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بزنگاه

محاكمه نارواي تاريخ ديروز 
با منطق امروز)1(

تيتر مصور|فلسفه در خياباندر حاشيه، در متن

بندگي خود خواسته؟! مگر مي شود؟ 
مگر امكانش هس��ت؟ چطور مي شود 
آدمي خود خواسته و بدون جبر بيروني و از سر ميل 

و رضا حاضر شود برده و منقاد انساني ديگر شود؟ 
با كمال ش��گفتي و صد البته افسوس بايد گفت بله، 
نه تنها امكانش هست كه از قضا بسيارند آدمياني كه 
تن به چنين حقارت��ي مي دهند و جالب آنكه از اين 
وضعيت بندگي خودخواسته لذت هم مي برند و  اي 

بسا آن را به ديگران نيز توصيه مي كنند! 
 اين نكته اي اس��ت ك��ه توجه اتيين دوالبوئس��ي، 
نويس��نده فرانس��وي قرن ش��انزدهم را در بيست 
س��الگي به خود جلب ك��رده و او را بر آن داش��ته تا 
رساله اي كوتاه در اين باب بنويسد:  گفتار در بندگي 

خودخواسته. 
بوئس��ي در اين جس��تار )essay( كوت��اه كند و كاو 
مي كند تا نش��ان دهد كه »چگونه اي��ن ميل كهنه 
به بندگي چنين ژرف ريش��ه دوانده اس��ت« تا آنجا 
كه »عش��ق به آزادي« ديگر از ميان مردمان رخت 

بر بسته است. 
 بوئسي شگفت زده بود از انسان هايي كه مختارانه به 
جباران، چك سفيد مي دهند تا هر طور كه خواستند 
با سرنوشت ش��ان بازي كنند، در روزگار او اين معنا 
شايد بيشتر وجهي سياس��ي و فكري داشت، يعني 
او در آستانه عصر نوزايش فرهنگي غرب )رنسانس( 
 ب��ا روح زمانه همراه ش��ده بود و به غري��زه يا هوش 
دريافته بود كه دوران اس��تيالي هزار ساله باورهاي 
منحط شده به سر آمده و عالمي ديگر ببايد ساخت 

و از نو آدمي.
 انديش��ه هاي »قرون وس��طايي« در زمانه او ديگر 
توان راضي كردن انس��ان و پرسشگري او را نداشت، 
امكان��ات فلس��فه نوافالطون��ي كه آگوس��تينوس 
هوشمندانه آنها را صورت بندي كرده بود و در بسط 
و پرورشي پانصد ساله به ميانجي ابن سينا و ابن رشد 
در نقطه اوج ب��ه ويليام آكمي و توم��اس آكويناس 
رسيده بود، ديگر توان پاسخ به پرسش هاي نوظهور 
را نداش��ت و در نهايت به الادري گري از نوع كوزايي 

رسيده بود. 
در چنين ش��رايطي كه انسان پا بر زمين نو گذاشته 
بود و س��وداي احياي يونان را داش��ت، بوئس��ي از 
ضرورت انه��دام بندگي خودخواس��ته مي گفت، او 
مي دانست كه تا زماني كه انسان زنجيرهاي نامريي 
كه قرن ها حيات بشري بر ذهن و جسمش بسته اند 
را واننهد، نمي تواند انتخابي جديد داش��ته باش��د و 

آزادي اش بالموضوع مي شود. 
در وهله نخست ش��ايد به نظر برس��د آنچه بوئسي 
مي گويد مربوط به جامعه فرانسوي قريب به پانصد 
س��ال پيش اس��ت و در روزگار ما ديگ��ر نمي توان 
آدم هايي را يافت كه چنين خودخواسته آزادي شان 
را در طب��ق اخالص قرار دهند و آن را دو دس��تي به 
جب��اران كوچك و ب��زرگ هديه كنند ت��ا بر ذهن و 
ضمير و جسم و جان ايشان فرمان برانند. اما متاسفانه 

واقعيت چيز ديگري را نشان مي دهد. 
كافي اس��ت چش��م بگردانيم و نه فقط به انسان ها و 
جوامع انساني دور و برمان كه به خودمان بنگريم. آيا 
در زمانه ما »اتوريته«هاي خرد و جبارهاي كوچك 

حضور ندارند؟ 
آيا م��ا آگاهانه يا ناخ��ودآگاه، آزادانه ي��ا غيرارادي 
مقهور اجبارهايي بيروني نيستيم و حتي در زندگي 
روزمره مان براي رفع مس��ووليت هم كه ش��ده، تن 
به جبري ارادي نمي دهيم؟ آي��ا آدم ها براي رهايي 
از خارش آزاردهنده پرس��ش هاي اساس��ي ذهن و 
ضمير، خود را اسير كليشه هاي دم دست و نسنجيده 

