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بزنگاه

بررسي سياست خارجي ايران 5 

تيتر مصور|بازخواني خبر تازه رسيده در حاشيه، در متن

اگر صفح��ات مج��ازي هنرمن��دان را 
روزان��ه مرور كنيد، با حج��م عظيمي از 
واكنش هاي اجتماعي و سياسي نسبت به خبرهاي روز 
مواجه مي ش��ويد. در نقطه مقابل و در جهان خبرهاي 
حوزه فرهنگ و هنر هم، نسبت آن خبري كه مايه هاي 
سياسي و اجتماعي دارد، بيشتر از حوزه فرهنگ است؛ 
اتفاقي كه چندان هم عجيب نيست و اگر سررشته اش را 
بگيريم، به همان سياست زدگي هميشگي جامعه  ايراني 
مي رسيم و خصلتي كه داليل مختلف و ريشه اي دارد و 
نمي تواني��م هنرمند را از چنين جامع��ه اي جدا كنيم و 
نخواهيم كه در ميان هزار و يك بحران واكنش��ي جدا از 
متن جامعه داشته باشد. حتي اگر كمي دقيق تر باشيم 
و حافظه آرشيوي خوبي داشته باشيم، متوجه مي شويم 
كه اين روند واكنش هاي اجتماعي و سياس��ي مختص 
زمانه امروز و دنياي پركاربرد مج��ازي با پروفايل هايي 
براي ارتباط با مخاطب نيست و حداقل نزديك به 10 سال 
است كه شرايط مديريت فرهنگي، هنرمندان اين مرز و 
بوم را وادار كرد تا حتي »سياسي« باشند و در مقاطعي 
مانند توقيف فيلم ها در سال 88 يا بسته شدن خانه سينما 
و ممنوع الكار شدن عده كثيري از اهالي فرهنگ و هنر، 
واكنش هايي متناسب با اين محدوديت ها داشته باشند. 
حاال ديگر زمانه عوض شده، محدوديت ها كمتر و شرايط 
هم بهت��ر. اما اتفاقي كه هنوز تغيير نكرده كنش جمعي 
نسبت به حوزه فرهنگ و هنر است. انگار اين نگاه هميشه 
مسوول بودن نسبت به شرايط در جامعه درحال گذار ما، 
به شدت نهادينه شده و هنرمندان خود را موظف مي دانند 
كه بيشتر از آنكه دغدغه هنر و فرهنگ را داشته باشند، 
به شرايط زمانه توجه كنند. توجهي كه در حالت تعادل، 
يك صفت خوب است و يك اتفاق درست. اما وقتي بيش 
از اندازه مي شود و كفه ترازو از توجه به فرهنگ و هنر به 
سمت توجه به شرايط مي چرخد، آسيب هايي را در پي 
دارد كه بسيار مهم تر از آسيب هاي بحران هاي سياسي 
و اجتماعي اس��ت. وقتي فرهنگ و هن��ر از يك جامعه 
حذف مي شود يا در زرورق مشكالت سياسي و اجتماعي 
مي پيچد، ديگر نمي توان انتظار جامعه اي رو به رش��د را 
داشته باشيم. در واقع هرچقدر هم كه هنرمندان ما فعال 
مدني، سياسي و اجتماعي باشند تا زماني كه گيشه ها را 
فيلم هاي تجاري پر كنند و كتاب فروشي ها را راهنماهاي 
عمل��ي در چند قدم و هنر يك قالب توخالي باش��د، آن 

فعاليت ها هم نتيجه اي نخواهد داشت. 

نازنين متين نيا 
صلح

فيروزه مظفري

گفتيم كه عرصه سياست خارجي براي 
احمدي ن��ژاد بيش��تر كارك��رد داخلي 
داشت تا اينكه ابزاري براي تامين منافع ملي ايران باشد. 
به همين دليل تحريم هاي زيادي بر كشور تحميل شد 
اما دولت وقت همچنان مدعي موفقيت در عرصه جهاني 
بود. چند نكته ديگ��ر درباره سياس��ت خارجي دولت 

