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ــد  ــن ش ــرا چنی ــه چ ــت ک ــش اینجاس پرس
ابتــدا در عرصــه سیاســی  و شــخصیتی کــه 
ــرار  ــخر« ق ــورد تمس ــپس »م ــود، س ــام« ب »گمن
گرفــت و بعــد »منفــور« شــد، چگونــه در مرحلــه 

ــود؟! ــور« ش ــس جمه ــت »رئی ــر توانس آخ
عصــر ایــران؛ جعفــر محمــدی - چنــد هفتــه 
ــدش  ــالروز تول ــون در س ــاری کلینت ــش هی پی
ــرد و  ــر ک ــر منتش ــودش در توئیت ــی از خ عکس
ــده  ــور آین ــس جمه ــارک رئی ــدت مب نوشــت: تول

ــکا! آمری
ــه  ــب ب ــم قری ــش و ه ــم هواداران ــم او ، ه ه
ــایر  ــکا و س ــی در آمری ــران سیاس ــاق تحلیلگ اتف
نقــاط جهــان، تقریبــاً مطمئــن بودنــد کــه چهــل 
و پنجمیــن رئیــس جمهــور آمریــکا، یــک زن 
خواهــد بــود؛ نظرســنجی هــا هــم ایــن را نشــان 

ــد. ــی دادن م
بــا ایــن حــال، از اولیــن ســاعات اعــام نتایــج، 
مشــخص شــد کــه دونالــد ترامــپ پیــش افتــاده 
ــود کــه  ــن ب ــر ای ــب ب اســت. در ابتــدا گمــان غال
بــا شــمارش آرای ایالــت هــای کلیــدی، کلینتــون 
برنــده خواهــد شــد امــا چنیــن نشــد و هــر چنــد 
ــد  ــک ش ــپ نزدی ــه ترام ــون ب ــی کلینت در مقاطع
امــا هیچــگاه بــه او نرســید و بــه کاخ ســفید هــم.

ایــن نتیجــه جهــان را در شــگفتی فــرو بــرد. 
قیمــت طــا بــاال رفــت، نفــت و دالر افــت کردنــد 

و شــاخص بســیاری از بــورس هــا شکســت. 
تــا پیــش از ایــن، در همــه انتخابــات معاصــر 
ــد و از روی  ــق بودن ــا دقی ــنجی ه ــکا، نظرس آمری
آنهــا مــی شــد نتیجــه را پیــش بینــی کــرد امــا 
ایــن انتخابــات، صحــت علمــی نظرســنجی هــا را 

زیــر ســؤال بــرد.
ــن  ــرا چنی ــه چ ــت ک ــش اینجاس ــال پرس ح
شــد و شــخصیتی کــه ابتــدا در عرصــه سیاســی 
ــرار  ــخر« ق ــورد تمس ــپس »م ــود، س ــام« ب »گمن
گرفــت و بعــد »منفــور« شــد، چگونــه در مرحلــه 

ــور« شــود؟! ــس جمه آخــر توانســت »رئی
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ــط  ــر غل ــه پ ــر کارنام ــی او در براب ــفید سیاس س
ــون مرتبــط باشــد. ترامــپ، قبــل  سیاســی کلینت
از کاندیداتــوری بــه عنــوان تاجــری موفــق و 
ــی  ــناخته م ــی ش ــه تلویزیون ــک برنام ــری ی مج
ــی  ــه کارآفرین ــم در زمین ــی ه ــاب های ــد و کت ش
کلینتــون  هیــاری  امــا  داشــت.  موفقیــت  و 
ــا و  مســؤولیت  ــت ه ــده از فعالی ــه ای آکن کارنام
هــای سیاســی داشــت. او ســال هــا ســناتور 
ــد  ــکا ش ــه آمری ــور خارج ــر ام ــا وزی ــود و بعده ب
و البتــه 8 ســال نیــز در دوران ریاســت جمهــوری 
همســرش بیــل کلینتــون، در کســوت بانــوی اول 
آمریــکا در کاخ ســفید اقامــت داشــت. بــه عــاوه، 
او در شــرایطی کاندیــدا شــد کــه یــک دموکــرات، 