نمي سازند؟
 آي��ا امروز اف��راد در جاه��اي مختلف دني��ا ترجيح 
نمي دهند كه ديگران به جاي ايش��ان فكر كنند و به 
همين خاطر است كه به عضويت گروه هاي افراطي 
در مي آيند كه براي معضالت ايش��ان س��اده ترين و 
صد البته خطاترين و خطرناك ترين پاس��خ را ارايه 

مي كند؟
اينجاست كه فراز نخس��ت جستار مشهور ايمانوئل 
كانت طنين انداز مي ش��ود، او نوشته بود روشنگري 
خروج انسان اس��ت از نابالغي اي كه مسوولش خود 

اوست. 
همين يك جمله هماهنگي و هم صدايي شگفت انگيز 
ميان او و بوئسي را روشن مي سازد. كانت روشنگري 
)بخوانيد آزادي و نفي بردگي فكري(  را شكلي از بلوغ 
مي دانست، مساله اساسي اما آن است كه آن نابالغي 
كه الزم است انسان از آن به در آيد، ناشي از اجباري 
بيروني نيست، بلكه خودخواسته است، نوعي بندگي 

خودخواسته.
 او مي گفت انس��ان ها ب��راي گريز از مس��ووليت يا 
به تعبي��ر معاصرتر اريك ف��روم ف��رار از آزادي، به 
اجبارهاي معرفتي، اعتقادي، سياس��ي و اقتصادي 
تن مي دهند. ب��ه داليل مختلف چني��ن مي كنند، 
خواه از س��ر ترس، يا به دليل تنبلي و كاهلي،  شايد 
به هم دليل بي عاري و بي اخالقي. هر چه باشد ميلي 
منحط در بش��ر هس��ت كه به بهاي به دست آوردن 
رفاه و آرامشي حقير، آزادي به مثابه حق و مسووليت 

بنيادين خود را وا مي نهد و تن به بردگي مي دهد. 
اين همان پديده اي اس��ت كه بوئس��ي آن را بندگي 

خودخواسته مي خواند. 
او راه رهايي از اين وضعيت نكبت بار را چشم گشودن 
مي داند و در جستار روشنگرش نوشت: »يك بار هم 
كه شده بياموزيم، بياموزيم كه درستي پيشه كنيم، 
كه چشم بگش��اييم و س��ر بيفرازيم، چه به حرمت 
خودمان، چه به عش��ق فضيلت« كانت نيز مي گفت 
راه خروج از اين بندگي خودخواس��ته آن اس��ت كه 
بيش و پيش از هر چيز به اراده انس��ان بستگي دارد 
و نوشت: »جس��ارت آن را داشته باش كه فهم خود 

را به كار گيري!«

محسن آزموده
  المپيك

مهناز يزداني

اين روزها انتشار نوار صوتي يك جلسه 
خ��اص از ح��وادث س��ال 67 موجب 
برانگيختن واكنش هايي ش��ده اس��ت. ماجرا اكنون 
از چش��م مردم پنهان نيس��ت اما در آن زمان يكي از 
س��ري ترين تصميمات نظ��ام تلقي مي ش��د و كمتر 
كس��ي از آن مطلع بود. طبعا قائم مق��ام رهبري در آن 
زمان از جمله كس��اني بود كه از اين ماجرا مطلع شده 
بود و در جلسه اي با مس��ووالن قضايي و امنيتي، نظر 
خ��ودش را در مخالفت با اين تصميم بيان كرد كه نوار 
آن جلسه به تازگي منتشر شده اس��ت. البته متن آن 
جلس��ه يا محتواي كلي آن سال ها پيش تر در معرض 
مطالعه همگان قرار گرفته بود اما انتشار نوار صوتي آن 
جلسه، اتفاق تازه اي است. آنچه درباره اين ماجرا بايد 
مورد توجه باشد، درك همدالنه وضعيت آن روز كشور 
است. مهم ترين شكل همدلي آن است كه ما در تحليل 
رخداده��اي آن روز كش��ور، از روش جامعه شناس��ي 
تفهمي يا درون فهمانه به��ره بگيريم، يعني خودمان 
را در همان ش��رايط قرار بدهي��م و وضعيت منافقين 
را مانند ديگر مس��ووالن آن زمان درك كنيم و منطق 
تصميم گيري آن روز آنان را در نظر بگيريم و با س��طح 
اطالعات ام��روز و اولويت كنوني مورد نظر خودمان به 
بررس��ي تاريخ ديروز كشور ننشينيم.  درباره منافقين 
و نحوه برخورد با آنان در آن س��ال ها و اينكه چرا امام 
خميني)ره(  در سال 67 چنين تصميم تندي را درباره 
بقاياي س��ازمان منافقين در زندان ها گرفت، توجه به 

