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ایران به دلیل موقعیت استراتژیکاش از دیرباز مورد توجه قدرتهای جهانی بوده که باید از این فرصت استفاده کرد

گروه سیاســی ـ از بدو پیروزی انقالب
اســامی ،ایران بیش از دوران پهلوی دوم
مورد توجه دولتهای آمریکا قرار گرفته و
این توجه همچنان ادامه دارد .یکی از دالیل
این توجه ،جغرافیای خدادادی است که خالق
هستی به این سرزمین و ایرانیان عطا کرده
که این جغرافیا امروز یکی از استراتژیکترین
نقاط جهان است و طبیعی است که کشورهای
قدرمندی مانند آمریکا به این نقطه راهبردی
در جهان امروز توجه کنند.
نکته مهمی که در این بیــن وجود دارد
اســتفاده از این جایگاه خدادادی است که
مدیران کشور باید به آن توجه داشته باشند.
مساحتی نزدیک به یک میلیون و  700هزار
کیلومتر مربع و اشراف به گلو گاههای کلیدی
جهان ،جمعیتی بالغ بر 80میلیون تن و بازاری
بزرگ و پویا ،استعدادهایی درخشان ،منابع
انسانی و در کنار آن منابع طبیعی بینظیر که
کمتر کشوری در جهان ازآن برخوردار است.
درست است که منافع ملی ما با کشورهای
قدرتمند جهان گره خورده اما این نکته را نیز
باید در ذهن داشت که منافع ملی آنان هم به
ایران متصل است و در یک کالم آنان نیز به
ایران و مردمش محتاجند.
بهرهبرداری بر اساس منافع ملی از چنین
شرایطی بسته به هوش و ذکاوت دولتمردان
ایران دارد تا چگونه بتوانند از این ظرفیتها
برای پیشبرد کشــور و رفاه مردم استفاده
کنند .البته ظرفیتهای ایران آنچنان زیاد
است که نیاز چندانی به ذکاوت ندارد و همین
که قوه حرص زمامداران کشــورهای بزرگ
تحریک میشــود نشاندهنده ظرفیتهای
شگرف این سرزمین است.
رئیس جمهور آمریکا به درستی به قدر و
اندازه ایــن ظرفیتها یقین پیدا کرده و در
صدد است از ایران به عنوان برگی برنده برای
خود و کشورش استفاده کند .همین تمایل
به نزدیکی با ایــران ،خصمهای منطقهای
ایران را آشفته کرده چون آنان نیز بهخوبی
به ظرفیتهای جهانی شدن ایران آگاهند

ایران در چشم آمریکا

و میدانند اگر چنانچه مشکالت منطقهای
و جهانی ایران بــا قدرتهای جهانی حل و
فصل شود ،سیاست ،اقتصاد ،فرهنگ و حتی
ورزش آنان رقیبی بسیار جدیتر از امروز در
مقابل خواهند داشت که مقابله با آن کاری
بسیار سخت و دشوار خواهد بود.
حال باید از دســتگاه دیپلماسی و کلیت
نظام این انتظار را داشت تا از این ظرفیتها
به نحو احسن اســتفاده کنند و در کنار آن
رفاه ملت را نیــز در نظر بگیرند .زمامداران
آمریکا میدانند که با تحریمهای ســنگین
راه پیشرفت ایران را مسدود میکنند پس بر
مسئوالن کشور امری ایجابی است که از این
چالشها با اتکا بر دیپلماسی بهترین بهره را
بگیرند و آن را به فرصتی بینظیر برای اصالح
امور سیاسی ـ اقتصادی کشور بدل کنند.
رییسجمهور آمریکا با اشــاره به بازگردانده
شــدن تحریمهای این کشور علیه ایران ،مدعی

شــد :من خواهان صلح در جهان هستم نه چیز
دیگر.
ایسنا ـ دونالد ترامپ رییسجمهور آمریکا که
دوشنبه شب ( 15مرداد ماه) دستور وضع مجدد
تحریمهای واشنگتن علیه تهران را که به واسطه
برجام لغو شــده بود امضا کرد ،در پیامی تاکید
کرد که این تحریمها ســختترین تحریمهایی
است که تاکنون وضع شده است.
وی در پیام خود نوشــت :تحریمهای ایران به
طور رســمی آغاز شده اســت .آنها سختترین
تحریمهایی اســت که تاکنون وضع شده و در
ماه نوامبر نیز شدیدتر خواهد شد .هر کسی که
با ایران تجارت کنــد قادر نخواهد بود با آمریکا
تجارت کند .من خواهان صلح در جهان هستم
نه چیز دیگر.
کاخ ســفید با انتشــار بیانیهای ضمن اعالم
ایــن خبر اعالم کرد :از سهشــنبه (هفتم اوت)
تحریمهای صنعت خودرو ،طال و ریال علیه ایران

