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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٨ جنوری ٠٣
  

  اين روزھای حساس تاريخی،
 !؟... کجا ھستند آن نويسندگان و ھنرمندانی که

  

 - ١٣٩٦شنبه بيست و ششم ارديبھشت  سه( ت جمھوریمطلب زير را در مقطع برگزاری مضحکه انتخابات رياس

ھای رای بروند  کردند به پای صندوق نويسندگان و ھنرمندانی که مردم را تشويق می. ، نوشته بودم)٢٠١٧شانزدھم مه 

لقوم اند تا حق خود را از ح ديده و جان به لب رسيده به پا خواسته اکنون که مردم ستم. و به شيخ حسن روحانی رای بدھند

ھا و آقايان  کارانه و تروريستی در ايران خاتمه دھند اين خانم کاران حاکم اسالمی بگيرند و به حاکميت جنايت  اين تبه

 !اند؟ نويسنده و ھنرمند، چرا مھر سکوب بر لب زده

 انانی ھای زنان و مردان به ويژه جو ھا و جانفشانی سو شاھد قھرمانی اين روزھا جامعه ايران و جھان، از يک

اند و از سوی ديگر، شاھد  ھا ريخته است که از ستم و تبعيض، سانسور و سرکوب، گرانی و فقر و بيکاری، به خيابان

. هللا حکومت اسالمی عليه شھروندان است گری نيروھای امنيتی، انتظامی، ضدشورش، بسيج و سپاه و حزب وحشی

ھای بر حق و عادالنه   پارچه خواسته اند و در صفی متحد و يک دهھا را از تسخير کر مردمی که در سراسر ايران، خيابان

  .زنند خود را برای پايان دادن به وضعيت جھنمی و غيرقابل تحمل موجود فرياد می

 نگاران، ھنرمندان،  حدود چھل سال است که اين مطالبات زنان، کارگران، دانشجويان، جوانان، روزنامه

ھای ملی و مذھبی و ھمه اقشار مردم  چنين اقليت ھای مادر و ھم  آزادی زباننويسندگان، طرفداران محيط زيست،

کش، بدون ھيچ توجھی به حقوق و  کار و زورگو و قلدر و آدم گران تبه اما حکومت. اند ھم انباشته شده طلب، روی حق

  .اند يت بودهھای اجتماعی و سرکوب و جنا ھای اکثريت شھروندان جامعه ايران، مشغول غارت ثروت خواسته

  معترضين خواھان برچيده شدن بساط ھر گونه سانسور و سرکوب و اختناق، زندان و شکنجه، فقر و فالکت

ھستند، بايد سريعا ھمه قوانين ضدانسانی ملغی شوند و زندانيان سياسی آزاد گردند و عاملين جنايت عليه بشريت مورد 

 جامعه پس گرفته شوند، ھمگان از آزادی بيان و انديشه و تشکل ھای به غارت رفته بايد ثروت. محاکمه قرار گيرند

  .برخوردار گردند
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  در ھر حال روشن است که مردم آزاده ھمه کسانی را که در داخل و خارج کشور، ھمواره يک جناح حکومت

ز فراموش نخواھند  کمک کرده اند، ھرگئیاند و نھايت به بقای اين حکومت جانی و مافيا اسالمی را تبليغ و ترويج کرده

  .کرد

   

 ٢٠١٨ جنوری دوم -  ١٣٩٦ ]جدی[سه شنبه چھاردھم دی  

***  

 

  !و رابط دولت و نويسندگان و ھنرمندان» انتخابات«سناريوی 

  

  سال از تاريخ حاکميت جمھوری اسالمی، دوازدھمين دور انتخابات رياست جمھوری در ٣٨پس از گذشت 

ترين سرانه اعدام را در جھان دارد، يکی از پنج زندان بزرگ جھان   بيششود که ايران ايران در شرايطی برگزار می

 کشور مورد ١٨٠ھا در ميان  بندی گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه ای ست و در رده برای فعاالن رسانه

 . قرار دارد١۶۵بررسی در جايگاه 

  بازی انتخابات رياست  دنبال اين شعبدهبا اين اوصاف، تعدادی از نويسندگان و ھنرمندان جامعه ما، به

چنان جدی سخن  اند و درباره اين نمايش انتخاباتی، آن جمھوری و يا شوراھای شھر و روستا حکومت اسالمی افتاده

کنند و اين شش عنصر معروف حکومتی نامزدھای بيست رھبری و شورای  گويند که انگار در ايران زندگی نمی می

کارانه و وحشيانه سی و ھشت ساله حکومت اسالمی را  تر از ھمه، اعمال و رفتار جنايت و مھمشناسند  نگھبان را نمی

  !اند تجربه نکرده

 زمان با انتخابات پنجمين دوره شوراھای اسالمی شھر و روستا  انتخابات دوازدھمين دوره رياست جمھوری ھم

  .شود  ارديبھشت ماه برگزار می٢٩ه ای دھمين دوره مجلس شورای اسالمی، روز جمع و نخستين ميان دوره

  حسن روحانی، اسحاق جھانگيری، سيدمصطفی ھاشمی طبا، سيدابراھيم رئيسی و سيدمصطفی ميرسليم

گيری   ارديبھشت، به نفع رئيسی کناره٢٥قاليباف ديروز دوشنبه . نامزدھای انتخابات اين دوره رياست جمھوری ھستند

ھای  گيری خود را از ادامه رقابت ای کناره  دنبال قاليباف، با صدور بيانيهچنين اسحاق جھانگيری نيز به ھم. کرد

  .انتخاباتی به نفع حسن روحانی اعالم کرد

 شود تا گروھای مرجع  ھا تالش می ھای آن ھر دوره با آغاز تبليغات انتخابات رياست جمھوری، از سوی کمپين

خصوص  ھای مختلف و به ھای مھم ھنرمندان در رشته  گروهيکی از اين. در جامعه را به سمت خود جلب و جذب کنند

ھا را  ھای خود و ديدار حضوری نظر آن کند با ارائه برنامه ھنرمندان شاخص سينما ھستند که ھر نامزد تالش می

و  در مراجعه ھنرمندان ئیسزا البته عملکرد افراد در قبل از نامزد شدن انتخابات نيز نقش به. سوی خود جلب کند به

  .ھا دارد ھای مرجع به آن گروه

 خصوص ھنرمندان  اکنون در رابطه با اين نمايش انتخاباتی، يک اپيدمی رای دادن بين برخی نويسندگان و به

کاران حکومت اسالمی  اند تا نه تنھا خود به يکی از جنايت مشھور ايرانی راه افتاده و انگار با ھمديگر مسابقه گذاشته

فرھيخته و پيشرو «عنوان قشر  ھنرمندان و سينماگران به. کنند  را نيز تشويق به رای دادن میرای دھند، بلکه مردم
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ھايشان در  اند که شباھت زيادی به نقش زمان با گرم شدن تنور انتخابات، دچار چنان شور و شوقی شده ، ھم»جامعه

  .  داردئیھای سينما فيلم

 طوری که دوآتشه در نکوھش و  اند به گر سياسی شده لشبه تحلي حتی برخی از اين ھنرمندان سينما، يک

اند و برخی ديگر و مردم را به رای دادن تشويق کرده و  ھم زده» ؟!روشنگری«مضرات تحريم انتخابات دست به 

در حالی که اين بخش از ھنرمندان و نويسندگان تاکنون درباره . بعضی ديگر حمايت خود را از يک نامزد اعالم داشتند

  .اند ترين اظھارنظری نکرده يت حکومت اسالمی ايران، کمبربر

 گذار بين مردم تأثير شناخته شده و ئیھا عنوان شخصيت در واقع نويسندگان و ھنرمندان مترقی و پيشرو، به

ھای آنان در مقاطع گوناگون آثار مثبتی  اند و توصيه ھای مختلف بوده ھستند که ھمواره ھمراه مردم آزاده در عرصه

 .ته استداش

  
  

 شوند موضوعات مختلف را به دليل فرھيختگی خود از  ھنرمندان که اھالی فرھنگ و ھنر کشور محسوب می

  .ھای سياسی دارند نگاه فرھنگی و ھنری نگاه کرده و بر اساس آن ديدگاه فرھنگی به رويدادھای مختلف نظير فعاليت

  و ھنرمندان ھستند که مردم نيز بر روی اين بخش از ی ماندگار دارند تأثيرآنان بر روی افکار عمومی جامعه

  .دھند خصوص جوانان آنان را الگوی خود قرار می مردم جامعه نگاھی موشکافانه دارند و گاھا بسياری از مردم و به

 ھا با ھنر  ھای و ظرايف و لطايف خاص خود را دارند که انتقال پيام گی نويسندگان و ھنرمندان دارای ويژه

 گذارتر است و نقش و حضور جامعه ھنرمندان در تمام ابعاد اجتماعی، سياسی و فرھنگی تأثيرمندان بسيار توسط ھنر

  . داردئیسزا  بهتأثيربا شور و حال ھنری بر مردم 

 درصد جامعه ٥٠يعنی . ھای گذشته و دھه شصت، خط فقر نسبی روی دھک پنجم و ششم بود در طول سال 

، اين خط فقر نسبی بين دھک ششم و ھفتم ٧٠اما در دھه . ن خط فقر نسبیئيرصد جامعه پا د٥٠باالی فقر نسبی بودند و 

 ٨٠ تا ٧٠طور ميانگين بين   به٨٠يعنی در دوره .  درصد جامعه زير خط فقر رفتند٦٠قرار گرفت به اين معنی که 

ادامه اين . خط فقر سقوط کرديعنی طبقه متوسط، ھمواره به سطح زير . درصد افراد جامعه زير خط فقر قرار گرفتند

طور کلی فروپاشی شيرازه جامعه و  ھا به وضعيت جامعه ايران را در وضعيت دشوارتری قرار داده که يکی از آن

در حالی که جامعه ايران در . دھد  را نشان میمسألهافزايش آمار خشونت ھم اين . ھا و معيارھای انسانی است ارزش
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 مورد رسيده و اين شاخص ٨١٦، اين آمار به ٨١در سال .  خشونت داشت٥٤٤نفر ، به ازای ھر صدھزار ٧٦سال 

  .چنان در حال افزايش است تاکنون ھم

 ھا و عناصر حکومتی از مسائل اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی  ھر چند که آمار و ارقامی که ارگان

 کنند، اما نحوه ئینما شان را سفيد ر و حکومتغايت سياه کشو دھند معموال غيرواقعی و دروغ است تا وضعيت به می

  .ھا مختلف حکومت ھم جالب توجه است کاری کردن اين آمار توسط ارگان دست

 آبادی و ھنرمندان سرشناس سينمای  چون محمود دولت در چنين حکومتی، آيا آقايان نويسندگان معروفی ھم

، نسبت به اين ...دوستی، شھاب حسينی، رضا کنعانيان و ايران مانند اصغر فرھادی، جمشيد مشايخی، خانم ترانه علی

بار حکومت اسالمی، واقعا  بار و فاجعه ھم پس از سی و ھشت سال حاکميت خون وضعيت دردناک جامعه ايران، آن

ھای خونين انتخابات حکومت اسالمی  چنين با حرارت، فراخوان حضور بر سر صندوق اند که اين قدر انديشيده چه

  انديشی تا کجا و تا کی؟  يا اين که مصلحت!دھند می

   

  ،نظر من درباره «: ھای گذشته، گفته است محمود دولت آبادی؛ نويسنده معروف ايران ھمانند دورهبرای نمونه

  ».آقای روحانی مثبت است

   

  ھای تحريم  نوشت، و به زيان» دھم حتما رای می«رضا کيانيان چندی پيش، ياداشت ديگری با تصوير

ممکن است انتخاب کردن، ما را آن «: ھای نرفته بودند پرداخته است  که مردمانش پای صندوقئیبات در کشورھاانتخا

  ».راند کنيم ما را به عقب می چه که تصور می تر از آن قدر که انتظار داريم به جلو نبرد، اما انتخاب نکردن، بيش

   

 آمادگی » دھم رای می« نيز با درج تصوير ئی سينماپيش از رضا کيانيان نيز فاطمه معتمد آريا بازيگر فيلم

  .خود را برای حضور در انتخابات اعالم کرده بود

 دھم،  به دکتر روحانی رای می«: ست که دو جايزه اسکار را دارد، اعالم کرد اصغر فرھادی کارگردانی

درکی که در نظر دارند به خاطر اميدوارم کسانی که ھنوز برای رای دادن در ترديدند با ھمه شرايط و داليل قابل 

  ».سرنوشت فرزندان اين سرزمين و نسل آينده با رای دادنشان از اين حداقل حق انتخاب خود، استفاده کنند

 را دريافت کرد و آن جايزه را » فروشنده «ئی کن برای بازی در فيلم سينمائیشھاب حسينی که جايزه سينما

؛ !مود اما به محض اين که پايش به تھران رسيد آن را پيشکش امام زمان کردنخست در فرانسه به مردم ايران تقديم ن

بلور نازک «: با نگارش متنی در صفحه شخصی اينستاگرام خود نوشت» فروشنده«پيش از اصغر فرھادی سازنده 

  ».کنم اعتماد خويش را در جھت باور بر آينده سرزمينم به دکتر روحانی اھدا می

 که در بيمارستان  ازيگر قديمی سينما، تئاتر و تلويزيونی طی روزھای اخير در حالیجمشيد مشايخی، اين ب

  . از حسن روحانی در انتخابات رياست جمھوری دوره دوازدھم حمايت کردئیبستری بود، با انتشار يک پيام ويدئو

 اد جدی دارم اما در من به وزارت ارشاد و دولت روحانی انتق«: نيا، با انتشار پيام تصويری گفت فريبرز عرب

نژاد بھتر بود و دولت حسن روحانی  دھم زيرا معتقدم دولت خاتمی از دولت احمدی کنم و رای می انتخابات شرکت می

خواھند رای بدھيد تفاوت شرايط در اين  آيا کسانی که نمی. دھم به روحانی رای می. نژاد بھتر است نيز از دولت احمدی

  »نژاد برايتان ملموس نيست؟ دولت در قياس با دولت احمدی
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 گرديم دھم و به عقب برنمی شود و رای می اين درد مشترک ھرگز جدا جدا درمان نمی«دوستی؛  ترانه علی.«  

  رای «کنم طرفدار پر و پا قرص  من بھاره رھنما نويسنده بازيگر و مادر ايرانی اعالم می«بھاره رھنما؛

  »!تفاوت نبودنم و بی» دادن

 خوری  دھم، نه با دل به حسن روحانی رای می«: ماد؛ در صفحه اينستاگرام خود نوشته است کهاعت رخشان بنی

  ».باوری باغ و گلستان شدن مملکلت در چھار سال دور دوم و نارضايتی از عملکرد چھار سال دور اول و نه با خوش

  در اين برھه ...  «:نيز در صفحه اينستاگرام خود نوشت» شھرزاد«حسن فتحی کارگردان سريال معروف

تفاوت نخواھم بود و به برنامه ثبات اجتماعی و توسعه سياسی و اقتصادی دولت آقای دکتر روحانی  حساس تاريخ بی

آباد باش ای . کنم دھم، و ھمه ھموطنان داخل و خارج از کشور را به حضور فعال در انتخابات دعوت می رای می

  ».دوباره برای ايران! ی ايرانآزاد باش ا! بيدار باش ای ايران! ايران

 اند گذاران اين سريال، حتی صندوق بازنشستگی معلمان را نيز باال کشيده سرمايه.  

 شعار انتخاباتی در «اين جمله رو بايد با آب طال نوشت، «: مھتاب کرامتی؛ در صفحه اينستاگرام خود نوشت

  ».شوند نتخاب میدھند ا مداران بد توسط مردم خوبی که رای نمی سياست: کانادا

  د با ھم به پای ئيکنم بيا از شما عزيزان خواھش می«: گوھر خيرانديش؛ صفحه اينستاگرام خود اعالم کرد

چرا که انتخاب کردن حق ماست، . جمھور خود را انتخاب کنيم سئيھای رای برويم و با درايت و ھوشمندی، ر صندوق

 ».است» ن روحانیدکتر حس«رای من . ھرچند محدود در انتخاب باشيم

  ».دھم من حامد بھداد فرزند خراسانم و به روحانی رای می«: حامد بھداد نيز اعالم کرد

 دھم دوباره به آقای روحانی فرصت بدھم ترجيح می«آ بھرام؛  پانته.« 

  

  ».فھم رای ندادن را نمی«باران کوثری؛  «

  

  ھای سينما خالی نيست لم که سالنخوشحا/سينما جان دوباره در دولت يازدھم گرفت«حميد گودرزی؛.«   

 

به عقب . دھم رای می. کنم نه از حق رای دادن استفاده میمسؤوالمن . من به آينده کشورم اميدوارم«سحر دولتشاھی؛

  ».گرديم برنمی

 ...  

  

 ٢۶( شنبه اند امروز سه ون نيز از عموم مردم دعوت کردهيزينما و تلويچنين جمعی از ھنرمندان س ھم 

  .دا کننديسی در مصالی تھران حضور پيم رئياالسالم ابراھ ش انتخاباتی حجتيدر ھما) تبھشيارد

 ئیرعاليداحمد مينی، سيحس ه شاهيزاده، انس نادر طالب: کننده عبارتند از اسامی برخی از ھنرمندان دعوت ،

 ابوالقاسم طالبی، مھدی اکبری، نمکی، محسن علی ن دری، مسعود دهيءالد ايد ضيطادی، س خيز شيرومند، پروين نيحس

  ...فرجی، جمال شورجه، ھوشنگ توکلی، جھانبخش سلطانی و
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 به «: سی آمده استيم رئيدابراھيت از سين ھنرمندان برای حضور در مصالی تھران جھت حمايدر فراخوان ا

ھای رای با حضور  ماه پای صندوق بھشتي ارد٢٩ز در انتخابات يران عزيمان ا سوزان کشور اسالمی که ھمه دل د آنيام

  ».د کنندين را ناامين سرزميخود دشمنان ا

 قزوه درباره . ت تعدادی از شاعران از رئيسی خبر داده استيرضا قزوه، شاعر از حمايگر علي دئیاز سو

سی اعالم ياالسالم رئ ت خود را از حجتي شاعر حما٢٠٠ش از يتاکنون ب«: سی، گفته استيت شاعران از رئيحما

ھای اجتماعی منتشر شده  ھا و شبکه ل  قطعه شعر سروده و در کانا١٠٠ش از ين راستا، تاکنون بين در ايچن ھم. اند کرده

  .است

 ھا منتشر  ق رسانهيکه در روزھای آتی از طر  قطعه دو سرود ساخته شده١٠٠ن يان ايگفته قزوه، از م به

  . شر خواھد شدسی، فردا منتيتی شاعران از رئيه حمايانين اساس بيبر ا. خواھد شد

 ش با انتشار متنی در صفحه يس و سخنگوی سابق شورای صنفی نماينو لمنامهيب کاوش کارگردان، فيحب

  .دھد سی رای میياالسالم رئ و گفت که به حجت دای منتخب خود خبر داديشخصی خود از رای دادن به کاند

   

  ی انتخابات رياست جمھوری حکومت ، که برا»!آگاه و روشن و مدرن؟«ليست اين نويسندگان و ھنرمندان

  .توانيد در پايان ھمين مطلب بخوانيد کنند را می  تبليع و ترويج میئیجھل و جنايت و ترور و قرون وسطا

  

  
  

 استفاده از  زمان در تبليغات انتخابات دوازدھمين دوره رياست جمھوری ايران نامزدھا يکديگر را به سوء ھم

ھا با جديت خط قرمزھای حکومت  اما ھمه آن. کنند متھم می» مفسدان اقتصادی«رتباط با امکانات و اموال عمومی و يا ا

  شود؟  میتأمين بديھی اين است که ھزينه تبليغات نامزدھا از کجا سؤالواقعا يک . کنند را رعايت می

 نگران شايان ذکر است که سه سال قبل وزير کشور دولت روحانی، در يک برنامه تلويزيونی گفته بود که 

  .به انتخابات مجلس شورای اسالمی است» ھای کثيف پول«ورود 

  ھای حاصل از قاچاق مواد مخدر به   که البته چندی بعد تکذيبش کرد، از ورود پولمسألهاو در توضيح اين

 انتخاباتی سازی منابع مالی ستادھای برخی از ستادھا خبر داده و گفته بود که دولت به دنبال الزام نامزدھا برای شفاف

 .است
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 سازی منابع مالی ستادھای  منظور شفاف ای را به دولت حسن روحانی، ھمان زمان اعالم کرد که اليحه

تاکنون از . ھای کثيف به ستادھای تبليغاتی نامزدھا را مسدود کند فرستد تا راه ورود پول انتخاباتی تدوين و به مجلس می