چند واقعيت ضرورت دارد: 
1- سازمان مجاهدين خلق از جمله گروه هايي بود كه 
در اوج درگيري كشور با جنگ خارجي، تعارض خود با 
جمهوري اسالمي را عمده كرد و جنگ مسلحانه با آن 
را در دستور كار قرار داد. اين نكته را بايد در نظر داشت 
كه جنگ مسلحانه، بر سازمان منافقين تحميل نشد 
بلكه اين گروه با هدف كسب قدرت به هر روشي دست 
زد و وقتي امكان كسب قدرت برايش فراهم نشد، اقدام 
به انفج��ار و ترور رهبران نظام كرد ت��ا از اين طريق به 
قدرت برسد. رهبري سازمان از همان مقطع پيروزي 
انقالب اس��المي، يكي از گزينه هاي احتمالي آينده را 
توسل به خش��ونت و جنگ چريكي تلقي مي كرد و به 
همين دليل، هم شبكه نفوذ در داخل نهادهاي مختلف 
را تدارك ديده بود و هم براي آغاز جنگ مسلحانه، در 
انبارهاي مخفي خود اس��لحه و مهم��ات را به صورت 
غيرقانوني پنهان كرده ب��ود. رودررو قرار دادن اعضا و 
هواداران سازمان با نظام در يك روند تدريجي و تشديد 
كينه ميان آنان با مسووالن نظام، يكي از تمهيداتي بود 
كه سران سازمان در همان دو سال و نيمي كه در كشور 

بودند، براي آغاز جنگ مسلحانه تدارك ديده بودند. 
2- منافقين جنگ مس��لحانه را ب��ا انفجارهاي حزب 
جمهوري اس��المي و نخس��ت وزيري و ترور ده ها تن 
از مس��ووالن درجه يك نظام و روحانيون برجس��ته و 
ائمه جمعه سرشناس آغاز كردند و اين در حالي بود كه 
جنگ هم بر كشور تحميل شده بود و مناطق مختلف 
در غرب و جنوب كش��ور در اش��غال عراق قرار داشت. 
وقتي »زدن سر انقالب« آنان را به قدرت نرساند، مدعي 
مرحله تازه اي از مبارزه شدند و زدن نيروهاي بدنه نظام 
را ه��دف قرار دادند و از آن پس ت��رور كور مردم عادي 
كوچه و بازار و سپاه و بسيج در دستور كار قرار گرفت.  
3- بعد از اين مرحله و پس از ضرباتي كه به خانه هاي 
تيمي منافقين وارد شد و سران اين تشكيالت كشته و 
بخشي هم از ايران خارج شدند، منافقين دست به يك 
اقدام خائنانه باورنكردني زدند و خود را به عراق رساندند 
و به عنوان ابواب جمعي ارتش ع��راق عليه جمهوري 
اسالمي وارد جنگ شدند. اين خيانت درحدي موثر بود 
كه بسياري از اقدامات و عمليات نظامي ما با جاسوسي 
منافقين لو رفت و ه��زاران نفر از فرزندان ملت قرباني 
اقدامات خائنانه آنان ش��دند. بعدها هم آنان با تشكيل 
»ارتش آزاديبخش« و ورود مستقيم به جنگ، عمليات 
مسلحانه عليه جمهوري اس��المي را وارد فاز جديدي 
كردند و در چند عمليات مسلحانه و با استفاده از توان 
ايراني بودن، رزمن��دگان ما را فريفتند و چند هزار نفر 
از آنان را به اس��ارت بردند. بازجويي از اسراي ايراني و 
س��ركوب معترضان عراقي هم ديگر خدماتي بود كه 

منافقين به صدام ارايه مي كردند. 
4- بعد از قبول قطعنامه 598 از سوي ايران، منافقين 
در يك طرح مش��ترك با عراق، از غرب وارد كش��ور 
شدند تا از تواني كه فراهم كرده بودند، براي سرنگوني 
جمهوري اسالمي بهره بگيرند. بسياري از تحليلگران 
معتقدند حمله مجدد عراق به جنوب كشور با هدف 
ايجاد فرص��ت براي حمله منافقين در غرب كش��ور 
صورت گرفت تا امكانات ارتش و سپاه متوجه جنوب 
ش��ود و منافقين از غرب به هدف خودشان برسند. به 
همين دليل بعد از شكست منافقين در غرب، ارتش 
عراق هم از جنوب عقب نشست و آتش بس ميان دو 
كشور ايجاد شد. عمليات موس��وم به فروغ جاويدان 
)مرصاد( از اقدامات خطرناكي بود كه با هماهنگي با 
تشكيالت مخفي سازمان در داخل كشور انجام شده 
بود و ما ش��اهد بوديم كه با خيانت برخي نفوذي هاي 
سازمان در مسير حركت منافقين، دستاورد نظامي 
آنان مضاعف ش��د و صرفا بعد از شكس��ت نظامي در 
منطقه مرصاد بود كه شكس��ت نهايي منافقين رقم 

