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بزنگاه

چرايی قبول يک قطعنامه)1( 

تيتر مصور|چسب و قيچيدر حاشيه، در متن

س��ال ها پيش با دوستي گفت وگويي 
داش��تم در م��ورد س��يدجمال الدين 
اسدآبادي؛ من اصرار داشتم كه او ايراني است و اهل 
اس��دآباد همدان و آن دوس��ت مي گفت، سيد اهل 
»كنر« افغانستان است و همين كه دولت عثماني در 
سال 1284 بنا به درخواست دولت وقت افغانستان، 
جسد سيد را به كابل مي فرستد و اكنون مقبره او در 
دانش��گاه كابل قرار دارد، خود بر درستي افغانستاني 
بودنش تاكيد دارد. خالصه آنكه نه من در اين نظر با 
او موافق شدم و نه او عقيده مرا پذيرفت و گذشت. اما 
در ذهن من اين موضوع ايراني بودن يا نبودن س��يد 
جمال، به او محدود نش��د و افراد ديگري هم در اين 

داستان وارد شدند.
 نخس��تين موضوعي كه بعدها در اين بحث براي من 
يكي از ش��اخه هاي اصلي ش��د، اين است كه استناد 
ما براي مليت افراد به چه برمي گ��ردد؟ و آيا مفهوم 
مليت كه موضوعي مدرن است، آيا قابليت گسترش 
به گذشته هاي دور هم دارد؟ مثال براي خود ما، اين 
مفه��وم مليت و ايراني بودن، گس��تره تاريخي اش تا 
چه زماني اس��ت؟ ش��ايد مهم ترين اثري كه در آن، 
استنادات ايراني را مي يابيم، شاهنامه فردوسي باشد 
و بزرگ ترين مفهوم پاسداشت اين مليت را از اسطوره 

رستم شاهد مي آوريم.
 اما در همين ش��اهنامه، وقتي از رستم ياد مي شود، 
مثال بارها مي خوانيم كه رس��تم از زابل سوي ايران 
رفت يا از ايران به س��وي زابل حركت كرد. هر وقت 
در شاهنامه اين را مي خوانم و بارها هم با اين تصوير 
در ش��اهنامه روبه رو ش��دم، از خود پرس��يدم، براي 
فردوس��ي، كه يكي از قوام بخش ترين هويت سازان 
ايراني است، ايران كجاي جغرافيا بوده است؟ و البته 

به جواب روشني نمي رسم.
به داليل متعددي در اين س��ال ها، بسيار به همدان 
رفته ام، ش��هري كه برخي آن را نخس��تين پايتخت 
ايران مي دانند. اما اين نخستين را از كجا مي آوريم؟ 
چرا مثال ش��وش ك��ه پايتخ��ت عيالميان ب��وده را 
نخستين پايتخت ايران نمي ناميم. يا مثال ابن سينا را 
كه در همدان دفن اس��ت ايراني مي دانيم و از مفاخر 
خود، ولي چرا او را ازبك و بخارايي نمي دانيم؟ البته 
كامال متوجه هس��تم كه هر جامع��ه اي براي تثبيت 
هويت خود، به گذشته اي متوسل است. يك جور نيا 
و پيشينه، كه بدون آن، دچار سرگشتگي و ناكجايي 

مي شويم.
 ولي اين گذشته، چقدر مرز مشخصي دارد؟ آيا چون 
ابن سينا در همدان دفن ش��ده ايراني است؟ يا آنكه 
چون به عربي كتاب نوش��ته، عرب است، يا چون در 
بخارا متولد ش��ده، ازبك؟ آيا مرزهاي سياسي امروز 
معلوم كننده هويت ملي افراد در گذش��ته اس��ت، يا 
زباني كه سخن مي گفتند؟ مثال چرا سلطان محمود 
كه در غزنه حكومت مي كرده ايراني اس��ت و محمود 
افغان كه سلس��له صفوي را س��رنگون كرده ايراني 
نيست؟ يا اصال خود ابوعلي سينا، خودش را كجايي 
مي دانس��ته؟ اصال آن روزها اين مفهوم كه امروز ما 
اي��ران مي ناميم و در مرزهايي ك��ه در دوره قاجار از 
تكه هاي پراكنده و به قولي »ممالك« به »محروسه« 
تغيير يافته و شده اس��ت »ممالك محروسه ايران« 
معن��ا يافت��ه، در ذهن هيچ كس ظهوري مش��خص 
داش��ته؟ يا مثال »موالنا« كجايي است؟ آيا چون در 
بلخ تول��د يافته و امروز بلخ در مح��دوده جغرافيايي 
افغانستان است، افغانستاني است؟ يا چون اشعارش 
به فارسي اس��ت، ايراني است، يا چون در قونيه دفن 
اس��ت و قونيه در مرزهاي امروز تركيه است، مليت 
تركي��ه اي دارد؟ اما تركيه كه هنوز 100 س��ال هم 

