هر دو هفته ،دو کتاب

اولیــن میهمانــان فانــوس ،کتــاب هــای چهــل
تدبیــر علــی الفــت پور(مــروری برتاریــخ معاصــر
ایــران) وشــهرهای مصرفــی اســتیون مایلــز
ومالکــوم مایلز(نگــرهای انتقــادی بــه رویــه مصرفــی
شــدن شــهرها)

کلبــه کتــاب فانــوس کــه بــا هــدف ترویــج کتــاب خوانــی افتتــاح شــد بــا ایجــاد تمرکــز
بــروی چنــد کتــاب در بــازه زمانــی مشــخص(هر دوهفتــه دو کتــاب) بــه دنبــال نهادینــه
کــردن هــدف خــود اســت .در ایــن راســتا دیــدار بــا نویســندگان کتابهــا و مســابقه کتابخوانــی
در برنامــه کاری کلبــه کتــاب قــرار دارد.

شماره دوم

گاهنامه بسیج دانشجویی دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی(ره) تهران
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سرمقاله

تیتر های روز

خوشحال نباید بود

زمانبندی کالسهای
بسیج دانشجویی

سعید ناصری
اگـر مـی شـد بـه امـام حسـن (ع) نامـه
نوشـت و بابت کنار آمـدن و صلح اجباری
بـا معاویـه تبریک گفـت و هلهله سـر داد
یـا اینکـه مجالـس بـزم و شـادی بابت آن
واقعـه بـه پـا کـرد بـه طریـق اولـی بـرای
ایـن وادادن هـا و کنار آمدن هـا و متوقف
کـردن هایـی که هنـوز خون چهار شـهید
نامـی آن خشـک نشـده هـم نامـه تبریک
میتوان نوشـت.
اینکـه تختـه کنیـم د ِر نطنـز و فـوردو و
اراک را و متوقـف شـویم در همیـن حـ ِد
پیشـرفت ،بـدون اینکـه بـه مـا تضمیـن
داده باشـد بـه خاطـر دل نـازک مـا آن
هـم مـی ایسـتد و دو سـال بعـد نـه ،در
پایـان همین شـش ماه  ،علـم و تکنولوژی
قبلـی مـا بیـات نمـی شـود و بـه کار درج
در کتابهـای تاریـخ علـم و اختراعات جلد
معاصرهـم نمی خورد ،خوشـحال شـدن و
تبریـک گفتـن دارد؛ اگـر سـزاوار گِل بـه
سـر گرفتـن و ایسـتاده زار زدن نباشـد!؟
اینکـه بابـت قـول آزاد کـردن چنـد
میلیـارد از پـول دزدیـده شـده خودمـان
 ،بایـد امضـا بدهیـم هـر چـه را در ایـن
سـالها  -بـا هدایـت شـیرمردی از جنـس
مقاومـت و جهـا ِد مـردی کـه بـه گفتـه
ظریفی«،رفتـه» وهمچنیـن دانشـمندانی
کـه اگر اجـازه نـداده بودیم امنیتـی ترین
مراکزمـان بشـود خانـه خالـه بازرسـان،
اآلن در کنارمـان بودنـد ،آنچـه را بـا عرق
جبیـن و کـد الیمین قاشـق ،قاشـق غنی
کـرده بودیـم ،آفتابـه آفتابـه بدهیـم زغال
کننـد کـه شایسـته

پــس از ثبــت نــام و اســتقبال دانشــجویان،
زمــان برگــزاری کالســهای بســیج
دانشــجویی مشــخص شــده اســت.

کارگاه آمریکا شناسی
دکتر فواد ایزدی
رشوع کارگاه از شــنبه  8آذر مــاه ،ســاعت17
الــی  .19افــرادی کــه عالقهمنــد بــه
شــرکت در ایــن کارگاه هســتند ،میتواننــد
تــا روز چهــار شــنبه بــه دفاتــر بســیج
دانشــجویی مراجعــه کننــد.

بینش مطهر

شروع کالس چهارشنبه  4آذر ماه
ساعت  16الی 18
الزم بــه ذکــر اســت کــه افــراد بــرای
دریافــت کتابهــای بینــش مطهــر بایــد تــا
قبــل از روز چهارشــنبه بــه دفاتــر بســیج
مراجعــه کننــد و عــدم مراجعــه بــه معنــای
انصــراف اســت.
زمــان قطعــی کالس بینــش مطهــر در
اولیــن جلســه تاییــد خواهــد شــد.