خورد. 
5- يك��ي از اقداماتي كه منافقين براي پيروزي در اين 
عمليات تدارك ديده بودند، ش��ورش در زندان هايي 
بود كه اعضا و ه��واداران منافقين در آن زنداني بودند. 
مطابق اين طرح قرار بود بعد از نزديك شدن منافقين به 
تهران، در برخي زندان ها شورش شود و آنان با استفاده 
از سازماندهي تشكيالتي س��ازمان در داخل شهرها، 
زمينه را براي پيروزي منافقين هموار س��ازند. اين امر 
در آن شرايط طرحي روي كاغذ نبود و با توجه به سوابق 

منافقين، بايد به صورت جدي با آن برخورد مي شد...
اجازه بدهيد ادامه اين بحث را فردا پي بگيريم. 

علي شكوهي

عليه گريز از آزادي

روز پنجش��نبه 21 مرداد 95 در كانال تلگرامم 
يادداشتي با عنوان »پخش خبركهنه در اخبار 
سيما؛ س��ه روز بعد از يك تلويزيون فارسي زبان ماهواره اي«، 
نوشتم. در آن يادداشت تصريح شده است: »در ساعت 19:17 
پنجشنبه بيست و يكم مرداد 95، در مجله خبري اخبار ساعت 
19 تصاويري از دو بيمار كه در يكي از بيمارستان هاي كرمانشاه، 
مواد مخ��در مصرف مي كردند، پخش و گفته ش��د ش��هروند 
خبرنگار اين تصاوير را فرس��تادند. همين »تصاوير و خبر« سه 
شب قبل از »اتاق خبر يك تلويزيون فارسي زبان ماهواره اي« 
پخش شد. نكته مهم اينجاست برخي مواقع مديران هم از اين 
موضوع بي خبر هستند و برخي خبرنگاران و دبيران، خبرها و 
تصاوير تكراري ش��بكه هاي خارجي را چند روز بعد به گونه اي 
انتشار مي دهند كه انگار خودشان آن موضوع و تصوير را توليد 
يا شكار كرده اند. با توجه به اينكه اين كار قبال نيز سابقه داشته 
يقينا ادامه آن براي رسانه ملي اعتبار زدا و براي شبكه ماهواره اي، 
اعتبارزاس��ت. بعد از انتش��ار اي��ن يادداش��ت، رييس محترم 
باش��گاه خبرنگاران جوان در پاسخ، با ارسال لينك خبر انتشار 
يافته در باشگاه خبرنگاران جوان مرقوم فرموده اند:  »سالم جناب 
دكتر از شما انتظار است فرق خبر و آنچه در بسته اي مثل باالتر 
از خبر مي آيد و حالت تلنگر دارد را ملحوظ نظر داشته باشيد. به 
انضمام اينكه اگر به سايت باشگاه مراجعه مي فرموديد در بخش 
شهروند خبرنگار و همان روز معهود مالحظه مي كرديد، خبر 
براي ما است و رسانه مورد اشاره حضرت تان به احتمال قوي از 
آنجا برداشته و پخش كرده... همچنان در محضرتان مي آموزيم 

بزرگوار و ممنون از التفات تان«
1- از اينكه جاب آقاي دكتر صالحي با پاس��خگويي باب بحث 
و گفت وگوي تخصصي براي رفع ابهام، كمك به ارتقاي كيفي 
كار و اعتبار افزايي براي رس��انه ملي را باز كرده اس��ت، بسيار 
سپاسگزارم. اگر گروه هاي تخصصي موجود در فضاي مجازي 
از جمله »گروه رسانه« با حدود 800 عضو به جاي طرح برخي 
موارد تكراري و متفرقه، به س��مت خودنظارتي و كمك براي 
كشف اشكال هاي موجود در رسانه ملي و رفع آن حركت كند، 
يقينا فوايد آن بيش از هر جاي ديگر نصيب رسانه ملي و مديران 

محترم آن خواهد شد. 
2- راهبردرس��انه ملي بايد اعتبارافزايي براي خود با س��رعت، 
دقت، جامعيت و صداق��ت در اطالع رس��اني و اعتبارزدايي از 
رسانه رقيب و دشمن باش��د. عقب ماندن رسانه هاي داخلي از 
جمله باش��گاه خبرنگاران جوان در پوشش وقايع داخلي حتي 