نشده كه به وجود آمده است. 
يك زماني، انس��ان ها هوي��ت خود را ب��ه يك نياي 
باستاني مي رساندند و هويت خود را در يك »توتم« 
تصوير مي كردند. شايد اين جست وجو در گذشتگان 
فرهمند، شكلي از همان نياي باستاني و توتم سازي 
امروز ما اس��ت. نياكاني كه هر چه فرهمندتر باشند، 
فرهمن��دي ام��روز ما را اثب��ات مي كنن��د. اما خود 
اي��ن نياكان، خ��ود را كجايي مي دانن��د؟ آيا ابوعلي 
س��ينا، خود را ايراني مي دانس��ت؟ يا موالنا خودش 
را ايران��ي تصور مي كرد؟ ي��ا اگر نه، مثال ابن س��ينا 
مي گف��ت م��ن ازبكس��تاني ام و موالن��ا مي گف��ت 
 م��ن تركيه اي ي��ا افغانس��تاني ام؟ گم��ان نمي كنم 

چنين بوده باشد.
 حداقل من نشانه اي اينچنين براي مفهوم مليت در 
اين گذشتگان نديده ام. اما براي ما موضوع، ساختن 
يك گذش��ته افتخارآميز اس��ت. يكي را چون اينجا 
به دنيا آمده اينجايي مي دانيم، ديگري را چون اينجا 
مدفون است و آن يكي را چون به زبان ما سخن گفته 
يا يكي را چون به زبان ما نوشته. اگر هر كدام از اينها 
براي مثال بوعلي يا مولوي هويت ملي مي سازد، چرا به 
همين استنادات، مليت شان را ديگرگونه نكند واقع 
شايد اين است كه ما براي هويت بخشي به خودمان 
به اين گذشتگان نياز داريم. نياز داريم تا آنها از جنس 
ما باشند، مال ما باشند و دارايي مان باشند و اال گمان 
نمي كنم كه نه بوعلي س��ينا و نه موالن��ا و نه خيلي 
ديگر، چندان به اين فكر مي كردند كه كجايي اند. آنها 
بدون توجه به اينكه از كدام سرزمينند كار خودشان 
را مي كردند. البت��ه آن روزها چنين نبوده، كه امروز 

همچنين است.
 دو روز پيش زني در آستانه شكوفايي چشم هايش را 
براي هميش��ه بست و همه ما به ناگهان حس كرديم 
آنچه مي توانست براي مان مايه فخر و سربلندي باشد 

به يكباره از دست رفت.
 يكي حس��رت زده فغان كرد كه چه ش��د كه سال ها 
پيش، از اين خاك رفت و يكي چنان ناديده گرفتش 
كه ان��گار هيچ وقت به اين خاك نيام��ده بود. اما اين 
س��كوت و فغان ما اس��ت، براي مري��م ميرزاخاني، 
براي ابن س��ينا و ب��راي موالنا؛ خاك مهم نيس��ت، 
 دان��ه اي كه در خاك كاش��تند مهم اس��ت. نگهبان 

دانه باشيم. 

مهرداد احمدي شيخاني
 شدت گرما عامل تشديد كننده نزاع خيابانی

فيروزه مظفري

در آستانه سالگرد قبول قطعنامه 598 
از س��وی جمهوری اسالمی در سال 67 
قرار داريم. بنا دارم در چند روز متوالی به اين موضوع و 
چرايی قبول آن از س��وی امام خمينی بپردازم و برخی 
ابهام��ات را هم در اين باره پاس��خ بده��م. طبعا پيش 
از پرداختن ب��ه تحوالت دفاع مق��دس در زمان قبول 
قطعنامه 598 بايد درباره مقاطع قبل از آن هم نظراتم 
را بيان كنم تا تحليل كلی از جريان دفاع مقدس شدنی 
باشد. به همين دليل چند نكته درباره مقاطع گوناگون 
جنگ تحميلی ابتدائا بيان می ش��ود و در روزهای بعد 

سراغ قطعنامه 598 خواهم رفت.
اول- جنگ تحميلی است

اين روزها از س��وی برخ��ی از مخالفان نظام تالش��ی 
صورت می گيرد تا جمهوری اسالمی را در ايجاد جنگ 
هشت ساله مقصر جلوه بدهند و از جمله با انتشار مطالب 
برخی روزنامه ها و س��خنان رهبران نظام در آن مقطع 
مدعی شوند كه ايران در صدد صدور انقالب به عراق و 
سرنگونی صدام بود و به همين دليل حمله عراق به ايران 
قابل توجيه و واكنش��ی به رفتار مسووالن ايران است. 
اين رويكرد در پی ش��ناخت واقعيت نيس��ت بلكه يك 
هدف سياسی مشخص را در زمينه متهم كردن امام و 
انقالبيون در دستور كار دارد و طبعا به تبيين و تحليل 
جنگ تحميلی هم كه می رس��د سعی دارد جمهوری 

اسالمی را مقصر جلوه دهد. 
واقعيت اين است كه عراق دوران صدام خود را يك دولت 
انقالبی و در خط مقدم مبارزه با اس��راييل می دانست و 
به همين دليل دولت های ارتجاعی عرب با اين كش��ور 
مش��كل داش��تند و خود را به ايران زمان شاه نزديك 
می كردند تا ع��راق را در منطقه من��زوی كنند. صدام 
در زمان ش��اه قادر به پيگيری زياده خواهی های خود 
در منطقه نبود چون نه سياس��ت ابرقدرت هايی مانند 
آمريكا اجازه اين كار را می داد و نه دولت های همسو با 
آمريكا از جمله عربس��تان و ايران زمان شاه موافق اين 
زياده خواهی های صدام بودند. با پيروزی انقالب اسالمی 
در ايران هم سياست آمريكا در قبال جمهوری اسالمی 
به خصومت تبديل شد و هم كشورهای ارتجاعی منطقه 
در مقابل ايران قرار گرفتند و اين بهترين فرصت برای 

صدام بود تا هدف های خود را پی بگيرد. 
آمريكا در آن مقطع خواس��تار درگير كردن جمهوری 
اسالمی با يك جنگ خارجی بود تا ايران نتواند به فكر 
ص��دور انقالب و اثرگذاری بر منطقه باش��د. همچنين 
آمريكا دوس��ت داش��ت نامزد جنگ با ايران كشوری 
مانند عراق باشد كه يك قدرت نظامی بزرگ منطقه ای 
است و همسويی سياسی هم با غرب ندارد و شعارهای 
ضداسراييلی می دهد. اين جنگ برای اسراييل و آمريكا 
بس��يار مطلوب بود و صدام هم اين تمايل در آمريكا و 
كش��ورهای ارتجاعی عرب را درك كرده بود و بنابراين 
بهترين فرصت از نظرعراق فراهم شده بود تا با يك حمله 
نظامی و اش��غال بخش هايی از ايران، هدف خود را در 
زمينه تجزيه خوزستان يا كسب موقعيت برتر نظامی 
در منطقه يا سيطره بر اروندرود و موارد ديگر پی بگيرد. 
صدام برای شروع جنگ داليل زيادی داشت و از جمله 
معتقد بود كه پيروزی نظامی و سياس��ی در دسترس 
اس��ت و دليلی ندارد كه از شروع جنگ خودداری كند. 
طارق عزيز در ش��روع جنگ گفته بود »كشوری كه در 
مي��ان ابرقدرت ها متحدی ن��دارد و ارتش قدرتمندی 
ندارد و ساختار ارتش آن از هم پاشيده است و در درون 
مس��ئوالن و رهبران سياس��ی آن اختالف وجود دارد، 
محكوم به شكست است«. آنان با همين تحليل جنگ 
را شروع كردند و اميدوار بودند كه با اين وضعيت قطعا 
پيروز بش��وند اما عوامل ديگری از جمله حضور مردم و 
ايمان و روحيه جهادی رزمندگان عاملی بود كه عراق آن 
را ناديده گرفته بود و از همين زاويه هم شكست خورد.

اين ادع��ا كه ايران هم در ش��روع جنگ مقصر اس��ت 
موضوعی قابل بحث و مناقشه است و داليل زيادی برای 
رد آن وجود دارد. از مقطع پيروزی انقالب اسالمی در 
ايران، اقدامات نظامی عراق و گروه های وابسته به اين 
كشور در خوزستان آغاز ش��د و ما هر روز شاهد انفجار 
لوله های نفتی و اماكن عمومی بوديم. اين افراد در زمان 
ش��اه مطابق قرارداد 1975 الجزاي��ر در عراق محصور 
بودند و اج��ازه فعاليت عليه ايران نداش��تند اما بعد از 
پيروزی انقالب اس��المی آنان مسلح ش��ده و به ايران 
برگشتند تا اقدامات ايذايی و تخريبی و نظامی را شروع 
كنند. حمايت صدام از گروه های تجزيه طلب كرد هم 
كه انكار ناشدنی است. جنگ سرد عراق عليه ايران هم 
به اش��كال مختلف ادامه داشت و س��ران اين كشور در 
اظهارات خود دائما عليه ايران اظهارنظر می كردند. در 
نقشه هايی كه از منطقه منتشر می كردند يا خوزستان 
به عنوان يك كشور مستقل ترسيم می شد يا به عنوان 
بخش��ی از خاك عراق نش��ان داده می شد. حال اگر در 
مقابل كارهای اين كش��ور، ايران نيز دست به اقدامات 
مشابه بزند و مثال از مجاهدان عراق دفاع كند يا رهبران 
ايران از جنايات صدام اعالم برائت كنند يا از مردم اين 
كش��ور بخواهند كه اجازه جنايت كردن به سران عراق 
ندهند، كار خالفی اس��ت كه تحميل جنگ به ايران را 

