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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٧ جنوری ٢٠
  

 !شاھين نجفی و آرش سبحانی؛ اين کجا و آن کجا؟
لن در حمايت از زندانيان  در ک٢٠١٧ جنوری ٣شنبه  روز سه (FREE DRUM)        کمپين يا جنبش طبل آزاد 

  .برگزار شد... سياسی ايران از جمله آرش صادقی و علی شريعتی و

ھمراھی تعدادی از جوانان ايرانی با نواختن  به ابتکار و فراخوان شاھين نجفی، ھنرمند معروف و معترض اين حرکت به

حرکت  به ھای اصلی شھر کلن  ابانزندانيان سياسی، در خي...  از آرش صادقی و علی شريعتی وئیھا طبل و عکس

  .توجه افکار عمومی را به وضعيت زندانيان سياسی در حکومت اسالمی جلب کنند درآمدند تا

جنبشی . خواھانه را آغاز کردند يک جنبش ھنری و آزادی» آيند صدا در می ھا برای که به طبل«ھا با طبل و با عنوان  آن

  .که شاھين نجفی مبتکر آن است

  
 :ای که شاھين نجفی يک روز پيش از اين حرکت منتشر کرده بود، آمده است در اطالعيه

اى،   کوبه با نواختن طبل و سازھای  گروھی متشکل از ھنرمندان و فعالينی است که قصد دارند » فری درام«جنبش «

 اعتراض خود را نسبت به شرايط سياسى و اجتماعى ايران و جھان، به گوش امريکای مختلف اروپا و در شھرھا

 ».جھانيان برسانند

ھای اجتماعی منتشر شده، از جمله گفته  داشته که در برخی شبکه» اختر قاسمی« با ئیشاھين در اين حرکت، گفتگو

  :است
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ھای درون ايران و  کرديم که چکار کنيم که صدای بچه کر میھمراه دوستانم ف ست و ديروز به کار من موسيقی«

 و غربت نکنند و ئیھا احساس تنھا آن اکنون در زندان و در اعتصاب ھستند باشيم، که  خصوص صدای کسانی که ھم به

ام شده مثل حال کارھای مختلفی انج من فکر کردم تا به.  جلب کنيممسألهاين  بتوانيم توجه مردم را در کشورھای ديگر به

ھای اعتراضی خيابانی ولی چون کار ما ھنر است فکر کرديم از  ھا و يا اکسيون ھا يا پارلمان شدن در مقابل سفارت جمع

تالش من اين است که يک ارکستر بزرگی . در جھت شنيدن صدای درون استفاده کنيم بھترين شکل  توانيم به اين کار می

  …معنای آزادی به» فريدام«يعنی مثل » فری درام«  اين حرکت ھم ای درست کنم و نام با سازھای کوبه

من از ھر کسی در ھر جای دنيا که موضوع حقوق بشر برايش اھميت دارد، « کرده است که تأکيدشاھين در اين گفتگو 

 ».ھا را تشکيل دھند و کار کنند کنم که در شھر خودشان اين گروه دعوت می

 اعتراض خود را نسبت به امريکااى، در شھرھای مختلف اروپا و   کوبه  طبل و سازھای نواختن«: کند شاھين اضافه می

اى آزاد از مردم است و   مجموعه» درام  فرى «. شرايط سياسى و اجتماعى ايران و جھان، به گوش جھانيان برسانند

اى   نواختن يک ساز کوبه عالقه به» درام  فرى « شرايط عضويت در .باشد  ھيچ حزب و نھاد و گروه سياسى وابسته نمى به

  .تر شدن جھان با ھنر است  انسانى و نيز کمک به

، درباره ١٣٩١ ارديبھشت ٢٧گو با خبرگزاری دانشجو،  و ه کيھان در گفتمؤسساصطالح پژوھشگر  نژاد، به پيام فضلی

  :ن نجفی، گفته استينه شاھيشيت و پيماھ

ھای ايران  ھای خود در دانشگاه  تروريستی برای گسترش فعاليت-ستیھای مارکسي  که سازمان١٣٨٧در سال ... «

ھمکاری با آنان پرداخت و توسط چند دانشجو در داخل ايران قصد يارگيری برای  نيز به» شاھين نجفی«کوشيدند،  می

 ١٣٨٧ مھرماه ٨پشت صحنه اين پروژه را فاش کرد و در » کيھان«ھا را داشت، اما آن زمان روزنامه  تروريست

قی با يك گروه موسيای از  هيانيستی، بيش ماركسيون با گرايسي اپوزئیھای دانشجو را برخی از وبالگياخ«: نوشت

 .دھد كصد ھزار امضاء خبر میين ياندازی كمپ اند كه در آن از راه  منتشر كرده٢٠١٢عنوان تپش 

ن ياعضای ا... كند ی معرفی میالمانرانی و يجوان ان گروه مبتذل خود را متشكل از تعدادی يا«: دھد او با خشم ادامه می

)  دسامبر١٠( روز حقوق بشر آوری امضا و ارائه آن در سال ن محفلی را تالش برای جمعيل چنيگروه ھدف خود از تشك

 و رانيط حاكم در ايشرا المللی را به نيھای ب اند تا توجه مطبوعات و رسانه به پارلمان اروپا در بروكسل اعالم كرده

  ».تی مردم جلب كندياصطالح نارضا به

، »درخواست بازداشت و استرداد نجفی توسط اينترپل« کشور مبنی بر ئین قضامسؤوال نژاد با ارائه پيشنھادی به فضلی

کنم که با تدبير دادستان محترم کل کشور درخواست  پيشنھاد می... «: اظھار داشت: کند چنين حکمی را صادر می

دست  اين خواننده ھتاک بايد در ايران به.  اينترپل داده شودپوليسايران از کانال  داد شاھين نجفی بهبازداشت و استر

  ».عدالت سپرده شود و اين يک مطالبه مردمی است

، ئی، با صدور فتوا٢٠١٢هللا صافی گلپايگانی از مراجع تقليد قم، شاھين نجفی خواننده رپ ايرانی را در مه  آيت

ی برای دالر ھزار ١٠٠ھم از اختصاص جايزه » شيعه آنالين«در ھمان روزھا، سايت . عالم کرده استا» مھدور الدم«

  .قتل شاھين نجفی خبر داد

کشور  ھای زير زمينی در ايران بود که پس از ممنوع الصدا شدن، به  ساله، مدتی از خوانندگان آھنگ٣٦شاھين نجفی 

  . پناھنده شدالمان
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اجرای . پيوست» ٢٠١٢تپش «گروه  وی سپس . را بر عھده داشت» اينان«نام  وھی به سرپرستی گرالماناو در 

زبان قرار  ھای فارسی  بيش از پيش مورد استقبال مخاطبان و رسانه٢٠١٢اش، گروه تپش  اجتماعی- شعرھای سياسی

  .گرفته است

، تا   آمدهالمان  از وقتی که بهوی. ھای معروف ھنری معترض و پيشرو و جسور ايران است شاھين نجفی، يکی از چھره

پرداخته، مسائل  ھا  آن اگر نگاھی اجمالی و کوتاه بياندازيم، موضوعاتی که شاھين به. حال چند آلبوم منتشر کرده است به

. است… اجتماعی، سياسی، فقر، اعتياد، حقوق زنان، آپارتايد جنسی، کارگران، و در نھايت حقوق انسانی ھر انسان و

جويانه را به  طلبانه و عدالت دوستانه و برابری ھا از موضع انسان افتد شاھين آن چه در ايران دارد اتفاق می آندر واقع، 

  .کند سرود تبديل می ترانه

 ايرانی   است که اتفاقا ممکن است در جامعهئیخط قرمز برای من چيزھا«: ای گفته است شاھين خود در مصاحبه

عنوان يک ابزار جنسی در کارتان استفاده کنيد، يا ترويج مواد مخدر، يا  از زن بهکه شما  مثال اين. رعايت نشود

آن افتخار کنيد يا بحث توھين مشخص و  عنوان نژاد برتر معرفی کنيد و يا بخواھيد به که نژادی را به ستيزی و اين قوم

  »…دار کنيد ھا را جريحه که بخواھيد آن اديان و اين فحاشی به

 
شود  موسيقی گفته می آن نوع  گذاران شاخص موسيقی زير زمينی در ايران بوده است؛ معموال به شاھين، يکی از بنيان

ھای غيرتجاری  علت انگيزه اين موسيقی به. شود  و در استوديوی خانگی يا اختصاصی توليد می سمیکه بدون مجوز ر

 و حتی فرھنگ   جامعه  کامال متفاوت از فضای موسيقی روزئیو پيکارگری با حاکميت و فشارھای آن، معموال فضا

گيرد، خالقيت و تجربه ھنر مفھومی  ار میتر در موسيقی زيرزمينی يا پيشرو مورد توجه قر چه بيش آن.غلب جامعه دارد

  .رسد دست عموم مردم جامعه نمی راحتی به چنين موسيقی معموال به. شناسانه است ئیو زيبا

دھنده آشکار سانسور و ديکتاتوری و عدم  سادگی نشان ھای سياسی زيرزمينی، به ھا و ھنرھا و يا فعاليت وجود رسانه

ھای پيشرو و مترقی،  عنوان يکی از پرخطرترين فعاليت ری از ھنرھا، بهچرا که بسيا. امنيت در جامعه است

