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سخن روز

قاب عکس چهارم
ژیال بنی یعقوب  -روزنامه نگار

خیلی جوان بودم .خرداد  76را تازه پشــت سر گذاشته بودیم .سردبیری همشهری
گفت با خانواده شــهدا مصاحبه کنم ،به مناســبت بزرگداشت هفته جنگ .خیلی زود
خانواده محمد جهانآرا را انتخاب کردم ،فرمانده شــهید سپاه خرمشهر همیشه برایم
جذابیت داشت ،نمیدانم چرا؟ شاید به خاطر آهنگ ممد نبودی.
خانه بی آالیش و بسیار ساده شان حوالی میدان گرگان بود .آن روز هم مادر محمد
به پرســشها پاســخ میداد هم خالهاش که او هم در زمان شاه مثل محمد زندانی
سیاســی بود ،خاله محمد بیشتر از مبارزات محمد و برادرش در زمان شاه میگفت و
مادرش از روزهای بعد از انقالب.
میدانستم سه شهید دارند .محمد که فرمانده سپاه خرمشهر بود ،علی که در زندان
شــاه و زیرشکنجه ساواک شهید شده بود ،محسن که در خرمشهر اسیر و مفقوداالثر
بــود .به دیوار روبرو که نگاه کردم نه عکس ســه نفر که عکــس چهار نفر را دیدم.
مادرش تا دید به عکسها نگاه میکنم ،آهی بلند کشید و گفت« :آنیکی حسن است،
دانشجوی پزشکی بود .سال شصت در تظاهرات سازمان بازداشت شد ،همان روز که
بازداشــت شــد محمد آمد خانه و به من گفت توی یک ساک برایش لباس و وسایل
ضروری بگذارم .گفت که نگران نباش مادر .ما همه میدانیم حسن هیچ کاری نکرده
جز خواندن روزنامه و شرکت در چند تظاهرات .زود آزاد میشود».
مادر جهان آراها تند و تند از حســن میگفت ،از حسن که تابستان  67اعدام شد.
من از محمد و بقیه پســرهای شهیدش میپرسیدم و او از حسن میگفت .انگار دلش
میخواست بیشتر از پسری حرف بزند که حرف زدن از او ممنوع بود« :همه بچه هام
خوب بودند اما حســن از همه خوبتر و باتقواتر بود ».با خودم گفتم شاید این ممنوع
بودن نامش او را در چشم مادر اینهمه عزیزتر کرده.
به عکس ها نگاه کرد و گفت« :هر بار از بنیاد شــهید میآیند و میگویند عکس
حســن را بردارید .بنیاد شــهید زیاد مهمان ایرانی و خارجی بــه خانه ما میآورد .به
مهمانان میگویند اینها خانواده ســه شهید هستند .به ما میگویند اگر عکس حسن
هم باشد درباره او چه میخواهید بگویید؟»
بارها اشــک توی چشمانش جمع شد .گفت« :حتی نمیگذارند عکس پسرم را به
دیوار بزنیم ،برای من هر چهارتا پسرم هستند ،چرا عکس یکی را بردارم؟»
دلش پر از حرفهای ناگفته بود ،پر از غصه« :ناراحتیام بیشتر از این است که اگر
زندان
میخواستند پسرم را اعدام کنند چرا نزدیک هفت سال در زندان نگهش داشتند،
ِ
خیلی ســختی بود ،میگفت توی سرمای زمســتان باید با آب سرد حمام میکردند،
میگفت که»...
بغض داشت و حرف میزد« :من میدانم پسرم بیگناه بود ،محمد هم میدانست.
همش میگفت مادر غصه نخور .حســن بیگناه اســت ،روزنامــه خواندن که جرم
نیســت».محمد شهید شــد و ندید برادرش که بیگناه بود و هشت سال حکم زندان
داشت بعد از هفت سال اعدام شد».
مادر جهانآرا تند و تند حرف میزد ،از پســرهایش ،از شــهیدانش .بیشتر از همه
از حسن.
میگفتم :مــادر ،اجازه نمیدهند این حرفهای شــمارا چاپ کنم .میگفت برای
خودت میگویم .نمیتوانی بنویسی اما میتوانی برای چند نفر تعریف کنی.
پدر کمی حرفهای همســرش را گوش داد و بیهیچ حرفی بلند شد و رفت .انگار
مغازه کوچکی داشــت همان اطراف و زندگیشــان از همان میگذشت .زندگیشان
بیشازحد ساده بود .سهمشان از زندگی و انقالب از دست دادن چهار پسر بود که به
جز محمد کسی از سه نفر دیگر حرفی نمیزد.
سکوت پدر بدجور سنگین بود .انگار دلش نمیخواست دراینباره حرفی بزند ،شاید
حتی نمیخواست حرفهای همسرش را بشنود که بلند شد و رفت.
پدر جهان آراها که رفت ،مادر گفت« :پدرشــان برای نجات حســن همهجا رفت.
پیش هرکس که دستش رسید ،بهشان میگفت سه پسرم در راه انقالب شهید شدند،
شــما اینیکی را به ما ببخشــید .اما هیچکس قبول نکرد ،هیچکس .کاش پسرم را
همان اول اعدام میکردند که رنج هفت سال زندان را نمیکشید .مگر پسرم به زندان
محکوم نبود چرا کشتندش؟»
بعدها در خاطرات آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی خواندم پدر جهان آراها نزد او نیز
رفته بود .هاشمی نوشته بود نتوانستم برایش کاری کنم
مادر محمد حرف میزد و من یادداشت برمیداشتم ،یادداشتهایی که میدانستم
جایی در همشــهری و هیچ روزنامه دیگری ندارد .اما یادداشــتها را نگه داشتم ،به
مادران جهانآرا قول داده بودم برای دیگران تعریف کنم.
پــی نویس:مصاحبه ام با مادرشــهید محمــد جهان آرا همان روزهــا در روزنامه
همشهری چاپ شد ،البته بدون گفته هایش در باره حسن.
خبر

جمشید مشایخی:

اگر روحانی
رئیس جمهور
نمی شد در
ایران نمی ماندم
جمشید مشــایخی گفت :اگر حسن روحانی رییسجمهور نمیشــد ،دیگر در ایران
نمیماندم.
به گزارش ایســنا ،سوم خرداد ماه همایشی با عنوان تجلیل از فعاالن ستاد انتخاباتی
حســن روحانی در ســالن وزارت کشور برگزار شــد که در آن صاحبنامان حوزه های
مختلف در حضور رییس جمهور سخنانی را بیان کردند.
در این مراسم از جمشید مشــایخی بازیگر قدیمی سینما و تئاتر به عنوان فردی یاد
شــد که حتی در بستر بیماری هم از حسن روحانی حمایت کرد و سپس از از او دعوت
شد تا صحبت کند.
ی از نفس
ایــن بازیگر قدیمی ابتدا با خواندن این بیت شــعر :من که ملول گشــتم 
فرشــتگان /قال و مقال عالمی میکشــم از برای تو .تاکید کرد که ملت ایران به اذعان
دیگر مردم دنیا با فرهنگترین مردم جهان بوده و هستند.
وی سپس گفت :من اهل تعارف نیستم به همین دلیل میگویم که اگر آقای روحانی
انتخاب نمیشد من در ایران نمیماندم.
مشایخی در پایان با آرزوی سالمتی برای مردم ایران خاطرنشان کرد که ملت ایران
تالش کند ،معلم دیگر ملتهای جهان باشد.
در این مراسم که از جامعه ورزشی زهرا نعمتی قهرمان پارالمپیک صحبت کرد ،حجت
اشــرف زاده سرود دوباره ایران را در حضور رییس جمهور با همراهی جمعیت حاضر در
سالن خواند.
همچنین در این مراســم میرزا آقا مردی که در یکی از برنامههای انتخاباتی حســن
روحانی تصویرش بازتاب زیادی در رسانهها داشت با رییس جمهور دیدار کرد.
در ایــن برنامــه جهانگیری معــاون اول رئیسجمهــور و نهاوندیــان رئیس دفتر
رئیسجمهــور ،حجتاهلل ایوبی رییس ســتاد هنرمندان حامی روحانــی و هنرمندانی
همچون سروش صحت ،امیرحســین رستمی ،حسین فرحبخش ،سامان مقدم ،فرشته
طائرپور ،علی قربانزاده ،کامران تفتی ،مجید مظفری ،کیهان ملکی ،مجید توکلی ،الهام
پاوهنژاد ،احترام برومند ،لیلی رشــیدی ،کتایون ریاحی ،بیژن میرباقری ،سعید سهیلی،
پرستو گلستانی ،پانته آبهرام ،حمید پورآذری و ...هم حضور داشتند.

