ادﻏﺎم ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺸﺮوط
ﺑﺮ وﺟﻮد داراﯾﯽ!
][ad_1
… ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ را ﺑﺎ ﺑﺤﺚ راﻫﺒﺮدی دﻓﺎﻋﯽ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ؛ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺷﮏ در ﺗﻮان دﻓﺎﻋﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ از ﻣﻮﺷﮏ
ﻫﺎی دارای ﺑﺮد ﮐﻮﺗﺎه ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﯿﺮوی زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﮑﻤﻞ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﺗﺶ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪ و ﻧﯿﺰ ﻣﮑﻤﻞ ﯾﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺷﮏ ﻫﺎی دارای
ﺑﺮد ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺑﺮد ﺑﻠﻨﺪ …
… .اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺣﺎﻻ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل
وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم از ﯾﮏ ﺟﻬﺘﯽ رﺳﺎ اﺳﺖ :ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ
راه اﻓﺘﺎد ،ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد
ﺳﺎزوﮐﺎری ﮐﻪ در ﻧﻈﺎﻣﺎت ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎی دﻧﯿﺎ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر دارد .ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺴﯽ
ﺳﺮوﯾﺲ اول ﯾﮏ ﻣﻌﺎون ﺳﺮوﯾﺲ دارد… .

ﮐﻤﯽ دور از ذﻫﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮی ﺳﯽ ان ان
ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ دﯾﺪﻧﺪ آن
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه .ﻣﺜﻼ ً ﯾﮏ
در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﮐﻪ آن

… در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺪرﺳﻪ )اﺑﺘﺪاﯾﯽ( ﺑﺎﻻی  98درﺻﺪ اﺳﺖ .آﯾﺎ
ﻧﺎآﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ؟ ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﺮاﻧﯽ
ﺑﯿﮕﺎری ﮐﺸﯿﺪن از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪارد .ﺣﺘﯽ در دور اﻓﺘﺎده ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺎج
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ﻓﻘﺮ ﺗﻨﻬﺎ دﻟﯿﻞ …
… .ﺣﺎﻻ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﮐﻤﯽ دور از ذﻫﻦ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮم از ﯾﮏ
ﺟﻬﺘﯽ رﺳﺎ اﺳﺖ :ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮی ﺳﯽ ان ان راه اﻓﺘﺎد ،ﯾﮑﯽ از
دﻻﯾﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﺶ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ دﯾﺪﻧﺪ آن ﺳﺎزوﮐﺎری ﮐﻪ در ﻧﻈﺎﻣﺎت
ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه .ﻣﺜﻼ ً ﯾﮏ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر دارد .ﺑﻌﺪ اﯾﻦ
ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺮوﯾﺴﯽ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺳﺮوﯾﺲ اول ﯾﮏ ﻣﻌﺎون
ﺳﺮوﯾﺲ دارد .ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﺳﺮدﺑﯿﺮ دارد .اﯾﻦ ﺳﺮدﺑﯿﺮ ﯾﮏ ﺳﺮدﺑﯿﺮ ارﺷﺪ
دارد .ﺑﻌﺪ ﯾﮏ وﯾﺮاﺳﺘﺎر دارد… .
… ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ادﻏﺎم ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و
اﻋﺘﺒﺎری ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ
ﺑﺤﺮان در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺿﻌﯿﻒ آﻧﻘﺪر ﻋﻤﯿﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ دﯾﮕﺮ را ﻫﻢ

ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ .آب و ﺑﺮق ارزان؛ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻ! …
…؛ ﺑﺤﺮان اﻗﻠﯿﻤﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎ را ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺳﺎزد ﺗﺎ در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ
ﭘﺮﺗﺮاﮐﻢ ﺗﺮ و ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﯿﻢ؛ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺧﺎﻧﻮاده اﻣﮑﺎن ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﯾﺪﮔﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ درﺑﺎره
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮐﻮدﮐﺎن و … را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد؛ و از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺮزﻫﺎ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر ﺟﻬﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ .در واﻗﻊ ،دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮﻣﻦ ،ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋی او ﺑﻪ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ …
…< ﻣﻌﺎون ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ادﻏﺎم ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و
اﻋﺘﺒﺎری ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﻘﻂ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ
ﺑﺤﺮان در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺿﻌﯿﻒ آﻧﻘﺪر ﻋﻤﯿﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ دﯾﮕﺮ را ﻫﻢ
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﺪ .آب و ﺑﺮق ارزان؛ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻ! …
… ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺗﻬﺮاﻧﯽ در ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ
ای ﮐﻪ ﻃﯽ ادوار ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ،اﻣﺴﺎل ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ
ﺑﺤﺚ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺒﺮﯾﻢ و
ﺧﻮدﻣﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ ﮐﺎرﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ درﺑﺎره ﻣﺤﻞ
اﺳﮑﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻫﺘﻞ ﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺗﻔﺎق
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ …
… .ﯾﺎ ﻣﺜﻼ درﺑﺎره واژه اﻣﺎﻣﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﻟﺰاﻣﺎ ﯾﮏ واژه ﻣﺜﺒﺖ
اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ اﺋﻤﻪ اﻟﮑﻔﺮ دارﯾﻢ! ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
دﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺮی در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺧﻮد از روز
اول ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪم ﺑﺤﺜﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻨﮓ ﺗﻌﺎرﯾﻒ
راه ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ راﯾﺞ ﻫﯿﭻ واژه ای را ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ و ﺑﺪون
ﻧﻘﺪ ﻧﭙﺬﯾﺮﯾﻢ… .
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻫﺪاف ﻣﻨﺪرج در اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﺷﺪ و
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﺎﺳﯿﺲ آن ﻗﺮار ﺑﻮد در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ رود؛ ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺣﻮزه
ﻏﯿﺮﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ آن را ﺑﻪ وﺟﻮد آورد و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ در
اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﻫﻨﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻫﻨﺮی ورود ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺣﻀﻮری ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ
در ﺣﻮزه ﻏﯿﺮ ﺣﻀﻮری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد… .

… وی درﺑﺎره ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در اداره ﮐﻞ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدﺷﻬﯿﺪ
ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻘﯿﻪ
اﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ زودی
اﺣﯿﺎ ﺷﻮد؛اﮐﻨﻮن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﮑﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ زودی
در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎء راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎران ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد… .
دوﻟﺖ ﺑﻬﺎر :ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز در
دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﻧﺪ و دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﻣﯿﺮاث دار اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻫﻤﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ
ﺷﺪن ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺑﺰرگ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﯾﻤﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺦ
آب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﯿﺰی ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد .ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻮﺑﻪ ﺧﻮد
را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻏﻼﻣﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺣﺎﻻ ﺳﺌﻮال ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻮﺑﻪ
ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺑﻪ ،دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه ﺑﯿﻔﺘﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ داﺋﻤﯽ ﻧﻔﺲ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺻﯿﺎﻧﺖ
از ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺖ… .
… .ﺣﺘﯽ در دور اﻓﺘﺎده ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﯾﺮان ﭼﻨﯿﻦ ﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮی وﺟﻮد
ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﺘﺎج ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮد
ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﺮ ﺗﻨﻬﺎ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر در
اﯾﺮان اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻓﻘﺮ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ در اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎر ﮐﻮدک در اﯾﺮان اﻗﺪام ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋه ای ﺑﺮ
ﻋﻠﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎر ﮐﻮدک داﺷﺘﯿﻢ .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺳﺴﺎت
ﺧﯿﺮﯾﻪ و ان ﺟﯽ …
… وی درﺑﺎره ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در اداره ﮐﻞ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدﺷﻬﯿﺪ
ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻘﯿﻪ
اﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ زودی
اﺣﯿﺎ ﺷﻮد؛اﮐﻨﻮن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﮑﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ زودی
در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎء راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎران ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد… .
… ﻣﻦ از روز اول ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪم ﺑﺤﺜﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﻋﯽ
ﺟﻨـﮓ ﺗﻌـﺎرﯾﻒ راه ﺑﯿﻨـﺪازﯾﻢ ،ﯾﻌﻨـﯽ ﺗﻌﺮﯾـﻒ راﯾـﺞ ﻫﯿـﭻ واژه ای را
ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ و ﺑﺪون ﻧﻘﺪ ﻧﭙﺬﯾﺮﯾﻢ اﻏﻠﺐ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ واژه دﯾﻦ ﯾﮏ

