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شوكران نوش

دوست
كاو مرهم است اگر دگران نيش مي زنند با دوست باش  گر همه آفاق دشمنند 
همچون طلسم پاي خجالت به دامنند اي صورتي كه پيش تو خوبان روزگار 
بيني كه سرو را ز لب جوي بركنند يك بامداد اگر بخرامي به بوستان 
از معتقد شنو كه شكر مي پراكنند تلخ است پيش طايفه اي جور خوبروي 
كاينان به دل ربودن مردم معينند اي متقي  گر اهل دلي ديده ها بدوز 
يا دل بنه كه پرده ز كارت برافكنند يا پرده اي به چشم تامل فروگذار 
سعدي

با مرگ ناصر تكميل همايون يكي 
ديگر از عاشقان سينه چاك ايران، 
روياهايش درباره كش��ورش را به 
گور ب��رد. او كه در ط��ول زندگي 
پربارش در سال هاي پيش و بعد 
از انقالب از جانب افراد در قدرت 
مه��ري نديد هيچ��گاه اين بي مهري ها را به حس��اب 
سرزمينش نگذاشت و در آثار مكتوب و سخنراني هايش 
از همه عش��قي كه به وطن��ش )اي��ران( و زادگاهش 
)قزوين( و گنجينه هاي با ارزش آنها داش��ت، نوش��ت 
و س��خن گف��ت. نوش��ته ها و حرف هايي كه نش��ان 
مي دهد نويسنده اش عاشقي خستگي ناپذير، صادق و 
خواهان سربلندي، آزادي و حاكميت شايسته ساالران 
دوست دار ايران است. آرزوي نسلي كه بخشي از حيات 
خود را در زمانه ظهور و س��قوط زنده نام دكتر مصدق 
گذراند. ظهوري كه به ملي شدن صنعت نفت ختم شد 
و سقوطي كه با خشونت امثال شعبان بي مخ و همراهي 
تماميت خواهان زمانه مصدق رقم خورد. سقوطي كه 
حكم افتادن از اس��ب و نه اصل را داش��ت. مصدق در 
تاريخ ايران جاودانه شد و تالش بسياري از بدخواهانش 
نتوانست با تبعيد، دور كردن او از سياست، نكوهش و 
خ��ار كردنش بر منبر و مجلس هاي دولتي و در نهايت 
مرگش به سرنگوني ذهني او بينجامد. او به لطف امثال 
تكميل همايون و پذيرش بخش عظيمي از جامعه به 
احترام پس از عزل و تبعيد دس��ت يافت تا نشان دهد 
س��ر نيزه و زور توان مقابله با خواس��ت مردم و انديشه 
پاك دستان را ندارد. مردم در زمانه حاكميت دروغ به 
گفته هاي رسانه هاي رسمي و دولتي توجهي نمي كنند، 
مصدق، ناصر تكميل همايون، دكتر علي ش��ريعتي و 
بس��ياري از نامداران ديگر نام و انديشه و جايگاه شان 

را از رسانه هاي دولتي به دست نياوردند. دليلش بيش 
از هر چيز در منش و رفتاري اس��ت كه پيش گرفتند. 
منش و رفتاري كه حتي تا لحظه مرگ همراه امثال آنها 
است. ناصر تكميل همايون براي مكان دفنش سرزمين 
و زادگاه م��ادري اش را انتخاب ك��رد. اينكه مي گويم 
سرزمين مادري  اش عمدي دارد. عمدي كه يك طرفش 
به انتخاب درست و هوشمندانه او در زمانه اقتدار بيشتر 
زنان ايراني بر مي گردد و ط��رف ديگرش به مهر اكثر 
انس��ان ها به مادرش��ان ربط دارد. مهري كه بي دليل 
نيس��ت. در اغلب موارد مادر نماد ايثار و گذشت و مهر 
بي دريغ اس��ت. آغوش مادر امن تري��ن جا براي فرزند 
است. )حتي وقتي فرزند جنازه اي باشد همچون كيان 
پيرفلك كه سردي مرگ و يخ، گرما را از تنش برده باشد 
و ديدن چهره زيبايش ذره ذره شمع وجود مادر را آب 
كند. چقدر درد دارد اين مرگ. شرم و ننگ بر كساني 
كه دل سرشار از شور و زندگي او را از تپش باز داشتند( 
شايد به همين دليل ناصر تكميل همايون ترجيح داد 
تا جسم بي جانش كنار جسم بي جان مادرش به خاك 
سپرده شود. در شهري كه براي رشدش تالش مي كرد 
و در سرزميني كه براي اعتاليش آرزوهاي بسيار خوبي 

داشت. يادش مانا و آرزوهايش محقق! 

خانه مادري
حسن  لطفي

خبرگ��زاري مه��ر با انتش��ار 
مجموعه عكسي گزارش داد: 
»كار در كوره هاي آجرپزي قطعا 
يكي از س��خت ترين مشاغلي 
است كه وجود دارد. كارگران در 
كوره آجرپزي مجبور هستند 
زماني ك��ه هوا هن��وز گرگ و 
ميش است در محل كار حاضر 
ش��ده و تا زماني ك��ه گرماي 
آفت��اب زياد ش��ود كار خود را 
ادام��ه دهن��د. از معروف ترين 
س��ازه هاي قديمي كه از آجر 
س��نتي س��اخته ش��ده، طاق 
كسري، مسجد جامع اصفهان، 
ساخت آتشكده هايي در زمان 
ساس��انيان و... را مي ت��وان نام 
برد كه در س��اخت آنها از آجر 
استفاده شده اس��ت. در ايران 
آجر دس��تي يا همان فشاري 
قدمتي ح��دود ۷000 س��ال 

دارد«

چون دادگاه در نورنبرگ آلمان 
برگزار مي شد، آن را محاكمات 
نورنبرگ ناميدند. محاكمه اي 
كه بيستم نوامبر 1945 شروع 
ش��د و تا اكتبر س��ال بعد ادامه 
داش��ت. تصميم اوليه فاتحان 
جنگ اين بود كه همه كس��اني را ك��ه در جنايت هاي 
نازي ها سهمي داش��تند ابتدا دستگير و محاكمه و بعد 
مجازات كنند، اما در عمل انجام چنين كاري نه دشوار 
كه ناممكن بود. زيرا تعداد آنان بس��يار زياد بود. تا جايي 
كه مي دانيم حداقل 250 هزار نفر در تشكيالت حكومت 
نازي نقشي كوچك يا بزرگ داشتند و به اندازه نقش شان 
در جنايت ها و بدكاري هاي رژيم هيتلر شريك بودند. تازه 
اگر آنهايي را كه غيرمستقيم با نازي ها همكاري مي كردند 
نيز حس��اب كنيم، اين عدد از يك ميليون نفر بيش��تر 
مي شود. همچنين همان زمان برخي ها مي گفتند همه 
كساني كه جنايت هاي نازي ها را ديدند و سكوت كردند 
يا خودشان را به آن راه زدند نيز چندان بي گناه نيستند و 
اگر از نظر حقوقي متهم نباشند، از نظر اخالقي مسوولند. 
اما آنان ترسيده بودند و اين ترس مجبورشان كرده بود 
كه س��اكت بمانند. جنايت هاي نازي ها را مي ديدند، اما 
اين را هم ديده بودند كه نازي ها با مخالفان و معترضان 
چه مي كنند و از اين رو تسليم آنان شدند. در جنايت هاي 
هيتلر و دارودسته اش سهمي نداشتند، اما كاري هم براي 
جلوگيري از آنها نكردند. نكوهش اين گروه از آلماني ها 
كه تعدادشان بسيار بسيار زياد بود به كنار، شمار زيادي 
از مردان هيتلر پيش از پايان رسمي جنگ كشته شدند و 
چند نفرشان - از جمله خود هيتلر - پس از قطعي شدن 
شكست آلمان خودكشي كردند. برخي نيز گريختند و 
در گوشه اي پنهان شدند. اما 22 نفر از آنان كه بيشترشان 
در فهرس��ت بدنام ترين چهره هاي ح��زب نازي جاي 
مي گرفتند به دام افتادند و زنداني شدند. بررسي اتهامات 
اين 22 نفر و شنيدن صحبت هاي آنان در دفاع از خودشان 
و س��رانجام صدور حكم مجازات براي آنها، جريان كلي 
دادگاه هاي نورنبرگ بود. البته همزمان و پس از نورنبرگ 

