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در همين حوالي
عبدالحسينمختاباد

نگاه آخر
بهروز بهزادي

فقط يكنفر پرويز مشكاتيان بود

راز توسعهيافتگي

بيس��ت س��ال آخ��ر عم��ر
گوشهنش��ين ب��ود .دقيقا در
روزهاي��ي ك��ه اوج خالقيت
ي حرف��هاي او بود،
و تواناي�� 
خب��ري از او و آث��ارش در
دنياي موسيقي ايران نبود و
آلبوم تازهاي از آثار او منتش��ر نميشد .درباره پرويز
مشكاتيان صحبت ميكنم .هنرمندي كه در روزگار
جواني در كن��ار محمدرضا ش��جريان ،محمدرضا
لطفي ،حس��ين عليزاده و ...بيدادي در موس��يقي
س��نتي ايران به راه انداختند و فضاي زمانه را براي
اقبال مردم به موس��يقي س��نتي آم��اده كردند .اما
مشكاتيان در سالهاي آخر عمر و دقيقا در زماني كه
ميتوانست از پختگي تجربه زيستهاش به نفع خلق
آثاري درخشان استفاده كند ،از دنياي موسيقي دور
ماند و فعاليت نكرد .بيست سال زمان زيادي است؛
آنهم براي هنرمندي ك��ه در نوجواني و جواني ،در
دنياي موسيقي ايران درخشيد و ميانسالي بايد همه
آنس��الها را تحمل ميكرد ت��ا در نهايت بيماري
به س��راغش بيايد و از دس��ت برود .اينك��ه چرا در
موسيقي ايران چنين اتفاقي رخ ميدهد و چرا امثال
مشكاتيان اينطور از فضاي موسيقي دورماندند ،به
امكاناتي برميگردد ك��ه زماني براي اين هنرمندان
ن سبز
از دس��ت ميرود و البته موانعي كه س��رراه آ 
ميش��ود و هركس��ي به فراخور روحيه و شخصيت
خود واكنش نش��ان ميدهد .در اواسط دهه پنجاه،
هنرمنداني كه حاال آنها را اس��طورههاي موسيقي
س��نتي ايران ميخوانيم در رده س��ني بي��ن  17تا
 25سال دورهم جمع ش��دند و با شور فرهنگ ملي
آنچنان تاثيري در دنياي موس��يقي ايران گذاشتند
ك��ه در روزگار اوج گرفتن موس��يقيهاي پرزرق و
برق ،مانند جاز و پاپ ،در بين مردم مورد توجه قرار
گرفتند و حتي دانشجويان آن روزگار را با عقبههاي
فكري متف��اوت ،مخاطب خود كردند .مش��كاتيان
در گروهي بود كه از تجربههاي تازه و پيش��روي در
خالقيت نميترس��يد ،خودش��يفته نبودند و دچار
غربزدهگي نشده بودند .ظرفيت زمانه هم با توجه
به مبارزه با غرب و شرايط غربستيزي ،اين فرصت
را به آنه��ا داد تا در جامع��هاي كه به دنب��ال مبارزه
براي آرمانهاي اصيل بود ،با موس��يقي اصيل ديده
ش��وند .از طرف ديگر پش��تيباني از موسيقي در آن
روزگار در نقطه اوج خود بود .هنرمندان موس��يقي
در آن زمانه حمايت راديو ،س��ازمان اشاعه و حفظ
موس��يقي و وزارت فرهنگ را داشتند و امكاناتي كه
حاال ديگ��ر در اختيار هيچ كدام از اهالي موس��يقي
ايران نيست ،آنها را بيشتر تشويق ميكرد .مجموع
شرايط براي آنها جمع بود و آنها هم به خوبي از اين
شرايط استفاده كردند .اينطور شد كه مشكاتيان با
استعداد خاص در اين شرايط پاگرفت و هنرمندي
شد كه نهتنها اهالي موسيقي كه مخاطب عام هم او
را ميشناختند .هنرمندي كه بيست سال نتوانست
كار كند و مانن��د او در عرصه موس��يقي ايران پديد
نميآيد .چون اگر مثل و مانندي داشت ،اينچنين
هنرش مورد اقبال قرار نميگرفت و نامش در تاريخ
موسيقيثبتنميشد.
همان طور كه نام بتهوون يكبار در تاريخ موسيقي
تكرار ميش��ود ي��ا ن��ام محمدرضا ش��جريان و...
مشكاتيان در عصر چهره به چهره زندگي ميكرد
و حاال عصر ديگري اس��ت .عص��ري فراصنعتي و
فراتكنولوژي كه نبايد از آن انتظار داش��ته باشيم
و چهرهاي مانند مشكاتيان ،ش��جريان و ...را خلق
كند .در اين عص��ر و روزگار باي��د بدانيم همه اين
چهرههاي درخش��اني كه در عرصه موس��يقي ما
بودند و هس��تند ،نظير و مانند نخواهند داش��ت و
بهتر است به جاي تالش براي ساختن ماكتهايي
از آنه��ا و پيدا ك��ردن نمونهه��اي مش��ابه ،قدر و
ارزش وجودي آنها را بشناس��يم و روزگاري را رقم
نزنيم مانند آنچه براي مش��كاتيان رخ داد يا براي
هنرمندان ديگر به وجودآمد.

