
 دست از تحقير خود برداريم
اگر مي خواهي��م اتفاقات خوبي ب��راي ما بيفتد 
بايد دس��ت از تحقير خود برداريم. همچنان که 
اگر ادعا کنيم که هنر نزد ايرانيان اس��ت و بس، 
اين يک ادعاي خودشيفته گرا و توهمي است به 
خاطر اينکه مي بينيم هنرها و صنايع و فناوري ها ميان 
ملل دنيا تقسيم شده و چه بس��يار ملت هايي که در اين 
باره از ما جلو زده اند و هنر و صنعت و فناوري آنها جلوتر از 
ماست، پس نبايد اجازه دهيم که از آن سوي بام بيفتيم. 
همچنان که اخالقي و واقعي نيست که ما هنرهاي جهان 

را منحصر در ايراني ها کنيم. از آن سو به صالح ما نيست 
که چنان تصويري از مليت ايراني بدهيم که انگار ما هيچ 
ارزشي در دنيا نداريم و هيچ چيز ارزشمندي در جهان 

توليد نمي کنيم و به هيچ دردي نمي خوريم. 
اما چرا نبايد اين کار را انجام داد؟ شما در نظر بگيريد که 
صبح تا شب خودتان را با ديگران مقايسه کنيد و در همه 
آن مقايسه ها خود را يک بازنده بيابيد و در هنر ، صنعت 
، نظم ، تيم پذيري ، علم آموزي ، ورزش و سالمتي ببينيد 
که در همه اين مقايسه ها کس��ي که در رده آخر جدول 
قرار گرفت��ه و در هيچ چيزي حرفي ب��راي گفتن ندارد 
شما هس��تيد نتيجه چه خواهد ش��د؟ آيا جز اين است 
که افس��ردگي و خشم و احساس��ات منفي به سراغتان 
خواهد آمد و چه بسا براي هميشه يا مدت طوالني زير بار 

احساسات خردکننده منفي مچاله مي شويد؟
واقعيت آن است که در دنياي سرمايه گذاري اصلي وجود 
دارد که در آن سرمايه گذار فقط زماني مجاب مي شود که 
روي چيزي،  کااليي،  فناوري اي،  دانشي، ماده اي يا حتي 
شخصي سرمايه گذاري کند که آن را واجد ارزش ببيند. 
سرمايه گذار روي هيچ و پوچ سرمايه اش را تلف نمي کند 
و اين اصل درباره ما و جامعه ما هم صدق مي کند. شما 
زماني مشتاق مي ش��ويد که روي خود سرمايه گذاري 
کنيد که اول از همه خود را ارزش��مند و محترم بيابيد 
وگرنه مطمئن باش��يد ک��ه روي خود س��رمايه گذاري 

نخواهيد کرد. جوامع هم اينگونه هستند.
 جامعه اي مي توان��د روي اس��تعدادها ، توانمندي ها و 
ظرفيت هاي بالقوه و نهفته خود سرمايه گذاري کند که 
اول از همه خود را ارزشمند و محترم حس کند، يعني 
وقتي به خود نگاه مي کند حس خوشايندي داشته باشد. 
اين به معناي خودشيفتگي نيس��ت، به معناي درگير 
شدن با انواع توهم هاي عجيب و غريب و غيرواقعي هم 
نيست. اين به آن معناست که جامعه حس کند در کنار 
اينکه حفره هاي تاريک و نقاط منفي و چالش هايي را در 
خود دارد اما در آن سو نقاط و زاويه هاي روشن را نيز در 

