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نشانه خوانى

نوسازی قالیباف از منظری دیگر

چند روز قبل باالترین مقام قانون گذاری کشور گفت  
بر این باور اســت که نوســازی نظام حکمرانی در همه 
حوزه ها ضرورتی اســت که با بازگشــتن امنیت باید در 
دســتور کار کشــور قرار گیرد. وی اضافه کرد که اکنون 
ایجاد اجمــاع در تصمیم گیری هــای الزم در این حوزه 
آغاز شــده است. به باور قالیباف در این نوسازی اولویت 
با مســائل اقتصادی است. این مقام در میانه اعتراضات 

نیز مشابه این اظهارات را بر زبان رانده بود.
اکنون ســؤال این اســت که چرا نه آن حرف ها و نه 
این اظهارات جدید از ســوی عامه مــردم مورد اقبال و 

استقبال قرار نگرفته و نخواهد گرفت؟
«ارنستو الکالئو» اندیشمند برجسته آرژانتینی االصل 
و از چهره های شناخته شــده  جهانی در عرصه چپ نو 
محســوب می شود. این دانشمند را در ایران به  واسطه 
نظریه گفتمان می شناسند، اما او در حوزه های متعدد 
دیگری مانند نظریه  پوپولیسم، بازسازی سوژه سیاسی، 
جهان شــمولیت، خوانش های نوین از مفاهیم در پرتو 
تفکر پسامارکسیســت و فلسفه سیاسی نیز صاحب اثر 

است.
«الکالئــو» در توصیــف بحــران اقتصــادی دهــه 
۱۹۲۰ آلمــان به تأثیرات مخربی اشــاره می کند که این 
بحران بر طبقه متوسط داشــت. همه انتظارات روتین 
و پرکتیس هــای متعــارف از بیــن رفته بــود. گفتمان 
(سوسیالیست ملی) در قالب یک آلترناتیو برای راه حل 
برای برون رفت از وضعیت مطرح شــد. گفتمان مزبور 
تنهــا گفتمانی بود که در آن شــرایط بحرانــی قادر به 
ارائه آدرس های دقیق به طبقه متوســط بود و توانست 
اصولی را برای هرگونه تفسیر شهروندان طبقه متوسط 

از شرایط موجود مطرح کند.
این وضعیــت علی الظاهر در شــرایطی رخ داد که 
هیچ گفتمانی قادر نبود خودش را به عنوان یک آلترناتیو 
هژمونیک ارائه دهــد. اکنون نیز دولــت هیچ گفتمان 
دیگری را به رســمیت نمی شناسد و صرفا هر آلترناتیو 

باید از همان مسیر حرکت کند.
در عین حــال او در مقدمــه کتــاب «ساخته شــدن 
هویت های سیاســی» ذکــر می کند که قانــون، قانون 
اســت. افراد از آن رو اقدام به پذیــرش قانون می کنند 
کــه صرفا «قانون» اســت و نه به خاطــر اینکه الزاما 

«عقالنی» است.
باور الکالئو این است که در وضعیتی که ناهماهنگی 
و عدم ســازماندهی رادیکال وجود داشته باشد، آن گاه 
الزم اســت که نظم پدید آید. امــا محتوای این نظم در 
مرحله دوم اهمیت قرار دارد و خود این نظم اســت که 
در مرحله اول اهمیت است. این یعنی بین «توانایی یک 
نظم خاص در نیل به یک اصــول هویتی» و «محتوای 

واقعی آن نظم» الزاما هیچ پیوندی برقرار نیست.
قالیباف نیز هیچ توضیــح خاصی در باب محتوای 
این نوســازی ارائه نکرده و صرفا اولویت را به اقتصاد 

داده است.
اکنون آیا باور الکالئو و باور قالیباف در یک راستا قرار 

می گیرند؟ به نظر می رسد پاسخ منفی است.
«الکالئــو» در همین کتاب مقالــه ای دارد که در آن 
بــه اهمیت توانایی گفتمان در ســازماندهی و مدیریت 
جامعــه اشــاره دارد و می گویــد: «هر پروژه سیاســی 
باید اســتمرار جامعه پذیــری را تضمین کنــد. در واقع 
امکان هویت یابی یک نظم سیاســی نه تنها بستگی به 
فضیلت  های سیاسی یا توانایی جذب آن بلکه به توانایی 

