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مرور/ مخالفت محيط زيست با انتقال آب خزر به درياچه اروميه

    سال 91: همزمان با عمليات اجرايي طرح شيرين سازي و انتقال آب از درياي خزر به حوزه فالت مركزي، طرح انتقال آب 
درياي خزر به درياچه اروميه براي حل بحران خشكسالي درياچه اروميه در دولت دهم مطرح شد. 

    سال 92: دولت دهم همچنان به انتقال آب درياي خزر به اروميه اصرار دارد، اما كارشناسان محيط زيست و صاحب نظران 
به شدت از اين طرح انتقاد كردند. 

    سال 93: سازمان محيط زيست در دولت يازدهم از طرح هاي تازه براي حل بحران خشكسالي درياچه اروميه خبر داد، در 
اين طرح ها خبري از انتقال آب درياچه خزر به اروميه نيست. 

    سال 94: با ورود آب به درياچه اروميه، بخشي از مشكالت اين درياچه حل شد. اما همچنان خطر آن را تهديد مي كند . 
و امروز 

معاون محيط زيست دريايي سازمان حفاظت محيط زيست با تاكيد بر اينكه سازمان حفاظت محيط زيست با انتقال آب 
درياي خزر به درياچه اروميه مخالف اس��ت، گفت: » اجراي انتقال آب ها مشكالت بس��ياري براي ايران ايجاد خواهد كرد. 

همچنين با اجراي انتقال آب توسط ايران راه براي ساير كشورها نيز باز مي شود كه از اين آب ها برداشت كنند.«

گاهي بي هيچ بهانه اي كس��ي را دوس��ت داري، اما گاهي ب��ا هزار دليل ه��م نمي تواني يكي را 
دوست داشته باشي. 

گري�ز دلپذي�ر -آن�ا گاوال�دا

بزنگاه

 فالش بك

فرانك اس��ليد: تو زندگيم هر وقت به يه دو راهي رسيدم، بدون اس��تثنا مي دونستم راه درست 
كدومه، ولي هميش��ه راه غل��ط رو انتخاب كردم. مي دوني چرا؟چون راه درس��ت لعنتي هميش��ه 

سخت تر بود. 

آروينتيتر مصور/ تلگرام 

جامعه شناس��ان و روانشناس��ان اجتماع��ي معتقدند؛ 
جامعه اي منظم و سالم است كه درآن مردم خود را ملزم به 
رعايت قوانين بدانند. جامعه اي  را تصور كنيد كه مردم براي 
خريد نان يا هر كاالي ديگري كه نياز به صف كشيدن دارد، 
به شكلي منظم و آرام در راستاي هم ايستاد ه اند و به حقوق 
يكديگر احترام مي گذارند. قطعا در چنين شرايطي افراد با 
آرامش به كارهاي روزانه شان مي رسند و براي هر چيز ساده 
و پيش پا افتاده اي عصبي و تند نمي ش��وند. اما ما اين روزها از اين دست عصبيت ها 
را به كرات در جامعه مي بينيم؛ رفتارهايي كه ريشه همه آنها در احترام متقابل افراد 
به رعايت حقوق و قوانين اس��ت. مردم از هر قش��ر و گروهي كه باشند از هرج و مرج 
و نقض قوانين عصبي مي ش��وند و آرامش خود را از دست مي دهند. نمي توان انتظار 
داش��ت در جامعه آرامش باشد، اما قوانين رعايت نش��ود. آرامش يك جامعه در گرو 
رعايت قوانين تك تك افراد جامعه است. افرادي كه همه در حقوق اجتماعي از يك 
س��طح برخوردار هس��تند و تفاوتي بين آنها نيس��ت. زن، مرد، پير و جوان همه در 
رعايت قوانين از يك سطح برخوردار هستند. خداوند همه را يكسان آفريده و كسي 
را برتر از ديگري قرار نداده  است، بنابراين افراد جامعه هم بايد در رعايت قوانين خود 
را هم سطح ديگري بدانند. متاسفانه در جامعه امروزي اين فرهنگ ترويج پيدا كرده؛ 
هر فردي از ديدگاه خود امتيازاتي براي خود قايل مي شود و براساس آنها خود را برتر 
از ديگران مي داند. اين نگاه باعث ش��ده تا افراد خود را ملزم به رعايت قوانين ندانند 
و مدام احس��اس كنند مي توانند با روش هايي قوانين را دور بزنند. اين افراد احساس 
مي كنند قوانين براي باقي افراد جامعه نوش��ته ش��ده و آنها الزم نيست كه زحمت 

رعايت قوانين را به خود بدهند. 
اين عدم رعايت قوانين به هر ش��كل و نوع��ي كه در جامعه  اتف��اق مي افتد، 
آزاردهنده است. حقوق هر فردي در جامعه به مس��اوي تقسيم شده و هيچ كس 
بر ديگري برتري ندارد. بنابراين همه ملزم به رعايت قوانين و نظاماتي هس��تيم 
كه براي ما وضع شده  اس��ت؛ قوانيني كه رعايت آنها باعث مي شود تا در شهري 
آرام و ام��ن زندگي كنيم. در ش��هري ك��ه همه افراد ب��ه يك مي��زان قوانين را 
رعايت مي كنن��د، ناهنجاري هاي اجتماعي كمتري اتف��اق مي افتد و كمتر افراد 
سروكارش��ان به مراجع قانوني مي افتد. چنين جامعه اي مي تواند در مسير رشد 
و حركت و توس��عه قرار بگيرد و بيش��تر از جوامع ديگر به توس��عه برسد. دولت، 
مديران، نهادهاي مختلف، هركدام مس��ووليت هايي دارند ك��ه بايد به آنها عمل 
كنند، اما در كنار تمام اينها، هر ش��هروند هم مس��ووليت هاي اجتماعي دارد كه 
بايد آن را بداند و به آن عمل كند. مهم ترين وظيفه ما ش��هروندان، همين رعايت 
قوانيني اس��ت كه براي احقاق حقوق همه نوشته و اجرا ش��ده و تا زماني كه اين 
حقوق را نس��بت به يكديگر قبول نكني��م و رعايت هم نكنيم، جامع��ه ايراني به 
٭حقوقدان  سمت پيشرفت و توسعه قدم برنمي دارد.  

اينروزهاكسيبهفكررعايتحقوقشهروندينيست

ماهمهباهمبرابريم

فريده غيرت*نگاه آخر

فيلم بوي خوش زن- مارتن برست

كرگدن نامه

هيچ كس با نفوذ »دش��من« موافق نيس��ت. جل��وي هر نوع 
نفوذي را بايد گرفت؛ س��لمنا. اگر از تجربه هاي تلخ گذشته پند 
گرفته باشيم- كه بي شك گرفته ايم- تا آنجا كه مقدور است بايد 
راه تكرار بر خطر ببنديم و نگذاريم كه اجانب با ظواهر گول زننده 
در اركان دولت و ملت نفوذكنن��د و دوباره روز از ن��و، روزي از نو 
گرفتارمان كنند و بابت سود خود به ما ضرر برسانند. ما خاطرات 
خوبي از پرتغالي ها و انگليسي ها و آمريكايي ها نداريم. از روس ها 
هم همين طور، اما جلوي نفوذ را گرفتن و راه استعمار و استثمار 
را سد كردن يك بحث اس��ت، فحش دادن و بد گفتن و  از جهان 
رو برگرداندن يك بحث ديگر. ما كش��ور مستقلي هستيم و اين 
استقالل را نيز ارزان به دست نياورده ايم. سال ها تالش كرده ايم، 
انقالب كرده ايم، ش��هيد داده ايم، عاطفي و اقتصادي و اجتماعي 
هزينه ه��اي گ��زاف پرداخته ايم تا اس��تقالل سياس��ي مان را به 
دس��ت بياوريم. اما آيا هر نوع رابطه تجاري، اقتصادي، فرهنگي 
و سياس��ي به منزله مخدوش ش��دن استقالل اس��ت؟ در مورد 
بديهيات حرف مي زنم. كيست كه نداند استقالل و انزوا ربطي به 
هم ندارند. ما مي توانيم دور كشورمان ديوار بكشيم، باالي ديوار 
هم سيم خاردار بكشيم، به س��يم خاردار هم برق وصل كنيم، نه 
بگذاريم كسي داخل شود و نه بگذاريم كسي خارج شود. بعضي 
كشورها هم اتفاقا اين كارها را كرده اند. هيچ كس را راه نمي دهند، 
هركس ه��م بخواهد از كش��ور خارج ش��ود، چاره اي ن��دارد جز 
آنكه فرار كند. اما اين تنهايي و انزوا را اس��تقالل نمي نامند. اتفاقا 
براي حفظ استقالل بايد ديپلماس��ي فعال و قوي داشته باشيم 
و با جهان - جز يكي، دو مورد اس��تثنا- رفت و آمد داشته باشيم 
و با حفظ هوشياري جلوي س��لطه و نفوذش��ان را بگيريم. اينها 
كه مي گوي��م بديهياتند حت��ي از بديهيات هم ي��ك چيزي آن 
طرف ترند اما بعضي از دوستان  ما هس��تند كه از ديدن خارجي 
كهير مي زنن��د و هر نوع م��راوده اي را حمل بر نف��وذ مي گيرند. 
من روزنامه ن��گارم و مدام اخبار سياس��ي و اجتماعي و اقتصادي 
كشور را پي مي گيرم. به اخبار س��ري و محرمانه دسترسي ندارم 
و از همين سايت ها و روزنامه ها مي فهمم كه موقعيت سياسي و 
اقتصادي ايران تغيير كرده و در جهان جنب و جوشي افتاده كه با 
ايران وارد معامله شوند، مذاكره  كنند و نقش و جايگاه جمهوري 
اسالمي را به رسميت شناس��ند. اين خيلي مهم است. سال هاي 
سال صهيونيست ها تالش كردند تا ما منزوي شويم و از مناسبات 
دنيا كنار گذاش��ته ش��ويم. حتي تا حد زيادي تالش شان جواب 

داد و براي چند س��ال ما تحريم اقتصادي و سياس��ي شديم. اما 
خدا را ش��كر ورق برگشت و س��ردمداران دنيا اعتراف كردند كه 
بي حضور ايران نمي توانند مش��كالت دنيا را حل كنند. تا همين 
چند سال پيش وقتي مي خواس��تند بحران سوريه را حل و فصل 
كنند، عامدان��ه و متظاهرانه م��ا را كنار مي گذاش��تند. اما امروز 
مي بينيد كه هر كاري مي خواهند بكنن��د، يك پاي ثابتش ايران 
اس��ت. اين يعني اينكه دستگاه ديپلماس��ي ما خوب كار كرده و 
الحمدهلل رب العالمين تير دشمنان مان- به خصوص نتانياهو- به 
سنگ خورده. تير صهيونيست ها در خيلي جاها به سنگ خورده. 
اينها در جهان الق��ا كردند كه اي��ران ناامن و براي گردش��گران 
خطرناك است كه به ايران بيايند. اما خدا را شكر ايران امن است 
و گردش��گر را نيز احترام مي  گذارد. معلوم اس��ت ك��ه رفته رفته 
بازار گردشگري هم دارد از كس��ادي درمي آيد و روز به روز تعداد 
مسافران اروپايي زيادتر مي شود. خدا را شكر. ما مسلمانيم و پيرو 
پيامبري هستيم كه فرمان مان داد، »اكرم الضيف ولوكان كافرا« 
مهمان را گرامي بداريد حتي اگر كافر باشد. اهل كتاب كه جاي 
خود دارند. مهمان را هر كه هست بايد محترم شمرد و جاسوس 
را هر كه باش��د بايد به مام��وران امنيتي و پلي��س ضداطالعات 
سپرد. اين قاعده مسلماني اس��ت- به خصوصيات ملي و بومي ما 
هم برمي گردد- كه غريب را نيازاريم و امنيتش را از بين نبريم. به 
قول شيخ ما سعدي شيرازي »نكو بايدت نام و نيكو قبول/ نكودار 
بازارگان و رسول/ بزرگان مس��افر به جان پرورند/ كه نام نكويي 
به عالم برند«؛ همين مس��افران هس��تند كه خبر نيك و بد را در 
عالم مي پراكنند. از همين رو شيخ هشدار داده كه »تبه گردد آن 
مملكت عنقريب/ كزو خاطر آزرده آيد غريب/ غريب آش��نا باش 
و سياح دوست/ كه س��ياح جالب نام نكوست« اين خوب نيست 
كه جلوي هتلي كه هنوز مسافرينش نرس��يده اند، تجمع كنيم 
و با انگليسي غلط بگوييم كه اينها جايي در اين شهر شهيدپرور 
ندارند. كجاي مس��لماني و روحيه انقالبي است كه به مسافري- 
ولو كافر يا دشمن خوني- بگوييم ما پذيراي تو نيستيم. بعد هم 
چون انگليس��ي مان خوب نيست به بدترين ش��كل حرف مان را 