چنان بحث بر  تا در انتخابات دھمين دوره مجلس شورای اسالمی ھم ھمسرنوشت اين اليحه، خبری منتشر نشده است 

باره  سر منابع مالی نامزدھا ادامه يافت و اکنون نوبت نامزدھای رياست جمھوری اسالمی است که در اين

 !کنند » سازی شفاف«

 مت اسالمی ندارد، بلکه کار حکو کس چنين انتظاری را از دم و دستگاه سرتاپا فاسد و تبه اما اکنون نه تنھا ھيچ

متھم » استفاده از منابع و اموال عمومی سوء«و » ارتباط با مفسدان اقتصادی«چنان ديگری را به  ھر يک از نامزدھا ھم

 .کنند می

   

 ھای ستاد  در ميان شش نامزد انتخابات تنھا مصطفی ميرسليم عضو حزب موتلفه اسالمی، گفته است ھزينه

 .کند  میتأمين  موتلفهابع حزباش را از محل من تبليغاتی

  روحانی عضو سابق جامعه روحانيت مبارز ( گرا  شده سه نفر در سمت دولت يا جناح اعتدالتأئيداز شش نامزد

مير سليم عضو موتلفه (گيرند و سه نفر در جناح مخالف دولت قرار می) و جھانگيری و ھاشمی طبا اعضای کارگزاران

بدين ترتيب شورای نگھبان در پی برقراری ). »جمنا «- مردمی نيروھای انقالب  ھهو قاليباف و رئيسی منتخبان جب

ای در   گرا حتی در تعداد نامزدھا بوده است، سياستی که خامنه گرا و اصول توازن ميان نيروھای دو جناح اعتدال

  . بودساز  با حمايت کامل از يک جناح واگذاشته بود که برای حاکميت ھزينه٨٨ و ٨۴ھای  دوره

 ای خواھان   بيانگر اين نکته ھستند که خامنهئی در کنار تھديدھای مقامات قضائینژاد و بقا رد صالحيت احمدی

  . تر در چھار سال آينده است تنش و دولتی کم تنش انتخاباتی آرام و بی

   

  
 ئینژاد و بقا احمدی

  

 ھاشمی طبا نامزدی احتياطی، دانند که نامزدی جھانگيری و  بيت رھبری و اعضای شورای نگھبان می

دانند که ميرسليم شانسی ندارد و حتی در  چنين می ھا ھم آن. ھا تا آخر نخواھند ماند پوششی و حمايتی است و آن

بنابراين، انتخابات در . گرا قرار نگرفت در جمع پنج نفر نامزد مورد توجه بخشی از جناح اصول» جمنا«ھای  گيری رای
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البته اگر قاليباف يا مير سليم کنار نروند ممکن است . روحانی، قاليباف و رئيسی:  طرفه خواھد شددور اول انتخاباتی سه

خواھند به روحانی رای بدھند در صحنه باقی  جھانگيری برای کاھش آرای طرف مقابل و جذب آرای کسانی که نمی

در ھر . ه راه را بر ديگران ھموار ساخته استاما اکنون که قليباف رفت. بماند و انتخابات در دور اول چھار طرفه باشد

ای در توصيه به  خامنه. خواھند ای و بيت و نھادھای امنيتی انتخاباتی دو قطبی نمی صورت روشن است که خامنه

توان آن را  نژاد برای نامزد نشدن به اين خواست به صراحت اشاره کرده بود و اکنون در چينش نامزدھا نيز می احمدی

  .ديد

 استخدام چھار   فساد بزرگ، يعنی واگذاری اموال نجومی در شھرداری و پرونده يباف دارای دو پروندهقال 

چنين تا به حال دو بار در انتخابات  او ھم. در متروی تھران است)  ميليون تومانی١١ تا ٩ھای  با حقوق( ھزار مداح

 برای ئیھت پيشاپيش روشن بود که او شانس باالاز اين ج. رياست جمھوری شانس خود را امتحان کرده و باخته است

البته با ھدايت بيت و نھادھای امنيتی و ( بدين لحاظ، در نھايت چينش نامزدھا از سوی شورای نگھبان. پيروزی ندارد

اما چون نھادھای امنيتی و نظامی و بيت رھبری از ميزان استقبال به . متوجه به رقابت روحانی و رئيسی است) نظامی

کنند اما نتيجه  نھادھای امنيتی و نظامی حکومت اسالمی در دوران انتخابات مدام نظرسنجی می. يسی مطمئن نيستندرئ

 .گيرد  اطالعاتی و امنيتی قرار می رتبه فقط در اختيار رھبر، بيت و فرماندھان نظامی و مديران عالی

 طلبان با رد  ی و مخالفت اصالح اخير، که ديگر با چالش نامزدھای غيرخود شورای نگھبان در دوره

 :ھا و نظارت استصوابی مواجه نيست عمال سه نقش را در انتخابات رياست جمھوری بر عھده گرفته است صالحيت

 تر  ن آوردن امکان رفتن انتخابات به دور دوم؛ ھرچه تعداد نامزدھا کمئيھای سياسی حکومت در پا کاھش ھزينه

ای  تر است و شورای نگھبان با صافی تنگی که دارد امکان اين تک مرحله ابات بيشای شدن انتخ باشد امکان يک مرحله

 .شدن را باال برده است

   

 ماه از نامزدی در انتخابات رياست جمھوری   ارديبھشت٢۵گرايان دوشنبه  محمدباقر قاليباف، نامزد اصول

 کرد که ھر چه در توان دارد را به تأکيد او گزارش خبرگزاری تسنيم، به. گيری کرد ماه کناره  ارديبھشت٢٩روز جمعه 

  .روحانی پيروز شود» ناکارآمد و ناتوان«کار خواھد گرفت تا رئيسی بر دولت 

 گيری قاليباف از نامزدی در دوازدھمين انتخابات رياست جمھوری ايران ابراھيم  در پی انتشار خبر کناره

 ١٥ - ١٣٩٦ارديبھشت  ٢۵سی که دوشنبه ي رئ. از او تشکر کردگرايان سو با قاليباف در جبھه اصول رئيسی، نامزد ھم

خواند و باز ھم از عملکرد دولت » حرکتی انقالبی«گيری قاليباف را  گفت کناره ، در مصالی شيراز سخن می٢٠١٧مه 

ای وضعيت کشور را بنده و آق«: ھای اقتصادی دولت روحانی گفت او با انتقاد از سياست. حسن روحانی انتقاد کرد

  ».چنان رکودزده است ايم اما کشور ھم گويند از رکود عبور کرده برخی می. بينيم قاليباف می

 س کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسالمی معتقد است که ئيعالءالدين بروجردی، ر

 برای پيروزی در انتخابات گرايان در انتخابات و باال رفتن شانس رئيسی گيری قاليباف مايه تقويت جبھه اصول کناره

سی از انتخابات رياست يوگو با خبرگزاری خانه ملت انصراف قاليباف به نفع رئ  بروجردی در گفت.خواھد شد

 او گفت که اين .قلمداد کرد» بسيار ارزشمند و انقالبی و در جھت مصالح کالن کشور« را اقدامی ٩۶جمھوری سال 

 ئیگرايان با سبد ر خروجی ھر چه باشد، اصول...  تقويت خواھد کرد وگرايان را خانواده اصول«گيری  کناره

 ».کنند تری عرض اندام می بزرگ
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 عالمت پايان «، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز از اقدام قاليباف حمايت کرد و آن را ئیمحسن رضا

 .شمرد» تفرقه در جبھه انقالب اسالمی

 قاليباف از روند «: شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، گفتشناس، عضو  گزارش ايرنا، محمدجواد حق به

ولی وقتی با مقاومت و مقابله . از خود ناراضی بود) جبھه مردمی نيروھای انقالب( گرايان و به ويژه جمنا حمايت اصول

 ».گيری کرد خوری از انتخابات کناره گرايان با انتخاب وی به عنوان نامزد اصلی جمنا روبرو شد با دل اصول

  

  شان کدام است؟ البته در اين   مطرح است که روشنفکر و ھنرمند کيست و وظايفسؤالدر چنين شرايطی، اين

ھا و صاحبان قدرت، ھمواره اغلب  چنين حکومت کار و ھم گرايشات محافظه. مورد نظرات مختلفی وجود دارد

دانند و نه تنھا با  ا مخالف نظم موجود میطلب و مبارزه ر روشنفکران مترقی، پيشرو، راديکال، انسان دوست، برابری

 .کنند ھا را سرکوب و ايزوله می ھا مخالفند، بلکه به عناوين مختلف آن آن

 ھای جامعه، به گرايشات سمپاتی دارند و متاثر از  چون ديگر گروه البته در ميان روشنفکران و ھنرمندان ھم

ھا را  بخش آگاه جامعه، که ديگاه مثبتی به روشنفکران دارند آناما . گرايشات مختلف فرھنگی، سياسی و اجتماعی ھستند

 .دانند چشم و گوش آگاه جامعه، موتور محرک جامعه و حافظ آزادی و برابری و عدالت اجتماعی می

 نگاران،  ، مترجمان، روزنامه)دانان، اھل تئاتر، اھل سينما نقاشان، موسيقی( نويسندگان، شاعران، ھنرمندان

  .شوند گران و برخی استادان دانشگاه و دانشمندان نيز روشنفکر ناميده می حققين و تحليلمنتقدين و م

  روشنفکران و ھنرمندان «بخشی از اين مجموعه نويسنده و ھنرمندان در خدمت دولت و قدرت ھستند که

مقابل آن ھستند که ای نيز ھيچ وابستگی به قدرت و دولت ندارند و عمدتا در جبھه  شوند و عده خوانده می» دولتی

  .شوند ناميده می» روشنفکران و ھنرمندان مستقل«

  اند و اغلب  ای صرفا به فکر خويش مسألهالبته در اين ميان، نويسندگان و ھنرمندانی ھم ھستند که فارغ از ھر

  .ھستند» نشين خوش«بندند و به اصالح  ھا می گذرد چشم و گوش خود را به آن شان می چه در اطراف آن

 مستقل«و » غيرحکومتی«و » حکومتی«بندی کلی، ھنرمندان و نويسندگان به دو دسته  ما در يک تقسيما «

  . شوند تقسيم می

 پردازد،  ھای مورد عالقه خود در عرصه فرھنگی و ھنری می نويسنده و ھنرمندان، عالوه بر اين که به فعاليت

گيرد و   درد و رنج مردم و مطالبات اجتماعی آنان میدر عين حال ذھن و فکرشان را معضالت و مشکالت اجتماعی و

 که ھمواره به نقد ساختار حاکميت و قدرت و در دفاع از ئیھا رو، آن از اين. نسبت به تحوالت جامعه، حساس ھستند

، لحاظ اقتصادی، سياسی پردازند به خواه می جو و آزادی طلب، عدالت ھای بر حق و عاالنه مردم حق مطالبات و خواست

  .اجتماعی و فرھنگی تحت فشارند

  اش، پيش از اين که جامعه و افراد را نقد کند، اول خود جايگاه خودش   در قبال جامعهمسؤولنويسنده و ھنرمند

وقتی که زيربنای ھر حرکتی و تالشی درست و اصولی و . شود زيرا ھر کاری با خود فرد شروع می. کند  میتعيينرا 

بنابراين، يک نوسنده و ھنرمند و ھر انسان . ه آن نيز کج و معوج و نادرست ساخته خواھد شدريزی نشود، بقي محکم پی

طور نظری و عملی راه  کند و بعد به جدی، ابتدا ھدف و جھت و موقعيت و نظر و جايگاه خود را در جامعه مشخص می

  .دھد و چاه را به ديگران نشان می
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 اين بخش از . کند اره در جامعه ھمراه مردم و برای مردم تالش میھنرمند و نويسنده واقع بين و مردمی، ھمو

خور حکومت نيستند و ھرگز به  ھا، نان چرا که آن. نويسندگان و ھنرمندان، ھمواره منتقد حاکميت و قدرت ھستند

 استبدادی، ھای فاشيستی و ھمين دليل نيز حکومت به. کنند  نمیئیگو حاکمان و عناصر ريز و درشت آن چاپلوسی و تملق

ھا در جامعه و حتی در جھت حذف  دانند و برای منزوی کردن آن اين بخش از روشنفکران را دشمن شماره يک خود می

  .شود ھا، به ھر ترفندی و توطئه ای و جنايتی متوسل می فيزيکی آن

  توانند حامی  ه میکشند چگون را با خود يدک می» نويسنده و ھنرمند« اين است کسانی که نام سؤالدر اين ميان

اصطالح روشنفکران و  يک حکومت جانی و يا جناحی و عنصری از آن باشند؟ چرا برخی از دانشگاھيان و به

 بودند آيا  ھنرمندان ايرانی در داخل و خارج کشور، چھار سال پيش از به قدرت رسيدن روحانی اين ھمه ذوق زده شده

  .  موضع سابق خود را دارنداند و يا برخی ھمان  عقيده دادهتغييراکنون 

 شان اين است که چھار سال پيش ماھيت روحانی روشن نشده بود ھر چند عذر بدتر از گناه است  اما اگر توجيه

کم  بار حکومت اسالمی بوده و ھست دست  سال حاکميت نکبت٣٨و روحانی يکی از عناصر امنيتی شناخته شده در اين 

ھا،  ھا، غارتگری ھا، سرکوب وری او را در رابطه با موج جديدی از اعدامبايد کارنامه چھار ساله رياست جمھ

تر و  ، کيستند و اين يکی جانی...دانند روحانی، رئيسی، قاليباف، ميرسليم و اکنون می. اند ھا و غيره شاھد بوده حقوقی بی

  .کارتر از آن يکی است تبه

   

 ھای برخی ھنرمندان نسبت به رويداد انتخابات دردناک  دگاهچه که در باال گفته شد اکنون دي با در نظر گرفتن آن

 درباره ئیگو و انگيز است برای مثال، خبرگزاری حکومتی ايرنا مرکز استان، با تنی چند از اين ھنرمندان، گفت و حزن

  .موضوع انتخابات داشته است

 قدرت :  انتخابات، گفتمھران رجبی بازيگر سينما و تلويزيون در خصوص نقش مشارکت حداکثری مردم در

ھا به درستی به ھدف زده و عملياتی شوند، الزم است  که موشک ھای آن کشور نيست برای اين يک کشور فقط موشک

صندوق رای و داشتن يک آرای باال بھتر از داشتن يک زرادخانه بزرگ ...  داشته باشندئیکه پشتوانه مردمی باال

  .تموشکی برای حفظ کشور و امنيت کشور اس

 کنند ولی موشک برای رسيدن به ھدف  ھا برای حفظ کشور کار خود را می اگرچه موشک: رجبی ادامه داد

اگر مراجعه به صندوق ھای رای نکنيد انتظار قدرت زيادی از :  کردتأکيد او .درست بايد ھمراه با پشتوانه مردم باشد

گيری قدرت ايران را  روند و حضور حداکثری ، ھدفھای رای ب حتما مردم به پای صندوق. کشور نبايد داشته باشيد

  .کند تر می بيش
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 حسين پاکدل، نويسنده، بازيگر و کارگردان ايرانی نيز به خبرنگار ايرنا گفت... :  

 شود سرنوشت خود را به دست درايت، عقل و ايمان و  جا که می ھای رای تا آن با اعالم حضور پای صندوق

  .گ نظری به عزلت رانده شود بدھيم تا جمود و تنئیزيبا

  با رای خود ثابت کنيم خواستار ارتباط ھمراه با احترام متقابل با جھان ھستيم، با رای ما مديران :  کردتأکيدوی

  .دھند سوز و فھيم که از اتفاق کم ھم نيستند، با تالشی مضاعف و سری بلند، به کار و تالش خود ادامه می ين دلمسؤولو 

 گی، بازيگر تئاتر و سينما و تلويزيون نيز در خصوص اھميت حضور در انتخابات، گفتداوود فتحعلی بي :

شود و چه ما شرکت کنيم و چه شرکت نکنيم   سرنوشت ما مربوط میتعيينشرکت در انتخابات ضروری است زيرا به 

اگذار شده و حق طبيعی فردی انتخاب خواھد شد، پس بھتر است از حق و حقوق قانونی، سياسی و اجتماعی که به ما و

  .خودمان ھست، استفاده کنيم

  زنيم و دشمنان آب و خاک و کسانی که مخالف  که نخواھيم شرکت کنيم، لطمه بزرگی می اين: او ادعا کرد

کنند که اين حکومت پايگاه اجتماعی ندارد، از طرف ديگر ما با انتخاب خودمان  استقالل مملکت ھستند، سرو وصدا می

کسی را بر کرسی بنشانيم که بتواند در راستای اھداف ملی و منافع ملی و رفع شدن مشکالت مردم قدم توانيم  می

  .بردارند

   

 چون منشی صحنه، طراح صحنه، دکور، طراح دکور و دستيار  ھای مختلف توليد فيلم ھم باکيده که در عرصه

سه زمانی که در جريان انقالب اسالمی شکل قطعا ھنرمندان با توجه به اين پرو: دکور فعاليت کرده، اظھار داشت

  .تر و مطرح شدند گرفت، به لحاظ ارائه کارھای خودشان و نقش خودشان در جامعه پخته

 چون انتخابات اعم از رياست جمھوری، مجلس، خبرگان و يا شوراھای اسالمی  گونه مقاطع ھم در اين: او گفت

ھای سياسی و انتخاباتی که  بندی ھای مختلف و جناح ھا و طيف رشتری را گذشته از نگ شھر ھنرمندان ما حضور وسيع

  .وجود دارد، خواھند داشت

   

 تر مردم به حضور ھمه  ھنرمندان بايد نسبت به مقوله انتخابات و تشويق ھر چه بيش: ابوالفضل ھمراه گفت

  .تفاوت از کنار آن نگذرند جانبه درانتخابات حساس بوده و بی

 بنا : ھای گذشته تاکنون اقدامات خوبی را انجام داده اما ناکافی بوده اظھار داشت که دولت نھمراه با اشاره به اي

تر فعاليت  توان بيش به فرمايش مقام معظم رھبری ھر چه برای اين مردم کار کنيم کم بوده و برای تالش و کار، می

  .کرد

   

 تر   ميزان حضور مردم در انتخابات بيشھر چه: زاده ديگر ھنرمند تئاتر، تلويزيون و سينما گفت اصغر نقی

  .که بخواھند به کشور ما نگاه چپ کنند را نخواھد داشت باشد دشمنان جرات اين

 تشويق مردم به حضور حداکثری در انتخابات يک وظيفه ھمگانی است و ھنرمندان نيز با جايگاه : او ادامه داد

  .ام اين وظيفه داشته باشند بسيار زيادی در انجتأثير که دارند می توانند ئیواال
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 وی متنی  .اعتماد از انتخاب افراد متخصص و کارآمد در انتخابات شورای شھر نوشت رخشان بنی: خبرآنالين

  .را درباره انتخاب افراد شايسته در انتخابات شورای شھر تھران در اينستاگرام منتشر کرد

 تأئيدافراد متخصص و کارآمد را در ليست فرصت انتخاب «: اين کارگردان سينما درھمين راستا نوشت 

 .شدگان شورای شھر از دست ندھيم

 شان نشان از يک عمر تالش برای بھبود  ای نيستند، کارنامه کاری کسانی که حتی اگر اسامی شناخته شده

 .بخشی شرايط اجتماعی دارد

  ھايشان وق و کرنا کردن فعاليت بوده و ھستند و نه نمايش و در بتغييرکسانی که معتقد به اثرگذاری عميق و. 

 گذاری برای جلب آرای عمومی ھای تبليغاتی مرسوم آشنا ھستند و نه معتقد به سرمايه کسانی که نه به روش .