آن در تضمین استمرار جامعه پذیری دارد».
اکنــون جنبــه جدایی بخــش اظهــارات قالیباف 
مشــخص می شــود. اینکه فقط جنبــه اقتصادی این 
نوســازی حکمرانی برجســته می شــود، آیا نشانی از 
آن دارد که ســایر جنبه های ناظــر بر جامعه پذیری در 
درجات بعدی اهمیت هســتند؟ اگر چنین است آن گاه 

آن نوسازی چاره  کار نخواهد بود.

دکترای علوم ارتباطات
پــس از اعتراضــات و اتفاقات اخیــر، بازداشــت و احضار و حتی پویا نعمت اللهی

محکومیــت برای برخی از هنرمندان و دانشــجویان هنری رخ داد. در 
این میان نهادها و فعاالن صنوف مختلف هنری ســعی کردند در کنار 
یکدیگر برای رفع سوءتفاهم ها و آزادی هنرمندان و جوانان عرصه های 
هنری گام بردارند. ایسنا در گفت وگویی با «رضا دادویی» مسئول کمیته 
پیگیــری هنرمندان بازداشت شــده در خانه تئاتر، جزئیات بیشــتری را 
درباره این روند بیان کرده است. این استاد دانشگاه همچنین از تشکیل 
«کارگروه مشــترک پیگیری و حمایت قانونــی، حقوقی و قضائی برای 
پیگیری و حل مشــکالت بازداشت شــده های خانه های سینما، تئاتر و 

موسیقی» خبر داده است.
«رضا دادویی» با ارائه توضیحاتی درباره شکل گیری کمیته پیگیری 
در خانه تئاتــر و نیز همکاری اعضای این کمیته در کارگروه مشــترک 
هنرمنــدان که متشــکل از نماینده هایــی از خانه های ســینما، تئاتر و 
موسیقی اســت، گفت: «اعتراضات و اتفاقات اخیر کشور به احضار و 
دســتگیری تعدادی از همکاران  ما و فعــاالن صنوف مختلف هنری 
منجر شد. در پی این ماجرا، با نظر و حمایت هیئت مدیره خانه تئاتر، به 
عنوان یک مسئولیت اجتماعی و صنفی تصمیم گرفتیم کارگروهی را با 
نــام کارگروه پیگیری و حمایت قانونی، حقوقی و قضائی برای پیگیری 
و حل مشــکالت بازداشت شده ها تشــکیل بدهیم که ضمن ارتباط با 
خانواده های این افراد، در جریان مســائل و مشکالت ایشان قرار گرفته 
و حتی المقدور بتوانیم کاری برای ایشــان انجام دهیم». این نویسنده 
و کارگردان تئاتر و ســینما ادامــه داد: «در وهله اول یکی از مهم ترین 
مسائل ما صحت سنجی و راستی آزمایی اطالعاتی بود که به ما منتقل 
و ارائه می شــد؛ چــون گاه از روی نگرانی و دلســوزی برای وضعیت 
دوســتان و همکاران، اطالعاتی نادرست به ما داده می شد که ممکن 
بود ســوء تفاهم هایی ایجاد کند. به همین دلیل، به عنوان یک ضرورت 
ناچار بودیــم و جزء اولویت های ما بود که حتما با خانواده ها صحبت 
کنیم تا اگر خودشــان صالح می دانند، با آنان همراه شــویم و به افراد 
بازداشت شده کمک کنیم. بنابراین کارگروه از یک سو مدام با خانواده ها 
در تماس بود و از ســوی دیگر ســعی می کردیم با همراهی دوستان 
حقوق دان و وکیلی که با حس وظیفه و مســئولیت اجتماعی و بدون 
چشمداشــت در کنارمان بودند، هم از طریــق وکال روال قانونی را به 
خانواده هــا توضیح بدهیم و هم از طریق گفت وگو و مالقات حضوری 
پیگیر پرونده بچه ها بشویم». او همچنین گفت: «تالش ها در مجموع 
نتیجه بخش بود و از فهرستی که داشتیم، تعداد زیادی آزاد شدند. ابتدا 
در خانه تئاتر یک فهرست از هنرمندان بازداشت شده در سراسر کشور 
داشتیم که با فهرست اسامی خانه های سینما و موسیقی تجمیع شد. 
طی بیش از ســه ماه گذشته، این فهرست بارها تغییر پیدا کرد، کسانی 
آزاد شدند و البته افراد جدیدی نیز بازداشت شدند». این هنرمند تئاتر و 
سینما ادامه داد: «یکی از نکات تعیین کننده در این کار اجتماعی این بود 
که در اوج همه ناراحتی ها و ســختی های کار، همبستگی و همگرایی 
خیلی خوبی بین خانه تئاتر، سینما و موسیقی ایجاد و کمیته ای مشترک 
تشکیل شــد و همراهی هر ســه خانه در بخش های مختلف، چه در 

