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هاآيينه كنسرت بهانه به پورناظري سهراب و شجريان همايون با وگوگفت

نيستيم سنت فرمان به گوش ما

شايگان دانيال: عكس

بهاري امير|هنر و ادب گروه

استاد سايه. كند جدا پدر از را حسابش شايستگي به توانسته توانمند ييخواننده عنوان به شجريان همايون امروز
خيلي كه ييسايه است؛ دشوار بسيار اوست، همخون كه كسي براي آن از آمدن بيرون كه است سنگQ  آنقدر شجريان

شخصا كه رودمي را راهي امروز و شده فائق زيادي حدود تا امر اين بر همايون ولي نيامدند بيرون آن از شاگردانش از
كيخسرو فرزند پورناظري سهراب. نيست ناراضي پسر طريق اين از هم پدر ظاهرا هرچند است كرده تعريف خود براي

.بوده ترآسان كمي او براي رود،مي ييتازه مسير امروز سهراب اينكه البته و. دارد برخود را پدرش نامي نام هم پورناظري

گواه به و انداخته راه به يينشدهتجربه فضاهاي به ورود انگيزه با را شمس گروه سالش، و سن وجود با كيخسرو چراكه
.اندبوده همراه او با مسير اين در هم فرزندش دو هر البته و پيموده موفقيت با را راه اين شمس، گروه اعتبار و سلوك

معتقد البته و دارد پيشينيانش از گسست به ميل نوازندگي در چه و آهنگسازي در چه و است خانواده كوچك پسر سهراب
عمرش كاش اي كه (سياوش تاسيستازه گروه با همراهي در شجريان همايون. است گسست اين lزمه آگاهي كه است
قوامي با دوام سنتي هايگروه عمده خnف به دارد، دوام هم اگر البته و نباشد كوتاه سنتي هايگروه ديگر عمر بسان
مبناي بر اجرايي براي آمار اين. كرد تجربه را مخاطب هزار 13 از بيش) اجرا هشت (شب چهار در) باشد داشته

همايون. دارد مردم نزد هاپورناظري خانواده و شجريان همايون مقبوليت از نشان و است چشمگير بسيار سنتي موسيقي
كه هاييييكوبه (پركاشن و كنترباس ساز كه اركستري در حضور از جداي و زد ييتازه تجربه به دست باز شجريان
»اصفهان مقام «عنوان تحت كه هاييتصنيف خواند؛ تصنيف تنبور ساز با اول بخش در دارد،) نوازدمي نصيري همايون

بر دوچندان تاثير سياوش گروه فرود و پرفراز اجراي و شجريان همايون مسلط صداي با اجرا اين اول بخش. شدند ارائه
تصوير ارائه در سعي پورناظري سهراب. آمد بيرون سربلند تجربه اين از شجريان همايون و داشت اجرا مخاطبان

در اينكه بر مضاف كرد نوازندگي اجرا اين در است، شمس گروه وامدار كه ييتازه نگاه با و داشت تنبور ساز از ييتازه
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کند حل را بحران که نيست کسي بيايد وجود به بحراني و شوند تخريب ملي رجال وقتي: lريجاني علي

ملي هايچهره تخريب به اعتراض

رستگاري ثمينا|سياسي گروه

به نامش و گرفته قرار نژاداحمدي محمود صريح انتقادات مورد اخيرا كه اسnمي شوراي مجلس رييس lريجاني، علي
با وگوگفت در شده، مطرح جمهوررييس خبري نشست در سهيمند فعلي آمده وجود به شرايط در كه كساني از يكي عنوان

اين خود خبري نشست آخرين در نژاداحمدي كه بياوريم ياد به است جالب. داد پاسخ او سخنان به فارس خبرگزاري
lريجاني روز همان فرداي و كرد متهم امنيتي و اطnعاتي نهادهاي به وابستگي و رواني جنگ ايجاد به را خبرگزاري
با او. است داده پاسخ ادعاها آن به lريجاني كه نگذشته نشست آن از ماه يك هنوز حاl . شد فارس افتخاري خبرنگار
:گفت کنيم، سوزيظرفيت ما که کندنمي حکم عقل اينکه بيان با کشور، سياسي فضاي در مجادlت برخي به اشاره

باشد نداشته ملي رجال که کشوري کنند؛ سوزيظرفيت که است اين هنرشان کشور در ييعده که است اين من استنباط
امري را ملي رجال تخريب ما کشور در که خورممي تاسف واقعا من گاهي. باشد نداشته نفتي منبع که است اين مثل