 ».شان فارغ از اين که اسم اين افراد در ليستی باشد و يانه، بشناسيم و بشناسيم

   

   
   

 جمھوری با موضوع فرھنگ و سياست برگزار شد و موضوع  در دومين مناظره ميان کانديداھای رياست

  .بدون توجيه باقی ماند» شجريان«

 باشگاه خبرنگاران پويا، وقتی چھار سال پيش يکی از کانديداھای رياست  به گزارش خبرنگار فرھنگی

دھندگان را از آن  جيدھای ھنری از او، قلب بخشی از ایجمھوری، با نام بردن از محمدرضا شجريان و تعريف و تم

 بود که اکنون چھار سال از ئیبرگ برنده کانديدا» شجريان«خود کرد؛ وقتی چھار سال پيش در آن مناظره معروف 

 .جا بکشد ِکرد که عاقبت آن ھمه سخن و وعده، به اين گذرد؛ کسی فکرش را ھم نمی اش می رياست جمھوری

 پر از دوستی و ئیمندان به موسيقی و ھنر در ايران، سودای بازگشت شجريان در فضا  عالقهآن زمان تمام 

 .مھر و آشتی را داشتند

 در ( قطع نخواھد توانست برد، ھنوز نتوانسته و به اکنون که دولت يازدھم در آخرين سال عمر خود به سر می

  .ترين چھره موسيقی ايران جامه عمل بپوشاند باره مھمھای خود در به وعده) مانده از دولت يازدھم فرصت اندک باقی
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  حسن روحانی در آن روزگار از شجريان و ھنرش تعريف و تمجيدھای بسياری کرد، اما ھرگز نتوانست

ھايش از اين حرف زد که شجريان بايد سفير فرھنگ و  روحانی در صحبت. ھايش درباره شجريان را عملی کند وعده

  .نی از اين دم زد که چرا شجريان نبايد بتواند در کشورش کنسرت برگزار کندروحا. ھنر ايران باشد

 ھا موجب شد که بسياری از ھنرمندان و اھل ھنر و فرھنگ با او ھمراه شوند و حسن روحانی را  ھمين حرف

ھنگ و ھنر مندان به فر ھای روحانی در آن زمان اين تصور را ميان عالقه حرف. حامی واقعی ھنرمندان قلمداد کنند

گيرد تا محمدرضا شجريان را بار ديگر به عرصه ھنر ايران  ايجاد کرد که او تمام تالش و ھمت خود را به کار می

پيش آمده بود و ھمين شعار ھمه را اميدوار کرد تا در فضای دوستی، شجريان » اعتدال«روحانی با شعار . بازگرداند

قدر با  ھای روحانی آن حرف. اند برای مردم کشورش کنسرت برگزار کندبار ديگر به عرصه ھنر ايران بازگردد و بتو

  .ھا را دارد اطمينان خاطر بود که ھمه ايمان داشتند که او توان عملی کردن اين وعده

 دچار مشکل شد، چند سال بعد خودش ھم ١٣٨٨خاطر مواضعش در سال  محمدرضا شجريان که به 

شجريان از اين سخن گفت که مشکلش .  توضيحاتی را ارائه داد١٣٨٨ در سال ھايش  کرد و درباره واکنشئیھا مصاحبه

اين سخنان زمينه را برای بازگشت شجريان . داند س جمھور پيشين بوده و خود را به کليت نظام پايبند میئيبا شخص ر

  .او بودندجانبه دولت از  به صحنه موسيقی ايرانی تا حد زيادی مھيا کرده بود و ھمه منتظر حمايت ھمه

 ھای  مھری بی. ھا ھم نتوانست ھمتی بلند از سوی دولت يازدھم برای حمايت از او پديد بياورد اما اين حرف

يگانه . ، از سرطانش پرده برداشتئی شجريان با انتشار ويديو١٣٩٥دولت يازدھم ادامه داشت تا در نھايت در نوروز 

ھای  يماری است و ديگر توان خواندن ندارد و شايد آخرين فرصت تا اکنون در بستر ب٩٥مرد آواز ايران از نوروز 

  .شجريان برای خواندن برای مردم ايران از کف رفت

  البته ھنوز ھم بايد اميدوار بود که محمدرضا شجريان بتواند سالمتش را به دست بياورد و بار ديگر برای

  .مردم ايران آواز بخواند

 اعتمادی اھل ھنر  مھوری دوره يازدھم بيان شد اما عملی نشد، نوعی بیھای رياست ج چه در مناظره نتيجه آن

شويد  ھای ھنرمندان در ھمين چند ماه گذشته بيندازيد، متوجه اين مطلب می اگر نگاھی به گفته. مندان به ھنر بود و عالقه

  .که دولت يازدھم نتوانسته رضايت ھنرمندان را جلب کند

 از جايگاه مردمی آنان ترفندی برای جلب ) بخوانيد سوءاستفاده( مندان و استفادهتا پيش از اين نام بردن از ھنر

استفاده   کشانده که ديگر اين ترفند ھم بیئینشده روحانی درباره شجريان کار را به جا ھای عملی نظر مردم بود، اما وعده

  .شده است

 جمھوری در دوره دوازدھم انجام شد، به نوشته اين رسانه، کسانی که مناظره دوم ميان کانديداھای رياست 

. اش در زمينه فرھنگ و ھنر دارد ترين وعده منتظر بودند تا ببينند حسن روحانی چه توجيھی برای عمل نکردن به مھم

  .ھمگان منتظر بودند تا روحانی درباره شجريان و فرصتی که از دست رفت سخن بگويد

 لو کرداما او چيزی نگفت و حتی باز ھم فرار رو به ج.  

 کنيم، با اين اوضاع چطور  ما االن يک ھنرمند داريم که از دعای ربنايش ممانعت می«: حسن روحانی

  »توانيم تعالی و پيشرفت داشته باشيم؟ می

 طور  ای بود که حسن روحانی درباره شجريان بيان کرد و جالب اين که حاضر نشد نام او را به اين جمله

  .نی با اين سخن خواست مقصر اوضاع کنونی شجريان را تلويزيون قلمداد کندمشخص بيان کند، در واقع روحا
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 اش در زمينه فرھنگ و ھنر نداشت و حاضر نشد  حسن روحانی توجيھی برای عملکرد چھار سال گذشته

  .ھای دور قبل رياست جمھوری سخنی بگويد ترين سخنانش در مناظره درباره مھم

   

 بعد از آوازخوانی ناگھان . شت روز خبرنگار، اجرای موسيقی داشتدا عليرضا افتخاری در ھمايش بزرگ

    شده گيرد و در جمالتی اغراق نژاد را سخت در آغوش می دود و محمود احمدی ن میئيسراسيمه و با ھيجان از سن پا

 ميليارد ۶س جمھور شجاعی ھستيد بدانيد امروز چشم ئيشما ر. س جمھور دوستت دارمئيآقای ر«: گويد خطاب به او می

س جمھور شديد خيلی جوان بوديد و اکنون کمی پير شديد اما مرحبا ئينژاد زمانی که ر  آقای احمدی. انسان به شماست

  ».برشما

 افتخاری چندی پس از اين مراسم به عنوان چھره ماندگار موسيقی انتخاب شد.  

  

   
   

نام در حالی که ھمه منتظر   و در روز آخر ثبت١٣٩٢نام کانديد رياست جمھوری دوره يازدھم در سال  در گرماگرم ثبت

 و ئی مشا ھمراه اسفنديار رحيم هللا انتظامی به نام بودند، ناگھان عزت آشنای سياسی برای ثبت ھای نام حضور چھره

چندی .  کشور حاضر شد و در حالی که ميان آن دو نشسته بود عکس يادگاری گرفتنژاد در ساختمان وزارت احمدی

 از سوی شورای نگھبان برای شرکت در انتخابات ردصالحيت شد، انتظامی در ئیکه رحيم مشا بعد، پس از اين

ھنری - ز فرھنگی مرکتأسيس امور   خبر نداشته و صرفا برای پيگيریئیادعا کرد که از برنامه تبليغاتی مشا ای نامه

 .نژاد ھمراه شده بود س دفتر احمدیئيخود با ر

  صالحيت شدند و تأئيد نفر ٨ برگزار شد که ١٣٩٢ خرداد ٢٤يازدھمين دوره انتخابات رياست جمھوری در 

سعيد جليلی، محمد باقر قاليباف، . در نھايت غالمعلی حداد عادل و محمد رضا عارف به نفع دو نفر ديگر کنار کشيدند

  . بودند که در اين ماراتن شرکت کردندئی، محمد غرضی و حسن روحانی نامزدھائیلی اکبر واليتی، محسن رضاع

   

  مجيد برزگر، کار ساخت مستند انتخاباتی محمدرضا عارف را بر عھده داشت که آن را بر پايه يک مصاحبه

 .بلند با دو دوربين ساخت
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  اميد، با مروری بر کارنامه مديريتی و مواضع عارف و نيز مستند اول محمدرضا عارف با عنوان در امتداد

 .ساخته شد  از زندگی خصوصی و نحوه تعامل وی با مردم ئیھا نشان دادن بخش

 ھای انتخاباتی پا به ميدان بگذارم اما شخصيت متفاوت  در ابتدا قرار نبود که برای ساخت فيلم: برزگر گفت

خاطر من   ديگر کانديداھا، شکل زندگی، منش و زندگی علمی وی و تعلقمحمدرضا عارف و تفاوت نگاه وی نسبت به

به عنوان يک ھنرمند برای من بسيار : وی توضيح داد. به جريان اصالحات سبب شد تا ساخت اين فيلم را برعھده بگيرم

د تا برای  کافی بومسألهھای دوران اصالحات، دوباره در جامعه مطرح شود و ھمين  ھا و بحث مھم است تا حرف

 .ساخت اين فيلم انتخاباتی ترغيب شوم

   

  چند ماه پس از انتخابات رياست جمھوری دوره يازدھم که حسن روحانی به قدرت رسيد، ھومن سيدی در

او در . جشنواره فيلم فجر پس از بردن جايزه برای فيلم سيزده به روی سن رفت و جايزه خود را به روحانی تقديم کرد

خواستم اين جايزه رو تقديم کنم به بزرگمردی که با اومدنش واقعا  من می«: تقديم کردن اين جايزه گفتسخنان خود برای 

دونم به اين جايزه ھيچ احتياجی نداره، نه به لحاظ  می. که سينما رو دوست داره و فرھنگ رو اين. لبخند رو برگردونده

  ».س جمھور حسن روحانیئي رو تقديم کنم به جناب آقای رخوام اين جايزه اما با دلم می. مالی و نه به لحاظ معنوی

   

 دولتی ايران حاضر شد و   مانند مختار و چمران در برنامه ھفت تلويزيونئیھا نيا، بازيگر نقش فريبرز عرب

ھای  من خودم رو سرباز سياست. بازيگر بيش از ھر چيز يک انسان فرھنگيه«:  را انسانی فرھنگی ناميد و گفت خود

به . دونم ای فرھنگی برای خدمت به فرھنگ اين مرز و بوم می دونم، من خودم رو خادم و مھره ی اسالمی نمیجمھور

اين معنا بايد متوجه باشيم من وقتی از کالم مقام معظم رھبری مثال ميارم، دارم از شخصيت فرھنگی ايشون استفاده 

  ».ھبری فرھنگی کشور رو در دست دارهترين فردی در نظام اسالمی ھستند که ر ايشون عالی. کنم می

   

  از روحانی حمايت کرده بودند، با ٩٢اکنون مواضع برخی حاميان فرھنگی و ھنری دولت که در بھار سال 

عنوان مثال منيژه حکمت، کارگردان سينما و از جمله  به.  کرده استتغييرديدن چھار سال عملکرد فرھنگی دولت او، 

ای که با   داشت؛ در مصاحبه٩٢سازی بخشی از ھنرمندان به نفع روحانی در سال   ھمراهھنرمندانی که نقش ستادی در

ی تغييرکارآمدن دولت روحانی  از زمان روی«: پرسد  خبرنگار که میسؤالنامه صدا انجام داده، در پاسخ به اين  ھفته

 که سؤالچنين در پاسخ به اين  وی ھم. »مفتأسمن در اين دوره نااميد شدم و م« :دھد گونه پاسخ می اين» ايد؟ احساس کرده

! نه«: گويد می» کرديد؟ گشتيد با توجه به شرايط االن، تومار حمايت از روحانی را امضا می  برمی٩٢اگر به سال «

  .»کردم نمی

 گويند تو گفتی به روحانی رای  زنند و می کسانی به من زنگ می« :دارد چنين با انتقاد از دولت ابراز می او ھم

اين دولت با . گوی کسانی که در اين وادی به من اعتماد کرده بودند، نشوم من ديگر سعی دارم ھزينه ندھم و پاسخ. بدھيم

شنوم چقدر دوره شمقدری  شعار قشنگی به اسم اميد آمد، چه شده که اميد اکثريت سينما نااميد شده است؟ من گاھی می

گويم، چون امضاھای کسانی که از  صراحتا اولين بار به شما میاين را . اين حرف خيلی دردناک است! خوب بود

اصال ھم قائل به اين نيستم . اند ھنوز ھست؛ شما يک سرچ بکنيد ببينيد چه کسی کجاست کانديداھای سياسی حمايت کرده
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ااميد خطرناک طور نيست اما اين اکثريت ن اين! گران از اين دولت بوديم گل سرسبديم که چون من و پگاه اولين حمايت

  ».است و پوپوليسم محصول چنين دورانی است

   

 زمانی که آقای روحانی به : افزود سينماپرس در گفتگو با» ھای آلوده دست «ئیالوند، کارگردان فيلم سينما

انه طی تمامی تأسفرياست جمھوری رسيدند اھالی سينما انتظار داشتند تا مشکالت متعدد ھنر ھفتم برطرف شود اما م

ھای رياست جمھوری ايشان ھيچ اتفاق خاص و مثبتی در سينمای کشور نيفتاد و ما به اين نتيجه رسيديم که شايد  سال

  .اند تری از توجه و رسيدگی به حوزه فرھنگ و ھنر و باالخص سينما داشته ھای مھم ايشان مسائل و دغدغه

  در تمامی کشورھای دنيا وجود دارد ... وکه مشکالت معيشتی، سياسی، اقتصادی   بر اينتأکيدالوند، سپس با

قدر در کشور ما   سينما آنمسأله: ای دارند اظھار داشت رتبه ھمواره به حوزه فرھنگ و ھنر توجه ويژه اما مقامات عالی

دم دستی شده که ھر شخص و نھادی اجازه دخالت کردن در امور آن را به خود می دھد؛ به عنوان مثال ھمين چند وقت 

يک روز «رعامل انجمن اھدای عضو به خود اجازه دخالت در سينما را داد و گفت ما اگر از محتوای فيلم قبل مدي

داديم؛ اين نوع موارد برای  به کارگردانی ھمايون اسعديان خبر داشتيم اصال اجازه توليد و اکران آن را نمی» بخصوص

دھد در امور آن دخالت کند و مديران  ازه میسينمای ما بسيار دردآور است که ھر شخص غيرمتخصصی به خود اج

 .ايستند ھا نمی  ھم جلوی آنئیوزارت ارشاد و سازمان سينما

 گيرد و ما اين  ھای زيادی صورت می دانند که در حوزه اھدای عضو داللی ھمه مردم به خوبی می: وی افزود

ھای مھم  طور دغدغه  موظف است اينايم؛ پس يک سينماگر  را با پوست و گوشت و استخوان مان لمس کردهمسأله

.  به تصوير بکشد و ھيچ شخص و نھادی ھم نبايد جرات اعتراض به يک فيلم را داشته باشدئیاجتماعی را در آثار سينما

 !شده است» ھزار پدر«انه سينما در کشور ما به دليل نبود يک مدير راسخ و قدرتمند تأسفم

 مسائل مھمی «:  کردتأکيددر بخش ديگری از اين گفتگو » ای تواين سيب ھم بر «ئیکارگردان فيلم سينما

 و فرھنگی کشور ئیانگاری مديران سينما چون پيگيری پرونده خطای پزشکی زنده ياد عباس کيارستمی به دليل سھل ھم

بيکاری و ترين سطح ممکن رسيد و  نئيھای اخير به پا  طی سالئیھا از جامعه سينما کال به فراموشی سپرده شد؛ حمايت

که اندک قدم مثبتی برای رفع و حل کردن اين مسائل   کرد اما دريغ از آنئینشينی ھنرمندان ھم بيش از پيش خودنما خانه

  ».و مشکالت برداشته شود

  
  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٧

  در حالی اين روزھا به اوج خود رسيده است که تجربه چھار اقدامات تبليغاتی دولت يازدھم در آستانه انتخابات

ھای جذاب در  ای برای تحقق اين وعده سال حضور اين افراد در راس مديريت فرھنگی کشور نشان داده که اساسا اراده

  .دولت وجود نداشته و ندارد

  ھای مورد  ترين بخش ھم با رياست حسن روحانی روی کار آمد که يکی از م٩٢دولت يازدھم در حالی در سال

 جذاب که حداقل در ظاھر امر نشانگر ئیھا وعده. ھای تبليغاتی آن توجه به اھالی فرھنگ و ھنر بود توجه در برنامه

اما حاال با گذشت زمانی در حدود چھار سال از آن . ريزی ويژه دولت برای اھالی فرھنگ و ھنر بود توجه و برنامه

 .ھا را اثبات کرد بودن آن وعدهتوان به وضوح، پوچ  روزھا می

 ھا و تبليغات انتخاباتی مديران اين دولت در انتخابات پيش  نکته جالب اين ماجرا تکرار اين ادعاھا در سخنرانی

دنبال نرم کردن دل ھنرمندانی است که اين روزھا دل خوشی از  ھای عوام فريبانه به  با چاشنی حرکتئیھا وعده. روست

 )سينماپرس( .رندروحانی و تيمش ندا

 ھای تبليغاتی دولت يازدھم در حوزه فرھنگ و ھنر و در آستانه برگزاری انتخابات اين  يکی ديگر از حرکت

 .ھای مطرح شده از سوی وزير ارشاد امنيتی و تازه کار اين دولت جستجو کرد توان در ميان صحبت دوره را می

 خی حواشی ناگفته، جايگزين علی جنتی وزير پيشين عليرضا صالحی اميری که چندی پيش به واسطه بروز بر

المللی کتاب تھران در حالی از آمادگی ارشاد برای واگذاری نمايشگاه  امين نمايشگاه بين ارشاد شده بود در افتتاحيه سی

چنين فرصتی برای دولت يازدھم به وجود  گاه ھم به صنوف در سال بعد صحبت کرد که گويا در چھار سال اخير ھيچ

نيامده و حاال درست در آستانه انتخابات رياست جمھوری دوازدھم چنين فرصتی برای مديران فرھنگی دولت تدبير به 

 !وجود آمده است

 اجتماعی در محل تاالر وحدت به تأمينای که روز پيش ميان وزير ارشاد و مديرعامل سازمان  نامه  در تفاھم 

 اجتماعی ھستند تأمينشدگان  ه اھالی فرھنگ و ھنر و رسانه که از بيمهامضاء رسيد؛ اعالم شد که از اين به بعد ھم

 .مند شوند ترين بيمارستان کشور است، بھره توانند بدون نوبت از خدمات بيمارستان ميالد که بزرگ می

 ھای باالی مردمی برای  اما اين وعده انتخاباتی در حالی به اھالی فرھنگ داده شده که با توجه به درخواست

استفاده از خدمات اين بيمارستان، معموال اغلب مردم بايد مدت زمان زيادی را برای استفاده از خدمات اين بيمارستان 

در نوبت بمانند و دادن اجازه استفاده بدون نوبت از خدمات آن درواقع ضايع کردن حقوق مردمی است که گاھی بايد تا 

 .ين بيمارستان باشندچند ھفته در نوبت استفاده از يکی از خدمات ا

  با اين تفاسير تشخيص تبليغاتی بودن اين حرکت آن ھم در فاصله کوتاھی تا برگزاری انتخابات کار چندان

 .سختی نيست

 ترين مشکالت دولت يازدھم در عرصه فرھنگ و ھنر، نداشتن برنامه مشخص در ارتباط با  يکی از اصلی

ی که به واسطه سيطره نگاه امنيتی در آن تقريبا ھميشه با ھمه موضوعات با ھا به ھنر و اھالی فرھنگ بود؛ دولت نگاه آن

 .نگاھی امنيتی برخورد کرد

 ای باز کرده  اما با فرارسيدن دوره انتخابات، مديران دولت يازدھم که بر پايگاه اجتماعی ھنرمندان حساب ويژه

 در حوزه فرھنگ در صورت پيروزی در انتخابات ھای جديد خود برای اجرا  از وعدهئی تا١٤بودند با ارائه فھرستی 

 . کردندئیرياست جمھوری دوازدھم رونما
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 ای  ھا در حالی مطرح شده که سابقه عملکرد اين دولت در چھار سال گذشته ثابت کرده که اساسا اراده اين وعده

اين فھرست تبليغاتی آمده برای نمونه در يکی از بندھای . ھای دولت در حوزه فرھنگ وجود ندارد برای تحقق وعده

؛ ».اند ھای وارده به صاحبان حقوق که به رغم مجوزھای قانونی دچار مشکل اجرا شده جبران خسارت«: است

بود؛ اثری که با وجود داشتن مجوز رسمی » رستاخيز «ئیموضوعی که مثال نقض آن در دولت يازدھم فيلم سينما

 ميزان خسارت وارده به تعيينر ارشاد وقت توقيف شد و حتی با وزارت ارشاد برای نمايش عمومی توسط شخص وزي

  .سازندگان از سوی دادگاه، باز ھم مديران ارشاد حاضر به پرداخت اين خسارت به سازندگان اين اثر نشدند

 تر از آن که به دنبال انجام  ست تا نشان دھد که مديران فرھنگی حسن روحانی بيش مرور ھمين چند مورد کافی

