رقیه توکلی کارگردان فیلم سینمایی «مادری»
در گفتوگو با همدلی:

در گفتوگوی «همدلی»
با آلبرت بغزیان ارزیابی شد:

بخشی از ضربات را از
همجنسانمانمیخوریم

طغیان228هزار میلیاردی
نقدینگی برای تورم
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روزنامه سیاسی  ٬اقتصادی  ٬اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
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رئیسی چگونه توقعات اصولگرایان را
مدیریت میکند؟

خیزپایداری
برای نفت

همدلی| این روزها واژه ســهمخواهی زیاد در
سایتها و کانالها و روزنامههای سیاسی دیده
میشود .ســهمخواهی جریانهای اصولگرا از
دولت ،فشــار برای جا گرفتن در بین گزینهها،
گمانهزنیهایی که تمام یا بیشتر گزینهها را از
یک جریان یا جبهه اصولگرا معرفی میکنند...
2

غیبت بیماران خاص و افراد دارای
اولویت در زمانبندی تزریق

4

گوناگون

 8حمیدرضا صدر؛ روایتگر پدیدههای
انسانی
 7درگذشت فریدون بدرهای؛ مترجمی
با کارنامهای فربه
 8ارتقای مدالهای دو ورزشکار
المپیکی ایران پس از 9سال
 8درگذشت مردی که سنگهای برج
آزادی را تراشید
 8رضا سقایی ،خوانندهای که تارهای
صوتیاش را درجنگ از دست داد
 8در جنگ تریاک چه گذشت؟
 4اندونزی؛کانون جدید همهگیری
کرونا در جهان
یادداشت وارده

اصغر فرهادی؛ همین قدر پرت از متن!
مهدی مکارمی
روزنامهنگار

خبر موفقیت فیلم «قهرمان» ساخته اصغر
فرهادی با آب و تاب فراوانی در رسانهها منتشر
شده و برخی رســانهها از وقت ظهور قهرمان
گفتند و گویــی انتظار داشــتند مردم-کف
جامعه -هم از این موفقیت خوشحال باشند.
من فیلم اصغر فرهادی را ندیدهام اما خالصه
داستان آن را خواندهام .فیلم حتما قابلیتهای
فنی را در حد و اندازههای جشنواره کن داشته
که توانسته به آن راه یابد و جایزه ببرد ،اما من
دلیلی برای خوشحالی از چنین موفقیتی ندارم.
فیلم فرهادی در شرایطی ساخته شده است
که مردم با مشکالت معیشتی دست و پنجه
نرم میکنند ،آســیبهای اجتماعی ناشی از
وضع اقتصادی همهگیر شــده ،آمار طالق باال
میرود ،اعتیاد فزونی مییابد و زندگیها از هم
میپاشند و قصههای پرغصه زندگی آدمهاست
که تکرار میشوند .اکوسیستمها و منابع طبیعی
رو به زوالاند و بیآبی ،خوزستان و سیستان و
بلوچستان و...را به مخاطره انداخته است.
کرونا نه فقط کســب و کارهــا را با اختالل
مواجه کــرده و هزینه زندگی را باال برده بلکه
جان انســانها را هم میگیرد .سرمایهداران،
ثروتمندتر و فقرا ،فقیرتر میشــوند .فکرش
را بکنیــد آنوقت یک نویســنده و کارگردان
برجســته بیتوجه به آنچه در کف جامعه در
حال روی دادن است ،فیلمی بسازد که در آن
گفتاردرمانی فرزند
یک خیاط مطلقه با مربی
ِ
دچار لکنت زبانش ،رابطه دارد .مربی ،چند سکه
طال پیدا میکند و به قهرمان داستان میگوید
با فروش آنها میتواند بدهی خود را بدهد .اما
قهرمان میفهمد که پول سکهها کافی نیست و
بهرام تمام طلبش را میخواهد .رحیم در سطح
شهر اعالمیه پخش میکند تا صاحب کیف را
پیدا کند و ماجرا به فضای مجازی میکشد و او
میشود قهرمان آقای فرهادی.
همیــن قدر پــرت از متن و کــف جامعه.
همینقــدر بیتوجه به جامعــه و بیربط به
قصههــای زندگی تکتــک آدمهایی که هر
کداممــان در اطراف خودمان داریم میبینیم.
قهرمان ما ،همین زنان و کودکانی هســتند
که یکه و تنهــا در حال مبارزه برای زندهمانی
هســتند .قهرمان ما همین جامعهای اســت
کــه حتی فیلمســازان روشــنفکرش هم به
حال خودش رهایــش کردهاند.این هنر ،برای
هنر اســت ،نه هنر برای مردم ،و چیزی برای
خوشحال شدن ندارد.