مراجعه به نهادهای امنیتی و چه جلسات متعدد با مسئوالن قضائی، 
بــه آزادی تعداد زیادی از بچه ها منجر شــد. این همراهی فارغ از این 
بود که چه کسی به کدام رشته هنری تعلق دارد. ضمن اینکه جلسات 
متعــددی نیز با خانواده ها برای رفع نگرانی آنان برگزار شــد. در میان 
بازداشت شــدگان تعدادی از دانشجویان و فعاالن هنری هم بودند که 
اگرچه رســما عضو صنف نبودند ولی بــه عنوان یک همکار، پرونده و 

کار آنان نیز پیگیری و تالش شد هیچ نامی از فهرست حذف نشود».
روند پیگیری

او با ارائه توضیحی درباره روند پیگیری پرونده هنرمندان بازداشتی 
اضافه کرد: «شرط پیگیری این بود که در وهله اول به انحای مختلف 
به ما اطالع داده شود و دیگر اینکه بتوانیم یکی از اعضای خانواده را 
پیدا کنیم و با موافقت او پیگیر باشیم؛ چون ورود به این حوزه نیازمند 
رضایت خانواده ها بود. حتی مواردی داشته ایم که خانواده تمایل به 
پیگیری ما نداشتند». دادویی یکی از مشکالت پیگیری این پرونده ها را 
تنوع اتهام ها و نهادهای احضار و بازداشت کننده عنوان کرد و افزود: 
«وقتی افراد یا خانواده هایی تماس می گیرند و از دســتگیری فردی 
خبر می دهند، از نظر آنها یک نفر بازداشــت شده ولی وقتی کمیته 
پیگیری می کوشد مســئله را از منظر قانونی و حقوقی پیگیری کند، 
با انواع و اقســام پرونده ها و اتهام ها روبه رو است که باید ببیند برای 
هر یک از اینها چه کاری از دستش برمی آید و اینکه کمیته می تواند 
به آن پرونده خاص ورود کند یا در پیگیری آن مؤثر باشــد یا نه. اینها 
همه نکاتی اســت که به پیچیده ترشدن ماجرا کمک می کرد. ضمن 
اینکه گاه تعداد بازداشــتی ها یا اطالعاتی که به ما می رســید، زیاد و 
کم می شــد و جمع بندی این اطالعات، کار شبانه روزی بسیار سختی 
بوده و هست. از طرف دیگر دلداری دادن و آرام کردن خانواده ها هم 
خود بخش عمده ای از ســختی این ماجراست». این مدرس تئاتر و 
سینما درباره دلیل بازداشــت چهره ها و فعاالن هنری توضیح داد: 
«همکاران ما به دالیل گوناگون بازداشــت شــده بودند؛ بعضی در 
فضای دانشگاه، برخی در اعتراضات خیابانی و تعداد زیادی هم به 

