روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ورزﺷﯽﺻﺒﺢ اﯾﺮان

ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎز و ﻣﺪﯾﺮﻣﺴﺌﻮل :ﻣﻬﺪي رﺣﻤﺎﻧﯿﺎن

ﻧﺸﺎﻧﯽ :ﻣﯿﺪان آرژاﻧﺘﯿﻦ،ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻟﻮﻧﺪ ،ﮐﻮﭼﻪ آرﺷﯿﺎ ،ﭘﻼك 6

ﺗﻠﻔﻦ92 :و88654390

ﻧﻤﺎﺑﺮ88880719 :

ﺗﻠﻔﻦ آﮔﻬﯽﻫﺎ88192877 :

ﺗﻠﻔﻦ اﻣﻮر ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ88209593 :

ﺗﻮزﯾﻊ :ﺷﺮﮐﺖﭘﯿﺎمرﺳﺎن ﺳﺒﺰ ﺗﻠﻔﻦ66272130 -5 :

ﻣﯿﺪون و ﺳﻮﻓﯿﺎ

ﺳﻼم ﺑﻪ ﻓﺮدا

شوخی کردی یا جدی زدی؟

من هم نگرانم

ﭘﻮرﯾﺎ ﻋﺎﻟﻤﻰ
 بابای سوفیا مشتری پروپاقرص روزنامه کیهان
اســت و اگر همه بگویند ماســت ســفید است و
کیهان بگوید ماســت سیاه است ،بابای سوفیا هم
میگوید ماست ســیاه است .اتفاقا االن هرچی ما
میگوییم بابای ســوفیا برعکسش را میگوید و به
همین دلیل احساس اقلیت دارد!
خالصه دیروز  -هنوز کسی باورش نشده ،ولی
بههرحال و قضاقورتکی هم که شده -کیم اون با
دونالد ترامپ بدون اینکه همدیگر را گاز بگیرند یا
توییت فحش کافئیندار برای هم بنویســند ،دیدار
کردند .این برادرها تا هفته پیش قرار بود همدیگر
را با بمب اتمی بزنند ،ولی امروز گویا به ســالمتی
هم زدند.
بابای ســوفیا اما معتقد اســت هرچی کیهان
بگوید ردخور ندارد؛ مثال کیهان شــهریور پارسال
آب پاکــی را ریختــه بود روی صــورت همه و در
ستون »گفتوشنود« نوشته بود:
سیلی )گفتوشنود(
گفت :چه خبر از آزمایش بمب هیدروژنی کره
شمالی؟
گفتــم :آمریکا و اروپا از اینکه کره شــمالی به
تهدیدهــای ترامــپ کمترین اهمیتــی نمیدهد
بدجوری به وحشت افتادهاند!
گفت :بیتوجهی کره شــمالی بــه تهدیدهای
پیدرپی آمریکا نشــان میدهد کــه آمریکا هیچ
غلطی نمیتواند بکند.
گفتم :بعضیها باید عبرت بگیرند که با تهدید
آمریکا ،مردم را از سایه جنگ میترساندند.
گفت :آنــگال مرکل گفته اســت بایــد با مدل
برجام با کره شمالی مقابله کنیم!
گفتــم :خود کره شــمالی از کاله گشــادی که
آمریکا با برجام بر ســر کشــورمان گذاشته عبرت
گرفته اســت که بهجــای مذاکره و امتیــازدادن،
حریف را از تهدید پشیمان کرده است.
گفت :اتفاقا ترامپ هم در واکنش به اقدام کره
شــمالی بهجای تهدید یک موضع انفعالی گرفته
است.
گفتــم :یارو یک ســیلی محکــم خواباند بیخ
گوش یکی از اراذل عربدهکش .طرف که سیلی را
خورده بود و از سیلی بعدی میترسید به او گفت؛
شــوخی کردی یا جدی زدی؟ یــارو گفت؛ جدی
زدم! و طرف گفت؛ خب! خیالم راحت شــد چون
من با کسی شوخی ندارم!
جمعبندی
ســوفیا ...ســوفیا ...االن بابای تو انگار آب که
بریــزی روی کفشدوزک نمیتوانــد حرکت کند،
هاجوواج این تغییر آرایش جهانی مانده .لطفا به
کیهان بگو زودتر یک تحلیل جدید بدهد که بابای
تو و باقی مردم از بالتکلیفی خارج شوند.
عاشق سیلیخورده تو؛ میدون دوم.