احمدي نژاد قابل تامل است: 
-  از نقاط ضعف ب��ارز دولت احمدي نژاد، تمركز بر چند 
كشور مشخص بود كه چندان نفوذي در سطح جهاني 
نداش��تند و عمق نفوذ اس��تراتژيك ايران محس��وب 
نمي ش��دند. نه تنش زدايي در دس��تور كار دولت قرار 
داش��ت تا ارتباط با حوزه اروپا را در دستور كار قرار دهد 
و نه گرايش به شرق به صورت جدي پيگيري مي شد تا 
به س��مت چين، هند، ژاپن و … برود و نه فعال كردن 
غيرمتعهدها ش��دني بود و فايده اي ب��راي منافع ما به 
همراه داشت و نه به صورت جدي به همگرايي كشورهاي 
اسالمي تكيه مي شد. طبعا در زماني كه بازيگران اصلي 
عرصه بين الملل��ي را دولت ها تش��كيل مي دهند، اين 
محدوديت ارتباط با دولت ها، موجب افزايش محدوديت 
جمهوري اس��المي ب��راي پيگيري منافع مل��ي ايران 
مي شود و دست دشمن را براي ايجاد محدوديت و تحريم 
و مشكالت جهاني و منطقه اي براي ايران بازتر مي كند. 
-  دستگاه ناهمگن سياست خارجي نيز از جمله مشكالت 
دولت احمدي نژاد بود. حضور افرادي با تمايالت متفاوت 
در حوزه سياست خارجي از جمله شوراي عالي امنيت 
ملي، نمايندگي ايران براي مذاكرات هس��ته اي، وزارت 
امور خارج��ه، نمايندگان وي��ژه رييس جمهوري براي 
مناطق مختلف و س��رانجام انتخ��اب و معرفي يك فرد 
بي ارتباط با حوزه سياس��ت خارجي ب��ه عنوان معاون 
بين الملل رييس جمهوري، به خوبي از وجود اختالفات 
جدي و حتي راهبردي در اين ح��وزه حكايت مي كرد. 
البته احمدي نژاد شخصا نام ايران را در سطح رسانه هاي 
بين الملل��ي زنده نگ��ه داش��ت و در س��طح ملت ها از 
احمدي نژاد به عنوان يك فرد ضدصهيونيست و دشمن 
امريكا تعبير مي شد. همين امر موجب شد كه وي در ميان 
بسياري از ملت ها كه با امريكا دشمني دارند، محبوبيت 
زيادي پي��دا كند. اقدام��ات احمدي ن��ژاد مانند حمله 
توپخانه اي بود و پياده نظامي براي فتح و پيروزي وجود 
نداشت و به همين دليل معتقديم جنبه شعاري و نمايشي 

آن بيش از ابعاد واقعي و كاربردي آن بود. ادامه دارد

علي شكوهي

هنر پيچيده در زرورق اشتباهي

1- نيمه آبان سال گذشته بود كه پس 
از انتقال مسعودس��لطاني فر به وزارت 
ورزش و جوانان، حكم مديريت سازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري به زهرااحمدي پور سپرده 
ش��د؛ انتخابي كه البته با انتقادات زيادي روبه رو ش��د 
چرا كه احمدي پور دانش آموخته و استاد تمام  رشته 
جغرافياي سياسي در دانشگاه تربيت مدرس با سابقه 
مديريتي در دفتر تقس��يمات كشوري وزارت كشور و 
معاونت ورزش بانوان سازمان تربيت بدني، هيچ گونه 
سابقه اي در حوزه ميراث فرهنگي و گردشگري نداشت 
و همين موضوع شايبه حياط خلوت ماندن اين سازمان 

را تقويت كرد. 
2- به هرحال روزها گذشت و به نظر مي رسيد با وجود 
انتقادهاي��ي كه همچنان وجود داش��ت، احمدي پور 
ش��رايط ثب��ات را در اي��ن س��ازمان به وج��ود آورده 
اس��ت. گردش��گري به صورت ويژه، راه آرام خود را با 
پنچري هاي گاه و بيگاه، آهس��ته و پيوسته ادامه داد و 
در اين مدت چند دستاورد نيز حاصل شد. در گيرودار 
انتخابات دوازدهم دولت و پس از انتخاب مجدد حسن 
روحاني، زمزمه هايي مبني بر ابقا نش��دن احمدي پور 
در دولت دوازدهم، به صورت جدي شنيده مي شد. جو 
حدس و گمان ها با همين ش��ايعات به پيش مي رفت 
تا احمدي پور به ناگهان معاون گردش��گري خود را در 
واپسين روزهاي كاري دولت يازدهم، از كار بركنار كرد 
و جاي او را به نماينده س��ابق اصولگراي مجلس داد تا 
اين بركناري نيز با حرف و حديث هاي ابقا و يا عدم ابقا 