ــود. ــکا ب ــور آمری ــس جمه رئی
ایــن شــرایط باعــث شــد دســت ترامــپ - کــه 
دیکتــه ای در سیاســت ننوشــته بــود - در انتقــاد 
از دموکــرات هــا، دولــت مستقرشــان و کاندیــدای 
آنهــا بــاز تــر باشــد و هیــاری و تیمــش نتواننــد 
در ایــن عرصــه ضدحملــه ای داشــته باشــند. 
ــه  ــپ علی ــخ ترام ــی پاس ــات ب ــارز حم ــه ب نمون
ــد  ــل دی ــه ایمی ــوان در قضی ــی ت ــون را م کلینت
کــه آثــار مخــرب فراوانــی در آرای کاندیــدای 

ــا داشــت. ــرات ه دموک
ــا زیرکــی تمــام توانســت خــود  2 - ترامــپ ب
را بــه یــک »برنــد« خــاص تبدیــل کنــد. در 
علــم برندینــگ گفتــه مــی شــود کــه هــر چقــدر 
یــک برنــد، بُرنــده تــر و تیــز تــر باشــد، قدرتــش 
 بیشــتر اســت و بیشــتر در یادهــا مــی مانــد.

ایــن نکتــه ای بــود کــه ترامــپ و تیــم برندینــگ 
او، بــه خوبــی از عهــده اش برآمدنــد. 

وقتــی ترامــپ بــه عنــوان یکــی از کاندیداهای 
ــای درون  ــت ه ــان وارد رقاب ــه جمهوریخواه اولی
حزبــی شــد، طبــق روال از او پرســیدند کــه اگــر 
ــود،  ــی ش ــدای نهای ــری کاندی ــواه دیگ جمهوریخ
آیــا ترامــپ از او حمایــت خواهــد کــرد؟ و ترامــپ 

ــه  ــه! خــودم ب ــت: ن ــرف سیاســی گف برخــاف ع
تنهایــی ادامــه خواهــم داد. اینجــا بــود کــه او بــر 
ــا دیگــران تأکیــد کــرد و  ــودن خــود ب متفــاوت ب

ــب کــرد. ــه خــود جل توجهــات را ب
اتخــاذ مواضــع تنــد و تیــز،  بــا  ســپس 
ــد  ــی مانن ــر کــرد؛ اظهارات ــده ت ــد خــود را بُرن برن
ــک،  ــکا و مکزی ــن آمری ــل بی ــوار حائ کشــیدن دی
ــاالت  ــه ای ــلمانان ب ــردن مس ــورود ک ــوع ال ممن
ــتفاده از  ــران، اس ــردن مهاج ــدود ک ــده، مح متح
بمــب اتــم، پــاره کــردن برجــام و نظایــر ایــن هــا. 
ــب  ــود جل ــه خ ــات را ب ــه توجه ــس از آن ک او پ

ــرد. ــل ک ــش را تعدی ــی مواضع ــا زیرک ــرد، ب ک
ایــن برندســازی هدفمنــد، شــاید مهــم تریــن 

عامــل پیــروزی او بــوده اســت.
3 - ترامــپ برغــم همــه غــرور و ســر ســختی 
اش، توانســت فضــای بــه وجــود آمــده علیــه 
خــودش را بــه نحــوی هوشــمندانه مدیریــت کنــد. 
از اواســط رقابــت هــای انتخاباتــی بــه بعــد، تقریبا 
ــگان و  ــا، نخب ــانه ه ــمی، رس ــای رس ــه نهاده هم
ــان،  ــی از جمهوریخواه ــای مهم ــش ه ــی بخ حت
علیــه ترامــپ موضــع گیــری کردنــد. ایــن شــرایط 
ــرو  ســخت و شــکننده مــی توانســت ترامــپ را ف
ــرای  ــه عرصــه ای ب ــی او ایــن فضــا را ب بریــزد ول
ــزاره را  ــن گ ــرد و ای ــل ک ــی تبدی ــوم نمای مظل
ترویــج داد کــه او در میــان هجمــه هــای حکومــت 
و رســانه هــا، تنهــا مانــده اســت و نیــاز بــه کمــک 

