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بزنگاه

عزت فلسفه ايران

تيتر مصور|گردوندر همين حوالي

با احتساب اينكه جناب روحاني پيروز 
و منتخب دوب��اره و »تكراري« مردم 
ش��د؛ البته نه از تكرار ه��اي آزگار ك��ه از تكرارهاي 
ماندگار؛ سخني با ايشان داش��ته باشيم به صواب و 

ثواب خواهد بود.
 در موس��م و كارزار تبليغات��ي به وي��ژه هفته پاياني 
نگرش��ي در مردم ش��كل گرفت كه ادامه اين دولت 
به »اميد« و بهروزي بيش��تر مردم خواهد انجاميد و 
همين مردم نيز بي چشمداش��تي نه بسان گروه هاي 
سياسي، بي آاليش دس��ت به تبليغ چهره به چهره و 
با روش هاي گوناگوني زدند. رانن��ده اي كه اگر طي 
ماه هاي س��ال و روزه��اي آن، اگر پ��ول خوردش را 
جور نمي كردي، كلي جرو بحث مي داشت با مسافر، 
بي انتظاري از مس��افرانش مي خواس��ت طي مسير 
با او به صحبت بنش��ينند كه چرا قص��د راي ندادن 
دارند؟ و در اين مس��ير پولي ه��م نپردازند يا كارگر 
روز مزدي كه از نقطه محروم مرزي در س��ر چهارراه 
با همگنانش، جدل داش��ت كه براي ما در اين زمان 
 ركورد و وضع نامناسب اقتصادي، ادامه دولت روحاني

بهتر است. 
يا روزنامه فروش��ي ك��ه هر چن��د باتيترهاي برخي 
روزنامه هاي مخالف، وسوس��ه مي شد كه آخر هفته 
با روحاني خداحافظي كند و »رييس��ي جمهوري« 
جديد را انتخاب كند؛ به مشتريانش مي گفت از من 
دكه دار روزنامه مي ش��نويد به روحاني راي بدهيد تا 
همين چند تا روزنامه روزانه ام را نيز بتوانم بفروش��م 
و فقط نبينم مردمي را كه فقط تيتر خوان ش��دند و 
بس... آري جدا از كار تش��كيالتي ك��ه جاي خاص 
خود دارد؛ ه��ر چند در اعتدالي��ون و اصالح طلبان، 
از تشكيالت منس��جم براي عامه و بدنه زير متوسط 
خبري نيس��ت؛ و تا حدودي اين قشر نه از روي عمد 
ول��ي از روي غفل��ت، فراموش ش��ده اند؛ بايد بدنه و 
توده فراموش ش��ده را جدي گرف��ت حتي جدي تر 
از تحريميان كه اگر نباش��ند اين قشر، كار اين عده 
نيز در بزنگاه ثمر نخواهد داش��ت. حال كه اين دولت 
چهار سال بايد باشد؛ از همين حاال بايد براي طي اين 
چهار سال ارتباط با اقشاري از اين دست بيشتر شود و 
فقط گاه انتخاب به اين جماعت نينديشيم كه پادشه 

»پاسبان« درويش است. 

ابراهيم عمران 
 پيروزي

جواد تكجو

ن��ام ع��زت اهلل فوالدون��د در مي��ان 
اه��ل فرهنگ و فلس��فه در اي��ران با 
ترجمه هاي��ي دقي��ق، روان، منس��جم و اثرگذار از 
آثار فلسفي گره خورده اس��ت. نويسنده و مترجمي 
با بيش از 50 كتاب و صدها مقاله منتش��ر ش��ده در 
زمينه هاي متنوع و به هم پيوس��ته اي چون فلسفه، 
جامعه شناس��ي، تاريخ، تاري��خ انديش��ه، ادبيات و 
سياست كه برخي تاثيرات ژرف و ماندگاري در ذهن 
و ضمير اهالي انديشه در ايران به جاي گذاشته اند تا 
جايي كه به اذعان بس��ياري از پژوهشگران مي توان 
آق��اي مترج��م را در كنار برخ��ي اصح��اب فكر از 
موثرترين چهره ها در پيش��برد اصالحات فكري در 

