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ی)سC CهشC Cنبه بیسC Cت و شC Cشم
مC Cطلب زیC Cر را در مقطع بC CرگC Cزاری مC Cضحکه انC CتخابC Cات ریC CاسC Cت جC Cمهور 
اردیبهشCت  - 1396شCانCزدهCم مCه  ،(2017نوشCته بودم .نویCسندگCان و هCنرمCندانی کCه مCردم را تشویق
میکC CردنC Cد بC Cه پC Cای صC CندوقهC Cای رای بC CرونC Cد و بC Cه شیخ حC Cسن روحC Cانی رای بC CدهC Cند .اکنون کC Cه مC Cردم
سCت مدیCده و جCان بCه لCب رسCیده بCه پCا خواسCت هانCد تCا حق خود را از حCلقوم ایCن تCب هکCاران حCاکCم اسCالمی
تک Cاران Cه و ت Cروریس Cتی در ای Cران خ Cات Cمه ده Cند ای Cن خ Cان  Cمه Cا و آق Cای Cان
ب Cگیرن Cد و ب Cه ح Cاک Cمیت ج Cنای  C
نویسنده و هنرمند ،چرا مهر سکوب بر لب زد هاند؟!
یهCا و جCانCفشانیهCای زنCان و مCردان بCه
ایCن روزهCا جCامCعه ایCران و جCهان ،از یCکسو شCاهCد قهCرمCان 
وی C Cژه جوان C Cانی اس C Cت ک C Cه از س C Cتم و ت C Cبعیض ،س C Cانسور و س C Cرکوب ،گ C Cرانی و ف C Cقر و ب C Cیکاری ،ب C Cه
نهCا ریCختهانCد و از سوی دیCگر ،شCاهCد وحشیگCری نCیروهCای امنیتی ،انCتظامی ،ضCدشورش،
خCیابCا 
باهلل حکومC Cت اسC Cالمی عC Cلیه شهC CرونC Cدان اسC Cت .مC Cردمی کC Cه در سC CراسC Cر ایC Cران،
بسیج و سC Cپاه و حC Cز 
خCیابCانهCا را از تCسخیر کCرد هانCد و در صفی متحCد و یCکپCارچCه خواسCت ههCای بCر حق و عCادالنCه خود را
برای پایان دادن به وضعیت جهنمی و غیرقابل تحمل موجود فریاد میزنند.
حC Cدود چهC Cل سC Cال اسC Cت کC Cه ایC Cن مC CطالC Cبات زنC Cان ،کC CارگC Cران ،دانشجویC Cان ،جوانC Cان ،روزنC CامC CهنC Cگاران،
تهCای ملی و
هCنرمCندان ،نویCسندگCان ،طCرفCداران مCحیط زیسCت ،آزادی زبCانهCای مCادر و هCمچCنین اقCلی 
تگCران تCب هکCار و زورگو و
یهCم انCباشCته شCدهانCد .امCا حکوم C
قطCلب ،رو 
مCذهCبی و هCمه اقCشار مCردم ح 
قC Cلدر و آدمکC Cش ،بC Cدون هیچ توجهی بC Cه حقوق و خواسC CتههC Cای اکC CثریC Cت شهC CرونC Cدان جC CامC Cعه ایC Cران،
مشغول غارت ثروتهای اجتماعی و سرکوب و جنایت بود هاند.
مCعترضCین خواهCان بCرچCیده شCدن بCساط هCر گونCه سCانسور و سCرکوب و اخCتناق ،زنCدان و شCکنجه،
فCقر و فCالکCت هسCتند ،بCایCد سCریCعا هCمه قوانCین ضCدانCسانی ملغی شونCد و زنCدانCیان سCیاسی آزاد
تهCای بCه غCارت رفCته جCامCعه
گCردنCد و عCامCلین جCنایCت عCلیه بشCریCت مورد مCحاکCمه قCرار گCیرنCد .بCایCد ثCرو 
پس گرفته شوند ،همگان از آزادی بیان و اندیشه و تشکل برخوردار گردند.
در هCر حCال روشCن اسCت کCه مCردم آزاده هCمه کCسانی را کCه در داخCل و خCارج کشور ،همواره یCک جCناح
حکومCت اسCالمی را تبلیغ و تCرویج کCردهانCد و نCهایCت بCه بCقای ایCن حکومCت جCانی و مCافCیایی کCمک
کرده اند ،هرگز فراموش نخواهند کرد.
سه شنبه چهاردهم دی  - 1396دوم ژانویه 2018

***
سناریوی »انتخابات« و رابط دولت و نویسندگان و هنرمندان!
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  38ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،دوازدھﻤﯿﻦ دور اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری در اﯾﺮان در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ اﯾﺮان ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮاﻧﮫ اﻋﺪام را در ﺟﮭﺎن دارد ،ﯾﮑﯽ از ﭘﻨﺞ زﻧﺪان ﺑﺰرگ ﺟﮭﺎن ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻻن
رﺳﺎﻧﮫای ﺳﺖ و در ردهﺑﻨﺪی ﮔﺰارﺷﮕﺮان ﺑﺪون ﻣﺮز درﺑﺎره آزادی رﺳﺎﻧﮫھﺎ در ﻣﯿﺎن  180ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ در
ﺟﺎﯾﮕﺎه  165ﻗﺮار دارد.
ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ،ﺗﻌﺪادی از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ،ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺷﻌﺒﺪهﺑﺎزی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری و ﯾﺎ

ﺟﺎﯾﮕﺎه  165ﻗﺮار دارد.
ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ،ﺗﻌﺪادی از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ،ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺷﻌﺒﺪهﺑﺎزی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری و ﯾﺎ
ﺷﻮراھﺎی ﺷﮭﺮ و روﺳﺘﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و درﺑﺎره اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،آنﭼﻨﺎن ﺟﺪی ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ
اﻧﮕﺎر در اﯾﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺷﺶ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻌﺮوف ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻧﺎﻣﺰدھﺎی ﺑﯿﺴﺖ رھﺒﺮی و ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن را
ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﻣﮭﻢﺗﺮ از ھﻤﮫ ،اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎراﻧﮫ و وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ ﺳﯽ و ھﺸﺖ ﺳﺎﻟﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﺠﺮﺑﮫ
ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ!
انCتخابCات دوازدهCمین دوره ریCاسCت جCمهوری ه CمزمCان بCا انCتخابCات پنجCمین دوره شوراهCای اسCالمی
شهC C Cر و روسC C Cتا و نخسC C Cتین مC C Cیان دور های دهC C Cمین دوره مجC C Cلس شورای اسC C Cالمی ،روز جC C Cمعه 29
اردیبهشت ماه برگزار میشود.
ح C C Cسن روح C C Cانی ،اس C C Cحاق ج C C Cهان C C Cگیری ،س C C Cیدمصطفی ه C C Cاشمی ط C C Cبا ،س C C Cیداب C C Cراه C C Cیم رئیسی و
س Cیدمصطفی م Cیرس Cلیم ن Cام Cزده Cای ان Cتخاب Cات ای Cن دوره ری Cاس Cت ج Cمهوری هس Cتند .ق Cال Cیباف دی Cروز
دوشCنبه  25اردیبهشCت ،بCه نفع رئیسی کCنار هگCیری کCرد .هCمچCنین اسCحاق جCهانCگیری نCیز بCه دنCبال
قC CالC Cیباف ،بC Cا صC Cدور بC CیانC Cی های کC Cنار هگC Cیری خود را از ادامC Cه رقC CابC CتهC Cای انC CتخابC Cاتی بC Cه نفع حC Cسن
روحانی اعالم کرد.
نهCا تCالش میشود تCا
نهCای آ 
هCر دوره بCا آغCاز تCبلیغات انCتخابCات ریCاسCت جCمهوری ،از سوی کCمپی 
مندان در
هنر C
مهم C
های C
جذب Cکنند .یکی از اCین Cگرو ه C
جلب و C
سمت خود C
معه را Cبه C
جا C
مرجع در C
های C
Cگرو C
رشCتههCای مCختلف و بCهخصوص هCنرمCندان شCاخCص سCینما هسCتند کCه هCر نCامCزد تCالش میکCند بCا
نهCا را بCهسوی خود جCلب کCند .الCبته عCملکرد افCراد در
ارائCه بCرنCام CههCای خود و دیCدار حضوری نCظر آ 
نهCا
قCبل از نCامCزد شCدن انCتخابCات نCیز نCقش بCهسCزایی در مCراجCعه هCنرمCندان و گCروههCای مCرجع بCه آ 
دارد.
اکنون در راب C Cطه ب C Cا ای C Cن ن C Cمای C Cش ان C Cتخاب C Cاتی ،ی C Cک اپ C Cیدمی رای دادن ب C Cین ب C Cرخی نوی C Cسندگ C Cان و
بCهخصوص هCنرمCندان مشهور ایCرانی راه افCتاده و انCگار بCا هCمدیCگر مCسابCقه گCذاشCتهانCد تCا نCه تCنها
تکC Cاران حکومC Cت اسC Cالمی رای دهC Cند ،بC Cلکه مC Cردم را نC Cیز تشویق بC Cه رای دادن
خود بC Cه یکی از جC Cنای C C
میکCنند .هCنرمCندان و سCینماگCران بCهعنوان قشCر »فCرهCیخته و پیشCرو جCامCعه« ،ه CمزمCان بCا گCرم شCدن
شهCایCشان در فCیلمهCای
تنور انCتخابCات ،دچCار چCنان شور و شوقی شCدهانCد کCه شCباهCت زیCادی بCه نCق 
سینمایی دارد.
لگ Cر س Cیاسی ش Cدهان Cد ب  Cهطوری ک Cه دوآت Cشه در
کش Cبه تح Cلی 
حتی ب Cرخی از ای Cن ه Cنرم Cندان س Cینما ،ی  C
نکوهCش و مCضرات تحCریCم انCتخابCات دسCت بCه »روشCنگری!؟« هCم زد هانCد و بCرخی دیCگر و مCردم را بCه
رای دادن تشویق کCرده و بعضی دیCگر حCمایCت خود را از یCک نCامCزد اعCالم داشCتند .در حCالی کCه ایCن
ب C Cخش از ه C Cنرم C Cندان و نوی C Cسندگ C Cان ت C Cاکنون درب C Cاره ب C Cرب C Cری C Cت حکوم C Cت اس C Cالمی ای C Cران ،ک  C Cمت C Cری C Cن
اظهارنظری نکردهاند.
ته C Cایی ش C Cناخ C Cته ش C Cده و
در واقع نوی C Cسندگ C Cان و ه C Cنرم C Cندان م C Cترقی و پیش C Cرو ،ب C Cهعنوان ش C Cخصی 
ت C Cاث C Cیرگ C Cذار ب C Cین م C Cردم هس C Cتند ک C Cه همواره ه C Cمراه م C Cردم آزاده در ع C Cرص  C Cهه C Cای م C Cختلف بود هان C Cد و
توصی ههای آنان در مقاطع گوناگون آثار مثبتی داشته است.

ه C Cنرم C Cندان ک C Cه اه C Cالی ف C Cره C Cنگ و ه C Cنر کشور محسوب میشون C Cد موضوع C Cات م C Cختلف را ب C Cه دل C Cیل
فCرهیختگی خود از نCگاه فCرهنگی و هCنری نCگاه کCرده و بCر اسCاس آن دیCدگCاه فCرهنگی بCه رویCدادهCای
مختلف نظیر فعالیتهای سیاسی دارند.
آنCان بCر روی افCکار عمومی جCامCعه تCاثCیری مCانCدگCار دارنCد و هCنرمCندان هسCتند کCه مCردم نCیز بCر روی
ایCن بCخش از مCردم جCامCعه نCگاهی موشCکافCانCه دارنCد و گCاهCا بCسیاری از مCردم و ب Cهخصوص جوانCان
آنان را الگوی خود قرار میدهند.
نویC CسندگC Cان و هC CنرمC Cندان دارای ویC CژهگیهC Cای و ظC CرایC Cف و لC CطایC Cف خC Cاص خود را دارنC Cد کC Cه انC Cتقال
پCیامهCا بCا هCنر توسCط هCنرمCندان بCسیار تCاثCیر گCذارتCر اسCت و نCقش و حضور جCامCعه هCنرمCندان در

نویC CسندگC Cان و هC CنرمC Cندان دارای ویC CژهگیهC Cای و ظC CرایC Cف و لC CطایC Cف خC Cاص خود را دارنC Cد کC Cه انC Cتقال
پCیامهCا بCا هCنر توسCط هCنرمCندان بCسیار تCاثCیر گCذارتCر اسCت و نCقش و حضور جCامCعه هCنرمCندان در
تمام ابعاد اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی با شور و حال هنری بر مردم تاثیر بهسزایی دارد.
لهC Cای گC CذشC Cته و دهC Cه شC Cصت ،خC Cط فC Cقر نسCCبی روی دهC Cک پنجC Cم و شC Cشم بود .یعنی 50
در طول سC Cا 
درصCد جCامCعه بCاالی فCقر نسCبی بودنCد و  50درصCد جCامCعه پCایCین خCط فCقر نسCبی .امCا در دهCه  ،70ایCن
خCط فCقر نسCبی بCین دهCک شCشم و هCفتم قCرار گCرفCت بCه ایCن معنی کCه  60درصCد جCامCعه زیCر خCط فCقر
رفCتند .یعنی در دوره  80ب Cهطور مCیانCگین بCین  70تCا  80درصCد افCراد جCامCعه زیCر خCط فCقر قCرار گCرفCتند.
یعنی طCبقه متوسCط ،همواره بCه سCطح زیCر خCط فCقر سقوط کCرد .ادامCه ایCن وضCعیت جCامCعه ایCران را در
شه Cا و
نه Cا ب  Cهطور کلی ف Cروپ Cاشی ش Cیرازه ج Cام Cعه و ارز 
وض Cعیت دشوارت Cری ق Cرار داده ک Cه یکی از آ 
مCعیارهCای انCسانی اسCت .افCزایCش آمCار خشونCت هCم ایCن مCسئله را نCشان میدهCد .در حCالی کCه جCامCعه
ایCران در سCال  ،76بCه ازای هCر صCدهCزار نCفر  544خشونCت داشCت .در سCال  ،81ایCن آمCار بCه  816مورد
رسیده و این شاخص تاکنون همچنان در حال افزایش است.
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﮫ آﻣﺎر و ارﻗﺎﻣﯽ ﮐﮫ ارﮔﺎنھﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﯽدھﻨﺪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻏﯿﺮواﻗﻌﯽ و دروغ اﺳﺖ ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮫﻏﺎﯾﺖ ﺳﯿﺎه ﮐﺸﻮر و ﺣﮑﻮﻣﺖﺷﺎن را ﺳﻔﯿﺪﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻧﺤﻮه دﺳﺖﮐﺎری
ﮐﺮدن اﯾﻦ آﻣﺎر ﺗﻮﺳﻂ ارﮔﺎنھﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﮑﻮﻣﺖ ھﻢ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ.
در چ C Cنین حکومتی ،آی C Cا آق C Cای C Cان نوی C Cسندگ C Cان م C Cعروفی ه C Cمچون مح C Cمود دول C Cتآب C Cادی و ه C Cنرم C Cندان
سCرشCناس سCینمای ایCران مCانCند اصCغر فCرهCادی ،جCمشید مCشایخی ،خCانCم تCرانCه علیدوسCتی ،شCهاب
نهCم پCس از سی و هشCت
حسینی ،رضCا کCنعانCیان و ،...نسCبت بCه ایCن وضCعیت دردنCاک جCامCعه ایCران ،آ 
سCال حCاکCمیت خونبCار و فCاجCعهبCار حکومCت اسCالمی ،واقCعا چ CهقCدر انCدیCشیدهانCد کCه ایCنچCنین بCا
قهCای خونCین انCتخابCات حکومCت اسCالمی میدهCند! یCا ایCن
حCرارت ،فCراخوان حضور بCر سCر صCندو 
که مصلحتاندیشی تا کجا و تا کی؟
ب Cرای نمون Cه ،مح Cمود دول Cت آب Cادی؛ نوی Cسنده م Cعروف ای Cران ه Cمان Cند دور هه Cای گ Cذش Cته ،گ Cفته اس Cت:
»نظر من درباره آقای روحانی مثبت است«.
رضCا کCیانCیان چCندی پCیش ،یCاداشCت دیCگری بCا تصویCر »حCتما رای میدهCم« نوشCت ،و بCه زیCانهCای
تحCریCم انCتخابCات در کشورهCایی کCه مCردمCانCش پCای صCندوقهCای نCرفCته بودنCد پCرداخCته اسCت» :مCمکن
نچCه
اسCت انCتخاب کCردن ،مCا را آن قCدر کCه انCتظار داریCم بCه جCلو نCبرد ،امCا انCتخاب نCکردن ،بCیشتCر از آ 
که تصور میکنیم ما را به عقب میراند«.
پC Cیش از رضC Cا کC CیانC Cیان نC Cیز فC CاطC Cمه مC Cعتمد آریC Cا بC CازیC Cگر فC Cیلم سC Cینمایی نC Cیز بC Cا درج تصویC Cر »رای
میدهم« آمادگی خود را برای حضور در انتخابات اعالم کرده بود.
یسCت کCه دو جCایCزه اسCکار را دارد ،اعCالم کCرد» :بCه دکCتر روحCانی رای میدهCم،
اصCغر فCرهCادی کCارگCردان 
امCیدوارم کCسانی کCه هنوز بCرای رای دادن در تCردیCدنCد بCا هCمه شCرایCط و دالیCل قCابCل درکی کCه در نCظر
دارن Cد ب Cه خ Cاط Cر س Cرنوش Cت ف Cرزن Cدان ای Cن س Cرزم Cین و نس Cل آی Cنده ب Cا رای دادن Cشان از ای Cن ح Cداق Cل حق
انتخاب خود ،استفاده کنند«.
شCهاب حسینی کCه جCایCزه سCینمایی کCن بCرای بCازی در فCیلم سCینمایی »فCروشCنده« را دریCافCت کCرد و
آن جCایCزه را نخسCت در فCرانCسه بCه مCردم ایCران تCقدیCم نمود امCا بCه مCحض ایCن کCه پCایCش بCه تهCران رسCید
آن را پC Cیشکش امC Cام زمC Cان کC Cرد!؛ پC Cیش از اصC Cغر فC CرهC Cادی سC CازنC Cده »فC CروشC Cنده« بC Cا نC Cگارش متنی در
صC Cفحه شخصی اینسC CتاگC Cرام خود نوشC Cت» :بلور نC Cازک اعC Cتماد خویC Cش را در جهC Cت بC Cاور بC Cر آیC Cنده
سرزمینم به دکتر روحانی اهدا میکنم«.
جCمشید مCشایخی ،ایCن بCازیCگر قCدیمی سCینما ،تCئاتCر و تلویCزیونی طی روزهCای اخCیر در حCالیکCه در
بC CیمارسC Cتان بسC Cتری بود ،بC Cا انC Cتشار یC Cک پC Cیام ویC Cدئویی از حC Cسن روحC Cانی در انC CتخابC Cات ریC CاسC Cت

جCمشید مCشایخی ،ایCن بCازیCگر قCدیمی سCینما ،تCئاتCر و تلویCزیونی طی روزهCای اخCیر در حCالیکCه در
بC CیمارسC Cتان بسC Cتری بود ،بC Cا انC Cتشار یC Cک پC Cیام ویC Cدئویی از حC Cسن روحC Cانی در انC CتخابC Cات ریC CاسC Cت
جمهوری دوره دوازدهم حمایت کرد.
فCریCبرز عCربنCیا ،بCا انCتشار پCیام تصویCری گCفت» :مCن بCه وزارت ارشCاد و دولCت روحCانی انCتقاد جCدی
ینCژاد
دارم امCا در انCتخابCات شCرکCت میکCنم و رای میدهCم زیCرا مCعتقدم دولCت خCاتمی از دولCت احCمد 
ینCژاد بهCتر اسCت .بCه روحCانی رای میدهCم .آیCا
بهCتر بود و دولCت حCسن روحCانی نCیز از دولCت احCمد 
یخواهC Cند رای بC CدهC Cید تC Cفاوت شC CرایC Cط در ایC Cن دولC Cت در قC Cیاس بC Cا دولC Cت احC CمدینC Cژاد
کC Cسانی کC Cه نم 
برایتان ملموس نیست؟«
یشود و رای میدهC Cم و بC Cه عC Cقب
تC CرانC Cه علیدوسC Cتی؛ »ایC Cن درد مشC Cترک هC CرگC Cز جC Cدا جC Cدا درمC Cان نم 
یگردیم«.
برنم 
بCهاره رهCنما؛ »مCن بCهاره رهCنما نویCسنده بCازیCگر و مCادر ایCرانی اعCالم میکCنم طCرفCدار پCر و پCا قCرص
»رای دادن« و بیتفاوت نبودنم!«
یاعCتماد؛ در صCفحه اینسCتاگCرام خود نوشCته اسCت کCه» :بCه حCسن روحCانی رای میدهCم ،نCه
رخCشان بن 
لخوری و ن Cارض Cایتی از ع Cملکرد چ Cهار س Cال دور اول و ن Cه ب Cا خوشب Cاوری ب Cاغ و گلس Cتان ش Cدن
ب Cا د 
مملکلت در چهار سال دور دوم«.
حCسن فتحی کCارگCردان سCریCال مCعروف »شهCرزاد« نCیز در صCفحه اینسCتاگCرام خود نوشCت ...» :در ایCن
بC CرهC Cه حC Cساس تC Cاریخ بیتC Cفاوت نخواهC Cم بود و بC Cه بC CرنC CامC Cه ثC Cبات اجC Cتماعی و توسC Cعه سC Cیاسی و
اقC Cتصادی دولC Cت آقC Cای دکC Cتر روحC Cانی رای میدهC Cم ،و هC Cمه هموطC Cنان داخC Cل و خC Cارج از کشور را بC Cه
حضور ف Cعال در ان Cتخاب Cات دعوت میک Cنم .آب Cاد ب Cاش ای ای Cران! ب Cیدار ب Cاش ای ای Cران! آزاد ب Cاش ای
ایران! دوباره برای ایران«.
سرمایهگذاران این سریال ،حتی صندوق بازنشستگی معلمان را نیز باال کشید هاند.
مهCتاب کCرامتی؛ در صCفحه اینسCتاگCرام خود نوشCت» :ایCن جCمله رو بCایCد بCا آب طCال نوشCت» ،شCعار
یدهند انتخاب میشوند«.
تمداران بد توسط مردم خوبی که رای نم 
انتخاباتی در کانادا :سیاس 
گوهCر خCیرانCدیCش؛ صCفحه اینسCتاگCرام خود اعCالم کCرد» :از شCما عCزیCزان خواهCش میکCنم بCیایCید بCا
هCم بCه پCای صCندوقهCای رای بCرویCم و بCا درایCت و هوشCمندی ،ریCیسجCمهور خود را انCتخاب کCنیم.
چCرا کCه انCتخاب کCردن حق مCاسCت ،هCرچCند محCدود در انCتخاب بCاشCیم .رای مCن »دکCتر حCسن روحCانی«
است«.
حامد بهداد نیز اعالم کرد» :من حامد بهداد فرزند خراسانم و به روحانی رای میدهم«.
پانت هآ بهرام؛ »ترجیح میدهم دوباره به آقای روحانی فرصت بدهم«.
یفهم«.
» باران کوثری؛ »رای ندادن را نم 
حCمید گودرزی؛ »سCینما جCان دوبCاره در دولCت یCازدهCم گCرفCت/خوشCحالCم کCه سCالCنهCای سCینما خCالی
نیست«.
سح Cر دول Cتشاهی؛»م Cن ب Cه آی Cنده کشورم ام Cیدوارم .م Cن مسئوالن Cه از حق رای دادن اس Cتفاده میک Cنم.
یگردیم«.
رای میدهم .به عقب برنم 

سح Cر دول Cتشاهی؛»م Cن ب Cه آی Cنده کشورم ام Cیدوارم .م Cن مسئوالن Cه از حق رای دادن اس Cتفاده میک Cنم.
یگردیم«.
رای میدهم .به عقب برنم 
...
ه C C CمچC C Cنین جC C Cمعی از هC C CنرمC C Cندان سC C Cينما و تلويC C Cزيون نC C Cیز از عموم مC C Cردم دعوت کC C Cرد هانC C Cد امC C Cروز
تاالس Cالم اب Cراه Cيم رئيسی در م Cصالی ته Cران
س  Cهش Cنبه) 26ارديبهش Cت( در ه Cماي Cش ان Cتخاب Cاتی ح Cج 
حضور پيدا کنند.
بزاده ،انCسيه شCا هحسينی ،سCيداحCمد
اسCامی بCرخی از هCنرمCندان دعوتکCننده عCبارتCند از :نCادر طCال C
خطC Cادی ،سCCيد ضCCياءالCCديCCن دری ،مسعود د هنمکی ،مC Cحسن
مC CيرعCCاليی ،حسCCني نC CيرومCCند ،پCCرويC Cز شي 
علیاکCبری ،ابوالCقاسCم طCالبی ،مهCدی فCرجی ،جCمال شورجCه ،هوشCنگ توکلی ،جCهانCبخش سCلطانی
و...
در فCراخوان ايCن هCنرمCندان بCرای حضور در مCصالی تهCران جهCت حCمايCت از سCيدابCراهCيم رئيسی آمCده
تمCاه
یمCان ايCران عCزيCز در انCتخابCات  29ارديبهش C
لسوزان کشور اسCالم 
نکCه هCمه د 
اسCت» :بCه امCيد آ 
قهای رای با حضور خود دشمنان اين سرزمني را نااميد کنند«.
پای صندو 
از سويی ديCگر عCليرضCا قCزوه ،شCاعCر از حCمايCت تCعدادی از شCاعCران از رئیسی خCبر داده اسCت .قCزوه
دربC Cاره حC CمايC Cت شC CاعC Cران از رئيسی ،گC Cفته اسC Cت» :تC Cاکنون بC Cيش از  200شC CاعC Cر حC CمايC Cت خود را از
تاالسCالم رئيسی اعCالم کCردهانCد .هCمچCنني در ايCن راسCتا ،تCاکنون بCيش از  100قCطعه شCعر سCروده
حCج 
لها و شبک ههای اجتماعی منتشر شده است.
و در کانا 
بCهگCفته قCزوه ،از مCيان ايCن  100قCطعه دو سCرود سCاخCته شCده کCه در روزهCای آتی از طCريق رسCان CههCا
منتشر خواهد شد .بر اين اساس بيانيه حمايتی شاعران از رئيسی ،فردا منتشر خواهد شد.
حCبيب کCاوش کCارگCردان ،فCيلمنام CهنويCس و سخنگوی سCابق شورای صنفی نCمايCش بCا انCتشار متنی
تاالسCالم
در صCفحه شخصی خود از رای دادن بCه کCانCديCدای مCنتخب خود خCبر داد و گCفت کCه بCه حCج 
رئيسی رای میدهد.
لیسCت ایCن نویCسندگCان و هCنرمCندان »آگCاه و روشCن و مCدرن؟!« ،کCه بCرای انCتخابCات ریCاسCت جCمهوری
حکومCCت جهCCل و جCCنایCCت و تCCرور و قCCرون وسCCطایی تبلیع و تCCرویج میکCCنند را میتوانCCید در پCCایCCان
همین مطلب بخوانید.

هCمزمCان در تCبلیغات انCتخابCات دوازدهCمین دوره ریCاسCت جCمهوری ایCران نCامCزدهCا یCکدیCگر را بCه سوءاسCتفاده از امCکانCات و
نه Cا ب Cا ج Cدی Cت خ Cط ق Cرم Cزه Cای حکوم Cت را
اموال عمومی و ی Cا ارت Cباط ب Cا »مفس Cدان اق Cتصادی« م Cتهم میک Cنند .ام Cا ه Cمه آ 
رعایت میکنند .واقعا یک سئوال بدیهی این است که هزینه تبلیغات نامزدها از کجا تامین میشود؟
شC CایC Cان ذکC Cر اسC Cت کC Cه سC Cه سC Cال قC Cبل وزیC Cر کشور دولC Cت روحC Cانی ،در یC Cک بC CرنC CامC Cه تلویC Cزیونی گC Cفته بود کC Cه نC Cگران ورود
»پولهای کثیف« به انتخابات مجلس شورای اسالمی است.
او در توضیح ایCن مCسئله کCه الCبته چCندی بCعد تCکذیCبش کCرد ،از ورود پولهCای حCاصCل از قCاچCاق مواد مخCدر بCه بCرخی از
سCتادهCا خCبر داده و گCفته بود کCه دولCت بCه دنCبال الCزام نCامCزدهCا بCرای شCفافسCازی مCنابع مCالی سCتادهCای انCتخابCاتی
است.
دول Cت ح Cسن روح Cانی ،ه Cمان زم Cان اع Cالم ک Cرد ک Cه الی Cحهای را ب  Cهمنظور ش Cفافس Cازی م Cنابع م Cالی س Cتاده Cای ان Cتخاب Cاتی
ت Cدوی Cن و ب Cه مج Cلس میف Cرس Cتد ت Cا راه ورود پوله Cای ک Cثیف ب Cه س Cتاده Cای ت Cبلیغاتی ن Cام Cزده Cا را مس Cدود ک Cند .ت Cاکنون از
سCرنوشCت ایCن الیCحه ،خCبری منتشCر نشCده اسCت تCا در انCتخابCات دهCمین دوره مجCلس شورای اسCالمی هCم ه CمچCنان بCحث
نب Cاره
ب Cر س Cر م Cنابع م Cالی ن Cام Cزده Cا ادام Cه ی Cاف Cت و اکنون نوب Cت ن Cام Cزده Cای ری Cاس Cت ج Cمهوری اس Cالمی اس Cت ک Cه در ای  C
فسازی« کنند!
»شفا 
چکCس چCنین انCتظاری را از دم و دسCتگاه سCرتCاپCا فCاسCد و تCب هکCار حکومCت اسCالمی نCدارد ،بCلکه هCر یCک
امCا اکنون نCه تCنها هی 
از نC CامC CزدهC Cا هC CمچC Cنان دیC Cگری را بC Cه »ارتC Cباط بC Cا مفسC Cدان اقC Cتصادی« و »سوءاسC Cتفاده از مC Cنابع و اموال عمومی« مC Cتهم
میکنند.

