خبرها

هیات دولت ماه جاری به گیالن سفر میکند:

گیالن ،ایستگاه بعدی روحانی
فرهیختگان گیالن :یک منبــع آگاه به
فرهیختــگان گیالن گفــت :گیالن ،مقصد
دهمین سفر اســتانی کاروان تدبیر و امید
خواهد بود.
زمان تقریبی این ســفر در دهه ســوم آبان
ماه اعالم شــده و شامل دیدار با مردم شهر
رشــت ،دیدار با خانواده شــهدا و نخبگان و
فرهیختگان استان ،شرکت در جلسه شورای
عالی اداری و کنفرانس خبری از جمله مهمترین برنامههای حسن روحانی
در گیالن است .همچنین وزیران دولت نیز به شهرستانهای استان سفر
میکنند تا در جلسات شورای اداری شهرستانها شرکت کرده و چند طرح
را افتتاح کنند .رییس جمهور البته این هفته نیز از آسمان گیالن گذر کرد
تا برای سفری دو روزه به همراه جمع کثیری از بازرگانان و تجار شهرهای
شمالی راهی جمهوری آذربایجان شود.

دستیار ویژه رییس جمهور در گیالن

فشارها علیه یک انتصاب در اداره ارشاد گیالن:

پا بر گلوی فرهنگ

فرهیختگان گیالن :شــنیده شــده است
که پــس از انتصاب دکتر کاظــم فالحی به
عنوان معاون فرهنگــی اداره کل فرهنگ و
ارشاد اسالمی اســتان گیالن از جانب دکتر
فیروز فاضلی ،برخی چهرههای سیاســی و
غیرفرهنگی با تحریــک و تالش برخی افراد
که منافع شــخصی خــود را پــس از ایجاد
تغییرات مدیریتی در اداره ارشــاد گیالن در
خطر دیدهاند ،اقــدام به تخریب و جلوگیری
از جاری شــدن خون تــازه در بازوی فرهنگی ایــن اداره کل میکنند و با
فضاســازی و تخریب علیه دکتر فالحی ســعی در ایجاد تصویری غیرواقع
از ایشــان نزد افکار عمومی و چهرههای ذینفوذ اســتانی دارد .جمعی از
خانــواده فرهنگ و هنــر گیالن در حوزههــای مطبوعات ،نشــر ،تئاتر و
موسیقی در شبکههای اجتماعی با انتشار پیامهایی ابراز امیدواری کردهاند
تا تصمیمســازان و مدیران کشوری و استانی و ســایر دلسوزان و بزرگان
فرهنگ اســتان و بهویژه شــخص دکتر فیروز فاضلی مدیرکل فرهنگ و
ارشــاد اســامی گیالن با تدبیر و حساسیت نســبت به این تخریبها و با
اعتماد و پشــتوانه آنچه حمایت فرهنگیان و هنرمندان گیالنی از ایشان و
عملکردشان تا امروز بهویژه در حوزه انتصابها خواندهاند ،حال که زمزمه
کناره گیری اجباری دکتر کاظم فالحی که ســوابق دانشگاهی،مدیریت و
خدمات ارزندهشــان به نظام بر هیچکس پوشیده نیست شنیده میشود از
ایشــان حمایت نمایند .تا فرهنگ و هنر گیالن شــاهد روزهایی سرشار از
امید برآمده از تدبیر باشد.