اﺗﻔﺎق

 آتشنشــاني بعدازظهــر روز دوشــنبه اعالم
کرده بود که تلفنهاي آتشنشــاني مسدود است
و کساني که مشــکلي دارند با تلفن جایگزین یا با
 ۱۱۰تمــاس بگیرند؛ اتفاقي که بســیاري را نگران
کرد ،اما کمــي بعدتر نگراني افزایــش یافت ،آن
هم وقتي که تهران درگیر توفان و رعدوبرق شــد؛
توفاني که درختها را بر ســر عابران و ماشینها
انداخــت؛ توفانــی همراه بــا وزش باد شــدید با
ســرعت  ۸۳کیلومتر در ساعت که  ۱۸مصدوم در
استان تهران بههمراه داشــت .علت مصدومیت
این افــراد ســقوط دکل ،درخت و ریزش ســنگ
گزارش شــده است.چند سؤال در این میان مطرح
اســت؛ آیا آتشنشــاني گزارش ميدهــد که در
مدت عدم امکان تماس با شــماره  ،۱۲۵چند نفر
دچار مشــکل شــدهاند؟ آیا مخابرات توانایي فني
ایــن امکان را ميتواند فراهــم کند که در صورت
بهوجودآمدن مشــکل براي شــمارههاي ضروري
به طــور خودبهخود شــماره گیرندههــا به خط
سالمي وصل شــوند؟ اما این توفان با عکسهاي
متفاوتي در خاطره تهرانيها ثبت شد؛ هم افتادن
درختها در خیابانهاي بلوار و ســهروردي و هم
عکسهایي که از رعدوبرقهاي وحشتناك منتشر
شــد و هم حجم زیاد گردوخاك که در حال ورود
به شهر تهران بود.
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ﮐﺎرﺗﻮن ﺧﻮاب
ﻣﻬﺪى ﻋﺰﯾﺰى

اﻣﺎناﷲ ﻗﺮاﯾﻰﻣﻘﺪم
گرانی و مســائل اقتصادی که در روزهای اخیر
آثارش را بیشازپیش میبینیم ،منجر به شــکاف
طبقاتی بیشــتر خواهد شد .شــکاف اجتماعی را
دامن خواهد زد و کوچکترشــدن طبقه متوســط
را بهدنبال خواهد داشت .درنتیجه این نابسامانی
اقتصادی ،تعارضات اجتماعــی افزایش مییابد،
نمونههای متعددش را در اعتراضاتی مانند هپکو،
راننــدگان کامیون ،گرانــی و تورم ایجادشــده در
درون جامعه ،مشــکالت دخل و خرج خانوادهها
و  ...میبینیــم .من بهعنوان جامعهشــناس اعالم
خطر میکنم .واقعا ترس برم داشته است که این
وضعیــت به کجا خواهد انجامید! روزبهروز جیب

مردم خالیتر میشود.
چــه به نظر مارکــس توجه کنیم کــه اقتصاد را
اصل میدانست و چه به نظر ماکس وبر که ذهنیت
را مــورد تأکید قــرار میدهد ،اقتصاد عامل بســیار
مهمی است.
مارکــس معتقد بود که اصل ،اقتصاد اســت که
باعث میشــود زمینههای دیگر اجتماعی بروز کند.
او تاریــخ را نبرد طبقات میدانســت؛ محرومان در
مقابل ثروتمندان یا کارگران در مقابل کارخانهداران.
برایناســاس ،هیچ جامعهشناسی نیست که مسئله
اقتصــادی را عامــل نارضایــی اجتماعــی و انواع
تعارضات اجتماعی نداند.
حتی جامعهشناســی مانند ماکس وبر نیز که بر
ذهنیت و بینش تأکید میکند ،چنین نیست که فقط
ذهن و نگرش را مهم بداند .اگرچه او معتقد اســت
که باید فکر تغییر پیدا کند تا زمینههای بروز حرکت
اجتماعی پدید بیاید ،اقتصاد را عامل مهمی میداند.