میکنند.
در مC Cیان شC Cش نC CامC Cزد انC CتخابC Cات تC Cنها مصطفی مC CیرسC Cلیم عضو حC Cزب موتC Cلفه اسC Cالمی ،گC Cفته اسC Cت هC CزیC CنههC Cای سC Cتاد
تبلیغاتیاش را از محل منابع حزب موتلفه تامین میکند.
از ﺷﺶ ﻧﺎﻣﺰد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺳﮫ ﻧﻔﺮ در ﺳﻤﺖ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﺟﻨﺎح اﻋﺘﺪالﮔﺮا)روﺣﺎﻧﯽ ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺑﻖ ﺟﺎﻣﻌﮫ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺒﺎرز و ﺟﮭﺎﻧﮕﯿﺮی و ھﺎﺷﻤﯽ طﺒﺎ
اﻋﻀﺎی ﮐﺎرﮔﺰاران( و ﺳﮫ ﻧﻔﺮ در ﺟﻨﺎح ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ)ﻣﯿﺮ ﺳﻠﯿﻢ ﻋﻀﻮ ﻣﻮﺗﻠﻔﮫ و ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف و رﺋﯿﺴﯽ ﻣﻨﺘﺨﺒﺎن ﺟﺒﮭﮫ ﻣﺮدﻣﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی
اﻧﻘﻼب » -ﺟﻤﻨﺎ«( .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن در ﭘﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻮازن ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوھﺎی دو ﺟﻨﺎح اﻋﺘﺪالﮔﺮا و اﺻﻮلﮔﺮا ﺣﺘﯽ در ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﺰدھﺎ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﮫ ﺧﺎﻣﻨﮫای در دورهھﺎی  84و  88ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ از ﯾﮏ ﺟﻨﺎح واﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ھﺰﯾﻨﮫﺳﺎز ﺑﻮد.
رد ﺻﻼﺣﯿﺖ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد و ﺑﻘﺎﯾﯽ در ﮐﻨﺎر ﺗﮭﺪﯾﺪھﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﺎﻣﻨﮫای ﺧﻮاھﺎن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آرام و ﺑﯽﺗﻨﺶ و
دوﻟﺘﯽ ﮐﻢ ﺗﻨﺶﺗﺮ در ﭼﮭﺎر ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﺳﺖ.

ینژاد و بقایی
احمد 
ﺑﯿﺖ رھﺒﺮی و اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﺎﻣﺰدی ﺟﮭﺎﻧﮕﯿﺮی و ھﺎﺷﻤﯽ طﺒﺎ ﻧﺎﻣﺰدی اﺣﺘﯿﺎطﯽ ،ﭘﻮﺷﺸﯽ و ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ و آنھﺎ ﺗﺎ آﺧﺮ
ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ .آنھﺎ ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﯿﺮﺳﻠﯿﻢ ﺷﺎﻧﺴﯽ ﻧﺪارد و ﺣﺘﯽ در رایﮔﯿﺮیھﺎی »ﺟﻤﻨﺎ« در ﺟﻤﻊ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺨﺸﯽ از
ﺟﻨﺎح اﺻﻮلﮔﺮا ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در دور اول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺳﮫ طﺮﻓﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ :روﺣﺎﻧﯽ ،ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف و رﺋﯿﺴﯽ .اﻟﺒﺘﮫ اﮔﺮ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ﯾﺎ
ﻣﯿﺮ ﺳﻠﯿﻢ ﮐﻨﺎر ﻧﺮوﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﮭﺎﻧﮕﯿﺮی ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ آرای طﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ و ﺟﺬب آرای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﮫ روﺣﺎﻧﯽ رای ﺑﺪھﻨﺪ در ﺻﺤﻨﮫ
ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در دور اول ﭼﮭﺎر طﺮﻓﮫ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﮐﮫ ﻗﻠﯿﺒﺎف رﻓﺘﮫ راه را ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ھﻤﻮار ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ .در ھﺮ ﺻﻮرت روﺷﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺎﻣﻨﮫای و ﺑﯿﺖ و ﻧﮭﺎدھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ دو ﻗﻄﺒﯽ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻨﺪ .ﺧﺎﻣﻨﮫای در ﺗﻮﺻﯿﮫ ﺑﮫ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﺮای ﻧﺎﻣﺰد ﻧﺸﺪن ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﮫ ﺻﺮاﺣﺖ اﺷﺎره ﮐﺮده ﺑﻮد و اﮐﻨﻮن در ﭼﯿﻨﺶ ﻧﺎﻣﺰدھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان آن را دﯾﺪ.
ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف دارای دو ﭘﺮوﻧﺪه ﻓﺴﺎد ﺑﺰرگ ،ﯾﻌﻨﯽ واﮔﺬاری اﻣﻮال ﻧﺠﻮﻣﯽ در ﺷﮭﺮداری و ﭘﺮوﻧﺪه اﺳﺘﺨﺪام ﭼﮭﺎر ھﺰار ﻣﺪاح)ﺑﺎ ﺣﻘﻮقھﺎی  9ﺗﺎ 11
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ( در ﻣﺘﺮوی ﺗﮭﺮان اﺳﺖ .او ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل دو ﺑﺎر در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺷﺎﻧﺲ ﺧﻮد را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮده و ﺑﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ.
از اﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ او ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﻧﺪارد .ﺑﺪﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ،در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﭼﯿﻨﺶ ﻧﺎﻣﺰدھﺎ از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن)اﻟﺒﺘﮫ
ﺑﺎ ھﺪاﯾﺖ ﺑﯿﺖ و ﻧﮭﺎدھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ( ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺑﮫ رﻗﺎﺑﺖ روﺣﺎﻧﯽ و رﺋﯿﺴﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﻮن ﻧﮭﺎدھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺑﯿﺖ رھﺒﺮی از ﻣﯿﺰان
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﮫ رﺋﯿﺴﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻧﮭﺎدھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در دوران اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺪام ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻓﻘﻂ در
اﺧﺘﯿﺎر رھﺒﺮ ،ﺑﯿﺖ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن در دوره اﺧﯿﺮ ،ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻧﺎﻣﺰدھﺎی ﻏﯿﺮﺧﻮدی و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺻﻼحطﻠﺒﺎن ﺑﺎ رد ﺻﻼﺣﯿﺖھﺎ و ﻧﻈﺎرت اﺳﺘﺼﻮاﺑﯽ ﻣﻮاﺟﮫ
ﻧﯿﺴﺖ ﻋﻤﻼ ﺳﮫ ﻧﻘﺶ را در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺑﺮ ﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ:
ﮐﺎھﺶ ھﺰﯾﻨﮫھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن اﻣﮑﺎن رﻓﺘﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﮫ دور دوم؛ ھﺮﭼﮫ ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﺰدھﺎ ﮐﻢﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﮑﺎن ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﮫای ﺷﺪن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﯿﺶﺗﺮ اﺳﺖ و ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن ﺑﺎ ﺻﺎﻓﯽ ﺗﻨﮕﯽ ﮐﮫ دارد اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﺗﮏ ﻣﺮﺣﻠﮫای ﺷﺪن را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده اﺳﺖ.
تمCاه از نCامCزدی در انCتخابCات ریCاسCت جCمهوری روز جCمعه
لگCرایCان دوشCنبه  25اردیبهش C
محCمدبCاقCر قCالCیباف ،نCامCزد اصو 
تمCاه کCنار هگCیری کCرد .بCهگCزارش خCبرگCزاری تCسنیم ،او تCاکCید کCرد کCه هCر چCه در توان دارد را بCه کCار خواهCد
 29اردیبهش C
گرفت تا رئیسی بر دولت »ناکارآمد و ناتوان« روحانی پیروز شود.
در پی انCتشار خCبر کCنارهگCیری قCالCیباف از نCامCزدی در دوازدهCمین انCتخابCات ریCاسCت جCمهوری ایCران ابCراهCیم رئیسی،
لگCرایCان از او تCشکر کCرد .رئيسی کCه دوشCنبه  25اردیبهشCت  15 - 1396مCه ،2017
نCامCزد هCمسو بCا قCالCیباف در جCبهه اصو 
در م Cصالی ش Cیراز س Cخن میگ Cفت ک Cنارهگ Cیری ق Cال Cیباف را »ح Cرکتی ان Cقالبی« خوان Cد و ب Cاز ه Cم از ع Cملکرد دول Cت ح Cسن
روحCانی انCتقاد کCرد .او بCا انCتقاد از سCیاسCتهCای اقCتصادی دولCت روحCانی گCفت» :وضCعیت کشور را بCنده و آقCای قCالCیباف
میبینیم .برخی میگویند از رکود عبور کردهایم اما کشور همچنان رکودزده است«.
ع C Cالءال C Cدی C Cن ب C Cروج C Cردی ،ری C Cيس کمیسیون ام C Cنیت ملی و س C Cیاس C Cت خ C Cارجی مج C Cلس شورای اس C Cالمی م C Cعتقد اس C Cت ک C Cه
لگCرایCان در انCتخابCات و بCاال رفCنت شCانCس رئیسی بCرای پCیروزی در انCتخابCات
کCنار هگCیری قCالCیباف مCایCه تقویCت جCبهه اصو 
خواه Cد ش Cد .ب Cروج Cردی در گ Cفتوگو ب Cا خ Cبرگ Cزاری خ Cان Cه م Cلت ان Cصراف ق Cال Cیباف ب Cه نفع رئيسی از ان Cتخاب Cات ری Cاس Cت
ج Cمهوری س Cال  ۹۶را اق Cدامی »ب Cسیار ارزش Cمند و ان Cقالبی و در جه Cت م Cصالح ک Cالن کشور« ق Cلمداد ک Cرد .او گ Cفت ک Cه ای Cن
لگCرایCان بCا سCبد ریی بCزرگتCری
لگCرایCان را تقویCت خواهCد کCرد و ...خCروجی هCر چCه بCاشCد ،اصو 
کCنار هگCیری »خCانواده اصو 
عرض اندام میکنند«.
مCحسن رضCایی ،دبCیر مجCمع تCشخیص مCصلحت نCظام نCیز از اقCدام قCالCیباف حCمایCت کCرد و آن را »عCالمCت پCایCان تCفرقCه در
جبهه انقالب اسالمی« شمرد.
قشC Cناس ،عضو شورای مC CرکC Cزی حC Cزب اعC Cتماد ملی ،گC Cفت» :قC CالC Cیباف از رونC Cد حC CمایC Cت
بC CهگC Cزارش ایC CرنC Cا ،محC Cمدجواد ح 
لگ Cرای Cان و ب Cه وی Cژه ج Cمنا)ج Cبهه م Cردمی ن Cیروه Cای ان Cقالب( از خود ن Cاراضی بود .ولی وقتی ب Cا م Cقاوم Cت و م Cقاب Cله
اصو 
لخوری از انتخابات کنارهگیری کرد«.
لگرایان با انتخاب وی به عنوان نامزد اصلی جمنا روبرو شد با د 
اصو 
در چCنین شCرایطی ،ایCن سئوال مCطرح اسCت کCه روشCنفکر و هCنرمCند کیسCت و وظCایCفشCان کCدام اسCت؟ الCبته در ایCن مورد
نCظرات مختلفی وجود دارد .گCرایCشات مCحافCظهکCار و ه CمچCنین حکومCتهCا و صCاحCبان قCدرت ،همواره اغCلب روشCنفکران
نهC Cا
مC Cترقی ،پیشC Cرو ،رادیC Cکال ،انC Cسان دوسC Cت ،بC CرابC CریطC Cلب و مC Cبارزه را مC CخالC Cف نC Cظم موجود میدانC Cند و نC Cه تC Cنها بC Cا آ 
نها را سرکوب و ایزوله میکنند.
مخالفند ،بلکه به عناوین مختلف آ 
الCبته در مCیان روشCنفکران و هCنرمCندان ه Cمچون دیCگر گCروههCای جCامCعه ،بCه گCرایCشات سCمپاتی دارنCد و مCتاثCر از گCرایCشات
نه Cا را
م Cختلف ف Cرهنگی ،س Cیاسی و اج Cتماعی هس Cتند .ام Cا ب Cخش آگ Cاه ج Cام Cعه ،ک Cه دی Cگاه مثبتی ب Cه روش Cنفکران دارن Cد آ 
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چشم و گوش آگاه جامعه ،موتور محرک جامعه و حافظ آزادی و برابری و عدالت اجتماعی میدانند.
یدانCان ،اهCل تCئاتCر ،اهCل سCینما( ،مCترجCمان ،روزنCامCهنCگاران ،مCنتقدیCن و
نویCسندگCان ،شCاعCران ،هCنرمCندان)نCقاشCان ،موسیق 
محققین و تحلیلگران و برخی استادان دانشگاه و دانشمندان نیز روشنفکر نامیده میشوند.
بخشی از ای Cن مج Cموع Cه نوی Cسنده و ه Cنرم Cندان در خ Cدم Cت دول Cت و ق Cدرت هس Cتند ک Cه »روش Cنفکران و ه Cنرم Cندان دولتی«
خوان C Cده میشون C Cد و ع C Cد های ن C Cیز هیچ وابس C Cتگی ب C Cه ق C Cدرت و دول C Cت ن C Cدارن C Cد و ع C Cمدت C Cا در ج C Cبهه م C Cقاب C Cل آن هس C Cتند ک C Cه
»روشنفکران و هنرمندان مستقل« نامیده میشوند.
نچCه
الCبته در ایCن مCیان ،نویCسندگCان و هCنرمCندانی هCم هسCتند کCه فCارغ از هCر مCسئلهای صCرفCا بCه فCکر خویCشانCد و اغCلب آ 
نها میبندند و به اصالح »خوشنشین« هستند.
فشان میگذرد چشم و گوش خود را به آ 
در اطرا 
ام Cا در ی Cک ت Cقسیمب Cندی کلی ،ه Cنرم Cندان و نوی Cسندگ Cان ب Cه دو دس Cته »حکومتی« و »غ Cیرحکومتی« و »مس Cتقل« ت Cقسیم
میشوند.
تهCای مورد عCالقCه خود در عCرصCه فCرهنگی و هCنری میپCردازد ،در عCین
نویCسنده و هCنرمCندان ،عCالوه بCر ایCن کCه بCه فCعالCی 
حCال ذهCن و فCکرشCان را مCعضالت و مCشکالت اجCتماعی و درد و رنج مCردم و مCطالCبات اجCتماعی آنCان میگCیرد و نسCبت بCه
نهCایی کCه همواره بCه نCقد سCاخCتار حCاکCمیت و قCدرت و در دفCاع از مCطالCبات و
تحوالت جCامCعه ،حCساس هسCتند .از ایCنرو ،آ 
یخواه میپCردازنCد بCهلCحاظ اقCتصادی ،سCیاسی ،اجCتماعی
تجو و آزاد 
قطCلب ،عCدال C
خواسCتهCای بCر حق و عCاالنCه مCردم ح 
و فرهنگی تحت فشارند.
نویCسنده و هCنرمCند مسئول در قCبال جCامCع هاش ،پCیش از ایCن کCه جCامCعه و افCراد را نCقد کCند ،اول خود جCایCگاه خودش را
تCعیین میکCند .زیCرا هCر کCاری بCا خود فCرد شCروع میشود .وقتی کCه زیCربCنای هCر حCرکتی و تCالشی درسCت و اصولی و
مCحکم پیریCزی نشود ،بCقیه آن نCیز کج و معوج و نCادرسCت سCاخCته خواهCد شCد .بCنابCرایCن ،یCک نوسCنده و هCنرمCند و هCر
انCسان جCدی ،ابCتدا هCدف و جهCت و موقCعیت و نCظر و جCایCگاه خود را در جCامCعه مCشخص میکCند و بCعد بCهطور نCظری و
عملی راه و چاه را به دیگران نشان میدهد.
هC CنرمC Cند و نویC Cسنده واقع بC Cین و مC Cردمی ،همواره در جC CامC Cعه هC Cمراه مC Cردم و بC Cرای مC Cردم تC Cالش میکC Cند .ایC Cن بC Cخش از
نهCا ،نCانخور حکومCت نیسCتند و هCرگCز بCه
نویCسندگCان و هCنرمCندان ،همواره مCنتقد حCاکCمیت و قCدرت هسCتند .چCرا کCه آ 
ته Cای ف Cاشیس Cتی و
یک Cنند .ب  Cهه Cمین دل Cیل ن Cیز حکوم  C
قگویی نم 
ح Cاک Cمان و ع Cناص Cر ری Cز و درش Cت آن چ Cاپلوسی و تمل 
نهCا در جCامCعه و حتی در
اسCتبدادی ،ایCن بCخش از روشCنفکران را دشCمن شCماره یCک خود میدانCند و بCرای مCنزوی کCردن آ 
نها ،به هر ترفندی و توطئه ای و جنایتی متوسل میشود.
جهت حذف فیزیکی آ 
در ایCن مCیان سئوال ایCن اسCت کCسانی کCه نCام »نویCسنده و هCنرمCند« را بCا خود یCدک میکCشند چگونCه میتوانCند حCامی
یC Cک حکومC Cت جC Cانی و یC Cا جC Cناحی و عC Cنصری از آن بC CاشC Cند؟ چC Cرا بC Cرخی از دانC CشگاهC Cیان و بC CهاصC Cطالح روشC Cنفکران و
هCنرمCندان ایCرانی در داخCل و خCارج کشور ،چCهار سCال پCیش از بCه قCدرت رسCیدن روحCانی ایCن هCمه ذوق زده شCده بودنCد آیCا
اکنون تغییر عقیده داد هاند و یا برخی همان موضع سابق خود را دارند.
امCا اگCر توجCی هشCان ایCن اسCت کCه چCهار سCال پCیش مCاهCیت روحCانی روشCن نشCده بود هCر چCند عCذر بCدتCر از گCناه اسCت و
تبC Cار حکومC Cت اسC Cالمی بوده و هسC Cت
روحC Cانی یکی از عC CناصC Cر امنیتی شC CناخC Cته شC Cده در ایC Cن  38سC Cال حC CاکC Cمیت نC Cکب 
یهCا،
بهCا ،غCارتCگر 
تکCم بCایCد کCارنCامCه چCهار سCالCه ریCاسCت جCمهوری او را در رابCطه بCا موج جCدیCدی از اعCدا مهCا ،سCرکو 
دس C
یه Cا و غ Cیره ش Cاه Cد بود هان Cد .اکنون میدان Cند روح Cانی ،رئیسی ،ق Cال Cیباف ،م Cیرس Cلیم و ،...کیس Cتند و ای Cن یکی
بیحقوق 
یتر و تب هکارتر از آن یکی است.
جان 
نچCه کCه در بCاال گCفته شCد اکنون دیCدگCاههCای بCرخی هCنرمCندان نسCبت بCه رویCداد انCتخابCات دردنCاک و
بCا در نCظر گCرفCنت آ 
وگویی دربCاره
حCزنانCگیز اسCت بCرای مCثال ،خCبرگCزاری حکومتی ایCرنCا مCرکCز اسCتان ،بCا تنی چCند از ایCن هCنرمCندان ،گCفت 
موضوع انتخابات داشته است.
مهCران رجبی بCازیCگر سCینما و تلویCزیون در خصوص نCقش مCشارکCت حCداکCثری مCردم در انCتخابCات ،گCفت :قCدرت یCک کشور
کهCا بCه درسCتی بCه هCدف زده و عCملیاتی شونCد ،الزم اسCت کCه پشCتوانCه
نکCه موش C
کهCای آن کشور نیسCت بCرای ای C
فCقط موش C
مCردمی بCاالیی داشCته بCاشCند ...صCندوق رای و داشCنت یCک آرای بCاال بهCتر از داشCنت یCک زرادخCانCه بCزرگ موشکی بCرای حCفظ
کشور و امنیت کشور است.
کهCا بCرای حCفظ کشور کCار خود را میکCنند ولی موشCک بCرای رسCیدن بCه هCدف درسCت بCایCد
رجبی ادامCه داد :اگCرچCه موش C
هCمراه بCا پشCتوانCه مCردم بCاشCد .او تCاکCید کCرد :اگCر مCراجCعه بCه صCندوق هCای رای نCکنید انCتظار قCدرت زیCادی از کشور نCبایCد
فگیری قدرت ایران را بیشتر میکند.
قهای رای بروند و حضور حداکثری  ،هد 
داشته باشید .حتما مردم به پای صندو 

حسین پاکدل ،نویسنده ،بازیگر و کارگردان ایرانی نیز به خبرنگار ایرنا گفت... :
نجCا کCه میشود سCرنوشCت خود را بCه دسCت درایCت ،عCقل و ایCمان و زیCبایی
بCا اعCالم حضور پCای صCندوقهCای رای تCا آ 
بدهیم تا جمود و تنگ نظری به عزلت رانده شود.

نجCا کCه میشود سCرنوشCت خود را بCه دسCت درایCت ،عCقل و ایCمان و زیCبایی
بCا اعCالم حضور پCای صCندوقهCای رای تCا آ 
بدهیم تا جمود و تنگ نظری به عزلت رانده شود.
وی تCاکCید کCرد :بCا رای خود ثCابCت کCنیم خواسCتار ارتCباط هCمراه بCا احCترام مCتقابCل بCا جCهان هسCتیم ،بCا رای مCا مCدیCران و
لسوز و فC Cهیم کC Cه از اتC Cفاق کC Cم هC Cم نیسC Cتند ،بC Cا تC Cالشی مC CضاعC Cف و سC Cری بC Cلند ،بC Cه کC Cار و تC Cالش خود ادامC Cه
مسئولCCین د 
میدهند.
داوود فتحعلی بیگی ،بCازیCگر تCئاتCر و سCینما و تلویCزیون نCیز در خصوص اهCمیت حضور در انCتخابCات ،گCفت :شCرکCت در
انCتخابCات ضCروری اسCت زیCرا بCه تCعیین سCرنوشCت مCا مCربوط میشود و چCه مCا شCرکCت کCنیم و چCه شCرکCت نCکنیم فCردی
انCتخاب خواهCد شCد ،پCس بهCتر اسCت از حق و حقوق قCانونی ،سCیاسی و اجCتماعی کCه بCه مCا واگCذار شCده و حق طبیعی
خودمان هست ،استفاده کنیم.
نکCه نخواهCیم شCرکCت کCنیم ،لCطمه بCزرگی میزنCیم و دشCمنان آب و خCاک و کCسانی کCه مCخالCف اسCتقالل
او ادعCا کCرد :ای C
مCCملکت هسCCتند ،سCCرو وصCCدا میکCCنند کCCه ایCCن حکومCCت پCCایCCگاه اجCCتماعی نCCدارد ،از طCCرف دیCCگر مCCا بCCا انCCتخاب خودمCCان
میتوان Cیم کسی را ب Cر ک Cرسی ب Cنشان Cیم ک Cه بتوان Cد در راس Cتای اه Cداف ملی و م Cنافع ملی و رفع ش Cدن م Cشکالت م Cردم ق Cدم
بردارند.
بCاکCیده کCه در عCرص CههCای مCختلف تولCید فCیلم ه Cمچون منشی صCحنه ،طCراح صCحنه ،دکور ،طCراح دکور و دسCتیار دکور
فCعالCیت کCرده ،اظCهار داشCت :قCطعا هCنرمCندان بCا توجCه بCه ایCن پCروسCه زمCانی کCه در جCریCان انCقالب اسCالمی شCکل گCرفCت ،بCه
لحاظ ارائه کارهای خودشان و نقش خودشان در جامعه پخت هتر و مطرح شدند.
او گCفت :در ایCنگونCه مCقاطع ه Cمچون انCتخابCات اعCم از ریCاسCت جCمهوری ،مجCلس ،خCبرگCان و یCا شوراهCای اسCالمی شهCر
یهCای سCیاسی و انCتخابCاتی کCه
حبCند 
فهCای مCختلف و جCنا 
هCنرمCندان مCا حضور وسیعتCری را گCذشCته از نCگرشهCا و طCی 
وجود دارد ،خواهند داشت.
شتCر مCردم بCه حضور هCمه جCانCبه
ابوالCفضل هCمراه گCفت :هCنرمCندان بCایCد نسCبت بCه مقولCه انCتخابCات و تشویق هCر چCه بCی 
درانتخابات حساس بوده و بیتفاوت از کنار آن نگذرند.
هCمراه بCا اشCاره بCه ایCنکCه دولCتهCای گCذشCته تCاکنون اقCدامCات خوبی را انCجام داده امCا نCاکCافی بوده اظCهار داشCت :بCنا بCه
فرمایش مقام معظم رهبری هر چه برای این مردم کار کنیم کم بوده و برای تالش و کار ،میتوان بیشتر فعالیت کرد.
شتCر بCاشCد
یزاده دیCگر هCنرمCند تCئاتCر ،تلویCزیون و سCینما گCفت :هCر چCه مCیزان حضور مCردم در انCتخابCات بCی 
اصCغر نق 
دشمنان جرات اینکه بخواهند به کشور ما نگاه چپ کنند را نخواهد داشت.
او ادامCه داد :تشویق مCردم بCه حضور حCداکCثری در انCتخابCات یCک وظCیفه هCمگانی اسCت و هCنرمCندان نCیز بCا جCایCگاه واالیی
که دارند می توانند تاثیر بسیار زیادی در انجام این وظیفه داشته باشند.
ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ :رﺧﺸﺎن ﺑﻨﯽاﻋﺘﻤﺎد از اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﮐﺎرآﻣﺪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﺷﮭﺮ ﻧﻮﺷﺖ .وی ﻣﺘﻨﯽ را درﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﻮرای ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮدان ﺳﯿﻨﻤﺎ درھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻧﻮﺷﺖ» :ﻓﺮﺻﺖ اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﮐﺎرآﻣﺪ را در ﻟﯿﺴﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪﮔﺎن ﺷﻮرای ﺷﮭﺮ از دﺳﺖ ﻧﺪھﯿﻢ.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﺳﺎﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪهای ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎریﺷﺎن ﻧﺸﺎن از ﯾﮏ ﻋﻤﺮ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﮭﺒﻮد ﺑﺨﺸﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﮫ اﺛﺮﮔﺬاری ﻋﻤﯿﻖ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮده و ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ و در ﺑﻮق و ﮐﺮﻧﺎ ﮐﺮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﯾﺸﺎن.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺑﮫ روشھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﺮﺳﻮم آﺷﻨﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﮫ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاری ﺑﺮای ﺟﻠﺐ آرای ﻋﻤﻮﻣﯽ .ﻓﺎرغ از اﯾﻦ ﮐﮫ اﺳﻢ اﯾﻦ اﻓﺮاد در
ﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎﻧﮫ ،ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢﺷﺎن«.

