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رضا جنگي

مقامات، در بس��ياري از مناس��بات تابع مشاوران و 
كارشناسان و اطرافيان خود هستند. بخصوص جايي 
كه بحث »امنيت« مطرح مي ش��ود، عقل و احتياط 
حكم مي كنند ك��ه وزير و وكي��ل و رييس  به حرف 
محافظ��ان خود گوش بدهن��د و اقدامي خالف راي 
و نظر آنها انجام ندهن��د. در منطقه مرزي زلزله زده، 
تامين امنيت رييس جمهور كار س��ختي اس��ت. در 
آن آش��فتگي، محافظان بايد كار فوق العاده كنند و 
احتمال هر مخاطره اي را به صفر برس��انند. در عين 
حال مشاوران و همراهان رييس جمهور موظفند به 
مس��ائل فرهنگي و اجتماعي، - مهم ت��ر از آن ها، به 
ديپلماسي عمومي – توجه كنند و جلوي مخدوش 
ش��دن ارتباطات مردمي رييس جمه��ور را بگيرند. 
مقام��ات سياس��ي علي الخصوص در اي��ن جغرافيا 
ني��از دارند بر عق��ل و عاطفه مردم تاثي��ر بگذارند و 
روابط��ي صميمي و صلح آميزش��ان را با عموم مردم 
حفظ كنند. مردم ما مردمي عاطفي هستند و پيوند 
خود را با رجال سياس��ي فراتر از مناس��بات رسمي 
و سلس��له مراتب اداري تعريف مي كنن��د. بگذاريد 
حرفم را تصريح كنم. در منطقه اي محروم و پرمساله 
زلزل��ه اي مهيب آمده و آنها كه از اين بال جان س��الم 
به در برده اند مادي و معنوي آس��يب جدي ديده اند. 
عزيزان ش��ان زير آوار مانده، زندگي شان يك شبه از 
بين رفته، آرزوهاي ش��ان فنا ش��ده، حاال حتي براي 
تامين نيازه��اي ابتدايي خود ب��ا بحران هاي جدي 
مواجهند. اينها بيش از ه��ر چيزي به لحاظ عاطفي 
آسيب ديده اند و نياز دارند تا بزرگ ترها در آغوش شان 
بگيرند، غمخواري ش��ان كنند، به زبان ساده بگويند 
»تنها نيس��تيد، هواي ت��ان را داريم.« و... دل ش��ان 
مي خواهد رييس جمهورش��ان بيايد و همراهي شان 
كند و بگويد »من ش��ريك غم شما هستم« و... اتفاقا 
رييس جمهور همين كار را كرده اس��ت. با هليكوپتر 
خودش را به هموطنان آس��يب ديده اش رس��انده و 
از نزدي��ك در جريان امور قرار گرفته اس��ت. البد به 
مسووالن دس��تورات الزم را داده، براي مردم حرف 
زده، قوت قلب شان داده و... اما بنا به داليلي – احتماال 
بنا ب��ه صالحديد امنيتي از ماش��ين پياده نش��ده و 
از س��ان روف بلندگو به دس��ت گرفته حرف زده... و 
اين همان اتفاقي اس��ت كه به ديپلماس��ي عمومي 
لطمه مي زند و در س��طحي از افكار عمومي مس��اله 
مي آفريند. در واقع چنين تصويري همه رش��ته هاي 
تدبير و اميد را پنبه مي كند و زحمات رييس جمهور 
را در انظار عمومي كوچك جلوه مي دهد. انتقاد من به 
هيچ وجه متوجه باالترين مقام اجرايي كشور نيست. 
روي سخن با مشاوران ايشان و دست اندركاران نهاد 
رياس��ت جمهوري اس��ت. جايي كه كارشناس هاي 
ديپلماس��ي عمومي بايد طوري برنامه ريزي كنند، 
س��فر رييس جمه��ور را ط��وري س��امان بدهند و 
ارتباطات مردمي را طوري مديريت كنند كه حضور 
رييس جمهور بيش��ترين و بهترين تاثير را بگذارد و 
مردم محروم و مظلوم منطقه از اين حضور قوت قلب 
بگيرند و تس��ليت باالترين مقام اجرايي به جان شان 
بنش��يند. همين اتفاقي كه در بيمارس��تان طالقاني 
كرمانش��اه افت��اد و رييس جمهور و هي��ات همراه از 
مجروحي��ن عيادت كردند و بازمان��دگان را دلداري 
دادند، روز قبلش هم بايد اتفاق مي افتاد. نبايد تاثير 
اين نوع مناس��بات را دس��ت كم گرفت. اين ديدارها 
مي تواند از سنگيني بار غم مردم بكاهد و آنها را نسبت 
به آينده اميدوار كند و ب��ه آنها براي مقابله با زلزله و 

خرابي هاي زلزله پشت گرمي دهد.

مديريت ديپلماسي عمومي

آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

اين روزها باز غم و اندوه آوار ش��ده بر سرمان از 
زلزله ای كه آسيبش، نه از اتفاق كه از بی درايتی و 
بی كفايتِی آنان كه بايد درايت و لياقت مسئوليت 
می داشتند و داشته باش��ند، همچون هميشه 
بيش��تر نصيب هم وطنانی ش��ده كه كمترين 

نصيب را از رفاه و آسايش دارند. 
بازار تس��ليت گويی اما گرم است و پررونق، و باز 
عبارِت »تس��ليت باد« هم بر در و ديوار رسانه ها نقش بسته و هم بر زبان 
مسئوالن و گويندگان جاری شده است. چيزی شبيه و به قياِس »مبارک 
باد.« اين »باد« چيس��ت كه از قديم با آن تبريك مان را می گفتيم و حاال 

تسليت را هم به جای اين كه بدهيم يا بگوييم، می باديم؟ 
اديبان به »باد« می گويند فعل دعايی كه مخفف »بواد« است، يعنی فعل 

بودن با الِف دعا. از فردوسی است اين:
دی و فرودينت خجسته بواد

 درِ هر بدی بر تو بسته بواد
 س��اده اش می ش��ود »باش��د«. مبارک باد يعنی اميدوارم مبارک باشد. 
هم خانواده ی آن هم »بادا«ست كه می گويند از تخفيف »بَُودا« به دست 
آمده و كاربرد آن در زبان و ادبيات كهن بس��يار بوده است. در قديم برای 
فعل های ديگر هم اين كار را می كردند. مثاًل كناد، شواد، مرواد، نميراد، 

بماناد و نماناد.
اي��ن جور فعل دعايی در زبان گفتار امروز ما هم كاربرد دارد. مثل همين 

»مباد« و »مبادا«. فقط سعدی نبود كه می گفت:
دل زيردستان نبايد شكست

مبادا كه روزی شوی زيردست
امروزه حتا كس��انی كه در شكستِن دِل زيردستان  مسئوليت اصلی را بر 
گردن مبارک خود دارند و مسئوليت شان را نمی پذيرند، در امر و نهی های 
هر روزه ی خود از »مبادا« زياد اس��تفاده می كنند.با اين وصف، استفاده 
از »باد« برای »مبارک« مفهوم است. مبارک يعنی خجسته، همايون و 
فرخنده. اما تسليت به چه معناست؟ تسليت را هم ما از زبان عربی گرفته ايم 
در معنای دلداری، اندوه بردن، دل آس��ايی و خاطرنوازی. حاال خودتان 
قضاوت كنيد كه »فالن عزا را تسليت باد گفتن« دقيقاً چه معنايی دارد. 
دلداری باد؟ يعنی اميدوارم دلداری باشد؟خيلی از گرفت وگيرهای ما در 
نوشتن و نيز در فهم نوشته ها و مطالب، برمی گردد به فكر نكردن و دقيق 
نشدن ما در خوِد واژه ها. ذهن انسان در درک زبان، بيش از تفكر عادت دارد 
به ذخيره كردن قالبِی واژه ها. از همين روست كه كودک تازه زبان بازكرده 
چون به زبانی كه درگير آموختن آن اس��ت می انديشد، در كنار ذخيره 
كردن، بس��يار بيشتر از ما با واژه ها بازی می كند و مثاًل به جای »پختی« 
می گويد »پزوندی«. ذهن اين كودک بس��يار بيش��تر از ما درگير درِک 
واژه ها و ساخت و ساز بيشتر آن هاست. اما هر چه بزرگ تر می شويم، ذهن 
ما در فكر كردن به واژه ها تنبل تر می شود و روزی می رسد مثل امروز كه 
از همه جای شهر و رسانه ها به ما »تسليت باد« می گويند، بی آن كه بدانند 

و بدانيم كه نسبِت اين »باد« با »تسليت« چيست.

مزخرفات فارسي خارج از قاعده

قبل از اينكه حرف  اصلي خودم 
را مطرح كنم از شما مي خواهم 
كه به اظهارات زير توجه كنيد: 
- مس��كن مهري كه با افتخار 
افتتاح مي كردي، گورس��تان 

ملت ايران شد. 
- احمدي نژاد خودش خواست 

مسكن مهر با مصالح ارزان ساخته شود. 
- ساختمان هاي ويران مس��كن مهر در سرپل ذهاب، 

سلفي احمدي نژاد با زمامداري اش است. 
- مسكن مهر احمدي نژاد، تابوت افراد كم درآمد شد. 

- حمله به مس��كن مهر براي س��رپوش گذاش��تن بر 
بي كفايتي مس��ووالن در امدادرس��اني و وعده مسكن 

اجتماعي است. 
- آخوندي مسكني را به مردم تحويل مي دهد كه مانند 

راه آهن و جاده ها تلفات مي گيرند. 
اينها بخش��ي از واكنش هايي اس��ت كه اين روزها در 
شبكه هاي اجتماعي ش��اهديم. در وضعيتي كه از هر 
موضوعي براي حمله به رقيب سياسي استفاده مي شود، 
اكنون نوبت مسكن مهر ش��هر زلزله زده سرپل ذهاب 
است كه بهانه يك دعواي رسانه اي شود. در حالي كه: 

1- بايد رسيدگي به زلزله زدگان را در درجه اول اهميت 
قرار داد و وقت براي مناقشه سياسي هست. بهانه مسكن 
مهر در هر جايي براي كشمكش سياسي مناسب باشد 

در اينجا نيست. 
2- هر تحليل درست بر خبر درست بنا مي شود. آيا االن 
اطالعات صحيح از ميزان تخريب، ميزان مقاومت اين 
بناها در قياس با ديگر بناها، ميزان تلفات انس��اني اين 
اماكن و... در اختيار داريم؟ بايد اطالعات ما تكميل شود. 
3- س��طح تخريب زياد اس��ت چون بزرگي زلزله زياد 
بوده است. تخريب مسكن مهر هم با اين ميزان قدرت 

زلزله تناسب دارد. 
4- مس��كن مهر در برخي شهرها موفق بود و در برخي 
شهرها ناموفق. براي ارزيابي مسكن مهر در هر شهري 
باي��د جداگانه نظر داد و نمي ش��ود يك حكم كلي را بر 

همه آنها تعميم داد. 
5- اظهارنظ��ر نهاي��ي در اين باره يك امر فني اس��ت. 
بايد متخصصان به صورت فني وضعيت مس��كن مهر 
س��رپل ذهاب را بررس��ي كنند و از نظر قرارداشتن يا 
نداشتن بر گسل زلزله يا استحكام بنا و ضدزلزله بودن 
آن و مصالح به كار رفته و ميزان مقاومتي كه به نسبت 
ساختمان هاي ديگر ش��هر از خود نشان داده است، در 

اين باره نظر بدهند. 

زلزله، سياسيون و مسكن مهر 
در حاشيه، در متن

تلنگر

علي شكوهي
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وضعيت اقتصادي بد است. وضعيت اجتماعي هم به تبعيت اوضاع و 
احوال اقتصادي بد. فشارهاي سياسي و مشكالت فردي هم كه مثل 
هميشه سرجاي خود هستند. در چنين شرايطي كه كاري از دست كسي برنمياد، 
دست روي دست گذاشتن بدترين راه حل اس��ت. در اين زمانه هيچ كس در تحمل 
فشارهاي مختلف تنها نيست و همه  مي دانيم كه چطور هركس، سهم خود را از كوله بار 
مشكالت دارد. غر زدن و نااميد كردن اما از آن دسته از عادت هايي است كه در چنين 
شرايطي مي شود آن را ترک كرد. مي شود در چنين روزگاري كمي ساكت ماند و اگر 
حرفي براي دلگرمي و اميدواري براي ديگران نداريم، حداقل با سكوت بخشي از بار 
مشكالت رواني جامعه را كم كنيم و اجازه دهيم، معجون زمان و اميد، نوشدارو باشد. 

گاهي سكوت بد نيست 
تخته سياه 

امروز چهارش��نبه 24 آبان هنوز بوي غم مي آيد و درد. آخرين خبرها از 
كرمانشاه روايت تلخي از افزايش 10 درصدي تعداد كشته شدگان دارد. 
وضعيت اسكان هنوز مطلوب نيست و بي خانمان ها، حاال نخستين وزش هاي پاييزي را در 
چادرهايي كه به سختي به دست شان مي رسد، تجربه مي كنند. تالش ها براي وصل دوباره 
آب و برق همچنان ادامه دارد اما س��رپل ذهاب هنوز تاريكي محض است؛ تنها در معابر 
مي توان كورسوي نوري ديد و امدادگران با چراغ  قوه هاي شخصي آوار را براي پيدا كردن 
زنده هاي احتمالي زير و رو مي كنند. به دليل شكس��تگي لوله در بسياري از منازل هنوز 
راه اندازي دوباره آب خانه ها برقرار نشده است. ابعاد گسترده زلزله از درگير شدن 1930 
روستاي استان خبر مي دهد و ساماندهي اين وضعيت چندين روز ديگر طول مي كشد. 

هنوز تاريكي محض است 

تسليت گويی با باد

ضي��ا موح��د چه��ره ب��زرگ 
منطق و ادب ايران اس��ت و در 
حوزه هاي مختلف صاحب نظر 
و انديشه. موحد در حوزه منطق 
صاحب نظري اس��ت ك��ه آثار 
بديعي براي جامع��ه ايراني به 
ارمغان آورده است. مهم ترين 
كتاب موحد در اين حوزه كه كتاب سال هم شده است، 
كتاب »منطق جديد« اس��ت. اكثريت عالقه مندان به 
حوزه منطق و آنهايي ك��ه مي خواهند درباره اين حوزه 
بدانند، اين كتاب منبع و ماخذ مهم آنها است. ايشان بعد 
از »منطق جديد«، »موجهات« را نوشته است كه بازهم 
منبع مهمي در حوزه منطق است. سومين اثر ايشان كه 
سال گذشته منتشر شد، »تامالتي در منطق ابن سينا و 
س��هرودي« است كه نه تنها در ايران، در خارج از كشور 
هم به زبان انگليسي ترجمه شده و از آن جايي كه متون 
زيادي درباره سهرودي نيست، يكي از مهم ترين ماخذها، 
در خارج از كشور و اين حوزه به حساب مي آيد. ضيا موحد 
در حوزه فلسفه تحليلي هم چهره اي شاخص و درخشان 
است و كتاب هايي كه در اين حوزه نوشته است، سرآمد 
منابعي اس��ت كه يافت مي ش��ود. به جز حوزه منطق و 
فلس��فه، ضيا موحد در نقد و نظري��ه ادبي هم با ترجمه 
كتاب »رنه ولك و استين وارن« همراه با پرويز مهاجر، 
يك بار ديگر جايزه كتاب سال را گرفته است و چه كسي 
است كه در اين حوزه، از جايگاه موحد و آثارش بي خبر 
باشد. اما در نهايت ضيا موحد با اينكه دانش آموخته رشته 
فيزيك است و رشته تحصيلي اش نه ارتباطي به منطق و 
فلسفه دارد و نه ادبيات، در حوزه ادبيات كالسيك فارسي 
و شعر هم سرآمد است. در ادبيات كالسيك تك نگاري، 
نام ضيا موحد با سعدي گره خورده است و در اين حوزه 
كتاب »س��عدي« او كه با ش��يوه اي نو به سراغ ادبيات 
كالسيك رفته است، كتابي ش��اخص است. موحد در 
حدود هفده، هجده مجموعه شعر دارد كه اگر بخواهيم 
درباره ش��اعري او بحث كنيم بايد زماني جدا و فرصتي 
مفصل پيدا كنيم تا جهان ش��اعري او را بشناس��يم. در 
نهايت مي ش��ود گفت كه ضيا موحد چهره برجسته اي 
است كه هميشه و همواره حرف هاي جديدي براي گفتن 
دارد و مي داند كه از دنيا چه مي خواهد. او سال هاست كه 
در عرصه مقاله نويسي چهره اي شاخص است و برخالف 
عادت امروزي، عادت به انشانويسي ندارد و در هر مقاله 

و نوشته اي حرفي مهم براي گفتن دارد. 

