


شماره هشتم، مرداد 2۱۳۹۲

سخن سردبیر؛ آقای رئیس جمهور سابق

هشت سال پیش وقتی کتاب نبض زمانم را به چاپ می سپردم در اولین خط 
نوشتم: »سال ها قبل  آرزویم بود در سده گذشته زندگی می کردم تا اتفاقات 

آن زمان را ثبت می کردم.«
اما   همان جا نوشتم با اتفاقاتی که در هشت سال ۱۳۷۶-۱۳۸۴ رخ داد، از 

این که در عصر کنونی توانسته بودم رویدادهای بی نظیری را از نزدیک ثبت 
کنم خرسندم. 

هشت سال اخیر این اهمیت را برایم بیشتر آشکار کرد که در زمان درستی 
زندگی می کنم. بدون شک یکی از عوامل مهم آن، حضورم و مشاهداتم در 

زمان ظهور پدیده ای به نام »محمود احمدی نژاد« در ایران امروز بود. 
امروز که این یادداشت را می نویسم احمدی نژاد با عنوان رییس جمهور 

سابق نامیده می شود و هشت سال را پشت سر گذاشتیم. هشت سالی که 
به تعبیر دوستی »فاجعه ای برای ایران و طاعونی برای کشور« نامیده شد. 

اکنون دیگر مردی که خود را از جنس مردم نامیده بود، نه تنها در میان 
مردم محبوبیت ندارد بلکه در میان نخبگان داخل و خارج کشور نیز 

منتقدین بسیاری دارد. بی شک حضور محمود احمدی نژاد در کسوِت رئیس 
جمهوری، در طول هشت سال اخیر آثار منفی زیادی بر زندگی مردم  

گذاشته است که سال ها زمان می برد تا خاطرات و آثار آن از بین برود، با 
آمدن دولتی که خود را مهرورز نامیده بود افراد بسیاری مورد بی مهری قرار 
گرفته و زندگی و کار خود را از دست دادند و راهی زندان و یا غربت شدند. 

آن ها هم که ماندند سوختند و دم بر نیاوردند به این امید که شاید دریچه ای 
از امید گشوده شود.

در این شماره تابلو تالشمان بر این بود نگاهی متفاوت داشته باشیم به 
آنچه در دوران رییس جمهور سابق در حوزه جوانان رخ داد تا شاید با 

شناسایی آنها و بازنگری بر هشت سالی که برما گذشت، جلوی تکرارشان 
را بگیریم.

حسن سربخشیان

http://tableaumag.com/
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اس�ت،  پوپولیس�ت  رهب�ران  ویژگی ه�ای  از  س�خنان  و 

ویژگی های�ی ک�ه الاق�ل در دوره اول ریاس�ت جمه�وری 

محم�ود احمدی ن�ژاد، او را به بخش بزرگ�ی از اهدافش 

نزدیک کرد. 

 خیلی ها در طول این ۸ سال آقای احمدی نژاد را به نداشتن 

تعادل روانی متهم کرده اند. آیا بر اساس مشاهدات موجود 

می ش�ود گفت که آقای احمدی نژاد از اختالل روانی خاصی 

رنج می برده است؟ 

ت�ا حدی که از رفتارهای ایش�ان می ش�ود اس�تباط کرد، 

من فکر نمی کنم او مبتال به اختالل روانی خاصی باش�د. 

درجامعه ما البته بزرگ نمایی اجتماعِی عدم تعادل روحی، 

به س�ری خصوصیات�ی از جمل�ه بی رحمی و اف�کار منفی 

داشتن و از این قبیل موارد پیوند خورده است، اما اختالل 

روانی بیشتر یک نوع شکنندگی و کاهش توانایی های فرد 

در انطباق با محیط است.

آقای کاظ�م زاده، با ف�رض اینکه آقای احمدی ن�ژاد را در 

عداد سیاس�تمداران پوپولیست به حس�اب بیاوریم، آیا ما 

می توانیم از یک نشانگان روانی مشترک در میان سیاست 

مداران پوپولیست حرف بزنیم؟ 

به درس�تی می توان آق�ای احمدی نژاد را ج�زو رهبران 

پوپولیس�ت قلم�داد ک�رد. در حقیقت ش�خصیت رهبران 

پوپولیس�ت از یک س�و بر نحوه ظاهر شدنش�ان در فضای 

عمومی تاثیر می گذارد، از س�وی دیگر جذابیتی که قدرت 

ب�رای این افراد دارد، ش�خصیت آن ها را تح�ت تاثیر قرار 

می دهد. 

به هر حال خصوصیت خیلی بارز آقای احمدی نژاد تالش 

ایشان برای کس�ب و نگهداری قدرت بود. پوپولیسم هم 

به سادگی خودش را در گفتمان او نشان می دهد. گفتمان 

پوپولیستی، گفتمانی است که از سویی خودش را با جنس 

مردم، مردم عامی، کس�انی که مخاطبان درجه اول آن ها 

هس�تند تطبیق می دهد، از س�وی دیگر س�عی م�ی کند، 

شخصیت خودش را، ش�خصیتی ممتاز قلمداد کند. یعنی 

ف�ردی از جنس مردم ام�ا برخ�وردار از خصوصیات کامال 

متفاوت و ممتاز. ارتباطی ک�ه او در تفکر دینی خود با امام 

زم�ان و اطرافیان امام زم�ان دارد، خصوصی�ت ممتازی 

اس�ت که رهبران پوپولیس�ت در فضاه�ای مذهبی دنبال 

می کنند. 

ام�ا ت�الش آق�ای احمدی ن�ژاد ب�رای اینک�ه خ�ودش را 

ش�خصیت ممتاز مذهبی معرفی کند، در عمل با شکس�ت 

روبرو ش�د و بحث هاله ن�ور و یا حضور امام زمان بر س�ر 

س�فره او و گذاشتن بش�قابی خالی برایش، بیش از اینکه 

ایمان و باوری ایجاد کند، به خنده و شوخی شبیه شد. چرا 

این تالش های آقای احمدی نژاد نافرجام ماند؟ 

البت�ه باید بگوی�م که روش و منش�ی ک�ه احمدی نژاد در 

پی�ش گرفته ب�ود، در ابت�دا تا حد زی�ادی باع�ث موفقیت 

او ش�د. زبان�ش، نحوه گفت�ارش، ادعای اینک�ه از جنس 

مردم اس�ت و هم زمان در برابر قدرت های داخلی قد علم 

ک�ردن، باعث محبوبیت او ش�د. در سیاس�ت خارجی، در 

مس�اله اتمی ایران و پس از آن طرح مس�اله هولوکاس�ت 

در گفت و گو با رضا کاظم زاده
روان شناس و پژوهشگر

حتی روان شناسان هم گاهی شائبه بیمار روانی 

بودن او را مطرح کردند، آن ها می گفتند محمود 

احمدی نژاد، ششمین رئیس جمهور ایران، 

کسی که آیت اهلل خامنه ای در انتخابات سال ۸۸ 

بهای سنگینی را برای حفظ او بر مسند ریاست 

جمهوری پرداخت، نیاز به روان درمانی جدی و 

عمیق دارد.

مصاحبه ه�ای  و  س�خنرانی ها  در  حض�ورش  نح�وه  از 

داخلی، تا دیدن هاله نور بر دور س�رش در سازمان ملل، تا 

انکار هولوکاس�ت و ده ها و صد ها سخن و رفتاری که نه در 

نرم های دیپلماتیک می گنجید و نه در قوانین اسالمی. 

ب�ا ای�ن هم�ه رض�ا کاظ�م زاده، روان ش�ناس بالین�ی و 

پژوهش�گر س�اکن بلژیک می گوید ک�ه همه ای�ن رفتار ها 

گفتمان پوپولیستی، گفتمانی است که از 
سویی خودش را با جنس مردم، مردم 

عامی، کسانی که مخاطبان درجه اول آن ها 
هستند تطبیق می دهد، از سوی دیگر سعی 

می کند، شخصیت خودش را، شخصیتی 
ممتاز قلمداد کند. یعنی فردی از جنس 
مردم اما برخوردار از خصوصیات کامال 

متفاوت و ممتاز

عکس از: محمدعلی برنو
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باعث ش�د در خارج از ایران- الاقل در دوره اول ریاس�ت 

جمهوری اش- در ذهن افراد عامی کش�ورهای اسالمی 

از موفقی�ت برخ�وردار باش�د. در درون ای�ران ه�م وقتی 

گفتمان ض�د قدرتش بر روی س�مبل های قدرت در ایران 

– مشخصا آقای رفسنجانی- متمرکز شد، در ابتدا برایش 

موفقیت های�ی به ارمغ�ان آورد. آق�ای احمدی نژاد بعد ها 

می خواس�ت آن موفقیت را به توانایی هایی خارج از دنیای 

سیاس�ت، به مس�ایل دینی و اعتقادی ربط بدهد، اما نشد 

و   هم�ان طور که ش�ما گفتید ت�ا حدی زیادی ب�ه گفتمان و 

محبوبیت او صدمه زد. 

موضوع دیگر ه�م برخورد آقای احمدی ن�ژاد با همتایان 

خارجی خودش ب�ود. مثال برخوردش با هوگ�و چاوز که در 

آن هم خطوط قرم�ز مذهبی و هم قوانین دیپلماتیک را زیر 

پا گذاش�ت. آیا این عبور از خطوط قرمز هم از ویژگی های 

رهبران پوپولیست است؟ 

تا حد زیادی مربوط به ش�خصیت های پوپولیست است. 

به هر حال چاوز هم رهبر سیاس�ی ش�دیدا پوپولیستی بود 

و ای�ن البته ش�یوه ای برای مب�ارزه با قدرت ه�ای بیرونی 

است. در حالی که فردی که خود این شیوه را طرح می کند 

از ق�درت پوپولیس�تی برخوردار اس�ت، می تواند به نوعی 

خواس�ته ها و امیال فروخورده و سرکوب شده اقشار پایین 

اجتماعی را به خود جذب کند. 

ام�ا هم زمان چنین گفتمانی در کادر نظام سیاس�ی حاکم 

در ای�ران برای او مش�کالتی را فراهم ک�رد و جاهایی این 

طور تصور ش�د ک�ه او از مرزه�ای ایدئولوژیک جمهوری 

اس�المی خارج ش�د. ب�ا این ح�ال غی�ر متع�ارف بودن، 

متفاوت ب�ودن و جنجالی بودن جزو خصوصیات اولیه ان 

نوع شخصیت های سیاسی است. 

آیا می ش�ود اطالع�ات دقیق تری از ویژگی ه�ای رهبران 

پوپولیس�ت بدهی�د ت�ا اگ�ر در س�ال های آین�ده م�ردم با 

کاندیداهایی از این دست روبرو شدند، بتوانند تفاوت های 

آن ها را با سایر رهبران سیاسی درک کنند؟ 

در کادر جامع�ه ما، پوپولیس�ت بودن آق�ای احمدی نژاد 

تحت عنوان بازگش�ت ب�ه دوران اول انق�الب خودش را 

نشان داد، یعنی بازگش�ت به گفتمان آیت اهلل خمینی، که 

در درجه اول موفق ترین دوره هاست و گفتمانی تماما ضد 

قدرت بود. او از ای�ن زاویه خودش را نزدیک به مردم و در 

کنار مردم را معرفی می کرد. با گذش�ت چند دهه از ش�کل 

گیری جمهوری اسالمی، رهبران آن به طبقه حاکم تبدیل 

ش�ده بودند و به نوعی از مردم فاصله گرفته بودند. قدرت 

گی�ری آق�ای احمدی ن�ژاد، در دوره اول، از خصوصیات 

مهم پوپولیس�تی او بود که هجوم تندروی هایی که با خود 

همراه داش�ت-   همان رادیکالیسم دوره اول انقالب. هم 

زمان او تا حد زیادی از گفتمان رایج و سیاس�ی حاکمان در 

ای�ران، ایدئولوژی زدایی کرد. به عنوان مثال ش�ما وقتی 

گفتمان ایش�ان را گ�وش می کنی�د، متوجه می ش�وید که 

جنبه سیاسی در آن خیلی قوی تر از جنبه ایدئولوژیک اول 

انقالب اس�ت. احمدی نژاد حتی دش�منانش را دش�منان 

حاکمی�ت ملی تص�ور می کرد، ش�یعه گ�ری اش را هم به 

نوعی ناسیونالیس�م ایرانی پیوند داده ب�ود که این ها همه 

خصوصیات پوپولیسم در جامعه ماست. 

همان طور که در اول بحث هم اش�اره کردم با هدف قرار 

دادن افرادی چون هاش�می رفسنجانی و آن طیفی که در 

ایران به آقازاده ها مشهورند، در حقیقت قدرت را به نوعی 

نش�انه رفته بود و می خواست خود را قدرت اصلی و حاکم 

ب�ر جامعه معرفی کن�د. این ها همه خصوصیاتی اس�ت که 

می تواند برای مردم عامی جذاب باشد. 

ادعای اینکه هر ن�وع تغییری در هر س�طحی از جامعه، 

می تواند خیلی به سرعت، اراده گرایانه و به خواست رهبر 

و مردم صورت بگیرد هم یکی از خصوصیات مهم گفتمان 

پوپولیس�تی اس�ت که حداقل ایش�ان در دوره اول ریاست 

جمهوری خود تا حد زیادی توانست در بهره برداری از آن 

موفق عمل کند.

رضا کاظم زاده، روان ش�ناس بالین�ی و فارغ التحصیل 

همچنی�ن  وی  اس�ت.  بروکس�ل  آزاد  دانش�گاه 

روان درمانگر خانواده نیز هست و دورٔه تخصصی این 

رشته را در دانش�گاه کاتولیک لوون گذرانده و در حال 

حاضر در دو موسس�ٔه روان- درمانی در شهر بروکسل 

مشغول به کار است. از رضا کاظم زاده دو کتاب توسط 

نشر باران بنام های: ادبیات، فرهنگ و جامعه از منظر 

روان شناسی ۲۰۰۸ و کتاب روانکاوی بوف کور ۲۰۰۹ 

منتشر شده است. 

در کادر جامعه ما، پوپولیست بودن آقای 
احمدی نژاد تحت عنوان بازگشت به 

دوران اول انقالب خودش را نشان داد، 
یعنی بازگشت به گفتمان آیت اهلل خمینی، 

که در درجه اول موفق ترین دوره هاست 
و گفتمانی تماما ضد قدرت بود. او از این 
زاویه خودش را نزدیک به مردم و در کنار 

مردم را معرفی می کرد

عکس از: حسن سربخشیان
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گفت و گو با لوسین جی کانوی

طراحی سفرهای استانی با هدف تاثیر 
گذاری ویژه بر شهرستان ها، جمع 

آوری نامه هایی مردمی، تبدیل کردن 
سخنرانی های رسمی رئیس جمهور به 

شوهایی گاهی حتی کودکانه که بعد از مدتی 
به بهانه ای برای خندیدن تبدیل شد. همه 

و همه شخصیتی متفاوت را برای ششمین 
رئیس جمهور ایران رقم زد. 

در گفت و گو با لوس�ین جی کانوی، اس�تاد روان ش�ناس 

اجتماعی و رییس کرس�ی روان شناس�ی دانش�گاه مونتانا 

ت�الش کردیم تا گوش�ه هایی پنهان از ش�خصیت محمود 

احمدی نژاد را بازخوانی کنیم. 

آیا در علم روان شناس�ی، می توان عناص�ر و ویژگی های 

خاصی را برای یک رهبر سیاسی برشمرد؟ 

در حوزه روان شناس�ی سیاس�ی و اجتماعی که من در آن 

کار می کنم، تعاریف زیادی از عناصر رهبری آمده اس�ت. 

برخ�ی از این عناصر به ق�درت و نیاز به کنت�رل مربوطند؛ 

اینکه ی�ک رهبر چق�در می خواهد قدرت داش�ته باش�د و 

چقدر باور دارد که کنترل اوضاع در اختیار اوست؟ 

برخ�ی از این عناصر ریش�ه در درک پیچیدگ�ی آن دارد. 

ی�ک رهبر سیاس�ی خ�اص، چق�در انعطاف پذیر اس�ت؟ 

برخی دیگر مرتبط با انگیزه های خویش�اوندی و رابطه ای 

اس�ت؛ آیا ای�ن رهبر سیاس�ی اهمیت می دهد ک�ه بقیه در 

م�ورد او چگونه فکر می کنن�د یا نه؟ برخی از آن ها ریش�ه 

در نارسیسیس�م و خودش�یفتگی دارد؛ چق�در ای�ن رهب�ر 

سیاسی، خودپس�ند و خودمدار اس�ت؟ دیگر موارد ریشه 

در کاریزم�ا دارد؛ چقدر این رهبر سیاس�ی توان تحریک و 

تهییج مردم را دارد؟ آیا این فرد خاص بذله گو و شوخ طبع 

است یا خیلی خنثی و بدون انرژی است؟ 

چگونه می توان کاراکتر ش�خصی این افراد را با بررس�ی 

می گویند محمود احمدی نژاد پدیده قرن 
است، این را نه کار شناسان علوم سیاسی 

تعیین کرده اند و نه سیاستمداران، دوستان 
و همفکرانش اما معتقدند که نقش و اثر 

محمود احمدی نژاد در تاریخ ایران ماندگار 
خواهد بود. البته مخصوصا کار شناسان 
اقتصادی این نکته را تایید می کنند. آنها 

می گویند سال ها زمان الزم است تا ساختار 
اقتصادی را که در این هشت سال محمود 

احمدی نژاد تخریب کرده، بازسازی کنند.  
اما حتی از همه »آثار« احمدی نژاد در 

مسایل سیاسی و اقتصادی که بگذریم، 
نمی توان نقشی را که او در میان مردم بازی 

کرد، نادیده گرفت. 

رفتار رهبری سیاسی آن ها فهمید؟ 

این س�وال خیلی پیچیده ای اس�ت. در حوزه تخصصِی 

م�ن، ما منطق و گفتار رهبران سیاس�ی را رصد می کنیم تا 

نح�وه ارتباط آن با رفتار و ش�خصیت آن ها را مورد مطالعه 

قرار دهیم. این حوزه بس�یار خاکس�تری و حس�اس است 

چ�را که خیل�ی راح�ت نمی ت�وان فهمید چط�ور می توان 

یک امتیاز پایین یا عالی به نوع�ی رفتار ها داد. برای مثال 

محمود احمدی ن�ژاد به عنوان رییس جمه�وری ایران را 

از روی این برداش�ت می توان به زیاده خواهی در کنترل و 

نیاز خیلی کم به قدرت ارزیابی کرد. 

در ظاهر این برداش�ت حاکی از آن اس�ت که او با هرگونه 

قید و اجبار هم مستقیم هم به شکل باز برخورد می کند اما 

در پشت پرده آن را به ش�کلی دنبال می کند که قدرت را به 

دیگران واگذار کند. )از یکی می گیرد و به دیگری می دهد( 

ام�ا هرگونه س�نجش در م�ورد ش�خصیت از روی رفتار 

یک نظام یا یک مجموعه، خیلی دش�وار است. بیشتر این 

نتیج�ه گیری ها از اظهارنظر ها و س�خنرانی های عمومی 

گرفته می ش�ود که س�خت بت�وان از آن فهمید چ�ه مقدار 

شخصیت و کاراک تر واقعی یک نفر در آن نهفته است. 

در نتیج�ه در حال�ی ک�ه می دانی�م گفته ه�ای رهب�ران 

سیاسی، نشاندهنده احتمال رفتار سیاسی آینده آنهاست، 

- برای مثال نوعی زنجی�ره رفتاری و گفتاری برای پایین 

آوردن بحران یا باال بردن قدرت یا آماده کردن زمینه برای 

برخورد نظامی – به همین دلیل سخت بتوان گفت منطق 

گفت�اری چقدر از کاراک تر درونی متاثر اس�ت. س�خنان و 

رفتارهای رهبران سیاس�ی، می توان�د از درون آن ها آمده 

باش�د یا متفاوت از آن باشد. بخشی از چیزی که می گویند 

ممکن اس�ت مرتبط با ش�رایط و موقعیت باشد )چرا که به 

دلیل افزایش اس�ترس، پیچیدگ�ی ادراک باال تر می رود( 

بخش�ی از آن هم ممکن است ناشی از فشار عمومی باشد 

که باعث می ش�ود   همان مکانیسمی باش�د که روی خیلی 

از م�ردم تاثیر می گ�ذارد – اما الزاما بازتابی از ش�خصیت و 

کاراک تر آن ها نیست و بیشتر تاثیر اطراف و محیطی است 

که آن ها را احاطه کرده است. 

عکس از: محمدعلی برنو
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البته رهبران سیاس�ی با ه�م متفاوت هس�تند که همین 

ممکن اس�ت یک ش�خص )حقیقی( خاص را متمایز کند. 

می خواهم بگویم شاید خوب باش�د که رهبران سیاسی را 

با توجه به چنین شاخص هایی طبقه بندی کرد، اما در این 

کار باید خیلی هم محتاط بود. 

س�وال دیگر در مورد محمود احمدی ن�ژاد و آن لحظه ای 

اس�ت ک�ه گف�ت وقت�ی در مجمع عموم�ی س�ازمان ملل 

مشغول س�خنرانی بوده، به او گفته اند ناگهان هاله نوری 

او را احاطه کرده اس�ت البته او هم خودش آن را حس کرده 

اس�ت. چطور می ش�ود که یک نفر بخواهد برای خود این 

گون�ه فضای معنوی قائل ش�ود؟ آی�ا او می خواهد به خود 

جنبه الوهی بدهد؟ آیا رهبر سیاسی دیگری در قرن بیست 

و یکم می توان یافت که چنین گفتاری داشته باشد؟ 

خوب اول باید گفت که برخی از تحقیقات روان شناس�ی 

می گوید برخی از حس های دینی به ش�کلی در ما در سطح 

بیولوژی�ک وج�ود دارند. مطمئن نیس�تم ای�ن تحقیقات 

به ای�ن زودی ها به جایی برس�د و تایید آن گرفته ش�ود اما 

بدون نگاه به اینکه در چه قرنی زندگی می کنیم، باید گفت 

داش�تن حس مذهبی و دینی بخش�ی از معنای وجود بشر 

اس�ت. مردم در اینکه چطور با این حس ه�ا کنار می آیند با 

ه�م متفاوت هس�تند اما حس اصلی در بیش�تر مواقع و در 

بیشتر افراد و در بیشتر زمان ها، هست. 

حاال برگردیم به پرس�ش خیلی خوبی ک�ه مطرح کردید. 

می ت�وان گف�ت به ط�ور کل رهبران سیاس�ی اگ�ر بتوانند 

جماعت را قان�ع کنند که نوعی حق اله�ی دارند و یا نوعی 

برگزیده هس�تند، در مقابل خیلی چیز ها به دست خواهند 

آورد. یک�ی از دالیل�ی ک�ه برخ�ی از آن ه�ا از زم�ان قدیم 

گرفته تا عصر مدرن امروز به چنین کاری دس�ت می زنند، 

ب�ه احتمال زی�اد به همین خاطر اس�ت. زمان ه�ای قدیم 

رهب�ران برای مث�ال فراعن�ه مص�ر و ی�ا امپراتوری های 

روم، بیش�تر ادعای ارتباط الوهی می کردند. مواقعی این 

ادعا برای ارتباط مس�تقیم بود و مواقعی هم غیرمستقیم. 

مانند حق اج�ازه از الوهیت برای پادش�اهان اروپا در قرن 

هفده�م، یا ماموری�ت الوهی حاکمان در ژاپ�ن که حتی تا 

همین یک قرن پیش هم پابرجا بود یا مشابه آن در چین. 

در هر صورت، رهبری مردم کار س�ختی اس�ت. سخت 

اس�ت که بت�وان جم�ع زی�ادی از م�ردم را ترغیب ک�رد از 

قوانین پیروی کنن�د، آزادی های خود را فدا کنند و یا حتی 

برخی مواقع به کارزار جنگ و نب�رد بروند. به همین دلیل 

رهبران به هر چیزی که بتواند به کار بیاید، دست می برند. 

از آنجای�ی ک�ه برخ�ی از جوامع به ط�ور عمیق�ی مذهبی 

و دینی اس�ت و ی�ا حتی در جوام�ع کمتر مذهب�ی باالخره 

عقاید مذهب�ی در درون برخی از مردم وج�ود دارد، اینکه 

بتوان مردم را قان�ع کرد آن ها با الوهیت مرتبط هس�تند یا 

از آن دس�تور می گیرند، به رهبران برای حکمرانی کمک 

می کن�د. این البته در تمامی انواع حکومت هس�ت و حتی 

دموکراسی ها هم از آن مستثنی نیستند. برای مثال جورج 

دبلیو بوش، رییس جمهوری س�ابق آمریکا چند بار در این 

مسیر حرکت کرد که یا از سوی مقام الوهیت دستور گرفته و 

یا از او خواسته شده ماموریت خاصی را دنبال کند. معنای 

آن البته این نیست که این رهبران به این نظرات اعتقادی 

ندارند. برخی از آن ها به این گفته های خود معتقد هس�تند 

برخی هم نه، حتی بعض�ی در میان این دو قرار می گیرند. 

م�ن در این مقام نیس�تم که بگوی�م محم�ود احمدی نژاد 

ب�ه گفته های خود عقیده دارد یا نه، ب�ه نظرم هیچ کس در 

چنین جایگاهی نیست که بتواند چنین قضاوتی کند. 

ام�ا این را هم باید گفت اگر کس�ی ادع�ای ارتباط الوهی 

کن�د، بهای آن را هم می پ�ردازد. اول اینک�ه باید مردم را 

قانع کنی�د که این ادع�ا واقعیتی هم در آن هس�ت و نحوه 

اج�رای آن ه�م خیل�ی س�خت اس�ت و در فرهنگ های 

مختلف، متفاوت اس�ت. ب�ه نظر من ه�ر جامعه ای حتی 

جوام�ع مذهبی، نوعی تردید نس�بت به ای�ن گونه ادعا ها 

در آن هست. من البته کار ش�ناس حوزه ایران نیستم ولی 

فک�ر می کنم مردم ی�ا روحانیت به ای�ن گفته های محمود 

احمدی نژاد اعتراض کرده و به آن واکنش نشان داده اند. 

خیل�ی از جوامع به وی�ژه جوامع مذهبی به   همان نس�بتی 

که خیلی دینی هس�تند، ام�ا به   همان نس�بت هم حدود و 

خطوط مش�خصی در مورد اینکه چه کس�ی ب�ا الوهیت در 

تم�اس و ارتباط اس�ت دارند. برخ�ی از نظام ه�ا حتی اگر 

دیدند حاکمیت طبق قوانین مذهبی عمل نمی کند، جلوی 

قدرت را می گیرند. یک مونه از این تجربه در چین رخ داد. 

به دلیل چنین تنش های�ی، می توانم بگویم بهترین حالت 

برای به موفقیت رس�یدن یک رهبر این است که جماعت 

خودش�ان به این نتیجه برسند که او در تماس الوهی است 

بدون اینکه خودش مجبور ش�ود به ط�ور عمومی درمورد 

آن صحبت کند یا مستقیم چیزی در مورد آن بگوید. اگر از 

این مرز پا را فرا تر بگذارد، حمایت مردمی خود را از دس�ت 

می دهد. فکر می کنم – نظر حدسی من این است – که خط 

الهی مورد نظر در این بحث هم همین جاس�ت. برای یک 

رهبر بهتر اس�ت که در یک دیدار خصوص�ی نوعی ارتباط 

معن�وی را بگوی�د که بعد آن ش�خص بیاید بی�رون و آن را 

پخش کند. این طوری بقیه به رهبر این وجهه را می دهند 

بدون اینکه او به طور مستقیم وارد آن شده باشد. 

البت�ه این ه�ا هم�ه گمانه زنی اس�ت ک�ه برای آن س�ند 

مش�خصی، نداریم. ش�اید هم در گفت و گ�وی خصوصی 

خ�ود را مرتبط ب�ا معنویت معرف�ی کرده باش�د و بعد وقتی 

علنی ش�ده به دلیل واکنش ها، از آن عقب کشیده باشد، یا 

حتی ترکیب این دو.

به طور کل رهبران سیاسی اگر بتوانند 
جماعت را قانع کنند که نوعی حق الهی 

دارند و یا نوعی برگزیده هستند، در مقابل 
خیلی چیز ها به دست خواهند آورد. یکی از 

دالیلی که برخی از آن ها از زمان قدیم گرفته 
تا عصر مدرن امروز به چنین کاری دست 

می زنند، به احتمال زیاد به همین خاطر 
است

عکس از: حسن سربخشیان
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فرهاد جعفری، نویسنده یکی از پر 
فروش ترین رمان های ایرانی طی سال های 

اخیر است. کافه پیانو، اولین و تنها کتابی که 
تا کنون از او منتشر شده به چاپ سی ونهم 

رسید. دو سال پس از انتشار کتاب و در جریان 
دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 

وقتی آقای جعفری پرچم حمایت همه جانبه 
از محمود احمدی نژاد را برافراشت، بسیاری 

از خواننده های او کتاب را به نشر چشمه 
بازگرداندند. با این وجود او هرگز عقب نشینی 

نکرد و در گفت وگو با رسانه ها محمود 
احمدی نژاد را اسب تروای جمهور مردم ایران 

دانست. 

می خواس�تیم حرف ه�ای ی�ک حام�ی احمدی ن�ژاد را 

هم بش�نویم برای همین به س�راغ فرهاد جعف�ری رفتیم 

ام�ا او ه�م وقتی مصاحبه تمام ش�د گفت ک�ه اصال حامی 

احمدی نژاد نبوده اس�ت! مصاحبه ب�ا فرهاد جعفری را در 

پایان دوران ریاست جمهوری »اسب تروای جمهوریت« 

پیش رو دارید: 

بزرگ ترین دس�ت آورد و موفقیت محم�ود احمدی نژاد از 

نظر شما چیست؟ 

ایش�ان در بس�یاری زمینه ها موفق بود و کارهای بس�یار 

بزرگی کرد که تا پیش از آن در جمهوری اسالمی شجاعتی 

برای این قبیل کار ها وجود نداش�ت. بزرگ ترین کاری که 

ب�ه گمان من کرد ای�ن بود که ادبیات سیاس�ی نظم حاکم، 

یعنی ادبیات سیاسی اس�المی را به چالش کشید و ادبیات 

سیاس�ی جدی�دی انتخاب ک�رد که مبتن�ی ب�ر آن ادبیات 

سیاس�ی قهر آمیز که جامعه ایران�ی را طبقه بندی می کرد، 

نب�ود. صحیفه آی�ت اهلل خمین�ی را بخوانید، ب�ه ویژه آن 

قس�متی که متعلق به بعد از انقالب اس�المی است، اگر با 

کلماتی مثل مهر، محبت، نیکی، احسان، خوش برخورد 

بودن، پوشاندن عیوب دیگران، بخشش، مدارا، تساهل 

و تس�امح برخوردی�د به م�ن هم خب�ر بدهید. ام�ا ادبیات 

سیاس�ی آقای احمدی نژاد در هشت سال گذشته مبتنی بر 

این واژه ها بود. 

ب�ه نظ�ر ش�ما در بدنه جامع�ه چه ق�در طرفدار ایش�ان 

مانده اند؟ 

آمار مستندی ندارم از جامعه ایرانی که در سال ۱۳۸۸ به 

ایش�ان رای دادند و هنوز بر سر را یش�ان هستند، ندارم اما 

اخیرًا مواردی دیده ام از اظهار محبت گروه ها و اشخاصی 

به نفع ایشان که اصال تصور نمی کردم. 

مثال چه  گروه هایی؟ 

یک�ی از مهم ترینش�ان معلمان هس�تند. مطلع ش�دم که 

بعضی ه�ا ب�ه رغم این ک�ه در یکی ، دو س�ال اخی�ر به نفع 

موضع گیری های  اخی�را  نداش�تند،  موضع گیری  ایش�ان 

مثبتی داشتند. 

یعنی فکر می کنید مش�کالت معیشتی که در این چند ماه 

اخیر بی س�ابقه اس�ت و نهاد ها و کار شناس�ان وابسته به 

حکومت ه�م آن ها را تایی�د می کنند در کاه�ش محبوبیت 

رئیس  جمهور سابق اثری نداشته؟ 

فک�ر می کنم در حقیقت این طور نیس�ت که مردم بس�یار 

به سختی افتاده باش�ند، آن چیزی که جامعه ایرانی را آزار 

می دهد، ش�کاف طبقاتی شدیدی است که بین گروه های 

درآمدی وج�ود دارد و به   هم�ان میزان که هزینه هاش�ان 

افزایش پیدا کرده، درآمدشان هم افزایش یافته است. 

ام�ا آمارهایی که نمایندگان مجلس ی�ا حتی بانک مرکزی 

ارائ�ه می ده�د از افزای�ش بی س�ابقه نقدینگ�ی و ت�ورم 

کمرشکن حکایت دارد.؟

کافی اس�ت که یک ش�ب به رس�توران  ش�اندیز مش�هد 

بروی�د، صندلی خالی پیدا نمی کنید. ب�رای یک چلوکباب 

۳۵ ه�زار توم�ان و برای ی�ک برن�ج و ماهیچ�ه ۶۰ هزار 

توم�ان می  پردازند. جامع�ه ایرانی به ط�ور تاریخی جامعه 

نق زنی بوده و همیش�ه نق م�ی زده در حالی ک�ه برخوردار 

هم بوده؛ مش�کالت جامعه ایرانی به نظرم مادی نیست، 

بیشتر اجتماعی است، آزادی های اجتماعی را که حقشان 

است داشته باشند، جامعه ایرانی مشکل چندانی نخواهد 

داشت. در ۳۵ سال گذش�ته نظم ایدئولوژیکی حاکم بوده 

که این آزادی ها را از آن ها دریغ کرده است. 

وضعیت نش�ر هم علیرغ�م انتقاد گروه قاب�ل توجهی از 

نویسندگان به خوبی اقتصاد است؟ 

ن�اف جری�ان روش�نفکری م�ا را ب�ا جری�ان چپ گرای�ی 

بریده اند، این که همیش�ه نس�بت به هر حاکم�ی در حوزه 

انتق�اد ق�رار بگیرد. م�ا هیچ وقت روش�نفکری راس�ت و 

لیبرال در کش�ورمان نداش�تیم که به جای ق�رار گرفتن در 

موضع انتقاد، در موضع مسالمت و پیش بردن آزادی های 

گفت و گوی تابلو با 

فرهاد جعفری

جامعه ایرانی به طور تاریخی جامعه نق زنی 
بوده و همیشه نق می زده در حالی که 

برخوردار هم بوده؛ مشکالت جامعه ایرانی 
به نظرم مادی نیست، بیشتر اجتماعی 

است، آزادی های اجتماعی را که حقشان 
است داشته باشند، جامعه ایرانی مشکل 

چندانی نخواهد داشت
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خ�ودش و دیگران باش�د و قدردان لحظاتی باش�د که یک 

س�ری آزادی ها به او داده می ش�ود. من فکر می کنم یکی 

از اس�تثناهایی بودم که اگر میزان آزادی افزایش پیدا کرده 

قدردانی کرده ام و انتقادی نداشته ام.. این باعث می شود 

بگویم –دس�ت کم درباره خودم می توان�م قضاوت کنم- 

میزان آزدی های سیاسی من در هشت سال گذشته در حد 

نجوم�ی افزایش یافته و به دیگران ه�م کاری ندارم. یک 

مورد همین که بی بی س�ی مرا دع�وت می کند، می روم به 

ترکی�ه مصاحبه می کنم و بر می گردم به کش�ورم و کمترین 

مش�کل و اعتراضی به وجود نمی آید و حتی تذکر شفاهی 

به من داده نمی شود.