ﭼﺮا »اول آﻣﺮﯾﮑﺎ« ﯾﻌﻨﻰ »اﺗﺤﺎد اروﭘﺎ«؟
ﮔﺎى ورﻫﺎﻓﺴﺘﺎت*  .ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺳﺎﺳﺎن ﮔﻠﻔﺮ
در گرماگــرم خــروج بریتانیا از اتحادیــه اروپا و رفتار
پرخاشــگرانه روزافزون دونالد ترامپ،بسیاری این هراس
را دارند که چالشهای پیشروی اتحادیه اروپا بیشــتر از
آن باشد که بتواند تحمل کند .اما همانطور که اروپاییها
به خوبی میدانند ،هیچچیز مثل یک بحران نمیتواند به
روند انسجام دوباره کمک کند .اکنون که کمتر از یک سال
مانده تا »روز برگزیت« برسد ،واضح است که امید دولت
بریتانیا به تقسیم و قلع و قمع شدن اقتصاد اتحادیه اروپا
نقش بر آب شــده است .کشــورهای عضو اتحادیه اروپا
در طول مذاکــرات برگزیت اتحادشــان را حفظ کردند و
در همــان حال خــود برگزیت چیزی نیســت که برایش
جشــن بگیرند ،این روند حداقل نشان داده که اروپا زمانی
قویتر می شود که به چالش کشیده شود .در واقع ،برای
بســیاری از اروپاییها ،چنین بهنظر میرســد که اتحادیه
اروپا مردهای بوده که به زندگی بازگشــته است .امانوئل
مکرون ،رئیسجمهور فرانســه و آنگال مرکل ،صدراعظم
آلمان ،قدرتمندترین رهبران بلوک ،بهتدریج اما با گامهایی
مطمئن نشانههایی از همراهی برای دنبالکردن اصالحات
بلندمدت در سطح اتحادیه اروپا را به نمایش گذاشتهاند.
عالوه بر این ،با وجود تشکیل یک دولت ائتالفی ضد نظم
مســتقر در ایتالیا و رونق احزاب پوپولیســتی در سراســر
اروپا ،نظرســنجیها نشان میدهد که حمایت از اتحادیه
اروپا درحالحاضر بیشــتر از دهههای گذشته بوده است.
براساس یک نظرســنجی که اخیرا منتشر شده ،اگر امروز
رفراندومی در مورد عضویت در اتحادیه اروپا برگزار شود،
 ۸۳درصد از اروپاییها به حفظ این بلوک رأی میدهند و
 ۶۰درصد عضویت در اتحادیه اروپا را »چیز خوبی« برای
کشور خود میدانند که یک رکورد است .به عبارت دیگر،
با آنکه عوامگرایی قطعا میتواند در اتحادیه اروپا تفرقه
سیاسی بهوجود آورد ،شواهد کمتر از آن حکایت دارند که
خود برگزیت بتواند ســبب تأثیر دومینو شود .اینطور که
پیداست ،پوپولیستهای اروپا با پوپولیستهای انگلیس
متفاوتاند .نظرســنجیهای بعد از انتخابات ماه مارس
نشان داده که  ۶۰تا  ۷۲درصد ایتالیاییها از چنین حرکتی
حمایت نمیکنند.
بااینحــال ،نظرســنجی اخیر از ســردرگمی در مورد
مســیر فعلی اتحادیه اروپا حکایت دارد .فقط  ۳۲درصد
از شــهروندان بر این باورند که بــرای اتحادیه اروپا »همه
چیز در جهت درست اســت« درحالیکه  ۴۲درصد فکر
میکنند بلوک در مســیر غلط قرار دارد .پس مسئله برای
اکثر اروپاییها این نیســت که اتحادیه اروپا را نابود کنند،
بلکه این است که چگونه آن را بهبود بخشند .به دلیل آثار
ماندگار بحران مالی سال  ۲۰۰۸و پیامد آن ،بحران منطقه
یورو ،اتحادیه اروپا موفق به انجام اصالحات الزم نشــده
اســت .اما اکنون اتحادیه فرصتی برای اقدام دارد ،چون