در اهميت تقدير از ضيا موحد 
هميشه حرفي براي گفتن دارد 

رضا شكراللهی

شوكران نوش

راستي حاال، دلت براي ديدن يك نم نم باران
چند چشمه، چند رود، چند دريا گريه دارد !؟

حوصله كن بلبل غم ديده بي باغ و آسمان
سرانجام اين كليد زنگ زده، شبي به ياد مي آورد

كه پشت اين قفل بدقول خسته هم، دري هست
ديواري هست، دريايي هست، به خدا... خدايي هست... 

سيد علي صالحي

خدايي هست

علي اصغر محمدخاني 

سوگ نازنين خشايار 
خبر كوتاه بود و ناگهاني. مثل همه 
خبرهاي بدي كه اي��ن روزها صف 
كش��يده اند تا راه نف��س ببندند و 
همچون پتك بر شيش��ه جان مان 
فرود آين��د. جواني ديگ��ر از اهالي 
قبيله انديش��ه و هنر رفت. نازنين 
ديهيم��ي درگذش��ت: مترج��م، 
روزنامه نگار و هنرمند جوان، آزاده و با استعدادي كه به گواه 
آث��اري كه از او به يادگار مان��ده، هرچند نه در ميان اصحاب 
قدرت، ولي بي ترديد در بين اصحاب انديشه و هنر آينده اي 
روشن داش��ت و اگر پاي خس��ته  از راه سنگالخش مجالي 
بيش��تر مي يافت، راه هاي نارفته و حرف هاي ناگفته بسيار 
داشت و جان كالم، خوب زيس��ت و زود رفت. اين خبر تلخ 
به يك باره دو غم بر دل هاي مان آوار كرد: غم از دس��ت رفتن 
نازنيني كه عمري پرثمر، ولي به كوتاهي گل هاي الله داشت 

از يك سو، و آوار شدن كوه غمي ديگر بر شانه هاي دوست و 
استاد گرامي، خشايار ديهيمي از ديگر سو. مترجم برجسته 
و انسان وارسته و انديش��مندي كه به ويژه در اين چند سال 
اخي��ر، از بي مهري هاي زمانه كم نديده و جور و گزند روزگار 
بسيار كشيده. از دست دادن عزيزاني چند در چنين فاصله اي 
كوتاه بسياري را از پا مي اندازد، ولي نه خشايار ديهيمي عزيز 
را: مردي كه با همه ناماليمات، همچون كوه استوار ايستاده تا 
در زمانه اي كه فكر و انديشه كسي را به آب و ناني نمي رساند، 
مشعل آگاهي و آگاهي بخشي بر زمين نماند. گويي شاملو در 
وصف ديگرگونه مرداني همچون اوست كه از »شيرآهن كوه 
مرداني« مي گويد كه »عاشقانه خاک را سبز مي خواهند« و 
مي كوش��ند تا به روغن جان، چراغ دانش و آگاهي  افروخته 
نگه دارند. باش��د كه با سخت جاني خود را از اين بار گران نيز 
برهاند، اين مصيبت غمبار را از سر بگذراند و همچون هميشه 

در ميدان بماند. 