 

یعنی اگر یک پناهنده سیاس�ی برگردد ایران اوضاع آنقدر 

خوب است که مانند شما با او برخورد شود؟ 

ب�ه موض�ع آن ش�خص بس�تگی دارد. اگ�ر از او انصاف 

و م�روت و عدالتی دیده باش�ند بله او هم جای�گاه خواهد 

داشت. 

ش�ما گفتید آمدید ترکیه و با بی بی س�ی مصاحبه کردید و 

برگش�تید و مش�کلی هم برایتان پیش نیامد. اشاره من به 

این اس�ت که س�طح و ش�یوه برخوردهای قضایی با افراد 

مختلف، متفاوت است. عدالت در برابر همه، به یک شکل 

پیاده نمی شود!

شما را به یکی از مطالب آقای سعید مدنی در مجله ایران 

فردا که ۱۲، ۱۳ س�ال پیش منتشر ش�د ارجاع می دهد. به 

رغم اینکه با جریان ملی-مذهبی هیچ نس�بتی ندارم و به 

همین میزان که از اسالم سیاسی آقایان منزجرم، از اسالم 

آن ها  ه�م منزجرم، ولی ای�ن مطلب عالی اس�ت. درباره 

اینک�ه فرقه هایی مث�ل مجاهدین خل�ق و انصار حزب اهلل 

وقت�ی یکی از اعضای خودش�ان تمایل پی�دا می کند که از 

فرقه خارج ش�ود یا مواضعی می گیرد که ضد مواضع فرقه 

اس�ت با او به ش�دت و با نحو به مراتب ش�دیدتری نسبت 

به کس�ی که به این فرقه وارد نش�ده و به آن منتقد اس�ت، 

برخورد می کند. 

اما پیمان عارف به خاطر اهانت به آقای احمدی نژاد شالق 

خورد و این قابل انکار نیست؟

ناشی از شکایت آقای احمدی نژاد؟ شخص احمدی نژاد 

شکایت کرد؟ 

دادستان شکایت کرد.

خب این چه ربطی به احمدی نژاد پیدا می کند؟  

آقای احمدی نژاد که ش�خصیت معمولی نبود. همان طور 

که برای آزاد شدن رئیس روزنامه دولت که آن هم با شکایت 

دادستان دستگیر ش�ده بود تالش کرد، می توانست برای 

آزادی یا تغییر حکم این دانشجو یا افراد دیگری که به اتهام 

اهانت به رئیس جمهور حکم گرفته بودند، اقدام کند؟

انتقادتان بس�یار درست اس�ت. انتقاد اصلی من به آقای 

احمدی نژاد هم همین است که در این هشت سال نکوشید 

که ب�ه طبقه متوس�ط نزدیک ش�ود و مواضع�ی بگیرد که 

نش�ان دهنده حسن نیت او نس�بت به طبقه متوسط باشد. 

اما م�ن تا حدودی ب�ه او حق می دهم. یعن�ی معتقدم این 

بی توجهی به طبقه متوس�ط مشکل از حجم برخوردهای 

بسیار زش�ت و توهین آمیز و به ش�دت غیراخالقی بود که 

به ویژه بعد از س�ال ۸۸ نس�بت به او نش�ان دادند. عکس 

کدام یک از روس�ای جمهور قبلی را به شکل میمون روی 

جل�د مجله چاپ کردند؟ پس�ر آق�ای خزعل�ی او را زنازاده 

خواند و بسیاری تعابیر زشت که جریان منتقد علیه او به کار 

برد. 

فک�ر نمی کنی�د نقط�ه ش�روع این داس�تان خ�ود آقای 

احمدی ن�ژاد بود، وقتی ک�ه معترضان را خس و خاش�اک 

نامید؟ 

شما که روزنامه نگارید چرا؟ اصل جمله آقای احمدی نژاد 

در اینترنت موجود اس�ت، س�رچ کنید. عین جمله ایش�ان 

این اس�ت: »کلیه رای دهندگان چه آن ها ک�ه به من رای 

دادن�د و چه آن ها که ب�ه رقیب من رای دادن�د، همه عزیز 

و محترم اند. حس�اب ای�ن چهار تا خس و خاش�اکی که در 

خیابان ها هستند از بقیه ملت جداست.« آن هم تازه قبل از 

این ماجرا ها بود و منظور ایشان از آن چهار خس و خاشاک 

کل مردم و کل معترضان نبود. کس�انی ب�ود که از مدت ها 

پیش برنامه ریزی داش�تند برای اینک�ه در آن روز ها به هر 

قیمتی ش�ده احمدی نژاد را به کم�ک منتقدان و نیروهای 

ا پوزیسیون تخریب کنند و از مسند ریاست جمهوری پایین 

بکش�ند. که بخشی از این اپوزیسیون هم فریب این ماجرا 

را خورد و فکر کرد که در وضعیت پیش آمده می تواند با کل 

حاکمیت تس�ویه حس�اب کند. اما بعد از چند روز که فهمید 

ک�ه نه، ه�دف جریان چپ مذهب�ی عوام فریب ۲۶ س�ال 

نخس�ت حاکمیت جمهوری اس�المی فق�ط احمدی نژاد 

است، خودش را کنار کشید و بیچارگی آقایان از آنجا شروع 

شد. من هشت سال س�خنرانی های آقای احمدی نژاد را 

م�و به مو و کلمه به کلمه خوانده ام. ایش�ان در این هش�ت 

سال حتی یکبار مردم کشورش را به خودی-غیرخودی، 

ارزش�ی- دین دار-بی دی�ن،  انقالبی-ضدانق�الب، 

غیرارزشی طبقه بندی نکرد. 

یعن�ی ش�ما آق�ای احمدی نژاد را خ�ارج از تفک�ر حاکم و 

گروهی می دانید که قدرت را در جمهوری اسالمی به دست 

دارد؟ 

بله. حاال ممکن اس�ت جریان دیگری باش�د و ایشان به 

آن جریان یا فرقه متصل باشد. این را نمی دانم. اما به طور 

طبیع�ی ب�ا جریان س�نتی در جمهوری اس�المی نس�بتی 

نداشت. 

من هشت سال سخنرانی های آقای 
احمدی نژاد را مو به مو و کلمه به کلمه 
خوانده ام. ایشان در این هشت سال 

حتی یکبار مردم کشورش را به خودی-
غیرخودی، انقالبی-ضدانقالب، دین دار-

بی دین، ارزشی-غیرارزشی طبقه بندی 
نکرد

تا پیش از دوران آقای احمدی نژاد اسالم 
سیاسی که روحانیت آن را نمایندگی 

می کرد، به نمادهای ملی ما از جمله 
به پرچم ملی کشور کمترین توجهی 

نداشت. نه تنها آن چنان که باید احترام 
نمی گذاشت، که نسبت به آن بی احترامی  

هم می کرد



21شماره هشتم، مرداد 20۱۳۹۲ شماره هشتم، مرداد ۱۳۹۲

ش�ما پیش از این گفته اید که هویت و ملیت ایران در دوره 

آقای احمدی نژاد احیا شد، کدام یک از نمادهای ملی به نظر 

شما احیا شد؟ 

تا پی�ش از دوران آقای احمدی نژاد اس�الم سیاس�ی که 

روحانی�ت آن را نمایندگ�ی می ک�رد، به نماده�ای ملی ما 

از جمله به پرچم ملی کش�ور کمترین توجهی نداش�ت. نه 

تنه�ا آن چنان که باید احترام نمی گذاش�ت، که نس�بت به 

آن بی احترامی  هم می کرد و قدر و قیمتش را نمی دانس�ت 

یا حتی تعمد داش�ت که قدر و قیمتش را کاهش دهد. ایده 

اینترناسیونالیس�م اس�المی که اوایل انقالب رواج یافت 

و اس�الم سیاس�ی مبلغ آن بود، هر نم�ادی را که به ملیت 

مربوط می شد اسالم ستیزی معنی  می کرد و برای تضعیف 

و س�رکوب و تحقیرش تالش می کرد. پرچ�م هم از جمله 

آن نماد ها اس�ت، همین طور اس�امی ایرانی که تا مدت ها 

ممن�وع بود. تفکر مبتنی بر اس�الم سیاس�ی مانع رش�د و 

پیشرفت اش�خاصی بود که اس�امی ایرانی داشتند. روال 

کاری اسالم سیاسی در دوران آقای احمدی نژاد به تدریج 

کم رنگ ش�د. برای اولین بار در این دوره وزرایی داریم که 

نامش�ان فرهاد و کامران و کیومرث و خشایار است. پیش 

از آن حتی یک مورد نمی توانید س�راغ کنید که کسی با این 

اسامی به سمتی رسیده باشد. 

ش�عار ها  در  انتخاب�ات،  از  بع�د  اعتراض ه�ای  در  ام�ا 

می شنیدیم که بخشی از مردم از رهبران اعتراض به نتیجه 

انتخابات می خواستند که پرچم ایران را از احمدی نژاد پس 

بگیرن�د، می توان این طور نتیجه گرفت که گروهی از مردم 

بودند که محمود احمدی نژاد را نم�اد ایرانیت و ملیت خود 

نمی دانستند؟ 

اس�تناد به این ش�عار به این معنا اس�ت که معترضان بعد 

از انتخاب�ات ۸۸ را نماینده هم�ه جامعه ای�ران بدانیم اما 

انتخابات نش�ان داد که این طور نب�ود و آقای احمدی نژاد 

رای گ�روه کثی�ری از م�ردم ای�ران را ب�ه خ�ود اختصاص 

داده بود. 

بر چه  اساسی این طور نتیجه گیری می کنید؟ 

نشانه های آن بسیار است از جمله این که آن  اعتراض ها 

در ش�هر تهران، آن هم در ش�مال ش�هر و باال تر از خیابان 

ولی عصر در جریان بود. یکی،  دو بار هم که آمدند به میدان 

بهارستان و خواستند طبقات فرودست را هم به سمت خود 

بکش�انند، هیچ واکنشی از س�مت جنوب شهر ندیدند. در 

بسیاری از شهر ها هیچ گونه اعتراضی صورت نگرفت. در 

استان هایی مثل کردستان که میزان مخالفت با نظم حاکم 

بیش�تر از هر جای دیگری اس�ت، یا در آذربایجان کمترین 

اعتراضی صورت نگرفت و این نشان می داد که رای مردم 

در آن بخش ها خوانده ش�ده است. عده ای در شهر تهران 

که البته جم�ع کمی نبودند، حدود س�ه میلیون نفر بودند، 

مبتنی بر تصویری که برایشان ساخته شده بود به نظرشان 

رس�ید که کل جامعه ایرانی دچار چنین احساس�ی اس�ت و 

به آقای احمدی نژاد رای نداده اس�ت. می خواهم بگویم 

همه آن ها که ش�عار می دادند، لزوم�ا همه جامعه ایرانی را 

نمایندگی نمی کردند که بخواهید مس�تند به آن این سوال 

را مطرح کنید. 

امیدوار هس�تید که آقای احمدی نژاد به عرصه سیاس�ی 

جمهوری اسالمی باز گردد؟ 

من فک�ر می کنم نم�ی رود ک�ه بخواهد برگ�ردد. هر چه 

از انتخاب�ات اخیر می گذرد، جناح چپ اس�الم سیاس�ی و 

مبلغان اس�الم منحط سیاسی بیش�تر متوجه می شوند که 

آقای روحان�ی این گروه را نمایندگی نمی کند. خصوصیت 

آق�ای احمدی ن�ژاد را یک بار یک�ی از دوس�تان در یکی از 

همی�ن مناظره ها بی�ان کرد، فک�ر می کنم آق�ای علیرضا 

نامورحقیقی بود که تعریف کرد زمانی در انجمن اس�المی 

دانش�گاه عل�م و صنع�ت تصمی�م می گیرند ایش�ان را که 

موس�س انجمن اس�المی ب�ود، کن�ار بگذارند و ایش�ان 

مخالف�ت می کنن�د آنچن�ان ک�ه مجب�ور می ش�وند آقای 

احمدی ن�ژاد را با صندلی از دفتر انجم�ن بیرون بگذارند. 

می خواه�م بگویم احمدی نژاد کس�ی نیس�ت ک�ه به این 

س�ادگی ها زمین بازی را واگذار کند و به نظر نمی رس�د که 

کاًل از میدان بازی خارج شود که باز بخواهد بازگردد. 

همچنان حامی آقای احمدی نژاد باقی می مانید؟ 

من طرفدار آقای احمدی نژاد نبودم و نیستم. نمی توانم 

باش�م. یکی ک�ه او در جهان اس�الم به دنیا آم�ده و با منی 

ک�ه از روز اول خودم را یک س�کوالر دموک�رات می دانم، 

نس�بتی ندارد. من چه طور می توانم هوادار او باشم؟ من 

کس�ی بودم که ب�ا دالیلی که داش�تم و هم�ه آن ها ماهیت 

س�کوالر و لیبرال دموکرات دارن�د و مبتنی بر اقتصاد بازار 

آزاد هس�تند، به او رای دادم. و در طول چهار سال گذشته 

از رایی که دادم به ش�دت دف�اع کردم و بع�د از این هم اگر 

الزم شد دفاع می کنم.

علیرضا نامورحقیقی بود که تعریف کرد 
زمانی در انجمن اسالمی دانشگاه علم 
و صنعت تصمیم می گیرند ایشان را که 

موسس انجمن اسالمی بود، کنار بگذارند 
و ایشان مخالفت می کنند آنچنان که مجبور 

می شوند آقای احمدی نژاد را با صندلی از 
دفتر انجمن بیرون بگذارند

انتقاد اصلی من به آقای احمدی نژاد هم 
همین است که در این هشت سال نکوشید 
که به طبقه متوسط نزدیک شود و مواضعی 

بگیرد که نشان دهنده حسن نیت او نسبت 
به طبقه متوسط باشد
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دوست داشتن همیشه دلیل 
نمی خواهد اما حامیان و دوستداران 
احمدی نژاد همیشه برای این عشق 
دلیل آورده اند؛ دالیلی که گاهی برای 
ما بی معنی اند اما برای آن ها همه 
معنای این دوست داشتن است.  
سید حسن نصراهلل از او رایحه 
امام خمینی را استشمام می کرد. 
دختر ۲۱ ساله ایتالیایی معتقد بود 
تنها مرد در دنیا احمدی نژاد است 
و دلش می خواست با او ازدواج 
کند. فاطمه رجبی همسر دکتر الهام 
رئیس دفتر احمدی نژاد او را معجزه 
هزاره سوم نام نهاد و خیلی ها 
برایش سینه چاک کردند و شعار 
دادند. 

دوستش دارم زیرا او حامی فقرا و دشمن غرب 

و امریکاست

 »ش�ما نمی فهمید او کیس�ت. همیشه چش�متان دنبال 

غ�رب بوده. اما اگر این عین�ک را بردارید خواهید دید تنها 

م�ردی ک�ه نوی�د آزادی و عدالت را در جهان س�ر می دهد 

احمدی نژاد است.« 

این ه�ا را جم�ال راننده اتیوپیایی س�اکن واش�نگتن دی 

س�ی با چنان جدیتی می گوید ک�ه کلمه ها را گم می کنم و تا 

می جنبم جوابش را بدهم ش�روع می کند در محاس�ن اش 

گفت�ن: »اصال ک�دام یکی از رهب�ران دنی�ا اینطور جلوی 

امریکا ایستادند؟ کدامشان به غرب در مورد اسراییل تذکر 

دادند؟ کدامشان چنان غرب را ترساندند که االن دست و 

پای خودش را گم کند؟« 

جمال خودش را سینه چاک احمدی نژاد معرفی می کند: 

»م�ن یک فدای�ی احم�دی ن�ژادم.« او از ۱۵ س�ال قبل 

ب�ه امریکا پناهنده ش�ده اس�ت. خانواده اش را ب�ه امریکا 

آورده و االن راننده تاکس�ی اس�ت. درآمد بدی ندارد ولی 

همچنان رادیوی محلی اتیوپیای�ی گوش می دهد، تنها با 

اتیوپیایی ها جمع می شود و رستوران اتیوپیایی می رود. 

 »فقر در کشور من بیداد می کند. احمدی نژاد خیلی شبیه 

خود ماس�ت. ما گش�نه ها.« حرف�ش را قط�ع می کنم. او 

گرسنه نیست. وضع مالی بدی ندارد. پسرش به دانشگاه 

می رود و خانه ای متوسط و خوب دارد. وقتی از مشکالت 

سیاس�ت های  از  ناش�ی  فق�ر  و  اقتص�ادی  اجتماع�ی، 

احمدی ن�ژاد برای�ش می گوی�م و اینکه خیلی ه�ا در ایران 

فقیر تر و گرسنه تر شده اند چون احمدی نژاد به شکلی غیر 

منطق�ی جلوی غرب ایس�تاده، باور نمی کن�د و می گوید: 

حتما ت�و اش�تباه می کنی.« می گوی�د خودخواه�م و باور 

نمی کند سال ۸۸ تقلبی شده باشد و یا ندا ها و سهراب هایی 

را کشته باشند. 

دیکتات�وری  مخال�ف  او  زی�را  دارم  دوس�تش 

مسئولین نظام است

حس�ین در دانش�گاه مریلند در امری�کا درس می خواند. 

مهندس اس�ت و دوس�تانش به ش�وخی مهندس چمران 

صدایش می کنن�د. او می گوید دوران احمدی نژاد بهترین 

بوده و او »از ت�ه دل« این مرد را دوس�ت دارد. می گوید: 

»اگر ش�ما مخالف دیکتاتوری رهبران جمهوری اسالمی 

هس�تید چرا کارهای�ی را که این م�رد در مخالف�ت با آقای 

خامنه ای و سیس�تم ویران پدرساالر کرد، نادیده می گیرید 

و تنها طرز لباس پوشیدنش را مسخره می کنید.« 

حس�ین در براب�ر این پرس�ش که آی�ا این افش�ا گری ها و 

ایس�تادگی ها برای منافع مردم و دموکراسی بوده و یا تنها 

برای کامل ک�ردن ران�ت خواری ه�ای او و همراهانش، 

س�اکت می مان�د. او فق�ط می گوی�د: »او بهتری�ن راوی 

هویت ملی من بود و من خدا را شکر می کنم که در دوره او 

به دانشگاه رفتم.« حس�ین کتاب فاطمه رجبی را در مورد 

احمدی نژاد خوانده است: »یادم می آید    همان سال اولی 

که او رئیس جمهور ش�د کتاب »احمدی نژاد معجزه هزاره 

س�وم« را از میدان انقالب خریدم و خواندم. با اینکه یکی 

از طرفداران پر و پا قرص او هس�تم از خواندن نوشته های 

خانم رجبی خنده ام گرفت. به نظرم او در آن کتاب جایگاه 

او را به عرش رسانده بود که کار درستی نبوده. حتی همین 

اواخ�ر خواندم که این خانم گفته اس�ت اگر نوش�ته هایش 

باعث متوهم ش�دن احمدی نژاد شده از خدا طلب مغفرت 

می کند. اصوال چنین القابی برای یک انس�ان جایز نیست 

حتی اگر عاشقش باشی و باشم.« 

دوستش دارم زیرا او پشت عرب ها را خالی نکرد

ندی زنی س�ی و پنج س�اله اس�ت. س�اکن بیروت. معلم 

یکی از مدارس شیعیان است. در جواب سوال من که چرا 

احمدی نژاد را دوست دارد و آیا می داند که احمدی نژاد در 

میان بسیاری از مردم ایران منفور است اول سکوت می کند 
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و بعد با لهجه لبنانی می گوید: »استغفراهلل. استغفراهلل.«  

بعد ش�روع می کند از رش�ادت ها و ش�جاعت های او گفتن 

و اینک�ه احمدی نژاد حزب اهلل و مردم ش�یعه لبنان را تنها 

نگذاشت و خلف وعده نکرد: »او به طراحان جنایت صبرا 

و ش�تیال گفت اگر صبرا دروغ اس�ت هولوکاست هم دروغ 

اس�ت. چه کس�ی تا االن جرات کرده اس�ت در موجودیت 

این روایت تاریخی ش�ک کند و صهیونیس�ت ها را عصبی 

کند؟ هیچ کس. واهلل که فقط او بود و او توانست این طور 

جدی بایستد و پش�ت اعراب را خالی نکند. من دیوانه وار 

این مرد را دوست دارم و عکسش را به دیوار اتاقم زده ام.« 

وقتی به ن�دی ی�اد آوری می کنم ک�ه دخترکی ۲۷-۲۶ 

س�اله به نام ندا، همنام او، توسط احمدی نژاد ۴ سال قبل 

کش�ته ش�د می گوید: »این ها همه تبلیغات س�ی ان ان و 

فاکس نیوز اس�ت. امکان ندارد او دس�تش به خون کسی 

آلوده شود. احمدی نژاد انساندوست است و متواضع« 

دوستش دارم؛ کتاب دختر ایتالیایی را بخوانید

امل دختر دیگر عرب اس�ت ک�ه احمدی نژاد را دوس�ت 

دارد: »واقع�ا دوس�تش دارم و تعج�ب می کن�م ک�ه ای�ن 

روز ه�ا و بع�د از این همه ت�الش برای کش�ورش چنین از 

جانب ش�ما طرد می ش�ود و به او به چشم یک معضل نگاه 

می کنید. جدیدا از آمازون درخواست کتاب دختر ایتالیایی 

را دادم ک�ه می خواهد ب�ا احمدی ن�ژاد ازدواج کند. دالیل 

او ب�ه قدر کاف�ی برایم جالب هس�ت تا ببینم چ�را یک زن 

مدلینگ غرب�ی هم به او دل می بندد و حاضر اس�ت حتی 

ب�ا او ازدواج کند.« امل در جواب این س�وال که آیا حاضر 

است خودش به همس�ری او در آید لبخندی سرد می زند: 

»خب من نمی توانم با مرد ش�یعه ازدواج کنم اما همیش�ه 

او را تحس�ین می کنم، برای ش�جاعتش و برای ایمانش. 

در ضم�ن نمی خواهم ب�ا دختر ایتالیای�ی رقابت کنم چون 

قطعا احمدی نژاد مرا انتخاب می کند که مسلمانم نه او که 

حجاب ندارد و مسلمان نیست.«

عکس از: محمدعلی برنو
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حربه ای که جواب داد و او را در مرحله دوم انتخابات ۸۴ 
پیروز کرد. 

 »احمدی ن�ژاد« با بیش�مار وعده های آرمان�ی و رویای 
برپای�ی بهش�ت ایرانی ب�رای م�ردم، به خص�وص طبقه 
محروم، به پاس�تور رف�ت. »محمد« یک�ی از طرفداران 
اوس�ت: »از    هم�ان روزهای ش�هرداری تهران می ش�د 
فهمی�د ک�ه او فرزند ملت اس�ت و درد م�ردم را دارد، یادم 
نم�ی رود در یک�ی از مالقات ه�ای مردمی دس�ت جوانی 
ک�ه معلوم بود کارگر مس�جد اس�ت را گرفت، او را بوس�ید 
و از حالش پرس�ید. جوان به درد دندان هایش اش�اره کرد 

حرف های تازه ای می زد، مردی که این بار 
قرار بود از شهرداری تهران به کاخ ریاست 

جمهوری برود. از آمدن پول نفت بر سر 
سفره های مردم، از اینکه مشکل ما مدل 

موی جوانان نیست و... بسیاری رویاهای 
دیگر که در تاریخ انقالب ایران تابو و جزء 

ناگفته ها بود. او خود را نمادی از مردم و 
فرزند مردم معرفی کرد و سعی داشت 

هاشمی را بعنوان فرعونی برخواسته از 
نظام به مردم معرفی کند.

و اینک�ه نمی توان�د هزین�ٔه آن را بده�د و... احمدی نژاد 
همانجا مبلغی پول نقد از یکی همراهانش به عنوان قرض 
گرفت و به پس�ر داد و بعد شماره تماسی به جوان داد که در 

صورت نیاز می تواند تماس بگیرد و کمک بخواهد.« 
محمد می گوید: »او به این دلیل در میان طبقه محروم، 
محبوب اس�ت که ای�ن طبقه هی�چ گاه در دوره اصالحات 

دیده نشد.« 
او آم�د، با وعده های طالیی نیز آمد! ولی گذش�ت زمان 
نش�ان داد ک�ه س�اختار بوج�ود آم�ده در دوران او تنه�ا به 
ناامنی فرآگیر در ایران ختم ش�د، ناامنی که تمام عرصه ها 
از شغلی، تحصیلی، خانوادگی و... را فرا گرفت و بد ترین 

دوران بعد از انقالب را در ایران رقم زد. 
 »ارژن�گ« س�ال ۸۲ ازدواج ک�رده و می گوی�د: »اون 
موقع ها یک وام ک�م بهره برای جوانهایی که طرح خاصی 
برای اشتغال داشتند می دادند، من هم که تازه دانشگاه را 
در رش�ته گرافیک تمام کرده بودم؛ تصمیم داش�تم شغلی 
ب�رای خودم دس�ت و پ�ا کنم. تنه�ا کاری ک�ردم گذراندن 
ی�ک دوره تخصص�ی ۳ ماهه ارش�اد بود. با ی�ک گواهی 
نامه تخصصی اداره ارش�اد ش�هر محل س�کونت، مدرک 
دانش�گاهی و ی�ک طرح توجیه�ی توانس�تم وام کم بهره 
بگیرم. وامی که زندگی من را عوض کرد، مغازه ای گرفتم 
و وس�ایل کار فراهم کردم. ب�از پرداخ�ت وام را هم زود تر 
شروع کردم و تونس�تم زود وام را تس�ویه کنم« وقتی این 
روز ه�ا را ب�ا س�ال های دوره دوم خاتمی مقایس�ه می کند 
می گوی�د: »االن ش�روع زندگی واقعا س�خت ش�ده، آن 
موقع ب�ازار زنده بود و کار جریان داش�ت ول�ی االن اصال 

همه کار خوابیده و خیلی از دوستانم زمین خورده اند. حاال 
یا ما خیلی خوش ش�انس بودیم یا این ه�ا به روزهای واقعا 
بدی برخورده اند.« و م�را دعوت به خوردن چایی می کند 

که دیگر سرد شده است. 

رویای یک مسکن
 »تینا« ف�ارغ التحصی�ل بیوش�یمی از دانش�گاه تهران 
اس�ت ومی گوید: »بهترین روزهای زندگی من در بد ترین 
س�الهای ای�ران افتاد. من آدم ضعیفی نیس�تم و همیش�ه 
گلیم خودم را از آب بیرون کشیده ام، مامانم من و خواهرم 
را دس�ت تنها بزرگ کرده و ما از همون دوره دبیرستان کار 

می کردیم و دستمان توی جیب خودمان بود.« 
او از عاش�ق ش�دنش می گوید: »امین بچه خوبی بود با 
درآمد خوب و من هم درآمدی متوسط داشتم. به پیشنهاد 
امی�ن در مس�کن مهر پردی�س ثبت ن�ام کردیم و ب�ا وام و 
قرض صاحب خانه ش�دیم، ولی چه خانه ای! رفتن جایی 
خانه س�اخته اند که بیش�تر به درد بازنشس�ته ها و گذارندن 
اوقات فراغت می خورد. اصال نمی دانم چه فکری پش�ت 
س�اخت این خانه ها بود، امکانات ش�هریش از یک روستا 
هم کمتره، امنیت که نداره، اصال نمی ش�ه پیش بینی کرد 
که همس�ایه ات از کدام طبقه اجتماعی اس�ت و...« او که 
محل کار خود و شوهرش در مرکز تهران است از پشیمانی 
زود هنگام�ش می گوی�د: »حاضریم زیر قیمت بفروش�یم 
ولی مش�تری ندارد! ی�ک دلیلش هم این اس�ت که هنوز 
س�ندهای خانه ها را نداده اند و مشتری اعتماد نمی کند.« 
جالب این اس�ت حتی برای اجاره خانه نیز متقاضی وجود 
ندارد و فعال خانه خال�ی مانده: »ببه پول این خانه احتیاج 
داریم، وکیل گرفتیم، س�ه سال اس�ت که داریم پول جمع 
می کنی�م، کالس می روی�م و س�ابقه کار جم�ع می کنیم تا 

برویم.« 
وام به سبک ایرانی

 »اهورا« بزرگ شده یزد است، کار شناسی را در دانشگاه 
اصفه�ان خوانده و ب�رای کار به تهران آمده اس�ت: »من 
آن روز ه�ا در بخ�ش خدم�ات ی�ک رس�توران ب�زرگ کار 
می ک�ردم. مش�تری های ما آدمه�ای پول�داری بودند که 

کافی بود یک سند ازدواج تقلبی پیدا 
می کردم که با مشخصات پرشده و دفتر 

ثبت ازدواج هم آن را تایید کرده باشد. یکی 
از بچه ها یک زن بیوه را به من معرفی کرد. 

من می تونستم وام بگیرم ولی به شرطی 
که درصدی هم به او بدهم و بازپرداخت 

قسط ها هم با خودم بود، پذیرفتم
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خ�وب خ�رج می کردند و به خاط�ر همین هم بای�د مراقب 
می بودیم که چه جور با آن ها رفتار کنیم. درآمد من بد نبود 
با انعام و اضافه کار راضی بودم.« اهورا اما س�ال گذش�ته 
در کنکورکار شناسی ارشد رتبه خوبی آورده و در شبانه یک 
دانشگاه در تهران پذیرفته شد: »برای ادامه تحصیل نیاز 
به وام داش�تم ولی اینقدر شرایط وام گرفتن سخت بود که 
ناامید ش�دم و ترجیح دادم همین ج�ور ذره، ذره از درآمدم 
پ�س ان�داز کنم.« پ�س از مدت�ی یک�ی از دوس�تان به او 
پیشنهاد وام ازدواج می دهد: »کافی بود یک سند ازدواج 
تقلب�ی پیدا می کردم که با مش�خصات پرش�ده و دفتر ثبت 
ازدواج ه�م آن را تایید کرده باش�د. یکی از بچه ها یک زن 
بیوه را به من معرفی کرد. من می تونس�تم وام بگیرم ولی 
به شرطی که درصدی هم به او بدهم و بازپرداخت قسط ها 
هم ب�ا خودم بود، پذیرفتم. بع�د از اینکه همه مدارک جور 
شد تازه مشکل ضامن پیدا کردم. با هر بدبختی بود ضامن 
ه�م پیدا کردم، تنها ش�انس من در اون روز ه�ا این بود که 
مسئله ازدواج خیلی توی بوق و کرنا بود و وام ازدواج یکی 
و دو میلیون زیاد شد و کنارش هم یک وام تحصیلی خوب 
به خاطر اینکه دانش�جوی متاهل بودم گرفتم. آن زن هم 
وقتی پولش رو گرفت رفت و هیچوقت دیگه ندیدمش.« 

حاال اهورا درس�ش را تمام کرده اما همچن�ان به عنوان 
مدیر رس�توران کار می کند: »وقتی وام گرفتم فهمیدم در 
چه کشوری زندگی می کنم، سیستم بی درو پیکر تر از نظام 

بانک�ی من ندیدم. بعد ها فهمیدم آن زن چندتا شناس�نامه 
داره و کارش ه�م همین�ه و من ش�انس آوردم که قضیه لو 

نرفت و همه چیز خوب تموم شد.« 

و این روز ها
 »آرش« از بچه ه�ای ب�ازار اس�ت و در راس�ته پارچ�ه 
فروش ه�ا ب�رای خ�ود اس�م و رس�می دارد: »هم�ه چی 
خوابیده داداش! من س�ال ۸۳ که پیش دانشگاهیم تمام 
ش�د اومدم وردس�ت حاجی، باور کن همٔه آن یک سال از 
نظر کاس�بی یک طرف، کل دوره چهارسال دوم این.... 
یه ط�رف، اصال برک�ت از کارم�ون رفته ک�ه رفته، نصف 
بچه هایی که بوتیک و دهنه داشتند بی خیال کار شده اند و 
نشسته اند خونه.« او در حالی که به کارگرهای بازار اشاره 
می کند می گوید: »این بدبخت ها هم از زندگی افتاده اند و 

همه ش می نالند.« 
باال تر از بازار بزرگ که نبض تپنده تهران اس�ت، راس�ته 
کتاب روبروی دانش�گاه تهران، کتابفروشی ها در خیابان 
کریمخ�ان، حت�ی بوتی�ک داره�ای ولیعصر، هف�ت تیر، 
گلس�تان، بوس�تان و.... به کس�ادی عجیبی رسیده اند. 
حتی »هلن« که آرایشگاه زنانه ای در خیابان فاطمی دارد 
می گوید: »مدتهاس�ت عروس آرایش نک�ردم، حتی چند 
روزه آگهی دادم ک�ه آرایش عروس این روز ها رایگانه ولی 

باز هم کسی نیومده. حس عجیبی دارم.«

با پایان هش�ت سال ریاس�ت جمهوری احمدی 
نژاد مجله تابلو به میان ایرانیان مقیم واشنگتن 
دی س�ی رفت و نظر آنها را در مورد او پرس�ید.

http://youtu.be/B2Q36zAK5eE
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دست های شال بنفش سرخابی ام را روی 
مانتوی آبی فیروزه ای ام می اندازم و یک بار 

دیگر مو هایم را مرتب می کنم. هوا گرم است 
و تنها راه برای گریز از گرمای شدید این روز ها 

پوشیدن مانتوهای روشن است. می خواهم کیفم 
را بردارم اما به یاد مسیری که قرار است از خانه 

تا محل کار طی کنم می افتم. باید از سه میدان 
اصلی پایتخت رد شوم. سه میدانی که در هر سه 
طرفش ماشین های گشت ارشاد ایستاده است. 

به طرف کمد لباس هایم برمی گردم و نگاهم به 
مانتوی بلند مشکی می افتد که گوشه اش از الی 

لباس های دیگر بیرون زده است.... 

