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فیتیلهپیچ
از راه رســیدم ،همســرم مشــغول صحبــت بــا تلفــن
اینم
از این
بــود .چیز عجیبی نبود .از ایــن تعجب کردم که درباره
تحریــم انتخابات صحبت میکرد .تــا دیروز میگفت
امکان نــدارد تبلیغ کنــد ،هرکس دلش خواســت رأی
بدهــد ،هرکــس نخواســت ندهــد .گوشهایــم را تیــز
کردم .همسرم میخواست آن طرف خط را مجاب به
رأی دادن کند .صحبتش که تمام شــد گفتم« :خسته
علیرضا کاردار
نباشی ،موفقیتآمیز بود؟» با افتخار گفت« :معلومه،
ســومین نفری که امروز راضیش کــردم رأی بده .ناهار
بخوریم ،تا برم سروقت بقیه لیستم ».با خنده گفتم« :همه لیستی رأی میدن،
تو لیســتی رأی میگیــری؟ تا دیروز که میگفتــی رأی دادن یا نــدادن هرکس به
خودش مربوطه ،چی شــد؟» گفت« :این بار دیگه شوخیبردار نیست .ممکنه
یــک رأی بــاال و پایین چنان دمــاری از روزگارمون دربیاره کــه روزی صد بار جای
احمدینژاد رو خالی کنیم!» چهار ستون بدنم لرزید.
گفتــم« :رقیبهراســی نکــن!» گفــت« :رقیبهراســی اصلــی رو خــود رقبا
میکنن وقتی اسم طرفدارهاشون رو اعالم میکنن و باهاش پز میدن » .پریدم
وســط حرفش که« :بذار این ســتون ســر ســالم از انتخابات بگذرونه! چه خبر از
انصرافیها ،جدید نداریم؟» گفت« :نه همون قبلیان ،ولی خوب شد ،مدلهای
کاندیداهای جدیدی کشف شدن ».گفتم« :اگه اسم نمیبری ،بگو یعنی چی؟»
پشــت چشــم نازک کرد و گفت« :یه مدل کاندیدای پوششــی داشتیم که از اول
هــم تابلــو بود اومدن تا پشــت یارشــون رو گرم کنن و هواشــو داشــته باشــن .یه
کاندیدای چرخشی کشف کردیم که اولش یه جوری بود ،بعد طی یک چرخش
 180درجهای فازش عوض شــد .یه کاندیدای پیچشــی دیدیم که مثالً میگفت
سر صبح بیاین ببرمتون کنسرت ،بعد یهو اتوبوسها رو میبرد سالن همایش
خــودش .همونطــور که مردم رو پیچونــد ،خودش رو هم بدجــوری پیچوندن و
پشت و روش کردن .یه کاندیدای بوجی موجی هم شناختیم که خیلی گوگوری
مگــوری گفــت من خودم هــم به فالنــی رأی مــیدم! کالً این انتخابــات تقابل
مدلهای جدید کاندیداها بود».
داشــت کار به جاهای بودار میکشــید .گفتــم« :تلویزیون رو روشــن کن ،اون
ســریاله شروع شد» گفت« :بیکاری؟ میخوای بیانیه کاندیداهاشون رو به اسم
خبــر به خوردمون بدن؟ بذار این چند ســاعت مونده تــا رأیگیری رو تو آرامش
بگذرونیم .ســر صندوق خیلی حرفها داریم که باید بزنیم .ایشــاال فیتیله پیچ
میکنیم »...اینم از این!

بازتاب

اهالــی تئاتــر و تجســمی در روزهای منتهی بــه انتخابات
ریاســتجمهوری ،هر کــدام در فراخوانهای جداگانهای
مــردم را به حضور پای صندوقهــای رأی دعوت کردند.
آنچه میخوانید خالصهای است از این اظهارنظرها ...
همه با هم رأی بدهیم

مرضیه برومند

محمد رحمانیان

روی سخنم با کسانی است که نمیخواهند رأی دهند ،از
این عزیزان میخواهم در این تصمیم تجدیدنظر کنند.
همه با هم رأی بدهیم.
امید به عدم تکرار اتفاقات تلخ

رأی دادن بهتر از رأی ندادن است چرا که شانسی است تا ما
بتوانیم برای رســیدن به یک جریان اصالحطلب دائمی و
یک اعتدال دائمی بیشتر تالش کنیم تا امید داشته باشیم
که اتفاقات تلخ گذشته تکرار نشود.
رأی دادن حقی واجب

پری صابری

حق رأی دادن حقی واجب اســت و هرکســی در هر کشــور و
مملکتی که زندگی میکند موظف به رأی دادن اســت ،چه
مخالف سیاســتهای کلی باشــد و چه موافق .هر کســی با
ایدههای خودش رأی میدهد و این کار یک وظیفه است.
رأی بدهیم با ذهنی آرمانگرا

من باور دارم که همه ادیان هم با همین ذهن ایدهآلیست
و ایدهمــدار آمــده و راهنمــا شــدهاند .مــردم هم بــا همین
جمشیدحقیقتشناس ذهن آرمانگرا پای صندوقهــای رأی میروند زیرا ایران در
دموکراسی و مردمساالری بسیار رشد کرد ه است.
رأی دادن یک تعهد است

بایــد همگــی بســیج شــویم و رأی بدهیــم .رأی دادن
یــک وظیفــه و یــک تعهــد اســت و مــا بایــد یــاد بگیریم
کــه وظیفهمنــد و متعهــد باشــیم .بایــد در سرنوشــت
لیلی گلستان
مملکتمان شــریک باشیم .باید سرنوشت را بسازیم .از
زیر کار و وظیفه در رفتن آسانترین راه است .غرغر کردن و ناامیدانه حرف
زدن هم عادت شده.ترک عادت هم همیشه موجب مرض نیست ! .بیایید
این عادت را ترک کنیم.
شرایط را به نفی خودمان تغییر دهیم

بــا رأی دادن میتــوان جلــوی حرکتهایــی را کــه از پیــش
برای جامعه تنظیم و تعیین شــده اســت گرفــت و به نفع
خودمان شــرایط را تغییر دهیم و پیشنهاد من رأی دادن و
غالمرضا نامی
انتخاب کاندیدای اصلح و مورد نظر است .اینگونه است که
میتوانیم در سرنوشت خود پویا و مؤثر باشیم .رأی ندادن چه سودی دارد؟
جا خالی ندهیم

رضا گوران

سروش صحت

رأی بــده هموطــن! جاخالــی ندهید،دســت از دیدن نیمه
فقــط خالــی بردارید ،باور کنیــد نه کار انگلیس هاســت ،نه
چیزی از قبل تعیین شده!!! «میزان رأی شماست».
بیتفاوت نباشیم

بچههــا هنــوز نمیتواننــد رأی دهند ولــی روز جمعــه ما با
شــرکت در انتخابات و رأیی که میدهیم بر آینده آنها تأثیر
خواهیــم گذاشــت .آینده مهم اســت ،بیتفاوت نباشــیم و
رأی دهیم.

سهامالدین بورقانی

چند خطی درباره
 29اردیبهشت
روِز سرنوشت
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نگاره