ترجمه كنيم و دل سياحان را از خودمان برنجانيم.
جلوگيري از تسلط و نفوذ دشمن اين نيست كه به مهمانان 
انگليس��ي بي حرمتي كنيم و از مس��ووالن بخواهي��م آنها را از 
ش��هر و ديارمان بيرون كنند. »نكو دار ضيف و مسافر عزيز/ وز 

آسيبشان بر حذر باش نيز.«

سيد علي ميرفتاح

روايتياز13سالزندگيهوشنگگلشيريبراينوشتنيكرمان

اگرنمينوشت،ميمرد

در همين حوالي 

خيلي سال گذشته اس��ت، شايد 30 س��ال. نوارهاي كاستي 
اينجا و آنجا مي ديدم، روي همه ش��ان نوشته ش��ده بود مادر. هر 
وقت به اصفهان مي رفت، يا مادر سالي يك دوماه به تهران مي آمد، 
مي نشس��ت پاي صحبتش تا برايش از خيلي قديم ه��ا بگويد. از 
زماني كه هنوز ازدواج نكرده بود، و از ازدواجش در 13س��الگي با 
پدرش كه خيلي بزرگ تر از مادرش بود و گويا پيش تر هم ازدواج 
كرده بود اما غيبش زده بود. مادر با آن نحوه روايتش كه گلشيري 
هم خود را وامدار آن مي دانس��ت، مي گفت، ب��ا همان لهجه اصفهاني غليظ��ش. از پيش از 
ازدواجش، از ازدواجش با مردي كه مي رفت و س��الي دو سالي پيدايش نمي شد و بچه ها كه 
پي درپي مي آمدند. از شهر به شهر شدنش و باالخره استقرارش��ان در محله كارگري آبادان 
و كودكي و نوجواني هوش��نگ. و بازگشت ش��ان به اصفهان و... همه را جمع كرده بود براي 
روزي كه بنشيند جن نامه را بنويس��د. تحرير بخش هاي اول با دس��ت بود. روي كاغذهاي 
كاهي درازتر از آچهار. مدتي بعد كامپيوتري خريد و كس��ي را استخدام كرد تا برايش همه 
دستنوشته ها را تايپ كند. ديگر مي خواست كار را تمام بكند. آغاز تا زمان جواني راوي سير 
روايت رئاليستي اس��ت. يادم هس��ت فصل اول را براي آذر نفيس��ي خواند و او گفت كه اين 
نخستين رمان رئاليستي فارسي به معناي واقعي اس��ت. اما از ميانه كار گويي روايت او را به 
سمت وس��ويي ديگر برد. به جهان ماورا. به تحول راوي دين خو كه مي خواهد راه به جهان از 
ما بهتران ببرد، تغيير و تكامل را دوست ندارد و جهاني مي خواهد »بسامان«، مسطح و ثابت 
كه همه كائنات به گردش بچرخند. مي خواهد جهان را از حركت بازدارد و به روزگار خوش 
گذشته برگرداند. به اينجا كه رس��يد، به تحول راوي كه نمي دانم از كجاي نوشتن رخ داد، و 
البته گمان نكنم از ابتدا آگاهانه به آن انديشيده بود، ش��روع كرد به خواندن هرچه داشتيم 
و به دس��تش مي رس��يد از متون جن و جن گيري، مي رفت با هر كس كه در اين عوالم بود 
حرف مي زد، در جلس��ات دراويش و جلسات پيروان ساي بابا ش��ركت مي كرد. با جن گيرها 
و دعانويس ها هم نشس��ت و يادداش��ت برداش��ت. كتاب هاي جادوگري اروپا را هم خواند. 
داير＼  المعارف جادوگري در جهان را هم خوان��د. البته در حاصل نهايي يعني رمان  جن نامه 
رد اندكي از همه اينها مي توان يافت، اما وسواس��ش و جدي گرفتن كار نمي گذاشت سهل 
بگيرد. غرق ش��د در اين عوالم تا راوي را خوب بشناسد و بسازد، در پوس��ت او و درون كاسه 
س��رش برود. ديگر باقي را خودش روي كامپيوتر تايپ مي كرد. سال ها هم به اين گذشت با 
داستان هايي كه در اين ميانه نوش��ت، يا حتي كارهاي بلندتر، تا اينكه فرصتي فراهم شد، و 
معجزه قرن به نظرش، ديسكت فايل هاي جن نامه، را برداشت با نوارهاي مادر و رفت آلمان 
در خانه هاينريش بل، و بعدش در بِرِمن در خلوت و سكوت كار را شش ماهه نهايي كرد. بعد 
هم فرستاد من غلط گيري اي كردم و بعد رسيد به ناشر در سوئد. اين سخت گيري و جديت 
را هميش��ه در او مي ديدم. بعد از مرگش كه كاغذهايش را مرتب مي ك��ردم به انبوه عظيم 
فيش هايش برخوردم. بخش زيادي مربوط مي شد به رمان زالنامه كه نيمه كاره ماند. بخشي 
به رمان نيمه كاره مانده ديگري ك��ه برايش انبوهي فيش بود درباره دوران مغول، س��كه ها، 
لباس ها، خوراك ها سواي تاريخ و جغرافيا و... حيرت انگيز بود حتي براي مني كه شمه ايش را 
در 21سال زندگي مشترك ديده بودم. ميزاني كه مي خواند، از كتاب و نشريه، حيرت آور بود. 
يك لحظه غافل نمي شد. كنجكاوي اش صدها بار بيش از من بود كه گاه دچار توهم مي شدم 
كه هرچه را بايد ببينم، ديده ام. هنوز كودكانه كنجكاو بود و مي خواست بداند و آدم ها را كه از 
كنارش مي گذشتند، بشناسد. از پا نمي نشست و مرزي براي خود نمي شناخت، حتي زمان 
جنگ كه با نامي ديگر به خوزس��تان رفت، به نزديكي خط مقدم، تا خ��ود ببيند. و اين انگار 
خصلتي است يا كهكشان خصالي كه جايش اين روزها بيش وكم خالي شده و فقر شناخت 
و تجربه، تالش نكردن و سهل گرفتن كار، از س��طح عبور كردن سبب توليد آثاري مي شود 
كه جهاني تجربه شده از درون را با آدم در ميان نمي گذارند. نوشتن وقتي دليل وجودي شد، 
يعني، چنان كه خود از پيش از ازدواجمان گفته بود، اگر نمي نوشت مي مرد، نمي شود ساده 
گرفت. سرگرمي اش نبود يا ارضاي شهوت ديده ش��دن. زندگي اش بود و ما، من و بچه ها، به 
تصريح خودش، در درجات بعدي قرار مي گرفتيم. مي نوش��ت تا ب��ه قول خودش بفهمد بر 
ما چه رفته است، بر او چه رفته است و جن هاي درون مان را پيش رويمان مي گذاشت. اگر تا 

اعماق دوزخ آفرينش نرفته بود، از عهده اين كار برنمي آمد. 
پي نوش�ت: در تاريخ ها اگر بگرديد، امروز س�الروز روزي اس�ت كه هوشنگ 
گلشيري بعد از 13سال نوشتن رمان »جن نامه« را تمام كرده؛ اتفاقي كه بهانه شد 
تا از فرزانه طاهري بپرسيم چطور نويسنده اي مثل گلشيري 13سال زندگي خود 

را به پاي يك رمان گذاشت و چرا امثال گلشيري ديگر در ادبيات ما نيستند. 