دلیل فعالیت در فضای مجازی».
هرچه گمنام تر پیگیری بیشتر

دادویی تأکید کرد: «یکی از مــواردی که برای کمیته پیگیری خانه 
تئاتر و نیز کارگروه مشترک هر سه خانه مطرح بود، این بود که اولویت 
و دلیل وجودی کارگروه، حل مســئله بازداشت همکاران و هنرمندان 
است، نه رســانه ای کردن ماجرا یا نمایشــی کردن آن». عضو کارگروه 
مشــترک پیگیری هنرمندان بازداشت شــده اظهار کرد: «بچه هایی که 
در بازداشت به سر می برند، همین که متوجه می شوند کارشان توسط 
دوستان همکار پیگیری می شود، خوشحال می شوند و این خوشحالی 
برای ما خیلی ارزشمند است، اینکه آنها بدانند صنف و همکاران شان 
پیگیر وضعیت و کار آنها هســتند. ضمن اینکه در نظر داشــته باشیم 
هر یک از کســانی که در بازداشت هستند، شرایط خاص خود را دارند. 
برخی شناخته شــده هستند و بعضی جوان تر و گمنام تر. برای ما هیچ 
فرقی نمی کرد که فرد بازداشت شده به کدام یک از این دو گروه تعلق 

داشته باشد. هرچند به مراتب وقتی بچه های گمنام تر درگیر می شدند، 
اتفاقا پیگیری بیشــتری انجام می شــد، زیرا اغلب از نظر سنی جوان تر 
هستند و می دانستیم هر یک روزی که کمتر در بازداشت باشند، عواقب 
کمتری برای جامعه، خود و خانواده های شــان خواهد داشــت». او با 
اشــاره به اینکه تأمین وثیقه برای آزادی هنرمندان بازداشت شده یکی 
از مهم ترین مشــکالت کارگروه پیگیری بود، افزود: «در جلساتی که با 
معاونان قوه قضائیه یا دادستانی برگزار شد، یکی از مواردی که مطرح 
شــد، میزان وثیقه ها بود که گاه خیلی سنگین بوده و به نظر می رسید 
با اتهام وارده تناسب چندانی نداشته یا اینکه از حوزه توانایی خانواده 
خارج باشــد؛ به طوری کــه در چندین مورد خانواده هــا امکان تأمین 
وثیقه ها را نداشتند و شرایط شان آنچنان بود که باید برای تأمین وثیقه 

