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 دخالت های خارجی
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افقه: فیلترینگ به خروج نیروها و سرمایه های کشور 
منجر شده است؛

تولد بحران اقتصادی
از دل یک اقدام امنیتی

 مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشــگاه 
شــهید چمران معتقد است موج مهاجرت در 
شرایط کنونی موجی خطرناک و تکان دهنده 
اســت و دولت هیچ اقدامی را برای غلبه بر این 

فضا در دستور کار قرار نداده است. 
دولتمردان سیزدهم از نخستین روزهای 
تصدی امور اجرایی کشور با دادن وعده هایی 
در زمینه ایجاد ســاالنه حداقل یک میلیون 
شغل و نیز ساخت چهار میلیون واحد مسکونی 
در طول عمر این دولت؛ ســعی کردند پایگاه 
اجتماعی خود را در میــان طرفداران و حتی 
کســانی که به این دولت رأی نــداده بودند، 

مستحکم کنند. 
با این حال دولت سیزدهم در15  ماه از عمر 
کاری خود نتوانسته کارنامه قابل قبولی در این 

دو بخش مهم داشته باشد و وضعیت واقعی بازار 
کســب و کار و همچنین مسکن نشان دهنده 

نامناسب بودن اوضاع است. 
در ماه های اخیر در حالی کارشناسان و اهل 
فن نسبت به تشــدید موج مهاجرت از ایران 
هشدار داده اند که هیچ اقدام سازنده ای برای 
مقابله با این وضعیت صورت نگرفته است. پیش 
از این حمید حسینی، عضو هیات نمایندگان 
اتــاق بازرگاین اعالم کرد کــه موج مهاجرت 
به دارندگان حرفه و صاحبان شــغل رسیده 
است و حاال مسعود دانشمند هشدار می دهد. 
دانشمند گفته اســت: »در حال حاضر رتبه 
شــفافیت اقتصادی ایران در بین 1۸۰ کشور 
1۴۸ اســت. همچنین وضعیت بهبود فضای 

کسب و کار نیز ایران دارای رتبه نازلی است...

قرایی مقدم در گفت وگو با »توسعه ایرانی«: 

کاهش اعتماد اجتماعی
زمینه ساز فروپاشی سیاسی می شود

شهرنوشت 6

نوروزی در گفت وگو با ایلنا: 

به رغم تاکید رئیس قوه قضائیه 
دادگاه  متهمان ناآرامی های 

اخیر علنی نیست
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جهان 5
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همين صفحه

چرتکه 3

صحنه فرهنگ ایران در کم رنگ بودن سپهر رسانه ایش کمتر 
به چشم می آید و همه چیز به چند بازیگر مشهور و کنش هایشان 
در این روزها خالصه شده اســت. اگرچه رسانه های مخالف این 
چهره های مشــهور، مفهوم امروز تقلیل یافته و به نوعی از معنا 
تهی شده »ســلبریتی« را برای مخالفت ورزی و گاه تحقیر آنان 
استفاده می کند؛ اما این رســانه ها نیز نگاهی به دیگر سویه های 
فرهنگ ایران ندارند. به عبارتــی فرهنگ امروز ایران به محتوای 
صفحات مجازی چند بازیگر و بازخورد سیاسیون به آنان محدود 
شده است. امری که باید گفت محصول یک سویه بودن نگاه رسانه 
و البته سیاستگذاران فرهنگی کشور است. برای مثال در حاشیه 
جلسه دیروز هیأت دولت، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد 
در گفتگو با خبرنگار مستقر در حیاط ریاست جمهوری بیش از 
هرچیزی به موقعیت هنرمندان مشــهور بازداشتی اشاره کرده 
است. او گفته »سیاست دولت مردمی گسترش دیپلماسی فرهنگی 
و هنری است... وظیفه خود می دانیم که از اهالی فرهنگ و رسانه 
حمایت کنیم. با نهادهای امنیتی جلسه داریم تا به افراد کمک کنیم. 
دستگاه های امنیتی و قضایی هم همکاری های خوبی داشتند.« 
البته جای خوشحالی است که وزیر ارشاد روزنامه نگاران بازداشتی 
را نیز در فهرست گفتگوهایش قرار داده است؛ اما آیا اعتراضات در 
بدنه فرهنگ به همین بخش از گفتار وزیر ارشاد خالصه می شود؟ 