تنگ را آنها جاي کفايت با افراد حضور ظاهرا که است کساني طرف از هاتخريب اين البته. کنندمي قلمداد پهلوانانه
گفتم که يينکته اين و کند حل را بحران که نيست کسي بيايد وجود به بحراني و شوند تخريب ملي رجال وقتي.کندمي
انديشه سپهر اينکه بيان با مقننه قوه رييس.داشت توجه نکته اين به بايد هازمان همه در من اعتقاد به و است کلي يينکته

اصرار نفر يک اگر: کرد تصريح بگيرد، خودش آغوش در را مختلف افراد که است وسيع آنقدر اسnمي انقnب سياسي
با من.است سازظرفيت بلکه نيست سوزظرفيت اسnمي انقnب اما است ديگري بحث بپرد بيرون انقnب قطار از که دارد
مضر را اين و نيستم موافق گذارندمي افراد روي سياسي توپخانه و کنندمي رايج کشور در هابرخي که هاروش اين
:گفت و كرد اشاره ورزش وزير از نژاداحمدي دفاع هنگام نمايندگان كردن دودو به مصاحبه اين در lريجاني.دانممي

مجال افراد به بايد که چرا بود، مهمي نکته اين کنند؛مي دودو مجلس در نمايندگان چرا که فرمودند انقnب رهبر زماني«
اما ندارد، اشکالي شود، زده منطقي غير حرف حتي بگذاريد که فرمودند رابطه اين در رهبري حتي و بزنند حرف تا داد
کشور براي هم نفعي مساله اين و بزنند را شانحرف نتوانند افراد که شودمي باعث افراد روي سياسي توپخانه دادن قرار
مخاطب كارنامه داندمي خوبي به كه چرا كند،مي محدود حد همQ  در را رجال تخريب به خود انتقادات lريجاني.»ندارد

بر را راه نقطه همQ  در دليل همQ  به شود،مي هم ديگر رجل تخريب شامل و است مربوط هم گذشته هايسال به حرفش
سال انتخابات در البته گويدمي و ايستدمي رجال تخريب جايگاه در خودش رسدمي كه 88 سال به و بنددمي بحث ادامه

فضا اين در و کنند آشفته را فضا داشتند قصد و کردند سوءاستفاده اسnمي انقnب ظرفيت از ناسپاسي با ييعده 88
نوع چند زمان اين در.داشت کشور براي هم ضايعاتي مساله اين که کردندمي سوءاستفاده ديگر افراد برخي قطعا

هم ديگر برخورد نوع يک و برود آرامش به رو فضا که شود جدا هاصف که بود اين برخورد نوع يک. داشت وجود برخورد
روشن طرف دو منطق و شود آرام فضا که بود اين ترمعقول من اعتقاد به. بيندازند راه تيراندازي طرف دو که بود اين

اين که گذاشتندنمي هابعضي زمان آن در ولي. است معلوم فضا تقريبا و است طور اين حاضر حال در اينکه کما باشد
مساله در: گويدمي اسد بشار مخالفان مسلحانه مبارزه و 88 سال مدني اعتراضات مقايسه با lريجاني.بيفتد اتفاق
بايد ما که گفتندمي ييعده ولي بگيرد صورت اصnحات تا شود آرام فضا دهيد اجازه که گفتيممي ابتدا از ما هم سوريه
فضاي. داد صورت اصnحات تواننمي جنگ در که چرا مخالفيم، اين با ما و بگيرد صورت اصnحات تا بيندازيم راه جنگ

از يكي و صداوسيما سازمان رييس اصnحات دوره در كه lريجاني.است آرامش نيازمند هميشه سياسي اصnحات
دوران در اشتباه همQ  اينکه بيان با بود ميلي رسانه به ملي رسانه تبديل به متهم هاخردادي دوم طرف از كه بود كساني

ولي کردندمي حرکت نظام چارچوب در بايد آمدند کار سر آقايان که زمان آن در: کرد اضافه داشت، وجود هم خرداد دوم
فرق شما مشي زمان آن در آيا که فارس خبرنگار سوال به پاسخ در وي. کردند سياسي تيراندازي و شليک به شروع

در چنانچه نداريم مشکلي ما کنند کار چارچوب در آقايان که وقتي تا نيست، طور اين نه؛: داشت اظهار نداشت،
و مصباح ا� آيت زمان آن در. نداشتيم ابايي فکر طرح از ما کردند،مي شرکت هم افراد برخي سيما و صدا مناظرات

زنده صورت به هم برنامه و کردندمي مطرح سيما و صدا در را مهمي مسائل کرمانيحجتي آقاي