خوزستان را درست ببینیم؛

نه سکوت داخلی ،نه هیاهوی خارجی
همدلی| چهــار روز از اعتراض مردم خوزســتان
به بیآبی و اجرای پروژه انتقال آب کارون و
نســبت 
احداث سدهای متعدد بر رود کرخه میگذرد .کم کم
مسئوالن استانی زبان به اعتراف گشوده و اعتراضات
را به رسمیت شناختهاند اما بسیار دیر!
طی این چهار روز نه رسانهها و نه مقامات رسمی
بلکه کانالهای غیررسمی ،کاربران عادی و صفحات
شهروندان خوزستانی منبع انتشار اخبار اعتراضات
و تجمعــات در این  ۱۱شــهر بــود .حتی زمانیکه
صدای «عطشــان الشــط ،راید مائه» خوزستانیها
به تهران رســیده بود و رئیــس قوه قضائیه و معاون
اول رئیس جمهــوری ،نمایندگانی برای حل تنش
آبی منطقه راهی این اســتان کردند ،باالترین مقام
خوزستان اعتراضات پنجشــنبه گذشته را از اساس
تکذیب کرد و گفت«:برخی به دنبال تحریک مردم
هستند و تصاویری جعلی از اعتراضات مردم در فضای
مجازی منتشر میکنند .مثال در شهرهای خرمشهر و
سوسنگرد اتفاق و اعتراضی رخ نداده اما کلیپهایی
مربوط به گذشته در فضای مجازی منتشر میشود
لذا مردم مراقب این شیطنتها باشند» اما روز گذشته

منبع :تسنیم

واکسیناسیون
سنی یا صنفی؟

سال ششم _ شماره  8 _ 1735صفحه _ قيمت  2000ناموت

برای نخســتین بار ،مقامهای محلــی اعتراضات را
تایید کردند .در نخستین واکنش ،روز گذشته امید
صبریپور فرماندار شادگان خبر درگذشت جوانی در
این شــهر ،بر اثر اصابت گلوله را که روزهای گذشته
در شبکههای اجتماعی دست به دست میشد ،تایید

کرد و گفت«:در جریان این تجمع ،افراد فرصتطلب
و اغتشــاشگر به سمت ماموران نیروهای امنیتی و
تجمعکنندگان تیراندازی کردند که تیر به یک رهگذر
که جوانی  ۳۰ســاله بود ،اصابت و منجر به مرگ آن
شد ».وی در بخش دیگری از این مصاحبه تاکید کرد:

«مسببان این حادثه توسط نیروهای انتظامی و امنیتی
شناسایی و برخی دستگیر شدهاند و دستگیری دیگر
افراد نیز در دستور کار اســت ».در دومین واکنش؛
فریــدون بندری ،فرماندار ماهشــهر در گفت وگو با
خبرگزاری فارس اعالم کرد« :در پی مشکالت بیآبی
در خوزســتان ،مردم این استان عصر روز گذشته با
برگزاری تجمعاتی در برخی شهرها خواستار رسیدگی
به این مشکل و تامین حقآبه رودخانهها شدند ».وی
با تایید اعتراضات در حمیدیه ،شادگان ،سوسنگرد و
منطقه زرگان اهواز ،گفت« :چندین جوان در برخی از
جادهها در ماهشهر ،کوت عبداهلل ،خرمشهر و مالثانی
اقدام به آتش زدن الســتیک و بســتن جاده کردند
که عبور و مرور خودروها برای دقایقی مختل شــد،
اما با حضور نیروهای انتظامی بدون درگیری ترافیک
در همه جادهها روان شــد .مســدود کردن مســیر
بندرماهشــهر به بندرامام خمینی به صورت جدی
وجود نداشت و فقط تعداد اندکی افراد نوجوان در پی
فراخوانی در فضای مجازی به دلیل مشکالت بیآبی
اقدام به این کار کردند».
ادامه در صفحه ۲