فقط مردان بزرگ به کارهای بزرگ
در شرایط سخت دست میزنند

س جنبش حماس را تبریک گفت.
سردار سلیمانی انتخاب اسماعیل هنیه به عنوان رئی 
به گزارش ایسنا ،به نقل از النشره ،سردار قاسم سلیمانی ،فرمانده سپاه قدس ایران در پیامی ضمن تبریک انتخاب اسماعیل هنیه به عنوان رئیس جنبش حماس گفت :ما
مشتاقانه منتظر تالشهای شما هستیم تا خط مقاومت را همانند جنبش حماس تثبیت و گسترش دهید.سردار سلیمانی در ادامه گفت :امیدوارم که تالش شما به مصلحت
ملت مجاهد فلسطین باشد و استکبار جهانی و صهیونیستها خواهان ربودن بیتالمقدس هستند.
سردار سلیمانی در پایان گفت :فقط مردان بزرگ به کارهای بزرگ در شرایط سخت دست میزنند و ما امیدواریم که با مدیریتی حکیمانه بحرانهای داخلی را حل کنید.

یادداشت روز

بیژن زنگنه وزیر نفت :

انتخابات موانع اجرای قراردادهای جدید را برطرف کرد

وزیر نفت گفت :با انتخابات  29اردیبهشت بخش مهمی از
موانع اجرای قراردادهای جدید نفتی برطرف شد.
به گزارش ایرنا« ،بیژن زنگنه» در حاشیه مراسم امضای
قرارداد ساخت لولههای سی.آر.ای ( )CRAدرباره نشست
آتی اوپک  ،بیان داشت :در این نشست ،بحث اصلی تمدید
توافق ماه نوامبر (2016آذر) است.
وی افزود :به نظر می رسد برای اصل تمدید توافق کاهش
تولید بین اوپک و غیراوپک توافق وجود دارد.
وزیر نفت ادامه داد :بحث هایی درباره مدت قرارداد وجود
دارد که به نظر می رسد بین  6تا  9ماه باشد.
وی اظهارداشت :ایران پیشنهاد خاصی در این باره ندارد.
زنگنه درباره تصمیم گیری درباره میزان کاهش نیز افزود:
فعال بحثی درباره میزان کاهش نیست.
وی درباره احتمال کاهش تولید نفت ایران گفت :اینگونه
نیست.
وزیر نفت درباره احتمال کارشــکنی عربستان پاسخ داد:
اکنون عربستان تمایل دارد قیمت های نفت باال باشد.

قرار اســت اعضای اوپک در این نشســت ،درباره تمدید
توافق کاهش تولید نفت تصمیم گیری کنند.
عربستان و روســیه ،بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان،
پیش از این اعالم کردند الزم اســت توافق جهانی کاهش
تولید نفت ،یک دوره  9ماهه دیگر نیز تمدید شود.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت در نشست رسمی 30
نوامبر ( 2016دهم آذرماه ) 1395در وین ،برای نخســتین
بار از ســال  2008میالدی با کاهــش تولید موافقت کرد تا
با کاهش مازاد عرضه نفت در بازارها ،به باال رفتن ســطح
قیمت ها کمک کند.
براســاس این توافق ،مقرر شد اوپک یک میلیون و ٢00
هزار بشکه در روز از سطح تولید خود بکاهد.
ایران ،الجزایر ،آنگوال ،اکوادور ،گابن ،عراق ،کویت ،لیبی،
نیجریه ،قطر ،عربســتان ،امارات و ونزوئال اعضای اوپک به
شمار می روند.
ایران ،نیجریه و لیبی تا رســیدن به ســطح تولید پیش از
بحران خود از برنامه کاهش تولید اوپک مستثنی شدند