فرزانه طاهري 

نگاهيواقعگرايانهبهآماروارقاميكهمنتشرميشود

بهدرصدهايكمقانعباش

بازخواني خبر تازه رسيده 

جانشين فرمانده ناجا دقيقا در روزي كه »تيغ زني« از يك وزيرسابق رسانه  اي 
شده، اعالم كرده: »جرايم خشن و سرقت هاي مسلحانه در كشور كاهش يافته.« با 
كنار هم گذاشتن اين خبرها، مي شود دو نگاه مختلف داشت؛ در شكل بدبينانه به 
آمارهاي جانشين فرمانده ناجا نگاه كرد و ماجراي »تيغ زني« از وزيربهداشت دولت 
دهم را پررنگ ك��رد و آمارها را قبول نكرد يا با نگاه��ي خوش بينانه، قبول كرد كه 
آمارها درست است و كاهش سرقت مس��لحانه به اين معنا نيست كه ديگر سرقت 
مسلحانه اي نبينيم و بهتر اس��ت از همين رقم هفت درصدي كه در خبر مربوط به 
ناجا اعالم شده، اس��تقبال كنيم. عادت قديمي و پررنگ شده اين سال ها مي گويد 
كه بايد نگاه بدبينانه را داش��ت. بايد در كنار خبر مربوط به ماجراي وزيربهداشت، 
يادآوري كرد كه در تمام روزهاي گذشته و زندگي واقعي، آدم هايي را مي شناسيم 
كه گرفتار دزدي مس��لحانه يا اصطالح خودماني اش »تيغ زني« شده اند و كاهش 
جرايم »هفت درصدي« مشكلي را حل نمي كند. اما وقتي كمي از عادت ها فاصله 
مي گيريم و زاوي��ه دوربين را مي چرخاني��م، اتفاق هاي ديگري خودش را نش��ان 
مي دهد؛ اتفاق هايي كه مي گويد تا همين چند وقت پيش همه آمارهاي مربوط به 
آسيب هاي اجتماعي به سمت صعود پيش رفته و اين آمار تازه از كاهش دزدي ها، 
خشونت ها و جرايمي از اين دست، يعني تعدادي از آسيب ديدگان اجتماعي كه به 
سمت جامعه ستيزي حركت كرده اند، از مسير خود بازگشته و ديگر نمي خواهند 
با قمه كش��ي در خيابان يا تهديد زندگي ش��هروندان و اتفاق هايي از اين دس��ت، 
هم خود را درگي��ر كنند و هم م��ردم را. نگاه خوش  بينانه مي گوي��د كه احتماال از 
ميان صددرصد آس��يب ديدگان اجتماعي، آس��يب هاي جماعتي هفت درصدي 
كم ش��ده و آنها به زندگي معمولي شهروندان معمولي بازگش��ته اند؛ اتفاقي كه در 
سال هاي گذش��ته كمتر ديده و كمتر تجربه ش��ده. هفت درصد شايد روي كاغذ 
عدد و رقمي كم باشد، اما اگر همين هفت درصد را مقابل رشد منفي صددرصدي 
جرايم بگذاريم، نشانه اي خوب و درست مي شود؛ نشانه اي كه در حد اعتدال زاويه 
نگاه به خبرها و آنچه نگاه واقع گرايانه به ش��رايط مي نامند، نشانه اي خوب و مثبت 
تلقي مي شود و بهانه اي براي اينكه؛ شايد حاال وقتش رسيده دست از آن نگاه هاي 
بدبينانه و منتقدانه كه در س��ال هاي اخير و با توجه به ش��رايط گذش��ته داشتيم، 
 برداريم و توجه خود را اندكي به س��مت اتفاق هاي حداقل��ي خوب و مثبت ببريم؛ 
اتفاق هايي كه مي گوين��د مردم ايران از س��ال 92، در آماره��اي جهاني درصدي 
اميدوارتر از سال هاي گذشته هستند و حاال درست است كه اين درصد كم توانايي 
جابه جايي از پله ه��اي آخر جدول به ابت��دا را ندارد، اما همين كه باعث مي ش��ود 
در ادامه مسير زندگي يك جامعه، آدم هايي نااميد، آس��يب ديده و جامعه گريز به 
آغوش جامعه بازگردند و كافي است تا اميدوار باشيم و گاهي هم درباره نشانه هاي 

خوب حرف بزنيم و آنها را پررنگ تر از ناخوشايندي ها ببينيم.

نازنين متين نيا