نارضایتی از وضعیت برخی واحدهای دانشگاه آزاد:

در جستجوی تدبیر

فرهیختگان گیالن :دانشــجویان تعدادی
از واحدهای دانشــگاه آزاد اسالمی در استان
گیالن با تماس و ارســال پیامهــا و اخباری
پیرامون وضعیت رفاهی،فرهنگی و آموزشی
واحدهــای خــود بــه سرپرســتی روزنامه
فرهیختگان در گیالن نســبت به آنچه عدم
اجرای تصمیمات و برنامههای مدیریت جدید
دانشگاه آزاد در این واحدها خوانده شده ،ابراز
نگرانی و شــکایت کردهاند .اســامی این پنج
واحد دانشــگاهی نزد روزنامه فرهیختگان محفوظ اســت اما دانشجویان
مهمترین مطالبه خود را الزام روســا و معاونین واحدها به اجرای مطالبات
دانشجویی بویژه پس از روی کار آمدن دکتر حمید میرزاده میدانند.
آنها معتقدند اگر تغییر رییس پیشــین دانشــگاه آزاد و رویه او خواســته
اهالی دانشــگاه بود ،پس چرا رییسی که هیچ نسبت و تناسبی با برنامههای
مدیریت جدید ندارد ،همچنان به صرف حمایت برخی نمایندگان مجلس
در شهرستانها روی کار قرار دارند و همچنان بدون کمترین تغییری و حتی
در مواردی با اصراربیشتر بر رویه پیشین ،بر مسند ریاست تکیه زدهاند.
چند تن از اســاتید یک واحد با ارسال مدارکی مدعی هستند که این واحد
بیش از یکســال پــس از انتخابات 24خــرداد  92و روی کار آمدن دولت
تدبیر و امیــد ،ناباورانه محل تبلیغات تخریبگــر و فعالیت مخالفان دولت
یازدهم اســت .دانشجویان واحد دیگری در شرق گیالن با ابراز نارضایتی از
عــدم اعمال تغییرات مثبت مدیریتی در واحد خود از نحوه تعامل و برخورد
کارکنان دانشــگاه -که عمدتا نزدیکان رییس منصوب کامران دانشــجو
هستند -شکایت داشته و آن را موجب دلسردی و بدبینی دانشجویان نسبت
به مجموعه دانشگاه آزاد میدانند .روزنامه فرهیختگان ضمن تاکید بر حفظ
اسرار و مسائل درون مجموعهای دانشگاه آزاد اسالمی،در حال حاضر صرفا
به بیان سربسته دغدغهها و مطالبات دانشجویان و اساتید این خانواده بزرگ
در استان گیالن اکتفا کرده و ضمن دعوت مدیران واحدهای دانشگاهی به
پاسخگویی و ارتباط بیشتر با رسانهها ،امیدوار است در سطح مدیریت عالی
دانشگاه،صدای نقد خیرخواهانه شنیده و تغییرات الزم اجرایی شود.

آغازمحاکمهمتهمانشورایشهررشت
فرهیختگان گیالن :جلسه محاکمه تعدادی
از اعضای ســومین دوره شورای شهر رشت آغاز
شده است.
طبق اطالعات رســیده به فرهیختگان گیالن
جلســات متهمان شــورا علنی بوده و در سالن
اجتماعات دادگاه تجدید نظر استان برگزار می
شود.شــماری از اعضای ســومین دوره شورای
شهر رشت متهم به تخلف مالی گسترده هستند.
آشــکار شدن این تخلفات باعث بازداشــت تعدادی از آنها و در نهایت انحالل
شورا در اردیبهشت ماه  1392شــد .در حالی که شایعات از تخلفات چند 10
میلیاردی در شــهرداری رشت حکایت داشت اما آنچه در برخی رسانه ها آمد
نشان می دهد که تخلف مالی بیش از 7میلیارد تومان است.