تابستان سال ۶۶ بود. سال های اوج جنگ هشت ساله. 
ب�رای ما که زیر بمب و موش�ک ب�اران ص�دام دوام آورده 
بودیم دلخوش�ی رفتن س�ینما بود. فیلم اجاره نشین های 

داری�وش مهرجوی�ی برنامه امروز و امش�ب س�ینماهای 
تهران بود. در صف س�ینما استقالل بودیم که به یک باره 
پاترول و مینی بوس های کمیته رسید. با زن های چادری 
خش�ن و صورت اصالح نکرده ای بداخالق که ما به آن ها 
می گفتیم فاطمه کماندو. گرم بود و بلوز و شلوار صورتی با 
روسری سفید برسر داشتم. دختر خاله ام که بزرگ تر از من 
بود مانتوی گشاد سفیدی که آن سال ها مد بود تن داشت. 
در می�ان صف ریختن�د و یکی یکی جدا می کردند و س�وار 
مین�ی بوس. یکی از فاطمه کماندو ها که انگار س�ر دس�ته 
اش�ان بود به س�مت دخترخاله ام آمد و دس�تش را گرفت. 
من پش�ت چادر مادرم پنهان ش�دم. مادرم گفت: »خانوم 
این بچه که مانتوی بلند پوش�یده. کج�ا می برید؟« زن با 
اخم غلیظش گفت: »موهاشو نمی بینی خواهر بیرونه.« 
مادرم گفت: »خوب االن روسریش�و می کش�ه جلو.« اما 
فایده نداش�ت. ح�رف خواهر بس�یجی یکی بود. س�ینما 
کنس�ل ش�د و م�ادر از نزدیک تری�ن تلفن همگان�ی به پدر 

زن�گ زد تا دخترخاله را از کمیته بیرون بیاورند. دختر خاله 
وقت�ی به خانه آمد چش�مانش از گریه س�رخ بود. می گفت 
زن جوانی در کنارش بوده که از هول بچه اش س�قط شده 
است. آرام می گفت. اما می شنیدم از خونی که روی زمین 

ریخته بود.... 
با روی کار آمدن دول�ت اصولگرای محمود احمدی نژاد 
محم�ود  ش�د.  زن�ان  دغدغ�ه  ارش�اد  گش�ت  دیگ�ر  ب�ار 
احمدی ن�ژاد ک�ه قب�ل از رس�یدن ب�ه خیاب�ان پاس�تور در 
گفتگوی�ی تلویزیونی گفته بود: »مش�کل ما موی دختر ها 
نیس�ت. اجازه بدهیم جوان ها پوش�ش خودشان را داشته 
باشند.« اما سردار احمد رضا رادان و سردار احمدی مقدم 
که به ریاس�ت نیروی انتظامی رسیدند به نظر می رسید که 
از رییس جمه�ور دس�تور نمی گرفتند. ح�اال دیگر حضور 
این گش�ت ها در س�طح ش�هر محدود به دو م�اه تیر و دی 
نب�ود و به دس�تور فرمانده نی�روی انتظامی این گش�ت ها 
جزیی از تزیینات شهر شده بودند. البته شدت و ضعف این 
گش�ت های ارشاد در ش�هرهای مختلف و به نسبت فصل 
تفاوت داشت. شدت عمل گشت های ارشاد در شهرهای 
ش�مالی و تهران بیش از سایر ش�هر ها بود. شکل عملیات 
گشت ارشاد در مناطق مختلف تهران نیز فرق می کرد. به 
طور مثال عملکرد گشت هایی که در مناطق شمالی تهران 
به ویژه میدان تجریش و ش�هرک غرب مستقر می شدند از 
گش�ت هایی که در مناطقی مثل چه�ارراه ولی عصر بودند 
س�خت گیرانه تر بود. تی�ر ماه ۱۳۸۷ بود. یک س�ال قبل 
از انتخاب�ات چالش برانگیز س�ال ۸۸. به هم�راه یکی از 
دوستانم در خیابان ولی عصر به سمت چهارراه ولی عصر 

می رفتی�م که صدای�ی حرفمان را قطع کرد. س�رباز جوان 
نیروی انتظامی دست دختر جوانی را که مانتوی تنگ کرم 
رنگی پوشیده بود و موهای بلندش از دو طرف روسری اش 
بیرون آمده بود می کشید تا به داخل ون ببرد. دختر امنتاع 
می کرد. تا به ون س�بزرنگ نیروی انتظامی برسیم سرباز 
از پش�ت گردن دختر را گرفته بود و به س�مت ماش�ین هل 
م�ی داد. دختر فریاد می زد و می خواس�ت که ر هایش کند. 
س�رباز دخت�ر را به زمی�ن انداخت و ب�از از پش�ت گردنش 
گرفت و به س�مت ماش�ین هل می داد. دیگر در آستانه در 
ون بودند و درگیری ش�دت بیش�تری گرفته بود. روسری 
دختر افتاده ب�ود و دکمه های مانتویش در کشمکش�ی که 
داش�ت یکی یکی پاره ش�ده بود و او تقریبا با تاپ قرمزش 
در آستانه ماشین گشت ارشاد بود. سرباز جوان سر دختر را 
به باالی ون می کوبید و دختر فریاد می زد. جمعیت زیادی 
دور ماش�ین حلقه زده بود و این صحنه را نگاه می کرد. اما 
هی�چ اعتراضی از هیچ جا ش�نیده نمی ش�د. انگار صدای 
همه خفه ش�ده بودیم. ما و دو مردی که به سمت ماموران 
نیروی انتظامی رفته بودیم -که با خونس�ردی داشت این 
صحنه را می دید - با تهدید س�رجایمان خش�کمان زد. به 
مامور زن چادری که آرام ایس�تاده ب�ود گفتم: »نمی بینی 
دارد دخت�ر م�ردم را می کش�د.« مام�ور نی�روی انتظامی 
لبخندی تحویلمان داد و به س�مت ماش�ین رفت. دوستم 
خبرن�گار اجتماعی و خبرنگار مس�تقیم نی�روی انتظامی 
بود. ش�ماره سرداری را که مسئول گشت ارشاد بود گرفت 
و گفت: »سردار ماموران ش�ما دختر جوانی را در چهارراه 
ولی عصر کتک می زنند.« سردار به بهانه جلسه خواست 
که ش�ماره ماشین را برداریم. دختر دیگر از حال رفته بود و 
در ون افتاده بود. اس�م دختر نازنین بود. این را دو روز بعد 
پدرش برای تشکر از روزنامه ای که این خبر را منتشر کرده 
بود زنگ زد دانس�تم. نازنین چند روز بعد با سری شکسته 
ب�ه روزنامه آم�د. برایمان تعری�ف کرد که چ�ون هفته بعد 
کنکور داشت نمی خواست سوار ون شود. اما دیگر خبری 
از کنکور نبود. ش�کایت پدر آن دخت�ر از نیروی انتظامی و 
آن سرباز به هیچ جا نرس�ید. چند ماه یک روز نازنین زنگ 

زد و گفت که برای همیشه از ایران می رود. 
کم�ی بعد نی�روی انتظامی برنامه اجرایی خ�ود پیرامون 

زنان و دخترانی که در این طرح دستگیر 
می شدند به عنوان مجرم پرونده قضایی 

پیدا می کردند و بابت هر منکری که مرتکب 
شده بودند باید جریمه خاص می پرداختند. 

جریمه هایی که از ۱۰۰ هزار تومان تا ۵۰۰ 
تومان متغیر بود. توقف و توقیف اتومبیل 

»بدحجابان« هم بخش دیگری از این 
جریمه ها بود

عکس ها از: صفحه فیس بوک مهتاب و آذین 
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عملی ک�ردن »طرح جامع عف�اف« را پس از چند جلس�ه 
هماهنگی با محم�ود احمدی نژاد با عنوان »طرح ارتقای 
امنی�ت اجتماعی« آغ�از ک�رد. مرحله نخس�ت این طرح 
بیشتر بر پوشش زنان تمرکز داشت و در مراحل بعدی ابتدا 
جمع آوری معتادان و س�پس جمع آوری اراذل و اوباش، 
بازرسی از کارگاه ها و فروشگاه های لباس و ارایشگاه های 
مردانه، عکاسی ها و.. نیز در دس�تور کار نیروی انتظامی 
قرار گرفت. که البته این بخ�ش دوم در مرحله چند برنامه 
نمایشی باقی ماند. اما طرح عفاف و حجاب با بودجه ۱۰۳ 
میلیاردی که در دولت احمدی نژاد تصویب ش�د باقی ماند 
و سال به س�ال به شدت آن افزوده ش�د. زنان و دخترانی 
که در این طرح دستگیر می ش�دند به عنوان مجرم پرونده 
قضایی پیدا می کردند و بابت هر منکری که مرتکب ش�ده 
بودن�د باید جریمه خاص می پرداختن�د. جریمه هایی که از 
۱۰۰ ه�زار تومان تا ۵۰۰ تومان متغیر ب�ود. توقف و توقیف 
اتومبیل »بدحجابان« هم بخش دیگری از این جریمه ها 

بود. 
س�ارا پرستار کشیک یکی از بیمارس�تان های تهران پس 
از آنکه ساعت کاری اش صبح سوم اردیبهشت ماه ۱۳۸۷ 
به پایان رس�ید در راه بازگش�ت به خانه دانش�جویی خود، 
با یکی از ماش�ین های گش�ت ارش�اد در ده ون�ک برخورد 
کرد. ماموران گش�ت به او تذک�ر داده و از او می خواهند تا 
روس�ری خود را جلو بکش�د. در این لحظه س�ارا عصبانی 
شده و به مامور گشت گفت: »روسری من جلو است، من 
شب گذش�ته یک پس�ر ۲۰ س�اله را کد زده ام، می دانی کد 
یعنی چه؟ یعنی م�رگ؟ می دانی چرا؟ ب�ه خاطر مصرف 
زیاد کراک.« سارا باصدای بلند و تند تند شروع به صحبت 
با ماموران گشت کرده و روبه آن ها ادامه داد: »اگر راست 
می گویی�د بروید و ای�ن جوانان معت�اد را از خیابان ها جمع 
کنید.« مادر س�ارا می گوید که با باال گرفتن درگیری لفظی 
بین ماموران گش�ت و س�ارا، یکی از ماموران مرد او را به 
داخ�ل ون هدایت کرد، س�ارا را به اداره اماک�ن در خیابان 
وزرا برده برده و از چهره اش عکس�ی با پالکارد روی سینه 
گرفتند. شب سارا به خانه بازگشت و به مادرش تلفن کرد. 
به گفته مادرش سارا حالت روحی بدی داشته و به او اشاره 
کرده که قلبش درد گرفته اس�ت: »او اس�م مامور گشت را 

به من داد و گفت مادر فقط این اس�م به خاطرت باش�د.« 
صبح فردا پیکر بی جان س�ارا را در اتاقش پیدا کردند. او از 
اضطرابی که در وزرا برایش به وجود آمده بود ایست قلبی 

کرده بود. 
طرح امنیت اجتماعی در س�ال ۸۷ با گستردگی فراوانی 
برگزار ش�د. ماموران نیروی انتظامی به جز گشت زدن در 
میان مراک�ز خرید گاهی خرید زن ها و دختران را بازرس�ی 
می کردند و اگر مانت�وی به اصطالح آن ها بدن نما یا مغایر 
اس�تانداردهای نی�روی انتظام�ی خریده بودن�د مصادره 
می کردند. در مرحله دوم به کافی شاپ ها وارد می شدند و 
لباس زنانی را که در آنجا نشس�ته بودند وارسی می کردند. 
بودن س�گ در ماشین جزو جرایم منکراتی بود. بعد نوبت 
به عکاس�ی ها رس�ید. پلیس های امنی�ت اجتماعی حتی 
به عکاس�ی ها س�ر می زدند و عکس های آن ها را وارسی 
می کردند. این فش�ار ها تا آغاز فعالیت های انتخاباتی سال 
۸۸ ادامه داش�ت. ب�ا آغاز تبلیغات نامزد ها از ش�دت طرح 
امنیت اجتماعی کم ش�د. اما این بار مهندس میرحس�ین 
موسوی در نخستین نشس�ت مطبوعاتی خود از این طرح 
انتقاد کرد و گفت: »بخشی از برخورد ها اساسا موضوعیت 
نداردو با س�و نی�ت انجام می ش�ود و این به حس�اب نظام 

گذاشته شود و من این گشت ها را جمع خواهم کرد.«
ب�ه دنبال این اظهار نظر ها بود که احمدی نژاد که پیش از 
این پای این طرح را امضا کرده بود بار دیگر گفت که مشکل 
مردم موی دختر ها نیس�ت. حرف هایی که مانند دوره اول 
ریاس�ت جمهوری اش در چهار سال گذش�ته در حد حرف 
باقی ماند. طرح امنیت اجتماعی در چهار س�ال ۸۸ تا ۹۲ 
همچنان در سطح ش�هر ها اجرا می شد. این طرح حتی به 

مراکز هنری هم رسیده بود و بسیاری از کنسرت ها و تاتر ها 
با س�اعتی تاخیر به دلیل دخالت نیروهای حراست وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس�المی و نیروی انتظامی برای بررسی 
لباس خانم ها رو به رو می ش�د. خیلی ها با وجود هزینه ۵۰ 
ه�زار تومانی بلیت از دیدن کنس�رت م�ورد عالقه خود باز 
ماندند. گش�ت های ارش�اد حتی در طول جشنواره در کاخ 
جش�نواره که میزب�ان مهمانان بود هم حاضر می ش�دند و 
آن ها را ب�ه اصطالح ارش�اد می کردند. این ط�رح با قوت 
خود اجرا می ش�د؛ اما با این تفاوت که دولت به این نتیجه 
رس�یده بود که تنها از دس�تگیری کاری ب�ر نمی آید. چون 
هر مدی که با واکنش نیروی انتظامی رو به رو می ش�د مد 
تازه ای وارد بازار می ش�د و راه فراری برای گش�ت ارش�اد 
پیدا می ش�د. به همین دلیل کمیته س�اماندهی مد و لباس 
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکیل شد. کمیته ای 
که نظارت بر بازار لباس زنانه را آغاز کرد. این کمیته چندین 
نمایش�گاه برگزار کرد و از طراحان مد خواست لباس هایی 
براس�اس عرف جامعه اس�المی طراحی کنند. نتیجه این 
کمیته طراحی لباس های با دو گروه مجلس�ی و اجتماعی 
ش�د. اما ای�ن لباس ها اکثرا ب�ا قیمت های گ�زاف فروخته 
می شد. از س�وی دیگر عدم هماهنگی با نیروی انتظامی 
باز از سوی گشت ارشاد به عنوان مصادیق جرم اجتماعی 

مصادره می شد. 
ب�از دیگر به مانتوی فی�روزه ای ام ن�گاه می کنم. جلوی 
آن باز است و دکمه ندارد. زیرش یک دامن سفید پوشیدم 
وقرار نیس�ت جوراب بپوش�م. به ی�ادم می آید ک�ه از یک 
هفته ای بعد از انتخابات ۲۴ تیر ۹۲ خبری از گش�ت ارشاد 
نیست. کیفم را بر می دارم و در کمدم را می بندم. در خیابان 
دختران زیادی چون من هس�تند که دامن به پا کردند یا زیر 
مانتوی رنگی اش�ان ساق تنگی به تن دارند. با خودم فکر 
می کنم این حداقل حق ماست برای انتخاب لباس. سهم 
م�ن از آزادی پوش�یدن روس�ری و مانتوی رنگی اس�ت. 
حداقلی که س�ی و سه س�ال پیش در کنار بردن نفت از سر 
سفره از نسل ما دزدیدند. حجابی که سی و چند سال است 
دارد به س�ر من و نس�ل من می رود همین روزهاست که با 
وجود گش�ت امنیت اجتماعی از بین برود و این محصول 

خشونت است.

دولت به این نتیجه رسیده بود که تنها 
از دستگیری کاری بر نمی آید. چون هر 

مدی که با واکنش نیروی انتظامی رو به رو 
می شد مد تازه ای وارد بازار می شد و راه 

فراری برای گشت ارشاد پیدا می شد. به 
همین دلیل کمیته ساماندهی مد و لباس در 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تشکیل شد
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در آخرین روزهای عمر دولت دهم بازار تقدیر و 
تشکر داغ است. یکی از این تشکرهای متقابل، 

مربوط به احمدی نژاد و زنان دارای مناصب دولتی 
بود. احمدی نژاد در این مراسم با اشاره به اینکه 

در دنیا و حتی همین »ایران خودمان« کارهایی در 
جهت سوء استفاده از نام زن صورت می گیرد، 

گفت در دولت وی »کارهای بزرگی« در حوزه زنان 
صورت گرفت. 

خودت را که جای او بگذاری می بینی حق با اوست، چون 
تقریبا بس�یاری از سازمان ها و تش�کل های غیر دولتی ای 
ک�ه در زمینه زن�ان فعالیت داش�تند در دوره او ب�ه تعطیلی 
کشانده ش�دند. اما این تنها یکی از »کارهای بزرگی« بود 
که در این ۸ س�ال انجام ش�د. هر چند قوانین تبعیض آمیز 

علیه زنان در جمهوری اس�المی امری مس�بوق به سابقه 
اس�ت و به نظر می رسد کلیت نظام آن را دنبال می کند، اما 
حضورفردی با دیدگاه های بنیادگرایانه می تواند شرایط را 
وخیم تر کند، اتفاقی که در ۸ س�ال ریاس�ت احمدی نژاد بر 

دولت، رخ داد. 
تفکیک جنس�یتی در حوزه آموزش عال�ی یکی از    همان 
»کارهای بزرگ« است که بار ها توسط فعاالن حقوق زنان 
و دانش�جویان مورد انتقاد واقع شد. در این حوزه دختران 
از ۷۷ رشته دانشگاهی حذف شدند و اجازه انتخاب رشته 
و تحصیل در ۳۶ دانش�گاه از آنان س�لب ش�د. اتفاقی که 
ش�اید به زعم برخی، شرایط دانشگاه ها را دوباره به سمت 

و سوی سال های ابتدایی دهه شصت برد. 
از دیگر اقدامات دولت که ش�اید در ظاه�ر به نفع زنان به 
نظ�ر می آمد ام�ا در واقع نتیج�ه ای جز خانه نش�ین کردن 
بیش�تر آن ها نداش�ت، افزای�ش زمان مرخص�ی زایمان، 

کاهش ساعت کاری برای مادران شیرده و دورکاری برای 
آن�ان بود. در ن�گاه اول آنچه این قانون ها ب�ه ذهن متبادر 
می کنند، احترام به جایگاه زن و درک مش�کالت اوست، 
اما براستی کدام کارفرما در بخش خصوصی یا حتی دولتی 
حاضر به اس�تخدام کسی است که در ازای حقوق مساوی 
با یک مرد س�اعت کمتری کار می کن�د؟ آن هم در اقتصاد 
درب و داغ�ان امروز ایران! چنین قوانینی در    نهایت منجر 
به کاهش اشتغال زنان مطابق آمار خود دولت هم شد و به 

خانه نشینی بیشتر آنان کمک کرد. 
از س�وی دیگر اصالح قوانین کنت�رل جمعیت به منظور 
افزایش جمعیت، با حذف کامل بودجه برنامه های کنترلی 
شروع شد. در این راستا همه خدماتی که پیش از آن توسط 
زی�ر مجموعه های وزارت بهداش�ت و درم�ان به صورت 
رایگان ارائه می ش�د، حذف گردید. ه�ر چند این موضوع 
با دستور و نظر شخص رهبر جمهوری اسالمی در دستور 
کار ق�رار گرفت، ام�ا همراهی تم�ام و کمال دول�ت به آن 
سرعت بخش�ید. البته قبل از اظهار نظر رهبری، محمود 
احمدی نژاد در سفرهای اس�تانی اش به موضوع ظرفیت 
ایران برای داش�تن جمعیت بیشتر بار ها اش�اره کرده بود. 
ناگفته پیداست وجود فرزندان بیشتر جدا از بحث امکانات 
خانواده ها و کش�ور جهت تربیت، آموزش و چندین س�ال 
بعد اش�تغال آن�ان، در اولین گام ب�ه حذف بیش�تر زنان از 

عرصه های اجتماعی خواهد انجامید. 
الیح�ه حمایت از خانواده که در میان فعاالن حقوق زنان 
به الیحه حمایت از مردان خانواده شهرت دارد نیز به طور 
رسمی و با فراهم نمودن س�ازوکارهای قانونی به تسهیل 
و ترویج چندهمسری می پرداخت. موضوع چند همسری 
در دین اس�الم نیز برای مردان مجاز ش�مرده می ش�ود و 
ازدواج موق�ت نیز در مذهب رس�می جمهوری اس�المی 
یعنی ش�یعه وجود دارد، ام�ا کماکان در ع�رف و بویژه نزد 

قشر تحصیل کرده امری مذموم شمرده می شود. 
یکی دیگر از چالش هایی که زنان و دختران در این ۸ سال 
به نح�وی جدی تر از پیش با آن دس�ت به گریب�ان بودند، 
وجود طرحی به نام امنیت اجتماعی یا    همان گش�ت های 
ارش�اد بود. هر چن�د احمدی نژاد چند بار ب�ه نحوه اجرای 
آن انتقاد کرده، و حتی خود را بی خبر از چگونگی تصویب 

و اجرای آن نش�ان داده بود، ام�ا فرمانده نیروی انتظامی 
به وی یادآور ش�د که این طرح در    همان ش�ورای که رئیس 
جمهور، رئیس آن اس�ت به تصویب رسیده است. منظور 
احمدی مقدم ش�ورای عالی انقالب فرهنگی بود. به هر 
ح�ال حتی اگر احمدی ن�ژاد با نحوه اج�رای این طرح هم 
موافق نبود، در عمل هیچ اقدام موثری جهت اصالح آن 

انجام نداد. 
از دیگ�ر محدودیت های�ی که دولت در پ�ی قانونی کردن 
آن ب�ود الیح�ه گذرنام�ه و محدودی�ت خروج دخت�ران از 
کش�ور بود که انتقاد بس�یاری از فعاالن حقوق زنان و حتی 
ش�هروندان ع�ادی را نی�ز برانگیخت. هر چن�د در    نهایت 
رئیس فراکس�یون زنان و خانواده مجلس از منتفی ش�دن 
آن خبر داد، اما نوع نگاه دولت به زنان بیش�تر آشکار شد و 

واکنش منفی جامعه را به دنبال داشت. 
با اینک�ه محم�ود احمدی نژاد در مراس�م تقدی�ر از زنان 
حاض�ر در دول�ت س�عی ک�رد خ�ود را ف�ارغ از نگاه ه�ای 
جنس�یتی جلوه دهد اما س�هیال جل�ودارزاده از نمایندگان 
س�ابق مجل�س در میزگردی گف�ت: در دول�ت نهم زن ها 
از بیش�تر ش�وراهای عالی که تصمی�م س�از و تصمیم گیر 
هستند، حذف شدند. نکته جالب تر این است که در    همان 
ح�وزه ای هم که دولت بس�یار ب�ر آن تاکی�د می کند، یعنی 
خانواده و نقش مادری و همس�ری زنان با شکست مواجه 
می شود. دولت در بیش�تر برنامه های خود به این موضوع 
اش�اره می کند و حتی مدعی است در زمینه تسهیل ازدواج 
و تحکی�م بنی�ان خان�واده اقدام�ات مهم�ی انج�ام داده 
است. البته این »اقدامات مهم« نیز بی شباهت به    همان 
»کارهای بزرگ« نیس�ت. در همین راس�تا مدیر کل دفتر 
آس�یب های اجتماعی وزارت تع�اون، کار و رفاه اجتماعی 
کاهش آمار ازدواج و افزایش طالق را شگفت انگیز خواند 
و گفت: س�ال ۹۱ آمار ازدواج ۹. ۵ درصد کاهش و طالق 

بیش از ۶ درصد افزایش داشته است. 
مجموع فش�ارهایی که در این ۸ س�ال به طور مضاعفی 
بر زنان تحمیل ش�د، بس�یاری از زیرس�اخت های جنبش 
براب�ری خواه�ی را نیز وی�ران کرد، موضوعی ک�ه به نظر 
می رس�د برای ترمیم و بازیابی اش نیاز ب�ه زمانی طوالنی 

باشد.
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زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه همواره پا به پای مردان برای آزادی، پیشرفت و سربلندی 
کشور در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و علمی تالش کرده اند. حضور گسترده 
زنان در تظاهرات و جریان های مختلف سیاسی نشان دهنده خط فکری و اندیشه پویای این قشر 

جامعه برای محو استبداد، نابرابری و تبعیض است. در نوشتار پیش رو به حضور زنان و مخالفین 
با آن ها در منصب های سیاسی در سه دهه اخیر نگاه شده و به جزییات کابینه یازدهم در دولت 

تدبیر و امید و نقش زنان در آن پرداخته شده است. 

پای مردان برای آزادی، پیش�رفت و س�ربلندی کش�ور 
در عرصه های مختلف سیاس�ی، اقتص�ادی، اجتماعی و 
علمی تالش کرده اند. حضور گس�ترده زنان در تظاهرات 
و جریان های مختلف سیاس�ی نش�ان دهن�ده خط فکری 
و اندیش�ه پوی�ای این قش�ر جامعه ب�رای محو اس�تبداد، 
نابرابری و تبعیض است. در نوشتار پیش رو به حضور زنان 
و مخالفین با آن ها در منصب های سیاسی در سه دهه اخیر 
نگاه شده و به جزییات کابینه یازدهم در دولت تدبیر و امید 

و نقش زنان در آن پرداخته شده است. 

اولین وزیر زن ایران بعد از انقالب اسالمی

موض�وع انتخ�اب وزی�ر زن اولین ب�ار در زمان ریاس�ت 
جمهوری س�ید محمد خاتمی آغاز ش�د. اولین ب�ار او بود 
که ی�ک زن -معصومه ابت�کار- را وارد کابینه ک�رد و او را 
به معاونت ریاس�ت جمهوری و ریاست س�ازمان حفاظت 
محیط زیس�ت منص�وب کرد، ام�ا عنوان اولی�ن وزیر زن 
را بای�د ب�ه دول�ت دوم محم�ود احمدی نژاد نس�بت داد. 
هنگام�ی که دکت�ر مرضی�ه وحید دس�تجردی بر کرس�ی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نشست، خانم 
دستجردی توانس�ت ۱۷۵ رای موافق نمایندگان مجلس 
را کسب کند. مرضیه وحید دستجردی در جمع خبرنگاران 
ب�ا اظهار خوش�حالی از انتخاب خود گفته ب�ود: »انتخاب 
یک زن در کابینه قطعا برای زنان کش�ور مهم اس�ت و من 
ام�روز س�ربلندم و افتخ�ار می کنم.« وی اظهار داش�ت: 
»فک�ر می کنم خانم ها امروز به آرزوی دیرینه خود در س�ه 
دهه گذشته رسیدند که یک زن در کابینه دولت قرار بگیرد 
و مطالب�ات آن ه�ا را دنبال کند، فکر می کن�م این انتخاب 
قدم مهمی برای زنان باش�د.« در     نهایت اما این وزارت به 
فرجام نرس�ید و در میانه راه محم�ود احمدی نژاد به دلیل 
اختالفات زیاد، او را برکن�ار کرد و یک مرد را به جای او به 

وزارت رساند. 
مخالفی�ن حضور زن�ان در مقام های ب�االی مدیریتی چه 

کسانی هستند

از ده�ٔه دوم انقالب اس�المی کم کم بح�ث حضور زنان 

در مقام ه�ای ب�االی دولت�ی ش�کل گرفت. هم�واره این 
موضوع با مخالفت های زیادی از جمله مقامات کشوری و 
به ویژه روحانیون س�نتی و مراجع تقلید همراه بوده است. 
در س�ال های گذش�ته نیز هر ب�ار که بحث حض�ور زنان در 
مقام ه�ای باالی کش�وری جدی تر ش�ده، مقاومت ها نیز 
به     همان نس�بت افزایش یافته اس�ت. زمان�ی که محمود 
احمدی ن�ژاد به هر دلیلی از می�ان وزارت خانه های دولت 
قصد داش�ت س�ه وزارتخان�ه را ب�ه زنان اختص�اص دهد 
این اعتراض ها ش�دت بیش�تری گرف�ت. آن روز ها رییس 
فراکس�یون روحانیون مجلس از نارضایت�ی علما و مراجع 
تقلی�د ق�م از انتخاب س�ه وزی�ر زن از س�وی احمدی نژاد 
ب�رای کابینه دولت دهم خبر داد. محمد تقی رهبر نماینده 
اصفه�ان و ریی�س فراکس�یون روحانیون مجل�س اظهار 
داش�ت: بر اس�اس اطالعاتی که دریافت کردم بسیاری از 
علم�ا و مراجع تقلی�د از جمله آیت اهلل صاف�ی گلپایگانی و 
مکارم ش�یرازی نس�بت به انتخاب وزیر زن ش�بهه فقهی 
دارند و خواس�تار تجدید نظر احمدی نژاد در این خصوص 

هستند. 
بع�د از اینکه از میان س�ه وزی�ر کاندید ش�ده تنها یک زن 
یعن�ی خانم دس�تجردی ب�رای اولین ب�ار بع�د از انقالب 
اس�المی بر صندل�ی وزارت تکیه زد این موض�وع هر چه 
بیش�تر م�ورد توجه ق�رار گرف�ت. با ح�ذف وی از س�وی 
محمود احمدی نژاد، س�خن از جایگزی�ن او برای وزارت 
خانه بهداشت بود. یکی از گزینه ها خانم زهره طبیب زاده 
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بود. او بعد از 
این خبر گفت: »شایعه معرفی من به عنوان وزیر بهداشت 
به مجلس اساسًا کذب اس�ت و منشأ این شایعه برای خود 
من هم عجیب است. ضمن اینکه بنده اساسًا با وزیر شدن 

زنان مخالف هستم!« 
وی اف�زود: »عل�ت مخالف�ت م�ن ب�ا وزیر ش�دن زنان 
این اس�ت که زنان در کش�ور ما هنوز تجرب�ه الزم را برای 
میان�ی  مدیریته�ای  در  زی�را  ندارن�د  کالن  مدیریته�ای 
بکارگی�ری نش�ده اند و به همین علت ت�وان و تجربه الزم 
را ندارند. مدیریت های کالن کش�ور عرصه آزمون و خطا 
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نیس�ت و ما حق نداریم به خاطر مس�ائل شعاری، مدیریت 
کشور را با این نوع اقدامات دستخوش مشکل کنیم.« 

طبی�ب زاده گف�ت: »ب�ه نظر م�ن در ش�رایط فعلی هیچ 
ضرورت�ی ندارد ک�ه بخواهی�م ی�ک زن را در عرصه های 
مدیریتی کالن مانن�د وزارت به کار بگیری�م. این کار فقط 

جنبه شعاری دارد و به نفع مصالح کشور نیست.« 
 ب�ا ای�ن س�خنان ای�ن موض�وع بیش�تر از گذش�ته برای 
فعالین حوزه زنان روش�ن گردید ک�ه مخالفین حضور زنان 

در مقام�ات ب�اال را بای�د فراجنس�یتی دنبال کنن�د و تفکر 
مردساالرانه رایج در امور مدیریتی و اجرایی کشور در میان 
دو جنس مرد و زن ریش�ه دوانده است. رهبری جمهوری 
اس�المی ایران آیت اهلل خامنه ای در هفته های گذش�ته و 
در دیدار با گروهی از زنان ش�اغل در س�ازمان های دولتی 
و نهادهای علمی و حوزه ها، افتخار به حضور باالی زنان 
در مناصب اجرایی مث�اًل به عنوان وزیر، نماینده مجلس، 
مع�اون بخش های مختلف و رئیس موسس�ات تجاری را 
غلط و آن را نش�انه انفعال در برابر فرهن�گ غرب خواند. 
رهبر ایران تاکید کرده که: مگ�ر بنا بوده ما کارهای مردانه 
را ب�ه زن ها بدهیم؟ او از آنچه که »مردواره کردن« زن در 
غرب نامیده، به شدت انتقاد کرده و گفته این یعنی مشاغل 
گوناگونی که با س�اخت جس�می و عصبی و فکری مرد ها 
س�ازگار تر اس�ت را به س�مت زنان بکش�انند و ای�ن را یک 
افتخار ب�رای زن قرار دهند. از این دس�ت اظهار نظر ها از 
سوی مقامات کشوری فراوان است و نشانه هایی هستند 
از مس�یر دش�وار زن�ان و فعالین حق�وق براب�ر در موضوع 
شایسته ساالری و مورد توجه قرار دادن توانایی ها، دانش 

آیت اهلل خامنه ای در هفته های گذشته 
و در دیدار با گروهی از زنان شاغل در 

سازمان های دولتی و نهادهای علمی و 
حوزه ها، افتخار به حضور باالی زنان 

در مناصب اجرایی مثاًل به عنوان وزیر، 
نماینده مجلس، معاون بخش های مختلف 

و رئیس موسسات تجاری را غلط و آن را 
نشانه انفعال در برابر فرهنگ غرب خواند

مرضیه وحیددستجردی نخستین وزیر زن تاریخ جمهوری اسالمی

و تخصص افراد قبل از آنکه جنسیت آن ها مورد بررسی و 
توجه قرار گیرد. 

زنان و کابینٔه تدبیر و امید 

ت�ا لحظ�ه تهیه ای�ن مطلب تنه�ا س�اعاتی تا آغ�از به کار 
رسمی دولت یازدهم به ریاست جمهوری حسن روحانی و 
معرفی کابینه جدید باقی مانده است. بحث کابینه یازدهم 
با توجه به انتقادهای فراوانی که از دولت های نهم و دهم 
و اعضای کابینه آن ها به ریاس�ت محم�ود احمدی نژاد در 
وضعیت کش�ور می ش�ود اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. 
هر کدام از گروه ها و گرایش های سیاس�ی که در انتخابات 
ش�رکت کرده ی�ا نکرده اند ب�ه اظهار نظر در م�ورد آن کم و 
بی�ش پرداخته اند. فعالی�ن حوزه زنان و براب�ری خواهان 
نیز از این موضوع مستثنی نیستند. دکتر حسن روحانی از 
جمله کاندیداهای تایید صالحیت شده بود که در مبارزات 
تبلیغاتی خود از حضور جدی زنان و برداشتن تبعیض های 
جنس�یتی در دول�ت خود در ص�ورت پیروزی خب�ر داد. از 
جمله قول ه�ا و برنامه ه�ای وی در جریان نشس�ت های 
مختلف و برگ�زاری مناظره ها درباره زنان و خانواده ایجاد 
فرصت های برابر بود. او گفته بود: »تبعیض برای زنان ما 
قابل قبول نیس�ت، جنسیت نمی تواند معیار درستی برای 
تصدی مسئولیت ها در جامعه باشد. در تصمیم سازی ها و 
تصمیم گیری ها باید زنان همانند مردان نقش ایفا کنند.« 
 وی وع�ده داد: »دولت آینده، دولتی اس�ت که فرصت 

برابری برای زنان و مردان ایج�اد می کند. اگر زنان نقش 
برابری در رشد اجتماعی و توس�عه دارند، پس باید دارای 
حق�وق و فرصته�ای برابری در کن�ار مردان باش�ند.« او 
همچنی�ن از رف�ع تبعی�ض علیه زنان به ش�کلی گس�ترده 
و در بیش�تر میتینگ ه�ای تبلیغات�ی خود تاکی�د کرد. وی 
همچنی�ن تاکید ک�رد وزارت ام�ور زن�ان را در دولت تدبیر 
و امید پیش بینی کرده اس�ت تا حقوق ضایع ش�ده زنان به 
آن ها بازگرداننده ش�ود.  حسن روحانی تنها فردی از میان 
ش�ش کاندیدای نهایی بود که یک نفر را به شکلی فعال به 
عنوان معاون امور زنان س�تاد انتخاباتی خود معرفی کرد. 
خانم پروین داداندیش نیز     همان وعده های آقای روحانی 
را تاکید کرد و قول داد که امور زنان در دولت تدبیر و امید در 
صورت پیروزی اهمیت دوچن�دان به خود خواهد گرفت. 
تا س�اعاتی پیش از معرفی رس�می وزرا باق�ی مانده، تمام 
لیست های اولیه نشان از عدم حضور زنان در میان وزیران 
پیشنهادی دارد. معرفی نکردن زنان در سطح وزیر از نظر 
بس�یاری از فعاالن حق�وق زنان و ناظران سیاس�ی از بین 
رفتن فرصتی است که با وزیر شدن یک زن در دولت سابق 
فراهم شده بود و دولت جدید برای پیشبرد اهداف خود در 
جهت رفع تبعیض، این فرصت طالیی را از دس�ت خواهد 

داد. 

پایان 

در انته�ا باید این نکت�ه را اضافه کرد که نف�س وجود زن 
در وزارت خانه ها و مقام های باالی سیاس�ی ش�اید نتواند 
به خ�ودی خود مش�کالت را حل کند، ام�ا اینکه صرفا به 
دلیل جنسیت، کش�وری از ظرفیت و توانایی باالی نیمی 
از جامع�ه بهره نب�رد، احتمال برطرف ش�دن مش�کالت 
و رس�یدن به آم�ال و آرزوهای ی�ک جامعه هر چه بیش�تر 
کاهش پی�دا خواهد کرد. پایان بخش�یدن ب�ه تبعیض ها و 
قدم در جهت برابری نیاز به یک ارادٔه قوی، هم از س�وی 
زن�ان جامعه و هم از س�مت بدنٔه حاکمی�ت و قانونگذاران 
دارد و به نظر می رسد تا آن زمان و تبدیل شدن وعده ها به 

واقعیت مسیر طوالنی و دشواری در پیش است.