ــردم دارد. م

ــه  ــه گون ــپ ب ــه ترام ــردم ب ــع، رأی م در واق
ای اعتــراض آنهــا بــه جریــان غالــب حاکمیــت در 
آمریــکا )و نــه نظــام آمریــکا( بــود و ااّل فــردی بــا 
ــد از آن همــه  ــر، آن هــم بع ســابقه سیاســی صف
ــه خــود  ــب نمــی توانســت نظــر مــردم را ب تخری

جلــب کنــد.
ــه  ــون علی ــاری کلینت ــم هی ــات تی 4 - حم

ترامــپ و افشــاگری هــا علیــه او کــه عمدتــاً 
ناظــر بــه مســائل اخاقــی بــود، زودتــر از موعــدی 
ــا،  ــاگری ه ــد از آن افش ــد. بع ــاز ش ــد آغ ــه بای ک
محبوبیــت ترامــپ بســیار کاهــش یافــت ولــی در 
ــد  ــه ای مانن ــائل در جامع ــن مس ــان، ای ــذر زم گ
ــد  ــت ض ــپ توانس ــد و از ترام ــادی ش ــکا ع آمری
ــا  حملــه هــای مؤثــری را ترتیــب دهــد و مثــًا ب
ــن  ــکا چنی ــون و مونی ــوایی کلینت ــادآوری رس ی
اســتدالل کنــد کــه اگــر خــودش حــرف خــاف 
ــاری(  ــر هی ــون )همس ــل کلینت ــاق زده، بی اخ

ــا  ــا ب ــن کاری شــده اســت ی ــًا مرتکــب چنی عم
ــت  ــا، توانس ــل ه ــأله ایمی ــیدن مس ــش کش پی
جــو را عــوض کنــد. شــاید اگــر حمــات کمپیــن 
ــر صــورت مــی گرفــت، تیــم  دموکــرات هــا دیرت
ــی از  ــرای رهای ــی ب ــپ نمــی توانســت فرصت ترام

ــد. ــدا کن ــری پی غافلگی
5 - تأکیــد بیــش از حدکلینتــون و حامیانــش 
ــا محوریــت اقلیــت  ــر مباحــث حقــوق بشــری ب ب
ــان  ــران، دگرباش ــا، مهاج ــت ه ــن پوس ــا )رنگی ه
جنســی و ...( هــر چنــد در جلــب آرای ایــن افــراد 
بــه دموکــرات هــا مؤثــر بــود امــا ایــن حــس را بــه 
اکثریــت ســفید پوســت و طبقــه متوســط منتقــل 
ــه  ــذا ب ــی شــوند و ل ــه م ــده گرفت ــه نادی ــرد ک ک

ســمت ترامــپ متمایــل شــدند.
6 - یکــی از نکاتــی کــه تیــم ترامــپ بــر روی 
آن انگشــت گذاشــت و بزرگنمایــی کــرد، وضعیــت 
هیــاری  بــود.  کلینتــون  هیــاری  ســامتی 
ــف  ــار ضع ــف، دچ ــم مختل ــار در مراس ــن ب چندی
ــورد.  ــو خ ــو تل ــت و تل ــال رف ــد، از ح ــی ش بدن
ــوان  ــی ت ــه نم ــن ک ــان ای ــا بی ــان ب جمهوریخواه
ســکان اداره امریــکا را بــه دســت زنــی ســالخوره 
ــر  ــردد اث ــر روی آرای م ــار داد، توانســتند ب و بیم

ــذار باشــند. گ
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ــده  ــه برن ــی ک ــوان کس ــه عن ــوری اش، ب جمه
ــایر  ــر از س ــود، کمت ــده ب ــل ش ــح نوب ــزه صل جای
رؤســای جمهــور آمریــکا اقتدارگرایــی کــرد. 
ــه    ــود ک ــی ب ــز زن ــا نی ــرات ه ــدای دموک کاندی
نمــی توانســت حــس اقتــدار را در آمریکایــی هــا 