رای اھالی ھنر را به سمت خود » جذاب «ئیخواھند با دادن شعارھا  در حوزه فرھنگ باشند؛ میئی زيربنائیکارھا

 .جلب کنند

  

 طور کلی سيستم حاکم بر جامعه  ھای کوچکی ھستند، از رابطه ھنرمندان ايرانی با دولت و به ھا تنھا نمونه اين

اگر در دوره . ای عادی شده است  تبديل به رويه٩٦تخابات سال ھا و به خصوص بعد از ان ای که اين روز رابطه. ايران

ھای فرھنگی و ھنری  نژاد، گروھی خاص از بازيگران و شاعران و نويسندگان و ديگر گروه رياست جمھوری احمدی

ل شده ای ديگر از ھنرمندان منتق کردند، در زمانه تدبير و اميد اين تالش به دسته برای نزديک شدن به دولت تالش می

گرای قبلی  افرادی که به خصوص در دولت اصول. کردند که پيش از اين نقش منتقد و مخالف سيستم حاکم را بازی می

تر به سيستم مديريت سياسی و فرھنگی  کوشند ھرچه بيش ناچار تن به تيغ سانسور و حذف داده بودند در دولت فعلی می

  .کشور نزديک شوند

   

  
 رستاخيز فيلمی که مستقيما با دستور وزير ارشاد دولت روحانی توقيف شد 

  

 اند  کنند اگر احتماال حافظه تاريخی خود را از دست داده آن بخش از ھنرمندان جامعه ما، که تبليغ رای دادن می

شان توجه کنند که با صدای بلند از   در باره حکومتالاقل به اقرارھای امروزی نامزدھای رياست جمھوری حکومت را

حکومتی که در اين سی و ھشت سال، با ھمه . زنند ھا در داخل و خارج کشور جار می ھای حکومتی و حاميان آن رسانه
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ھا جوان را نااميد و  اند و از جمله ميليون ھای مادی و معنوی جامعه زده ھايش چوب حراج به ثروت عناصر و جناح

  .اند ھای اجتماعی کرده ھا و آسيب خورده و دچار انواع و اقسام بحرانسر

    

 ھای فوالدی، نفتی و صنايع خودروسازی   شخص حقوقی که زير مجموعه گروه٢٠٠گفته بانک مرکزی،  به

  .ترين تسھيالت بانکی را دريافت کرده است ھستند، بيش

 اما تاکنون ،اند بانکی را به قوه قضائيه ارائه کردهگويند فھرست بدھکاران  ھاست که می ھای دولتی سال مقام 

  .ه در اين زمينه منتشر نشده استئيگزارش دقيقی از روند اقدامات قوه قضا

 با کسانی ئی حکومت اسالمی ايران گفت که برخورد قضائیس دستگاه قضائيدر اين زمينه صادق الريجانی ر 

حيح ممکن باشد، چرا که بسياری از افرادی که دارای معوقات معلوم نيست تنھا کار ص«که معوقات بانکی دارند، 

  ».ھای شريف و متدينی ھستند، اما در اثر تالطمات اقتصادی، دچار مشکالت زيادی شدند بانکی ھستند انسان

 نفر از ۵٠٠ھای بانکی متعلق به   درصد بدھی٨٠ين، مسؤولھا و سخنان برخی از  بر اساس گزارش رسانه 

  .بدھکاران است

 ھزار ميليارد ١٠۵ خبر داده بود که ميزان معوقات بانکی به ٩۵س بانک مرکزی ايران در بھمن ماه ئير 

  . درصد افزايش يافته است١٧ ھزار ميليارد تومان يعنی ١۵تومان رسيده که نسبت به پايان سال گذشته 

  

  بينی شده است در  مان پيش ھزار ميليارد تو١١٣ ميزان درآمدھای مالياتی  دولت روحانی،٩۶در بودجه سال

  . ھزار ميليارد تومان بود که بخشی از آن ھم محقق نشد١١٠ درآمدھای مالياتی ،٩۵حالی که در سال 

 ٤پردازند و   درصد از مردم ماليات می٩۶ کانديداھا گفته شد که  ھای زنده تلويزيونی با اين حال در مناظره 

رسد با توجه به  نظر می استوار است اما به  اين نسبت بر چه موازين علمیالبته معلوم نيست که. پردازند درصد ديگر نمی

گفته ھا و گزارشھا اين کارگران، کارمندان و بازنشستگان ھستند که ماليات می پردازند و کارنل ھل ھای بزرگ وابسته 

، بسياری از ...ی وبه نھادھای مذبی مانند آستان قدس رضوی و نھادھای زير نظر سپاه، بسيج، نيروھای انتظام

پذير و  حاضر فشار مالياتی به دوش طبقات حقوق بگير، آسيب بنابراين، در حال . کنند بازاريان ماليات پرداخت نمی

 مولد از دريافت يارانه انرژی ھم محروم شده، در حالی که  به ويژه اين که بخش. بخش مولد اقتصاد تحميل شده است

  .ھای نسبی، اضافه شده است  افزايش قيمتتأثير  ھای توليد نيز تحت ه قيمت نھاد

  رسيد   ميليارد تومان می۴٨٠ه را که در مجموع به مؤسس آگاھی ناجا فرار مالياتی چند پوليس ،١٣٩۴در سال

 صورت ئیاما در اين مورد نيز ھيچ اقدام جدی قضا. اعالم کرد که در واقع اين بخش کوچکی از فرار مالياتی است

  .نگرفت

 ھای   از دستگاه ھای مجلس شورای اسالمی، تعدادی  حاضر بر اساس اقرار و آمار مرکز پژوھش در حال

  .ھا از شفافيت الزم برخوردار نيستند ھا و بنگاه وابسته به حاکميت نظير برخی سازمان

 ه غير دولتی، مؤسس نھاد و ٣٢ شرکت و نھاد عمومی، ٧٧٩ه و شرکت دولتی، مؤسس ٩١١شود؛  گفته می

 شھرداری در ساختار دولت وجود دارند که به لحاظ مالياتی فاقد ١٢٣۶ صندوق بازنشستگی و نيز ٢٠ه و ؤسسم ۵٩۵

  .شفافيت ھستند
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 گوی سازمان امور مالياتی  چنين برخی از نھادھای فرادولتی به اعتبار قدرت ناشی از رانت سياسی پاسخ ھم

شوند که اين رويداد در تعارض با عدالت  رش مميزين واقع میدھند که ناچار مورد پذي نيستند و دفاتر صوری ارائه می

 را بايد در اقتصاد و صنعت دولتی که شالوده سيستم اقتصاد دولتی، مسأله در واقع ريشه اين .اجتماعی و اقتصادی است

ھای  هدر عين حال، ھمين ريش. نھادينه شده، مورد بحث و بررسی قرار گيردسی و ھشت نفتی و رانتی کشور که طی 

و وابسته به نھادھای مذھبی و .کند و بخشی مردم را به صدقه گرفتن  فساد است که دولت نيز فقر را در جامعه توزيع می

  .سازد دولتی واردار می

 از جمله اين . شود ھای اقتصادی بدون پرداخت ماليات به صورت آشکار انجام می بسياری از فعاليت

وی با ھزاران ميليارد تومان گردش مالی ساليانه و نھادھای مشابه آن است که ھای اقتصادی، آستان قدس رض فعاليت

  .ساز انتصاب شده است ای به رياست اين نھاد مذھبی پول اکنون رئيسی از سوی خامنه

  کاال که به علت عدم پرداخت عوارض و سود دالر ميليارد ٢۵ تا ٢٠ضمن آن که دولت بر واردات حدود 

  . و نظارتی نداردکنترولشود،  اد میبازرگانی قاچاق قلمد

  

  نامزدھای رياست جمھوری در مناظره ھای خود تمام سعی و کوشش خود را به کار می گيرند تا از خظ

ھا، تبليغات انتخابات رياست جمھوری ايران به محلی برای افشای  اما در عين حال آن. قرمزھای حاکميت عبور نکنند

فرزند » تجارت«پس از افشاگری حاميان روحانی در باره . اند  تبديل شده کردهفساد اقتصادی ھر يک از نامزدھا

  .قاليباف، حاميان شھردار تھران نيز اسناد فساد اقتصادی دختر وزير آموزش و پرورش دولت روحانی را منتشر کردند

 ھا و  ر يک از جناحتواند انکارش کند و ھ قدر عيان و عميق است که ديگر کسی نمی فساد اقتصادی در ايران آن

 .کند در مقابله با فساد متھم می» کوتاھی«و يا » دست داشتن«ھا ديگری را به  دستگاه

  ھای نامزدھای  ترين شعارھا و وعده  را به يکی از اصلیمسألهحجم گسترده فساد اقتصادی، مقابله با اين

 .دوازدھمين دوره انتخابات رياست جمھوری تبديل کرده است

 فعاليت «تا ستادھای تبليغاتی ھر يک از نامزدھا در چند روز گذشته اسناد و مدرکی را که از در ھمين راس

 .و يا فساد اقتصادی ديگری دارد، رو کرده است» اقتصادی غيرقانونی

   

  محمدباقر قاليباف که ھنوز ھم به پرونده واگذارھای غيرقانونی امالک شھرداری تھران پاسخ نداده، در آغاز

است جمھوری با حمله سخنگوی ستاد انتخاباتی حسن روحانی روبرو شد و در مقابل اين پرسش قرار گرفت تبليغات ري

  ؟»کند کار می الياس قاليباف چه«که 

 ھای اقتصادی الياس فرزند محمدباقر قاليباف يکی از چند پرونده فساد مالی شھردار تھران و نزديکانش  فعاليت

  .است

 ای شد، در حال حاضر عضو  ال پيش نيز خبر بازداشت کوتاه مدت او رسانهفرزند شھردار تھران که دو س

ترين  از مجلل» مھر ھشتم«است که مالکيت مجموعه مدارس » الشموس ه نوآوران آموزشی شمسمؤسس«ھئيت مديره 

 .مدارس غيرانتفاعی در تھران را در اختيار دارد

 داماد محمد شريعمتداری ( ، محمدھادی رضوی)انديگر فرزند شھردار تھر( شريک تجاری او اسحاق قاليباف

 .و چند تن ديگر ھستند)  دولت حسن روحانیئیمعاون اجرا
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 قاليباف در   سال مديريت١٢وگو با ايلنا با اشاره به  غالمرضا انصاری، عضو شورای شھر تھران در گفت 

 ۶٠ی مديريت ايشان نابود شد و حدود ھا ھای شمال شھر تھران در طی سال  ھزار ھکتار باغ٧«: شھرداری تھران گفت

توانست، در شرايط   که میئیھا قاليباف اموال، مستغالت و زمين. ھزار ميليارد بدھی روی دست شھرداری تھران ماند

  ».ھای فراقانونی به اجرا درآورد ھای نمايشی با بودجه بحرانی به مدد مديريت شھری بيايند را از بين برد و پروژه

  

  
   پسرشقاليباف و

  

 ھزار ميليارد تومان ھزينه ٧ ميليارد تومان تمام شود، ولی تا امروز ٨٠٠پل صدر و پل نيايش قرار بود با : او افزود

 در پی خواھد  اند، تبعات بسيار بدی در آينده برداشته است و قطعا با توجه به اينکه روی گسل فعال زلزله ساخته شده

 .توانست؛ خط دو و سه مترو را تمام کند داشت، در حالی که با ھمين بودجه می

  ھای شھرداری را در اختيار نيروھای بازنشسته  ترين پست  براينکه حساستأکيدعضو شورای شھر تھران، با

توانند؛ مديريت مدرن انجام دھند، اما افراد  ھا می کنم که چه طور بازنشسته من تعجب می: نظامی قرار داده است، گفت

  صص مديريت سنتی دارند؟کرده و متخ تحصيل

 سال مديريت قاليباف بر شھرداری ھيچ اقدام ١٢در «: انصاری با اشاره به ادعای توليد برق از زباله گفت 

دھد و از   درصد زباله تھران را پوشش نمی٢٠مثبتی در زمينه بازيافت زباله انجام نشده و اين کارخانه برق نيز حتی 

اگر مدعی است؛ شھرداری از بازيافت . ستفاده شده که ھيچ منفعتی برای شھر نداردافتاده در آن ا ھای عقب تکنولوژی

  ».زباله درآمد دارد، ارقام و عددھا را اعالم کند و گزارشات مالی را به مردم ارائه دھد

 رويه شھردار تھران به خصوص در شمال غرب  وسازھای بی اين عضو شورای شھر تھران با اشاره به ساخت

ھا به دست آورده را خرج انجام  ای که از عوارض اين ساختمان ھای بادآورده ايشان پول«: ق تھران گفتو شمال شر

رويه بودند که تصفيه ھوا در تھران را با مشکل  و سازھای بی کند، در حالی که ھمين ساخت ھای نمايشی می پروژه

کند، در حقيقت ھمه بدون  ھا افتخار می اخته و به آن که سئیھا ھای طبقاتی و تونل پل. روبرو کرد و به ترافيک دامن زد

توجه به حمل و نقل و موارد ايمنی کافی خود به يک فاجعه ترافيکی تبديل شده بطوريکه اکنون تھران فقط يک پارکينگ 

  ».بزرگ است
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 مناظره ت اعضا نداد و شاھد ھمين امر در سؤاالقاليباف ھرگز پاسخ درستی در شورا به : او در ادامه افزود

  .نيز بوديم

 برای مثال در حادثه پالسکو در زمان وقوع حادثه، ايشان برای تبليغات انتخاباتی به قم رفته : وی يادآور شد

  .س دفتر خود را به محل حادثه فرستاده بودندئيبود و ر

   

  ا به ، ستاد تبليغاتی حسن روحانی و وزير دادگستری ر»کشف پوشاک قاچاق در منزل دختر يک وزير«خبر

.  سريع واداشت تا اسناد مربوط به پرداخت عوارض گمرکی اين محموله را منتشر و از دولت رفع اتھام کنندئیگو پاسخ

منتشر شد، از شرکت خصوصی وزير آموزش و پرورش برای » پاکدستی دولت«اما اين اسناد که با عنوان دفاع از 

  .واردات پوشاک از ايتاليا پرده برداشت

 به ئیش آشتيانی وزير آموزش و پرورش دولت روحانی يکی از وارد کنندگان پوشاک ايتاليافخرالدين دان 

  .ايران است

 تری از تخلف شرکت متعلق به دانش   ارديبھشت جزئيات بيش١٧گوی قوه قضائيه ھم  ای سخن محسنی اژه

آميتيس «ربوط به ثبت شرکت ھم اسناد م» تسنيم«ای کرد تا خبرگزاری   را رسانه- وزير آموزش و پرورش–آشتيانی 

آشتيانی را عمومی  آشتيانی و ضحی احمدی دانش  فخرالدين احمدی دانش  درصد۵٠و سھم بيش از » طراوت کودکی

 .کند

  ميليون تومان ٢٠٠بر اساس اسناد منتشر شده، شرکت آقای وزير و دخترش که تنھا در يک فقره بيش از 

 شرکت  ی و به ايران وارد کرده، برای انجام اين معامله از کارت بازرگانی خريدارئیپوشاک کودک از يک برند ايتاليا

 .ھای بخار است، بھره برده است که موضوع فعاليت آن توليد و نگھداری ديگ» راتين گستر طبرستان«

  اند،  کرده» اجاره کارت بازرگانی«بر اساس اسناد منتشر شده، وزير آموزش و پرورش و دخترش اقدام به

در ايران تبديل شده » ماليات گريزی«و » ھای اصلی فساد اقتصادی روزنه«ای که در چند سال اخير به يکی از  مسأله

 .است

 ھا و اعالم تشکيل پرونده برای او در دستگاه قضائی،  پس از فشار رسانه) برادر حسن روحانی( حسين فريدون

 در ھمه سفرھای داخلی و خارجی ھمراه حسن روحانی تر او که پيش. ھا و فضای عمومی دارد تری در رسانه حضور کم

 .س دولت غايب استئيبود، اکنون در سفرھای تبليغاتی ر

   

 در اولين برنامه مناظره خود در خصوص تکميل واحدھای مسکن مھر، ادعاھای به دور از  روحانیچنين  ھم

مسکن مھر با ھمه «: مسکن مھر گفتھای  ھای خود راجع به تکميل پروژه روحانی در بخشی از صحبت. واقعيت کرد

تقريبا تا پايان دولت يازدھم، مسکن ! اشکاالتی که داشت، اين دولت خودش را متعھد ديد که اين پروژه را تکميل کند

 ئیھا در يک جاھا البته به غير از صد و چند ھزار مسکن مھری که ھيچ داوطلبی ندارد و اين واحد. شود مھر تکميل می

  ».ھا نيست کسی حاضر به خريدن آنساخته شده که 

 دليل عدم تحويل  اند وضعيت زندگی متقاضيان مسکن مھر پرديس به ھا گزارش داده اين در حالی است که رسانه

ھاست اقساط  حتی ھستند متقاضيان مسکن مھری که ماه. واحدھايشان با وجود تکميل آورده حساب نامناسب است
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زيرا که روند تکميل واحدھای . اند ھايشان را نديد  رنگ خانه اند، اما رداخت کردهتسھيالت واحدھای مسکن مھرشان را پ

 .مسکن مھر به خصوص مسکن مھر در پرديس در دولت يازدھم متوقف شده است

   
   

 کرد و  ھای مسکن مھر پرديس بازديد می بار از پروژه ھا، اگر روحانی فقط يک بنا به گزارش برخی رسانه

گاه اين اظھارات را  کرد، ھيچ ھا زندگی کنند را مشاھده می ھای اين ساختمان جبور ھستند در پارکينگمتقاضيانی را که م

 .آورد به زبان نمی

 ای را فراھم کرد و از متقاضيان مسکن مھر خواست تا  در ھمين راستا، کانال مسکن مھر پرديس نظرسنجی

 اند؟ يشان را تحويل گرفتهھا واحدھا تا مشخص شود چند درصد از آن. در آن شرکت کنند

  ۴ھا واحدھايشان را تحويل نگرفته و فقط   درصد آن٩۶اند،   متقاضی شرکت کرده١۵١٣در اين نظرسنجی که 

 !اند  کردهتأئيدھا اظھارات حسن روحانی را مبنی بر تحويل واحدھای مسکن مھر  درصد آن

  

 در شرگت ئی و حميدرضا بقائیحيم مشامھدی جھانگيری برادر اسحق جھانگيری، شريک تجاری اسفنديار ر 

 .عنوان کارآفرين برتر معرفی شده است سمگا به

 که ديگر رقبا را به افشاگری تھديد ) معاون اول حسن روحانی( در غياب او اما برادر اسحاق جھانگيری

ژاد برای يک دوره ن س اتاق بازرگانی مشترک ايران و يونان در دولت محمود احمدیئير. ساز شده است مسألهکند،  می

 . در سازمان ميراث فرھنگی بودئیمعاون اسفنديار رحيم مشا

 شرکت  «ئیاو پس از برکناری از معاونت اين سازمان در کنار حميدرضا بقائی و اسفنديار رحيم مشا

ای فساد ھ  کرد که از آن به عنوان يکی از پروندهتأسيسرا » - سگما- گذاری گردشگری و ميراث فرھنگی ايران  سرمايه

 .شود نژاد نام برده می اقتصادی کالن در دولت احمدی

  ھای تبليغاتی  ترش تبديل شده که در ھمه برنامه جواب برای برادر بزرگ  بیسؤالمھدی جھانگيری حاال به

به زبان » حلقه فساد«گويد اما سخنی درباره مشارکت برادرش با  خود از فساد مالی گسترده در دولت گذشته سخن می

 .ياورده استن
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  ھمواره در امنيت » نقش امنيتی«ن حکومت اسالمی است که به واسطه مسؤوالابراھيم رئيسی از آن دسته از

شمار خانوادگی و نھادھای  ھای بی ھای شخصی و يا نقش او در شرکت ئیای به سر برده و اطالعاتی درباره دارا رسانه

ھای اقتصادی حکومت اسالمی را  ترين ھلدينگ يت يکی از بزرگؤولمساو حاال اما . ساز منتشر نشده است خيريه پول

  .در اختيار دارد که حاضر به پرداخت ماليات نيست

 ساله حضور رئيسی در آستان قدس، مھدی عزيريان، مشاور او و معاون پيشين  البته که در ھمين دوره يک

 .تصادی از ايران گريخته است اق- آستان با ھمکاری مرتضی بختياری معاون فعلی اين بنياد مذھبی

 که دولت و  ھای انتخاباتی خود اعالم کرده، سال گذشته و در حالی رئيسی که ماليات ستانی را يکی از وعده

اسالمی توانست آستان قدس ای به رھبر حکومت  مجلس به دنبال تصويب اخذ ماليات از نھادھای خاص بودند، در نامه