چاره ای اندیشیده می شد».
هنرمندان همراه کمیته

دادویــی با ابــراز قدردانی از هنرمندانی کــه در این مدت به طرق 
مختلف در کنار کارگروه پیگیری بوده اند، افزود: «در بسیاری از جلسات 
و دیــدار و مالقات ها، بعضی از دوســتان هنرمند به پیشــنهاد و ابراز 
تمایل خودشــان یا به دعوت ما حضور داشــتند. حتی بعضی اوقات 
که میــزان وثیقه ها از توان فــرد یا خانواده خارج بوده اســت، برخی 
از همین دوســتان کارگــروه یا هنرمندانی چون رامبد جوان که شــاید 
تمایلی به ذکر نام شــان نداشته باشــند، تأمین کرده اند. عزیزانی مانند 
شهاب حسینی، رضا کیانیان، علی دهکردی، همایون اسعدیان، مهتاب 
نصیرپور و... نیز خیلی پای کار بودند و با احســاس مســئولیت پذیری 
بســیار در جلســات مختلفی حضور داشــته اند». او ضمن تشکر ویژه 
از همراهی دلســوزانه مهدی کوهیان و علیرضا حســینی در کارگروه 
مشــترک، از ســایر اعضای کارگروه خانه تئاتر شامل شهرام احمدزاده، 
ســعید ذهنی و آرام محضری قدردانی کرد. دادویی همچنین اضافه 
کرد که خانم رویا تیموریان با منــش درخور تقدیر و صبوری و متانت 
بسیار و خانم ستاره اسکندری با تالشی زائدالوصف، مهربانانه و مستمر 
در تمام این روزها کنار کارگروه حضور داشــتند و از هیچ تالشــی دریغ 
نکردند و حضورشــان موجب اعتماد بوده است. دادویی خاطرنشان 
کرد: «چند دوســتی که نام بردم، خیلی زحمت کشیدند و در جلسات 
خیلی طوالنی و پیچیده ای حضور داشــتند. عموما رفتن به جلسات یا 
حضور در دادگاه و... با اضطراب فراوان همراه بود و بازگشــت از آنجا 
گاه با خوشحالی همراه می شــد و گاهی هم با دلشوره و نگرانی ولی 
در کل روزگار خیلــی ســخت و عجیبی بود که تجربــه اش تا پیش از 
این بــرای  ما غیرقابل تصور بود. در هر صورت، کســانی واقعا پای این 
کار ایســتادند، بدون اینکه تمایل داشته باشند جایی نامی از آنان برده 
شود». دادویی همچنین از تالش های ایرج راد و مقصود نعیمی ذاکر از 
هیئت مدیره خانه تئاتر، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی و 
محمدمهدی عسگرپور از خانه سینما هم قدردانی کرد. عالوه بر اینها، 
هنرمندانی همچون مستانه مهاجر، امیر جعفری، ریما رامین فر، پانته آ 
پناهی ها، نوید محمدزاده، فریبا کوثری، اصغر دشــتی و بسیاری دیگر 

که همراهی داشتند.

گزارشی از پیگیری وضعیت هنرمندان بازداشتی

تالش ها در مجموع نتیجه بخش بود

زهره جهانبخش: در ســال های اخیر صدای برندُکشی در ایران بیش از 
قبل به گوش می رسد. مشــکالت اقتصادی و قیمت گذاری دستوری 
از جمله مســائلی هستند که پا روی گلوی صنایع باسابقه و تاریخ ساز 
ایران گذاشته اند و در نهایت مسبب مرگ این برندها می شوند. کیان تایر 
که روزی نگین صعنت الستیک سازی در خاورمیانه محسوب می شد، 
به سرنوشــت شــوم کارخانه های از کارافتاده دیگر از جمله هفت تپه، 
هپکو، داروگر و ده ها کارخانه بزرگ و قدیمی دیگر در کشور دچار شده 

است. اما این کارخانه چطور به این مرحله رسید؟
خرداد ســال ۱۳۳۷ خورشیدی بود که اولین کارخانه تایرسازی در 
ایران با سرمایه گذاری مشــترک ایران و شرکت بی.اف.گودریچ آمریکا 
تأسیس و در اسفند ۱۳۳۹ بهره برداری از آن آغاز شد. بنیامین گودریچ، 
کارآفرینی است که در ســال ۱۸۸۰ میالدی (۱۲۵۹ شمسی)، شرکت 
الستیک ســازی بی.اف.گودریچ را در آمریکا بنیان نهاد. این شرکت در 
ســاخت تایرهای تیوبلس و بادی به وسیله کائوچوهای مصنوعی و 

نخ های نایلونی ابتکار عمل خوبی را از خود نشان داد.
این کارخانه با هدف تبدیل به مهم ترین و نخستین قطب کارخانه 
تایرســازی در خاورمیانه با شــعار تبلیغاتی «الســتیکی که معجزه 
می کند» پا به عرصه صنعت ایران گذاشت. این شرکت در سال ۱۳۵۴ 
با واگذاری ســهام، خصوصی شد و در دی ماه ســال ۱۳۵۵ کارخانه 

بی.اف.گودریچ در ایران به کیان تایر تغییر نام داد. الستیک های کیان تایر 
از محبوبیت باالیی در بســیاری از کشــورها برخوردار بود که از جمله 
دالیل آن می توان به این مورد اشاره کرد که در زمینه ساخت و طراحی 
به گونه ای بود که کمترین آسیب به محیط زیست وارد می شد. بعد از 
انقالب اســالمی، سال ۱۳۵۸ این شرکت زیر نظر کارشناسان و مدیران 
ایرانی به فعالیت خود ادامه داد و به طور کامل تحت پوشش سازمان 