معموال دکور و تمامی وسايل و . گيرد خصوص در جوامع تحت استبداد و اختناق، کتنرل مورد برخورد قرار می به

 .شوند  جمع و جور می  و بدون حرج سرمايه تجھيزات صحنه ھنر زيرزمينی بدون پرداحت پول

کار . توان ناديده گرفت و نه از ميان برد طوری که نه آن را می ای انکارناپذير است به مينی، پديدهموسيقی زيرز

ھنرمندان زيرزمينی پيشرو و مستقل را بايد ارج نھاد، چون اينان با تمام شرايط پيچيده مميزی دولتی و غيردولتی و 

داشت مالی و شھرت بيش از  گونه چشم ان بدون ھيچش خطرات، خود را با شرايط موجود وفق و برای ادامه حيات ھنری

برای آنان جوھر ارزش ھنری و نفس کار، که ھمانا عرضه اثر و بازتاب آن در جامعه ھنری است . کنند پيش تالش می

  . باالتر و برتر از پول و معروفيت است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

بينی و بينش  است، از لحاظ جھانشود که اوال پيشرو  ھنری گفته می ھنر زيرزمينی که موسيقی بخشی از آن است به

داند اما در عين حال خالف  ھنری، و از لحاظ طبقاتی خود را جدا از مسايل اجتماعی، فرھنگی و سياسی جامعه نمی

شکن است،  دوما تابوشکن و سنت. کند جريان و خالف معيارھای فرھنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه حرکت می

سوما ھنر . خيزد تقابل ھم برمی گيرد و حتی با آن، به سخره می ايج را بازاری بهآفريند، ھنر ر ھای جديد می ارزش

نيروی جوان  چھارما، به. خواھی انقالبی دارد و مخالف نظم موجود است زيرزمينی، ماھيتا خصلتی انقالبی و تحول

نی، با وجود احساس يرزمياصوال دست اندرکاران ھنرھای ز. دھد شور و شور و انرژی مبارزاتی و پيگارگری می

  . خطر، اما سنبل پايداری و مقاومت و نترسی ھستند

گذرد و ھکمانند فعاليت سياسی  در کشورھای مختلف جھان می» موسيقی زيرزمينی«گيری  سه دھه از اوج نزديک به

  ! ھاست العملی در مقابل سانسور و اختناق حکومت زيرزمينی، عکس

نوعی از موسيقی که ھمراه با سبک و «عنوان   بهامريکادا در انگليس و سپس در موسيقی زيرزمينی عنوانی است که ابت

  . کنند ھای خود را مخفيانه توليد می فعاالن اين بخش از موسيقی آھنگ. مطرح شد» روشی از زندگی است

امروزه در جھان ھای زيرزمينی  زيرزمين و فعاليت. اند ھای مقاومت در تاريخ، اغلب از اين واژه استفاده کرده جنبش

 که در ادبيات، ھنر ئیھا بسياری از فرھنگ اين واژه به. ای آشناست و يادآور جنبش مقاومت جنگ جھانی دوم است پديده

در قرن نوزدھم نام » آھن زيرزمين راه«در ھمين زمينه . شد وجود آمده بود نيز اتالق می و موسيقی دھه شصت به

ھا به   و رساندن آن بردگان برای فرار از اياالت متحده  به  کمک تمرکز فعاليتشداری بود که ھدف و   ضد برده جنبشی

  .کانادا بود

» نسل بيت«نوعی با جنبش  ھا به اين جنبش.  سياسی بودند-ھای فرھنگی  ھای دھه شصت و ھفتاد جنبش تر جنبش بيش

ھای اوليه بعد از جنگ  در سال»  کاموالبر«و » ژان پل سارتر«ھای  شاعران، ھنرمندان مقاومت و در نھايت انديشه

ھای  ، يکی از سازمان) توسط ھنری فرنی١٩٤٢ تأسيس(سارتر و کامو عضو کمبات. جھانی دوم در ارتباط بودند

   ھای زيرزمينی  خبرنامه فعاليت گسترده در انتشار فرنی، سارتر و کامو ھر سه متھم به. زيرزمينی در فرانسه بودند

  .سازمان مقاومت شدند

   شان ھای رسمی فرھنگی جامعه شود که بدون حمايت دولت و رسانه ھنرمندانی گفته می  به  زيرزمينی درباره ھنر، واژه

ھای ھنری  سازمان.  ندارندئیھا چنين حمايت کنند و اصوال دوست دارند مستقل حرکت کنند و ميلی به فعاليت می

اما در زمينه ھنرھای .  کشور ما رواج بسيار داشته و داردخصوص در زمينه شعر و ادبيات فارسی در زيرزمينی، به

تجسمی و ھنرھای جديد با وجود گسترش فراگيری آن در تمامی دنيا، برای ھنرمندان داخلی جامعه ما، ھنوز چندان 

  . منسجم و جا افتاده نيست

  .گرا است سور و تجربهداشت ھنر نو و ھنرمندان جوان، ج ھای ھنر زيرزمينی معموال مکانی برای بزرگ رسانه

چرا که اين موسيقی با ساختار . دانند می» جرم«شود، بلکه آن را  اين نوع موسيقی، نه تنھا از سوی نظام حاکم تحمل نمی

ھمين  به. گذاری بر اقشار مختلف مردم، به ويژه نيروی جوان برخوردار استتأثيرای که دارد، از قابليت  ھنجارشکنانه

  . شد و گسترش آن در جامعه وحشت داردمنظور، حاکميت از ر

يعنی، . دھند گيری ھنرھای زيرزمينی را به جنگ جھانی دوم ربط می برخی کارشناسان موسيقی و منتقدين ھنر، اوج

  .شد صورت زير زمينی اجرا می  نازی و اشغالگری آن بود بهالمانبخشی از موسيقی فرانسوی که ضد 

*** 
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، نشستی با عنوان »مجمع تشخيص مصلحت نظام کز تحقيقات استراتژيک، وابسته بهمر«جالب است بدانيد چندی پيش 

علل گرايش به «گفته اين مجمع  با حضور چند متخصص برگزار کرد تا به» بررسی موسيقی زيرزمينی در ايران«

را » نھای ناشی از آ ھای گسترش موسيقی زيرزمينی در ايران و آسيب عوامل و زمينه«و » موسيقی رپ فارسی

ن نظام پيشنھاد مسؤوال را تدوين و به» راھبردھا و راھکارھا و شيوه مواجھه مناسب با موسيقی زيرزمينی «بررسی و 

  .کند

افشين داور پناه، عضو ھيئت علمی پژوھشکده فرھنگ و ھنر جھاد دانشگاھی و از کسانی که به نشست مجمع تشخيص 

 ١٣٣ گروه موسيقی زيرزمينی با ٨٧طبق بررسی ھا «گفت مصلحت برای بررسی موسيقی زيرزمينی دعوت شد 

ھای  تر ترانه بيش«گفته او،  به. اند توزيع کرده»  قطعه توليدی در فضای مجازی٣٧٦ شده که تاکنون ئیخواننده شناسا

  .نويسند می»  ساله٢٠ تا ١٦ھای  زيرزمينی را جوان

و »  سال١٥ تا ١٣رانی ين سن رپرھای ايانگيم«:  گفتاين نشست دعوت شد نيز مسعود كوثری، از ديگر کسانی که به

 .است»  سال٢٥ تا ١٥در متال و ديگر انواع موسيقی زيرزمينی «

ھای  يکی از سالح«و » ھای نامتعارف موسيقی«مقامات حکومتی از موسيقی غيرمجاز يا زيرزمينی ايران با اصطالح 

 ! کنند معرفی می» خرموسيقی فا«معرفی کرده و خود را مدافع » تھاجم فرھنگی

کنند تا تا با  اين نخستين بار نيست که نھادھای دولتی و نيمه دولتی حکومت اسالمی ايران، اقدامات پيشگيرانه اتخاذ می

 .ھا ببندند ، راه را بر آن»موسيقی زيرزمينی«شناخت از 

به ژانرھای خالق و با » ديلموسيقی آلترناتيو يا ب«و » موسيقی مستقل«، »موسيقی زير زمينی«اصطالحاتی چون 

شوند که در اعتراض به نظم موجود در جامعه و در نفی الگوھا و  ارزشی از موسيقی آوانگارد و نوآور اطالق می

ھای بزرگ و در نقد فرھنگ، مناسبات اجتماعی و سياسی مسلط و ھنجار  ھای مسلط بر بازار و برساخته شرکت کليشه

 .شوند زندگی مصرفی خلق می

ھای فقير، قربانيان تبعيض نژادی، جنسيتی و  ين و خالقان موسيقی زيرزمينی در اين جوامع از بستر اليهمؤسس

چالش  ھای بزرگ را به ھا و رسانه اقتصادی، روشنفکران و ھنرمندان مستقل و معترض برخاسته، انحصار شرکت

ھای مسلط بر بازار دور شده و چشم اندازھای ، از الگوئیطلبيده، با خلق نوآورانه متن و ساختارھای با ارزش موسيقا

  .کنند ای را کشف و خلق می تازه

ھای اندک فراھم و  وتری با ھزنيهيوھای خانگی کامپيقائی را در استودير آثار موسيانقالب ارتباطات امکان ضبط و تکث

را از ديگر سو از سانسور  و استعدادھای ميان جوانان قشر ثروتمند ئیھای خالق موسيقی آوانگارد را از سو گروه

