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سال :91همزمان با عمليات اجرايي طرح شيرينسازي و انتقال آب از درياي خزر به حوزه فالت مركزي ،طرح انتقال آب
دريايخزربهدرياچهاروميهبرايحلبحرانخشكساليدرياچهاروميهدردولتدهممطرحشد.
سال:92دولت دهم همچنان به انتقال آب درياي خزر به اروميه اصرار دارد ،اما كارشناسان محيطزيست و صاحبنظران
بهشدتازاينطرحانتقادكردند.
سال :93سازمان محيطزيست در دولت يازدهم از طرحهاي تازه براي حل بحران خشكسالي درياچه اروميه خبر داد ،در
اينطرحهاخبريازانتقالآبدرياچهخزربهاروميهنيست.
سال :94باورودآببهدرياچهاروميه،بخشيازمشكالتايندرياچهحلشد.اماهمچنانخطرآنراتهديدميكند.
وامروز
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 آبها مشكالت بس��ياري براي ايران ايجاد خواهد كرد.
همچنينبااجرايانتقالآبتوسطايرانراهبرايسايركشورهانيزبازميشودكهازاينآبهابرداشتكنند».
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اين روزها كسي به فكر رعايت حقوق شهروندي نيست
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سيد علي ميرفتاح

غريب آشنا باش و سياحدوست

ما همه باهم برابريم
جامعهشناس��ان و روانشناس��ان اجتماع��ي معتقدند؛
جامعهاي منظم و سالم است كه درآن مردم خود را ملزم به
رعايت قوانين بدانند .جامعهايرا 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 ايستا دهاند و به حقوق
يكديگر احترام ميگذارند .قطعا در چنين شرايطي افراد با
آرامش بهكارهاي روزانهشان ميرسند و براي هر چيز ساده
و پيشپا افتادهاي عصبي و تند نميش��وند .اما ما اين روزها از اين دست عصبيتها
را بهكرات در جامعه ميبينيم؛ 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 ميش��وند و آرامش خود را از دست ميدهند .نميتوان انتظار
داش��ت در جامعه آرامش باشد ،اما قوانين رعايت نش��ود .آرامش يك جامعه در گرو
رعايت قوانين تكتك 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 نداد ه است ،بنابراين افراد جامعه هم بايد در رعايت قوانين خود
را همسطح ديگري بدانند .متاسفانه در جامعه امروزي اين فرهنگ ترويج پيدا كرده؛
هر فردي از ديدگاه خود امتيازاتي براي خود قايل ميشود و براساس آنها خود را برتر
از ديگران ميداند .اين نگاه باعث ش��ده تا افراد خود را ملزم به رعايت قوانين ندانند
و مدام احس��اس كنند ميتوانند با روشهايي قوانين را دور بزنند .اين افراد احساس
ميكنند قوانين براي باقي افراد جامعه نوش��ته ش��ده و آنها الزم نيست كه زحمت
رعايت قوانين را بهخود بدهند.
اين عدم رعايت قوانين به هر ش��كل و نوع��ي كه در جامعه اتف��اق ميافتد،
آزاردهنده است .حقوق هر فردي در جامعه به مس��اوي تقسيم شده و هيچكس
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 ميشود تا در شهري
آرام و ام��ن زندگي كنيم .در ش��هري ك��ه همه افراد ب��ه يك مي��زان قوانين را
رعايت ميكنن��د ،ناهنجاريهاي اجتماعي كمتري اتف��اق ميافتد و كمتر افراد
سروكارش��ان به مراجع قانوني ميافتد .چنين جامعهاي ميتواند 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��ووليتهايي دارند ك��ه بايد به آنها عمل
كنند ،اما در كنار تمام اينها ،هر ش��هروند هم مس��ووليتهاي اجتماعي دارد كه
بايد آن را بداند و به آن عمل كند .مهمترين 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 برنميدارد.

هيچكس با نفوذ «دش��من» موافق نيس��ت .جل��وي هر نوع
نفوذي را بايد گرفت؛ س��لمنا .اگر از تجربههاي تلخ گذشته پند
گرفته باشيم -كه بيشك گرفتهايم -تا آنجا كه مقدور است بايد
راه تكرار بر خطر ببنديم و نگذاريم كه اجانب با ظواهر گولزننده
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 پرتغاليها و انگليسيها و آمريكاييها نداريم .از روسها
هم همينطور ،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 بهدست نياوردهايم .سالها تالش كردهايم،
انقالب كردهايم ،ش��هيد دادهايم ،عاطفي و اقتصادي و اجتماعي
هزينهه��اي گ��زاف پرداختهايم تا اس��تقالل سياس��يمان 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 ميزنم .كيست كه نداند استقالل و انزوا ربطي به
هم ندارند .ما ميتوانيم 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 كردهاند .هيچكس را راه نميدهند،
هركس ه��م بخواهد از كش��ور خارج ش��ود ،چارهاي ن��دارد جز
آنكه فرار كند .اما اين تنهايي و انزوا را اس��تقالل نمينامند .اتفاقا
براي حفظ استقالل بايد ديپلماس��ي فعال و قوي داشته باشيم
توآمد داشته باشيم
و با جهان  -جز يكي ،دو مورد اس��تثنا -رف 
و با حفظ هوشياري جلوي س��لطه و نفوذش��ان را بگيريم .اينها
كه ميگوي��م بديهياتند حت��ي از بديهيات هم ي��ك چيزي آن
طرفترند اما بعضي از دوستانما هس��تند كه از ديدن خارجي
كهير ميزنن��د و هر نوع م��راودهاي را حمل بر نف��وذ ميگيرند.
من روزنامهن��گارم و مدام اخبار سياس��ي و اجتماعي و اقتصادي
كشور را پي ميگيرم .به اخبار س��ري و محرمانه دسترسي ندارم
و از همين سايتها و روزنامهها ميفهمم كه موقعيت سياسي و
اقتصادي ايران تغيير كرده و در جهان جنب و جوشي افتاده كه با
ايران وارد معامله شوند ،مذاكرهكنند و نقش و جايگاه جمهوري
اسالمي را به رسميت شناس��ند .اين خيلي مهم است .سالهاي
سال صهيونيستها تالش كردند تا ما منزوي شويم و از مناسبات
دنيا كنار گذاش��ته ش��ويم .حتي تا حد زيادي تالششان جواب

بازخواني خبر تازه رسيده

نازنينمتيننيا

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
بيحضور ايران نميتوانند مش��كالت دنيا را حل كنند .تا همين
لوفصل
چند سال پيش وقتي ميخواس��تند بحران سوريه را ح 
كنند ،عامدان��ه و متظاهرانه م��ا را كنار ميگذاش��تند .اما امروز
ميبينيد كه هركاري ميخواهند بكنن��د ،يك پاي ثابتش ايران
اس��ت .اين يعني اينكه دستگاه ديپلماس��ي ما خوب كار كرده و
الحمدهللربالعالمين تير دشمنانمان -بهخصوص نتانياهو -به
سنگ خورده .تير صهيونيستها 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 ميگذارد .معلوم اس��ت ك��ه رفتهرفته
بازار گردشگري هم دارد از كس��ادي درميآيد و روز به روز تعداد
مسافران اروپايي زيادتر ميشود .خدا را شكر .ما مسلمانيم و پيرو
پيامبري هستيم كه فرمانمان 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 برميگردد -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 ميپراكنند .از همينرو شيخ هشدار داده كه «تبه گردد آن
مملكت عنقريب /كزو خاطر آزرده آيد غريب /غريب آش��نا باش
و سياحدوست /كه س��ياح جالب نام نكوست» اين خوب نيست
كه جلوي هتلي كه هنوز مسافرينش نرس��يدهاند ،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��يمان خوب نيست به بدترين ش��كل حرفمان را
ترجمه كنيم و دل سياحان را از خودمان برنجانيم.
جلوگيري از تسلط و نفوذ دشمن اين نيست كه به مهمانان
انگليس��ي بيحرمتي كنيم و از مس��ووالن بخواهي��م آنها را از
ش��هر و ديارمان بيرون كنند« .نكودار ضيف و مسافر عزيز /وز
آسيبشان بر حذر باش نيز».

در همين حوالي

فرزانه طاهري

نگاهي واقعگرايانه به آمار و ارقامي كه منتشر ميشود

روايتي از  13سال زندگي هوشنگ گلشيري براي نوشتن يك رمان

جانشين فرمانده ناجا دقيقا در روزي كه «تيغزني» از يك وزيرسابق رسانهاي
شده ،اعالم كرده« :جرايم خشن و سرقتهاي مسلحانه در كشور كاهش يافته ».با
كنار هم گذاشتن اين خبرها ،ميشود دو نگاه مختلف داشت؛ در شكل بدبينانه به
آمارهاي جانشين فرمانده ناجا نگاه كرد و ماجراي «تيغزني» از وزيربهداشت دولت
دهم را پررنگ ك��رد و آمارها را قبول نكرد يا با نگاه��ي خوشبينانه ،قبول كرد كه
آمارها درست است و كاهش سرقت مس��لحانه به اين معنا نيست كه ديگر سرقت
مسلحانهاي 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 سالها ميگويد
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 ،آدمهايي را ميشناسيم
كه گرفتار دزدي مس��لحانه يا اصطالح خودمانياش «تيغزني» شدهاند و كاهش
جرايم «هفتدرصدي» مشكلي را حل نميكند .اما وقتي كمي از عادتها فاصله
ميگيريم و زاوي��ه دوربين را ميچرخاني��م ،اتفاقهاي ديگري خودش را نش��ان
ميدهد؛ اتفاقهايي كه ميگويد تا همين چند وقت پيش همه آمارهاي مربوط به
آسيبهاي اجتماعي به سمت صعود پيش رفته و اين آمار تازه از كاهش دزديها،
خشونتها و جرايمي از اين دست ،يعني تعدادي از آسيبديدگان اجتماعي كه به
سمت جامعهستيزي حركت كردهاند ،از مسير خود بازگشته و ديگر نميخواهند
با قمهكش��ي در خيابان يا تهديد زندگي ش��هروندان و اتفاقهايي از اين دس��ت،
هم خود را درگي��ر كنند و هم م��ردم را .نگاه خوشبينانه ميگوي��د كه احتماال از
ميان صددرصد آس��يبديدگان اجتماعي ،آس��يبهاي جماعتي هفتدرصدي
كم ش��ده و آنها به زندگي معمولي شهروندان معمولي بازگش��تهاند؛ اتفاقي كه در
سالهاي گذش��ته كمتر ديده و كمتر تجربه ش��ده .هفت درصد شايد روي كاغذ
عدد و رقمي كم باشد ،اما اگر همين هفتدرصد را مقابل رشد منفي صددرصدي
جرايم بگذاريم ،نشانهاي خوب و درست ميشود؛ نشانهاي كه در حد اعتدال زاويه
نگاه به خبرها و آنچه نگاه واقعگرايانه به ش��رايط مينامند ،نشانهاي خوب و مثبت
تلقي ميشود و بهانهاي براي اينكه؛ شايد حاال وقتش رسيده دست از آن نگاههاي
بدبينانه و منتقدانه كه در س��الهاي اخير و با توجه به ش��رايط گذش��ته داشتيم،
برداريم و توجه خود را اندكي به س��مت اتفاقهاي حداقل��ي خوب و مثبت ببريم؛
اتفاقهايي كه ميگوين��د مردم ايران از س��ال  ،92در آماره��اي جهاني درصدي
اميدوارتر از سالهاي گذشته هستند و حاال درست است كه اين درصد كم توانايي
جابهجايي از پلهه��اي آخر جدول به ابت��دا را ندارد ،اما همين كه باعث ميش��ود
در ادامه مسير زندگي يك جامعه ،آدمهايي نااميد ،آس��يبديده و جامعهگريز به
آغوش جامعه بازگردند و كافي است تا اميدوار باشيم و گاهي هم درباره نشانههاي
خوب حرف بزنيم و آنها را پررنگتر از ناخوشاينديها ببينيم.