 .را برای يک سال ديگر از پرداخت ماليات معاف کند

 ھای دستگاه قضائی جمھوری اسالمی بوده که متھم به   تا يک سال قبل يکی از مقام۶٠چنين از دھه  او ھم

 .ھای فساد مالی و اختالس آن بايگانی شده است ھای مختلف است و پرونده در دوره» فساد اقتصادی«

 ۶٠ سال سن داشت در اعدام گسترده مخالفان سياسی حکومت اسالمی ايران در دھه ٢٨يسی ھنگامی که رئ 

  . بود١٣۶٧ويژه سال  ھای اين دھه به گيری اعدام عنوان معاون وقت دادستان عضو کميته تصميم نقشی مستقيم داشت و به

 ن کميته چھار نفره معروف به مصطفی پورمحمدی وزير دادگستری دولت روحانی يکی ديگر از اعضای اي

 .بود» کميته مرگ«

  

 منع «ای ندارد که رقبا افشاء کنند و برای ھمين ھم ديگران را به  مصطفی ميرسليم اگرچه به ظاھر پرونده

کند، اما عضو جريانی است که تاکنون در برابر ھرگونه اقدامی برای شفافيت  دعوت می» فعاليت اقتصادی وزرا

  .ده استاقتصادی مقاومت کر

  او عضو حزب موتلفه اسالمی است که بر بازار سنتی ايران سلطه دارد و در سه دھه گذشته اتاق بازرگانی را

موتلفه ھنگامی که اجرای قانون ماليات بر ارزش افزوده از بازاريان مطرح شد، در کنار . در اختيار داشته است

 .اختيار داردبازاريان ايستاد و گلوگاه تجارت ايران با چين را در 

 تر عمرش را در سازمان ورزش و کميته ملی  مصطفی ھاشمی طبا، نامزد اين دوره از انتخابات ايران ھم بيش

ھا ھمواره مطرح شده و بدون نتيجه به بايگانی  المپيک گذرانده، دو نھادی که بحث در باره فساد مالی گسترده در آن

 نظر گفته است که ھمه فساد مالی حوزه ورزش در دوره چھارساله ھاشمی طبا البته در يک اظھار. سپرده شده است

 .نژاد به وقوع پيوسته است اول دولت احمدی
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  ھنوز به سرانجام -زاده  ميری و رسول دانيال  ماله-پرونده سريالی مديران بانکی و دو ابر بدھکار بانکی 

 .دانند  می٩۴زاده را از حاميان مالی روحانی در انتخابات  ميری و دانيال گرايان ماله اصول.  استنرسيده

  تأمينای در   ھم بابک زنجانی که به اتھام فساد اقتصادی به اعدام محکوم شده، نقش ويژه،٨٨در انتخابات 

ه توزيع پول و کمک مالی به ستادھای نژاد ب محمدرضا رحيمی معاون اول احمدی. منابع مالی دولت وقت داشته است

 .تبليغاتی نمايندگان مجلس اعتراف کرده است

  پيش از آن شھرام جزايری که پس از يک دوره زندان دوباره آزاد شده است، به کمک مالی به نمايندگان

 .ھای مذھبی و سياسی درون حاکميت اعتراف کرده است مجلس، دولت و شخصيت

 لت و مجلس برای تصويب و اجرای طرح شفافيت مالی منابع مالی نامزدھای انتخابات با ھمه اين موارد اما دو

دھد زيرا خودشان نيز تا خرخره به فساد آلوده ھستند و حاميان نامزدھا  مجلس، شوراھا و رياست جمھوری اھميتی نيم

يان مالی نامزدھا داشته باشند، سازی منابع مالی و حام که به دنبال اصرار برای شفاف در فضای عمومی نيز بيش از آن

 .ند کنند، مشغول ھای مالی خود را اعالم نمی  ھزينهتأمينتنھا به کنايه و تکرار ادعای نامزدھای رقيب که ھيچ يک محل 

 دارندتأکيد» ھای نجومی حقوق«ھای رقيب روحانی، به ميزان حقوق دريافتی مديران با  سايت برخی وب  .

کاران عليه دولت حسن روحانی،  می در سال گذشته آغاز شد و انتقادات گسترده محافظهھای نجو جنجال بر سر حقوق

  .جمھوری ايران را در پی داشت سئير

  ھای چند ميليون تومانی  ھای حقوقی مديران بيمه مرکزی و دريافت پاداش ، اسنادی از فيش١٣٩۵در سال

چنين  ، اعضای ھيئت عامل صندوق توسعه ملی و ھمھای رفاه، صادرات، ملت، سينا، خاورميانه اعضای ھيئت بانک

 .شرکت فرابورس و شرکت بورس انرژی منتشر شد

 چنين برادر اسحاق جھانگيری، معاون  جمھور ايران و ھم سئيدر حالی که پيش از اين، حسين فريدون، برادر ر

جمھوری  ين دوره انتخابات رياستھای انتخاباتی دوازدھم ھای تلويزيونی و رقابت جمھوری در مرکز مناظره سئياول ر

 .حضور داشتند، اينک نام صاحبه عبری، ھمسر حسن روحانی نيز به انتخابات کشيده شد

  که   خود، با اشاره به سخنان حسن روحانی درباره اين١٣٩٦ ارديبھشت ٢٤روزنامه کيھان در سرمقاله

کند که ھمسران رقيبانش   را میئیکسی چنين ادعا«: خواھند در خيابان بين زن و مرد ديوار بکشند، نوشت رقبايش می

  ».دار است  استاد دانشگاه ھستند و در جامعه حضوری فعاالنه دارند، اما ھمسر خودش خانه

  ھزار ٨٦٠ھا در ھشت سال  آن«:  خود، در ھمدان گفته بود١٣٩٦ ارديبھشت ١٨حسن روحانی در سخنرانی 

اگر شما جوانان در خانه بنشينيد، بدانيد که در .  ھزار بانو سرکار رفتند٧٥٠خانم را بيکار کردند اما در دولت يازدھم 

ای تصميم  ھا روزی در جلسه آن. شناسم ھا را می شناسيد من آن ھا را نمی شما آن. پياده روھای ما ھم ديوار خواھد بود

طور که در  ه و مردانه ايجاد کنند، ھمانخواستند پياده رو زنان ھا می آن. رو ديوار بکشند گرفتند که در تھران و در پياده

  ».محل کارشان بخشنامه تفکيک جنسيتی را ايجاد کردند

 خواھد مثل دولت قبل زنان را در خانه  کنند رقيب ما می ادعا می«: باره نوشت نويس کيھان در اين سرمقاله

؟ ھرچند بيان چنين سخنانی !ز ھم جدا کندروھا ديوار بکشد و دختران و پسران را ا ھا و پياده  کند و وسط خيابانیزندان

گويند که دوستان آن روز  از کم مايه بودن گوينده آن حکايت دارد و توھين به فھم و شعور مردم است، اما اوال چرا نمی

کردند و اين مقام معظم   سنجاق و پونز را در پيشانی دختران فرو می٦٠ھا بودند که در دھه  و حاميان امروز خود آن

 ئیثانيا کسی چنين ادعا. ھا را گرفتند ھا ايستادند و جلو ديوار کشی در دانشگاه ری بود که آن زمان در مقابل آنرھب
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ن کرده ينش ھا نه تنھا زنان، بلکه مردھا را ھم خانه لی کارخانهيھای اقتصادی نادرستش و تعط کند که اکنون با سياست می

 ھمسران رقيبانش استاد دانشگاه ھستند و در جامعه حضوری فعاالنه دارند، کند که  را میئیثالثا کسی چنين ادعا!. است

  ».دار است  اما ھمسر خودش خانه

 شود، دخترخاله و ھمسر حسن روحانی است او در  صاحبه عربی که از او با نام صاحبه روحانی نيز ياد می

به گزارش ايسنا، عربی . انی ازدواج کرد با روح١٣٤٧ در شھر سرخه استان سمنان به دنيا آمد و در سال ١٣٣٣سال 

  .دار است و به فعاليت سياسی و يا اجتماعی چندانی مشغول نيست خانه

  

 جمھوری اين کشور به دليل تقلب در  سئيدر پی شکايت يک نماينده مجلس خبرگان ايران از حسن روحانی، ر

ای برای بررسی اين موضوع تشکيل  نده، کميتهھای اين نماي جمھوری ايران از کتاب سئيرساله دکتری و سرقت علمى ر

 .در مجلس تشکيل شد

 س کميسيون آموزش و تحقيقات ئيگزارش خبرگزاری تسنيم نزديک به سپاه پاسداران، محمد مھدی زاھدی، ر به

. اکبر کالنتری، نماينده شيراز در مجلس خبرگان عليه حسن روحانی خبر داد مجلس ايران از واصل شدن شکايت علی

 .ھای او سرقت کرده است جمھوری ايران را متھم کرده که در رساله دکتری خود، از کتاب سئياينده شيراز، رنم

 ای  ھفته آينده در کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس کميته«: س کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس افزودئير

 ».ه کميسيون ارائه کندشود تا ضمن رسيدگی به اين شکايت گزارشی را ب به ھمين منظور تشکيل می

 چون  چنين ھنگامی که با برخی اساتيد زبان ھم من در تحقيقات اوليه و ھم«: تر گفته بود اکبر کالنتری پيش علی

 رساله علمی وی تحت عنوان ٤ از فصل ئیآقای جالل رحيميان متن انگليسی را بررسی کرديم، متوجه شدم درصد باال

است و اگر اين رساله » حکم ثانوی در تشريع اسالمی«نام کتاب اين حقير . ه استکپی شده از کتاب بند» حکم ثانوی«

 ».متعلق به آقای روحانی باشد اين سرقت علمی صحت دارد

 دکتری حسن روحانی  پروژه ارزيابی اصالت رسالهئیگزارش نھا«چه  خبرگزاری تسنيم با استناد به آن  «

تری، ضياءالدين سردار، نوئل کالسون، حميد عنايت، وائل حالق، سيد اکبر کالن ناميد، گزارش کرد، عالوه بر علی

ابواالعلی مودودی، پاتريک بنرمن، ھاشم کمالی، ويليام مونتگومری وات از ديگر کسانی ھستند که حسن روحانی از 

 .مطالب آنھا در رساله دکتری خود استفاده کرده است

  تز دکترای من مربوط به يک «: علمی تز دکتری، گفتروحانی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره سرقت

  ».زمين نداديم تز بگيريم. دانشگاه معتبر است

  

 ارديبھشت، نسبت به سخنان ٢۴شنبه  ه، روز يکئيگوی قوه قضا ای، معاون اول و سخن غالمحسين محسنی اژه 

  .داد سال گذشته واکنش نشان ٣٨حسن روحانی، در مورد صدور احکام اعدام و زندان در 

 را به حال برخی داريم که امروز برای رای جمع کردن حتی گذشته تأسفما کمال «: چنين اشاره کرد او، ھم 

 ».گفتند بايد برخی از افراد در مالء عام مجازات شوند اند که يک روز می فراموش کرده. اند خود را فراموش کرده

 از جمله فارس ئیھا است که اخيرا خبرگزاری» هکودتای نوژ« در مورد ۵٩ای به سخنان روحانی در سال  اژه 

طبق مطلب منتشر شده، حسن روحانی که در آن وقت نماينده مجلس بود در سخنرانی خود . اند آن را بازنشر کرده

  .عام شده بود در مالء» گران توطئه«خواستار اعدام 
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  مردم «ه در روز انتخابات،  ارديبھشت در جريان يک سخنرانی در شھر ھمدان گفته بود ک١٨روحانی روز

  ». سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند٣٨ که در طول ئیھا کنند آن ايران اعالم می

 رئيسی . گرای انتخابات رياست جمھوری اشاره داشته باشد تواند به ابراھيم رئيسی، نامزد اصول اين سخنان می

ه بوده ئي؛ از جمله دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضائی قضائیھا دار سمت  عھده۵٧ انقالب ئیھای ابتدا از سال

  .است

 هللا  او ھمراه با تعدادی ديگر از جمله مصطفی پور محمدی، وزير دادگستری دولت روحانی، از سوی آيت

يان  به دليل صدور احکام اعدام برای زندان۶٧حسينعلی منتظری، قائم مقام وقت رھبری حکومت اسالمی، در سال 

 .سياسی مورد انتقاد شديد قرار گرفته بود

 ھا  انتقاد روحانی در شرايطی ابراز شد که تاکنون خبر يا گزارش و يا نقل قولی در مورد مخالفت او با اعدام

  . انتشار نيافته است۵٧ھای پس از پيروزی انقالب بھمن  در سال

 اش، پورمحمدی که  ال اخير رياست جمھوری را کرده است که در دورز چھار سئیروحانی در حال چنين ادعا

ھا و فعالين  بود چندين ھزار را را اعدام کرده اند و طبق آمار و گزارشات رسانه» تيم مرگ«او نيز مانند رئيسی عضو 

  .ھا در دوره روحانی نسبت به دوره احمد نژاد تقريبا سه برابر شده است حقوق بشر، رقم اعدام

  قدر    ميليون تومانی مديران دولتی، حقوق کارگران چه٢٠٠ و ١٠٠ھای  حقوقجالب است که در مقابل اين

 ١٣٩٦ شده از سوی شورای عالی کار برای کارگران در سال تعيين ھزار تومانی ٩٣٠است؟ حداقل دستمزد ماھانه 

ه موقع پرداخت تازه اين حقوق ھيا بخور و نمير نيز ب. شود برآورد می» چھارم ميزان خط فقر  سوم تا يک  بين يک«

  .گردد نمی

  در اسفند سال گذشته اعالم کرده بود که سبد معيشت ماھانه يک خانواده سه و نيم نفره ٩۶کميته مزد سال 

  . ھزار تومان است۴٨٠ دو ميليون و  کارگری،

 کنند، زيرا در واحدھای  اين در شرايطی است که چند ميليون کارگر اين حداقل دستمزد را نيز دريافت نمی

کنند که مشمول مقررات قانون کار، يعنی حداقل دستمزد، افزايش مزد و بيمه،   کارگر کار می١٠تر از  کوچک با کم

کنند،  کارگرانی که به اين وضع معترض ھستند و يا برای آزادی بيان و تشکل و اعتصاب و اعتراض فعاليت می. نيستند

ر دوره اخير، دولت با سرکوب مداوم فعاالن کارگری و د. ھمواره با اردعاب و تھديد و زندانی روبرو ھستند

ھا، تالش کرده است تا از اخراج فردی و جمعی کارگران معرتض گرفته تا با صدور و  اعتراضات بر حق و عادالنه آن

 ھا و واحدھای مختلف جلوگيری کرده اما با اين وجود، ھای کارگران در کارخانه اجرای حکم شالق و زندان از اعتراض

 در ٩۵ھای کارگری در سال  ميزان اعتراض. ھای کارگران در سراسر ايران رشد و گسترش يافته است اعتراض

  .دھد  درصد افزايش نشان می٢٧، حدود ٩۴ھای مشابه در سال  مقايسه با اعتراض

  ت که  آذر سال گذشته گف٢١در ھمين ارتباط، حسين ذوالفقاری، معاون امنيتی و انتظامی وزارت کشور، روز

  ». درصدی داشته است۶٩ھای اجتماعی، کارگری و صنفی در ايران طی سه سال اخير افزايشی  اعتراض«

 ھای روحانی از جمله رفع مشکالت اقتصادی، حمايت از اقشار ضعيف،  به اين ترتيب، ھيچ کدام وعده

، در ...ھا و ھا، آزادی رسانه ت بھبود وضعيت بھداشت و آموزش، احترام به حقوق زنان، کودکان، اقلي ،ئیزا اشتغال

ھای انتخاباتی نقشی پررنگ دارد اما   که معموال در سخنرانیئیھا وعده. چھار سال رياست جمھوريش تحقق نيافته است

 .ماند بعدھا در ھمان مرحله حرف و حديث باقی می
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 حمله به ماشين روحانی توسط کارگران خشمگين معدن يورت آزادشھر 

 

 ھا و  حضور پرحاشيه روحانی در ميان بازماندگان قربانيان معدن يورت گلستان که با اعتراض

کارگران معدن يورت به ماشين روحانی حمله کرده .  ھمراه بود به دستمايه تبليغاتی رقبا بدل شده استئیھا اعتراض شبه

  .دند که برای رای گرفتن به اين جا آمده استبو

  تن رسيده و ھنوز روشن نيست که چند  ۴۴به » زمستان يورت« ارديبھشت در معدن ١٣شمار قربانيان انفجار

: گويد يک کارگر معدن طرزه شاھرود می. ھا کارگر را گرفت باره زندگی ده انفجار يک. جسد ديگر زير آوار مانده است

 ».استخراج در معدن يعنی اين که ھر روز بروی به جنگ. ميريم سر کار، اميد برگشتن نداريمما ھر روز که «

 »فيلم مستند کوتاھی است که کار، مشکالت و زندگی کارگران در معدن را به تصوير کشيده » ھای سياه نفس

 .شود ح روز بعد کار آغاز میصب ۵دوباره از . بعد حمام، غذا و خواب. کنند شب کار می ٩صبح تا  ۵  کارگران از.است

گويند که وقتی  کارگران در اين مستند به ما می. سال ٣٠شدند،حاال با  سال سابقه بازنشسته می ١۵اين کارگران قبال با 

. گيرند وقتی ھر روز بايد دو کوپن غذا بگيرند، يکی می. دھند ھا يک ماسک بدھند، ھر دو سال يکی می بايد ھر ماه به آن

ھا در حالی است که از ترس  و ھمه اين.  است که حتی آب ھم نداردئیھا گويند محل استراحت و خوابشان اتاق ھا می آن

 .بخت است  توليد شده و ساخته علی نيک١٣٩٣بھار سال » ھای سياه نفس «.کنند اخراج اعتراض نمی

 ن با موضوعات اقتصادی سومين و آخرين مناظره تلويزيونی دوازدھمين دوره انتخابات رياست جمھوری ايرا

اطالعيه کميسيون انتخابات درباره بايدھا و نبايدھای مناظره اين بار ھم قرائت شد اما اين آخرين مناظره بود و . بود

نفع در قاچاق  خواری، نھادھای قدرتمند نظامی ذی ھا، رانت سازی فساد اقتصادی، پرونده: نامزدھا با توپ پر آمده بودند

 اسکله مربوط به از ما بھتران برای ١۴۴ھای بانکی، ،  جومی مديران، وزرای تاجر، سوء استفادهھای ن کاال، حقوق

  .قاچاق کاال، مشت نمونه خروارند

 گو دانست ھا را انکار نکرد فقط خود را مبرا و ديگران را پاسخ وجود اين پديده» مردان کانديداھا«يک از  ھيچ. 

 يزی برای اقتصاد مقاومتی، به موضع تھاجمی مناظره اول بازگشتر اسحاق جھانگيری در نقش مدير برنامه .