معناي به رفتار اين و بود غلط رفتارشان کردند تحصن مجلس در آقايان وقتي: داشت اظهار lريجاني.شدمي پخش
اين خواستندمي منتها داشتند سياسي اصnحات به اعتقاد زمان آن در آقايان. شودمي قلمداد تيراندازي و شليک

داد مجال او به بايد دارد حسابي حرف کسي اگر است؛ طور اين هم حاضر حال در و شود انجام توپخانه با اصnحات
.آيدنمي وجود به اصnحات سياسي درگيري در که بدانند بايد کنند ايجاد سياسي درگيري خواهندمي برخي اگر ولي

:انقnب معظم رهبر

بازگرديم كه بوديم نكرده ترك را مذاكره ميز

استان اداري مسووlن و ،»مختلف صنوف و قشرها برگزيدگان «ديدار در گذشته روز صبح اسnمي انقnب معظم رهبر
تبليغاتي خدعه به اشاره با و خواندند كشور مسووlن براي الهي نعمتي را مردم آحاد به منتبي خدمت شمالي، خراسان

مذاكره ميز ما ها،غربي مكرر هايدروغ برخnف: كردند تاكيد ايران بر فشارها علت درباره غربي هايرسانه سياسي- 
را ايران ملت شدن تسليم واقع در آنها بازگرديم، آن به كه بوديم نكرده ترك را ييهسته جمله از گوناگون مسائل درباره
حقيقي افتخاري را مردم به خدمتگزاري ايخامنه ا� آيت حضرت. هستند هاحرف اين از تركوچك اما كنندمي دنبال

عبادات به را مردم به خدمت گاه توكل، و عبادات و ذكر به فراوان تاكيد ضمن معرفت، اهل بزرگان: افزودند و دانستند
هايشكل در كه كساني و كشور مديران و مسووlن از اعم را مردم به خدمتگزاران همه ايشان. دادندمي ترجيح ديگر
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شده، كارشناسي شده، ريزيبرنامه دقيق، كيفي، كار «معناي به بلكه شودنمي خnصه پركاري در مضاعف كار اينكه
.است» مشورت با همراه و پيگير مستمر،

در را ضعفي هرگاه، دشمن: كردند خاطرنشان تnش و كار به كشور جدي نياز به اشاره با اي،خامنه ا� آيت حضرت
با ببيند را بزرگي و موثر حركت و كار وقت هر و شودمي فشار و هجوم آماده و گيردمي روحيه كند احساس كشور

وقفه،بي تnش و كار با كشور مسووlن و مديران ويژهبه همه بنابراين. آيدبرمي آن دادن قرار شعاع تحت درصدد نااميدي
هر: كه كردند خاطرنشان را واقعيت اين ديگر بار زمينه همQ  در ايشان. كنند تقويت جامعه در را نشاط و اميد روحيه
»ملي عزت و پيشرفت و كشور مصالح «ضرر به ترديد بدون باشد اختnف و خستگي و يأس دهندهنشان كه حركتي

و تهديدها فشارها، همه رغم به كه را اخير سال 33 در ايران برابري هاده پيشرفت و رشد انقnب، معظم رهبر. است
:افزودند و دانستند» كشور در حقيقي و سازنده دروني، «نيروي يك وجود دهندهنشان گرفته صورت دشمنان هايتوطئه

غلبه آنها بر توانيممي و است پر ماندست دشمنان، با مقابله در ما كه دهدمي نشان انكارناپذير، و مشهود واقعيت اين
از يكي: افزودند جهاني زورگويان با مقابله ادبيات در خوب پيشرفت به اشاره با ايخامنه ا� آيت حضرت. كنيم

و گوناگون مذاكرات ميز پشت در امروز ما مسووlن كه است ا�لليبQ  هايزدن حرف عرصه دشمنان، با پيكار هايعرصه
هايرسانه اغلب بر هاصهيونيست تسلط يادآوري با ايشان. زنندمي درست و جالب جامع، پخته، هايحرف ها،تريبون
غربي سياستمداران حتي كه كنندمي تلقQ  و سازي جهت خبرسازي، ييگونهبه هارسانه اين: افزودند اروپايي و غربي
در رايج تبليغات به اشاره با ايخامنه ا� آيت حضرت. است مهمي نكته اين كه گيرندمي قرار آنها القائات تاثير تحت نيز

وادار ايران به فشارها علت گويندمي مدام تبليغاتي، تقلب و خدعه يك در آنها: افزودند صهيونيستي - غربي هايرسانه
ييهسته جمله از گوناگون مسائل درباره مذاكره ميز ما اما است مذاكره ميز پاي به بازگشت به اسnمي جمهوري كردن

