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سرمقاله

بار معنایی انتخابات

امیر مقدور مشهود  -دبیر سرویس سیاسی

وقتی ما به شــیء می نگریم برداشت و شناخت ما فقط به اطالعات ناشی از حواس
محدود نیســت .پیش از آن خود ما حاوی اطالعتی در مورد شــیء می باشــیم که با
نگریستن به آن سعی بر تطبیق اطالعات حسی با پیش فرضهایمان میکنیم .بنابراین
شناخت ما از جهان صرفا محدود به حواس نیست بلکه ذهنیت ما تاثیر بسزایی بر روی
این شــناخت و آگاهی می گذارد .وقتی ما با دفترچهای مواجه می شویم که به عنوان
مثال جلد آبی رنگ دارد برداشت ما به آن دفترچه حاوی اطالعات ناشی از محسوسات
است .اما وقتی که آن دفترچه کاربرد خاصی را تداعی کند( ،مثل دفترچه خاطرات) آنگاه
بار معنایی آن برای ما متفاوت خواهد بود .دفترچه خاطرات آبی رنگی که بســیاری از
تجربههای خوب و بد ما را با خود حمل می کند .از همین منظر می توان به پدیدههای
اجتماعی و سیاسی نگریست .بدون شک یکی از مهمترین این پدیدهها موضوع انتخابات
است .انتخابات پدیده نوینی است که اساسا در نظامهای سیاسی با ادعای دموکراتیک
ظهور پیدا می کند .درکشور ما نیز به واسطه جمهوریت نظام سیاسی  ،انتخابات یکی از
فرایندهای ثابت این سالها است .با بررسی تاریخ انتخابات در ایران متوجه می شویم که
این فرایند همیشه بار معنایی و ارزش و اهمیت یکسانی نداشته است .این فقط معطوف
به تفاوت آن در انتخابات مجلس با ریاســت جمهوری و یا شــورای شهر نیست .حتی
انتخابات ریاست جمهوری نیز در یازده دور پیشین از بار معنایی متفاوتی برخوردار بوده
است .فرایند انتخابات همواره فرایند ثابتی است مانند همان دفترچه که حواس پنجگانه
مشخصات ثابتی از آن نشان میدهد .آنچه که موجب تفاوت معنایی آن در ادوار مختلف
شده ،تعریف و انتظار ذهنیت جمعی ما ایرانیان از آن است .با این اوصاف به نظر می رسد
انتخابات در ایران در صورتی می تواند فرایند مثمر ثمر ،معنا بخش و توام با امید باشد
کــه ذهنیت اجتماعی معنای وزینی بر آن بارگذاری نماید .با مروری به وضعیت معنایی
انتخابات گذشته بهتر می توان به اهمیت این موضوع پی برد.
سال  76حامل مهمترین اتفاق در تاریخ سیاسی جمهوری اسالمی بود .نظام جمهوری
اسالمی پیش از آن عمدتا با توجه به وضعیت اضطراری یعنی تبعات ناشی از انقالب و
جنــگ ،انتخابات را به عنوان ابزاری برای تحکیم بنیانهای نوظهور خود تلقی می کرد.
اما در ســال  76انتخابات در ایران معنای متفاوتی یافــت .این انتخابات بیش از آنکه
فرایندی برای تحکیم نظام جمهوری اســامی باشد ،حامل مطالبات اجتماعی بود که
نزدیک به بیست سال از ابتدای انقالب اسالمی معوق مانده بود .یعنی مطالبات سیاسی
مردم در انتخابات ســال  76موجب گردید بار معنایی انتخابات آن دوره متفاوت تر از
گذشته باشد .در عین حال باید در نظر داشت ،مطالبات مردمی در انتخابات صرفا موجب
سمت و جهت کارگزاران سیاسی نمی شود .بلکه این مطالبات به عنوان ارزش در سطح
جامعه گسترده شــده و باعث تعلق خاطر اجتماعی به آن می شود .این تعلق خاطر به
ارزشها در عرصهی اجتماعی همان اخالق است .متاسفانه عدم توفیق دولت اصالحات
در برآورده ساختن مطالبات باالی مردمی موجب دلسردی و سرخوردگی جامعه ایرانی
شــد .عدم حضور طبقه متوسط و ایض ًا مطالبات فرهنگی ،بار معنایی انتخابات در سال
 84را دگرگون ساخت .سال  84هنگامه آغاز افول اخالق اجتماعی بود .با عدم حضور
قشر متوسط در انتخابات آن سال ،مطالبات معیشتی و اقتصادی نتیجه آن را مشخص
نمود .انتخاب محمود احمدی نژاد صرفا یک رویداد سیاسی در عرصهی حکومتی نبود.
عدم مطالبات فرهنگی در عرصهی سیاســی موجب افول این ارزشها در سطح جامعه