آييننامه اخالقحرفهايروزنامهاعتمادرادرسايتبخوانيد

آغداشلو در رونمايي كتاب نيما پتگر

بوس بر شوراي شهر

مهدي استاد احمد

امروز و در س��الن اجتماعات موزه هنرهاي معاصر ،مراس��م رونماي��ي از كتاب «نيما
پتگر» نقاش نوآور ايران برگزار ميشود .قرار است آيدين آغداشلو به اين مراسم برود
و درباره اين هنرمن��د و آثارش صحبت كند .اگر از عالقهمندان به ش��ركت در چنين
برنامههايي هس��تيد از حاال براي ش��ركت در اين برنامه تصميم بگيري��د و تماس با
روابط عمومي موزه هنره��اي معاصر را هم فراموش نكنيد .ام��روز هواي تهران نيمه
ابري اس��ت و دماي آنهم شبيه به روز گذش��ته در بيش��ترين حالت  23درجه و در
كمترين حالت هم  13درجه سانتيگراد است.

تيتر مصور|روز جهاني مادر
ويسام اسد

زير ذرهبين

من ميرم از زندگي تو بيرون

زياد پي��ش ميآي��د براي��م ،خاصه اين
اواخر كه توي تاكسي مينشينم يا جايي
م��يروم و آهنگهاي جديد موس��يقي
بهاصط�لاح پ��اپ اي��ران را ميش��نوم
ك��ه س��وهان روح و اعصاب هس��تند از
علي مسعودينيا يكطرف و از طرفي پكي��ج بيهنري و
بيخردي و از ديگر سو مبتذل به معناي
واقعي كلمه .گاهي كه دل و دماغ��ي دارم ،از طرفي كه باني اين
ش��كنجه بوده ميپرس��م اين آهنگ مجوز دارد يا ن��ه؟ تعداد
دفعاتي كه جواب مثبت ميش��نوم كم نيس��ت .اينها را گفتم
تا برسم به جواد يس��اري و ماجراي اخيرش به عنوان خواننده
ساندترك فيلم «دشمن زن» .نامش با همان عنوان هميشگي
«مردمي» ابتدا زينتبخش تبليغات فيلم بود و بعد خبر رسيد
كه مجوزي براي پخش صداي او صادر نش��ده است .بگذريم از
اينكه مجوز براي پخش صداي خيليها صادر نشده اما زيست
مردم با آوا و نواي آنها بسيار بيشتر و عميقتر است از زيستشان
با مجوزدارها و مجازها .فارغ از اينكه حاال «دشمن زن» احتماال
فيلم خيلي فاخري نيس��ت و باز فارغ از اينكه صداي يس��اري
مجوز بگيرد يا نگيرد ،وقت خوبي است كه به جريان موسيقايي
مهم و ريشهداري كه امثال يساري از آن برآمدهاند اشاره كنيم.
تصنيفهاي «كوچه و بازاري» حاال قريب به يك قرن است كه
در ميان توده مردم هوادار و ش��نونده دارند .موضع آكادميها و
نهادهاي رس��مي و دولتي موسيقي هرگز نسبت به اين جريان
دوستانه نبوده اس��ت .داليل مختلفي برايش وجود دارد كه در
اين مختصر نميگنجد .يس��اري در حقيقت نسل دوم گروهي
از خوانندگان اس��ت كه راديو و تلويزيون آن دوران طردش��ان
ميكرد .نسل اول را امثال قاسم جبلي ،تاجيك و بعدها نعمت
#فوتسالزنان
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متن در حاشيه
كاوه فوالدينسب