سخنان اصغر فرهادی
در جشنواره واکنش برانگیز شد

قهرمانی
پرحاشیه

یادداشت

تفسیر حقوق بینالملل از آرای سفید انتخابات
بیژن کیامنش
روزنامهنگار

درست یک ماه پیش ،انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ایران
برگزار شد ،روز بعد آرای سفید صندوقها ،که از سوی برخی رسانهها با نام
آرای باطله نامگذاری شده است ،در نخستین ساعات اعالم پیروزی نامزد
برتر در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ،1400با تحلیلهای متفاوتی
روبهرو بوده اســت .برخی آرای ســفید صندوقها را با دیدگاهی کامال
سیاسی تحلیل کردهاند و مدعی شدهاند که این رایها ،واکنش بنیادین به
ساختارهای سیاسی جامعه بوده است؛ حتی عنوان «رایهای اعتراضی»
داده بودند .عدهای نیز آرای ســفید صندوقها را،
را به این دســت از آرا 
همســویی با جریان تحریمکننده انتخابات در خارج تفســیر کردهاند؛
جریانهایی که معموال در رسانههای وابسته به اسراییل ،عربستان ،انگلیس
و آمریکا علیه فعالیتهای مدنی و توسعهای مردم ایران ،فعالیت میکنند
و به طور مستمر خبرها و تحلیلهایی منطبق با منافع کشورهای یاد شده
تولید میکنند و در این رسانهها باز نشر میدهند.
شاید بتوان گفت که رسانههای وابسته در آمریکا و اروپا ،بیشترین تکیه
را بر تحلیل یکســویه و غیر حقوقی آرای سفید انجام دادهاند؛ زیرا آنها
در رســانههای خود القا میکردند که انتخابات پیشرو ،با کمترین اقبال
عمومی مردم مواجه خواهد شد .حتی مدعی بودند که در بهترین شرایط،
حداکثر بین  20تا 25درصد واجدین شرایط در انتخابات 28خرداد شرکت
خواهندکرد .آنها مطمئن بودند که حضور مدنی مردم در پای صندوقهای
رای ،قطعا تحت تاثیر مشکالت اقتصادی جامعه ،به شدت کاهش مییابد.
به همین خاطر تالش میکردند ناخرســندیهای اقتصادی بسیاری از
خانوارهای ایرانی را به سود خود مصادره کنند و مشارکتاندک مردم را
در انتخابات ،پاسخ مساعد جامعه به فراخوان خود مبنی بر تحریم انتخابات،
تعبیر و تفسیر کنند.
اما واکنش هوشمندانه مردم ایران و در نتیجه شکست آنها باعث شد که
همچون همیشه ،تحلیل یکسویه و مغرضانه اطالعات را در پیش گیرند؛
به همین خاطر در نخستین گام ،آرای سفید صندوقها را ،رای مثبت به
فراخوان خود ،مبنی بر تحریم انتخاباتی تفسیر کردهاند .اما واقعیت این
اســت که رای سفید در محافل حقوقی جهان از جایگاهی تعریف شده
برخوردار است .به عبارت دیگر آرای سفیدی که درون صندوقها ریخته
میشوند ،از نظر حقوق و قوانین بینالملل ،معنای روشنی دارند و به هیچ
وجه تفسیرپذیر نیستند؛ زیرا کسی که به پای صندوقهای رای میآید و
رای خود را درون صندوق میاندازد ،به معنی این اســت که ساختارهای
سیاسی و حقوقی جامعه را به رسمیت میشناسد .مهمتر آنکه شخصی که
رای سفید به صندوق انتخاباتانداخته است ،از نظر حقوق بینالمللی به
این معنی است که چنین فردی ،یگانه ابزار مدنی جامعه ،برای ایجاد تغییر
و تحول در حوزههای اقتصادی و سیاسی و ...را فقط و فقط مردمساالری و
صندوقهای انتخاباتی میداند؛ اما شخص یاد شده ممکن است نامزد مورد
نظرش را در فهرســت اسمهای انتشار یافته ندیده است .به سخن دیگر
کسی که رأی سفید به صندوقانداختهاست مخالف ساختارهای سیاسی
جامعه نیست ،بلکه نامزد دلخواه خود را در میان نامزدهای تأیید شده پیدا
نکردهاســت .به همین خاطر تفسیر غلط ،یکسویه و غیر حقوقی آرای
سفید ،راهی غیر اخالقی و غیرمنصفانه برای تحلیل نادرست آرای مردم در
یک جامعه مدنی است .بزرگترین پیامد مردمساالری و انتخابات ،تمرین
فروتنی و احترام به رفتارهای مدنی اســت؛ رویدادی که در جامعه ایران،
پیوسته غنا یافته و به هویتی ملی تبدیل شده است.
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آنکارا به بهانه تامین امنیت فرودگاه
 در پی استقرار در افغانستان است

