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بیتا یاری

با اســتعفای مدیر دفتر موسیقی 
وزارت ارشــاد به علت عدم موافقت 
با وزیر ارشــاد در اخــذ 10 درصد از 
درآمد کنســرت ها و واریــز به خزانه 
دولت، که موجــی از اعتراضات را نیز 
در جامعه همیشــه پرتنش موسیقی 
رقم زده اســت، می توان گفت اولین 
مدیر دولتی وزارت ارشاد در همراهی 

با هنرمندان صراحتــا جانب دولت را 
نگرفته و هم راستا با منافع هنرمندان 
قدمی برداشته است تا آنجا که عطای 
میز و پست را بخشیده تا در برابر این 
قانون غیرکارشناســی شــده با تمام 

توان بایستد.
علی ترابی اولین مدیری نیســت 
کــه در وزارتخانه ارشــاد بــا برخی 
سیاست های نامعقول دولت، بخوانید 
رفتارهای غیرفرهنگی، موافق نبوده 
و نیست اما می توان گفت علی ترابی 
در کمال خوشنامی، سابقه درخشان 

و تحول گرای مثبــت، و البته مقبول 
و موجه از نظر مدیران باالدســت در 
وزارت ارشــاد، اولین مدیری اســت 
که برخالف ســوابق ارزنــده در برابر 
یک قانون نادرست رسما ایستادگی 
می کند و خود را در برابر دولت و وزارت 
ارشاد )مافوق خویش( قرار می دهد. 
او بهترین شیوه مواجهه و اعتراض را 
برگزیده اســت. چراکه دریافته حاال 
که وزیر فرهنگ و ارشاد بدون اخذ نظر 
موافق مدیر دفتر موســیقی و معاون 
هنری، به طــرح موضــوع در هیات 

دولت  پرداخته و به گرفتن نظر موافق 
دولت اقدام کرده است و از آنجا در سیر 
مراحل، دولت نیز نظر وزیر ارشادش 
را به مجلس برده و آن را ســرانجام در 
کمیســیون تلفیق جزو بودجه سال 
98 مصوب کرده، در نتیجه تنها اقدام 
موثر برای مدیــری که نمی خواهد به 
تضییع حق اهالی موســیقی مشهور 
شود رها کردن ســمتی است که باید 
از هنرمنــدان این مطالبــه نابه حق 
دولت را داشته باشد. چرا که ترابی به 
درستی می داند عمر اینگونه دستورات 

و دولتهــا گذراتر از عمــر هنرمندان 
هســتند و در کارنامه هر مدیر دولتی 
عملکرد دولت هاســت که نوشــته 
می شود و اکنون این اقدام خط بطالن 
بر تمام سوابق ارزنده این مدیر شایسته 
می کشــد ضمن اینکه دوباره موسم 
انتخابات فرا می رسد و هنرمندان بر 
ســر زبان ها خواهند افتاد. از این رو 
ترابی که همواره مراقب بود در کارنامه 
مثبت اش نمره ســیاه منفی نداشته 
باشد سمتش را رها کرد. هرچند این 
مساله تاسف برانگیز است که چرا وزیر 
ارشاد به مجموعه مدیران کارشناسان 
حوزه موسیقی زیرمجموعه خودش 
بی توجه است و تا اســتعفا و متعاقبا 
جنجال پرســر و صدایی صوت نگیرد 
وقعی به مســاله نمی نهند. مساله ای 
که با اســتعفای مدیر دفتر موسیقی 
در روزهای آتی وارد فــاز اعتراضات 
بیشتر خواهد شــد. آنچنانکه عده ای 
از موزیسین ها به ســراغ کمیسیون 
فرهنگی مجلس رفته اند و آنگونه که 
طیبه سیاوشی نماینده محترم عضو 
کمیســیون فرهنگی ابراز کرده است 
این قانــون در کمیســیون فرهنگی 
رد شده اما کمیســیون تلفیق که به 
خوبی می دانیم مهمترین وظیفه شان 
درآوردن تراز دخــل و خرج دولت از 
منظر بودجه ساالنه است مهر تصویب 
را بر آن کوبیده. از ایــن رو معترضان 
با دست پرتری جهت مواجهه به این 
قانون ضدفرهنگی می نگرند و درصدد 