رئيسی و قاليباف را در .  ھزارتومانی با روکش طال توسط شھردار تھران در برج ميالد گفت۴٠٠از سرو بستنی 

آقای : و پاسخ ميرسليم که. رابطه با قاچاق کاال مواخذه کرد و برای نداشتن برنامه اقتصادی زير ضرب گرفت

 ۴ھای  برنامه خود او، ادامه سياست. تان را بگوئيد بعد از آقای رئيسی برنامه بخواھيد ھانگيری شما خودتان برنامهج

  .سال گذشته بود
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 اگر بتوانيم توليد را باال ببريم، قاچاق از . خواھند ما را به دوران قبل برگردانند روحانی ھشدار داد برخی می

  .گذاری خارجی گذاری و سرمايه دولت الکترونيک، امنيت سرمايه. جاد کنيمبايد رقابت آزاد اي. رود بين می

  ابراھيم رئيسی در روز نيمه شعبان از دولت مھدوی گفت که فقير نواز است، از ضرورت دريافت ماليات

ران و او ابراز آمادگی کرد به نمايندگی از کارگ. توسط دولت گفت گرچه امپراطوری خود او از اين امر مستثنا شده

  .کشاورزان و زنان سرپرست خانواده با روحانی مناظره کند

 ھای نجومی  از حقوق. دانست ھای دولتی را از بر می استفاده و سردار قاليباف، شھردار تھران آدرس ھمه سوء

  .جمھور و جھانگيری معاون او سئيخواری شخص ر رانت. جمھور و معاون او سئيخواری ر تا رانت

 ھای مجازی به انتشار اسناد دست زدند تا طرف مقابل را افشا و  رفداران کانديداھا در شبکهدر حين مناظره ط

  .خود را تبرئه کنند

  رسيد از ھم دور نيستند و در  نظر می قدرھا ھم که در وھله اول به آن» کانديداھا«در پايان اما روشن شد که

 ١۵٠ھا را به  رئيسی گفت يارانه.  رھبر سيلی نخورنداند تا از سوی عين حال خط قرمزھای حاکميت را رعايت کرده

ھا را ادامه خواھد داد اما نه  دولت او يارانه. ھا مخالفتی ندارد  با توزيع يارانه و روحانی پاسخ داد. رساند ھزار تومان می

  .گويد به ميزانی که رئيسی می

 بپردازند و » اقتصاد و معيشت مردم«ه از روز اول فروردين تا امروز رھبر حکومت ھمه را فراخوانده بود ب

راھی برای حل مشکالت اقتصادی و کاھش . اما گسل اصلی درست در ھمين نقطه ظاھر شد. از مسائل ديگر بپرھيزند

  .تنھا صدقه بود و شعار. ھای اجتماعی ارائه نشد شکاف

 کنند  سانی که اين کار را میک. ھا به توليد داخلی قاچاق کاال است ترين ضربه يکی از مھم :اسحاق جھانگيری

در مقطعی مسايل کشور رفت سمت شعار دادن، قاچاق و فساد به . زنند خواھند رانت کسب کنند و به توليد ضربه می می

نمايندگان ھمان تفکر .ھمين دليل افزايش پيدا کرد و اقتصاد داخلی به سمت فروپاشی و سياست به سمت تنش دارند

  .قدر شعار است ھا واقعی و چه ھای آن ايد ببينند که چه قدر حرفمردم ب. امروز حضور دارند

 در . ن خود در کار تجارت دست دارند، برخورد با قاچاق ممکن نخواھد شدمسؤوالوقتی وزيران و  :رئيسی

 . کامل مبادی ورودی کامال ممکن استکنترولحالی که برخورد موثر با قاچاق کاال از راه 

 توانند از  چگونه است که عناصر و افرادی می. شود  رسمی کاالی قاچاق وارد می اسکله١١٤از  :طبا ھاشمی

 اسکله برای ١١٤ھای رسمی کاالی قاچاق وارد کنند؟ از برادرانی که اطالعات بھتر و دقيق دارند بگويند اين  اسکله

 کيست؟

 توان انتظار   چطور میشوند، ھای نجومی می گذار حقوق وقتی بعضی اعضای دولت و مديران، پايه :قاليباف

وقتی . داشت که با قاچاق برخورد کنند؟ ھمين ھفته گذشته ديديم که يک وزير فرھنگی در کار واردات کاال دست دارد

 خواھيد سرمايه جذب کنند؟  کنيد، چطور میتأمينگذاران را  توانيد امنيت سپرده شما نمی

 شوند وسايلی برای جلوگيری از قاچاق وجود   مین گمرک متوجهمسؤوالچرا در سال جاری ناگھان  :ميرسليم

ای داشتيد برای مبارزه با قاچاق؟  دارد؟ در اين چھار سال خواب بودند که االن به اين موضوع پی بردند؟ چه برنامه

 کنيد؟  ميليارد قاچاق چطور اعتماد می١٢ای داريد؟ به اين رقم  برای ردگيری مالی چه برنامه

 در دنيا . يفيت توليد داخلی را باال ببريم و بتوانيم ارزان توليد کنيم، قاچاق نخواھيم داشتاگر بتوانيم ک :روحانی

برای فرصت دادن به توليد داخلی بايد رقابت آزاد را برای بخش خصوصی . قاچاق کاالھای معمولی ديگر معنا ندارد
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زنند برخورد   که در مورد فساد حرف میئیھا نبايد با رسانه. فراھم کنيم و اين با دخالت نھادھای بانفوذ ممکن نيست

 .بايد دولت الکترونيک درست کنيم تا ھمه چيز شفاف باشد و جلوی قاچاق گرفته شود. کنيم

 آقای قاليباف امالک مردم را چه کرديد؟ طبق گزارش سازمان بازرسی امالک مردم را بخشيديد :جھانگيری .

 مورد رسيدگی ۵٩دادستان گفت تا به حال به . تخفيف نجومی داديد  . نداديدمسألهکس اجازه مداخله در  به ھيچ

خواھيد  می. کسی را که افشا کرد گرفتيد و زندانی کرديد.جلوی تحقيق و تفحص مجلس و شورای شھر را گرفتيد.کرديم

؟ بانک دئيگو گذاری می از امنيت سپرده. شود اگر وزيری تخلف کرده رسيدگی می. گری پيش ببريد با روحيه نظامی

. قوامين و بانک شھر چه وضعی دارند؟ بانک سرمايه متعلق به شھرداری را به يک مفسد اقتصادی واگذار کرديد

 ھزار تومنی برای ۴٠٠ مردم در تحريم گير کردند شما در برج ميالد بستنی ٩١ درصد شديد؟ وقتی در سال ۴طرفدار 

 کرديد؟ چه کسی سرو می

 روشی که دولت فعلی دارد و به . ت به معنای اين است که نفت خام نفروشيماستفاده بھينه از نف :ميرسليم

کاش . کند ھای اقتصاد مقاومتی است و ما را بيشتر به خارج وابسته می کند، خالف سياست افزايش صادرات افتخار می

توسعه .  نگه داريمھای خارجی توانستيم پول حاصل از فروش نفت را وارد کنيم و مجبور نبوديم در بانک کم می دست

 .صادرات نيازمند مقررات ويژه گمرکی است

 پتروشيمی ما که در انبار مانذه بود . دولت افتخارش اين است که با برجام بازار صادرات را باز کرد :روحانی

ت بخشی از قدر .  نفت خام طبق قانون بوده افزايش صادرات. ميعانات ما که روی آب مانده بود صادر شد. صادر شد

برد اما ما تنھا کشوری ھستيم که برخالف بقيه  بازار نفت ما را عربستان داشت می. اقتصادی ما وابسته به نفت است

 .اعضای اوپک سھممان را افزايش داديم

 توليد ئیفروشی خيلی خوب عمل کرديم و در بسياری جاھا توانستيم کاالھا ما در جلوگيری از خام :جھانگيری 

. برای اولين بار در اين دولت صادرات غيرنفتی از واردات بيشتر شد. فروشی تا حدی گرفته شود کنيم که جلوی خام

 کرديم و تعيينخرند خط اعتباری ارزی   که کاالھای ايران را میئیبرای کشورھا. ايم فروشی عوارض گذاشته برای خام

 .کنيم يک بسته حمايتی کامل از صادرات حمايت می

 شود و نفت با ارزش  فروشی گرفته می ھای مختلف ايجاد بشود جلوی خام  در استانئیھا اگر پااليشگاه :رئيسی

برای کاھش وابستگی به نفت بايد ماليات . شد انجام نشده است آنچه بايد در اين رابطه می. رسد افزوده به فروش می

توانيد جلوی قاچاق را  شما می. گيرند یه ايراد مئيشود، اما از قوه قضا پرونده فساد در دولت به وفور توليد می. گرفت

دولت صبح تا . اخذ ماليات ارزش افزوده منجر شده به تعطيلی واحدھای توليدی. بگيريد اما به نظر ما عزم آن را نداريد

 . بايد رسيدگی کندئی تبديل شده به محل پرونده توليد فساد و دستگاه قضا شب

 ھای اقتصاد مقاومتی، بايد  ای واقعی انجام دھيم، با توجه به سياستاگر بخواھيم صادرات را به معن :طبا ھاشمی

 .بھترين کاالھا را توليد کنيم

 از جمله ] به جھانگيری. [اگر بانکی تخلف کرده با آن برخورد کنيد. خيلی پر رويند، خيلی جوسازند :قاليباف

 .با بانک گردشگری برادر خودتان برخورد کنيد

 ما به جای اينکه مثل اآلن صادرات خود را به چند کشور .  کردن مواد خام استمشکل اصلی صادر :ميرسليم

 .محدود کنيم، بايد آن را گسترش دھيم
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 ھا نياز به اصالح  بانک. ھا افزايش دھيم قصدمان اين است که بودجه عمرانی را با ھمکاری بانک :روحانی

 آمدند که وقت ما را گرفت که چطور پول مردم را پس ات اعتباری غير مجاز در دولت قبل به وجودمؤسسبرخی . دارند

خواھيم قدرت اقتصادی  اگر می. کنيم ھا داريم سرمايه خارجی را جذب می از طريق بانک. بدھيم و چطور اصالح کنيم

 .ھاست ھايش تقويت بانک کن شود يکی از راه بشويم و فقر ريشه

 اندازی توليد و وام ازدواج مؤثر  گذشته نظام بانکی در راهدر سال . بايد نظام بانکی را اصالح کنيم :جھانگيری

 .تواند راه توسعه را باز کند اگر بتوانيم موانع جلوی راه نظام بانکی را برطرف کنيم اين نظام می. عمل کرد

 شما ميعانات می بريد در حساب .  درصد کاھش داشته است١٠صادرات غيرنفتی . د صادراتئيگو می :رئيسی

 . آمارسازی استاين. نفتی

 است ئیداری يک پديده مدرن اروپا شده، اما اصوال بانک  در نظام بانکداری ما اصالحاتی انجام :طبا ھاشمی 

. ھا چيست دانند اين کس، نه مديران بانکی و نه مشتريان نمی ايم و ھيچ ايم عقود اسالمی را بر آن اضافه کرده که ما آمده

دار تبديل  ات بنگاهمؤسسھا االن به  بانک. جارت و صنعت کمک کند، بايد شفاف باشداگر قرار است بانک به توليد و ت

 .در نظام بانکی بايد تجديدنظر اساسی صورت گيرد. اند شده

 مشکل اين است که دولت در . ای در بحث توليد و کار و اشتغال دارند  کنندهتعيينھا حتما نقش  بانک :قاليباف

ھا به چند ھزار نفر  عمدتا اين.  ھزار ميليارد تومان وام داده شد۵٠٠بيش از . اکارآمد استھا ن اداره و نظارت بر بانک

 ميليونی مخالفت کرد، مجلس اين را تصويب ١٠دولت با وام . مردم حتی برای وام چند ميليونی مشکل دارند. داده شد

 .گذاران را شما رعايت نکرديد امنيت سپرده. کرد

 خواھيد با بدھکاران برخورد کنيد در حالی که  طور می چه.  از نقاط ضعف دولت استنظام بانکی ما :ميرسليم

داری شما االن رباخوری است، کاله شرعی درست  بانک. ھای دولت ھستند ھا نورچشمی بخش قابل توجھی از آن

ھا به  خورد کنيد؟ بانکخواھيد بر با غارتگران منابع بانکی چطور می. کنيد اند و به اعتراض مراجع ھم توجه نمی کرده

 .اند آستانه ورشکستگی رسيده

 بنابراين اولين تالش در . ايران منابع مختلف خود را در اختيار ما گذاشت و ما آن را تخريب کرديم :طبا ھاشمی

اما در . تر است اين زمينه مدرن کردن کشاورزی در جھت اصالح سرزمينی ايران است و اين از ھر کار صنعتی مھم

بعد ھم بايد .  شده و بايد توليد برای صادرات داشته باشيمتأکيد توليد در اقتصاد مقاومتی بر صادرات زمينه

 .داری را اصالح کنيم گذاری جذب کنيم و نظام بانک سرمايه

 مناسب  گذاری در توليد نيازمند نيروی انسانی کارآمد و تکنولوژی و سرمايه. توليد بحث مھمی است :قاليباف 

گذاری خارجی  سرمايه ھم داريم، البته به سرمايه. ديده داريم ھای مختلف نيروی مناسب و آموزش مروز در بخشا. ھستيم

 تر شده و کارخانه ھا چند ده ھزارش تعطيل شده؟ بينيم بيکاری بيش اما در عمل می. ھم نياز داريم

 ما . ست و يکی ھم فناوری استگذاری ا خواھيم توليدمان رونق پيدا کند يک راھش سرمايه اگر می :روحانی

ای درآمد ما در اين سال  با توافق ھسته.  شرکت فعال ھستند٣٠٠بنيان عملکرد خوبی داشتيم و  روی شرکت ھای دانش

 ميليارد را بگذاريم برای ١٥خواھيم  ما می. فروش ما تقريبا دو برابر شده است. شود  اضافه میدالر ميليارد ٢٠

 .تغال اين استحل اش راه. گذاری سرمايه

 ھر قدر . ھا وام بدھيم ئیمی خواھيم به روستا. گذاريم پذير می  ميليارد ھم برای حمايت از اقشار آسيب۵تا  ٣

 .دھيم تا بتوانند از آن برای توليد استفاده کنند پول بياورند دو برابر را می
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 ٣ در وزارت اقتصاد ثبت شده و دالر ده ميليارد ٩۵در سال . ما منابع را به سمت توليد برديم :جھانگيری 

 .ش جذب شدهدالرميليارد 

 ھا  خيلی. رويم مواجھيم با کارگرانی که بيکار شدند در ھر شھری می. ھزار کارگاه تعطيل شده ٢۵٠ :رئيسی

آيا . ھای خاص بد حساب دادند دولت نقدينگی کم نداشته است، اما تسھيالت را به آدم. شان کمبود نقدينگی است مشکل

کشور ما . اند  ميليارد تومان به يک نفر وام با بھره صفر داده٣٠٠بھره بگيرند؟  م تا به حال شده است که وام بیمرد

 .توانيم توليد کنيم اين چه اثری دارد گيرد، وقتی خودمان می وقتی کسی اجازه واردات می. قطب کشاورزی است

 ايجاد شغل درست . کند  جديد، ايجاد اشتغال نمیصنعت و کشاورزی در دنيای امروز و با فناوری :طبا ھاشمی

امروز . توانيم انجام دھيم، صادرات خدمات مھندسی است  که میئیيکی از کارھا. از راه گسترش توريسم ممکن است

توانند تمام محصول  ھای ما بايد بدانند که نمی شرکت. کنند ھای ايران دکل و سکوی گاز در خليج فارس درست می شرکت

 .بايد به بازار خارجی فکر کنند. ا در ايران بفروشندخود ر

 با ھدفمندی قرار شد ھمه از آن به شکل . ما قبال يارانه داشتيم اما افراد خاصی دريافت می کردند :رئيسی

 ٣٣ درصد به ٢٣تر شده و از  فقر بيش. شود  دارد توزيع میئیاين يارانه با فراز و فرودھا. مند بشوند عادالنه بھره

شود  ھا داده می بايد پولی که به اين.  ھزار تومان می گيرند می بينيد۴۵بايد زندگی کسانی را که فقط . صد رسيده استدر

. بينی شده است در قانون ھدفمندی منابع ديگر پيش. گويند درست ھم می. گويند پولش از کجا بايد بيايد می. را زياد کرد

 .از جمله در بخش توجه به فقرا. د اجرا شود ای است که کامل باي قانون ھدفمندی بسته

 ھزار تومان در دولت قبل يارانه به ھر نفر داديم، قيمت ميوه سه برابر شد و مسکن گران ۴۵ما  :طبا ھاشمی 

االن ھم اگر بخواھيم يارانه نقدی را دو يا سه برابر . شان در آورديم شد و سوخت گران شد و در واقع دوباره از جيب

خاطر جلب  نبايد به. آوريم شان در می  ھزار تومان از جيب٨٠٠دھيم،   ھزار تومانی که به آنھا می٢۵٠جای کنيم، به 

 . زدئیھا رای چنين حرف

 خواھند کار توليد کنند مثل کارخانه دارھا و سرمايه گذاران  دانيد کسانی که می می. بايد کار توليد کنيم :قاليباف

ھا تالش دارند   درصدی۴چرا؟ چون . تاجران ما ھمه رفتند در حاشيه. رويه دات بیتحت فشارند از جانب قاچاق و وار

 .ترين استفاده را از اموال عمومی ببرند بيش

 ئیيارانه سالمت و راه روستا. خواھند پول پخش کنند طور که در آن دولت پول پخش کردند می ھمان :روحانی 

منتھا ما دنبال . نامه ما اين است که اين يارانه فعلی ادامه پيدا کندبر. شود متوقف کرد برای پول پخش کردن را می… و

ھمه . مستمری افراد کم درآمد را سه برابر کرديم. اين در برنامه دولت دوازدھم است.  اجتماعی ھستيمتأميننظام جامع 

بايد به کسانی که فقير .  شودافرادی را ھم که درآمدشان زير خط فقر ھستند بيايند ثبت نام کنند و حقوقی به آنھا داده

 .ھستند، کسانی که بيکار ھستند رسيدگی شود

 تر  مردم بدانند که پرداخت يارانه سه راه بيش. سرزده به خانه فقرا نرويد که عکس و فيلم بگيريد :جھانگيری

مندان دولت را کم کننند شود يا حقوق کار  ھزار تومان می٨ھای انرژی را گران کنند که بنزين  يا بايد قيمت حامل: ندارد

اگر ھر کدام از اينھا را انجام بدھند، اقتصاد کشور را نابود . کند و يا از بانک مرکزی بگيرند که به تورم اضافه می

 .خواھد کرد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣٣

 تر باشد سھم ھمه مردم  اگر کيک اقتصاد بزرگ. ھاست ف ترين ھد رشد اقتصادی يکی از مھم :جھانگيری

 بايد سرمايه خارجی دالر ھزار ميليارد ۶۵. ھای مھم برای اين کار سياست خارجی است ياستيکی از س. شود تر می بيش

 .جذب شود

 بيش از .  درصدش مربوط به نفت است۶ درصد است که ٧رشد اقتصادی اعالم شده از سوی دولت  :رئيسی

ما رکورد زده، چرا رکود در کشور . ھا کاھش پيدا کرد سازی بودند که تعداد آن صد شرکت آماده خصوصی يک

توانيم  با کشورھای ھمسايه می. ايم؟ حتما با ديپلماسی عزتمندانه مسائل قابل حل است د از رکود عبور کردهئيگو می

ھای  اگر بخواھيم مشکل اشتغال حل شود، بايد پيشرانه. تجارت خوب داشته باشيم و به زندگی فقرا ھم رسيدگی کنيم

 .فعال کنيم و با قاچاق و واردات کاال مبارزه کنيماقتصاد مثل مسکن و کشاورزی را 

 شود رنگ و روغن بزنيم به کشور نمی. توسعه غير از سرمايه و کوشش راه ديگری ندارد :طبا ھاشمی .

 و ضد انقالب ئینما م اين سياهئيگو شود می فيلم از مملکت خارج نمايش داده می. م مملکت االن واويال استئيشود بگو نمی

طلبی  بايد از ھمه چيزمان بزنيم تا به توسعه برسيم، با فراخنای و راحت. ھا شد ئینما اين تريبون بدترين سياهاز . است

 .توانيم به توسعه برسيم نمی

 ميليون شغل در دولتمان ايجاد خواھيم کرد که يک و نيم ميليون آن در مناطق محروم ۵مطمئن باشيد  :قاليباف 

فروشی اين  دستی و جلوگيری از خام نئيصنايع سنگين، نفت، پتروشيمی و توجه به صنايع پاحتما با توجه به . خواھد بود

بخش مسکن را رونق . ھای تعطيل شده به کار خواھيم گرفت نقدينگی را برای راه انداختن کارگاه. کار را خواھيم کرد

 .کنم که رونق ايجاد کنم تی تعھد می ھای گردشگری و آی خواھيم داد و در حوزه

 )ايد به قيمت متری سه ھزار تومان و   متر زمين گرفته٨٠٠  شما در اين شھر در شھرک غرب) به جھانگيری

 .تا فساد جمع نشود مشکل حل نخواھد شد.  ھزار تومان١۴٠ متری خريديد به قيمت متری ٣٨۵طور زمين  ھمين

 بر کشاورزی، تأکيددر روستاھا با . کنيم انداز و برنامه ششم را برای کشاورزی دنبال می سند چشم :قاليباف 

تا زمانی که با فساد و رانت مبارزه نشود، موفق به رسيدن به نقطه . اندازيم صنايع کوچک و صنايع خانگی راه می

 . و صادرات نخواھيم شدئیخودکفا

 نده نظام زيب. دولت بايد ساختارھای فسادزا را برطرف کند. امنيت کشور در گرو مبارزه با فساد است :رئيسی

ن پاک و داشتن حساسيت به فساد مسؤوالدوم به کار گرفتن . اداری ما نيست که ھر روز يک مورد فساد آشکار شود

اگر کسی فاسد است بايد گوش او را گرفت و او را . ما در دولت کار و کرامت متعھديم که جلوی فساد را بگيريم. است

 .مشکل فساد را حل کردتوان  با عزم و اراده راسخ می. بيرون انداخت

 رصد کنيم و سيستم جامع مالياتی را ئیما در خصوص ماليات بايد افراد را مثل کشورھای اروپا :طبا ھاشمی 

خواھيم که بايد برای آنھا معافيت مالياتی  ما توليد صادراتی می. ًھای توليدی واقعا مظلوم ھستند شرکت. به کار بيندازيم

 .بگذاريم

 شما اگر با فساد . ؛ من با کسی عھد اخوت ندارم، ھر کس تخلف کرده با او برخورد شود)به رئيسی( :روحانی

ی که اآلن در ستاد مسؤولی يک طرفش قاضی فاسد بود و يک طرف دالر ھزار ميليارد ١٢مخالف ھستيد، در فساد 

 .شماست
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 کنايه . (ھشان منابعی بدھيمھمچنين فرزندانم که بروند خيريه بزنند و ب. زندگی من يک لکه ندارد :جھانگيری

صنعت خودرو . برنامه دادن اما سخت است. آقای قاليباف ملت گوششان از شعار پر است) به خيريه ھمسر قاليباف

 .پيچيده است، بايد از ظرفيتی که تا االن شکل گرفته با برندھای معتبر دنيا مشارکت کنيم و توليد کنی

 دولت بايد از . اين بر اساس تجربه خودم می گويم. رشد الزم استھمکاری صنعت و دانشگاه برای  :ميرسليم

کاری در اين مورد به مھاجرت جوانان  کم. ھا استفاده نکرد انه دولت فعلی از اين فرصتتأسفاينھا پشتيبانی کند اما م

 .مستعد منجر شد

 نابع يارانه سه برابر را چرا م. نبايد برای رای آوردن خود را دوستدار بزرگ مردم معرفی کنيد :طبا ھاشمی

کنيد؟ به جای پخش يارانه برای ھمه بايد به اقتصاد مقاومتی، توليد برای صادرات و رفع مشکل نابودی ايران  اعالم نمی

 .آب، جنگل، نفت در خدمت ما بوده و اگر به اين ترتيب ادامه دھيم کشوری سترون خواھيم داشت. توجه کنيم

 ايد بستگان شما در  شما که مطلع. د ھر کس تخلف کرده با او برخورد کنندئيگو می! آقای روحانی :قاليباف

 ٨٠٠شما . کنيد کنيد چون خودتان ھم از رانت استفاده می برخورد نمی. کنند ھای مالی اقتصادی و بانکی چه می حوزه

 متر زمين ٣٠٠ بيش از ٨٠د در سال ئيآقای جھانگيری بگو.  تومان گرفتيد٣٠٠٠متر زمين را در سال ھفتاد به قيمت 

توانيم با وجود اين ھمه منابع کشور را درست اداره کنيم؟ چون مديريت  چرا نمی.  ھزار تومان گرفتيد١۴٠را به قيمت 

 .بايد شجاعانه با فساد مبارزه کنيم و حق مردم را بدھيم. دھد نداريم و فساد اجازه نمی

 ھنری است و کمر مردم و اقتصاد را  ش داد که عين بیدولت يازدھم با ايجاد رکود تورم را کاھ :ميرسليم

برنامه برای صنعت خودروسازی . ما برنامه فوری برای توسعه کشاورزی با توجه به بحران منابع آبی داريم. شکست

ان و عشاير از ئيرسيدگی فوری به وضعيت کارکنان دولت و کارگران که قراردادی ھستند، و توجه به روستا. داريم

 . مالی صنايع کوچک و متوسط ھمتأمين. ھای ما است اولويت

 آقای قاليباف که دست من بود و نگذاشتم منتشر شود و گفتنم نبايد ٨۴؛ اگر پرونده سال )به قاليباف(: روحانی 

ات لوله  شما که ھميشه طرح. زديد کردم امروز اينطور حرف نمی دم انتخابات منتشر شود، اگر آن مردانگی را نمی

گرفتم که امروز  اگر جلوی شما را نمی. کنم گفتيد من اين دانشجويان را ظرف دو ساعت لوله می ود و ھميشه میکردن ب

ھای  شما بھتر است درباره زمين. خواھد راجع به اموال و امالک مردم صحبت کنيد شما نمی. ھا پر از لوله بود دانشگاه

. کرديد ه اعالم میئيالم کرديم و شما ھم بايد طبق قانون به قوه قضا را اعالمانما که امو. داديد طرقبه ھم توضيحاتی می

 .کنيد جا رياکاری می اين کار را نکرديد و امروز اين

 )خواھيد  اگر می.کنم امام رضا را برای مردم بگذاريد و آن را جناحی و حزبی نکنيد ؛ خواھش می)به رئيسی

 .بعد از انتخاباتنبات و پارچه سبز برای روستاھا بفرستيد بگذاريد 

 ما وقت آزمون و . بايد خطر جنگ را از ايران دور کنيم. اند ھا در دنيا قدرت گرفته جنگ طلب :جھانگيری

تر  راضی… مردم امروز از وضع ترافيک، محيط زيست و.  سال شھردار بوديد١٢آقای قاليباف شما . خطا نداريم

 . ھزار شغل مطمئن٩۶٠برنامه داريم برای ايجاد . آورديد ھزار رای ٧٠٠ در تھران فقط ٩٢ھستند؟ شما در سال 

 اگر جلوی فرار مالياتی گرفته شود، اگر جلوی قاچاق کاال توسط دولتمردان گرفته شود، اگر جلوی  :رئيسی

 .ن را بھتر کردئيھای پا توان وضعيت دھک اندازی افراد خاص به منابع بانکی گرفته شود حتما می دست
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 )ن اول و دادستان کل در دفتر شما آمدند و صحبت کردند و به شما اسناد و مدارک را دادند ؛ معاو)به روحانی

گفتم برخورد کنيد، اما گفتيد االن  ترين بستگان شما دچار مسائل ميليونی ھستند، اگر من جای شما بودم می که نزديک

 .برخورد نشود و تشکيک کرديد

 مگر شما آقای روحانی حق استفاده از زبان کردی را به کردھا .آزادی مدنی برای مردم وظيفه ھر دولتی است 

 .داديد؟ خدا و قانون اساسی اين حقوق را داده است

   

 ھای  گسل«ھشدار داد » آقايان کانديداھا«ای به  شايان ذکر است که دو روز پيش از مناظره سوم، خامنه

درباره مسائل  مناظره امروز . خورند  نه سيلی میکشور را تحريک نکنند و گر» ، زبانی و قومیئیاعتقادی، جغرافيا

جا که قدرت داشتند، معضالت  تا آن» آقايان کانديداھا«. ھای مورد ھراس رھبر نداشت اقتصادی بود و کاری به گسل

. ھا ارائه نداد ای برای پرشدن اين گسل برنامه» اقتصاد مقاومتی«بند  يک جز ترجيع اما ھيچ. اقتصادی را برشمردند

 فساد عميق دستگاه را برمال سازند، آن ھم به بھانه رو  ناظره امروز فرصتی بود تا شش دولتمرد سيستم سرکوب وم

  .کردن دست حريف

   

  ی در پوليس -ويژه امنيتی  ھای مھم به يتمسؤولوقتی ھر شش کانديدا که در اين سی و ھشت سال، دارای

. …گو و الت و  کار و پر رو و دروغ  چپاولگر و قاتل و جنايتاند ھمديگر را دزد و غارتگر و حکومت اسالمی بوده

 ھستند که مرزھا را در ئیھا  قاچاق دولت نيست ھمانکنترول مسؤولکند بگويد که  يک جرئت نمی کنند و ھيچ خطاب می

اسدارھا و ھا و پ طوری بدون وجود آقازاده اختيار دارند و ھيچ کاالی قاچاقی از زير دست کارکنان گمرک دولت ھمين

شمرانه از  شود خوب چيزی جز فحاشی به يکديگر ندارند و تازه بی رد نمی... بيت رھبری و انواع ارگان ھای امنيتی و

داری و چاقوکشی و  گويند در حالی که الفبای زبان انسانی را غير از چماق آفرينش شغل و حقوق مردم ھم سخن می

 باشد خوب کامال مشخص است که دالراش سه ميليارد   جذب سرمايهدولتی که تنھا ظرفيت. فھمند کشی نمی گردن

ھا، دولت  داند البته در بين جانی ست که خودش را بھتر از ديگران می تازه اين ھمان دولتی. تواند بيکاری را حل کند نمی

 ... اش پورمحمدی و وزير کارش ربيعی و س دادگستریئيروحانی کم ندارد نه خودش و نه ر

   

  فروشی، کليه فروشی، قرينه چشم فروشی، اعتياد، خودکشی، محروميت  خوابی، تن گورخوابی، کارتنرابطه

کاری و گرانی و تورم، ھمه  نشينی، بی ھای کارگری و محروم از تحصيل و درمان و بھداشت، حاشيه کودکان خانواده

ارتباط ... و» ره انقالبيذخ«وق را و صاحب حق» درست و قانونی « ر رايك مديونی يلي م۵٧ھا با دولت حقوق  نيا

ھای نجومی راضی و ھم از گورخوابی  تواند ھم از حقوق دھد كه چگونه می ح نمیياما به مردم توض.  مستقيم دارند

  !ناراضی باشد؟

  دولت چرا روحانی در جواب به نامه اصغر فرھادی درباره گورخوابی، از مردم می خواھد کمک کنند اما

و محدود به چھار » تر ر مادر حاللياز ش«و » حيصح«و » قانونی«ھا را  ن حقوقيران مربوطه ايچگونه سخنگو و وز

  ! اند؟ خوابی ناراضی ن حال از كارتنيدانند و به آن راضی و خشنودند اما در ھم نفر می

 معتادند و ھا  آن. خوابند  سرما در گورھای آماده می ھا را از فرط ار، شبيرآباد شھريای در قبرستان نص عده

ه ئيقوه قضا. ھا و فجايع انسانی ھستند دهين نوع پدي امسؤولبه ھر حال ھم حکومت اسالمی ايران، . سرپناھی ندارند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣۶

دھی کالن مواد مخدر در ايران، در دست  حکومت اسالمی ھر روز معتادان درمانده را باالی دار می برد اما سازمان

 . خصوص سپاه پاسداران است ھا و به  »خودی«

 تر  کوشند ھرچه بيش اين دوره برخی نويسندگان و ھنرمندان ايرانی در داخل کشور می انهتأسفبا اين وجود، م

گويند  گرايان مدح رھبر را می تر به اصول قشر نزديک. در صحنه عمومی خود را به دولت و سيستم حاکمه نزديک کنند

  . دن حسن روحانی ندارند از دانشمند خوانئیطلبان ابا تر به اصالح و جمع نزديک

 را در ئیھا  در خارج کشور ھم کم نيستند روشنفکران و ھنرمندانی که در پز و لباس اپوزيسيون چنين شيوه 

  .اند ھا در پيش گرفته ھای راست و دولت نزديکی به برخی سازمان

 می كه داشته باشد فرھنگ ھر مفھو. ت انسان دارد، فرھنگ استيق با انسانيای عم شهيلی كه رياز جمله مسا

وند يگر و به ھم پيكديھا از  ر موجودات و در ھمان حال جداكننده انسانيھا از سا انگر تفاوت انسانيای است كه ب واژه

  ھا است دھنده آن

 ھای اجتماعی دارد آن است كه نخست؛ فرھنگ دارای مفھومی مشخص و  دهيگر پديتفاوتی كه فرھنگ با د

ھا است و در ارتباط با  و سوم؛ فرھنگ امر ذاتی انسان. ای دو جنبه مادی و معنوی استست، دوم؛ فرھنگ دارين نيمع

  .  دولت در برخورد با ذاتی انسان محدود استئیھا است و توانا ھمه انسان

 ھای  گر از نقشيكی دي. ت بخشی به افراد و جامعه استيكند ھو فا میي كه فرھنگ در جامعه ائیھا كی از نقشي

 خاص در ئیجاد رفتارھايھای اجتماع است كه باعث ا ھا و حوزه گر جنبهي آن جھت حضور در دئیافرھنگ، توان

جاد فرھنگ اقتصادی، سياسی و يتواند در اقتصاد، سياست و اجتماع با ا كه فرھنگ می چنان. شود ھای مختلف می حوزه

  .اجتماعی است

   

 ات يات و روايكه در آ چنان. برخوردار استگاه خاصی در اجتماع يدر نگاه اسالم دولت و حاکميت از جا

دگاه اسالمی ين در ديچن ھم. دھد ت از رھبر را مورد توجه قرار میيد بر حركت جمعی ضرورت تبعيمختلف با تاك

دگاه روحانيون يدگاه به خصوص در دين ديا. ھايش بايد در خدمت ايدئولوژی اسالمی باشد گاه فرد و حقوق و آزادیيجا

، در مورد دخالت تام دولت در امور اجتماعی انسان و زندگی ...ای و خمينی، مطھری، خامنهچون  معاصر ھم

  . مورد توجه است» ت عامه نبویيھدا«خصوصی شھروندان، با اعتقاد بر 

 ز يران، در مورد نقش دولت در عرصه فرھنگ و ھنر نيعنوان رھبر حکومت اسالمی ا ز بهيای ن خامنه

 دی ماه ٢١دار با اعضای شورای عالی انقالب فرھنگی در يشان در سخنرانی خود در ديا. انه دارديكردی عملگرايرو

شود  د، نه میيايش بيش آمد، پيشود فرھنگ را در جامعه رھا كرد كه ھر چه پ نه می«: اند  ن خصوص گفتهي در ا١٣٨٢

تر  نیيز او به صورت عيگری نيی ددر جا. »د، الگو قرار داديھای غلطی را كه نه ممكن است نه مف ریيگ آن طور سخت

ن غلط يج كردند؛ اما اين فكر را ترويمان مردم كاری ندارد؛ نه مدتی ايشود گفت دولت به ا نمی«: اند تری گفته و ملموس

اما . كند ھای مصنوعی ناصر خسرو مبارزه می طور وزارت بھداشت با دارو فروش چه. فه دارديدولت وظ. است

  ».فه دولت استين وظيھای فرھنگی مبارزه نكند؟ با سم پراكنان فرھنگی مبارزه نكند؟ ا فروشوزارت ارشاد با مخدر 
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 ھای به وجود  با دگرگونی. جو كرد و داری جست هيت سرمايد در فلسفه حاكميدگاه را باين ديش ايدايشه و پير

 دولت در ئیجاد شد، كاراينی دوم اھای پس از جنگ جھا  كه در حوزه اقتصاد در سالئیھا آمده در اقتصاد و بحران

عنی واگذاری امور از يسازی  ، با مطرح شدن خصوصی١٩٨٠از دھه . رو شد اداره امور مختلف اجتماع با چالش روبه

واحدھای بزرگ و متوسطی كه در . تری شد نھاد دولت به بخش خصوصی، در برخی از كشورھا وارد مرحله تازه

مه دوم دھه يدر ن. داران منتقل شد هيھای خاص به سرما  اقتصادی و با برنامهئیش كارايافزازه يھا بود با انگ ار دولتياخت

د ي اجتماعی كه با اضمحالل سوياليسم موجود در كشورھای اروپای شرقی و شوروی سابق پد- اسی يھشتاد با تحوالت س

ای كه اگر در  گونه به . طرح شدك روند تحوالت عمده جھانی ميصورت  د و به ين موضوع تشدينه بروز ايآمد، زم

 بانك جھانی و تأئيدت نداشت، برای ھمراھی با قافله جھانی با يك امر ضروری واقعيعنوان   سازی به كشوری خصوصی

  .گرفت ھا قرار می ھای اقتصادی آن كشور، در دستور كار دولت رش برنامهيالمللی پول و غيره برای پذ صندوق بين

 ری كه حاكم بر ساختار حكومتی جھان غرب است ضروری يتوجه به اصل کلی و فراگدگاه، ين ديل ايدر تحل

افته و برنامه يه سامان يه اصالت سرمايھای غربی بر پا اسی، فرھنگی و اقتصادی نظامياصوال ساختار س. خواھد بود

كننده  نيو ابزارھای تضمن ين دسته از كشورھا در تمامی ابعاد از جمله در حوزه فرھنگ براساس قوانيرشد و توسعه ا

ه است كه چارچوب دخالت دولت را در حوزه امور ين توسعه سرمايقت، قوانيدر حق. شود م میيه تنظيسود سرما

   .سازد فرھنگی مشخص می

 ت تبعی يھای بزرگ اقتصادی و چند مليتی و نقش و ھو گاه خاص شركتين سيستمی با توجه به جايدر چن

چون بعد اقتصادی، دولت به  ز ھميشه و ساخت و ساز علوم نيبعد فرھنگی و توسعه اندھا، در  ھا در قبال آن دولت

  .كند صورت واسطه عمل می

 کنند تا مقصود و استراتژی اصلی خود را، يعنی  ن رو، دولت و کل حاکميت در امور فرھنگی دخالت میياز ا

جامعه در ديدگاه . ان دارديعنوان فرھنگ مردمی جرچه كه در جامعه به  ھای حكومتی بوده نه آن ھا و برنامه تحقق ايده

ھای مردم به  ھای توده ھای فرھنگی باورھا و اعتقادات خود را به جای نگرش شود و استراتژی چ انگاشته میيبه ھ

ای كه  ن مضمون كه توسعهيبد. تر جنبه توسعه ابزاری دارد شيدگاه، توسعه فرھنگی بين ديدر ا. كنند ل میيجامعه تحم

ن باور، يدر واقع در ا. اند تر در توسعه ابزارھای فرھنگی است كه در خدمت اھداف حكومت شيشود ب اھده میمش
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 به رو بناھا توجه دارند و از آن به مثابه ابزاری در ی فرھنگیھا شهيھا و توسعه اند ق نگرشيھا به جای تعم دولت

  .گيرد خدمت خود بھره می

 ميليتاريستی و مذھبی كه ئیگرا کار، فاشيستی، ملی شات راست و محافظخصوص در نزد گراي دگاه، بهين ديا ،

دگاه دولت ين ديدر ا. كند ت و محور نظام اجتماعی نگاه میي عنوان مركز ك مبتنی است، به دولت بهيدئولوژيھای ا هيبر پا

 اجتماعی و فرھنگی را ت سرپرستی و تكامل ساختارھایمسؤولين نھاد در نظام موازنه اجتماعی يتر عنوان بزرگ به

ل يستند، بلكه به دليات دولت نتأثيرھای فرھنگی نه تنھا جدا و مستقل از  زیير ل، اصوال برنامهين دليبه ھم. برعھده دارد

ای   نحو گسترده ھای فرھنگی به زیير  فرھنگ و برنامه كننده جامعه، حوزه تيعنوان متولی و ھدا گاه خاص آن بهيجا

است گذاری كالن فرھنگی به نحو متمركز بر عھده دولت يفه سيرو، وظ نياز ا. د اجتماعی قرار داردن نھاي اتأثيرتحت 

   .است و ھنمند ھم بايد در خدمت اين اھداف قرار گيرد

 ھاست كه  ھاست و با انسان ن است كه فرھنگ ذاتی انسانين امر در عرصه فرھنگ ايتر ادیين و بنيتر اصلی

ست به بيان يكاری و دخل و تصرف ن د توجه داشت در ذات، امكان دستيرو است كه با نياز ھمكند  دا میيفرھنگ معنا پ

شمندان يرو است كه ھمه اند نياز ھم. د صريحا گفت كه دولت حق دخالت در زندگی افراد و فرھنگ آن ھا ندارديديگر با

  . اند ھا را از دخالت در محتوای فرھنگ بر حذر كرده و بزرگان عرصه فرھنگ، دولت

 د يا طور خالصه ب ست و بهينش فرھنگ نينقش دولت و حاکميت، آفر« كه تأکيدن امر ينه بايد به اين زميدر ھم

نش فرھنگی و آزادی بيان و عقيده و تشکل ھنرمندان و يتوانند در محتوای فرھنگ، در آفر ھا نمی گفت كه دولت

نھادھای مختلف . ھا را محدود و يا سانسور و سرکوب سازند  كه آن ا آنينندگان فرھنگی و اجتماعی دخالت كنند يآفر

 آزاد و برابر و ئیدھی کنند و در فضا فرھگی، ھنری، سياسی و اجتماعی، بايد مستقل از دولت خود را سازمان

ھای خود را سازمان دھند و خود نيز مجری آن باشند و وجود دولت را ھمواره زائد و انگلی اعالم  دموکراتيک فعاليت

  .کنند

 ای است كه  توان گفت كه عرصه ست و میيسر نيای است كه شناخت آن به آسانی م حوزه فرھنگ اگرچه حوزه

نده تمام مردم در يعنوان نما رو، دولت به نياز ا. م دارنديرمستقيا غيم يگر اجتماعی با آن ارتباط مستقيھای د ھمه عرصه

ه و ئيچنين قوه قضا ت، نيرو اتظامی، مخفی  علنی و ارتش و ھمخصوص دولت با اتکا به قدر به. ھيچ جای دنيا نيست

گذاری و مجريه و غيره، اھداف و نظم و انضباط امور خود را از باال و بدون دخالت مردم، به کل شھروندان  قانون