احزاب

اجرایی میشــود .مابقی تحریمها هم که نفت و
بانک مرکزی ایــران را هدف قرار میدهد از روز
پنجم نوامبر ( 14آبان) اجرایی خواهد شد.
همچنین در این بیانیه آمده اســت که ترامپ
تراکنشهای مالی دیگر کشــورها با ایران را از
نزدیک رصد میکند و افراد و یا نهادهایی که کار
با ایران را کاهش ندهند خود را در معرض عواقب
سنگینی قرار خواهند داد.
دونالد ترامپ در این بیانیه از کشورهای دیگر
خواسته که با ادامه اینگونه اقدامات ،ایران را در
دو راهــی انتخاب بین تغییر رفتار تهدیدآمیز و
ثباتزا و بازگشــت به آغوش اقتصاد جهانی یا
ادامه مسیر رو به پایین انزوای اقتصادی قرار دهد.
این بیانیه در ادامه ادعاهای بیاساس واشنگتن
علیه کشورمان آورده است :ایران امروز تهدیدی
اســت برای آمریکا و متحدان ما .آنها نظام مالی
بینالمللی را تضعیف و از تروریســتها و شبه
نظامیان در سراسر جهان ،حمایت میکنند.

همچنین مایک پمپئو وزیر امورخارجه آمریکا
در پیامی توئیتری با تکرار اداعاهای واهی آمریکا
علیه ایران نوشت 90 :روز پیش رئیسجمهوری،
ایاالت متحده آمریکا را از توافق ناکام ایران خارج
کرد .امروز تحریمها علیه ایران مجددا ً اعمال شد
تا با فعالیتهای بد آن مقابله کند .ایران باید از
منابع این کشور برای کمک به شهروندان خود
استفاده کند ،نه حمایت از تروریست و تحکیم
رهبری خود.
محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان
در پاســخ در صفحه توییتر خود نوشت :دولت
ترامپ میخواهد جهان بر این باور باشد که این
دولت نسبت به مردم ایران دغدغه دارد.
وی ادامه داد :با این حال ،نخستین تحریمهایی
که دولت آمریکا مجددا وضع کرده ،مجوز فروش
هواپیماهای مسافربری باالی  ۲۰۰سرنشین را
به بهانههای واهــی لغو میکند که این موضوع
شهروندان عادی ایرانی را با خطر مواجه میسازد.
ریاکاری آمریکا حد و مرزی نمیشناسد.
همچنین اتحادیه اروپا با ابراز تاســف نسبت
به بازگشت تحریمها علیه ایران ،تاکید کرد که
متعهد به اجرای کامل و موثر توافق هســتهای
و ادامه برخــورداری ایــران از منافع اقتصادی
برجام اســت و به عالوه از شرکتهای اروپایی
در برابر این تحریمها محافظت میکند .فدریکا
موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا
نیز در این باره ،گفــت :اتحادیه اروپا بر این باور
اســت که ترغیب به تجارت با ایران برای حفظ
توافق هستهای ضروری است و ما از شرکتها و
سرمایه گذاران میخواهیم تا تجارت خود با ایران
را افزایش دهند.
موگرینی در ادامه گفت کــه اروپاییها خود
درباره این که با چه کسی تجارت کنند تصمیم
میگیرند.
وی تصریح کرد :مــا تمام تالش خود را برای
نگه داشــتن ایران در توافق هستهای و تضمین
برخورداری ایران از منافع اقتصادی مورد انتظار
از این توافق به گونهای که شامل مردم ایران شود
به کار گرفتهایم چرا که معتقدیم این در راستای
منافع امنیتی منطقه ما و تمام جهان است.