دادگاه هاي ديگري هم برگزار و هزاران پرونده شخصي 
و عمومي مرتبط با اعضاي حزب نازي تش��كيل شد، اما 
آنچه در نورنبرگ مي گذش��ت به داليلي از دادگاه هاي 
ديگر مهم تر بود. جان دانپ��ورت در كتاب »محاكمات 
نورنب��رگ« در توضيح داليل اين اهميت مي نويس��د 
»دادگاه نظامي بين المللي در تاريخ بي سابقه بود. پيش 
از اين كشورها هيچگاه منابع خود را صرف طلب عدالت 
جهاني نمي كردند. جنايات، حتي جنايات سازمان يافته 
و در مقياس بزرگ، موضوعي ملي تلقي مي ش��د كه به 
كساني از آنها كه آسيب ديده بودند و نه به مردمان ديگر 
مربوط مي شد. بنابراين مجازات جنايتكاران وظيفه خود 
كشورها بود. اين برداش��ت كه ترور، ويرانگري و كشتار 
در طول جنگ را بايد جرايم كيفري به حساب آورد نيز 
جديد بود... اينك براي نخستين بار دادگاهي مركب از 
نمايندگان كشورهاي مختلف وظيفه تعقيب و مجازات 
ُمسببان فجايع زمان جنگ را كه به تمام جهان مربوط 
مي شد برعهده مي گرفت.« اين 22 نفر به نمايندگي از 
همه مجرماني كه در جنايت هاي نازي ها دست داشتند 
و نه فقط در آلمان كه در گوش��ه و كنار دنيا شرارت هاي 
بسيار كرده بودند محاكمه و مجازات مي شدند. اما واقعيت 
اين بود كه اگر آنان )يعن��ي نازي ها( جنگ را مي ُبردند 
يا حداقل به آن ش��كل خفت بار شكست نمي خوردند و 
تسليم نمي شدند، بحث اجراي عدالت درباره آنان منتفي 
بود. به عب��ارت ديگر آنان بهاي تبهكاري خودش��ان را 
مي پرداختند، چون بازي را باخته بودند كه اگر مي بردند، 
آنان قاضي مي شدند و دشمنان شكست خورده خودشان 
را در جايگاه متهم مي نشاندند. اما باختند. بيشترشان به 
اعدام با طناب  دار )نه چنان كه مي خواس��تند تيرباران( 
محكوم شدند و چند نفرشان حكم حبس ابد يا بيست ساله 
و پانزده س��اله گرفتند. س��ه نفر از آنان نيز تبرئه شدند. 
اعدامي ها را دو هفته بعد به  دار آويختند و جسدش��ان 
را ب��ه اردوگاه داخائو بردن��د و -   در همان كوره هايي كه 
نازي ها براي سوزاندن زندانيان خودشان به كار مي بردند 
-  سوزاندند. خاكسترشان را نيز بدون هيچ تشريفاتي در 

نهري همان نزديكي ريختند.

دادگاه نورنبرگ
مرتضي   ميرحسيني

قب��ال باره��ا درب��اره رفتارهاي 
و  مت��ي  حكو ب  نق��ال ا ضد
برخوردهاي غيرانساني غيرقابل 
انكار و غيرقابل جبران با جوانان 
و مردم معترض كش��ور عزيزمان 
ايران توسط ناصحان و منتقدان، 

مطالب و تذكرهايي ارايه شده و مي شود. 
همه ما مي داني��م دوره ترفندها و سناريونويس��ي هاي 
ارتباطي حال بِه هم زنان و از مد افتاده به  سر آمده است. 
جز توليد »تنفر« و »ريزش« هيچ تاثير ديگري نداشته 

و نخواهد داشت. 
خدا نكند در عرصه اطالع رساني مش��ت دروغگويان و 
ارتباطگران دروغ ساز باز شود كه نمونه آن بسيار بوده و 
اخيرا برخي »خبرنگاران ويژه« به چنين دروغگويي هاي 
رايج اعتراف كرده اند و درس��ت آن موقع است كه آبروي 
نداشته شان نيز بر باد ناباوري هرچه بيشتر افكارعمومي 
مي رود. در طول تاريخ هيچگاه دروغگويي، پروپاگاندا 