بسياري از فالس��فه يونان و روم باستان نه تنها 
فلس��فه زندگ��ي را موضوع ارزش��مندي براي 
تامل عميق مي دانستند بلكه اصال باورشان براين بود كه هدف 
اصلي فلسفه، يافتن چنين چيزي است. اغلب اين فيلسوفان به 
ساير حوزه هاي فلسفي از جمله منطق هم عالقه داشتند ولي 
عالقه شان به اين حوزه ها صرفا به اين دليل بود كه كندوكاو در 
اين حوزه ها را براي يافتن فلس��فه زندگي مفيد مي دانستند. 
اگرچه از بعِد يونان باستان فلسفه در اين معنا به دوشاخه تقسيم 
شد و وجه آكادميك و محض اين رشته بيشتر برجسته شد، اما 
در دوره جديد وجه كاربردي فلسفه و در واقع فلسفه در زندگي 

روزمره از نو در حال مطرح ش��دن 
است. در واقع فلسفه به اين معنا در 
پي اين است تا خردورزي را به عرصه 
حيات اجتماعي و فردي بازگرداند. 
در همين راس��تا موسس��ه سروش 
موالنا سلس��له درسگفتارهايي را با 
عنوان »فلس��فه و زندگي روزمره« 

ب��ا تدريس دكتر موس��ي اكرمي برگزارمي كند. اين سلس��له 
درس��گفتارها به اين مي پردازد كه فلسفه چگونه مي تواند در 

زندگي انضمامي به كار ما بيايد.

اگر در برخي خبرها باشد، كمك به رسانه هاي رقيب و دشمن 
)اعتبارزدايي از رسانه هاي داخلي و اعتبارزايي براي رسانه هاي 
رقيب و دشمن( است. به ويژه اينكه آن رسانه ها در ايران دفتر 
رسمي ندارند. 3- بررسي هاي مجدد من نشان مي دهد برخالف 
آنچه جناب دكتر صالحي در پاس��خ خود مرق��وم فرموده اند، 
باش��گاه خبرنگاران جوان، خبر مصرف م��واد مخدر در يكي از 
بيمارستان هاي كرمانشاه را بعد از شبكه ماهواره اي پخش كرده 
و اين ادعا كه آن ش��بكه، فيلم مذكور را از باشگاه گرفته است 

نمي تواند درست باشد زيرا؛ 
در فيلم موجود در باش��گاه خبرنگاران جوان فقط يك اتاق را 
نشان مي دهد كه دو نفر روي تخت مواد مخدر مصرف مي كنند 
اما در فيلم شبكه ماهواره اي، دوربين از راهرو بيمارستان شروع 
مي شود و س��پس بدون كات و برش تصوير داخل اتاق را نشان 
مي دهد؛ آن هم با نريشن ارس��ال كننده فيلم، يعني شهروند 
خبرنگار. اگر اين ادعا كه ش��بكه ماه��واره اي، فيلم مذكور را از 
باشگاه گرفته است صحيح باشد، بايد تايم فيلم موجود در سايت 
باشگاه بيشتر از فيلم پخش شده از تلويزيون شبكه ماهواره اي 

باشد كه چنين نيست.
4- همانطور كه رييس محترم باش��گاه نوشته اند فيلم مذكور 
در تاريخ 19 مرداد، يعني س��ه روز قب��ل از پخش آن در مجله 
خبري، در سايت باشگاه منتشر شده است اما تلويزيون شبكه 
ماهواره اي آن را سه روز قبل منتشر كرد. سوال اين است پخش 
تصاوير جذاب كه جنبه عاليق انساني دارد، سه روز بعد از شبكه 
ماهواره اي در مجله خبري 19 ش��بكه يك، در فضاي رقابتي و 
عصر تعدد و كثرت رس��انه ها با كدام اص��ول حرفه اي و منطق 

رسانه اي سازگار است؟ 
5- نكته پاياني اينكه باالتر از خبر، بايد باالتر، بيشتر، جزيي تر 
و دقيق تر از خبرهاي موجود و قبلي باش��د، نه اينكه خبرهاي 
تكراري قب��ل، آن هم كوتاه ت��ر از خبرهاي انتش��ار يافته در 
تلويزيون هاي رس��انه اي رقيب و دش��من و فض��اي مجازي 
باش��د؛ جمع كردن اخبار و تصاوير طي يك هفته و پخش آن 
در بس��ته هايي مثل »باالتر از خب��ر« و »صرفا جهت اطالع« 
در چند س��ال قبل يعني موقعي كه مردم دسترسي سريع به 
خبرها و فيلم ها نداشتند، اقدامي مفيد و قابل استفاده بود ولي 
االن نه تنها اعتبار زا و مخاطب افزا نيست بلكه برعكس نتيجه 
منفي دارد؛ خبرها بايد زودتر و در همان روز انتش��ار يابند نه 

در پايان هفته. 
اين مطلب همزمان در كانال دكتر نصراللهي منتشر شده است.