 .ھای بزرگ آزاد کرد  شرکتکنترولدولتی و 

***  

 20در حالی که وضعيت نامساعد زندانيان سياسی و عقيدتی، کارگران و معلمان زندانی يا حتی اخيرا اعدام حدود 

 .شود ھای کمابيش مشابھی مواجه می زندانی در يک روز ھم با واکنش

. مشھورند، متفاوت است» ھا تتليتی«و طرفداران پرشمارش که توسط او به » مير تتلوا«اما اوضاع برای کسانی چون 

محلی برای حضور پرشمار خود   صفحه اينستاگرام منتسب به رھبر حکومت اسالمی را به حتیبار،ھا برای اولين آن

  .تبديل کردند

» صفحه« ساعت بعد، ٢۴تر از  کم. داشت شد باز٩٥شنبه دوم شھريور  ايرانی، سه» زيرزمينی«اصطالح  اين خواننده به

  . ھا از او بود ای در اينستاگرام، شاھد سيلی از حمايت هللا علی خامنه آيت
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ھای عجيب و غريب در موسيقی زيرزمينی ايران  توان يکی از پديده را می» اميرحسين مقصدلو«امير تتلو با نام کامل 

خواند  او با بدنی پر از خالکوبی ھم رپ می. خواند  می پ و آر اند بیھای پاپ، ر در يک دھه گذشته دانست که در سبک

  .کند ھای عزاداری محرم شرکت می و ھم در دسته

شود و ظاھرا مجوز فعاليت رسمی ندارد اما پس از چند بار  عنوان يک خواننده زيرزمينی معرفی می امير تتلو اگرچه به

 ارتش ئیسابقه را پيدا کرد که روی عرشه ناو جماران نيروی دريا  بیھای اخير، ناگھان اين اجازه بازداشت در سال

  !بگويد» ای حق مسلم ماست انرژی ھسته«که  بخواند و از اين» ای انرژی ھسته«نام  ايران، آھنگی به

 تھيه شده است ـ بررسی کنيم، ٠١١١را ـ که به وسيله گروه رپ » حق مسلم ماست«و اين باور که » ای انرژی ھسته«

  .عنوان واکنشی از سوی حکومتيان به موسقی زيرزمينی خالق و معترض دانست توانيم آن را به می

اش  چنين چند مطلب در اينستاگرام خود در دفاع از رھبر حکومت اسالمی نوشته و عالقه ، ھم»زيرزمينی«اين خواننده 

  .ھای جنجالی اينستاگرام او بوده است پستمطلبی در دفاع از حجاب اسالمی ھم از ديگر . به او را ابراز کرده است

 وجود دارد که ئیھا ھای زير زمينی فارسی آھنگ اما در بين موسيقی. موسيقی زيرزمينی، عمدتا صدای اعتراض است

ای ساخته شده و مضامين و   در مورد انرژی ھستهئیھا مثال آھنگ. ھا و شعارھای رسمی دولتی ھستند رو ديدگاه دنباله

نوعی موضع رسمی حکومت است،  شود و به ھای تلويزيونی و مطبوعات دولتی مطرح می ه در تمام شبکه کئیشعارھا

  . صورت موسيقی ارائه کرده است را به

***  

ھای مختلف سياسی و اجتماعی و  انه اکنون کم نيستند نويسندگان و ھنرمندان و فعالين سياسی و اجتماعی و سازمانمتأسف

  .دھند رسند اما اعتبار خود را در جامعه از دست می  نمیئیھيچ جا خورند اما باز ھم به ز مینرخ رو ھنری که نان به

اندرکاران فرھنگ، ھنر و رسانه در داخل و خارج ايران، قريب چھاردھه است که ھنوز ھم تکليف خود  بخشی از دست

ای مشخص نکرده و  ی، ھنری و رسانهھای گوناگون فرھنگ ھای صورت گرفته با دشمنان مردم در بخش ئینوا را با ھم

گاه عزم جدی برای مقابله با فرھنگ، ھنر و  برخی از ھنرمندان جامعه ما، ھيچ. تصميمی ھم برای آن ندارند

ھا بازوی داخلی شبيخون انسانی، اجتماعی، اقتصادی، فرھنگی و  عبارت ديگر، آن  به.اند ستيزان حکومتی نکشيده آزادی

دوستانه، مردمی و  کنند و سبک زندگی سياسی و اجتماعی و فرھنگی مستقل، انسان ويت میعام فرھنگی را تق قتل

تثبيت حاکميتی مشغولند که سبک انديشه سياسی و فرھنگی آزادی بيان و انديشه  اند و به انقالبی و مترقی را کنار گذاشته

 نپذيرفته و پس از اين ھم نخواھد حد و حصر برای ھمگان را ھرگز در اين نزديک به چھار دھه حاکميت خود بی

 .پذيرفت
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بار عرصه  برنگيز و فاجعه تأسفگزارشی جالب اما  طور تصادفی به ھای اجتماعی ايران، به که در يکی از شبًاخيرا

  : در اين گزارش از جمله آمده است. نام دارد» مصطفی غفاری«ھنری ايران برخوردم که گزارشگر آن 

وگو با  شغول گفت تاکسی مقابل ايست بازرسی انتھای خيابان فلسطين، درست جلوی پای جعفر دھقان که م٤ساعت «

  ...شويم زند و ما پياده می اش است، ترمز می دوستان تئاتری

شود؛ اما از ھمه  هللا سلحشور، مجتبی و احمد شاکری ھم پيدا می ی آقايان زم، جمال شورجه، فرج کم سر و کله کم

نمکی از  مراه با مسعود دهاميری است که ھ تر، ديدن برخی ستارگان پاپ مانند امير تاجيک و احسان خواجه غيرمنتظره

  !شوند وارد می VIP درب

 را - شود  خواننده کليپ حس غريب که معموال عصرھای جمعه پخش می-شويم، علی لھراسبی وارد حسينيه که می

ھا  کم علی تفرشی، مجيد اخشابی، قاسم افشار و گلريز ھم به خواننده کم. رسد بينيم که اتفاقا کمی گرفته به نظر می می

» سمفونی ايثار«جمع اھالی موسيقی حاضر در جلسه در نھايت با مجيد انتظامی که چندين اثر از جمله . شوند ه میاضاف

  .شود تر می  ھنری خود دارد، کامل را در کارنامه

، ابوالقاسم - تر است  که انگار از ھمه مسن- فريدون جيرانی: تر است ھا پررنگ ، حضور کارگردان ئیھای سينما از چھره

حسينی، احمدرضا معتمدی  ساز، محمدحسين سجادپور، انسيه شاه هللا کاسه زاده، حبيب البی، جواد شمقدری، نادر طالبط

  .رسانند مجيد مجيدی و سيدرضا ميرکريمی ھم بعدتر خود را می... و

ران محمدرضا  حضور دارد و عالوه بر جعفر دھقان، از ميان بازيگئیمسعود فراستی به نمايندگی از منتقدان سينما

  .اند ديدار رسانده بخش سلطانی خود را به نيا، سيدجواد ھاشمی و جھان شريفی

 ادبيات انقالب و   شده ھای شناخته از نويسنده. کند نمکی خوش و بش می يوسفعلی ميرشکاک پيش از نشستن با مسعود ده

ی آثار مرتبط با  را در کارنامه» ياارم«رضا اميرخانی ھم که . دفاع مقدس محمدرضا سرشار در جلسه حضور دارد

  .نشيند رساند و ھمان پای تريبون می جلسه می  ديرتر از بقيه خودش را به دفاع مقدسش دارد، کمی

ی فرھنگی انقالب، فاضل نظری، ناصر  ھنوز ده روز از ديدار اھالی شعر با رھبر انقالب نگذشته اما از شاعران جبھه

  .اين جلسه ھم حضور دارنددر ... فيض و علی محمد مؤدب و

ضرغامی، حسينی، صفار . شوند  امام خمينی می دھد که رھبر انقالب وارد حسينيه  عصر را نشان می٥ساعت درست 

  .کنند ھرندی، چمران و بنيانيان ھم ايشان را ھمراھی می

 برداشت   پربيننده ر ياد برنامهاختيا بی. گيرد عنوان مجری پشت تريبون قرار می بعد از قرائت قرآن کريم، اکبر نبوی به

 - خدابيامرز- پور  و رسول مالقلی- که امروز جايش خالی است-کيا اش با ابراھيم حاتمی وگوھای صميمانه دو و گفت

  ...افتم می

خواھد با جرأت و  دھد و از مھمانان می ی جلسه را توضيح می ی اداره  نبوی بعد از خواندن يک دوبيتی زيبا، شيوه

ھای متعدد خبری را ناديده بگيرند و جلسه را   نکاتی را که در ذھن دارند بيان کنند، حضور دوربينصميميت،

  .غيررسمی فرض کنند

اش،   اولين سخنران مھمان است که پيش از شروع بحث اصلی-  کتاب شطرنج با ماشين قيامت  نويسنده-حبيب احمدزاده

ھايشان اين بود که شما چرا در جنگ شھيد  يکی از پرسش. ن مصاحبه کنندچند نفر آمده بودند با م: ... گويد ای می خاطره

اين جمله، لبخند شادی را در » !ھا بپرسند بروند از عراقی«: گويند شوخی می آقا به... ام بود دنبال پرونده: نشديد؟ گفتم