برگهای افتاده به شاخه بازمیگردند
اردشیر رستمی

انگشتتان را
جوهریکنید

یک رأی اســت و تغییر سرنوشــتی که نه فقط در چهار ســال آینده ،چه بســا ســالهایی دورتر از آن رخ میدهد .یک رأی اســت و
هزاران تأثیری که در آتیه یک یک ما رخ نشان میدهد .حاال دیگر ما در هزارتوهای یکنواخت صدها سال پیش گرفتار نماندهایم؛
بارها به هم نگاه و بغض کردهایم و اشــک ریختهایم و داغ شــدهایم و حرفهایی بر دلمان و واژههایی روی لبمان ناتمام مانده
است؛ امیدها دیدهایم و ناامید شدهایم اما امیدوار ماندهایم .نگاهمان گره خورده در نگاه همین صندوقهای بیجانی که پرچم
میهن بر آن میدرخشــد و دل بســتهایم به عاقبت خوشــی که از رهگذر همیــن انبوه کاغذهای تاخــورده در صندوقها برایمان
رقم میخورد؛ این ارمغان جهان است .باری؛ تاریخی را از سر گذراندهایم .امروز مشت آنهایی که با صندوقها قهر کردهاند باز
شده و تردامنیشان بر آفتاب افتاده .باید بانگ برآریم که خاموشی شیوه رندان نیست و کژیها با بیتفاوتی از میان نمیروند.
مردم از سویدای دل درک کردهاند که امروز هواداران اولویت دادن به اقتصاد ،پیشقراوالن مخالفت با آزادی هستند .مردم نیک
فهمیدهاند آنانی که شعار نان و مسکن میدهند ،نه دست پری برای رسیدن به این دو دارند و نه با آزادی ،فرهنگ و گسترش
رســانهها همســو هستند .اگر نگاهی به گوشه گوشه تاریخ در یکصد ســال اخیر ایران بیندازیم ،درمی یابیم که هرگاه اندیشههای
عدالت طلبانه و آزادیخواهانه مجال ظهور پیدا کردهاند ،دولت مستعجل بود ه و عوامل گوناگون آنها را به گوشه انزوا برده است.
امروز اما میدانیم که غیر از همین برگههای رأی ،دستاویز دیگری نداریم؛ سرمایه آزادی و عدالت را باید بتدریج فراهم و به دقت
از آن مراقبت کرد .همه باید بدانیم که دولت بیدار به دست نمیآید اگر در آغوش بخت خوابزده خفته باشیم.
هنرمندان بســیاری در روزهای اخیر در فضای مجازی و عمومی جامعه مردم را به مشــارکت گســترده در انتخابــات دعوت کردند تا
تنهانظارهگرسرنوشتنباشندوراهدرسترابارأیشانانتخابکنند.آنچهدرادامهمیخوانیدگزیدهایازایناظهاراتاست.
برای سرنوشت فرزندان و نسل آینده

امیدوارم کســانی که هنوز بــرای رأی دادن در
تردیدند با همه شرایط و دالیل قابل درکی که
در نظر دارند به خاطر سرنوشت فرزندان این
اصغر فرهادی
ســرزمین و نســل آینده با رأی دادنشان از این
حداقلحقانتخابخود،استفادهکنند.

به چه بهای گزافی؟

رضا کیانیان

باید کاری کنیم به عقب برنگردیم

برای کاهش درد و رنج رأی دهیم

ما این عقیده را بهجد داریم که شرکت نکردن در
انتخابات یا شرکت کردن و به دیگری رأی دادن
وضع را مسلماً بدتر از اینکه هست خواهد کرد.
مصطفی ملکیان
اگر کســی به درد و رنج کشور و مردم سرزمینش
میاندیشد چه راه بهتری سراغ دارد بجز شرکت در انتخابات.
باید با آب طال نوشت

مهتاب کرامتی

این جمله رو باید با آب طال نوشــت« ،شــعار
انتخاباتی در کانادا :سیاســتمداران بد توسط
مــردم خوبــی کــه رأی نمیدهنــد انتخــاب
میشوند»
ضرورت رأی به تداوم عقالنیت

هموطنانعزیز!مسألهامروزماانتخاباینفرد
یا آن فرد نیست .مسأله امروز ما این است که آیا
بــه ادامه عقالنیت و ادامــه درمان بیماریهای
محمدمجتهدشبستری
مهلک که به آن مبتال شــدهایم رأی دهیم یا با
بیتفاوت بودن و رأی ندادن ،میدان را به کسانی واگذار کنیم که شعار
میدهند و از عقالنیت میگریزنــد .فکر کنم وظیفه اخالقی ما امروز
این است که با رأی دادن نگذاریم کشور مان به گذشته برگردد.
آرای خاکستری ساکنین همین مملکت هستند