ايران پس از انقالب خواند.
 انتخاب هاي هوشمندانه، س��نجيده و موثر از آثار و 
موضوعات حس��اس، ترجمه امانتدارانه و دقيق آنها 
و نثر محكم و روان فارسي تنها برخي از ويژگي هاي 
مثبت كار اس��تاد فوالدوند است. نويسنده اي كه در 
طول نيم س��ده قلم زدن همواره با حف��ظ فاصله از 
كار روش��نفكري صرف و فعاليت آكادميك محض، 
نس��بت به تحوالت سياس��ي و اجتماعي بي تفاوت 
نب��وده و مرزهاي ميان اي��ن دو را در هم نورديده، تا 
جاي��ي كه امروز آثار متنوع و متعدد او را مي توان هم 
در دانشگاه ها و نزد دانش��وران دانشگاهي ديد و هم 
در كتابخانه هاي ش��خصي عالقه من��دان عمومي به 
حوزه هاي متنوع علوم انس��اني، كتاب هايي كه هم 
از حيث آموزش��ي مفيد و پر س��ود هس��تند و هم از 
نظر ادبي لذت بخش و خواندني، آثاري از متفكراني 
روان نويس و ژرف انديش��ي چون كوئنتين اسكينر، 
كارل پوپ��ر، برايان مگي، اريش فروم، پيتر س��ينگر، 
فردريش فون هاي��ك، آيزايا برلين، مارتا نوس��باوم 
و بارب��ارا تاكمن. باالتر از همه اين اس��امي اما بايد از 
ايمانوئل كانت ياد كرد، بزرگ ترين فيلس��وف عصر 
جديد كه ترجمه استاد از »نقد عقل عملي« او هنوز 
منتشر نشده، اما همه اهل فلسفه در ايران با ترجمه 
ايشان از كتاب »فلسفه كانت« نوشته اشتفان كورنر 
آش��نا هس��تند. كار فكري اس��تاد فوالدوند در زبان 
فارس��ي بيش از هر انديش��مندي با دعوت كانت به 
روشن انديش��ي قابل قياس اس��ت، متفكري كه به 
خ��ردورزي فرا مي خواند و روش��ن نگري را خروج از 

نابالغي خودكرده فكر انسان مي خواند. 

محسن آزموده

پادشاه پاسبان درويش است

زنان افغان از اين 
به بعد يك شبكه 
تلويزيون��ي مخص��وص به خود 
دارند. ش��بكه اي ك��ه »زن« نام 
دارد و روزنامه »افغانس��تان ما« 
خب��ر داده ك��ه اين نخس��تين 
تلويزي��ون مخصوص زن��ان در 
افغانس��تان اس��ت. خبر كشته 
ش��دن بيس��ت پليس در استان 
زابل و تعهد دولت براي رسيدن 
 ب��ه عدالت، خبره��اي ديگر اين

روزنامه است. 

»گاردي��ن« صبح 
ش��نبه  و د ز  و ر
گزارش��ي از فيس ب��وك دارد و 
درب��اره اي��ن س��ايت اجتماعي 
پرطرفدار مي گويد: » فيس بوك 
قواني��ن محرمان��ه اي در ارتباط 
ب��ا مس��ائل مرتب��ط با مس��ائل 
غيراخالقي، خشونت و تروريسم 
دارد«. »ترزا مي تحت  فش��ار در 
ارتباط ب��ا اصالح��ات مرتبط با 
مراقبت هاي اجتماعي« گزارش 

ديگر اين روزنامه است. 

م��پ  ا تر س��فر 
و  ي��اض  ر ب��ه 
تصميم هاي نشس��ت اين س��فر، 
خبر مهم روزنامه »كويردالسرا« 
ايتاليا اس��ت. اي��ن روزنامه براي 
اين خبر تيتر زده است: » ترامپ 
در ري��اض در دي��دار ب��ا رهبران 
مس��لمان: اتح��اد ب��زرگ، ايران 
منزوي ش��ود«. »داعش از انسان 
براي آزمايش س��الح شيميايي 
استفاده مي كرد« تيتر ديگر اين 

روزنامه است. 

