انتخـابـات
مريم احمدي

هنرمندان و انتظاراز رئيس جمهور جديد

چهانتظاريازرئيسجمهورداريد؟
رئيس جمهور كشور ،به عنوان رئيس قوه مجريه وظيفه سنگيني در عملكرد وزارتخانهها
 ،سازمانها و نهادهاي دولتي دارد.
هنرمنداننيزدرعرصههايهنريتوقعاتمخلفتيازرئيسجمهورمنتخبخوددارند.باچندتن
ازهنرمندانمختلفكشورگفتگوكرديموآنانانتظارشانراازرئيسجمهورگفتند:

علي اصحابي(خواننده)

اميدوارم هر كه اصلحتر است رئيس جمهور آينده كشور شود .از او انتظار دارم كاركن باشد.
فقط گفتار نباشد ،عمل هم بكند .اميدوارم موفق باشد.

چنگيز حبيبيان(خواننده)

فقط مش���كالت معيشتي مردم را حل كند و فقر را ريشهكن كند .حضرت علي فرمودند :اگر
شود؛ پس اگر بخواهيم مردممان ديندار و
فقر از دري وارد شود ،ايمان از در ديگر خارج مي
پيرو واليت فقيه باشند ،بايد ريشه فقر را در كشور از بين برد.
متأسفانه اين مناظرهها كه نامزدها در آن همش از هم انتقاد ميكنند و زيرآب هم را ميزنند،
كند و بيشتر مردم سردرگم ميشوند.
هيچ دردي از مردم دوا نمي

اميد حجت(آهنگساز و خواننده)

قاسم زارع(بازيگر)

هي���چ انتظاري در هيچ زمان و مكاني از هيچ رئيس جمهوري
خندد)
نداشتم و ندارم( .هاهاها مي

رضا رويگري(بازيگر)

همان انتظاري كه هم���ه مردم دارند .اينكه وضعيت اقتصاد
خوب شود .شاديهايي كه در جامعه كم است ،بيشتر شود
تا مردم دل خوشبیشتری داشته باشند .جيبشان پُر پول
باش���د و جلوي اختالسها و دزديه���ا را بگيرند و به هنر
كشور هم اهميت بدهند و آزادي نسبي در جامعه به وجود
بياورند.

سامان سالور(كارگردان)

به فكر كل اقش���ار هنرمند باشند و فقط به يك تعداد خاص
ه���اي كالن ندهند و هنرمن���دان واقعي را فراموش
بودجه
نكنند.

حديثه تهراني(بازيگر)

تنها خواس���تهام براي هن���ر و اعتالي آن اين اس���ت كه
ها كمتر شود و هنرمندان با آرامش و كمك بيشتر
سختگيري
كار كنند و به چاپ كتاب كمك شود.

يداهلل صمدي(كارگردان)

اي نيست؛ همه مردم گفتند ،من هم به عنوان يك
حرف تازه
ش���هروند ايراني انتظارم از رئيس جمهور ،حرف راست زدن
است؛ اينكه راس���تگويي را ترويج دهد و شهامت و شجاعت
داش���ته باشد آنچه كه هست را درست به مردم منتقل كند.
به نظر من ارتقاي فرهنگ راستگويي و پاكدستي بسيار الزم
و ضروري است.

انتظارم اين اس���ت كه رئيس جمهور محترم تمام تالش���ش را براي رسيدن به صلح چه در
داخل كش���ور و چه در سطح جهان به كار گيرد و در باال بردن سطح علمي و فرهنگي ايران
عزيز كوش���ا باشد؛ چرا كه صلح از درون ما شروع ميشود و آن نيز ناشي از دانش ،آگاهي و
فرهنگ است.

محمد فيلي(بازيگر)

اي
انتظارم اين اس���ت كه رئيس جمهور مردم باشد .رئيس جمهور خودش واژه خيلي كلي
است و همه چيز درش هست .رئيس جمهور منتخب همه است ،پس بايد به فكر همه باشد.
از فقير گرفته تا غني؛ از كارگر ساده گرفته تا متخصص.