هم جمعه انتخابات مهم اســت ،هم شــنبه
بعــد از انتخابات که همه مــردم با هر عقیده
و مــرام فکری بایــد در کنار هــم زندگی کنند.
محسنامیریوسفی
رأیخاکستریهاهمساکنینهمینمملکت
هستند و حتی بیشتر از بقیه توقع تحول و اتفاقات خوب را دارند.
مراقبت از بلور نازک اعتماد

با امید به خــدا ،در روز انتخابــات ،در حالی
کــه بلور نــازک اعتماد خویــش را در جهت
باور بر آینده ســرزمینم به کاندیــدای مورد
شهاب حسینی
نظرم اهدا میکنم ،برای حمایت از ایشــان
پــای صندوق رأی حاضر خواهم شــد و رأی خود را به امانت به
صندوقخواهمسپرد.
من هم در کنار تو رأی میدهم

جمعــه  ٢٩اردیبهشــت مــن هم در کنــار تو و
هموطنــان دیگرمــان پای صندوقهــای رأی
میرویــم تــا به تفکــری رأی بدهیم کــه برای
حامد بهداد
حفــظ امنیــت و آرامــش در ایران بــه تعامل
بــا جهان معتقد اســت؛ تفکری که اســتقالل خواهــی را در میدان
توگو با جهان دنبال میکند ،تفکری که به آزادیهای سیاسی
گف 
و اجتماعی باور دارد.
به این مملکت پشت نمیکنیم

مــا هنرمنــدان ،خوب جنــس اصــل و قالبی
را میشناســیم ،ملــت ایــران ایــن را درســت
در حســاسترین لحظات نشــان داده است،
فاطمه معتمدآریا
چون ملت باهوشی است .این ملت در مواقع
حســاس مثل وقــوع زلزله یا زمــان رأیگیری میدانــد چه کند .ما
هنرمندانهیچوقت به اینمملکت پشت نکردیمو نمیکنیم.

داریوش ارجمند

از امروز تصمیم بگیریم

شــما جوانان نازنینی که در آینده مدیران این
کشور خواهید شد ،میتوانید با کار و زحمت و
عالقه مملکتتان را جزو کشورهای برجسته
جمشید مشایخی
جهان کنید .از امــروز تصمیم بگیریم .با رأی
دادن میتوانیم اشخاصی را که عاشق و عارف هستند و ملت ایران
را دوست دارند ،انتخاب کنیم.

بایــد کاری کنیــم که بــه عقب برنگردیــم و به
برکت حضور مردم در پــای صندوقهای رأی
در روز جمعــه ،راهمــان را ادامــه دهیــم .روز
جمعه همه شما را پای صندوق خواهیم دید.

فقط یک راه وجود دارد؛ تکان خوردن

تکان نخــوردن ،ما را همان جا که ایســتادهایم
نگــه نمىدارد ،کــه عقبتر خواهد بــرد .راهى
جــز دیــدن تفــاوت آدمهــا و انتخاب نیســت.
پارسا پیروزفر
براى سقوط نکردن در مغاکى که پیشتر تجربه
کردهایم فقط یک راه وجود دارد ...،تکان خوردن و جلو رفتن.
حرفی ندارم جز شرکت در انتخابات

مــردم ایــران االن بایــد تصمیــم بــه انتخاب
رئیــس جمهــوری خــوب و نازنین ،باســواد و
باشــعور بگیرند.خداوند مردم خوب ایران را
محمدعلی کشاورز
ســامت نگه دارد تا همهشــان برای آبادانی
سرزمینمان کوشش و تالش کنند .حرفی ندارم جز اینکه مردم در
انتخاباتشرکتکنند.
تنها نظارهگر سرنوشت نباشید

رأی دادن را یــک وظیفــه ملــی میدانــم.
نمیتــوان در یــک مملکــت زندگی کــرد و در
موسمانتخابات،فقطتماشاچیبود.نمیشود
بهمن فرمان آرا
آدم در کشــوری متولــد شــود و زندگی کنــد و از
همه محاسن آن کشور بهره ببرد و بعد هم نظاره گر سرنوشت باشد
و هیچ کاری نکند .رأی ما در جهت احقاق مطالباتمان اثرگذار است
و با همین یک برگ رأی میتوان به تغییر ،امید داشت .رأی میدهم
چون نمیخواهم به عقب برگردم.