سودای اردوغان
نفوذ در کابل
3

1

قهرمانی پرحاشیه

همدلی| شنبه شب گذشته اختتامیه هفتاد
و چهارمین دوره از جشنواره فیلم کن با معرفی
برگزیدگان سینمای جهان حاضر در این جشنواره
در حالــی برگزار شــد که نام ایــران نیز در این
رویداد بزرگ جهانی شنیده شد و اولیور استون
یکی از بزرگان سینمای جهان جایزه بزرگ این
جشــنواره را به دونفر داد که یکی از این دو نفر
اصغر فرهادی «قهرمان» بود .فرهادی که پیش از
این نیز جوایز جهانی دیگری از جمله جایزه اسکار
بهترین فیلم خارجیزبان اسکار و جایزۀ بهترین
فیلم خارجی گلدن گلوب به خاطر کارگردانی و
نویسندگی فیلم «جدایی نادر از سیمین» ،جایزۀ
بهترین فیلمنامه جشنواره فیلم کن را برای نگارش
فیلمنامه فیلم «فروشنده» جایزه اسکار بهترین
فیلم خارجیزبان ،برای «فروشنده» و پیشتر از
آنها جایره خرس نقرهای جشنواره فیلم برلین به
عنوان بهترین کارگردان برای فیلم «درباره الی» و
خرس طالیی جشنواره فیلم برلین به خاطر فیلم
«جدایی نادر از سیمین» را به خود اختصاص داده
است ،هربار با کسب یکی از این جوایز موجی از
شادی را به فضای داخلی تزریق کرد.
اما جایــزه بهترین فیلم جشــنواره کن برای
«قهرمان» با حاشــیههایی بــرای او همراه بود.
موضوعی که به دو نفر از بازیگران فیلم وی ،امیر
جدیدی و محسن تنابنده مرتبط بود.
در نشســت مطبوعاتی عوامل ســاخت فیلم
سینمایی «قهرمان» ،خبرنگاری از اصغر فرهادی
پرسیده بود که در انتخاب همکارانتان تا چه حد
به عملکردهای پیشین آنها دقت میکنید؟
اشــاره این خبرنگار در این پرسش به حضور
امیر جدیــدی در فیلم «روز صفــر» محصول
وزارت اطالعــات ،حضور و همکاری محســن
تنابنده با سازمان سینمایی اوج وابسته به سپاه
پاسداران بوده است .اصغر فرهادی نیز در پاسخ
به این پرســش با اشــاره به این که تنها نقش و
بــازی بازیگران در ایفــای آن نقش برای او مهم
است گفت«:بازیگر ،بازیگر است ».همین موضوع
ســبب بروز واکنشهایی در فضای رســانهای و
شبکههای اجتماعی شد .برخی ضمن مخالفت
با این نظر فرهادی او را متهم کردند که نســبت
به مســائل داخلی کشور بیتفاوت است .محمد
رسولاف ،کارگردان ایرانی در اظهارنظری تند و
بیســابقه نوشت که با این استدالل آیشمن هم
فقط یک سرباز بود که میکوشید وظیفهاش را
به خوبی انجامدهــد! این کارگردان در توئیتی
نوشــت« :اگر هویت شــغلیما حساسیتهای
مان را از میــان ببرد ،تبدیل به
ضروری انســانی 
شئ میشــویم« .بازیگر ،بازیگر است» ترویج و
عادیسازیشیءشدگیاست».
همین موضوع سبب شــد تا برخی از کاربران