محمد تقی رهبر نماینده اصفهان و رییس 
فراکسیون روحانیون مجلس اظهار 

داشت: بر اساس اطالعاتی که دریافت 
کردم بسیاری از علما و مراجع تقلید از 

جمله آیت اهلل صافی گلپایگانی و مکارم 
شیرازی نسبت به انتخاب وزیر زن 

شبهه فقهی دارند و خواستار تجدید نظر 
احمدی نژاد در این خصوص هستند 
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تش�دید ممیزی و سانسور، ادامه سیاس�ت تقسیم بندی 
س�ینماگران به خودی و غی�ر خودی و ایج�اد محدودیت 
بیش�تر ب�رای س�ینماگران غیر خ�ودی و کس�انی که خط 
فکری آن ها را قبول ندارند، امنیتی کردن فضای سینمای 
ایران، مبارزه با نهاد ها و اتحادیه های صنفی نیمه مستقل 
مث�ل خانه س�ینما و ت�الش برای دولت�ی کردن س�ینما و 
کنترل همه جانبه آن از س�وی دول�ت، حمایت از یک نوع 

شرح لطمه ها و آسیب هایی که سینمای 
ایران در هشت سال دوران زمامداری محمود 
احمدی نژاد و وزارت ارشاد زیر نظر او متحمل 

شده، بیشتر از آن است که در یک مقاله 
بگنجد و در مورد آن می توان رساله ها و 

کتاب ها نوشت. 

طرح تسخیر خانه سینما از وبسایت کمپ مجازی بسیجیان امام خامنه ای 

سینمای فرمایشی و ایدئولوژیک با تم های مشخص مثل 
سینمای دفاع مقدس، س�ینمای فرامنطقه ای، سینمای 
فاخ�ر و س�ینمای معناگرا و ایجاد فضای مناس�ب و راحت 
برای فیلم س�ازان خودی، فرصت طلب و حلقه به گوش، 
میدان دادن به باندهای مافیایی و کاس�بکاران سینمایی، 
انحص�اری ک�ردن س�رمایه و امکان�ات دولت�ی )مل�ی( و 
ایج�اد فضایی آلوده و مس�موم و پرس�وءظن در س�ینمای 
ایران، از پیامدهای سیاس�ت های هش�ت س�اله معاونت 
سینمایی سابق و سازمان سینمایی فعلی در دولت محمود 

احمدی نژاد بوده است. 
احمدی ن�ژاد،  آق�ای  دول�ت  س�ینمایی  سیاس�ت های 
س�ینمای ایران را به پیکر نحی�ف و نیمه جانی تبدیل کرده 
اس�ت. به تایید بس�یاری از س�ینماگران ایرانی، در هشت 
س�ال گذشته، کس�انی مس�ئولیت اداره س�ینمای ایران و 
نظارت بر آن را به عهده داش�تند که نه مدیران شایسته ای 
بودن�د و نه درک درس�تی از س�ینما داش�تند. آن ه�ا افراد 
بی لیاقت�ی بودند که بی کفایتی و ندانم کاری خود را پش�ت 
حص�ار ایدئولوژی پنهان کرده بودن�د. آن ها خود را مدافع 

نوع�ی س�ینمای ارزش�ی معرفی ک�رده بودند ک�ه تق اش 
س�ال هاست درآمده و حنای آن دیگر پیش هیچ خریداری 
رنگ ندارد. دایره این س�ینمای ارزش�ی آنچنان تنگ بود 
که ج�ز بان�د ش�مقدری و ش�رکای او و تعدادی س�ینماگر 
متعصب و قشری و کم مایه، هیچ سینماگر دیگری را دربر 

نمی گرفت. 
وزیر ارش�اد و همفکران او در معاونت س�ینمایی، در این 
س�ال ها، تا جای�ی که در توان داش�تند، در جه�ت نابودی 
س�ینمای مس�تقل ایران کوش�یدند. آن ها با زبان تهدید و 
ارعاب با سینماگران حرف زده و فضای امنیتی و پلیسی را 

بر سینمای ایران حاکم کردند. 
آن ه�ا ب�ا انح�الل خانه س�ینما، ب�ه س�تیز با س�ینمای 
هنری و مس�تقل ایران برخاس�تند. رفت�ار و برخورد آن ها 
با س�ینماگران مس�تقل و منتق�د دولت، رفتاری خش�ن، 
مس�تبدانه، و ضددمکراتیک بود و با شعار هایش�ان درباره 

حمایت از سینمای ملی و اصناف سینما، تضاد داشت. 
آن ها کار را به جایی رس�اندند که نی�روی انتظامی، علیه 
سینماگران مستقل بخش�نامه صادر کرده و آن ها را تهدید 

تجمع سینماگران در اعتراض به تعطیلی خانه سینما | عکس از ایرنا
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کرد ک�ه در ص�ورت نادیده گرفت�ن خطوط قرم�ز، با آن ها 
برخورد خواهد کرد. سردار بهمن کارگر، معاون اجتماعی 
نیروی انتظامی، علنا به سینماگران هشدار داد که اگر خط 
قرمز ها را نادیده بگیرند و یا نیروی انتظامی، اگر تساهل و 

تسامح ببیند، وارد عمل خواهد شد. 
امروز سینماگران ایرانی در شرایط بسیار ناگوار و دشواری 
به س�ر می برند. سیاس�ت مدیران دولتی فعلی، س�رکوب 
اندیش�ه های مس�تقل در عرصه س�ینما و فرهنگ بوده و 
هس�ت. آن ها با خ�ودی و ناخ�ودی کردن س�ینماگران، 
ایج�اد تفرقه در میان صنوف س�ینمایی و س�خت تر کردن 
قوانین ممیزی، عمال س�ینماگران مس�تقل و دگراندیش 
را خانه نش�ین ساخته و تنها به دس�ته ای از فیلم سازان به 

اصطالح ارزشی میدان دادند. 
در چنی�ن فضای آل�وده و زهرآگینی بود که فیلم س�ازان 
کم مای�ه و بی اعتباری چون فرج اهلل سلحش�ور، مس�عود 
ده نمک�ی، جم�ال ش�ورجه و حبی�ب اهلل کاوش، عرصه 
دار میدان ش�ده و فیلم س�ازان معتبر و برجس�ته ای چون 
رخشان بنی اعتماد، ناصر تقوایی، جعفر پناهی، کیانوش 
عیاری و بس�یاری دیگر، بیکار و خانه نش�ین ش�ده و فیلم 
سازان اندیش�مند و پرافتخاری چون بهرام بیضایی، امیر 
نادری، محس�ن مخملباف و سمیرا مخلمباف، مجبور به 
مهاج�رت و ترک وطن ش�دند یا مثل عباس کیارس�تمی، 
خس�ته و فرس�وده از چالش دائم�ی با مام�وراِن ممیزی، 
ترجی�ح دادند که به ج�ای چانه زدن با آن ه�ا و تلف کردن 
وقت و انرژیشان در راهروهای وزارت ارشاد، از خیر فیلم 
س�ازی در ایران بگذرند و به جای آن در ایتالیا، فرانس�ه و 

ژاپن فیلم بسازند. 
به اعتقاد بسیاری از تحلیل گران سینمایی، روند سانسور 
و ممیزی فیلم ها در س�ال های اخیر، یعنی بعد از روی کار 
آمدن دولت محمود احمدی نژاد، ش�دت و دامنه بیشتری 
یافت�ه و فضا برای س�ینماگران مس�تقل و تولید فیلم هایی 
با رویکرد اجتماع�ی و انتقادی، تنگ تر و محدود تر ش�ده 

است. 
حس�ین صفار هرندی، وزیر ارش�اد دولت احمدی نژاد، 
ش�اید نخس�تین وزیر فرهن�گ در تاریخ معاص�ر ایران بود 
که مستقیما از سانس�ور یک فیلم حمایت کرد. وی دستور 
توقیف فیلم »س�نتوری« داریوش مهرجویی را صادر کرد 
و با تم�ام قدرت خ�ود در مقابل اکران این فیل�م که پروانه 
نمایش هم داشت، ایستاد. هرندی در دفاع از توقیف فیلم 
س�نتوری گفته بود: »دوس�تان به حق جلوی اکران آن را 
گرفتند. فیلمی که اگر منصفانه بنش�ینیم و آن را در دادگاه 
وج�دان ملی و دینی م�رور کنیم حتی یک نکت�ه مثبت در 
آن دیده نمی ش�ود. این فیلم هر ب�دی در درون خود جای 
داده و از اته�ام به خدا و دین تا اته�ام به مردم و به ایرانیان 
و تحقیر هموطنان خودش و س�یاه نمایی در جامعه ای که 
هر روز در حال پیش�رفت و ترقی است را در خود جای داده 
چه توجیهی دارد حتی اجازه دهی�م که چنین فیلمی تولید 
ش�ود... معلوم اس�ت که نباید چنین فیلم�ی مجوز بگیرد 
و اکران ش�ود و معلوم است که با کس�انی که توسعه دهنده 
چنین فرهنگی هستند باید برخورد شود... تا زمانی که در 
جایگاه خدمت گذاری هس�تیم قطعا اج�ازه نخواهیم داد، 
فرهنگ ما س�ر از    همان جاهایی درآورد ک�ه بیایند هنرمند 
جماعت را به عنوان متهم ردیف یک توسعه تباهی در این 

جامعه معرفی کنند.« 
وزی�ر ارش�اد دوره اول دولت احمدی ن�ژاد، از همکاران 
خ�ود در وزارت ارش�اد خواس�ته ب�ود که تک ت�ک، نقش 
سانس�ورچی و کنترلچی فرهن�گ را در جامع�ه ایفا کنند: 
»همه شما باید به عنوان یک ناظر و کنترل کننده، باال سر 
فرهنگ مراقب باش�ید و اجازه ندهید حتی یک سر سوزن 
مس�امحه و خرابکاری ص�ورت گیرد و به نام ش�ما و از زیر 

دست شما سندی پلید صادر و منتشر شود.« 
جواد ش�مقدری که از منتقدان سیاس�ت های س�ینمایی 

آن ها با انحالل خانه سینما، به ستیز با 
سینمای هنری و مستقل ایران برخاستند. 
رفتار و برخورد آن ها با سینماگران مستقل 

و منتقد دولت، رفتاری خشن، مستبدانه، و 
ضددمکراتیک بود و با شعار هایشان درباره 

حمایت از سینمای ملی و اصناف سینما، 
تضاد داشت

دوران آق�ای هرن�دی ب�ود، پس از ق�رار گرفتن در پس�ت 
معاونت س�ینمایی، در آغاز کار خود، سیاس�ت نرم تری در 
قبال س�ینماگران در پیش گرفت و دس�تور رف�ع توقیف از 
برخی فیلم های قدیمی خاک خ�ورده در انبارهای وزارت 
ارش�اد را صادر ک�رد اما این سیاس�ت او با مخالفت ش�دید 
تندرو ه�ا و کس�انی که روش آق�ای هرن�دی را در مدیریت 

فرهنگی کشور دنبال می کردند، مواجه شد. 
صفار هرندی در مصاحبه ای، در مورد سیاس�ت معاونت 
س�ینمایی جدی�د در م�ورد رف�ع توقی�ف از برخ�ی فیلم ها 
گفت: »وقتی برای خوش�ایند برخ�ی می گویند که »آنچه 
در گذش�ته ممنوع بوده را من آزاد کردم«، معلوم است که 
در عرصه فرهنگ هنوز تکلیف مش�خص نیس�ت و در این 
وضعیت مردم دچار بالتکلیفی می شوند... مگر می شود 
م�ا همینجوری عرصه فرهن�گ را به تمای�الت و تمنیات 
خ�ود    ره�ا کنیم. مگر می ش�ود ی�ک روز ی�ک کاری مورد 

نکوهش قرار گیرد و روز دیگر به آن جایزه بدهند.« 
ای�ن س�خن صف�ار هرن�دی از یک جه�ت درس�ت بود. 
سیاس�ت دوگانه مس�ئوالن جدید وزارت ارش�اد در زمینه 
رفع توقیف فیلم ها از یک س�و و عدم صدور پروانه ساخت 
و نمای�ش برای برخی دیگ�ر از فیلم ها به دلی�ل مغایرت با 
»ارزش ه�ای فرهنگی نظ�ام«، باعث ایجاد آش�فتگی و 

سردرگمی در میان فیلم سازان و تهیه کنندگان شد. 
علیرضا س�جادپور مدیرکل ارزش�یابی و نظ�ارت وزارت 
ارش�اد در واکن�ش ب�ه ای�ن انتقاد ه�ا گفت�ه ب�ود: »رف�ع 
توقیف ها در آن مقطع برخالف تصور بس�یاری از دوستان 
ب�رای دلجویی از س�ینماگران نب�ود هرچن�د در این زمینه 
می توانس�ت تعریف ش�ود اما ما دس�ت روی این موضوع 
گذاشتیم تا بگوییم که می خواهیم خط قرمز ها را آزاد کنیم 
اما متأس�فانه خیلی از دوس�تان اصال متوجه این موضوع 

نشدند.« 
بعد از انتخابات ریاس�ت جمهوری س�ال ۸۸، سانس�ور 
فیلم ها و فش�ار نه تنها بر سینماگران مستقل و غیر خودی 
)دگراندی�ش( افزای�ش یافت، بلک�ه دامنگیر آن دس�ته از 
فیلم سازانی که در دایره تنگ فرهنگ سینمایی مسئوالن 

دولت، »خودی« شناخته می شوند؛ نیز شد. 
فیلم »گزارش یک جشن« س�اخته ابراهیم حاتمی کیا، 

فیلمس�ازی که علیرغم برخ�ی دیدگاه ه�ای انتقادی اش 
در نظر مس�ئوالن نظ�ام، همواره فیلمس�ازی »خودی« 
ش�ناخته ش�ده، این بار به خاطر طرح موضوع جنبش سبز 
در ای�ن فیل�م، مورد غض�ب مقام�ات واقع ش�ده و گرفتار 

جواد شمقدری رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد

احمدی نژاد در پشت صحنه فیلمی به کارگردانی جهانگیر الماسی

محمدرضا شریفی نیا و مجید مظفری در مراسم تنفیذ احمدی نژاد سال ۸۸
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ممیزی شد. فیلم »خانه پدری« س�اخته کیانوش عیاری 
با اینکه بر اساس فیلمنامه تصویب شده و با داشتن پروانه 
ساخت تولید ش�د، هنگام بازبینی در جشنواره فیلم فجر، 
مورد پذیرش قرار نگرفت و توقیف شد. مسئوالن ممیزی 
از عی�اری خواس�تند که یک فص�ل از فیلم�ش )حدود نیم 
س�اعت( را حذف کند ت�ا برای آن مجوز اکران صادر ش�ود 
اما عیاری، نه تنها زیر بار این پیشنهاد تحمیلی نرفت بلکه 
فیلم را بدون مجوز ارشاد، به جشنواره فیلم ونیز فرستاد و 

به این ترتیب راه هرگونه مذاکره با مسئوالن ارشاد در مورد 
اکران عمومی این فیلم در ایران، تقریبا مسدود گردید. 

مس�ئوالن دولتی فعلی س�ینما در ایران، ب�ه صراحت از 
سانس�ور فیلم ها دفاع کرده و همواره ممیزی فیلم را یکی 

از مأموریت های اصلی خود معرفی کرده اند. 
جواد ش�مقدری، که در آغاز قبول مسئولیتش در وزارت 
ارش�اد، اعالم کرده بود که »دیگر فیلمی به عنوان ممنوع 
نخواهیم داش�ت«، در این باره گفت: »ن�گاه ممیزی که 
یک�ی از مأموریت های اصل�ی اداره نظ�ارت و ارزش یابی 
آثار سینمایی است، سبب می ش�ود تا آثار با آسیب کمتری 
نمایش داده شوند اما اگر اصالحیه ای به فیلم تعلق گیرد، 

فیلم ساز در جریان قرار خواهد گرفت.« 
 اعمال فشار و ایجاد محدودیت برای سینماگران مستقل 
و غیر خودی، به شکل های مختلف از جمله عدم حمایت 
مالی از پروژه های س�ینمایی مس�تقل در مرحله ساخت و 
عدم ارائه خدمات و تجهیزات س�ینمایی به س�ینماگرانی 

که مخالف تفک�ر آن ها بودن�د، و یا تاخی�ر در نمایش فیلم 
آن ها علیرغم داشتن پروانه نمایش، جلوگیری از تبلیغات 
تلویزیون�ی و دی�واری فیلم ها، پخش ضعیف ی�ا بد هنگام 
آن ها و اختصاص گروه س�ینمایی نامناس�ب ب�رای اکران 

عمومی آن ها، صورت گرفت. 
جواد ش�مقدری، مع�اون امور س�ینمایی ارش�اد )رئیس 
سازمان سینمایی فعلی(، بار ها علنا مخالفتش را با حمایت 
وزارت ارش�اد از برخی پروژه های سینمایی که به اعتقاد او 
به قصد »س�یاه نمایی« ساخته می شوند، اعالم کرد. وی 
در این باره گفته بود: »در فارابی و مرکز گس�ترش، فیلمی 
م�ورد حمایت ق�رار نخواهد گرفت که از جن�س فیلم های 
توقیف�ی قبل باش�د اما بخ�ش خصوص�ی می تواند چنین 

فیلم هایی را بسازد که ازسوی ما حمایت نمی شود.« 
فیلم »خیابان های آرام« س�اخته کمال تبریزی به دلیل 
درونمای�ه انتق�ادی آن، با اش�کال تراش�ی های مختلف 
دس�تگاه ممی�زی مواج�ه ش�د و س�رانجام بع�د از اعمال 
برخی اصالحات از س�وی تهی�ه کننده در فیل�م )علیرغم 
میل س�ازنده اش(، پروانه نمایش دریاف�ت کرد اما به گفته 
کمال تبریزی، وزارت ارش�اد به طور غیرمستقیم، جلوی 

تبلیغات و نمایش این فیلم را گرفت. 
بعد از انتخابات ریاس�ت جمهوری، فش�ار بر سینماگران 
غی�ر دولت�ی که به تاب�و ش�کنی و انعکاس صریح مس�ائل 
اجتماعی و سیاس�ی در فیلم هایش�ان تمایل نشان دادند، 
افزای�ش یافته و ش�رایط ن�ه تنها ب�رای فیلمس�ازی آن ها 
دش�وار تر ش�د بلکه برخی از آن ه�ا همانند جعف�ر پناهی و 
محمد رس�ول اف، به زن�دان و ممنوعی�ت از ادامه کار در 

سینما محکوم شدند. 

اما بزرگ ترین چالش س�ینماگران مس�تقل در چند سال 
اخی�ر با دولت بر س�ر موجودی�ت و اداره خانه س�ینما بود. 
تمام تالش وزیر ارش�اد و معاون س�ینمایی اش یعنی جواد 
ش�مقدری و دارو دس�ته اش ای�ن ب�ود که س�ینما را تحت 
کنترل خود داش�ته باش�ند و آن را به سمتی که می خواهند 
هدایت کنند و هنگامی که با مقاومت س�ینماگران مستقل 
و آزاد اندی�ش روبرو ش�دند، با تم�ام قدرت خ�ود در برابر 
خواس�ت های آن ها ایس�تادند. انح�الل خانه س�ینما در 

ادامه همین سیاست وزارت ارشادی ها بود. 
در تم�ام این س�ال ها، وزیر ارش�اد و مس�ئوالن معاونت 
س�ینمایی، بار ه�ا س�ینماگران مس�تقل و اعض�ای خان�ه 
س�ینما را به همدس�تی با بیگانگان، س�یاه نمای�ی و اقدام 
علیه امنیت ملی متهم کردند. فیلم س�ازان مستند به جرم 
نمای�ش فیلم هایش�ان در بی بی س�ی، دس�تگیر و زندانی 
شدند و مس�ئوالن س�ینمایی وزارت ارش�اد نیز همصدا با 
مقامات امنیتی، آن ها را محکوم کرده و خواهان مجازات 

آن ها شدند. 
امروز چه کس�ی اس�ت که ندان�د ادعای وزارت ارش�اد و 
معاونت امور س�ینمایی در مورد نداش�تن وجاهت قانونی 
خان�ه س�ینما و اساس�نامه آن، تنها بهانه ای ب�رای حذف 
نهاد های مستقل و دولتی کردن کامل سینما در ایران بود. 
سیاس�ت های س�ینمایی دول�ت احمدی ن�ژاد، ن�ه تنها 
بسیاری از سینماگران مستقل و دگر اندیش را خانه نشین 
و من�زوی کرد بلکه باعث س�وت و کور ش�دن س�الن های 

سینما شد و مردم را از آن گریزان کرد. 
فش�ار ها،  علیرغ�م  ای�ران،  س�ینمای  ح�ال  ای�ن  ب�ا 
محدودیت ه�ا و تهدیده�ای داخلی، توانس�ت در خارج از 
ای�ران به موفقیت های بزرگی دس�ت یابد که برنده ش�دن 
فیلم »جدایی نادر از س�یمین« س�اخته اصغر فرهادی در 

اسکار، از آن جمله بود. 
موفقیت س�ینماگران مس�تقلی چ�ون اصغ�ر فرهادی، 
عب�اس کیارس�تمی و جعفر پناه�ی، در خ�ارج از مرزهای 
ای�ران، بار دیگر بیهوده و مضحک بودن همه تالش های 
هشت س�اله مس�ئوالن دولتی برای کنترل سینما و ایجاد 
محدودیت و ممنوعیت برای س�ینماگران مستقل را ثابت 

کرد.

سیاست مدیران دولتی فعلی، سرکوب 
اندیشه های مستقل در عرصه سینما و 

فرهنگ بوده و هست. آن ها با خودی و 
ناخودی کردن سینماگران، ایجاد تفرقه 

در میان صنوف سینمایی و سخت تر کردن 
قوانین ممیزی، عمال سینماگران مستقل و 

دگراندیش را خانه نشین ساخته اند
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محمود احمدی نژاد در دادگاه روزنامه سالم |عکس  ها از: حسن سربخشیان

عکس از: حسن سربخشیان
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سالم
حال همه  ما خوب است

ماللی نیست جز گم شدِن گاه به گاِه خیالی دور، 
که مردم به آن شادمانِی بی سبب می گویند

با این همه عمری اگر باقی بود
طوری از کناِر زندگی می گذرم

که نه زانوِی آهوِی بی جفت بلرزد و
نه این دِل ناماندگاِر بی درمان... 

 )سید علی صالحی( 

 محمود احمدی نژاد )معروف به دکتر( در دور دوم 
انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۴ بر اکبرهاشمی 

رفسنجانی پیروز شد و با شعار »عدالت« و »مبارزه با 
مفاسد« و »آوردن نفت بر سر سفره های مردم« دولت 

نهم را شادمانه کلید زد. نامبرده درهمان ابتدای راه 
وزرای دولت اصالحات را با اصول گرایان تعویض 

کرد، سازمان برنامه و بودجه را )با الهام از اندیشه شهید 
رجایی!( منحل کرد، از طرح هدفمند کردن یارانه ها )و 
نه رایانه ها!( سخن به میان آورد وبه مرور با حق مسلم 

انرژی هسته ای و کیک زردش، مذاکرات هسته ای را در 
تنگنا قرار داد. 

به دنبال ناآرامی ها و مشکل )یا توهِم( عدم صیانت از 
آرا و نگرانی حامیان نامزدهای اصالح طلب در دوردوم 

ریاست جمهوری در ۸۸، احمدی نژاد پس از مواجهه 
با تنش های اجتماعی و شعار »دکتر برو دکتر!« و موج 

جنبش سبزی که از سوی معترضین و دانشجویان 
و جوانان به راه افتاده بود )نام های دیگر این جنبش 

»فتنه«، »جنبش خس و خاشاک«، تالش بدخواهان، 
شعار دشمن از گلویی تازه و.... هم بود!(، نه تنها دکتر 

نرفت، بلکه شمشیر از رو بست و اعالم کرد: »پس از 
تحلیف سر آن ها را به سقف می چسبانیم.« در عمل 

سر ها را به سقف چسباند یا سقف را به سر ها یا جای دیگر 
را به چیز دیگر...، در حوصله این بحث نمی گنجد. 

درباره وضعیت 
نشر و کتاب در 
دولت نهم و دهم

دول�ت ده�م با تنگ تر ش�دن حلق�ه تحریم ه�ای اروپا و 
آمریکا، ش�دت گرفتن التهابات سیاس�ی و نارضایتی های 
اجتماع�ی و اقتص�ادی هم�راه ب�ود. نماین�دگان مجلس 
و فراکس�یون انق�الب اس�المی ن�وک حمله را به س�مت 
احمدی نژاد و »جریان انحرافی« او گرفتند و به تش�نج ها 
دام�ن زدند. افش�ای اخت�الس س�ه هزارمیلیاردتومانی، 
بن بس�ت مذاکرات گروه۱+۵، ونوسانات شدید ارز و طال 
در ب�ازاراوج این رویداد ه�ا بود و لطیفه های اس ام اس�ی 
س�عید و کا ترین، ُنق�ل مجالس. به هرحال دکت�ر با آنکه از 
حمایت های سیاس�ی مطلوب�ی درداخل کش�ور برخوردار 
بود، راه به جایی نبرد و نامزد انتخاباتی اش از دوررقابت ها 
ح�ذف ش�د! اس�فندیاررحیم مش�ایی رد صالحیت ش�د و 
در   نهای�ت نی�ز احمدی ن�ژاد کرس�ی ریاس�ت را به حس�ن 
روحان�ی و کلید طالی�ی اش واگذار کرد. از قدی�م گفته اند 

دکتر شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. 
ام�ا دردول�ت نه�م و ده�م درح�وزه فرهن�گ و هنرچه 
وفرهیخت�گان  وکتابخوان�ی  برس�رکتاب  چ�ه  و  گذش�ت 
وهنرمن�دان مملک�ت آمد؟ گرچ�ه تفس�یرعملکرد دولت 
پیش�ین یعنی دولت محمد خاتمی با شعار »تقویت جامعه 
مدن�ی« وباهدف ایجاد اصالح�ات وآزادی بیان وفضای 
بازسیاس�ی، )والبت�ه تن�ش زدای�ی از سیاس�ت خارجی و 
یکس�ان س�ازی نرخ ارز و مبارزه ب�ا رانت خ�واری( از دید 
منتق�دان و مخالف�ان و موافق�ان دول�ت متف�اوت بوده، 
درمورد دولت نهم و دهم به اتفاق نظِراهل نظر، می توان 
س�یاه ترین بخش کارنامه عملکرد دولت را همانا در بخش 
فرهنگ�ی جس�ت. ب�ا روی کار آم�دن صف�ار هرن�دی، از 
اعضای سپاه پاس�داران و معاون مدیر مس�ئول و سردبیر 
روزنامه کیهان، در مقام وزارت فرهنگ و ارشاد، سانسور 
ش�دیدی بر نظام نش�ر حکم فرما ش�د. آنچه مهاجرانی و 
مس�جد جامعی، وزرای پیش�ین، به نام سیاس�ت درهای 
باز در عرصه نش�ر و کت�اب و مطبوعات ایج�اد کرده بودند 
به کلی برچیده ش�د و ایجاد محدودیت، ممیزی و حذف، 
توقیف و لغو پروانه های نش�ر جایگزین آن شد. )این رویه 
سختگیرانه تا آنجا پیش رفت که در وزارت محمد حسینی 

حرف از آن ش�د که به بهان�ه درج مطلبی وبالگی، وبالگ 
نویس�ش را به دادگاه بکش�ند و حکم اعدام مولف را صادر 

کنند!( 
سیاس�تهای جدید فرهنگی دولت نهم )غی�ر از مواردی 
مانن�د حذف س�همیه دولت�ی کاغذ ب�رای برخی ناش�ران 
خصوص�ی، ح�ذف حمایت خری�د کتاب های تازه منتش�ر 
شده از ناش�ران توسط ارشاد و مواردی مشابه( به گونه ای 
»انقالب�ی« ب�ر پای�ه سانس�ور و ِاعم�ال قوانین�ی ت�ازه، 
خصوصا در حوزه ادبیات داس�تانی و نمایش�ی، مستحکم 
ش�د. بر اس�اس این قوانین، دیگ�ر پیش�نهاد اصالحیه از 
سوی وزارت ارشاد به ناش�ر در کار نبود و محدودیت های 
بیشتری در مورد واژگان به کار رفته، عبارات، تداعی های 
احتمالی، فضا و محتوا و س�بک زندگی اجرا ش�د. ترغیب 
به اس�الم گرای�ی و فرهن�گ س�ازی اس�المی و »ایران 
اس�المی«، همچنین مخالفت با تبلی�غ ادیان و آیین های 
دیگ�ر یا به اصط�الح عرفان ه�ای کاذب در همین راس�تا 
بود. این حد وحذف ه�ا و جرح و تعدیل ها از مبحث صدور 
یا عدم صدور مجوز چاپ ب�رای یک اثر فرا تر رفته، دامان 
ناشر و س�پس مولف اثر را هم گرفت. حتی آثاری که پیش 
از این پروانه نشر داش�تند برای چاپ مجدد نیازمند مجوز 
می ش�دند و ام�کان لغو مج�وز پیش�ین بود. حت�ی بعد ها 
مس�ئله »اعالم وصول« نیز جدی شد. مجوزی دیگر که 
صدورش منوط به ارائه اجازه نشر اثر در همین دولت حاضر 
بود! روز به روز نویسنده مجبور به خودسانسوری بیشتر و 
ناشر متعهد تر به حذف »موارد مسئله دار« می شد. در غیر 
این صورت امتیاز منفی به ناشر تعلق می گرفت و نامش در 
فهرستی س�یاه درج می شد و با جمع ش�دن این امتیاز ها، 
پروان�ه نش�ر او ابتدا موقتا، و س�پس برای همیش�ه باطل 
می شد. )برخورد با ناشران ناراضی هم البته در دستور کار 
بود!( در نمایش�گاه س�االنه بین المللی کتاب تهران نیز از 
حضور ناشرانی که پروانه نشرشان حتی موقتا ابطال شده 
بود پیش�گیری به عمل می آمد وغیرازاخالل در کس�ب و 
کار، روانشان هم آزرده می ش�د. ناشران همیشه شاکی از 
نظام نامتع�ادل و بی نظارت توزیع کت�اب و چرخه ناهموار 
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چاپ، حاال از شرکت در این همایش صنفی و رو به رویی و 
تعامل با متقاضیان و دانش�جویان ومحققان و خوانندگان 

و خالصه عالقمندان کتاب هم محروم می شدند. 
در دوره دوم ریاس�ت جمهوری دکتر، ب�ه دنبال حذف نه 
چندان هدفمن�د یارانه ها و تش�دید تحریم های اقتصادی 
و بی توجه�ی دول�ت و س�ودجویی ع�ده ای، به�ای کاغذ 
)از بندی بیس�ت ه�زار تومان ت�ا بن�دی صدهزارتومان!( 
افزای�ش یاف�ت. گل بود، به س�بزه نیز آراس�ته ش�د! این 
اتفاق همراه با نوسانات نرخ ارز محدودیت بیشتری برای 
صنعت چاپ ونشر به ارمغان آورد: هزینه های تولید کتاب 
باالرف�ت و درنتیج�ه از تعدادعناوی�ن کتاب های منتش�ر 
ش�ده کاسته شد. ناشرانی که ساالنه چند صد عنوان کتاب 
منتشرمی کردند، از سرناچاری به تعداد انگشتان دودست 
بس�نده کردند. از ط�رف دیگر، براثرفش�ارهای اقتصادی 
ق�درت خرید م�ردم نی�ز کاهش یاف�ت. این ه�ا همه افت 
تیراژ )تا دویست-س�یصد نسخه!( و تعطیلی چاپخانه ها و 
صحافی ها و افزایش نرخ بیکاری را نیز موجب شد. توسعه 
دیجیتال�ی و ترویج نش�رهای الکترونیک�ی راه حل نبود، 
توفیقی اجباری ام�ا چرا. به هر روی نبای�د از این حقیقت 
غافل ش�د که توس�عه نش�رالکترونیکی و دسترسی آسان 
ورایگان به نس�خ پی دی اف آثار، دست ناشرو نویسنده را 
از سود وحق التالیف مربوطه کوتاه می کند. )با کپی نکردن 

غیرمجاز س�ی دی و دی وی دی، هم شأن واالی خود را 
به اثبات برسانید.( 

و  )وعلم�ی  ادب�ی  جوای�ز  اعط�ای  مراس�م  برگ�زاری 
پژوهشی( خصوصی و نیمه خصوصی هم در این دو دوره 
با مش�کالتی عدیده همراه بود. بر فش�ار ها افزوده ش�د تا 
چنین مراس�می، به محافلی خصوصی با ش�مارمعدودی 
میهم�ان در من�ازل، هم�راه با ت�رس و لرز، دور از چش�م 
عالقمن�دان و مش�تاقان و فع�االن مطبوعاتی، کش�انده 
ش�د. جلس�ات نقد کتاب با اعم�ال محدودیت، و انتش�ار 
مطبوع�ات کم�اکان ب�ا خطرتوبی�خ وتوقی�ف و تعطیل�ی 
همراه بود. نومیدی و دلس�ردی اهالی قلم و هنرمندان و 
فرهیخت�گان در چنین فضایی نامتع�ادل و تب دار بدیهی 
اس�ت. بس�یاری از نویس�ندگان از انتش�ار آثار جدیدشان 
منصرف شدند، برخی جالی وطن کردند و برخی زیستن 
توام با نوش�تن را به »ش�اید وقتی دیگ�ر« موکول کردند. 
حتی در مواردی از خاکس�پاری بدن بی جان آنان در قطعه 
هنرمندان بهشت زهرا جلوگیری کردند. با اهالی سینما و 
تئا ت�ر و دیگر حوزه های فرهنگی نیز رفتاری مش�ابه اتخاذ 
ش�د. )با این همه، چراغ که نه، ش�مع لرزان شعر وادبیات 
و نشررا به هر زحمت و صدمه ای بود روشن نگه داشتند.( 
به راس�تی چنین وزارت های سانس�ور و اختناق به هیچ 
ک�دام از دول پیش�ین خ�ود ش�بیه نبودن�د. این س�ال ها، 
خصوصا س�ال ۹۱ را می توان دوران رکود نش�ر و کسادی 
بازار ادبیات )وتاحدودی س�ینما وتئا تر(، روزهای تیرگی و 
دلسردی و افسردگی اهل قلم، و ایام گله مندی و نارضایتی 
اهالی صنف ناش�ران نامید، این اقشاری که دست اندرکار 
ارتقا و جالی فرهنگ جامعه و پش�توانه دانش و اندیش�ه 
نسل فردا هس�تند. مرزهای امید و نومیدی اما همواره به 

هم بسیار نزدیک است.
 

 نه، نامه ام باید کوتاه باشد، ساده باشد، بی حرفی از ابهام 
و آینه. از نو برایت می نویس�م... حال همه ما خوب است 
اما تو ب�اور نکن. )باورکه نکردید؟ معلوم�ه که نکردید چه 

سوالیه می پرسم؟!...(

سیاستهای جدید فرهنگی دولت نهم به 
گونه ای »انقالبی« بر پایه سانسور و ِاعمال 

قوانینی تازه، خصوصا در حوزه ادبیات 
داستانی و نمایشی، مستحکم شد. بر 

اساس این قوانین، دیگر پیشنهاد اصالحیه 
از سوی وزارت ارشاد به ناشر در کار نبود 

و محدودیت های بیشتری در مورد واژگان 
به کار رفته، عبارات، تداعی های احتمالی، 

فضا و محتوا و سبک زندگی اجرا شد

وحید پوراستاد، روزنامه نگاری را از سال ها پیش 
آغاز کرده است. دانش آموخته حقوق است. ١٢ 

جلدکتاب در زمینه »محاکمه مطبوعات« دارد. 
پوراستاد بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 

٨٨ از ایران مهاجرت کرد و به رادیو فردا پیوست. 
او روزنامه نگاری را با روزنامه سالم آغازکرد. 