اقدامات جدی تری هستند.
اکنون با اســتعفای مدیــر دفتر 

موســیقی وزارت ارشــاد که رئیس 
جشنواره موســیقی فجر نیز هست 
و متعاقبــا اســتعفای مدیــر روابط 
عمومی دفتر موسیقی و مدیر اجرایی 
جشنواره موســیقی فجر در پی آن 
و همچنیــن طومــار و نامه هایی که 
به ســوی مجلس در جریان است و 
اعتراضاتی که از ســوی موزیسین ها 
دارد صــورت می گیــرد تنهــا یک 
خواســته مطرح می شود: لغو مصوبه 
مجلس درباره اخذ 10 درصد از درآمد 
کنسرت ها، عزل نیروهایی در وزارت 
ارشــاد که این خواســته ناسنجیده 
و غیرکارشناســی شــده را به وزیر 
ارشاد پیشنهاد کرده  و قبوالنده اند و 
عذرخواهی رسمی وزیر ارشاد از جانب 
دولتــی که برای حقوق شــهروندی 
قانون وضع می کند اما در جهتی کامال 
عکس حق موزیسین ها را با این قانون 

تضییع کرده است. 

استعفای مدیر دفتر موسیقی به علت یک قانون ضد فرهنگی 

اعتراضات شدت گرفته، پاسخگو باشید

روزنامه صبح 
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هردمازاینباغبریمیرسد
سورج یاسایی

در جریان برگزاری کمپین های انتخاباتی 
یکی از مهمترین مطالبی کــه در حوزه هنر و 
خصوصاً موسیقی به وسیله آقای روحانی و تیم 
همراهشان مرتباً تکرار می شــد، شکل تقابل 
حاکمیت با موســیقی و هنرمندان بود. حفظ 
کرامت هنرمندان درکنــار دیگر آحاد جامعه 
هشتاد میلیونی سرزمین عزیزمان، آنچنان از 
نگاه آقایان پراهمیت بود که چندین صفحه تحت 
عنوان حقوق شهروندی، به وسیله مشاوران آقای 
رئیس جمهور تهیه و منتشر شد. در عمل اما آنچه 
اتفاق افتاد، هیــچ ارتباطی با تکریم هنرمندان 
نداشت. استفاده از شیوه های مختلف ممیزی 
درکنار محروم ساختن هنرمندان از اجرا و این 
اواخر هم تصویب قانون عجیب معروف به 10 
درصدی و در نهایت هم بســتن صفحات چند 

موزیسین!
هنوز جملــه آقــای روحانــی در مناظره 
انتخاباتی درخصوص شــیوه برخورد در دولت 

پیش دهم با استاد شجریان را به خاطر دارم.
اینکه آقایــان به راحتی و برای رســیدن به 
ساختمان پاستور یا بهارســتان، از احساسات 
مردم استفاده می کنند ظاهراً به سنتی انتخاباتی 
تبدیل شــده اســت، که هر بار به شکلی تکرار 

می شود.
آقای رئیس جمهور، هنرمندان کشورمان 
خسته اند، سالهاست در آغاز فقط وعده شنیده اند 
و هربار در انجام با کلکســیونی از بی تدبیری و 

بی مسئولیتی تنها مانده اند.
آقای رئیس جمهور، هنرمندان هم درکنار 
مردم کشــورمان، زیر بار تورم و رکود و ترس از 
جنگ و نگرانی از آینده مبهم، کمرشان شکسته 

است و دیگر تاب تحمل بار مضاعف را ندارند.
برخوردهای سلیقه ای و نگاه های تحقیرآمیز 
به اهالی خانواده بزرگ موسیقی، در این زمان 
نه تنها تقلیل نیافت، که روز به روز بیشــتر شد، 
و شاه بیت همه بی مسئولیتی ها، ارائه و تصویب 
قانونی برای جبران کمبودهای خزانه از جیب 

هنرمندان است.
آقای رئیــس جمهور، بــه عهــدی که با 
هنرمندان بستید، بازگردید. کمترین مطالبه 
جامعه موســیقی لغو این قانون و عذرخواهی 

طراحان از جامعه موسیقی است.