توجيه می كند؟
واقعيت اين است كه مس��ئول شروع جنگ كشوری 
است كه تهاجم نظامی را ش��روع می كند و به همين 
دليل از نظ��ر حقوق بين الملل و بعد از بررس��ی های 
كميته تحقيق س��ازمان ملل، عراق به عنوان ش��روع 
كننده جنگ و به عنوان متجاوز معرفی شد. در طول 
تاريخ در ميان كش��ورهای مختلف، »جنگ س��رد« 
جريان داشت و دولت های مختلف از مخالفان برخی 
دولت های رقيب حمايت كردند اما هيچكدام از آنها 
توجيه ش��روع جنگ گرم و حمله نظامی و تجاوز به 
مرزهای كشور ديگر نيست. اگر اينطور بود صدها بار 
بايد ميان آمريكا و شوروی جنگ اتمی در می گرفت 
اما نگرفت. ما قبول داريم كه روابط ميان ايران و عراق 
بعد از پيروزی انقالب تيره ش��د اما مسووليت شروع 
جنگ تحميلی بر دوش عراق و صدام سنگينی می كند 
كه رس��ما با پاره كردن توافق الجزاير حمله نظامی به 
ادامه دارد ايران را آغاز كردند.  

علي شكوهي

نگهبان دانه باشيم

ي  كنش ه��ا ا و
ب��ه  منف��ي 
صحبت ه��اي تون��ي بل��ر براي 
ادامه عضوي��ت در اتحاديه اروپا، 
تش��ديد قوانين عليه مهاجمان 
اسيدپاش��ي و مخالف��ت وزي��ر 
برگزيت با ادامه عضويت در ديوان 
دادگس��تري اروپا سرخط خبر 
رسانه هاي انگليس است. سايت 
»اينديپندن��ت« ه��م خبر داده 
اس��ت: »مردم انگليس، مخالف 

فروش اسلحه به عربستان«. 

ت  ع�م��لي������ا
ي  د ست�ش��ه��ا ا
ش��دن  بس��ته  و  ق��دس  در 
مس��جداالقصي، آزادسازي چند 
روس��تا و چاه نفت در ريف رقه و 
ديرالزور و ادام��ه درگيري ميان 
شيخ نش��ين هاي خليج ف��ارس 
س��رخط خبره��اي صب��ح روز 
يكشنبه روزنامه هاي سوريه است. 
»الوط��ن« هم خبر داده اس��ت: 
»گفت وگوي تهران و مسكو براي 
كاهش تنش در جنوب سوريه«. 

افزاي��ش قيم��ت 
س��وخت بنزي��ن 
و  آذربايج��ان  در جمه��وري 
حمل��ه جنگن��ده ناتو ب��ه يك 
مدرس��ه در افغانس��تان سرخط 
خبره��اي صب��ح روز يكش��نبه 
روزنامه هاي آذربايجان اس��ت. 
روزنامه »يني مساوات« هم اين 
گزارش ه��ا را دارد: » فرانس��ه 
خواس��تار لغ��و تحريم هاي قطر 
شد« و »ترورهاي اخير در مصر، 

زيرنظر داعش«. 