بطن خود پرورده است. 
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   محمد مهر
»ژاپني ها ي�ه ضرب المث�ل دارن ميگن: اگه ميخواي جاي رئيس�ت 
رو بگيري، هل�ش بده بره ب�اال. ما هم تو اي�ران يه واقعيت�ي داريم: 
اگه ميخ�واي جاي رئيس�ت رو بگيري، زير پاش�و خالي ک�ن.« اين 
نوش�ته نمون�ه اي از صدها و ه�زاران مطلبي اس�ت که ه�ر روز در 
شبکه هاي اجتماعي مي چرخند. محتواي اين مطالب در واقع تحقير 
ايراني هاست. برخي ممکن است مستند هم باشند و مبناي تطبيقي 
درستي هم داشته باش�ند اما برخي حتي ممکن است تحريف شده 
و نادرست باش�ند. روزي نيس�ت که شما در ش�بکه هاي اجتماعي 

باش�يد و در جريان اين تطبيق ها با لحني جدي يا طنز قرار نگيريد. 
تطبيق هايي ميان ايراني و ژاپني، ايراني و چيني و ايراني و اروپايي. 
در اين مطالب از ميانگين مطالعه بگيريد تا کيفيت توليدات ميان اين 
کشورها و ايران مورد ارزيابي قرار مي گيرد. اما سؤال اين است: فرض 
کنيم که اساسًا اين تطبيق ها درست باشد. مثاًل اين ادعا را بپذيريم 
که ژاپني ها ب�ه اين باور رس�يده اند که اگر مي خواه�ي در حرفه ات 
پيشرفت کني بايد اجازه بدهي که ديگران هم رشد کنند و در واقع 
به جاي به زير کشيدن باالدستي هايت، سعي کني آنها را به مناصبي 
باالتر بفرستي تا خود در جاي آنها قرار بگيري و فرض کنيم که هيچ 

ژاپني اي از اين قانون تخطي نمي کند و در ايران هم رويه معمول اين 
باشد که »زير پاي فرد باالدستي ات را خالي کن تا جاي او را بگيري« 
و هيچ ايراني هم از اين رويه تخطي نکند، يعني ايراني ها ش�بانه روز 
در حال خالي کردن زير پاي هم باشند، پرسش اين است که ما با اين 
تطبيق ها و مقايس�ه ها به دنبال چه چيزي مي گرديم؟ اگر تطبيق ها 
انگيزه اي براي تغيير وضعيت باشد بسيار هم خوب است، اما اگر ما از 
اهرم تطبيق به عنوان وسيله اي براي تحقير و ايجاد احساسات منفي 
براي رسيدن به اينکه »اينجا هيچ وقت درست بشو نيست« استفاده 

کنيم، چطور؟ اين موضوع را در پنج نما به بررسي نشسته ايم. 

   آيدين تبريزي
چندي پيش با يک تحليلگر فرهنگي س��خن 
مي گفت��م. او در اثن��اي حرف هاي��ش گفت 
ما از يک ش��يفتگي 400 س��اله ب��ه توليدات 
خارجي رنج مي بريم. از اولين تماس هايي که 
از دوره صفويه و بعد از انقالب صنعتي با غرب 
گرفته شد و تبادالت کااليي به شکل واردات 
ماشين ها و دس��تگاه ها آغاز شد، آرام آرام اين 
تفکر در ميان ايراني ه��ا رواج يافت که جنس 