زير ذره بين

زند ه ها را دريابيد 
بررسي روزنامه هاي سه شنبه؛ يك روز بعد از زلزله غرب ايران

صبح روز سه ش��نبه و با نگاهي به 
روزنامه هاي روي كيوسك، دو نكته 
مهم نظ��رم را جلب كرد. نكته اول 
درباره بي توجهي روزنامه نگاران به 
حجم اخبار منتشرشده در فضاي 
مج��ازي و درباره اين اتفاق بود. در 
دومي��ن روز از فاجعه كرمانش��اه، 
فض��اي مجازي به ان��دازه كافي لبريز تصوي��ر و توضيح از 
گريه و واگويه هاي درد و رنج  آسيب ديدگان بود. به همين 
دليل ديگر جايي ب��راي نفرين و ناله و تيترهاي هيجاني و 
توصيفي وجود نداشت. اما روزنامه ها اكثر سراغ اين تيترها 
رفتند و به جاي آنكه مطالبه گر باشند، مسير نفرين و ناله 
به مصيبت را ادامه دادند. بهتر بود روز سه شنبه تيترها به 
جاي توصيف هيجان��ات و همدلي هايي كه دردي هم دوا 
نمي كند، اطالع رسان  باش��د. مثال »غرب در سوگ و سوز 
7/3«. »باختر مي نالد؛ زنده ها را دريابيد« و... مي توانست 
نمونه بهتري براي صفحه يك روزنامه ها و 48 ساعت بعد 

از حادثه باشد. 
نكته دوم هم درباره استفاده از زبان كردي در تيتر برخي از 
روزنامه ها است. اقدامي كه دلپذير و تسلي بخش است، اما 
اين س��وال را هم پيش مي آورد كه آيا در مناطق زلزله زده، 
اي��ن روزنامه ها به مردم مي رس��د و مي توانند ببينند يك 
روزنامه سراسري با زبان آنها تيتر يك خود را منتشر كرده 
اس��ت؟ در خوش بينانه تري��ن تحليل مي ش��ود گفت كه 
مخاطب اين تيترها كردهايي هستند كه در مناطق ديگر 
زندگي مي كنند و با ديدن اين همزباني اندكي تسكين پيدا 
مي كنند. در نگاه كلي به 4 روزنامه اي كه تيتر اصلي خود 
را به زبان كردي منتش��ر كردند، مي شود گفت كه باز هم 
اين تيترها هيجاني، احساسي و خنثي است. مثال روزنامه 
»جامعه فردا« با تيتر »روله عزيزم، روله بي كسم« مويه اي 
را انتخاب كرده و به عنوان تيتر منتشر كرده و اطالعاتي در 
اين تيتر نيست. يا روزنامه »ايران« با تيتر »ئيران له خه مي 
كرمانشان« مي گويد كه »ايران در سوگ كرمانشاه است.« 
اين اطالعاتي اس��ت كه مخاطب ه��م دارد و مردم ايران 
مي دانند كه در س��وگ زلزله كرمانشاه هستند. از روزنامه 

دولت انتظار داريم كه فراتر از اين تيترهاي توصيفي پيش 
برود و گزارش و خبري از فعاليت دولت براي مديريت بحران 

و كمك به آسيب ديدگان بدهد. 
روزنامه »قانون« تيتري زده است: »ژان ت ژان ئيرانه« با اين 
مضمون: »دردت درد ايران است«. در زبان كردي، »ژان« را 
درد عميق مي گويند و بله، ما همه قبول داريم كه اين درد 
همه ايران اس��ت. اما روزنامه بايد پيش از مخاطب حركت 
كند و هميشه يك قدم جلوتر باشد. نه اينكه آن چيزي كه 

خود مخاطب به آن آگاه است را دوباره بازگو كند. 
روزنامه »آس��مان آبي« عك��س متف��اوت و زيبايي دارد. 
عكسي كه كافي اس��ت و به عمق فاجعه اش��اره مي كند. 
اما تيتر اين روزنامه هم توصيفي و توضيحي است و حرف 

بيشتري ندارد. 
روزنامه »فرهيختگان« در حركت��ي عجيب آوار را در اين 
حادثه نفرين كرده است. حال سوال پيش مي آيد كه چرا 
ي��ك روزنامه بايد نفرين كند؟ و اصال چ��را آوار مقصر اين 
اتفاق اس��ت؟ آوار كه نمي تواند مقصر زلزله باش��د. مقصر 
اصلي كوتاهي اي اس��ت كه در ايمن سازي ساختمان ها و 
پيشگيري از فاجعه رخ داده و نه آواري كه فروريخته. نكته 
مهم ديگر اينكه عكسي كه اين روزنامه منتشر كرده است، 
عكسي در فضاي بسته بدون موقعيت زماني و مكاني است. 
عكس يك »فرهيختگان« مي توانس��ت عكس يك زلزله 
ديگر باش��د در جايي ديگر. نش��انه اي از منطقه جغرافي 
وجود ن��دارد، ويژ گي اي كه عكس ي��ك روزنامه »قانون« 
ه��م آن را دارد. تيتر روزنامه »ش��رق« در ميان تيترهايي 
كه ديدم تيتر بهتري است و البته جناحي. »قصر اندوه« به 
مسكن مهر اشاره دارد و ويراني خانه هاي مسكن مهر در اين 
حادثه. تيتر روزنامه »شهروند« هم تيتري توصيفي است 

