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نوزدهمینجشنخانهموسیقیایران
با تجلیل از پیشکسوتان عرصه موسیقی و معرفی برگزیدگان بخش کتاب برگزار شد

همدلی هنرمندان در «شب موسیقی» ایران

نوزدهمیــن جشــن خانــه موســیقی ایــران بــا
عنوان«شــب موســیقی» شــامگاه شنبه  6بهمن
مــاه بــا حضــور ســید مجتبــی حســینی معــاون
امورهنــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی
وعلــی ترابــی مدیــر کل دفتــر موســیقی وزارت
فرهنــگ در تــاالر ایــوان شــمس برگزارشــد؛
جشــنی کــه برگزیــدگان کتــاب موســیقی ســال
خــود را شــناخت.
در ایــن مراســم کــه اجــرای آن برعهــده
ســید عبــاس ســجادی بــود ،حمیدرضــا
نوربخــش مدیرعامــل خانــه موســیقی ضمــن
خوشــامدگویی ازتأخیــر در برگــزاری ایــن جشــن
عذرخواهــی کــرد و بیــان داشــت :مــا درمواجهــه
بــا اتفاقــات موســیقی معمــوالً درقالــب بیانیهها

اکنــون در شــرایطی هســتیم کــه درتعــدادی
از شهرســتانها هنــوز خانمهــا اجــازه حضــور
درصحنــه را ندارنــد.
موســیقی ایرانــی نزدیــک بــه حالــت احتــزار
اســت
ً
اوافــزود :قطعــا میدانــم کــه در برخــی مواقــع
قانونشــکنیهایی اتفــاق افتــاده امــا نبایــد
ایــن موضوعــات باعــث شــود قواعــد جدیــدی
وضــع کنیــم و شــرایطی بهوجــود آوریــم کــه
اصــاً شایســته هنرمنــدان موســیقی نیســت .مــا
درحــوزه کپــی رایــت نیــز دچارمشــکالت زیــادی
هســتیم کــه بایــد ایــن رونــد در کشــورمان مرتفــع
شــود و البتــه نیــاز بــه یک همدلــی وجــود دارد اما
برخــی از نهادهــا معتقــد هســتند کــه بیــن اهالی
موســیقی اجمــاع نیســت و وقتــی از صداوســیما
پاســخ میخواهیــم کــه آیــا از صاحبــان اثــر در
پخــش آثارشــان اجــازه ای دریافــت کــرده ایــد یــا
خیــر ،مــی گوینــد بســیاری از هنرمنــدان تمایــل

و نشســتها اعــام موضــع کردهایــم امــا
مســألهای کــه میخواهــم درایــن جــا مطــرح
کنــم ایــن اســت که امســال مــا در چهلمین ســال
پیــروزی انقــاب اســامی هســتیم و بــه اعتقــاد
مــن ســن قوام ،ثبــات و بلوغ اســت وقاعدتــاً باید
در یکســری امــور بــه ثباتــی رســیده باشــیم و روا
نیســت کــه دربخشــی از قواعــد و قوانیــن شــاهد
یــک بهــم ریختگیهایــی باشــیم و دوباره به ســر
خــط برگردیــم .دیگر الزم نیســت بگوییم نقش
موســیقی در پیــروزی انقــاب اســامی و هشــت
ســال دوران دفــاع مقــدس چــه بــوده اســت؟
موســیقی و موســیقیدانان خدمــات خــود را
ثابــت کردهانــد و حــاال نوبــت مســئوالن اســت که
خــود را بــه اثبــات برســانند کــه آیــا بــه ایــن قشــر
خــدوم و زحمتکــش توجهــی دارنــد یــا خیــر!
یــا آیــا اساســاً ایــن هنرمتعالــی جایگاهــی دارد!
البتــه درمــورد ایــن مســائل بارهــا وبارها صحبت
شــده امــا متأســفانه گاهــی بــا مســائلی مواجــه
میشــویم و برخــی دوســتان ســؤال میکننــد آیــا
بانــوان نوازنــده میتواننــد روی صحنــه حضــور
داشــته باشــند؟ نیمــی از جمعیــت موســیقیدان
مــا را بانــوان تشــکیل میدهنــد وخوشــبختانه
خانمهــای هنرمنــد بــا قواعــد همیــن کشــور
در مراکــز دانشــگاهی و آموزشــگاهی مشــغول
فراگیــری و آمــوزش موســیقی هســتند امــا