تهديد را به فرصت تبديل كنيم

شفقت يا مالمت

فلسفه در خيابان
آغاسي و علي نظري و امثالهم رقم زده بودند و آهنگسازاني چون
ناصر زرآبادي ،حسين صمدي ،رشيد مرادي ،ناصر آهنيان و...
اينها عمدتا راهي به محافل رسمي موسيقي نمييافتند چون
كارهايشان تم عربي داش��ت و سبك خوانندگي و تحريرشان
هم بيش��تر متاثر از خوانندگان مصري ،مثل فري��د االطرش و
عبدالوهاب ،بود .اركستر عربي آنها با چند ويولن كه آكاردئون،
قانون ،تمپو ،عود و فلوت كوتاه آن را همراهي ميكردند بس��يار
جمع و جور و كمخرج بود و متن و مفهوم ترانههايش��ان ساده
و همهفهم و البته منبعث از دنيايي كامال مردانه .چنين بود كه
كافهها و كمپانيهاي ضبط و توزيع صفحه و كاست شد مأواي
آنها و كارگران ،رانندگان ،لوطيها و جاهلها و خالصه اقش��ار
متوسط به پايين فرهنگي مخاطب و هوادارش��ان بودند .اما در
موسيقي مردمي بيسبك و هردمبيل ما اينها همواره به شكلي
بسيار كالسيك صاحب «سبك» بودند .يساري ،عباس قادري،
ايرج مهديان و ...نسل بعدي بودند كه در دهه 50به ميدان آمدند
و بعد از انقالب هم ع��دهاي از خوانن��دگان دور از ايران به نوعي
همين روند را ادامه دادند .حاال اين موسيقي مردمي و نجيب و
كالسيك ،با تمام ايرادها و سادهانگاريهايي كه در ملودي ،متن،
تنظيم و تكنيك خوانندگي دارد ،چرا مبتذلتر از آثار موجود در
بازار موسيقي پاپ شناخته ميش��ود و همين جواد يساري كه
عميقا موسيقي و متن آثارش (كه اكثرا محصول همكاري او با
ناصرتبريزيوسعيدمهناويانهستند)باسنتوعرفوفرهنگ
تودهها در ارتباط است هرگز نتوانسته مجوز بگيرد؟ البته تاريخ
نشان داده كه برخي پديدههاي فرهنگي با مجوز يا بدون مجوز
از زندگي ما بيرون نميروند .اگر باور نداريد به اولين محفلي كه
رسيديد زمزمه كنيد« :سپيدهدم اومد و وقت رفتن» و ببينيد
چندنفرباشماهمصداخواهندشد...

سرآغاز فلسفه

درموردخاستگاهفلسفهورزي
و بستر انديش��يدن فلسفي
ديدگاهه��اي متف��اوت و
بعضا متض��ادي ارايه ش��ده
اس��ت .گروهي معتقدند كه
انديش��يدن در وضعيتهاي
محسنآزموده
ناگوار آغاز ميش��ود و بر اين
باورند كه تا زماني كه انس��ان به بدبختي و مصيبتي
مبتال نشود ،نميانديش��د ،زيرا از موقعيتش راضي
اس��ت و پرسش��ي برايش پديد نميآيد .اين دسته
ميگويند پرسش��گري حاصل اضطرار و درماندگي
اس��ت و اين تنها يك وجدان نگونبخ��ت و معذب
است كه انديش��ناك اس��ت و به فكر راه برونشويي
از وضعيت تي��ره و تار .بنابراين تا زمان��ي كه آدميزاد
به عس��رت و تنگنايي گرفتار نيايد ،تفكر هم شروع
نميشود.منتقداناينديدگاهامادرمقابلميگويند،
تفك��ري ك��ه خاس��تگاهش شكس��تخوردگي و
شرايط بيمارگون باش��د ،الجرم حاصلي جز تلخي
و محنت ندارد و ف��رآوردهاش هرچه باش��د ،رنگ و
بوي س��ياهي و مريضي دارد .اين دسته قبول دارند
كه در وضعيتهاي بحراني ،ناخودآگاه نظام دفاعي
موج��ودي جاندار ب��ه نام انس��ان ب��ه كار ميافتد و
انديشيدن آغاز ميش��ود ،اما معتقدند كه محصول
تفكر در شرايط غمبار و مصيبتزده ،فلسفهاي ناشاد
و محصول سرخوردگيهاس��ت .به همي��ن دليل از
نظر ايشان براي رسيدن به فكر س��الم و مثبت بايد
در شرايط پاكيزه و بهداشتي انديشيد و شادمان بود.

چنان كه نيچه ،فيلس��وف آلماني در مورد يونانيان
پيشاس��قراطي معتقد بود .ش��ايد بتوان گفت اين
دو ديدگاه متعارض نيس��تند و اتفاقا هر دو درس��ت
هستند ،منتها فلسفهاي كه از دل هر وضعيت خلق
ميش��ود متفاوت اس��ت .فلس��فهاي كه در شرايط
شادمانهودروضعيتباثباتپديدميآيد،بافلسفهاي
كه در روزگار عس��رت پديد ميآيد ،ه��ر دو نتيجه
تالش خردورزانه انسان هس��تند و حاصل كوشش
انسان در توضيح عقالني يك وضعيت خاص .منتها
موضوعاتي ك��ه در هر يك مورد تامل فلس��في قرار
ميگيرند،متفاوتهستند.يكيبهوضعيتبحراني
زيست انساني اهتمام ميورزد و ديگري به مسائلي
عامتر چون هس��تي در معناي عام آن .به همين
دليل است كه در س��رآغاز فلس��فه ،يعني يونان
باستان ،تا پيش از عصر سقراط ،فيلسوفان موسوم
به پيشاس��قراطي چون تالس و آناكس��اگوراس و
هراكليتوس ،عمدتا به مس��ائل هستيشناختي
ميپرداختند و از اصل و اساس وجود ميپرسيدند،
اما در عصر سقراط ،به دليل انحطاطي كه به تدريج
گريبانگيرجامعهيونانشدهبود،مباحثمربوطبه
حيات آدمي در راس توجه فيلسوفان قرار گرفت.
در هر ص��ورت آنچه فلس��فه را فلس��فه ميكند،
پايبندي به روش عقالني و استدالل خردورزانه و
خردپسندانه است؛ خواه انگيزه اين فلسفهورزي
شرايط غمبار و تلخ باش��د و خواه ثبات و پايداري
زندگي روزمره كه ف��راغ بالي براي متفكران پديد
ميآوردتابهمسائلعامتربپردازند.

عكسنوشت

ما شما را ميبينيم و به شما افتخار ميكنيم

افتخار و غرور ،دو واژه مهم جاري در توييتر فارس��ي پس از
پيروزي دختران فوتس��ال و كاراته ايران بود .حال خوبي كه
تا عصر يكش��نبه ادامه پيدا كرد و هشتگ «فوتسال_زنان»
را داغ .توييتهايي كه ميخوانيد مجموعهاي از حرفهاي
پراز غرور و افتخار مجازي براي زنان ورزش��كار ايراني است:
««تبريك و تحسين به ش��ما ش��يرزناني كه با هجوم انواع
و اقس��ام محدوديتها نه فقط ادامه دادي��د كه قهرمان هم
شديد .تاج قهرماني حداقل پاداش اين همت ناب شماست»،
«قهرمانماحاالبربلندايتاريخايستاده.قهرمانيازدلمردم
و جامعه .قهرماني با س��تارههاي باورپذير»« ،عروس خانم،
آيا وكيلم؟ ...عروس رفته گل بزنه ...ريتويت كن بره برسه به
دس��ت صاحب افتخارآفرينش»« ،دمتون گرم كه دل ما رو
شاد كرديد ،انش��اءهلل خدا هم دلتون رو ش��اد كند و وزارت
ورزش و فدراس��يون فوتبال قدرت��ون رو بدونه»« ،خندهها
و ش��ادي نوشجونتون ،اين قهرماني فق��ط و فقط متعلق
به خودتونه و نه هيچ مس��وول و مدير فوتبالي .پيش��اپيش
از مس��ووالني كه در صف عكس يادگاري و مص��ادره به نام
خود ايستادهاند ،خواهش ميكنيم خارج شوند»« ،خالصه
بازي فوتس��ال زنان ايران و ژاپن رو ديدم ،اما توي سكوت .نه
گزارشگري داشت و نه مفس��ري .كاش يه زن گزارشگر اين