عضویت در شورای سردبیری روزنامه های یاس 
نو، نوروز، اقبال، سرمایه، وقایع اتفاقیه و اعتماد 

ملی هم از جمله سوابق او است. پوراستاد در 
تجربه کار رادیویی هم به مستندسازی روی آورده 

است و یکی از برنامه هایش به نام »انفرادی« 
به تازگی جایزه میکروفن نقره ای فستیوال 

نیویورک را تصاحب کرده است. آخرین کار او 
ساخت برنامه ای با عنوان »سی جنجال یک 

رییس جمهور« است که هم زمان با پایان دولت 
احمدی نژاد، از رادیو فردا پخش شد. 

چه ش�د که به س�راغ س�اخت برنامه ای با عنوان »سی 

جنجال یک رییس جمهور« رفتی؟ 

اقای احمدی نژاد رییس جمهوری بود که در طول هشت 

دوره ریاس�ت جمهوری اش چ�ه در داخل ای�ران و چه در 

عرصه بین المللی چهره ای جنجالی بود. عملکرد ایش�ان 

خس�ارت های زیادی در تمام عرصه های کش�ور به وجود 

آورد به ویژه در عرصه سیاسی و اقتصادی. 

چرا سی قسمت؟ چرا بیشتر نه؟ 

قطع�ا جنجال ه�ای اق�ای احمدی ن�ژاد در عرصه های 

مختل�ف ب�ه  تنها س�ی م�وردی ک�ه برنام�ه س�اختم ختم 

نمی ش�ود و به این لیس�ت می ش�ود ده ها م�ورد دیگر هم 

اضافه کرد. اما به هر حال محدودیت زمانی اجازه نمی داد 

بیش از ای�ن کار کرد، در عین حال که فکر نمی کنم بیش از 

این هم برای ش�نونده کش�ش داشته باش�د. البته ساختن 

این گونه سریال های رادیویی کاری سخت و خسته کننده 

اس�ت و واقعا در بخش های آخر دیگر بری�ده بودم واز نظر 

جسمی خودم را به زور می کشیدم. 

یعنی تمام مستندهای رادیویی مشابه کار شما، اینچنین 

سنگین و زمان بر است؟ 

ساختن یک سریال سی قس�متی در حالی که تهیه کننده 

گفت و گو با وحید پوراستاد 
درباره مستند سی جنجال یک رئیس جمهور

https://soundcloud.com/user100392201/gnvclhirmmky?utm_source=soundcloud&utm_campaign=mshare&utm_medium=email&utm_content=http://soundcloud.com/user100392201/gnvclhirmmky
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ب�ه تنهایی باید همه کارهای آن را انجام بدهد هر کس�ی را 

از پا می اندازد. آن هم با وس�واس هایی که من در س�اخت 

مس�تند های رادیویی دارم و اصرار دارم همه چیز درست، 

کامل و دقیق باشد. 

مراحل ساخت چنین کاری چگونه است؟ 

اق�ای  جنجال ه�ای  درب�اره  وس�یعی  تحقی�ق  ابت�دا 

احمدی ن�ژاد بای�د انج�ام م�ی دادم، مناب�ع تحقی�ق هم 

روزنامه ها از س�ال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ ب�ود. همچنین در کنار 

خبرگزاری های رس�می ای�ران و وب س�ایت های معتبر، 

باید برای تحلیل بخش هایی از حرف ها و یا عملکرد اقای 

احمدی ن�ژاد به س�راغ بیش از ۳۰ کار ش�ناس می رفتم و با 

آن ه�ا مصاحبه می ک�ردم. بعد از آن پیدا ک�ردن صداهای 

اقای احمدی نژاد بود که خودش هفته ها طول می کشید. 

به ویژه صداه�ای مربوط به دوره اول ریاس�ت جمهوری 

ایش�ان. فکر می کن�م صد ها س�اعت س�خنرانی را گوش 

دادم. بعد از آن پیدا کردن و جدا کردن مثال یک دقیقه صدا 

از یک س�اعت سخنرانی بود. نوش�تن داستان هر قسمت 

بخش دیگری ازس�ختی ماج�را بود بعد ه�م ضبط صدا و 

ادی�ت نهای�ی و... تمام این ه�ا را به تنهایی انج�ام دادم. 

البته کار زمانی س�خت ترش�د که بنا بر تصمی�م مدیریت و 

س�ردبیری رادیو فردا پخش روزانه شد، یعنی وقتی پخش 

برنامه ش�روع شد، تنها ۱۲ قسمت را س�اخته بودم. با این 

اوصاف تنها دوازده ش�ب فرصت داشتم تا برنامه را به روز 

برس�انم پس باید هر روز و گاهی دو ش�یفته از صبح تا شب 

کار می ک�ردم. دو ماه بدون هیچ گون�ه تعطیلی کار کردم و 

برنامه ساختم. 

ب�ا توج�ه به س�ابقه طوالن�ی ک�ه در روزنامه ن�گاری در 

رس�انه های مکت�وب داری آیا بی�ن کار رادی�و و روزنامه ها 

تفاوتی هست؟ به نظر شما کدامیک سخت تر است؟ 

قطعا ب�ا وجود ش�باهت های بس�یار، تفاوت ه�ا هم زیاد 

اس�ت. یکی از مهم ترین تفاوت ها این است که باید شیوه 

نگارش در روزنامه ها را فراموش کرد. به نظرم برای رادیو 

نوشتن، به دو دلیل س�خت تر است. اول اینکه باید خیلی 

ساده بنویسی که همین ساده نویسی یک هنر و فن است. 

دلیل دوم هم آن اس�ت که باید س�عی کنی طوری بنویسی 

که شنونده بتواند از برنامه و مطلب شما، یک تصویر برای 

خودش بس�ازد. در حالی که در روزنامه اصال این مس�ایل 

نیس�ت. به این مسایل مش�کل محدودیت زمانی در رادیو 

را ه�م اضافه کنی�د. مثال در همی�ن برنامه رادیویی س�ی 

جنجال یک رییس جمهور هر ک�دام باید در ده دقیقه تهیه 

می شد.

 

کال برنامه س�ی جنجال یک رییس جمهور چند س�اعت 

شد؟ 

بیش از ۵ ساعت.

 بین روزنامه و رادیو، کدام یک را بیش�تر دوس�ت داری و 

ترجیح می دهی؟ 

هن�وز دل�م در تحریری�ه روزنامه ه�ا و در بین دوس�تان و 

هم�کاران روزنام�ه ن�گارم در ایران اس�ت. گاه�ی که در 

فیسبوک بچه های روزنامه عکسی از خودشان در تحریریه 

روزنامه ه�ا می گذارند دقایقی بی اختی�ار زل می زنم، نگاه 

می کن�م، دلم براش�ون پر می زن�د. البت�ه کار رادیو تجربه 

جدی�د و جالبی برای من بود و دارم س�عی می کنم در رادیو 

هم موفق بش�م. فکر می کنم یک روزنام�ه نگار باید چهار 

مرحله را به نحو عالی طی کند روزنامه نگاری - وب سایت 

- رادیو و تلویزیون. یک روزنامه نگار برای موفقیت های 

بیش�تر و تاثیر گذاری بیش�تر، باید این چهار رسانه را خوب 

بشناس�د و در آن کار کند و تجربه به دس�ت بیاورد. هرچند 

برای من روزنامه، هنوز یک چیز دیگه است. 

 آیا مستند رادیویی سی جنجال یک رییس جمهور آخرین 

کارشما در مورد احمدی نژاد بود؟ 

نه بعد از آن یک مستند ساختم در ۲۵ دقیقه تحت عنوان 

»ادبی�ات ی�ک رییس جمه�ور« که لح�ن و بی�ان و گفتار 

محمود احمدی نژاد را در طول هشت سال دوران ریاست 

جمهوری اش مورد بررسی و کنکاش قرار دادم 

 قب�ل از این ها هم چند کار دیگری در همین حوزه مس�تند 

رادیویی ساختی که چند جایزه بین اللمللی هم گرفت؟ 

مستند رادیویی »انفرادی« اولین کار من در حوزه مستند 

رادیویی بود. یک س�ریال ۱۸ قس�متی بود درباره س�لول 

انفرادی و ابع�اد مختلف آن را از زوایایی مختلف بررس�ی 

ک�ردم. این مس�تند جای�زه ماه و همی�ن طور جایزه س�ال 

رادی�و اروپای آزاد/رادیو ازادی را در بین بیش از بیس�ت و 

دو رادیوی�ی که در این مجموع�ه کار می کنند، گرفت. بعد 

ه�م در انجمن بین الملل�ی رس�انه ها )AIB( در لندن مقام 

دوم بهترین مس�تند را کس�ب ک�رد. آخرین ب�ار هم همین 

یکی - دو ماه پیش میکروفون نقره ای فستیوال رادیویی 

نیوی�ورک را در بخ�ش بهتری�ن گزارش تحقیق�ی گرفت. 

میکروفون طالیی هم از آن بی بی سی جهانی شد. 

 گوی�ا فس�تیوال رادیوی�ی نیوی�ورک را اس�کار رادیوی�ی 

می دانند؟ 

بل�ه این ط�ور ک�ه گفت�ه می ش�ود معتبر ترین فس�تیوال 

رادیویی دنیاست. البته دو سال پیش فرشید منافی همکار 

م�ن در رادیو ف�ردا بخاطر برنام�ه طنز رادیو پ�س فردا دو 

یک روزنامه نگار باید چهار مرحله را به نحو 
عالی طی کند روزنامه نگاری - وب سایت 

- رادیو و تلویزیون. یک روزنامه نگار برای 
موفقیت های بیشتر و تاثیر گذاری بیشتر، 

باید این چهار رسانه را خوب بشناسد و در 
آن کار کند و تجربه به دست بیاورد
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میکروفن نقره ای را گرفته بود. 

آیا مستندهای دیگری هم ساخته ای؟ 

یک س�ریال و مس�تند سه قسمتی س�اختم درباره قاضی 

س�عید مرتضوی هر کدام در بیس�ت و پن�ج دقیقه. همین 

طور یک مس�تند درباره یک زندانی جوان و گمنام که پس 

از انتخابات س�ال ۱۳۸۸ بازداشت شده بود ساختم تحت 

عنوان »در زندان متولد شدم.« 

 تو که تجربه کار در رس�انه های داخل و خارج از کش�ور را 

دارید، فکر می کنید تاثیر رس�انه های خارج از ایران چگونه 

است؟

حتم�ا تاثیر دارند که س�عی می کنند این رس�انه ها را فیلتر 

کنن�د و یا پارازیت روی آن بیندازند و یا به خانواده های این 

خبرنگاران فشار بیاورند. 

معتق�دم بخ�ش مهم و بزرگ�ی از اط�الع رس�انی ازاد و 

شفاف را رسانه های بزرگ خارج از کشور انجام می دهند. 

رس�انه ها و روزنامه نگاران در ایران تحت فشار سانسور و 

فضای امنیتی هس�تند و این مس�اله به ویژه در چهار سال 

اخیر یعنی بعد از انتخابات سال ۸۸ نمود بیشتری داشت، 

البته بع�د از انتخاب اقای روحانی به عنوان رییس جمهور 

احس�اس می ش�ود وضعیت روزنامه ها در ایران کمی بهتر 

ش�ده و اندکی نفس می کش�ند. این روز ه�ا، روزنامه های 

ایران پر از مطالب متنوع و خوب است، هر چند که خیلی با 

فضای رسانه های آزاد و بدون سانسور فاصله دارند. 

ت�و هم در زم�ره روزنامه نگاران مهاجر پ�س از انتخابات 

سال ٨٨ هس�تید، آیا مهاجرت روی کار ش�ما تاثیر داشته 

است؟ 

بای�د بگویم ن�ه، مهاج�رت خیل�ی تاثی�ری روی کار من 

نداش�ته اس�ت. کارهای تاثیرگذاری را در این مدت انجام 

داده ام ک�ه در ای�ران هرگ�ز مجوز انج�ام آن را نداش�تم. 

روزنام�ه نگاران داخل ای�ران، به منابع خب�ر نزدیک ترند 

ول�ی در مقاب�ل ب�ا سانس�ور و تحدیدهای فراوان�ی روبرو 

هس�تند. ما در بیرون از ایران، از منابع دس�ت اول خبری 

دور ش�دیم، ولی مش�کل سانس�ور و محدودیت به اندازه 

ای�ران را نداریم. تنها مش�کل این اس�ت زمانی ک�ه ما در 

ایران بودیم، به خیلی از چهره های سیاس�ی و مس�ووالن 

نزدی�ک بودیم و از پش�ت پرده بس�یاری از اخب�ار و وقایع 

مطلع می ش�دیم، ولی حاال این منابع را از دس�ت داده ایم 

و بای�د راه های دیگ�ری برای ب�ه روز بودن پی�دا کنیم. با 

این حال، ش�نونده ها و خوانندگان کاره�ای امثال ما باید 

ارزیابی کنند که کارهای ما چقدر نس�بت به فضای ایران و 

اخبار و تحوالت کشور نزدیک یا دور هستند.

معتقدم بخش مهم و بزرگی از اطالع 
رسانی ازاد و شفاف را رسانه های بزرگ 

خارج از کشور انجام می دهند. رسانه ها 
و روزنامه نگاران در ایران تحت فشار 

سانسور و فضای امنیتی هستند و این 
مساله به ویژه در چهار سال اخیر یعنی بعد 

از انتخابات سال ۸۸ نمود بیشتری داشت

گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

رئیس جمهور ۷۶ درصدی

ابوالحس�ن بنی صدر نخس�تین رئی�س جمهور ای�ران در گفتگوی 

اختصاصی تصویری با تابلو درب�اره محمود احمدی نژاد می گوید. 

او همچنین به س�ال های اول انقالب بازمی گردد  و به این س�وال 

برمی خ�ورد که آیا ب�ا خانواده اعدام ش�دگانی که به ف�رار او از ایران 

کمک کرده اند ارتباطی دارد یا نه؟

http://youtu.be/-7lpSOpkoZ4
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حاج�ی فی�روز می خوان�د: »حاجی فی�روزم/ س�الی یه 
روزم / م�ال عیدم و مال نوروزم«. بعد ب�ا دایره فلزی اش 
می چرخد. دامنش در هوا چین می خورد. به سراغ بچه ها 
می رود و از جیبش ش�کالت در می آورد. صورتش را سیاه 
نک�رده. س�بز، س�فید، قرم�ز روی صورتش نق�ش بازی 

می کنند. 
حمی�د آرام می گوی�د: »حاج�ی فی�روز را می  شناس�ی؟ 
می دانی کیس�ت؟ یکی از خلبان های معروف زمان ش�اه 
اس�ت. بعد از انقالب مجبور می شود با فضای بازداشت و 
اعدامی که در ارتش به راه می افتد از کشور خارج شود. کم 
سختی نکشیده. به صورت خندانش نگاه نکن. داغ بسیار 

دارد.« 
ای�ران  پرچ�م  س�بزی  در  فی�روز  حاج�ی  چش�م های 
می درخشد. به پنجره زل می زنم و هواپیمایی که با سرعت 
از روی سر خانه عبور می کند. حاجی فیروز اما حواسش به 
بچه هاس�ت. بلند می خندد. به نس�ل خودم، به سال ۸۸ 

فکر می کنم و به نس�ل حاجی فیروز و دهه ش�صت. شاید 
در سی و پنج س�ال اخیر یکی آغاز دهه ۶۰ و دیگری وقایع 
س�ال ۸۸ دو پس ل�رزه بزرگ انق�الب ۵۷ بودند. مس�یر 
کش�ور در این دو مقطع تاریخی به کلی عوض شد و شکلی 
دیگر به خود گرفت. خیلی زندگی ها از هم پاشید. خیلی ها 
اعدام ش�دند. جن�گ خیلی ه�ا را بی خانمان کرد، ش�هید 
پش�ت ش�هید. خیلی ها بازداشت ش�دند، خیلی ها مجبور 
ش�دند از کشور فرار کنند و پناهنده شوند و یا به مهاجرت از 

ترس جان دست بزنند. 
امیر می گوید: »س�ال ۸۸ عجیب سالی بود. انگار تاریخ 
قس�م خورده بود هم�ه چیز را زی�ر و رو کند. هی�چ کس از 
صدمه س�ال ۸۸ جان س�الم به در نبرد حتی آن ها که هیچ 
کاری به سیاست هم نداش�تند درگیر ۸۸ شدند. انگار این 
سال، زمان نبود یک زمین لرزه مدام بود در پیکر کشور.« 
 »یک باره چش�م باز می کنی و می بینی دیگر پش�ت میز 
کارت در ته�ران ننشس�ته ای. در خیابان ه�ای پایتخ�ت 

فرانسه آگهی تبلیغاتی پشت در خانه های مردم می گذاری. 
ش�ب ها پیتزا می ب�ری دم در خانه ها. فح�ش می خوری. 
تحقی�ر می ش�وی و ی�ادت نمی آی�د، واقعا ی�ادت نمی آید 
زندگی از کجا مس�یرش با تو عوض ش�د.« حس�ین اشک 
می ری�زد و این ه�ا را می گوید. صدایش تلخ اس�ت. »زنم 
جدا ش�د. تحمل بی پولی ام را نداش�ت. بی پولی و زندان، 
تبعی�د و آوارگ�ی. همه چیز ان�گار از   هم�ان صندوق های 
بیهوده رای بیرون آمد. همه سرنوش�ت ما مردم ایران بعد 

از انتخابات کذایی ۸۸.« 
گلی ۳۰ س�ال اس�ت اروپا زندگی می کند. به تلخی های 
بچه ها می خندد:»شما هم سختی کشیدید اما نه به اندازه 
نس�ل من. س�ه ماه در مس�تراح یکی از پارک های مونیخ 
خوابیدم. از مرز که رد ش�دم بچه ام سقط شد. برادرم را دو 
ماه بعد از من اعدام کردند و مادرم یک س�ال بعد دق کرد. 
قبول دارم ۸۸ هم همین ش�د. اما ش�ما رس�انه داش�تید. 
نوش�تید. دنیا ش�ما را ش�نید. مهاجران قبلی ب�ه فریادتان 
رس�یدند. زندانی ه�ای ۸۸ دیده ش�دند. زندانی های ۶۰ 
دس�ته جمعی اعدام ش�دند و تا س�ال ها بعد حت�ی دریغ از 

حرفی، فریادی، صدایی.« 
  »بش�مار: بهرام بیضایی. محس�ن نامج�و. محمدرضا 
ش�جریان.. هم�ه رفتن�د..« نمی تواند ادامه ده�د. آرام 
ب�ا انگش�ت هایش ب�ازی می کند. »چی ش�د؟ چه بر س�ر 
اون س�رزمین اومد؟ انگار طاعون بود. زد. کش�ت. حتی 
آن ها هم که جان س�الم به در بردند از بیماری مهلکی رنج 
می برند. فک�ر کن بع�د از ۸۸ چند بچه خ�ارج از مرزهای 
ایران متولد شدند در حالی که می توانستند داخل سرزمین 

ایران متولد بشنوند؟« 
مادرش روی تخت بیمارس�تان آخری�ن دقایق زندگی را 
سپری می کند و هر بار چشم باز می کند اسم او را می آورد. 
چمدان هایش را بس�ته. دخترش اشک می ریزد. می داند 
بدون پاسپورت برگشتن به کشور خنده دار است اما زندگی 
با حسرت این همه ندیدن مادر آن هم این دقیقه های آخر 

پشیزی نمی ارزد. می ارزد؟ 
 »من کاری به احمدی نژاد نداش�تم. کاری به سیاس�ت 
نداشتم. نفهمیدم چطور رسیدم به رجایی شهر. نفهمیدم 
چط�ور از رد قل�م ام روی کاغذ بوی فتنه بلند ش�د. ش�دم 

آشوب گر. زندگی ام را باختم. همین باختم.« 
 »م�ا ده نفر بودیم. یک گروه کوچ�ک فعال مدنی. هیچ 
کدامم�ان دنب�ال خارج رفت�ن نبودی�م. از ما ده نف�ر ۲ نفر 
زندانند یک نفر دربدر از ش�هری به شهری دیگر می رود و 
۷ نفر در اروپا و امریکا پخش ش�دیم. بعد از مدت ها انتظار 
در ترکیه برای پناهندگی. دوس�ت ندارم هیچ وقت به ۸۸ 
برگردم. از ۸۹ فرار می کنم. ۹۰-۹۱ همه کابوس اند. ۹۲ 
امیدوارم ختم به خیر ش�ود. من از تکرار این دو ۸ کنار هم 

می ترسم.« 
 مین�ا مطمئن اس�ت مس�یر زندگ�ی همه عوض ش�ده. 
»تاریخ حاال حاال ها با احمدی نژاد کار دارد. او می رود. اما 
بالیی که او بر س�ر ملت ایران آورده نمی رود. تازه این بال 
جان گرفته، ریشه دوانده و نکبت تکثیر شده. احمدی نژاد 
هیچ وق�ت از حافظه تاریخ�ی مردم ایران پاک نمی ش�ود 

همانطور که چنگیزخان مغول پاک نشد.« 
بی پول�ی  بخاط�ر  خیلی ه�ا  می کن�د.  بی�داد  فق�ر   
زندگی هایش�ان از هم پاش�یده. همه دنبال فرارند؟ کجا؟ 
هر جا که پیش آید. خیلی سازمان ها تعطیل شده اند. خیلی 
کتاب ها در اداره ممیزی خاک می خورند. قس�م خوردگان 
نظ�ام س�ران فتن�ه ش�دند. دو دس�تگی بی�داد می کن�د. 
افسردگی ریشه هایش را در کشور گسترده. رفسنجانی که 
برای خودش جایگاهی مش�خص و تعریف ش�ده در نظام 
اسالمی داشت رد صالحیت ش�ده و فرزندانش را زندانی 
کردند. س�ران نظام جلوی هم صف کشیده اند و انگار ۸۸ 

مبدا خیلی اتفاق ها شده که هنوز رخ عیان نکرده اند.

چی شد؟ چه بر سر اون سرزمین اومد؟ 
انگار طاعون بود. زد. کشت. حتی آن ها 

هم که جان سالم به در بردند از بیماری 
مهلکی رنج می برند. فکر کن بعد از ۸۸ 

چند بچه خارج از مرزهای ایران متولد 
شدند در حالی که می توانستند داخل 

سرزمین ایران متولد بشنوند؟
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اکثر ایرانیان مالزی در س�ال های اول ریاست جمهوری 
احمدی نژاد یک خاطرٔه مش�ترک دارند که از قضا بیشتر در 

تاکسی های شهری اتفاق افتاده: 
راننده تاکسی: اهل کجایی؟ 

هموطن: ایران
راننده تاکس�ی: اوووو ای�راااان. آمادی نیج�ااااد. )و در 
حالی که انگش�ت شس�تش را در آینه نش�ان می دهد( مرد 

شجاع! 
از این ج�ا به بع�د ایرانیان خاطراتش�ان را به ش�کل های 
مختلف بیان می کنند. گروهی سکوت را ترجیح داده اند و 

برخی بحث و تحلیل سیاس�ی به راه انداختند و در حالی که 
چش�مان راننده تاکس�ی گرد ش�ده از احمدی نژاد به خاطر 
بی صداقت�ی و عملک�رد اقتصادی و اجتماع�ی وی انتقاد 
کرده ان�د. عالقٔه مردم مالزی ب�ه احمدی نژاد البته تنها به 
گروه مس�لمانان این کش�ور محدود بود؛ عالقه ای که بعد 
از ماجراهای پس از انتخابات ۲۰۰۹ و پوش�ش رسانه های 
این کش�ور و البته چند اتفاق  سیاس�ی و بین المللی به مرور 
کم رنگ ش�د. اما ریشٔه عالقٔه مردم مالزی به احمدی نژاد 

چه بود؟ 
اسالم بر اس�اس قانون کشور مالزی، با وجود ۴۰ درصد 

احمدی نژاد
در مالزی

جمعیت غیر مس�لمان، دین رس�می این کش�ور به حساب 
می آید. دولت مردان مسلمان سال هاست با ارایٔه امتیاز ها 
و قوانی�ن تبعیض آمی�ز ت�الش می کنند جمعی�ت و قدرت 
مس�لمانان در جامعه را بیشتر کنند. این افراد با آموزه های 
خود مردم مالزی را که ذاتآ عالقٔه زیادی به مسایل سیاسی 
و جهانی ندارند تشویق می کنند تا با جریان های بین المللی 
اس�المی همراه�ی و مش�ارکت کنند. در س�ال های اخیر 
فعالیت های�ی چون اب�راز عمومی غرب  س�تیزی و برتری 
اس�الم به س�ایر ادیان، همچنین تجمع های�ی در حمایت 
مردم فلس�طین و غزه یک پدیده نوظهور و سیس�تماتیک 
در این کش�ور به حساب می آید. از س�ویی دیگر مسلمانان 
مالزی ب�ه دالیلی که تفس�یر آن در این مج�ال نمی گنجد 
هوی�ت اس�المی را ب�ر هویت ن�ژادی و ملی خ�ود ترجیح 
می دهن�د؛ ب�ه ش�کلی ک�ه در ی�ک عرص�ٔه بین المللی با 
معرف�ی خود به عنوان یک »مس�لمان« احس�اس امنیت 
و قدرت بیش�تری می کنن�د تا به عنوان ی�ک »ماالیی« یا 
»مالزیای�ی«. به همی�ن دلیل در س�ال های اخیر مباحثی 
چ�ون تاریخ اس�الم، تمدن کش�ورهای اس�المی، و حتا 
زندگی و دس�ت آوردهای دانش�مندان قدیمی کشورهای 
اس�المی با اس�تقبال چشمگیری رو به رو ش�ده و دولت و 
مراکز اس�المی بودجه های کالنی را برای عالقمندان به 

تحصیل و تحقیق در این حوزه اختصاص می دهند. 
با به شهرت رسیدن احمدی نژاد به ویژه بعد از سخنرانی 
وی در صح�ن س�ازمان مل�ل و کنفرانس ژن�و، محتوای 
ش�عارهای ضد اس�راییلی و ض�د قدرت های غرب�ی او به 
شکل گس�ترده ای در رس�انه های دنیا پوش�ش داده شد. 
اس�الم گرایان مالزی نیز همراه با موج تازه ای که در س�ایر 
کشورهای اسالمی به راه افتاد با تیترهای برجسته از وی 
به عنوان »یک مس�لمان ش�جاع که در برابر غرب قدعلم 
ک�رده« یاد کردن�د. ویدیوهای س�خنرانی احمدی نژاد در 
دانشگاه »کلمبیا« و مصاحبه های وی در شبکٔه تصویری 

»یوتیوب« با زیر نویس ماالیی منتشر شد. 
در همین س�ال ها بود که مالزی در آس�تانٔه یک انتخابات 
رقابتی حس�اس قرار داش�ت؛ انتخابات سراس�ری ۲۰۰۸ 
که بعد از اعالم نتایج از آن به عنوان »س�ونامی سیاسی« 

در مال�زی ن�ام بردند چرا بع�د از س�ال ها رای ۹۰درصدی 
حزب حاکم به ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد. در جریان رقابت 
کاندیدا ها، از رهبر ح�زب مخالف به عنوان »احمدی نژاد 
مال�زی« نام می بردن�د چرا ک�ه او از نظر مردم ش�جاعانه 
در براب�ر ح�زب حاک�م زبان ب�ه انتق�اد گش�وده ب�ود و در 
صحبت های�ش این ح�زب را به وابس�تگی به اس�راییل و 
بس�تن قرارداده�ای پرضرر با س�ایر کش�ورهای قدرتمند 

متهم می کرد. 
در همین دوران یک مطلب به صورت چش�مگیری با دو 
زی�ان انگلیس�ی و ماالیی در فضای مجازی این کش�ور به 
اش�تراک گذاشته می ش�د؛ مطلبی با عنوان: »حتمن این 
مقاله را بخوانید- زندگی ش�خصی رییس جمهور ایران« 
که در ایمیل های گروهی، تاالرهای گفتگو و ش�بکه های 
اجتماع�ی از مردم دع�وت می کرد تا زندگ�ی احمدی نژاد 
را با حاکمان وقت مالزی مقایس�ه کنند. در بخش�ی از این 
نوش�ته آمده بود: »احمدی نژاد رییس جمهوری س�ت که 
ب�ه محض به ق�درت رس�یدن همٔه فرش های س�اختمان 
ریاس�ت جمه�وری را به یکی از مس�اجد ته�ران اهدا کرد 
و آن ج�ا را با فرش ه�ای معمولی ارزان قیمت پوش�اند. او 
در ابت�دای کار دارایی ه�ا و امالک متعلق به خود را رس�ما 
اعالم کرد: یک خودرو پ�ژو ۵۰۴ مدل ۱۹۷۷ و یک خانه 
کوچک که از پدرش در یکی از مناطق فقیرنشین تهران به 
ارث رسیده بود. محض اطالع شما، رییس جمهور ایران 
هنوز در آن خانه زندگی می کند. موجودی حس�اب بانکی 
وی صفر است و تنها مبلغی که ماهانه به آن واریز می شود 
حق�وق ۲۵۰ دالری وی به عنوان اس�تاد دانشگاه س�ت. 
این ها تم�ام دارایی های رییس جمهور یک�ی از مهم ترین 
کش�ورهای جهان اس�ت. او حتی با این استدالل که همٔه 
ثروت ها متعلق به ملت است و رییس جمهور تنها نگاهبان 

در بحث با مالزیایی های طرفدار 
احمدی نژاد به وضوح می شد به این نکته 

پی برد که از نظر آن ها مخالفان احمدی نژاد 
– حتا ایرانی ها- افرادی غرب زده یا 

طرفداران اسراییل هستند
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آن اس�ت از دریافت حقوق ش�خصی خ�ودداری می کند. 
حاال لطفا این نکات را با حقوق و امتیازات وزرای خودمان 

در مالزی مقایسه کن!« 
در بحث با مالزیایی های طرف�دار احمدی نژاد به وضوح 
می ش�د به ای�ن نکت�ه پی برد ک�ه از نظ�ر آن ه�ا مخالفان 
ی�ا  غ�رب زده  اف�رادی  ایرانی ه�ا-  حت�ا   – احمدی ن�ژاد 
طرفداران اسراییل هس�تند. آن ها با تحلیل های سطحی 
موافق�ان و مخالف�ان وی را در دو گروه مس�لمانان واقعی 
و غیرواقع�ی دس�ته بندی می کردن�د. ناگفته پیداس�ت که 
این تحلیل ه�ا در آن دوره تنه�ا بر پایٔه ترجم�ٔه حرف های 
ع�وام فریبان�ه ای ب�ود ک�ه رییس جمهور س�ابق ای�ران با 
بی�ان آن ه�ا دل مس�لمانان جهان را به دس�ت م�ی آورد. 
به نظر می رس�ید بعض�ی از مس�لمانان مالزی نیز ب�ا ابراز 
عالقمندی به وی خودشان را در یک سنگر معتبر جهانی 
با س�ایر مس�لمان متحد می دیدند.  اما ای�ن محبوبیت بعد 
از انتخاب�ات ریاس�ت جمه�وری ای�ران در س�ال ۲۰۰۹ و 
درگیری ه�ای خیابان�ی به س�رعت رو به افول گذاش�ت. 
خبر چند تظاهرات و گردهم آی�ی اعتراض آمیز ایرانیان در 
کواالالمپور که با پوش�ش رس�انه های مالزی همراه ش�د 
به س�رعت در فضای یک�ی از کوچک تری�ن پایتخت های 
آس�یا چرخید. تا ماه ها تصاویر س�رکوب های دولت ایران 
و اعتراض ه�ای بین الملل�ی ایرانیان در صفح�ات اول و 
اخب�ار خارجی روزنامه های مالزی منتش�ر می ش�د. هنوز 
یک سال از این اتفاق نگذشته بود که مخالفان حزب حاکم 
مالزی تظاهرات خیابانی به راه انداختند که با خشونت کم 

س�ابقه ای رو به رو شد. به نظر می رس�د تصاویری مشابه 
از این اتفاق و همین طور مردم کش�ورهای مسلمان که در 
اعتراض به سیس�تم حاک�م خیابان ها را اش�غال می کردند 
در تغیی�ر نظر م�ردم مالزی نس�بت به دول�ت احمدی نژاد 
بی تاثیر نب�ود. تاثیر اعتراض ایرانیان به تقلب در انتخابات 
بع�د از اعالم نتایج آخرین رای گیری سراس�ری مالزی در 
آغاز سال ۲۰۱۳ به وضوح دیده می شد؛ اعتراضات مشابه 
با عنوان »رای من کجاس�ت؟« و حتا تصویرس�ازی های 
جنب�ش س�بز و تغیی�ر عک�س پروفایل ه�ای ش�بکه های 
اجتماعی به تصویری س�یاه و غیره ب�رای ایرانیان مالزی 
ی�ک پیام واضح داش�ت: احمدی نژاد دیگر یک اس�طورٔه 
مس�لمان ش�جاع و محبوب نیس�ت!  این رون�د نزولی در 
یکی دو س�ال اخیر به خصوص با اظهارات احمدی نژاد در 
مراسم تدفین »هوگو چاوز« در خصوص بازگشت چاوز با 
مس�یح و همین طور حمایت احمدی نژاد از رژیم بشار اسد 
در س�وریه به اوج خود رس�یده. تا جایی که ب�ه تازگی یکی 
از مفتی�ان این کش�ور اعالم ک�رده که دولت ش�یعی ایران 
با حمایت خود از اقدامات خش�ونت طلبانٔه بش�ار اسد کمر 
به قتل پیروان اهل س�نت بس�ته اند. همچنین پس�ر سوم 
ماهاتیرمحم�د ک�ه اکنون وزیر ارش�د یکی از اس�تان های 
مالزی س�ت در صحبت ه�ای خ�ود ش�یعیان را فرق�ه ای 
انحرانی از اس�الم نامیده و از ترویج این مذهب در کش�ور 

ابراز نگرانی کرده است. 
ماجراجویی ه�ای سیاس�ی احمدی نژاد س�رانجام بعد از 
هش�ت س�ال به پایان رس�ید. حاص�ل تصمیم گیری های 
وی به عنوان باال ترین مقام اجرایی کشور چند هزار جوان 
ایرانی س�ت که بعضی از آن ها تحصیل در ک�م اعتبار ترین 
ترجی�ح  ای�ران  دانش�گاه های  ب�ه  را  مال�زی  کالج ه�ای 
می دهند، چن�د صد جوان دیگر که به عن�وان قاچاقچیان 
موادمخدر در بد تری�ن وضعیت ممکن زندانی کش�یدند یا 
هن�وز در زندان ها نوبت اع�دام خود را انتظار می کش�ند و 
هزاران ایرانی دیگر که در این س�ال ها به امید زندگی بهتر 
مخفیانه در مرزهای مالزی آواره ش�دند. به راستی اعتبار 
یک ملت چه س�اده زیر سایٔه بازی های شوم سیاسی لطمه 

می بیند!