جهان؛ خارج از مرزها 

داريد با خودتان به بدبختي هاي تان فكر مي كنيد. 
از اداره زده اي��د بيرون و در اين گرما، س��رتان را 
انداخته ايد پايين و داريد از س��مت س��ايه كي��ف روي كول راه 
مي رويد و حساب و كتاب مي كنيد. چاله چوله هاي زندگي به اين 
راحتي پر نمي شوند. يك كله و يك گله؛ يك حقوق بخور و نمير 
كارمندي و هزاران خواهش و تمنا. صاحبخانه و مدير مدرس��ه 
بچه ها و رييس بانك و عباس درياني، سوپري سركوچه، با كلي 
غريبه و آش��نا در پس ضميرت به ترتيب قد به صف ش��ده اند تا 
سهم ش��ان را از حقوق و مزايا و اضافه كار و حق ماموريت و حق 
عائله مندي و يارانه و كوفت و زهرمار بگيرند و از نو بروند ته صف. 
هيچ كدام از اين خياالت واهي از پس جمع و تفريق ساده دخل و 
خرج برنمي آيند. هيچ كدام از اين فكرهاي صد من يك غاز قادر 
به جفت و جور كردن بدهكاري و بستانكاري نيستند. هر چقدر از 
خرج و برج زندگي درز مي گيري باز هم پاي طلبكارهاي عمده از 
لحاف بيرون است. پاي توقعات هم بيرون است. پاي خواهش هاي 
ضروري و غيرضروري هم. يكي خانه نو رفته بايد برايش چش��م 
روشني ببريد. ديگري بچه دار شده بايد برايش كادو بگيريد. آن 
رفيقي كه به مناسبتي چند سال پيش كاسه آورده بود، حاال ادب 
حكم مي كند كه برايش قدح ببريد... گور باباي مال دنيا. باالخره 
خدا روزي رسان است و هر طوري هست چرخ زندگي مي گردد. 
با نگراني هاي فرهنگي چه بايد كرد. از ونك تا سِر فاطمي پياده 
آمدي��د و اين همه فكر كرديد، عقل تان ق��د نداد كه چطور يك 
حيوان شرور زده و بچه مردم را به اين وضع فجيع كشته. بيچاره 
خانواده آتنا. بيچاره خانواده قربانيان. »از هر طرف كه رفتم جز 
وحش��تم نيفزود/ زنهار از اين بيابان وي��ن راه بي نهايت.« از هر 
طرف كه مي رويد به ديوار نگراني برمي خوريد. نگراني اقتصادي، 
نگراني فرهنگي، نگراني سياسي، نگراني فلسفي، به همه اينها 
اضافه كنيد اين بحران لعنتي هوي��ت را... غرق در فكر و نگراني 
و غم و رنج و اندوهيد كه يك باره نغمه دلنشين سه تاري هوش 
را از س��رتان مي پراند. انگار كه در بر بيابان به واحه اي رس��يده 
باشيد با آبي و سايه ساري و چمني. چشم مي چرخانيد مي بينيد 
دخترخانمي، در كمال متانت، سر به زير انداخته و كنار پياده رو 
نشسته و دارد س��از مي زند. چقدر هم قش��نگ مي زند. پا شل 
مي كنيد و اين نغمه را تا آخر مي شنويد. انگار كه كنار خيابان در 
اين ازدحام دود و بوق و آهن و سيمان، تكنواز سه تار گذاشته اند. 
كمي حال تان خوش مي شود و اصل تصنيف يادتان مي آيد. زير 
لب زمزمه مي كنيد »در همه دير مغان نيست چو من شيدايي«... 

خدا اموات دختر را بيامرزد. چقدر بجا و به موقع بود اين موسيقي 
زيبا... كمي جلوتر صداي سه تار محو مي شود و نوايي امروزي تر 
به گوش مي رسد. هنوز از اين واحه دور نشده ايد كه از دور واحه اي 
ديگر نمايان مي شود. باز هم درختي و آبي و چمني و چند جوان 
آالمد حسابي ايستاده اند به هتل كاليفرنيا. يكي گيتار مي زند. 
يكي گيتاربيس مي زند. خوب هم مي زنند... اينها اگر كنس��رت 
مي دادند ملت سر و دست مي شكستند براي خريد بليت شان. 
اگر تلويزيون مي دانس��ت چه باي��د بكند حتماً اي��ن بچه ها را 
پيدا مي كرد و براي شان برنامه درس��ت و درمان مي گذاشت... 
مي ايستيد و تا آخر هتل كاليفرنيا را مي شنويد و خودتان را از شر 
همه آن فكرهاي لعنتي خالص مي كنيد. قيمت اين موسيقي را 
اگر مي خواستيد بپردازيد بايد همه درآمد امروزتان را مي داديد. 
ام��ا اين بچه ها قانع و متواضعند و طمع به مال دنيا ندارند. حتي 
ن��گاه نمي كنند كه چقدر در كاله ش��ان مي گذاري��د. به راه تان 
ادامه مي دهيد. ديگر از آن خستگي و كوفتگي و نااميدي اثري 
نيست. روان جامعه از اين موسيقي صفا مي يابد... صداي گيتار 
گم مي ش��ود در نواي ناي جلوتر مردي  نايي، روي پله مغازه اي 
نشس��ته و »هر دمي چون ني« مي زند. چقدر هم خوب مي زند. 
كسايي نيست. موس��وي نيست، ناهيد نيست. اما هر كه هست 
چه حال غريبي دارد. انگار كه با دلش مي زند. ياد اين بيت موالنا 
مي افتيد كه »خشك چوبي خشك س��يمي خشك پوست/ از 
كجا مي آيد اين آواي دوس��ت« جواد آذر اگر بود شك ندارم كه 
به وجد مي آمد و در همين پياده رو ني نواز درويش مسلك را در 
آغوش مي گرفت. هوا گرم است. چله تابستان است. اما مي نوازد 
بهار مردمي ها دي شد، زمان مهرباني  طي شد... چه جاي عجيبي 
شده است تهران. شهرداري چند ماه پيش نقاشي هاي بزرگ را 
به ديوار زده و گفته بود گالري اي به وسعت شهر. حاال خودجوش 
و مردمي كنسرتي به وسعت شهر برپاست. بچه هاي حسابي و با 
استعداد و خوش قيافه و خوش لباس و نجيب و پاكدامن و هنرمند 
سازهاي شان را آورده اند كنار پياده رو تا حال شما را خوب كنند. 
خست به خرج ندهيد و به جاي پرداخت ابريشم بها، فيلمبرداري 
نكنيد. به جاي اينكه لذت ببريد و حال تان خوش ش��ود حافظه 
موبايل تان را پر نكنيد. سر و صداي الكي نكنيد. بايستيد و در اين 
موسيقي غرق ش��ويد و لذت ببريد... قدر اين واحه ها را بدانيد. 
قدر مامورين را هم بدانيد كه عيش ت��ان را منغص نمي كنند و 
حال تان را نمي گيرند. دم مامورين هم گرم. دم تهران هم گرم با 

اين واحه هاي دوست داشتني اش.