بازي رو گزارش كنه»« ،ديروز فوتسال دختران ايران رو زنده
از يوتيوب ديدم ،با امكانات خيلي ك��م دل ميليونها نفر رو
شاد كردن ،اما صدا و سيما حاضر نش��د اين شادي را نشون
بده»« ،از وقتي تيم فوتس��ال بانوان قهرمان شده؟ هوا خوبه
و بارون ميآد ،اي��ن رو چي ميگين ديگه؟»« ،ش��ما ديده
ميشيد ،ما شما رو ميبينيم و به ش��ما افتخار ميكنيم»،
«هرچقدر به ش��ما افتخار كنيم بازهم كم اس��ت»« ،قوي
كه باش��ي همه به ارزشهايت احترام ميگذارن��د»« ،االن
كيروش ميره فدارسيون فوتبال يه بند قرار دادشو نشون
ميده كه بابت قهرماني فوتسال زنان هم بايد بهش پاداش
بدن»«،فوتس��ال بانوان تيمملي انقدر خوبه كه ميخوام
خودمو گريم كنم برم سالن بازياشونو ببينم»« ،در حالي
كه شبكه ورزش هاكي روي يخ اروپا رو پخش ميكرد ،در
تايلند زنان مليپوش فوتسال ايران مقتدرانه قهرمان آسيا
شدند!تلويزيونايرانالبتهجاييبرايدرخششستارگان
بيادعا اما موفق تيمملي زنان فوتس��ال ايران نيست .دم
همشون گرم كه تو اين روزهاي غمانگيز ،شادمون كردن»
و «االن تنها چيزي كه واسه ما پسرها براي فخرفروشي به
دخترا مونده ،پارك دوبل��هس .اون هم تا چنوقت ديگه از
دستموندرميره...دمشونگرم».
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كرگدننامه
سيدعليميرفتاح

آن سا لهايي كه وزارت فخيمه ارشاد ،مجوز
نش��ر كتابهايي كه در دوران س��ازندگي و
اصالحات منتشر شده بودند را لغو ميكرد،
ما از خودمان ميپرسيديم اين چطور ممكن
اس��ت؟ مگر رويه ثابتي وجود ن��دارد؟ مگر
دولت مستقر نس��بت به تعهدات و مصوبات
دولتهاي پيشين متعهد نيست؟ مگر ميش��ود دولتي فكر كند
تاريخ با او شروع ميشود و گذشته را اينطور ناديده بگيرد؟ آن هم
وقتي اتفاق خاصي نيفتاده و صرفا انتخاباتي برگزار شده و الخ؟ زمان
خيلي كمي الزم بود تا متوجه شويم زدن زير ميز در سياست امروز،
دارد به يك رويه تبديل ميشود .اولينباري كه ترامپ به عنوان يك
وعدهانتخاباتيگفت«برجامراقبولندارمولغوشميكنم»،كسي
حرفش را باور نكرد؛ بيشتر ش��اخ و شانه كشيدن و وعده انتخاباتي
و نقد سياستهاي خارجي دولت اوباما به نظر ميرسيد .اما دست
روزگار او را بر مسند رياس��تجمهوري اياالت متحده نشاند و به او
اجازه داد تا نش��ان دهد هر دم از اين باغ بري ميرس��د .در اين يك
سال و چهار ماه ،او نش��ان داده كه هرچه را در زمان انتخابات گفته
(ولوابلهانهترينحرفها)عمليميكند.عصرروزسهشنبه 18،مه،
كمتركسيازسخنرانيدوازدهدقيقهاياوتعجبكرد؛سخنرانياي
كه يكطرفه و قلدرمآبانه يكي از مهمترين معاهدههاي بينالمللي
هزاره س��وم را نقض ميكرد .ترامپ عهدي را با آن ادبيات سخيف
شكست كه كشورش تنها يكي از هفت كشور امضاكننده آن بود؛
رفتار او تنها بدعه��دي در قبال ايران نبود ،به همپيمانان ش��وراي
امنيتي و اروپايي كش��ورش هم دهنكجي كرد .در اين يك هفته
بيشتر اظهارنظرهاي مقامات رسمي كشورهاي امضاكننده برجام،
نشان از عصبانيت آنها از رفتار رييسجمهور اياالت متحده دارد و
بارها گفته شده كه اجازه نخواهند داد امريكا به اين يكهتازي ادامه
دهد .به نظر ميرسد لغو يكطرفه برجام از سوي ترامپ ،در عرصه
سياست بينالمللي بيش��تر به زيان خودش تمام شده و ما كمتر
ضرري از اين بابت ديدهايم .اما بيترديد تبعات اقتصادي آن بزودي
محسوستر و ملموستر خودش را به ما هم نشان خواهد داد .و اين
پيچ سختي اس��ت كه تنها با وحدت ملي و همدلي ميان گروهها و
اقشار مختلف ميشود از آن عبور كرد .نشدني نيست ،اما مقدمات
و اولياتي را ميطلبد .س��رزمين ما در طول تاريخ از اين ناماليمات
كم به خود نديده؛ اينبار هم ش��ايد بتوانيم تهديد قل��دري را كه با
لطايفالحيل رييسجمهور اياالت متحده ش��ده به فرصتي براي
يكپارچگيووحدتمليدرسرزمينمانتبديلكنيم.