احمدی نژاد و همسرش در دیدار با پادشاه مالزی  |  عکس از فارس

طرح از: کیومرث کالمی
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»۸۸«

من فقط یک عدد می نویسم 
نمی دانم چرا انگار، ناگهان

مغز پرندگان می پاشد
روی سفیدی صفحه

یک هشت می افتد این طرف
یک هشت آن طرف دیگر.

محسن سالم! مرگ، دروغی بزرگ بود
آن سال، سال حمله یک گله گرگ بود

از پرده های مغز تو گفتند و در سرت
جای جراحت ضرباتی ستُرگ بود

از خون گرم و سرخ دهانت نگفته اند
از آیه های سبز زبانت نگفته اند

کشتند صاحبان جنون، خنده ی تو را
از دردهای مانده به جانت نگفته اند

محسن، کجا و کی من و تو ناخلف شدیم؟
پای کدام خاطره هامان تلف شدیم؟

آهو شدیم، ساکت و آرام و بی پناه
آن جا کنار جوخه ی گرگان به صف شدیم

»تق، تق، تتق، تتق، تت، تق، تق، تتق، تتق«
با مرگ تو، جریده ی شب می خورد ورق

هشتاد و هشت، مثل دو پرواز واژگون 
افتاده است گوشه ی تقویم بی رمق

شادی، کنار مرز وطن تیر خورده است 
درد آمده است و هر چه که بودیم برده است

پرچم، رفیق، رای، نفس، هر چه داشتیم
آرام، کنج سینه ی این خاک مرده است

مهدی، ندا، ترانه، محرم، علیرضا
اشکان، امیر، ناصر و بهزاد و مصطفی

هفتاد و چند خاطره ی سرخ بر زمین 
هفتاد و چند درد مجسم شدیم ما

ای کاش مانده بودی و ای کاش داوری
ای کاش مانده بودم و ای کاش باوری

اینک منم دو پای پیاده به سمت هیچ
ای کاش باز هم برسد روز آخری

ای کاش مانده بودی و ای کاش داوری...
خطاب به کشته شدگان کهریزک

فاطمه شمس فعال سیاسی، شاعر و 

وبالگ نویس متولد سال ۱۳۶۲ است. او 

هم اکنون ساکن انگلستان است و پاره ای 

از اشعارش در وبالگ نیم دایره منتشر 

شده اند. همچنین از او کتاب مجموعه 

اشعاری به نام "۸۸" منتشر شده است.
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تمام شهر
شسته شده

تمام خیابان ها
خون ها

شسته شده
تمام دود ها

روزنامه ها
شسته شده

اینجا تهران است
خرداد یک هزار وهزار و یک خون ریخته شده

تهران
شهر بي درياي من و

رود خونابه هاي خشكيده برخاك
شرجی درد را

از پس نسل ها می توان شنید
قاب عکس هایی

با روبان های سیاه مورب
که جای پدران را

به پسرانش می دهد

وانتظار
الي چروك پيشاني مادران

پير مي شود
هر کجای این خاک

قدم برمي دارم
گوری دسته جمعی خفته است

و سفره های خون بر پاست
که این سان

نوار های زرد خطر
دور هر گودال می کشند

اینجا ایران است
با دست هایی نامرئی

که شبانه جسد ها را دفن مي كند
چشم هایی نامرئی

که خانه ها را نشانه گذاری می کند
گوش هایی نا مرئی

که هر صدایی را بي صدا مي كند

چقدر حس عجیبی ست
وقتی که با قاتلت

پیش از وقوع حادثه
چشم در چشم می شوی

.....
اینجا ایران است

من می ترسم
از اين دهان بد بو

كه مدام زمزمه می کند
همه چیز در شرایط عادی ست

از مجری رادیو
كه هر صبح

با لحن یک بازجو می گوید:

صبح بخیر

اینجا ایران است
اينجا جنازه ها وجنايت ها

خشم ها و خنجرها
گلوله ها و گور ها

زنجير ها و زخم ها
رنج ها و رنگ ها

واقعي ست
سالي ازآمیزش خرداد و خون

كه فرزندانش
در خیابان ها و زندان ها زاده شدند

http://youtu.be/Z3W1MVejRzw
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سالن بال هاوس در برلین از ۸ تا ۱۱ ماه می امسال 
و برای دومین دوره میزبان تئا تر I LOVE I به 

کارگردانی کوریوگراف و رقصندٔه ایرانی مژگان 
هاشمیان بود. موضوع این اثر نه فقط برای 
عالقه مندان به هنر رقص بلکه برای کسانی 

که مسئلٔه تنش میان ایران و اسرائیل را دنبال 
می کنند نیز جالب بود.

س�فر به اس�رائیل با گذرنام�ٔه ایران�ی ممنوع اس�ت، در 
رس�انه های ایران�ی و اس�رائیلی به غی�ر از اخب�ار جنگ و 
سیاس�ت تقریبا خبری از طرف دیگر نیس�ت. هیچ برخورد 

نزدیک�ی میان اس�رائیلی ها و ایرانی ها در س�ال های اخیر 
ممکن نبوده اس�ت. در ای�ن میان I LOVE I این س�وال را 
مطرح می کند که چرا باید از کس�ی که نمی شناس�یم متنفر 

باشیم و دلیل این تنفر چیست؟ 
هاش�میان می گوید: »قصد نداش�تم کاری کنم که همه 
راضی از س�الن خارج شوند. می خواس�تم به جای این که 
پشت س�ر هم چیزهایی بش�نویم، در چش�م های یکدیگر 
ن�گاه کنیم.« ویژگ�ی مهم این رقص- تئا ت�ر در همکاری 
مشترک ایرانی ها و اسرائیلی ها با یکدیگر است. دو بازیگر 
ایران�ی به نام ه�ای کاوه قائم�ی و مری�م زارع و دو بازیگر 
اسرائیلی به نام های شیران الیاس�روف و میشائیل شاپیرا 

در این اثر به هنرنمای�ی می پردازند. طراح صحنه و لباس 
دو اس�رائیلی و موس�یقی این اثر کار مش�ترک سه هنرمند 
بلژیکی، اسرائیلی و ایرانی است. آی الو ای در رسانه های 
آلمانی بازتاب فراوانی داش�ته است و تماشاگران مختلفی 
را ش�امل ایرانی ه�ا و اس�رائیلی های برلی�ن کن�ار ه�م به 
تماشا نشانده اس�ت. تا یک بار دیگر ثابت شود هنر، فصل 

مشترک همٔه مردمان است.
 

ای�دٔه اجرای مش�ترک ایرانی ه�ا و اس�رائیلی ها چطور به 

ذهنت رسید؟ 

در آن دوره ای ک�ه بح�ث جن�گ ب�اال گرفت�ه ب�ود برای 
من س�وال شده بود که اس�راییلی ها چه کس�انی هستند و 
چرا ما هیچ ش�ناختی از آنان نداریم. می خواس�تم با آن ها 
آش�نا ش�وم. چنین آش�نایی در آلم�ان امکان پذیر اس�ت. 
ب�ا پاس�پورت ایران�ی نمی ش�ود ب�ه اس�رائیل س�فر کرد و 
اسراییلی ها هم نمی توانند به ایران سفر کنند بنابراین هیچ 
برخورد نزدیکی ندارند. س�عی کردم از شانس�ی که این جا 
داریم استفاده کنم تا ببینم این »دشمنان« ما که هستند و 

واقعیت چیست. 

و چطور به I LOVE I رسیدی؟ 

بیش�تر برایم مه�م ب�ود ک�ه داس�تان های رقصنده ها را 
بدانم. تجربه ها و قضاوت هایش�ان را بش�نوم و خیلی رک 
و راس�ت بگویند راجع به یکدیگر چه فکری می کنند و چه 
حس�ی به طرف مقابل دارند. این حس ها برایم مهم بود. 
ولی نمی خواس�تم با این اثر مسئله را حل کنم. زیرا شدنی 

نیست و من هم چنین قصدی نداشتم. 

در واق�ع از بازیگران ایرانی و اس�رائیلی برای نوش�تن و 

طراحی کار استفاده کردی؟ 

بله. ب�رای مثال داس�تان هایی که از خانواده هایش�ان و 
پدربزرگ و مادربزرگ هایش�ان از زمانی ک�ه رابطٔه ایران و 
اس�رائیل خوب ب�ود تعریف می کردند، خیل�ی برایم جالب 

بود. 

از  قس�متی  بازیگ�ران  از  یک�ی  کار  از  قس�مت  ی�ک  در 

س�خنرانی های احمدی نژاد، نتانیاه�و و اوباما را می گوید. 

آیا به این معنی اس�ت ک�ه نقش سیاس�تمداران را در این 

دشمنی ها پررنگ می بینی و آن ها را مقصر می دانی؟ 

دلی�ل انتخاب این قطعه این بود که می خواس�تم نش�ان 
دهم همه یک ح�رف را می زنند. راجع ب�ه اهمیت مردم، 
حقوق بش�ر و صلح می گوین�د و با کلمات ب�ازی می کنند. 
مخصوص�ا یک نفر را ه�م انتخاب کردم که هر س�ه نقش 
را بازی می کند و مثل این اس�ت ک�ه فقط یک نفر صحبت 
می کن�د. یک ح�رف می زنند ول�ی در   نهای�ت کار دیگری 

انجام می دهند. 

در چن�د م�اه گذش�ته صفحات�ی در فیس�بوک و دیگ�ر 

شبکه های اجتماعی درست شد. ابتدا از طرف اسرائیلی ها 

و خطاب به مردم ایران که ما شما را دوست داریم و بعد هم 

 I LOVE از طرف ایرانی ها پاسخ داده شد. آیا ارتباطی میان

I و این جریان به خصوص در مورد نام این تئا تر وجود دارد؟ 

بله، حتما وجود دارد. خیل�ی جالب بود برای من که یک 
ط�راح گرافی�ک چنی�ن کاری را انج�ام داد و خیلی ها با او 
همراهی کردند. به نظرم این یک اتفاق س�اده بود که موج 
بزرگ�ی ایجاد ک�رد. یک ن�وع راه ارتباطی جدی�د به وجود 
آمد. در اس�م آی الو آی هم یک بازی زبانی هست. و این 
نکته که »من خودم را دوس�ت دارم« هم برایم مهم بود. 
هم اس�رائیلی ها و هم ایرانی ها خیلی خودشان را دوست 
دارند و از خودش�ان تعریف می کنند. در این خود پرستی و 
خودخواهی خیلی مشترک هس�تیم و برای من جالب بود 

که فرهنگ آن ها خیلی به فرهنگ ما نزدیک است. 

گفت و گو با  مژگان هاشمیان
دربارٔه اجرای مشترک ایرانی ها و اسرائیلی ها در تئاتری در برلین

مژگان هاشمیان
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تا جایی که من می دانم اس�تقبال تماشاگران خیلی خوب 

بوده اس�ت و در هر دو دوره و هشت شب اجرا کل سالن پر 

شد. تماشاگران چه نظری راجع به کار داشتند؟ 

نکت�ٔه مهمی ک�ه در ای�ن برنامه ها هس�ت این اس�ت که 
مردم را به یک س�الن می آوری. کسانی که هیچوقت کنار 
یکدیگر نمی نش�ینند، ی�ک دفعه کنار یکدیگر می نش�ینند 
و بع�د از اجرا با یکدیگ�ر صحبت می کنند. ای�ن برای من 
خیلی مهم اس�ت. به غیر از خود کار اتفاقاتی که در حاشیٔه 
آن می افت�د نیز برای من مهم هس�تند. مث�ل یک دانه که 
م�ی کاری و بع�د کم کم  ریش�ه می دهد. چی�ز کوچک و در 
عین ح�ال مهمی اس�ت. نظراتش�ان هم خیل�ی متفاوت 
ب�ود. بعضی ها می گفتند ضد اس�رائیلی اس�ت ولی خیلی 
از اس�رائیلی ها ه�م راضی بودند و خوشش�ان آمده بود که 

چنین کار مش�ترکی را می دیدند. ایرانی ها نی�ز اکثرا کار را 
دوس�ت داش�تند و از آن جایی که اولین کار مشترک در فرم 
تئا تر اس�ت خیلی مه�م بود که چنین قدم�ی را رفتیم. یک 
گروه فلس�طینی هم که برای یک ورک شاپ تئا تر به برلین 
س�فر کرده بودند و کار را دیده بودند خیلی از کار بدشان آمد 
و می گفتن�د همین نفس کار کردن با اس�رائیلی ها خیلی بد 
است. بعد از اجرا گفتم خیلی دوست دارم با آن ها صحبت 
کنم اما ب�ه مدیر تئا تر گفتند که ما می رویم و از این که ش�ما 
با اس�رائیلی ها کار می کنید، خوشحال نیستیم. چند نفر از 
همکاران اس�رائیلی من هم که در اسرائیل با فلسطینی ها 
کار مش�ترک می کنند مشکالت زیادی دارند و از هر طرف 
تحت فش�ار هس�تند. ولی به نظر من هنر راه خیلی خوبی 
برای حل کردن این نوع مشکالت است. حداقل هنر یک 

زبان مشترک است. 

خود رقصنده ها نظرشان راجع به کار چه بود؟ 

اول خیلی هیجان زده بودند و انرژی خوبی داشتند. بعد 
از این ک�ه تمرین را ش�روع کردیم بحث ه�ای خیلی جدی 
و بعضا دردناک�ی پیش آمد. دوباره که بع�د از چند ماه اجرا 
گذاش�تیم حس کردم خیلی چیز ها را تازه درک کردند یعنی 

حس ها خیلی پخته تر بود. 

چه بحث هایی پیش آمده بود؟ 

مث�ال در ی�ک بح�ث می خواه�ی بگوی�ی م�ن ربطی به 
سیاس�ت ها و سیاس�تمدران مملکتم ندارم ولی در   نهایت 
خیلی هم به زندگی شخصی خودت ربط دارد. و این نکته 
که گاهی اوقات نمی توانی خودت را از آن جدا کنی بعضی 

اوقات برای بازیگران دردناک بود. 

در ماه گذش�ته س�فر محس�ن مخملب�اف به اس�رائیل و 

حضورش در جش�نوارٔه اورش�لیم نیز بحث ه�ای زیادی به 

همراه داشت. 

بل�ه. به نظر من تنه�ا راه کنار آمدن با یکدیگر این اس�ت 
که با هم صحب�ت کنیم. بایکوت هم یک گزینه اس�ت اما 
به نظر من فایده ای ندارد و کمک�ی نمی کند. خیلی ها هم 
می گویند هنرمن�دان ایرانی را که از دولت کمک می گیرند 
حمایت نکنیم. اما خیلی از آن ها هم چاره ای ندارند و نباید 
همه را در یک ظرف قرار داد و گفت که نمی خواهم با آن ها 

کار کنم. 

آیا خودت این کار را در عین حال یک کار سیاسی می دانی؟ 

نمی گویم سیاس�ی نیس�ت زیرا هر چه بگویی با سیاست 
در ارتباط اس�ت اما این طور نیس�ت که بگوی�م اآلن فعال 
سیاسی هستم که از همکاری با اسرائیل حمایت می کنم. 
چنی�ن چیزی در ذهنم نبوده اس�ت و قص�د چنین کاری را 

هم ندارم. 

پیش از این هم کاری با اس�م DON,T MOVE انجام داده 

ب�ودی که مرب�وط به مش�کالت رقصنده های داخ�ل ایران 

است. راجع به آن کار توضیح می دهی؟ 

آن زم�ان برایم یک س�وال پیش آمده بود ک�ه اگر مادر و 
پ�درم تصمیم ب�ه ماندن در ای�ران می گرفتند، این عش�ق 
من به رقص چه سرانجامی پیدا می کرد. این سوال مرا به 
این جا کش�اند که ببینم کس�انی که رقصنده بودند و هستند 
چکار می کنند؟ با کس�انی که قب�ل از انقالب روی صحنه 
و ب�ه صورت حرف�ه ای می رقصیدن�د مصاحبه ک�ردم. در 
تهران هم با گروهی آش�نا شدم که در تئا تر شهر کار ترکیبی 
رقص و تئا تر می کرد. می خواس�تم ببین�م حرکت فیزیکی 
در ای�ران چه معنای�ی دارد. بنابراین یک کار مش�ترک بین 
رقصنده ه�ای برلی�ن و رقصنده های داخل ای�ران ترتیب 
دادی�م. از طریق اس�کایپ ب�ا یکدیگر تمری�ن می کردیم. 
بچه ه�ای ایران�ی داس�تان های کار کردنش�ان را تعری�ف 
کردند. ب�رای مثال می خواس�تم بدانم این ک�ه بعد از یک 
س�ال کار و تمری�ن، بازبین ه�ای وزارت ارش�اد ب�ه آن ها 
بگوین�د: »متاس�فیم، نمی توانید اجرا کنید!« چه حس�ی 
اس�ت و چطور می ش�ود با آن  کنار آمد و ب�ه کار ادامه داد. 
DON, T MOVE قصٔه این عشق و درد است. به قول یکی 
از دوس�تان ایرانی ها با آهنگ اخبار هم ش�روع می کنند به 
رقصی�دن. از طرفی برای جمهوری اس�المی رقص، کار 
فیزیکی و کال بدن چیز خطرناکی است و از آن می ترسند. 

فکر می کنی دلیل این ترس چیست؟ 

ش�اید اول ب�ه ای�ن دلی�ل باش�د ک�ه زن ه�ا را اروتیک و 
سکش�وال می بینند. ولی دلیل دیگر این است که جا برای 
برداشت های مختلف از رقص وجود دارد و این را خطرناک 
می بینند. مخصوصا رقصی که ما انجام می دهیم، رقصی 
نیست که برای سرگرمی باشد و این قابلیت برداشت های 
مختل�ف می تواند فورا آن را به یک حرکت سیاس�ی تبدیل 

کند.

برایم مهم بود که داستان های رقصنده ها 
را بدانم. تجربه ها و قضاوت هایشان را 

بشنوم و خیلی رک و راست بگویند راجع به 
یکدیگر چه فکری می کنند و چه حسی به 

طرف مقابل دارند. این حس ها برایم مهم 
بود. ولی نمی خواستم با این اثر مسئله را 

حل کنم
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 )Keith Haring( به تازگی نمایشگاهی از آثار کیت هارینگ

در موسس�ه س�ان کتخ )۱۰۴( و همینطور م�وزه هنرهای 

مدرن پاریس برگزار شده اس�ت. نمایشگاهی که استقبال 

گس�ترده مخاطبان را در پی داش�ته اس�ت. کیت هارینگ 

از مطرح ترین نقاش�ان معاصر آمریکا در س�بک پاپ آرت و 

نقاش�ی دیواری است. او در س�ال ۱۹۵۸ در پنسیلوانیای 

آمریکا به دنیا آمد و پ�س از آموزش مقدمات کاریکاتور نزد 

پدرش، به مدرسه هنری پیتسبورگ و سپس دانشگاه هنر 

ساوا در نیویورک رفت. هارینگ هنرمند بسیار پرکاری بود 

و در مدت زم�ان کوتاه زندگیش آثار بس�یاری از خود به جا 

گذاش�ت که شامل نقاشی، نقاش�ی روی دیوار، مجسمه، 

تصویرسازی و... می شود. 

هارینگ نقاش و مجس�مه س�ازی بود که به س�بک پاپ 

آرت کار می ک�رد. پ�اپ آرت س�بکی از هن�ر اس�ت ک�ه در 

س�ال های ۵۰ و ۶۰ میالدی در انگلستان پایه گذاری شد 

و در نیویورک به اوج رسید. از جمله هنرمندان نامدار پاپ 

آرت می توان به اندی واره�ول، ریچارد همیلتون و روی 

لیختنشتاین اش�اره کرد. پاپ آرت در س�ال هایی پا گرفت 

ک�ه مصرف گرای�ی وارد جوامع غربی ش�ده بود. نقاش�ان 

این س�بک هن�ری از تمامی عناصر دم دس�تی برای خلق 

اثر هنری اس�تفاده می کردند. قوطی کنسرو، تایر ماشین، 

خمیردن�دان و ی�ا حت�ی کمی�ک اس�تریپ های آمریکایی 

دستمایه نقاشان این سبک بود. پاپ آرت به نوعی مبارزه 

با فرهنگ مص�رف گرایی آمریکایی بود و در این حال خود 

به عنصری از آن تبدیل می ش�د. پاپ آرت با این ش�عار که 

هنر باید وارد زندگی مردم عادی ش�ود پا گرفت و به نوعی 

مبارزه با هنر انتزاعی و سبک هایی مانند آبستره بود. اما به 

مرور زمان پاپ آرت از معنای خود خالی ش�د و به عنصری 

تبدیل ش�د که عم�ال از درونمایه خالی اس�ت. این هنر که 

ابتدا می کوشید به انتقاد از فرهنگ سطحی مصرف زدگی 

بپردازد خود در    نهایت تبدیل به جزیی از این مصرف زدگی 

شد. 

هارینگ در ای�ن میان فرد متفاوتی اس�ت. او هنرمندی 

ب�ود که برخالف بس�یاری از نقاش�ان پ�اپ آرت برای هنر 

خود تعه�د سیاس�ی و اجتماعی قائ�ل ب�ود و در آثارش به 

نق�د سیاس�ت، مذه�ب، س�رمایه داری و نفوذ رس�انه ها 

می پرداخت. آثار او بس�یار گزنده بودند و روایتی سرراست 

از محت�وا را ب�ه نمای�ش می گذاش�تند. هارین�گ در آث�ار 

نقاشی اش از رنگ های تند و خطوط قوی استفاده می کرد 

و ب�ا ح�ذف تمام�ی عناصر زائ�د مانند پرس�پکتیو و س�ایه 

روش�ن، مخاطب را مس�تقیما با اثر درگیر می ک�رد. او آثار 

بسیاری در نقد مذهب و سیاست در ابعاد بزرگ روی دیوار 

و یا بوم های عظیم ایجاد کرده است. 

 هارین�گ نقاش�ی ب�ود که ب�ا زب�ان سرراس�ت و خالی از 

پیچیدگ�ی خود یک راس�ت به س�راغ م�ردم می رفت و در 

عمومی ترین مکان شهرهای مختلف دست به خلق هنری 

می زد. آثار او در مرزی میان نقاش�ی، کاریکاتور و گرافیتی 

ق�رار دارند و از هرکدام از آن ها عناص�ری در خود دارد و با 

ای�ن حال هیچ ک�دام از آن ها نیس�ت. پ�اره ای از منتقدان 

آث�ار او را از این جهت جذاب می دانند که خام دس�تانه و با 

عناص�ری از نظ�ر بصری تو خالی ترس�یم ش�ده اند. او در 

ابتدا شبانه به راه می افتاد و پس از چسباندن کاغذ مشکی 

ب�ر روی تابلوهای تبلیغاتی ایس�تگاه های مت�رو نیویورک 

با گچ دس�ت به نقاش�ی می زد. اما به ناگاه در س�ال ۱۹۸۴ 

به ش�هرتی جهانی دس�ت یافت و آثارش راهی معتبر ترین 

گالری ه�ا و موزه های جهانی ش�دند. از آن تاریخ به بعد او 

به خلق آثارش بر روی هر چیزی دست زد. از چوب و کاغذ 

و فلز و پالس�تیک گرفته تا تی ش�رت و دکمه و خالصه هر 

چیزی که بتوان روی آن نقاشی کرد. 

کیت هارینگ سرانجام در ۱۶ فوریه سال ۱۹۹۰ در حالی 

که تنها ۳۱ سال داشت از بیماری ایدز درگذشت.

http://youtu.be/yE2VfHf8F2M
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عکس ها از: امید کشتکار
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ماجرای قتل مارتین تریوان

شب ۲۶ فوریه ۲۰۱۲، اهالی توین لیک فلوریدا 

با شنیدن صدای گلوله ای به دم پنجره ها آمدند، 

باران شدید و تاریکی مطلق مانع از این می شد 

که کسی متوجه تراژدی که به وقوع پیوست 

شود. یک دقیقه پس از شنیده شدن صدای گلوله 

ماشین های پلیس سر رسیدند و جورج زیمرمن 

را در حالی که در کنار جسد تریوان مارتین نشسته 

بود یافتند. صورت جرج زیمرمن خون آلود و سر 

او از سه نقطه مختلف شکاف برداشته بود.

این ه�ا همه آغ�از مش�هور ترین پرونده قضایی دو س�ال 
گذش�ته آمریکا ب�ود. پرونده ای ک�ه حتی اخب�ار انتخابات 
ریاس�ت جمهوری آمریکا را هم  زیر سایه خود برد و تبدیل 

به خبر اول آن کشور شد.

قتل

مش�کل اصلی پرونده این بود که به جز زیمرمن و تریوان 
کس دیگری نمی داند آن ش�ب چه اتفاقی افتاد. بر اساس 
گفته ه�ای زیمرم�ن مته�م پرون�ده، او در آن ش�ب مانند 
شب های دیگر به عنوان نگهبان محله در حال گردش در 
خیابان ها ب�ود که تریوان مارتین را دی�د که کاله ژاکتش را 
بر سرش کشیده و به شکل مشکوکی راه می رود. زیمرمن 
بالفاصل�ه به پلی�س زنگ می زن�د و به آن ه�ا حضور یک 
ف�رد مش�کوک در محل را گ�زارش می ده�د. متصدی به 
زیمرمن توصیه می کن�د به دلیل مس�ائل امنیتی به دنبال 

فرد مشکوک نرود و در اتومبیلش باقی بماند تا پلیس از راه 
برس�د. زیمرمن به اپراتور اطمینان می دهد که او به دنبال 
مارتین نخواه�د رفت. آن گون�ه که زیمرم�ن در بازجویی 
برای پلیس ش�رح داد، او پس از مکالمه با پلیس از ماشین 
خود پیاده می ش�ود تا ن�ام خیابان را پیدا کن�د. زیمرمن در 
هنگام بازگش�ت به ماش�ینش با تریوان مواجه می شود که 
از او می پرسد آیا مش�کلی داری؟ زیمرمن به آرامی پاسخ 
می دهد: خیر. تریوان به او می گوید: اما االن یک مشکل 

داری، و با او گالویز می شود.
براس�اس اعتراف�ات زیمرم�ن، مارتی�ن ب�ه دلی�ل جثه 
بزرگترش به راحتی خود را بر روی او انداخته و با شدت سر 
او را ب�ه بتون های پیاده رو می کوبد. زیمرمن که جان خود 
را در خطر می دید با صدای بلند شروع به فریاد زدن می کند 
و درخواس�ت کمک می کند اما کمکی از راه نمی رس�د، او 
که در چن�د قدمی مرگ بود با کلتی که به همراه داش�ت به 
مارتین شلیک می کند و خود را از دست او نجات می دهد.

پلیس پ�س از بازجویی از زیمرمن به دلیل اینکه ش�واهد 
موج�ود با ادعای او همخوانی داش�تند، او را با اس�تناد به 
اینکه قتل انجام گرفته تنها برای دفاع ش�خصی بوده آزاد 
می کند. اما بر خالف انتظار زیمرمن این پایان ماجرا نبود.

از زندان تا دادگاه

دو روز پ�س از درگی�ری، تریس�ی مارتین پ�در تریوان در 

مورد ش�هادت زیمرمن ابراز تردید کرد و خواس�تار آن ش�د 
ت�ا او را قبل از روش�ن ش�دن وقایع زندانی کنن�د. خانواده 
تریوان با اس�تخدام بنجامین کرامپ و ناتالی جکس�ون به 
عنوان وکیل و رایان ژولیس�ن به عنوان تبلیغات چی وارد 
کارزار حقوق�ی با جورج زیمرمن ش�دند. آن ه�ا بالفاصله 
خبر قتل تریوان را در اینترن�ت پخش کردند و با کمک تیم 
تبلیغاتی قو ی شان موفق به برگزاری مصاحبه های متعدد 
با ش�بکه های تلوزیونی ش�دند. با فراگیر شدن خبر آزادی 
زیمرم�ن، م�ردم در ش�هرهای مختلف برای دس�تگیری 
دوب�اره او تظاهرات کردن�د. رئیس پلیس س�نفورد در این 
م�ورد اظهار داش�ت ک�ه او هی�چ دلیلی برای دس�تگیری 
زیمرم�ن ندارد ولی حت�ی خدمه اداره پلیس ه�م از او می 
خواهند تا زیمرمن را دوب�اره به زندان بیاورد. مادر تریوان 
در مصاحبه ه�ای خ�ود ادعا کرد ک�ه نه تنها ای�ن زیمرمن 
بوده اس�ت که به تریوان حمله کرده اس�ت بلکه او این کار 
را به خاطر رنگ پوس�ت پس�رش انجام داده است. با وارد 
ش�دن اتهامات نژادپرستانه، ش�بکه های تلوزیونی اقدام 
به خبرسازی در مورد این پرونده کردند. شبکه سی ان ان 
در گزارش ه�ای خود از زیمرمن به عنوان یک اس�پانیولی 
س�فید پوس�ت نام می ب�رد و بر تف�اوت ن�ژادی زیمرمن و 
مارتین صحه می گذاش�ت. اما بزرگ ترین اشتباه را در این 
میان شبکه ان بی س�ی انجام داد، این شبکه با دستکاری 
فایل ه�ای صوت�ی پلی�س، ن�واری را به نمایش گذاش�ت 
ک�ه در آن زیمرمن در هنگام تماس با پلیس س�یاه پوس�ت 
ب�ودن مارتین را به عنوان یک نکته منفی در مکالماتش بر 
می شمرد در حالی که در نوار واقعی زیمرمن تا قبل از اینکه 
پلی�س در رابطه با نژاد مقتول از او س�والی بکند، در رابطه 
با رنگ پوس�ت تریوان حرفی نمی زند. اما این تنها بخشی 
از ماجرا بود. وبالگ ها و س�ایت های مختلف برای نشان 
دادن مارتی�ن تری�وان از عکس دوازده س�الگی او و برای 
زیمرم�ن از یک�ی از عکس های قدیمی او که در آن بس�یار 
جثه بزرگتری داشت استفاده کردند. در بررسی های پلیس 
نش�ان داده شد که تریوان ۱۰ س�انتی متر از زیمرمن بلند تر 
بوده اس�ت و جثه بزرگتری نس�بت به او داش�ته است. در 
انتها با فشار رسانه ای و تظاهرات فراوان در سراسر آمریکا 
ج�ورج زیمرمن به جرم قتل درج�ه دوم به زندان افتاد و به 

براساس اعترافات زیمرمن، مارتین به 
دلیل جثه بزرگترش به راحتی خود را بر روی 

او انداخته و با شدت سر او را به بتون های 
پیاده رو می کوبد. زیمرمن که جان خود را در 

خطر می دید با صدای بلند شروع به فریاد 
زدن می کند و درخواست کمک می کند اما 

کمکی از راه نمی رسد، او که در چند قدمی 
مرگ بود با کلتی که به همراه داشت به 

مارتین شلیک می کند و خود را از دست او 
نجات می دهد
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انتظار محاکمه خود نشست.

محاکمه

در ۲۲ م�ارچ ۲۰۱۲ آنج�ال کوری از س�وی ایالت فلوریدا 
به عنوان دادس�تان انتخاب ش�د. کوری برای اثبات قتل 
درج�ه دوم ش�روع ب�ه کار کرد. قت�ل درجه دوم ب�ه نوعی 
از قتل گفته می ش�ود ک�ه در آن قاتل از قب�ل برنامه ریزی 
نداشته است و به صورت ناگهانی اتفاق می افتد. در ایالت 
فلوریدا مجازات قتل درج�ه دوم حداکثر حبس ابد و برای 
قتل های�ی که ب�ا تفنگ ص�ورت گرفته باش�د، حداقل ۲۵ 
سال اس�ت. در طرف دیگر این پرونده مارک اوَمرا وکالت 
زیمرم�ن را به عهده گرف�ت. از آنجایی ک�ه زیمرمن پولی 
ب�رای پرداخت ح�ق وکالت نداش�ت، اوَمرا س�ایتی برای 
کمک های خیریه م�ردم برپا کرد تا اینگونه هم حق خود را 
بگی�رد هم زندگی زیمرمن را با آن بچرخاند. البته داش�تن 
این سایت به دلیل ش�فاف نبودن درآمدش آنقدر ها هم به 
نفع زیمرمن نبود و باعث شد که قرار وثیقه اش از ۱۵۰ هزار 

دالر به یک میلیون دالر افزایش پیدا کند.
در دو هفته از می�ان ۵۰۰ داوطلبی که برای هیئت ژوری 
ثبت ن�ام ک�رده بودن�د، ۶ زن که تنها ی�ک نف�ر از آن ها از 
نژاد هیس�پانیک بود برای قضاوت دادگاه انتخاب شدند. 
قاض�ی نلس�ون ب�ه وکال اجازه دسترس�ی به ش�بکه های 

اجتماعی و وسایل شخصی مارتین را داد.
در روز محاکم�ه چد ج�وزف وکیل خان�واده مارتین آنچه 
را در آن ش�ب اتفاق افت�اده بود از دید مقت�ول تعریف کرد. 
بر اس�اس گفته های او مارتین تریوان در حال بازگش�ت از 
خرید خانه بود که متوجه می ش�ود مردی با ماشین در حال 
تعقیب اوس�ت. مارتین در آن موقع در ح�ال تماس تلفنی 
با دوس�ت خود بود و ب�ا او در رابطه با مردی که او را تعقیب 
می کرد حرف می زد. دوس�ت مارتین به دادگاه احضار شد 
و در رابطه با این تلفن ش�هادت داد اما او نتوانس�ت بگوید 
که چه کسی در ابتدا حمله را شروع کرده است. چد جوزف 
وقایع آن شب را این گونه ادامه داد که مارتین سعی در فرار 
داشته است اما نتوانس�ته زیمرمن را گم کند و مجبور شده 

که با او درگیر شود.
آخرین مدرکی که جوزف برای اثبات گناهکاری زیمرمن 

داش�ت. دو ش�اهد عینی بود، هر دو ش�اهد دو نفر را دیده 
بودند که با هم گالویز شده بودند، در ابتدا یکی از شاهدان 
ش�هادت داد که این زیمرمن بوده اس�ت که خود را بر روی 
مارتین انداخته اس�ت اما او بعد شهادت خود را پس گرفت 
و گف�ت فقط می داند ف�ردی که قامت بزرگتری داش�ته بر 
روی دیگری نشس�ته بوده است. ش�اهد دوم شهادت داد 
که اطمینان دارد این مارتین بوده اس�ت که خود را بر روی 
زیمرم�ن انداخته اس�ت ولی او صحنه ای ندیده اس�ت که 

تریوان سر جورج را به آسفالت بکوبد.
پ�س از حمل�ه ناموف�ق وکالی مارتین، نوب�ت به مارک 
اوَمرا رس�ید تا با دفاعی جانانه زیمرم�ن را از این مخمصه 
دربی�اورد. بزرگ تری�ن مدرکی که اوَمرا داش�ت ش�هادت 
پزش�کی قانونی بود. بر اس�اس ش�واهد پزش�کی قانونی 
ب�ا توجه به گون�ه ای که تی�ر از لباس های تریوان رد ش�ده 
ب�ود می توان اثبات کرد که لباس با بدن او فاصله داش�ته، 
موقعیتی ک�ه تنها در حال�ت خمیده بودن اتف�اق می افتد. 
اوَم�را با اس�تفاده از این مدرک به هیئت ژوری نش�ان داد 
که در واق�ع مارتین بر روی زیمرمن نشس�ته بوده و حالت 
خمیده داشته، همین یک مدرک کافی بود تا نشان دهد که 
جورج زیمرمن برای دفاع از خودش مارتین را کشته است 
و دلیل دیگری برای این قتل وجود نداش�ته است. هیئت 
ژوری پس از ۱۶ ساعت مجادله رای به بیگناهی زیمرمن 

دادند و این گونه دادگاه به پایان رسید.