خارجي خوب و مرغوب است. 
درست است که اگر ما مي خواهيم کاالي ايراني 
جايگاه خود را بازيابد بايد دس��ت به اقداماتي 
بزنيم، مثاًل دول��ت و نهادهاي مربوطه جلوي 
واردات کاالي قاچ��اق خارج��ي را بگيرند يا 
في المثل قوانين و اجراي آنها به گونه اي باشد 
که در نهايت توليدکنندگان ايراني در يک فضا 
و بستر بهتر بتوانند فعاليت کنند. درست است 
که اگر ما مي خواهيم کاالي ايراني ارج و قرب 
پيدا کند بايد اصالحات عمده اي در سيستم 
بانکي کش��ور ايجاد کنيم، چون توليدکننده 
عماًل با بهره 20 و 25 درصد مي خواهد در اين 
کشور توليد کند و سياست هايي از اين دست... 
اما س��خن بر سر اين اس��ت که به موازات اين 
اقدامات بيروني و دولتي و حاکميتي ما نياز به 
يک تحول و انقالب ديدگاه درباره کاالي ايراني 
داريم چون اگر حتي فضا براي رش��د و توليد 
کاالي خارجي فراهم ش��ود اما مصرف کننده 
ايراني همچنان اصرار داش��ته باشد از کاالي 
خارجي استفاده کند حتي با وضع تعرفه هاي 
سنگين هم نمي توان مصرف کننده را مجبور 
به خريد کاالي ايراني کرد، بنابراين يک نکته 
مهم در اين ب��اره تحول دي��دگاه در فرهنگ 
عمومي ما نسبت به کاالي ايراني است. البته 
از اين نکته هم نبايد غافل ماند که متأسفانه به 
داليل مختلف برخي از کاالهاي ايراني که به 
نظر مي رسد خودروي سردمدار آنها باشد در 
اين سال ها کاماًل از قافله تحوالت روز جا مانده 
و اگر امروز از مصرف کنندگان ايراني بپرسيد 
احتماالً باالترين ش��کايت ها درب��اره کيفيت 
نازل مربوط به توليدکنندگان خودروي داخل 
باشد، اما با اين همه ما در بس��ياري از کاالها 
توانس��ته ايم اقالمي باکيفي��ت و رقابتي تهيه 
کنيم. ش��ايد اين تأسفبار باش��د که بارها در 
رسانه ها ش��نيده ايم يا از زبان توليدکنندگان 
پوشاک به گوشمان رسيده که چون در ميان 
ايراني ها و مشتري ها جا افتاده است که اجناس 
ترک باکيفي��ت و مرغوب هس��تند مجبورند 
اجناس خود را به نام برندهاي ترکيه ارائه کنند 
يا برندهاي مشهور ديگر تا هم بتوانند جنس 
خود را زودتر بفروش��ند و هم با قيمت باالتر. 
در واقع ما در اينجا با ي��ک محدوديت ذهني 

و رواني و فرهنگي روبه رو هستيم که جا دارد  
روي اين چالش رواني و فرهنگي کار شود. از 
اين زاويه جاي خالي برنامه هايي از اين دست 
به ويژه در رس��انه ملي کاماًل محسوس است. 
اينکه در برنامه هايي ج��ذاب و خالقانه و نه به 
شکل خشک و دستوري به مخاطبان اين پيام 
فرستاده ش��ود که مقاومت آنها در برابر خريد 
کاالي ايراني احتماالً ربطي ب��ه کيفيت کاال 
ندارد و ريشه در باورهايي دارد که چندان قابل 

دفاع نيستند. 
ي��ادم مي آي��د چن��د م��اه پي��ش يک��ي از 
توليدکنن��دگان ايران��ي ش��کالت، کلي��پ 
خالقان��ه اي در اي��ن باره س��اخته ب��ود. اين 
توليدکنن��ده در اين کليپ نش��ان مي داد که 
محتويات قوطي ش��کالت خارج��ي را خالي 
مي کنند و در قوطي شکالت خارجي، شکالت 
ايراني ريخته مي شود و اين دو قوطي يکي به 
اسم برند ايراني و يکي به اسم يک برند خارجي 
به ميان مردم برده مي ش��ود. در واقع يک نوع 
ش��کالت در اين ظرف ها وج��ود دارد. هر دو 
شکالت ايراني است اما يکي به اسم برند ايراني 
و ديگري به اس��م برند خارجي و نکته جالب 
اينجا بود که وقت��ي افراد اين دو ش��کالت را 
مي چشيدند اغلب تأييد مي کردند که شکالت 
برند خارجي خوشمزه تر اس��ت. اتفاقي که از 
يک سو هم خنده دار بود، چون ما تماشاگران 
مي دانستيم که در واقع آنها يک نوع شکالت 
را خورده اند و هم از س��وي ديگر بسيار غمبار 
که چرا ما ايراني ها اينچني��ن درباره توليدات 
داخلي گارد بس��ته اي مي گيري��م و اين گارد 
بس��ته اطالعات غلطي به مغز ما مي فرستد، 
طوري که مزه شکالت ايراني در ظرف خارجي 
را خوش��مزه تر از مزه همان شکالت در ظرف 