شروع ساخت اولین مستند
کانون هنر و رسانه
بسیج دانشجویی

کانــون هنــر و رســانه بســیج دانشــجویی
در اولیــن اقــدام خــود ،قصــد ســاخت
مســتندی بــا موضــوع
علت رخوت تشکل های دانشجویی
را دارد.
تصویــر بــرداری ایــن مســتند ســه شــنبه 4
آذر آغــاز خواهــد شــد.

ادامه صفحه بعد...

گوانتانامو به سبک هالیوود

من و کتاب

چرا نمی خوانیم

مــن جوانــان بســیاری را دیــده ام ،حــاال
افــراد مســن کــه جــای خــود را دارد ،کــه
حتــی مطالعــه کتــاب رمــان را هــم میــل
ندارنــد ! کتــاب رمــان را یــک هفــت،
هشــت ،ده ،صفحــه میخواننــد ومیگوینــد
حوصلــه نداریــم؛ در حالــی کــه حاضرنــد
بیســت دقیقــه ،یــا نیــم ســاعت بنشــینند و
تبلیغــات تلویزیــون را کــه قبــل از شــروع
فیلــم ســینمایی پخــش مــی شــود ،تماشــا
کنند!حاضــر نیســتند در ایــن بیســت دقیقــه،
حتــی همــان کتــاب رمــان را بخواننــد؛
حــاال نمیگوییــم کتــاب اجتماعــی ،کتــاب
سیاســی ،یــا کتــاب علمــی ،ایــن ناشــی از
چیســت؟ ناشــی از عــدم اعتیــاد بــه کتــاب
اســت .مــردم میــل بــه کتــاب خوانــی
ندارنــد؛ بــرای ایــن بایــد فکــری بکنیــد .
اگــر از ایــن جهــت هــم حســاب کنیــد کــه
امــروز ایــن ملــت ،ملتــی اســت کــه در دنیــا
غــرض
دچــار ســتم هــای ناشــی از ا ِعمــال
ِ
قدرتهــای اســتکباری جهــان اســت ،پــس
بایــد از خــودش دفــاع کنــد ،کــدام دفــاع
ملــی اســت کــه در درجــه اول متکــی بــه
فرهنــگ وآمــوزش و بینــش و دانــش
نباشــد ؟ پــس ،بــاز هــم بــه کتــاب بــر
مــی گردیــم .یعنــی شــما از هــر طــرف
کــه بچرخیــد ،مجبوریــد بــه کتــاب
اهمیــت بدهیــد .مــن تعجــب مــی کنــم
کــه چــرا مــا بــه عنــوان دولــت جمهــوری
اســالمی ،آن مقــداری کــه بــه کتــاب اهمیــت
مــی دهیــم ،ده برابــر آن را اهمیــت نمــی
دهیــم ؟!
بیانات رهبرمعظم انقالب با برگزارکنندگانهفته کتاب
در سال های  75و 76

حنیفا
گاهنامــه
«حنیفــا»
صاحب امتیاز:
بســیج دانشــجویی دانشــکده علــوم
اجتماعــی و ارتباطــات دانشــگاه عالمــه
طباطبایــی(ره)
مدیر مسئول:حسین کیانی طادی
سر دبیر :محمد حسین تیرآور

اجتماعــی ،علمــی ،سیاســی

تحریریــه :ســید محســن امام،ســجاد فخرایــی.