جهان؛ خارج از مرزها 

آي��ت  اهلل خامن��ه اي در س��ال ۱۳۶۸ ب��ه عنوان 
رهبر جمهوري اس��المي برگزيده شد. در همين 
دوران هم پس��ت نخس��ت وزيري حذف ش��د و پس از آن آقاي 
هاشمي رفس��نجاني به عن��وان نخس��تين رييس جمهور بدون 
نخس��ت وزير انتخاب شد. از بعد از س��ال هاي ترور و اواخر جنگ 
اين گونه تلقي مي ش��د كه رييس جمهور بايد از باال انتخاب شود. 
كس��ي كه در ذهن مردم انتخاب باال بود، رييس مجلس شوراي 
اس��المي وقت، آقاي ناطق نوري بود. اما جناح چپ كه هنوز اسم 
اصالحات نگرفته بود تصميم گرفت كانديداي مستقلي به صحنه 
بياورد. آن زمان ها فض��اي جامعه خيلي اخالقي تر بود. تقريبا در 
رقابت ها بداخالقي و فحاشي وجود نداشت. كاري كه اتفاق افتاد 
اين بود كه طرف مقابل در ابتدا اينقدر به آراي خودش اميدوار بود 
كه تنها براي گرم كردن تنور انتخابات به آقاي خاتمي مجوز حضور 
دادند. تبليغات دو طرفه شروع شد. براي شماها كه انتخابات اخير 
را ديده ايد خيلي پديده مهمي نيست. اما براي ما اهميت داشت 
چون نخستين بار بود كه اين اتفاق مي افتاد و چون شروع يك اتفاق 
بود، نخستين بار با حضور مردم براي كانديداي غيررسمي به نام 
روز حماسه دوم خرداد ثبت شد. وقتي انتخابات جلو رفت، جامعه 
مدني و هن��ري و بدنه اجتماعي قهر با انقالب، تصميم گرفتند از 
خاتمي حمايت كنند. به م��وازات قدرت يافتن اين مجموعه، در 
مقابل، نيروهاي رسمي حكومتي تازه فهميدند بايد تالش كنند. 
مهم ترين كاري كه كردن��د، ايجاد اتحاد كامل در بين روحانيون 
بود. همه ائمه جمعه، جز دو يا سه نفر. همه نهادهاي حكومتي، همه 
شخصيت هاي سياسي پشت آقاي ناطق نوري آمدند. تلويزيون هم 

پشتوانه آنان بود. حتي شوراي نگهبان اسامي كانديداها را به ترتيب 
الفبا منتشر نكرد و اسم ناطق را در بيانيه رسمي و سر صندوق ها 
قبل از خاتمي نوشتند. بدترين اتفاق اين بود كه دين مردم در برابر 
انتخاب يك فرد به حراج گذاش��ته ش��ده بود. نخستين بار حس 
اعتماد به نفس به جوانان دس��ت داده بود. همه فعال شده بودند. 
هواداران خاتمي فقط نيروي جوان داشتند و پوستر. رسانه هاي 
مجازي به وجود نيامده بود. دسترس��ي به ماهواره س��خت بود و 
فراگير نشده بود. كانال هاي خبري بيروني نبودند. اما با همه اينها 
نهايتا آقاي خاتمي با ۲0000000 راي موفق به كسب آراي مطلق 
اكثريت شد. به همين دليل دوم خرداد تنها مناسبتي شد كه در 
تقويم ذهني و سياس��ي جامعه باقي ماند. اهميت دوم خرداد در 
شروع اين محوريت واقعي مردمساالري بود. ۲0 سال از آن تاريخ 
گذش��ته و ما دوباره انتخاباتي از جنس دوم خرداد برگزار كرديم. 
بعد از گذشت ۲0 سال كه دنيا دچار تحوالت فراواني شده است، 
 متاسفانه در جبهه اصولگرايان حتي در شيوه تبليغ هم تغييري 
ايجاد نشده اس��ت. اين بار هم تنها روش هاي ۲0 سال پيش را در 
حماي��ت از كانديداي اصولگرايان در پيش گرفتند. اما اصالحات 
بارور شد. فشارهاي زيادي را تحمل كرد. به خاطر رشد تحصيلي 
و علمي و به بركت جهان ارتباطات راهش پر فروغ ماند. مهم تر از 
همه اينكه بسياري از نخبگان صادق كشور انديشه هاي اصالحي 
را تقويت كردند. مهمترين و زيبا ترين آن هم پيماني و همفكري 
ناطق نوري و خاتمي در ۲0 سال پس از آن رقابت سنگين است. 
خاتمي و ناطق هردو اصيل بودند. هويت داشتند. به همين دليل در 