واقعیت جغرافیایی سیاســی خطرناک اروپا ســبب شده
که سرانجام بســیاری اتحادیه اروپا را سرپناه امن بدانند.
ولی چالش متحدکنندهای کــه برگزیت برای بلوک پدید
آورده است ،در مقایسه با آنچه دونالد ترامپ پیش آورده،
کمرنگ شده است .تحقیر و استهزای رئیسجمهور ایاالت
متحده نسبت به ناتو و آشکارشدن کمک کرملین به کمپین
انتخاباتی او در سال  ۲۰۱۶روشن کرده است که اروپاییها
دیگر نمیتوانند برای امنیت خود صرفا به ایاالت متحده
تکیــه کنند .عالوه بــر این ،تصمیم ترامــپ برای تحمیل
تعرفههای فوالد و آلومینیوم به اتحادیه اروپا )و همچنین
دیگر متحدان ایاالت متحده مانند کانادا و مکزیک( رهبران
اتحادیه اروپا را در خشم و انزجار متحد میکند .عالقه او
به حذف اتومبیلهای آلمانــی از خیابانهای آمریکا  -با
آنکه بســیاری از خودروهای »آلمانی« در واقع در ایاالت
متحده تولید شدهاند که او میگوید قصد حمایت از تولید
داخلی خود را دارد -ممکن اســت سبب شود آلمانیها
تشخیص دهند که برای حفاظت از صنعت خودرویشان
نیاز به کمک ســایر اروپاییها دارنــد .بهاینترتیب تعرفه
ترامپ فرصتی عالــی برای دولت بــزرگ ائتالفی آلمان
پدید آورده اســت تا بــه طرحهــای بلندپروازانه مکرون
دربــاره اصالحات در اتحادیه اروپا و منطقه یورو برســد.
وقــت آن رســیده که آلمان بــا نظری بازتر بــه نیازهای
کشــورهای جنوب اروپا توجه کند .سیاستهای موسوم
به »اول آمریکا«ی ترامپ بیانگر بازگشــت کورکورانه به
ناسیونالیســم عریان و سیاســت حمایتگرایانه است که
به گذشته تعلق داشت .این سیاستها تهدیدی مستقیم
برای نظم بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم هستند که
 ۷۳سال رفاه و ثبات در پی داشت .درعینحال شاید همان
چیزی باشد که روند انسجام اروپا که مدتي طوالنی راکد
مانــده بود ،نیاز به آن داشــت .ترامپ از هرجومرجی که
بذرش را کاشــته است ،لذت میبرد .او روابط بینالمللی
را یک بــازی برد-باخت در نظر میگیرد و سیاســتهای
خارجــی و تجــاری او اگــر عقلی هــم در آنها باشــد،
معاملهگرانه است .در مقابل ،عملکرد عملیاتی اتحادیه
اروپا بر مبنای همکاری و توافق اســت؛ اکنون که این دو
جهانبینی در تقابل هســتند و هر کدام را میتوان تقویت
کرد .عالوه بر برگزیــت و ترامپ ،انتخاب مجدد والدیمیر
پوتین به ریاســتجمهوری روســیه و ادعاهای روزافزون
چین نظم جهانی را در معرض خطر قرار داده است .ولی
ما اروپاییها خوب میدانیم که هیچچیز نمیتواند مانند
یک بحران همه را به حرکت درآورد .چند دهه اســت که
از اتخاذ تصمیمهای سخت پرهیز کردهایم .اکنون ما باید
تصمیم بگیریم که میخواهیم اروپا در سال  ۲۰۵۰و فراتر
از آن چه باشد.
* نخستوزیر سابق بلژیک

نمونه نابســامانی این است که ظرف یک هفته فقط
۴۵۰هــزار تومان بر قیمت ســکه طال افزوده شــده
است.
مسلما این افزایش قیمت به سکه و طال محدود
نخواهد ماند .مسائل پیشآمده در زمینه ارز و سکه
یعنی کاستهشدن از ارزش پول ملی ،بنابراین اکنون
من نیز نگرانم.
معتقدم برای این مســئله راه درمانی نیست مگر
آنکه به اصطالح ،راه تعامــل با جهان را پیدا کنیم.
ضربالمثلــی وجــود دارد که جامعهشناســان نیز
میگویند ،اینکه »همه راهها به رم ختم میشــود«.
همــه راههــای ما نیز بــه پیداکردن روش درســت
برخــورد با جهان میانجامد .ما نیــز باید راهی پیدا
کنیــم تا بتوانیم از تضادهــای جهانی خود را بیرون
بکشیم و راه مسالمتآمیزی را پیدا کنیم .شجاعت
در صلح و آرامش و تعامالت اجتماعی و بینالمللی
است.