واژه ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻗﺮآن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﮐﻔﺎر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻟﮑﻢ
دﯾﻨﮑﻢ  ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ دﯾﻦ ﺧﻮدﺗﺎن را دارﯾﺪ و ﻣﺎ ﻫﻢ دﯾﻦ ﺧﻮدﻣﺎن را.
ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻔﺮ ﻫﻢ ﺧﻮدش ﯾﮏ دﯾﻦ اﺳﺖ .ﯾﺎ ﻣﺜﻼ درﺑﺎره واژه اﻣﺎﻣﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ …
… .و اﮔﺮ واﻗﻌﺎً ﺑﺎ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻨﺎر ﺑﺮوﯾﺪ ،اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻦ
ﺳﻨﺪی در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ وﺟﻮد ﻫﻤﻪ
ﺑﺪی ﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدم از وﻗﻮع ﺣﺘﻤﯽ ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
زاﻫﺪی ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎﺳﺖ آﮔﺎه ﮐﺮدم ،ﮐﻪ ﻓﺮدا ﺟﺎی ﻫﯿﭻ
ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺬر ﻣﻮﺟﻬﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﻪ …
ﻋﺎدی ﺷﺪن ﻣﺤﺮﻣﺎت ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺑﺰرگ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﯾﻤﺎن را ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﯾﺦ آب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﯿﺰی ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارد .ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺗﻮﺑﻪ
ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻏﻼﻣﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺣﺎﻻ ﺳﺌﻮال ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ
ﺗﻮﺑﻪ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﺑﻪ ،دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﻣﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﮔﻨﺎه
ﺑﯿﻔﺘﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ داﺋﻤﯽ ﻧﻔﺲ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و
ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺖ… .
ﺑﻪ ﺻﺪور ﻣﺠﻮز و ﯾﺎ ادﻏﺎم ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی اﻋﺘﺒﺎری
ﺷﻮد/اﺗﻔﺎﻗﯿﻪ ———————————————————— -ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﭘﻠﯿﺲ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ درﺑﺎره
ﻓﯿﻠﻢ درﮔﯿﺮی روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺛﺎﻣﻦ ﺳﺮدار ﺳﺎﺟﺪی ﻧﯿﺎ :
روز ﮔﺬﺷﺘﻪ درﮔﯿﺮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﯿﻦ ﭘﻠﯿﺲ و
ﺗﺠﻤﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻦ درﮔﯿﺮی ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ
از ﻋﻮاﻣﻞ …
…،

اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ

ﻣﺎﺣﻮزی

دراﻣﺎﺗﻮرژ

ﭘﺮوژه

ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ

ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ

ﺳﯽ

در

اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ رﺳﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺷﺐ  28ﺧﺮداد ﻣﺎه در ﻫﺘﻞ
اﺳﭙﯿﻨﺎس ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎ و دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی راه
اﻧﺪازی اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺳﻬﺮاب ﭘﻮرﻧﺎﻇﺮی ﻣﺸﻐﻮل
ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺿﺮورت ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺣﺮف
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ آﻏﺎزی ﺑﺮای راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﭘﺮوژه
ﺷﺪ… .
… ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺗﻬﺮاﻧﯽ در ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ وی اﻓﺰود :ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ
ای ﮐﻪ ﻃﯽ ادوار ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ،اﻣﺴﺎل ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ
ﺑﺤﺚ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺑﺒﺮﯾﻢ و
ﺧﻮدﻣﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎﻇﺮ ﮐﺎرﻫﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ درﺑﺎره ﻣﺤﻞ
اﺳﮑﺎن …
ﮐﺎﻫﺶ و ﺣﺘﯽ ﺑﯽ اﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺎﯾﻌﻪ

ﻣﺮدم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺻﻒ ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺧﻮد را
از آن ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرج ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و اﯾﺠﺎد ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯽ و
اﻋﺘﺒﺎری ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز ﺑﻪ آﻓﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎﻫﺪف ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺎزار ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﭘﻮﻟﯽ و
ﮐﻨﺘﺮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز و ﻣﺠﺎز )ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ …
… وی درﺑﺎره ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺼﺪوﻣﺎن ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در اداره ﮐﻞ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدﺷﻬﯿﺪ
ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻗﺮار اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻘﯿﻪ
اﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ زودی
اﺣﯿﺎ ﺷﻮد؛اﮐﻨﻮن ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﮑﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ زودی
در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺎﺗﻢ اﻻﻧﺒﯿﺎء راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎران ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد… .
ﺟﺸﻨﻮاره را ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ واﮔﺬار ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اداره ﮐﻞ
ارﺷﺎد ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﻓﻘﻂ ﻫﺘﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎره
اﺳﺘﺎن را ﺑﺮای اﺳﮑﺎن ،در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻗﺮار دﻫﯿﻢ .او ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰد ﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در دﻫﻤﯿﻦ دوره
ﺟﺸﻨﻮاره ،ﮔﻔﺖ :ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ
ﺟﺸﻨﻮاره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ …
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 96
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﻇﯿﻔﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ
اﺳﺘﺎﻧﺪارﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﻨﺪه ﺗﺎ ﮐﻨﻮن
ﻣﻄﻠﺒﯽ درﺑﺎره اﺧﻄﺎر ﮐﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدروی ﭘﺮاﯾﺪ از ﻣﻮﺳﺴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﻧﺪﯾﺪه ام… .
… .ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ
آن ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺳﺴﺎت دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ اراﺋﻪ
داد ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ آن ﻃﺮح اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ در ﮐﻨﺎر
ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ ادﻏﺎم
ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮان از ﺳﺮﮔﯿﺮی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را دارﻧﺪ .ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ… .
… ،ﻟﺬا ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻦ وﻋﺪه ﻫﺎﯾﺸﺎن ﭼﻪ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ

ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن را ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .ﺑﺤﺚ ادﻏﺎم اﺣﺰاب ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل
ﺑﺎ اﺣﺰاب ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دار و در راﺳﺘﺎی اﯾﺠﺎد وﺣﺪت و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺤﺰب ﻫﻢ
از ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻤﺎﮐﺎن ﭼﺎﻟﺶ
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ آن وﺟﻮد دارد… .
… .ﯾﺎ ﻣﺜﻼ درﺑﺎره واژه اﻣﺎﻣﺖ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﻟﺰاﻣﺎ ﯾﮏ واژه ﻣﺜﺒﺖ
اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ اﺋﻤﻪ اﻟﮑﻔﺮ دارﯾﻢ! ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
دﯾﻦ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺮی در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺧﻮد از روز
اول ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺮان آﻣﺪم ﺑﺤﺜﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﺟﻨﮓ ﺗﻌﺎرﯾﻒ
راه ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ راﯾﺞ ﻫﯿﭻ واژه ای را ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ و ﺑﺪون
ﻧﻘﺪ ﻧﭙﺬﯾﺮﯾﻢ… .
…؛اﺣﺘﻤﺎل اول اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻨﺜﯽ ﻧﯿﺰ ﺣﮑﻢ زن را دارد ،زﯾﺮا در ﻣﺬﮐﺮ
ﺑﻮدن او ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﮐﺸﺘﻦ او ﻣﯽ ﺷﻮد ﺷﮏ وﺟﻮد دارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺷﮏ در ﺳﺒﺐ ،ﺑﻪ ﺷﮏ در ﻣﺴﺒﺐ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻟﺬا ﮐﺸﺘﻦ او ﺟﺎﯾﺰ
ﻧﯿﺴﺖ و اﺣﺘﻤﺎل دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﮑﻢ ﻣﺮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا
ﺳﺨﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده او را
ﺑﮑﺸﯿﺪ از ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و …
…؛ اﻣﯿﺮﺣﺴﯿﻦ ﻣﺎﺣﻮزی دراﻣﺎﺗﻮرژ ﭘﺮوژه ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ ﺳﯽ در
اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ رﺳﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺷﺐ  28ﺧﺮداد ﻣﺎه در ﻫﺘﻞ
اﺳﭙﯿﻨﺎس ﺗﻬﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎ و دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی راه
اﻧﺪازی اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺗﻮﺿﯿﺢ داد :ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺳﻬﺮاب ﭘﻮرﻧﺎﻇﺮی ﻣﺸﻐﻮل
ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺿﺮورت ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺳﯿﻘﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺣﺮف
ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ آﻏﺎزی ﺑﺮای راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﭘﺮوژه
ﺷﺪ… .
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