واکنش ها در برابر نتیجه دادگاه

با پایان محاکمه، پدر تریوان در توئیتر خود اعالم کرد که 
»با این که قلب شکسته ای دارم ولی ایمانم تکان نخورده 
است ،من همیشه عاش�ق تری خواهم بود.« او در ادامه 

از مردم درخواس�ت کرد که به نظر دادگاه احترام بگذارند، 
اما مردم مانند پدر تری�وان آرام نبودند. بالفاصله طوفانی 
از خش�م توئیت�ر را ف�را گرفت و ه�زاران نف�ر در هر لحظه 
نس�بت به نتیجه دادگاه و زیمرمن اب�راز نفرت می کردند. 
اما شاید مهم ترین فردی که در این میان واکنش نشان داد 
باراک اوباما بود. او اظهار داش�ت اتفاقی که برای مارتین 
افتاده اس�ت می توانس�ت ۳۰ س�ال پیش برای او بیافتد. 
او در ادامه گفت او هم مانند هر مرد سیاهپوس�ت دیگری 
نفرت های ن�ژاد پرس�تانه را در چش�م دیگران دیده اس�ت 
و می دان�د ک�ه زندگی برای یک پس�ر جوان سیاهپوس�ت 
چقدر سخت است. باراک اوباما صحبت هایش را با اشاره 

به قانون »بر س�ر جای خود ایس�تادن« و امیدواری برای 
اینکه این قانون از بین برود به پایان رس�اند. در قانون »بر 
س�ر جای خود ایس�تادن« به افراد اجازه داده می ش�ود در 
هنگام احساس خطر، به جای فرار از مهلکه، فرد متجاوز 
را بکش�ند. در حالی که در قوانین عادی به افراد پیش�نهاد 
داده می ش�ود ت�ا ف�رار کنند و از برخ�ورد بدن�ی بپرهیزند. 
س�خنرانی اوباما واکنش ه�ای منفی فراوان�ی را به دنبال 
داش�ت زیرا  نه دخالت عناصر ن�ژادی در این پرونده اثبات 
ش�ده بود و نه وکالی زیمرمن از قانون »بر س�ر جای خود 
ایستادن« برای دفاع از او اس�تفاده کرده بودند. مخالفان 
اوباما او را متهم به استفاده تبلیغاتی از این پرونده کردند و 
گفتند او برای رسیدن به اهداف سیاسی خود حاضر است 
بین مردم تفرقه بیاندازد چیزی که در شبکه های اجتماعی 
به وضوح آش�کار ب�ود. حتی عباس عراقچی س�خنگوی 
وزارت خارج�ه ای�ران نیزس�اکت نماند و گفت ای�ن ماجرا 
فقدان حقوق بش�ر در آمریکا و تفاوت های سنگین نژادی 

را نشان می دهد.
اما ای�ن پایان ماج�را ب�رای زیمرمن نخواهد ب�ود، حاال 
خان�واده تریوان در حال ت�الش برای به دادگاه کش�اندن 
ج�ورج زیمرم�ن برای نقض حقوق ش�هروندی هس�تند، 

دادگاهی که ممکن است سال ها به طول انجامد.

پلیس پس از بازجویی از زیمرمن به دلیل 
اینکه شواهد موجود با ادعای او همخوانی 
داشتند، او را با استناد به اینکه قتل انجام 

گرفته تنها برای دفاع شخصی بوده آزاد 
می کند. اما بر خالف انتظار زیمرمن این 

پایان ماجرا نبود

دو روز پس از درگیری، تریسی مارتین پدر 
تریوان در مورد شهادت زیمرمن ابراز تردید 

کرد و خواستار آن شد تا او را قبل از روشن 
شدن وقایع زندانی کنند. خانواده تریوان 

با استخدام بنجامین کرامپ و ناتالی 
جکسون به عنوان وکیل و رایان ژولیسن 

به عنوان تبلیغات چی وارد کارزار حقوقی با 
جورج زیمرمن شدند
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اگر خوش شانس باشید، حتی با شلیک 
به قلب یک نفر و کشتن او مجازات که 

نمی شوید هیچ، مردم برای پرداخت 
مخارج دادگاه تان ده ها هزار دالر به شما 

کمک می کنند؛ اما اگر بدشانس باشید فقط 
به خاطر شلیک به دیوار به سال ها زندان 

محکوم می شوید. اینجا آمریکاست و نظام 
قضایی پیچیده و منحصر به فردی دارد. 

م�ورد نخس�ت، ماجرای ی�ک ج�وان ۲۹ س�اله دو رگه 
)پدر س�فید و م�ادر اهل پرو( به نام جرج زیمرمن اس�ت که 
در فوری�ه ۲۰۱۲ در ایال�ت فلوری�دا، در جری�ان درگیری با 
نوجوان سیاهپوس�ت ۱۷ س�اله ای به نام تِریوان مارتین، 
او را به ضرب گلوله کش�ت و همین چن�د روز پیش از اتهام 
قتل تبرئه ش�د؛ و دومی ماجرای مریسا الکساندر یک زن 

۳۱ س�اله سیاهپوس�ت اس�ت که در نوامبر ۲۰۱۰ در   همان 
ایالت فلوریدا برای ترس�اندن ش�وهرش که )به گفته او( او 
را تهدی�د به قتل کرده بود، تیری به دیوار ش�لیک کرد و به 
۲۰ سال زندان محکوم ش�د. هیات منصفه دادگاه ادعای 
زیمرم�ن را پذیرف�ت که جان�ش در خطر ب�وده ولی همین 

ادعای الکساندر مورد پذیرش قرار نگرفت. 
چرا این چنین ش�د؟ از دید دادگاه جان و یا سالمتی خانم 
الکس�اندر در خطر نبوده ولی جان زیمرمن توس�ط تریوان 
مارتین بواس�طه زدن مش�ت به صورت و زدن س�ر وی به 
یک سطح سیمانی به طور جدی تهدید می شده است. اما 
ش�مار زیادی از کار شناسان بر این باورند که مسائل نژادی 
ب�ر صدور حکم تاثیر داش�ته اس�ت. منتق�داِن حکم تبرئه 
زیمرم�ن می گویند، چون مقتول یک سیاهپوس�ت بوده، 
دادگاه قات�ل او را مج�ازات نکرده اس�ت. ب�ه گفته آن ها، 
خانم الکس�اندر و زیمرمن در شرایط مشابهی بوده اند ولی 

اولی به خاطر سیاه پوست بودنش محکوم شده و دومی به 
خاطر روش�ن بودن پوستش تبرئه. آمار ها و پژوهش ها نیز 
تایید می کنند که در دادگاه های آمریکا احتمال محکومیت 

یک سیاهپوست نسبت به یک سفیدپوست باال تر است. 
طب�ق قوانی�ن آمری�کا، متهم�ی ک�ه ممک�ن اس�ت ب�ا 
مجازات زندان بیش از ش�ش م�اه روبرو ش�ود، می تواند 
خواس�تار برگزاری دادگاه ب�ا حضور هیات منصفه ش�ود. 
اعض�ای هیات منصفه ش�هروندان عادی جامعه هس�تند 
و ایدئول�وژی، دانش، پیش فرض ها و تفکرات درس�ت و 
نادرستش�ان را با خود به محکم�ه می آورند. یک پژوهش 
انجام ش�ده توس�ط دانش�گاه دوک )در ایال�ت کارولینای 
شمالی( نشان می دهد، در دادگاه های فلوریدا در مواردی 
که تمام اعضای هیات منصفه سفیدپوس�ت باشند و متهم 
س�یاه پوس�ت، احتم�ال محکومیت مته�م ۱۶% افزایش 
می یاب�د. ام�ا در صورت حضور تنها یک س�یاه پوس�ت در 
میان اعضای هی�ات منصفه، احتم�ال محکومیت متهم 
سیاهپوست کاهش می یابد. البته حضور یک سیاهپوست 
در میان ش�ش عضو هیات منصفه دادگاه خانم الکس�اندر 
ب�رای او س�ودی نداش�ت و از بخت ب�د خان�واده تریوان 
مارتین، نوجوان سیاهپوس�تی که توس�ط ج�رج زیمرمن 
همگ�ی  دادگاه  منصف�ه  هی�ات  اعض�ای  ش�د،  کش�ته 

سفیدپوست بودند. 
دادگاه های کیف�ری آمریکا میدان یک جن�گ تمام عیاِر 
روانی اس�ت و یک وکیل سر ش�ناس هم بواسطه تسلط بر 
قوانین و هم با کمک ابزاری همچون گیرایی و سخنوری 

می توان�د در این نبرد پیروز ش�ود و موکل�ش را از اتهامات 
وارد ش�ده مبرا کند. جرج زیمرم�ن پرونده خود را به مارک 
اوَمرا یکی از وکالی سر ش�ناس و البته گران فلوریدا سپرد 
و برای تامین هزینه ه�ای دادگاه که صد ها هزار دالر بود، 
از مردم درخواس�ت کمک مالی کرد. وکی�ل زیمرمن قادر 
بود تا با اس�تفاده از پول جمع آوری ش�ده کارشناس�انی را 
به عنوان ش�اهد ب�ه دادگاه فراخواند و از نظراتش�ان برای 

تقویت استدالل های خود و موکلش بهره جوید. 
افکار عمومی در آمریکا می تواند بر نتیجه یک دادرس�ی 
تاثیر مهم�ی بگ�ذارد. وکالی حرف�ه ای با آگاه�ی از این 
مطلب در جریان دادرس�ی می کوش�ند تا ابعادی از پرونده 
را رس�انه ای کنند و بواسطه تحریک عواطف و احساسات 
عم�وم رای هیات منصفه را به نفع موکلش�ان تغییر دهند. 
البته در جری�ان محاکمه زیمرمن، قاضی ب�ا آگاهی از این 
موض�وع دس�تور داد ت�ا اعضای هی�ات منصف�ه به مدت 
س�ه هفته در هتلی قرنطینه و ارتباطش�ان ب�ا دنیای خارج 

محدود شود. 
یکی از مشکالت اساسی ماجرای زیمرمن و مارتین این 
بود که ب�ه دلیل تاریکی ه�وا در زمان درگیری، ش�اهدی 
وجود نداش�ت که حادثه را به طور دقیق دیده باشد و بتواند 
ب�رای دادگاه بازگ�و کند. اینجاس�ت که هی�ات منصفه به 
شخصیت و س�ابقه هر دو فرد نگاه می کند. وکیل زیمرمن 
تمام ت�الش خود را به کاربس�ت تا موکل�ش را بعنوان فرد 
مهربان�ی معرفی کند که همیش�ه آماده کم�ک به دیگران 
بوده اس�ت. او گفت چ�ون در محل زندگ�ی زیمرمن چند 
مورد س�رقت اتفاق افت�اده بوده، موکلش ش�ب ها بعنوان 
نگهب�ان داوطل�ب در محله گش�ت زنی می کرده اس�ت. 
وکی�ل زیمرم�ن در مقاب�ل مقت�ول را نوجوانی نش�ان داد 
که تمایل به اس�تفاده از خش�ونت داش�ته و ادعا کرد که او 
درگیری را آغاز کرده اس�ت. این تصویر با پیش فرض های 
نژادی حاکم بر جامعه آمریکا درباره س�یاه پوستان تطبیق 
دارد و در کن�ار گ�زارش پزش�کی قانونی درب�اره وجود آثار 
مص�رف ماری جوانا در خون مقتول و آس�یب دیدن س�ر و 

بینی زیمرمن به تبرئه متهم کمک کرد. 

بحثی در مورد قوانین جنایی آمریکا

طبق قوانین آمریکا، متهمی که ممکن 
است با مجازات زندان بیش از شش ماه 

روبرو شود، می تواند خواستار برگزاری 
دادگاه با حضور هیات منصفه شود. اعضای 

هیات منصفه شهروندان عادی جامعه 
هستند و ایدئولوژی، دانش، پیش فرض ها 
و تفکرات درست و نادرستشان را با خود به 

محکمه می آورند
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م�رگ تری�وان مارتی�ن تنها یک�ی از ده هزار قتلی اس�ت 
که ه�ر س�اله در آمریکا با س�الح گ�رم اتف�اق می افتد. به 
گفته برخی از کار شناس�ان دسترس�ی گس�ترده و آسان به 
س�الح دلیل اصلی ای�ن وضعیت اس�ت. در ح�ال حاضر 
ش�هروندان آمریکایی بی�ش از ۲۰۰ میلیون قبضه س�الح 
در منازلش�ان نگهداری می کنند و قوانین کشورش�ان راه 
اس�تفاده از سالح را برایشان باز گذاشته است. در بسیاری 
از ایالت ه�ای آمری�کا قوانینی تحت عنوان »بر س�ر جای 
خود ایس�تادن« وجود دارد که به اف�راد اجازه می دهد، به 
هنگام احس�اس خطر ب�ه جای گریخت�ن از محل در جای 

خود بمانند و از خود دفاع کنند، حتی با سالح. 
ه�ر از گاه�ی یک�ی از قتل ه�ای روی داده توج�ه افکار 
عموم�ی و سیاس�تمداران را به خود جل�ب می کند و بحث 
داغی درباره س�خت تر کردن قوانی�ن مربوط به نگهداری 
و اس�تفاده از س�الح در می گیرد ولی این بحث ها تا کنون 
نتیجه قابل توجهی به دنبال نداش�ته است. یکی از دالیل 
اصلی این امر قدرت و نفوذ البی اس�لحه در آمریکاس�ت. 
البته ای�ن البی از حمایت بخش بزرگ�ی از مردم برخوردار 
اس�ت چرا که طب�ق نظرس�نجی ها تنها گ�روه کوچکی از 
آمریکایی ها خواستار ممنوعیت کامل سالح در کشورشان 
هس�تند. ش�بکه س�ی ان ان س�ال گذش�ته میالدی پس 

از کش�تار ۲۰ کودک در دبس�تانی در ش�هر نیوتاون )ایالت 
کانتیکت( توس�ط یک فرد مسلح نظرس�نجی را انجام داد 
که نش�ان م�ی داد، اکثری�ت آمریکایی ها خواس�تار ایجاد 
محدودیت در نگهداری س�الح توس�ط شهروندان عادی 
هس�تند ولی تنها ۱۵% از آن ها با ممنوعیت کامل اس�لحه 
موافقن�د. این واقعی�ت به ما کمک می کند ت�ا بفهمیم چرا 
ش�مار زیادی از آمریکایی ها به ج�رج زیمرمن کمک مالی 

کردند تا از خود در دادگاه دفاع کند. 
البته تبرئ�ه زیمرم�ن در ی�ک دادگاه ایالتی پای�ان ماجرا 
نیس�ت. ماه گذش�ته، هزاران نفر در ده ها ش�هر آمریکا در 
اعت�راض به این حک�م به خیابان ها رفتند. از س�وی دیگر 
ای�ن ام�کان وج�ود دارد که مقام�ات وزارت دادگس�تری 
آمریکا علی�ه زیمرمن در یک دادگاه ف�درال به دلیل نقض 
حقوق مدن�ی اعالم ج�رم کنن�د. تبعیض ن�ژادی یکی از 
مس�ائلی اس�ت ک�ه در دادگاه ه�ای ف�درال آمری�کا به آن 
رس�یدگی می ش�ود. خانواده و وکیل تریوان مارتین بر این 
باورند که جرج زیمرمن تنها به خاطر رنگ پوس�ت مارتین 
به او مش�کوک ش�ده و او را تعقیب کرده است، اقدامی که 
در   نهایت ب�ه درگیری و مرگ نوجوان سیاهپوس�ت منجر 

شده است.
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سمر تهرانی، روان شناس، در گفت وگو با تابلو

تبرئه جورج زیمرمن، مردی که یک نوجوان 
۱۷ ساله سیاه پوست را به ضرب گلوله 

کشت، حرف و حدیث های زیادی در آمریکا 
به دنبال داشت. گروهی آن  را مصداق بارز 

تبعیض نژادی می دانند و گروهی دیگر 
معتقدند مسایل نژادی در صدور رای دادگاه 

اثری نداشت. به بهانه همین جنجال ها 
به سراغ یک روان شناس ایرانی رفتیم که 

بیش از ۱۰ سال در زندان های امریکا کار 
کرده و با نوجوانان بزه کار سر و کار داشته 

است. 

خانم تهرانی به نظام قضایی و دستگاه زندان های ایاالت 
متح�ده بدبین اس�ت، عقی�ده دارد این نظ�ام مجرم پرور 
اس�ت و به عمد می کوش�د مان�ع بهبود زندگ�ی گروهی از 
شهروندان شود که جبر روزگار آن ها را در چنبره جرم و بزه 

گرفتار کرده است. 

ب�ه نظر ش�ما چرا بخ�ش قاب�ل توجه�ی از مجرمان در 

آمریکا رنگین پوس�تان به ویژه سیاهان هستند در حالی که 

جمعیتشان نسبت به سفیدپوستان کمتر است ؟ 

دالی�ل چندگان�ه ای دارد ک�ه بای�د ریش�ه های آن را در 
جامعه شناس�ی  و  روان شناس�ی  مختل�ف  حوزه ه�ای 
جس�ت وجو کرد، اما به نظر من دو عامل بیش�تر از عوامل 
دیگر اثرگذار هس�تند، یکی طبق�ه اجتماعی-اقتصادی و 

دیگر وجود بس�تری جرم خی�ز که این گروه ها ب�ا آن درگیر 
هس�تند و نظام حاکم مانع تغییر آن می ش�ود. اصطالحی 
داری�م در ای�ن زمین�ه با عن�وان »روی�ه دره�ای گردان« 
)revolving door policy( ب�ه ای�ن معنی که ف�رد یا گروه در 
ای�ن درهای گردان گیر کرده اند و راهی برای خارج ش�دن 
از آن ه�ا ندارند، ای�ن در آن چنان تند می چرخد و سیس�تم 
اجتم�اع طوری پیش  م�ی رود که فرد برای خ�روج از آن و 

ورود به محیطی دیگر فرصت ندارد. 

یعنی به نظر ش�ما قشری در جامعه وجود دارد که به عمد 

در یک دایره معیوب نگه داشته می شود؟ 

دقیق�ا. خوش بینانه تر این اس�ت که بگویم سیس�تم این 
خروج را س�خت می کند. در طبقه های درگی�ر با این رویه 
معیوب، ویژگی هایی مثل س�طح س�واد پایی�ن و ناآگاهی 
نس�بت به وضع س�المت دی�ده می ش�ود و ترکی�ب همه 
این ه�ا آن دایره معی�وب را تقویت می کند. ه�ر جامعه ای 
ب�رای ادامه حیات ب�ه طبق�ات و خرده اجتماعات مختلف 
احتیاج دارد، همان طور که کارگر و پزشک و وکیل و استاد 
دانش�گاه می خواهد، به مجرم و زندانی ه�م نیاز دارد، به 
خاطر اینکه این ه�ا کار تولید می کنند، و از نظر من کل این 
سیس�تم به دلیل تمرکز تام ب�ر درآمِد هرچه  بیش�تر، بیمار 

است. 

یعنی ش�ما می گویید نظام و روش حاکم بر جامعه آمریکا 

به عمد مردم را به س�مت ارتکاب جرم س�وق می دهد تا از 

آن  نف�ع ببرد؟ این ن�گاه بدبینانه و مبتنی ب�ر نوعی توهم 

توطئه نیست؟ 

چ�را خیلی بدبینانه  اس�ت ولی ب�رای من که س�ال ها در 
همی�ن سیس�تم کار ک�رده ام و با مش�کالت و ویژگی های 
آن آش�نا هستم، خیلی س�خت اس�ت که به این نقطه نظر 
بدبینانه بی توجه باشم. من س�ال ها با نهادهای مجری و 
سیاس�ت گذار در امر زندان ها کار ک�رده ام و این دایره بیمار 
را از نزدی�ک دی�ده ام، دی�ده ام که البی ه�ا چه طور تالش 
می کنند ت�ا از اختصاص بودجه به برنامه هایی که مجرمان 
را بع�د از پای�ان دوران محکومی�ت ب�ه زندگ�ی ع�ادی بر 

می گرداند، جلوگیری شود. 

سوال این جا است که آیا این نظام ناکارآمد با برنامه ریزی 

قبلی ایجاد ش�ده تا گروهی به دام بیفتند و از به دام افتادن 

آن ها چ�رخ اقتصاد بگردد، یا اینکه ناتوان�ی در اداره بهینه 

اجتماع این نظام را ایجاد کرده؟ 

م�ن فکر می کنم س�اده انگارانه اس�ت که ب�اور کنیم این 
شرایط بدون برنامه ریزی پیش آمده است. 

می توانید ش�واهدی را توضیح بدهید که بر اس�اس آن ها 

این طور نتیجه گیری می کنید؟ 

مهم تر از همه اینکه دس�تگاه زندان ها در ایاالت متحده 
چارچوب ه�ای  خصوص�ی  اقتص�اد  اس�ت.  خصوص�ی 
خودش را دارد و به هر نحوی تالش می کند سود بیشتری 
بسازد. نظام قضایی و دادگاه دولتی است، اما وقتی کسی 
حکم�ش را از دادگاه می گی�رد و بای�د دوران محکومی�ت 
را بگذراند، ب�ه زندانی می رود که به ط�ور خصوصی اداره 
می شود. البته قوانین و مقررات حاکم بر زندان ها را دولت 
معین و مص�وب می کند، در واقع دول�ت مجری زندان ها 
نیست و بودجه ای را که برای اداره زندانیان در نظر گرفته 
به متقاضی�ان اداره زندان ها واگذار می کن�د. یعنی دولت 
ب�رای س�اخت زن�دان و نگه�داری از زندانیان ب�ا بخش 
خصوص�ی قرارداد می بندد. طبیعی اس�ت ک�ه این بخش 
بخواهد مس�یری هموار برای س�ودآوری پیش رو داشته 

باشد. 

برویم سراغ   همان رویه ای که ابتدا درباره اش گفتید. یک 
گروه یا خانواده از یک نژاد خاص مثال سیاهان چه طور درگیر 

آن می شود و نمی تواند از آن بیرون بیاید؟ 

معم�وال اف�رادی در ای�ن روی�ه  گرفت�ار می ش�وند که از 
ی�ک خانواده گرفت�ار برآمده اند. اداره خدمات انس�انی در 
دولت های محلی هر ش�هر، این خانواده ها را شناس�ایی و 
به آن ها خدمت رسانی می کنند. تمام اعضای این خانواده 

 س�مر تهرانی دانش آموخته روان شناس�ی آموزش�ی و 
مش�اوره اعتیاد اس�ت و به عنوان روان ش�ناس در اداره 
خدم�ات اجتماعی مش�غول به  کار بوده اس�ت. او بیش 
از ۱۰ س�ال در زندان ه�ای آمریکا کار ک�رده و با نوجوانان 

بزه کار سر و کار داشته است.
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به نحوی با مش�کالت جدی درگیر هستند، به ویژه وقتی 
والدین زندانی و فرزندان بدون سرپرست باشند. سرنخ را 
باید از همین جا پیدا ک�رد. هر کدام از اعضای این خانواده 
که از زندان بیرون می آیند، تحت نظر ویژه هس�تند و یک 
مشاور همراهیشان می کند تا دوباره به مسیر ارتکاب جرم 

نیفتد. 

خ�ب این روش ک�ه منطقی و مفید به نظر می رس�د. چرا 

باعث نمی شود فرد از آن دایره بی بازگشت خارج شود؟ 

روی کاغ�ذ منطقی ب�ه نظر می رس�د اما عملی نیس�ت. 
ف�ردی ک�ه ۱۰ س�ال زندان ب�وده و ح�اال از زن�دان بیرون 
آم�ده، باید کار پیدا کن�د، دو بار در هفته ب�ه هزینه خودش 
مش�اوره روانی یا خانوادگی بگیرد، هفته ای یک بار برای 
انجام آزمایش های پزش�کی که ثابت کند معتاد نیست، به 
آزمایش�گاه برود، و پلیس حق دارد که ه�ر وقت اراده کرد 

بیاید س�راغش و خانه اش را تفتیش کند. این ها برای مرد 
یا زنی که ۱۰ سال از جامعه دور بوده و بسیاری از مناسبات 
انسانی و اجتماعی را تجربه نکرده، اصال آسان نیست، در 
واقع این یک فرمول ناکارآمد اس�ت که نتیجه ای ندارد جز 
بازگشت زندانی به دامان جرم و قانون شکنی. این جاست 
که فرد هم�راه با دیگر اعض�ای خان�واده اش همچنان در   

همان در گردان باقی می ماند. 

چه ط�ور می ش�ود که ای�ن خانواده ه�ا را بیش�تر در میان 

اقلیت ه�ای جامعه می بینیم؟ به عنوان مثال آمار ها نش�ان 

می ده�د که سیاه پوس�تان آمریکا که ۱۴ درص�د جمعیت را 

تشکیل می دهند، حدود ۵۰ درصد از جرایم گزارش شده به 

پلیس را مرتکب شده اند؟ 

خالصه ترین پاسخ این اس�ت: بی سوادی و فقر آگاهی. 
ام�ا اگر بخواهم کمی  ش�خصی تر به ماجرا ن�گاه کنیم باید 

برویم سراغ مبحث نیازهای انس�ان. هر کودک عالوه بر 
خوراک و پوش�اک و سرپناه، نیاز دارد دوست داشته شود، 
دوست بدارد و امنیت را تجربه کند. کودکی از یک خانواده 
که پیشتر توضیح دادیم، به دنبال یافتن پاسخی برای این 
نیاز ها اس�ت، از خان�واده ای که والدین ب�ه دلیل گرفتاری 
اقتص�ادی یا فق�ر فرهنگی یا دالی�ل دیگر ب�ه نیازهای او 
بی توجه است، خارج می شود و به گروهی از همساالن که 
آن ها هم در فضایی آشنا با جرم بزرگ شده اند، می پیوندد. 
او به این گروه نیاز عاطفی دارد. اینجاست که فقر آگاهی با 
نیازهای روانی انسان گره می خورد و افراد را به مجرمانی 
بالقوه تبدی�ل می کند. به همین دلیل اس�ت ک�ه آمار جرم 
میان سیاه پوس�تان امریکا بیش�تر اس�ت چون بی سوادی 
و فق�ر به طور متوس�ط میان آن ها بیش از دیگ�ر نژاد ها در 

آمریکا است. 

معم�وال اقلیت ه�ا در جوام�ع مختلف نهاده�ای جمعی 

قدرتمندی دارند. این در مورد سیاه پوس�تان آمریکا صدق 

نمی کند؟ 

چرا همین طور اس�ت. اجتماعات س�یاهان خیلی به هم 
پیوسته اند و نهادهای حمایتی فعالی دارند، مثل کلیسا ها. 
اما در همی�ن نهاد ها هم یک کودک مج�رم، وصله ناجور 
اس�ت. یا خودش به دلیل احس�اس شدید ش�رم حاصل از 
کار خالف�ی که انجام می دهد وارد ای�ن نهادهای حمایتی 

نمی ش�ود یا اگر هم بش�ود در مدت کوتاهی طرد می شود. 
ب�ه این ترتی�ب ایزوله می ش�ود و در گوش�ه تاریک زندگی 
خودش که با ج�رم و کار خالف گره خورده، پناه می گیرد تا 
امنیت داشته باشد و میان کسانی باشد که دوستش داشته 

باشند. 

تاثی�ری که یک حکم قضایی مانند دادگاه زیمرمن بر روان 

جمعی می گذارد، چه اثری روی جامعه خواهد داشت؟ 

جبهه گی�ری افراد نس�بت ب�ه جمعیت س�یاهان بیش�تر 
می ش�ود و برچس�ب هایی ک�ه غیرس�یاهان ب�ه س�یاهان 
می زنند، جدی ترمی ش�ود. در مقابل، گروه تحت آس�یب 
سعی می کند از خود دفاع کند پس برخورد بیشتر می شود، 
این گروه عصبانی تر می شود و بیش از گذشته از قانونی که 
حق�وق او را تامین نمی کند، می گری�زد. به این ترتیب نرخ 
جرم از س�وی این جمعیت عصبانی زیاد تر می شود و همه 
چیز به س�مت تقویت   همان برچس�ب ها حرک�ت می کند. 
این   همان درچرخانی است که افراد نمی توانند از آن خارج 

شوند. 

این افراد به واس�طه کمبود ها و مش�کالت اجتماعی هم 

خودش�ان آس�یب پذیر می ش�وند و هم به جامعه آس�یب 

می رسانند، در مقابل گروه دیگری از شهروندان هستند که 

می خواهند مقابل این آس�یب ها از خ�ود محافظت کنند. از 

منظر کالن، برچسب زنندگان هم گناهکار نیستند؟

من فک�ر می کنم   همان نظام�ی که در ابتدا به آن اش�اره 
کردم و ب�ه نظر ش�ما بدبینانه آمد، می خواه�د که در ذهن 
ش�هروندان نس�بت به ی�ک گروه خ�اص برچس�ب ایجاد 
ش�ود. از نظ�ر من این بدبینی نس�بت به س�یاهان منش�اء 
واقعی ندارد، فقط حاصل تالش رس�انه ها است. این هم 
از   همان دایره های بس�ته و معیوب است، مردم به واسطه 
القای رس�انه ها از گروه�ی از اجتماع می ترس�ند و با آن ها 
بدرفت�اری می کنن�د، این برچس�ب زنی آن گ�روه را وادار 

می کند از خودشان دفاع کنند.

اجتماعات سیاهان خیلی به هم پیوسته اند 
و نهادهای حمایتی فعالی دارند، مثل 

کلیسا ها. اما در همین نهاد ها هم یک کودک 
مجرم، وصله ناجور است. یا خودش به 

دلیل احساس شدید شرم حاصل از کار 
خالفی که انجام می دهد وارد این نهادهای 

حمایتی نمی شود یا اگر هم بشود در مدت 
کوتاهی طرد می شود



بنابر گزارش�ی که از س�وی پلیس فدرال آمریکا )FBI( منتش�ر ش�ده اس�ت، سال 
۲۰۱۱ حدود ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار جرم به پلیس این کش�ور گزارش شده که از این 
میان ۶۹ درصد مجرمان سفیدپوست، ۲۸ درصد سیاه پوست، نزدیک دو درصد 

سرخپوست و ۹ دهم درصد از اقوام جزایر پاسیفیک بوده اند. 
این آمار زمانی معنادار می ش�ود که به توزیع جمعیت بر اس�اس تفکیک نژادی در 
آمری�کا نگاه کنیم. نتایج دقیق آمارگیری های س�ال ۲۰۱۱ در ایاالت متحده هنوز 
منتش�ر نش�ده اما نهادهای رس�می تخمین زده اند که جمعیت این کشور در سال 

۲۰۱۱ حدود ۳۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و توزیع نژادی آن از این قرار بود:

در مقابل؛ سفیدپوس�تان در جرایمی چون تجاوز )۶۵ درص�د(، درگیری و تهاجم )۶۴درصد(، 
س�رقت از منازل )۶۷ درصد(، سرقت بدون حمله و خش�ونت )۶۹رصد(، ایجاد حریق عمدی 

)۷۲ درصد(، جعل و تقلب ) ۶۶ درصد(، کاله برداری ۶۶ درصد( از سیاهان پیشی گرفته اند. 
ج�دول زیر جرایم گزارش  ش�ده به پلی�س فدرال آمریکا را بر اس�اس توزیع ن�ژادی و به صورت 

درصدی نشان می دهد.

آسیایی ها )اقوام جزایر 
پاسیفیک( سرخ پوستان سیاه پوستان سفیدپوستان جرم

۱ ۱.۳ ۴۹.۷ ۴۸ قتل
۰.۹ ۱.۲ ۳۲.۹ ۶۵ تجاوز
۰.۹ ۰.۸ ۵۵.۶ ۴۳ سرقت همراه با ارعاب و اعمال خشونت

۱ ۱.۵ ۳۳.۶ ۶۳.۹ تهاجم و درگیری
۰.۷ ۰.۹ ۳۱.۷ ۶۶.۷ سرقت از منازل
۱.۱ ۱.۵ ۲۸.۸ ۶۸.۶ سرقت بدون حمله و خشونت
۰.۸ ۱.۳ ۳۳.۹ ۶۴ سرقت وسایل نقلیه
۰.۹ ۱.۲ ۲۵.۷ ۷۲.۳ ایجاد حریق عمدی

۱ ۰.۵ ۳۲.۹ ۶۵.۵ جعل و تقلب
۰.۸ ۰.۹ ۳۱.۸ ۶۶.۵ کالهبرداری
۱.۶ ۰.۵ ۳۲.۴ ۶۶.۵ اختالس
۰.۸  ۰.۸ ۳۲.۳ ۶۶.۱ خرید و فروش اموال دزدی
۰.۸ ۱.۷ ۲۴.۷ ۷۲.۸ تخریب اموال عمومی یا خصوصی
۰.۸ ۰.۷ ۴۰.۳ ۵۸.۱ جرایم مرتبط با مالکیت و حمل سالح
۲.۴ ۰.۶ ۴۳.۶ ۵۳.۴ روسپیگری و همدستی تجاری در این زمینه

۱ ۱.۴ ۲۴.۹ ۷۲.۶ جرایم جنسی )به استثنای تجاوز و روسپیگری(
۰.۷ ۰.۷ ۳۱.۷ ۶۶.۹ جرایم مرتبط با مواد مخدر
۲.۸ ۰.۶ ۶۶.۹ ۲۹.۸ جرایم مرتبط با قمار و شرط بندی
۰.۷ ۲.۱ ۳۲.۲ ۶۵ اعمال خشونت علیه خانواده و کودکان
۱.۲ ۱.۵ ۱۲.۱ ۸۵.۳ رانندگی در حال مستی  یا پس از مصرف مواد مخدر
۱.۱ ۳.۴ ۱۳.۵ ۸۲ نقض قوانین مربوط به نوشیدنی های الکلی
۰.۷ ۱.۸ ۱۵.۵ ۸۱.۹ نقض قوانین در حالت مستی
۰.۷ ۲ ۳۴.۴ ۶۳ رفتارهای آشوبگرانه
۰.۶ ۲ ۳۹.۳ ۵۸.۱ ولگردی )امتناع از اشتغال و تامین زندگی از طریق نهادهای 

خیریه در حالی که فرد سالم است و توان کار کردن دارد(

جمعیت )توزیع 
درصدی(

نژاد

حدود ۷۲ درصد سفید پوستان
حدود ۱۴ درصد سیاه پوستان
حدود ۵ درصد آسیایی ها )شامل کشورهای جنوب شرق آسیا(

حدود ۹ دهم درصد سرخپوستان و بومیان آالسکا
حدود ۲ دهم درصد اقوام جزایر پاسیفیک

حدود ۶ درصد قومیت ها و نژادهای دیگر

با نگاه به این جدول می توان گفت که حدود ۱۴ درصد از جمعیت آمریکا بیش از ۲۸ درصد از جرایم 
را در این کش�ور مرتکب می ش�ود. البته در مورد بیش�تِر جرایم آمار ثبت ش�ده به نام سفیدپوس�تان 
بیش�تر از سیاهان است اما در سه مورد قتل، دزدی، و قمار و شرط  بندی، نام سیاه پوستان بیش از 
دیگر نژاد ها گزارش ش�ده است. به عبارتی؛ ۵۰ درصد از قتل ها، ۵۵ درصد از سرقت های همراه با 
ارعاب و اعمال خشونت، و ۶۷ درصد از جرایم مرتبط با قمار و شرط بندی به نام گروهی ثبت شده 

که حدود ۱۴ درصد از جمعیت آمریکا را تشکیل می دهند. 
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هم مارتین تریوان و هم جورج زیمرمن باید 
خوشحال باشند که درگیری میانشان در 

ایران، تهران یا هر شهر دیگری رخ نداد، 
زیرا آنجا نه از پوشش زنده جلسه محاکمه 
در بزرگ ترین شبکه های تلویزیونی خبری 

بود و نه از هیات منصفه، حاال گیریم که هر 
شش تن زن باشند و سفید پوست!