بستنصفحات
نوازندگانخیابانی

»با دســتور مقام محترم قضایی، به دلیل 
انتشار محتوای مجرمانه، این نشانی اینترنتی 
توقیف شده و عوامل دخیل در جرائم موضوع 

پرونده، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.«
این پیغام پیش از آنکه به طور کلی صفحات 
اینســتاگرامی موزیســین هایی چون آســو 
کهزادی، مهرداد مهــدی و نغمه مرادآبادی از 
اینستاگرام پاک شود در صفحاتشان به نمایش 
درآمد که خود درآمد حوادثی اســت که هنوز 
کیفیت و رویدادهای دیگر آن مشخص نیست. 
اما هر چه هست بســیاری از گمانه زنی ها این 
اقدام قوه قضائیه را مربوط به اتفاق ابیانه می داند 
و آن ویدئوی زیاده دیده شــده در اینستاگرام 
که آوازخواندن در ابیانه را نشــان می داد. هر 
چه باشــد امیدواریم قوه قضائیه به ســوابق 
این موزیســین ها نگاهی بیاندازد و فیلمهای 
نوازندگی آنها را در خیابان بارها بازبینی کند 
چرا که این نوازندگان هرگز در پی برهم زدن 
نظم عمومی و یا شکستن قانون نبوده و نیستند 
و تنها در این وضعیت سخت معیشت اندکی بار 

سختی زندگی مردم را تعدیل می کنند.
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لیال موسی زاده

در پی اســتعفای مدیر دفتر موســیقی 
وزارت ارشاد که رئیس جشــنواره موسیقی 
فجر نیز بود حاال جشــنواره امسال موسیقی 
فجر با چالشی عجیب و ناگهانی مواجه شده 
است چالشی به نام رهاشدگی. چرا که در پی 
اســتعفای علی ترابی مدیر دفتر موسیقی، 
شهرام صارمی که اخیرا به سمت دبیر اجرایی 
جشنواره موسیقی فجر منصوب شده بود نیز 
استعفای خود را به همراه نامه سرگشاده ای 
اعالم کرد تا جشــنواره ای که امیدوار بودیم 
در این دوره بتواند کاستی های دوره پیشین 
را جبران کند، در شــرایط تعلیق قرار بگیرد. 
صارمی در مدت کوتاه عهده داری سمت دبیر 
اجرایی جشنواره آتی موسیقی فجر توانسته 
بود اهالی دانشگاه، منتقدان و موزیسین های 

باتجربه و خوشنام را به عنوان شورای انتخاب 
جشنواره گرد هم بیاورد و رایزنی های موثری 
را در این باره انجام داده بــود. و حاال با رفتن 
او این مجموعه و زحماتش بــه کل از اعتبار 
ساقط شده است و جشنواره نیز نیازمند است 
دوباره به دنبال دبیــر اجرایی بگردد که البته 
کار چندان آسانی نیست و حتی آنگونه که در 
نامه سرگشاده صارمی آمده بود این سمت را 
تنها به علت رفاقت و نه شرایط مساعد روزگار 
)از لحاظ فشار زندگی و معیشت مردم و هم به 
علت نابسامانی ارزی و کسری بودجه دولت( 
پذیرفته است کاری که هر کسی سراغ بدنامی 
و ریســک آن نمی رود و تنها افراد باســابقه 
مدیریت قبلی در حوزه موسیقی، خوشنامی 
و محبوبیــت در اهالی موســیقی می توانند 
عهده دار آن شــوند و از عهــده آن نکو برون 
آیند. و از آنجاییکه دبیر جشــنواره موسیقی 

فجر در دوره گذشــته نیز با کمک های علی 
ترابی توانسته بود جشنواره را به انجام برساند 
بعید است به سرعت بتواند کسی را به سمت 
مدیر اجرایی جشنواره منصوب نماید و حتی 
از مدیر جدید دفتر موسیقی وزارت ارشاد نیز 
بعید است که بتواند در کمترین زمان ممکن 
اعتماد اهالی موسیقی را به دست بیاورد و دبیر 
اجرایی شایسته برای جشنواره بیابد. از این رو 
علی رغم اینکه امســال تمهیداتی اندیشیده 
شــده بود که با کمبــود منابــع زمانی برای 
دعوت از گروه ها مواجه نباشد اما عکس این 
مساله به علت رهاشدگی جشنواره از جانب 
دو مدیر پرتوانش رخ داده است. اثری که در 
علم پزشکی به آن سایدافکت یا تاثیرجانبی 
اثر دارویی بر ســایر اعضای ســالم شناخته 
می شود و حاال به علت تصویب قانون اخذ 10 
درصد از درآمد بلیت فروشی کنسرت ها باعث 