فضای مجازی نیز این انتقاد را تکرار کنند .در این
میان برخی دیگر نیز با اشاره به افتخارات پیشین
فرهادی برای سینمای ایران ،این جایزه را نیز نقطه
روشنی برای شادی مردم داخل کشور دانستند و
بیان میکردند که در دورهای که کرونا ،تحریمها
و برخی تنشهــای داخلی وضعیــت زندگی و
معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است ،کسب
یک جایزه جهانی برای ایــران میتواند اندکی از
این نگرانیها کاهش دهد .در این میان همکاران
فرهادی در ســینمای ایران از این جایزه استقبال
کردند و با انتشار نظرات خود در فضای مجازی از
فرهادی حمایت کردند .پرویز پرستویی در متنی
بلند نوشــت« :آقای اصغر فرهــادی عزیز ،جایزه
بزرگ هیاتداوران فستیوال کن مبارکتان باشد،
مبارکمان باشد ،از صمیم قلب خوشحالم که دو
جایزه اســکار و نخلهای طالیی و جوایز معتبر
دیگر را به خانههای تکتک ایرانیان هدیه دادی .به
عنوان یک ایرانی خوشحالم که شما را داریم ... .جا
دارد از همه گروه موفق فیلم سینمایی «قهرمان»
تشکر کنم که در این وانفسا که در هر دقیقه ،یک
هموطنمان را در اثر کرونا از دست میدهیم حال
دلمان را خوب کردید .درود بر همه شما».
رامبد جوان هم نوشت« :اصغر عزیز به تو افتخار
میکنیم ،تو قهرمان سینمای ما هستی ».هومن
سیدی با انتشار عکســی از پست اینستاگرامی
محسن تنابنده در استوری صفحهاش از عبارت
«افتخار ایران» اســتفاده کــرد .نوید محمدزاده
نیز با اســتوری کردن خبر کسب جایزه بزرگ
هیاتداوران فســتیوال کن  ۲۰۲۱توسط اصغر
فرهادی از کلمه «افتخار» اســتفاده کرد .طناز
طباطبایی هم با انتشــار متنی بلند در صفحه
اینستاگرامش چنین نوشــت« :و «قهرمان» با
منش و ســعهصدرش به مــا آموخت بزرگی به
کالم نیســت ،بزرگی به خلق و اخالق اســت و
بس .بزرگی به تالشی است که شما از ۱۳سالگی
تــا در اوج کرونا و پاندمــی بیوقفه انجام دادید.
بزرگی شــخصیت میخواهد ،فرهنگ و نگرش
و جهانبینی درســت میخواهد که شما با نگاه
عمیق و آگاهی رشکبرانگیز و درک درستتان
از جامعه ایران ایستادید ،کار کردید و بهترینها را
خلق کردید .بزرگی به اندازه دهان و حجم هوای
بیرون داده از نفس تاریک درون نیست ،بزرگی به
قلب پر از عشق شما و حکمت و دانش و آگاهی
اســت که همواره در تمام آثارتان روشنگر ذهن
تماشاگرش بوده اســت .شما بزرگید و قهرمان،
جناب فرهادی عزیز ».بهرام رادان هم با انتشــار
یک استوری همراه با کپشن «افتخارید» کسب
جایزه بــزرگ هیــات داوران هفتادوچهارمین
جشنواره کن را به اصغر فرهادی ،امیر جدیدی،
محسن تنابنده و سارینا فرهادی تبریک گفت.