صنایع ملی ایران درآمد.
از شکوه  تا فرارسیدن زمستان

کیان تایر در ســال ۱۳۷۱، ساخت دســتگاه های تایرسازی را آغاز 
کرد. در ســال ۱۳۷۴ ظرفیت اســمی خطوط تولید آن با احتســاب 
محصوالت روکش به حدود ۳۰ هزار تن در ســال رسید. سال ۱۳۷۵ 
بود که بخشی از سهام کارخانه به صورت خصوصی درآمد و نام آن 
به الستیک البرز تغییر یافت. دوران اوج و شکوه این شرکت همچنان 

ادامه داشت
حاال کیان تایر که روزی نگین صعنت الستیک سازی در خاورمیانه 
محسوب می شــد، به سرنوشت شــوم کارخانه های از کارافتاده دیگر 
از جملــه هفت تپه، هپکو، چیــت  ری، داروگر و ده هــا کارخانه بزرگ 
و قدیمی دیگر در کشــور دچار شــده اســت. کیان تایر بعد از سال ها 
فعالیت، مدت هاســت که در سراشیبی ســقوط افتاده است و هزار و 

۲۰۰ کارگر آن در بالتکلیفی به ســر می برند. فروردین امســال برخی 
خبرگزاری ها با انتشــار گزارش هایی از بسته شدن درهای این کارخانه 
خبر دادند. کیان تایر ماه هاست که درگیر مشکل تعیین تکلیف مالکیت 
اســت. تاکنون مزایده هایی برای پیدا شدن ســرمایه گذار از سوی قوه 
قضائیه برگزار شــده، اما به علت قیمت باالی آن هیچ کس راغب به 

شرکت در این مزایده ها نشد.
معیشت ۵ هزار خانوار در خطر است

واگذاری نامناسب این کارخانه به بخش خصوصی در دهه ۷۰، از 
همان ابتدا مشــکالت جدی و بزرگی با خود به همراه آورد و خطوط 
تولید را به خوابی عمیق فروبرد. اکنون بعد از آن تاریخچه درخشان، 
کارخانه ای روی دســت دولت مانده اســت که از عهده تأمین حقوق 
ماهانه هزار و ۲۰۰ نفر کارگر خود برنمی آید و معیشــت نزدیک به پنج 
هزار خانوار مشغول در این کارخانه در معرض خطر جدی قرار دارد. 
برخی مسئوالن در راستای احیای دوباره کیان تایر، اقداماتی را در نظر 
گرفتند و صحبت هایی در این باره شــد؛ اما گشوده نشــدن درهای این 
کارخانه به این معناست که از وعده های آنها نتیجه ای به ثمر نرسیده 
اســت. در ماه های اخیر کارکنان این مجموعه تجمعاتی را در راستای 
تعیین تکلیــف وضعیت کنونــی کارخانه داشــته اند، ولی همچنان 

مطالبات آنها بی پاسخ مانده است.

تاریخ خوانى

اشباح گویا - میلوش فورمن - ۲۰۰۶
کشیش لورنزو (خاویر باردم): شما از خدا می ترسید آقای گویا! ترس از خدا مانع از این خواهد شد که به چیزی دروغ اعتراف کنید.

گویا (استالن اسکاشگورد): ولی اگه درد بتونه عقل منو ضایع کنه چی؟ اگه ترس من از درد، عمیق تر و بزرگ تر از ترس من از خدا باشه چی؟
کشیش لورنزو: اگه بی گناه باشید خدا بهتون کمک می کنه تا درد را تحمل کنید.