عدد
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میلیون دالر
بودجه فیلم تازه «فرهادی»

زبــان فیلــم تــازه اصغــر فرهــادی
اســپانیایی اســت .پیش از این اعالم شــده بود کــه پنهلوپه
کــروز و خاویر بــاردم در آن بــازی میکنند .ریــکاردو دارین
(ســتاره آرژانتینی ســینمای جهان) دیگر بازیگر این فیلم
اســت .فیلمبــرداری این اثر ســینمایی از اواســط مــاه اوت
در شــهر مادرید پایتخت اسپانیا آغاز میشــود .به گزارش
اسکرین دیلى ،فیلم تازه اصغر فرهادی درامی خانوادگی
و تریلری روانشناســانه اســت کــه در آن ماجــرای دزدیدن
یک دختر نوجوان به آشــکار شــدن رازهــای خانواده ختم
میشــود .ایــن طرح که بیــن  ۱۲تــا  ۱۳میلیــون دالر هزینه
دارد ،حاصل همکاری فرانســه ،ایتالیا و اسپانیا خواهد بود
و آنچه مشخص است کمپانی ال دسئو تهیهکننده این اثر
سینمایی نخواهد بود.

2

هفته تا اعالم فراخوان
جشنواره تئاتر کودک و نوجوان
دبیربیستوچهارمینجشنوارهبینالمللیتئاتر
کــودک و نوجوان اعالم کرد که فراخوان این دوره
از جشنواره تا نیمه اول خردادماه منتشر میشود.
مریــم کاظمی که بتازگــی بهعنوان دبیر بیســت
و چهارمین جشــنواره بینالمللی تئاتــر کودک و
نوجوان منصوب شــده اســت درباره زمان انتشار
فراخوان این دوره اظهار کرد :فراخوان جشــنواره
بیســت و چهارم در دست تهیه است و نیمه اول
خردادماه این فراخوان منتشر میشود و یک ماه
پس از آن نیز پوســتر جشــنواره رونمایی و منتشر
خواهد شد .کاظمی همچنین به دیدار با مدیرکل
ارشاد استان همدان و همچنین دستاندرکاران
برگزاری جشنواره در این شهر اشاره کرد.

رأی سرنوشت سا ِز فردا

توگــوی سیاســتمداران و مســئوالن هر کشــوری ،تأثیــری گذرا
ســخنرانیها و گف 
یادداشت
بــر قضاوت مــردم جهان دربــاره یکدیگر دارد ،امــا اگر جهان و بویــژه قدرتهای
جهانی ببینند مردم کشــوری صفی طویل و کیلومتری برای تعیین و شــراکت در
سرنوشت خود و دولت کشورشان بستهاند ،این تأثیر دائمی و گسترده خواهد بود
امــا اگر حوزههــای انتخاباتی را خالی ببینند آیا تأثیری مثبــت بر قضاوت دیگران
خواهد گذاشت؟ اگر قدرتها صفهای انتخاباتی ما را خالی ببینند به خود اجازه
میدهنــد برای سرنوشــت ما تصمیــم بگیرند ،چراکه فکر میکنند سرنوشــتمان
بهروز غریب پور
برایمان بیاهمیت اســت و شاید هم درســت فکر کنند .کشورهای خارجی وقتی
کارگردان تئاتر
میزان مشــارکت ما را در سرنوشــت ایران ببینند آن گاه ملت ما را شایســته رشــد
میدانند .من قطعاً رأی میدهم و معتقدم این رأی سرنوشتســاز اســت؛ آرای ما همچون اندیشــههای
ما مؤثر خواهند بود .ایمان دارم این جمعه 29 ،اردیبهشتماه ،برخالف آنچه بدبینان میگویند از سوی
ایرانیان یک شگفتی باورنکردنی آفریده میشود.