زﯾﺮ آﺳﻤﺎن ﺷﻬﺮ

ﮔﺮدﺷﮕﺮى ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ

خبرنگاران و دیدار »اون«

ﺑﺎزﺧﻮاﻧﻰ رﻓﺘﺎر ﻣﺎ و ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﻰﻫﺎﯾﻤﺎن

ﻟﯿﻠﻰ ﻓﺮﻫﺎدﭘﻮر

ﺗﺠﺮﺑﻪ دﯾﮕﺮان

ﭼﺎپ :ﮔﻠﺮﯾﺰ ﺗﻠﻔﻦ66795442 :

دیدار رسمی اون و ترامپ در نوع خود بیسابقه
بــود .در ایــن میــان تعــداد زیــادی از خبرنگاران
در سراســر جهان این اتفــاق را رصــد میکردند؛
بهطوریکــه جزئیــات متعددی دربــاره این دیدار
منتشر شــد ،اما این ســبب نشــد تا در شبکههای
اجتماعی این اتفاق با حاشیههایی همراه نشود.
ترامپ مثل همیشه ســعی کرد که نفر اول این
اتفاق باشــد .هنــگام عکسگرفتن ســعی میکرد
قدرت خود را نشــان دهد و به عکاســان میگفت
کــه عکسهایــی خــوب و عالــی بگیرند تــا آنها
خوشتیــپ و الغر به نظر برســند ،امــا تأکید او به
مجموعه دشــنامهایی بود که پیش از این بین او و
اون ردوبدل شــده بود .او پیشتر توییت کرده بود:
»چــرا کیم جونــگ اون به من توهین کــرده و مرا
»پیــر ]خرفت[« مینامد ،درحالیکه من هرگز به او
نگفتهام »کوتوله چاق«؟«
خبرنــگاران به شــخص ســوم  -مترجم خانم
کرهای که همیشــه در تمــام دیدارهای اون همراه
اوست -توجه کردهاند.
مدل موهای ترامــپ و اون مورد توجه کاربران
قرار گرفت ،همینطور شــیوه دســتدادن ترامپ،
چراکه با نحوه دســتدادنش با مکرون و شــینزو
آبه و ...متفاوت بود .مردم در سراسر جهان با دقت
این مذاکرات را دنبال کردهاند؛ بهطوریکه برخی از
مردم کره شــمالی در آمریکا به سالمتی این اتفاق
فریاد شادی ســر دادند ،هرچند تلویزیون این کشور
موقــع این دیــدار برنامهای پخش نکــرد تا تفاوت
کشورهای آزاد و کشوری مثل کره شمالی مشخص
شود .هرچند روزنامه رســمی »رودونگ سینمون«
کره شمالی هم ساعاتی بعد از آنکه رهبر این کشور
تور بازدید از مکانهای تفریحی سنگاپور را به اتمام
رســاند ،با عکسهای متنوعی منتشــر شد که این
اتفاق در نوع خود بیسابقه بوده است.
آنهــا با هم ناهار کاری خوردند؛ ناهاری که هم
غذاهای آمریکایی و هم غذاهای کرهای داشت.
امــا خبرنــگاران آمریکایی منتظــر مانده بودند
تا نتیجه ایــن دیدار را که منجر بــه یک تعهدنامه
شده بود ،منتشر کنند .یکی از آنها توییت کرده بود:
»ســاعت  ۲:۰۶بامداد است ،پس سند امضاشده را
کِی میخواهید در اختیار ما قرار دهید؟« .خبرنگار
بیبیســی اولین کسی بود که توانسته بود از چهار
بند آن باخبر شــود .پــس از آن وقتــی توافقنامه
منتشــر شــد ،تفاوت امضای رهبر کره شــمالی با
ترامپ هم مورد توجه قرار گرفت .در نهایت آنها از
هم تعریف و اعالم کردند یک اتفاق مهم در مســیر
دنیــا رخ دهد .ترامپ گفت» :مــن و کیم چیزهای
زیادی در مورد هم یاد گرفتیم .فهمیدم کیم جونگ
اون مرد بااســتعدادی است و کشــورش را خیلی
دوســت دارد .ما دفعات بســیار زیادی با هم دیدار
خواهیم کرد«.