تجCمهوری بCا موضوع فCرهCنگ و سCیاسCت بCرگCزار شCد و موضوع »شجCریCان«
در دومCین مCناظCره مCیان کCانCدیCداهCای ریCاس C
بدون توجیه باقی ماند.
بCه گCزارش خCبرنCگار فCرهنگی بCاشCگاه خCبرنCگاران پویCا ،وقتی چCهار سCال پCیش یکی از کCانCدیCداهCای ریCاسCت جCمهوری ،بCا
نCام بCردن از محCمدرضCا شجCریCان و تCعریCف و تCمجیدهCای هCنری از او ،قCلب بخشی از ایدهCندگCان را از آن خود کCرد؛ وقتی
چC Cهار سC Cال پC Cیش در آن مC CناظC Cره مC Cعروف »شجC CریC Cان« بC Cرگ بC CرنC Cده کC CانC CدیC Cدایی بود کC Cه اکنون چC Cهار سC Cال از ریC CاسC Cت
یکرد که عاقب ِ
ت آن همه سخن و وعده ،به اینجا بکشد.
یاش میگذرد؛ کسی فکرش را هم نم 
جمهور 
آن زم Cان ت Cمام ع Cالق  Cهم Cندان ب Cه موسیقی و ه Cنر در ای Cران ،سودای ب Cازگش Cت شج Cری Cان در ف Cضایی پ Cر از دوس Cتی و مه Cر و
آشتی را داشتند.
اکنون کCه دولCت یCازدهCم در آخCریCن سCال عCمر خود بCه سCر میبCرد ،هنوز نتوانسCته و بCهقطع نخواهCد توانسCت)در فCرصCت
یمانده از دولت یازدهم( به وعدههای خود درباره مه مترین چهره موسیقی ایران جامه عمل بپوشاند.
اندک باق 
حCسن روحCانی در آن روزگCار از شجCریCان و هCنرش تCعریCف و تCمجیدهCای بCسیاری کCرد ،امCا هCرگCز نتوانسCت وعCدههCایCش
تهCایCش از ایCن حCرف زد کCه شجCریCان بCایCد سCفیر فCرهCنگ و هCنر ایCران
دربCاره شجCریCان را عملی کCند .روحCانی در صCحب 
باشد .روحانی از این دم زد که چرا شجریان نباید بتواند در کشورش کنسرت برگزار کند.
هCمین حCرفهCا موجCب شCد کCه بCسیاری از هCنرمCندان و اهCل هCنر و فCرهCنگ بCا او هCمراه شونCد و حCسن روحCانی را حCامی

باشد .روحانی از این دم زد که چرا شجریان نباید بتواند در کشورش کنسرت برگزار کند.
هCمین حCرفهCا موجCب شCد کCه بCسیاری از هCنرمCندان و اهCل هCنر و فCرهCنگ بCا او هCمراه شونCد و حCسن روحCانی را حCامی
واقعی هCنرمCندان قCلمداد کCنند .حCرفهCای روحCانی در آن زمCان ایCن تصور را مCیان عCالق CهمCندان بCه فCرهCنگ و هCنر ایCجاد کCرد
ک Cه او ت Cمام ت Cالش و ه Cمت خود را ب Cه ک Cار میگ Cیرد ت Cا مح Cمدرض Cا شج Cری Cان را ب Cار دی Cگر ب Cه ع Cرص Cه ه Cنر ای Cران ب Cازگ Cردان Cد.
روحCانی بCا شCعار »اعCتدال« پCیش آمCده بود و هCمین شCعار هCمه را امCیدوار کCرد تCا در فCضای دوسCتی ،شجCریCان بCار دیCگر بCه
نقCدر بCا اطCمینان خCاطCر
عCرصCه هCنر ایCران بCازگCردد و بتوانCد بCرای مCردم کشورش کنسCرت بCرگCزار کCند .حCرفهCای روحCانی آ 
بود که همه ایمان داشتند که او توان عملی کردن این وعدهها را دارد.
محCمدرضCا شجCریCان کCه ب CهخCاطCر مواضCعش در سCال  1388دچCار مCشکل شCد ،چCند سCال بCعد خودش هCم مCصاحCب ههCایی کCرد
و دربCاره واکCنشهCایCش در سCال  1388توضCیحاتی را ارائCه داد .شجCریCان از ایCن سCخن گCفت کCه مCشکلش بCا شCخص ریCیس
جCمهور پCیشین بوده و خود را بCه کCلیت نCظام پCایCبند میدانCد .ایCن سCخنان زمCینه را بCرای بCازگشCت شجCریCان بCه صCحنه
موسیقی ایرانی تا حد زیادی مهیا کرده بود و همه منتظر حمایت هم هجانبه دولت از او بودند.
یهCای دولCت
امCا ایCن حCرفهCا هCم نتوانسCت همتی بCلند از سوی دولCت یCازدهCم بCرای حCمایCت از او پCدیCد بCیاورد .بیمهCر 
یCازدهCم ادامCه داشCت تCا در نCهایCت در نوروز  1395شجCریCان بCا انCتشار ویCدیویی ،از سCرطCانCش پCرده بCرداشCت .یCگانCه مCرد
تهCای شجCریCان
آواز ایCران از نوروز  95تCا اکنون در بسCتر بCیماری اسCت و دیCگر توان خوانCدن نCدارد و شCایCد آخCریCن فCرص C
برای خواندن برای مردم ایران از کف رفت.
الCبته هنوز هCم بCایCد امCیدوار بود کCه محCمدرضCا شجCریCان بتوانCد سCالمCتش را بCه دسCت بCیاورد و بCار دیCگر بCرای مCردم ایCران
آواز بخواند.
نچ Cه در م Cناظ Cرهه Cای ری Cاس Cت ج Cمهوری دوره ی Cازده Cم ب Cیان ش Cد ام Cا عملی نش Cد ،نوعی بیاع Cتمادی اه Cل ه Cنر و
ن Cتیجه آ 
ع Cالق  Cهم Cندان ب Cه ه Cنر بود .اگ Cر ن Cگاهی ب Cه گ Cفتهه Cای ه Cنرم Cندان در ه Cمین چ Cند م Cاه گ Cذش Cته ب Cیندازی Cد ،متوج Cه ای Cن م Cطلب
میشوید که دولت یازدهم نتوانسته رضایت هنرمندان را جلب کند.
تCا پCیش از ایCن نCام بCردن از هCنرمCندان و اسCتفاده)بخوانCید سوءاسCتفاده( از جCایCگاه مCردمی آنCان تCرفCندی بCرای جCلب نCظر
ینشCده روحCانی دربCاره شجCریCان کCار را بCه جCایی کCشانCده کCه دیCگر ایCن تCرفCند هCم بیاسCتفاده
مCردم بود ،امCا وعCدههCای عمل 
شده است.
بCه نوشCته ایCن رسCانCه ،کCسانی کCه مCناظCره دوم مCیان کCانCدیCداهCای ریCاسCت جCمهوری در دوره دوازدهCم انCجام شCد ،مCنتظر
بودنCد تCا بCبینند حCسن روحCانی چCه توجیهی بCرای عCمل نCکردن بCه مCه متCریCن وعCدهاش در زمCینه فCرهCنگ و هCنر دارد .هCمگان
منتظر بودند تا روحانی درباره شجریان و فرصتی که از دست رفت سخن بگوید.
اما او چیزی نگفت و حتی باز هم فرار رو به جلو کرد.
یت"وان"یم ت"عالی و پیش"رف"ت داش"ته
یک"نیم ،ب"ا ای"ن اوض"اع چ"طور م 
ح"سن روح"انی» :م"ا االن ی"ک ه"نرم"ند داری"م ک"ه از دع"ای رب"نای"ش م"مان"عت م 
باشیم؟«
ایCن جCمل های بود کCه حCسن روحCانی دربCاره شجCریCان بCیان کCرد و جCالCب ایCن کCه حCاضCر نشCد نCام او را ب Cهطور مCشخص بCیان
کند ،در واقع روحانی با این سخن خواست مقصر اوضاع کنونی شجریان را تلویزیون قلمداد کند.
ح Cسن روح Cانی توجیهی ب Cرای ع Cملکرد چ Cهار س Cال گ Cذش Cت هاش در زم Cینه ف Cره Cنگ و ه Cنر ن Cداش Cت و ح Cاض Cر نش Cد درب Cاره
مه مترین سخنانش در مناظرههای دور قبل ریاست جمهوری سخنی بگوید.
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ اﻓﺘﺨﺎری در ھﻤﺎﯾﺶ ﺑﺰرگداﺷﺖ روز ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ،اﺟﺮای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ داﺷﺖ .ﺑﻌﺪ از آوازﺧﻮاﻧﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺳﺮاﺳﯿﻤﮫ و ﺑﺎ ھﯿﺠﺎن از ﺳﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻣﯽدود و ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪیﻧﮋاد را ﺳﺨﺖ در آﻏﻮش ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﺟﻤﻼﺗﯽ اﻏﺮاق ﺷﺪه ﺧﻄﺎب ﺑﮫ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :آﻗﺎی رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر دوﺳﺘﺖ دارم.
ﺷﻤﺎ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﺷﺠﺎﻋﯽ ھﺴﺘﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ اﻣﺮوز ﭼﺸﻢ  6ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﺷﻤﺎﺳﺖ .آﻗﺎی اﺣﻤﺪیﻧﮋاد زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر ﺷﺪﯾﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﻮان
ﺑﻮدﯾﺪ و اﮐﻨﻮن ﮐﻤﯽ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ اﻣﺎ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﺮﺷﻤﺎ«.
اﻓﺘﺨﺎری ﭼﻨﺪی ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭼﮭﺮه ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.

در ﮔﺮﻣﺎﮔﺮم ﺛﺒﺖﻧﺎم ﮐﺎﻧﺪﯾﺪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری دوره ﯾﺎزدھﻢ در ﺳﺎل  1392و در روز آﺧﺮ ﺛﺒﺖﻧﺎم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺣﻀﻮر ﭼﮭﺮهھﺎی
ﻧﺎمآﺷﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻋﺰتﷲ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺑﮫھﻤﺮاه اﺳﻔﻨﺪﯾﺎر رﺣﯿﻢ ﻣﺸﺎﯾﯽ و اﺣﻤﺪیﻧﮋاد در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وزارت ﮐﺸﻮر ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯿﺎن آن دو ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﻋﮑﺲ ﯾﺎدﮔﺎری ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ،ﭘﺲ از اﯾﻦﮐﮫ رﺣﯿﻢ ﻣﺸﺎﯾﯽ از ﺳﻮی ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ
در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ردﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪ ،اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در ﻧﺎﻣﮫای ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﮫ از ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﯾﯽ ﺧﺒﺮ ﻧﺪاﺷﺘﮫ و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﮕﯿﺮی اﻣﻮر ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ-ھﻨﺮی ﺧﻮد ﺑﺎ رﯾﯿﺲ دﻓﺘﺮ اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ھﻤﺮاه ﺷﺪه ﺑﻮد.
یCازدهCمین دوره انCتخابCات ریCاسCت جCمهوری در  24خCرداد  1392بCرگCزار شCد کCه  8نCفر تCایCید صCالحCیت شCدنCد و در نCهایCت
غCالمعلی حCداد عCادل و محCمد رضCا عCارف بCه نفع دو نCفر دیCگر کCنار کCشیدنCد .سCعید جCلیلی ،محCمد بCاقCر قCالCیباف ،علی
اکبر والیتی ،محسن رضایی ،محمد غرضی و حسن روحانی نامزدهایی بودند که در این ماراتن شرکت کردند.
مCجید بCرزگCر ،کCار سCاخCت مسCتند انCتخابCاتی محCمدرضCا عCارف را بCر عهCده داشCت کCه آن را بCر پCایCه یCک مCصاحCبه بCلند بCا دو
دوربین ساخت.
مسCتند اول محCمدرضCا عCارف بCا عنوان در امCتداد امCید ،بCا مCروری بCر کCارنCامCه مCدیCریتی و مواضع عCارف و نCیز نCشان دادن
شهایی از زندگی خصوصی و نحوه تعامل وی با مردم ساخته شد.
بخ 
بCرزگCر گCفت :در ابCتدا قCرار نبود کCه بCرای سCاخCت فCیل مهCای انCتخابCاتی پCا بCه مCیدان بCگذارم امCا شCخصیت مCتفاوت محCمدرضCا

شهایی از زندگی خصوصی و نحوه تعامل وی با مردم ساخته شد.
بخ 
بCرزگCر گCفت :در ابCتدا قCرار نبود کCه بCرای سCاخCت فCیل مهCای انCتخابCاتی پCا بCه مCیدان بCگذارم امCا شCخصیت مCتفاوت محCمدرضCا
قخCاطCر مCن بCه جCریCان
عCارف و تCفاوت نCگاه وی نسCبت بCه دیCگر کCانCدیCداهCا ،شCکل زنCدگی ،مCنش و زنCدگی علمی وی و تعل 
اصCالحCات سCبب شCد تCا سCاخCت ایCن فCیلم را بCرعهCده بCگیرم .وی توضیح داد :بCه عنوان یCک هCنرمCند بCرای مCن بCسیار مCهم
ثهCای دوران اصCالحCات ،دوبCاره در جCامCعه مCطرح شود و هCمین مCسئله کCافی بود تCا بCرای سCاخCت
اسCت تCا حCرفهCا و بCح 
این فیلم انتخاباتی ترغیب شوم.
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری دوره ﯾﺎزدھﻢ ﮐﮫ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ ،ھﻮﻣﻦ ﺳﯿﺪی در ﺟﺸﻨﻮاره ﻓﯿﻠﻢ ﻓﺠﺮ ﭘﺲ از ﺑﺮدن
ﺟﺎﯾﺰه ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﺰده ﺑﮫ روی ﺳﻦ رﻓﺖ و ﺟﺎﯾﺰه ﺧﻮد را ﺑﮫ روﺣﺎﻧﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮد .او در ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد ﺑﺮای ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ
ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻢ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه رو ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻢ ﺑﮫ ﺑﺰرﮔﻤﺮدی ﮐﮫ ﺑﺎ اوﻣﺪﻧﺶ واﻗﻌﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ رو ﺑﺮﮔﺮدوﻧﺪه .اﯾﻦﮐﮫ ﺳﯿﻨﻤﺎ رو دوﺳﺖ داره و ﻓﺮھﻨﮓ رو .ﻣﯽدوﻧﻢ
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه ھﯿﭻ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﺪاره ،ﻧﮫ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﮫ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻨﻮی .اﻣﺎ ﺑﺎ دﻟﻢ ﻣﯽﺧﻮام اﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰه رو ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮐﻨﻢ ﺑﮫ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی رﯾﯿﺲ
ﺟﻤﮭﻮر ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ«.
ﻓﺮﯾﺒﺮز ﻋﺮبﻧﯿﺎ ،ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺨﺘﺎر و ﭼﻤﺮان در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ھﻔﺖ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن دوﻟﺘﯽ اﯾﺮان ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و ﺧﻮد را اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ و
ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻓﺮھﻨﮕﯿﮫ .ﻣﻦ ﺧﻮدم رو ﺳﺮﺑﺎز ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﯽدوﻧﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻮدم رو ﺧﺎدم و
ﻣﮭﺮهای ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم ﻣﯽدوﻧﻢ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﻦ وﻗﺘﯽ از ﮐﻼم ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی ﻣﺜﺎل ﻣﯿﺎرم،
دارم از ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﯾﺸﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻢ .اﯾﺸﻮن ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮدی در ﻧﻈﺎم اﺳﻼﻣﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ رھﺒﺮی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر رو در دﺳﺖ
داره«.
اﮐﻨﻮن ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺎﻣﯿﺎن ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ھﻨﺮی دوﻟﺖ ﮐﮫ در ﺑﮭﺎر ﺳﺎل  92از روﺣﺎﻧﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ دﯾﺪن ﭼﮭﺎر ﺳﺎل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮھﻨﮕﯽ
دوﻟﺖ او ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﮫﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻨﯿﮋه ﺣﮑﻤﺖ ،ﮐﺎرﮔﺮدان ﺳﯿﻨﻤﺎ و از ﺟﻤﻠﮫ ھﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﮫ ﻧﻘﺶ ﺳﺘﺎدی در ھﻤﺮاهﺳﺎزی ﺑﺨﺸﯽ از
ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﮫ ﻧﻔﻊ روﺣﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  92داﺷﺖ؛ در ﻣﺼﺎﺣﺒﮫای ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻔﺘﮫﻧﺎﻣﮫ ﺻﺪا اﻧﺠﺎم داده ،در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﮐﮫ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ» :از
زﻣﺎن رویﮐﺎرآﻣﺪن دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮی اﺣﺴﺎس ﮐﺮدهاﯾﺪ؟« اﯾﻦﮔﻮﻧﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽدھﺪ» :ﻣﻦ در اﯾﻦ دوره ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪم و ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ« .وی ھﻢﭼﻨﯿﻦ در
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﮐﮫ »اﮔﺮ ﺑﮫ ﺳﺎل  92ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ اﻻن ،ﺗﻮﻣﺎر ﺣﻤﺎﯾﺖ از روﺣﺎﻧﯽ را اﻣﻀﺎ ﻣﯽﮐﺮدﯾﺪ؟« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﮫ!
ﻧﻤﯽﮐﺮدم«.
او ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺘﻘﺎد از دوﻟﺖ اﺑﺮاز ﻣﯽدارد» :ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻦ زﻧﮓ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ ﺑﮫ روﺣﺎﻧﯽ رای ﺑﺪھﯿﻢ .ﻣﻦ دﯾﮕﺮ ﺳﻌﯽ دارم ھﺰﯾﻨﮫ
ﻧﺪھﻢ و ﭘﺎﺳﺦﮔﻮی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ وادی ﺑﮫ ﻣﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺸﻮم .اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﻗﺸﻨﮕﯽ ﺑﮫ اﺳﻢ اﻣﯿﺪ آﻣﺪ ،ﭼﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ اﻣﯿﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ
ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﻣﻦ ﮔﺎھﯽ ﻣﯽﺷﻨﻮم ﭼﻘﺪر دوره ﺷﻤﻘﺪری ﺧﻮب ﺑﻮد! اﯾﻦ ﺣﺮف ﺧﯿﻠﯽ دردﻧﺎک اﺳﺖ .اﯾﻦ را ﺻﺮاﺣﺘﺎ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﭼﻮن اﻣﻀﺎھﺎی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ھﻨﻮز ھﺴﺖ؛ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺳﺮچ ﺑﮑﻨﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﮐﺠﺎﺳﺖ .اﺻﻼ ھﻢ
ﻗﺎﺋﻞ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﮫ ﭼﻮن ﻣﻦ و ﭘﮕﺎه اوﻟﯿﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮان از اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﻮدﯾﻢ ﮔﻞ ﺳﺮﺳﺒﺪﯾﻢ! اﯾﻦطﻮر ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و
ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﭼﻨﯿﻦ دوراﻧﯽ اﺳﺖ«.
الون Cد ،ک Cارگ Cردان ف Cیلم س Cینمایی »دس Cته Cای آلوده« در گفتگو ب Cا س "ینماپ "رس اف Cزود :زم Cانی ک Cه آق Cای روح Cانی ب Cه ری Cاس Cت
جCمهوری رسCیدنCد اهCالی سCینما انCتظار داشCتند تCا مCشکالت مCتعدد هCنر هCفتم بCرطCرف شود امCا مCتاسCفانCه طی تCمامی
سCالهCای ریCاسCت جCمهوری ایCشان هیچ اتCفاق خCاص و مثبتی در سCینمای کشور نCیفتاد و مCا بCه ایCن نCتیجه رسCیدیCم کCه
شاید ایشان مسائل و دغدغ ههای مه متری از توجه و رسیدگی به حوزه فرهنگ و هنر و باالخص سینما داشت هاند.
نکCه مCشکالت معیشCتی ،سCیاسی ،اقCتصادی و ...در تCمامی کشورهCای دنCیا وجود دارد امCا
الونCد ،سCپس بCا تCاکCید بCر ای C
نقCدر در کشور مCا دم
مCقامCات عCالیرتCبه همواره بCه حوزه فCرهCنگ و هCنر توجCه ویCژهای دارنCد اظCهار داشCت :مCسئله سCینما آ 
دسCتی شCده کCه هCر شCخص و نCهادی اجCازه دخCالCت کCردن در امور آن را بCه خود می دهCد؛ بCه عنوان مCثال هCمین چCند وقCت
ق Cبل م Cدی Cرع Cام Cل انج Cمن اه Cدای عضو ب Cه خود اج Cازه دخ Cال Cت در س Cینما را داد و گ Cفت م Cا اگ Cر از محتوای ف Cیلم »ی Cک روز
یدادی Cم؛ ای Cن نوع موارد
بخصوص« ب Cه ک Cارگ Cردانی ه Cمایون اس Cعدی Cان خ Cبر داش Cتیم اص Cال اج Cازه تول Cید و اک Cران آن را نم 
ب Cرای س Cینمای م Cا ب Cسیار دردآور اس Cت ک Cه ه Cر ش Cخص غ Cیرمتخصصی ب Cه خود اج Cازه میده Cد در امور آن دخ Cال Cت ک Cند و
یایستند.
ن ه ا نم 
مدیران وزارت ارشاد و سازمان سینمایی هم جلوی آ 
وی افCزود :هCمه مCردم بCه خوبی میدانCند کCه در حوزه اهCدای عضو داللیهCای زیCادی صورت میگCیرد و مCا ایCن مCسئله را
نطور دغCدغCههCای مCهم اجCتماعی را
بCا پوسCت و گوشCت و اسCتخوان مCان ملCس کCردهایCم؛ پCس یCک سCینماگCر موظCف اسCت ای C
در آثC Cار سC Cینمایی بC Cه تصویC Cر بکشC Cد و هیچ شC Cخص و نC Cهادی هC Cم نC CبایC Cد جC Cرات اعC Cتراض بC Cه یC Cک فC Cیلم را داشC Cته بC CاشC Cد.
متاسفانه سینما در کشور ما به دلیل نبود یک مدیر راسخ و قدرتمند »هزار پدر« شده است!
ک Cارگ Cردان ف Cیلم س Cینمایی »ای Cن س Cیب ه Cم ب Cرای تو« در ب Cخش دی Cگری از ای Cن گفتگو ت Cاک Cید ک Cرد» :م Cسائ Cل مهمی ه  Cمچون
لانCگاری مCدیCران سCینمایی و فCرهنگی کشور کCال
پCیگیری پCرونCده خCطای پCزشکی زنCده یCاد عCباس کCیارسCتمی بCه دلCیل سه C
لهCای اخCیر بCه پCایCینتCریCن سCطح مCمکن رسCید و بCیکاری و
بCه فCراموشی سCپرده شCد؛ حCمایCتهCا از جCامCعه سCینمایی طی سCا 
نکCه انCدک قCدم مثبتی بCرای رفع و حCل کCردن ایCن
خCانCهنشینی هCنرمCندان هCم بCیش از پCیش خودنCمایی کCرد امCا دریغ از آ 
مسائل و مشکالت برداشته شود«.

اقCدامCات تCبلیغاتی دولCت یCازدهCم در آسCتانCه انCتخابCات در حCالی ایCن روزهCا بCه اوج خود رسCیده اسCت کCه تجCربCه چCهار سCال
حضور ای Cن اف Cراد در راس م Cدی Cری Cت ف Cرهنگی کشور ن Cشان داده ک Cه اس Cاس Cا ارادهای ب Cرای تحقق ای Cن وع Cدهه Cای ج Cذاب در
دولت وجود نداشته و ندارد.

حضور ای Cن اف Cراد در راس م Cدی Cری Cت ف Cرهنگی کشور ن Cشان داده ک Cه اس Cاس Cا ارادهای ب Cرای تحقق ای Cن وع Cدهه Cای ج Cذاب در
دولت وجود نداشته و ندارد.
شهCای مورد توجCه در
دولCت یCازدهCم در حCالی در سCال  92بCا ریCاسCت حCسن روحCانی روی کCار آمCد کCه یکی از مCهمتCریCن بCخ 
بCرنCام CههCای تCبلیغاتی آن توجCه بCه اهCالی فCرهCنگ و هCنر بود .وعCدههCایی جCذاب کCه حCداقCل در ظCاهCر امCر نCشانCگر توجCه و
ب Cرن Cام  Cهری Cزی وی Cژه دول Cت ب Cرای اه Cالی ف Cره Cنگ و ه Cنر بود .ام Cا ح Cاال ب Cا گ Cذش Cت زم Cانی در ح Cدود چ Cهار س Cال از آن روزه Cا
میتوان به وضوح ،پوچ بودن آن وعدهها را اثبات کرد.
نCکته جCالCب ایCن مCاجCرا تCکرار ایCن ادعCاهCا در سCخنرانیهCا و تCبلیغات انCتخابCاتی مCدیCران ایCن دولCت در انCتخابCات پCیش
روسCت .وعCد ههCایی بCا چCاشنی حCرکCتهCای عوام فCریCبانCه ب CهدنCبال نCرم کCردن دل هCنرمCندانی اسCت کCه ایCن روزهCا دل خوشی
از روحانی و تیمش ندارند ).سینماپرس(
یکی دی Cگر از ح Cرک Cته Cای ت Cبلیغاتی دولCت ی Cازده Cم در حوزه ف Cره Cنگ و ه Cنر و در آسCتانCه ب Cرگ Cزاری ان Cتخاب Cات ای Cن دوره را
میتوان در میان صحبتهای مطرح شده از سوی وزیر ارشاد امنیتی و تازه کار این دولت جستجو کرد.
ع Cلیرض Cا ص Cالحی ام Cیری ک Cه چ Cندی پ Cیش ب Cه واس Cطه ب Cروز ب Cرخی حواشی ن Cاگ Cفته ،ج Cای Cگزی Cن علی جنتی وزی Cر پ Cیشین
ارشC Cاد شC Cده بود در افC CتتاحC Cیه سیامC Cین نC CمایC Cشگاه بC Cیناملللی کC Cتاب تهC Cران در حC Cالی از آمC Cادگی ارشC Cاد بC Cرای واگC Cذاری
چگCاه هCمچCنین فCرصتی بCرای دولCت یCازدهCم
نCمایCشگاه بCه صنوف در سCال بCعد صCحبت کCرد کCه گویCا در چCهار سCال اخCیر هی 
ب Cه وجود ن Cیام Cده و ح Cاال درس Cت در آسCتانCه ان Cتخاب Cات ری Cاس Cت ج Cمهوری دوازدهCم چ Cنین ف Cرصتی ب Cرای م Cدی Cران ف Cرهنگی
دولت تدبیر به وجود آمده است!
در تCفاه CمنCامCهای کCه روز پCیش مCیان وزیCر ارشCاد و مCدیCرعCامCل سCازمCان تCامCین اجCتماعی در محCل تCاالر وحCدت بCه امCضاء
رسC Cید؛ اعC Cالم شC Cد کC Cه از ایC Cن بC Cه بC Cعد هC Cمه اهC Cالی فC CرهC Cنگ و هC Cنر و رسC CانC Cه کC Cه از بC CیمهشC CدگC Cان تC CامC Cین اجC Cتماعی هسC Cتند
گترین بیمارستان کشور است ،بهرهمند شوند.
میتوانند بدون نوبت از خدمات بیمارستان میالد که بزر 
تهCای بCاالی مCردمی بCرای اسCتفاده
امCا ایCن وعCده انCتخابCاتی در حCالی بCه اهCالی فCرهCنگ داده شCده کCه بCا توجCه بCه درخواس C
از خCدمCات ایCن بCیمارسCتان ،معموال اغCلب مCردم بCایCد مCدت زمCان زیCادی را بCرای اسCتفاده از خCدمCات ایCن بCیمارسCتان در نوبCت
بCمانCند و دادن اجCازه اسCتفاده بCدون نوبCت از خCدمCات آن درواقع ضCایع کCردن حقوق مCردمی اسCت کCه گCاهی بCایCد تCا چCند
هفته در نوبت استفاده از یکی از خدمات این بیمارستان باشند.
بCا ایCن تCفاسCیر تCشخیص تCبلیغاتی بودن ایCن حCرکCت آن هCم در فCاصCله کوتCاهی تCا بCرگCزاری انCتخابCات کCار چCندان سختی
نیست.
نهCا بCه
یکی از اصلیتCریCن مCشکالت دولCت یCازدهCم در عCرصCه فCرهCنگ و هCنر ،نCداشCنت بCرنCامCه مCشخص در ارتCباط بCا نCگاه آ 
هCنر و اهCالی فCرهCنگ بود؛ دولتی کCه بCه واسCطه سCیطره نCگاه امنیتی در آن تCقریCبا هCمیشه بCا هCمه موضوعCات بCا نCگاهی
امنیتی برخورد کرد.
امCا بCا فCرارسCیدن دوره انCتخابCات ،مCدیCران دولCت یCازدهCم کCه بCر پCایCگاه اجCتماعی هCنرمCندان حCساب ویCژهای بCاز کCرده بودنCد
بCا ارائCه فهCرسCتی  14تCایی از وعCدههCای جCدیCد خود بCرای اجCرا در حوزه فCرهCنگ در صورت پCیروزی در انCتخابCات ریCاسCت
جمهوری دوازدهم رونمایی کردند.
ایCن وعCد ههCا در حCالی مCطرح شCده کCه سCابCقه عCملکرد ایCن دولCت در چCهار سCال گCذشCته ثCابCت کCرده کCه اسCاسCا ارادهای بCرای
تحقق وعCدههCای دولCت در حوزه فCرهCنگ وجود نCدارد .بCرای نمونCه در یکی از بCندهCای ایCن فهCرسCت تCبلیغاتی آمCده اسCت:
تهCای وارده بCه صCاحCبان حقوق کCه بCه رغCم مجوزهCای قCانونی دچCار مCشکل اجCرا شCد هانCد«.؛ موضوعی کCه
»جCبران خCسار 
م Cثال ن Cقض آن در دول Cت ی Cازده Cم ف Cیلم س Cینمایی »رس Cتاخ Cیز« بود؛ اث Cری ک Cه ب Cا وجود داش Cنت مجوز رسمی وزارت ارش Cاد
بCرای نCمایCش عمومی توسCط شCخص وزیCر ارشCاد وقCت توقCیف شCد و حتی بCا تCعیین مCیزان خCسارت وارده بCه سCازنCدگCان از
سوی دادگاه ،باز هم مدیران ارشاد حاضر به پرداخت این خسارت به سازندگان این اثر نشدند.
شت Cر از آن ک Cه ب Cه دن Cبال ان Cجام
یس Cت ت Cا ن Cشان ده Cد ک Cه م Cدی Cران ف Cرهنگی ح Cسن روح Cانی ب Cی 
م Cرور ه Cمین چ Cند مورد ک Cاف 
کCارهCایی زیCربCنایی در حوزه فCرهCنگ بCاشCند؛ میخواهCند بCا دادن شCعارهCایی »جCذاب« رای اهCالی هCنر را بCه سCمت خود
جلب کنند.
اﯾﻦھﺎ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،از راﺑﻄﮫ ھﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖ و ﺑﮫطﻮر ﮐﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان .راﺑﻄﮫای ﮐﮫ اﯾﻦ روزھﺎ و
ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل  96ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ روﯾﮫای ﻋﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ .اﮔﺮ در دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ،ﮔﺮوھﯽ ﺧﺎص از ﺑﺎزﯾﮕﺮان
و ﺷﺎﻋﺮان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ھﻨﺮی ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﮫ دوﻟﺖ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،در زﻣﺎﻧﮫ ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ اﯾﻦ ﺗﻼش ﺑﮫ
دﺳﺘﮫای دﯾﮕﺮ از ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﮫ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺘﻘﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺎﮐﻢ را ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در دوﻟﺖ
اﺻﻮلﮔﺮای ﻗﺒﻠﯽ ﻧﺎﭼﺎر ﺗﻦ ﺑﮫ ﺗﯿﻎ ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﺣﺬف داده ﺑﻮدﻧﺪ در دوﻟﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﮐﺸﻮر ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ.