ســعید ناصــری

االنصـاف بعیـد بود کسـی در ایـن مقطع،

نقد رسانه

سید محسن امام
ایــن روزهــا وقتــی نگاهــی بــه لیســت
فیلمهــای روز جهــان مــی اندازیــم ،فیلمــی
بــا نــام اردوگاه اشــعه ایکــس بــا بــازی پیمــان
معــادی و کریســتین اســتوارت توجــه مــا را
جلــب مــی کنــد.
ایــن فیلــم هالیــوودی از ســطح کیفــی قابــل
قبولــی برخــوردار اســت کــه در رســانه هــای
داخلــی کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه و
متاســفانه بایــد گفــت همــان انــدک توجــه
هــم صــرف نــکات فنــی فیلــم شــده و طبــق
معمــول از محتــوای فیلــم غفلــت شــده
اســت .البتــه تعجبــی نــدارد ،چــون شــبه
روشــنفکرانی کــه ایــن فیلــم را بــرگ زرینــی
بــرای ســینمای ایــران مــی داننــد تحلیــل
معنایــی و مفهومــی فیلمهــا را توهمــی بیــش
نمــی داننــد .حتمــا از نــگاه آنهــا اســاتید
غربــی کــه در یــک دهــه گذشــته بیــش از
دویســت کتــاب دربــاره فلســفه فیلمهــای
هالیــوودی نوشــته انــد ،افــراد متوهــم و
خیاالتــی هســتند.
البتــه جالــب اینجاســت کــه دربــاره محتــوای
ایــن فیلــم صــدای اریــک کوهــن ،منتقــد
ســایت ســینمایی «اینــدی وایــر» نیــز درآمده
اســت و در اظهــار نظــری آن را «نمایــش
اخالقــی و گاه ســاده لوحانــه از شــرایط فاجعه
آمیــز بازداشــتگاه زندانیــان سیاســی ارتــش
آمریــکا» خوانــده اســت.
در ادامــه بــرای تحلیــل ایــن فیلــم بهتــر
اســت .بــه خالصــه ای از داســتانش اشــاره
ای شــود:
فیلــم بــا صحنــه هایــی از وقایــع یازدهــم
ســپتامبر در مرکــز تجــارت جهانــی نیویــورک
آغــاز مــی شــود و پــس از صحنــه بازداشــت
«علــی» (بــا بــازی پیمــان معــادی) در آلمــان،
بــه هشــت ســال بعــد و زمــان ورود نگهبــان
تــازه ای بــه نــام «ایمــی کــول» (بــا بــازی
کریســتن اســتوارت) بــه بازداشــتگاه گوانتانامو
مــی رســد .ایمــی کــه بــرای فــرار از زادگاه
کوچکــش بــه ارتــش پیوســته ،در اثــر تحقیــر
ســربازان دیگــر تبدیــل بــه یــک فرمانبــردار

نقدی بر فیلم اردوگاه اشعه ایکس

مطیــع شــده اســت .امــا در نهایت ،با دوســتی
کــه بیــن او و علــی بــه وجــود مــی آیــد،
کمکــم حالــت دفاعــی اش فــرو مــی ریــزد
و نــوری از مهــر و امیــد در درونــش روشــن
مــی شــود .در ادامــه رابطــه عاطفــی ای کــه
بیــن علــی و ایمــی ایجــاد مــی شــود باعــث
چالشــهایی در داســتان فیلــم مــی شــود.
با کمی تعمق و دقت در این فیلم
مــی تــوان بــه نکاتــی پــی بــرد کــه اصحــاب
هالیــوود بــه وســیله جــادوی ســینمای خــود،
بــا آنهــا ســعی در مســحور کــردن مخاطــب
دارنــد ،کــه
مــا در حــد
بضا عــت
خودمــان به
آن اشــاره
مــی کنیــم.
_1
بازداشــتگاه
گوانتانامــو
پــس از
ا شــغا ل
افغانســتان در ســال ۲۰۰1میــالدی ،زیرنظــر
پایــگاه نیــروی دریایــی ارتــش آمریــکا در
خلیــج گوانتانامــو ایجــاد شــد و افــرادی کــه
متهــم بــه ارتبــاط بــا فعالیتهــای تروریســتی
در خــارج از خــاک آمریــکا بودنــد ،بــه ایــن
بازداشــتگاه انتقــال یافتنــد .طــی ســالهای
متمــادی کــه افــراد مختلــف از سراســر دنیــا
بــه ایــن بازداشــتگاه منتقــل شــدند ،آنجــا
بــه یکــی از مخــوف تریــن زندانهــای دنیــا
تبدیــل شــد .بــه گونــه ای کــه اوبامــا پیــش از
انتخابــات وعــده تعطیــل کــردن آنجــا را داد.
امــا علیرغــم ایــن وعــده هــم اکنــون بیــش
از صــد نفــر از دههــا کشــور دنیــا در آنجــا
هســتند بــه گونــه ای ســازمان ملــل و صلیــب
ســرخ امــکان نظــارت بــر آنجــا را نداشــته و
هیــچ آینــدهای بــرای زندانیــان قابــل تصــور
نیســت .در رابطــه بــا وضعیــت نگهــداری
و شــکنجه هــم در آنجــا یــک جســتجوی
اینترنتــی تصاویــر گویــای همــه چیــز اســت.
برخــالف ایــن واقعیــات  ،در فیلــم مــی بینیــم