گفتوگو با استاد ناصر وحدتی پژوهشگر و خواننده موسیقی فولکلور گیالن:

فولکلور،بدونروتوش

ناصر وحدتی قبل از خوانندگی ،نویسنده و
پژوهشگر بود .این چرخش و دگرگونی چرا و
چه زمانی اتفاق افتاد ؟
از کودکیــام که در روســتای لیش در ســیاهکل
ســپری شد سرشــار از موســیقی بودم ،چون در
میان موسیقی شــالیزار زندگی کردم .هنوز آوازی
کــه مادربزرگم میخواند را از چهار ســالگی به یاد
دارم .ســال  52وقتی از ســیاهکل به رشت آمدم و
در بانک سپه مشغول به کار شدم ،یک ضبط صوت
خریدم و از آن موقع شــروع به ضبط کردن کردم .تا
سال  75بیش از  150ساعت آرشیو ضبط شدههای
موســیقیهایی که مردم در روستاها میخواندند،
داشــتم و از پیرمردهــا و پیرزنهــای روســتایی
میخواستم ترانههای محلی را برایم بخوانند.
وقتی در سال  74اولین جلد کتاب داستان سیاهکل
با عنوان «خوندشت» منتشر شد ،آقای قباد رضایی
از نوازنــدگان بــزرگ گیالنی ،از زبان سرشــار از
موسیقی کتاب خوشــش آمد و از طریق انتشارات
ِ
نگاه مــرا پیدا کرد .من هم از او خواســتم از طریق
اساتیدی نظیر حســین علیزاده و حسین حمیدی
که بــا او در ارتباط بودند ،آوازهای روســتایی را به
آنها نشــان دهد که آیا امکان تنظیم موســیقیایی
آنها وجود دارد یا خیر .استاد حسینحمیدی بسیار
استقبال کرد و از او خواست خوانندهای برای اجرای
آن معرفی کنیم .من از جوادشــجاعیفر نمونه کار
بردم اما اســتاد حمیدی گفت صدایش روســتایی
نیســت .روزی در خانــه آقای رضایــی بودیم و در
راه برگشت در ماشــین آقای حمیدی برایش یک
ترانــه خواندم .او همانجا به من پیشــنهاد کرد که
خودم خوانندگی آن ترانهها را انجام دهم و بنابراین
گروه موســیقی شمشال ایجاد شــد .در سال 83
آقای حمیــدی از ایران رفتند و چند ســالی مقیم
یکی از کشــورهای اروپایی شــدند .با رفتن ایشان
فعالیتهای گروه شمشال هم متوقف شد و من که
تا آن برهه به کار مســلط شده بودم ،به فکر تشکیل
گروه جدیدی افتادم.
یعنی همین گروه گیل و آمارد که در برنامه
های سال های اخیر شما را همراهی می کند؟
بله ،آن زمان یکی از دوستانم به نام موسی علیجانی
که مدیر یک آموزشــگاه موســیقی در رشت است
گروهی داشــت به نام «گروه کر گیالن»؛ من فقط
یک روز با این گــروه تمرین کــردم و نوع قطعات
انتخابی ما از موســیقی کار یا موسیقی زنان گیالن
بود که با تشــت و همخوانی گروه اجرا میشد و بعد