همراه شود. 
3- حاال دولت روحاني، پس از گذراندن مراسم تنفيذ و 
تحليف، ليستي از وزراي پيشنهادي خود را به انضمام 
احكام برخي معاونانش به رس��انه ها داده اس��ت. زنان 
كابينه اگرچه نتوانس��تند راهي به ليس��ت وزرا پيدا 
كنند، اما در چندين پس��ت معاونتي حضور مجدد و 
جديد داش��تند. اما احمدي پور تا امروز هنوز حكمي 
از رييس جمهور نگرفته اس��ت تا ح��رف و حديث ها 
همچن��ان به قوت خ��ود باقي بمان��د. همين موضوع 
باعث ش��د تا نامه اي از قول فعاالن گردشگري بخش 
خصوصي به رياست جمهوري در حمايت از احمدي پور 
با وجود انتقادات، منتشر شود. اين گمانه زني ها به قوت 
خود باقي اس��ت تا رييس جمهور به صورت رس��مي 
نام مع��اون جديد خود در س��ازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردش��گري را اعالم كند. واضح است 
كه انتخاب مديراين سازمان حق رييس جمهور است 
و اين حق به عنوان سكاندار دولت بر او محفوظ است. 
اما تمامي دغدغه فعاالن گردشگري اين بوده كه ابقا و 
يا تغيير مديريت در اين حوزه با همفكري متخصصان 
و منطق دولتمندان انجام شود. تصميم هاي شتابزده و 
سهل انگارانه كه ممكن است ريشه در كوچك شمردن 
اين س��ازمان در بدنه دولت داشته باشد، براي كشور و 
گردشگري گران تمام خواهد شد و انتظار مي رود كه 
حسن روحاني اشتباه دولت يازدهم، در سپردن سكان 

اين سازمان به مديران موقتي را تكرار نكند. 
پي نوشت: اين متن در تاريخ بيست و يكم مرداد 
ماه نوشته شده است و تا اين موقع شخصي براي 
هدايت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري از سوي دولت برگزيده نشده است. 

حياط گردشگري دوباره 
خلوت مي شود؟

ايرانشهر

خط��ر  ن��گ  ز
ي  غ ه��ا تخم مر
آل��وده در اروپا، تهدي��د بحران 
كره ش��مالي و امريكا، تهديدات 
جدي��د القاعده، هش��دار ترامپ 
به م��ادورو و برخ��ورد ميان دو 
قطار در مصر، سرخط خبرهاي 
روزنامه هاي ايتاليا است. روزنامه 
»كويره دالسرا« هم گزارش داده 
است: »تروريسم؛ تهديد جديد 
 القاع��ده: قطاره��ا را از ريل ه��ا

 خارج كنيد«. 

 ت��داوم تنش ه��ا 
ميان كره شمالي و 
امريكا، هشدار نسبت به آلودگي 
هوا و گس��ترش س��رطان ريه در 
انگلي��س و اس��تعفاي نيرو هاي 
پليس انگليس طي چهار س��ال 
گذشته به دو برابر رسيد، سرخط 
خبره��اي رس��انه هاي انگليس 
است. سايت »اينديپندنت« هم 
گزارش داده اس��ت: »كارشناس 
امنيتي: تهديد تروريسم تا چندين 

دهه ادامه خواهد يافت«. 

 برخورد دو قطار در 
شمال مصر، ترامپ 
گزينه نظامي را ب��راي ونزوئال در 
نظر دارد، ادامه تنش ها بين امريكا 
و كره  شمالي  و اعتراضات در كنيا 
پس از انتخابات رياست جمهوري، 
س��رخط خبره��اي روزنامه هاي 
اسپانيا اس��ت. روزنامه »سيگر« 
هم گزارش داده: »ميانجي گري 
از  جلوگي��ري  ب��راي  چي��ن 
 ي��ك درگي��ري بي��ن امري��كا و

 كره شمالي«. 