باالتر از خبر، عقب تر از خبر 

فلسفه و زندگي روزمره

وقتي بعد از مدت ها برميگردي خونه همه چيز مثل س��ابق مونده، همون شكل، همون بو، همون حس. اونوقت مي فهمي تنها 
چيزي كه عوض شده خودت هستي. 

فالش بك

يك خرس گنده اي بود كه تو غار خوش��گلي زندگي مي كرد. )البته در برخي روايات تاريخي زندگي عجيب بنجامين باتن - ديويد فينچر
آمده كه خرس نبوده بلكه يا فيل بوده، يا االغ !( خرس كه به خواب زمس��تاني ميره والي ش��هر كه كال 
همه تپه ها را شخم زده بوده كلي سكه طال و جواهر ميده دست مبارش و اون هم عنر عنر ميره تو غار خرس. هي صدا 
مي كنه مي پرس��ه آقا خرسه؟ از ساعت چند خوابيدي؟ نه؟ هشت؟ هفت؟ بعد كه مي بينه خرس جواب نميده پشم و 

پيل خرس را مي زنه كنار و جواهرات و طالها را جاساز مي كنه اونجا و ميگه خب ديگه جاش امنه. 
چند وقت بعد آقا خرسه پا ميشه و چون گشنه اش بوده ميره از غار بيرون پي شكار. يعني بازم طالها را نمي بينه. بعضي ها 
به والي ميگن آقاجان بگو برن طالها را بردارن بيارن. اما والي ميگه بزغاله ها آب را بريزين اونجاتون كه س��وخته. چند 

وقتي ميگذره و مردم يك والي ديگه انتخاب مي كنن. 
همون موقع ها از بس روزنامه ها س��ر و صدا مي كردن كه پول كو، سكه كو، آقا خرسه مي فهمه تو غارش يك خبرهايي 
هست. مياد و سكه ها را برميداره و ميگه عمو يادگار ديگه با ايران... نه نه اينكه تبليغ محسوب ميشه. ميگه عمو يادگار 
ديگه اين روزا كي ميره شكار؟ خب از اين سكه ها ميدم به فست فودي برام پيتزا قارچ و گوشت مياره. با نخستين زنگ 

به پيتزافروشي هم همه مي فهمن كه جا تر است و بچه نيست. 
والي قديم هم يك نامه مينويس��ه به آقا خرسه و ميگه خرس گنده طالهامونو بده. من واسه خودت ميگم كه پيتزا به 
معده ات نمي سازه ها. خرس هم نمي فهمه والي سابق چي ميگه. چون والي سابق نامه اش را فينگيليسي نوشته بوده. 

اينجوري يعني: هلو بيگ خرس! كن يو اسپيك انگليش؟

روايت خرس گنده و سكه هاي طال

تاريكخانه
شهرام شهيدي

زير ذر ه بين 
اكبر نصراللهي 

نشست روز

 26 خرداد: جانش��ين رييس س��ازمان وظيفه عمومي ناجا از ارايه تسهيالت جديد به مشموالن و س��ربازان متاهل در راستاي 
خوشايندس��ازي خدمت سربازي خبر داد و گفت: »مشموالن يك س��ال از زمان پر كردن دفترچه تا اعزام فرصت خواهند داشت و 

مي توانند زمان اعزام خود را در فرم تعيين كنند.« 
 28 خرداد: جانشين اداره سرمايه هاي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح در گفت وگويي با ايسنا از تغيير در سنوات بهره مندي از 
جريمه ريالي سربازي، تسهيل شرايط بهره مندي از جريمه ريالي براي دانشجويان انصرافي، تشديد برخورد و دستگيري مشموالن 

غايب و  تشريح نحوه استفاده سربازان فراري از جريمه ريالي سربازي خبر داد. 
 5 تير: اعالم شد: » براساس بند )ب( تبصره 11 قانون بودجه سال 95 نحوه پرداخت جريمه ريالي مشموالن غايب سربازي كه تا 
پايان سال 95 حداقل هشت سال از غيبت يا ترك يگان خدمتي شان گذشته باشد به دو صورت نقدي و قسطي امكان پذير خواهد بود.« 

و امروز
جانش��ين اداره سرمايه هاي انساني س��تاد كل نيروهاي مس��لح اعالم كرد: »افرادي كه پس از دريافت كارت موقت اقدام به 
پرداخت اقساط خود نكنند بانك تضمين ها را به اجرا مي گذارد و موضوع به سازمان وظيفه عمومي ناجا نيز اطالع داده شده 
و سازمان پس از چهار ماه اعتبار كارت موقت معافيت را ساقط مي كند و فرد مذكور نيز همچون ديگر سربازان غايب و فراري 

بايد به سربازي برود«. 