كنسرتي به وسعت شهر

كرگدن نامه
سيد علي ميرفتاح

آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

سال هاي سال اس��ت كه هنرمندان تالش مي كنند فارغ از يك زاويه نگاه سياسي و قدرت طلب، داستان 
غزه و فلس��طين را روايت كنند. زاويه نگاهي متفاوت كه از دريچه اخالق، انسانيت و روابط انساني مي آيد 
و بسيار مهم تر از آن چيزي است كه در دنياي سياست مي گذرد. با همين تالش است كه در عالم هفتگانه 
هنر، محصوالت فرهنگي عجيب و خالقانه اي از هنرمندان درباره غزه داريم و اين روند فرهنگي ادامه دارد. 
عكسي كه مي بينيد، يكي از همين تالش هاي خالقانه براي توجه به وضعيت مردمان غزه و فلسطين است. 
عكسي از يك نمايش��گاه عكس با نام »هزاران عكس از يك شهر محاصره شده« است كه روي ديوار برپا 

شده و اين طور توجه عمومي را به خود جلب كرده است. عكس را »آسوشيتدپرس« منتشر كرده است. 

عكس نوشت

كازابالنكا- مايكل كورتيز

ايوان: امشب مي بينمت؟
ريك بلين: من هيچ وقت براي آينده اينقدر دور برنامه نمي ريزم. 

فالش بك

قب��ل از انقالب اس��المي و ني��ز در دهه هاي 
شصت و هفتاد، بسياري از جوانان، يك هدف 
شغلي مهم در زندگي داشتند؛ استخدام دولت و سازمان هاي 
دولتي شدن. آرزوي شان اين بود كه از بيمه، مزايا و حقوقي 
ثابت بهره مند شوند و با داشتن آن شغل، احساس آرامش، 

امنيت شغلي، تشخص و شانيت اجتماعي پيدا كنند. 
بلندپروازانه ترين آرزوي يك جوان، اين بود كه در مناصب 
رسمي دولتي و حكومتي، ارتقا درجه و رتبه پيدا كند. افراد، 
شأن اجتماعي خود را گره خورده با سمت مي ديدند. هرچه 
بيشتر مي توانستند به مركزيت قدرت نزديك شوند، گويي 
انسان برتري محسوب مي شدند. اين ايام، انگار هنوز برخي 
از جوانان ديروز و ميانساالن امروز، هنوز در همان حال و هوا 
سير مي كنند. حيات و ممات شان به اين گره خورده كه در 
وزارتخانه ها بمانند. نه تنها كت و شلوارهاي شان بوي نفت 
مي دهد، بلكه روحيات شان هم نفتي شده است. براي شان 
قابل هضم نيست كه بدون سمتي دولتي، به زندگي شاداب 

ادامه دهند. 
مثال بسيار باعث تاسف است كه شنيده مي شود، فالن وزير 
كه تالش ك��رد تا نايب رييس مجلس، امس��ال راي نياورد، 
دندان تيز كرده تا جاي آقاي محمدجواد ظريف، بر مس��ند 
وزارت امور خارجه بنشيند. با اين وزير و امثال ايشان - كه 

اصال كم هم نيستند- رواست مساله اي طرح شود: 
اگر فردا، آق��اي ظريف از وزارت كنار ب��رود، در قلب مردم 
جايگاهش تنزل مي يابد؟ زندگي شخصي اش دچار اختالل 
مي شود؟ فعاليت هاي حرفه اي اش تعطيل مي شود؟ اگرچه 

بديهي است كه برخي فرصت هاي حاكميتي براي او ممكن 
است از دست برود، اما رجلي كه رجالتش را از وزارتش وام 
نگرفته باشد، بعد از پايان صدارت، باز هم همان آدم صاحب 

جالل و كرامت است. 
در روزگاري ك��ه بس��ياري از انس��ان هاي توانمند جهان، 
فراري اند از پذيرفتن سمت هاي حاكميتي و دولتي، برخي 
هنوز دس��ت و پا مي زنند. نه در روزگار پسامتجددانه امروز 
و نه مطابق تعاليم اس��المي، ديگر در اين دوران نقش هاي 
از پي��ش تعيين ش��ده حكومت��ي مانند صدرنش��يني در 
وزارتخانه ها، ارزشي ذاتي ندارند؛ وزرا امروزه محتاج منابع 
انساني متخصصي اند كه در بيرون وزارتخانه ها، توانسته اند 
با توانمندي ها و خالقيت، براي سازمان هاي ش��ان، ارزش 