ادامه راه منوط به رأی و انتخاب درست

رضا عطاران

همــه ما بایــد در انتخابات شــرکت کنیم زیرا
سرنوشت همه ماست ...انشاءاهلل که با رأی و
انتخاب درست ما ،شرایط مناسب ادامه پیدا
کند و ما هم به کارمان ادامه دهیم.
حق شهروندی را از دست نمیدهیم

رأی نــدادن را نمیفهمم .چــرا باید این حق
شــهروندی (شــاید یکی از معــدود حقوق به
جــای ماندهمــان) را از دســت بدهیــم؟ هیچ
باران کوثری
کــدام از کســانی که رأی به تحریــم میدهند،
راه حــل کاربردیتر و بهتری جایگزین نمیکنند و از قهر یا غضب
خودشــان را عقــب میکشــند و میــدان را خالــی میکننــد بــرای
نیروهای همیشه در صحنهای که حداقلی رأی میدهند و تصمیم
گیرندههایاکثریترامشخصمیکنند.

قلعه دزک کیار؛زادگاه لغتنامه دهخدا

ایران ما
مجموعه ساختمانی قلعه دزک در شهرستان کیار و در  ۴۰کیلومتری شهرکرد واقع
شده است.این قلعه عمارت و خانه مسکونی که در زمان امیر مفخم بختیاری پسر
رضا سلیمان نوری امامقلی خان حاجی ایلخانی بنا شده خانه چند نسل از ایلخانان بختیاری بوده که
تاریخ ساخت شالوده و قسمت اصلی قلعه یعنی دیوانخانه شامل اتاقها و اسکلت
طبقه همکف بنای کنونی به سال  ۱۲۹۲قمری میرسد .از آن زمان تا سال  ۱۳۲۵قمری که آخرین لوحه
ط خلوتها
تاریخدار این مجموعه نصب شده بتدریج قسمتهای دیگری شامل عمارات اندرونی ،حیا 
و ســایر بخشهــا بــر بنای اصلی افزوده شــده و تزئینات مختلف ســاختمان خاصه در عمارت ســر در و
بیرونی تکمیل شده است .این قلعه که به دستور امیر مفخم بختیاری پسر امامقلی خان حاجی ایلخانی
بنا شــده در طول ســالیان پناهگاه بزرگانی چون وحید دستگردی و عالمه دهخدا ،دکتر محمد مصدق،
ملک الشعرای بهار و فرخی یزدی بوده و حتی دهخدا تألیف امثال وحکم و لغتنامه خود را با استفاده از
منابع موجود در این قلعه آغاز کرده است.

روزهای حساس ایران

بایــد بدانیــم کــه ایــران امــروز در یکــی از
حســاسترین روزهای عمر کهنش قرار دارد.
به هیچ روی مپنداریم کــه انتخابات پیشرو
سهراب پورناظری
صرفــاً انتخــاب یک رئیــس جمهــوری برای
ســال آتی این
چهار ســال آینده اســت؛ این انتخاب سرنوشــت ِ ۴٠
سرزمین را رقم خواهد زد.

برای گفتوگو رأی بدهیم

رأی میدهــمچــون خفقــان دوره هشــت
ســاله را بــه یــاد دارم و نمیخواهــم به آن
روزها برگردم.چون حاضر نیســتم همان
ترانه علیدوستی
وضــع و همــان مواضــع مثل کابوســی که
پیشتر دیدهایم دوباره به سراغمان بیاید .رأی میدهم به این
خاطر که بتوان هنگام نقد ،هنگام شکایت و هنگام مطالبه ،با
دولتــی روبــه رو بود که اخم نمیکند ،مرعــوب نمیکند و اهل
گفتوگوست.