پدر دختر زندانی (مانوئل دبالس): جناب کشیش ...  تا حاال شده از خود شما اعتراف بگیرند؟ مطمئنید به شما این صبر و نیرو داده خواهد شد؟

دیـالـوگ روز

یادداشت

از همراهی تا اعتراض
چندماهی است که کلمه اعتراض 
و اعتراضــات را زیاد می شــنویم. 
هــر یک از مــا در مقاطع مختلف 
و به شــکل های گوناگون اعتراض 
کرده ایــم، مطالبات و ســطح آنها 
نیز با یکدیگر متفاوت بوده اســت. 
اصوال اعتراض از بدو تولد همراه انسان است و مراد از این اعتراض ها هم چیزی جز 
مطالبه وضع مطلوب در موضوعات مورد اعتراض نیست. من نه جامعه شناسم و 
نه آسیب شناس اجتماعی، اما می توانم به تجربیات خودم که منجر به اعتراض شده 
مراجعه کنم. در این جا به جای پرداختن به موارد جامع در این ارتباط، به یک نمونه 
موردی که خــود در آن دخیل بودم، می پردازم. موضوع به بیش از یک ســال و نیم 
پیش برمی گردد؛ زمانی که هنوز پشت دستم را داغ نکرده بودم و در کنار شهرداری 
تهران به برگزاری دورهمی های کارتونیست ها و هنرمندان تجسمی کمک می کردم. 
نتیجه این همکاری، برگزاری هفت دوره عصرانــه کارتون، یک دوره تهران کارتون، 
یک دوره جشنواره مترومیشن، دو دوره رویداد هنری زنان، نمایشگاه بزرگ آثار هنری 
شهری در خانه هنرمندان، نمایشگاه آثار هنری زنان و تعداد قابل توجهی ورک شاپ 
بود. بی شــک جایی مثل شــهرداری تهران و زیرمجموعه هایی مانند مترو نیازمند 
فعالیت های هنری برای برقراری ارتباط با جامعه اند؛ زیرا ماهیت کار آنها در ارتباط 
مســتقیم با مردم اســت. در این میان هنرمندان حلقه واسط بین مدیریت شهری و 
مردم هستند. در واقع وقتی شما به سمت معاونت فرهنگی و هنری جایی منصوب 
می شــوید، مراد از ایــن انتصاب، احتماال باید ایجاد ارتبــاط مؤثر با جامعه هنری و 
خلق آثار در ارتباط با حوزه فعالیت و انتشار آنها در جهت تأثیرگذاری بر مخاطبان 
باشــد. در این میان، سیاســت ایجاب می کند که اگر توانایی برقــراری این ارتباط را 
نداریــد، هنرمندان را منتقد و معترض خود نکنید و بدتــر از آن، توانایی تأثیرگذاری 
هنرمندان را دســت کم نگیرید. اگر چنین کردید، برخالف آنچه به شما محول شده 
اقدام کرده اید. حال شرح مختصری از آنچه را گذشت، بازگو می کنم تا بدانید چگونه 
می شــود از همراهان جدی خود، معترضانی جدی تر و شاکی تر بسازیم. با توجه به 
برگزاری رویداد بزرگ فرهنگی و هنری برای شــهرداری و بازخورد مطلوب آن، بنده 
توسط معاونت فرهنگی وقت مترو دعوت به برگزاری رویداد فرهنگی و هنری مترو 
شدم با این پیش شرط که شــرکت کنندگان از شاخص ترین های رشته های تجسمی 
باشند. همین هم شد. با دعوت من، هفت نفر از برجستگان حوزه تجسمی که برخی 
از آنهــا فاصله معناداری را با دولت حفظ می کردند، به احترام من این مســئولیت 
را پذیرفتند. با دعوت آنها، مجموع شــرکت کنندگان در این رویداد به ۱۱۸ نفر رسید. 
قول داده بودند که در عرض کمتر از یک ماه با هنرمندان شرکت کننده تسویه مالی 
صورت گیرد. رویداد برگزار شــد. بهره برداری گسترده تبلیغاتی از آن صورت گرفت. 
به فاصله یک ماه بعد از آن و با آمدن آقای زاکانی، مدیران شهری یک به یک عوض 
شدند. همه هم می دانیم در این سال ها هر مدیر جدیدی که پست و مقامی می گیرد، 
اصرار دارد که بگوید که مدیر قبلی اشتباه کرده. این دامان رویداد مترو را هم گرفت. 
مدیران جدید منکر برگزاری چنین رویدادی شــدند. با وجود قرارداد، دســتمان به 
جایی بند نبود. هنرمندان به اعتبار نام معتبر دبیران و آنها نیز با تکیه بر اســم من، 
این مســئولیت را پذیرفته بودند. بسیاری با هزینه شخصی، مواد و مصالح خریدند 
چراکه به آنها گفته شــده بود تسویه به یک ماه هم نمی کشد. در این مدت طوالنی 
و پیگیری های مســتمر من و دوستان دیگر، کارشکنی های بسیاری صورت گرفت؛ از 
انکار برگزاری تا ادعای نبود قرارداد و ندادن درخواســت از طرف مترو به شــرکت 
پیام رسان شهرداری، تا موارد بسیاری که قصد ندارم به آنها بپردازم. با پیگیری های 
من و دوســت حسابدار حرفه ای، نامه درخواست مترو، قرارداد و مدارک دیگری که 
انکار می شد، یکی پس از دیگری یافت شد. با پیگیری های فراوان و نامه های متعدد 
من و همکاران دیگر، ســرانجام به پرداخت بخشی از این مبلغ رضایت دادند اما ما 
معترض و در داالن های مترو ســرگردان شــدیم. در این مقطع یک سال از برگزاری 
رویداد مترو گذشــته بــود. دوباره پیگیر شــدیم و با ده ها ترفند، باالخره دوســتان 
متــرو را راضی به پرداخت کردیم. اما حاال ماه هــا از این مجوز پرداخت می گذرد و 
کماکان ریالی پرداخت نشــده است. فشار روحی و روانی مقروض بودن به ۱۱۸ نفر 
از معتبرترین اسامی هنری کشور، باعث شد تا برخی از ما از جیب خودمان و برخی 
دیگر با قرض گرفتن مبالغی، پول تعدادی از شرکت کننده ها را پرداخت کردیم. ارزش 
پولی که نزدیک به دو سال پیش باید به هنرمندان پرداخت می کردیم، با گذشت این 
زمان طوالنی به بیش از نصف و شــاید هم کمتر کاهش پیدا کرده اســت و هر روز 
هم از ارزش آن کاســته می شود. ضربه ای که مترو به رابطه شهرداری با هنرمندان 
طراز اول کشــور زد، هیچ جای دیگری نمی توانست بزند. بدین سان این تعداد قابل 
توجه هنرمندان با دنبال کننده هایی که تحت تأثیر آنها هســتند برای همیشه به هر 
آنچه شهرداری قصد انجامش را دارد و خواهد داشت بدبین شدند. لطمه بزرگی به 
اعتبار من و هفت دبیر دعوت شــده از جانب من زده شد. به دلیل برخورد نسنجیده 
افراد دخیل در این ارتباط، همه ضرر کردیم. می دانیم و می دانید که در این ساختار 
مدیریتی نه تنها این لطمات دیده نمی شود، چه بسا که مورد تشویق هم قرار بگیرد. 
در این چرخه بی نتیجه صدایتان هم به جایی نمی رسد و بعد از این همه دوندگی و 
بی نتیجه  بودن، شما اگر آرام ترین و صلح طلب ترین آدم روی زمین هم باشید، به یک 
معترض تمام عیار تبدیل می شوید. واکاوی جزئیات برخورد با هنرمندان در این مورد 
مشخص را به موارد دیگر بسط دهید و ببینید که چگونه می شود با بی تدبیری، این 
همه مخالف برای خودمان بتراشــیم و آب هم از آب تکان نخورد. بدتر از همه هم 
اینکه بدانیم حداقل در ظاهر هم که شــده وانمود می کنید که حق و ناحق برایتان 

مهم است اما در عمل در جهت تضییع آن از هیچ تالشی فروگذار نیستید.

سرنوشت یک کارخانه

جمال رحمتی