افزوده بيافرينند.
 معنا و روح »شرف المكان بالمكين« را انگار گاهي بايد باز 
بياموزيم. همه بارها شنيده ايم كه يك جوان با هر مختصات 
ش��خصيتي و فكري، با رفقايش، س��ايتي به نام فيس بوك 
راه ان��دازي مي كنند و برخ��ي او را ام��روز، رييس جمهور 
دني��ا مي دانند، ام��ا اينجا، ان��گار جواناني كه به اس��تعداد 
و خالقيت هاي فك��ري خود تكيه كرده ان��د، بايد به برخي 
رجال بياموزند كه، اگر خيلي انسان توانمند و مفيدي براي 
جامعه  ات هستي، براي وزير ش��دن، جاه طلبي نكن؛ براي 

آباداني كشورت، ولو بي وزارتخانه، تالش كن. 
البته بديهي اس��ت ك��ه وقتي توان آباداني نيس��ت، چنگ 
زدن به ريس��مان اين و آن براي وزير ش��دن، توسط برخي 

سياسيون، رفتاري غافلگيركننده نيست. 

مي خواهم وزير شوم

زير ذره بين
ايراني هاي سرش��ناس در دنيا كم نيستند. احسان رستگار

دانش��مندان، هنرمندان و نوابغي كه جهان 
بخش��ي از هويت ما را به لطف نام خ��وش اعتبار و عملكرد 
درخشان آنها مي شناسد. براي ما سرلوحه اند و مايه افتخار 
و صدالبته نگين درخشان كارنامه ملي خصوصا پيش چشم 
جامعه جهاني. حال كه گوشه گوش��ه پنج قاره، مرگ مريم 
ميرزاخاني دانش��مند نخبه ايراني را به سوگ نشسته است 
بيراه نيس��ت اگر نگاهي به وضعيت مطالعه آموزش محور 
در اقصي نقاط جهان داش��ته باشيم. تا ابتداي سال 2016، 
س��نگاپور صدرنشين فهرست كش��ورهاي كتابخوان بود. 
البته با در نظر گرفتن اين نكته كه در اين سنجش متفاوتي 
كه توس��ط دانش��گاه كنتيكت صورت گرفت معيار اصلي 
بررس��ي، مطالعه صرف بوده اس��ت. يعني مطالعه هر نوع 
كتابي. از داستاني و مذهبي گرفته تا آموزشي و تحصيلي. 
نكته جالب توجه در اين س��نجش اين است كه كشورهاي 
صدرنش��ين در اين گ��زارش، خالف س��نجش ديگري كه 
براساس آگاهي و رفتار اجتماعي و نمود خوانش در زندگي 
صورت گرفت و اهالي منطقه اسكانديناوي از صدرنشينان 
فهرس��تش بودند كشورهاي آسيايي هس��تند. به ترتيب، 
س��نگاپور، كره جنوبي، ژاپن و چين كشورهايي هستند كه 
س��رانه مطالعه بااليي دارند و اگر باقي معيارهاي سنجش 
وضعيت مطالعه در جامعه از جمله نرخ بي سوادي را حذف 

كنند اين كش��ورها هس��تند كه با فاصله اي چش��مگير از 
كشورهاي پيش��رفته اروپايي و امريكايي مطرح مي شوند. 
كشورهايي با دانشجوهاي بس��يار در كشورهاي اروپايي و 
دانشگاه هاي امريكايي. دانشمندان جوان و مخترعين نامدار. 
انگلستان در اين فهرست جايگاه بيست و ششم را دارا است 
و نامي نيز از ايران به چش��م نمي خورد كه احتماال به دليل 
نبود منابع موثق از دايره آمار اين حوزه اس��ت وگرنه وجود 
نام هاي درخشان ش��هروندان مثال زدني اش در حوزه هاي 
مختلف، بي گمان نشان از بذر سبزي است كه در جان اين 
خاك زنده است. دايانا جرالد، مدير موسسه فرهنگي »بوك 
تراس��ت«در مصاحبه اي گفته است: »اينكه طي سال هاي 
دهه پيشين، سرانه مطالعه در انگلستان كاهش پيدا كرده 
است لزوما نشانه بدي نيست و داليل مختلف دارد. اما قطعا 
به اين معناس��ت كه بايد توجه بيشتري به نظام آموزشي و 
ايجاد انگيزه مطالعه عمومي در كودكان داشت. اينكه قشر 
ميانسال انگلس��تان كم كتاب مي خواند مطلوب نيست اما 
آنقدرها هم مديريت پذير نيس��ت. بايد به فكر راهكارهايي 
باش��يم كه خردس��االن و كودكان و نوجوانان ما با شوق به 
س��مت كتاب و كتابخواني بروند. انگلس��تان س��ابقه ادبي 
خارق الع��اده اي دارد. ما وارثان كلمات ديكنز و شكس��پير 
هس��تيم. بايد موقعيت بهتري براي ك��ودكان مان فراهم 