رستاخیز فیلمی که مستقیما با دستور وزیر ارشاد دولت روحانی توقیف شد
آن ﺑﺨﺶ از ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﺎ ،ﮐﮫ ﺗﺒﻠﯿﻎ رای دادن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﮔﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺣﺎﻓﻈﮫ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ ﻻاﻗﻞ ﺑﮫ اﻗﺮارھﺎی اﻣﺮوزی
ﻧﺎﻣﺰدھﺎی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺣﮑﻮﻣﺖ را در ﺑﺎره ﺣﮑﻮﻣﺖﺷﺎن ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ از رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺣﺎﻣﯿﺎن آنھﺎ در داﺧﻞ و
ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺟﺎر ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺳﯽ و ھﺸﺖ ﺳﺎل ،ﺑﺎ ھﻤﮫ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺟﻨﺎحھﺎﯾﺶ ﭼﻮب ﺣﺮاج ﺑﮫ ﺛﺮوتھﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺟﺎﻣﻌﮫ
زدهاﻧﺪ و از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﺟﻮان را ﻧﺎاﻣﯿﺪ و ﺳﺮﺧﻮرده و دﭼﺎر اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺑﺤﺮانھﺎ و آﺳﯿﺐھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺟﺎر ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺳﯽ و ھﺸﺖ ﺳﺎل ،ﺑﺎ ھﻤﮫ ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺟﻨﺎحھﺎﯾﺶ ﭼﻮب ﺣﺮاج ﺑﮫ ﺛﺮوتھﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺟﺎﻣﻌﮫ
زدهاﻧﺪ و از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﺟﻮان را ﻧﺎاﻣﯿﺪ و ﺳﺮﺧﻮرده و دﭼﺎر اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺑﺤﺮانھﺎ و آﺳﯿﺐھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﮫﮔﻔﺘﮫ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی 200 ،ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﮫ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮫ ﮔﺮوهھﺎی ﻓﻮﻻدی ،ﻧﻔﺘﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺧﻮدروﺳﺎزی ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ
را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﻘﺎمھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺳﺎلھﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﺑﺪھﮑﺎران ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﺑﮫ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﮫ اراﺋﮫ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﺰارش دﻗﯿﻘﯽ از روﻧﺪ اﻗﺪاﻣﺎت
ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺻﺎدق ﻻرﯾﺠﺎﻧﯽ رﯾﯿﺲ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ دارﻧﺪ» ،ﻣﻌﻠﻮم
ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺎر ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮادی ﮐﮫ دارای ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ھﺴﺘﻨﺪ اﻧﺴﺎنھﺎی ﺷﺮﯾﻒ و ﻣﺘﺪﯾﻨﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ در اﺛﺮ
ﺗﻼطﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ،دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎدی ﺷﺪﻧﺪ«.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش رﺳﺎﻧﮫھﺎ و ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ 80 ،درﺻﺪ ﺑﺪھﯽھﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ  500ﻧﻔﺮ از ﺑﺪھﮑﺎران اﺳﺖ.
رﯾﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﯾﺮان در ﺑﮭﻤﻦ ﻣﺎه  95ﺧﺒﺮ داده ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﯿﺰان ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﮫ  105ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه ﮐﮫ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﮫ  15ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ  17درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
در بودجCه سCال  96دولCت روحCانی ،مCیزان درآمCدهCای مCالCیاتی  113هCزار مCیلیارد تومCان پCیشبینی شCده اسCت در حCالی کCه
در سال  ،95درآمدهای مالیاتی  110هزار میلیارد تومان بود که بخشی از آن هم محقق نشد.
ی کCانCدیCداهCا گCفته شCد کCه  96درصCد از مCردم مCالCیات میپCردازنCد و  4درصCد دیCگر
بCا ایCن حCال در مCناظCرههCای زنCده تلویCزیون 
یپCردازنCد .الCبته معلوم نیسCت کCه ایCن نسCبت بCر چCه موازیCن علمیاسCتوار اسCت امCا ب CهنCظر میرسCد بCا توجCه بCه گCفته هCا
نم 
و گ Cزارش Cها ای Cن ک Cارگ Cران ،ک Cارم Cندان و ب Cازنشس Cتگان هس Cتند ک Cه م Cال Cیات می پ Cردازن Cد و ک Cارن Cل ه Cل ه Cای ب Cزرگ وابس Cته ب Cه
نC CهادهC Cای مC Cذبی مC CانC Cند آسC Cتان قC Cدس رضوی و نC CهادهC Cای زیC Cر نC Cظر سC Cپاه ،بسیج ،نC CیروهC Cای انC Cتظامی و ،...بC Cسیاری از
یکCنند .بCنابCرایCن ،در حCال حCاضCر فCشار مCالCیاتی بCه دوش طCبقات حقوق بCگیر ،آسCیبپCذیCر و
بCازاریCان مCالCیات پCرداخCت نم 
ش مولCد از دریCافCت یCارانCه انCرژی هCم محCروم شCده ،در حCالی کCه
بCخش مولCد اقCتصاد تحCمیل شCده اسCت .بCه ویCژه ایCن کCه بCخ 
تهای نسبی ،اضافه شده است.
ت تاثیر افزایش قیم 
قیمت نها د ههای تولید نیز تح 
در سCال  ،1394پCلیس آگCاهی نCاجCا فCرار مCالCیاتی چCند موسCسه را کCه در مجCموع بCه  480مCیلیارد تومCان میرسCید اعCالم کCرد
که در واقع این بخش کوچکی از فرار مالیاتی است .اما در این مورد نیز هیچ اقدام جدی قضایی صورت نگرفت.
شهCای مجCلس شورای اسCالمی ،تCعدادی از دسCتگاههCای وابسCته بCه
در حCال حCاضCر بCر اسCاس اقCرار و آمCار مCرکCز پCژوه C
حاکمیت نظیر برخی سازمانها و بنگا هها از شفافیت الزم برخوردار نیستند.
گCفته میشود؛  911موسCسه و شCرکCت دولتی 779 ،شCرکCت و نCهاد عمومی 32 ،نCهاد و موسCسه غCیر دولتی 595 ،موسCسه
و  20ص Cندوق ب Cازنشس Cتگی و ن Cیز  1236شه Cرداری در س Cاخ Cتار دول Cت وجود دارن Cد ک Cه ب Cه ل Cحاظ م Cال Cیاتی ف Cاق Cد ش Cفاف Cیت
هستند.
خگوی سCازمCان امور مCالCیاتی نیسCتند
ه CمچCنین بCرخی از نCهادهCای فCرادولتی بCه اعCتبار قCدرت نCاشی از رانCت سCیاسی پCاس 
و دفC CاتC Cر صوری ارائC Cه میدهC Cند کC Cه نC CاچC Cار مورد پC CذیC Cرش مC CمیزیC Cن واقع میشونC Cد کC Cه ایC Cن رویC Cداد در تC Cعارض بC Cا عC CدالC Cت
اجCتماعی و اقCتصادی اسCت .در واقع ریCشه ایCن مCسئله را بCایCد در اقCتصاد و صCنعت دولتی کCه شCالوده سیسCتم اقCتصاد
دولتی ،نفتی و رانتی کشور ک Cه طی سی و هش Cت ن Cهادی Cنه ش Cده ،مورد ب Cحث و ب Cررسی ق Cرار گ Cیرد .در ع Cین ح Cال ،ه Cمین
ری Cشهه Cای ف Cساد اس Cت ک Cه دول Cت ن Cیز ف Cقر را در ج Cام Cعه توزیع میک Cند و بخشی م Cردم را ب Cه ص Cدق Cه گ Cرف Cنت .و وابس Cته ب Cه
نهادهای مذهبی و دولتی واردار میسازد.
ته Cای
ته Cای اق Cتصادی ب Cدون پ Cرداخ Cت م Cال Cیات ب Cه صورت آش Cکار ان Cجام میشود .از ج Cمله ای Cن ف Cعال Cی 
ب Cسیاری از ف Cعال Cی 
اق Cتصادی ،آس Cتان ق Cدس رضوی ب Cا ه Cزاران م Cیلیارد توم Cان گ Cردش م Cالی س Cال Cیان Cه و ن Cهاده Cای م Cشاب Cه آن اس Cت ک Cه اکنون
رئیسی از سوی خامنهای به ریاست این نهاد مذهبی پولساز انتصاب شده است.
ضCمن آن کCه دولCت بCر واردات حCدود  20تCا  25مCیلیارد دالر کCاال کCه بCه عCلت عCدم پCرداخCت عوارض و سود بCازرگCانی قCاچCاق
قلمداد میشود ،کنترل و نظارتی ندارد.
نCامCزدهCای ریCاسCت جCمهوری در مCناظCره هCای خود تCمام سعی و کوشCش خود را بCه کCار می گCیرنCد تCا از خCظ قCرمCزهCای
نهCا ،تCبلیغات انCتخابCات ریCاسCت جCمهوری ایCران بCه محCلی بCرای افCشای فCساد
حCاکCمیت عبور نCکنند .امCا در عCین حCال آ 
اقCتصادی هCر یCک از نCامCزدهCا تCبدیCل شCده کCرد هانCد .پCس از افCشاگCری حCامCیان روحCانی در بCاره »تCجارت« فCرزنCد قCالCیباف،
حامیان شهردار تهران نیز اسناد فساد اقتصادی دختر وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی را منتشر کردند.
حهC Cا و
یتوانC Cد انC Cکارش کC Cند و هC Cر یC Cک از جC Cنا 
نقC Cدر عC Cیان و عمیق اسC Cت کC Cه دیC Cگر کسی نم 
فC Cساد اقC Cتصادی در ایC Cران آ 
دستگاهها دیگری را به »دست داشنت« و یا »کوتاهی« در مقابله با فساد متهم میکند.
حجCم گسCترده فCساد اقCتصادی ،مCقابCله بCا ایCن مCسئله را بCه یکی از اصلیتCریCن شCعارهCا و وعCدههCای نCامCزدهCای دوازدهCمین
دوره انتخابات ریاست جمهوری تبدیل کرده است.
در هCمین راسCتا سCتادهCای تCبلیغاتی هCر یCک از نCامCزدهCا در چCند روز گCذشCته اسCناد و مCدرکی را کCه از »فCعالCیت اقCتصادی
غیرقانونی« و یا فساد اقتصادی دیگری دارد ،رو کرده است.
محCمدبCاقCر قCالCیباف کCه هنوز هCم بCه پCرونCده واگCذارهCای غCیرقCانونی امCالک شهCرداری تهCران پCاسخ نCداده ،در آغCاز تCبلیغات
ریCاسCت جCمهوری بCا حCمله سخنگوی سCتاد انCتخابCاتی حCسن روحCانی روبCرو شCد و در مCقابCل ایCن پCرسCش قCرار گCرفCت کCه
»الیاس قالیباف چهکار میکند«؟

ریCاسCت جCمهوری بCا حCمله سخنگوی سCتاد انCتخابCاتی حCسن روحCانی روبCرو شCد و در مCقابCل ایCن پCرسCش قCرار گCرفCت کCه
»الیاس قالیباف چهکار میکند«؟
فCعالCیتهCای اقCتصادی الCیاس فCرزنCد محCمدبCاقCر قCالCیباف یکی از چCند پCرونCده فCساد مCالی شهCردار تهCران و نCزدیCکانCش
است.
فCرزنCد شهCردار تهCران کCه دو سCال پCیش نCیز خCبر بCازداشCت کوتCاه مCدت او رسCان Cهای شCد ،در حCال حCاضCر عضو هCئیت مCدیCره
سالشموس« اس Cت ک Cه م Cال Cکیت مج Cموع Cه م Cدارس »مه Cر هش Cتم« از مج Cللت Cری Cن م Cدارس
»موس Cسه نوآوران آموزشی ش Cم 
غیرانتفاعی در تهران را در اختیار دارد.
شCریCک تCجاری او اسCحاق قCالCیباف)دیCگر فCرزنCد شهCردار تهCران( ،محCمدهCادی رضوی)دامCاد محCمد شCریCعمتداری مCعاون
اجرایی دولت حسن روحانی( و چند تن دیگر هستند.
ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﻧﺼﺎری ،ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ اﯾﻠﻨﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ  12ﺳﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف در ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﮔﻔﺖ 7» :ھﺰار
ھﮑﺘﺎر ﺑﺎغھﺎی ﺷﻤﺎل ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان در طﯽ ﺳﺎلھﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﺸﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪ و ﺣﺪود  60ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺑﺪھﯽ روی دﺳﺖ ﺷﮭﺮداری ﺗﮭﺮان ﻣﺎﻧﺪ.
ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف اﻣﻮال ،ﻣﺴﺘﻐﻼت و زﻣﯿﻦھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﺪد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﮭﺮی ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد و ﭘﺮوژهھﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ
ﺑﻮدﺟﮫھﺎی ﻓﺮاﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﮫ اﺟﺮا درآورد«.

قالیباف و پسرش
او اﻓﺰود :ﭘﻞ ﺻﺪر و ﭘﻞ ﻧﯿﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺎ  800ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺗﺎ اﻣﺮوز  7ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ھﺰﯾﻨﮫ ﺑﺮداﺷﺘﮫ اﺳﺖ و ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻨﮑﮫ روی ﮔﺴﻞ ﻓﻌﺎل زﻟﺰﻟﮫ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺒﻌﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪی در آﯾﻨﺪه در ﭘﯽ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻤﯿﻦ ﺑﻮدﺟﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ؛
ﺧﻂ دو و ﺳﮫ ﻣﺘﺮو را ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ،ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮاﯾﻨﮑﮫ ﺣﺴﺎسﺗﺮﯾﻦ ﭘﺴﺖھﺎی ﺷﮭﺮداری را در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ
ﺗﻌﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﭼﮫ طﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮫھﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ؛ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺪرن اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻓﺮاد ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﻨﺘﯽ دارﻧﺪ؟
اﻧﺼﺎری ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ادﻋﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق از زﺑﺎﻟﮫ ﮔﻔﺖ» :در  12ﺳﺎل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ﺑﺮ ﺷﮭﺮداری ھﯿﭻ اﻗﺪام ﻣﺜﺒﺘﯽ در زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ زﺑﺎﻟﮫ اﻧﺠﺎم
ﻧﺸﺪه و اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮق ﻧﯿﺰ ﺣﺘﯽ  20درﺻﺪ زﺑﺎﻟﮫ ﺗﮭﺮان را ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽدھﺪ و از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیھﺎی ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎده در آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﮫ ھﯿﭻ ﻣﻨﻔﻌﺘﯽ
ﺑﺮای ﺷﮭﺮ ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ؛ ﺷﮭﺮداری از ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ زﺑﺎﻟﮫ درآﻣﺪ دارد ،ارﻗﺎم و ﻋﺪدھﺎ را اﻋﻼم ﮐﻨﺪ و ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﮫ ﻣﺮدم اراﺋﮫ دھﺪ«.
اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷﮭﺮ ﺗﮭﺮان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﮫ ﺳﺎﺧﺖوﺳﺎزھﺎی ﺑﯽروﯾﮫ ﺷﮭﺮدار ﺗﮭﺮان ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ﺗﮭﺮان ﮔﻔﺖ:
»اﯾﺸﺎن ﭘﻮلھﺎی ﺑﺎدآوردهای ﮐﮫ از ﻋﻮارض اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎ ﺑﮫ دﺳﺖ آورده را ﺧﺮج اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژهھﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﻤﯿﻦ ﺳﺎﺧﺖو
ﺳﺎزھﺎی ﺑﯽروﯾﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺼﻔﯿﮫ ھﻮا در ﺗﮭﺮان را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﮐﺮد و ﺑﮫ ﺗﺮاﻓﯿﮏ داﻣﻦ زد .ﭘﻞھﺎی طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺗﻮﻧﻞھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﺑﮫ آنھﺎ
اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ھﻤﮫ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻣﻮارد اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺗﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻄﻮرﯾﮑﮫ اﮐﻨﻮن ﺗﮭﺮان ﻓﻘﻂ
ﯾﮏ ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺑﺰرگ اﺳﺖ«.
او در اداﻣﮫ اﻓﺰود :ﻗﺎﻟﯿﺒﺎف ھﺮﮔﺰ ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺘﯽ در ﺷﻮرا ﺑﮫ ﺳﺌﻮاﻻت اﻋﻀﺎ ﻧﺪاد و ﺷﺎھﺪ ھﻤﯿﻦ اﻣﺮ در ﻣﻨﺎظﺮه ﻧﯿﺰ ﺑﻮدﯾﻢ.
وی ﯾﺎدآور ﺷﺪ :ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺣﺎدﺛﮫ ﭘﻼﺳﮑﻮ در زﻣﺎن وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﮫ ،اﯾﺸﺎن ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﻗﻢ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد و رﯾﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻣﺤﻞ
ﺣﺎدﺛﮫ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮدﻧﺪ.
خ C Cبر »ک C Cشف پوش C Cاک ق C Cاچ C Cاق در م C Cنزل دخ C Cتر ی C Cک وزی C Cر« ،س C Cتاد ت C Cبلیغاتی ح C Cسن روح C Cانی و وزی C Cر دادگس C Cتری را ب C Cه
خگویی س Cریع واداش Cت ت Cا اس Cناد م Cربوط ب Cه پ Cرداخ Cت عوارض گ Cمرکی ای Cن مح Cمول Cه را منتش Cر و از دول Cت رفع ات Cهام
پ Cاس 
کCنند .امCا ایCن اسCناد کCه بCا عنوان دفCاع از »پCاکCدسCتی دولCت« منتشCر شCد ،از شCرکCت خصوصی وزیCر آموزش و پCرورش
برای واردات پوشاک از ایتالیا پرده برداشت.
فخرالدین دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش دولت روحانی یکی از وارد کنندگان پوشاک ایتالیایی به ایران است.
شتCری از تخCلف شCرکCت متعلق بCه دانCش آشCتیانی
نگوی قوه قCضائCیه هCم  17اردیبهشCت جCزئCیات بCی 
محسنی اژهای سCخ 
– وزیCر آموزش و پCرورش -را رسCان Cهای کCرد تCا خCبرگCزاری »تCسنیم« هCم اسCناد مCربوط بCه ثCبت شCرکCت »آمCیتیس طCراوت
کودکی« و سهم بیش از  50درصد فخرالدین احمدی دانشآشتیانی و ضحی احمدی دانشآشتیانی را عمومی کند.
ب Cر اس Cاس اس Cناد منتش Cر ش Cده ،ش Cرک Cت آق Cای وزی Cر و دخ Cترش ک Cه ت Cنها در ی Cک ف Cقره ب Cیش از  200میلیون توم Cان پوش Cاک
کودک از یCک بCرنCد ایCتالCیایی خCریCداری و بCه ایCران وارد کCرده ،بCرای انCجام ایCن مCعامCله از کCارت بCازرگCانی شCرکCت »راتCین
گهای بخار است ،بهره برده است.
گستر طبرستان« که موضوع فعالیت آن تولید و نگهداری دی 
بCر اسCاس اسCناد منتشCر شCده ،وزیCر آموزش و پCرورش و دخCترش اقCدام بCه »اجCاره کCارت بCازرگCانی« کCردهانCد ،مCسئلهای کCه
در چند سال اخیر به یکی از »روزنههای اصلی فساد اقتصادی« و »مالیات گریزی« در ایران تبدیل شده است.
ن)بCرادر حCسن روحCانی( پCس از فCشار رسCانCههCا و اعCالم تCشکیل پCرونCده بCرای او در دسCتگاه قCضائی ،حضور
حCسین فCریCدو 
شتCر در هCمه سCفرهCای داخCلی و خCارجی هCمراه حCسن روحCانی بود،
ک CمتCری در رسCان CههCا و فCضای عمومی دارد .او کCه پCی 
اکنون در سفرهای تبلیغاتی رییس دولت غایب است.
هCمچCنین روﺣﺎﻧﯽ در اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ﻣﻨﺎظﺮه ﺧﻮد در ﺧﺼﻮص ﺗﮑﻤﯿﻞ واﺣﺪھﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﮭﺮ ،ادﻋﺎھﺎی ﺑﮫ دور از واﻗﻌﯿﺖ ﮐﺮد .روﺣﺎﻧﯽ در ﺑﺨﺸﯽ
از ﺻﺤﺒﺖھﺎی ﺧﻮد راﺟﻊ ﺑﮫ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوژهھﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﮭﺮ ﮔﻔﺖ» :ﻣﺴﮑﻦ ﻣﮭﺮ ﺑﺎ ھﻤﮫ اﺷﮑﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ داﺷﺖ ،اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺧﻮدش را ﻣﺘﻌﮭﺪ دﯾﺪ ﮐﮫ
اﯾﻦ ﭘﺮوژه را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﺪ! ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوﻟﺖ ﯾﺎزدھﻢ ،ﻣﺴﮑﻦ ﻣﮭﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﮫ ﺑﮫ ﻏﯿﺮ از ﺻﺪ و ﭼﻨﺪ ھﺰار ﻣﺴﮑﻦ ﻣﮭﺮی ﮐﮫ ھﯿﭻ
داوطﻠﺒﯽ ﻧﺪارد و اﯾﻦ واﺣﺪھﺎ در ﯾﮏ ﺟﺎھﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﺧﺮﯾﺪن آنھﺎ ﻧﯿﺴﺖ«.
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ رﺳﺎﻧﮫھﺎ ﮔﺰارش دادهاﻧﺪ وﺿﻌﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺴﮑﻦ ﻣﮭﺮ ﭘﺮدﯾﺲ ﺑﮫدﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﺤﻮﯾﻞ واﺣﺪھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﮑﻤﯿﻞ
آورده ﺣﺴﺎب ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺴﮑﻦ ﻣﮭﺮی ﮐﮫ ﻣﺎهھﺎﺳﺖ اﻗﺴﺎط ﺗﺴﮭﯿﻼت واﺣﺪھﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﮭﺮﺷﺎن را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ،
اﻣﺎ رﻧﮓ ﺧﺎﻧﮫھﺎﯾﺸﺎن را ﻧﺪﯾﺪاﻧﺪ .زﯾﺮا ﮐﮫ روﻧﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ واﺣﺪھﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﮭﺮ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﻣﺴﮑﻦ ﻣﮭﺮ در ﭘﺮدﯾﺲ در دوﻟﺖ ﯾﺎزدھﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه
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اﻣﺎ رﻧﮓ ﺧﺎﻧﮫھﺎﯾﺸﺎن را ﻧﺪﯾﺪاﻧﺪ .زﯾﺮا ﮐﮫ روﻧﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ واﺣﺪھﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﮭﺮ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﻣﺴﮑﻦ ﻣﮭﺮ در ﭘﺮدﯾﺲ در دوﻟﺖ ﯾﺎزدھﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه
اﺳﺖ.