شــد .ارزشهای مادی در دوره احمدینژاد ذهنیت اجتماعی ما را ماالمال نمود .هرچقدر
مباحث اقتصادی در حوزه سیاســی گسترده تر گردید ،اخالق و ارزشهای فرهنگی در
جامعه کمرنگ تر شــد .این وضعیت به جایی منتهی شــد که بسیاری از کارشناسان
اجتماعی در خصوص گسیختگی اجتماعی در سایه افول اخالق هشدارهای جدی دادند.
سال  92سال متفاوتی بود .در این سال در حالی حسن روحانی برنده انتخابات بود که
اصالحطلبان ســعی داشتند خود را متفاوت با ســال  76نشان دهند .مهمترین ادعای
اصالحطلبان طرح مطالبات حداقلی از انتخابات بود .آنها مدعی بودند با توجه به تجربه
ســالیان گذشته به این نتیجه رسیدهاند که نباید انتظارات مردم را از انتخابات باال برد.
امــا نباید از یک نکته غافل ماند که هرچقدر مطالبات اجتماعی در انتخابات نزول یابد،
امکان پرداخت کارگزاران سیاسی به منافع شخصی افزایش می یابد .نمایندگان مجلس،
شورای شــهر و دولت از اختیارات قابل توجهی برخوردار هستند .مادامی که مطالبات
اجتماعی آنها را وادار به کنش ننماید قطعا آنها به منافع شخصی خود خواهند پرداخت.
بنابراین پس از افول اخالق در عرصهی دولت و جامعه شاهد گسترش فساد مهارناپذیر
در عرصهی دولت هستیم .با این اوصاف به مطالبات اجتماعی که موجب شکل گیری
بار معنایی هر انتخابات میشود ،باید از زاویه دیگر نگریست و افول آن را موفقیتی برای
کنش گران سیاســی به حساب نیاورد .باید توجه داشــت بسیاری از کاندیداهای شهر
و روســتا و همچنین ریاســت جمهوری با طرح برنامههای حداقلی پا به عرصه رقابت
نهادهاند .این افراد مدعی هســتند که بجای وعده و وعیدهای عجیب و غریب با واقع
گرایی خاص خود به امکانات و توانایی خویش می نگرند .از نظر نگارنده این بزرگترین
خطری اســت که امر سیاســی در ایران با آن مواجه است .نماینده برگزیدهای که خود
را موظف به برآورده کردن انتظارات باالی مردم نداند امکان ســقوطش به فساد بسیار
باال اســت .تا وقتی که قول و وعدهی سنگین درکار نباشد قطعا تالش برای کسب و
حفظ منافع جامعه در میان نیست .به نظر می رسد که جامعه ایرانی این بار سعی دارد
تا غفلت بارز در زمینه فرهنگ و اخالق را جبران کند .امســال حسن روحانی در حالی
پــا به عرصهی رقابت انتخاباتی نهاد که پیروزی خود را امری بدیهی میشــمرد .او و
یارانش گمان می کردند به راحتی پیروز انتخابات سال  96هستند .اما جامعه ایرانی به
وی فهماند که وضعیت به این سادگی هم نیست .در نظر سنجی های هفتهی گذشته
نشانی از حاشیه امن برای روحانی دیده نمیشد .به همین دلیل روحانی پیروزی خود را
منوط به طرح مطالبات جدید می دید .روحانی در مناظره ســوم ناگهان از حذف تمامی
تحریمهای بینالمللی سخن گفت .همانطور که می دانیم بسیاری از این تحریمها ناشی
از قوانین حقوق بشری بینالمللی است و رفع آنها منوط به تعدیل و حذف برخی تابوهای
متصلب ســاختگی است .حرکت در زمین فرهنگ یعنی زایش مجدد اخالق در جامعه.
روحانی دانســته یا ندانسته در چند روز اخیر مواضع تندی را برگزیده که بسیاری از آنها
به مثابه تابوهای فرهنگی در جمهوری اسالمی تلقی می شوند .حضور این مولفههای
فرهنگی در عرصهی سیاســت یعنی زنده شدن اخالق و امید به پویایی مجدد جامعه.
باید این اتفاق را به فال نیک گرفت و به مردم هشیار و موفق ایران تبریک گفت آنها
با زبان خاموش خود همواره سعی کردهاند تا کارگزاران سیاسی را هدایت کنند .در سال
 84فراموشی مطالبات فرهنگی مردم افول اخالق در جامعه و ترویج فساد در حکومت
را به همراه آورد ،اما امروز بار دیگر مردم با طرح خواســتههای نوین این ارزشهای غیر
قابل اغماض را دوباره زنده کردند.
خبر