جهان؛ خارج از مرزها 

يك��ي از خطيبان جمعه فرموده اس��ت: »همه 
اينها ك��ه به عيادت آقاي كروب��ي رفته اند بايد 
مجازات ش��وند...« ظاهرا گروه ها و اش��خاص بس��ياري، اين 
روزها به بيمارستان شهيد رجايي مي روند و بي آنكه بتوانند از 
مريض منظورشان عيادت كنند، با عكس و نوشته اعالم حضور 
مي كنند. اين اعالم حضور البته سياسي است و غالبا كساني به 
بيمارستان مي روند كه سابقه اصالح طلبي دارند و در ماجراي 
هشتاد و هشت جزو معترضين بوده اند، اما نمي شود منكر شد 
كه جنبه عاطفي و انساني هم دارد. در سيره پيامبر اسالم)ص( 
آمده است كه وقتي فهميدند يكي از »دشمنان شان« ناخوش 
احوال ش��ده اند، به عيادتش رفتند. چند نفر از قريشيان مكه 
آنقدر با پيامبر بد بودند كه خاكستر و زباله بر سر و روي حضرت 
مي ريختند. عتبه، پدر وليد كه بعدها حاكم كوفه شد، مشهور 
است كه شكمبه گوسفند بر سر و روي حضرت ختمي مرتبت 

ريخته است. 
يكي ديگ��ر هم بود كه ه��ر روز پيامبر را آزار م��ي داد و اذيت 
مي كرد. يك روز س��ر راه حضرت خوار و خاكستر مي ريخت، 
يك روز بد و بيراه مي گفت، يك روز مكيان را تحريك مي كرد 
تا براي پيامبر ايجاد زحمت كنند و... قصه اش معروف اس��ت 
و من نخس��تين بار از همين علمايي كه امروز بر مس��ند كار 
س��وارند ش��نيده ام كه يك روز پيامبر ديدند از اين فرد معاند 
خبري نيست و در مسيرشان كسي آزار و اذيت شان نمي كند. 
پرس��يدند اين رفيق ما كجاس��ت؟ گفتند مريض ش��ده و در 
خانه اش خوابي��ده. احتماال اگر »ما« بودي��م ذوق مي كرديم 
كه اين معاند پليد »پاش را خورد« و به س��زاي عمل ننگينش 
رس��يد و چيزي نمانده كه بالكل بميرد و شرش براي هميشه 
كم ش��ود. اما ما كجا و پيامبر كجا؟ ايش��ان به اصحاب گفتند 

»برويم عيادت رفيق م��ان«... رفتند اما نه براي اينكه طرف را 
شرمنده كنند و از ش��دت بزرگواري و رأفت، خوار و خفيفش 
كنند. نه. رفتند براي اينك��ه رحمت للعالمين بودند و همواره 
مهرباني شان بر غضب شان س��بقت داشت. فكر مي كنيد اگر 
جز اين بود پيامبر مي توانس��ت در كمتر از ربع قرن، كل شبه 
جزيره را يكپارچه مسلمان كند و در كمتر از پنجاه سال آفاق 
را از مناره پر كند؟ اشتباه نكنيد و حرفم را بد تعبير نكنيد. نه 
اين طرفي ها دشمن انقالب و اسالم و مردم و كشورند و نه آن 
طرفي ها جانشين پيامبر. نه. ما همه- علي الظاهر- مسلمانيم 
و آداب اسالمي حكم مي كند كه – چه اين طرف باشيم و چه 
آن طرف- از رفتار و گفتار پيامبر)ص( درس بگيريم. ولكم في 
الرسول اهلل اسوه حسنه. بحث و دعواي سياسي به جاي خود، اما 
چيزهايي مثل مريضي، مرگ اطرافيان، بالياي طبيعي و از اين 
دست، چپ و راست نمي شناسند و گرايش سياسي حالي شان 
نيست. اتفاقا در اين جور مواقع است كه روابط انساني مي تواند 
باعث تاليف قلوب شود و پيوندهاي عاطفي را استحكام ببخشد. 
از دعواي سياسي گريزي نيست. تا بوده چنين بوده كه عده اي 
با عده ديگرمخالف باش��ند و با هم دعوا كنن��د. اما چيزي كه 
مي تواند اي��ن دعواها و مخالفت ها را تحت الش��عاع قرار دهد 
همين مناسبات انساني و عاطفي است. دعوا سر جاي خودش 
محفوظ، چه عيبي دارد كه حتي اصولگراها از مريض منظور، 
عيادت كنند و س��المتي اش را از خداي متعال بخواهند. اصال 
قشنگي مناسبات ايماني و انساني به همين است كه فراسوي 
سياست، سالمتي همنوعش را- سالمتي برادرش را، ولو برادر 
سابقش را- آرزومند باش��د. با هم دعوا كنيد، اما بابت عيادت 
و احوالپرسي و روابط انساني كس��ي را مواخذه نكنيد. چنين 

مواخذه اي نه انساني است، نه اسالمي و نه اخالقي. 