 -۱دوسالوخردهای از سخنرانی دردمندانه
یوســف ابــاذری در ماجرای مرحوم پاشــایی
میگذرد؛ حتما یادتان هســت کــه بعد از آن
چــه هجمههایی که به اباذری محترم نشــد.
خب ســلبریتیها محصول صنایــع فرهنگی
و رسانهایشــدن فرهنــگ هســتند و در دوره
شبکهایشــدن فرهنگ )یا بهتر اســت بگوییم
اینســتاگرامی و تلگرامیشــدن فرهنگ( مگر
میشــود نقد سلبریتیگری کرد و جان سالم از
فضای مجازی بهدر برد؟
 -۲در مــاه گذشــته نشســت تخصصــی
»ســلبریتیگری؛ منطق دنیای امروز« با حضور
هــادی خانیکــی ،ســیدمحمدمهدی خویی و
صادق پیوســته ،در دانشــگاه عالمهطباطبایی
برگزار شــد و این سه استاد ســعی کردند این
منطق را باز کنند )البته نه به صراحت اباذری،
امــا کمــی باحوصلهتــر از او( .خوانش من از
صحبتهای این اســتادان ،پیروزی »نمود« بر
»بود« در ســلبریتیگری و منطق دنیای امروز
است.
بــه زبــان ســادهتر در تأثیرپذیــری از
سلبریتیگری ،آن هم در فضای مجازی اغلب
مغز و تفکر و شنیدن کنار میروند و فقط دیدن
میماند! یعنی بودنشــان مهم نیســت و فقط
دیدنشان مهم باقی میماند.
 -۳اما چیزی که به نظرم هنوز درخصوص
پدیده امــروزی رفتــار ما و ســلبریتیهایمان،
مغفــول مانــده این اســت که آیــا در منطق
شبکههای مجازی امروزی) ،دارم از ایران حرف
میزنم( این ســلبریتیها هستند که حاکماند و
افکار عمومی را میســازند یا افــکار عمومی
حاصــل بغض کاربــران میلیونی شــبکههای
مجازی است ،نه حب به سلبریتیها.
 -۴در متأخرتریــن دوره برهکشــون
ســلبریتیگری؛ یعنــی در عید نوروز امســال،
مهــران مدیــری )ســلبریتی تلویزیونــی( یک
سلبریتی دههچهلی؛ یعنی ناصر ملکمطیعی
را دعــوت میکند تــا در برنامــه »دورهمی«
تلویزیون بهاصطالح »آس« رو کند و در رقابت
با دیگر برنامههای سلبریتیمحور ،برنده شود.
اتفاقا آســش برنده میشــود ،اما نه بهخاطر
آنکــه حضــور ملکمطیعی بــرگ برندهاش
بود ،بلکــه بهخاطر اینکه این برنامه سانســور
میشود و سانسورشدنش در منطق این روزها
برایش اعتبار میآورد و شانسش میزند و این
برگ دومــاه بعد دوباره برنده میشــود ،چون
ملکمطیعی عمرش بهسر میآید و آهکشیدن
از »رفتارها« در دنیای مجازی الیکها میگیرد
و تشــییعجنازهای بزرگ برپا میشــود و شبکه
مجــازی پــر میشــود از اینکه مــر ِد مردهای
ایرانــی از دنیا رفت! این یعنــی زحمات تمام
فرهیختگی و روشنفکری یک نسل برای زدودن
الگوی منطــق زور بــازو در لوطیگری و فخر
مردانگــی زوربازویی و به دنبال آن نجاتدادن
زن ایرانــی از جایــگاه همواره زیر ســایه مرد
قویبودن )از نوع نقشهای ملکمطیعی( و...
همه دود شود و به هوا رود و قهرمان مردانگی
دههچهلــی دوباره زنده شــود و پیروز میآید،
دوباره مینشیند باالی سر ما.