را سياسي تبليغات فرمول اين كه كساني واقعي هدف: افزودند برگرديم؟ايشان حاl  كه بوديم كرده ترك زماني چه را
كه هستيد آن از تركوچك شما: گوييممي آنها به ما و است مذاكرات ميز پاي در ايران ملت شدن تسليم كنند،مي دنبال
اروپايي مقامات: افزودند انقnب رهبر. آوريد در زانو به خود هايخواسته مقابل در را ايران آگاه و بصير مبارز، ملت

و ملت نشدن تسليم كه بدانند اما برندمي سر به استعماري هايزورگويي دوران و نوزدهم قرن فضاي در همچنان
دروني استحكام انقnب رهبر. كرد خواهد مواجه فراوان مشكnت با را آنان همچنان ها،زورگويي مقابل در ايران مسووlن

از اسnمي، جمهوري نوي سخن امروز استحكام، همQ  علت به: افزودند و خواندند ظاهري استحكام و قوت موجب را
است كرده دستپاچه را مستكبران مساله همQ  و شده تاثيرگذار هاملت حركت بر زورگويي، با مقابله و ساlريمردم جمله
استان مسووlن شان،سخنان از ديگري بخش در همچنQ  ايشان. داشت خواهد ادامه الهي فضل به روند اين كه

هايظرفيت: افزودند و فراخواندند استان عمومي وضع ارتقاي براي مستمر تnش و ريزيبرنامه به را شمالي خراسان
وقفهبي كار و همت ريزي،برنامه «صورت در منطقه اين دهدمي نشان شمالي، خراسان اقليمي و طبيعي انساني، خوب

و ايمان با مردم براي را ييشايسته زندگي و گيرد قرار كشور برتر استان ده جزو تواندمي ،»مردم همراهي و مسووlن
و هابرنامه تحقق براي مشخص زماني مقطع تعيQ  مسووlن، پيگيري انقnب، رهبر. بزند رقم شمالي خراسان صادق
كشاورزي موجود، مساعد هايزمينه به توجه با: افزودند و برشمردند شمالي خراسان پيشرفت ضروريات از را بندياولويت

پيشرفت در موثر گامي را كشاورزي هايزمQ  سازييكپارچه ايخامنه ا� آيت حضرت. است استان اين اولويت ترينمهم
براي ساختارسازي و تبديلي صنايع ايجاد باغداري، و كشاورزي» شدن مدرن و صنعتي: «افزودند و خواندند استان
ظرفيت از استفاده براي ريزيبرنامه صنعت، به توجه. كرد خواهد مضاعف را استان توسعه شتاب بازرگاني، و توزيع
بر تمركز و) ع(هشتم امام حرم زاير هاميليون مسير در استان گرف�  قرار مزيت از منديبهره استان، گردشگري فراوان
مشكnت حل و شمالي خراسان توسعه و پيشرفت براي انقnب رهبر كه بود نكاتي ديگر از پژوهشي و تحقيقاتي مسائل

.كردند توصيه مسووlن به منطقه اين

خودي جبهه در سوريه حفظ تركيه مهار

كرمي جهانگير

امپراتوري اختnفات تاريخي سابقه به بايد روسيه و تركيه بQ  تنش هايريشه و ژرفا مورد در
بوده هاتزار سنتي نفوذ حوزه و ارتدوكسي ـاسnوي منطقه يك كه بالكان، سر بر روسيه و عثماني

امپراتوري نفوذ قلمرو در نوزدهم قرن اواخر تا كه كريمه جزيره شبه و سياه درياي حوزه هم و
منطقه در اسnمي بيداري و خاورميانه منطقه تحوlت از بعد اما. بازگشت است، بوده عثماني

اردوگاه در تركيه. كرد ترتيره و تيره را كشور دو روابط كه شد مطرح مسائلي تدريج به خاورميانه
تركيه سوريه، جريان در ويژه به و كرد شركت غربي و عربي هايطرح در و گرفت قرار غرب

هايجريان مركز به و پيوست مخالفQ  به سوريه دولت با گذشته روابط و توافقات همه برخnف
نگاه از رويكرد اين. شد تبديل سوريه دولت مقابل در مخالفQ  ارتش و برانداز نيروهاي و مخالف
متحد يك تنها نه اقدامات اين با تركيه كه جهت اين از. شد ارزيابي بدبينانه شدتبه هاروس
در روسيه دريايي پايگاه تنها محل ديرينه متحد اين كه -طلبيد چالش به را روسيه ديرينه و سنتي