ــد.  ــده کن زن
بــه  آمریــکا  جامعــه  نیــاز   ، واقــع  در 
ــی دارد - در 8  ــه تاریخ ــه ریش ــی - ک اقتدارگرای
ــاً  ــن، دقیق ــود و ای ســال گذشــته، ارضــا نشــده ب
همــان نقطــه ای بــود کــه ترامــپ روی آن دســت 
ــار دیگــر  ــا عباراتــی ماننــد آمریــکا ب گذاشــت و ب
قدرتمنــد خواهــد شــد، آمریــکا را از نــو خواهیــم 
ســاخت و ... حــس اقتدارگرایــی آمریکایــی هــا را 
معطــوف بــه خــود کــرد و آمریکایــی هــا احســاس 
کردنــد کــه »تغییــر« بــا او محقــق خواهــد شــد، 
ــه کــه 8 ســال پیــش، اوبامــا را نمــاد  همــان گون

ــتند. ــر« دانس »تغیی
8 - در 8 ســال حاکمیــت دموکــرات هــا، 

ــه  ــال رو ب ــکا در س ــردم آمری ــد م ــط درآم متوس
ــش  ــع از کاه ــی مناب ــت )برخ ــوده اس ــش ب کاه
ــن  ــد( و ای ــی دهن ــر م ــزار دالری خب ــی 3 ه 2 ال
ــرمایه داری در آن  ــه س ــوری ک ــردم کش ــرای م ب
ــود.  ــز خوشــایند نب ــد، هرگ ــی زن حــرف اول را م
ــه  ــق کــه ب ــک تاجــر موف در چنیــن شــرایطی، ی
ــت  ــاد وارد اس ــارت و اقتص ــای تج ــزه کاری ه ری
ــی از  ــا بخش ــد ت ــان ش ــدای جمهوریخواه کاندی
ــا بلکــه  ــل شــوند ت ــه ســمت او مای آرای مــردد ب
بتوانــد گشایشــی در معیشــت شــان ایجــاد کنــد.

سیاست

فرهنگ و هنر

معاون وزیر خارجه ارمنستان:

عملکرد برنامه ریزی شده 
جمهوری آذربایجان  

گزینه ای بجز حفظ 
وضعیت کنونی باقی     

نمی گذارد

ــه  ــر خارج ــاون وزی ــان مع ــاوارش کوچاری ش
ــاخ  ــزاری »آرتس ــا خبرگ ــو ب ــتان در گفتگ ارمنس
بــاغ  قــرا  مرکــز  اســتپاناکرت  در  پــرس« 
افزود:وقایــع مــاه آوریــل نشــان داد کــه انتظــارات 
جمهــوری آذربایجــان برآورده نشــده اســت و توان 
نیروهــای ارمنــی بســیار بــاال اســت. ایــن اقدامــات 
ــرات و  ــد مذاک ــع از ســرگیری رون ــا مان ــو تنه باک
بویــژه اجــرای توافقــات بــه عمــل آمــده در دیــدار 
ســران ارمنســتان و جمهــوری آذربایجــان در ویــن 
ــورگ مــی شــود. اقدامــات برنامــه  و ســنت پترزب
ریــزی شــده مقامــات جمهــوری آذربایجــان 
ــی  ــی باق ــت کنون ــظ وضعی ــز حف ــه ای بج گزین
نمــی گذارنــد. موضوعــی کــه مقامــات باکــو نیــز 
همــواره از آن ناراضــی هســتند. در غیــر ایــن 
ــرای  ــی بایســت شــرایط الزم ب ــا م صــورت آن ه

ــد. ــی کردن ــاد م ــات را ایج ــرای توافق اج
کوچاریــان بــا اشــاره بــه رونــد کنونــی 
ــرات در دو  ــد کرد:مذاک ــاغ تاکی ــرا ب ــرات ق مذاک
ســطح مختلــف پیگیــری مــی شــوند کــه شــامل 
ــرای  ــره ب ــه و مذاک ــل مناقش ــرای ح ــره ب مذاک
ــره  ــون مذاک ــد. اکن ــی باش ــس م ــش ب ــظ آت حف
ــس  ــش ب ــررات آت ــت مق ــر رعای ــر س ــا ب ــا تنه م
اســت. زیــرا تــا زمانیکــه گلولــه بــاران و اقدامــات 
ــن از  ــخن گفت ــد س ــه دارن ــز ادام ــک آمی تحری
پیشــرفت در مذاکــره ســاده لوحانــه خواهــد بــود. 
تحــرکات اخیــر در خطــوط تمــاس نیــز بــار دیگــر 
ضــرورت اجــرای هرچــه ســریعتر توافقــات ویــن را 