نتایج آخرین نظر سنجی
سه شنبه  26اردیبهشت:

روحانی  20میلیونی میشود
آخرین نظرسنجیهای انجام شده حاکی از تمایل  ۶۵تا  ۷۰درصد مردم برای شرکت
در انتخابات ریاستجمهوری است.
به گزارش ایســنا ،طبق آخرین نظرســنجی انجام شده توســط مرکز افکارسنجی
دانشــجویان ایران (ایســپا) میزان تمایل مردم کشــور برای شــرکت دــر انتخابات
ریاستجمهوری در حال حاضر  ۶۵تا  ۷۰درصد تخمین زده شده است.
حدود  40میلیون نفر در انتخابات شرکت میکنند و قطعا روحانی به رکورد خاتمی در
سال  80نزدیک میشود .به این ترتیب براساس این گزارش پیش بینی میشود حسن
روحانی قادر به کسب آراء باالی بیست میلیون خواهد شد.

دستگیری عوامل حمله تروریستی به
کالنتری  22اهواز

فرمانده سپاه ولیعصر خوزستان (عج) از دستگیری عوامل حمله تروریستی به کالنتری  22اهواز خبر داد.
به گزارش ایسنا ،به نقل از بسیج خوزستان ،سردار شاهوارپور با اعالم خبر دستگیری عوامل تیراندازی تروریستی که منجر به شهادت
دو تن از پرسنل نیروی انتظامی در استان خوزستان شد ،اظهار کرد :با تحقیق عناصر اطالعاتی سپاه در استان خوزستان ،صبح روز 26
اردیبهشت ماه موفق شدیم که این گروه تروریستی وابسته را که در حال خروج از کشور بود ،دستگیر کنیم.

روحانی در زنجان:

پای صندوقهای رأی میرویم تا حصر را بشکنیم

یک کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری
گفــت :به آنهایی کــه میخواهند قدرت در
انحصار یک گروه خاص باشد میگوییم که
قدــرت ایران به همه ملت تعلــق دارد و ما
حصر قدرت را نمیپذیریم.
به گزارش ایسنا ،حجتاالسالم والمسلمین
حســن روحانی کاندیدای دوازدهمین دوره
انتخابات ریاست جمهوری در جمع هواداران
خود در سالن  6هزار نفری انقالب زنجان با
تأکید بر اینکه همه مردم آماده یک تصمیم
بزرگ ملی هستیم ،اظهار کرد :روز جمعه باید
میــان یکی از دو راه تصمیــم بگیریم؛ یا به
ســمت قله برویم و پرچم ایران را به اهتزاز
درآوریم یا خدای نکرده به سمت دره برویم
و عزت خود را از دست بدهیم.
وی با تأکید بر اینکه مردم زنجان و ایران
راه قلــه را انتخاب خواهند کــرد خطاب به
برخی رقبای خود خاطرنشان کرد :به جوانان
اعتمــاد کنید و در روســتاها به مردم دروغ
نگویید؛ مردم را با اتوبوس جمع نکنید و در
پادگانها نهار چرب ندهید چرا که همه دنیا
همین چند روز نیست.
این کاندیدای انتخابات ریاســت جمهوری
با تأکیــد بر لزوم رعایت اخالق و صداقت از
سوی سایر کاندیداها گفت :مگر رهبر انقالب
مر قانون را رعایت کنید؟؛ پس
نفرمودند که ّ
رعایت قانون کجا رفته اســت؟؛ مگر ایشان
نفرمودند که حقالناس را رعایت کنید؟؛ پس

حقالناس کجا رفته است؟
روحانــی با انتقــاد از برخی سیاســتها
در صداوســیما اظهار کرد :همــه کارمندان
صداوســیما افراد خوبی هستند و خبرنگاران
و تولیدکنندــگان آن رســانه نیز زحمتکش
هســتند و ما آنها را دوســت داریم .اما این
رسانه گرفتار یک باند سیاسی شده است.
وی ادامه داد :من نمیخواهم از شــورای
نگهبان درخواســت کنم که نظارت کنند اما
از جوانان میخواهم که در این زمینه نظارت
داشته باشند.
این کاندیدای انتخابات ریاســت جمهوری
با انتقاد از رفتار برخی رقبای خود گفت :اگر
میخواهیــد به روحانی توهیــن کنید ،چهار
ســال این کار را انجام دادید .باز هم توهین
کنید اشــکالی ندارد اما چرا به معلمان کشور
توهین میکنیــد و به دروغ میگویید که در
مدارس ما ضد عفت و حجاب به فرزندانمان
درس داده میشــود .پس شرم و خجالتتان
کجا رفته است؟
روحانی ادامه داد :چرا به روستاییان شریف
و زحمتکــش و تولیدکنندــه ما به دروغ می
گوییــد که به روحانی رأی ندهید چون یارانه
شما قطع خواهد شد.
این در حالی اســت کــه روحانی میگوید
باید به جای اینکه پول گندم را به کشاورزان
برزیلــی بدهیم ،باید پول آن به کشــاورزان
زنجانی برسد.

وی بــا تأکید بر اینکه مــا نمیتوانیم یک
کشور عظیم و بزرگ  80میلیونی را با نذر و
صدقه ادــاره کنیم ،اظهار کرد :ما نمیتوانیم
بعــد از این همه تجربه به چهار ســال قبل
بازگردیم .مــا تصمیم گرفتهایم که مســیر
تعالی و پیشرفت را ادامه دهیم و نمیخواهیم
که ایــران دوباره تحریم شــود و دربهای
بانکهــا را ببندیم و بــه جای آن دربهای
صرافیها را بــاز کنیم .ما دیگر نمیخواهیم
کشــتیهای بزرگ بــه جای بنادــر ایران
در بنادر کشــورهای جنوبــی پهلو بگیرند و
کانتینرها را با  700دالر اضافهتر و با لنج به
بندرعباس بیاوریم .ما نمیخواهیم که باالی
کشتی ایران پرچم فالن جزیره کوچک باشد
بلکه میخواهیم بر روی کشتیهای ما پرچم
ایران برافراشته باشد.
رئیــس دولــت تدبیر و امیــد اظهار کرد:
میگویند میخواهیم برای جوانان اشــتغال
درست کنیم؛ هشت ســال کشور در دست
شــما بود و مدیران آن زمان در ســتاد شما
هســتند؛ چقدر شــغل ایجاد کردید؟؛ در آن
هشت سال اشتغال  850هزار زنان را از بین
بردید و صد هزار اشتغال خالص نداشتید .این
در حالی است که ما به دنبال اشتغال هستیم.
برجام را برای اشــتغال و ســرمایهگذاری و
فضای آرام و محیط زیست انجام دادیم.
این کاندیدای انتخابات ریاســت جمهوری
با بیــان اینکه دولت یازدهم برای توســعه