وی درباره حضور در دولت دوازدهم گفت :من ممکن است
خیلی چیزها بخواهم ،اما باید دید که چه می شود.
زنگنه درباره زمان آغاز صادرات گاز به عراق گفت :بحث
اصلی مربوط به ال.سی گشایش خط اعتباری)است که باید
باز شود تا بتوان گاز صادر کرد.
به گزارش ایرنا ،یکصد و هفتاد و دومین نشست کشورهای
صادرکننده نفت (اوپک) قرار اســت پنجشــنبه در مقر این
سازمان در وین برگزار شود.

قاسمی در واکنش به اظهارات رئیس جمهور آمریکا:

سیاست ایران هراسی شکست خورده و ناکارآمد است

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشــورمان گفت :سیاست
ایران هراسی و تکرار ادعاهای تاریخ مصرف گذشته سیاستی
شکست خورده و ناکارآمد است.
به گزارش ایرنا از اداره کل دیپلماســی رســانه ای وزارت
امور خارجه ،بهرام قاسمی اظهارات رئیس جمهور آمریکا در
سرزمین های اشغالی درخصوص تعهد ایاالت متحده مبنی

بر بازداشتن جمهوری اسالمی ایران از توسعه سالح هسته
ای و حمایت از تروریســم را ســخنانی وهم آلود و تکراری
خواند.
ســخنگوی وزارت امور خارجه افزود :جمهوری اسالمی
ایران هیچگاه به دنبال ســاح هسته ای نبوده که کشوری
بخواهد با ادعای بازداشتن از دستیابی به آن ،اهداف دیگری
را دنبال کند .ایشــان خوب است بدانند مراجع ذیصالح بین
المللی نیز بارها بر پایبندی ایران به تعهدات خود تاکید کرده
اند و تاکنون باید دریافته باشــند که سیاست ایران هراسی
و تکرار ادعاهای تاریخ مصرف گذشــته ،سیاستی شکست
خورده و ناکارآمد اســت .قاسمی خاطر نشان کرد :طنز تلخ
تاریخی آنجاســت که این اظهارات در جایی و نزد کسانی
مطرح می شود که به هیچ یک از قوانین و قواعد بین المللی
بویژه درخصوص منع دســتیبابی به سالح هسته ای پایبند
نبوده و زرادخانه ای مملو از کالهک های اتمی در سرزمین
های اشغالی انباشته اند.

ســخنگوی وزارت امور خارجه ادعــای حمایت ایران از
گسترش تروریسم در منطقه را نیز سخنی ناروا و بی اساس
خواند و اظهار داشــت :مبارزه بی امــان و قاطع جمهوری
اسالمی ایران با تروریســم بر همگان آشکار و امری بسیار
شفاف و روشــن است.قاسمی یادآور شد :بدون مبارزه ایران
با این پدیده شــوم و ضدبشری ،جهان امروز باید شاهد این
فاجعه هولناک برای جامعه بشــری می بود که تروریســت
های خون آشــامی چون داعش دارای دولت و سرزمین می
شدند و منطقه و جهان را در ورطه وحشت و جنایت خویش
می افکندند؛ تروریســمی که خاورمیانه و اروپا و آســیا نمی
شناسد و امنیت تمامی مردم جهان را با چالشی جدی مواجه
ساخته است .سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد :جمهوری
اسالمی ایران مفتخر است صادقانه و مصمم در مقابل گروه
های تروریســتی لجام گسیخته کنونی که هر روز در گوشه
ای از جهان شرارت می آفرینند ،ایستاده و خود را متعهد به
مبارزه ای بی امان با آنها می داند.

هشدار بهزیستی:

در آستانه رمضان مراقب سو استفاده موسسات خیریه از عواطف مردم باشید
معاون امور مشــارکتها ،اشــتغال و موسســات خیریه
بهزیستی اســتان تهران در آســتانه ماه مبارک رمضان در
خصوص فعالیت موسســات خیریه تحت نظارت بهزیستی
نکاتی را متذکر شد.
به گزارش ایسنا ،نورالدین فائقی با بیان اینکه گاه ًا مشاهده
شــده برخی سوء استفادهها از مردم در فضای مجازی تحت
عنوان موسســات خیریه و مراکزی از این دســت صورت
میگیریــد ،گفت :به هموطنان توصیه میشــود به اینگونه
پیامها کام ً
ال بیتوجه باشند و به آنها اعتماد نکنند.
وی با اشاره به اینکه لیست موسسات خیریه مجاز که تحت
نظارت بهزیستی استان تهران میباشند ،در سایت بهزیستی
استان موجود است و این لیست ماهیانه به روزرسانی میشود،

افزود :هموطنان میتوانند برای آگاهی از وضعیت موسسات
خیریه و استعالم آن به پایگاه اطالعرسانی بهزیستی استان
تهران به نشــانی www.behzistitehran.org.ir
مراجعه کنند.فائقی باتوجه به نزدیکی به ماه مبارک رمضان
ادامه داد :موسســات خیریه تحت نظارت بهزیستی به هیچ
عنوان حق جلب و جذب مشارکتهای مردمی اعم از نقدی
و غیرنقدی به صورت چاپ قبض ،نصب صندوق ،از طریق
فضای مجازی ،ایســتادن در میادین مرکزی و خیابانهای
اصلی و پر تردد شــهرها را بدون اخذ مجوز جلب و جذب از
کمیسیون ماده  26بهزیستی استان تهران را ندارند.
معاون امور مشــارکتها ،اشــتغال و موسســات خیریه
بهزیســتی اســتان تهران با تأکید بر اینکه تاکنون به هیچ

موسســه خیریهای از سوی بهزیســتی مجوز جلب و جذب
مشــارکتها در سطح شهر داده نشــده است ،خاطر نشان
کرد :موسسات خیریه میتوانند در صورت تقاضا به صورت
موردی و موقت برای ایامی مانند عید سعید فطر مجوز جلب
و جذب را از بهزیســتی اســتان تهران اخذ کنند.وی افزود:
هموطنان میتوانند برای جلوگیری از سوء استفاده از عواطف
نوعدوســتانه مردم ،در صورت مشاهده مواردی از این دست
موضوع را از طریق ســامانه پیامکی دفتر ارزیابی عملکرد و
پاسخگویی به شکایات با شــماره  30008530و همچنین
شــماره تماس  88879158مربوط به دبیرخانه کمیســیون
نظارت بر مراکز و موسســات غیر دولتی بهزیســتی استان
تهران اطالع دهند.

کوفی عنان دبیرکل پیشین سازمان ملل:

ترامپ باید با ایران گفتوگو کند
دبیرکل پیشین سازمان ملل با انتقاد از اظهارات ضد ایرانی
اخیر رئیسجمهور آمریکا گفــت :دونالد ترامپ باید با ایران
وارد گفتوگو شود.
به گزارش ایســنا ،کوفی عنان دبیرکل پیشــین سازمان
ملل در گفتوگو با خبرگزاری آسوشــیتدپرس ،به اظهارات
ضد ایرانی اخیر دونالــد ترامپ رئیسجمهور آمریکا واکنش
نشان داد.
وی گفت :ترامپ باید سراغ ایران برود و با این کشور که با

امضای توافق هستهای با قدرتهای جهانی و انتخاب مجدد
رئیسجمهور حســن روحانی تالش میکند با جهان تعامل
کند ،وارد گفتوگو شود.وی افزود :اگر من فرصت این کار را
داشتم به ترامپ میگفتم که سیاست خصومتآمیزش در قبال
ایران شامل دشــمن نامیدن و حامی مالی تروریسم دانستن
این کشور موجب برقراری صلح در منطقه خاورمیانه نخواهد
شد.عنان در ادامه گفتوگو تلفنی خود با آسوشیتدپرس تاکید
کرد :ایران بخشــی از راهحل مناقشات در خاورمیانه شامل
عراق و سوریه است و ما نمیتوانیم از این حقیقت فرار کنیم.