و وارونه نشان دادن حقايق پيروز ميدان نبوده است.
اين امر، اعت��راض برخي از طرف��داران حاكميت امثال 
»حسين قدياني« فعال اصولگراي منتقد را هم برانگيخته 
و اين افكار در يادداشت »تو دشمني همشهري!« تبلور 
يافته اس��ت. اما اين يادداش��ت بهانه اي شد براي گفتن 

برخي گفته هاي گفته شده. 
از اظهارنظر قلدرمابانه و خيلي مطمئن آقاي محس��ن 
كوه كن نماينده پيشين مجلس شروع مي كنم. گفته هاي 

ايشان را مالحظه بفرماييد: 
»بازيكني كه سرود ملي نمي خواند را بايد كنار گذاشت، 
ما مرجع تقليد و رييس جمهور را حذف كرديم، ورزشكار 

كه سهل است!«
اين منطق و حرف هاي پوشالي و از روي استيصال را نه 
تنها هيچ ايراني با غيرت نمي پذي��رد بلكه مصداق بارز 

تنفرآفريني است. 
صحبت ه��اي چند روز پيش س��خنگوي دولت و ديگر 
صحبت هاي سبك سرانه امثال اين افراد را هم كنار اين 
گفته ها قرار دهيد... چه نتيجه اي از اين گفته ها مي شود 

گرفت؟ 
همه باطللند ما حق. همه دروغگويند ما راستگو.

هيچ كس حق اعتراض نمي تواند داشته باشد جز ما
هيچ كس حق راهپيمايي و بيان آزادانه نمي تواند داشته 

باشد جز ما ...
چرا؟ چون ما زور داريم.

اين زور را چه كس��ي به شما داده اس��ت؟ قطعا قانون 
اساسي چنين حقي به شما نداده است؟

اي��ن تبعيض هاي ن��اروا و به طوركلي اس��تانداردها و 
رفتارهاي دوگان��ه در همه عرصه ها به ويژه حوزه هاي 

ارتباطي ديده مي شود و اكثريت مردم ما امروز به اين 
شيوه ها و روش هاي دوگانه سوز انتقاد و اعتراض شديد 
دارند و قطعا كوتاه نخواهند آمد. همه نظرسنجي ها و 

شواهد هم گواه صادقي بر اين مدعاست.
درشت گويي و تهديد هم تا حدي جوابگو خواهد بود. راه 
درست كه راه اقناع و احترام به خواسته هاي اكثريت مردم 
است را در پيش بگيريد و ميدان داري ابن عرصه را هم به 

عقالي آن بسپاريد.
چگون��ه به خودت��ان اجازه مي دهيد مديريت س��پهر 
ارتباطي كشور را به افرادي بسپاريد كه مردم، معترض 
همان عملكردها و روش هاي غلط مديريتي آنها هستند 
و جز توليد تنف��ر و انگ زدن به اين و آن و تش��ويق به 
دستگيري منتقدان و معترضان و ناصحان كار ديگري 
از دست شان بر نيامده و نخواهد آمد و هر روز راه ارتباط 

و گفت وگو و مفاهمه را تنگ تر مي كنند.
واقعا نمي دانم آيا راهي براي ميدان داري متخصصان 

ارتباطات و روابط عمومي باقي مانده است؟
وقتي اداره سپهر ارتباطي كشور به افراد خالي از نگرش 
ارتباطي سپرده مي شود به طور قطع فرصت »شنيدن« 
و »خوب شنيدن« صداها هم از دست مي رود و چه بسا 

از دست رفته باشد.
روزگار تبليغات شيافي به  س��ر آمده و عجز تلويزيون 
حكومتي و س��اير بلندگوهاي بي شمار زنگ زده آن در 
برابر شبكه هاي فارسي زبان  و آه و فغان و تهديد پرشمار 

مسووالن ريز و درشت گواه صادقي بر اين ادعاست.
صداي ما متخصصان ارتباطات و روابط عمومي را بشنويد. 
با روش هاي ارتباطي تزريقي و زوري و ايدئولوژيك نه تنها 
قادر ب��ه مديريت افكارعمومي نخواهيد بود بلكه هر روز 
فضاي بيشتري در اختيار رسانه هاي فارسي زبان خارج 
از كش��ور قرار خواهد گرفت. قدرت رسانه و ارتباطات و 
روابط عمومي و افكارعمومي و پرسشگري و پاسخگويي 