پارلمان
کرباسچی:

امکان برگزاری رفراندوم وجود دارد

رویداد |۲۴غالمحســین کرباســچی درباره اشــاره
رئیسجمهــوری در گفتوگوی تلویزیونی اخیر به اصل 59
قانون اساسی معتقد است همان طور که آقای روحانی گفته،
انجام این کار ناممکن نیست .اگر دولت به این نتیجه برسد و
روند آن را بتواند طی کند ،حتما امکانپذیر خواهد بود.
همهپرسی میتواند در مقابل جوسازیها برای کشور مثبت
باشد
وی در ادامه تأکید میکند :اثر آن هم مهم است .همهپرسی
حداقل میتواند در مقابل جوســازیهای رسانهای و مجازی
برای کشور مثبت باشد.
رئیسجمهوری در بخشــی از گفتوگوی تلویزیونی شب
گذشته خود در پاسخ به پرسشی درباره اینکه برخی به دنبال
تغییر نظام هســتند ،توضیح داد :نظامی که مردم میتوانند
از طریق صندوق رأی مسئوالن خود را انتخاب کنند ،ثابت
اســت .وی همچنین تأکید کرد :میتــوان اصل  59قانون
اساسی را که به همهپرسی اشاره دارد ،اجرا کرد.
دبیرکل حزب کارگزاران ســازندگی در پاســخ به اینکه
«همهپرسی در صورت تحقق ،تا چه حد میتواند در جامعه
اثرگذار باشــد و مطالبات عمومی را پاسخ دهد» ،میگوید:
اگر دولت و مجموعه حاکم به درستی عمل کنند و مردم به
این مسأله باور داشته باشند که نظر آنها اثرگذار است ،حتما
میتواند بر جامعه تأثیر مثبت داشته باشد.
مردم باید حس کنند روحانی با جدیت بر مطالبات مردم
ایستاده است
این فعال سیاســی اصالحطلب درباره اینکه «آیا روحانی
در مقایســه با سال گذشته و ایام انتخابات ،چرخشی داشته
است یا خیر؟» ،تصریح میکند :کسی در اینکه آقای روحانی
همان فرد هستند ،شکی ندارد .ایشان تغییری نکردهاند ،همان
آقای روحانی معروف هستند .هرچند ایشان در پاسخ به این
پرسش گفتند که در بیان ،کالم و عملکرد تغییری نکردهاند،

اما تصور من این اســت که جامعه به شکل صددرصد با آن
موافق نیست.
کرباســچی در این باره تأکید میکنــد :به نظر من آقای
روحانی میتواند به گونهای عمل کند که مردم و کسانی که
به ایشان رأی دادند ،حس کنند با جدیت بیشتر بر وعدههای
خود و مطالبات مردم ایستاده است.
عملکرد دولت ،همپای قدرت خطابه روحانی
کرباســچی در پاســخ بــه پرسشــی دربــاره اظهارات
رئیسجمهوری مبنی بر تأیید ســؤال مجلــس از او و حق
رئیسجمهــوری برای اخطار قانون اساســی به قوای دیگر
میگویــد :فــارغ از بحثهای فنی که دربــاره این موضوع
مطرح شــده است ،ایشان تأکید کردند سؤال را یک فرصت
میدانند ،در انتخابات هم همینگونه بود .روحانی اثبات کرده
است میتواند سخنران اثرگذاری برای افزایش همفکری در
جامعه باشد .صحبتهای ایشان میتواند در جذب نمایندگان
اثرگذار باشــد .عالوه بر این تأکید کردند ،هرگاه نمایندگان
بخواهند با آنها گفتوگو خواهند کرد .البته یکی از اصلیترین
گالیههای اعضای فراکسیون امید که در دیدار اخیر با ایشان
مطرح کردند ،تأخیر در پاسخ به این درخواست بوده است که
میتوان آن را به پای مشغلههای رئیسجمهوری گذاشت.
او تأکید میکند :هرچه ایشان بیشتر با نمایندگان و سایر
مســئوالن در ارتباط باشند و مســائل را با جدیت بیشتری
پیگیری کنند ،اثرگذارتر خواهند بود.
کرباسچی با بیان اینکه «آقای روحانی در همین مصاحبه
تلویزیونی خود نشــان دادند ،خطیب توانــا ،اثرگذار و قوی
هســتند» ،به دولت توصیه میکند :اگر این قدرت با اقدام
عملی ایشــان و مجموعه دولتشان همراه شود ،بسیاری از
معضالت کشــور حل خواهد شد .امیدواریم اظهاراتی از این
قبیل که با قدرت و قوت بیان میشود با همین کیفیت اجرا
شود تا نگرانیهای مردم از بین برود.