تركيه دولت چنانچه كه است اين دارد اهميت بسيار روسيه دولت براي آنچه بلكه- هست هم كشور اين مرزهاي از خارج
پيدا افزايش خاورميانه آينده معادlت در تركيه قدرت طبيعتا كند، بازي مهمي نقش سوريه دولت سقوط پروسه در بتواند
نقش عبارتي، به. كرد خواهد هم روسيه رقيب را تركيه مدتبلند و مدتميان در نوعي به قدرت افزايش اين و كرد خواهد
نباشد كنترل قابل موازنه اين توسط ديگر اگر شد،مي كنترل روسيه توسط تركي ـ سوري موازنه وسيله به قبn  كه ييتركيه

هم روسيه جنوبي منطقه و جنوبي قفقاز در روسيه، مجاور منطقه در بلكه خاورميانه در تنها نه بخورد، هم بر موازنه اين و
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بر فشارها اين بابت از روسيه و شودمي افزوده نيز ايران اسnمي جمهوري بر فشارها بيفتد، اتفاق اين چه چنان طبيعتا
اول درجه در روسيه. كندمي نگراني احساس شدتبه آمد خواهد وارد ارمنستان بر بعدا كه فشارهايي نيز و ايران
.بعد مرحله در و شود حفظ است ممكن كه آنجا تا سوريه درون در فعلي حكومتي ساختار خواهدمي

اما. نيست سوريه در تغيير مخالف لزوما روسيه عبارتي به. بيرون از نه و بگيرد صورت ساختار اين درون در تحولي هر
.باشند داشته نقش هاروس تغيير پروسه اين در و بگيرد صورت تدريجي اصnحات و تغيير پروسه اين در خواهندمي آنها

داخلي امور در نظامي دخالت از ديگر تجربه يك ناتو كه ندهند اجازه و بگيرند را ناتو نظامي اقدام جلوي اlمكانحتي
از. شود لحاظ ممكن حد تا هم روسيه مnحظات و منافع تدريجي تغيير اين در اميدوارند هاروس. كند تكرار را كشورها

اين بر عnوه. باشد اين هاروس اصلي نگراني شايد. نباشد اصلي آفريننقش تركيه پروسه اين در اينكه ترمهم همه
زمينه اين در غربي طرف با توانندمي معتقدند هاروس. هستند سوريه در سلفي اسnمگرايان گرف�  قدرت نگران هاروس

براي خطرناكي پيامدهاي صورت، اين در كه نيفتد سلفي اسnمگرايان دست در سوريه آتي حكومت كه رسيد توافقاتي به
.داشت خواهد پي در روسيه

روسيه مسائل تحليلگر و دانشگاه استاد 

ديني انديشه نوگرايي و مبارز روحانيون

تاجيك ا] نصرت

گيريشكل به شروع1327 سال از كه خاص طور به اسnمي هايانجمن و عام طور به مسلمان دانشجويان معتقدم من
فعاليت و گيريشكل روند بررسي با. اندداشته بسزايي تاثير جامعه و هادانشگاه در ديني انديشه نوگرايي در اندكرده
شدم نكته اين متوجه 40 و 39 هايسال تحوlت تا ايران در مدني جامعه نهادهاي اولQ  از يكي عنوان به هاانجمن اين
مخصوصا و روحانيت ميان در مبارزاتي سياسي حركت يك گيريشكل از تواننمي دانشجويي جنبش مبارزات كنار در كه
نو مذهبي جنبش اين پايگاه اگرچه. كرد غفلت حركت دو اين متقابل تاثير و 30 دهه اواسط از طnب و جوان قشر در

دكتر مرحوم چون همرزمانش كنار در طالقاني ا� آيت مرحوم راهبردي نقش و بود هدايت مسجد و تهران در گرايي
تاثير شاه رژيم ضد مبارزاتي روند و روحيه افزايش نيز و ديني انديشه نوگرايي روند در بازرگان مهندس و سحابي
كه مسجد اين در را خويش اجتماعي نقش هاسال اين در مبارز و سياسي طnب اين از تعدادي ولي داشت بسزايي
مرحوم فوت اينكه تا. خوردند پيوند مبارزاتي سياسي جامعه به و يافتند بود، شده ديني روشنگري و روشنفكري پايگاه
مخصوصا و سياسيون روي پيش را مذهبي جامعه واقعيات از ييدريچه هم بعدي تقليد مرجع انتخاب و بروجردي ا� آيت