در کاخ ســعدآباد در همایش دانشــجویان میراث
فرهنگی برنامه اجرا کردیم .این گروه هســته اولیه
گروه گیل و آمارد فعلی است.
شما به شدت از دستنخوردن آثار فولکلور
دفاع میکنید .دلیل این اصرار چیست؟
موسیقی فولکلور یعنی اینکه دقیقا مثل آن پیرزن
مشــغول برنجکاری آواز بخوانی .ما دو مهم تصنیف
داریم ،یکــی برای دیلمان و یکی برای جلگه گیالن
حدود روستای کارسیدان آســتانه اشرفیه به اسم
«ماشــل زای» (پســرخاله) که راوی آن زن است.
بعضی خوانندهها ایــن دو تصنیف را با تغییراتی در
متن و حتی موسیقی اجرا کردهاند .به عقیده من این
اشــعار و ترانهها عتیقههای فرهنگی و نماد فرهنگ
مردم هر منطقه هستند .پس نباید در آن دست برد.
مگر چه فرقی دارد با ظرف عتیقهای که نصفش زیر
خاک خراب شــده اســت؟ پس نباید ترانه فولکلور
را به ســلیقه خود تغییر دهیم که مثال میخواهیم
بهتر شــود! مرحوم پوررضا برای سریالی تلویزیونی
آوازی خواند و در آن اسم صغرا که شخصیت اصلی
ترانه و دختری بود که جوانمرگ شده بود را به لیال
تغییر داد و وقتی از او سوال شد ،ایشان گفتند صغرا
اســم مناســبی برای آن فضا نبود .در واقع عدهای
میخواهند موســیقی فولکلور را بــا رنگ و لعاب نو
و شــهری تزیین کنند ،در حالیکــه تصنیفهای
روستایی سراسر حرفهای سادهدالنه و بیریاست.
من در نشــریهای دیــدم یکی از اهالی موســیقی
میگوید من فولکلور درست میکنم! مگر میشود
کســی مدعی شــود من امروز عتیقه ســاختهام!؟
فولکلور را گذشــتگان ساختهاند .آنهم مردمی که
هوشــمندترین آدمهای دوران خود بودند اما سواد
خواندن و نوشتن مدرسهای نداشتند.
در مصاحبهای گفته بودید که موســیقی
فولکلور بعد از اصالحات ارضی تمام شــده
است .دالیلتان برای این نظریه چه بود ؟
همه این فضــا مربوط به قبــل از اصالحات ارضی
و قبــل از رواج مظاهــر مدرنیته در گیالن اســت.
موســیقی فولکلور مربوط به آن عصر اســت .وقتی
از سال  1335رادیو گیالن شروع به کار کرد و ابتدا
اعیان و اشراف و ســپس با آمدن رادیوهای ارزانتر
مــردم عادی رادیو خریدند و صــدای خوانندهها از
آنجا شنیده شد ،به تدریج تولید موسیقی فولکلور
به حاشــیه رفت .مثال من وقتی ســراغ پیرمردی
میرفتم و از او میخواســتم برایم ترانهای بخواند،
به رادیو اشــاره میکرد و میگفــت وقتی این همه
خواننده در رادیو هستند ،من چرا بخوانم!