زیرســاختها و پهباندها تالش بســیاری را
انجام داده اســت ،تاکید کــرد :این خدمات
در دولت دوازده بیشــتر ادامه خواهد یافت
و دولــت پهن باندی را بوجــود خواهد آورد
که همــه مردم بتوانند بــا موبایل خود یک
صداوسیما باشند.
روحانــی همچنین با بیــان اینکه چرا به
جوانان و دختران ما توهین میکنید؟ اظهار
کرد :شــما پاســدار عفت در کشور شدهاید؟
پاسدار عفت ما زنان ما هستند.
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری با
بیان اینکه روحانی خود را آماده کرده است
تا آبــرو و روح و جان و جســمش را فدای
مردم کند ،در پاسخ به طرح برخی مطالبات
از ســوی هواداران خود مبنی بر رفع حصر
از تعدادی از کاندیداهای انتخابات ســال ۸۸
تصریح کرد :من میدانم شما چه میگویید؛
شما میگویید که چرا کلیدت بعضی از درها
را باز نکرده است؛ من از شما میخواهم که
با رایتان به روحانی به او قدرت بازو بدهید.
روحانــی همچنین با بیــان اینکه ما پای
صندوقهــای رای میرویــم تــا حصر را
بشکنیم ،خاطر نشــان کرد :به آنهایی که
میخواهند قدــرت در انحصــار یگ گروه
خاص باشد ،میگویم که قدرت ایران متعلق
به همه ملت ایران است.
ما حصر قدرت در کشــور ،حصر ایران و
تحریم ایران را نمیپذیریم.

مصطفی ملکیان استاد فلسفه و اخالق:

باید به روحانی رأی داد

مصطفی ملکیان با انتشــار پیامی بر لزوم
شــرکت در انتخابات و رای دادن به حسن
روحانی برای بهتر شدن اوضاع تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا ،مصطفی ملکیان
(نویســنده و پژوهشگر و فلســفه و اخالق)
در پیام تصویــری که در خصوص انتخابات
ریاست جمهوری سال  96منتشر کرده است،
گفت :قبل از هر چیز باید بگوییم من به هیچ
وجه یک رجال و فعال سیاسی نیستم بنابراین
چند کلمهای که خواهم گفت فقط از موضع
کسی است که اشتغال و مباحث اخالقی دارد
و از نظرگاه اخالقی اظهارنظر کنم.
این استاد فلسفه و اخالق خاطرنشان کرد:
ما اصال عقیده نداریم به اینکه شــرکت در
انتخابــات و مثال بــه کاندیدای خاصی مثل
جنــاب آقای دکتر روحانــی رای دادن رافع
همه مشکالت ماست اما به جد به این عقیده
داریم که شــرکت نکردن دــر انتخابات یا
شرکت در آن و به دیگری رای دادن وضع را
مسلما بدتر از اینکه هست؛ خواهد کرد.

ملکیــان ادامه داد :بنابرایــن توقع من از
دوستان و هموطنان خودم این است که چه
تلخ کامی و ســرخوردگی عمومی در درون
خودشان احســاس کنند و چه کینه یا نفرت
یا خشم خاصی نسبت به شخص یا اشخاص
خاصی داشته باشــند؛ هر دو اینها را برای
مصالح عمومی مردــم و همه ایرانیان حتی
ایرانیان خارج از کشــور کنار گذاشته و این را
اسباب افزایش درد و رنج ایرانیان قرار ندهند.
مولــف کتــاب «اخالق بــاور» بــا بیان
اینکه «نشــان بدهیم که میتوانیم از منافع
شــخص خودمان و از احساسات و عواطف
شــخصیمان صرفنظر کنیم بــرای اینکه
برای تمامی هموطنان ما در سرتاســر جهان
کار ســودمندتری کرده باشــیم ».گفت :به
گمان مــن این جمله کــه میگفتند هر که
شــمعی بر بیافروزد حتی تاریکــی بیکران
را هــم کاســتی میدهــد؛ واقعیت اســت.
این فیلسوف و پژوهشــگر خاطرنشان کرد:
برای همین مــن نمیتوانم بپذیرم که چه با