اين در كه دانشجويان. شد سياسي روحانيت و دانشجويان اين شدن نزديك باعث هم و كرد باز مذهبي دانشجوي جوانان
جبهه و ملي مقاومت نهضت دانشجويان، اسnمي انجمن تشكيnت چارچوب در را خود مبارزاتي سياسي روند هاسال
هشتم و بيست كودتاي از بعد خفقان دوران در را شاه رژيم پذيريضربه كه اسnم فداييان فعاليت با بودند كرده طي ملي

بروجردي ا� آيت مرحوم. بودند كرده پيدا مبارز روحانيون سمت به بيشتري گرايش بودند رفته نشانه 1332 سال مرداد
عنوان به دانشجويان عطش پاسخگوي بتواند كه نبود چيزي اين ولي بود آورده وجود به قم علميه حوزه در تحولي چه اگر

هدايت پذيرينقش نيز و انديشه جهت از اسnم از جديد تبييني دنبال كه عام طور به جامعه خود نيز و جامعه از قشري
براي) ره(خميني امام و طالقاني ا� آيت وساطت درخواست به ايشان منفي پاسخ مخصوصا. باشد دين اجتماعي
زمان آن مبارزاتي نيروهاي سمت به بيشتر را سياسي روحانيت 1336 سال در صفوي نواب شهيد اعدام از جلوگيري

.داد سوق

امام توسط مرجعيت نقش كردن پيدا براي تمهيدي يا تnش عدم وجود با كه بود جامعه نياز همQ  نيز ديگر طرف از ولي
را مبارز و سياسي اسnم نقش توانستند ايشان اطراف در خود حضور با روحانيت از دسته اين سال، اين در) ره(خميني

نظر به. شوند شاه عليه مبارز نيروهاي ساير و دانشجو قشر اميد باعث و درآورده بارزتري صورت به اجتماعي تحوlت در
كه بود خطير تصميمات اخذ جرات و شجاعت اجتماعي سياسي تحوlت رهبري جهت از ايشان خصيصه ترينمهم من
آخرين و اندشتافته باقي ديار به نيز آنها بيشتر كه داشت وجود نيز مبارز و سياسي روحانيون عموم در اتفاقا روحيه اين
30 دهه از قبل تا. كنم اشاره بود، سلطنتي رژيم عليه فعال مبارزان از كه انواري الدينمحي آقاي مرحوم به توانممي آنها

نيز جديد دوران در و تپيدمي بازار در شاه رژيم عليه مبارزه قلب يافت شدت و شكل دانشجويي مبارزات كه شمسي
بازار مبارزاتي شعله داش�  نگه روشن در كه بودند نفر چند و بود بازار دانشجويان اجتماعي سياسي مبارزات پشتوانه

فومني جواد شيخ حاج مرحوم ملي، مقاومت نهضت باني زنجاني سيدرضا ا� آيت مانند داشتند ييكنندهتعيQ  نقش
در عضو و 42 خرداد 15 قيام فعاlن از انواري مرحوم... و lهوتي مرحوم بعدي مرحله در و طالقاني، ا� آيت حائري،
مقابل در بايد. بودند جمله آن از تهران بازار تن چهل مسجد جماعت امام و اسnمي موتلفه هايهيات روحانيت شوراي
نيت و نياز طاقت، تحمل،. داد نشان مردم به را واقعي اسnم نيكويي اخnق چنQ  با و داشت صدر سعه جامعه مسائل
از بسياري به تواندمي دادن قرار پاسخگويي و پذيريمسووليت كنار را خوشرويي لذا است، متفاوت جامعه افراد
با و دارند خوش اخnق كه كساني همه و او مقام خداوند. دهد پايان رايج اجتماعي- سياسي تا�ات و هااخnقيبي

همه كه است راهي. شود داده قرار ما جوان نسل العQ نصب تا گرداند بلند را هستند مردم حوايج رفع دنبال نيكو اخnق
.برويم سبكبال و نيكنام كه خوب چه و رويممي
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گلستان ليلي

و) نيست يادم درست. بود هنرها جشن از يكي جريان در شايد (بود آمده ايران به يونسكو اوژن كه روزي آيدمي يادم
خودم! هستم هاآش جوراين تمام نخود كه هم من و بود آمده پدرم خانه به هنر و فرهنگ اندركاردست نفر چند ديدار براي