رئیسجمهور آمریکا که به تازگی برای شــرکت در نشست
کشورهای عربی–اسالمی و آمریکا به ریاض سفر کرده بود،
در اظهارات خصمانه خود علیه کشــورمان ایران را به حامی
اصلی تروریســم متهم کرد و از کشورهای جهان خواست تا
ایران را منزوی کنند.

سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها:

از چمران خواستیم ادعاهایش مبنی بر شائبه در شماراش آرا را ارایه دهد؛ نپذیرفت

ســخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در
واکنش بــه اعتراض چمران به روند شــمارش آرا انتخابات
شــورای شهر تهران گفت :هیات نظارت بر انتخابات شوراها
مهدی چمران را دعوت کرد تا بیاید و از نزدیک سیســتم را
مشــاهده کند و سخنان و ادعاهایش را با ما در میان بگذارد،
اما نیامد.
به گــزارش ایلنا فرهاد تجری ســخنگوی هیات مرکزی
نظــارت بر انتخابات شــوراها بــا بیان ایــن مطلب گفت:
نخواســتیم در نشستخبری دیروز این مساله را اعالم کنیم،

اما هیاتنظارت بر انتخابات شوراها مهدی چمران را دعوت
کرد تا بیاید و از نزدیک سیســتم را مشاهده کند و سخنان و
ادعاهایش را با ما در میان بگــذارد ،اما نیامد.او همچنین در
مورد این که چرا فرماندار تهران به نتایج تجمیع آرا دسترسی
نداشــته است ،گفت :اینکه فرماندار تهران این نتایج را ببیند،
فرقی نمیکند .آقای چمران و دیگر کاندیداهایی که به نتایج
انتخابات معترض هستند ،باید رای مردم و رویکرد آنها را در
این انتخابات بپذیرند ،چرا که آرای  15صندوق که لیســت
خدمت در آن هیچ رایی نیاورده بود ،دوباره شــمرده شــد و

هیــچ تغییری در تعداد آرا به وجود نیامد .همچنین تجری در
واکنش به سخنان رضا تقیپور در صحن علنی شورا مبنی بر
اینکه وزارت کشور نامه شکایت آنها در مورد نتایج انتخابات
را نپذیرفته و از آنها خواســته حضوری بیایند و انگشت بزنند،
در حالــی که چنین قانونی وجود ندارد ،گفت :قاعدتا خود فرد
یا وکیل حقوقیاش برای ارجاع نامه شکایت باید حضور یابد
و مســتندات خود را نیز ضمیمه نامه کند .نمیتوانیم با توجه
به ذهنیات و گفتوگوهای شفاهی افراد در صندوقها دخل و
تصرف کنیم ،چرا که این اقدام قانونی نیست.

مولوی عبدالحمید:

مردم فردی شجاع و صادق را برای اداره کشور انتخاب کردند
امام جمعه اهل ســنت سیستان و بلوچستان با تقدیر از
حضــور مردم در انتخابات اخیر ،گفت :جا دارد شــکرگزار
خدا باشیم که در یک آزمون بزرگ ،ملت ایران پیروز شد.
به گزارش ایسنا ،مولوی عبدالحمید اظهار کرد :ما امروز
در چشم جهانیان احساس عزت و غرور میکنیم که ملت
ایران به صحنه آمد و در جهت خوبی حرکت کرد .جا دارد
از ملت هوشمند ایران اسالمی تشکر و قدردانی کنم که با

تشخیص درست به پای صندوق رأی آمدند و با وحدت و
انسجام ،فردی شجاع و صادق را برای اداره کشور انتخاب
کردند.
وی خطاب به رئیسجمهور تاکید کرد :به شــما بشارت
میدهم که برای بار دوم رأی اعتماد ملت را کسب کردید
و راهــی را انتخــاب کردید که مثل دفعــه اول مردم به
صحنه آمدند .شور این مردم برای ما بسیار خاطره داشت

سياسي

و رأی باالی این مردم به شــما در دور دوم در تاریخ نظام
جمهوری اسالمی ایران بیسابقه است.
مولــوی عبدالحمیــد در پایان تأکید کرد :اهل ســنت
آمادهاند هر جا دولت آقــای روحانی صالح بداند خدمت
کنند و خواستار تغییر اساسی نسبت به جامعه اهل سنت و
اقوام و مذاهب هستند.

دالهای تهی و
سرگردانی ما
جواد شقاقی  -روز نامه نگار

در مناظرههای نامزدهای ریاســتجمهوری این دوره
شــاهد بودیم که بســیاری از دالهای ارزشــی گفتمان
جمهوری اســامی  ،خیلی به ندرت مورد اســتفاده قرار
گرفتند .این روند از دورههای قبلی نیز شــروع شده بود اما
در مناظرات امسال ملموستر بود.
چرا حضــور دالهای اخالقی به طــور کل ،و دالهای
ارزشــی گفتمان جمهوری اســامی به صورت خاص در
گفتار سیاســتمداران و حتی مردم عادی کمرنگ شــده
است؟ در این یادداشت سعی میکنم به این پرسش پاسخ
دهم.
در سومین مناظره که میان کاندیداهای ریاستجمهوری
برگزار شد ،حسن روحانی جملهای را گفت که میتوان آن
را شــاهکار تمام مناظرههای امسال و چکیدهای از اوضاع
جامعهمان و وضعیت گفتارهای این مناظرهها نیز دانست.
روحانی خطاب به ابراهیم رئیســی گفت :امام رضا را دیگر
از مــردم نگیرید .جمالتی نزدیک به مفهوم این جمله نیز
در این مناظره گفته شد ،نظیر این جمله که باز هم خطاب
به رئیســی گفته شد :از فقر مردم اســتفاده ابزاری نکنید.
اما جمله روحانی شاهبیت تمام این جمالت بود .اگر جمله
روحانی را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم ،زوایایی از پاسخ
این پرسش روشن خواهد شد .روحانی وقتی گفت امام رضا
را دیگــر از مردم نگیرید ،با آوردن قید دیگر میخواســت
بگوید همه چیز از مردم گرفتهشده است حدأقل این یکی
را از مردم نگیرید.
به این ســوال از دو منظر میتوان پاســخ گفت؛ یکی
از منظــر عملکردهای نظام سیاســی در اســتفاده نابجا
از دالهــای مرکزی و تثبیت کننــده جامعه ،و دیگری از
منظر شــرایط عمومی و نوع صورتبندی اجتماعی .اما به
نظر میرســد اگر صورتبندی اجتماعیای که در آن قرار
داریم بیشتر مورد بررسی قرار گیرد ،حتی شاید علت اصلی
عملکرد نظام سیاسی در استفاده نادرست از دالهای حیات
بخش جامعه نیز قابل فهم شود.
مدرنیته را دورهای میدانند که در آن انســان به عنوان
سوژه مطرح میشود .یعنی موجودی که تصور میشود قادر
به شناسایی جهان پیرامون و دست بردن در آن است .این
ســوژه بودن در درون گفتمان اســت که به وجود میآید.
گفتمانها نظامهای معنایی هســتند کــه افراد خود را به
وسیله دالهای درون آنها باز میشناسند ،هویت مییابند،
موقعیتشــان به عنوان یک سوژه مشخص میشود و بر
اســاس آن عمل میکنند .گفتمانها ذهنیتهای افراد را
