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نشست روز

بر احوال آن مرد باید گریست
که اسمش شود منتشر توی ليست

نماند برایش دگر آبرو
کند جای پنهان شدن جستجو

بگویند ایشان گرفته است ارز
ولی دیگران را بگيرند درز

بگوید گرفتم چو آنها دالر
چرا من شدم خوار و بی اعتبار

کند بغض و گوید به خود بی خيال
روم بعد از این توی کار ریال

ارز گرفتن و درز گرفتن
ليلي گلستان، همراه هميشگي اهالي مطبوعات 
است. سال هاي س��ال اس��ت كه در مطبوعات 
ایران قلم مي زند و نوشته هایش براي مخاطبان ایراني جذاب 
و خواندني است. به تازگي كتاب »آنچنان كه بودیم« گلستان 
با همين نوشته هاي منتشر ش��ده است. كتابي كه گلستان در 
چند خط كوتاه این توضي��ح را درباره آن نوش��ته: »تا آنجا كه 
مي دانم اولين نوش��ته ام در مطبوعات جوابيه اي بود به اوریانا 
فاالچي كه براي مصاحبه با ش��اه به ایران آمده بود. متاسفانه 

پيدایش نكردم، پس در این كتاب نيامد. اما از همان وقت یك 
كيسه نایلوني داشتم كه هرآنچه در مورد كتاب هایم، گالري ام یا 
نوشته هاي خودم در مطبوعات آمده بود، مي بریدم و در كيسه 
مي انداختم. یك كيسه شد دو كيسه و بعد سه كيسه و بعد پنج 
كيسه. بعد از سال ها رفتم سراغ كيسه ها، یك به یك را گشودم 
و از ميان آنها انتخاب كردم. در ميان این نوش��ته ها، چندتایي 
برایم عزیزترند...«. جشن رونمایي این كتاب فردا در شهركتاب 

دانشگاه و در ساعت 6 بعدازظهر آغاز مي شود.

آنچنان كه بوديم

تيتر مصور| آغاز مرحله نيمه نهايي جام جهاني 2018
دابروفسكي

دروازه سرخ روشنايي هاي شب نگاه آخرمتن در حاشيه

نق��د، ه��م روح پدیده ها 
را ج��ا مي ده��د و ه��م 
جسم ش��ان را. در زمان��ه 
ما تص��ور جامع��ه بدون 
نقد كم وبي��ش غيرممكن 
اس��ت. در غي��اب نق��د و 
نقادي فس��اد فراگير مي ش��ود و چ��ه خطري 
باالتر از این؟ اما این هم هست كه نباید نقد را 
با نق اش��تباه گرفت. نقد كردن یك چيز است، 
نق زدن یك چيز دیگر. نقد مصالحي را در نظر 
مي گيرد و رو به س��وي تعالي دارد، نق زدن اما 
كاري اس��ت معموال فقط ب��راي خالي نبودن 

عریضه.
 باالتر از اینه��ا اما، دفاع از كي��ان نقد و نقادي 
اس��ت. در ذات نقد ميل به اصاح نهفته است 
و تصور یا توقع عمومي از كس��ي كه دس��ت به 
نقد مي زند، این است كه مصلح باشد. متاسفانه 
گروه یا قش��ر اجتماعي- ش��اید- جدیدي در 
ایران ش��كل گرفته كه هدف��ش از نقد، اصاح 
نيست؛ یافتن دس��تاویز و توجيهي براي عمل 
فسادآميز خودش است. بعضي ها صبح تا شب 
مشغول حرف زدن درباره فساد دانه درشت ها 
هس��تند، كه اتفاقا در ذات خودش امري الزم 
است؛ همان كه روح و جس��م پدیده ها را جا 

مي دهد.
 تا این ج��اي كار ای��رادي ك��ه ن��دارد، هيچ، 
درس��ت و حيات��ي و الزم ه��م هس��ت. ایراد 
آنجاس��ت كه بعضي از همين ها )همين گروه 
یا قش��ر اجتماعي جدیدي كه گفتم(، در صف 
اول خرید و احتكار س��كه و ارز مي ایستند، تا 
جایي كه دست ش��ان برس��د از ران��ت و رابطه 
اس��تفاده مي كنن��د، از مناب��ع ارز مس��افرتي 
سوءاس��تفاده مي كنند )ارز مس��افرتي اي كه 
یارانه اش از منابع عمومي اس��ت و منطقا براي 
س��فرهاي تفریحي ش��هروندان نبای��د هزینه 
ش��ود؛ بلكه باید به س��فرهاي حيات��ي و الزم 
 مث��ل س��فرهاي درمان��ي اختص��اص یابد( و

 غيره.
 اخيرا به یكي از این دوس��تان گفت��م »تو كه 
مدام از فس��اد دانه درش��ت ها ح��رف مي زني، 
درس��ته از ارز مس��افرتي اس��تفاده كني براي 
عش��ق وحال؟ و بدتر: اینكه بب��ري مازادش رو 
تو بازار آزاد بفروشي؟« سوال دوم را بي جواب 
گذاشت و در جواب سوال اول گفت »یعني من 
یه سفر تو سال حق ندارم برم؟« گفتم »خوب 
ش��د تو كارمند فان جا نيستي؛ وگرنه هموني 
بودي كه مي گفت یعني من ی��ه مازراتي حق 

ندارم داشته باشم؟«
 گفت وگوي مان چندان پایان خوشي نداشت؛ 
چ��ون او توق��ع نداش��ت رفتار فس��ادآميزش 
این ط��ور زیر تيغ نقد ق��رار بگي��رد و او را كنار 
كس��اني قرار ده��د كه م��دام دارد نقدش��ان 
مي كند. خيالش پيش خ��ودش راحت بود كه 
چ��ون در جاهاي دیگ��ر فس��ادهایي بزرگ تر 
رخ مي دهد، فس��اد- به نظر خودش- كوچك 
او، نه تنها اهميتي ندارد كه اصا حق اوس��ت! 
غافل از اینكه فساد، فساد اس��ت و آدم فاسد، 

آدم فاسد.
 خط��ر این گ��روه اجتماع��ي ك��ه بي اخاقي 
را در جامع��ه عموم��ي مي كنن��د، كمت��ر از 
دانه درشت ها نيس��ت )آنها تعدادشان كمتر و 
فسادهاي شان بزرگ تر است و اینها فسادشان 
كوچك ت��ر و تعدادش��ان زی��اد(؛ گروهي كه 
مدام عليه فساد دانه درش��ت ها حرف مي زند، 
تا توجيهي براي فس��ادهایي در اندازه توانش 
دس��ت وپا كند. كاري كه این گ��روه مي كند، 
نقد نيست، تجاوز به س��اخت نقد است: حرف 
زدن عليه فس��ادهاي بزرگ، براي موجه سازي 

فسادهاي كوچك. 

از وقتي فيلم طعم گياس 
س��اخته زنده ی��اد عباس 
تماش��ا  را  كيارس��تمي 
گياس ه��اي  ك��رده ام، 
اهدایي دوس��ت الموتي ام 
بيش��تري  ل��ذت  ب��ا  را 
مي خ��ورم. انگار با این فيلم م��زه گياس هایش 
برایم دلچس��ب تر شده اس��ت. گياس هایي كه 
برایم نشانه زندگي اس��ت. شاید به همين خاطر 
وقتي خبر بيرون رفتن عباس كيارس��تمي را از 
دنياي آدم ه��اي زنده ش��نيدم، در عين اندوهي 
كه داشتم به یاد گياس ها و توت هایي افتادم كه 
در زمان حيات، روي دهانش نشسته و حالش را 
بهتر كرده اند )اميدوارم این خيال درست و تعداد 
توت ها و گياس هاي خوش��مزه زندگيش زیاد 
باشد.( امس��ال وقتي خبر كم آبي و سرمازدگي 
درختان باغ گياس دوس��تم را ش��نيدم، خيال 
كردم از گياس هاي اهدایي او خبري نمي شود. 
گياس هایي كه او وقت برداشت بخشي از آنها را 
داخل سبد مي ریخت و به عنوان تحفه به در خانه 
دوستان گرمابه و گلس��تانش، خانه سالمندان و 
محل نگهداري كودكان بي سرپناه مي برد. وقتي 
بر خاف تصورم سر و كله او با سبد پر از گياسش 
پيدا شد با این خيال كه هر چه داشته را براي من 
آورده از او خواس��تم تا گياس ها را براي دیگران 
و خانه س��المندان ببرد. خندی��د و گفت نگران 
نباش هيچك��س فراموش نش��ده. تعجبم را كه 
دید با شرم و حيا گفت: اول از همه باید به انتظار 
ش��ما جواب مي دادم، سهم ش��ما تا من زنده ام، 
كم و زیاد محفوظ اس��ت. خيال كردم منظورش 
از شما، من و دوستان دیگرش هستيم. دل رفت 
پي خانه سالمندان و بچه هاي بي سرپرست. انگار 
فكرم را خوانده باش��د گفت: البته سهم اصلي را 
هميشه براي اهالي خانه س��المندان و بچه هاي 
بي سرپرست مي گذارم. با خودم گفتم چه خوب. 
انگار رفيقم خوب فهميده كه آنها طعم گياس را 

بهتر حس مي كنند. 

وقتي در س��نت پترزبورگ ی��ا لنينگراد قدم 
مي زنيد، مثل این اس��ت كه در الباي كتاب 
تاریخ روسيه قدم مي زنيد. خيابان نفسكي، 
جایي ك��ه روزي گوگول و داستایوفس��كي 
و خيلي ه��اي دیگر آنجا زندگ��ي مي كردند 
حاال تبدیل به خياباني توریس��تي شده كه 

توریست ها آنجا قدم مي زنند. 
جرم��ي هایز، س��وئدي اس��ت و ای��ن روزه��ا در محل فن فس��ت 
س��نت پترزبورگ فعاليت مي كند. محل��ي كه طرف��داران فوتبال 
مي توانند به آنج��ا بروند و عاوه ب��ر برنامه هاي زیبا و كنس��رت ها، 
فوتبال ها را از تلویزیون هاي بزرگ تماش��ا كنند. محل فن فس��ت 
سنت پترزبورگ در نزدیكي هاي كليس��اي منجي در خون ریخته 
است. جرمي اینجا به عنوان راهنما به مردم كمك مي كند. او پيش از 
این در  شهرهاي مختلف روسيه كار كرده است و حاال چند سالي است 

در سنت پترزبورگ زندگي مي كند. 
چرا اینجا را انتخاب كرده اي؟ »من اولين باري كه به سنت پترزبورگ 
آمدم، عاشق اینجا ش��دم. در حقيقت نمي دانستم كه چرا اما هر چه 
گذشت بيشتر متوجه شدم كه فضاي فرهنگي این شهر شما را عاشق 
مي كند. بعد از 2 س��ال همين جا ازدواج كردم و در سنت پتر زندگي 

مي كنم.«
در طول این مدت چه چيزي بيشتر براي تو جذاب بوده؟

»حس بي نظيري دارد وقتي با بيش��تر از 160 مليت از كش��ورهاي 
مختلف رو به رو مي شوي، اینكه همه آمده اند براي یك هدف مشترك 
و آن هم »فوتبال« اس��ت. اینجا خبري از دعواهاي سياسي در اخبار 
نيست، مثل اینكه همه آمده اند تا چيزهایي را فراموش كنند و فقط 
خوشحال باشند، این محيط روي هر كسي تاثير مي گذارد. من خيلي 
از جاها از فرهنگ و اخاق مردم كشورهاي دیگر چيزهاي زیادي را یاد 
گرفتم.«از نظر جرمي، زندگي در روسيه زیاد ساده نيست اما جذاب و 
چالشي است. بي شك هواي سرد سنت پتر آزاري به او نمي رساند اما 

مي گوید سنت پتر شهر سردي است. 
فكر مي كني بعد از جام جهاني دلت براي كارت تنگ مي شود؟

»اصا دوست ندارم حتي به آن فكر كنم، اینقدر سریع مي گذرد و این 
روزهاي خوش تمام مي ش��ود كه دلم مي خواهد از تك تك روزهاي 
باقي مانده و لحظه هایش استفاده كنم. دلم براي كارم و جام جهاني و 
این همه مردم خوب از سرتاسر دنيا تنگ مي شود. من از كره جنوبي و 

ژاپن تا هندوراس و آروبا آدم دیدم و بي شك فوق العاده بود.«
جرمي در س��نت پترزبورگ خواهد ماند و به زندگي خ��ودش ادامه 

مي دهد، او قرار است تا پنج، شش ماه دیگر پدر شود. 

زود قضاوت نكنيد. به سادگي 
اعتماد نكنيد. فریب نخورید. 
صبر داشته باشيد چون ماه 
چندان پش��ت ابر نمي ماند. 
در اوضاع آش��وب كنوني كه 
از در و دیوار خب��ر مي بارد و 
در گردابي از آشفتگي غرق مان مي كند بهترین اقدام 

شكيبایي است. 
هرچند »رس��انه« پل��ي ارتباط��ي مي��ان وقایع و 
مخاطبين است و بزرگ ترین س��رمایه اش اعتماد 
مخاطب به اینك��ه وقای��ع را همانطور كه هس��ت 
منعكس مي كند، ليكن این بخش��ي از ماجراست. 
واقعيت این است كه هر رس��انه كارفرمایي دارد كه 
بنا به منویات او همواره بخش��ي از واقعيات پنهان و 
بخشي از آن متورم مي شود. در عين حال ُبرِد رسانه 
توفيق در الق��اي این منویات ب��ه مخاطب در عين 
پنهان كردن كارفرماست؛ بهترین حالت وقتي است 
كه مخاطبين باور كنند كه خود كارفرماي رسانه اند. 
برنامه هایي با مضمون »آنچه شما خواسته اید« در 
زمره قدیمي ترین راهبرده��ا براي تحقق این هدف 
ب��وده و در همان ح��ال نبض مخاطب را به دس��ت 
كارفرما مي داده ت��ا او بفهمد چقدر توانس��ته براي 
خود و اهدافش س��رمایه اجتماعي ت��دارك ببيند. 
اي بسا رسانه اي كه موقعيتش را متزلزل دیده ناچار 
به تدارك برنامه  یا ابراز نظري با وجود ميل كارفرما 
ش��ود تا اطمينان مخاطب پایدار بماند. رسانه با هر 
چه آشكارتر شدن كارفرما و سلب اعتماد مخاطب، 
ميل به بدي مي كند و بدترین وضعيت وقتي است 
كه كارفرما خ��ود تبدیل به مخاطب ش��ود؛ یعني 
متوليان رسانه ناگزیر باشند كه دایما خيره به چهره 
كارفرما، رسانه را راهبري كنند تا نكند با وجود ميل او 
قدمي بردارند. در این وضعيت رسانه، به عكِس هدف 
اصلي اش، نبض كارفرما را دس��ت مخاطبين داده و 
آنها از روي برنامه ها زود مي فهمند كه كارفرما از چه 
راضي اس��ت و از چه ناراضي و اميال كارفرما در برابر 

چشمان بسياري عریان مي شود. 
تا اوایل دهه هفتاد شمس��ي تعداد رسانه ها در همه 
جهان محدود بود و چون مي شد فضاي رسانه اي را 
در شرایط قرنطينه اداره كرد، جلب اعتماد مخاطب 
كار دشواري نبود. به سخن دیگر تا این زمان رسانه 
در مقام »م��ن مي دانم« قرار داش��ت و مخاطب در 
موقعيت »من نمي دانم« و رس��انه با اندك تدابيري 
موفق مي ش��د مخاطب را متقاعد كند كه چش��م 
و گ��وش او در رویداده��اي مختلف اس��ت و ميان 
رسانه و مخاطب فاصله اي نيس��ت. از این رو بسيار 
بودند كساني كه در تمام عمر به مطالعه یك عنوان 
رسانه، مثا روزنامه اطاعات، بسنده مي كردند. اما 
از دهه هفتاد شمسي به این س��و، به علت تحوالت 
تكنولوژیك، این ش��رایط قرنطين��ه و محدودیت 
رسانه اي منتفي شده و تنوع و تعدد رسانه ها به شكل 
انفجاري افزایش یافته به طوري كه اگر تا پيش از آن 
باید اراده مي كردیم تا از طریق توس��ل به رسانه اي 
پيام��ي را دریافت كنيم امروز ب��ي اراده در محاصره 
رسانه هایيم. این وضعيت مناسبات مخاطب و رسانه 
و كارفرما را دگرگ��ون كرده؛ از س��ویي قرائت هاي 
متنوع رس��انه ها از رویدادي واحد، از مرجعيت هر 
رسانه  كاسته و رسانه را از مقام »من مي دانم« اخراج 
كرده است. پس راه رسانه در جلب اعتماد مخاطب 
دشوارتر شده. از سوي دیگر مخاطب دستش براي 
اطاع از ی��ك رویداد از زوایاي مختلف بازتر ش��ده؛ 
یعني همه رس��انه ها هرقدر هم كه بن��ا بر منویات 
كارفرماي شان بخشي از واقعيت را پنهان كنند، باز 
تقاطع پيام هاي رس��انه اي به مخاطب این امكان را 
مي دهد كه بفهمد آن واقعيتي كه هر رسانه بخشي از 
آن را پنهان كرده چيست و این امكان مخاطب را به 

وضعيت »من مي دانم« بركشيده است. 
ش��رایط جدید رس��انه ها را آرام آرام ب��ه تغيير رویه 
واداشته است. طبعا رسانه هایي كه سابقه اي بيش از 
دهه هفتاد داشته اند مثل رادیو و تلویزیون و نشریات 
و... دیرتر پي به این تغيير وضعيت مي برند و نسبت 
به رسانه هایي چون شبكه هاي اجتماعي كه در بستر 
جدید متولد شده اند، از خود كرختي بيشتري نشان 
مي دهند. به همين ميزان مخاطبين نيز رفته رفته 
آموخته اند كه به هيچ رس��انه اي اعتم��اد نكنند و 
منتقدانه بنگرند. ليكن ش��اید آخری��ن گروهي كه 
متقاعد به تغيير شوند، كارفرمایان رسانه هاي نسل 
قبل باش��ند؛ چرا كه وضعيت جدید تحقق منویات 
آنان را موكول به هوش��مندي بيش��تر مي كند. در 
هر صورت آنان نيز گری��زي از پذیرش ندارند وگرنه 

محكوم به فنا خواهند بود. 
در رویارویي ب��ا آرایش جدید فضاي رس��انه اي، بر 
مخاطبين واجب اس��ت كه هرچه زودت��ر از انفعال 
دربيایند. چراكه رس��انه ها از ظرفيت ه��اي ما براي 
فریب خوردن حداكثر بهره را خواهند برد و در عوض 
مواجهه سنجيده با رسانه است كه آنها را تبدیل به 
مزیتي براي آگاه ش��دن مي كند. آنچه م��ا به مثابه 
مخاطب باید بياموزیم این است كه همچون گذشته 
به سادگي به فضاي رسانه اي اعتماد نكنيم و بدانيم 
هر رس��انه پش��ِت آنچه آش��كار مي كند چيزهایي 
را پنهان كرده اس��ت. در قضاوت ش��كيبا باش��يم و 
مطمئن باش��يم كه در وضعيت جدید قرار نيست 
ماه، مدت طوالني پش��ت ابر بمان��د. هرچند صبر 
كردن در موقعيِت قضاوت، دشوار است ليكن تحمل 
شرمساري ناش��ي از داوري نادرست از آن سخت تر 
اس��ت و در عوض چش��يدن حاوت درك واقعيت 

جبران این سختي را خواهد كرد. 

واقعيتي كه رسانه ها پنهان مي كننداين سنت پترزبورگ ِدوست داشتني طعم گيالسعليه فساد، براي فساد
سيدمحمد بهشتيسهيل سراييانحسن لطفيكاوه فوالدي نسب

عكس نوشت 

زنان ورزشكار ایراني همچنان به مسير سخت و پرتاش خود ادامه مي دهند. مسيري كه روزبه روز هموارتر مي شود و اميدواري ها 
براي موفقيت ورزش بانوان بيشتر. روز گذشته خبرگزاري ایرنا مجموعه عكسي از مسابقات »دراگون بوت« در انزلي منتشر كرد. 
مسابقاتي كه با حضور 60 ورزشكار زن انجام شده و برندگان وارد تيم ملي »دراگون بوت« ایران مي شوند. این مسابقات صبح روز سه شنبه چهره 

انزلي را همين طور كه در عكس مي بينيد بيش از پيش زیبا و دوست داشتني كرد. 

محمد بس��ته نگار فع��ال ملي و 
مذهبي ك��ه در 18 تير 1397 به 
دنبال چند س��ال تحمل بيماري 
كليوي دارفان��ي را وداع گفت. او 
خود را مي��راث دار تفكر، جنبش 
و حركتي مي دانس��ت كه رش��د 
و پيش��رفت را ب��ا تغييردرون��ي 
و اس��تمرار آن در جامعه همراه مي دید. حركت از خود 
به جامعه، به شدت او را بي ادعا و نيازمند گوش دادن به 
س��خن دیگران كرده بود. من این منش بزرگوارانه را در 
تحریریه »ایران فردا« بارها به نظاره نشس��ته بودم و به 
آن همه بزرگواري غبطه خ��ورده و مي خورم. روحيه اي 
كه مي توانس��ت هم��واره مي��ان بين��ش، موقعيت و 
منافع، س��وگري مردمي و الهي خود را با تامين عدالت، 
برابري و عرفان و آزادي ب��راي مردم حفظ كند. تكامل 
این روحيه ریش��ه در تامات جواني او داش��ت كه او در 
سن 18 سالگي به مس��جد هدایت رفت و با آشنایي با 
آیت اهلل طالقاني جهت گيري هاي شخصيتي، سياسي 
و مذهبي خود را در چارچوب اس��ام رحماني س��امان 
داد. ورود به دانشكده حقوق دانش��گاه تهران، دستش 
را براي فعاليت سياس��ي و مذهبي باز كرد. او خود را از 
نس��ل هاي وظيفه گراي مصدقي مي دید ك��ه به دنبال 
احياي دین و ظرفيت هاي آن در چارچوب عرضي ایران 
بودند. این نگاه از منظر متدولوژي مب��ارزه حركت او و 
همراهانش را از ضدیت فرعي، اصاحات ارزي و آزادي 

زنان از سوي نگاه س��نتي را به سوي مبارزه با استبداد و 
استعمار سوق داد. او هزینه هایي كه مي پرداخت از این 
منظر قابل تفسير است؛ حبس ش��دن پس از عضویت 
در نهضت آزادي در س��ال 1339، عضویت در ش��وراي 
انجمن اس��امي دانش��جویان در س��ال 41 و مجددا 
رفتن به زندان پ��س از 15 خ��رداد 42 و حبس مجدد 
در س��ال 51 براي چهارمين بار. پس از انقاب سال 57 
حركت انقابيوني چون او بيش از گذشته ظرافت هاي 
خ��اص زمانه خوی��ش را طل��ب مي ك��رد. او و یارانش 
پس از انقاب، جریان سوم را ش��كل دادند. جریاني كه 
در زمانه تقابل مي��ان براندازان و حامي��ان ميان جنگ 
داخلي و خارجي )بر نظام( و حاميان بدون قيد و شرط 
نظام )در نظام( به دنبال راه س��ومي بودن��د كه برخود 
نيروهاي با نظام ن��ام نهادند. نيروهایي ك��ه براندازي را 
نفي مي كردند و در چارچوب اصاح گري، بقاي كش��ور 
و نظام را خ��اف نيروهاي در نظ��ام، نه حمایت مطلق، 
كه حمایت مش��روط با ایجاد فاصله انتق��ادي و اصاح 
امور ذكر مي كردند. نيروهایي كه براس��اس گفت وگو و 
سازوكارهاي حزبي، تحت ش��عار »همه حق دارند، ولو 
برحق نباش��ند« تاش مي كردند چتر سياسي كشور 
را با ایجاد انعطاف در سياس��ت هاي كان آن، به دور از 
درگيري ه��اي جناحي، و براس��اس منافع ملي برس��ر 
رنگين كمان اقوام و تنوع مذهبي در ایران بگس��ترانند. 
بس��ته نگار با خلق آثاري چون »مباني دموكراس��ي«، 
»جامعه مدني در حكومت علي«، »حقوق بشر از منظر 

اندیشمندان«، »برخورد س��نت و تجدد«، »حاكميت 
مردم از دیدگاه اس��امي و قرآني«، تجربه زیسته خود 
را در زندان و در محض��ر بزرگاني چون آیت اهلل طالقاني 
به تماشا نشسته بود. تاش خستگي ناپذیر او براساس 
این باور شكل گرفته بود كه تحقق آزادي، عدالت، عرقان 
و برابري وابسته به نظام فرآیندي اس��ت كه قادر است 
تاریخي به صحنه اجتماعي ورود كند و به طور تاریخي، 
تحول الزم، ض��روري و كاف��ي را ایجاد كن��د. او عاوه 
براین كه یاوري ارزش��مند و اندیش��مند براي طالقاني، 
سحابي، بازرگان و دیگر نيروهاي ملي و مذهبي بود به 
خوبي از محضر آن بزرگان تس��اهل و تسامح نسبت به 
دگراندیشان آموخت. به نحوي كه در زندان ستم شاهي 
توده اي ها و ماركسيست ها به عنوان دگراندیشان زمانه، 
همواره از آیت اهلل به عنوان روش��نفكري یاد مي كردند 
كه مناس��باتش توانمندي هم نش��يني و هم سخني با 

تمامي نحله هاي فكري را دارد. بس��ته نگار مي دانست 
اگر فرهنگ طالقاني همگاني شود، ایران گذار تاریخي 
خودش را برخاف مس��يحيت و كش��تارهایي عظيم 
ميان كاتوليك ها و پروتستان ها به روش مصلحت آميز 
طي خواه��د كرد. بي دلي��ل نبود كه در گس��ترش این 
حركت س��ترگ فرهنگي همواره نيروی��ي كليدي در 
بزرگداشت هایي اندیشمنداني چون شریعتي، بازرگان، 
سحاني و... به شمار مي رفت. اگر امروز در ایران داعشي 
و هرنوع حركت نصربالرعب ضعيف به نظر مي رس��ند 
یكي از عوامل مهم آن حركت بس��ته نگار و نواندیشان 
دیني همراه اوست. از این نظر ایران و ایرانيان مدیون او 
هستند. بسته نگار از آن دست از نيروهایي است كه آینده 
نقش او را بهتر تبيين خواهد كرد. خدایش او را رحمت 
نمود كه در تم��ام عمر تاش كرد زندگ��ي اش همواره 

تجلي قرآن در صحنه باشد. 

به مناسبت درگذشت محمد بسته نگار، مردي كه عمري را در مجاهدت براي اعتالي دين و ايران سر كرد

اصالح گري راه بي انتهاي بسته نگار 

فروزان آصف نخعي

در همين حوالي

مهدي استاد احمد

هشتگ روز

بحران آب، همچنان وجود دارد و اهالي تویيترفارس��ي، در كنار تمام 
خبرها و حاشيه ها، همچنان حواس ش��ان جمع این بحران است. در 
روزهایي كه هشتگ هاي »شفافيت  تخصيص ارز«، »مائده هژبري« و 
»صدا و سيما« همچنان داغ است، هشتگ »بحران آب« توسط كاربران 
فراموش نمي شود و اهالي تویيتر فارسي درباره این اتفاق مهم و حياتي 
مي نویسند. آنچه مي خوانيد، مجموعه اي از این تویيت ها در هشتگ 

»آب« و »بحران آب« است: 
»كس��ي از آبادان خبر ندارد؟ امروز روز هفتم یا هش��تم است كه آب 
ندارند«، »10 دقيقه دوش گرفتن در ای��ران 100 تا 150 ليتر آب نياز 
داره، یك كيلو گوش��ت قرمز 30 هزار ليتر در فرآیند توليد نياز داره... 
دیگه بقيه رو خودتون حس��اب كنين«، »بحران آب ایران را مي بلعد و 
مدیریت نامناسب و اشتباه آب، ایران رو خش��ك و كویري مي كنه«، 
»س��ازمان محيط زیس��ت اعام كرده: متاس��فانه در مجلس شوراي 
اسامي هنوز هيچ تغيير نگرشي نسبت به مشكل آب وجود ندارد. مواد 
برنامه پنج ساله ششم توسعه هم این ادعا را ثابت مي كند. چون براساس 
این برنامه باید 11 ميلياردمترمكعب آب موجود در كشور مصرف شود 
تا در گندم خودكفا ش��ویم«، »تو ایران امروز م��ا یك بازیگر معمولي 
براي مجري گري یك برنامه تلویزیوني 25 ميليون تومان مي گيره. اما 
پولي براي تصفيه كننده معمولي یا تانكر آب در نقاط محروم نيست«، 
 »مي گم بحران آب در راهه، استفاده رو مراعات كن. مي خنده و مي گه 
فعا استفاده مي كنم، هروقت تموم شد یه فكري مي كنم«، »6 روز یه بار 

به ما آب مي دن، سر خرید آب معدني هم امروز دعوا بود«، »باالخره یه 
روزي مي فهميم خشكس��الي و كمبود آب با ما شوخي نداره كه خب، 
خيلي دیر شده«، »آقاي سلبریتي كه پول جمع كردي تا هزاران بطري 
آب معدني تهيه كني و به خرمشهر بياري، بهتر نبود با پول جمع آوري 
شده ایستگاه هاي تصفيه آب در چند نقطه خرمشهر احداث مي كردي؟ 
هم محيط زیس��ت آس��يب نمي دید و هم دایمي بود«، »خبر دارید؟! 
بحران آب به روستاهاي مازندران هم رس��يده«، »از پوست كاكتوس 
مددي دیگه... «، »دمتون گرم كه انقدر در كمپين هاي بي آبي شركت 
مي كنين، ولي مي شه همين االن یه تك پا برین پشت بوم و شناور كولر 
رو تنظيم كني كه آب هدر نره؟«، »ببخشيد وسط غر زدن هاتون مزاحم 
مي شم، ولي هنوز مشكل آب حل نشده ها«، »اقدام عجيب مسووالن 
فارس: مراتع استان فارس همزمان با بحران بي آبي در كشور به شترهاي 
قطري اجاره داده مي شوند«، »یعني ش��ترهاي قطري آب بخورن، ما 
بي آبي رو تحمل كنيم؟«، »زیاد طول نمي كشه اون روزي رو ببينيم كه 
بحران اقتصادي تبدیل به بحران آب بشه و دیگه كسي نگران هيچي 
نباشه به جز آب«، »تو فيلم مارمولك كمال تبریزي یه دیالوگ هست 
كه مي گه: مشكل امروز ما كمبود آب نيست، كمبود عقله... همون«، 
»چند ساله داریم درباره كمبود آب مي گيم و كسي هم گوش نداده؟! 
چرا باید هميشه صبر كنيم تا خود مشكل از راه برسه و بهمون نشون 
بده؟!« و »جنگل ها رو تبدیل به ویا و زمين كردیم، روزبه روز نابودتر. 

حاال گرما تشدید شده و آب هم راحت تر از دست مي ره«. 

كمبود آب شوخي ندارد
#بحران_آب