سربازي قسطي با نپرداختن اقساط باطل مي شود
مرور

س��وال مهم ديروز 
اي��ن  »الس��فير« 
اس��ت: »س��فر ظريف ب��ه تركيه 
ب��راي چيس��ت؟« و گ��زارش 
س��فر وزير امورخارج��ه ايران به 
تركيه را با همين س��وال، منتشر 
مي كن��د. »جن��گ تركي��ه عليه 
داعش«، »حل��ب: حمالت ارتش 
براي جلوگيري از سوءاس��تفاده 
از آتش بس« و »يك س��ال بعد از 
بحران زبال��ه« تيترهاي ديگر اين 

روزنامه هستند. 

جن��گ در حلب و 
سرت، س��وژه روز 
روزنامه ه��اي ايتاليايي در صبح 
جمعه است. روزنامه »الرپوبليكا« 
به ج��ز توجه ب��ه اي��ن موضوع 
درباره حادثه تروريس��تي تايلند 
هم نوش��ت: » موج سوء قصد در 
تايلند، 11 انفج��ار و 4 قرباني« و 
خبر داد كه پاپ فرانسيس با 21 
پناهجوي سوري ديدار داشته و 
گارد ساحلي ايتالياي تدابير شديد 

امنيتي را اجرا مي كند. 

نوميس��ت«  كو ا «
گ��زارش اول اي��ن 
هفته خ��ود را ب��ه ت��الش دنياي 
پزش��كي براي مب��ارزه ب��ا پيري 
س��لول ها اختص��اص داده و تيتر 
زده: »گول زدن مرگ«. در ابتداي 
گزارش مربوط به جلد اين مجله هم 
نوشته شده: »تصور كنيد در جهاني 
زندگي مي كنيد كه مي شود قلب 
و... را دوباره داشته باشيد يا در 94 
سالگي با دوستان مدرسه، مسابقه 

دو ماراتن بدهيد...«. 

جهان؛ خارج از مرزها 

مي گفتند تمام جزييات صحنه را خودش آماده مي كرد؛ به همه چيز فكر مي كرد و حواسش به همه جا 
بود. مي گويند جدي بود و به وقت كار، در دنياي همان صحنه و فيلمي كه مي ساخت زندگي مي كرد. 
مي گويند تنها كارگرداني بود كه اصرار داشت هرآنچه در اثرش جاي مي گيرد، ريشه اي از ايراني بودن 
داشته باشد و هيچ چيز خارج از قاعده ايراني بودن نباشد. همين شد كه آثارش ماندگار شد، همين 
شد كه حاال همچنان مي شود »دلشدگان« را ديد و دل داد به دل بستگي خواننده ايراني به شاهزاده 
ترك. مي شود »كمال الملك« و »هزاردستان« را ديد و همچنان ديالوگ هايش وصف حال امروز 
باشد و تعجب نكرد. علي حاتمي يك استثنا در سينماي ايران بود؛ استثنايي كه همچنان در حافظه 
تاريخي ايراني ها مانده و همچنان زنده و جاري است. هنرمندي بزرگ كه امروز سالروز تولدش است 

و عكسي كه مي بينيد از پشت صحنه فيلم »دلشدگان« انتخاب شده. 

عكس نوشت

وقتي كه كتاب »نوش��تن با دوربين« منتشر 
شد، دوستان و دش��منان گلستان دنبال اين 
نبودند تا بفهمند استاد درباره سينما و هنر و ادبيات و سياست 
چه »فرمايشاتي« فرموده بلكه هركدام در ميان سطور كتاب- 
بلكه در فواصل سطور- دنبال اسم خود مي گشتند و كنجكاوي 
مي كردند كه بفهمند اس��تاد نام اين دوستان و دشمنان را به 
چه نحو برده و چه داس��تان هايي از ايشان تعريف كرده، بلكه 
چه مضمون هايي براي رفقايش كوك كرده. براي همين اگر 
يادتان باشد صداي خيلي ها درآمد و با اينكه دست شان به نخل 
آقاي گلستان نمي رسيد اما از راه دور نقدها نوشتند و خاطره ها 
تعريف كردند تا ثابت كنند گلستان اشتباه كرده و خالي از حب 
و بغض شخصي درباره اشخاص اظهارنظر نكرده. همان موقع 
يكي از بزرگان به مناسبت انتشار اين كتاب، داستاني تعريف 
كرد كه قابل تامل بود. داستان قريب به اين مضمون بود كه در 
امريكا يك نفر را به جرم قتل30 نفر به دادگاه بردند. در دادگاه 
اما متهم و وكيل مدافعش اس��نادي ارايه دادند، ش��واهدي 
احضار كردند و حاصل تحقيقاتي را به قاضي تس��ليم كردند 
كه معلوم شد هر 30 نفر مقتول، در زمان حيات، قصد كشتن 
قاتل را داش��ته اند و هر طور بوده مي خواسته اند كه او را از سر 
راه بردارند. در واقع قاتل هي��چ كاري نكرده جز دفاع از جان. 
يعني دادگاه طبق ش��واهد و مدارك، متهم را از اتهام ارتكاب 
به قتل مبرا دانس��ت و آزادش كرد كه باعث ش��ادي خودش 
و وكيلش ش��د. اين دو بزرگوار داش��تند هورا مي كشيدند و 
دس��ت مي زدند و يكديگر را درآغوش مي گرفتند كه قاضي 
گفت »علي الظاهر شما بيگناهيد. شما 30 نفر را ناخواسته به 
قصد دفاع از جان كش��ته ايد؛ اما سوال اصلي و مهم اين است 
كه شما چه جور موجودي هستيد كه 30 نفر قصد كشتن تان 
را دارند؟ شما چه س��لوكي داريد كه 30 نفر كمر به قتل تان 
بسته اند؟« اين داستان البته بي ربط با كتاب شريف نوشتن با 
دوربين و مصاحبه ش��ونده محترمش نبود اما به نظرم »مثل 
ساير« است و مي تواند به موضوعات ديگر هم مربوط شود. در 
قصه تركيه هم بي وجه نيست اگر اين قصه را بازگو كنيم. شما 
ببينيد در تركيه چند نفر را به جرم دس��ت داشتن در كودتا 
زندان كرده اند؟ شما ببينيد چند نفر را از كار بيكار كرده اند؟ 