  .پراکند ھمين ابتدای جلسه در فضای حسينيه می
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او در مورد ! ئیگويد؛ حتی زندگی زناشو ھای زندگی می  جنگ در ھمه زمينهاحمدزاده از لزوم استفاده از تجربيات

کند  ھا يادآوری می ھای نيروھای خودی در جبھه آموز را از خالقيت ای تجربه  جنگ نرم و عمليات روانی خاطره تجربه

  .باشيم بازی   عليه دشمنان را طوری طراحی کنيم که در ھر حال برنده گويد ما بايد جنگ نرم و می

کند که  احمدزاده که مجری مراسم او را به زبان تند و تيز و البته شيرينش توصيف کرده بود، اظھار اميدواری می

تر شدن  دفع حداقلی و جذب حداکثری برای فشرده ی گذشته، ھمه به ھای نماز جمعه باتوجه به سخنان رھبری در خطبه

  .خودی ايجاد نکنند ادی و بی زي صفوف نيروھای خودی، پايبند باشند و دافعه

 

  
 ھنری  اندرکاران ھنر و ادبيات دفاع مقدس که در حوزه ز نويسندگان و دستسخنران بعدی مرتضی سرھنگی است؛ ا

اگر : ھای او و ھمکارانش در جمعی گفته بود ھا پيش، رھبر در تقدير از فعاليت سال. تبليغات اسالمی مشغول کار است

گويان دفتر ادبيات  د و خاطرهدر ديدار جمعی از پيشکسوتان جھا( !ساختم بنده شاعر بودم، يقينا در مدح شماھا قصيده می

  )٣١/٠٦/١٣٨٤و ھنر مقاومت 

گيرد ژانر ھنر و  گويد و نتيجه می ھا و پيامدھای آن می سرھنگی از آميخته بودن زندگی انسان معاصر با جنگ و ريشه

د شده؛ ادبيات و ھنر دفاع مقدس در فرآيندی طبيعی متول«: کند  میتأکيداو . ادبيات جنگ، برای عموم مردم آشناست

  »!خواھد خواھد و نه وزير؛ پدر می بنابراين نه وکيل می

در اين زمينه او به . ھای او، اشاره به لزوم مستندسازی رويدادھای جنگ است ھای جالب توجه صحبت از نکته

بند گذرد و   بند، بيش از صد سال می١١٠زند که از نگارش آن در  بک می هللا بوشھری فالش آيت» ی حرب نامه نظام«

  »!حوادث جنگ را بنويسيد و از جنگ عکاسی کنيد«: گويد  آن می٢٢

کند که  تر صحبت کنند و حتی از حبيب احمدزاده گله می خواھد که تندتر و صريح اکبر نبوی دوباره از مھمانان می

  !رفت، انفجاری نبود که انتظار می ھايش چنان صحبت

ھايش سالم شھدای  او ابتدای صحبت. کند  مجری توجه نمی توصيه بهسخنران بعدی است که چندان » حسينی انسيه شاه«

السالم «: شنود رساند و پاسخ می  را به رھبر می-ای داشته هللا خامنه  که ارتباطی نزديک با آيت- الھدی ھويزه و شھيد علم

  »!عليکم و عليھم

عنوان يک بسيجی و البته  پردازد و از او به وگو با علی شمخانی می ای از گفت حسينی در ادامه به يادآوری خاطره شاه

  .کند تعابير او لبخند را بر لبان حضار مھمان می. برد جنگ نام می! کلفت و بسيار قوی  گردن يک فرمانده
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شود و  شود، خود وارد گود می ھايش به تند و انتقادی صحبت کردن مھمانان موثر واقع نمی اکبر نبوی که انگار توصيه

اگر غيرت ھنرمندان نبود، به ... ھا مائيم و دور باطل روزمرگی«: گويد ن میمسؤوالھای ناقص  ریگذا از سياست

  »!شد کاری در اين عرصه انجام نمی ی اين طرز مديريت، ھيچ واسطه

ی  ن فرھنگ و ھنر با حوزهمسؤوالبعد از حميد شريفی ھنرمند ھنرھای تجسمی که از مرتبط نبودن تحصيالت 

 فرھنگی دفاع مقدس، نوبت به مسعود فراستی  کند و سعيد قاسمی از فرماندھان و فعاالن عرصه تقاد میشان ان مديريتی

او از مانع بودن . تر حرف بزند تواند راحت  است و نه ھنرمند و به ھمين دليل میمسؤولرسد که به قول خودش نه  می

که نگذاشتند سينمای دفاع  از اين. گويد مقدس می برای پيشرفت ھنر و ادبيات دفاع - در بسياری از موارد- نمسؤوال

ھا، جريانی  گردان نفرھا و تک که جز تک ن و از اينمسؤوالگرفت، راه بيافتد؛ از تفرعن برخی  مقدس که داشت شکل می

ھا  ی اين گرائيم و ھمه که اھل ديالوگ نيستيم، خودمحور و مظلوم بيند؛ از اين ھا نمی ھا و ارزش زنده و پويا در راه آرمان

  !پنداريم به خاطر اين است که ھمه خودمان را ھنرمند می

 ھنر و فرھنگ را  ھای روی چشمه کند که بيائيد موانع و سنگ  می ھای فراستی ھم نطق انتقادی نبوی بعد از صحبت

شاره  فرھنگ و ھنر کشور در مقايسه با بخش کوچکی از کشاورزی ا بعد برای نمونه به وضعيت بودجه! برداريم

  »!بودجه و مسايل مالی، ھمه مشکل ھنر و ادبيات نيست«کند که  کند؛ گرچه خودش ھم تصريح می می

زيرا او بعد از . کند  میتأئيد پايانی نبوی را تقريبا   ادبيات دفاع مقدس، جمله ھای دکتر سنگری پژوھشگر حوزه صحبت

يک با مسايل مالی ارتباط مستقيمی  کند که ھيچ  میتأکيدور عمده گويد، بر چند مح ھا می ھا در کنار دره که از ديدن قله اين

  ». ادبيات انقالب و دفاع مقدس پردازی در حوزه ھای نظريه ايجاد کرسی«ندارند؛ از جمله 

 

   
. شوند کند، ھمه سر تا پا گوش می  کشور برای سخنرانی دعوت می وقتی نبوی از مجيد مجيدی کارگردان شناخته شده

. ترکد ھا بغضش می در بخشی از صحبتو  گويد ھای خودمان در حق خودمان می اخالقی ھای زمانه و بی مجيدی از بدی

: گويد ھا می کند و از بازگشت به ارزش شکوه می ايم،  که به چنين روزگاری افتاده گويد، از اين می» ھا درد دل«او از 

س ئيکند و رو به ر  برخی ھنرمندان اشاره می فھرست سياه تلويزيون درباره مجيدی به» !اصل خودمان برگرديم به«

و در پايان باز ھم اظھار ... دھد که تلويزيون حق ندارد تصاوير من را پخش کند و سيما ھشدار میسازمان صدا 

روزھای پر از اميد و  لطف پروردگار و خون شھدا و خود مقام معظم رھبری، دوباره برگرديم به کند که به اميدواری می

  ...نشاط

مندی و خلوص آقای مجيدی اشاره  شک از روی عالقهبعد از اين سخنان، رھبر انقالب به روح لطيف و حساس و ا

  »!خواھم به ايشان بدھم؛ آقای مجيدی عزيز من فقط يک تسلی می«: گويند کنند و می می
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وقت ھم در  آن«: گويند کنند و می  چون دفاع مقدس را يادآوری میئیھا ايشان وجود دعواھای سياسی حتی در دوران

کنيد و   خودتان مشاھده می االن ھم کنار اين جھنمی که شما با چشم ھنرمندانه.  بودھای کوچکی ھم کنار آن بھشت، جھنم

  »!ھا غفلت نکنيد از آن.  وجود داردئیھای باصفا کنيد، يک بھشت با دل لطيف خودتان حس می

ت شعار، شما سم آقای مجيدی گفتند که جامعه رفته به«: گويند آقا بعد از خاموش شدن جمعيت می. گويند حضار تکبير می

  .آيد ھای مجيدی درمی بار صحبت خندند و حسينيه از فضای غم ھمه می» !ھم شعار داديد؛ ثابت شد حرف ايشان

دفعه از انتھای مجلس يکی از سرداران دوران دفاع مقدس شروع  خواھد سخنانش را ادامه دھد که يک رھبر می

  ...کند  می صحبت به

دھد  ھايش را ادامه می او حرف! دھد  اجازه نمی-شنود  شايد نمی- اما سردار» !آقامرتضیاجازه بدھيد آقای «: گويند آقا می

  .کنند آقا ھم سکوت می. که البته فقط برای نزديکانش قابل شنيدن است

: د کهدھن ھای مجيد مجيدی، توضيح می  صحبت  سخن درباره شود، آقا قبل از ھر ادامه ھای سردار که تمام می صحبت

  ای از دوران دفاع مقدس را با لھجه و خاطره» ...شکن دفاع مقدس بود البته اين آقا مرتضای قربانی از فرماندھان خط«

  .خنداند کنند که بار ديگر حاضران را از ته دل می اصفھانی تعريف می

آقا با . خواھد ی صبحت می کند و اجازه ی جلسه اعتراض می ی اداره ھای رھبری، يک روحانی به شيوه بعد از صحبت