ﺑﻨﺎ ﺑﮫ ﮔﺰارش ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﮫھﺎ ،اﮔﺮ روﺣﺎﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮏﺑﺎر از ﭘﺮوژهھﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﮭﺮ ﭘﺮدﯾﺲ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﻣﺠﺒﻮر ھﺴﺘﻨﺪ در
ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓھﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ را ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﺮد ،ھﯿﭻﮔﺎه اﯾﻦ اظﮭﺎرات را ﺑﮫ زﺑﺎن ﻧﻤﯽآورد.
در ھﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،ﮐﺎﻧﺎل ﻣﺴﮑﻦ ﻣﮭﺮ ﭘﺮدﯾﺲ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽای را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد و از ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺴﮑﻦ ﻣﮭﺮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﻮد ﭼﻨﺪ درﺻﺪ از آنھﺎ واﺣﺪھﺎﯾﺸﺎن را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ؟
در اﯾﻦ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﮐﮫ  1513ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ 96 ،درﺻﺪ آنھﺎ واﺣﺪھﺎﯾﺸﺎن را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ و ﻓﻘﻂ  4درﺻﺪ آنھﺎ اظﮭﺎرات ﺣﺴﻦ
روﺣﺎﻧﯽ را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﯾﻞ واﺣﺪھﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﻣﮭﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ!
مهCدی جCهانCگیری بCرادر اسحق جCهانCگیری ،شCریCک تCجاری اسCفندیCار رحCیم مCشایی و حCمیدرضCا بCقایی در شCرگCت سCمگا
بهعنوان کارآفرین برتر معرفی شده است.
ی)مC Cعاون اول حC Cسن روحC Cانی( کC Cه دیC Cگر رقC Cبا را بC Cه افC CشاگC Cری تهC CدیC Cد میکC Cند،
در غC Cیاب او امC Cا بC Cرادر اسC Cحاق جC CهانC Cگیر 
ینCژاد بCرای یCک دوره مCعاون
مCسئل هسCاز شCده اسCت .ریCیس اتCاق بCازرگCانی مشCترک ایCران و یونCان در دولCت محCمود احCمد 
اسفندیار رحیم مشایی در سازمان میراث فرهنگی بود.
او پCس از بCرکCناری از مCعاونCت ایCن سCازمCان در کCنار حCمیدرضCا بCقائی و اسCفندیCار رحCیم مCشایی »شCرکCت سCرمCایCهگCذاری
گCردشCگری و مCیراث فCرهنگی ایCران  -سCگما «-را تCاسCیس کCرد کCه از آن بCه عنوان یکی از پCرونCد ههCای فCساد اقCتصادی کCالن
ینژاد نام برده میشود.
در دولت احمد 
گتCرش تCبدیCل شCده کCه در هCمه بCرنCامCههCای تCبلیغاتی خود از
مهCدی جCهانCگیری حCاال بCه سئوال بیجواب بCرای بCرادر بCزر 
ف Cساد م Cالی گس Cترده در دول Cت گ Cذش Cته س Cخن میگوی Cد ام Cا سخنی درب Cاره م Cشارک Cت ب Cرادرش ب Cا »ح Cلقه ف Cساد« ب Cه زب Cان
نیاورده است.
اب C Cراه C Cیم رئیسی از آن دس C Cته از مسئوالن حکوم C Cت اس C Cالمی اس C Cت ک C Cه ب C Cه واس C Cطه »ن C Cقش امنیتی« همواره در ام C Cنیت
تهC Cای بیشC Cمار خC Cانوادگی و
رسC Cان C Cهای بC Cه سC Cر بC Cرده و اطC CالعC Cاتی دربC Cاره داراییهC Cای شخصی و یC Cا نC Cقش او در شC Cرک C C
گهCای اقCتصادی حکومCت
نCهادهCای خCیریCه پولسCاز منتشCر نشCده اسCت .او حCاال امCا مسئولCیت یکی از بCزرگتCریCن هCلدیCن 
اسالمی را در اختیار دارد که حاضر به پرداخت مالیات نیست.
کسCالCه حضور رئیسی در آسCتان قCدس ،مهCدی عCزیCریCان ،مCشاور او و مCعاون پCیشین آسCتان بCا
الCبته کCه در هCمین دوره ی C
همکاری مرتضی بختیاری معاون فعلی این بنیاد مذهبی -اقتصادی از ایران گریخته است.
رئیسی کCه مCالCیات سCتانی را یکی از وعCدههCای انCتخابCاتی خود اعCالم کCرده ،سCال گCذشCته و در حCالیکCه دولCت و مجCلس بCه
دنCبال تصویCب اخCذ مCالCیات از نCهادهCای خCاص بودنCد ،در نCام Cهای بCه رهCبر حکومCت اسCالمی توانسCت آسCتان قCدس را بCرای
یک سال دیگر از پرداخت مالیات معاف کند.
او ه  Cمچ Cنین از ده Cه  60ت Cا ی Cک س Cال ق Cبل یکی از م Cقا مه Cای دس Cتگاه ق Cضائی ج Cمهوری اس Cالمی بوده ک Cه م Cتهم ب Cه »ف Cساد
اقتصادی« در دور ههای مختلف است و پروند ههای فساد مالی و اختالس آن بایگانی شده است.
رئیسی هCنگامی کCه  28سCال سCن داشCت در اعCدام گسCترده مCخالCفان سCیاسی حکومCت اسCالمی ایCران در دهCه  60نقشی
مستقیم داشت و بهعنوان معاون وقت دادستان عضو کمیته تصمی مگیری اعدا مهای این دهه بهویژه سال  1367بود.
مصطفی پورمح Cمدی وزی Cر دادگس Cتری دول Cت روح Cانی یکی دی Cگر از اع Cضای ای Cن ک Cمیته چ Cهار ن Cفره م Cعروف ب Cه »ک Cمیته
مرگ« بود.
مصطفی م Cیرس Cلیم اگ Cرچ Cه ب Cه ظ Cاه Cر پ Cرون Cدهای ن Cدارد ک Cه رق Cبا اف Cشاء ک Cنند و ب Cرای ه Cمین ه Cم دی Cگران را ب Cه »منع ف Cعال Cیت
اقCتصادی وزرا« دعوت میکCند ،امCا عضو جCریCانی اسCت کCه تCاکنون در بCرابCر هCرگونCه اقCدامی بCرای شCفافCیت اقCتصادی
مقاومت کرده است.
او عضو ح Cزب موت Cلفه اس Cالمی اس Cت ک Cه ب Cر ب Cازار سنتی ای Cران س Cلطه دارد و در س Cه ده Cه گ Cذش Cته ات Cاق ب Cازرگ Cانی را در
اخCتیار داشCته اسCت .موتCلفه هCنگامی کCه اجCرای قCانون مCالCیات بCر ارزش افCزوده از بCازاریCان مCطرح شCد ،در کCنار بCازاریCان
ایستاد و گلوگاه تجارت ایران با چین را در اختیار دارد.
مصطفی هCاشمی طCبا ،نCامCزد ایCن دوره از انCتخابCات ایCران هCم بCیشتCر عCمرش را در سCازمCان ورزش و کCمیته ملی املCپیک
نهCا همواره مCطرح شCده و بCدون نCتیجه بCه بCایCگانی سCپرده
گCذرانCده ،دو نCهادی کCه بCحث در بCاره فCساد مCالی گسCترده در آ 
ش Cده اس Cت .ه Cاشمی ط Cبا ال Cبته در ی Cک اظ Cهار ن Cظر گ Cفته اس Cت ک Cه ه Cمه ف Cساد م Cالی حوزه ورزش در دوره چ Cهارس Cال Cه اول
ینژاد به وقوع پیوسته است.
دولت احمد 

لزاده  -هنوز بCه سCرانCجام نCرسCیده
پCرونCده سCریCالی مCدیCران بCانکی و دو ابCر بCدهCکار بCانکی  -مCال CهمCیری و رسول دانCیا 
لزاده را از حامیان مالی روحانی در انتخابات  94میدانند.
لگرایان مالهمیری و دانیا 
است .اصو 

لزاده  -هنوز بCه سCرانCجام نCرسCیده
پCرونCده سCریCالی مCدیCران بCانکی و دو ابCر بCدهCکار بCانکی  -مCال CهمCیری و رسول دانCیا 
لزاده را از حامیان مالی روحانی در انتخابات  94میدانند.
لگرایان مالهمیری و دانیا 
است .اصو 
در انCتخابCات  ،88هCم بCابCک زنCجانی کCه بCه اتCهام فCساد اقCتصادی بCه اعCدام محکوم شCده ،نCقش ویCژهای در تCامCین مCنابع
ینC Cژاد بC Cه توزیع پول و کC Cمک مC Cالی بC Cه سC CتادهC Cای
مC Cالی دولC Cت وقC Cت داشC Cته اسC Cت .محC CمدرضC Cا رحیمی مC Cعاون اول احC Cمد 
تبلیغاتی نمایندگان مجلس اعتراف کرده است.
پCیش از آن شهCرام جCزایCری کCه پCس از یCک دوره زنCدان دوبCاره آزاد شCده اسCت ،بCه کCمک مCالی بCه نCمایCندگCان مجCلس ،دولCت و
تهای مذهبی و سیاسی درون حاکمیت اعتراف کرده است.
شخصی 
ب Cا ه Cمه ای Cن موارد ام Cا دول Cت و مج Cلس ب Cرای تصوی Cب و اج Cرای ط Cرح ش Cفاف Cیت م Cالی م Cنابع م Cالی ن Cام Cزده Cای ان Cتخاب Cات
مجCلس ،شوراهCا و ریCاسCت جCمهوری اهمیتی نCی مده Cد زیCرا خودشCان نCیز تCا خCرخCره بCه فCساد آلوده هس Cتند و حCامCیان
فسCازی مCنابع مCالی و حCامCیان مCالی نCامCزدهCا
نکCه بCه دنCبال اصCرار بCرای شCفا 
نCامCزدهCا در فCضای عمومی نCیز بCیش از آ 
داشCته بCاشCند ،تCنها بCه کCنایCه و تCکرار ادعCای نCامCزدهCای رقCیب کCه هیچ یCک محCل تCامCین هCزیCن ههCای مCالی خود را اعCالم
لند.
یکنند ،مشغو 
نم 
تهCای رقCیب روحCانی ،بCه مCیزان حقوق دریCافتی مCدیCران بCا »حقوقهCای نجومی« تCاکCید دارنCد .جCنجال بCر
بCرخی وبسCای C
س C Cر حقوقه C Cای نجومی در س C Cال گ C Cذش C Cته آغ C Cاز ش C Cد و ان C Cتقادات گس C Cترده م C Cحاف C Cظهک C Cاران ع C Cلیه دول C Cت ح C Cسن روح C Cانی،
سجمهوری ایران را در پی داشت.
ریی 
شهCای حقوقی مCدیCران بCیمه مCرکCزی و دریCافCت پCاداشهCای چCند میلیون تومCانی اعCضای
در سCال  ،1395اسCنادی از فCی 
کهCای رفCاه ،صCادرات ،مCلت ،سCینا ،خCاورمCیانCه ،اعCضای هCیئت عCامCل صCندوق توسCعه ملی و ه CمچCنین شCرکCت
هCیئت بCان C
فرابورس و شرکت بورس انرژی منتشر شد.
در حCالی کCه پCیش از ایCن ،حCسین فCریCدون ،بCرادر ریCیسجCمهور ایCران و هCمچCنین بCرادر اسCحاق جCهانCگیری ،مCعاون اول
تجCمهوری
سجCمهوری در مCرکCز مCناظCرههCای تلویCزیونی و رقCابCتهCای انCتخابCاتی دوازدهCمین دوره انCتخابCات ریCاس C
ریCی 
حضور داشتند ،اینک نام صاحبه عبری ،همسر حسن روحانی نیز به انتخابات کشیده شد.
نکC Cه رقC CبایC Cش
روزنC CامC Cه کC Cیهان در سC CرمC CقالC Cه  24اردیبهشC Cت  1396خود ،بC Cا اشC Cاره بC Cه سC Cخنان حC Cسن روحC Cانی دربC Cاره ای C C
میخواهCند در خCیابCان بCین زن و مCرد دیوار بCکشند ،نوشCت» :کسی چCنین ادعCایی را میکCند کCه همسCران رقCیبانCش اسCتاد
دانشگاه هستند و در جامعه حضوری فعاالنه دارند ،اما همسر خودش خانهدار است«.
نه Cا در هش Cت س Cال  860ه Cزار خ Cان Cم را
ح Cسن روح Cانی در س Cخنرانی  18اردیبهش Cت  1396خود ،در ه Cمدان گ Cفته بود» :آ 
بCیکار کCردنCد امCا در دولCت یCازدهCم  750هCزار بCانو سCرکCار رفCتند .اگCر شCما جوانCان در خCانCه بCنشینید ،بCدانCید کCه در پCیاده
نه Cا روزی در ج Cلسهای ت Cصمیم
نه Cا را میش Cناس Cم .آ 
یش Cناس Cید م Cن آ 
نه Cا را نم 
روه Cای م Cا ه Cم دیوار خواه Cد بود .ش Cما آ 
نطور کCه در
نهCا میخواسCتند پCیاده رو زنCانCه و مCردانCه ایCجاد کCنند ،هCما 
گCرفCتند کCه در تهCران و در پCیاد هرو دیوار بCکشند .آ 
محل کارشان بخشنامه تفکیک جنسیتی را ایجاد کردند«.
نبCاره نوشCت» :ادعCا میکCنند رقCیب مCا میخواهCد مCثل دولCت قCبل زنCان را در خCانCه زنCداني کCند
سCرمCقالCهنویCس کCیهان در ای C
و وسCط خCیابCانهCا و پCیاد هروهCا دیوار بکشCد و دخCتران و پسCران را از هCم جCدا کCند!؟ هCرچCند بCیان چCنین سCخنانی از کCم
یگوی Cند ک Cه دوس Cتان آن روز و
م Cای Cه بودن گوی Cنده آن ح Cکای Cت دارد و توه Cین ب Cه ف Cهم و شعور م Cردم اس Cت ،ام Cا اوال چ Cرا نم 
نهCا بودنCد کCه در دهCه  60سCنجاق و پونCز را در پCیشانی دخCتران فCرو میکCردنCد و ایCن مCقام مCعظم
حCامCیان امCروز خود آ 
نهCا ایسCتادنCد و جCلو دیوار کشی در دانCشگا ههCا را گCرفCتند .ثCانCیا کسی چCنین ادعCایی
رهCبری بود کCه آن زمCان در مCقابCل آ 
تهCای اقCتصادی نCادرسCتش و تعطيلی کCارخCانCههCا نCه تCنها زنCان ،بCلکه مCردهCا را هCم خCان CهنشCني
میکCند کCه اکنون بCا سCیاس C
کCرده اسCت! .ثCالCثا کسی چCنین ادعCایی را میکCند کCه همسCران رقCیبانCش اسCتاد دانCشگاه هسCتند و در جCامCعه حضوری
فعاالنه دارند ،اما همسر خودش خانهدار است«.
صCاحCبه عCربی کCه از او بCا نCام صCاحCبه روحCانی نCیز یCاد میشود ،دخCترخCالCه و همسCر حCسن روحCانی اسCت او در سCال
 1333در شهCر سCرخCه اسCتان سCمنان بCه دنCیا آمCد و در سCال  1347بCا روحCانی ازدواج کCرد .بCه گCزارش ایCسنا ،عCربی خCانCهدار
است و به فعالیت سیاسی و یا اجتماعی چندانی مشغول نیست.
سجCمهوری ایCن کشور بCه دلCیل تCقلب در رسCالCه
در پی شCکایCت یCک نCمایCنده مجCلس خCبرگCان ایCران از حCسن روحCانی ،ریCی 
بهCای ایCن نCمایCنده ،کCمیت های بCرای بCررسی ایCن موضوع تCشکیل در
سجCمهوری ایCران از کCتا 
دکCتری و سCرقCت علمى ریCی 
مجلس تشکیل شد.
ب CهگCزارش خCبرگCزاری تCسنیم نCزدیCک بCه سCپاه پCاسCداران ،محCمد مهCدی زاهCدی ،ریCیس کمیسیون آموزش و تCحقیقات مجCلس
ایCران از واصCل شCدن شCکایCت علیاکCبر کCالنCتری ،نCمایCنده شCیراز در مجCلس خCبرگCان عCلیه حCسن روحCانی خCبر داد .نCمایCنده
بهای او سرقت کرده است.
سجمهوری ایران را متهم کرده که در رساله دکتری خود ،از کتا 
شیراز ،ریی 
ریCیس کمیسیون آموزش و تCحقیقات مجCلس افCزود» :هCفته آیCنده در کمیسیون آموزش و تCحقیقات مجCلس کCمیت های بCه
همین منظور تشکیل میشود تا ضمن رسیدگی به این شکایت گزارشی را به کمیسیون ارائه کند«.
شتCر گCفته بود» :مCن در تCحقیقات اولCیه و ه CمچCنین هCنگامی کCه بCا بCرخی اسCاتCید زبCان ه Cمچون آقCای
علیاکCبر کCالنCتری پCی 
جCالل رحCیمیان مCنت انگلیسی را بCررسی کCردیCم ،متوجCه شCدم درصCد بCاالیی از فCصل  4رسCالCه علمی وی تCحت عنوان »حCکم
ث Cانوی« کپی ش Cده از ک Cتاب ب Cنده اس Cت .ن Cام ک Cتاب ای Cن ح Cقیر »ح Cکم ث Cانوی در تش Cریع اس Cالمی« اس Cت و اگ Cر ای Cن رس Cال Cه
متعلق به آقای روحانی باشد این سرقت علمی صحت دارد«.

ث Cانوی« کپی ش Cده از ک Cتاب ب Cنده اس Cت .ن Cام ک Cتاب ای Cن ح Cقیر »ح Cکم ث Cانوی در تش Cریع اس Cالمی« اس Cت و اگ Cر ای Cن رس Cال Cه
متعلق به آقای روحانی باشد این سرقت علمی صحت دارد«.
نچ Cه »گ Cزارش ن Cهایی پ Cروژه ارزی Cابی اص Cال Cت رس Cال Cه دک Cتری ح Cسن روح Cانی« ن Cام Cید،
خ Cبرگ Cزاری ت Cسنیم ب Cا اس Cتناد ب Cه آ 
گCزارش کCرد ،عCالوه بCر علیاکCبر کCالنCتری ،ضCیاءالCدیCن سCردار ،نوئCل کCالسون ،حCمید عCنایCت ،وائCل حCالق ،سCید ابواالعلی
مودودی ،پCاتCریCک بCنرمCن ،هCاشCم کCمالی ،ویCلیام مونتگومCری وات از دیCگر کCسانی هسCتند کCه حCسن روحCانی از مCطالCب
آنها در رساله دکتری خود استفاده کرده است.
روح Cانی در پ Cاسخ ب Cه سوال خ Cبرن Cگاری درب Cاره س Cرق Cت علمی ت Cز دک Cتری ،گ Cفت» :ت Cز دک Cترای م Cن م Cربوط ب Cه ی Cک دان Cشگاه
معتبر است .زمین ندادیم تز بگیریم«.
نگوی قوه قCضایCیه ،روز یCکشCنبه  24اردیبهشCت ،نسCبت بCه سCخنان حCسن
غCالمCحسین محسنی اژهای ،مCعاون اول و سCخ 
روحانی ،در مورد صدور احکام اعدام و زندان در  38سال گذشته واکنش نشان داد.
او ،ه Cمچ Cنین اش Cاره ک Cرد» :م Cا ک Cمال ت Cاس Cف را ب Cه ح Cال ب Cرخی داری Cم ک Cه ام Cروز ب Cرای رای ج Cمع ک Cردن حتی گ Cذش Cته خود را
فراموش کردهاند .فراموش کردهاند که یک روز میگفتند باید برخی از افراد در مالء عام مجازات شوند«.
اژهای بC Cه سC Cخنان روحC Cانی در سC Cال  59در مورد »کودتC Cای نوژه« اسC Cت کC Cه اخC Cیرا خC CبرگC CزاریهC Cایی از جC Cمله فC Cارس آن را
بC CازنشC Cر کC Cرد هانC Cد .طبق مC Cطلب منتشC Cر شC Cده ،حC Cسن روحC Cانی کC Cه در آن وقC Cت نC CمایC Cنده مجC Cلس بود در سC Cخنرانی خود
خواستار اعدام »توطئ هگران« در مال ءعام شده بود.
روحCانی روز  18اردیبهشCت در جCریCان یCک سCخنرانی در شهCر هCمدان گCفته بود کCه در روز انCتخابCات» ،مCردم ایCران اعCالم
نهایی که در طول  38سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند«.
میکنند آ 
لگCرای انCتخابCات ریCاسCت جCمهوری اشCاره داشCته بCاشCد .رئیسی از
ایCن سCخنان میتوانCد بCه ابCراهCیم رئیسی ،نCامCزد اصو 
لهCای ابCتدایی انCقالب  57عهCدهدار سCمتهCایی قCضایی؛ از جCمله دادسCتان کCل کشور و مCعاون اول قوه قCضایCیه بوده
سCا 
است.
تاهلل حسینعلی
او ه Cمراه ب Cا ت Cعدادی دی Cگر از ج Cمله مصطفی پور محCمدی ،وزیCر دادگس Cتری دولCت روحCانی ،از سوی آی  C
مCنتظری ،قCائCم مCقام وقCت رهCبری حکومCت اسCالمی ،در سCال  67بCه دلCیل صCدور احCکام اعCدام بCرای زنCدانCیان سCیاسی مورد
انتقاد شدید قرار گرفته بود.
انC Cتقاد روحC Cانی در شC Cرایطی ابC Cراز شC Cد کC Cه تC Cاکنون خC Cبر یC Cا گC Cزارش و یC Cا نC Cقل قولی در مورد مC CخالC Cفت او بC Cا اعC Cدا مهC Cا در
سالهای پس از پیروزی انقالب بهمن  57انتشار نیافته است.
یاش ،پورمحCمدی کCه او نCیز
روحCانی در حCال چCنین ادعCایی را کCرده اسCت کCه در دورز چCهار سCال اخCیر ریCاسCت جCمهور 
مCانCند رئیسی عضو »تCیم مCرگ« بود چCندیCن هCزار را را اعCدام کCرده انCد و طبق آمCار و گCزارشCات رسCان CههCا و فCعالCین حقوق
بشر ،رقم اعدا مها در دوره روحانی نسبت به دوره احمد نژاد تقریبا سه برابر شده است.
جCالCب اسCت کCه در مCقابCل ایCن حقوقهCای  100و  200میلیون تومCانی مCدیCران دولتی ،حقوق کCارگCران چCهقCدر اسCت؟ حCداقCل
دسCتمزد مCاهCانCه  930هCزار تومCانی تCعیین شCده از سوی شورای عCالی کCار بCرای کCارگCران در سCال » 1396بCین یCک سوم تCا
یگردد.
یک چهارم میزان خط فقر« برآورد میشود .تازه این حقوق هیا بخور و نمیر نیز به موقع پرداخت نم 
کCمیته مCزد سCال  ۹۶در اسCفند سCال گCذشCته اعCالم کCرده بود کCه سCبد معیشCت مCاهCانCه یCک خCانواده سCه و نCیم نCفره کCارگCری،
دو میلیون و  480هزار تومان است.
یکCنند ،زیCرا در واحCدهCای کوچCک بCا
ایCن در شCرایطی اسCت کCه چCند میلیون کCارگCر ایCن حCداقCل دسCتمزد را نCیز دریCافCت نم 
ک Cمت Cر از  10ک Cارگ Cر ک Cار میک Cنند ک Cه مشمول م Cقررات ق Cانون ک Cار ،یعنی ح Cداق Cل دس Cتمزد ،اف Cزای Cش م Cزد و ب Cیمه ،نیس Cتند.
کC CارگC Cرانی کC Cه بC Cه ایC Cن وضع مC Cعترض هسC Cتند و یC Cا بC Cرای آزادی بC Cیان و تC Cشکل و اعC Cتصاب و اعC Cتراض فC CعالC Cیت میکC Cنند،
همواره بCا اردعCاب و تهCدیCد و زنCدانی روبCرو هسCتند .در دوره اخCیر ،دولCت بCا سCرکوب مCداوم فCعاالن کCارگCری و اعCتراضCات
نهCا ،تCالش کCرده اسCت تCا از اخCراج فCردی و جCمعی کCارگCران مCعرتCض گCرفCته تCا بCا صCدور و اجCرای حCکم
بCر حق و عCادالنCه آ 
شCالق و زنCدان از اعCتراضهCای کCارگCران در کCارخCانCههCا و واحCدهCای مCختلف جCلوگCیری کCرده امCا بCا ایCن وجود ،اعCتراضهCای
کCارگCران در سCراسCر ایCران رشCد و گسCترش یCافCته اسCت .مCیزان اعCتراضهCای کCارگCری در سCال  95در مCقایCسه بCا اعCتراضهCای
مشابه در سال  ،94حدود  27درصد افزایش نشان میدهد.
در هC C Cمین ارتC C Cباط ،حC C Cسین ذوالC C Cفقاری ،مC C Cعاون امنیتی و انC C Cتظامی وزارت کشور ،روز  21آذر سC C Cال گC C CذشC C Cته گC C Cفت کC C Cه
»اعتراضهای اجتماعی ،کارگری و صنفی در ایران طی سه سال اخیر افزایشی  69درصدی داشته است«.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ھﯿﭻ ﮐﺪام وﻋﺪهھﺎی روﺣﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﮫ رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻗﺸﺎر ﺿﻌﯿﻒ ،اﺷﺘﻐﺎلزاﯾﯽ ،ﺑﮭﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺑﮭﺪاﺷﺖ و
آﻣﻮزش ،اﺣﺘﺮام ﺑﮫ ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ،ﮐﻮدﮐﺎن ،اﻗﻠﯿﺖھﺎ ،آزادی رﺳﺎﻧﮫھﺎ و ،...در ﭼﮭﺎر ﺳﺎل رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺶ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ .وﻋﺪهھﺎﯾﯽ ﮐﮫ
ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﭘﺮرﻧﮓ دارد اﻣﺎ ﺑﻌﺪھﺎ در ھﻤﺎن ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺣﺮف و ﺣﺪﯾﺚ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.

حمله به ماشین روحانی توسط کارگران خشمگین معدن یورت آزادشهر
حضور پCرحCاشCیه روحCانی در مCیان بCازمCانCدگCان قCربCانCیان مCعدن یورت گلسCتان کCه بCا اعCتراضهCا و شCبهاعCتراضهCایی
هCمراه بود بCه دسCتمایCه تCبلیغاتی رقCبا بCدل شCده اسCت .کCارگCران مCعدن یورت بCه مCاشCین روحCانی حCمله کCرده بودنCد کCه بCرای
رای گرفنت به این جا آمده است.

هCمراه بود بCه دسCتمایCه تCبلیغاتی رقCبا بCدل شCده اسCت .کCارگCران مCعدن یورت بCه مCاشCین روحCانی حCمله کCرده بودنCد کCه بCرای
رای گرفنت به این جا آمده است.
شCمار قCربCانCیان انCفجار  13اردیبهشCت در مCعدن »زمسCتان یورت« بCه  44تCن رسCیده و هنوز روشCن نیسCت کCه چCند جسCد
کبCاره زنCدگی د ههCا کCارگCر را گCرفCت .یCک کCارگCر مCعدن طCرزه شCاهCرود میگویCد» :مCا هCر
دیCگر زیCر آوار مCانCده اسCت .انCفجار ی C
روز که میریم سر کار ،امید برگشنت نداریم .استخراج در معدن یعنی این که هر روز بروی به جنگ«.
سهCای سCیاه« فCیلم مسCتند کوتCاهی اسCت کCه کCار ،مCشکالت و زنCدگی کCارگCران در مCعدن را بCه تصویCر کCشیده اسCت.
»ن Cف 
کارگران از  5صبح تا  9شب کار میکنند .بعد حمام ،غذا و خواب .دوباره از  5صبح روز بعد کار آغاز میشود.
ایCن کCارگCران قCبال بCا  15سCال سCابCقه بCازنشسCته میشCدنCد،حCاال بCا  30سCال .کCارگCران در ایCن مسCتند بCه مCا میگویCند کCه وقتی
نهC Cا یC Cک مC CاسC Cک بC CدهC Cند ،هC Cر دو سC Cال یکی میدهC Cند .وقتی هC Cر روز بC CایC Cد دو کوپC Cن غC Cذا بC CگیرنC Cد ،یکی
بC CایC Cد هC Cر مC Cاه بC Cه آ 
نهCا میگویCند محCل اسCتراحCت و خوابCشان اتCاقهCایی اسCت کCه حتی آب هCم نCدارد .و هCمه ایCنهCا در حCالی
میگCیرنCد .آ 
سهای سیاه« بهار سال  1393تولید شده و ساخته علی نیکبخت است.
یکنند» .نف 
است که از ترس اخراج اعتراض نم 
سومCین و آخCریCن مCناظCره تلویCزیونی دوازدهCمین دوره انCتخابCات ریCاسCت جCمهوری ایCران بCا موضوعCات اقCتصادی بود.
اطCالعCیه کمیسیون انCتخابCات دربCاره بCایCدهCا و نCبایCدهCای مCناظCره ایCن بCار هCم قCرائCت شCد امCا ایCن آخCریCن مCناظCره بود و
نCامCزدهCا بCا توپ پCر آمCده بودنCد :فCساد اقCتصادی ،پCرونCد هسCازیهCا ،رانCتخواری ،نCهادهCای قCدرتCمند نCظامی ذینفع در
قCاچCاق کCاال ،حقوقهCای نجومی مCدیCران ،وزرای تCاجCر ،سوء اسCتفادههCای بCانکی 144 ، ،اسCکله مCربوط بCه از مCا بهCتران
برای قاچاق کاال ،مشت نمونه خروارند.
خگو دانست.
چیک از »مردان کاندیداها« وجود این پدید هها را انکار نکرد فقط خود را مبرا و دیگران را پاس 
هی 
اسCحاق جCهانCگیری در نCقش مCدیCر بCرنCامCهریCزی بCرای اقCتصاد مCقاومتی ،بCه موضع تCهاجCمی مCناظCره اول بCازگشCت .از سCرو
بس Cتنی  400ه Cزارتوم Cانی ب Cا روک Cش ط Cال توس Cط شه Cردار ته Cران در ب Cرج م Cیالد گ Cفت .رئیسی و ق Cال Cیباف را در راب Cطه ب Cا
قCاچCاق کCاال مواخCذه کCرد و بCرای نCداشCنت بCرنCامCه اقCتصادی زیCر ضCرب گCرفCت .و پCاسخ مCیرسCلیم کCه :آقCای جCهانCگیری شCما
خودتCان بCرنCام CهتCان را بگوئCید بCعد از آقCای رئیسی بCرنCامCه بخواهCید .بCرنCامCه خود او ،ادامCه سCیاسCتهCای  4سCال گCذشCته
بود.
روحCانی هشCدار داد بCرخی میخواهCند مCا را بCه دوران قCبل بCرگCردانCند .اگCر بتوانCیم تولCید را بCاال بCبریCم ،قCاچCاق از بCین
میرود .باید رقابت آزاد ایجاد کنیم .دولت الکترونیک ،امنیت سرمایهگذاری و سرمایهگذاری خارجی.
ابCراهCیم رئیسی در روز نCیمه شCعبان از دولCت مهCدوی گCفت کCه فCقیر نواز اسCت ،از ضCرورت دریCافCت مCالCیات توسCط دولCت
گCفت گCرچCه امCپراطوری خود او از ایCن امCر مسCتثنا شCده .او ابCراز آمCادگی کCرد بCه نCمایCندگی از کCارگCران و کCشاورزان و زنCان
سرپرست خانواده با روحانی مناظره کند.
و سC Cردار قC CالC Cیباف ،شهC Cردار تهC Cران آدرس هC Cمه سوءاسC CتفادههC Cای دولتی را از بC Cر میدانسC Cت .از حقوقهC Cای نجومی تC Cا
سجمهور و جهانگیری معاون او.
سجمهور و معاون او .رانتخواری شخص ریی 
رانتخواری ریی 
در حCین مCناظCره طCرفCداران کCانCدیCداهCا در شCبکههCای مCجازی بCه انCتشار اسCناد دسCت زدنCد تCا طCرف مCقابCل را افCشا و خود را
تبرئه کنند.
نقCدرهCا هCم کCه در وهCله اول بCهنCظر میرسCید از هCم دور نیسCتند و در عCین حCال
در پCایCان امCا روشCن شCد کCه »کCانCدیCداهCا« آ 
خCط قCرمCزهCای حCاکCمیت را رعCایCت کCرد هانCد تCا از سوی رهCبر سیلی نخورنCد .رئیسی گCفت یCاران CههCا را بCه  150هCزار تومCان
میرس Cان Cد .و روح Cانی پ Cاسخ داد ب Cا توزیع ی Cاران  Cهه Cا م Cخالفتی ن Cدارد .دول Cت او ی Cاران  Cهه Cا را ادام Cه خواه Cد داد ام Cا ن Cه ب Cه
میزانی که رئیسی میگوید.
از روز اول فCروردیCن تCا امCروز رهCبر حکومCت هCمه را فCراخوانCده بود بCه »اقCتصاد و معیشCت مCردم« بCپردازنCد و از مCسائCل
دیCگر بCپرهCیزنCد .امCا گسCل اصلی درسCت در هCمین نCقطه ظCاهCر شCد .راهی بCرای حCل مCشکالت اقCتصادی و کCاهCش شCکافهCای
اجتماعی ارائه نشد .تنها صدقه بود و شعار.
اس " "حاق ج " "هان " "گیری :یکی از مC Cه متC CریC Cن ضC Cرب C CههC Cا بC Cه تولC Cید داخC Cلی قC CاچC Cاق کC Cاال اسC Cت .کC Cسانی کC Cه ایC Cن کC Cار را میکC Cنند
میخواهCند رانCت کسCب کCنند و بCه تولCید ضCربCه میزنCند .در مقطعی مCسایCل کشور رفCت سCمت شCعار دادن ،قCاچCاق و فCساد
بCه هCمین دلCیل افCزایCش پCیدا کCرد و اقCتصاد داخCلی بCه سCمت فCروپCاشی و سCیاسCت بCه سCمت تCنش دارنCد.نCمایCندگCان هCمان
نها واقعی و چهقدر شعار است.
فهای آ 
تفکر امروز حضور دارند .مردم باید ببینند که چه قدر حر 
رئیسی :وقتی وزی Cران و مسئوالن خود در ک Cار ت Cجارت دس Cت دارن Cد ،ب Cرخورد ب Cا ق Cاچ Cاق م Cمکن نخواه Cد ش Cد .در ح Cالی ک Cه
برخورد موثر با قاچاق کاال از راه کنترل کامل مبادی ورودی کامال ممکن است.
ه"اشمیط"با :از  114اسCکله رسمی کCاالی قCاچCاق وارد میشود .چگونCه اسCت کCه عCناصCر و افCرادی میتوانCند از اسCکل ههCای
رسمی کاالی قاچاق وارد کنند؟ از برادرانی که اطالعات بهتر و دقیق دارند بگویند این  114اسکله برای کیست؟
ق"ال"یباف :وقتی بعضی اعCضای دولCت و مCدیCران ،پCای CهگCذار حقوقهCای نجومی میشونCد ،چCطور میتوان انCتظار داشCت کCه
بC Cا قC CاچC Cاق بC Cرخورد کC Cنند؟ هC Cمین هC Cفته گC CذشC Cته دیC CدیC Cم کC Cه یC Cک وزیC Cر فC Cرهنگی در کC Cار واردات کC Cاال دسC Cت دارد .وقتی شC Cما
یتوانید امنیت سپردهگذاران را تامین کنید ،چطور میخواهید سرمایه جذب کنند؟
نم 
م"یرس"لیم :چCرا در سCال جCاری نCاگCهان مسئوالن گCمرک متوجCه میشونCد وسCایلی بCرای جCلوگCیری از قCاچCاق وجود دارد؟ در
ای Cن چ Cهار س Cال خواب بودن Cد ک Cه االن ب Cه ای Cن موضوع پی ب Cردن Cد؟ چ Cه ب Cرن Cام Cهای داش Cتید ب Cرای م Cبارزه ب Cا ق Cاچ Cاق؟ ب Cرای
ردگیری مالی چه برنامهای دارید؟ به این رقم  12میلیارد قاچاق چطور اعتماد میکنید؟
روح "انی :اگ Cر بتوان Cیم ک Cیفیت تول Cید داخ Cلی را ب Cاال ب Cبری Cم و بتوان Cیم ارزان تول Cید ک Cنیم ،ق Cاچ Cاق نخواه Cیم داش Cت .در دن Cیا