اگر زیمرم�ن در یک�ی از خیابان های ته�ران مورد حمله 
تریوان قرار گرفته بود هم البته نه خبری از س�الح گرم بود 
و نه قانون »برس�رجای خود ایستادن«. براساس قوانین 
ایران دفاع باید با حمله متناس�ب باش�د و خوب مش�خص 
است که شلیک با اس�لحه گرم به مردی که حتی چاقو هم 

در اختیار ندارد، از سوی قضات ایران پذیرفتنی نیست. 

در ایران اما حرف اول و آخر پرونده های جنایی را اولیای 
دم مقتوالن می زندد، آن ها که براس�اس قوانین اسالمِی 
»خ�ون در برابر خ�ون« می توانن�د در مورد زن�ده ماندن 
یا مرگ کس�ی که قض�ات او را متهم ش�ناخته اند، تصمیم 
بگیرند. آن ها هم چنین می توانند پول خونشان را بگیرند، 
مبلغی که هر ساله به طور رسمی توسط قوه قضاییه تعیین 

می شود و البته با نرخ تورم هم افزایش می یابد. 
یک�ی از مش�هور ترین پرونده ه�ای قت�ل به دلی�ل دفاع 
مشروع، در س�ال های اخیر پرونده بهنود شجاعی است، 
بهن�ود ش�جاعی متولد س�ال ۱۳۶۷ متهم بود ک�ه در ۲۷ 
مرداد سال ۸۴ هنگامی که نوجوان بود طی یک درگیری 
پسری ۱۹ س�اله را در ونک پارک تهران  مجروح و به قتل 
رس�انده اس�ت. بهنود با تکه ای شیش�ه شکس�ته به سینه 
احسان کوفت، فردی که به گفته بهنود با چاقویی در دست 

به سوی او حمله کرده بود. 

در پرون�ده بهنود ام�ا در کنار بحث دفاع مش�روع، بحث 
س�ن ارتکاب به جرم هم مطرح شده بود. اینجا، برخالف 
پرون�ده زیمرم�ن و تری�وان، این مته�م بود که ۱۷ س�ال 
داش�ت. دو معاه�ده بین الملل�ی میث�اق حق�وق کودک و 
میثاق حقوق مدنی و سیاسی، که ایران از جمله کشورهای 
امضاکننده آن اس�ت، اجرای حکم اعدام ب�رای افراد زیر 
۱۸ سال را ممنوع کرده اس�ت. ایران که این دو معاهده را 
امضا کرده اما از ترفند ویژه ای برای دور زدن آن اس�تفاده 
می کند. در ایران متهم زیر ۱۸ س�ال را بازداشت می کنند، 
محاکم�ه می کنند، حک�م اع�دام برایش ص�ادر می کند و 
می گذارند هجده س�اله ش�ود و بعد حکم اعدامش را اجرا 
می کنند. می گویند در کانون اصالح و تربیت، تولد هجده 

سالگی تلخ ترین جشن تولد مته مان به قتل است. 
پرون�ده بهنود ش�جاعی هم پس از ۱۸ س�اله ش�دنش به 
اجرا احکام رف�ت. برخالف پرونده زیمرم�ن و تریوان که 
در ای�ران اصال مورد توجه قرار نگرف�ت اما در مورد بهنود 
شجاعی، رس�انه های ایران، بسیار نوش�تند. از بررسی و 
نقد و تحلیل اعدام نوجوانان گرفته تا بحث دفاع مش�روع 
و هر چه می ش�د پیرامون این پرونده نوشت. افراد زیادی 
ه�م ت�الش کردند تا رضای�ت اولی�ای دم پرون�ده را جلب 
کنند. براس�اس قوانین ایران اولیای دم پرونده می توانند 
با دریافت دیه، از اج�رای حکم اعدام صرف نظر کنند. اما 
خانواده مقتول- احسان نصرالهی- نه با گفت و گو راضی 
شدند و نه پیشنهاد دیه، مادر احسان می گفت که تنها مرگ 

بهنود شجاعی است که آرامش را به او باز می گرداند. 
 ب�ا این همه وکیل بهنود ش�جاعی با اس�تناد ب�ه اینکه بر 
بدن احس�ان دو ج�ای زخم وج�ود داش�ت در صورتی که 

بهنود تنها وارد کردن یک ضربه را پذیرفته اس�ت. محمد 
مصطفائی، ک�ه بعد از ص�دور حکم اعدام وکال�ت پرونده 
بهنود را پذیرفت، از پزش�کی قانونی خواست تا مشخص 
کند که آیا هر دو بریدگی با یک جس�م برنده به مقتول وارد 
شده یا اینکه از دو جس�م برنده استفاده شده است، چراکه 
در این صورت ش�خص دیگری نیز هنگام درگیری سالح 
سرد در دست داش�ته، او با همین استدالل توانست زمان 
تعیین ش�ده برای اج�را حکم اع�دام بهنود را ی�ک ماه به 
تعویق بین�دازد. اما این اقدام ه�م بی نتیجه ماند و قضات 
تغیی�ری در حکم اعدام صادر ش�ده، ندادن�د. تنها حاصل 
این تعویق، بازگشتن بهنود شجاعی از پای چوبه دار بود، 

او بعد ها نوشت که گویا مرگ را تجربه کرده بود. 
تالش ه�ا برای نج�ات بهنود ش�جاعی ادام�ه یافت، با 
دس�تور رئیس قوه قضاییه یک بار دیگر ه�م اجرای حکم 
اع�دام بهنود به تعویق افت�اد اما خانواده احس�ان رضایت 
ندادند. اینجا بود که هنرمندان وارد میدان ش�دند، آنها با 
اعالم شماره حسابی از مردم خواستند کمک های خود را 
برای پرداخت دیه به خانواده احس�ان به این حساب واریز 
کنند. حاصل این اقدام احضار آنها به دادگس�تری و تفهیم 
اته�ام مبنی بر این ب�ود که آنها »قصد تلطیف احساس�ات 
عمومی را داشته تا مردم تحت تاثیر قرار گرفته و برای یک 
مجرم و جانی مالحظه به خ�رج دهند، در صورتی که این 

فرد قاتل بوده و حکمش برابر قانون، قصاص است.«
 برای س�ومین بار زمان اعدام بهنود روز نوزدهم مهر ماه 
س�ال ۸۸ تعیین ش�د، دقیقا روز جهانی مب�ارزه با اعدام، 
محمد مصطفایی به همراه بیش از ۲۰۰ نفر از مردم عادی 
پی�ش از طلوع آفتاب در مقابل زندان جمع ش�دند تا ش�اید 
خانواده مقت�ول را راضی کنند تا از اعدام بهنود صرف نظر 
کنند. ساعاتی بعد اما مصطفایی، وکیل بهنود به رسانه ها 
گفت:» بعد از اذان صبح، بهنود ش�جایی به پای چوبه دار 
رف�ت و مادر و پدر مقتول چهارپایه ای را که برای اعدام در 
نظر گرفت�ه بودند از زیر پای بهنود کش�یدند و بهنود از دنیا 

رفت.«

در ایران متهم زیر ۱۸ سال را بازداشت 
می کنند، محاکمه می کنند، حکم اعدام 

برایش صادر می کند و می گذارند هجده 
ساله شود و بعد حکم اعدامش را اجرا 

می کنند



بنام خداوند بخشنده مهربان
ای کاش باد صدایم را می برد

ای کاش گنجش�کانی که از باالی دیوار بلند زندان رد می ش�وند حرف هایم را می ش�نیدند و بر ایوان خانه شما می نشستند و برایتان 
کردم و آن هم بد ترین روز زندگی ام. بار ها و بار ها مرده ام ولی باز نفس کش�یدم و باز در انتظار مردن دوباره. بخدا هیچکس نمی داند اس�ت و هر روز س�ر بر خاک می ساید و هر روز از خدا تقاضای بخشش می کند.  من در طی این سال ها بار ها و بار ها در یک روز زندگی هنوز نتوانس�تم با آن ها سخن بگویم و بیان کنم که این بهنود آن موقع نفهمید چه شد. ولی امروز با تمام وجود از آنچه شده پشیمان خودم فریاد می زنم، بخدا نمی خواستم چنین شود، ای خدا چرا چرا اینطور شد. چرا تا آخرین لحظه عمرم شرمسار کسانی هستم که می کنم. س�ه س�ال دائم مس�یری را که آن روز رفتم می روم و هر چه تالش می کنم که برگردم نمی ش�ود. در خودم فرو می روم، در بیش از سه سال است که در کنج زندان نشسته ام و تمام خاطرات زندگی ام در یک روز خالصه شده. سه سال است در یک روز زندگی بچه ای بودم تا چش�م باز کردم مادرم رفت و فرش�ته نجاتم مرا تنها گذاش�ت. هیچگاه فکر نمی کردم بی مادری اینقدر سخت باشد. بازگو می کردند. 

سنگینی این بار چیست؟ 
همانگونه که هیچکس نمی داند داغ فرزند چیست؟ 

من شرمنده ای ابدی هستم که انسانی را، جوانی را، عزیزی را، و ….. آه چه بگویم. 
بکشم و اشک بریزم ولی جز دیوار سفید و آهن سرد هیچ چیز نبود. به آخر عمری رسیدم که هیچ چیز جز تلخی از آن ندیده بودم و در می خواس�تم گریه کنم، اشکی نبود. می خواس�تم ناله کنم، صدایی دروجودم باقی نبود. می خواس�تم در تنهایی مادرم را در آغوش دو بار مرا برای اجرای قصاص به س�لول انفرادی بردند، ش�بهای تلخ و سرد و س�نگینی بود. نمی دانم چه بگویم هزاران بار مردم. ای کاش نمی رفتم، ای کاش …

آرزوهای فراوانی داش�ت. زمانی که در پای چوبه دار به من گفتن�د، یک ماه فرصت داری تا رضایت بگیری با دیدن برادر آن مرحوم را دیدی�د. مرا به محوطه زندان بردند تمام زندگیم در همین دقایق جلو چش�مم گذش�ت و یاد فرزند ش�ما افت�ادم که او هم چون من زندانب�ان کلید را گرداند و گفت بر خیز وقت رفتن اس�ت. ص�دای کلید قلبم را لرزاند بیاد درد جانکاه ش�ما افتادم، زمانی که فرزندتان پایانش جز بار شرمندگی و پشیمانی چیز دیگری برایم باقی نمانده بود. 
احسان عرق سرد خجالت بر پیشانیم نشست. مرا به زندان برگرداندند. 

در سلولم بغضم ترکید. خدایا خدایا چگونه به آن ها بگویم شرمنده ام، شرمسارم.
بخدا آنچه گذاشت در فهمم نبود، بخدا نفهمیدم چه شد؟ بخدا شرمنده ام. شما هرچه بگوئید هر چه بخواهید حق دارید. اما تقاضا می کنم بدانید بهنود که س�ه س�ال اس�ت در تمام لحظات زندگی خود آرزو می کند تا ش�ما را ببیند و به پایتان بیفتد و بگوید، دیگری بار بر من گشوده است. شاید این آخرین نامه من باشد و نمی دانم که به دست مهربان شما خواهد رسید یانه؟ والدین محبت خدایس�ت. می دانم شما با مهر ترین و با مهربان ترین ها هس�تید و مهری که به فرزند عزیز از دست رفته خود دارید در کن، من ش�رمنده اویم و می دانم درد بی مادری چیس�ت. خداوند مه�ر و محبت خود را در پدران و مادران ودیعه گذاش�ت و محبت اگر تو در کنارم بودی، هرگز این اتفاق برایم رخ نمی داد.  مادر در آن دیاری که هس�تی به دیدار احس�ان برو، تو در آنجا برایش مادری کنند، ای کاش از آنان می خواستی که این افتاده بر زمین ندامت و پشیمانی را در دست بگیرند و ای کاش …. ای کاش مادر، مادرم، اگ�ر تو بودی چه ها نمی ش�د، ای کاش ب�ودی، ای کاش به در خانه آن ها می رفتی، ای کاش از آنان می خواس�تی در حق من بزرگی شب با مادرم نجوا می کردم، مادر کجا رفتی؟ چرا زود مرا تنها گذاشتی؟ 

شرمنده روی شماای کاش گرمی مهر و نور محبت شما ذره ای بر من یخ کرده بتابد، ای کاش مرا ببخشید. 
بهنود شجاعی

نامه بهنود شجاعی

ساعاتی قبل از اعدام
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دم غروبی اولین چیزنالٔه فیس بوکی بچه ها 
که از عصر جمعه و دلتنگی هاش بلند شد، 
گلی زنگ زد که پاشیم بزنیم بیرون. گقتم 

کجا بریم تو این گرما و مغازه ها و کافه های 
بسته. گفت:  بسه دیگه،  لوس شدین 

شما ها هم. هی کافه کافه!  هی از بی پولی 
می نالید همه ش هم ولو تو کافه ها. پاشین 

دم افطاری بزنیم بریم پارک. 

یعنی انگار بهم پیشنهاد بیشرمانه ای چیزی داده باشند. 
پارک؟  ما؟ پیک نیک؟ 

گفت آره. ح�اال کی گفته حتما پارک نش�ینی یعنی پیژامه 

تا گ�ردن و لوبیاپلو و قلی�ون. هرکدوم یک کیس�ه خرت و 
خورت دس�ت می گیریم و می ریم ولو رو چمن ها... گفتم 
حاال ببین بچه ه�ا میان؟ الکی الکی هم�ه رو مجاب کرد 

بریم پارک. 
از آخری�ن پیک نیکم هفت س�الی می گذره ب�ا خانواده تو  
پارکی تو کرج بودیم که گش�ت ارش�اد دختر خاله مو گرفت 
و از دماغمون در اومد قش�نگ.  قرار گذاش�تم با گلی س�ر 
عباس آباد، تو ولیعصر که از س�یدخندان بیام برسم اونجا. 
هربار می گم عباس آباد، گلی ریس�ه م�ی ره می گه موقعی 
که اس�م اون خیابون عباس آباد بود تو م�وز هم نبودی رو 
درخ�ت. تو از وقت�ی بودی اینجا اس�مش بهش�تی بوده. 
س�اعت هش�ت رس�یدم. هوای دم غروب یک کمی قابل 

تحمل تر شده بود. 
گلی رسید با نیما پسرخاله ش که دو سه هفته پیش کنکور 
داده و از اراک اومده بمونه تهران یک مدتی تا ببینه نتیجه 
چی می  ش�ه که اگه کنکور قبول نش�د بره مدرسه ایتالیایی 
ثبت ن�ام کنه و اقدام کنه برای رفتن. گفتم با بی آرتی بریم. 
گلی گفت باب�ا دو قدم راه بریم خ�ب. راه افتادیم. یک کم 
باال تر از کوچٔه زرین به نحو محسوس�ی خیابون یک  مرتبه 
بی درخت ش�د؛ دم دی�وار بلند ی�ک خونه مت�روک بزرگ 
که رن�گ زرد زدند رو آجرهاش. دم جوی هم س�ه تا جای 
درخ�ت بریده هس�ت که قط�ر هر کدومش باالی ش�صت 
هفتاد س�انته. قش�نگ معلومه ت�ازه زدن درخت�ا رو چون 
دورش پر خاک اره ست... می گم بیا اینم درختای ولیعصر 
که می گ�ن دارن می زنن ش�بانه. پس درس�ته! گلی گفت 
الب�د می خوان اینجا یک برِج خفن بس�ازند برا این که اون 
موقع خاکبرداری صداش در نیاد االن زدند. گفتم نگاه کن 
ام�ا خود ملک هم عجیب غریب مت�روک می زنه اما توش 
چراغای باغی درس�ت درمون روش�ن داره. شاید دوربین 

امنیتی، چیزی داره. یا خونٔه خاصیه! 
به نیم�ا گفتم ببین تو ته�ران آدم تبدیل ب�ه خانوم مارپل 
می ش�ه از ب�س هر چی�زی یک داس�تان عجیبی پش�تش 
هس�ت. گلی گفت نگاه اون دس�ت خیابون! دم رستوران 
اروندکنار و شیوا هم کامال بی درخته یادم نیست اینجوری 
بود یا تازه ش�ده... ام�ا نبود اینط�وری... همینجوری به 
س�مت باال می رفتیم و چش�ممون توی جوی ه�ا که پر از 
س�نگچین های دور درخت ه�ا ب�ود و توش خال�ی. یعنی 

قبل تر
بریده شده درخته. گلی گفت بعضی ها رو به خاطر ضعف 
ریش�ه مجبورند بزنند که با باد و طوف�ان نیفته. گفتم خب 
همین که ریشه هاش ضعیف شده به خاطر بد درست کردن 

بستر جوی هاست تو این پیاده روسازی این چند ساله... 
باال ت�ر بعد دل افروز دیگه رس�ما درخت ه�ا رو قلع و قمع 
کردن�د... یکی جلوی هتل س�یمرغ و بعد چندتایی جلوی 
مجتمع تجاری بزرگ س�فیدرنگ و زش�تی که بعدش�ه... 
تازه این س�مت ش�رقی خیابونه. باال تر که رسیدیم نزدیک 

پارک هوا خنک تر شد. حوصله ی
نیما س�ر رفته بود از بس چش�م م�ا به درخت ه�ا بود. ما 
س�رامون روی زمی�ن و عصبانی و حرص�ی جاهای خالی 
و اون س�رش باال در حال تماش�ای درخت های بلند و زیر 
لب زمزمٔه یک ترانه... دم پارک س�اعی هم درخت بریده 
زی�اد ب�ود. یکی با قطر ش�اید ی�ک متر درس�ت جلوی در. 
نزدیکش یک تنه درخت سیمانی رنگ شده درست کردند 
که یک زائده ی فلزی داره و روش س�ال تاس�یس پارک رو 
نوش�ته ۱۳۳۷  و اس�م مهندس کریم س�اعی و اسم انواع 
درخت ه�ای پ�ارک رو... فکر ک�ن روی یک تن�ٔه درخت 

سیمانی مصنوعی! 
بچه ها هنوز نرسیده بودند و ما همین طور چشم به زمین 
رفتیم باال تر. دم دکٔه خرت و پرت فروش�ی وایس�تادیم که 
چیپس و آب معدن�ی بخریم. باز یک تن�ٔه خیلی بزرگ تازه 
بریده... از دور دیدم که بچه ها ه�م اومدند؛ بابک و علی 
و صادق و شیوا. گفتم گلی نگاه کن اونام چشماشون توی 

جوی و دم جدوله. 
باب�ک از عصبانی�ت چش�ماش قرمز بود. گف�ت از ونک 
پی�اده اومدن�د پایی�ن و آن قدر درخ�ت بریده زی�اد بوده که 
داشت دیوانه می شد. صادق گفت نمی کشن بیرون لعنتیا 
از این شهر، این درختای ولیعصر و اون تئاترشهرو هرکی 
می رسه می خواد یک بالیی سرش بیاره. انقدر همه شاکی 
بودند که فرصت نشد گلی، نیما رو معرفی کنه. من معرفی 

کردم. نیما گفت من فکر کردم شما دو نفر فقط
عش�ق دارو درختید دوس�تانونم مثل خودتونند که! علی 
داش�ت ب�ا موبایل�ش از بدنه ه�ای بری�ده و دورچین های 
س�نگی خالی عک�س می گرف�ت گفت نه نیم�ا جان بحث 
عش�ق دارو درخت نیس�ت. این ش�هر این درختا نباش�ه، 

باال تر بعد دل افروز دیگه رسما درخت ها 
رو قلع و قمع کردند... یکی جلوی هتل 

سیمرغ و بعد چندتایی جلوی مجتمع 
تجاری بزرگ سفیدرنگ و زشتی که 

بعدشه... تازه این سمت شرقی خیابونه

عکس ها از: هوتن سالمت
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توش نمی ش�ه نفس کشید.  الزمه برای این شهر. بعدشم 
اینا حافظٔه این شهره. ما زیر این درختا بزرگ شدیم. بازی 

کردیم. عاشق شدیم. کتک خوردیم. 
گفت�م بای�د از همی�ن ام�روز دائ�م زن�گ بزنی�م ۱۸۸۸ 
ش�هرداری و به روزنامه ها که مجبور بش�ه ممدباقر جواب 
ب�ده در موردش. ح�اال هرق�در از این قالیب�اف دل خوش 
نداش�ته باش�یم این راه انداختن داس�تان پیگیری حقوق 
ش�هروندیش خ�وب ب�وده خدایی. باب�ک گف�ت آره. اونا 
حقوق ش�هروندی رو هی پی پی کن�ن توش و ما هی زنگ 
بزنی�م و اونا بگن چش�م م�ا پی گی�ری می کنی�م و ما هی 
خوش�حال بش�یم. بی خی�ال بابا! س�اخت و س�از ها زدن 
هرچی باغه ناب�ود کردند تو تهران. هیچ�ی نمونده از این 
ش�هر... درختای ولیعص�رم نابود کنن دیگ�ه وهلل هیچی 
نمون�ده. نیما رس�ما رو پاش بند نبود. گف�ت بریم تو پارک 
ح�اال؟ ما یک مدتی مهمون ش�ماییم حاال ایش�اهلل تو این 
چند س�ال تهرون باقی میمونه بعدش دیگ�ه با خدا. گفتم 
نیم�ا جون بدیش اینه که کلی از س�اکنین این ش�هرتو مثل 

خودش�ونو مهمون این شهر می دونن همینه که براش دل 
نمی س�وزونن. همینه که هرکی از یک گوشه ش می خواد 
بکنه. حتی بیزارند ازش. هی می گن تهراِن خراب ش�ده. 
اومدند که موفق بشن و برن. ازش حافظه ندارند. خاطره 
ندارند. حتی شهرداراش هیچوقت تهرانی نبودند. تهران 
ش�ده عین یک س�الن ترانزی�ت بزرگ که می�ان و می رن. 

کسی دوستش نداره. کسی نگرانش نیست. 
از حال و هوای پیک نیک افتادیم رسما. رفتیم تو پارک از 
کنار لونه پرنده ها قدم زدیم. شلوغ بود. بچه ها می دویدند 
و گل�ه به گله بس�اط افطار په�ن بود. ص�ادق  رو موبایلش 
ربنای ش�جریان رو پخش ک�رد. گفت رمض�ون بی ربنای 
ش�جریان که رمضون نیست. صدای ش�جریان پیچید تو 
دار و درختا.... ما س�اکت بودیم. نیما تماشامون می کرد؛ 
بچه نمی فهمید چه مرگمونه. رس�یدیم به مجسمٔه برنزی 
مهندس کریم ساعی. ولو ش�دیم دورو برش.  صادق یک 
بطری آب معدنی باز کرد گرفت س�مت مجس�مه. گفت به 
سالمتیت که هویت ساختی برا این شهر و یک دنیا خاطره 
و ی�ک قلپ رفت باال. س�رمو گذاش�تم رو پیش�ونی س�رد 
َنا َأْفِرْغ َعَلْیَنا  مجسمه چشمامو بستم؛ شجریان می خوند َرَبّ

ْت َأْقَداَمَنا َواْنُصْرَنا َعَلى اْلَقْوِم اْلَکاِفِریَن*. َصْبًرا َوَثِبّ
 از تو کیس�ه یک بطری آب برداش�تم. به نیم�ا گفتم یادم 
بنداز فیلم »کندو« رو بدم ببینی. بطری رو گرفتم س�مت 

آسمون: به سالمتی درختای ولیعصر. 

* از خدا خواستند که بار پروردگارا به ما صبر و استواری بخش و ما را 

ثابت قدم دار و ما را بر شکست کافران یاری فرما. )سوره بقره(

بحث عشق دارو درخت نیست. این شهر 
این درختا هم نباشه توش نمی شه نفس 

کشید.  حیاتیه برای این شهر. بعدشم اینا 
حافظه ی این شهره. ما زیر این درختا بزرگ 

شدیم. بازی کردیم. عاشق شدیم. کتک 
خوردیم
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در مورد بازکردن فایل های پیوس�ت رایانامه ها، هر گونه 

فای�ل دریافتی )مثال از طریق پیام ف�وری MSN، Skype و 

غی�ره( یا فایل هایی که از اینترنت دریافت می کنید، بس�یار 

احتیاط کنید. توصیه می شود که از باز کردن فایل هایی که 

از منابع نا شناس برای شما فرستاده شده است، خودداری 

کنی�د. اگر مجبور ب�ه باز کردن ای�ن فایل ها هس�تید، باید 

ابت�دا آن ه�ا را در پوش�ه ای روی رایانٔه خود ذخی�ره کنید 

و ب�ه ج�ای دو بار-کلی�ک روی آن، پ�س از ب�از ک�ردن 

برنام�ه کاربردی مرب�وط به آن )مانن�د Microsoft Word یا 

 Open با اس�تفاده از گزینٔه ،)Adobe Acrobat ر د

منوی File برنامه، فایل پیوس�ت را باز کنید. 

در ای�ن صورت خط�ر آلودگی ویروس�ی را 

پایین تر می آید.

از  آنک�ه  از  پی�ش  می ش�ود  توصی�ه 

دیس�ک های قاب�ل حمل�ی چ�ون 

 Blue-Ray و   DVD و   CD

یا حافظه ه�ای USB در 

رایان�ٔه خود اس�تفاده 

کنی�د ب�ه خطرهای 

اس�تفاده  احتمال�ی 

از آن ها بیاندیش�ید. 

بای�د  هم�ه  از  پی�ش 

که  شوید  مطمئن 

ویروس  ض�د 

ش�ما 

آخری�ن به روز ها را دارد و در موقعی�ت »always on« قرار 

 Auto« داش�ته باش�د. هم چنین بهتر آن اس�ت که امکان

Play« سیس�تم عاملتان را غیر فعال کنید، زیرا ویروس ها 

با سوء استفاده از آن می توانند رایانٔه شما را آلوده کنند.

از  پیش گی�ری  ب�رای  الزم  نکته ه�ای  از  دیگ�ر  یک�ی 

ویروس ها، اس�تفاده از نرم افزارهای رایگان و متن باز به 

جای برنامه های دارای حق مؤلف اس�ت. این نرم افزار ها 

اغلب از امنیت بیش�تری برخوردار بوده و ویروس نویسان 

تمایل کمتری به هدف قراردادن آن ها دارند.

فایل های موج�ود روی رایانٔه خ�ود را به طور 

دوره ای پوی�ش )اس�کن( کنید. الزم نیس�ت 

که این عمل ب�ه طور روزانه انجام ش�ود )به 

وی�ژه اگر ضد وی�روس ش�ما دارای امکان 

»always on« باش�د(. اما ضروری است 

که هر از چند گاهی این کار را انجام 

دهی�د. ض�رورت انج�ام 

پوی�ش فایل ه�ای رایانه 

شما  ش�رایط  به  بستگی 

دارد از قبیل: 

تازگ�ی  ب�ه  اگ�ر   -

ب�ه  خ�ود  رایان�ٔه  ب�ا 

نا شناس  ش�بکه ای 

وصل شده اید.

حافظٔه  اگر   -

USB خود را 

به  تازگی 

چند نکته در مورد نرم افزار ضد ویروس و راه های 
پیشگیری از آلوده شدن به ویروس

کسی امانت داده اید.

- اگر ب�ه تازگ�ی رایانامه  )ایمی�ل( با فایل های پیوس�ت 

مشکوک گرفته اید.

اگر کس�ی از اهالی خانه یا محل کار ش�ما ب�ه تازگی دچار 

مشکل ویروس رایانه ای بوده است،

هرگز دو برنامٔه مختلف ضد وی�روس را به طور هم زمان 

اج�را نکنید. این کار ممکن اس�ت س�رعت رایانٔه ش�ما را 

به ش�دت کاه�ش داده ی�ا حتی آن را ب�ه طور کام�ل از کار 

بیاندازد. همواره پیش از نصب ضد ویروس جدید، برنامه 

ضد ویروس قبلی را از روی رایانه تان پاک کنید.

دقت کنید که ضد ویروس شما دارای امکان به روزرسانی 

می خری�د  جدی�دی  رایان�ٔه  ک�ه  زمان�ی  معم�وال  باش�د. 

نرم افزاره�ای مختل�ف از جمله ضد وی�روس از قبل روی 

آن نصب ش�ده است. اس�تفاده و به روز ش�دن بسیاری از 

این برنامه ها مستلزم آن است که به تارنمای مربوط به آن 

مراجع�ه و ثبت نام کنید حتا در مواردی باید برای اس�تفادٔه 

مداوم از یک برنامٔه خاص مبلغ�ی را نیز پرداخت کنید، در 

غیر این صورت به روزرسانی نرم افزار پس از مدتی متوقف 

می شود.

مطمئن شوید که ضد ویروس شما به روزرسانی می شود. 

هر روز ویروس های جدیدی نوش�ته و در س�طح اینترنت 

و رایانه پخش می ش�وند. چنان چه ضد ویروس ش�ما فاقد 

توان دفاعی الزم برای مقابله با ویروس های جدید باشد، 

به سرعت در برابر حمله آن ها آسیب پذیر می شود.

اگر ضد ویروس ش�ما دارای امکان »ویروس یابی فعال 

)always on(« اس�ت، هم�واره آن را در حال�ت فعال قرار 

دهید. در ضد ویروس های مختلف اس�امی متفاوتی روی 

این ویژگی گذاشته شده است اما بیشتر آن ها چنین امکانی 

را در اختی�ار کاربر قرار می دهند. این امکان ممکن اس�ت 

 Realtime Protection«، »Resident« با نام هایی چ�ون

Protection«، ی�ا نمونه آن ش�ناخته ش�ود. ض�د ویروس 

 Resident« نیز دارای چنین امکانی است که به آن Avast

Scanner« گفته می شود.
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عکس های اختصاصی تابلو از بازی دوستانه بارسلونا و والرنگا در نروژ

این بازی با نتیجه چهار بر دو به نفع بارسلونا به پایان رسید
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traditionally has been handed to a woman, it 
is an advisory job and has no executive power. 
It does not seem that the new government 
would take any pro women position, and we 
have to see what lies in future. 

Eight years of unfair war of 
independent filmmakers with 
government, By: Parviz Jahed

Mahmoud Ahmadinejad literally waged war 
against cinema with all the policies possible. 
This report goes through detailed look on 
how government succeeded such a path. 
Many independent members of Iranian 
cinema paid a huge price. From banning from 
work and detention and arrest to be attacked 
via government run television, all the tools 
has been taken by the government. They 
even went after guild association of cinema 
and closed it down legally. 

Attack on book business in two 
terms of Ahmadinejad, By: Mehrzad 
Sargazi

When ahmadinejad took on his first term, his 
culture minister was no other than one of the 
hardliners in the media. For four years the 
book publishers faced pressure and closing 
down and in second term of the government 
went even got worst. The government 
targeted all the publishing houses they did 
not like and tried to cut them out of business. 

Just leave the color for me, Sepanta 
Parham

A narrating report on how eight years of 
repression dismantled all civil freedoms and 
brought many sad and stressful times against 
youth of Iran. The report symbolizes colors 
and takes them through tough times since 
revolution in Iran and brings to current date 
and still repressed era which governs in Iran. 
 

30 episodes of controversy, Hasan 
Sarbakhshian interview with Vahid 
Pourostad Iranian journalist

Vahid Pourostad talks about his Rdaio 
Documentary, 30 episodes of controversy 
of a president. The series won AIB reward in 

New York and Pourostad about the whole 
more than five hours of radio documentary 
on all major controversies made by Mahmoud 
Ahmadinejad. Vahid Pourostad who was a 
major journalist in Iran, now lives in exile 
and works for Radio Farda in Prague, Czech 
Republic. 

Eight years of perpetual misery, By: 
Parvaneh Vahidmanesh

A report story about many people who face 
their diminished life and dreams in wake of 
last presidential election in Iran and how 
some people who did not want to be any part 
of it, paid a heavy price. Not only two terms 
of Ahmadinejad brought many hardships 
to Iranians, but his second term and that 
controversial election made huge and sudden 
changes in many people lives. Specially 
members of civil society and intellectuals. 

Ahmadinejad fans in Malaysia, By: 
Newsha Saadat

A report about Muslim community in Malaysia 
and how they react as a pro ahmadinejad 
with the big irony that many Iranians now 
take refuge in that country because of him. 
The story of Ahmadinejad and his populism 
is something well founded in some Muslim 
communities around the world. 

Samar Tehrani interview with 
Tableau on Crimes in US in regards 
with George Zimmerman trial

George Zimmerman case was not very 
familiar for the media sphere outside US but 
since it was on the news for some time, some 
readers and audiences are curious about 
the case. Samar Tehrani gives an in depth 
interview about crimes and laws in US. 

Story of a Case trial, By: Bahram 
Milani

A view to the case from the point it started, 
how it got all over the media and finally a 
controversial case which ended in some 
kind of a result that some people could not 
expect it. The Zimmerman trial here has been 
detailed and identified in a chronological 
report. 

Ahmadinejad, Case of a successful 
populist, Mana Pahlavan 
interview with Reza Kazemzadeh, 
Psychologist and research fellow

There has been many speculations about 
Mahmoud Ahmadinejad and his psychological 
ups and downs. The former Iranian president 
had an appetite to show himself holy, divine, 
always right and shown a strong self righteous 
portrait of himself. Now Reza Kazemzadeh, 
a psychologist in Belgium tries to analyze 
his characteristic with the point that in his 
populism doctrine, he was successful. 

All Characteristics of a leader, Hasan 
Sarbakhshian interview with Lucian 
Conway, psychologist at Montana 
State University 

This interview digs the characters that 
Mahmoud Ahmadinejad is famous with them 
the most: his divine halo and his connections 
to hidden Imam of Shiites. Mr. Conway says it 
is hard to judge a leader based on his rhetoric 
and policies but he confirms that leaders with 
aspirations of outmost control, some time 
claim they have divine connections to prove 
themselves right. Although he adds the 
greater the claim is, it is harder for a leader 
to prove. 

All the presidents fans, A report by: 
Parvaneh Vahidmanesh

A chat and report with pro Ahmadinejad fans 
surprisingly some of his fans are not Iranians 
and mostly are from middle east or African 
continent but still some Iranians are his fan. 
To them, he is the figure who stands against 
the big and high powers and is not afraid of 
them. Of course, most of his fans have not 

benefited any thing from him or never lived 
under his authority which completes the 
irony of how being a fan of some one but 
never been tasting any of his policies. 

In eternal wish of bread and farm, 
By: Arash Yaqmaei

A report about how eight years of presidency 
and mahmoud ahmadinejad started, built and 
with what practical results it ended. When 
he came to power in Iran, he was all about 
income equality and feeding the poor but 
he tanked the economy and brought many 
sanctions against in Iran so on surface he 
wanted many things but in reality, he made 
things worst and more complicated and far 
from any easy solution. 

Eight years of excluding women 
from society, By: Saqi Laqaei

Mahmoud Ahmadinejad is very contradictory 
on his stance about women. He never 
empowered any social order to help women 
and in his eight years women excluded more 
and more from universities and civil society, 
yet he had a woman minister in his cabinet. 
This reports tries to pin point controversies 
Ahmadinejad maneuvered on women issues 
and show in fact, he was one of major 
limitations for women and their rights in Iran. 

Rocky road for women in new 
government of Iran, By: Mohsen 
Farshidi

Although new government of Hassan Rouhani 
in Iran claims to be moderate and avoiding 
any hard line turn, but still the new cabinet is 
far from any moderate picks and hardly you 
see any woman in high government pick. The 
only woman is the women issue advisor who 
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