جلسه ) اکبر نبوی( اين آقا. من يک نفر مثل شما مشترک در اين جلسه ھستم. کنم جلسه را من اداره نمی«: گويند لبخند می

اين را از . مھمانان ھم انگار از اين تذکر رھبر خشنودند» !کنند؛ ھر اعتراضی داريد، به ايشان بفرمائيد را اداره می

اميری که گفتار و رفتار رھبر را با دقت نگاه  مثل احسان خواجه. شود حدس زد ھا می ھای برخی از آن کنشھا و وا نگاه

  .کند می

انقالب اسالمی االن زير «: کند ھايش را با اين جمله آغاز می زاده است که صحبت سخنران بعدی نادر طالب

ای است که حقايق تلخ   انتقادی دقيق و دلسوزانهھای ھای او لزوم مستندسازی محور اصلی صحبت» !ميکروسکوپ است

خواھد در   ملی می ھا به خصوص رسانه او از رسانه. و شيرين جامعه را صادقانه پيش چشم مخاطبان تصوير کند

ھای  ای ھم به صحبت در آخر با يک جمله اشاره. چارچوب قوانين، تعارفات را کنار بگذارند و وارد اين ميدان شوند

  ».. ..گذرد نظر من اين ھم يک فاز و يک مرحله از انقالب است که می به«: کند مجيدی می

دھد تا نظراتش را مطرح کند اما  می! ای دقيقه آن روحانی معترض فرصتی يک زاده، مجری به ھای طالب بعد از صحبت

اعتراض او بيش از . ندک خصوص رھبر انقالب عذرخواھی می کند و البته از ھمه و به او بيش از سه دقيقه صحبت می

  .البداھه و کارشناسی نشده بودن مطالب سخنرانان مھمان، است  جلسه و فی  اداره نحوه ھمه به

زند، تنھا به خير مقدم و خدا قوت  نفس می خواھد که سخنران بعدی باشد اما او که نفس مجری از سيدمھدی شجاعی می

اش مودبانه از سخن گفتن بيشتر، عذر  ر شرايط نامساعد روحی و جسمیکند و به خاط مھمان و ميزبان، اکتفا می گفتن به

  ...خواھد می

خواند و از جمله به کافی نبودن  سخنران بعدی حسين مسافر آستانه از فعاالن حوزه تئاتر است که متنی را از رو می

   .کند فضاھای مناسب برای تئاتر در سطح شھرھا انتقاد می
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شود،  مجری مراسم داده می به آقا  ای که با اجازه  که در وقت اضافه- سينمای ايرانفلمترين  نمکی کارگردان پرفروش ده

: کند ھای مجيد مجيدی اشاره می که قصد بدی ندارد، به صحبت  تلويحا و البته با عذرخواھی و بيان اين-زند حرف می

چشمان ... کند تر صحبت می او ھم مثل مجيدی صريح و البته سريع» !مان گرفته ھا دلشان گرفته، ما ھم دل اگر بعضی«

  !زند نبوی دوباره برق می

اند و از  اند که در مواقع حساس به انقالب پشت پا زده ھا را کسانی گرفته ھا و رانت ترين بودجه که ھميشه بيش او از اين

پور ازغدی خود را به اين   که برخی اعضای آن مانند حسن رحيم- اجرا نشدن مصوبات شورای عالی انقالب فرھنگی

پنداری  جا شدن نقش سينما و تلويزيون و مصون ای نھادھای مسؤول، جابه  کارھای پراکنده و جزيره-اند جلسه رسانده

گويد؛ و  ن میمسؤوال کند و از لزوم پرداختن به سينمای سياسی و انتقاد به شان گاليه می گريزی يتمسؤولن و مسؤوال  ھمه

  !گذارد مینصيب ن از تيغ انتقاد بی» حال داده«قول خودش خيلی به او  حتی آقای ضرغامی را که به

نمايندگی از اھالی موسيقی صحبت کند، موفق  وقت گذشته؛ امير تاجيک ھم که خودش را تا پشت تريبون رسانده تا به

نظمی برای  ھمھمه و بی. اند دھی معترض ريزی و نوبت برنامه حاضران به. گردد تا سر جايش بنشيند شود و برمی نمی

 شنونده سخنان رھبر انقالب   دقيقه،١٥سند که در اين  کم ھمه به توافق می مکند اما ک چند لحظه فضای حسينيه را پر می

  . باشند

 فعاالن عرصه ھنر و ادبيات دفاع مقدس نيست، از   ھمه که جمع حاضر در برگيرنده رھبر انقالب بعد از اشاره به اين

خاطب بودن آثار ادبی و ھنری پيرامون چنين به پرم ھم. گويند ی فراوان آن می  جنگ و گوھرھای استخراج نشده گنجينه

ليلی با من «، »ای آژانس شيشه«ھای  فلمو » دا«، »ھای نرم کوشک خاک«ھای  کنند و از کتاب دفاع مقدس اشاره می

تالش «:  دفاع مقدس اين است ھنرمندان عرصه ھای رھبری به ی توصيه اما چکيده. کنند ياد می» ھا اخراجی«و » است

  »!ای آن تابلوی پرشکوه باشيدای بر کنيد آئينه
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کنند و   است اما بيرون حسينيه و جلو درب خروجی محوطه، اھالی ادبيات و ھنر ھنوز از ھم دل نمی٩ساعت حدود 

  ...ھستندگو  و گروه گروه مشغول گفت

درجه يک آزادی بيان و «ای رھبر حکومت اسالمی ايران، که در جھان به عنوان دشمن  دار ھنرمندان با خامنهيد

  .شود ھای کھنه است که ھر از چندی تکرار می معروف است از آن داستان» انديشه

 

  پگاه آھنگرانی در حال ادای احترام به رئيس جمھور شيخ حسن روحانی

***  

کميته فرھنگی «خوانان  كى از طرفداران روضهي، »رىياحسان خواجه ام«زند   در مقابل روحانی لبخند میعکسی که

جات  ، يکی از اجراھای او برای دسته»آتش و عطش«روضه  . حکومت اسالمی ايران است» ستاد مرکزی اربعين

  . كاستيحکومت اسالمى در آمر هگذاران وابسته ب در عين حال او يکی از كنسرت. ھاست زنى و لباس شخصى نهيس

 
***  

چون فعال سياسی، اجتماعی، فرھنگی،   نفر با القابی ھم٣٠ھمراه  اما آرش سبحانی، خواننده معروف گروه کيوسک، به

 افزايش و ، خواھانامريکا جديد  جمھور سئير »ترامپ دونالد« ای خطاب به ، در نامه...شناس و حقوق بشر، جامعه

  :خوانيم در بخشی از اين نامه می.  عليه ايران شده استھا تحريم  تشديد

 آقای دونالد ترامپ،«

 ،امريکاجمھور منتخب  سئير

  .مئيگو  را تبريک میامريکاھای انتخاباتی رياست جمھوری اياالت متحده  پيروزی شما در رقابت
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س جمھور ئيتوافق اتمی ر ر اعتراض بهھای صريح شما د ھا ايرانی، ديدگاه ھای انتخاباتی، ما و ميليون در خالل رقابت

جمھور منتخب و کنگره  سئيکرديم و اميدواريم با انتخاب شما، ر اوباما با حاکمان جمھوری اسالمی ايران را دنبال می

طور که به  بار را، ھمان ای آن توافق فاجعه المللی و منطقه اياالت متحده برای نخستين بار فرصت بيابند که پيامدھای بين

 .پوشی بررسی کنند اند بدون مالحظه و پرده دھندگان وعده داده یرا

جمھور اوباما از  سئيھای تھران آمدند و خواستار حمايت ر خيابان ھا ايرانی خواھان دمکراسی به ، ميليون٢٠٠٩در سال 

اور و با چرخشی گيری غيرقابل ب جمھور اوباما در يک جھت سئيدر پاسخی نااميدکننده، دولت ر. شان شدند اعتراضات

گلوله بسته شدن تظاھرکنندگان در  زمان با به ، ھمامريکاھای بنيادين اياالت متحده  ھمه ارزش ای نسبت به درجه  ١٨٠

، شما در ٢٠١١در اکتبر . العمر ايران بود ای رھبر مادام هللا خامنه نگاری پنھانی با آيت ھای تھران، مشغول نامه خيابان

رو بود، از مردم  اگر اوباما دو سال قبل زمانی که ايران با مشکالت خيلی بزرگی روبه«: گفتيداظھارنظری خردورزانه 

 کند اگر که او تغييرتوانست خيلی سريع  ايران می. کرد، ما امروز ھيچ مشکلی در ايران نداشتيم آن کشور پشتيبانی می

خواھان  شت سال گذشته، بسياری از آزادیھای غلط ھ امروز، در نتيجه سياست» .کرد پشت آن مردم را خالی نمی

اميد و اعتمادشان به حمايت اياالت متحده  دانند و به  را حامی حاکمان مستبد و غيرانتخابی خود میامريکاايران، دولت 

 توسط امريکا بنيادين رويکرد تغييراز آزادی و دمکراسی در ايران لطمه وارد آمده است؛ لطماتی که جبران آن تنھا با 

 ...ما ممکن خواھد شدش

  :امضاکنندگان اسامی

 زندانی سياسی پيشين؛ - فعال حقوق بشر - احمد باطبی -٢ زندانی سياسی پيشين؛ - فعال سياسی - عبدالرضا احمدی -١