ــد. ــی دهن ــرار م ــد ق ــورد تاکی م
ــات  ــی مقام ــای احتمال ــورد دیداره وی در م
دو کشــور گفــت، تنهــا دیــدار وزرای خارجــه 
ــق  ــه در صــورت تحق دو کشــور مطــرح اســت ک
ــران دو  ــات س ــرای توافق ــرات اج ــوع مذاک موض
ــد  ــس خواه ــش ب ــررات آت ــت مق ــور و رعای کش

ــود. ب
ــه  ــخنگوی وزارت خارج ــان س ــران باالی تیگ
ارمنســتان نیــز عملیــات روزهــای اخیــر نیروهــای 
آذری در منطقــه مــورد مناقشــه قــره بــاغ را 
تحریــک آمیــز دانســت و تاکیــد کــرد ایــن 
اقدامــات در آســتانه برگــزاری نشســت وزرای 
ــا در  ــکاری اروپ ــت و هم ــازمان امنی ــه س خارج

ــد. ــد باش ــی توان ــی نم ــورگ اتفاق هامب
باالیــان افــزود: جمهــوری آذربایجان براســاس 
عملکــرد ســنتی خــود در آســتانه دیدارهــای مهــم 
ــده  ــزی ش ــه ری ــورت برنام ــه ص ــی ب ــن الملل بی
اقــدام بــه تشــدید تنــش در خطــوط تمــاس مــی 
ــت وزرای  ــر نشس ــاه دیگ ــک م ــر از ی ــد. کمت کن
ــا در  ــکاری اروپ ــت و هم ــازمان امنی ــه س خارج
ــو  ــات باک ــزار خواهــد شــد و مقام ــورگ برگ هامب
ــرای ایجــاد  ــاش ب ــی در ت ــزی قبل ــه ری ــا برنام ب
تنــش هســتند. رزمایــش اخیــر نیروهــای مســلح 
جمهــوری آذربایجــان را نیــز کــه بــا نقــض شــدید 
ــر تســلیحات در  توافقــات بیــن المللــی نظــارت ب
ــتای  ــوان در راس ــی ت ــت، م ــزاری اس ــال برگ ح
ــان  ــوری آذربایج ــز جمه ــک آمی ــات تحری اقدام

ــرار داد. ــی ق ــورد ارزیاب م

برپایــی  دربــاره    درهاکوپیــان  گارنیــک 
: ســال   38 از  پــس  آثــارش  نمایشــگاه 

ــته و  ــن در گذش ــبک م ــار مش ــمه آث سرچش
کودکــی ام ریشــه دارد. مــن بــه قطعات قــاب دوزی 
مــادرم کــه روی میــز انداختــه بــود، خیلــی توجــه 
کــردم و بعــد بــه ایــن فکــر کــردم کــه قطعــات را 
روی هــم بینــدازم و از جهــات مختلفــی بچرخانــم.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از روابــط عمومــی 
نمایشــگاه آثــار  ایــن هنرمنــد، ایــن روزهــا گالــری 
نقاشــی های  میزبــان  مهــر«  »مــاه  و  »آریــا« 
گارنیــک درهاکوپیــان اســت. هنرمنــدی کــه پــس 
ــده  ــش درآم ــارش به نمای ــی، آث ــی طوالن از غیبت
ــت وجو  ــه جس ــال ها ب ــن س ــس ای ــت. او در پ اس
در تکنیک هــا و فرم هــای جهــان ذهنــی اش و 
بســط و گســترش آن هــا پرداختــه و حاصــل کارش 

را به نمایــش درآورده اســت.
ابداع هــا و کشــف و شــهودهای درهاکوپیــان در 
قالــب چهارمیــن نمایشــگاه »بازخوانــی هنــر مدرن 
ایــران« کــه چنــد ســالی اســت گالــری آریــا آن را 
ــزی  ــر چی ــش از ه ــد، بی ــال می کن ــه دنب مصران
بیانگــر تحــول زیبایی شــناختی ایــن هنرمنــد 
ــای  ــدی هنره ــه ج ــت از صحن ــال های غیب در س
ــار  ــر« آث ــاه مه ــری  »م ــت. در گال ــمی اس تجس
ــش گذاشــته شــده  ــان به نمای ــر درهاکوپی قدیمی ت
اســت کــه بــه ســمت هنــر مــدرن غربــی  و مکاتب 
اکسپرسیونیســت ها  و  کوبیســم  ماننــد  هنــری 
مــی رود، امــا اغلــب کارهــای متأخــر درهاکوپیــان 