همدلی| بعد از انتشــار ویدئوی قمهکشــی
دختر اصفهانی ،حاال فیلمی از قمهکشی یک
زن و حمله او به یک تاکســی در ابهر خبرساز
شــده اســت .موضوعی که در کانون تحلیل
جامعهشناسان و فعاالن رسانهای این حوزه قرار
گرفت .ضمن این که انتشار این گونه از تصاویر
خشــونت عریان که زنان در کانون آن حضور
دارند ،اسباب تعجب را نیز فراهم کرده است.
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همدلی| در ســالهای گذشته کتابها و نقطه
نظرات یک نویســنده و پژوهشــگر تاریخ انقالب
اســامی روایتی متفاوت از آن چه که تاریخ انقالب
و جنگ در فضای رسمی کشور توصیف میشود ،به
مخاطبان ارائه کرده است .جعفر شیرعلینیا پژوهشگر
تاریخ انقالب اسالمی و مولف کتابهای «روایتی از
زندگی و زمانه اکبرهاشمی رفسنجانی»« ،روایتی از
زندگی و زمانه آیتاهلل خامنهای» « ،دایره المعارف
مصور تاریخ جنگ ایران و عــراق»« ،دایرهالمعارف
مصــور امام خمینی» و«روایتــی از زندگی و زمانه
آیتاهلل سیدمحمد بهشتی» تالش کرده است با ذکر
جزئیاتی از حوادث تاریخ انقالب اســامی و جنگ
تحمیلی و نگاهی مستقل از نگاه نظام سیاسی روایت
خود را از چهار دهه گذشته به مخاطب ارائه کند .در
این میان برخی تفاوتها میان نگاه او به موضوعات
و شخصیتهای انقالب و نگاه برخی نهادهای رسمی
نظام در این روایتها مشــاهده میشود .او البته به
جز نوشتن کتاب استفاده از فضای مجازی را نیز در
دســتور کار خود قرار داده است؛ کانال «نکتههای
تاریخی» در پیامرسان تلگرام برقراری ارتباط زنده با
مخاطبانش در اینستاگرام از جمله مواردی است که
او برای رساندن یام به مخاطبانش نیز برگزیده است.
با این همه او در موارد متعددی اعالم کرده بود که
برخی این تفاوتها را تحمل نمیکنند و بخشهایی
از روایتها برایش تاوان داشته است .او چندی پیش با
«تاوان نوشتن از هاشمی» در
انتشار مطلبی با عنوان
ِ
کانال تلگرام خود نوشت:توهینها و تهمتها مدتی
پیش از رونمایی ،از زمانی که کتاب لو رفت از سوی
برخی دوستان ســابق آغاز شده بود .همانطور که
تمجیدهایشان هنگام چاپ کتابهای پیشین درباره
زندگی امام ،زندگــی و زمانه رهبری و کتاب تاریخ
جنگ را جدی نگرفتم توهینها هم مهم نبود .توهین
و تهمت تنها مشکل نبود ،نهاد کتابخانههای عمومی
کشور که دو کتاب زندگی امام و تاریخ جنگ را برای
دوســتان
کتابخانههــا گرفته بود ،به روایت یکی از
ِ
کارشــناس در نهاد کتابخانههای عمومی کشــور
علیرغم تصویب گروه کارشناسی ،خری ِد دو کتاب
زندگی رهبری و زندگیهاشــمی از سوی مدیریت
وتو شد .تمام کتابهای پیشین من با عینک جدید
خوانده میشد ».وی تاکید کرد«:مواردی باورنکردنی
پیش آمد و اوضاع کامال سخت شد ،بخشی از آنچه
که گذشت هنوز قابلانتشار نیست».
او نوشــت«:چند روزی مانده به درگذشت آقای
هاشمی ،همســرم که از اوضاع خبر داشت پرسید
از نوشتن کتابهاشــمی پشیمان نیستی؟ گفتم
نه .امــا صادقانهاش این بود که فشــارها اندکی به
فراوان دوستان
تردیدم کشانده بود و به توصیههای
ِ
فکر میکردم که اصرار داشتند چاپ کتاب هاشمی
را یکی دو ســالی به تاخیر بیندازم ».شیرعلینیا در
این یادداشــت نوشت«:نکته آخر این که مستقل و