و شفافيت و ... را جدي بگيريد. 
به اخط��ار ارتباطي من خوب گوش كني��د. امروز حتي 
ارتباطات و مديريت اف��كار فرزندان خانواده هاي ايراني 
از تعادل و غم بارتر از اين از دس��ت والدين ش��ان خارج 
ش��ده و بس��ياري از والدين نگران زندگي فرزندان شان 
هستند. قاعدتا شما بايد از ما نگران تر باشيد چراكه مركز 
تصميم گيري و تعادل ارتباطي خانوادگي منهدم و از هم 

پاشيده شده و اين بسيار خطرناك است.
اخط��ار من يك اخط��ار ارتباطي اس��ت و آن را جدي 

بگيريد.
تا دير نش��ده مديريت امور را به آدم هاي عاقل بس��پاريد 
و با رفتارهاي عاقالنه و مردم��ي، جلوي »انفجار بزرگ« 

را بگيريد...
رييس انجمن متخصصان روابط عمومي

 يك اخطار »ارتباطي« است
مهدي باقريان

زير ذره بين 

روشنايي هاي  شب

عكس نوشت 

۲9 آبان، ۲۰ نوامبرامروز در تاريخ

نشست نقد و بررس��ي كتاب »ريشه در سال هاي 
قحطي« نوش��ته مجتبي طياري آش��تياني امروز 
يكشنبه 29 آبان در فرهنگسراي گلستان برگزار 

مي شود.
اين جلس��ه در قالب ويژه برنامه »گلستان كتاب« 
بوده و با حضور عالقه مندان به كتاب و كتابخواني 
برگزار مي شود. همچنين اردشير رحماني به نقد 
و بررس��ي اين كتاب پرداخت��ه و ابعاد جديدي از 

آن را مورد بررس��ي قرار مي دهد.كتاب »ريشه در 
س��ال هاي قحطي«، روايتي از دل تاريخ ايران در 
اواخر دوران قاجاريه است. نويسنده در اين رمان 
كالس��يك، خواننده را با خود به دوران س��لطنت 
قاجاريه برده و داستاني از رنج هاي مردم آن روزگار 
را از زب��ان جواني ب��ه نام حبي��ب روايت مي كند. 
همچنين در اين اثر، با بياني دراماتيك، علل بروز 
قحطي در ايران در دوران قاجار روايت مي ش��ود. 

مجتبي طياري آشتياني، دانش آموخته گرافيك 
و بازنشس��ته روزنامه اطالعات اس��ت. او تاكنون 
10 اثر چاپ ش��ده در حوزه داستان و رمان دارد. 
رمان هاي »رخشانك طبيب« و »دلبران« از جمله 

آثار شاخص و پرفروش اوست.
جلس��ه نقد و بررسي كتاب »ريش��ه در سال هاي 
قحطي« امروز يكش��نبه 29 آبان از ساعت 1۶ تا 

1۷ برگزار مي شود.

ريشه در  سال هاي  قحطي 
نشست   روز 

روز چهارش��نبه 25 آبان، در 
همان روزي كه ناصر تكميل 
همايون مورخ جامعه شناس از 
دنيا رفت، سيدمحمد رضوي، 
استاد برجسته علوم سياسي 
دانش��گاه تهران نيز  دار فاني 
را وداع گف��ت. البته در همين 
فاصله چند روز، شمار قابل توجهي جوان و نوجوان 
هم به دام بال دچار ش��ده اند كه بعضا يك چهارم اين 
بزرگواران هم عمر نكرده اند، دردناك ترين شان كيان 
زيبا و باهوش 9 ساله كه داغ از دست رفتنش با هزاران 
كوه يخ هم التيام نمي يابد. م��ا در روزنامه اعتماد تا 
س��ر حد امكان از فقدان دكتر تكميل همايون و آن 
جوانان و نوجوانان دس��ته گل نوشتيم، اما اشاره اي 
به درگذشت دكتر محمد رضوي نكرديم. به عنوان 
روزنامه نگار حوزه انديشه، دريغ ديدم كه در روزنامه، 

يادي از اين انديشمند فقيد صورت نگيرد. 
دكتر سيدمحمد رضوي، در سال 1310 در خانواده اي 
اصيل و فرهيخته در رفس��نجان به دنيا آمد. پس از 
پايان تحصيالت ابتداي��ي در زادگاهش براي ادامه 