ايراني مي يابيم. 
و پرسش جدي در اين زمينه اين است که آيا 
اين اتفاق صرفاً درباره شکالت روي مي دهد؟ 
اگر منصف باشيم احتماالً به اين نتيجه خواهيم 
رسيد که نه! اين اتفاق مي تواند درباره اجناس 
ديگر ه��م روي دهد. از ل��وازم خانگي بگيريد 
تا لوازم اداري و بيمارس��تاني و آزمايشگاهي 
تا دس��تگاه هاي صنعتي و نظاي��ر آن. به نظر 
مي رسد اگر ما به دنبال اين هستيم که تحولي 
در اقبال به کاالي ايراني روي دهد هر کس��ي 
بايد از خود آغاز کند و از خود بپرسد آيا واقعاً 
آن جنس خارجي به آن خوبي که در ذهن من 
حض��ور دارد در واقعيت هم آن گونه اس��ت و 
جنس ايراني به آن بدي که در ذهن من حضور 
دارد در واقعيت هم به آن بدي است و از خود 
بپرسد که چند درصد از اقبال به کاالي خارجي 
معطوف به تبليغات و فشار افکار عمومي است 

که اکثر آدم ها را گرفتار مي کند؟

 شکالت ايراني در بسته بندي خارجی
خوشمزه تر است!

شيفتگي 400 ساله ما به کاالهاي بيگانه

سبک مصرف سبک نگرش

در بس�ياري از کانال ه�ا و ش�بکه هاي 
اجتماعي که ميان عامه مردم محبوبيت 
هم دارند، مطالبي عنوان مي شود که سند 
علمي و تاريخي ندارد. مطالب مخدوشي 
که در آنها تالش مي شود چهره اي تخريب 
يا مليت ايراني تحقير ش�ده نشان داده 
ش�ود. آمارها و نمودارهايي که مخدوش 
هستند و در همين شبکه هاي اجتماعي 
تطبيق هايي صورت مي گي�رد که در آن 
هميش�ه ملت بازنده، ملت ايران اس�ت

تحقيرملي، مأموريت شبانه روزي درشبکه هاي اجتماعي!
ايران فقط بستر خبرهاي بد نيست

 عبور از کليشه فرافکن »چرا مسئوالن رسيدگي نمي کنند؟«
اما يکي از نقصان هاي موجود در فرهنگ عموم��ي ما فرافکن کردن چالش هاي 
رفتاري است. شايد يکي از ريشه هاي اين موضوع برمي گردد به اينکه ما مدام در 
رسانه ها انگشت اتهام را به سمت ديگران گرفته ايم و تا اتفاقي افتاده گفته ايم چرا 
مسئوالن رسيدگي نمي کنند. کليش��ه »چرا مسئوالن رسيدگي نمي کنند« در 
ميان ما رواج دارد و گاهي حتي نخبگان هم اسير اين کليشه و قالب ذهني مي شوند 
که هر نقصان و چالشي که مي بينيم برآمده از کم کاري مسئوالن است، بنابراين مسئوالن بايد 
به آن چالش رسيدگي کنند، اما اين قالب فکري و رفتاري دو شکاف بزرگ دارد. اول آنکه ما چه 
کسي را مسئول مي دانيم؟ آيا فقط مثاًل اعضاي دولت يا مسئوالن طراز اول مسئول هستند؟ آيا 
مديران مياني مسئول نيستند؟ از مديران مياني هم پايين تر برويم تا برسيم به افراد عادي، آيا 
هر کدام از ما که در جامعه و مناس��بات اجتماعي يا حتي خانوادگي حضور داريم مسئوليتي 
نداريم؟ بنابراين اگر منصفانه تر نگاه کنيم خواهيم ديد که مسئوليت، امري فراگير در ميان همه 
ماست و مسئوالن هم برآمده از بطن مناسبات جامعه و در سوي ديگر اينکه اگر ما براي ديگران- 
مسئوالن رسمي- قائل به وجود مسئوليت هستيم طبق قانون اخالق آيا مي توانيم براي خود 
قائل به هيچ مسئوليتي نباشيم؟ چطور مي شود که من با لحني تحقيرکننده سوانح رانندگي 
باال در ايران را منتشر مي کنم، اما هيچ مسئوليتي را در اين زمينه متوجه خود نمي دانم؟ چطور 
مي شود که من پايين بودن آمار مطالعه در ايران را به راحتي منتشر مي کنم، اما هيچ مسئوليتي 
را در اين باره متوجه خود نمي دانم. چطور مي شود که من پايين بودن ساعت کاري مفيد در 