تحلیل عضو فراکسیون امید از سخنان رئیسجمهوری؛

تأکید روحانی بر همهپرسی را تحسین میکنم
ایرناپالس| یک عضو فراکسیون امید با اشاره
به اظهارات رئیسجمهوری درباره اختیارش برای
نظارت بر سایر قوا ،تأکید کرد :این موضوع سبب
میشــود رفاقت و دوســتی میان قوا ،شفافیت یا
اجرای قانون را مخدوش نکند.
حجتاالســام احمــد مازنی ،نماینــده مردم
تهران درباره تأکیــد رئیسجمهوری بر اصل 59
قانون اساســی برای تغییرات مورد نظر مردم در
گفتوگوی شــب گذشته با ســیمای جمهوری
اسالمی ،میگوید :ایشان موضوع همهپرسی را در
ســخنرانی  22بهمن نیز مطرح کرده بود ،اما این
نخستین باری بود که صراحتاً از رسانه این موضوع
را بیان کردند.
توسل به همهپرســی در موارد مناقشه برانگیز
وی ادامه میدهد :هرکدام از اصول قانون اساسی
برای حفظ ایران و تداوم اســتقالل ،انقالب و رأی
مردم کشــور تدوین شده است .از این جهت ،هر
کدام نقش اساسی و کلیدی دارند .اصل رفراندوم
هم یکی از این نکات اســت و به نظر من ،ایشان
نکته بجایی مطرح کردند.
نماینده تهران در مجلس شــورای اســامی با
بیان اینکه بنده طرفدار اجرای تمامی اصول قانون
اساسی هستم ،تصریح میکند :با طرح این موضوع
موافقم .در مواردی که ممکن اســت موضوعی به
جدل بکشد و بهراحتی قابلحل نباشد ،رجوع به
آرای عمومی ضروری است .به همین جهت ،توجه
و تأکید ایشان بر این موضوع را تحسین میکنم.
کالم امیدبخش روحانی
مازنی در پاســخ به پرسشــی درباره اظهارات

رئیسجمهوری درباره تأیید سؤال مجلس از او و
حق برابر خود برای اخطار قانون اساسی به قوای
دیگر ،میگوید :اولین واکنش آقای دکتر روحانی
بعد از ارسال سؤال توســط آقای الریجانی برای
ایشــان ،این بود که استقبال کردند .البته ایشان
گالیه هم داشــتند .بخشــی از گالیه مربوط به
موقعیت زمانی طرح سؤال بود .شب گذشته نیز
گالیه را به شــکل نرمتری مطرح کردند ،اما در
عین حال از حضور در مجلس اســتقبال کردند.
وی ادامــه میدهــد :ایشــان بــه رفاقــت و
همکاری دوســتانه میــان قوا اشــاره و در عین
حــال تأکید کردنــد اگر بنا باشــد قــوهای از
اختیــارات قانونی خود اســتفاده کند ،قوه دیگر
هــم میتواند بــه همیــن طریق عمــل کند.
نماینده تهران تأکید میکند :به نظر من طرح این
موضوع از ســوی رئیسجمهوری مشکلی ایجاد
نمیکند و مانع از این میشود که مردم تصور کنند
رفاقت و دوســتی میان قوا ،شفافیت را مخدوش
کرده یــا منجر به عدم اجرای قانون میشــود.
این عضو فراکســیون امید همچنین تأکید کرد:
آقای روحانی ،مجموعاً سخنان امیدبخش ،دقیق،
مستند و شفافی را در کمال آرامش مطرح کردند.
از این جهت باید از ایشــان تشکر کنم و از ایشان
تقاضا دارم در آینده نیز به همین طریق عمل کنند.
شب گذشــته حجتاالسالم حســن روحانی با
حضور تلویزیونی در ســیمای جمهوری اسالمی
ایران ،درباره شرایط کنونی کشور ،روابط خارجی
ایــران ،اعمــال تحریمهای یکســویه آمریکا و
مشکالت و مطالبات مردم سخن گفت.
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مانوشاک خانمحمدی
روزنامهنگار