فريبا نادري(بازيگر)

شهرام شكوهي(خواننده)
رحيم شهرياري(خواننده)

به عنوان يكي از اصحاب هنر ،انتظارم از رئيس جمهور آينده اين است كه دخالت ارگانهاي
ربط كه ارتباطي با وزارت ارش���اد ندارند را قطع و اينكه فضاي كنس���رتها را بيشتر كند
بي
و س���النهاي اس���تاندارد ،براي برگزاري آن ايجاد كند .چون ما متأس���فانه غير از تهران،
هاي استاندارد براي كنس���رت نداريم و مجبوريم ،آنرا در سالنهاي
در شهرستانها س���الن
غيراستاندارد ،برگزار كنيم كه عواقب ناشي از سالنهاي غيراستاندارد را هم ديديم.

مهدي اميني خواه(بازيگر)

من به عنوان يك شخص فرهنگي در جامعه از رئيس جمهورم انتظار دارم كه بخش فرهنگي
را كه يكي از اركان اصلي جامعه اس���ت ،پوش���ش بدهد و آن را قوي كند و بيشتر به آن بها
دهد.

حسين رفيعي(مجري)

انتظارم از رئيس جمهور كش���ورم اين اس���ت كه نگاهش به همه اقشار جامعه پدرانه باشد
و رئيس جمهور همه يعني  80ميليون نفر باش���د نه عدهاي خاص و به فكر معيشت و رفاه
مردم باشد.

عليرضا رئيسيان(كارگردان)

همان انتظاري را كه همه دارند ،من هم دارم .اينكه در حوزه هنر به فكر رش���د و پيشرفت
باشد و براي جوانها كار ايجاد كند .همانطور كه عرض كردم همان انتظاري را كه همه مردم
دارند ،من هم دارم.

پوران درخشنده(كارگردان)

اولين چيزي كه از رئيس جمهورم انتظار دارم اين است كه آرامش و وضعيت اقتصادي كشور
الملل هم مسيري را كه رفتيم همان را ادامه
را به يك مس���ير بهتري بكشاند و در بخشبين
بدهيم و در بخش فرهنگ و هنر هم شرايط بهتري براي كار ايجاد شود.

حميرا رياضي(بازيگر)

ن���ه به عنوان هنرمند بلكه به عنوان يك ايراني ،همان توقعات عادي مردم را دارم .انتظارات
تواند باشد؟ همان چيزها حتي در سطحي
خيلي معمولي ،عادي و متوسط يك ايراني چه مي
متوسط اگر برآورده شود ،باز خوب است .اميدوارم جبران مافات شود و چيزهايي كه نداشتيم را
داشته باشيم به خصوص در زمينه فرهنگ و هنر .اميدوارم اين مهم اتفاق بيفتد.
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انتظارم اين اس���ت كه صداقت داشته باشد و براي تبليغات
خ���ودش به مردم دروغ نگويد و هر قولي كه ميدهد بعدا ً به
آن عمل كند و سر قولش باشد.
يادي از ما بكنند و اوضاع از اين حالت بَد خارج ش���ود و به
حالت بهتر وارد شود.

بهنام تشكر(بازيگر)

گويند مطالبات مردم را لطفاً
انتظاراتي را كه همه دارند و مي
تقديم مردم كند.

شهرام عبدلي(بازيگر)

همان انتظاري كه مردم دارند .انتظار داريم از بخش فرهنگ
و هنر حمايت كند و به تئاتر ،تلويزيون و سينما ،نگاه ويژهاي
داشته باشد .اآلن جاي تأس���ف است كه در يك كشور 80
شود .اميدوارم با اين
ميليوني  500نس���خه كتاب چاپ مي
بخش بيشتر پرداخته شود.

مهوش وقاري(بازيگر)

همان انتظاري كه همه دارند .ايجاد حداقل آزاديهاي فردي
اي كه مردم احساس كنند در يك
و امنيت ش���غلي؛ به گونه
رفاه نسبي هستند.
وقتي همه در رفاه هس���تند من هم احساس خوشايندي دارم
كنم اينها حداقل چيزهايي است كه يك فرد در جامعه
فكر مي
خواهد و ديگر اينكه صداقت داشته باشد و رو راست باشد.
مي

صدرالدين حجازي(بازيگر)

توقع من اين است كه در همه حوزهها ،فرهنگسازي كند.

سعيد سلطاني(كارگردان)

مثل همه مردم انتظار دارم بستري براي آرامش فراهم شود.
براي همه جوانها ايجاد ش���غل شود و شرايط اقتصادي بهتر
گردد.

ايمان صفا(بازيگر)
هيچ انتظاري ندارم!