ردگیری مالی چه برنامهای دارید؟ به این رقم  12میلیارد قاچاق چطور اعتماد میکنید؟
روح "انی :اگ Cر بتوان Cیم ک Cیفیت تول Cید داخ Cلی را ب Cاال ب Cبری Cم و بتوان Cیم ارزان تول Cید ک Cنیم ،ق Cاچ Cاق نخواه Cیم داش Cت .در دن Cیا
قCاچCاق کCاالهCای معمولی دیCگر مCعنا نCدارد .بCرای فCرصCت دادن بCه تولCید داخCلی بCایCد رقCابCت آزاد را بCرای بCخش خصوصی
فCراهCم کCنیم و ایCن بCا دخCالCت نCهادهCای بCانفوذ مCمکن نیسCت .نCبایCد بCا رسCانCههCایی کCه در مورد فCساد حCرف میزنCند بCرخورد
کنیم .باید دولت الکترونیک درست کنیم تا همه چیز شفاف باشد و جلوی قاچاق گرفته شود.
چکCس
ج"هان"گیری :آقCای قCالCیباف امCالک مCردم را چCه کCردیCد؟ طبق گCزارش سCازمCان بCازرسی امCالک مCردم را بCخشیدیCد .بCه هی 
اجCازه مCداخCله در مCسئله نCدادیCد .تCخفیف نجومی دادیCد .دادسCتان گCفت تCا بCه حCال بCه  59مورد رسCیدگی کCردیCم.جCلوی
تحقیق و تCفحص مجCلس و شورای شهCر را گCرفCتید.کسی را کCه افCشا کCرد گCرفCتید و زنCدانی کCردیCد .میخواهCید بCا روحCیه
نCظامیگCری پCیش بCبریCد .اگCر وزیCری تخCلف کCرده رسCیدگی میشود .از امCنیت سCپرد هگCذاری میگویCید؟ بCانCک قوامCین و
بCانCک شهCر چCه وضعی دارنCد؟ بCانCک سCرمCایCه متعلق بCه شهCرداری را بCه یCک مفسCد اقCتصادی واگCذار کCردیCد .طCرفCدار  4درصCد
شCدیCد؟ وقتی در سCال  91مCردم در تحCریCم گCیر کCردنCد شCما در بCرج مCیالد بسCتنی  400هCزار تومنی بCرای چCه کسی سCرو
میکردید؟
م "یرس "لیم :اس Cتفاده ب Cهینه از ن Cفت ب Cه م Cعنای ای Cن اس Cت ک Cه ن Cفت خ Cام ن Cفروش Cیم .روشی ک Cه دول Cت فعلی دارد و ب Cه اف Cزای Cش
ته Cای اق Cتصاد م Cقاومتی اس Cت و م Cا را بیش Cتر ب Cه خ Cارج وابس Cته میک Cند .ک Cاش
ص Cادرات اف Cتخار میک Cند ،خ Cالف س Cیاس  C
دسCتکCم میتوانسCتیم پول حCاصCل از فCروش نCفت را وارد کCنیم و مجبور نبودیCم در بCانCکهCای خCارجی نCگه داریCم .توسCعه
صادرات نیازمند مقررات ویژه گمرکی است.
روح"انی :دولCت افCتخارش ایCن اسCت کCه بCا بCرجCام بCازار صCادرات را بCاز کCرد .پCتروشیمی مCا کCه در انCبار مCانCذه بود صCادر شCد.
مCیعانCات مCا کCه روی آب مCانCده بود صCادر شCد .افCزایCش صCادرات نCفت خCام طبق قCانون بوده .بخشی از قCدرت اقCتصادی
مCا وابسCته بCه نCفت اسCت .بCازار نCفت مCا را عCربسCتان داشCت میبCرد امCا مCا تCنها کشوری هسCتیم کCه بCرخCالف بCقیه اعCضای
اوپک سهممان را افزایش دادیم.
ج"هان"گیری :مCا در جCلوگCیری از خCامفCروشی خیلی خوب عCمل کCردیCم و در بCسیاری جCاهCا توانسCتیم کCاالهCایی تولCید کCنیم کCه
ج Cلوی خ Cا مف Cروشی ت Cا ح Cدی گ Cرف Cته شود .ب Cرای اول Cین ب Cار در ای Cن دول Cت ص Cادرات غ Cیرنفتی از واردات بیش Cتر ش Cد .ب Cرای
خCا مفCروشی عوارض گCذاشCتهایCم .بCرای کشورهCایی کCه کCاالهCای ایCران را میخCرنCد خCط اعCتباری ارزی تCعیین کCردیCم و یCک
بسته حمایتی کامل از صادرات حمایت میکنیم.
رئیسی :اگCر پCاالیCشگا ههCایی در اسCتانهCای مCختلف ایCجاد بشود جCلوی خCامفCروشی گCرفCته میشود و نCفت بCا ارزش افCزوده
بCه فCروش میرسCد .آنCچه بCایCد در ایCن رابCطه میشCد انCجام نشCده اسCت .بCرای کCاهCش وابسCتگی بCه نCفت بCایCد مCالCیات گCرفCت.
پ Cرون Cده ف Cساد در دول Cت ب Cه وفور تول Cید میشود ،ام Cا از قوه ق Cضای Cیه ای Cراد میگ Cیرن Cد .ش Cما میتوان Cید ج Cلوی ق Cاچ Cاق را
بCگیریCد امCا بCه نCظر مCا عCزم آن را نCداریCد .اخCذ مCالCیات ارزش افCزوده منجCر شCده بCه تعطیلی واحCدهCای تولCیدی .دولCت صبح
تا شب تبدیل شده به محل پرونده تولید فساد و دستگاه قضایی باید رسیدگی کند.
تهCای اقCتصاد مCقاومتی ،بCایCد
یط "با :اگCر بخواهCیم صCادرات را بCه مCعنای واقعی انCجام دهCیم ،بCا توجCه بCه سCیاس C
ه "اشم 
بهترین کاالها را تولید کنیم.
ق"ال"یباف :خیلی پCر رویCند ،خیلی جوسCازنCد .اگCر بCانکی تخCلف کCرده بCا آن بCرخورد کCنید] .بCه جCهانCگیری[ از جCمله بCا بCانCک
گردشگری برادر خودتان برخورد کنید.
م "یرس "لیم :م Cشکل اصلی ص Cادر ک Cردن مواد خ Cام اس Cت .م Cا ب Cه ج Cای ای Cنکه م Cثل اآلن ص Cادرات خود را ب Cه چ Cند کشور مح Cدود
کنیم ،باید آن را گسترش دهیم.
کهCا نCیاز بCه اصCالح دارنCد .بCرخی
کهCا افCزایCش دهCیم .بCان C
روح"انی :قCصدمCان ایCن اسCت کCه بودجCه عCمرانی را بCا هCمکاری بCان C
موسCسات اعCتباری غCیر مCجاز در دولCت قCبل بCه وجود آمCدنCد کCه وقCت مCا را گCرفCت کCه چCطور پول مCردم را پCس بCدهCیم و چCطور
اصCالح کCنیم .از طCریق بCانCکهCا داریCم سCرمCایCه خCارجی را جCذب میکCنیم .اگCر میخواهCیم قCدرت اقCتصادی بشویCم و فCقر
کهاست.
ریش هکن شود یکی از را ههایش تقویت بان 
ج"هان"گیری :بCایCد نCظام بCانکی را اصCالح کCنیم .در سCال گCذشCته نCظام بCانکی در را هانCدازی تولCید و وام ازدواج مؤثCر عCمل کCرد.
اگر بتوانیم موانع جلوی راه نظام بانکی را برطرف کنیم این نظام میتواند راه توسعه را باز کند.
رئیسی :میگویCید صCادرات .صCادرات غCیرنفتی  10درصCد کCاهCش داشCته اسCت .شCما مCیعانCات می بCریCد در حCساب نفتی.
این آمارسازی است.
کداری یCک پCدیCده مCدرن اروپCایی اسCت کCه مCا
یط "با :در نCظام بCانCکداری مCا اصCالحCاتی انCجام شCده ،امCا اصوال بCان C
ه "اشم 
یدانCند ایCنهCا چیسCت .اگCر
چکCس ،نCه مCدیCران بCانکی و نCه مشCتریCان نم 
آمCدهایCم عقود اسCالمی را بCر آن اضCافCه کCردهایCم و هی 
کهCا االن بCه موسCسات بCنگا هدار تCبدیCل
قCرار اسCت بCانCک بCه تولCید و تCجارت و صCنعت کCمک کCند ،بCایCد شCفاف بCاشCد .بCان C
شدهاند .در نظام بانکی باید تجدیدنظر اساسی صورت گیرد.
کهCا حCتما نCقش تCعیین کCنند های در بCحث تولCید و کCار و اشCتغال دارنCد .مCشکل ایCن اسCت کCه دولCت در اداره و
ق"ال"یباف :بCان C
کهCا نCاکCارآمCد اسCت .بCیش از  500هCزار مCیلیارد تومCان وام داده شCد .عCمدتCا ایCنهCا بCه چCند هCزار نCفر داده شCد.
نCظارت بCر بCان C
م Cردم حتی ب Cرای وام چ Cند میلیونی م Cشکل دارن Cد .دول Cت ب Cا وام  10میلیونی م Cخال Cفت ک Cرد ،مج Cلس ای Cن را تصوی Cب ک Cرد.
امنیت سپردهگذاران را شما رعایت نکردید.
م "یرس "لیم :نCظام بCانکی مCا از نCقاط ضCعف دولCت اسCت .چCهطور میخواهCید بCا بCدهCکاران بCرخورد کCنید در حCالی کCه بCخش
کداری شCما االن ربCاخوری اسCت ،کCاله شCرعی درسCت کCرد هانCد و
یهCای دولCت هسCتند .بCان C
نهCا نورچشم 
قCابCل توجهی از آ 

م "یرس "لیم :نCظام بCانکی مCا از نCقاط ضCعف دولCت اسCت .چCهطور میخواهCید بCا بCدهCکاران بCرخورد کCنید در حCالی کCه بCخش
کداری شCما االن ربCاخوری اسCت ،کCاله شCرعی درسCت کCرد هانCد و
یهCای دولCت هسCتند .بCان C
نهCا نورچشم 
قCابCل توجهی از آ 
کهCا بCه آسCتانCه
یکCنید .بCا غCارتCگران مCنابع بCانکی چCطور میخواهCید بCرخورد کCنید؟ بCان C
بCه اعCتراض مCراجع هCم توجCه نم 
ورشکستگی رسید هاند.
ه "اشمیط "با :ای Cران م Cنابع م Cختلف خود را در اخ Cتیار م Cا گ Cذاش Cت و م Cا آن را تخCریCب ک Cردی Cم .ب Cناب Cرای Cن اولCین ت Cالش در ای Cن
زمCینه مCدرن کCردن کCشاورزی در جهCت اصCالح سCرزمینی ایCران اسCت و ایCن از هCر کCار صنعتی مCهمتCر اسCت .امCا در زمCینه
تولCید در اقCتصاد مCقاومتی بCر صCادرات تCأکCید شCده و بCایCد تولCید بCرای صCادرات داشCته بCاشCیم .بCعد هCم بCایCد سCرمCایCهگCذاری
کداری را اصالح کنیم.
جذب کنیم و نظام بان 
ق"ال"یباف :تولCید بCحث مهمی اسCت .در تولCید نCیازمCند نCیروی انCسانی کCارآمCد و تکنولوژی و سCرمCای CهگCذاری مCناسCب هسCتیم.
شدیCده داریCم .سCرمCایCه هCم داریCم ،الCبته بCه سCرمCای CهگCذاری خCارجی هCم
شهCای مCختلف نCیروی مCناسCب و آموز 
امCروز در بCخ 
نیاز داریم .اما در عمل میبینیم بیکاری بیشتر شده و کارخانه ها چند ده هزارش تعطیل شده؟
روح"انی :اگCر میخواهCیم تولCیدمCان رونق پCیدا کCند یCک راهCش سCرمCای CهگCذاری اسCت و یکی هCم فCناوری اسCت .مCا روی شCرکCت
هCای دانCشبCنیان عCملکرد خوبی داشCتیم و  300شCرکCت فCعال هسCتند .بCا توافق هسCت های درآمCد مCا در ایCن سCال  20مCیلیارد
دالر اضCافCه میشود .فCروش مCا تCقریCبا دو بCرابCر شCده اسCت .مCا میخواهCیم  15مCیلیارد را بCگذاریCم بCرای سCرمCای CهگCذاری.
را هحل اشتغال این است.
یهCا وام بCدهCیم .هCر قCدر پول
 3تCا  5مCیلیارد هCم بCرای حCمایCت از اقCشار آسCیبپCذیCر میگCذاریCم .می خواهCیم بCه روسCتای 
بیاورند دو برابر را میدهیم تا بتوانند از آن برای تولید استفاده کنند.
ج"هان"گیری :مCا مCنابع را بCه سCمت تولCید بCردیCم .در سCال  95ده مCیلیارد دالر در وزارت اقCتصاد ثCبت شCده و  3مCیلیارد دالرش
جذب شده.
لشCان
رئیسی 250 :هCزار کCارگCاه تCعطیل شCده .در هCر شهCری میرویCم مواجCهیم بCا کCارگCرانی کCه بCیکار شCدنCد .خیلیهCا مCشک 
کمبود نCقدینگی اسCت .دولCت نCقدینگی کCم نCداشCته اسCت ،امCا تCسهیالت را بCه آدمهCای خCاص بCد حCساب دادنCد .آیCا مCردم تCا
ب Cه ح Cال ش Cده اس Cت ک Cه وام بیبه Cره ب Cگیرن Cد؟  300م Cیلیارد توم Cان ب Cه ی Cک ن Cفر وام ب Cا به Cره ص Cفر داد هان Cد .کشور م Cا ق Cطب
کشاورزی است .وقتی کسی اجازه واردات میگیرد ،وقتی خودمان میتوانیم تولید کنیم این چه اثری دارد.
یکCند .ایCجاد شCغل درسCت از راه
ه "اشمیط "با :صCنعت و کCشاورزی در دنCیای امCروز و بCا فCناوری جCدیCد ،ایCجاد اشCتغال نم 
گسCCترش توریCCسم مCCمکن اسCCت .یکی از کCCارهCCایی کCCه میتوانCCیم انCCجام دهCCیم ،صCCادرات خCCدمCCات مCCهندسی اسCCت .امCCروز
یتوان Cند ت Cمام
ته Cای م Cا ب Cای Cد ب Cدان Cند ک Cه نم 
ته Cای ای Cران دک Cل و سکوی گ Cاز در خ Cلیج ف Cارس درس Cت میک Cنند .ش Cرک  C
ش Cرک  C
محصول خود را در ایران بفروشند .باید به بازار خارجی فکر کنند.
رئیسی :م Cا ق Cبال ی Cاران Cه داش Cتیم ام Cا اف Cراد خ Cاصی دری Cاف Cت می ک Cردن Cد .ب Cا ه Cدف Cمندی ق Cرار ش Cد ه Cمه از آن ب Cه ش Cکل ع Cادالن Cه
شتCر شCده و از  23درصCد بCه  33درصCد رسCیده
بهCرهمCند بشونCد .ایCن یCارانCه بCا فCراز و فCرودهCایی دارد توزیع میشود .فCقر بCی 
اسCت .بCایCد زنCدگی کCسانی را کCه فCقط  45هCزار تومCان می گCیرنCد می بCینید .بCایCد پولی کCه بCه ایCنهCا داده میشود را زیCاد
شبینی شCده اسCت.
کCرد .میگویCند پولCش از کCجا بCایCد بCیایCد .درسCت هCم میگویCند .در قCانون هCدفCمندی مCنابع دیCگر پCی 
قانون هدفمندی بستهای است که کامل باید اجرا شود  .از جمله در بخش توجه به فقرا.
یط"با :مCا  45هCزار تومCان در دولCت قCبل یCارانCه بCه هCر نCفر دادیCم ،قCیمت میوه سCه بCرابCر شCد و مCسکن گCران شCد و سوخCت
ه"اشم 
گCران شCد و در واقع دوبCاره از جCیبشCان در آوردیCم .االن هCم اگCر بخواهCیم یCارانCه نCقدی را دو یCا سCه بCرابCر کCنیم ،بCه جCای
 250هCCزار تومCCانی کCCه بCCه آنCCها میدهCCیم 800 ،هCCزار تومCCان از جCCیبشCCان در میآوریCCم .نCCبایCCد بCCهخCCاطCCر جCCلب رای چCCنین
فهایی زد.
حر 
ق"ال"یباف :بCایCد کCار تولCید کCنیم .میدانCید کCسانی کCه میخواهCند کCار تولCید کCنند مCثل کCارخCانCه دارهCا و سCرمCایCه گCذاران تCحت
فC CشارنC Cد از جC CانC Cب قC CاچC Cاق و واردات بیرویC Cه .تC CاجC Cران مC Cا هC Cمه رفC Cتند در حC CاشC Cیه .چC Cرا؟ چون  4درصC CدیهC Cا تC Cالش دارنC Cد
بیشترین استفاده را از اموال عمومی ببرند.
نطور کCه در آن دولCت پول پCخش کCردنCد میخواهCند پول پCخش کCنند .یCارانCه سCالمCت و راه روسCتایی و… را
روح "انی :هCما 
میشود متوقCف کCرد بCرای پول پCخش کCردن .بCرنCامCه مCا ایCن اسCت کCه ایCن یCارانCه فعلی ادامCه پCیدا کCند .مCنتها مCا دنCبال نCظام
جCامع تCامCین اجCتماعی هسCتیم .ایCن در بCرنCامCه دولCت دوازدهCم اسCت .مسCتمری افCراد کCم درآمCد را سCه بCرابCر کCردیCم .هCمه
افCرادی را هCم کCه درآمCدشCان زیCر خCط فCقر هسCتند بCیایCند ثCبت نCام کCنند و حقوقی بCه آنCها داده شود .بCایCد بCه کCسانی کCه
فقیر هستند ،کسانی که بیکار هستند رسیدگی شود.
ج"هان"گیری :سCرزده بCه خCانCه فCقرا نCرویCد کCه عCکس و فCیلم بCگیریCد .مCردم بCدانCند کCه پCرداخCت یCارانCه سCه راه بCیشتCر نCدارد :یCا
لهCای انCرژی را گCران کCنند کCه بCنزیCن  8هCزار تومCان میشود یCا حقوق کCارمCندان دولCت را کCم کCننند و یCا از
بCایCد قCیمت حCام C
بانک مرکزی بگیرند که به تورم اضافه میکند .اگر هر کدام از اینها را انجام بدهند ،اقتصاد کشور را نابود خواهد کرد.
شتCر میشود.
فهCاسCت .اگCر کCیک اقCتصاد بCزرگتCر بCاشCد سCهم هCمه مCردم بCی 
ج"هان"گیری :رشCد اقCتصادی یکی از مCه متCریCن هCد 
تهای مهم برای این کار سیاست خارجی است 65 .هزار میلیارد دالر باید سرمایه خارجی جذب شود.
یکی از سیاس 
رئیسی :رش Cد اق Cتصادی اع Cالم ش Cده از سوی دول Cت  7درص Cد اس Cت ک Cه  6درص Cدش م Cربوط ب Cه ن Cفت اس Cت .ب Cیش از ی Cکص Cد
نه Cا ک Cاه Cش پ Cیدا ک Cرد .رکود در کشور م Cا رکورد زده ،چ Cرا میگوی Cید از
ش Cرک Cت آم Cاده خصوصیس Cازی بودن Cد ک Cه ت Cعداد آ 
رکود عبور کCرد هایCم؟ حCتما بCا دیCپلماسی عCزتCمندانCه مCسائCل قCابCل حCل اسCت .بCا کشورهCای هCمسایCه میتوانCیم تCجارت
خوب داش Cته ب Cاش Cیم و ب Cه زن Cدگی ف Cقرا ه Cم رس Cیدگی ک Cنیم .اگ Cر بخواه Cیم م Cشکل اش Cتغال ح Cل شود ،ب Cای Cد پیش Cران Cهه Cای