كودك��ي و نوجوان��ي م��ا
در ش��رايطي گذش��ت
ك��ه مادرب��زرگ هميش��ه
در گوشم��ان ميگف��ت
صرفهجويي كني��د .آقا معلم
خط س��ر مش��ق ميداد كه
«قناعت توانگر كند مرد را ».معلم ادبيات از س��عدي
ميگفت كه «ان��درون از طعام خالي دار ت��ا در او نور
معرفت بيني» .در يك كالم بايد عادت ميكرديم كم
بخوريم ،كم بپوش��يم و به اصطالح امروز كم مصرف
كنيم .وقت��ي دوران جواني آغاز ش��د و به دانش��گاه
رفتيم با واقعيت ديگري روبهرو شديم ،جوانان دوران
كودكي ما كه ب��راي تحصيل به خ��ارج رفته بودند
ميگفتند بايد تا ميتواني��م جامعه را مصرفي كنيم
تا صنايع پا بگيرد و از دوران ركود به رونق برسيم .در
دانشگاه البته بسياري از استادان بودند كه ايدئولوژي
چپ را تش��ويق ميكردن��د و حرف درب��اره جامعه
مصرفي و واگ��ذاري امور به مردم و حتي توس��عه را
شگرد غربيان براي اس��تعمار ما توصيف ميكردند.
ما مان��ده بوديم ك��دام را باور كنيم كه انقالب ش��د.
 10س��ال اول متاع رايج همان صرفهجويي و قناعت
آقا معلم و مادربزرگ و آن اس��تادان شريف دانشگاه
بود با عنوان خودكفاي��ي .براي خودكفايي كش��ور
برنامهها ريختند .در اين ميان معتق��دان به اقتصاد
بازار آزاد و ...و ...مغضوب همه بودند تا اينكه حرفهاي
جديدي مرحوم هاهش��مي رفس��نجاني در دوران
رياس��تجمهوري زد كه كمكم آن گ��روه مغضوب
جرات كردند حرفهايش��ان را بزنن��د .ولي باز هم
قدرت در دست گروه ديگر بود و كم و بيش هست .اما
امروزبعدازساليانطوالنيوتجربياتيكهاندوختهايم
متوجه شدهام كه از پيشرفت كشور در توسعهيافتگي
است و اين توسعهيافتگي اتفاق نميافتد اگر اقتصاد
را به دست كارآفرينان (بخوانيد مردم – بازار) ندهيم.
امور مردم را به خودشان وانگذاريم و دولت را در مقام
نظارتي كوچك نكنيم .اين كار البته لوازم و ملزوماتي
داردكههمهكموبيشميدانيم.بايدعزمكافيداشته
باشيموالبتهازخودگذشتگيوفداكاري.
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اينجا نه اهواز است ،نه سيستان و بلوچستان و حتي شهرهاي آلود ه دنيا مانند پكن و بمبئي .اينجا دوبي است و عكس در همين
روزها گرفته شده .عكسي كه به اعتماد ارسال شده تا بگويد؛ ريزگرد و آلودگي هوا فقط از آن ايران نيست اما انگار اطالعرساني
ثانيهاي ،سياهنماييهاي مجازي و تبديل يك پديده به يك بحران ،فقط از آن ايران است .تمام مطبوعات صفحات اينستاگرام
ساكنان دوبي و ابوظبي را كه بگرديد محال است تصويري پيدا كنيد كه كسي از هواي گرفته شكايت كند و آن را همچون مصيبتي دردناك در
بوق و كرنا كند .اين روزها بيشتر رس��انهها خود را موظف ميدانند تا خبرهاي خوبي از كشورهاي عربي مخابره كنند .حتي در مورد عربستان،
رس��انهها و بعضي از كاربران فضاي مجازي از هم س��بقت ميگيرند تا اصالحات و آزادي زنان را فرياد بزنند .اما گرما و رطوبت و غبار كاري به
سياست يا خوشامدو بدآمد كسي ندارند و آزادانه سايه خود را هر جا كه بخواهند  -ولو بر آسمانخراشهاي  -ميگسترانند.

