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خبرنامه سحر، گروه سیاسی: گزارش 
خبرنگار ایلنا، مــوج حمایت هنرمندان از 
دکتر حســن روحانی ادامه دارد. استقبال 
هنرمندان در حمایت از دکتر حسن روحانی 
با امضای بیانیه های مختلف مدتی ست که 

آغاز شده است.
تاکنون بالغ بر 6 هزار نفر از هنرمندان و 
فعاالن عرصه فرهنگ و هنر، بیانیه حمایت 
از دکتر حســن روحانی را در دوازدهمین 
انتخابات ریاســت جمهوری امضا کرده اند. 
هنرمندان سینما، تئاتر، موسیقی، تجسمی، 
اهــل قلــم، روزنامه نگاران، خبرنــگاران و 
بیانیه های  امضاکنندگان  ازجمله  منتقدان 

حمایتی بوده اند.
در میان امضاکنندگان، اسامی هنرمندان 
نویســندگان و چهره های شاخص عرصه 
فرهنگ و هنر به چشــم می خــورد. اخبار 
تکمیلی در این باره و فهرست نهایی اسامی 
هنرمندان حامی دکتر حســن روحانی به 
زودی اعالم می شــود.در فرازی از بیانیه ای 
که توســط هنرمندان حوزه های مختلف 

امضا شده، این طور آمده است:
»...}ما{ به ایران می اندیشیم،

به ایرانی که در چشم جهانیان جایگاهی 
داشته باشد که شایسته آن است،

به ایرانی که شــهروندان شــریفش از 
آرامش، امنیت، احتــرام، امید به زندگی و 

رفاهی برخوردار باشند که شایسته آنند.

به ایرانی پــاک از دروغ، نیرنگ و عوام 
فریبی،

بــه ایرانــی کــه در آن نویســندگان، 
هنرمنــدان و اهالی قلم بــدون هراس از 
محدودیت های غیرقانونی، به آفرینش، خلق 
و نشر ادبیات و هنر خویش بنشینند و امید 
داشته باشند آنچنان که شایسته است قدر 
بینند و بر صدر نشینند و مطمئن باشند کار 

اهل فرهنگ به خودشان سپرده می شود.
ما با تکیه به تمامی این باورها، در انتخابات 
ریاســت جمهوری به دکتر حسن روحانی 
رای می دهیــم که با تمــام محدودیت ها، 
فشارهاو موانعی کهوجود دارد، برای تحقق 
این باورها، گام  برداشته اند و امید آن داریم 
که در دورۀ جدید ریاست جمهوری خویش، 
بیش از پیش به وعده های خود و مطالبات 
به حق اهالی فرهنگ و هنر پای بفشارند و 
در دفاع تمام قد از قانون و حقوق مردم در 

همه ی سطوح آن، از پای ننشینند.
صدای فرهنــگ در دولت جدید طنین 
بیاندازد، مطالبــات اهالی فرهنگ بیش از 
پیش شــنیده شود و دســت معارضان و 
خشــونت طلبانی که سد راه رشد و اعتالی 
فرهنگ و هنر هستند، از دامن سرزمین ما 

کوتاه شود.«
امید که این حمایــت بی نظیر همراه 
با نگاه انتقــادی و مطالبه  محور این افراد 
پشــتوانه ی حمایت های دیگر شــود و با 

رســیدن به پیروزی، همه مردم ایران در 
چشیدن طعم شیرین نتیجه حرکت های 
مدنی شــریک هم باشــند. همنشــینی 
چهره هایــی همچون ابوتراب خســروی،  
احمد پوری، مژده دقیقی، لیلی گلستان، 
عباس مخبر. حمید امجد، حسین پاکدل، 
رحماندوســت،  مصطفی  الیاتــی،  مبترا 
مهرداد اســکویی، احمد اکبرپور، بلقیس 
ناهیــد طباطبایی، ســهیل  ســلیمانی، 
اقبال زاده، ســعید  محمــودی، شــهرام 
پروین سالجقه،  عقیقی، سودابه ســالم، 
فرشــته صــدر عرفائی، لیلی رشــیدی، 
رویــا صدر، وحیــد نصیریــان، غالمرضا 
امامــی، اســداهلل امرایی، مازیــار میری، 
امیر ســحرخیز،  عبدالجبار کاکایی. شهال 
فریدون  انتظاریان، محمدعلی شــامانی، 
عمــوزاده خلیلی، امیرشــهاب رضویان، 
نــگار اســکندرفر، محبوبــه نجف خانی،   
ســاعد باقــری، افشــین عــال، جعفــر 
ابراهیمی نصر)شاهد(، علی عبداللهی، آریا 
آرام نژاد، ســتاره اسکندری، محمدحسن 
شهسواری، امیر دژاکام، مهدی حجوانی، 
سیدعبدالجواد موسوی و بسیاری دیگر از 
نام ها که در ادامه فهرست امضاکنندگان 
بیانیه می  خوانید، سرچشــمه تالش های 
بعــدی ما بــرای پیروزی و پــس از آن 
رسیدن به حال بهتر و شرایط شایسته تر 

اهالی فرهنگ خواهد بود

اسفند 95 در مراسم اختتامیه یکی از جشنواره های 
تئاتر سراسری کشور در کالنشهر رشت، بعد از اهداء 
لوح بهترین های جشنواره فرصتی دست داد، تا برای 