عده اي مي خواهند فولکلور را
با رنگ نو تزيين کنند
باآمدنراديو،ساختفولکلورتمامشد
مي گويند با «سوبوله» آبروي گيالن را برده ام
حافظه موسيقي نزد زنان است

به طور کلی تحوالت سیاســی ،اجتماعی و
حتی حوادث طبیعی چه تاثیری در موسیقی
فولکلور داشت؟
اتفاقاتی مثل مــرگ و میر جوانــان ،بیماریهای
همهگیــر و  ...موثــر بودند یعنــی هرچقدر هم که
شاد بخوانیم ،باز هم رگههایی از ضربآهنگ حزن
و اندوه در آن هســت .مگر ریتمهــای هجو و بدون
نت موســیقیایی که چند مورد آن مثل «سوبوله»
را اجرا کردهام .داستانهایی ساخته میشد و چون
سواد کافی برای ثبت آن وجود نداشت ،برای آنکه
این داستانها باقی بماند ،آن را آهنگین میکردند.
پس این ضربآهنگ و محتوا ناشــی از روزگار آن
مردم بود.
در آبــادی ما در فصل پاییز اغلب بــاد گرمی به نام
گرمش شــروع به وزیدن میکند که در گذشــته
اغلب باعث بیماری و آتشســوزی میشد .یک بار
که کودک بــودم ،گندوج (انبار شــلتوک) یکی از
همسایههایمان در اثر گرمش دچار آتشسوزی شد
و من نظارهگر این آتش بودم که به همه ســو زبانه
میکشــید .مادربزرگم همینطور که مرا بر دوش
خود حمل میکرد ،زار زار میگریســت و آواز مویه
میخواند .این موسیقی از بستری تلخ برخاسته ،از
بطــن بیماری و مرگ .به همین علت اســت که در
شادمانهترین آوازهایش اندوه را حس میکنید.
شــکل جغرافیا و طبیعــت گیالن چگونه
بر ساخته شــدن موســیقی محلی تاثیر
میگذاشت؟
در خرمآباد کنســرت داشــتیم .مــن معموال در
کنســرتها خیلی صحبت نمیکنــم .آنجا کوتاه
گفتم در اقلیم شما استخوان زمین بیرون زده است.
دور تا دور شــهر کوه و صخره اســت که حتی هیچ
علفی ندارد .این طبیعت خشن موسیقیشان را هم
خشن کرده است .همیشــه سوار بر اسب هستند و
تفنگ در دست .چون همیشه ناامنی در آن منطقه
وجود داشت و مردم ناچار به داشتن سالح بودند.
گیالن اما فقط در دوران صفویه گرفتار ناامنی شــد
زیرا در هیچ دوران ،پادشــاهان روی گیالن تسلط
نداشــتند و حکام محلی روی کار بودند .در همان
دوران صفویه قیامهای متعددی علیه حکومت شد.
میشــود گفت تنها گرفتــاری گیالنیها گرمای
شرجی تابستان و به تبع آن انواع حشرات و گزندهها
مثل کک و ساس بوده است .که البته مردم برای حل
این مشکل کانالهای خیلی کوچکی دورتادور اتاق
درســت میکردند و شبها در آن آب میریختند تا