زمانجنگ،وقتيمجريهايتلويزيونياگويندگان
راديو اطالعيهه��اي ق��رارگاه خاتماالنبي��ا(ص) را
ميخواندن��د ،عموما اي��ن آيه ش��ريفه را هم قرائت
ميكردن��د كه «محم��د رس��ولاهلل والذي��ن معه
اش��داء علي الكفار رحماء بينهم ».احتماال به جهت
همين تاكيد و تك��رار بوده كه بيش��تر مردم مفهوم
اين آيه را ميدانند بلك��ه آن را از برند .اما رفته رفته،
با غلبه منازعات سياس��ي ما از اي��ن خلق محمدي
دورش��دهايم و به خص��وص در مواجه با دش��منان
حربي ،به جاي اينك��ه انرژيمان را ب��راي مبارزه با
آنها ذخيره كنيم ،به ش��كل رقتباري به طعنه زدن
به دوستان مشغول ش��دهايم و زبان و قلم به مالمت
همديگر چرخاندهايم .عقل و ش��رع و انصاف حكم
ميكنند كه در مواجه با امريكاي غدار ،رحماء بينهم
را تقويت كنيم و بر شدت مقابله با بدخواهان اين مرز
و بوم بيفزاييم اما متاس��فم كه بگويم مشاهدات من
روزنامهنگار عكس اين را نشان ميدهد .از بد حادثه
خروج امريكا از برجام تبديل به بهانهاي ش��ده است
تا رقباي دول��ت ،دولت را بزنند و سياس��تهايش را
منكوب كنند .تقريب��ا از همان دقاي��ق اوليهاي كه
ترامپ تكليفش را با برجام معلوم كرد ،در توييتها
و كامنتهاي منتقدان ،مالمت دولت نيز آغاز ش��د.
البته از اين طرف ه��م مدافعان دولت دستش��ان
خالي نبود و خيلي راحت ميتوانستند در روزنامهها
و سايتهايش��ان جواب بدهند و دعواهاي كهنه را
تازه كنند .اما به هر دليلي -اكثرا -اين كار را نكردند
و بيشتر تاكيدشان اين بود كه بايد از كيان مملكت
دفاع كرد ،در برابر زيادهخواهي دش��من ايس��تاد و
مسووالن كشور را در چنين موقعيتي تنها نگذاشت.
االن ميشود به آرش��يو رجوع كرد و س��رمقالهها و
يادداش��تها و تحليلهاي اينط��رف و آنطرف را
خواند .در روزنامه ما -همان ش��بي ك��ه ترامپ غدر
كرد -يكي از همكارانم يادداش��تي نوش��ت و خيلي
كمرنگيادآوريكردكهاينبرجامهمانعهدنامهاي
است كه دوستان منتقد ،تركمانچايش ميناميدند
و آن را به نفع امريكا و اس��راييل ميدانستند .در آن
يادداشتخيليگذراوبهاشارهنوشتهشدهبودكهاگر
برجام به نفع امريكاييها ب��وده پس با چه منطقي از
آن انصراف دادهاند؟ ضمن اينكه تا چند ساعت قبل
از اقدام بيش��رمانه امريكاييه��ا وآن نمايش زننده
وكيل ترام��پ در پاره ك��ردن برج��ام ،روزنامههاي
منتقد دولت ،سفت و سخت ايستاده بودند كه امكان
ندارد امريكا چنين لقمه چرب و شيريني را از دست
بدهد .اما از دست داد ،بلكه گلوگيرش شد .همكار ما
اما خيلي زود گفته بود فعال موقعيت مناسبي براي
رقابت سياس��ي نيس��ت و ضرورتي ندارد كه چنين