پاسخ بی شک خیر است.
در روزهای پایانی آبان از گروه اجرایی نوزدهمین جشنواره تئاتر 
عروسکی تهران مبارک، به دبیری هادی حجازی فر خبر می رسد 
که این جشنواره قرار نیست برگزار شود و صرفاً با بیان اطالع ثانوی، 
امکان اجرایی شدن آن را به زمانی نامشخص موکول می کنند. این 
دومین بار بود که گروه اجرایی از برگزاری صرفه نظر می کنند. قرار 
بر آن بود جشنواره تهران مبارک همزمان با روز کودک در ماه مهر 
برپا شود و برنامه ای برای برگزاری مبتنی بر ایجاد فضای شاد آن بود؛ 
اما اتفاقات سه ماه  اخیر کشور، حجازی فر را مجاب کرد از برگزاری 
جشنواره ای اجتناب کند که اساس آن بر شادی است. البته این 
مجاب شدن یک نظر شخصی نیست؛  بلکه محصول گفتگوهایی 
است که جامعه هنری با دبیر جشنواره داشته و به نوعی حجازی فر 
در تعامل با هنرمندان صنف خود پذیرفته است که در شرایط کنونی 
کشور برپایی چنین رویدادی به صالح نیست، اتفاقی که می تواند 
هزینه های بسیاری، چه از نظر مالی و چه معنوی برای حجازی فر 

داشته باشد. 
البته این همه ماجرا نیست. طی دو روز گذشته چند کارگردان 

جوان در صفحات شخصی خود اعالم کرده اند دیگر براساس اصول 
شورای نظارت و ارزشیابی، اجرایی روی صحنه نمی برند. آنان با بیان 
آنکه دیگر بازیگران زن خود را مجبور به استفاده از پوشش اجباری 
نمی کنند، این گونه استنباط کرده اند که اجرا کردن امری در انقیاد 
دولت نیست و اجرا چیزی فراتر از نمایش های روی صحنه است. 
البته هنرمندانی که در حرکتی دومینووار بیانیه های شــخصی 
خود را در فضای مجازی منتشــر کرده اند همگی از نسل جوانی 
هستند که از قضا در ســال های اخیر آثارشان چه در گیشه و چه 
در رویدادهای دولتی چون فجر مورد توجه قرار گرفته بودند. این 
نسل البته تمرد از اجرا رفتن تحت انقیاد دولت را مهر ماه سال جاری 
آغاز کرده بود؛ جایی که حتی با لغو اجراها به خصوص در سالن های 
دولتی، فضا بر گالب آدینه از سوی برخی تنگ شد تا او از اجرای 
نمایش »پرده خانه« به قلم بهرام بیضایی انصراف دهد. البته گالب 
آدینه برخالف نسل جوان، اجرا رفتن را کنشی سیاسی دانست و 
معتقد بر آن بود اعتراض را باید روی صحنه نمایان کرد. هرچند به 
نظر می رسد این اعتراض ها از روی صحنه به دورن فضای مخاطب 

انتقال یافته است.

این وضعیت اما منجــر به یکــی از ناامیدکننده ترین دوران 
تئاتر ایران طی یک دهه اخیر شده اســت. فصل پاییز که اساساً 
یکی از بهتریــن فصل های تئاتر طی یک دهه اخیــر بوده، حاال 
وضعیتی نــزار دارد. فضا بر مکانی چون تئاتر شــهر چنان تنگ  
شده است که بی کیفیتی آثار و عدم فروش در گیشه به مسأله ای 
معمولی بدل شده است. در چنین شــرایطی وزارت ارشاد هیچ 
دری برای گفتگو با هنرمندان ناراضی نگشــوده اســت. توجه 
داشته باشــیم درباره جشــنواره تهران مبارک نیز در گفتگو نه 
از سوی شــخص وزیر یا معاونش، که از ســوی یک هم صنفی 
متولی جشنواره ممکن شده است. برای درک بهتر این موضوع 
باید به جلسه اخیر وزیر ارشــاد در در سومین همایش سراسری 
مدیران کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان ها را مرور کنیم، 
جایی که وزیر به مدیران پایین دست خود از لزوم »تقویت نشاط 
اجتماعی« برای »مقابله با دوقطبی ســازی جامعه« می گوید و 
لزوم این مهم را تقویت فرایند اجرایی شدن برنامه های فرهنگی 

و هنری اعالم کرده اســت. بد نیســت این بخــش از گفته های 
اسماعیلی را هم مرور کنیم، جایی که او از مدیران خود خواسته 
فعالیت های خود را به موضوع بودجه گره نزنند و »یکی از مهم ترین 
ســرفصل های برنامه تحولی دولت مردمــی در حوزه فرهنگ، 
مربوط به اقتصاد فرهنگ بوده است و از همان ابتدا در حوزه اقتصاد 
فرهنگ، تکالیف متعددی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
 پیش بینی شده اســت و وزارت فرهنگ با قدرت امور مربوطه را 