شده که مدیر دفتر موســیقی و مدیر اجرایی 
جشنواره فجر منصوب از مدیر دفتر موسیقی 
استعفا کنند و عمال جشنواره موسیقی فجر 
در وضعیت معلق قرار گیرد. وضعیتی که هر 
چه زمان بیشــتر بر آن بگذرد کار سختی را 
پیش روی مدیر جدید دفتر موسیقی ارشاد 
خواهد گذارد و چالش هــای نوینی را منجر 
خواهد شــد. چرا که تمایــل و رغبت اهالی 

موســیقی با این اتفاقات کمتر از پیش شده 
است و دبیر جشــنواره نیز از قدرت چندانی 
در به وجود آوردن حــس همکاری برخوردار 
نبوده و نیست. از این رو الزم است پیش از آنکه 
تنها با جشــنواره ای در اندازه شاهین فرهت 
و آهنگ هایــش مواجه شــویم مدیر جدید 
دفتر موســیقی به عنوان رئیس جشنواره راه 

چاره ای برای آن جستجو کند.

باالخره فریدون شــهبازیان هم استعفا 
کرد و ارکستر ملی را رها کرد تا بنیاد رودکی 
برای رهبری این ارکستر چاره ای اگر بخواهد 
بیاندیشد. نه اینکه تاکنون چاره ای نداشت 
و نیاندیشیده بود بلکه شــاید این بار همت 
کند و طرحی نو دراندازد. هرچند با سوابقی 
که در مدیرعامل بنیاد رودکــی و درک او از 
فرهنگ و هنر ســراغ داریــم بعید می نماید 
که به ســراغ مشــورت با اهالی فن برود و از 
آنها مدد جوید تا بلکه راهکاری درست برای 

ارکســتر ملی پیدا کند اما این خوشــبینی 
را از خود دریغ نمی نماییم که شــاید او نیز 
متحول شده باشــد و بداند که ارکستر ملی 
ای که تاکنون چوب رهبری آن را در دو سال 
گذشته فریدون شــهبازیان داشته آنچنان 
از ملی بودن و ارکســتر بودن فاصله ها دارد 
که نمی توان به آن دل بســت. کافی اســت 
یادآور شویم روز افتتاحیه جشنواره موسیقی 
فجر دوره گذشــته را به خاطــر بیاورند که 
چقدر ضعف ارکسترملی به چشم آمد آنهم 

وقتی که خواننده درجــه چندم آذربایجانی 
خواند و رهبــر آذربایجانی رهبــری کرد و 
نشــان داد چقدر آنها آماتورهای حرفه ای تر 
از حرفه ای های ما دارند. و الزم اســت بنیاد 
رودکی نیز درباره سمت رهبر ارکستر ملی و 
نوزاندگان و خوانندگان همراه ارکستر تجدید 
نظری نماید. حاال زمان این تجدیدنظر رسیده 
اســت و چقدر نیاز به داشتن شورای فنی در 
ارکستر ملی احساس می شــود تا از سقوط 
یکباره این ارکستر به وضعیت اسفناک بدتر 

از قبلــی جلوگیری نمایــد. و البته بماند که 
امیدواریم با شورایی شدن ارکستر ملی، این 
شورا به فکر رهبری جوان نیز بیافتند. رهبری 

جوان که با شــور و دانش فنــی خود تحرک 
عظیمی را در این ارکستر پررخوت، خموده و 

تکراری منجر شود.

در پی تغییر و تحوالت دفتر موسیقی

لطفاجشنوارهموسیقیفجررادریابید

بعد از دو سال باالخره فریدون شهبازیان از ارکستر ملی کنار رفت

ضرورتوجودشورایفنیهنریدرارکسترملی

دنگ و دونگ 

استکاتو

ترابی به درستی می داند 
عمر اینگونه دستورات 

و دولت ها گذراتر از عمر 
هنرمندان هستند و در 
کارنامه هر مدیر دولتی 

عملکرد دولت هاست 
که نوشته می شود ضمن 

اینکه دوباره موسم 
انتخابات فرامی رسد و 

هنرمندان بر سر زبان ها 
خواهند افتاد
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