حال به تا و دارم دوست بيشتر را» طاس خوانآوازه «كارهايتان، همه از گفتم يونسكو به. بودم انداخته يا بودم رسانده را
بودم، فهميده را اشنمايشنامه اينكه از. است خودمان عQ  كه بس از امخنديده بسيار بار هر و امخوانده را آن بار چندين
روم،مي پاريس به كه بار هر). بود بخشش قابل شدنم غره و بودم جوان. (شدم غره خود به بسيار هم من و كرد تشكر
كه ژيرودو ژان از يينمايشنامه (اوندين يا» كچل خوانآوازه «اگر و شوممي جويا را هفته آن هنري فرهنگي هايبرنامه
در را كچل يا طاس خوانآوازه بار هفت يا شش شايد حال به تا. روممي حتما را بود صحنه روي) امكرده اشترجمه خودم

لذت بسيار و ديدم معتمديان بهمن كارگرداني با ايرانشهر تماشاخانه در را آن اجراي گذشته هفته. امديده هاآب سوي آن
تمام با. كرد بازي خوب چه كه رهنما بهاره ويژه به بود، عالي هابازي. بود فكرشده و شدهحساب بسيار ميزانسن. بردم
كه دكور و. آرام باله نوعي. كردمي حركت نرم چه كه شكيبا هوتن يعني نشانآتش آقاي و كردمي بازي اشانرژي و وجود
نقاش كه پورآريان پويا كه رساندمي و بود نمايشنامه مضمون خود كه آويزاني و آمده كش اجسام. داشت معنا خيلي
كارهاي با فقط. است درآورده اجرا به درست و كرده درك خوب را نمايشنامه مضمون چقدر است، مطرحي و خوب

اين. نشستمي دل به بيشتر نبود، مقطع همه اين و بود ترنرم اگر پرده روي تصاوير حركات. داشتم مشكل كمي ويدئويي
درباره. بود بهتر هم آنها تاي چند از بلكه نداشت من شده ديده اين از پيش اجراهاي از كمي دست هيچ تنهانه اجرا
فيلم نقد كه كندمي بازي فيلم كه بيهوشي متخصص دكتر. امگفته كم بگويم، چه هر هم روحاني اميد اسم به ييپديده
را او و ما عاقبت خدا. است درآورده تئاتر از سر هم حاl  و هنر اهل با كندمي خوبي بسيار هايمصاحبه كه نويسدمي
حسابي هم و خنداندند حسابي هم را ما و شدند خير باني كه گويممي كساني تمام به مريزاددست اينجا در! كند خير به
اين تمام در كه شويمي متوجه مدتي از بعد اما دارندخنده پوچي فرط از يونسكو هاينمايشنامه. بردند فرو تفكر بحر در

... .ندارد تمامي و كندمي پيدا ادامه و. شودمي شروع فاجعه كه است وقت آن و ييخنديده خودت ريش به مدت

افتاده؟ فوتبال براي اتفاقي چه مگر

عالي علي

به نكردن يا كردن صعود. نيست ما» حق «رفته، دست از و آمده دست به امتيازات اين و هاپيروزي و هاشكست اين- 1
وزش با و است پوشال روي ايران فوتبال ساختاري هايپايه چراكه كندنمي درمان ايران فوتبال از دردي هم جهانيجام

اثبات» ميدان «ايراني، مديران و كفاشيان علي امثال براي ملي هايبازي همQ  براي. ريخت خواهد فرو نسيمي
از است ييحلقه ايران فوتبال امروز وضعيت. ندارد هابازي اين به ربطي مديريت معيارهاي كه درحالي است خودشان
يا تساوي با و رسيممي» زاتوهم پيروزي «به كره مقابل برد با. است بسته را همه هايدست كه گذشته بد اتفاقات زنجيره

ضعف گذاريسرمايه و ريزيبرنامه مديريت، در ديگر هايبخش همه مثل ايران فوتبال. بود خواهيم» محكوم «شكست،
lريجاني تا نژاداحمدي از. دانندمي مديران گيرينتيجه سرفصل را كره و ايران بازي ايران فوتبال تحليلگران آنگاه و دارد

فوتبال مشكnت» علت «كه درحالي است، ايران فوتبال حيثيت بازي اين گويا كه كنندمي رفتار ييگونهبه تلويزيون حتي و
.كرد اساسي فكري بايد آنها حل براي و است ديگر جايي در ايران

حدادي احسان و دايي علي ساعي، هادي رضازاده، حسQ  نصيري، محمد نظير هاييستاره ظهور كه ميزان همان-2
ايران فوتبال» توسعه «از يينشانه كمترين هم كره مقابل پيروزي ميزان، همانبه نبود؛ ورزش توسعه و پيشرفت نشانه
دو اين هايمديريت و برنامه و نظم در هاست،»نگاه «در تفاوت نيست، ديشب بازي در كره و ايران فوتبال تفاوت. ندارد
جايگزين گرانقيمتش هايستاره براي و دهدمي تغيير را فوتبالش نسل سال سه هر اندازشچشم سند با كره. است كشور
آسيا فوتبال از ژاپن و كره. باشد تاثيرگذار آسيا در خواهدمي نكونام جواد و كريمي علي با هنوز ايران فوتبال اما دارد