موضع اخالق فضیلتگرایانه و چه با موضع
اخالق نتیجهگرایانــه و چه با موضع اخالق
وظیفهگرایانه بشــود اســتداللی کرد برای
شــرکت نکردن در انتخابــات .یا برای بدتر
از آن ،تحریم انتخابات .همیشــه باید درنظر
گرفت که کســی که در انتخابات شــرکت
نمیکند باالخره به مصالح و درد و رنجهای
مردم خود میاندیشــد یا نه؟ اگر نمیاندیشد
کــه هیچ ،اما اگر میاندیشــد چه راه بهتری
سراغ دارد غیر از شرکت در انتخابات؟
ملکیــان با بیان اینکه «مــا تا آنجایی که
اســتقرائا میتوانیم ادعا کنیم برای بر ســر
عقــل آمدن یک دولــت و حکومت پنج راه
بیشــتر نداریم» آن پنج راه را انقالب ،کودتا،
مرکزگریزیها و شورشهای داخلی ،مداخله
خارجی و یا شــرکت در انتخابــات خواند و
گفت :جز این پنج راه ،راه دیگری وجود ندارد
و کیست که باخبر نباشد چه از منظر اخالقی
و چه از منظر مصلحتاندیشــی هیچکدام از
آن چهار راه ،بر شرکت در انتخابات رجحانی

ندارد؟ هر چهار راه دیگر نســبت به شرکت
در انتخابات ،هم بــه لحاظ اخالقی و هم از
نظر مصلحتاندیشی به مراتب فروتر هستند.
او ادامه داد :بنابراین در عین حال توهمزده
نیســتیم که گمان کنیم شرکت در انتخابات
جامعه ما را یک جامعه کمال مطلوب خواهد
کرد ولــی میدانیم که شــرکت نکردن در
انتخابات راه را برای یکی از آن چهارراه دیگر
باز خواهد کرد و هیچ کدام از آن چهار راه نه
به مصلحت ملت ماست و نه به لحاظ اخالقی
قابل دفاع است .به این لحاظ است که من بر
اصل شرکت در انتخابات تاکید میکنم.
ملکیان تصریح کــرد :اما در باب اینکه به
جناب آقای دکتر روحانــی رای خواهم داد؛
همانطور که بارها گفتهام در عالم سیاســت
ما همیشــه باید آن را در میــان امکانهای
مختلف بسنجیم که بهترین است یا کمتر بد
اســت انتخاب کنیم؛ و بهترین کاندیدا آقای
روحانی است.مولف کتاب «در رهگذار باد و
ن گهبان الله» خطاب به کســانی که تجربه
عوامفریبــی احمدینــژاد را دیدهاند ،گفت:
فریبی
عوامفریبی احمدینــژاد به خاطر عوام ِ
«احمدینژاد» بودن بد نیست ،بلکه به خاطر
اینکه «عوامفریبی» بود بد اســت؛ بنابراین
هرکس دیگری هم که بخواهد با عوامفریبی
دولت را در دســت بگیرد درســت به اندازه
مخالفتی که با عوام فریبی احمدینژاد داشتیم
باید با او داشته باشیم.
ملکیــان ادامه داد :عوام فریبی بد اســت
نه اینکه عوام فریبی کســی بد است و عوام
فریبی کس یا کســانی دیگری بد نیست؛ از
این نظر من نه از نظر سیاســی بلکه از منظر
اخالقی شرکت در انتخابات را و رای دادن به
دکتر روحانی را وظیفه اخالقی خودم میدانم
و امیدوارم هموطنان من در فراز و نشــیبها
الاقل ذره ذره و آهســته آهسته ،گام به گام،
نــرم نرمک ،به یک زندگــی خوب و خوش
ارزشمند نزدیکتر شوند.

سياسي
یادداشت روز

فرهنگ و اصالحات
قاسم بزرگ زاده -مشاور حقوقی

قدرت سیاســی تک ســاحتی و تمرکزگرا ،تالش می کند
خود را تدارک بیننده زندگی توام با ســعادت و خوشبختی مردم
معرفی کند و رهاننده و راهبر بشریت از تاریکی ها به فرداهای
روشن ،از موضع ضدانسانی که محکوم به زوال است به اعتالی
روزافزون.
بدیهی است برای ایجاد چنین تصویری فرهنگ بهترین ابزار
به نگر آید.
داستان فرهنگ وقدرت سیاســی  ،داستان چشمه و سنگ
است .فرهنگ نرم است ،مخملین .دربرابر مشت آهنین قدرت,
انعطــاف دارد .حتی در ســلول های تنــگ وتاریک به حیات
خودادامه می دهد .نــورش از درون می تابد و این درون زایی
و هم افزایی که در اهالی فرهنگ وجه مشــترک محسوب می
شود مهمترین ویژگی جهت گیری های فرهنگی در تمام جوامع
درگستره تاریخ بشریت بوده است.
اینست که غالب مصلحان و انســان های بزرگ که منشاء
تحوالت عظیم بوده و در حجم تجربه بشری ،بهمن های انبوه
شــونده ایجاد کرده اند ،برخالف قدرتها کــه با به راه انداختن
جنگها ازخون دیگران تغذیه کرده اند ،همواره نویدبخش صلح
وآرامش بوده و از قلمرو زور و خشونت پرهیز کرده اند.
مقوله فرهنگ در صدســال اخیر ایــران علیرغم فراز وفرود
فراوان ،بعلت گسست های متناوب ناشی از تحوالت سیاسی و
اجتماعی و از سرگذراندن دوران های محاق پی در پی و استفاده
از آن بعنوان ابزار سیاســی ،نقش تعیین کننده و بایســتهای در
تشکیل سرشت اجتماعی وخصلت ملی ما نداشته است.
اخیرا دو کتاب از نویســندگان معاصر چک (تنهایی پرهیاهو
از بهومیل هرابــال و روح پراگ از ایوان کلیما) را دوباره خوانی
کردم برخی شباهتهای فرهنگی برایم شگفت آور می نمود .که
البته ناشی از فضا و وضعیت و موقعیت مشابه است.
دولت سیدمحمد خاتمی که پیش از اقامت درحوالی خیابان
پاســتور ،بیشتر مدیر فرهنگی حوزه فرهنگ بوده و دغدغه های
فرهنگی داشته  ،باشعار توسعه سیاسی و فرهنگی و بویژه گفتگو
(گفتگوی تمدنها) شــروع بکار کرد و قویا اعتقاد داشت که مبنا
و پایه توســعه ،فرهنگ است .اگرچه عموما نیازهای اولویت دار
مردم حول محور اقتصاد می چرخد و کم سابقه است که سطح
گسترده ای از جامعه خواهان تحول و توسعه در حوزه فرهنگ
باشد ،دردوره اصالحات با اینکه رسانه ها به تنوع وگستردگی و
فراگیری امروز نبود ،اما تولید محتوا درحجم وسیعی تحقق یافت
و ادبیات نوینی درحوزه سیاست و علوم انسانی پدیدآمد که البته
از حیث قالب و شــکل  ،برگشــت ناپذیر می نماید لکن هشت
سال در مقایسه با زمان طوالنی که درجامعه ایران فرهنگ در
خدمت مقاصد سیاســی و اعتقادی و درصف آخر اولویتها بوده،
بســیار اندک وناچیز بوده اســت .وپس از آن در نتیجه ناکامی
ها در حــوزه اقتصادی و ناهماهنگــی ارکان حاکمیت و خنثی
شــدن برخی تالشهای درحال شکل گیری ،با روی کارآمدن
دولت شــعارهای بی پایان بی پایه ،و تعریــف عوامانه وابزاری
از فرهنگ وتالش برای ایجاد اقتدارمعنوی که منشــاء ماورایی
داشته و بیاعتمادی نسبت به مراجع و منابع مولد فرهنگ اصیل
و سعی و شتاب برای اینکه فرهنگ به معیارهای پیش پاافتاده
و گذرای سیاســتمداران تــازه کار گردن نهد ،بخش عظیمی از
دستاوردهای هشت ساله دولت فرهنگ محور خاتمی،که چون
شمع نیمه جان بی رمقی لرزان لرزان به حیات خود ادامه میداد
تقریبا فرومرد.
دولت اعتدال  ،دوره نخست خود را سرگرم آورابرداری وپاک
کردــن میزهایی بود که قبال یکی عجوالنه به زیرشــان زده و
کافه را بســته بود!! و باید مجدد مرتب می شد و آماده نشستن
دور هــم و گفتگو  .تا به جهان بگوید  :نه .ما مردم با فرهنگی
هستیم که با این بادها ریشه هامان درنمی آید و نمی خشکیم و
برای گفتگو سخن بسیار داریم و ترمیم چهره بین المللی ایران
و ایرانی و رســیدن به مفاهمه نسبی تا امنیت و هژمونی ایران
عزیز درمنطقه وجهان حفظ شود.
درحوزه فرهنــگ مردی آمد عصا بدســت ،آنقدر محتاط و
متکی به عصا ،که برخی عصایش را سفید و راهش را به ...
اینک اما روحانی درجای جای ســخنان پرهیجان انتخاباتی
خود از اصالحات دم می زند .درختان و بوته های نیمه جان این
باغ  ،نســیم آزادی می خواهند و آب حیات اقتصاد و مدیرانی که
در برابر طوفانهای ویرانگر بایستند.