 قدرت و داران و در حالی ک ھرد جھان امروز دلوت تنھا و تنھا حافظ سرمايه و منافع سرمايه. کند جامعه تحميل می

مخالفت ورزيد و »  دولت-ملت «پس بايد با تما قدرت با امر . ترين ابزار سرکوب مردم است حاکميت خودش است مھم

  . ھای جدی عملی برداشت  ورزيد و در اين راستا گامتأکيد و شعور جمعی و دموکراسی مستقيم ئیيابی شورا بر سازمان

 ادی، سياسی، اجتماعی، ھنری و فرھنگی، بدون دولت ھم ھای امنيتی، اقتص  جامعه در ھمخ عرصهئیايپو

 و بزرگ به نام دستگاه  ر و ھم برای جامعه از ھر نظر با صرفه است و به انگلی وسيع و گستردهيپذ انسانی و ھم امكان

رين ھای انسانی و فرھنگی يک جامعه را فدای خود و در بھت ھا و ارزش ، نبايد اجازه داد سرمايه»حاکميت و دولت«

  . دار کند حالت اقليتی سرمايه

 ھای مختلف نظامی، فرھنگی، آموزشی، بھداشتی، كنترل  ھا با حضور در عرصه واقعيت اين است که دولت

خواھانه و  طلبانه و آزادی ھای رشد فرھنگ برابری نهيھای فرھنگی، به معنای واقعی زم ست و مشاركتيط زيمح

ھای داخلی و  ھا و کشمکش ملی و مذھبی، جنگ رو، با تفرقه، رقابت از اين. دان جويانه را شديدا تخريب کرده عدالت
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فرامرزی خود، زيست و زندگی بشريت را در معرض انواع و اقسام خطرات از جمله تروريسم دولتی و غيردولتی 

  .  قرار داده اند

 شکاف طبقاتی در سران حکومت اسالمی، حاضر به توضيح نيستند که چرا اين ھمه فقر به وجود آمده و 

کنند در کشور وجود دارد و بر  نشينی که اذعان می  ميليون حاشيه١٦ ميليون تا ١٠تر شده است؟ حدود  جامعه عميق

دھد استراتژی تاکنون حکومت اسالمی بر مبنای رشد و   دارند نشان میتأکيد ميليون نفر بيکار ١٠ تا ٨چيزی حدود 

داران با تحميل فشارھای اقتصادی بر کارگران  تر توسط دولت و سرمايه بيشداری و کسب سود  گسترش سيستم سرمايه

کم چھار برابر کم تر دستمزد به آنان و عدم پرداخت اين دستمزد ناچيز، ھم شکاف طبقاتی را عميق تر  و پرداخت دست

تژی اقتصادی و سياسی و بنابراين، استرا. ھای اجتماعی را در جامعه به مرحله خطرناکی رسانده است کرده و ھم آسيب

  .آلود و نابرابر و غيرانسانی بوده است فرھنگی تاکنونی حکومت اسالمی، طبقاتی و تبعيض

 اند و ھيچ  کلی به حاکميت واگذار کرده عبارت ديگر، مردم ايران تاکنون سرنوشت خود و آينده جامعه را به به

کميت ايران داده است که در کنار درآمدھای سرشار نقتی و اين وضعيت موقعيت ممتازی به حا. اراده ای از خود ندارند

چنان بر  ويژه مزدبگيران نداشته باشد و ھم غيرنفتی، نه تنھا توجھی به وضعيت زيست و زندگی و جان مردم ايران به

به سرکوب و سانسور، زندان و اعدام و تحميل فقر و فالکت اقتصادی روزافزون بر اکثريت مردم ايران، بلکه دست 

طلبانه نيز با مانورھای نظامی، دخالت در امور ديگر کشورھا مانند سوريه، لبنان،  ھای تروريستی و جنگ ئیماجراجو

ھای جامعه را که بايد به امور اشتغال و رفاه و خدمات عمومی جامعه  بزند و ثروت... يمن، عراق، افغانستان، و

ھای  البته اين سياست در جھان امروز کمابيش سياست.  استاختصاص دھد به ميليتاريسم و تروريسم اختصاص داده

  .ھای حکومتی اسالمی در داخل و در منطقه استثناھای زيادی دارد داری است اما در اين ميان، سياست حکومت سرمايه

 خواری  ن سازمان و نھاد اجتماعی، جز ابزار سانسور و سرکوب، رانتيتر د گفت دولت بزرگيدر مجموع با

ھای زيبای انسانی، کارکرد ديگری ندارد و فقط منافع حفظ خود و  ھا و آرزوی گری و سرکوب ايده ری، ويرانو غارتگ

در چنين سيستمی به معنای . ھا انسان مدنظر دارد ، حتی با کشتار و آوارگی ميليونئیدار را به ھر بھا اقليتی سرمايه

ولت و حاکميت باشند و يا منتظر زندان و شکنجه و اعدام و واقعی دست شھروندان بسته است و يا بايد مطيع و برده د

  . تبعيد و زندگی در انزوا و فالکت اقتصادی را در پيش گيرند

   

 ك فرھنگ چند سلطه و فرھنگ يای،  كه فرھنگ توده نيست با طرح ايك ماركسيعنوان  و گرامشی، بهيآنتون

عنوان   دارد كه ھژمونی فرھنگی طبقه مسلط كه به ان میيمقاومت است، آن را در مقابل فرھنگ مسلط قرار داده و ب

ق به ين طري از ا- مسلط است ستی ابزاری در دست طبقهيدگاه ماركسي اگرچه دولت از د-توان محسوب كرد  دولت می

ن رو حائز يستی نقش دولت را در عرصه فرھنگ از ايدگاه ماركسيد گفت كه ديدر مجموع با. شود ده میيچالش كش

اتی ين از طبقه مسلط برای دولت دارای نقش حئيروی طبقات پايداند كه جھت كسب اجماع عمومی، برای پ میت ياھم

  .رديگ ن اجماع عمومی صورت میيجاد ھميق كسب و اياست و كنترل اجتماعی از طر

 ين ميان در ا. شود به سمت رانت خواری گرايش دارد شناخته می» مستقل«عنوان ھنر  چه ھم در اين ميانه به آن

تر مبارزه با سانسور و اختناق و به طبع آن  چه عمال فراموش شده است خلق اثر ھنری برای مردم است و از اين مھم آن

شود از ھنرمندی که تمام حياتش وابسته به دولت است توقع داشت که با مميزی مبارزه  واقعا چگونه می. خودسانسوری

ستگی به حکومت عين رياکاری است؟ اين در حالی است که معموال اين بخش کند؟ آيا جز اين است که اين شکل از واب
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شان را  مردم خوانده و ھدف» خادم«زنند و ھمه جا خود را  از نويسندگان و ھنرمندان دائم دم از مردمی بودن ھم می

ه ھم مدح دولت و شود پذيرفت ک اين جمع ضدين چگونه قابل توجيه است؟ چگونه می. دانند خدمت به فرھنگ و ھنر می

سيستم را بگوئيم و ھم خود را در خدمت مردم بخوانيم در حالی که ھمواره خواسته سيستم حکومت با خواسته مردم در 

  .تضاد است؟ به خصوص در ساختارھای سياسی ايدئولوژيکی مردساالری و فاشيستی مثل ساختار حکومت اسالمی

  اش را خواند؛  د فاتحهي و وابسته به مراكز قدرت و دولت است، بادر تمامی جھان، تا وقتی ھنرمند محتاجنھايتا

ت و صداقت نگاه ھنرمند به جھان ي، سراحت، شفافئیگو از از استقالل، رکيگونه وابستگی و احساس ن نيچرا كه ا

  . برد ن میيگذاری او را بر جامعه از بتأثيرجه قدرت يرامون كاسته و در نتيپ

  گرايان در انتخابات  ترين کانديدای اصول ليت آستان قدس، يکی از کانديداھا و شايد مھمابراھيم رئيسی، تونھايتا

که در سال » ھيئت مرگ چھار نفره«اما کانديداتوری او به دليل عضويت در .  است١٣٩۶رياست جمھوری ارديبھشت 

 در ،١٣۶٧تابستان در » ھيئت مرگ چھار نفره«.  احکام اعدام چند ھزار زندانی سياسی را صادر کرد١٣۶٧

زندانيان محکوم به اعدام . ای، حدود پنج ھزار زندانی سياسی را به اعدام محکوم کرد  اغلب چند دقيقهئیھا محاکمه

  .تر محاکمه شده و در حال گذراندن حکم زندان خود بودند کسانی بودند که پيش

 ه اعضای ھئيت مرگ، که ابراھيم رئيسی هللا منتظری خطاب ب ھا در جريان بود، آيت  که اين اعدامئیدر روزھا

ترين جنايتی که در جمھوری  بزرگ«: ھا بود گفت و پورمحمدی وزير دادگستری دولت روحانی نيز يکی ديگر از آن

کاران در تاريخ  دست شما انجام شده و نام شما را در آينده جزو جنايت کند به اسالمی شده و تاريخ ما را محکوم می

 ».نويسند می

 دھد که  ت اسالمی، پس از گذشت نزديک به چھار دھه از حاکميتش، ھنوز به زندانيان سياسی اجازه نمیحکوم

ھای زندانيان اجازه  ھای حکومت اسالمی، به خانواده چنين در دادگاه ھم. از حق دفاع کنند و يا وکيل مدافع داشته باشند

  .شود گيری پرونده اعضای خود داده نمی حضور در آن و پی

 جمھوری و غيره در ايران را تنھا بايد در چارچوب رقابت ميان  قعيت اين است که ماجرای انتخابات رياستوا

برای » ئیھا اجرا ھا و پست تقسيم قدتر، حاکميت، ثروت، رانت«ھای درود حکومتی نگريست که ھر يک در پی  جناح 

ست، بلکه رای به حکومت آپارتايد جنسی،  برای انتخاب نيئیبه عبرات ديگر، رای مردم، را. حاميان خود است

 .سرکوب و سانسور، شکنجه و اعدام، ترور و خشونت، جنگ، تجاوز و فقر و فالکت اقتصادی است

 *** 

 س دولت يا اعضای مجلس شورا يا خبرگان در ئيکنند ر توان گفت که افرادی که تصور می بندی می در جمع

حکومت اسالمی، .  دارد سخت در اشتباه ھستندتأثيرذير است و رای مردم  نای يا سپاه امکا ايران، بدون موافقت خامنه

بيت و . ھا و پست و مقام برخوردار شوند خواھند با اتکا به آن، از امتيازات و رانت شيفتگان بسياری دارد که می

ھا حداکثر تالش خود را  آنبنابراين، . ھا، حساب باز کرده و اعتماد دارند نھادھای امنيتی و نظامی و تبليغاتی روی آن

ترين وفاداری و حرف شنوی را داشته باشد و ثانيا  کنند که از کيسه مارگيری انتخابات کسی بيرون بيايد که اوال بيش می

اگر چنين نبود چه نيازی . در کنار گوش به فرمانی صد در صد به رھبر و حاکميت، به قشر روحانيت نيز وفادار باشد

ھا روزنامه و راديو و تلويزيون انحصاری داشته و مدام به نفع يا عليه يک يا   سايت اينترنتی و دهبود که حکومت صدھا

مھندسی انتخابات دقيقا به معنای اقداماتی است که برای نيامدن نامزدھای غير وفادار، از صافی رد . چند گروه تبليغ کند

  .شود مورد توجه بخشی از مردم انجام میشدن نامزدھای وفادار و انتخاب نامزد وفادار اما تا حدی 
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 طلبان مذھبی و  صورت انتصاب مستقيم انجام شود ديگر بخشی ازاصالح اگر انتخابات به شکلی خام و به

خواھند با ايران معامله و بده و بستان مخفی و علنی  پذير بودن حاکميت و بخشی از دولی که می غربی قائل به اصالح

ھنر رھبری و نھادھای وابسته به . رو و جناح تندرو را باور نخواھند کرد بت ميان جناح ميانهداشته باشند وجود و رقا

دھند که انتخابات کامال  گذارند و صحنه سياسی کشور را طوری آرايش می بازی سنگ تمام می آن، در انجام اين شعبده

عين حال بخشی از مردم و افکار عمومی جھان، انتصابات نباشد اما فرد غير وفاداری نيز از صندوق بيرون نيايد و در 

 .اند س جمھوری را انتخاب کردهئيتصور کنند که خود ر

   

 آنان دزدانی با چراغ آمده «: احمد شاملو در توصيف اين دسته از ھنرمندان و روشنفکران، چه زيبا گفته است

 ».ھستند

 زيرزمينی ئیگذار سينما ساز و بينان تنددر گفتگو با مسلم منصوری مس» احمد شاملو«ياد   زندهھا پيشسال 

شوند و سر از آخور حکومت در  ھا پنھان می روشنفکران برای اولين بار نيست که پشت حکومت«: ايران، گفته بود

  ».اند جا ھميشه مردم عادی از به اصطالح روشنفکر و ھنرمندش جلوتر بوده چيزی که عجيب است در اين. آورند می

 »خواھد برود با قدرت باشد، بگذار برود خودش  کی میيقدرت است نه با قدرت، حاال اگر شه بر يھنرمند ھم

 ».م مھم است نه مردنشيست، نه زنده بودنش برايم مھم نيجمھور دار بزند، اصل برا سئيرا با بند تنبان فالن ر

 ی پرسيد که شما در اين  مواضع احمد شاملو، بايد از آن بخش نويسندگان و ھنرمندان ايران اکنون با توجه به

قدرت و حاکميت سی و ھشت ساله حکومت اسالمی و انتخاباتش چه چيزی نصيب شما و مردم عادی شده است که پس 

 !از اين نيز بشود

 ٢٠١٧ شانزدھم مه -  ١٣٩۶ ]ثور[شنبه بيست و ششم ارديبھشت سه  

 ضميمه:  

 ھای رسمی و غيررسمی نامزدھای مختلف  چه که تا امروز در فضای انتخابات رخ داده و رسانه بر اساس آن

  .ھا به شرح زير است اند که اسامی آن اند ھنرمندان مختلفی از برخی نامزدھا حمايت کرده رسانی کرده اطالع

 ھنرمندانی که از حسن روحانی حمايت کردند:  

 داريوش اعتماد، کيانوش عياری، سيما تيرانداز، آزاده صمدی، حسين ياری، اصغر فرھادی، رخشان بنی 

پور، استاد  پيرنياکان، ھمايون اسعديان، دانيال حکيمی، سروش صحت، شھاب حسينی، ترانه عليدوستی، مھدی کرم

زاده، اميرشھاب  ، جمشيد مشايخی، مھدی فخيمئی، آزيتا موگوئیاميرخانی، احترام برومند، فرھاد آئيش، طناز طباطبا

رنجبر، امير جعفری، سحر دولتشاھی، مھتاب کرامتی، ستاره رضويان، پوريا پورسرخ، اميرحسين رستمی، مھران 

نژاد، نازنين بياتی، ھستی مھدوی، حميد  اسکندری، کيومرث پوراحمد، رسول صدرعاملی، داريوش کاردان، الھام پاوه

کامران زاده، ويشکا آسايش، الھام کردا، ليلی رشيدی،  گودرزی، نويد محمدزاده، رضا عطاران، سامان مقدم، علی قربان

مقدم، مريم دوستی، حسن بيدی، آرش رصافی، علی کريم،  تيرانی، جعفر صانعی تفتی، باران کوثری، مسعود امينی

آ بھرام، بيژن  زاد، بيژن ميرباقری، مجيد توکلی، مجيد برزگر، حميد پورآذری، الله اسکندری، پانته ابراھيم ايرج

ان، نيوشا ضيغمی، پگاه آھنگرانی، فرمان فتحعليان، عادل بيرنگ، رسول ادھمی، مھدی احمدی، سيدجمال ساداتي

بزدوده، پريوش نظريه، حسين زمان، محسن تنابنده، سھيل محمودی، شھره سلطانی، آرتميس برزيده، حسن برزيده، 

 رامين صديقی، شيوا ابراھيمی، کيوان ساکت، محمدرضا ھدايتی، حسن پورشيرازی، امير جديدی، اکبر  بھزاد فراھانی،
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ای،  عالمی، ناصر ممدوح، افشين ھاشمی، برزو ارجمند، شھرام مکری، محمد کارت، مرتضی جذاب، محمد حمزه

ھادی آفريده، شيال خداداد، نسيم ادبی، فريدون شھبازيان، اتابک نادری، نگار جواھريان، الناز حبيبی، سعيد سھيلی، 

ادی حسينی، ليال رشنوادی، عليرضا داودنژاد، ، صابر ابر، رضا کيانيان، محمد بصيری، کاوه سجئیمصطفی کيا

زاده، رامين ناصرنصير، پريناز ايزديار، رضا ناجی، غوغا بيات، عاطفه  مھراب قاسمخانی، مھدی پاکدل، ھمايون غنی

رضوی، شھرام عبدلی، نرگس آبيار، منيژه حکمت، مسعود جعفری جوزانی، فاطمه معتمدآريا، ھنگامه قاضيانی، 

، داريوش اسدزاده، نگار فروزنده، وحيد تاج، آرش عباسی، امين هللا رشيدی، رضا داودنژاد، بابک نيا فريبرز عرب

آبادی، پوران درخشنده،  کريمی، جواد نوروزبيگی، ابراھيم ابراھيميان، شراره صالحی، فرھاد اصالنی، محمود دولت

 سام درخشانی، عبدالحسين مختاباد، مھتاب کرامتی، حسين پاکدل، احسان کرمی، رضا صادقی، محسن اميريوسفی،

فر، بھاره رھنما، احمد مھرانفر، ابوالفضل جليلی، نگار اسکندرفر، پرند زائری، فرھاد  بھناز جعفری، ريما رامين

، سجاد افشاريان، يدهللا صمدی، ئیتوحيدی، سيدضياء ھاشمی، عليرضا رئيسيان، محمدحسين فرحبخش، بھروز بقا

، حميدرضا آزرنگ، مازيار ئیزبان، محمدعلی بھمنی، رضا يزدانی، قاسم افشار، محسن کياداريوش ارجمند، ھادی مر

، محمدرضا ھنرمند، رضا رويگری، سامان احتشامی، دانيال حکيمی، سيدعلی صالحی، مستانه ئیميری، سعيد روستا

، ئی شاکری، مھرداد اسکو، غزلئیآور، کمال تبريزی، علی ملکی، تينا پاکروان، فرشته صدرعرفا مھاجر، پريسا بخت

زاده، احمد غالمی،  چی، حجت اشرف ، شبنم مقدمی، پرستو گلستانی، فرانک جنيدی، مھدی سجادهئیکريستوف رضا

زاده،  ، بھزاد خداويسی، ھادی کاظمی، امير اثباتی، مرجان اشرفیئینوری، محمد اطبا فريبا کوثری، عليرضا شجاع

پور، حسين مھکام، مونا  پناھنده، پوريا آذربايجانی، کاتوسا قلم فرسائی، شاليزه عارفنادر برھانی مرند، افشين عال، آيدا 

، پيروز ارجمند، ئینژاد، مازيار حبيبی نيا، آناھيتا افشار، عبدالستار کاکا زندی، بھرنگ دزفولی زاده، محمدعلی حسين

 دوازدھمين انتخابات رياست جمھوری ازجمله ھنرمندان شاخصی ھستند که تاکنون حمايت خود را از حسن روحانی در

  .اند اعالم کرده

  اند  از ابراھيم رئيسی حمايت کرده ھنرمندانی که:  

 اکبری ازجمله  حسينی، جمال شورجه و محسن علی زاده، عليرضا قزوه، نيسيه شاه ابوالقاسم طالبی، نادر طالب

  .اند در انتخابات رياست جمھوری اعالم کردهھنرمندان شاخصی ھستند که تاکنون حمايت خود را از ابراھيم رئيسی 

   

  اند  از محمدباقر قاليباف حمايت کرده ھنرمندانی که:  

 ازجمله ھنرمندان شاخصی است که تاکنون حمايت خود را از محمدباقر ) کننده سينما تھيه( محمود رضوی

  .قاليباف اعالم کرده است

   

 ندی حمايت نکرده استطبا نيز ھيچ ھنرم از مصطفی ميرسليم و مصطفی ھاشمی.  

   

 چنين از اسحاق جھانگيری تاکنون ھنرمندی به صورت مستقيم حمايت نکرده است اما از آنجا که مواضع  ھم

 نوعی حمايت  توان به جھانگيری و روحانی بسيار به ھم نزديک است حمايت ھنرمندان از حسن روحانی را می

اند مانند فرشته طائرپور،  گرانی که از حسن روحانی حمايت کردهغيرمستقيم از جھانگيری دانست زيرا برخی از سينما

  .مجيد توکلی و سيدمحمد بھشتی در سال فيلم انتخاباتی اسحاق جھانگيری نقش مھمی داشتند