مردمیبودن دردسرهایی دارد .امید است که خداوند
ما را برای غلبه بر این سختیها یاری دهد».
روایتهای شیرعلینیا از تاریخ جنگ تحمیلی نیز
واکنش برانگیز شده بود که شاید مهمترین آن واکنش
برخی افراد و نهادهای موثر در جنگ به روایت او از
کربالی چهار بود.همان که در روایت محسن رضایی
«عملیات فریب» خوانده شد و البته واکنش بخشی
از خانوادههای شهدای این عملیات مهم را برانگیخت
و شیرعلینیا آن را نیز رسانهای کرد .او چندی پیش
نیز در اظهار نظــری گفت«:نگارش تاریخ جنگ را
نباید به نظامیان سپرد ».موضوعی که نشاندهنده
اختالفات واشــکاالت او به روایت نهادهای رسمی
ونظامی کشــور از جنگ اســت .همین موضوعات
ســبب شــد تا او دو روز پیش در یادداشتی کوتاه
در صفحههــای مجازی متعلق به خود خبر از «لغو
مجوز» کتابهایش بدهد .مجازاتی که شدیدترین
برخورد با کتابهای منتشر شده یک نویسنده است.
شیرعلینیا در مطلبی با عنوان«لغو مجوز کتابهایم
در انتشــارات سایان» نوشت«:حدود ده روز پیش از
دفتر رئیس جدید قــوهی قضائیه تماس گرفتند و
گفتنــد که جناب اژهای میخواهند از نقد و نظرات
من به عنوان تاریخنگار در مسائل کشور استفاده کنند
و نظراتی را که برایشــان میفرستم ،شخص رئیس
قوه میخواند.امروز از وزارت ارشاد به مدیر انتشارات
سایان گفتهاند کتابهای شیرعلینیا را تجدید چاپ
نکنید؛ مجوزها لغو شده است ».وی افزود«:به راستی
این معادالت را چه کسی میتواند حل کند؟ امیدوارم
جناب اژهای ،رئیس قوهی قضائیه ،و جناب صالحی،
وزیر ارشاد ،بتوانند ».این پژوهشگر تاریخ در صفحه
خود در اینســتاگرام نیز نوشــت«:از نویسندههایی
هستم که روزگارم از حق تالیف کتابهایم گذشته
است و شاید برخی گمان میکنند راه نفس این گونه
بسته میشود.غافل از این که عزت و ذلت تمامش در
اختیار خداوند است.و توکلم بر اوست ».اما یک روز
بعد در کانال تلگرامی شیرعلینیا مطلب کوتاهی با
عنوان « ۲۴ساعت سخت را سپری کردیم» به این
شرح منتشر شد «:با همراهی شما عزیزان و اهالی
فرهنگ جلوی یک بدعت عجیب و خطرناک گرفته
شد .وزارت ارشاد رسما اعالم کرد که مجوز کتابها
به قوت خود باقی اســت ».وی با اشاره به نامه یک
«نهاد مهم نظارتی» که مدیر انتشارات سایان گفته
است براســاس آن از او خواسته بودند که دیگر این
کتابها منتشر نشود ،نوشت«:کاش توانایی این را هم
داشتند که رسما اعالم میکردند که دیروز بر اساس
یک نام ه مهم ،مطلبی را به ناشر اعالم کردهاند و حاال
به هر دلیلی از آن نظر برگشتهاند .ما این تغییر را به
معنای بازگشــت از نظر مطرحشده در آن نام ه مهم
تلقی میکنیم ».به هرحال این اتفاق و فشارهایی که
پیش از این نیز شیرعلینیا به آنها اشاره کرده بود که
تاریخنگاری مستقل هنوز راه دشواری دارد.