حشره از دیوارها به بسترشان نیاید.
اما برعکس ،کوههــای گیالن در هر فصل یک رنگ
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اســت .ما بهترین فصل طبیعت گیــان را در بهار
داریم ،حتی تابســتان با وجود گرمی ،رنگ خود را
دارد و در پاییز و زمســتان هم به همین شکل یک
طبیعت منحصر ساخته میشود .این طبیعت پر از
آب و جنگل و بهویژه کوه که خاســتگاه موســیقی
است حتما منبع ساخت موسیقی فولکور میشود.
هرجا که کوه باشد ،موسیقی هم هست .برای همین
است که موسیقی ُقمی و موسیقی اصفهانی نداریم
اما در دامنه البرز یا کردســتان سراســر موسیقی
است.
فعالیتهــای اجتماعی هــر اقلیم ،نظیر
کشــاورزی در گیالن ،ماهیگیری در جنوب
جدای متــن ترانهها ،در ریتم و موســیقی
فولکلور هم تاثیر دارند؟
صد درصــد .بــرای نمونــه نتهای موســیقی و
ضربآهنگ بندری در خلیج فارس دقیقا بر اساس
کشــیدن تور از دریاســت .در مناطقی که جنگل
اســت ،ضربآهنگ تبر بوده که ریتم بســیاری از
ترانههــای آن اقلیم را خلق کرده اســت .در کتاب
«زندگی و موســیقی» دقیقا به مساله تاثیر متقابل
کار و موســیقی پرداختهام .مثال در مرحله وجین و
نشای برنج توسط زنان گیالنی ،انبوهی از آوازهای
غمگین ساخته شده است.
به نظر شــما آیا مفهومی نظیر موســیقی
فولکلور گیالن ،در مرزهای جغرافیایی قابل
تحدید است یا خیر؟
موســیقی ما برای همین جغرافیاســت .هرجا در
گیالن شالیزار باشد آنجا آواز و خواندن وجود دارد.
ربطی به شــهر خاصی ندارد .از گیالن هم که بیرون
برویم ،باز آواز میخوانند .مثال در لنکران آذربایجان
که اقلیم و طبیعتش شبیه گیالن است ،آوازهایی با
م و ضربآهنگهایی شبیه به آواز گیالن خوانده
ریت 
میشــود .بنابراین اگرچه در قالب مرزهای استانی
امــروزه محدود نمیشــود ،اما فراتــر از محدوده
جغرافیایی هم نیست.
موســیقی گیالن به دو بخش جلگه و کوهســتان
تقسیم میشود .موسیقی کوهســتان غمگینان ه و
افشاری و موسیقی جلگه شادتر و شوشتری است.
چه سازهایی در این نوع موسیقی استفاده
می شد؟
در موســیقی فولکلور عمدتا صدا-سازها استفاده
میشــوند ،نظیر تشــت .در واقع صدای موسیقی
دارند اما استانداردهای ساز موسیقی را ندارند .چون
اساسا ســاز در بســیاری از مناطق وجود نداشت و
اگر هم وجود داشــت نظیر دایرهزنگی ،دایره و دف
همیشه دســت نوازندههای محلی یا مطربها بود