مناسبات انساني و ايماني

كرگدن نامه
سيد علي ميرفتاح

آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

ساعت ها- استيون دالدري

بازنده ها كساني هستند كه از باختن خيلي مي ترسن، اونقدر كه حتي امتحانم نمي كنن... 

فالش بك

در ابتداي بحث پيش��ين از اين سخن رانده 
ش��د كه »فلس��فه مثل هر دانش ديگري با 
مجموعه اي از گزاره ها و به تعبير دقيق تر باورها س��ر و كار 
دارد و قصد دارد درس��ت و غلط بودن اين گزاره ها يا باورها 
يا به زبان تخصصي تر صدق و كذب آنها را نش��ان بدهد.« 
اين تعبير نياز به توضيح دارد. اصوال محتويات نفس يا روان 
انساني را سه چيز تشكيل مي دهد: اول باورها يا عقايد، دوم 
احساسات و عواطف و هيجانات و سوم خواسته ها. آنچه به 
طور كلي علم يا دانش نظام من��د مي خوانيم، مجموعه اي 
منظم و مش��خص از دسته اول يعني باورها يا عقايد درباره 
يك موضوع خاص است و بر اين اساس كه هر علم يا دانش 
نظام مندي مس��ائل متفاوت و روش متمايزي دارد. براي 
مثال علم فيزيك تش��كيل ش��ده از مجموعه اي از مسائل 
درباره م��اده كه در قالب نظامي روش��مند از باورها درباره 
ماده بيان مي شود يا علم حساب مجموعه اي مسائل درباره 
عدد است كه باز به شكلي روشمند به صورت مجموعه اي 
از باورها يا گزاره ها بيان مي شود. بنابراين علوم يا دانش هاي 
نظام مند باورهاي ما انسان ها را تشكيل مي دهند و ربطي به 
احساسات يا خواسته هاي ما ندارند. يعني ربطي ندارد كه 
فرضا من دلم بخواهد كه يك رياضيدان دوست داشته باشد 
كه مجموع زواياي داخلي مثلث 180 درجه باش��د يا خير، 
مهم اين اس��ت كه اين قضيه كه در قالب يك باور )گزاره( 
بيان مي شود، صادق باشد يا خير. همچنين صدق و كذب 
اين قضيه ربطي به اين ندارد كه اين باور چه احساسي را در 

من به وجود مي آورد. 
آنچه تا اينجا بيان شد را مي توان در قالب يك تعبير قديمي 
و گويا و مش��هور صورت بندي كرد كه مي گويد در صدق و 
كذب يك باور يا گزاره به اين ننگريد كه چه كسي مي گويد 
)من قال( بلكه اين را در نظر آوريد كه چه مي گويد )ما قال(. 
به عبارت ديگر در صدق و كذب يك باور ربطي ندارد كه مثال 
گوينده آدم خوبي باشد يا زيبا باشد يا فرد شروري باشد يا 
ايراني باشد يا... يك تعبير جديدتر اين سخن را در دهه هاي 
اخير با تعبير رايج و مش��هور »مرگ مولف« بيان كرده اند. 
آم��وزه مرگ مول��ف يا نويس��نده چنان ك��ه روالن بارت، 
انديشمند فرانسوي قرن بيس��تمي از آن سخن مي گفت، 
خيلي خالصه به اين معنا بود كه حتي يك اثر هنري مثل 
يك رمان يا نقاشي يا اثر موسيقايي به محض خلق و ابداعش 
از خالقش يعني نويسنده يا نقاش يا موسيقيدان جدا شده 
و ديگر به او ربطي ن��دارد و به همين خاطر هر گونه داوري 
يا قضاوت يا س��نجش درباره آن اثر هنري بايد مس��تقل از 
خالق آن در نظر گرفته شود. اين سخن بارت خيلي زود در 
ميان محققان و پژوهشگران به خصوص در حوزه نقد ادبي 

طرفداران زيادي پيدا كرد. 