کــه بســیاری از حقــوق زندانیــان رعایــت
مــی شــود؛ آنهــا بــه کتابهــای دلخواهشــان
دسترســی دارنــد؛ در آنجــا بــه راحتــی مــی
تواننــد رابطــه دوســتانه و حتــی عاشــقانه
بــا نگهبــان خــود برقــرار کننــد ،مســلمانان
در آنجــا بــه ســادگی نمــاز جماعــت برگــزار
مــی کننــد ،مســئولین زنــدان اکثــرا بــا آنهــا
بــه خوبــی رفتــار کــرده و حتــی در سکانســی
یکــی از زندانیــان بــه نگهبانــی حملــه کــرده
و او را زخمــی مــی کند(جالبتــر آنکــه نــام
زندانــی مهاجــم محمــود اســت و در صحنــه
ای دیگــر
او کــه یــک
مســلما ن
خشــن
اســت رهبــر
ز ند ا نیــا ن
معر فــی
مــی شــود
و بــا هدایت
کــردن یــک
ا عتصــا ب
غذایــی موفــق بــه گرفتــن وســیله ای ورزش
مــی شــود).
نــام محمــود بــه عنــوان رهبــر زندانیــان کــه
باعــث ایجــاد اعتصــاب و محــروم شــدن از غذا
بــرای رســیدن بــه یــک وســیله مــی شــود ،
بــه راســتی چــه چیــزی را در ذهــن مخاطبان
تداعــی مــی کنــد؟
البتــه اگــر از حــق نگذریــم در برخــی صحنــه
هــا بــه خشــونت علیــه زندانیــان اشــاره مــی
شــود امــا چیــزی کــه در کار رســانه ای
اهمیــت دارد تصویرســازی نهایــی در ذهــن
مخاطــب اســت کــه بــا آنچــه در عکســهای
ابوغریــب هــا و گوانتانامــو هــا دیــده ایــم
بســیار متفــاوت اســت.
 _۲علــی کــه یــک مســلمان ســنی اســت
دارای یــک شــخصیت چندالیــه و پیچیــده
اســت .او کــه در ابتــدای فیلــم در آلمــان
دســتگیر مــی شــود بــا تصویــری از چندیــن
موبایــل روی میــز خانــه اش القــا مــی شــود
کــه بــا حادثــه  11ســپتامبر مرتبــط اســت

ویرتین مخاطبان

ولــی تــا انتهــای فیلــم گناهــکار بــودن یــا
نبودنــش در هالــه ای از ابهــام مــی مانــد.
علــی کــه بــا نــگاه مخاطبیــن غربــی تقریبــا
یــک فــرد مثبــت معرفــی مــی شــود دارای
ویژگــی هــای خوبــی از جملــه هنرمنــدی
و اهــل مطالعــه بــودن اســت ولــی نکتــه
پراهمیــت اعتقــادات و ســیر فکــری اوســت.
او کــه در ابتــدا فــردی پایبنــد بــه دیــن
اســت بــه مــرور نســبت بــه عقایــدش ضعیــف
و مــردد مــی شــود .تــا جایــی کــه تصمیــم
بــه خودکشــی مــی گیــرد امــا در نهایــت ایــن
عشــق بــه ایمــی ســت کــه او را نجــات مــی
دهــد ،ایــن در حالــی اســت کــه تمــام فیلــم
اثرگــذاری علــی بــر روی ایمــی را نشــان مــی
دهــد امــا نهایتــا ایــن عشــق بــه ایمــی اســت
کــه ناجــی علــی مــی شــود.
امــا در عمــق ایــن رابطــه دراماتیــک
یــک نکتــه پــر اهمیــت نهفتــه اســت و آن
عــوض شــدن باالتریــن اهــداف و عقایــد
یــک مســلمان یعنــی پایبنــدی بــه دیــن و
تبدیلــش بــه عشــق یــک زن آمریکایی اســت.
و جالبتــر اینکــه حتــی علــی تیغــی که بــا آن
مــی خواهــد خودکشــی کنــد را از درون قرآن
بــر مــی دارد کــه مــی تــوان گفــت بــرای
فــردی کــه بارهــا قــرآن را خوانــده ،نمــادی
از رســیدن بــه پوچــی در باورهایــش اســت.
 _ 3چهــره ای کــه از دیگــر مســلمانها نشــان
داده مــی شــود بیشــتر شــامل تحجــر و
خشــونت اســت و آن صحنــه ای کــه یکــی
از زندانیــان مســلمان بــر ســر نگهبــان فریــاد
مــی زنــد و نســبت بــه زنــان ابــراز تنفــر مــی
کنــد چهــره ای کامــال خیالــی از مســلمان
هاســت.
در انتهــا بایــد گفــت آنهــا بــا ظاهــری
معتــرض نســبت بــه فجایــع گوانتانامــو ســعی
در تطهیــر و پوشــاندن بســیاری گناهانشــان
دارنــد .امــا توقــع مــی رفــت آقــای معــادی
در ایــن فیلــم حضــور نیابــد و گام نهــادن
روی فــرش قرمــز جشــنواره هــای مختلــف
را بــه قیمــت مظلــوم واقــع شــدن انســانهای
دیگــری نفروشــد.
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