كه البته حركت دارد. 
در مجموع مي توان گفت هيچ كدام از تيترهايي كه بررسي 
كردم نه مطالبه گر هس��تند و نه براس��اس نياز مخاطب به 
دنبال يك پاسخ مشخص. اما اين نكته كه روزنامه ها در صبح 
سه شنبه اين حادثه را جدي گرفتند و تعدادي هم صفحات 
ويژه براي اين اتفاق داش��تند با يادداشت هاي كارشناسي 

خوب در زواياي مختلف، اتفاق خوشايندي است. 

فريدون صديقي 

افشين خاكباز 

كرگدن نامه

مهم اين اس��ت ك��ه كوروش 
را نمي ش��ود از اي��ران حذف 
ك��رد. مه��م اين نيس��ت كه 
ك��وروش چه رزوم��ه اي دارد. 
پيامبر بوده يا نب��وده. يا اينكه 
وصيتنامه هاي��ي كه از او به جا 
مانده مال او هس��ت يا نيست. 
اصل اينكه ملتي س��ابقه اي چند هزار ساله دارد نقطه 
بزرگ قوت تاريخي آنها اس��ت.  از س��وي ديگر دين و 
مذهبي را هم كه سده هاس��ت در ايران حاكم است و در 
رگ وخون آنها جاري است، حذف شدني نيست. دين 
و مليت در ايران دو عنصري هستند كه هويت ايراني را 
شكل مي دهد. متاس��فانه در طول تاريخ ايران همواره 
نيروهاي تندرويي بوده اند كه تالش هاي ناموفقي براي 
كم رنگ كردن يكي از اين دوعنصر داشته اند. هر موجي 
در تاري��خ ايران كه عليه مذهب يا مليت ايراني ش��كل 
گرفته نتيجه اش رشد بي دليل يك بال از اين دوشاخه 
هويتي بوده است و تا به وجود آمدن تعادل مطلوب كلي 
خس��ارت فرهنگي دچار ايران شده است. ما هم ايراني 
هستيم و هم داراي اكثريت مسلمان. اتفاقات تاريخي 
نش��ان داده كه در مورد هر دو، ه��م تعصب داريم و هم 
حاضر نيستيم از يكي به سود ديگري دست برداريم. به 
همين دليل يكي از ضدايراني ترين كارها در اين كشور 
دين س��تيزي يا ايراني ستيزي اس��ت. مخالفت كردن 
ب��ا روز كوروش توس��ط حكومت دين��ي همان چيزي 
اس��ت كه دين س��تيزان مي خواهند. اگر مثال جريان 
سياسي اي مثل سلطنت طلبان بخواهند بهره خودشان 
را ببرند، بايد مقامات امنيتي اعالم كنند كه با آن جريان 
سياسي در حال مبارزه هستندو تصور اينكه حاكميت 
ديني با كوروش و تاريخ ايران مخالف اس��ت به جامعه 
القا نكنند. كه اگر چنين القا ش��ود قطعا به امنيت ملي 
آس��يب مي زنند. همچنان كه وقت و بي وقت كساني از 
متعصبين ملي اعالم مي كنند كه بايد با عرب به معناي 
اس��المي و نه جغرافيايي آن مبارزه كرد و به مقدسات 
دين��ي و مذهبي توهين مي كنند و لنگه ديگر آس��يب 
زدن به امنيت ملي ايران مي ش��وند. اين دو بال مليت و 
اسالميت در كنار يكديگر معناي هويت ايراني شده اند. 
دميدن به گپ بين اين دو خطرناک اس��ت و اين توازن 

تضمين بقاي ايران است. 

حرف تو حرف

كوروش در برابر اسالم نيست

محمدعلي ابطحي

سيدعلي ميرفتاح