دارنــد بــدون هیــچ اجــازه ای کارهایشــان پخــش
شــود و ایــن رونــد آســیب زا اســت .بایــد بــار دیگــر
بــا همدلــی در کنــار هــم قــرار گیریــم تــا بتوانیــم
چــرخ موســیقی ایــن کشــور را بهتــر بگردانیــم.
ایــن خواننــده تصریــح کــرد :زنــگ خطــر
موســیقی از مدتهــا قبــل بــه صــدا درآمــده
بخصــوص دربخــش موســیقی ایرانــی و
بهتراســت بگوییــم موســیقی ایرانــی هماکنــون
نزدیــک بــه حالــت احتــزار اســت و ایــن میــراث
گرانقــدر نبایــد از دســت بــرود و مــردم جامعــه
نبایــد بــا آن بیگانــه شــوند.
بخــش دیگــر ایــن برنامــه قدردانــی از تعــدادی
ازهنرمنــدان پیشکســوت موســیقی در
عرصههــای مختلــف بــود کــه در ایــن بخــش از
مینــا افتــاده نوازنده و مدرس پیشکســوت ،علی
بــکان آهنگســاز و پژوهشگرموســیقی ،ژنیــک
بیدروســیان هنرمنــد پیشکســوت حــوزه آواز
وکال ،فاطمــه رضایــی خواننــده و ترانهســرای
پیشکســوت منطقه هرمــزگان ،حســن زادخلیل
ســازنده ســازهای موســیقی ایرانــی ،ســیمین
غانم هنرمند پیشکســوت موســیقی پــاپ ،کریم
قربانــی نوازنــده و مــدرس پیشکســوت ویولــن،
ارژنــگ کامــکار نوازنــده پیشکســوت تمبــک و
مرادعلــی نجاتپور نوازنده پیشکســوت ســرنای
اســتان ایــام تجلیــل بــه عمــل آمــد.
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انتخابات در اتاق شیشهای
سیاست