بيستمين سالگرد دوم خرداد كنار يكديگر ايستاده اند.

20 سالگي دوم خرداد؛ خاتمي و ناطق در كنار هم 
ادامه از صفحه اول

آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

به رنگ  ارغوان- ابراهيم حاتمي كيا
تو ياد گرفتي اون چيزي كه هستي، نباشي... 

فالش بك

از گذش��ته اطالعات كل��ي و نهاي��ي انتخابات 
به صورت رس��مي منتش��ر مي ش��د، اطالعات 
استاني هم به صورت معمول منتش��ر مي شود، ولي اطالعات 
در سطح فرمانداري ها و از آنها مهم تر صندوق ها كمتر منتشر 
مي شد و بايد از طريق دوست و آشنا تهيه مي شد. در انتخابات 
سال ۱۳۸۸ به دليل مشكالتي كه پيش آمد، دولت وقت براي 
اثبات درس��تي انتخابات با كمي تاخير اطالعات صندوق ها را 
منتش��ر كرد كه براي اثبات و رد سالمت نسبي انتخابات مهم 
بود و اين كاركرد نيز عالوه ب��ر تحليل اجتماعي حايز اهميت 
بود. در انتخابات مجلس ۱۳90 نيز اين اطالعات به صورت ريز 
و جزيي منتش��ر شد كه بسيار ارزشمند بود. ولي اين اطالعات 
نه براي س��ال ۱۳9۲ و نه ۱۳94 و نه اكنون، هيچگاه منتش��ر 
نشده است. با وجود پيگيري هاي فراوان حتي در سطوح باالي 
اداري براي اخذ اطالعات مربوط به صندوق هاي سال ۱۳94، 
هيچگاه موفقيتي حاصل نشد. در حالي كه اين اطالعات حق 

مردم و پژوهش��گران اس��ت تا با مطالعه آنها نسبت به جامعه 
خود شناخت پيدا كنند و اين شناخت مي تواند به برنامه ريزي 
همه جناح هاي سياس��ي كمك كند تا تعامل بهتري با محيط 

اجتماعي خود داشته باشند. 
متاس��فانه بايد گفت كه اگرچه دولت گذشته براي اجراي آن 
قانون به صورت رس��مي اقدامي نكرد و آيين نامه اي ننوشت و 
دولت آقاي روحاني اين كار را كرد ولي مس��اله مهم اين است 
كه آن دولت حداقل در اين زمينه به هر دليلي ش��فاف تر عمل 
كرد، در مقابل وزارت كش��ور موجود بس��يار بسته عمل كرد و 
اطالعات را در اختيار قرار نداد. ظاهرا هنوز به اهميت شفافيت و 
دسترسي به اطالعات پي برده نشده است. اگر اين كار از گذشته 
رعايت مي شد، بهترين شاخص و مالك براي سنجش سالمت 
انتخابات نيز هس��ت. اميدواريم كه آقاي روحاني و جهانگيري 
در اين مورد خاص اقدام عاجل كنند تا همه دستگاه ها متوجه 

جدي بودن اراده دولت در اجراي اين قانون شوند. 

آزمون يكي از وعده هاي دولت