میســازند ،آنها را تبدیل به سوژه میکنند و بینششان را
از زندگی و جهانی که در آن حضور دارند شکل میدهند.
دالهــا یا کلمات در درون گفتمان معنا مییابند .دالهای
مختلف با در کنار هم قرار گرفتنشــان و چفت و بســت
خوردنشان با همدیگر یک نظام معنایی را میسازند و در
درون همــان نظام نیز معنا می یابند .هیچ دالی به خودی
خود و جدای از یک گفتمان دارای معنا و مفهوم نیســت.
خود گفتمانها نیز زمانمند و مکانمند هستند و با فرمهای
زندگی مرتبط میباشــند .گفتمانهــا نمیتوانند خارج از
صورتبندیهای اجتماعیای که به آن تعلق دارند ،کاربرد
داشته باشند.
همانطور که اشاره شد میان گفتمانها با فرمهای زندگی
رابطهای دائمی برقرار است ،هر چند که نمیتوان قاعدهای
خاص را میان آنها متصور شد .نظامهای معنایی از فرمهای
زندگی تأثیــر میپذیرند و متقابال بر آنها اثر میگذارند اما
نمیتوان اولویت و تعیین کنندگــیای برای یکی از آنها
قائل شد.
یک گفتمان را میتوان به عنوان طرحوارهای مفهومی
نام برد که بر اساس تجربههایمان از زندگی شکل میگیرد
یا پیشاپیش در ذهنمان طراحی میشود و بر اساس آن با
زندگی و اتفاقات روزانه رویارو میشویم ،تصمیم میگیریم
و دست به عمل میزنیم .حال برگردیم به سوال اصلی این
یادداشــت و اینکه چرا از دالهای ارزشی و تثبیت کننده
جامعه ،در گفتارهای سیاســتمداران و افراد عادی کمتر
استفاده میشود؟
جواب من به این سوال چنین است :ما در وضعیتی قرار
گرفته ایم که اساس ًا هیچ نظام معناییای وجود ندارد.؛ بدون
نظامهای معنایی دالها یا کلمات نیز نمیتوانند دارای معنا
و مفهوم باشــند؛ و از آنجا که نظامهای معنایی با اشکال
زندگی مرتبط هستند ،علت این مساله را نیز باید در شکلی
از زندگی که ما هماکنون با آن دســت به گریبان هستیم
جستجو کرد.
امــروزه زندگی از چنان ســرعتی برخوردار اســت که
اجازه شــکلگیری هیچ گونه نظامی را چه از نوع معنایی،
اقتصادی ،فرهنگی و...را نمی دهد .در یک شــرایط سیال
و دائما متغیر تنها چیزهای بســیار کوچک و موقتی که در
موقعیتهــای خاص به درد بخورنــد ،کاربرد دارند .وقتی
افراد با ســرعت هر چــه تمام دائما در حــال جابجایی و
تغییر موقعیت هستند ،نظامهای معنایی نه میتوانند شکل
بگیرند و نه اینکه به درد می خورند .اشــخاص به صورت
مکرر تغییــر فضا می دهند و گاهی در یک آن در چندین
فضا قرار می گیرند.
با این شرایط انسانها نه میتوانند فضا را برای خود قابل
درک کننــد و نه اینکه در این نوع از صورتبندی اجتماعی
گفتمانی قابل شکل گیری اســت؛ و بدون گفتمانها نیز
دالها معنای خود را از دســت دادهانــد .و به این ترتیب
انســانها نیز بدون داشــتن هیچ گونه ذهنیتی ،همچون
پیکرهایی بی روح هســتند که فقط در حرکتاند .امروزه
استفاده از دالها تنها به عنوان نقابی ست که عریانیمان را
بپوشاند ،یا استفاده از ته مانده معنایی آنها برای برانگیختن
خاطرهای گنگ و مبهم از دورانی فراموش شده .هر چقدر
که در دالها دمیده میشود باز هیچ اثری روی کسی ندارند
و هیچ فردی ســوژه هیچ نظام معناییای نیست؛ زندگی
برای همه بیمعنا شده است.