 زندانی سياسی - علی نظری -٤آموختگان ليبرال ايران؛   عضو دانشجويان و دانش-  فعال سياسی -  احمد عشقيار -٣

 عضو دانشجويان - زندانی سياسی پيشين -  عليرضا کيانی -٥آموختگان ليبرال ايران؛  و دانشجويان و دانش عض-پيشين 

المللی مطالعات  س مرکز بينئي ر- زندانی سياسی پيشين - اميرحسين اعتمادی -٦آموختگان ليبرال ايران؛  و دانش

 -٩ فعال حقوق بشر؛ - موزيسين - آرش سبحانی - ٨؛  پژوھشگر در مطالعات ايران- اللھی   آيتئی اميريح-٧ليبراليسم؛ 

 آويده - ١١ زندانی سياسی پيشين؛ - فعال سياسی - اشکان يزدچی - ١٠ پژوھشگر تاريخ خاورميانه؛ - ئیاشکان صفا

آموختگان ليبرال   عضو دانشجويان و دانش- زندانی سياسی پيشين - بھزاد مھرانی -١٢نگار؛   روزنامه-فر  مطمئن

 حامد -١٥ فعال سياسی؛ - پزشک -  دانيال جعفری -١٤ فعال سياسی؛ - فيزيکدان - برزومھر طلوعی - ١٣ايران؛ 

گذاران   از بنيان- فعال سياسی - کاوه شيرزاد -١٦ پژوھشگر در مرکز ملی تحقيقات علمی فرانسه؛ - راد  شيبانی

شناس   جامعه- مجيد محمدی -١٨برال ايران؛ آموختگان لي  عضو دانشجويان و دانش- قليان   ليونا عيسی-١٧شھرونديار؛ 

آموختگان   عضو دانشجويان و دانش-  رياضيدان - مسعود مسجودی -١٩ نويسنده و محقق در جامعه و سياست ايران؛ -

 - محمد افرازه -٢١آموختگان ليبرال ايران؛   عضو دانشجويان و دانش- فعال سياسی -  ميثم مھرانی -٢٠ليبرال ايران؛ 

 زندانی -  فعال سياسی -  پدرام رفعتی -٢٣ پژوھشگر دمکراسی ديجيتال؛ -  نيما راشدان -٢٢از تلويزيونی؛ س برنامه

 فعال - سلمان سيما -٢٥؛ »فارين پاليسی سيرکل «ئی مدير اجرا-نگار   روزنامه- صبا فرزان -٢٤سياسی پيشين؛ 

 اتحاديه ملی برای - شای خطيری - ٢٧يزيونی؛ ساز تلو  برنامه-  شھرزاد کريمی -٢٦ زندانی سياسی پيشين؛ -سياسی 

 -  سياوش صفوی -٢٩؛ )ليبرال دمکرات(  حزب مشروطه ايران- فعال سياسی - شايان آريا -٢٨دمکراسی در ايران؛ 

 - دانشمند علوم سياسی -  يوحنا نجدی -٣٠آموختگان ليبرال ايران؛   عضو دانشجويان و دانش- زندانی سياسی پيشين 

 .عال سياسی ف-اقتصاددان 
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  مجيد محمدی

او در زمان رياست محمد موسوی . کرد مجيد محمدی، زمانی در يکی از مراکز مھم و حساس حکومت اسالمی کار می

 شده بود، در کنار تأسيس، يعنی زمانی که اين مرکز تازه »مرکز تحقيقات استراتژيک رياست جمھوری«ھا بر  خوئينی

ھای توسعه سياسی و اقتصادی بر مبنای  تدوين دستورالعمل ، به... کديور وسعيد حجاريان، عباس عبدی، محسن

  . مشغول بود» ليبرالی«ھای  آموزه

  
  احمد باطبی

   . ادوار تحکيم وحدت بودمسؤول در دانشکده فنی دانشگاه تھران، ئی، در زمان دانشجو»اميرحسين اعتمادی« 

  
  اميرحسين اعتمادی

 است که اين نامه را امضاء کرده، قبل از اين که از ايران خارج شود با نيروھای ئیھا از ديگر نام» نيما راشدان« 

  .امنيتی حکومت اسالمی ھمکاری داشت
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  نيما راشدان

  
 نماينده پيشين امريکا در سازمان ملل بولتن شايان آريا با جان بولتن جان

  . و حامی رضا پھلوی است» ه ايرانمشروط«طلب  ديگر امضاء کننده نامه، از حزب سلطنت» شايان آريا«

  
  آرش سبحانی

  :گروه کيوسک

سرا، گيتاريست و خواننده گروه  آرش سبحانی آھنگساز، ترانه. کيوسک نام يک گروه موسيقی در سبک راک است

 . کيوسک است

ته شود، با عنوان آھنگساز، خواننده و نوازنده گروه کيوسک شناخ که به آرش سبحانی در عمر ھنری خود قبل از آن

  . ھای موسيقی متعددی ھمکاری داشته است گروه

***  
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اگر . طلبانه است  و جنگئیانتظار از ترامپ و ھر حکومت ديگر کنونی جھان، انتظاری غيرانسانی و کشورگشا

،  و متحدان و حتی رقبايش مانند شوروی سابقامريکاھای  سياست ، به١٣٩١ست که از سال  تاريخ دور نرويم و کافی به

عراق به دستور پدر بوش   بهئیھای آسيا و آفريقا و غيره از اولين حمالت ھوا ی التين، قارهامريکاروسيه امروز، چين، 

  . اند  بر سر بشر آوردهئیبينيم که در اين دوره چه بال گرفته تا کلينتون و پسر بوش و اوباما نگاه کنيم می

اش قرار داد  نژادی و مذھبی را يکی از محورھای تبليغات انتخاباتیھای  از زمانی که ترامپ حمالت صريح عليه اقليت

ھای اقليت در  مذھبی و رفتارھای روزگويانه عليه گروه- ھای نژادی ھای مختلفی درباره بروز و گسترش تفرقه گزارش

اثر «نوان  در گزارشی با ع٢٠١٦پست، آوريل سال  عنوان مثال، روزنامه ھافينگتون به.  منتشر شدامريکاجامعه 

 باعث امريکاھای انتخاباتی  رقابت«تصريح کرد » افزايش نفرت، ترس و رفتارھای زورگويانه در مدارس: ترامپ

   ». شده استامريکاھای درس  ھای نژادی در کالس بروز ترس و تنش

کنند اگر او   میھا فکر آن. آموزان من از دونالد ترامپ وحشت دارند دانش«: طبق اين گزارش يک معلم دبيرستان گفت

ام که به  من ديده«: و معلمی ديگر گفت» .پوست بايد به آفريقا برگردانده شوند انتخاب بشود، تمامی افراد سياه

 است امريکاتبار و شھروند  اين پسر که مکزيکی«: يک معلم ديگر گفت» .شود آموزان مسلمان، تروريست گفته می دانش

ترسد که کودکان و بزرگترھا  او می. گرداند اين کشور او را به مکزيک برمیترسد که در صورت پيروزی ترامپ،  می

 ».توانند به او آسيب بزنند و اين کار را خواھند کرد می

اند که  کننده در يک تحقيق گفته پست عالوه بر اين آشکار کرد که حدود يک سوم از معلمان شرکت گزارش ھافينگتون

 .اند ھای مسلمان بوده عليه مھاجران و گروهشاھد افزايش در رفتارھای خصمانه 

ھای   از روشامريکا بر سر استفاده دولت ٢٠٠١ھای فراوانی که از سال  عالوه بر اين، ترامپ، بعد از جار و جنجال

سابقه و   تروريسم ايجاد شده بود، با لحنی کمئیعليه مظنونان ادعا» غرق مصنوعی«انگيز شکنجه از جمله روش  بحث

  .ھا تبديل شد ھا دفاع کرده و به سوژه رسانه  از اين روشآور تعجب

 خواھم کرد؟ شرط ببنديد که اين تأئيدآيا من، غرق مصنوعی را «: ، در جمع ھوادارانش گفت٢٠١٥ترامپ نوامبر سال 

ن ھمين شا دھند، حق  که انجام میئیخاطر کارھا ھا به آن. دھم تر از اين را ھم مجوز می بيش. فورا. کنم کار را می

  )٢٠١٥گاردين، نوامبر (  »..است

درست است . شود، چون اثر دارد د که شکنجه کارگر واقع نمیئيمن نگو به«:  گفت٢٠١٦چنين در فوريه سال  او، ھم

واشنگتن پست، فوريه (  »درست است؟. گويند، شکنجه اثری ندارد، باور کنيد، اثرگذار است ھا می مردم؟ نصف اين آدم

٢٠١٦( 

که اظھاراتش در سپتامبر  ھا قرار گرفت؛ حتی قبل از اين ستيزانه دونالد ترامپ خيلی زود مورد توجه رسانه نسوابق ز

گرايانه و  حزبی انتخابات جنسيت خواه در ھمان مرحله درون  درباره چھره يکی از نامزدھای زن حزب جمھوری٢٠١٥

چه کسی به اين رای ! اش را نگاه کنيد قيافه«: گفت» وريناکارلی في«ترامپ، در آن زمان درباره . آميز تلقی شود تبعيض

تان اين باشد؟ منظورم اين است که او زن است و قرار نيست  جمھور آينده سئيتوانيد تصور کنيد که قيافه ر دھد؟ می می

 )٢٠١٥ سپتامبر پايگاه رولينگ استون،( »آيا ما جدی ھستيم؟. دئيھای بد بزنم، اما مردم، واقعا به خودتان بيا من حرف

آوری برخی از اظھارات ترامپ پرداخته بود که  به جمع ،»انديپندنت«، روزنامه ٢٠١٥اما حتی قبل از اين، در آگوست 

عنوان  ترامپ به.  جنسی از زنان داردئیجو انگارانه، تحقيرآميز و محدود به لذت داد تاجر ميلياردر، نگاھی شی نشان می

انه متأسف. کنم دادن اجازه کار به ھمسر خيلی کار خطرناکی است فکر می«:  گفته است١٩٩٤ای سال  مثال، در مصاحبه
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تقريبا مثل ساختن يک . مثل، فرايند ساختن است. شود شان برای من تمام می شوند، لذت ھا ستاره می که آن بعد از اين

  ».انگيز است خيلی غم. ساختمان است

 سال ١٧قول داده که با دختران زير » ايوانکا«نيوز گفته که به دخترش  ی ھم مطابق گزارش نيويورک ديل١٩٩٩او سال 

او از من قول گرفته و من برايش قسم .  سال دارد١٧ايوانکا االن . من يک قرارداد با او دارم«. قرار مالقات نگذارد

شود، عرصه بر  تر می و بزرگبنابراين، ھر چه ا. تر از او سر قرار نروم  و سال سن وقت با دختری کم ام که ھيچ خورده

 ساله آشنا شده و ازدواج کرده ٢٩» مالنيا ترامپ« سال سن داشته با ٥٣ترامپ که در آن زمان » .شود تر می من تنگ

  .است

ھايش برای برقراری روابط  ترين الفاظ برای توصيف تالش  از رکيکئیھای ديگر اين فايل ويدئو ترامپ در بخش

. کند يک مورد از تالش ناموفقش برای فريب جنسی يک زن اشاره می چنين به او ھم. کند جنسی با زنان استفاده می

  .ضبط شده بود» مالنيا«گويد اين ويدئو، پنج ماه بعد از ازدواج دونالد ترامپ با ھمسرش  پست می روزنامه واشنگتن

روابط جنسی با زنان از سال  قه او به اظھارنظر زننده از ترامپ درباره زنان و عال٣٠ای از  روزنامه تلگراف مجموعه

  .ھا قابل انتشار نيستند  گردآوری کرده که البته بخش زيادی از آن٢٠١٥ تا ١٩٨٠

ای که  ، در مقاله»جاناتان فردلند «.توصيف کرده است» پست فطرت زن ستيزی«، دونالد ترامپ را »گاردين«روزنامه 

کم  خواھان در انتخابات رياست جمھوری، دست مپ، نامزد جمھوریدونالد ترا: در روزنامه گاردين منتشر شد، نوشت

  . زن، به آزارجنسی متھم شده است١٠از سوی 

رغم  دھد که چگونه بايد از زنان علی عالوه بر اين، از ترامپ فايل صوتی منتشر شده است که در آن توضيح می

 .استفاده کرد شان سوء ميل

 در برنامه .ھای خود، زنان را سگ و خوک خطاب کرد رامپ، در صحبتاما موضوع به ھمين جا ختم نمی شود، ت

سبب افزايش   سابق جھان توھين کرد و او را ناچار کرد بهئی، ملکه زيبا»آليشيا ماچادو« نيز به ئیانتخاب ملکه زيبا

 .ھای ورزشی بپردازد تمرين و نرمش ھا به وزن، در برابر دوربين

ھای زنانه ربط  ھای تلويزيونی را به مسائل و خصوصيت مجری برنامه» گان کلیم«ِسپس علت رفتار خصمانه  ترامپ

  .داد

خطاب » قاچاقچی«و » متجاوز جنسی«، »مجرم« را  دونالد ترامپ، از زمان آغاز کارزار انتخاباتی مھاجران مکزيکی

داران او يک او در برابر انتقاد يکی از خبرنگاران که گفت طرف) ٢٠١٥ جوالی ٨واشنگتن پست، ( .کرد

خواھند  ھای غيرتی ھستند که اين کشور را دوست دارند و می طرفداران من آدم«: اند گفت را کتک زده» تبار ئیاسپانيا«

 ».اين کشور بار ديگر بزرگ شود

 ١٦اش در  چنين از زمان آغاز ستاد تبليغاتی ، نوشت؛ ميلياردر جنجالی نيويورک، ھم٢٠١٥ھافينگتون پست، آکوست 

 جلوگيری امريکاھا به خاک  ، بارھا گفت که در صورت ورود به کاخ سفيد، از ورود تمامی مسلمان٢٠١٥ سال ژوئيه

  )٢٠١٥ دسامبر سال ٨ان را ببينيد،  ان عنوان مثال، سی به(  .خواھد کرد

ت، نژادپرس« بارھا او را فردی امريکائیھای  خواه، موجب شد رسانه ھای نامزد حزب جمھوری گيری اين موضع

عنوان نامزد حزب  ، زمانی درباره انتخاب ترامپ به»پست ھافينگتون«. توصيف کنند» ھراس گرا و بيگانه بومی

، ئیگرا نژادپرستی، بومی: کند چه کاشته را درو می خواه آن حزب جمھوری«: خواه در تيتر خود نوشت جمھوری

  ».ھراسی و دونالد ترامپ بيگانه
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خواه به يک حزب  دونالد ترامپ در حال تبديل حزب جمھوری«، در مطلبی نوشت که ٢٠١٦مجله نيويورکر ھم فوريه  

 ».گرا است پوپوليست و بومی

ھای  اظھارات ترامپ درباره خودش، آشفتگی غيرمعمول در برابر انتقادھای جزئی، رفتارھای قلدرمآبانه و فحاشی

انه علنی و پرخاشگری است که سالمت روان ترامپ را کار حقوق ديگران، رفتارھای فريب توجھی به رقيبان، بی علنی به

 . تبديل کرده استامريکائیھای  يکی از موضوعات داغ رسانه به

  change.org سايت اندازی کارزاری روی وب ، اوت سال جاری با راه»کارن باس«نام   بهامريکايک نماينده کنگره 

و سرانجام تب » .خواه را مورد ارزيابی قرار دھند مھوریشناسان بالينی خواست سالمت روان نامزد حزب ج از روان

ای رسما از  در بيانيه» امريکاپزشکی  انجمن روان«ھا باال گرفت که  جا در ميان رسانه تحليل شخصيت ترامپ تا آن

    .جمھوری خودداری کنند نامزدھای انتخابات رياست اعضای خود خواست از برچسب زدن به

...  

ھای  قدر از سياست ھای خطرناکی را در پيش گرفته است؟ واقعا چه نيم که دونالد ترامپ، چه سياستبي بدين ترتيب، می

ھای  ، کمپينامريکاھم در حالی که در خود   و جھان است؟ آنامريکانفع اکثريت مردم  شده تاکنونی ترامپ به مطرح

  .ت عليه ترامپ در حال گسترش اسامريکاتر شھرھای  اعتراضی بزرگی در بيش

  
 از اپوزيسيون راست افغانستان، عراق، ليبی، ئیھا  نفر ايرانی از ترامپ دارند زمانی بخش٣٠ھمين درخواستی که اين 

ھای اقتصادی و حمله   و متحدانش با تحريمامريکا. اند اند و جواب مثبت نيز گرفته  داشتهامريکااز حاکميت ... سوريه و

تروريسم دولتی و غيردولتی نفس مردم اين کشورھا را . اند که پااينی ندارد ختهاين کشورھا، حمام خونينی راه اندا به

دليل القاب و  اند به البته آين آقايانی که اين نامه را امضاء کرده. ھا انسان را بر باد داده است بريده و جان و زندگی ميليون

ھا، عامدانه و آگاھانه چشم  رسد اين نظر می ما بهشان، قاعدتا بايد تاريخ جھان و منطقه را بشناسند ا ھای مختلف تخصص

ديده و   برای خود ھستند نه مردم رنجئیاند و به دنبال نان و نوا ، بستهامريکاھای تلخ جھان و حاکميت  واقعيت خود را به

ت اسالمی عالوه چشم دوختن به حکوم به. طلبد شان چنين سياستی را می چرا که منافع طبقاتی... سرکوب شده ايران و 

 و ھر حکومت ديگری در جھان، تفاوت چندانی ندارد و در خدمت سرکوب، جنگ، خشونت، سانسور و امريکاايران و 

  !داری جھانی است اختناق سيستم سرمايه

، اين است که در ...شناسی و فرھنگی، ھنری، سياسی، حقوق بشری، جامعه» !متخصصان« ديگر از اين   مھمسؤاليک 

، چه کسانی و کجا از اوباما درخواست کمک کرده بودند؟ آيا اين آقايان، چنين ١٣٨٨عتراضی سال ھای ا تظاھرات

  اند؟ دروغ بزرگی را از کجای آن روز ايران کشف کرده
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ھای  که آرش سبحانی گرداننده گروه موسيقی کيوسک، زير نامه درخواست از دونالد ترامپ برای تشديد تحريم پس از آن