بنبست اعتدال
در فومن
حسن اسدنیا
سردبیر هفتهنامه شریف

عکس  :فرهیختگان گیالن/کامران مشتاق

فرهیختگان گیالن :گفته میشود دستیار
ویــژه رئیس جمهــور ایران در امــور اقوام و
اقلیتهای دینی و مذهبي اواخر هفته جاری
سفر یک روزهای به گیالن خواهد داشت که
طی آن با نمایندگان اهل سنت استان دیدار
توگو میکند .احتماال این نشســت در
و گف 
شهرستان رضوانشهر برگزار خواهدشد.
چهارمین وزیر اطالعات جمهوری اســامی
ایران ،پس از روی کار آمدن دولت یازدهم ،به عنوان دســتیار ویژه رییس
جمهور ،جلسات متعددی با نمایندگان اقوام،ادیان و مذاهب گوناگون کشور
داشته است.
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که بــه واقع اگــر نبودند اصال موســیقی حرفهای
وجود نداشــت .البته اصال در موسیقیهای فولکلور
استفاده نمیشد.
به نظر میرسد زنان در موسیقی فولکلور
نقش پررنگی دارند.چرا؟
زن رکن کار در شالیزار بوده است و موازی مرد قرار
دارد .محققین و پژوهشگران موسیقی فولکلور باید
به زنان مراجعه کنند چون حافظه تاریخی هر قومی
نزد زنان اســت .مردها در جنگها کشته میشدند
اما زنها محنت کــش روزگار بودهاند و همه اندوه
و خاطرات را ضبط میکردند .بیشــترین آوازهای
روستایی در همه اقوام توســط زنها ساخته شده
است .از الالییها تا مرثیه ،موسیقی کار و عروسی.
موسیقی دیگر اقوام در گیالن نظیر تالشی
چقدر ظرفیت پیشرفت و معرفی دارد؟
کاریزمای خواندن خیلی مهم اســت .در موسیقی
تالش کسی که کاریزما داشت مرحوم قسمت خانی
بــود .او هم فولکلــور خوانده بود و هــم تا حدودی
از موســیقی و سازها شــناخت داشــت اما دیگر
خوانندهها علیرغم صدا و تواناییهای موســیقی
نتوانســتند آن کاریزما را تکرار کنند .البته موضوع
دیگر حجم موسیقی و دایره مخاطب هم هست.
منتقدان شــما میگویند ،ناصر وحدتی
شــکلی نازل از موســیقی گیالنی را ارایه
میکند .چقدر این نقد را قبول دارید؟
انتظار تبلــور مفاهیم عمیق امروزی از موســیقی
فولکلور داشــتن چنــدان منطقی نیســت .مردم
بیســواد و عامی این ترانهها را ســاختند .اهمیت
این کارها بیشــتر در نوع موسیقیاست تا کالم .ما
میخواهیم بگوییم صد ســال قبــل ،این گیلمرد
اینطــور فکر میکرد .مثال خیلی از همکاران به من
اعتراض میکردند که با خواندن ترانه «ســوبوله»
آبروی گیالن را بردهام! یا مثال به یک الالیی رایج در
شرق گیالن نقد میکردند که سخیف است .بعضی
هم ایراد میگیرند که چرا نــوآوری نمیکنیم ،که
خب همان داستان تولید عتیقه است .ما حق نداریم
اگر به زعم خودمان محتوای شــعر را کم میدانیم،
آن را بیشــتر کنیم چرا که دانش مــردم آن موقع
است.
ن از کارهای فولکلور را
استقبال نسل جوا 
چطور میبینید؟
در بیشتر کنسرتهای من اکثریت مخاطبان افراد
زیر سی سال هســتند .همیشه در پایان کنسرتها
در مورد برنامــه صحبت میکنند حتــی آنان که
گیلک زبان نیستند .این نشاندهنده عالقه فزاینده
جوانترها به فرهنگ و موسیقی گیالنی است .البته
روشــنفکران و فرهیختگان گیالنی باید فرهنگ و
ادبیــات گیالنزمین را حفظ کنند و به نســلهای
بعد منتقل کنند.
و در پایان فکر میکنید مسوولین دولتی و
مقامات اجرایی چه کمکی بتوانند به موسیقی
فولکلور گیالن انجام دهند؟
زمانی که آقای پورعیســی رییس اداره کل فرهنگ
و ارشــاد گیالن بود بــه من مجوز کنســرت داده
نمیشد .ایشــان میگفتند ناصر وحدتی از در رفته
و میخواهد از پنجره وارد شــود و هرگز اجازه اجرا
به او در گیالن نمیدهم .جدای از مســایل شخصی
واقعا فکر میکنم یکی از اتفاقات خوبی که برای هنر
و موسیقی گیالن افتاد ،تغییر ایشان بود.
البته این را بگویم که همه کارها را باید خود مجری
هنر انجام دهد .مسوول دولتی باید در پروسه صدور
مجوز با نهایت همکاری و مدارا رفتار کند .از ترانهها
ایراد نگیرند تا چرخه اجرای برنامهها و درآمدزایی
از طریق اجرای کنسرتها برقرار باشد.