کمی بایست! نفست جا بیاید .در این همهم ه خبرهای سیاست داخلی و
خارجی اگر کمی بهمرور اخبار رسانههای داخلی بپردازیم به نظر نمیرسد
فرایند کسب آگاهی ایجاد شود زیرا اکثر مطالب و نوشتهها اینگونه است:
شــتابزده ،پیرو و تهی ،یعنی فضایی که ما را وادار به لحظه ای درنگ و
پرسش میکند.
آیا به واقع میدانیم نقش مطبوعات در حال حاضر چیست؟ دنبالهروی
از جریانات داخلی؟
اگر نگاهی به میزان توقیف روزنامهها و روزنامهنگاران بیندازیم ،کاهش
چشمگیری را احساس میکنیم زیرا بهنظر میرسد دیگر احتیاجی به این
فشارها نیســت چون کارکرد برخی مطبوعات در ایران به کپی کردن با
لوگوهای متفاوت تغییر پیداکرده است.
کارکرد مهمتری هم وجود دارد که باعث شده هنوز روزنامهها به کارشان
ادامه بدهند آنهم تولید و ابقای کلیدواژههای ادبیات سیستم است زیرا هر
نظامی نیاز به حضور کتبی و رسمی دارد .از لحاظ دیگر ایجاد حس نا امنی
در مردم باعث میشود که آنها به کنترل و ثبات سیستم نیاز پیدا کنند
بنابراین حضور کارشناســانی که کاس ه داغتر از آش هستند و مدام وجود
تنش را گوشزد میکنند تا جامعه در یک حالت ابهام باقی بماند؛ یکی دیگر
از کارکردهای مهم برخی رسانهها و مطبوعات ایران است.
فضای نقد کجاست؟ سؤالهای اساسی مطبوعات را کجا میتوان یافت؟
مطبوعات ایران ماشــین وصفی شده که ســعی میکند خود را لوکس
جلوه دهد .حســرت برانگیز است که یک چهره محو از برخی مطبوعات
دغدغهمند و پویا همچون یک نوستالژی بهجامانده و معلوم نیست برخی
دیگر از کی خانهزاد دولت و مقامات شدند؟! عالوهبر این ،در عمق مشکالت
و مسائل امروز آیا کسی پرسید که چه کسی ،کجا خطا کرده یا نوشتهای که
تحلیل کند و کلیدی در دست مردم آسیبدیده یا دولت سردرگم بگذارد؟
مطبوعات چقدر تأثیرگذار و پيشــرو هســتند؟ روزنامهنگاران در برابر
پدیدههای نوظهــور اجتماعي در جامعه بايد چند كيلومتري بدوند تا به
آنها برسند .طبق آمار تعداد تیراژ روزنامهها نسبت به دهه  ۷۰که مجموع
تیراژ کل روزنامههای امروز به اندازه شمارگان تنها یک روزنامه بیست سال
پیش اســت .پشت کردن بخشــی از مردم به مطبوعات نیز ياس برانگيز
است و شايد به اين معني باشد كه برخی مطبوعات خواسته يا ناخواسته
بازتابدهنده بخش حكومتي جامعه شــده و زبان مردم بودن را فراموش
کردهاند.
آنچه مطبوعات فراروي مردم قرار میدهند لفاظی مسئولين و بینتیجه و
بیاثر ماندن آن بخشي از اخبار است كه منتشر میشود و در مواقع بسیار
ارتباط دو سویه با مخاطب برقرار نمیشود.
امــا اگر مطبوعات بتواننــد گامبهگام با جامعه پیــش بروند در حوزه
فعالیتهایشان دچار همان بختگشایی میشوند که دیگر اقشار و اصناف
توانستند مطالبات و خواستههای خودشان را مطرح کنند .اگر مطبوعات
بازتابدهنده و صدای این جنبشها و تکانهها نمیشــوند اما میتوانند با
آنها همداستانها شوند.
آن نوستالژی فضای پویای مطبوعات و فعالیتهای سیاسی که به مفهوم
مردم جان تازهای میدهد مربوط به خاطرات بچههای بعد از انقالب است.
هنگامیکه خاتمی بر سرکار آمد ،جوی پویا در محیط فرهنگی ایجاد شد
و تعداد نشریات فزونی گرفت .نویسندگان و روزنامهنگاران به جامعه سالم
کردند .بهعبارتیدیگر فضای آن دوره موجب بسیج افکار روشنفکری شد.
تعداد زیادی از مطبوعات به دلیل فضای منعطف جامعه ،جسارت خود
را بازیافتند و توانستند حساسیت و دغدغههای خود را به مردم منتقل
کنند و موجبات افزایش آگاهــی در آنان را فراهم آورند .در این جریان
مردم فضای متفاوتی از قبل را احساس کردند و مطبوعات و هنر توانست
دوباره فضای خود را بازیابد؛ یعنی نویسندهها با هوشمندی و هوشیاری
تنگناهایی بیان را بازترکردند .ریاســت جمهوری خاتمی همانند یک
رگالتور عمل کرد و باعث شد فشارها تقلیل یابند .شاید برای تشریح بهتر
فضای آن زمان بتوان جمل ه «هاینریش هاینه» را در مورد نقش سیاسی
روشنفکران آورد که بیارتباط با نقش مطبوعات نیست« :به هوش باشید
ای گردنفرازان عمل! شــما چیزی نیستید مگر ابزارهایی ناخودآگاه در
دست اندیشمندان که اغلب در گوشهنشینی و فرودستی کامل شما را
بر تکالیف گریز ناپذیرتان گماردهاند» .شاید اینگونه بود که اهل فکر با
دیدن چنین بستری دوباره صدایشان را بازیافتند؛ اما بار سنگین فضای
متناقض و ناهمگون باعث میشد که گاهی دوباره به عقب برگردند .لذا با
هم ه تالشها و بگیر و ببندها فضای باز و عمیقی ایجاد کرد و عاملی شد
که روزنامهنگاران و نخبهها به جامعه معرفی شدند .به این صورت که آن
بازه زمانی کوتاه به نوستالژی تبدیل شد و همه حضور رئیسجمهور آن
زمان را گرامی میداشتند.
حاال پس از گذشت چندی و روی کار آمدن دو رئیسجمهوری دیگر،
مردم نیز اصرار به تداعی آن دوران داشتهاند؛ اما این واقعیت تلخ تاریخی
قابلانکار نیست که آن دوران گذشته و خط مشیها نیز تغییر پیدا کرده
است .کلم ه اصالحطلب که بهواسطه آن یا بهتر بگوییم به بهان ه آن ،مردم
قادر بودند کنشهای سیاسی و مدنی انجام بدهند ،اکنون تهی از محتوای
خود شده است و نهتنها به اصالح و پیشبرد جامعه کمکی نمیکند بلکه
درســت نمیتوان تشخیص داد که چه کســی ،به چه سمتی میرود و
هرکسی خود را مســتقل از هر جریان اما وابسته به ساختار میبیند؛ اما
فضای مطبوعات مصرانه بوی موضعگیری میدهد اگر صفحه روزنامهها را
مروری کنیم میبینیم که این مطبوعات و این روزنامهنگاران آنهایی نیستند
که نهتنها منتقد اصالحطلبان بودند ،بلکه به آن جبه ه ارتدکس استخواندار
که تکلیفش با ناراستیهای ساختار مشخص بود ،میشوریدند .یکی به نعل
نمیزند و یکی به میخ .میبینی آرمان روزنامهنگاران این روزگار رهایی حصر
است و نه رهایی مردم و قهرمانهایشان چهرههای قدیمی اصالحطلبی که
حتــی دیگر خود را اصالحطلب معرفی نمیکنند .اکنون ذهنیات خود را
دستکم گرفتهاند و گاهی دو کلمه از قلمشان در میرود که مینویسند ما
آنانیم که در کوی اصالحطلبان گریستیم .سکوت را میشناسند و به مردم
یاد میدهند که سکوت خوب است ،اصالحطلبی است.
طبق ه خود را تعریف به طبقه متوسط با همان المانها کردهاند و یادشان
رفته که مرام اهلقلم فرا طبقاتی است .هویت گمشده بازماندگان روزنامه
دردی است که این روزها برای هر قلم به دستی محسوس است.
و آخرین ســؤال که پیش میآید این است چه میشود مطبوعاتی که
خودخواسته گم کرد راه خود را.
اما قرار نیست فقط تند برویم باید کمی آرام گرفت ،مانند کسالت روزمره
روزنامهنگاری که کلماتش را تایپ میکند و آهی میکشد با ریههایی پر از
آلودگی و جواب سؤالها را اینگونه میدهیم:
آنچه آدمیان را به خواری میکشاند نه عدم برخورداری از توانمندی بلکه
چشمپوشــی از توانایی خود است .میگویند شعور آدمی اگر ببیند که از
سپهر ویژهای طردشده است به خشم میآید و میخواهد انتقام خوارشدگی
خود را با خودکشی فرزانه بگیرد.