پیش می برد.«
اقتصاد فرهنگ از کلیدواژه های دولت محمود احمدی نژاد در 
پی تصویب آیین نامه اجرایی اصول ۴3 و ۴۴ قانون اساسی در سال 
13۸7 است که بعدها در دولت روحانی به شعاری برای کم کردن 
حمایت های مادی در حوزه های متنوع فرهنگی مبتنی بر دولت 
بود. به عبارتی، دولت نقش خود را در تولید فرهنگ کاســت؛ در 
حالی که دستگاه های فرهنگی حکومتی چون اوج یا حوزه هنری، 
با افزایش قدرت مالی نقش پررنگ تری در این باره ایفا کردند. نتیجه 
امر هم مشخص بود، کانالیزه کردن فرهنگ و البته از قلم انداختن 
حوزه های متنوع هنری. برای مثال اوج صرفاً با گروهی محدود، 
بودجه ای هنگفت در حوزه تئاتر بدون بازگشت مالی هزینه می کرد. 
نمایش های موسوم به »اتوبوسی« که به صورت رایگان و در فضای 
عظیم برپا می شدند و هیچ آورده مالی برای اوج نداشت. به عبارتی 

کلیدواژه »اقتصاد هنر« برای این نهادها هیچ معنایی نداشت.
به قصه تمرد هنرمندان از اجرا بازگردیم. بی شک رویه فکری 
اقتصادی ســه دولت اخیر نقش مهمی در شکل گیری اعتراض 
در بدنه هنری ایران پدیــد آورده اســت. برنامه های اقتصادی 
تبعیض آمیز که با چاشنی سانســور و توقیف آغشته شده است. 
درحالی که وزیر ارشــاد به قول خویش در تــالش برای کمک 
به هنرمندان دربند است- که جای تشــکر دارد -، او در گفتگو 
با هنرمندان معترض آزاد از خود همتی نشــان نداده اســت. به 
نظر می رسد بیانیه های منتشر شــده از سوی هنرمندان درباره 
مخالفتشان با اصول تحمیلی برای گرفتن مجوزها خود دلیلی 
اســت برای گفتگو. پیش از اتفاقات اخیر، حداقل طی یک دهه 
ناقدان فرهنگی از ناکارآمدی نظام نظارت و ارزشیابی گفته بودند، 
اعتراضات بســیار، اما پراکنده بود و در این نقطه تاریخی به نظر 
می رسد همه چیز به تجمیعی رسیده است که وزارت ارشاد را مجاب 
به بازنگری نسبت به رویه های خود می کند. بدون شک در فقدان 
فعالیت های فرهنگی چیزی به نام اقتصاد هنر هم وجود نخواهد 
داشت. مؤسسه های خصوصی که بناهای فرهنگی وزارت ارشاد 
را در اجاره خویش دارند به زودی ورشکسته می شوند و با حذف 
آنان، وزارت ارشاد در فضای اقتصادی کنونی خود به وزارتخانه ای 
ناکارآمد در حوزه اقتصاد بدل می شــود. چند سال پیش محمد 
غرضی در خاطره ای از هیأت دولت هاشمی رفسنجانی از اعتراض 
محمد خاتمی درباره کمبود بودجه در وزارت ارشاد نقل کرد که 
نتیجه اش آن بود، وزارت ارشاد آورده مالی ندارد،  پس بودجه اش 

هم همین است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس می گوید: اگر قرار 
است سران قوا در جلسات و سخنرانی ها شرق و غرب عالم 
را نفرین کنند، دردی را دوا نمی کند زیرا مردم خواهان این 
موضوع هستند که مشکالت حل شود. مشکالتی مثل 
وضعیت سیاست خارحی و مشخص شود، اینکه قرار است 
ما در سیاست خارجی چه کاری انجام دهیم و چه مقدار به 
سمت عقالنیت و خواسته های مردم حرکت کنیم، تا چه 
میزان می خواهیم خواسته ها و آرمان ها و مطالبات مردم 
را نادیده بگیریم؟ در سیاست خارجی چه میزان به دنبال 
تن ش هستیم و به چه میزان می خواهیم به دنبال بهبود 

روابط با جهان باشیم؟
جلیل رحیمی جهان آبادی در گفت وگو با رویداد 2۴ 
می افزاید: در سیاست خارجی تا چه میزان می خواهیم 
خالف منافع کشور و ملت تصمیم بگیریم و بعد نیز این 
تصمیمات را هیچ وقت هم در داخل کشــور در عرصه 
رفراندوم، رای گیری ها و انتخابات ها و در عرصه تصمیماتی 
که ملت اعالم نظر می کند به محک بررسی مردم نگذارند. 
در حوزه حریم خصوصی، حد حریم خصوصی کجاست 
و مردم تا چه میزان آزادی و کجا آزادی دارند، کجا ما حق 
داریم در حریم خصوصی مردم و بر اساس کدام قانون حق 
داریم در حریم خصوصی مردم سرک بکشیم؟ در حوزه 
رفتار های فرهنگی در جامعه تا چه میزان می خواهیم به 
مردم، باورها، ارزش ها و آرمان های آن ها احترام بگذاریم.