گرایش اکثریت جامعه و رای مردم
به دکتــر روحانی ،پیــامآور نارضایتی
افــکار و ســلیقهها از افراطیگریهای
بیمــرز و مدیریــت و تفکــر حاکم بر
جامعــه بود .تفکری کــه مخالف خود
را برنمیتابیــد و بــا یک اســتراتژی
پوپولیستی ،مسیری را میپیمایید که
در آن ریلهای قطار توســعه کشور در
حال خدشهدار شدن بود .اما انتخابات
شــکوهمند  24خرداد  92پیامآور حق
حاکمیت مردم بر سرنوشــت خود بود
که مــردم غیور ایرانزمین با حضور در
پــای صندوقهای رای ،خواســتهها و
آمال خود را در چارچوب قانون اساسی
و تدابیر مقام معظم رهبری به شیوهای
دموکراتیــک اعالم کردنــد .اکنون که
دولت تدبیر و امید بر امور حاکم شده،
انتظار دارند مطالبات و خواســتههای
سیاســی و اقتصادی جامعه تحقق پیدا
نماید .اما در فومن نیز مردم همســو با
تفکر تغییر ،به پــای صندوقهای رای
رفتند و رای باالیی را به دکتر روحانی
اختصاص دادند تا خنکای نسیم اعتدال
بر افکار مدیریتی شهر مجسمهها بوزد
و فضای سیاسی این شهر به نشاط در
آید .اکنون یک ســال و اندی از ظهور
دولــت جدید میگــذرد و مردم فومن
نیز همچون ســایر شــهروندان ایرانی
دوســت دارند نتیجه رفتــار عقالنی و
مبتنی بر مردمســاالری خود را ببینند
و در ســاختار مدیریتی شهرستان و در
فضای اقتصادی و گردشــگری منطقه،
شاهد بازگشت سرمایههای اجتماعی،
برنامهریزی اصولی ،طرحهای زیربنایی،
بهرهگیــری از نیروهــای توانمنــد و
شایسته باشند .دوســت ندارند همان
تفکر گذشــته بــر شهرســتان حاکم
باشــد تا جایی که دهانت را میبویند
کــه مبادا !...در فومن هنــوز رفتارها و
برنامههای مدیریتی ،راهی برای توسعه
زیربنایی نیســت بلکه شیوههای مردم
فریبانه در پیش گرفته شــده اســت.
یکــی از برنامههای مهم و حیاتبخش
دولــت تدبیــر و امید« ،تــاش برای
تحقق اصول حکمرانی شایسته است»،
اما آیا ایــن اصل در فومــن کاربردی
داشته اســت؟ آیا در مدیریت اجرایی
شهرســتان فومن ،تفکر امید و توسعه
و تحول دیده میشــود؟ آیا مسوولین
اجرایی شهرســتان ،تحمل و ظرفیت
انتقادپذیری را دارند؟ آیا تفکر اعتدال
و توســعه در فومــن وجــود دارد؟ آیا
فضای مســاعدی برای رشــد نخبگان
شهرستان فراهم شده است؟ آیا نگاهی
وجود دارد که جوانان باید رشــد کنند
و اندیشهها باید پویا باشد؟ بهزعم مردم
هنــوز ما در فومن چیزی به نام اعتدال
ندیدهایم ،چون اعتدال به معنای ایجاد
فرصت برای تغییــر و تحول و ورود به
مرحلهای جدید اســت تا در آن مرحله
بتوان همســو با دولــت ،تفکری را در
جامعه حاکم نمــود که در آن تغییری
نو ،تفکری جدید و خردمندانه به وجود
آیــد .ماهیتی که هماکنون در کشــور
جاری است ،جریان اصالحطلبی است.
دولت نهم و دهم ،حاکمیت یک جریان
اصولگرایی بود که در نوع خود به مردم
خدمت کرد و اکنون مــردم از جریان
اصالحطلبــی انتظار اصالحــات دارند.
اصالحاتی که به توسعه اقصی نقاط این
کشور منجر شود .هرچند خط و مشی
جریان اصالحطلبی در دولت فعلی ،بر
مبنای اعتدال و میانهروی اســت ،ولی
ایــن موضــوع منفک از اصــل جریان
نیست .یعنی با افراط مخالف است ،پس
در سایه اعتدال و خردورزی میبایست
تغییرات مدیریتی خوبی را در ســطح
کشــور ایجاد نمود .امــا موانع وزیدن
نســیم تدبیر و امید در فومن چیست
و چرا اعتــدال در فومن به بنبســت
رســیده اســت .شــاید یکی از دالیل
بنبســت اعتدال در فومن ،عدم اتحاد
و یکپارچگــی گروهــای اعتدالگرای
شهرســتان باشد .متاســفانه در فومن
شــاهد حضور چنــد گــروه بهعنوان
اعتدالگرا هســتیم که وحدت در بین
آنها کم ســو است و در سوی دیگر ،در
پیگیری مطالبات شهرستان نیز اتحاد
و ســماجت الزم را ندارد .در واقع عدم
وجــود رهبری منســجم و اثرگذار در
این تشــکیالت باعث شده تا در هیاهو
و فشارهای سیاســی ،کارکرد آنان به
اعــام نظر و صدور بیانیه ختم شــود.
لذا الزم است بنبست شدن اعتدال در
فومن ،مورد آسیبشناسی قرار گیرد و
مقابل موانع موجود ،تحرکات جدی
در
ِ
به عمــل آید .قطعا گروههــا و افرادی
میتوانند موفق شوند که با توده مردم
فاصله نداشــته و از جنس مردم باشند.
بهتر است گروههای سیاسی اعتدالگرا
در ســطح شهرســتان با تقویت خود،
برای تحقق مطالبات ،ارادهای همســو
داشته باشــند تا شــاهد جاری شدن
برنامههــا و تفکرات دولــت اعتدال در
سطح شهرستان باشیم.