خبر

حمایت گسترده اهالی جامعه
موسیقی از حسن روحانی

اهالی موسیقی با تهیه طوماری با امضای بسیاری
از فعاالن جامعه موسیقی ایران مانند علیرضا قربانی،
محمد علیزاده ،حامد همایون ،حســامالدین سراج،
مهدــی یراحی ،مازیار فالحی ،نادر مشــایخی ،رضا
یزدانی ،شــهرام شکوهی و بســیاری دیگراز حسن
روحانی حمایت کردند.
به گزارش ایلنــا ،این فعالیــت و تکاپوی جامعه
موسیقی که لحظه به لحظه شتاب بیشتری میگیرد
نشــان از واهمه آنها از برخــی تفکرات کاندیداهای
دیگر در حــوزه فرهنگ و هنر دــارد .همچنین به
نظر میرســد موزیسینها با توجه به نقدهایی که به
برخی موارد دولت حسن روحانی دارند اما همچنان
او را بهتریــن گزینه در میان  5کاندیدای باقی مانده
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری میدانند.
تنها نگاهی به اسامی تعدادی از موزیسینهایی که
تا به این لحظه نامه اعالم حمایت اهالی موسیقی از
روحانی را امضاء کردهاند نشــان میدهد طیفهای
مختلف جامعه موســیقی تا چه در این زمینه اتفاق
نظر دارند.
در میان این فهرســت؛ اســامی موزیسینهایی
چون علــی اکبر شــکارچی ،داریــوش پیرنیاکان،
علیرضا قربانی ،مسعود شــعاری ،حسامالدین سراج،
محمــد علیزاده ،حامــد همایون ،مهدــی یراحی،
مازیار فالحی ،حجت اشــرفزاده ،گروه سون ،علی
لهراســبی ،رضا یزدانی ،شهرام شکوهی ،وحید تاج،
مانی رهنما ،روزبه نعمت الهی ،بهداد بابائی ،ســعید
فرجپوری ،سامان احتشامی ،پویا سرایی ،محمد سعید
شریفیان ،محمد فیروزی ،فرج علیپور ،مزدا انصاری،
محمدسعید شریفیان ،على رستمیان ،مظفر شفیعی،
قاســم رفعتی ،میثم مروستی ،نادر مشایخی و بسیار
دیگردیده می شود.