هر دو آموزه يعني »به گفته بنگر و نه به گوينده« و »مرگ 
مولف« البته حاوي نكات مهم و فوايد بس��يار هستند و به 
حقايق مهمي اش��اره دارند، اما همزم��ان مورد انتقادهاي 
تندي از دو جبهه واقع ش��ده اند. اول به دومي يعني آموزه 
مرگ مولف اشاره مي كنيم كه از سوي برخي نظريه پردازان 
نقد ادبي و جريان هاي فلسفي قاره اي به شدت مورد هجمه 
واقع ش��د و امروز ديگر آن قطعيتي را كه در هنگام بيانش 
توس��ط بارت داش��ت )1967( ندارد. منتقدان مي گفتند 
پيوند ميان اثر هنري و خالقش از يكسو و ارتباط وثيق ميان 
هر دو )خالق اثر هنري و اثر هنري( با بستر تاريخي اي كه در 
آن پديد آمده، هم از حيث سياسي و هم از منظر اجتماعي و 
فردي ناگسستني است، ضمن آنكه مخاطب اثر هنري نيز 
به اين زمينه هاي فردي و اجتماعي پيوند خورده است و به 
همين دليل تالشي براي گسس��ت ايجاد كردن ميان آنها 

تالشي ناممكن و محال است. 
اما در مورد آموزه اول يعني »به گفته بنگر و نه گوينده« نيز 
كه بيشتر در سياقي تحليلي مطرح شده، بعضي »ان قلت«ها 
و »ام��ا و اگر«ها به خصوص در دهه ه��اي اخير پديد آمده 
است. درست است كه در سرآغاز تاريخ فلسفه سقراط ربطي 
وثيق ميان باورمند و باور مي ديد تا جايي كه مي گفت انسان 
با معرفت، فضيلتمند نيز هس��ت، اما اين ارتباط ميان باور 
و كس��ي كه باور دارد، در طول تاريخ فلسفه چندان جدي 
گرفته نش��د، به خصوص در دوران جدي��د كه رابطه ميان 
اخ��الق و معرفت از ميان رفت و در خ��ود اخالق نيز عمده 
تمركزه��ا و تاكيدها بر عمل يا فع��ل خالقي بود و نه فاعل 
اخالقي. يعني اگر كمي با زبان تخصصي س��خن بگوييم، 
اين اخالق وظيفه گرا و بيشتر از آن پيامدگرا بود كه طرفدار 
داشت و كمتر كسي به اخالق فضيلت گرا وقعي مي گذاشت. 
اما در دهه هاي اخير و با احياي رويكرد فضيلت گرا بار ديگر 
فاعل اخالقي نيز ش��ان و مرتبه اي يافت و همزمان برخي 
فيلس��وفان و انديشمندان به اين س��مت گرايش يافته اند 
كه بار ديگر نظريه س��قراط را مورد بازنگ��ري قرار دهند. 
خيلي خالصه ديدگاه اين متفكران آن اس��ت كه باورها را 
نمي توان از باورمند آنها جدا ك��رد. نكته مهم تري كه اين 
دسته از فيلسوفان مي گويند آن است كه حتي خصلت ها 
و ويژگي هاي اخالقي يك باورمن��د يعني فضايل و رذايل 
اخالق��ي آنها در ص��دق و ك��ذب باورها تاثي��ر دارد. البته 
استدالل به سود اين ديدگاه به خصوص با توجه به سلطه اي 
كه ديدگاه مقابل در طول تاريخ انديش��ه داشته، پيچيده 
است و حوصله اي فراتر از يادداشت كوتاه حاضر مي خواهد، 
اما دس��ت كم اين ديدگاه آن انديشه رايج را كه باورهاي ما 
دستگاه هاي مستقلي از خلق و خوهاي ما هستند، زير سوال 

مي برد و ما را به تامل مجدد در بنياد آنها فرا مي خوانند. 

بنگر چه كسي مي گويد

فلسفه در خيابان
محسن آزموده

جواني و عالقه به زندگي، تحت هر ش��رايطي به س��ختي ها و مشكالت زندگي مي چربد و هميشه 
نمايشي ديدني و درخشان دارد. نمايشي درست مانند همين عكس كه مي بينيد و از شور زندگي 
جوانان فلس��طيني در نواره غزه و ميانه جنگ هاي خانگي و نسل پشت نسل مي گويد. جواناني كه 
به روايت عكاس، در حال تمرين پاركور هس��تند و عكس آنها منتخب يكي از بهترين عكس هاي 

هفته »گاردين« شده است.

عكس نوشت

الهام معيني جزني