ببينيد چند نفر را از دولت و ارتش و پليس اخراج كرده اند؟ به 
قول خبرنگاران در راستاي اقدامات پسا كودتا بيش از سي و 
پنج هزار نفر را بازداشت كرده اند و هفتاد هزار نفر را هم از دولت 
بيرون انداخته اند. حتي به ورزشكاران هم رحم نكرده اند و يك 
ورزش��كار را هم گرفته اند. اگر فرض بگيريم همه اين حدود 
صدهزار نفر در كودتا دس��ت داش��ته اند آن وقت جاي تامل 
دارد كه نحوه حكمراني جناب اس��تاد اردوغان به چه صورت 
بوده كه صدهزار نفر قصد كودتا داشته اند؟ متوجه عرض بنده 
مي شويد؟ اين صد هزار نفر كه فقط صدهزار نفر نيستند. اينها 
خانواده دارند، رفيق دارند، همشهري و همواليتي دارند. قدرت 
نفوذ دارند... بخواهيم حساب و كتاب كنيم معلوم مي شود كه 
اين صدهزار نفر خيلي بيشتر از اين حرف ها هستند كه در آمار 
بگنجند. بله. حتما چند برابر اين تعداد طرفدار دولت هستند 
و حاضرن��د براي اردوغان بريزند توي خياب��ان و از جان مايه 
بگذارند. اما بحث اينجاست كه شما چه كرده ايد و چه راهي 
را پيموده اي��د كه فقط از ميان كارمندان خودتان هفتاد هزار 
طرفدار گلن بيرون آمده اند؟ شما دولت داريد يا مركز پرورش 
طرفدار فتح اهلل گلن؟ شما مملكت را اداره مي كنيد يا نيروي 
كودتا تربيت مي كنيد؟ اصال شما حواس تان هست كه بر چه 
كساني داريد حكم مي رانيد؟ آيا آن حرف هايي كه چند سال 
پيش درباره بهار عربي مي گفتيد و آن متلك هايي كه بار اسد 
مي كرديد وقتش نرسيده امروز در آينه به خود بگوييد؟ خوب 
نيست آدم كور خود و بيناي ديگران باشد. براي هر حكومتي 
از نان ش��ب واجب تر اين است كه بيناي خود باشد و جلوتر از 
بقيه بفهمد دارد چه مي كند و چه مي گويد و با مردمانش چه 
معامله اي مي كند. حاال كه مناسبتش پيش آمده خوب است 
اين را هم بگويم كه گاهي بعضي از مسووالن مياني يا بعضي 
سخنران ها حرف هايي مي زنند كه از آنها بوي خوبي به مشام 
نمي رسد. بعضي نهادها و برخي خطبا را البد ديده ايد كه در 
مواقعي از خود بيخود مي شوند و در ارايه آمار با يكديگر مسابقه 
مي دهند و عدد و رقم هاي خيلي بزرگ گزارش مي كنند. گويي 
حواس شان نيس��ت كه اگر تعداد را باال ببريد، معني اش اين 
است كه در طي اين س��ال ها مركز پرورش سه نقطه بوده اند 

و نه چيز ديگر. 

اقدامات پساكودتا

كرگدن نامه
سيد علي ميرفتاح

آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد


