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چه اش��کالی دارد خانمها هم سوار
موتور ش��وند(!) هنجارشکنی به ماجرای
دکل نفت��ی میگوین��د ک��ه از مملکت
بی��رون بردند ن��ه دو تا دختر که س��وار
موتور شدند.
لطفا پیگیری کنید ،چرا آقای زنگنه
مدارک تحصیلی کارکنان وزارت نفت را
تعدیل نمیکند؟
آفتابیزد :در این خصوص گزارشی
در صفحه  6مورخ  96/8/20به چاپ
رسید ،مطالعه بفرمایید.
برای ح��ل ترافیک می��دان آزادی
ومیدان فتح پیش��نهادی داش��تم :نصب
ن��رده در پیادهرو ،نصب مانع در مس��یر
بیآرت��ی خ��اوران ب��رای ت��ردد نکردن
موتورسواران ،راهحل زیاد است برای حل
معضل موتورس��وران .یکی ،دو مقاله هم
دارم .از همکاران مطبوعاتی.
آفتابیزد :س�وژه خود را بهصورت
مش�خص ارس�ال کنی�د .مطالب و
مق�االت خ�ود را ه�م میتوانید به
آدرس ایمیل روزنامه ارسال کنید.
به توسعه سیاسى باید مانند توسعه
اقتصادى ،اجتماع��ى و فرهنگى اهمیت
داده و توجه شود.
باس�لام .دوبار به آقای روحانی رأی
دادم .بازنشسته امداد امام(ره) هستم .با
سه فرزند بیکار ،خانه من با شهر هزار متر
فاصله دارد با مشکالتی یک مغازه تهیه
غذا ب��ا زن و بچههایم دایر کردم ،بچهها
خس��ته ش��دن دیگر کم��ک نمیکنن.
مغ��ازه هرچی درآم��د دارد نصفش را به
ادارهجات مربوطه پرداخت میکنم .شما
را بهخدا فکری کنید .اس��تان مازندران،
شهر تنکابن
س�لام .شما بیش از آنکه به گزارش
و س��وال و ج��واب بپردازید ،به توهین و
بدگوی��ی به مج��ری برنام��ه پرداختید!
واقعا این همه کینه نس��بت به کسی که
همعقیده شما نیست چه معنایی دارد؟!
کمی منطق لطفا
ب��رای دک��ه م��ا روزنام��ه آفت��اب
نمیآورن��د ،میگویند ب��ه ما نمیدهند،
لطفا پیگیری کنید.
آفتابیزد :لطفا آدرس دکه مربوطه
را اعالم کنید.
دکتر علیاکبر والیتی در  16سالی
که وزیر امور خارجه بود به قول خودش
هی��چ حقوق��ی دریافت نک��رد و فقط از
طری��ق ویزیت بیم��اران ،ام��رار معاش
میکرد حاال هم که رئیس هیئت امنای
دانشگاه آزاد است ادعا کرده که حقوقی
دریافت نمیکند.
با عرض س�لام .به اطالع میرساند
متاس��فانه از طری��ق ش��هرداری هم به
ش��رکت گاز منطق��ه م��ورد بحث اعالم
ش��ده وکماکان اقدامی نش��ده .اگر شب
خودرویی ب��ا این علم��ک برخورد کند
آتشسوزی بهوقوع خواهد پیوست.

جوابیه

پاسخ شهرداری منطقه2
به یک پیام مردمی

احترام��ا ،با عنایت به درخواس��ت ش��هروند
محترم من��درج در روزنام��ه آفتابیزد مورخ
 96/8/11مبنی بر «چهارش��نبه بازار خیابان
گل افش��ان جنوبی» که متن پیام ش��هروند
محترم به شرح ذیل است:
«با توجه به مش��کالت عدیده دستفروش��ان
چهارش��نبه بازار و رضایت اهالی به برداشتن
چهارشنبه بازار در خیابان گل افشان جنوبی
در ش��هرک غرب ،از ش��هرداری منطقه دو،
خواهش��مندیم چهارش��نبه بازار از این محل
برداشته شود .این بازارها باید در خارج از شهر
و مناطق پایین راهاندازی ش��ود نه با شلوغی
این خیابان با دو مدرس��ه و سرای محالت و...
چون چیزی جز س��دمعبر اق�لام و وانتهای
فروشندگان و آلودگی صوتی و بصری ندارد»
به استحضار میرساند:
ب��ا توجه ب��ه انقضای مجوز چهارش��نبه بازار
مذک��ور در مورخ��ه  ،96/5/25فعالی��ت آن
متوقف ش��ده و در حال حاضر فعالیتی ندارد.
مراتب برای هرگونه بهرهبرداری به حضورتان
ایفاد میشود.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

ای��ن روزها همه ج��ا از چرخش میگویند؛ چرخش به راس��ت،
چرخ��ش به چپ ،چرخش  270درجهای ،چرخشهای ناگهانی
و ...این روزها همه از هزینه میگویند ،از شانه خالیکردن ،از فرار
و از عدم پذیرش مسئولیت و حال آنکه قصه چیز دیگری است و
حکایت بهگونهای دیگر!
یک روزنامه شبهاصولگرا تیتر زده است«:چالش همه هزینهها»
و در توضیح آن نوش��ته«:اصالحطلبان با انتقاد از روحانی سعی
دارند از زیر بار ناکارآمدی دولت ش��انه خالی کنند ».این نگرش
که معلوم نیس��ت به باور هم تبدیل شده باشد یا خیر! ریشه در
یک حقیقت تلخ دارد .به سبب برخی عملکردها و ذهنیات ایجاد
شده؛ وقتی ریزشها مربوط به یک جناح باشد و رویشها دربست
در اختی��ار حزب مقابل! آنگاه فضا به تدریج به س��مت دوگانگی
افراطی پیش میرود یعنی جریانی همواره خود را طلبکار فرض
میکند و جریانی دیگر در تعامالت و ایجاد تعادالت سیاس��ی ـ
اجتماع��ی همواره مغموم و از پیش بازن��ده! که اگرچه در عمل
اینگونه نبوده و نیست ،اما این آغازگر چالشی عمیق در تقابلهای
صرفا سیاسی است.
چندماه بع��د از رفتن محمود احمدینژاد بود که علی الریجانی
در انتقاد به اس��تخدامهای بیدر و پیکر و در نقدی به احزاب و
فعالیتهای سیاس��ی گفته بود«:وقتی قانون احزاب نداریم و به
تبع آن ،احزاب و فعالیتهای حزبی خطکش��ی و تعریف ش��ده؛

هرکس��ی به خود اج��ازه میدهد با ش��عارهایی وارد
انتخابات شود ،احیانا برنده شود و هزینههای بسیاری
بر جای گذارد ،برود و دس��ت آخ��ر به هیچ کجا هم
پاسخگو نیست!»(نقل به مضمون)
بارها و بارها متذکر شده بودیم که وقتی کار حامیان
احمدین��ژاد به اعالم برائت و نقدهایی به غایت تلخ و
عریان منتهی میشود بدان معناست که حامیان دیروز ،عزم جزم
کردهاند جامعه را دچار مغالطههایی چندالیه کنند ،افکارعمومی
را در بنبستی عجیب قرار دهند و در مقابل کنشگران سیاسی ـ
اجتماع��ی ،نقش بیگنا ِه بیخبر از همه ج��ا را برعهده گیرند و
بازی کنند! زیرا در پس روزهایی که دیگر نمایندهای در پاستور
یا بهارستان ندارند ،ش��انه از زیر بار پرداخت «دانگی» که دارند
خالی میکنند و ادامه ماجرا که حدود  5س��ال با آن دس��ت و
پنجهها نرم کردهایم.
اینها را از آن جهت گفتیم گروهی که منکر حمایتهای بیهیچ
گرویی و صددرصدی شده بودند و همه آنهایی که در پی ظهور