اقلیتانحصارطلبهمیشهمقدارمعینیرأی
دارد و اگر شــما رأی ندهید ،با رأی همان اقلیت
پیروز میشوند .چند بار باید یک موضوع به این
سادگی را تجربه کنیم؟ و به چه بهای گزافی؟

رأی برای دولت خردگرا

حسامالدین سراج

مــن رأی میدهــم و خواســتهام از ایــن رأی
دادن ،رســیدن بــه دولتــی اســت کــه خردگرا
باشــد ،به عقالنیــت ،آرامــش و آگاهی مردم
اهمیتدهد.
سرنوشت فردا در گرو انتخاب امروز

«فراموش نکنیم سرنوشــت فرداى ما در گرو
انتخاب امروز ما خواهد بــود ».امروز و در این
برهــه از زمان کشــور عزیزمان ایــران نیازمند
علیرضا قربانی
نگاه و مدیریتى اصولى و فراجناحى همراه با
تدبیرى خردمندانه و از روى مهرورزى و کرامت انسانى است.
به اسیران قفس مژده گلزار بیار

صدیق تعریف

نهــاد رنجــور و نــاآرام ایــران زمین ،خســته از
تبعیضهای قومی و فرهنگی در تشــویش و
تالطمی افتــاده و هوایی تــازه میطلبد برای
التیامدردهایش.

ادامه از

مشارکت ،کلید تحقق رؤیای توسعه

متأســفانه تاریــخ معاصر کشــور ما آکنده از بدفهمــی درنگاه همگرایانه بــه ایران و
صفحه اول
اســام و جهان و نگاه گزینشــی به آنهاســت .دریــک دوره کفه موازنه بــه نفع ایران
ســنگینتر میشود و اســام و جهان نادیده گرفته میشــوند .در دورهای دیگر همه
دروازههای کشور به روی جهان بازمی شوند و به این نکته که این کار ممکن است سبب تضعیف و حتی
حذف ایرانیت و اســامیت از زندگی مردم گردد ،دقت نمیشــود .زمانی هم تنها بر اســام و فرهنگ
اســامی تأکید میشــود و به ایران و جهان بهای چندانی داده نمیشــود .به نظر میرســد یکی از علل
اصلی به تأخیر افتادن روند مدرنیته در ایران و توسعه کشور ما نگاه گزینشی به این سه فرهنگ و نفی
یکی یا دوتا از آنها و عمل بر پایه همین نگاه است .در شرایط کنونی که جهان به شکل شبکهای به هم
مرتبط شده ،دوستداران ایران و اسالم و جهان باید به این نکته دقت کنند که تفکیک این سه از یکدیگر
نه تنها به نفع آنها نخواهد بود ،بلکه ضررهای جبرانناپذیری را متوجهشان خواهد کرد .ایران و اسالم
در عرصه تئوری و تاریخ خدمت زیادی به رشد اندیشه و تمدن جهانی کردهاند و در شرایط امروز هم
در صــورت معرفــی صحیح باز میتوانند به جهان خدمت کنند .از ســوی دیگر نیک روشــن اســت که
جهان امروز جهان ظروف مرتبط اســت و با نادیده گرفتن این ظروف هرگز نمیتوان به ایران و اســام
خدمت کرد.
در یکصد سال اخیر اندیشمندانی بودهاند که با گفتمان تفکیک مخالف بوده و به موازنه مثبت میان
ایران ،اسالم و جهان باور داشتهاند؛ اما هرگز فرصت دولتمداری و مجال تبدیل اندیشه خود به عمل
را پیدا نکردهاند؛ یا اگر چنین مجالی را هم یافتهاند ،معموالً کوتاه مدت و همراه با بحران بوده است.
به باور نگارنده ،کشور و مردم ایران این بخت و اقبال را پیدا کردند که میان ایران و اسالم و جهان یک
موازنه مثبت برقرارشود و این موازنه به توسعه و پیشرفت کشورکمک کرد .بی تردید توسعه ایران بدون
وجود این موازنه تحقق نخواهد یافت .امیدوارم مردم ایران این فرصت را بدهند که در چهار سال آینده
با اتکا به توان و تخصص موجود ،کارناتمام در زمینهســازی برای تحقق رؤیای توســعه همه جانبه ایران
تمام شود .یقین دارم که تنها رمز توسعه پایدار و بلند مدت ایران تداوم راه اصالحات و اعتدال است.