رکود عبور کCرد هایCم؟ حCتما بCا دیCپلماسی عCزتCمندانCه مCسائCل قCابCل حCل اسCت .بCا کشورهCای هCمسایCه میتوانCیم تCجارت
خوب داش Cته ب Cاش Cیم و ب Cه زن Cدگی ف Cقرا ه Cم رس Cیدگی ک Cنیم .اگ Cر بخواه Cیم م Cشکل اش Cتغال ح Cل شود ،ب Cای Cد پیش Cران Cهه Cای
اقتصاد مثل مسکن و کشاورزی را فعال کنیم و با قاچاق و واردات کاال مبارزه کنیم.
یشود بگویCیم
یشود رنCگ و روغCن بCزنCیم بCه کشور .نم 
ه"اشمیط"با :توسCعه غCیر از سCرمCایCه و کوشCش راه دیCگری نCدارد .نم 
مCملکت االن واویCال اسCت .فCیلم از مCملکت خCارج نCمایCش داده میشود میگویCیم ایCن سCیا هنCمایی و ضCد انCقالب اسCت .از
یهCا شCد .بCایCد از هCمه چCیزمCان بCزنCیم تCا بCه توسCعه بCرسCیم ،بCا فCراخCنای و راحCتطلبی
ایCن تCریبون بCدتCریCن سCیا هنCمای 
یتوانیم به توسعه برسیم.
نم 
ق"ال"یباف :مCطمئن بCاشCید  5میلیون شCغل در دولCتمان ایCجاد خواهCیم کCرد کCه یCک و نCیم میلیون آن در مCناطق محCروم خواهCد
بود .حCتما بCا توجCه بCه صCنایع سCنگین ،نCفت ،پCتروشیمی و توجCه بCه صCنایع پCایCیندسCتی و جCلوگCیری از خCامفCروشی ایCن
کCار را خواهCیم کCرد .نCقدینگی را بCرای راه انCداخCنت کCارگCا ههCای تCعطیل شCده بCه کCار خواهCیم گCرفCت .بCخش مCسکن را رونق
خواهیم داد و در حوزههای گردشگری و آیتی تعهد میکنم که رونق ایجاد کنم.
)بCه جCهانCگیری( شCما در ایCن شهCر در شهCرک غCرب  800مCتر زمCین گCرفCتهایCد بCه قCیمت مCتری سCه هCزار تومCان و هCمینطور
زمین  385متری خریدید به قیمت متری  140هزار تومان .تا فساد جمع نشود مشکل حل نخواهد شد.
ق "ال "یباف :سCند چCش مانCداز و بCرنCامCه شCشم را بCرای کCشاورزی دنCبال میکCنیم .در روسCتاهCا بCا تCاکCید بCر کCشاورزی ،صCنایع
کوچCک و صCنایع خCانگی راه میانCدازیCم .تCا زمCانی کCه بCا فCساد و رانCت مCبارزه نشود ،موفق بCه رسCیدن بCه نCقطه خودکCفایی
و صادرات نخواهیم شد.
رئیسی :امCنیت کشور در گCرو مCبارزه بCا فCساد اسCت .دولCت بCایCد سCاخCتارهCای فCسادزا را بCرطCرف کCند .زیCبنده نCظام اداری مCا
نیسCت کCه هCر روز یCک مورد فCساد آشCکار شود .دوم بCه کCار گCرفCنت مسئوالن پCاک و داشCنت حCساسCیت بCه فCساد اسCت .مCا در
دول Cت ک Cار و ک Cرام Cت متعه Cدی Cم ک Cه ج Cلوی ف Cساد را ب Cگیری Cم .اگ Cر کسی ف Cاس Cد اس Cت ب Cای Cد گوش او را گ Cرف Cت و او را ب Cیرون
انداخت .با عزم و اراده راسخ میتوان مشکل فساد را حل کرد.
یط"با :مCا در خصوص مCالCیات بCایCد افCراد را مCثل کشورهCای اروپCایی رصCد کCنیم و سیسCتم جCامع مCالCیاتی را بCه کCار
ه"اشم 
تهCای تولCیدی واقCعا ً مظلوم هسCتند .مCا تولCید صCادراتی میخواهCیم کCه بCایCد بCرای آنCها مCعافCیت مCالCیاتی
بCیندازیCم .شCرک C
بگذاریم .
روح"انی) :بCه رئیسی(؛ مCن بCا کسی عهCد اخوت نCدارم ،هCر کCس تخCلف کCرده بCا او بCرخورد شود .شCما اگCر بCا فCساد مCخالCف
هستید ،در فساد  12هزار میلیارد دالری یک طرفش قاضی فاسد بود و یک طرف مسئولی که اآلن در ستاد شماست.
ج"هان"گیری :زنCدگی مCن یCک لCکه نCدارد .هCمچنین فCرزنCدانCم کCه بCرونCد خCیریCه بCزنCند و بCهشان مCنابعی بCدهCیم) .کCنایCه بCه خCیریCه
همسCر قCالCیباف( آقCای قCالCیباف مCلت گوشCشان از شCعار پCر اسCت .بCرنCامCه دادن امCا سCخت اسCت .صCنعت خودرو پCیچیده
است ،باید از ظرفیتی که تا االن شکل گرفته با برندهای معتبر دنیا مشارکت کنیم و تولید کنی.
م "یرس "لیم :ه Cمکاری ص Cنعت و دان Cشگاه ب Cرای رش Cد الزم اس Cت .ای Cن ب Cر اس Cاس تج Cرب Cه خودم می گوی Cم .دول Cت ب Cای Cد از ای Cنها
پش Cتیبانی ک Cند ام Cا م Cتأس Cفان Cه دول Cت فعلی از ای Cن ف Cرص Cته Cا اس Cتفاده ن Cکرد .ک Cمک Cاری در ای Cن مورد ب Cه م Cهاج Cرت جوان Cان
مستعد منجر شد.
یط " "با :نC CبایC Cد بC Cرای رای آوردن خود را دوسC Cتدار بC Cزرگ مC Cردم مC Cعرفی کC Cنید .چC Cرا مC Cنابع یC CارانC Cه سC Cه بC CرابC Cر را اعC Cالم
ه " "اشم 
یکCنید؟ بCه جCای پCخش یCارانCه بCرای هCمه بCایCد بCه اقCتصاد مCقاومتی ،تولCید بCرای صCادرات و رفع مCشکل نCابودی ایCران
نم 
توجه کنیم .آب ،جنگل ،نفت در خدمت ما بوده و اگر به این ترتیب ادامه دهیم کشوری سترون خواهیم داشت.
عایCد بسCتگان شCما در حوزههCای
ق"ال"یباف :آقCای روحCانی! میگویCید هCر کCس تخCلف کCرده بCا او بCرخورد کCنند .شCما کCه مطل 
یکCنید چون خودتCان هCم از رانCت اسCتفاده میکCنید .شCما  800مCتر زمCین
مCالی اقCتصادی و بCانکی چCه میکCنند .بCرخورد نم 
را در سCال هCفتاد بCه قCیمت  3000تومCان گCرفCتید .آقCای جCهانCگیری بگویCید در سCال  80بCیش از  300مCتر زمCین را بCه قCیمت
یتوانCیم بCا وجود ایCن هCمه مCنابع کشور را درسCت اداره کCنیم؟ چون مCدیCریCت نCداریCم و
 140هCزار تومCان گCرفCتید .چCرا نم 
یدهد .باید شجاعانه با فساد مبارزه کنیم و حق مردم را بدهیم.
فساد اجازه نم 
م "یرس "لیم :دول Cت ی Cازده Cم ب Cا ای Cجاد رکود تورم را ک Cاه Cش داد ک Cه ع Cین بیه Cنری اس Cت و ک Cمر م Cردم و اق Cتصاد را شکس Cت .م Cا
ب Cرن Cام Cه فوری ب Cرای توس Cعه ک Cشاورزی ب Cا توج Cه ب Cه بح Cران م Cنابع آبی داری Cم .ب Cرن Cام Cه ب Cرای ص Cنعت خودروس Cازی داری Cم.
رس C Cیدگی فوری ب C Cه وض C Cعیت ک C Cارک C Cنان دول C Cت و ک C Cارگ C Cران ک C Cه ق C Cراردادی هس C Cتند ،و توج C Cه ب C Cه روس C Cتای C Cیان و ع C Cشای C Cر از
اولویتهای ما است .تامین مالی صنایع کوچک و متوسط هم.
روح "انی) :بCه قCالCیباف(؛ اگCر پCرونCده سCال  84آقCای قCالCیباف کCه دسCت مCن بود و نCگذاشCتم منتشCر شود و گCفتنم نCبایCد دم
حات لولCه کCردن
یزدیCد .شCما کCه هCمیشه طCر 
یکCردم امCروز اینطور حCرف نم 
انCتخابCات منتشCر شود ،اگCر آن مCردانگی را نم 
یگ Cرف Cتم ک Cه ام Cروز
بود و ه Cمیشه میگ Cفتید م Cن ای Cن دانشجوی Cان را ظ Cرف دو س Cاع Cت لول Cه میک Cنم .اگ Cر ج Cلوی ش Cما را نم 
یخواه C Cد راجع ب C Cه اموال و ام C Cالک م C Cردم ص C Cحبت ک C Cنید .ش C Cما به C Cتر اس C Cت درب C Cاره
دان C Cشگاهه C Cا پ C Cر از لول C Cه بود .ش C Cما نم 
لمCان را اعCالم کCردیCم و شCما هCم بCایCد طبق قCانون بCه قوه قCضایCیه
نهCای طCرقCبه هCم توضCیحاتی میدادیCد .مCا کCه اموا 
زمCی 
اعالم میکردید .این کار را نکردید و امروز اینجا ریاکاری میکنید.
)بCه رئیسی(؛ خواهCش میکCنم امCام رضCا را بCرای مCردم بCگذاریCد و آن را جCناحی و حCزبی نCکنید.اگCر میخواهCید نCبات و
پارچه سبز برای روستاها بفرستید بگذارید بعد از انتخابات.
ج"هان"گیری :جCنگ طCلبهCا در دنCیا قCدرت گCرفCتهانCد .بCایCد خCطر جCنگ را از ایCران دور کCنیم .مCا وقCت آزمون و خCطا نCداریCم .آقCای
قCالCیباف شCما  12سCال شهCردار بودیCد .مCردم امCروز از وضع تCرافCیک ،مCحیط زیسCت و… راضیتCر هسCتند؟ شCما در سCال 92
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در تهران فقط  700هزار رای آوردید .برنامه داریم برای ایجاد  960هزار شغل مطمئن.
تانCدازی
رئیسی :اگCر جCلوی فCرار مCالCیاتی گCرفCته شود ،اگCر جCلوی قCاچCاق کCاال توسCط دولCتمردان گCرفCته شود ،اگCر جCلوی دس C
افراد خاص به منابع بانکی گرفته شود حتما میتوان وضعیت دهکهای پایین را بهتر کرد.
)ب Cه روح Cانی(؛ م Cعاون اول و دادس Cتان ک Cل در دف Cتر ش Cما آم Cدن Cد و ص Cحبت ک Cردن Cد و ب Cه ش Cما اس Cناد و م Cدارک را دادن Cد ک Cه
کتCریCن بسCتگان شCما دچCار مCسائCل میلیونی هسCتند ،اگCر مCن جCای شCما بودم میگCفتم بCرخورد کCنید ،امCا گCفتید االن
نCزدی C
برخورد نشود و تشکیک کردید.
آزادی مCدنی بCرای مCردم وظCیفه هCر دولتی اسCت .مCگر شCما آقCای روحCانی حق اسCتفاده از زبCان کCردی را بCه کCردهCا دادیCد؟
خدا و قانون اساسی این حقوق را داده است.
لهCای اعCتقادی،
شCایCان ذکCر اسCت کCه دو روز پCیش از مCناظCره سوم ،خCامCن های بCه »آقCایCان کCانCدیCداهCا« هشCدار داد »گس C
جCغرافCیایی ،زبCانی و قومی« کشور را تحCریCک نCکنند و گCر نCه سیلی میخورنCد .مCناظCره امCروز دربCاره مCسائCل اقCتصادی
نجCا کCه قCدرت داشCتند ،مCعضالت اقCتصادی را
لهCای مورد هCراس رهCبر نCداشCت» .آقCایCان کCانCدیCداهCا« تCا آ 
بود و کCاری بCه گس C
لهCا ارائCه نCداد .مCناظCره امCروز
چیCک جCز تCرجیعبCند »اقCتصاد مCقاومتی« بCرنCام Cهای بCرای پCرشCدن ایCن گس C
بCرشCمردنCد .امCا هی 
فCرصتی بود تCا شCش دولCتمرد سیسCتم سCرکوب و فCساد عمیق دسCتگاه را بCرمCال سCازنCد ،آن هCم بCه بCهانCه رو کCردن دسCت
حریف.
وقتی ه Cر ش Cش ک Cان Cدی Cدا ک Cه در ای Cن سی و هش Cت س Cال ،دارای مسئول Cیته Cای م Cهم ب Cهوی Cژه امنیتی  -پلیسی در حکوم Cت
اسCالمی بود هانCد هCمدیCگر را دزد و غCارتCگر و چCپاولCگر و قCاتCل و جCنایCتکCار و پCر رو و دروغگو و الت و … .خCطاب میکCنند
نهCایی هسCتند کCه مCرزهCا را در اخCتیار دارنCد و
یکCند بگویCد کCه مسئول کCنترل قCاچCاق دولCت نیسCت هCما 
چیCک جCرئCت نم 
و هی 
هیچ کCاالی قCاچCاقی از زیCر دسCت کCارکCنان گCمرک دولCت هCمینطوری بCدون وجود آقCازادههCا و پCاسCدارهCا و بCیت رهCبری و
یشود خوب چCیزی جCز فCحاشی بCه یCکدیCگر نCدارنCد و تCازه بیشCمرانCه از آفCریCنش شCغل
انواع ارگCان هCای امنیتی و ...رد نم 
قداری و چ Cاقوکشی و گ Cردنکشی
و حقوق م Cردم ه Cم س Cخن میگوی Cند در ح Cالی ک Cه ال Cفبای زب Cان ان Cسانی را غ Cیر از چ Cما 
یتوانCد
یفCهمند .دولتی کCه تCنها ظCرفCیت جCذب سCرمCای Cهاش سCه مCیلیارد دالر بCاشCد خوب کCامCال مCشخص اسCت کCه نم 
نم 
یهCا ،دولCت روحCانی
بCیکاری را حCل کCند .تCازه ایCن هCمان دولتیسCت کCه خودش را بهCتر از دیCگران میدانCد الCبته در بCین جCان 
یاش پورمحمدی و وزیر کارش ربیعی و...
کم ندارد نه خودش و نه رییس دادگستر 
راﺑﻄﮫ ﮔﻮرﺧﻮاﺑﯽ ،ﮐﺎرﺗﻦﺧﻮاﺑﯽ ،ﺗﻦﻓﺮوﺷﯽ ،ﮐﻠﯿﮫ ﻓﺮوﺷﯽ ،ﻗﺮﯾﻨﮫ ﭼﺸﻢ ﻓﺮوﺷﯽ ،اﻋﺘﯿﺎد ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی و
ﻣﺤﺮوم از ﺗﺤﺼﯿﻞ و درﻣﺎن و ﺑﮭﺪاﺷﺖ ،ﺣﺎﺷﯿﮫﻧﺸﯿﻨﯽ ،ﺑﯽﮐﺎری و ﮔﺮاﻧﯽ و ﺗﻮرم ،ھﻤﮫ اﯾﻦھﺎ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺣﻘﻮق  57ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﯾﻚ ﻣﺪﯾﺮ را »درﺳﺖ و
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« و ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻘﻮق را »ذﺧﯿﺮه اﻧﻘﻼب« و ...ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻤﯽدھﺪ ﻛﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻢ از ﺣﻘﻮقھﺎی
ﻧﺠﻮﻣﯽ راﺿﯽ و ھﻢ از ﮔﻮرﺧﻮاﺑﯽ ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟!
دوﻟﺖ ﭼﺮا روﺣﺎﻧﯽ در ﺟﻮاب ﺑﮫ ﻧﺎﻣﮫ اﺻﻐﺮ ﻓﺮھﺎدی درﺑﺎره ﮔﻮرﺧﻮاﺑﯽ ،از ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺳﺨﻨﮕﻮ و وزﯾﺮان ﻣﺮﺑﻮطﮫ
اﯾﻦ ﺣﻘﻮقھﺎ را »ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ« و »ﺻﺤﯿﺢ« و »از ﺷﯿﺮ ﻣﺎدر ﺣﻼلﺗﺮ« و ﻣﺤﺪود ﺑﮫ ﭼﮭﺎر ﻧﻔﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و ﺑﮫ آن راﺿﯽ و ﺧﺸﻨﻮدﻧﺪ اﻣﺎ در ھﻤﯿﻦ ﺣﺎل
از ﻛﺎرﺗﻦﺧﻮاﺑﯽ ﻧﺎراﺿﯽاﻧﺪ؟!
نهCا مCعتادنCد و سCرپCناهی
ط سCرمCا در گورهCای آمCاده میخوابCند .آ 
عCد های در قCبرسCتان نCصيرآبCاد شهCريCار ،شCبهCا را از فCر 
نCدارنCد .بCه هCر حCال هCم حکومCت اسCالمی ایCران ،مسئول ايCن نوع پCديCدههCا و فCجایع انCسانی هسCتند .قوه قCضایCیه حکومCت
ندهی کCالن مواد مخCدر در ایCران ،در دسCت »خودی «هCا
اسCالمی هCر روز مCعتادان درمCانCده را بCاالی دار می بCرد امCا سCازمCا 
و بهخصوص سپاه پاسداران است.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﮫ اﯾﻦ دوره ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ھﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮاﻧﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﺻﺤﻨﮫ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ
دوﻟﺖ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺎﮐﻤﮫ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﻗﺸﺮ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﮫ اﺻﻮلﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺪح رھﺒﺮ را ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﺟﻤﻊ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﮫ اﺻﻼحطﻠﺒﺎن اﺑﺎﯾﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪ
ﺧﻮاﻧﺪن ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
در ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ھﻢ ﮐﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ روﺷﻨﻔﮑﺮان و ھﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﯽ ﮐﮫ در ﭘﺰ و ﻟﺒﺎس اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﺷﯿﻮهھﺎﯾﯽ را در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی
راﺳﺖ و دوﻟﺖھﺎ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ.
از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﻛﮫ رﯾﺸﮫای ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﻧﺴﺎن دارد ،ﻓﺮھﻨﮓ اﺳﺖ .ﻓﺮھﻨﮓ ھﺮ ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﻛﮫ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ واژهای اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﺎوت
اﻧﺴﺎنھﺎ از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﺟﻮدات و در ھﻤﺎن ﺣﺎل ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه اﻧﺴﺎنھﺎ از ﯾﻜﺪﯾﮕﺮ و ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ دھﻨﺪه آنھﺎ اﺳﺖ
ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻛﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﭘﺪﯾﺪهھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد آن اﺳﺖ ﻛﮫ ﻧﺨﺴﺖ؛ ﻓﺮھﻨﮓ دارای ﻣﻔﮭﻮﻣﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﻌﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،دوم؛ ﻓﺮھﻨﮓ دارای دو
ﺟﻨﺒﮫ ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ .و ﺳﻮم؛ ﻓﺮھﻨﮓ اﻣﺮ ذاﺗﯽ اﻧﺴﺎنھﺎ اﺳﺖ و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ھﻤﮫ اﻧﺴﺎنھﺎ اﺳﺖ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دوﻟﺖ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ذاﺗﯽ
اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺪود اﺳﺖ.
ﯾﻜﯽ از ﻧﻘﺶھﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﻓﺮھﻨﮓ در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﻛﻨﺪ ھﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﮫ اﻓﺮاد و ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳﺖ .ﯾﻜﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻘﺶھﺎی ﻓﺮھﻨﮓ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آن ﺟﮭﺖ
ﺣﻀﻮر در دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﮫھﺎ و ﺣﻮزهھﺎی اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد رﻓﺘﺎرھﺎﯾﯽ ﺧﺎص در ﺣﻮزهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﺎنﻛﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
اﻗﺘﺼﺎد ،ﺳﯿﺎﺳﺖ و اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﻓﺮھﻨﮓ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
در ﻧﮕﺎه اﺳﻼم دوﻟﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﭼﻨﺎنﻛﮫ در آﯾﺎت و رواﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﺟﻤﻌﯽ
ﺿﺮورت ﺗﺒﻌﯿﺖ از رھﺒﺮ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ در دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻓﺮد و ﺣﻘﻮق و آزادیھﺎﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺪﻣﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در دﯾﺪﮔﺎه روﺣﺎﻧﯿﻮن ﻣﻌﺎﺻﺮ ھﻢﭼﻮن ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﻣﻄﮭﺮی ،ﺧﺎﻣﻨﮫای و ،...در ﻣﻮرد دﺧﺎﻟﺖ ﺗﺎم دوﻟﺖ در اﻣﻮر
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن و زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ،ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ »ھﺪاﯾﺖ ﻋﺎﻣﮫ ﻧﺒﻮی« ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ اﺳﺖ.
ﺧﺎﻣﻨﮫای ﻧﯿﺰ ﺑﮫﻋﻨﻮان رھﺒﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در ﻋﺮﺻﮫ ﻓﺮھﻨﮓ و ھﻨﺮ ﻧﯿﺰ روﯾﻜﺮدی ﻋﻤﻠﮕﺮاﯾﺎﻧﮫ دارد .اﯾﺸﺎن در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در دﯾﺪار ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ در  21دی ﻣﺎه  1382در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ» :ﻧﮫ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮھﻨﮓ را در

ﺧﺎﻣﻨﮫای ﻧﯿﺰ ﺑﮫﻋﻨﻮان رھﺒﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،در ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در ﻋﺮﺻﮫ ﻓﺮھﻨﮓ و ھﻨﺮ ﻧﯿﺰ روﯾﻜﺮدی ﻋﻤﻠﮕﺮاﯾﺎﻧﮫ دارد .اﯾﺸﺎن در
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد در دﯾﺪار ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ در  21دی ﻣﺎه  1382در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ» :ﻧﮫ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮھﻨﮓ را در
ﺟﺎﻣﻌﮫ رھﺎ ﻛﺮد ﻛﮫ ھﺮ ﭼﮫ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ،ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻧﮫ ﻣﯽﺷﻮد آن طﻮر ﺳﺨﺖﮔﯿﺮیھﺎی ﻏﻠﻄﯽ را ﻛﮫ ﻧﮫ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﮫ ﻣﻔﯿﺪ ،اﻟﮕﻮ ﻗﺮار داد« .در
ﺟﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ او ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻋﯿﻨﯽﺗﺮ و ﻣﻠﻤﻮسﺗﺮی ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ» :ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮔﻔﺖ دوﻟﺖ ﺑﮫ اﯾﻤﺎن ﻣﺮدم ﻛﺎری ﻧﺪارد؛ ﻧﮫ ﻣﺪﺗﯽ اﯾﻦ ﻓﻜﺮ را ﺗﺮوﯾﺞ
ﻛﺮدﻧﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻏﻠﻂ اﺳﺖ .دوﻟﺖ وظﯿﻔﮫ دارد .ﭼﮫطﻮر وزارت ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺑﺎ دارو ﻓﺮوشھﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﻛﻨﺪ .اﻣﺎ وزارت
ارﺷﺎد ﺑﺎ ﻣﺨﺪر ﻓﺮوشھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻜﻨﺪ؟ ﺑﺎ ﺳﻢ ﭘﺮاﻛﻨﺎن ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺒﺎرزه ﻧﻜﻨﺪ؟ اﯾﻦ وظﯿﻔﮫ دوﻟﺖ اﺳﺖ«.

رﯾﺸﮫ و ﭘﯿﺪاﯾﺶ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه را ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﻠﺴﻔﮫ ﺣﺎﻛﻤﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﻛﺮد .ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽھﺎی ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪه در اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺤﺮانھﺎﯾﯽ ﻛﮫ
در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼﺎد در ﺳﺎلھﺎی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ،ﻛﺎراﯾﯽ دوﻟﺖ در اداره اﻣﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ روﺑﮫرو ﺷﺪ .از دھﮫ
 ،1980ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﺷﺪن ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﯾﻌﻨﯽ واﮔﺬاری اﻣﻮر از ﻧﮭﺎد دوﻟﺖ ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،در ﺑﺮﺧﯽ از ﻛﺸﻮرھﺎ وارد ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﺎزهﺗﺮی ﺷﺪ.
واﺣﺪھﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﺘﻮﺳﻄﯽ ﻛﮫ در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖھﺎ ﺑﻮد ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه اﻓﺰاﯾﺶ ﻛﺎراﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺧﺎص ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداران ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .در
ﻧﯿﻤﮫ دوم دھﮫ ھﺸﺘﺎد ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺳﯿﺎﺳﯽ  -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻛﮫ ﺑﺎ اﺿﻤﺤﻼل ﺳﻮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ،
زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺸﺪﯾﺪ و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﻚ روﻧﺪ ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻤﺪه ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .ﺑﮫ ﮔﻮﻧﮫای ﻛﮫ اﮔﺮ در ﻛﺸﻮری ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺑﮫﻋﻨﻮان
ﯾﻚ اﻣﺮ ﺿﺮوری واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﺮای ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ ﻗﺎﻓﻠﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎﻧﻚ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﻏﯿﺮه ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی آن ﻛﺸﻮر ،در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر دوﻟﺖھﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
در ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﺻﻞ ﮐﻠﯽ و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻛﮫ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﻜﻮﻣﺘﯽ ﺟﮭﺎن ﻏﺮب اﺳﺖ ﺿﺮوری ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .اﺻﻮﻻ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ،
ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻈﺎمھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ اﺻﺎﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺳﺎﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮫ اﯾﻦ دﺳﺘﮫ از ﻛﺸﻮرھﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد از ﺟﻤﻠﮫ
در ﺣﻮزه ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺑﺰارھﺎی ﺗﻀﻤﯿﻦﻛﻨﻨﺪه ﺳﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ اﺳﺖ ﻛﮫ ﭼﺎرﭼﻮب
دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ را در ﺣﻮزه اﻣﻮر ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎص ﺷﺮﻛﺖھﺎی ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی و ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ و ﻧﻘﺶ و ھﻮﯾﺖ ﺗﺒﻌﯽ دوﻟﺖھﺎ در ﻗﺒﺎل آنھﺎ ،در ﺑﻌﺪ
ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫ و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻋﻠﻮم ﻧﯿﺰ ھﻢﭼﻮن ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ،دوﻟﺖ ﺑﮫ ﺻﻮرت واﺳﻄﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﻛﻨﺪ.
از اﯾﻦ رو ،دوﻟﺖ و ﮐﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در اﻣﻮر ﻓﺮھﻨﮕﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺼﻮد و اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﺪهھﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺣﻜﻮﻣﺘﯽ
ﺑﻮده ﻧﮫ آنﭼﮫ ﻛﮫ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺮدﻣﯽ ﺟﺮﯾﺎن دارد .ﺟﺎﻣﻌﮫ در دﯾﺪﮔﺎه ﺑﮫ ھﯿﭻ اﻧﮕﺎﺷﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد و اﺳﺘﺮاﺗﮋیھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺎورھﺎ
و اﻋﺘﻘﺎدات ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﮕﺮشھﺎی ﺗﻮدهھﺎی ﻣﺮدم ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﻛﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،ﺗﻮﺳﻌﮫ ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺟﻨﺒﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫ اﺑﺰاری
دارد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻛﮫ ﺗﻮﺳﻌﮫای ﻛﮫ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯿﺶﺗﺮ در ﺗﻮﺳﻌﮫ اﺑﺰارھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ اﺳﺖ ﻛﮫ در ﺧﺪﻣﺖ اھﺪاف ﺣﻜﻮﻣﺖاﻧﺪ .در واﻗﻊ در اﯾﻦ
ﺑﺎور ،دوﻟﺖھﺎ ﺑﮫ ﺟﺎی ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻧﮕﺮشھﺎ و ﺗﻮﺳﻌﮫ اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎي ﻓﺮھﻨﮕﻲ ﺑﮫ رو ﺑﻨﺎھﺎ ﺗﻮﺟﮫ دارﻧﺪ و از آن ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫ اﺑﺰاری در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﺑﮭﺮه
ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ،ﺑﮫﺧﺼﻮص در ﻧﺰد ﮔﺮاﯾﺸﺎت راﺳﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻆﮐﺎر ،ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ،ﻣﻠﯽﮔﺮاﯾﯽ ،ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ﻛﮫ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫھﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﻚ ﻣﺒﺘﻨﯽ
اﺳﺖ ،ﺑﮫ دوﻟﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﻛﺰﯾﺖ و ﻣﺤﻮر ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﻛﻨﺪ .در اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه دوﻟﺖ ﺑﮫﻋﻨﻮان ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻧﮭﺎد در ﻧﻈﺎم ﻣﻮازﻧﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ را ﺑﺮﻋﮭﺪه دارد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،اﺻﻮﻻ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰیھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺟﺪا و
ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺗﺎﺛﯿﺮات دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎص آن ﺑﮫﻋﻨﻮان ﻣﺘﻮﻟﯽ و ھﺪاﯾﺖﻛﻨﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺣﻮزه ﻓﺮھﻨﮓ و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰیھﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﺑﮫ ﻧﺤﻮ ﮔﺴﺘﺮدهای ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﮭﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار دارد .از اﯾﻦرو ،وظﯿﻔﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻛﻼن ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﺑﮫ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻋﮭﺪه دوﻟﺖ اﺳﺖ
و ھﻨﻤﻨﺪ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻦ اھﺪاف ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻨﯿﺎدیﺗﺮﯾﻦ اﻣﺮ در ﻋﺮﺻﮫ ﻓﺮھﻨﮓ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ذاﺗﯽ اﻧﺴﺎنھﺎﺳﺖ و ﺑﺎ اﻧﺴﺎنھﺎﺳﺖ ﻛﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﻛﻨﺪ از
ھﻤﯿﻦرو اﺳﺖ ﻛﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﮫ داﺷﺖ در ذات ،اﻣﻜﺎن دﺳﺖﻛﺎری و دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف ﻧﯿﺴﺖ ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮﯾﺤﺎ ﮔﻔﺖ ﻛﮫ دوﻟﺖ ﺣﻖ دﺧﺎﻟﺖ در
زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد و ﻓﺮھﻨﮓ آن ھﺎ ﻧﺪارد .از ھﻤﯿﻦرو اﺳﺖ ﻛﮫ ھﻤﮫ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان و ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﺮﺻﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ،دوﻟﺖھﺎ را از دﺧﺎﻟﺖ در ﻣﺤﺘﻮای ﻓﺮھﻨﮓ
ﺑﺮ ﺣﺬر ﻛﺮدهاﻧﺪ.
در ھﻤﯿﻦ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻛﮫ »ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻓﺮھﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﮫطﻮر ﺧﻼﺻﮫ باﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﮫ دوﻟﺖھﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در
ﻣﺤﺘﻮای ﻓﺮھﻨﮓ ،در آﻓﺮﯾﻨﺶ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و آزادی ﺑﯿﺎن و ﻋﻘﯿﺪه و ﺗﺸﮑﻞ ھﻨﺮﻣﻨﺪان و آﻓﺮﯾﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﯾﺎ آن ﻛﮫ آنھﺎ را
ﻣﺤﺪود و ﯾﺎ ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﺳﺮﮐﻮب ﺳﺎزﻧﺪ .ﻧﮭﺎدھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮھﮕﯽ ،ھﻨﺮی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﻞ از دوﻟﺖ ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎندھﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
در ﻓﻀﺎﯾﯽ آزاد و ﺑﺮاﺑﺮ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎن دھﻨﺪ و ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺮی آن ﺑﺎﺷﻨﺪ و وﺟﻮد دوﻟﺖ را ھﻤﻮاره زاﺋﺪ و اﻧﮕﻠﯽ
اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
ﺣﻮزه ﻓﺮھﻨﮓ اﮔﺮﭼﮫ ﺣﻮزهای اﺳﺖ ﻛﮫ ﺷﻨﺎﺧﺖ آن ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﮫ ﻋﺮﺻﮫای اﺳﺖ ﻛﮫ ھﻤﮫ ﻋﺮﺻﮫھﺎی دﯾﮕﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺎ آن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارﻧﺪ .از اﯾﻦرو ،دوﻟﺖ ﺑﮫﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم در ھﯿﭻ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﮫﺧﺼﻮص دوﻟﺖ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ
ﻗﺪرت ،ﻧﯿﺮو اﺗﻈﺎﻣﯽ ،ﻣﺨﻔﯽ ﻋﻠﻨﯽ و ارﺗﺶ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﮫ و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری و ﻣﺠﺮﯾﮫ و ﻏﯿﺮه ،اھﺪاف و ﻧﻈﻢ و اﻧﻀﺒﺎط اﻣﻮر ﺧﻮد را از ﺑﺎﻻ
و ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺮدم ،ﺑﮫ ﮐﻞ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ک ھﺮد ﺟﮭﺎن اﻣﺮوز دﻟﻮت ﺗﻨﮭﺎ و ﺗﻨﮭﺎ ﺣﺎﻓﻆ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداران و ﻗﺪرت و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮدش اﺳﺖ ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺮدم اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎ ﻗﺪرت ﺑﺎ اﻣﺮ »ﻣﻠﺖ  -دوﻟﺖ« ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ورزﯾﺪ و
ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﺑﯽ ﺷﻮراﯾﯽ و ﺷﻌﻮر ﺟﻤﻌﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺎﮐﯿﺪ ورزﯾﺪ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﮔﺎمھﺎی ﺟﺪی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮداﺷﺖ.
ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ در ھﻤﺦ ﻋﺮﺻﮫھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ھﻨﺮی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺑﺪون دوﻟﺖ ھﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ و ھﻢ اﻣﻜﺎنﭘﺬﯾﺮ و ھﻢ ﺑﺮای
ﺟﺎﻣﻌﮫ از ھﺮ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺻﺮﻓﮫ اﺳﺖ و ﺑﮫ اﻧﮕﻠﯽ وﺳﯿﻊ و ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺰرگ ﺑﮫ ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه »ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و دوﻟﺖ« ،ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه داد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫھﺎ و
ارزشھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﻓﺪای ﺧﻮد و در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻗﻠﯿﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫدار ﮐﻨﺪ.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ دوﻟﺖھﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻋﺮﺻﮫھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ،ﻛﻨﺘﺮل ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﺸﺎرﻛﺖھﺎی
ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ زﻣﯿﻨﮫھﺎی رﺷﺪ ﻓﺮھﻨﮓ ﺑﺮاﺑﺮیطﻠﺒﺎﻧﮫ و آزادیﺧﻮاھﺎﻧﮫ و ﻋﺪاﻟﺖﺟﻮﯾﺎﻧﮫ را ﺷﺪﯾﺪا ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ .از اﯾﻦرو ،ﺑﺎ ﺗﻔﺮﻗﮫ،
رﻗﺎﺑﺖھﺎ و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﻠﯽ و ﻣﺬھﺒﯽ ،ﺟﻨﮓھﺎی داﺧﻠﯽ و ﻓﺮاﻣﺮزی ﺧﻮد ،زﯾﺴﺖ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺸﺮﯾﺖ را در ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﺧﻄﺮات از ﺟﻤﻠﮫ
ﺗﺮورﯾﺴﻢ دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﻗﺮار داده اﻧﺪ.
ﺳﺮان ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا اﯾﻦ ھﻤﮫ ﻓﻘﺮ ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﺷﮑﺎف طﺒﻘﺎﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻋﻤﯿﻖﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﺣﺪود 10
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺎ  16ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺣﺎﺷﯿﮫﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﮫ اذﻋﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد و ﺑﺮ ﭼﯿﺰی ﺣﺪود  8ﺗﺎ  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﯿﮑﺎر ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی رﺷﺪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری و ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداران ﺑﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ
ﻓﺸﺎرھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮان و ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺖﮐﻢ ﭼﮭﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻢ ﺗﺮ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﮫ آﻧﺎن و ﻋﺪم ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﻤﺰد ﻧﺎﭼﯿﺰ ،ھﻢ ﺷﮑﺎف طﺒﻘﺎﺗﯽ را
ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺮ ﮐﺮده و ھﻢ آﺳﯿﺐھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ
ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،طﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺗﺒﻌﯿﺾآﻟﻮد و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ و ﻏﯿﺮاﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﮫﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد و آﯾﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺑﮫﮐﻠﯽ ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ واﮔﺬار ﮐﺮدهاﻧﺪ و ھﯿﭻ اراده ای از ﺧﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎزی ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان داده اﺳﺖ ﮐﮫ در ﮐﻨﺎر درآﻣﺪھﺎی ﺳﺮﺷﺎر ﻧﻘﺘﯽ و ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ زﯾﺴﺖ و
زﻧﺪﮔﯽ و ﺟﺎن ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﮫوﯾﮋه ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻢﭼﻨﺎن ﺑﺮ ﺳﺮﮐﻮب و ﺳﺎﻧﺴﻮر ،زﻧﺪان و اﻋﺪام و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی

وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎزی ﺑﮫ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﯾﺮان داده اﺳﺖ ﮐﮫ در ﮐﻨﺎر درآﻣﺪھﺎی ﺳﺮﺷﺎر ﻧﻘﺘﯽ و ﻏﯿﺮﻧﻔﺘﯽ ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﮫ وﺿﻌﯿﺖ زﯾﺴﺖ و
زﻧﺪﮔﯽ و ﺟﺎن ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﮫوﯾﮋه ﻣﺰدﺑﮕﯿﺮان ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ھﻢﭼﻨﺎن ﺑﺮ ﺳﺮﮐﻮب و ﺳﺎﻧﺴﻮر ،زﻧﺪان و اﻋﺪام و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
روزاﻓﺰون ﺑﺮ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان ،ﺑﻠﮑﮫ دﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽھﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ و ﺟﻨﮓطﻠﺒﺎﻧﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺎﻧﻮرھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮرھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮرﯾﮫ ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﯾﻤﻦ ،ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،و ...ﺑﺰﻧﺪ و ﺛﺮوتھﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﻣﻮر اﺷﺘﻐﺎل و رﻓﺎه و ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ
اﺧﺘﺼﺎص دھﺪ ﺑﮫ ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ و ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﺟﮭﺎن اﻣﺮوز ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری
اﺳﺖ اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﻼﻣﯽ در داﺧﻞ و در ﻣﻨﻄﻘﮫ اﺳﺘﺜﻨﺎھﺎی زﯾﺎدی دارد.
در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ دوﻟﺖ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻧﮭﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺟﺰ اﺑﺰار ﺳﺎﻧﺴﻮر و ﺳﺮﮐﻮب ،راﻧﺖﺧﻮاری و ﻏﺎرﺗﮕﺮی ،وﯾﺮانﮔﺮی و ﺳﺮﮐﻮب
اﯾﺪهھﺎ و آرزویھﺎی زﯾﺒﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﮐﺎرﮐﺮد دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد و ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﻔﻆ ﺧﻮد و اﻗﻠﯿﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫدار را ﺑﮫ ھﺮ ﺑﮭﺎﯾﯽ ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر و آوارﮔﯽ
ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﺪﻧﻈﺮ دارد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ دﺳﺖ ﺷﮭﺮوﻧﺪان ﺑﺴﺘﮫ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﯿﻊ و ﺑﺮده دوﻟﺖ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ
ﻣﻨﺘﻈﺮ زﻧﺪان و ﺷﮑﻨﺠﮫ و اﻋﺪام و ﺗﺒﻌﯿﺪ و زﻧﺪﮔﯽ در اﻧﺰوا و ﻓﻼﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
آﻧﺘﻮﻧﯿﻮ ﮔﺮاﻣﺸﯽ ،ﺑﮫﻋﻨﻮان ﯾﻚ ﻣﺎرﻛﺴﯿﺴﺖ ﺑﺎ طﺮح اﯾﻦﻛﮫ ﻓﺮھﻨﮓ ﺗﻮدهای ،ﯾﻚ ﻓﺮھﻨﮓ ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻄﮫ و ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺳﺖ ،آن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﺴﻠﻂ ﻗﺮار داده و ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد ﻛﮫ ھﮋﻣﻮﻧﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ طﺒﻘﮫ ﻣﺴﻠﻂ ﻛﮫ ﺑﮫﻋﻨﻮان دوﻟﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺤﺴﻮب ﻛﺮد  -اﮔﺮﭼﮫ دوﻟﺖ از دﯾﺪﮔﺎه
ﻣﺎرﻛﺴﯿﺴﺘﯽ اﺑﺰاری در دﺳﺖ طﺒﻘﮫ ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ -از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﺑﮫ ﭼﺎﻟﺶ ﻛﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﮫ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎرﻛﺴﯿﺴﺘﯽ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ
را در ﻋﺮﺻﮫ ﻓﺮھﻨﮓ از اﯾﻦ رو ﺣﺎﺋﺰ اھﻤﯿﺖ ﻣﯽداﻧﺪ ﻛﮫ ﺟﮭﺖ ﻛﺴﺐ اﺟﻤﺎع ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﺮای ﭘﯿﺮوی طﺒﻘﺎت ﭘﺎﯾﯿﻦ از طﺒﻘﮫ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮای دوﻟﺖ دارای
ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ و ﻛﻨﺘﺮل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از طﺮﯾﻖ ﻛﺴﺐ و اﯾﺠﺎد ھﻤﯿﻦ اﺟﻤﺎع ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
آنﭼﮫ ھﻢ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﮫ ﺑﮫﻋﻨﻮان ھﻨﺮ »ﻣﺴﺘﻘﻞ« ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﮫ ﺳﻤﺖ راﻧﺖ ﺧﻮاری ﮔﺮاﯾﺶ دارد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن آنﭼﮫ ﻋﻤﻼ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺧﻠﻖ اﺛﺮ ھﻨﺮی ﺑﺮای ﻣﺮدم اﺳﺖ و از اﯾﻦ ﻣﮭﻢﺗﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺴﻮر و اﺧﺘﻨﺎق و ﺑﮫ طﺒﻊ آن ﺧﻮدﺳﺎﻧﺴﻮری .واﻗﻌﺎ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽﺷﻮد از ھﻨﺮﻣﻨﺪی ﮐﮫ
ﺗﻤﺎم ﺣﯿﺎﺗﺶ واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﺗﻮﻗﻊ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻤﯿﺰی ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﺟﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﯿﻦ رﯾﺎﮐﺎری
اﺳﺖ؟ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ھﻨﺮﻣﻨﺪان داﺋﻢ دم از ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻮدن ھﻢ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و ھﻤﮫ ﺟﺎ ﺧﻮد را »ﺧﺎدم« ﻣﺮدم
ﺧﻮاﻧﺪه و ھﺪفﺷﺎن را ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮫ ﻓﺮھﻨﮓ و ھﻨﺮ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺿﺪﯾﻦ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﺳﺖ؟ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﮫ ھﻢ ﻣﺪح دوﻟﺖ و
ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ و ھﻢ ﺧﻮد را در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ھﻤﻮاره ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﻣﺮدم در ﺗﻀﺎد اﺳﺖ؟ ﺑﮫ
ﺧﺼﻮص در ﺳﺎﺧﺘﺎرھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﺮدﺳﺎﻻری و ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ.
ﻧﮭﺎﯾﺘﺎ در تCمامی جCهان ،تCا وقتی هCنرمCند مCحتاج و وابسCته بCه مCراكCز قCدرت و دولCت اسCت ،بCايCد فCاتCحهاش را خوانCد؛ چCرا كCه
ايCنگونCه وابسCتگی و احCساس نCياز از اسCتقالل ،رکگویی ،سCراحCت ،شCفافCيت و صCداقCت نCگاه هCنرمCند بCه جCهان پCيرامون
كاسته و در نتيجه قدرت تاثيرگذاری او را بر جامعه از بني میبرد.
ن Cهای Cتا اﺑﺮاھﯿﻢ رﺋﯿﺴﯽ ،ﺗﻮﻟﯿﺖ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس ،ﯾﮑﯽ از ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاھﺎ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﮭﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای اﺻﻮلﮔﺮاﯾﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﮭﻮری اردﯾﺒﮭﺸﺖ
 1396اﺳﺖ .اﻣﺎ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﺗﻮری او ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻋﻀﻮﯾﺖ در »ھﯿﺌﺖ ﻣﺮگ ﭼﮭﺎر ﻧﻔﺮه« ﮐﮫ در ﺳﺎل  1367اﺣﮑﺎم اﻋﺪام ﭼﻨﺪ ھﺰار زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را
ﺻﺎدر ﮐﺮد» .ھﯿﺌﺖ ﻣﺮگ ﭼﮭﺎر ﻧﻔﺮه« در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ،1367در ﻣﺤﺎﮐﻤﮫھﺎﯾﯽ اﻏﻠﺐ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫای ،ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ھﺰار زﻧﺪاﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﮫ اﻋﺪام
ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد .زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ اﻋﺪام ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﮔﺬراﻧﺪن ﺣﮑﻢ زﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ.
در روزھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ اﻋﺪامھﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد ،آﯾﺖﷲ ﻣﻨﺘﻈﺮی ﺧﻄﺎب ﺑﮫ اﻋﻀﺎی ھﺌﯿﺖ ﻣﺮگ ،ﮐﮫ اﺑﺮاھﯿﻢ رﺋﯿﺴﯽ و ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی وزﯾﺮ دادﮔﺴﺘﺮی
دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آنھﺎ ﺑﻮد ﮔﻔﺖ» :ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺘﯽ ﮐﮫ در ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪه و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ را ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﮫدﺳﺖ ﺷﻤﺎ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﺎم ﺷﻤﺎ را در آﯾﻨﺪه ﺟﺰو ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎران در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ«.
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ ﭼﮭﺎر دھﮫ از ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﺶ ،ھﻨﻮز ﺑﮫ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدھﺪ ﮐﮫ از ﺣﻖ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ وﮐﯿﻞ
ﻣﺪاﻓﻊ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ھﻢﭼﻨﯿﻦ در دادﮔﺎهھﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی زﻧﺪاﻧﯿﺎن اﺟﺎزه ﺣﻀﻮر در آن و ﭘﯽﮔﯿﺮی ﭘﺮوﻧﺪه اﻋﻀﺎی ﺧﻮد داده
ﻧﻤﯽﺷﻮد.
واقC Cعیت ایC Cن اسC Cت کC Cه مC CاجC Cرای انC CتخابC Cات ریC CاسC CتجC Cمهوری و غC Cیره در ایC Cران را تC Cنها بC CایC Cد در چC Cارچوب رقC CابC Cت مC Cیان
حهCای درود حکومتی نCگریسCت کCه هCر یCک در پی »تCقسیم قCدتCر ،حCاکCمیت ،ثCروت ،رانCتهCا و پسCتهCا اجCرایی« بCرای
جCنا 
حCامCیان خود اسCت .بCه عCبرات دیCگر ،رای مCردم ،رایی بCرای انCتخاب نیسCت ،بCلکه رای بCه حکومCت آپCارتCایCد جنسی ،سCرکوب
و سانسور ،شکنجه و اعدام ،ترور و خشونت ،جنگ ،تجاوز و فقر و فالکت اقتصادی است.

***
در ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﻓﺮادی ﮐﮫ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ رﯾﯿﺲ دوﻟﺖ ﯾﺎ اﻋﻀﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا ﯾﺎ ﺧﺒﺮﮔﺎن در اﯾﺮان ،ﺑﺪون
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﺎﻣﻨﮫای ﯾﺎ ﺳﭙﺎه اﻣﮑﺎنذﯾﺮ اﺳﺖ و رای ﻣﺮدم ﺗﺎﺛﯿﺮ دارد ﺳﺨﺖ در اﺷﺘﺒﺎه ھﺴﺘﻨﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﯿﻔﺘﮕﺎن
ﺑﺴﯿﺎری دارد ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﮫ آن ،از اﻣﺘﯿﺎزات و راﻧﺖھﺎ و ﭘﺴﺖ و ﻣﻘﺎم ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﯿﺖ و ﻧﮭﺎدھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ
و ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ روی آنھﺎ ،ﺣﺴﺎب ﺑﺎز ﮐﺮده و اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آنھﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ از
ﮐﯿﺴﮫ ﻣﺎرﮔﯿﺮی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺮون ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﮫ اوﻻ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ وﻓﺎداری و ﺣﺮف ﺷﻨﻮی را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ و ﺛﺎﻧﯿﺎ در ﮐﻨﺎر
ﮔﻮش ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺑﮫ رھﺒﺮ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﺑﮫ ﻗﺸﺮ روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻧﯿﺰ وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد ﭼﮫ ﻧﯿﺎزی ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﺪھﺎ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و دهھﺎ روزﻧﺎﻣﮫ و رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن اﻧﺤﺼﺎری داﺷﺘﮫ و ﻣﺪام ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﯾﺎ ﻋﻠﯿﮫ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ
ﮔﺮوه ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﺪ .ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻗﯿﻘﺎ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻧﯿﺎﻣﺪن ﻧﺎﻣﺰدھﺎی ﻏﯿﺮ وﻓﺎدار ،از ﺻﺎﻓﯽ رد
ﺷﺪن ﻧﺎﻣﺰدھﺎی وﻓﺎدار و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺎﻣﺰد وﻓﺎدار اﻣﺎ ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
اﮔﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﺧﺎم و ﺑﮫﺻﻮرت اﻧﺘﺼﺎب ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺸﯽ ازاﺻﻼحطﻠﺒﺎن ﻣﺬھﺒﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﮫ
اﺻﻼحﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺑﺨﺸﯽ از دوﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﺮان ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ و ﺑﺪه و ﺑﺴﺘﺎن ﻣﺨﻔﯽ و ﻋﻠﻨﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ
وﺟﻮد و رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن ﺟﻨﺎح ﻣﯿﺎﻧﮫرو و ﺟﻨﺎح ﺗﻨﺪرو را ﺑﺎور ﻧﺨﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد .ھﻨﺮ رھﺒﺮی و ﻧﮭﺎدھﺎی واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ آن ،در اﻧﺠﺎم
اﯾﻦ ﺷﻌﺒﺪهﺑﺎزی ﺳﻨﮓ ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﺻﺤﻨﮫ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر را طﻮری آراﯾﺶ ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﮫ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺎﻣﻼ اﻧﺘﺼﺎﺑﺎت
ﻧﺒﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻓﺮد ﻏﯿﺮ وﻓﺎداری ﻧﯿﺰ از ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﯾﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم و اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﮭﺎن ،ﺗﺼﻮر
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺧﻮد رﯾﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ در ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ دﺳﺘﮫ از ھﻨﺮﻣﻨﺪان و روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ﭼﮫ زﯾﺒﺎ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ» :آﻧﺎن دزداﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﺮاغ آﻣﺪه

اﺣﻤﺪ ﺷﺎﻣﻠﻮ در ﺗﻮﺻﯿﻒ اﯾﻦ دﺳﺘﮫ از ھﻨﺮﻣﻨﺪان و روﺷﻨﻔﮑﺮان ،ﭼﮫ زﯾﺒﺎ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ» :آﻧﺎن دزداﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﺮاغ آﻣﺪه
ھﺴﺘﻨﺪ«.
نگ C Cذار
له C Cا پ C Cیش زن C Cدهی C Cاد »اح C Cمد ش C Cاملو« در گفتگو ب C Cا مس C Cلم منصوری مس C Cتن دس C Cاز و ب C Cینا 
س C Cا 
سCینمایی زیCرزمینی ایCران ،گCفته بود» :روشCنفکران بCرای اولCین بCار نیسCت کCه پشCت حکومCتهCا پCنهان
نجCا هCمیشه مCردم عCادی
میشونCد و سCر از آخور حکومCت در میآورنCد .چCیزی کCه عCجیب اسCت در ای C
از به اصطالح روشنفکر و هنرمندش جلوتر بود هاند«.
»هCنرمCند هCميشه بCر قCدرت اسCت نCه بCا قCدرت ،حCاال اگCر يکی میخواهCد بCرود بCا قCدرت بCاشCد ،بCگذار بCرود
سجCمهور دار بCزنCد ،اصCل بCرايCم مCهم نيسCت ،نCه زنCده بودنCش بCرايCم
خودش را بCا بCند تCنبان فCالن ریCي 
مهم است نه مردنش«.
اکنون بCا توجCه ب Cه مواضع احCمد شCاملو ،بCایCد از آن بCخش نویCسندگCان و هCنرمCندان ایCرانی پCرسCید کCه
شCما در ایCن قCدرت و حCاکCمیت سی و هشCت سCالCه حکومCت اسCالمی و انCتخابCاتCش چCه چCیزی نCصیب
شما و مردم عادی شده است که پس از این نیز بشود!
سهشنبه بیست و ششم اردیبهشت  - 1396شانزدهم مه 2017

ضمیمه:
نچC Cه کC Cه تC Cا امC Cروز در فC Cضای انC CتخابC Cات رخ داده و رسC Cان C CههC Cای رسمی و غC Cیررسمی نC CامC CزدهC Cای مC Cختلف
بC Cر اسC Cاس آ 
نها به شرح زیر است.
عرسانی کردهاند هنرمندان مختلفی از برخی نامزدها حمایت کردهاند که اسامی آ 
اطال 
هنرمندانی که از حسن روحانی حمایت کردند:
یاعCتماد ،کCیانوش عCیاری ،سCیما تCیرانCداز ،آزاده صCمدی ،حCسین یCاری ،داریوش پCیرنCیاکCان،
اصCغر فCرهCادی ،رخCشان بن 
هCمایون اسCعدیCان ،دانCیال حکیمی ،سCروش صCحت ،شCهاب حسینی ،تCرانCه عCلیدوسCتی ،مهCدی کCرمپور ،اسCتاد امCیرخCانی،
احCترام بCرومCند ،فCرهCاد آئCیش ،طCناز طCباطCبایی ،آزیCتا موگویی ،جCمشید مCشایخی ،مهCدی فCخیمزاده ،امCیرشCهاب رضویCان،
پوریCا پورسCرخ ،امCیرحCسین رسCتمی ،مهCران رنCجبر ،امCیر جCعفری ،سحCر دولCتشاهی ،مهCتاب کCرامتی ،سCتاره اسCکندری،
کیومCرث پوراحCمد ،رسول صCدرعCاملی ،داریوش کCاردان ،الCهام پCاوهنCژاد ،نCازنCین بCیاتی ،هسCتی مهCدوی ،حCمید گودرزی،
نزاده ،ویCشکا آسCایCش ،الCهام کCردا ،لیلی رشCیدی ،کCامCران تفتی،
نویCد محCمدزاده ،رضCا عCطاران ،سCامCان مCقدم ،علی قCربCا 
بCاران کوثCری ،مسعود امینیتCیرانی ،جCعفر صCانعیمCقدم ،مCریCم دوسCتی ،حCسن بCیدی ،آرش رصCافی ،علی کCریCم ،ابCراهCیم
جزاد ،بCیژن مCیربCاقCری ،مCجید توکلی ،مCجید بCرزگCر ،حCمید پورآذری ،اللCه اسCکندری ،پCانCتهآ بهCرام ،بCیژن بCیرنCگ ،رسول
ایCر 
ادهمی ،مهCدی احCمدی ،سCیدجCمال سCاداتCیان ،نیوشCا ضیغمی ،پCگاه آهCنگرانی ،فCرمCان فCتحعلیان ،عCادل بCزدوده ،پCریوش
نCظریCه ،حCسین زمCان ،مCحسن تCنابCنده ،سCهیل محCمودی ،شهCره سCلطانی ،آرتCمیس بCرزیCده ،حCسن بCرزیCده ،بهCزاد فCراهCانی،
رامCین صCدیقی ،شیوا ابCراهیمی ،کیوان سCاکCت ،محCمدرضCا هCدایتی ،حCسن پورشCیرازی ،امCیر جCدیCدی ،اکCبر عCاملی ،نCاصCر
مCمدوح ،افCشین هCاشمی ،بCرزو ارجCمند ،شهCرام مCکری ،محCمد کCارت ،مCرتضی جCذاب ،محCمد حCمز های ،هCادی آفCریCده ،شCیال
خCداداد ،نCسیم ادبی ،فCریCدون شهCبازیCان ،اتCابCک نCادری ،نCگار جواهCریCان ،الCناز حبیبی ،سCعید سهیلی ،مصطفی کCیایی،
صCابCر ابCر ،رضCا کCیانCیان ،محCمد بCصیری ،کCاوه سCجادی حسینی ،لCیال رشنوادی ،عCلیرضCا داودنCژاد ،مهCراب قCاسCمخانی،
یزاده ،رام Cین ن Cاص Cرن Cصیر ،پ Cری Cناز ای Cزدی Cار ،رض Cا ن Cاجی ،غوغ Cا ب Cیات ،ع Cاط Cفه رضوی ،شه Cرام
مه Cدی پ Cاک Cدل ،ه Cمایون غن 
عCبدلی ،نCرگCس آبCیار ،مCنیژه حCکمت ،مسعود جCعفری جوزانی ،فCاطCمه مCعتمدآریCا ،هCنگامCه قCاضCیانی ،فCریCبرز عCربنCیا،
داریوش اس C Cدزاده ،ن C Cگار ف C Cروزن C Cده ،وح C Cید ت C Cاج ،آرش ع C Cباسی ،ام C Cین اهلل رش C Cیدی ،رض C Cا داودن C Cژاد ،ب C Cاب C Cک ک C Cریمی ،جواد
تآبC Cادی ،پوران درخC Cشنده ،مهC Cتاب
نوروزبیگی ،ابC CراهC Cیم ابC CراهC Cیمیان ،شC Cراره صC Cالحی ،فC CرهC Cاد اصC Cالنی ،محC Cمود دول C C
کCرامتی ،حCسین پCاکCدل ،احCسان کCرمی ،رضCا صCادقی ،مCحسن امCیریوسفی ،سCام درخCشانی ،عCبدالCحسین مCختابCاد ،بCهناز
نفCر ،بCهاره رهCنما ،احCمد مهCرانCفر ،ابوالCفضل جCلیلی ،نCگار اسCکندرفCر ،پCرنCد زائCری ،فCرهCاد توحCیدی،
جCعفری ،ریCما رامCی 
سCیدضCیاء هCاشمی ،عCلیرضCا رئCیسیان ،محCمدحCسین فCرحCبخش ،بهCروز بCقایی ،سCجاد افCشاریCان ،یCداهلل صCمدی ،داریوش
ارجCمند ،هCادی مCرزبCان ،محCمدعلی بهمنی ،رضCا یCزدانی ،قCاسCم افCشار ،مCحسن کCیایی ،حCمیدرضCا آزرنCگ ،مCازیCار مCیری،
س Cعید روس Cتایی ،مح Cمدرض Cا ه Cنرم Cند ،رض Cا روی Cگری ،س Cام Cان اح Cتشامی ،دان Cیال حکیمی ،س Cیدعلی ص Cالحی ،مس Cتان Cه
مCهاجCر ،پCریCسا بCختآور ،کCمال تCبریCزی ،علی ملکی ،تCینا پCاکCروان ،فCرشCته صCدرعCرفCایی ،غCزل شCاکCری ،مهCرداد اسکویی،
کCریسCتوف رضCایی ،شCبنم مCقدمی ،پCرسCتو گلسCتانی ،فCرانCک جCنیدی ،مهCدی سCجاد هچی ،حCجت اشCرفزاده ،احCمد غCالمی،
عنوری ،محCمد اطCبایی ،بهCزاد خCداویسی ،هCادی کCاظمی ،امCیر اثCباتی ،مCرجCان اشCرفیزاده،
فCریCبا کوثCری ،عCلیرضCا شCجا 
نCادر بCرهCانی مCرنCد ،افCشین عCال ،آیCدا پCناهCنده ،پوریCا آذربCایCجانی ،کCاتوسCا قCلم فCرسCائی ،شCالCیزه عCارفپور ،حCسین مCهکام،
ننCژاد ،مCازیCار حبیبی نCیا ،آنCاهCیتا افCشار ،عCبدالسCتار کCاکCایی ،پCیروز
مونCا زنCدی ،بهCرنCگ دزفولی زاده ،محCمدعلی حCسی 
ارج Cمند ،ازج Cمله ه Cنرم Cندان ش Cاخصی هس Cتند ک Cه ت Cاکنون ح Cمای Cت خود را از ح Cسن روح Cانی در دوازده Cمین ان Cتخاب Cات
ریاست جمهوری اعالم کردهاند.
هنرمندانی که از ابراهیم رئیسی حمایت کرد هاند:
ابوال Cقاس Cم ط Cالبی ،ن Cادر ط Cال Cبزاده ،ع Cلیرض Cا ق Cزوه ،ن Cیسیه ش Cاهحسینی ،ج Cمال شورج Cه و م Cحسن علیاک Cبری ازج Cمله

هنرمندانی که از ابراهیم رئیسی حمایت کرد هاند:
ابوال Cقاس Cم ط Cالبی ،ن Cادر ط Cال Cبزاده ،ع Cلیرض Cا ق Cزوه ،ن Cیسیه ش Cاهحسینی ،ج Cمال شورج Cه و م Cحسن علیاک Cبری ازج Cمله
هنرمندان شاخصی هستند که تاکنون حمایت خود را از ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری اعالم کردهاند.
هنرمندانی که از محمدباقر قالیباف حمایت کرد هاند:
محCمود رضوی)تCهیهکCننده سCینما( ازجCمله هCنرمCندان شCاخصی اسCت کCه تCاکنون حCمایCت خود را از محCمدبCاقCر قCالCیباف
اعالم کرده است.
یطبا نیز هیچ هنرمندی حمایت نکرده است.
از مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشم 
هC CمچC Cنین از اسC Cحاق جC CهانC Cگیری تC Cاکنون هC CنرمC Cندی بC Cه صورت مسC Cتقیم حC CمایC Cت نC Cکرده اسC Cت امC Cا از آنC Cجا کC Cه مواضع
ج Cهان Cگیری و روح Cانی ب Cسیار ب Cه ه Cم ن Cزدی Cک اس Cت ح Cمای Cت ه Cنرم Cندان از ح Cسن روح Cانی را میتوان ب Cه نوعی ح Cمای Cت
غC CیرمسC Cتقیم از جC CهانC Cگیری دانسC Cت زیC Cرا بC Cرخی از سC CینماگC Cرانی کC Cه از حC Cسن روحC Cانی حC CمایC Cت کC Cرد هانC Cد مC CانC Cند فC CرشC Cته
طائرپور ،مجید توکلی و سیدمحمد بهشتی در سال فیلم انتخاباتی اسحاق جهانگیری نقش مهمی داشتند.