خرابی بر جای مانده ،زیر انبوهی
و بروز ه��ر هزینه و
ِ
از غبار نادیدهانگاری ،س��کوت اختیار کرده بودند این
روزها از ش��انه خالیکردن میگویند و از میدان بهدر
ش��دن و نظایر آن بهگونهای که فقط باید ایس��تاد و
نگریست و در خود گریست.
در این باب گفتنیها گفته شده و نقدهای بسیاری به
رشته تحریر درآمده اما آنچه باید گفته شود تا در گذر ایام ،ناگهان
دچار مغالطه و اختالط نشود آنکه اصالحات در حمایتی که کرده
ثابتقدم اس��ت و ذرهای تردید به دل راه نداده ،اما اگر ش��نیده
میش��ود که از گوشه و کنار ،نقدهایی بر عملکرد و انتصابات به
میانه بازار گفت و شنودها راه پیدا کرده (در باب ریاستجمهوری
و برخی ش��وراها و ش��هرداریها خاصه شهرداری و شورای شهر
تهران)دقیقا برای گزیده نشدن مجدد از یک سوراخ است یعنی
اعالم هشدار به برخی چرخشها و گردشها و این دقیقا در تقابل
با سکوت اختیارکردنهای بیدلیل و بیموقع است.
اینک��ه دولتی را تمام و کمال اصالحطلب ندانند ،اما از هماکنون

> اینکه دولتی را تمام و کمال اصالحطلب ندانند ،اما
ِ
حمالت ناشی از ناکامیهای
از هماکنون نوک پیکان
احتمالی را بهسوی اصالحطلبان گرفتن دقیقا حکم
همان«گنه کرد در بلخ آهنگری» دارد که گویی قرار
اس�ت در یک تَکرار تاریخی«به شوشتر زدند گردن
مسگری» دوباره واقعیت پیدا کند
> ب�زرگان اصالح�ات و سرش�ناسترین نیروهای
متفکر جبهه مقابل اصولگرایی با هر نام و نش�ان و
حوزه اندیش�های که بدان تعل�ق خاطر دارند در پی
محدودیتها و همواره بدهکار بودنها یاد گرفتهاند
که در موقعیت مناس�ب و بهگونهای که تخم نفاق و
پراکندگی بر زمین پاش�یده نشود حرفی ناگفته بر
جای نگذارند و این دقیقا به معنای مسئولیتشناسی
و درک صحیح از زمان و رویدادهاست

رکن چهارم در اغما
بهرام رشیدینیا

وجهتمایز اصلی نظامه��ای دموکراتیک با نظامهای غیردموکراتی
از قبیل پادشاهی(مونارشی) ،الیگارشی ،آریستوکراسی ،فاشیستی
و ...در زمین��ه حض��ور و نقش فعال مردم در تعیین خطمش��یها،
اس��تراتژیها و حتی تعیین ایدئولوژی حاکم اس��ت .در نظامهای
دموکراتیک ،مح��دوده اختیارات و عملکرد قدرتمندان سیاس��ی
توسط مردم کنترل شده و محدود و مقید میشود .در دموکراسی،
قدرت سیاسی میبایست تا حد امکان گسترده و بهطور برابر و عادالنه توزیع
شده و مورد نقد آزادانه قرار گیرد.
دموکراسی در دو منتهیالیه چپ و راست خود به دو انحراف کشیده میشود.
حکومت مردم بر مردم اگر در رادیکالترین وجه خود به مطلقگرایی اکثریت
و توده بینجامد ،قدرتی پوپولیس��تی پدید میآورد و در افراطیترین الگویی
که دموکراسی را تنها «حکومتی برای مردم» تعریف کرده؛ موجد دموکراسی
توتالیتری و تمامیتخواه میشود.
دموکراسی را چگونه میتوان از انحراف بازداشت؟
برای پیش��گیری از پوپولیستی یا توتالیتریشدن دموکراسی ،باید بنیانهای
دموکراسی را تقویت کرد.
ارکان اصلی دموکراسی عبارتند از:
-1قانوناساسی
-2مجلس نمایندگان
-3احزاب سیاسی
-4مطبوعات آزاد
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران از نظر ایدئولوژیک مبتنی بر رای و نظر
مردم و مردمساالری است .حضور یکپارچه و عمومی مردم در جریان انقالب
س��ال  57و تحولخواهی در همه ارکان که ب��ه بنیانگذاری نظامی برآمده از
خواس��ت مردم انجامید ،با تاکیدات مصرح امام(ره) برای کسب رای موافق از
طریق رفراندوم و برگزاری انتخاباتهای متعدد برای نهادهای مختلف ،عمق
و ژرفای بیشتری به وجه دموکراسی و مردمساالری نظام داد.
دو رکن اول نظامهای دموکراتیک یعنی قانوناساس��ی و مجلس طی  4دهه
اخیر تا حدود زیادی س��اختارمند شده و علیرغم برخی نواقص ،برای جامعه
در حال گذار توس��عهای همچون ایران ،قابل قبول اس��ت ،اما دو رکن دیگر
(اح��زاب و مطبوعات) علیرغ��م اینکه از نظر ترتیب بعد از قانوناساس��ی و
مجل��س قرارگرفتهاند ،اما از نظر اهمی��ت باید گفت اینک نقش مهمتری در
رشد و تعالی جامعه ایفا میکنند.
بحث در این مجال در خصوص احزاب نیست که بیان مشکالت نهادینه شدن
حزب در ایران فرصتی دیگر میطلبد.
رکن چهارم دموکراسی :مطبوعات

گفته شده حکومت دموکراسی بدون نقد و نظارت مطبوعات محقق نمیشود.
نخبگان جامعه که در احزاب ،نهادها و سازمانهای جامعه مدنی حضور فعال
دارند ،نظرات و دیدگاههای خود را در مطبوعات منتش��ر میکنند و «قید» و
«محدودیت» قدرت توسط مطبوعات شکل میگیرد.
مطبوعات آزاد ،نقش اساس��ی در اطالعرسانی و آگاهیبخشی ،فرهنگسازی
و افزایش اطالع��ات عمومی جامعه برعهده دارند ،بهخصوص در جوامعی که
احزاب به دالیل مختلف کارکرد اثربخشی ندارند ،رسالت بزرگی در شکلدهی
به افکار سیاسی و اجتماعی جامعه ایفا میکنند.
اما علیرغم این اهمی��ت ویژه ،باید گفت وضعیت مطبوعات ما که از ضعفی
تاریخ��ی در تمام طول یک قرن اخیر رنج برده اس��ت ،ب��ا وجود تکثرگرایی
فراوانی که در این دوره شاهد آن هستیم ،وضعیت مطلوبی نیست.
چندین مشکل هماکنون پیشروی جامعه مطبوعات ماست:
-1رقابت نابرابر
علیرغم تصریح قانون و نظرات ارائه ش��ده و برنامههای مدون برای حمایت
از بخشخصوصی در همه زمینهها ،متاس��فانه روند خصوصیس��ازی تنها در
عرص��ه اقتصاد ش��کل گرفته و در حوزه فرهنگ ،ش��اهد حضور همهجانبه و
روزاف��زون بخشدولتی هس��تیم .توان مالی و تجهیزات��ی منابع ملی که باید
عادالنه بین همه آحاد جامعه توزیع شود؛ به حمایت از نشریات و مطبوعات
دولتی میپردازد و موجب رقابتی نابرابر شده است .در این وانفسا ،مطبوعات
مس��تقل که برخالف رسانههای دولتی فاقد خوان گسترده و نامحدود خزانه
ملی هستند ،روزبهروز ناتوانتر از قبل برای تامین هزینه تولید نشریه ،انگیزه
فعالیت حرفهای را از دس��ت داده و برای «دوام» و «بقا» ،همه رس��التهای
خود را فراموش میکنند.
-2صدور فلهای مجوز
در هر حوزهای الزم است از عوامزدگی پرهیز شده و افراد متخصص مدیریت

امور را در دس��ت بگیرند .داشتن دامنه مشخصی از تکنوکراسی و
بروکراس��ی الزمه پیشرفت و توسعه است .دادن مجوز چاپ نشریه
ب��ه افراد غیرمتخصص و غیرحرفهای ب��ه بهانه آزادیبیان و آزادی
رقابت ،موجب انحراف در رقابت ش��ده و کیفیت عمومی رسانهها
را به ش��دت تنزل داده است .نشریات بیکیفیت با تیراژهای بسیار
اندک و آگهیهای ارزان ،حوزه مطبوعات را ش��دیدا آس��یبپذیر
ک��رده و رقابتهای کور ،رفاقتها و همکاریهای صنفی را نیز کامال تضعیف
کرده است.
-3وابستگی مالی به ادارات
مطبوعات مس��تقل و کارآمد باید شرایط الزم برای نقد مدیریتهای ضعیف
چه در س��طح ملی و چه در س��طح اس��تانی را داشته باش��ند .رسالت اصلی
مطبوعات در دموکراسی ،تحدید قدرت و نقد شیوههای غلط مدیریت جامعه
است.
طبیعتا وقتی مطبوعات بهطور مستقیم از منابع مالی و اقتصادی دستگاههای
دولت��ی و مدیریتی ارتزاق میکنند ،امکان واکاوی و نقد مدیریتهای مذکور
را نخواهند داشت.
بهترین ش��یوه حمایت دولت��ی از مطبوعات ،تامین کام��ل هزینههای چاپ
با یارانههای غیرمس��تقیم اس��ت .بهدلیل عدم اجرای این خواس��ته و ارتباط
مس��تقیم مدیران دستگاههای اجرایی با رس��انهها برای درج آگهی و رپرتاژ،
اغل��ب مطبوعات بهویژه مطبوعات محلی چارهای جز تعریف و تمجید از این
دس��تگاهها نداش��ته و رفته رفته موجب انحرافی در جامعه مطبوعاتی شده
است .حمایت مستقیم نهادهای دولتی از رسانهها ،رکن چهارم دموکراسی را
از رس��الت خود بازداشته و مطبوعات به جای مردمساالری ،مروج الیگارشی
قدرتمندان و صاحبان ابزار قدرت میشوند.
 -4ناشکیبایی در برابر نقد
یکی دیگر از معضالت و مش��کالت پیشروی رس��انههای مستقل ،تهدیدها
و تحدیده��ای مختلفی اس��ت که از طرف برخی مس��ئوالن جایگاه با ارزش
خبرن��گاری را مورد هجمه قرار میدهد .در جامعه مدنی باید از نقد نهادهای
قدرت اس��تقبال کرد .انتقاد موجب اصالح مس��یر جامعه به س��وی توس��عه
میش��ود .اما متأسفانه فرهنگی در ساختار مدیریتی به ارث رسیده و نهادینه
ش��ده اس��ت که با هر انتقاد -منصفانه یا غیرمنصفانه -با تندی و خش��ونت
برخورد کرده و بر علیه خبرنگار اقدام به شکایت میشود و گاهی حتی بدون
حکم و قضاوت ،خبرنگاری بهدلیل انجام وظیفه ،به یک دستگاه ممنوعالورود
میشود .برخوردهای غیرمتعارف و ابزارانگارانه با خبرنگاران رفته رفته به یک
عرف و حق تبدیل ش��ده و در برابر برخی مدیریتهای نقدناپذیر و بالمنازع
کس��ی ی��ارای دفاع از خبرنگار مظل��وم را نیز ندارد و بدی��ن منوال ،فرهنگ
بیتفاوتی در برابر مس��ائل مهم جامعه ش��کل گرفته و مطبوعات مس��تقل و
منتقد ،به انزوا و حتی تعطیلی کشیده میشوند.
البته لیست مشکالت و مسائل مطبوعات ایران و مطبوعات محلی بسیار باال
بلندتر از  4عنوان فوق اس��ت .مش��کالت اقتصادی و معیشتی جامعه ،ظهور
رس��انههای جدید دیجیتال ،مشکالت و مس��ائل داخلی صنف خبرنگاران و
بسیاری موارد دیگر نیز در خصوص بیرونقی مطبوعات وجود دارد.
با این حال و علیرغم حضور رس��انههای جدید در بس��یاری از کش��ورهای
پیش��رفته که نس��بت به ما ،هم از تنوع و هم از س��رعت دسترسی بیشتری
برخوردارند ،همچنان مطبوعات و رس��انههای سنتی به عنوان نهادهایی که
ب��ه صورت حرف��های به کار تحلی��ل و خبر میپردازند حض��ور موثر و حتی
روزافزونی دارند.
فض��ای مج��ازی هرگز ج��ای مطبوع��ات را نخواهد گرف��ت و بیتوجهی به
رس��انههای س��نتی به بهانه فراگیری فضای مجازی اشتباه است .رسانههای
دیجیتالی همچون تلگرام تنها نقش تس��هیلکننده دیالوگ بین توده مردم
را میتواند ایفا کند .گفتگوهایی که اغلب س��طحی و پیش پا افتاده اس��ت و
البته اندک تحلیلهای ژرفی هم اگر در فضای مجازی دیده میشود ،بازنشر
مطالبی اس��ت که در مطبوعات چاپ شده و اثری از صاحب اندیشهای است
که همزمان در رسانهای حضور دارد.
مس��ئولیت بیرونقی مطبوع��ات را بپذیریم .برگ ریز و خ��زان مطبوعات و
رس��انهها نیاز به توصیف ندارد و کامال مش��هود اس��ت .از خلوتی و س��وت و
کوری بیس��ت و س��ومین نمایش��گاه مطبوعات که اغلب بازدیدکنندگان ،یا
همکاران همان رسانههای حاضر در نمایشگاه بودند ،یا افرادی که برای عکس
یادگاری به این نمایشگاه آمدند و البته شاید تعداد اندکی هم در البهالی این
وقتکشیها ،به عشق رسانههای مستقل و برای تحقیقی و تتبعی.
رکن چهارم دموکراس��ی بش��دت نحیف شده اس��ت و نیازمند حمایت های
عادالنه،برابر و یکسان دولت.

نوک پیکان حمالتِ ناش��ی از ناکامیهای احتمالی را بهس��وی
اصالحطلبان گرفتن دقیقا حکم همان«گنه کرد در بلخ آهنگری»
دارد که گویی قرار اس��ت در یک تَکرار تاریخی«به شوشتر زدند
گردن مسگری» دوباره واقعیت پیدا کند.
بزرگان اصالحات و سرشناسترین نیروهای متفکر جبهه مقابل
اصولگرایی با هر نام و نش��ان و حوزه اندیش��های که بدان تعلق
خاط��ر دارند در پی محدودیتها و هم��واره بدهکار بودنها یاد
گرفتهاند که در موقعیت مناس��ب و بهگون��های که تخم نفاق و
پراکندگی بر زمین پاشیده نشود حرفی ناگفته بر جای نگذارند
و این دقیقا به معنای مسئولیتشناس��ی و درک صحیح از زمان
و رویدادهاست.
اگرچه ت��ازه از گردنه میانی نیمه دوم س��ال  96عبور کردهایم،
اما بهوضوح پیداس��ت که آفتاب انتخابات در حیاط بس��یاری از
اح��زاب و گروهها طلوع کرده اس��ت و برخی از همین االن برای
تصاحب یکی از  29یا  330صندلی س��بز بهارس��تان ،عزم جزم
کردهان��د و برای گرمکردن میدان ،بهترین کار همانی اس��ت که
برخی ب��دان مبادرت ورزیدهاند یعنی حمله به حامیان دولت به
عوض دولت ،به مفه��وم همهکاره قوه اجرایی بودن و به همین
سبب است که میبینیم در کنار البیهای سخت ،بعد از گرفتن
س��هم ،آنها َعلَم حمله به اصالحات را بر دوش میگیرند غافل از
آنکه اصالحطلبان ،گرگ باالن دیدهای هس��تند که بدین بادها
نخواهند لرزید حتی اگر معلوم ش��ود که روحانی تصمیم گرفته
باشد به جای راندن در مسیر فعلی ،گردش به راست را برگزیند.
از این روزها تا پاس��ی از ش��ب انتخابات مجل��س یازدهم و نیز
دمدمههای انتخابات ریاس��تجمهوری س��یزدهم ،از این قبیل
یکهتازیها و نغزگوییها ،بسیار خواهیم دید و شنید؛ خوبتر آن
است که برای حمله به جناح رقیب حداقل از روشهای منسوخ
ش��ده بهره نبرند و از همان تاکتیکهایی که تالش میکردند تا
زیر س��ایه دولتهای نهم و دهم قرار نگیرن��د برای متهمکردن
اصالحطلبان بهرهمند نشوند که نه اصالحات به چنین حمالتی
قرار اس��ت از میدان بهدر شود و نه افکارعمومی قرار است اقناع
ش��ود و دوران هشت س��الهای که اصولگرایان همه کاره پاستور
بودند را فراموش کنند.
اینکه در نخس��تین ماههای ش��روع دول��ت دوم روحانی ،برخی
بیمحابا اصالحاتیها را ب��ه باد نقد گرفتهاند و متهمکردنهایی
پیشبینانه را پیشه خود ساختهاند بدان میماند که برای جرمی
که محتمل اس��ت و احتمالش نیز ضعیف ،ش��خصی ،گروهی و
حزبی را از همه حقوق خود محروم کنیم!

کتابنخرید
علی مصلحی

بله ،درست متوجه شدید« ،کتاب نخرید!» نه اینکه
ب خریدن ،یا خدایناکرده کتاب
من مخالف کت��ا 
خواندن باشم ،نه! قویا هم توصیه میکنم که کتاب
بخوانی��م و برای اینکه یک��ی از بزرگترین موانع
کتابنخواندن را از پی��ش پای خودمان برداریم،
توصیه میکنم؛ کتاب نخرید!
کمی به دور و بر خودمان و به پوشهها و فایلهای
کتابه��ای الکترونیکی دانلودش��ده روی رایانه و
گوش��ی و تبلتهایمان نگاه کنیم! ببینیم چقدر
کتاب خریده یا دانلودشده داریم که نخوانده مانده؟
یعنی خریده و دانلود کردهایم به امید اینکه س��ر
صبر بخوانیم و این «سر صبر» هنوز فرانرسیده.
حرص به انباشت اطالعات (خرید و دانلود کتاب و
فیلم و )...و نگرانی برای اینکه کتابی ،فیلمی ،آهنگی
یا مجلهای از دس��ت برود و دیگر دسترس��ی به آن
نباشد ،باعث میش��ود ،آدمی بدون توجه به اینکه
ن همه کتاب را دارد یا نه ،پش��ت
فرصت مطالعه ای 
سر هم آنها را خریداری یا دانلود و تلنبار کند.
وقت��ی تعداد این کتابها و س��ایر آثار در فضای
فیزیکی کتابخان��ه ،یا در فضای مج��ازی رایانه و

گوشی بیش از حد زیاد شد ،بهمرور یک بیمیلی از
س��رزدن به این آثار در آدم شکل میگیرد و از آن
بدتر خیلی از آثار ،طراوت زمانی خود را از دس��ت
داده و ب��ه تعبیر ارباب س��فره «بیات» و به تعبیر
ارباب خبر «س��وخته» میشود و خواندن آن چند
وقت دیگر ارزش��ی ن��دارد و به قولی از حیز انتفاع
ساقط است.
یک تجویر راهبردی به تعبیر آقای دکتر «مجتبی
لش��کربلوکی» برای حل مش��کل انباش��ت صرف
اطالعات و نخواندن و عدممراجعه به آن ،این است
که از همین االن و همین امروز از کتابهای قبال
خریدهش��ده شروع کنیم و هر روز خود را مقید به
خواندن دستکم۵۰صفحه ،کمتر یا بیشتر کنیم تا
ذهن ما آرامش و اش��تیاق الزم برای خواندن این
آثار را پیدا کند.
کتابهای قبال خریداریش��ده که خواندهش��د،
حاال کتاب بخرید .نگران نباشید ،کتاب از دسترس
خارج نمیش��ود .بسیار بیش��تر از فرصت عمر ما
کتابهای سودمند جدید و بهروز نوشته میشود و
در دسترس ما هست.

انضباط شهری بدون زورآزمایی
علیاکبر فرقانی

ش��هردار س��ابق تهران با اس��تخدام و
بهکارگیری افرادی تنومند ،قویهیکل
و قویجث��ه ب��ا راهان��دازی «انضب��اط
شهری» روشن نبود قصد برقراری نظم
و مقررات را داشت یا ساماندهی معابر از
دستفروشان را؟
آی��ا چنین تجهیزات و امکانات��ی برای جمعآوری
بساط سدمعبرکنندگان ضرورت داشت؟ یا اینکه
ش��هردار اس��بق در ذهن و فکر و خیالش این بود
که مبادا ب��رای نیروه��ای زیرمجموعهاش جنگ
داخلی رخ دهد و آنان نتوانند به موقع از خودشان
دفاع کنند و تصمی��م گرفت از افراد قویهیکل و
عظیمالجثه برای این کار استفاده کند.
متاسفانه در دوران طالیی شهردار پیشین ،شاهد
برخ��ورد و رفتارهای خش��ونتآمیز برخی از افراد
گروه انضباط شهری با مردم دهک پایین بودهایم.
آی��ا قانون انضباط ش��هری میگوید ک��ه در رفع
سدمعبر ،رفتار خشونتآمیز و همراه با کتککاری
و یقه درانیدن و نواختن سیلی بهکار رود؟ آیا قبل

از اینک��ه این افراد برای انجام مأموریت
اعزام ش��وند از سوی مسئوالن ردههای
باالتر ،شرح وظایفشان گوشزد میشد؟
اینجانب مدتی قبل در میدان ش��هدا،
کمی پایینتر از ایس��تگاه مترو شهدا،
شاهد درگیری خش��ونتآمیز مأموران
انضباط ش��هری با یکی از کارگران سینما در حال
تراکت پخشکردن ،بودم .رهگذران هم از آن وضع
و صحنه ناهنجار اجتماعی ناراحت شدند و یکی از
افس��ران کالنتری  ۱۱۰شهدا از رفتار آنان گزارش
تنظیم و شاكي را به كالنتري راهنمايي کرد و من
بر پایه آن ،خبری نوش��تم و در روزنامه آفتابیزد
چاپ ش��د ،اما پس از چاپ ،هیچ پاسخی از سوی
شهرداری به روزنامه ارسال نشد.
امیدواریم آقای نجفی ،شهردار فرهنگی تهران برای
ساماندهی دستفروشان ،مراکزی راهاندازی کند و
نیروهایی که ب ه عنوان انضباط شهری فعالاند ،در
رفتار درست با مردم توجیه شوند تا در زمان ایشان
برخوردهای خشونتآمیز رخ ندهد.