 -۵اما این سؤال برای من پیش میآید که آیا
این اشتیاق به ناصرخان ملکمطیعی ،بهخاطر
الگوی مردانگــی زوربازویی او در فیلمها بوده
یــا از علت سانســور و ممنوعالــکاری او و...؟
وگرنه ناصرخان اگرچه ممنوعالکار شــد ،ولی
زندگیاش را کــرد .مغــازهاش و درآمدش را
داشــت و در مقابل او دهها بازیگر دیگر ایرانی
)چــه ممنوعالکار و چه در حــال کار( بودند و
هســتند که آخر عمری دارند در بیکاری و فقر
و فراموشی زندگی میکنند. ...
 -۶ماه رمضان میشود و افطاریها برقرار.
نوبت میرسد به رئیسجمهور و در شبکههای
مجــازی )کــه نمــودش بیشــتر از بــودش
اســت( چند ســلبریتی کمپین »نه به افطاری
ریاســتجمهوری« راه میاندازنــد و جالــب
آنکه در همان شــبکههای مجازی بحثهای
شخصیتســوزی دوباره رو میشود که فالنی
همان بود که عروس مشــاور احمدینژاد شد
و دیگــری همان بود که در کمپیــن انتخاباتی
قالیبــاف بــود و مشــخص میشــود منطــق
الیکگیری در شــبکههای مجــازی تا چه حد
به ســادگی با منطق خالهزنکی خردوخاکشیر
میشــود) .جای تعجب نیســت خــب از یک
جنس هستند!(.
 -۷اینجاست که یاد بحث خانیکی میافتم
که ســلبریتیها عمر گذرا دارنــد و لزوما گروه
مرجع نیســتند .رفتن ســلبریتیها به ســمت
نوعی ابتذال ،سطحیشــدن ،زیرزمینیشدن و
امثال آن نگرانکننده است ،اما درمقابل حضور
آنهــا در فرهنگی زنده ،منتقــد و آزاد میتواند
بخشــی از آن فرهنــگ و ویژگیهــای جامعه
شبکهای شود و اثرات مثبتی در جامعه داشته
باشد.
 -۸اتفاقا من هم )بهعنوان سیاهیلشکر!(
به افطــاری رئیسجمهور رفته بودم .شــاهد
بــودم که دولتآبــادی عزیز چگونه ســر میز
رئیسجمهــور که به بســیاری از وعدههایش
عمل نکرده نشسته است و در مقابل سؤالهای
رئیسجمهــور با همــان کاریزمایش از توقیف
کتابش فقط میگوید ،نهآنکــه گلهای کند که
میدانم کاری از دســت این ایشــان دراینباره
برنمیآیــد و کامــال درک میکنــم کــه خوب
میداند اکنون اپوزیسیونشدن در مقابل دولت
کار شــجاعانهای نیســت ،فقط نباید گذاشت
با وجــود ترامپیســتهای داخلــی و خارجی
مملکت از دست برود. ...
 -۹درواقــع حضــور برخــی از بازیگران و
نویســندگان مانند جمشید مشایخی و محمود
دولتآبادی در مراســم افطاری رئیسجمهور
نشــان میدهد که منطق »نمــود« احتماال در
مباحث جدی در جایگاه گروههای مرجع رنگ
میبازد و مشــخص میکند که ســلبریتیگری
مســاوی با جایگرفتن در گروه مرجع نیســت.
یاد مثــال دیگــری از خانیکی در آن نشســت
میافتم که میگفت در پایشهای انجامشده،
معلمان در صدر گروههای مرجع قرار دارند و
دالالن در پایینترین جایگاه؛ اما اگر معلمی )با
حقوق معلمی( و داللی پولدار به خواستگاری
دختری بروند ،آن خانواده احتماال دخترشان را
به دالل میدهند ،اما گروه مرجعشان همچنان
معلمان باقی میماند .خداراشــکر انگار هنوز
سیاست کامال شــبیه برندهای مشهور کیف و
کفش چرمی یا عطر و اودکلن نشده که عکس
بزرگ سلبریتیها فروشش را زیاد کند.

ﭘﯿﺸﺨﻮان
بیستوششــمین نشســت از مجموعــه
درسگفتارهایــی درباره ســنایی به »تلقی ســنایی
از دیــن و دینــداری« اختصــاص دارد کــه در روز
چهارشــنبه ۲۳ ،و  ۳۰خــرداد ســاعت  ۱۶:۳۰بــا
ســخنرانی دکتر ایرج شهبازی در مرکز فرهنگی شهر

کتاب ،واقع در خیابان شــهید بهشتی ،خیابان شهید
احمد قصیر )بخارســت( ،نبش کوچه ســوم برگزار
میشــود.در ایــن دو جلســه نظرات ســنایی درباره
حقیقت دین و دینداری ،نقشهای فردی و اجتماعی
دیــن ،ویژگیهــای دینداران راســتین ،آثــار و نتایج

دینــداری و نکتههــای مربوط به این حوزه بررســی
میشود .افزون بر مطالب مذکور ،نقدهای سنایی بر
اصناف دینداران زمانه خود بررسی و تالش میشود
تصویری حتیاالمکان جامع و دقیق از تلقی ســنایی
از دین به مخاطبان ارائه شود.