آوريم.«

وارثان علم و افسانه 

چوب الف
ديبا داودي

يرواند آبراهامي��ان، پژوهش��گر و تاريخدان 
مهمي است كه حتي براي مخاطب عام ايراني 
هم نيازي به معرفي ندارد. نويسنده اي كه كتاب »ايران بين 
دو انقالب« او، سال هاي سال است كه در فهرست كتاب هاي 
تاريخي كتاب فروشي هاي ايران است و از جنس مخاطب هاي 
اين كتاب فروشي ها مي ش��ود دريافت كه چطور ايراني ها با 
اين نام آشنا هستند و روايت ها و مستنداتش را قبول دارند. 
در اتفاق��ي عجيب و در عصر روز يكش��نبه، خبرگزاري مهر، 
گفت وگويي با اين چهره مهم منتشر كرده است. گفت وگويي 
كوتاه با 4 سوال كه مشخص اس��ت به شكل كتبي به دست 
آبراهاميان رس��يده و جواب ها كتبي نوشته شده.  گفت وگو 
ب��ا آبراهاميان درباره اس��نادي اس��ت كه چن��د وقت پيش 
توس��ط س��ازمان س��يا از طبقه  بندي محرمانه خارج شد و 
مشخص مي كند كه نقش امريكايي ها در كودتاي 28 مرداد 
و سرنگوني مصدق، نقش بس��يار مهمي بوده. آبراهاميان در 
اي��ن گفت وگو تاكيد مي كند كه اي��ن دخالت به دليل ترس 
امريكا براي عدم كنترل خاورميانه و در امتداد جنگ سرد و از 
دست رفتن منابع نفتي و همين طور تاثيرپذيري كشورهاي 
منطقه از ايران بوده. ترس��ي كه منجر ش��د تا محمد مصدق 
از نخس��ت وزيري عزل ش��ود و 28 مرداد يكي از مهم ترين و 
البته دردناك ترين روزهاي تاريخ براي جامعه ايران باش��د. 
آبراهاميان مي گويد: »اين اس��ناد حاكي از عمق نفوذ امريكا 
در كوچك ترين اجزاء سياس��ت داخلي ايران اس��ت. اينجا 
منظور تنها دخالت سيا نيست بلكه نفوذ »لوي هندرسون«، 
سفير وقت امريكا در تهران نيز حايز اهميت است. وي دايما 

ش��اه را به خالصي از دست مصدق تش��ويق مي كرد و حتي 
ليستي را مورد بررسي قرار داد كه در آن نام 18 گزينه مورد 
نظر واش��نگتن براي جانشيني مصدق ذكر ش��ده بود. بايد 
گفت اسناد تازه منتش��ر شده اين ذهنيت را كه كودتاي 28 
مرداد در ادامه رقابت هاي دوره جنگ س��رد ش��كل گرفت و 
نه لزوما براي حفظ تسلط بر بازارهاي نفتي جهان به چالش 
مي كشد. در اسناد سيا تاكيد مي شود كه نبايد از هيچ تالش 
عامدانه اي براي كم اهميت جلوه دادن مساله نفت خودداري 
كرد. ش��وراي امنيت ملي امريكا تنها به فاصله 2 هفته بعد از 
ملي شدن صنعت نفت ايران تاكيد مي كند »امريكا نبايد در 
اين جدال نقش��ي خنثي ايفا كند و حمايت قاطع از بريتانيا 
ضروري اس��ت چراكه ايران به قرارداد خود پشت پا زده و به 
اي��ن ترتيب به الگويي بد براي ديگر كش��ورها از جمله عراق 
تبديل مي ش��ود. ايران )با ملي كردن صنعت نفت( وضعيتي 
فراگي��ر را به وجود آورد كه ما بايد هرچه در توان داريم براي 

مهار آن انجام دهيم«. 

يرواند آبراهاميان اسناد تازه منتشر شده سيا را بررسي كرد

كودتاي 28 مرداد و ترس فراگير در منطقه

چهره روز

شماره تازه ماهنامه »ش��بكه آفتاب« منتشر ش��د. اهالي اين مجله براي شماره تازه خود اين 
سوژه ها را دارند: »اكثريت خاموش در تاريخ سياست«، »قدم زني در كن هفتاد«، »گفت وگوي 
اختصاصي با نيلز فرام«، »شنيدن سكوت سه هنرمند زن ايراني«، »سايه تهديد در قفس طاليي اروپا«، »شبي 
از شب هاي اركستر فالرمونيك برلين«، »محبوس در اعماق سكوت« و... سي و هشتمين شماره ماهنامه »شبكه 

آفتاب« با قيمت 15 هزار تومان روي كيوسك است.

شبكه آفتاب 
چهره روز