دیدگاه های مردم با دیدگاه های مسئوالن 
متفاوت است

رحیمی جهان آبادی می گوید: به نظر بنده بخش قابل 
توجهی از دیدگاه های مردم، با دیدگاه های ما مسئوالن 
متفاوت اســت؛ اگر ما منتخب این مردم هستیم، باید 
دیدگاه مردم را در اولویت قرار دهیم، اگر منتخب مردم 
نیستیم، آن ها حق دارند کسی را انتخاب کنند و جایگزین 
من  نماینده مجلس شود تا دیدگاه های آن ها را در مجلس 
بیان کند. در حوزه اقتصاد، مافیایی که اقتصاد ایران را اداره 
می کند، کیست؟ چه کسی جلوی واردات خودرو، کامیون، 
ماشین آالت معدنی را می گیرد و چه کسی مسئول این 
است که جلوی واردات خودروی با کیفیت جهانی گرفته 
شود تا خودرو با قیمت دو تا سه برابر به دست مردم برسد؟

چه کسی گفته روزنامه کیهان
 به نمایندگی از مردم صحبت می کند؟

وی ادامه می دهد: خیلی ها در حال حاضر در سطح 

جامعه از تریبون های رســمی به اســم مردم صحبت 
می کنند، در حالی که هیچ وقت مــردم آن ها را انتخاب 
نکرده اند. به عنوان مثال چه کسی گفته روزنامه کیهان به 

نمایندگی از مردم صحبت می کند. 
بعضی از سخنران هایی که در سطح کشور از صبح تا 
شب تریبون رســمی در اختیار دارند، چه زمانی خود را 
در معرض رای مردم گذاشته اند که به نمایندگی از مردم 
صحبت می کنند؟ آیا یک تریبون انتصابی حق دارد به 
نمایندگی از مردم صحبت کند یــا ما به عنوان نماینده 
مردم، باید حرف دل مــردم را بزنیم؟ به نظر بنده، مردم 
مطالباتی دارند که اگر این مطالباِت به حق، شنیده شود، 
پاسخ داده شود و مشکالت آن ها حل شود، نه منافق، نه 
معاند و نه تجزیه طلب نمی توانند به این کشــور آسیب 

بزنند و مردم ما را تحریک کنند.

راه حل مشکالت کشور 
برخورد خشن پلیسی نیست

نماینده تربت جام تصریح می کند: اگر به مشکالت، 
نیاز ها و خواسته های مردم پاسخ ندهیم، هر جوان ما به 
ابزار دست منافق و معاند و تجزبه طلب تبدیل می شوند 
و به کشور آســیب می زنند. راه حل مشکالت سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی کشور برخورد خشن پلیسی نیست. 
طی همین مدت اخیر دقت کنید کســانی که صحبت 
می کنند، چه میزان مطالبات واقعــی مردم و تغییرات 

اساسی و ساختاری را در کشور بیان می کنند؟ 
همه می گویند منافق و معاند و تجزیه طلبان هستند 
و کشور در خطر اســت، بله همه این ها است و بنده هم 
به عنوان عضو کمیســیون امنیت ملی مســتنداتی را 
می بینم که دخالت خارجی در همــه ابعاد، وجود دارد، 
اما باید این موضوع را بپذیریم، ما تا به خواســت و اراده و 
نیاز مردم، پاسخ واقعی ندهیم و سیستم کارآمدی خود 
 را نشان ندهد، این جریان هم ساکت شود، مجدد ادامه 

پیدا می کند.

خبریادداشت

عرصه فرهنگ؛ صحنه نافرمانی مدنی
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: 

سران قوا به جای حل مشکل، غرب و شرق را نفرین می کنند
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: 

سران قوا به جای حل مشکل، غرب و شرق را نفرین می کنند

 عرصه فرهنگ؛ 
صحنه نافرمانی مدنی 

ذخایر سدهای تهران در پایین ترین 
سطح  طی ۵۰  سال اخیر

 اصالحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی
در وقت های اضافه، عوض شد 

به نام ضعیف ترین ها و به کام 
ثروتمندان

 دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی
 از غرب انتقاد کرد؛

 سازماندهی جناح
قفقاز- آسیای میانه به رهبری مسکو

جانشین فرمانده سپاه:

 با آشوبگران 
قاطعانه برخورد می کنیم

احسان زیورعالم