مخاطبان در زمانی اندک حرفی داشته باشم.
نیک به یاد دارم گفتم: در کالس درس خدا چهار گروه 
از آدم ها شرکت دارند . گروه اول افرادی هستند که از 
تمامی مواهب الهی بهره برده اند. لیکن در امتحانات 
الهی مردود شــده اند، چون شکرگزار برکات یکتای 
بی همتا نبوده اند. گروه دوم جماعتی هســتند که 
با عجز و البه قبول می شــوند. گروه ســوم آدم هایی 
هستند با چند تجدیدی آخر االمر ناپلئونی با معدل 
ده به باال قبول می شوند . گروه چهارم اشخاص نادری 
هستند با نمرات عالی ممتاز شناخته می شوند. چرا 
که این جماعت نادر همیشه ایام با داده ها و نداده های 

خداوند سبحان شکرگزاری کرده اند.
با این صغری و کبری گوئی ها اصل عرایضم در ارتباط 
با انتخابات ریاست جمهوری کشورمان است. در این 
مقطع تاریخی و سرنوشت ساز که تحریم و تهدیدهای 
جهانی ،نارســائی های فراوانی را به ما تحمیل کرده 
است . آنچنان که کمر خانواده های اکثر ملت ایران را 
چون حرف دال خم کرده است ، باید شکرگزار خداوند 
سبحان باشیم که در آن گیر و دار ،الاقل با امنیتی که 
داریم می توانیم شــب ها راحت و روزها بدون هیچ 
تهدید داخلی و خارجی در پهنه ایران اســالمی فارغ 

بال راه برویم. 
دو روز بعد از شــخصی نقل قولی شنیدم که در شب 
اختتامیــه تمامی  صحبت هــای فالنی یعنی بنده 
ماحصل حرفهایش این بوده اســت در این هنگامه 
گردنکشــی های داخلی و خارجی از برکت سیاست 
دولت تدبیر و امید اســت که اگر فــراوان معضالت 
زندگانــی داریم ،لیکن آســایش و آرامش حداقلی 

داریم، که پیشترها نداشتیم. 
بنده با شــنیدن این نقل و قول یکبــاره به یاد زنده 
یاد گل آقا گل سرسبد طنز نویســان ایران زنده یاد 
کیومرث صابری، همشــهری دیارمان افتادم که در 
یکی از مقاالتش طرحی شبیه حرف عین فارسی را 
به نحوی خاص طراحی کرده بود و دراین باره نوشته 

بود،مشــکالت و معضالت و نارسائی های ما ایرانیان 
شبیه شمایلی است که دیده می شود، لیکن خوانده 
نمی شود. اینک که چند روزی به 29 اردیبهشت ماه 
روزه انتخابات ریاست جمهوری ایران اسالمی است 
. کشــور ما در التهاب برگزاری هر چه باشکوهتر این 
انتخابات اســت. ملت ایران شاهد مناظره شش تن 
از نامزدهای ریاســت جمهوری در شبکه های صدا و 
ســیما ایران هستند که مشاهده می شود هرکدام از 
نامزدهای محترم ریاست جمهوری سخنان و برنامه 
های خود را بــرای بهبود اوضاع و احوال ملت ایران با 

شیوایی و تاکید هر چه بیشتر بیان می دارند. 
نگارنده از تمامی عزیزانــی که این مطلب را مطالعه 
می کنند،استدعا دارم تحت تاثیر حرف های و وعده 
های طالئی و رویایی نامزدهای ریاســت جمهوری 
قرار نگیریم. چرا که در عمل کار بر آید، به سخنرانی یا 

سخندانی نیست. 
شایان ذکر است ما در صحنه انتخابات چه باشیم چه 
نباشیم، باالخره در صدر دولت آینده یک نفر برگزیده 
خواهد شد. بیایم با شــرکت در انتخابات سرنوشت 
ساز خود شخص اصلحی را برگزینیم که در تجارب 
ریاست جمهوری در کارنامه خود برنامه های موفقی 
را ثبت کرده اســت. بدیهی است که دیگر نامزدهای 

محترم در حد و قوه  ایشان نیستند . 
در مسابقات سرعت و دوی صد متر قهرمانی آن دونده 
ای برتر از دیگر شــرکت کنندگان است که چند گام 
جلوتر از آن ها به مقصد نهایی نزدیکتر است. بدیهی 
است دیگر شرکت کنندگان دوی یکصد متری هم به 

پایان خط مسابقه خواهند رسید. 
اما گردن آویــز طالئی را دونده اولــی که به خط 
پایان رسیده اســت، دریافت می کند. نتیجه این 
که میــزان تجارب جناب دکتر روحانی ریاســت 
جمهوری فعلی ایران اسالمی در روزمه کاری اش 
به مراتب از دیگر نامزدهــای انتخاباتی که تجربه 
ریاســت جمهوری ندارند ،بیشتر و معتبرتر است . 
این گونه اســت یقیناً آحاد جامعه به جناب دکتر 
روحانی دلبسته تر هستند و به ایشان رای خواهند 

داد. 

به عمل کار برآید به سخندانی
 انوش نصر یا سخنرانی نیست!

نگاه

دکترای هنرهای 
نمایشی

حمایت بیش از ۶ هزار هنرمند از دکتر حسن روحانی