کــه در گالــری آریــا اســت، چرخشــی آشــکارا بــه 
ــه  ــی ارامن ــراث فرهنگ ــران و می ــنتی ای ــر س هن
ــزار ســختی همچــون ســیمان  دارد. اســتفاده از اب
ــا ته نشــین  ــی کامــا امــروزی اســت، ب کــه متریال
زیســت بوم  از  المان هایــی  و  مفهــوم  کــردن 
هنرمنــد، کاری نــو و مختــص او شــکل داده اســت.
نمایــش  دربــاره ی  درهاکوپیــان  گارنیــک 
آثــارش در ایــن نمایشــگاه، گفــت: مــن بــرای 
ــط  ــک خ ــچ گاه در ی ــی هی ــر نقاش ــک اث ــق ی خل
مســتقیم حرکــت نکــرده ام و ایــن را می تــوان 
در تنــوع آثــارم مشــاهده کــرد. مــن بیــش از هــر 
و  عرصه هــا  در  جســت وجو  به دنبــال  چیــزی 

ــتم. ــف هس ــم مختل مفاهی
ــه  ــی ب ــی و جوان ــن در نوجوان ــه داد: م او ادام
ــن  ــا ای ــتم، ام ــیاری داش ــه بس ــرب عاق ــر غ هن
عاقــه کم کــم و بعــد از ســفرهایی کــه بــه مناطــق 
مختلــف اروپــا و آســیا داشــتم در ســال های آخــر 
ــه  ــان ب دهــه ۵۰ کمــی فروکــش کــرد و از آن زم
ــرای جســت وجوگری در  بعــد، مســیر دیگــری را ب

هنــر پیــدا کــردم.
ــا بازگشــت  ــت: غالب ــاش گف ــد نق ــن هنرمن ای
ــو آزمــودن روش هــای پیشــین،  ــه گذشــته و از ن ب
ــزد  ــن برمی انگی ــازه ای را در م ــف ت ــاس کش احس
ســال های  در  اکتشــاف ها  ایــن  از  یکــی  کــه 
زمانــی  داد،  رخ  مــن  بــرای  دهــه ۶۰  پایانــی 
رو                                        ســیمانی  مشــبک  آثــار  ســاخت  بــه  کــه 

آوردم.

درهاکوپیــان افــزود: سرچشــمه ایــن آثــار 
مشــبک بــرای مــن، در گذشــته و کودکــی ام ریشــه 
دارد. مــن بــه قطعــات قــاب دوزی مــادرم کــه روی 
میــز انداختــه بــود خیلــی توجــه کــردم و بعــد بــه 
ایــن فکــر کــردم کــه قطعــات را روی هــم بینــدازم 
ــون شــدن  ــم. دگرگ ــی بچرخان ــات مختلف و از جه
نقش هــا و بافت هــای مشــبک و درهــم بافتــه 
ــن  ــود. بی شــک مشــاهدات ای ــم شــگفتی آور ب برای
ــه ای  ــیمان زمین ــا س ــدود کار ب ــه مح دوره و تجرب

بــرای آغــاز ایــن دوره از آثــارم بــود.

ایــن  غیبــت  بــه  نقــاش  هنرمنــد  ایــن 
مــن  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  خــود  ســال های 
بــا ایــن نظــر موافــق نیســتم کــه اگــر آثــار 
هنرمنــد بــه موقــع ارائــه نشــود، تاریــخ مصرفــش 
می گــذرد. مــن هیچ وقــت از مــد روز پیــروی 
نکــرده ام، بنابرایــن در نمایــش کارهایــم نیز شــتابی 
نداشــته ام. ایــن غیبــت طوالنــی مــن از صحنــه هنر 
بــه معنــای دوری از اجتمــاع نیســت و طبعــا ایــن 
بیننــدگان هســتند کــه آثــار را ارزیابــی می کننــد.

الهام گارنیک درهاکوپیان  از قالب دوزی های مادر
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