فرناز حسنعلیزاده
خبرنگار

بــه قــول موالنــا باالخــره «خــون ،شــیر شــد» و بعــد از
«مهلت»هــا و «تأخیر»هــا ،الیحــه جامــع انتخابــات
بــه تصویــب هیــأت دولــت رســید و بناســت هفتــه
آینــده تقدیــم مجلــس شــود .الیحــهای کــه بــه
اعتقــاد مدونــان آن میخواهــد رنسانســی در
قوانیــن انتخاباتــی ایجــاد و یــک بــار بــرای همیشــه
بــه دغدغههــای کهنــه و دلنگرانیهــای تــازه ،پایــان
بدهــد .الیح ـهای کــه ســنگ بنــای اصل ـیاش تجربــه
برگــزاری  12دوره انتخابــات ریاســت جمهــوری10 ،
دوره انتخابــات مجلــس شــورای اســامی 5 ،دوره
انتخابات مجلس خبرگان 5 ،دوره انتخابات شــورای
شــهر همچنیــن همهپرســیها بــر ســر «جمهــوری
اســامی» و مجلــس خبــرگان قانــون اساســی اســت.
زیــرا بــه مــوازات برگــزاری هــر کــدام از ایــن انتخاباتها
بــود کــه کاســتیها ،مســکوتها و بــه عبــارت امــروز
باگهــای پنهــان در فرآینــد رقابتهــا خودنمایــی
میکــرد و ناظــر بــه درک همیــن نواقــص یــا جاهــای
خالــی بــود کــه مفــاد ریــز و درشــت قانــون انتخابــات
بارهــا و بارهــا از ســوی دولــت ،مجلــس شــورای
اســامی ،شــورای نگهبــان و حتــی مجلــس خبــرگان
رهبــری اصالحیــه خــورد.
بــه اعتقــاد ناظــران ،اگرچــه قانــون انتخابات در مســیر
دگردیســی خــود بــا ارائههــا و پیرایههایــی همــراه شــد
کــه بــه تکمیــل و جامعیــت آن کمــک میکــرد ،امــا
متغیرهــای پــر تعــداد و خــارج از کنتــرل نرمافــزاری
و ســختافزاری همچنیــن اقتضائــات زمانــی ســبب
شــد اصالحــات قانــون انتخابــات بــا واقعیتهــای
موجــود در رقابتهــا تناســب حداکثــری نداشــته
باشــد.
بــرای نمونــه بــر اســاس قانــون فعلــی بررســی
صالحیــت داوطلبــان انتخابــات مجلــس شــورای
اســامی بــه عهــده شــورای نگهبــان اســت و بایــد در
فاصلــه  10روز بعــد از اتمــام نامنویسـیها صالحیــت
داوطلبــان را بررســی کنــد .ایــن فرصت شــاید در ســال
هــای ابتدایــی انقالب تا حدی کافی بــود؛ در انتخابات
مجلــس دوم شــورای اســامی که نخســتین انتخابات
پارلمانــی بــود کــه شــورای نگهبــان مســئولیت بررســی
صالحیــت هــا را بــه عهــده داشــت ،تنهــا  1586نفــر
بــرای حضــور در پارلمــان ثبتنــام کــرده بودنــد  .ایــن
در حالــی اســت کــه در آخریــن انتخابــات مجلــس
شــورای اســامی کــه ســال  94برگــزار شــد  12هــزار
نفــر ثبتنــام کردنــد و شــمار داوطلبــان نســبت بــه
مجلــس دوم  8برابــر شــد امــا شــورای نگهبان بــاز هم
در همــان  10روز بــه صالحیــت ایــن افــراد رســیدگی
کــرد.
نکتــه دومــی کــه در اصــاح فرآیندهــای انتخابــات
مــورد انتقــاد بــود ،تمرکــز روی یک یــا دو مؤلفه خاص
بــود؛ بــرای نمونــه عمــده اصالحاتــی کــه در ایــن 4
دهــه انجــام شــده اســت روی «انتخابشــوندگان»
متمرکــز اســت و حداکثــر شــروطی کــه بــرای
انتخابکننــدگان قائــل شــده و بســیار هــم تغییــر
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کرد«ســن» رأیدهنــدگان بــود .بعد از پیــروزی انقالب
اســامی ،شــورای انقــاب ســن بلــوغ سیاســی را 16
ســال دانســت امــا مجلــس  15ســال را تصویــب کــرد تا
ســال  78کــه یــک ســال بــه ســن رأیدهنــدگان افــزوده
شــد و بــه  16ســال رســید؛ ســن رأیدهنــدگان امــا بــار
دیگــر در ســال  ۷۹بــه  ۱۵ســال تمــام کاهــش یافــت و
ســال  ۸۵بــه  ۱۸ســال تمــام افزایــش یافــت .بعــد از
ایــن تاریــخ هــم دوبــاره تــاش شــد ســن رأیدهندگان
بــه  15ســال بازگــردد کــه نشــد .اصالحــات دیگــر نیــز
محدودیتهــای بیشــتری بــرای «انتخابشــوندگان»
در نظــر میگرفــت کــه از آن جملــه میتــوان بــه
افزایــش ســوابق کاری مرتبــط یــا ســطح مــدارک
تحصیلــی اشــاره کــرد.
همــه اینهــا در حالــی بــود کــه برخــی از موضوعــات
اساســی و ابتدایــی چــون جنســیت «رجــل سیاســی»
همچنــان مســکوت مانــده اســت؛آن هم در شــرایطی
که پیشــرفتهای عرصــه فناوری و تکنولــوژی ،فضای
حاکــم بــر رقابتهــا و متغیرهــای تعییــن نتیجــه
انتخابــات را از شــکل ســنتی و کالســیکش خــارج کــرده
اســت .بــرای نمونــه قانــون فعلــی دربــاره اســتفاده و
نصــب پــاکارد ،پوســتر ،دیوارنویســی و کاروانهــای
تبلیغاتــی و اســتفاده از بلندگوهــای ســیار در خــارج
از محیــط ســخنرانی تأکیــدات ســفت و ســختی دارد؛
ایــن در حالــی اســت کــه االن شــبکه مجــازی ،میــدان
اصلــی تأثیرگــذاری بــر افــکار عمومــی اســت نــه
خیابــان .ناظــر بــه چنیــن واقعیاتــی در تغییــر عرصــه
تأثیرگــذاری اســت کــه ســازمانهای اطالعاتــی
کشــوری ماننــد امریــکا کــه تاکنــون  58بــار انتخابــات
ریاســت جمهــوری برگــزار کــرده اســت ،مدعــی
اســت ایــران بــا بهرهگیــری از فضــای ســایبری قصــد
تأثیرگــذاری در انتخاباتهــای ایــن کشــور را دارد.
آنگونــه کــه تدوینکننــدگان الیحــه جامــع انتخابــات
خبــر دادهانــد ،اصالحیــه مــورد اشــاره اکثــر شــئون
انتخاباتــی را هــدف قــرار گرفتــه اســت.الیحهای
کــه شــاید بدویتریــن نتیجــه آن نــه تنهــا افزایــش
«ســامت» انتخابــات خواهــد بــود ،بلکــه «احســاس
ســامت» را افزایــش خواهــد داد.
هرچنــد هنــوز جزئیــات کامــل ایــن الیحــه کــه
علیالظاهــر اکثریــت شــئون انتخابــات را مــورد
بازبینــی و اصــاح قــرار داده ،منتشــر نشــده اســت ،امــا
همــان ســرخطهای مختصــر منتشــر شــده بــه مثابــه
مشــتی نمونــه خــروار اســت کــه بــه اذعــان آنانــی کــه
دســتی بــر آتــش انتخابــات داشــته و دارنــد ،میتوانــد
ایــدهآل همــه افــراد و نهادهایــی باشــد کــه در چهــار
دهــه گذشــته بــه نحــوی درگیــر انتخابــات بودهانــد .بــر
اســاس آنچــه مســئوالن ارشــد وزارت کشــور بهعنــوان
تدوینگــران اصلــی ایــن الیحــه گفتهانــد ،در صــورت
تصویــب نهایــی بندهــا و تبصرههــای پر تعــداد الیحه
مذکــور نــه تنهــا «ســامت» انتخابــات بیــش از پیــش
تضمیــن خواهــد شــد ،بلکــه «احســاس ســامت» از
رونــد انتخاباتهــا و نتایــج آن افزایــش محســوس
خواهــد داشــت.بویژه کــه «شــفافیت» از اجــرا و
نظــارت و هزینــه هــای تبلیغاتــی گرفتــه تــا شــاخص
هــای بررســی صالحیــت فصــل مفصلــی از این الیحه
اســت.

