از ﻋﺮﯾـﺎﻧﯽ ﮔﻠﺸﯿﻔﺘـﻪ ﺗـﺎ آوازه
ﺧﻮاﻧﯽ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ اﺧﯿﺮا ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای از
»ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد« ،رﺋﯿﺲ دوﻟﺖﻫﺎی ﻧﻬﻢ و دﻫﻢ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﺑﺴﯿﺎری در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ رﺳﺎﻧﻪای
را ﺳﻔﺎرﺷﯽ و ﺑﺮای اﻫﺪاف ﺧﺎص ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﻌﻨﺎدار ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺧﺎﺻﻪ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺗﻼش ﺷﺪ ﭼﻬﺮهای ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ و ﻃﺮﻓﺪار از ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﻪ ﻫﻨﺮ و
ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺪاﻓﻊ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺴﯽ و آزادی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ذﻫﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﻮد.
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ وﺿﻮح از ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻟﺲ آﺟﻠﺴﯽ و ﺧﺼﻮﺻﺎ
»ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺠﺮﯾﺎن« و ﺗﺼﻨﯿﻒ »ﺗﻔﻨﮕﺖ را زﻣﯿﻦ ﺑﮕﺬار« ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن
ﻓﺘﻨﻪ ﺳﺎل  88و در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺳﺌﻮال ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻇﻠﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﻌﯽ
دارد ﯾﮏ دوﻗﻄﺒﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﺑﯿﺎورد ﮐﻪ وی در
ﻗﻄﺐ ﺧﻮب و ﻣﻮﺟﻪ ﻗﺮار دارد و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر در ﻧﻘﻄﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ.
ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ وی رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻋﺠﯿﺒﯽ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و
در ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺗﻮﯾﯿﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف
ﺗﻮﻟﺪ »ﻣﺎﯾﮑﻞ ﺟﮑﺴﻮن« ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﭘﺮﺣﺎﺷﯿﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺗﺒﺮﯾﮏ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺣﻮاﺷﯽ زﯾﺎدی ﻫﻤﺮاه ﺷﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ وی و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﺻﺪر اﺧﺒﺎر و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ
ﻗﯿﻤﺘﯽ را ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪام رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ از ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺗﯿﻢ ﺑﺴﮑﺘﺒﺎل »ﺗﻮرﻧﺘﻮ رﭘﺘﺮز« اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد در
ﺗﻮﯾﯿﺘﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﭘﯿﺮوز ﻓﯿﻨﺎل  NBAﻧﻮﺷﺖ» :اﮔﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر
ﺑﻮدم ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ اﯾﺮان دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮدم«.
ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد از ﺷﯿﻮه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﯾﺎ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
ﻣﻌﮑﻮس ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ وی
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﺪر اﺧﺒﺎر ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮدی وی در ﻓﻀﺎی رﺳﺎﻧﻪ ای و ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽ
ﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﺎز و ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد .ﮐﻤﺎ اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮﺧﯽ
از اﻓﺮاد ﻣﺸﻬﻮر از ﺟﻤﻠﻪ »ﮔﻠﺸﯿﻔﺘﻪ ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ« ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﺧﺎرجﻧﺸﯿﻦ ﺑﺮای
اﯾﻨﮑﻪ دﯾﺪه ﺑﺸﻮﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻋﺮﯾﺎن از
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻟﺤﺎظ اﮔﺮ ﻣﺤﻤﻮد اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮔﻠﺸﯿﻔﺘﻪ
ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ)ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ( و دﯾﮕﺮ ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه داﺷﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻌﺠﺐ

ﮐﺮد .زﯾﺮا ﻫﺪف ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﮕﻔﺘﯽ و ﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﺴﯿﺎری
رﻓﺘﺎری اﺟﺘﻨﺎب و ﻣﺮز
ﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف و ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰی اﯾﺠﺎد
ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ای ﺣﺘﯽ ﻣﻮارد ﻏﯿﺮ و ﺧﺎرج از ﻋﺮف
از اﻓﺮاد ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﺧﻮد از ﻫﯿﭻ
ﻣﺸﺨﺼﯽ را در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﯽ

