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1- تلويزيون گزارش��ي را از مراس��م عاش��ورا در 
كش��ورهاي مختلف و نيز ش��هرهايي در ايران نش��ان 
مي داد. با كربال ش��روع كرد. فوج- فوج س��وگواراني 
كه هروله كنان و بر س��ر زنان به س��وي ضريح حسين 
مي رفتند. جمعيتي پرش��ور و عزمي پرشتاب و آهنگي 
حماس��ي و پركوب. به عزاداري ها در ايران كه رسيد، 
ريتم فيلمب��رداري را كند كرده بودند: دس��ت هايي كه 
به نرمي برمي خاس��ت، چرخي مي خورد و به نرمي بر 

سينه ها مي نشست.
 اين بار صداي مت��ن خاموش بود ت��ا پيانوي جواد 
معروفي ب��ا آن خواب ه��اي طاليي اش ب��ه گوش ها 
برس��د. ريتم كن��د س��ينه زني و موزي��ك خواب هاي 
طاليي معطوف به كدام اراده ب��ود؟ قرار بود كدام يك 
با آن يكي منطبق شود؟ س��وگواري هاي پر اشك و پر 
فرياد را ش��بيه موزيك اليت ر ويايي- طاليي سازد يا 
روياهاي طاليي را شبيه... ش��ايد هم غرضش به روز 
كردن بود و آن هم با توس��ل ب��ه س��از و كارهايي كه 

تكنولوژي در اختيارش مي گذاشت. 
مقصود از به روز كردن چيس��ت؟ بحران الگو، در 
محت��وا و فرم نيز. مي ش��ود همين ن��وع تطبيق دادن ها 
را س��وژه آناليز اجتماعي و فرهنگي و... س��اخت. اما 
بعيد اس��ت قصد و غرضي در كار بوده باشد. احتماال 
تدوينگر از دس��تش در رفت��ه بوده اس��ت. مگر اينكه 
روانشناس��ان بگويند خود همين خب��ط و خطاها هم 

معنايي دارد. 
2- بر سر چهارراه و پشت ترافيك، از دستفروشي 
گلچين مداحي ه��ا را خري��دم. اكث��ر ملودي ها براي 
اهلش آشنا بود: معين، آغاسي، قميش��ي، بنان شايد... 
مضامين هم كمابيش غريب بود: عاشقانه هايي تعميم 
يافته به قربانيان حماس��ه كربال )خودم��و تو دلت جا 
كردم( قرب��ان صدقه رفتن ه��اي پرس��وز و بي جان... 
نش��انه يي حتي از خراف��ه در آنه��ا نيس��ت. تاريخ و 
حماسه كه هيچ. تراژيكي هم اگر در كار باشد تراژيك 
عشق هاي ناكام اس��ت و به س��رانجام نرسيده. حسن 
نيت هس��ت، بي بضاعت اس��ت. حادثه و حماس��ه و 

فاجعه را با هم قاطي كرده است. 
3- نوحه يي از هيات هاي قديمي مذهبي يزد چرخ 
خورد در جهان مجازي: »اين شهر مردگان است/آواز 
تازه ممنوع«. پر از تذكرات دقي��ق تاريخي. انذارهاي 
پرعتاب به مومنين، برانگيزاننده. سوگواري اي در شأن 
يك حماسه. اگر قرار اس��ت دلي بلرزد و اشكي ريخته 
ش��ود و يادي زنده بماند. نه تنها احترام به آن حماس��ه 

است كه احترام به مومن است و احترام به غم مومن: 
 تذكر تاريخي دقيق: »كاخ اگر همسايه با ديوار دين 
باش��د، خطاكاري است. شمر، شمش��ير اميرالمومنين 
باشد، خطاكاري اس��ت« يا مثال »اين س��ايه باوران را/ 

ظلمت ز نور بهتر«.
 انذار مي دهد: »اين ش��هر بي هياهو/ ديروز باورت 

كو / شور قلندرت كو/ بانگ ابوذرت كو«
و بعد دعوت: »برگرديد. برگرديد.«

توان��ا در بس��يج جمعيت و مش��اركت ش��ورمند 
آنها براي همخواني و اس��تحاله در ي��ك روح جمعي. 
جمعيتي وس��يع پا به پاي مداح، اين مت��ن فرهيخته را 
مي خواند. بر س��ر زنان: »بيداد پش��ت بيداد«. مي شود 
گريس��ت، با يك روح جمعي پيوند خ��ورد، محدود 
به بحث ه��اي نظري نش��د، از س��ر ناچ��اري و به هر 
قيمت مخاطب ه��ر مجلس عزاداري اي نش��د، مبتكر 
نوآوري هاي شتر-گاو-پلنگ نشد، در ادامه يك سنت 
رفتار ك��رد. در عين حال اميدوار ب��ود كه مخاطب اين 
نوع كالم 11 ماه ديگر سال را هم به فكر »حد خوردن 
بنفشه« و »تكفير شكوفه« و »ممنوعيت آوازهاي تازه« 
بيفتد. به جاي مدح، شعر را اگر بنشاني و شعور معاصر 
تاريخي را، ش��ايد اين بحران الگو راه حل��ي پيدا كند. 
براي همه سوگواران و همه كس��اني كه داغ را صرفا با 

تحليل نمي توانند تسكين دهند: »ديروز باورت كو؟«

بازراهكعبهراانگارگمكرديد
برگرديد!

نگاه سياسي

اگرچه با تاخير؛ چندي است ايده پسنديده »وفاق« 
جسته و گريخته و به گونه يي كمرنگ در البه الي كالم 
»مصلحان« و »سياس��ت ورزان« و اصحاب قلم كورسو 

مي زند !
رس��انه ها نيز به اقتض��اي طبيع��ت و در قالب خط 
و ربط شناخته شده ش��ان كم و بيش ام��ا آرام و بعضا با 
»چراغ خام��وش«! پيام هاي بريده بريده ي��ي را در اين 
رهگذر از خود نش��ان مي دهند. قابل درك اس��ت اما 
اذعان كنيم: رس��الت وس��ايل ارتباط جمع��ي به ويژه 
مطبوع��ات در بازتاب اصولي اين مه��م آن هم در اين 
برهه حساس زماني بسي س��نگين تر از ارسال پيام هاي 
كوتاه اس��ت! بي آنك��ه از ي��اد ببري��م مهم ترين نقش 
وس��ايل ارتباط جمعي همانا هدايت و رهبري و ارائه 
راهكارهاي عملي با هدف حل مشكالت و معضالت 
جامعه است و نقش واقعي رس��انه هاي جمعي بيش از 
هر چيز نه در همگامي با مردم كه در پيشگامي از مردم 
در مس��ائل و مش��كالت تبلور عيني خواهد يافت و با 
چنين رويكردي اس��ت كه رس��الت جهاني خويش را 
در پيشبرد اهداف بشردوس��تانه، صلح، ثبات و امنيت 
و نيز توسعه پايدار و متوازن نش��ان خواهند داد. شايد 
جماعتي بر نگارنده اين يادداش��ت خ��رده بگيرند كه 
ش��ما را چه به دخالت در »سياس��ت«؟!! و توجيه شان 
نيز اين باش��د كه مگر نه اين اس��ت ك��ه كانون وكالي 
دادگس��تري و بالطب��ع اتحاديه سراس��ري كانون هاي 
وكالي دادگس��تري به نمايندگ��ي از كانون هاي وكال، 

موسسه يي است مستقل، غيرانتفاعي و غيرسياسي. 
در وهله نخست توجيه ش��ان را پر بي ربط نمي دانم! 
چه، تا اين زمان نيز بر اين عهد وفادار بوده و هم اينك 
نيز. به همين جهت به وادي خطير و پر خطر سياس��ت 
وارد نش��ده! تا بهانه يي به دس��ت »بهانه گي��ران« نداده 
باش��م؛ به ويژه در اين موقعيت حس��اس كنوني كه بر 
كانون هاي وكالي دادگس��تري مي گذرد! و كم و بيش 
از آن آگاهيم ! اما از آنجايي كه ن��ه بر من كه بر همگان 
فرض اس��ت كه منافع و مصالح عاليه كشور را بر منافع 
و مصالح ف��ردي و گروهي ترجيح دهن��د، لذا به خود 
اجازه مي دهم نه در جايگاه مس��وول ي��ك نهاد مدني 
خدمتگزار كه به عنوان يك ش��هروند و از سر وظيفه، 
نكاتي چند را با دلس��وختگان آينده نگر اين مرز و بوم 
اگرچه به اختص��ار در ميان گذارم. »تا ك��ه قبول افتد و 

چه در نظر آيد«. 
ط��رف خطابم عم��وم هم ميهنان اس��ت و مخاطب 
س��خن خود را تمامي »ايرانيان« با هر مرام و مسلك به 
ويژه بزرگان »قوم« و صاحبان »قدرت« و »مسووليت« 
و صاحبان فكر و انديشه كشور قرار داده با اين اميد كه 
تلنگري باش��د بر وجدان هاي بيدار. آنان كه حساسيت 
زمان را درك ك��رده و دل در گرو آينده اين ديار بس��ته 
و فريادي از س��ر احس��اس درد خطاب به همه كساني 
كه ب��ه فرهنگ، تمدن، پيش��ينه و تمامي��ت ارضي اين 
كهن س��رزمين كه ايرانش نام داده اند سخت دلبسته و 
وابس��ته اند. چه اگر چنين خواس��ته يي حاصل نشود، 
آن را به حس��اب ثبت در تاريخ ب��راي عبرت آيندگان 

خواهيم گذاشت!
تجربه پيشينيان و نيز سرنوش��ت ملت هاي معاصر 
حكايت از اين واقعيت دارد و آن اينكه وقتي ش��كاف 
ميان ملت و دولت از حد متعارف خود خارج ش��ده و 
عمال به نوعي عدم احس��اس دلبس��تگي و عدم اعتماد 
ميان مردم و مسووالن بدل ش��ود. در اين ميان بي شك 
»وفاق ملي« گس��ترده و فراگير تنها نقط��ه مقابل بروز 

چنين وضعيتي است و به مثابه ريسمان وحدت. 
»وفاق ملي« يا هم��ان همدل��ي و يكپارچگي مردم 
براي دفاع از كي��ان ملي و هوي��ت فرهنگي خويش و 
به عبارتي ديگ��ر متحد بودن در كنار داش��تن اختالف 
س��ليقه اجتماعي، فرهنگي و سياس��ي مهم ترين عامل 
تامين و ضامن امنيت پايدار و ب��ا اقتدار در يك جامعه 
اس��ت. از طرفي وجود وفاق ملي ك��ه در بطن خود از 
اعتماد به نف��س نفوس يك جامعه آغ��از و تا اعتماد به 
همنوع در آنها و باالخ��ره اعتماد به دولتم��ردان ادامه 

مي يابد، مي تواند از بروز هرگون��ه بهانه يي براي طمع 
ورزيدن بيگانگان جهت دخالت در امور داخلي كشور 

ممانعت به عمل آورد. 
وقتي جامعه متش��كل از مردمي همدل و يكپارچه 
باش��د، در برابر خطرها و تهديدات داخلي و خارجي 

چندان بيمي به خود راه نمي دهد. 
به يقين در چنين ش��رايطي هيچ ني��ازي به مقابله به 
مثل زباني، براي پاس��خ به تهديدات ب��رون مرزي و به 
تبع آن استفاده از ادبيات ستيزه جويانه و تهديدگرايانه 
وجود ندارد. چرا كه وجود وفاق ملي قابل اعتماد خود 
به ص��ورت فرآيندي خودكار وارد عرصه عمل ش��ده 
و آنچه را بايد به انجام مي رس��اند. با اين حال نكته يي 
را  نه تنها در ش��رايط اخي��ر كه در تمام��ي اوقات بايد 
به آن توجه ك��رد. اينكه چه عواملي ق��ادر خواهند بود 
تامين كنن��ده »وفاق ملي« اين مهم تري��ن فاكتور امنيت 

پايدار در جامعه باشند؟
1- حاكمي��ت قان��ون بر م��ردم، براي م��ردم و در 
خدمت م��ردم ب��دون كمتري��ن تبعي��ض و نابرابري؛ 
مفاهيمي كه مصاديق آنها در قالب قانون و با مشاركت 

و حضور همه نيروها تعيين خواهد شد. 
2- مديريت قاطع بر مبناي عقالنيت و ايجاد اعتماد 
در بين عموم م��ردم، از طريق اش��اعه فرهنگ وفاق و 
همدلي. در راستاي پيش��برد اهداف در داخل و خارج 
كش��ور با به كارگيري نيروهاي توانمن��د، صرفنظر از 

نگرش و اختالف سليقه آنان. 
3- دول��ت منتخ��ب م��ردم و برخاس��ته از آراي 
اكثريت باش��د؛ اكثريتي كه توانس��ته اس��ت با شركت 
در يك فرآيند دموكراتيك و مردم س��االر غير گزينشي 
ب��ه نامزدهاي م��ورد نظر خ��ود و به عبارت��ي دقيق تر 
انديشه ها و روش هاي سياس��ي، فرهنگي و اقتصادي 
م��ورد نظر خوي��ش راي ده��د؛ انتخابات��ي، فراگير و 
قانونمند كه نمودي از مش��اركت م��ردم در اداره امور 

كشور را نشان دهد. 
4- دولت خواسته هاي اكثريت مردم را به رسميت 
بشناس��د و درجهت عملي كردن هرچه س��ريع تر آنها 
گام ب��ردارد. به نحوي ك��ه آثار تحقق اين خواس��ته ها 
اگرچه نه در كوتاه مدت كه در ميان م��دت براي افكار 

عمومي و مردم مشخص و ملموس باشد. 
5- دولت با مردم ش��فاف و صادقانه برخورد كند. 
يقينا از كاراتري��ن ابزارهايي كه س��بب افزايش اعتماد 
ملت به دولت و به تبع آن تقويت »وفاق ملي« مي شود، 
روراس��ت بودن ارباب قدرت و سياس��ت و منتخبان 
مردم با موكالن خود است. دوري گزيدن از روند غير 
مردم ساالر سياست هاي پشت پرده، مردم را محرم راز 
خويش دانستن، آنها را دس��ت كم نگرفتن و قيم مآبانه 
با آنه��ا رفتار نك��ردن، اف��كار عموم��ي را در جايگاه 
مش��ورت و داوري بر عملكردهاي خود نش��اندن و با 
مردم از عملكردهاي خود بدون پنهان كاري و سفسطه 
سخن گفتن، از جمله مواردي است كه به تحقق چنين 

شرايطي مي انجامد.
 نبايد از ي��اد برد كه ب��راي حصول چني��ن اموري 
تقويت ساز و كارهاي جامعه مدني از جمله مطبوعات 
مس��تقل، احزاب سياس��ي غيردولتي، نهادهاي مدني، 
كانون وكالي دادگس��تري مس��تقل و... يك ضرورت 

انكارناپذير به شمار مي رود. 
6- دولت نقد پذير و پاسخگو باش��د. در اين زمينه 
مهم ترين مس��اله تضمي��ن آزادي منتقدي��ن و تحمل 
آنها از سوي دولت اس��ت و وجود منتقدان و مخالفان 
قانوني و تحمل آنها براي شركت در فرآيند مردم ساالر 
چونان ش��ير اطميناني عمل مي كند كه به واسطه انتقال 
مخالفت هاي داخلي با سياس��ت هاي هي��ات حاكم از 
انباش��ت اين اعتراضات و نارضايتي ه��ا جلوگيري به 
عمل مي آورد. نارضايتي هايي ك��ه در غير اين صورت 
مي تواند به افزايش ش��كاف ميان مل��ت و حاكميت و 
تخديش »وفاق ملي« و حتي درصورت بحراني ش��دن 

اوضاع به نااميدي و يأس منجر شود. 
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واعتصموابحبلاهللجميعاوالتفرقوا

 دكتر سوسن شريعتي

 علي مندني پور