  : نام طوری که کتابم به  و متاثر شدم بهمتأسفکرد، بسيار ايران را امضاء 

  ھای آزادۀ جھان ِصدای بلند جان«

 »از احمد کايا تا باب ديالن

اش در استکھلم به خود آرش سبحانی  که توسط نشر ارزان در استکھلم منتشر شده بود و يک نسخه آن را نيز در برنامه

آوری کند و دور بريزد تا بخش  بودم از ناشر تقاضا کردم که آن را جمعگروه کيوسک ھم اشاره کرده  داده بودم به

  .کيوسک را خذف کنم و مجددا زير چاپ برود

طلبانه و غيرانسانی نشده بود، اما برخی  طلبانه و خشونت ست که سبحانی قبال وارد چنين ماجراھای جنگ اين در حالی

ھای مشابھی را برای تحت فشار گذاشتن و حتی جنگ عليه ايران را  کنندگان اين نامه، سابقه درخواست ديگر از امضاء

  .اند داشتند که اکنون در چھارچوب اين نامه نيز دور ھم جمع شده

*** 

يک فعاليت  شوند و دست به زده می زده و ذوق قدر جو ی، آنان اين جاست که وقتی روشنفکران و ھنرمندسؤالحال  

دليل  گوی مردمی باشند که به توانند ھم پاسخ کنند، آيا فردا می  سياسی و حکومت میسياسی و يا حمايت از اين و آن حزب

سمت فالن حزب و شخصيت و نامزد سياسی و حکومتی گرايش پيدا   به ھای آشنا ھا و چھره محبوبيت آن ھنرمندان و نام

تی کنند؟ اگر ھنرمندی امروز گو باشند؟ و ھم پيش وجدان انسانی خودشان احساس راح اند، پاسخ کرده و رای داده

گوی آن توده مردمی کسانی باشد که به ھنر و کاراکتر وی دل  تواند پاسخ کند که بازی خورده، چطور می احساس می

  اند؟ بسته

سمت جريانی سياسی گرايش داشته باشد، اما مشکل  در عين حال، ھيچ ايرادی و انتقادی وارد نيست که يک ھنرمند به

. کنند ھای مستبد و ديکتاتور مانند حکومت اسالمی ايران حمايت می ای از ھنرمندان، از حکومت جاست که عده آن

 و خرافی و اعمال سانسور و اختناق ئیھای قرون وسطا شمار عليه بشريت و سياست دليل جنايات بی حکومتی که به

 که سانسور، قصاص، شالق، حکومتی. معنای واقعی شرم بشريت در قرن بيست و يکم است شديد بر جامعه، به

ھای خيابانی و مخفی، تروريسم، غارت و چپاول اموال عمومی و تحميل فقر و نداری و فالکت بر اکثريت جامعه  اعدام

  ...و! را در کارنامه خود دارد و مورد نفرت ھمگان است

ھا و  ی و ارگانگونه که تشخيص و فھم ميزان و شعور سران و مقامات ريز و درشت حکومت اسالم پس ھمان

ويژه دستگاه مفتخور و متجاوز و مرتجع روحانيت در ايران، در پی کشف و توصيف جن و شياطين و يا  ھايش، به جناح

گويند است، اما تعميم  ای مستقيم با تقويت جھل و خرافه و جنايت سخن می نفوذ الھی و ظھور امام زمان، يعنی از رابطه

ھا را خنثی  تواند ھمه اين خرافت و جنايات آن سانی در عمق و بدنه عمومی جامعه میو گسترش آگاھی و فھم و دانش ان

عقل و شعور و  عبارتی ديگر؛ حاکميت به. حداقل رساند تر کند و ضايعات انسانی و اجتماعی و فرھنگی را به و کم و کم

شود تا آن جامعه ضمن  بب میدر بستر عمومی يک جامعه س بخش، ئیھا در جھت پيکار رھا دانش و ھمبستگی انسان

سانسور و استبداد را که  در اجتماع خود رفته و مسيرھای حاکميت جھل تقابل با حاکميت پذيرش پيکره وجودی خود، به

جايگاه رفيع  پرستان در جامعه است را مسدود کند و به پرستان و شب قصدشان حاکميت سبک زندگی ديکتاتورھا و خرافه

دست يافته و کمال انسانی را در کالبد وجودی جامعه خود، تجربه  شمول  آزادی و برابری جھان ودوستی،  انسانيت، نوع

  .و تثبيت نمايند
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اسی بپردازد، يگری س كنش تواند تا ھر حدی به رانی، میيشود كه ھر ھنرمندی و در كل ھر شھروند ا د میيدر پايان تاك

چه يا بازيشوند، معموال  اسی میيھای س ا وقتی وارد عرصهولی تجربه ثابت كرده كه اغلب ھنرمندان در كشور م

ش محبوب مردم يھا واسطه ھنر و استعدادش تواند ھنرمندی را كه به ن میيشوند؛ ا ب مردم میيا اسباب فريشوند و  می

طلب جلوه دھد كه مترصد فرصت است تا با  طلب و منفعت تی فرصتيعنوان شخص شده را در منظر عموم مردم به

د يا باين كنند، ياگر ھم چن. ستين در شان ھنرمندان نيد و ايفزايمداران حاکم، بر قدرت نفوذ خود ب استيشدن با س کاسه ھم

  .منتظر عواقبی مانند پشيمانی و سرخوردگی يا سقوط محبوبيت خود باشند

گذاران کالن دولتی پيدا کند،  هحاکمان و سرماي اگر ھنر نتواند حرفش را به طور مستقل بيان کند و برای توليد، نياز به

زيرا اين ھنر، . تری برقرار می کنند خوبی بيان کند و مردم ھم با آن ارتباط کم تواند حرف  دل خود و مردم را به نمی

 نه تنھا در مورد موسيقی، بلکه در مورد مسأله اين .کند تر جا پيدا می برخاسته از مردم نيست و در دل مردم ھم کم

  يقی و ديگر ھنرھا ھم صادق استادبيات، موس

 طبيعی وترديد فعاليت سياسی و اجتماعی چه برای ھنرمندان و چه برای اعضای ھر صنف و اقشار ديگری، حقی  بی

قدر که يک شھروند عادی، حق فعاليت سياسی دارد، ديگران نيز خواه نويسنده و ھنرمند  ھمان. غيرقابل انکار است

ھای سياسی شوند در اين  توانند متناسب با عاليق خود، وارد عرصه شند يا نباشند، میباشند يا نه، چه ورزشکار با

در ! ھاست جاست که اين سياست در خدمت کدام طبقات و حکومت بحث مھم و اصلی آن. حرکت ھيچ بحثی وجود دارند

 .اشته باشدھر حکومت و افکار سياسی انتقاد داشته باشد و يا ند عين حال حق ھر ھنرمندی است که به

» .اگر ھنر نبود، حقيقت ما را می کشت«قول نيچه  ھنر قرار است که تلخی زندگی را کم کند و به. ھنر آزاد است

کند، حرف دل مردم را بزند  ھنرمند قرار است با ادراکات و شناختی که از دردھا و رنج ھا و مسايل مھم جامعه پيدا می

دانستن و توليد علم  ستقل رشد کرده، جامعه ھم رشد خوبی از لحاظ عالقه بهھر گاه که ھنر م. و روشنگری ايجاد کند

  . داشته است

ھای مختلف ھنری  نوعی اين محتوای اجتماعی را در قالب انسان و زندگی و جامعه است و ھنرمند ھم به ھنر متعلق به

  . کند خود بيان می

 است که در کنار ئیھا نيست؛ بلکه سخن از افراد و انسانجا که در يک جامعه سخن از فرد و يا يک انسان  اما از آن

تشکيل جامعه مبادرت ورزيده و مجموع اجتماع ايشان، ارکان مختلف اقتصادی، سياسی، فرھنگی، ھنری و  يکديگر به

تک جمعيت يک جامعه نيز  رای و ھمبستگی و ھمکاری بر تک بخشد؛ پس بايد توجه نمود که ھم را سامان می... 

رسوخ فساد  و نفوذ، رخنه عبارت ديگر به. گيرد ای کالن تمام جامعه را در بر می ت پيدا کرده و در گسترهموضوعي

فرھنگ غالب بر کليت يک  در يک جامعه تابعی است از حاکميت طلبی  و خرافات و منفعتئیگرا مذھبی و ملی و فرقه

منافع  بخشی به ھا که سبب اولويت  مبتنی بر اميال و ھوستبع آن و به جھل حاکميتی ناشی از.  از آنئیھا جامعه و يا بخش

و قدرت حقير شخصی در مقابل منافع عمومی است؛ حاکميتی که در غياب قدرت عقالنيت بر رفتار عموم جامعه، از 

د کوبد و نابو ھا می سخره برد، به ھا می کند، در قعر طوفان قدرت حاکميت سرچشمه گرفته و کشتی جامعه را سوراخ می

  .سازد می

نويسی فارسی که از  ھا، با گسترش وبالگ ھا و صدای منفی آرش سبحانی در ھر صورت، صدای مثبت شاھين نجفی

 درصد آن را ٧٠حدود «ای از سوی ديگر است که  سو و از نتايج ترکيب جمعيتی جامعه ثمرات انقالب ارتباطات از يک

 و تحت حاکميت سرمايه و قدرت غالب شکل ئیصدا گ تک، افکار عمومی خود را در فرھن» سال٣٠جوانان زير 

  !ھا قضاوت خواھد کرد دھند و تاريخ درباره آن می
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