با و آينده سال صد تا كند، هم متوقف را كشور دو اين فوتبال توسعه بتواند اگر حتي ايران فوتبال و گرفتند پيشي
هم دنيا مربيان بهترين با نيست، فني هازمينه همه در ايران فوتبال هايشكست. رسيد نخواهد آنها به هم تندرو ييوسيله
نفس براي كه» متوهم «و» مريض «سيستمي داريم، مشكل فرهنگي لحاظ از» ما «همه چراكه رودنمي پيش كاري

كورسوي كمترين كه ديگر هايبخش مثل گذارد،مي سرپشت را خاكستري روزهاي ايران فوتبال. كندمي تقn  كشيدن
.داشت انتظار برايش تواننمي را اميدي

بگوييم است بهتر. رفت سازيخصوصي راه به نه و شد دولتي نه انقnب از بعد در ايران فوتبال واقعيت، عالم در- 3
هم گويي. شد برخوردار خصوصي بخش اقتصاد هايمزيت از نه و كرد پيدا را دولتي اقتصاد مواهب نه ايران، فوتبال
كه زمان هر و وقت هر دولت، هم و داشت وجود آن در حصر و حدبي اعتبار و مالكيت هم خصوصي، هم و بود دولتي
هاينفس كه است دولت اين هم و دارد وجود خصوصي بخش هم. كردمي قمع و قلع بن و بيخ از را مالكيت كرد،مي اراده
طرف آن از و رانده طرف اين از است، همQ  ايران فوتبال. آنهاست دست به كار كنترل و شماردمي را خصوصي بخش
از بخواهد تاندل تا اما ببرد بهره دولتي و خصوصي بخش هايمزيت از نتوانست هاسال اين همه در ايران فوتبال مانده؛
كه مديراني از پر و» تكليفبي «ايران، فوتبال امروز وضعيت شد همQ . شد برخوردار سيستم دو هر ضعف نقاط

براي- اشتباه به متاسفانه- را ساختارها و قوانQ  قواعد، ها،سيستم و كنندمي فكر كنند،مي مديريت گيرند،مي» تصميم«
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آسيا در را اول حرف و بود شده آسيا جوانان قهرمان دوره شش كرد، صعود 1978 جهانيجام به ايران فوتبال وقتي-4
ايران فوتبال توسعه در مهم نقشي و داشتند حضور جمشيد تخت ليگ تيم16 در باكيفيت خارجي مربي هشت. زدمي

و كره فوتبال روزهاي اين همانند دقيقا شد، جهاني جام به ايران فوتبال قدرتمندانه صعود به منجر زيرساخت آن. داشتند
است، ششم يا پنجم اولويت در يافتهتوسعه كشورهاي براي نتايجش و فوتبال. روندمي جهانيجام به دغدغه بدون كه ژاپن
كنار در لذت و هيجان تاريخ، ثبت ريزي،برنامه و مديريت درآمدزايي، چگونگي افزاري،نرم و افزاريسخت امكانات به آنها
!دانندمي مديريتي هر اول اولويت را بازي نتيجه ايران در اما ببينند بازي در را اشنتيجه تا كنندمي توجه بودن هم

هواداران، ساعته چندين معطلي و شمارهبي هايصندلي آزادي، ورزشگاه هايدستشويي ديروز همQ  كه فوتبالي
سختي به بليت و نيست راحتيبه عكاسان و خبرنگار براي كارت صدور كه فوتبالي بود، فوتبال اصل به توهQ  ترينبزرگ

ديگر هايبخش مثل مانفوتبال همQ  براي و بردنمي لذت كسهيچ ايران فوتبال در. گيردمي قرار هواداران اختيار در
ييتازه اتفاق هيچ. ديديدمي چمن زمQ  از خارج بايد را كره و ايران فوتبال تفاوت. است كرده پيدا» داخلي مصرف«

ايران فوتبال» ماندگيعقب «براي فكري بايد و نيست ما از كدامهيچ حق نتايج اين است، نيفتاده ايران فوتبال براي
...كنيم

ااعتمادد ررووززنامهھ
فرانام نوین ارتباطات شرکت : افزار نرم سازی پیاده و طراحی
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