تحصيالت متوسطه به كرمان رفت. در هجده سالگي 
پدرش را از دس��ت داد و براي تحصيل رشته حقوق 
به دانش��گاه تهران رفت و در سال 1332، در مقطع 
كارشناسي فارغ التحصيل ش��د. بعد از كودتاي 28 
مرداد، به علت فعاليت هاي دانشجويي به مدت ۶ ماه 
به جزيره خارك تبعيد شد. بعد از گذران اين دوره، 
براي ادامه تحصيل به موسس��ه مطالعات سياسي 
پاريس رفت. عالقه من��دي او تاريخ انديش��ه هاي 
 سياسي بود و قرار ش��د با راهنماي ژان ژاك شواليه 
)1983-1900(، دانش��مند علوم سياسي و مورخ 
برجسته فرانسوي، رساله اي درباره انديشه سياسي 
 محافظ��ه كاري و تاثي��ر س��اموئل تيل��ور كولريج 
)1834-1۷۷2( فيلسوف انگليسي بر آن بنويسد. 
رضوي در س��ال 1340 براي دسترس��ي به منابع 
موضوع رساله اش به مدرسه اقتصاد و علوم سياسي 
لن��دن رفت و در س��ال 1343 از رس��اله دكترايش 

دفاع كرد. 
سپس به ايران بازگش��ت و عضو هيات علمي گروه 
علوم سياسي دانشگاه تهران شد. به گفته دكتر قاسم 
افتخاري، ديگر استاد بازنشسته دانشگاه تهران در 

مراسم بزرگداشت دكتر رضوي در سال 1398، در 
بحبوحه انقالب 135۷ رضوي به همراه شماري ديگر 
از استادان علوم سياسي نگران اوضاع ايران بود. او به 
همراه همان جمعي ك��ه در جواني با آنها به خارك 
تبعيد شده بود، »بيانيه اي صادر كرد مبني بر اينكه 
شاه بايد از قدرت كنار برود و حكومت جمهوري بدون 
هيچ پيشوند و پسوندي روي كار آيد و فرآيند انتقال 
قدرت با نظارت بين المللي انجام ش��ود كه شرايط 

ناگوار نشود.«
بع��د از انقالب به م��دت كوتاهي به عن��وان رييس 
دانش��كده حقوق و علوم سياسي شد، اما تمايلي به 
پست و سمت نداشت. دكتر رضوي شيفته تدريس 
بود و در دهه هاي ش��صت و هفتاد خورش��يدي در 
كنار اساتيد جوان تري چون احمد ساعي، سيدجواد 
طباطبايي، حسين بش��يريه، عباس ميالني و... به 
تربيت ش��اگردان و ترويج علوم سياسي پرداخت، 
دوراني كه به اعتقاد بسياري از درخشان ترين ادوار 
اين دانش��كده بود. ش��يوه تدريس رضوي و تسلط 
شگفت انگيزش بر نظريه هاي انديشمندان، نزد همه 
شاگردان و همكارانش زبانزد بود. سيدمحمد رضوي 

از آن دست دانشوراني بود كه به علت وسواس علمي، 
كم مي نوشت و بسيار اندك منتشر مي كرد. از او تنها 
دو كتاب به همت دكتر ابوالفضل دالوري منتشر شده 
كه مجموعه گفتارها و درسگفتارهاي او هستند: 1. 
»انديشه ساالر سپهر سياست« و 2. »معرفت علمي، 

ارزش و قدرت در علوم سياسي«
بي ش��ك در روزگاري كه خأل انديش��ه سياس��ي و 
فقدان سياس��ت عقالني بيش و پيش از هر چيزي 
احساس مي شود، جاي استاداني چون سيد محمد 
رضوي خالي است تا با يادآوري الزمه ها، ضرورت ها 
و روش مندي هاي سياس��ت ورزي خردمندانه، راه 
صالح را به همگان نش��ان دهن��د. دريغ كه گوش 
شنوايي نيست و هيچ كس حوصله خواندن و تعمق 

در انديشه ها را ندارد.

به مناسبت درگذشت سيدمحمد رضوي، استاد برجسته علوم سياسي

خأل انديشه سياسي

فلسفه در خيابان

محسن آزموده