مباحث��ي را وجهالمنازعه كنيم و بگويي��م حق با ما
بوده يا شما .آنچه مهم است اين اس��ت كه ما بايد با
همدلي و اتحاد جلوي امريكا بايستيم و پيام واحدي
را به جهان مخابره كنيم .در همان ش��ب كذايي كه
تيتر زديم «خروج يك مزاحم از برجام» وحدت ملي
و پيام واحد در چشم ما چنان پررنگ بود (هنوز هم
هست) اهميتي داش��ت (و دارد) كه حتي از همين
مختصر انتقاد تلويحي هم گذشتيم و راضي به اين
ميزان از تقابل هم نشديم .اتفاقا كار درست را هم ما
كرديم و اين دنيا و آن دنيا س��رمان باالست كه نفت
روي آتش «اشداء بينهم» نپاشيديم .مسائل كشور
شوخيبردار نيست و نبايد در چنين موقعيتهايي
از مسير رحماء بينهم دور بيفتيم و دعواهاي جديد
روي دعواهاي قبلي بگذاريم .اما متاسفانه از آنطرف
راه كاروان بسته است و دوس��تان جز مالمت دولت
و طرف��داران دولت و ج��ز طعنه زدن به مس��ووالن
ديپلماسي و مدافعان روشهاي ديپلماتيك ،وظيفه
ديگري براي خود تعري��ف نكردهان��د و راه ديگري
نپيمودهاند ،غافل از اينكه وقت براي انتقاد زياد است
و حيف اس��ت در چنين ش��رايطي دول��ت و وزارت
خارجه را حمايت نكنيم .حمايت نكنيم كه چه شود؟
آلترناتيوديپلماسيچيستوبهچهقيمتيميتوانيم
به آرزوهايي كه در دل داريم برس��يم؟ متاسفانه اين
طعنه زدن و مالمت كردن به رسانه ملي هم سرايت
كرده و آنها را هم به اين ورط��ه اندخته تا بد دولت و
دولتمردان را بگويند و به بهانههاي مختلف حقانيت
روشها و حرفهاي قبلي خود را جا بيندازند .مثال
در حالي مس��ووالن دولتي را بابت ب��ه هم خوردن
قراردادهاي بويين��گ و ايرباس مالمت ميكنند كه
تا چند وقت پيش نفس هواپيما خريدن را تجملي و
زايد ميدانستند .جالب اينكه حتي براي رسانههاي
غربي هم محرز است كه اين وس��ط ديپلماتهاي
ايران خبطي نكردهاند و مس��ير غلطي نپيمودهاند
بلكه اين حريف اس��ت كه نامردي و بدعهدي كرده
و ظاهرا از ترامپ انتظاري جز اين هم نميرود .البته
من االن در مقام دفاع از دولت نيس��تم .بحثم چيز
ديگري اس��ت .ميخواهم بگويم كه گاهي به جاي
برخورد با دشمن اصلي به خوديهايي ميپردازيم
كه براي كشور زحمت كش��يدهاند ،عرق ريختهاند،
كار كردهان��د و در بح��ران پي��ش آمده ني��ز بيكار
ننشستهاند و بيست و چهار ساعته سعي در خنثي
كردن ش��يطنتهاي طرف مقابل دارند و نظري و
عملي مشغولند و به تكليف خود عمل ميكنند .اما
اگر اين مسووالن مستظهر به حمايت مردم نباشند،
اگر در مواجهه با كفار حربي دس��ت و دلشان بلرزد
و نگران طعنها و شماتتهاي آتي خوديها باشند،
طبيعي است كه ماموريت خود را نخواهند توانست
بهبهترينوجهبهانجامبرسانند.