خيلي سال گذشته اس��ت ،شايد  30س��ال .نوارهاي كاستي
اينجا و آنجا ميديدم ،روي همهش��ان نوشته ش��ده بود مادر .هر
وقت به اصفهان ميرفت ،يا مادر سالي يكدوماه به تهران ميآمد،
مينشس��ت پاي صحبتش تا برايش از خيلي قديمه��ا بگويد .از
زماني كه هنوز ازدواج نكرده بود ،و از ازدواجش در 13س��الگي با
پدرش كه خيلي بزرگتر از مادرش بود و گويا پيشتر هم ازدواج
كرده بود اما غيبش زده بود .مادر با آن نحوه روايتش كه گلشيري
هم خود را وامدار آن ميدانس��ت ،ميگفت ،ب��ا همان لهجه اصفهاني غليظ��ش .از پيش از
ازدواجش ،از ازدواجش با مردي كه ميرفت و س��الي دو سالي پيدايش نميشد و بچهها كه
پيدرپي ميآمدند .از شهر به شهر شدنش و باالخره استقرارش��ان در محله كارگري آبادان
و كودكي و نوجواني هوش��نگ .و بازگشتش��ان به اصفهان و ...همه را جمع كرده بود براي
روزي كه بنشيند جننامه را بنويس��د .تحرير بخشهاي اول با دس��ت بود .روي كاغذهاي
كاهي درازتر از آچهار .مدتي بعد كامپيوتري خريد و كس��ي را استخدام كرد تا برايش همه
دستنوشتهها را تايپ كند .ديگر ميخواست 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
سمتوس��ويي ديگر برد .به جهان ماورا .به تحول راوي دينخو كه ميخواهد راه به جهان از
ما بهتران ببرد ،تغيير و تكامل را دوست ندارد و جهاني ميخواهد «بسامان» ،مسطح و ثابت
كه همه كائنات به گردش بچرخند .ميخواهد جهان را از حركت بازدارد و به روزگار خوش
گذشته برگرداند .به اينجا كه رس��يد ،به تحول راوي كه نميدانم 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 ميرس��يد از متون جن و جنگيري ،ميرفت با هر كس كه در اين عوالم بود
حرف ميزد ،در جلس��ات دراويش و جلسات پيروان سايبابا ش��ركت ميكرد .با جنگيرها
و دعانويسها هم نشس��ت و يادداش��ت برداش��ت .كتابهاي جادوگري اروپا را هم خواند.
ن جننامه
داير＼المعارف جادوگري در جهان را هم خوان��د .البته در حاصل نهايي يعني رما 
رد اندكي از همه اينها ميتوان يافت ،اما وسواس��ش و جديگرفتن كار نميگذاشت 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 ميكرد .سالها هم به اين گذشت با
داستانهايي كه در اين ميانه نوش��ت ،يا حتي كارهاي بلندتر ،تا اينكه فرصتي فراهم شد ،و
معجزه قرن به نظرش ،ديسكت فايلهاي جننامه ،را برداشت با نوارهاي مادر و رفت آلمان
در خانه هاينريش بل ،و بعدش در ب ِرمِن در خلوت و سكوت كار را ششماهه نهايي كرد .بعد
هم فرستاد من غلطگيرياي كردم و بعد رسيد به ناشر در سوئد .اين سختگيري و جديت
را هميش��ه در او ميديدم .بعد از مرگش كه كاغذهايش را مرتب ميك��ردم به انبوه عظيم
فيشهايش برخوردم .بخش زيادي مربوط ميشد به رمان زالنامه كه نيمهكاره ماند .بخشي
به رمان نيمهكارهمانده ديگري ك��ه برايش انبوهي فيش بود درباره دوران مغول ،س��كهها،
لباسها ،خوراكها سواي تاريخ و جغرافيا و ...حيرتانگيز بود حتي براي مني كه شمهايش را
در 21سال زندگي مشترك ديده بودم .ميزاني كه ميخواند ،از كتاب و نشريه ،حيرتآور بود.
يك لحظه غافل نميشد .كنجكاوياش صدها بار بيش از من بود كه گاه دچار توهم ميشدم
كه هرچه را بايد ببينم ،ديدهام .هنوز كودكانه كنجكاو بود و ميخواست بداند و آدمها را كه از
كنارش ميگذشتند ،بشناسد .از پا نمينشست و مرزي براي خود نميشناخت ،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 بيشوكم خالي شده و فقر شناخت
و تجربه ،تالش نكردن و سهل گرفتن كار ،از س��طح عبور كردن سبب توليد آثاري ميشود
كه جهاني تجربهشده از درون را با آدم در ميان نميگذارند .نوشتن وقتي دليل وجودي شد،
يعني ،چنانكه خود از پيش از ازدواجمان گفته بود ،اگر نمينوشت ميمرد ،نميشود ساده
گرفت .سرگرمياش نبود يا ارضاي شهوت ديدهش��دن .زندگياش بود و ما ،من و بچهها ،به
تصريح خودش ،در درجات بعدي قرار ميگرفتيم .مينوش��ت تا ب��ه قول خودش بفهمد بر
ما چه رفته است ،بر او چه رفته است و جنهاي درونمان را پيشرويمان ميگذاشت .اگر تا
اعماق دوزخ آفرينش نرفته بود ،از عهده اين كار برنميآمد.
پينوش�ت :در تاريخها اگر بگرديد ،امروز س�الروز روزي اس�ت كه هوشنگ
گلشيري بعد از 13سال نوشتن رمان «جننامه» را تمام كرده؛ اتفاقي كه بهانه شد
تا از فرزانه طاهري بپرسيم چطور نويسندهاي مثل گلشيري 13سال زندگي خود
را به پاي يك رمان گذاشت و چرا امثال گلشيري ديگر در ادبيات ما نيستند.

به درصدهاي كم قانع باش

اگر نمينوشت ،ميمرد