ادارات را فوروارد مي کنم، اما به مسئوليت خود در اين زمينه نمي انديشم؟

 با فوروارد کردن »من سرم درد مي کند« سرم خوب نخواهد شد
اگر ما امروز حتي اگر به صورت علمي و درست دس��ت به قياس »ما ايراني ها و 
ژاپني ها«...»ما ايراني ها و اروپايي ها«... مي زنيم و نتيجه مي گيريم که ما ايراني ها 
وضعيت خوب��ي در اين جدول ه��ا نداريم و راه��کارش چيس��ت؟ از خودمان 
پرسيده ايم که آيا با فوروارد کردن هر روزه اين مطالب مي توان اصالحي در رويه 
موجود ايجاد کرد؟ فرض کنيد يکي مي نويسد:»من سرم درد مي کند« و ديگري 
همان را فوروارد مي کند و ديگري براي ديگري مي فرستد و ديگري براي نفر بعدي و همينطور 
جمله »من سرم درد مي کند« بين آن همه افراد مي چرخد. آيا چرخيدن جمله »من سرم درد 
مي کند« بين مجموعه اي از افراد باعث تسکين آن سردرد خواهد شد؟ پاسخ منفي است. ما به 
جاي اينکه با لحني تحقيرکننده چالش ها و نقاط ضعف خود را  در شبکه هاي اجتماعي داد 
بزنيم و دست به دست بچرخانيم بايد ببينيم که ايراد کار ما کجاست و چگونه مي توانيم آن 

نقايص را در فرهنگ عمومي و مناسبات جمعي خود برطرف کنيم. 

برخ�ي از ما دچ�ار س�ندروم »آخرين 
مدل« هس�تيم، آن ه�م آخرين مدل 
يک برند خارج�ي، کاري به اين نداريم 
که اي�ن آخرين مدل قرار اس�ت به چه 
کار ما بيايد. فکر نکني�د فقط پولدارها 
اينگونه اند. احتم�االً در اطرافيان خود 
سراغ داريد و دارم که با حقوق معمول 
کارمندي چقدر خرج روي دست خود 
مي گذارند، فقط به خاطر اينکه آخرين 
مدل يک گوش�ي هوش�مند را داشته 

باشند. 
شما اگر امروز به بازار لپ تاپ برويد خواهيد 
ديد که انواع و اقس��ام قيمت ها در اين بازار 
وجود دارد، يا مثاًل بازار دوربين هاي عکاسي. 
شما يک دوربين عکاسي را مي توانيد با 300 
هزار تومان بخريد و دوربين عکاسي ديگر را 
با 20 ميليون تومان. بله يک وقت کسي يک 
عکاس حرفه اي هنري يا ورزشي يا طبيعت 
يا صنعتي اس��ت و او به آن دوربين نياز دارد 
چون ابزار کارش است و اتفاقاً با آن دوربين 
درآمدزايي مي کند اما اگر کسي برود دوربيني 
بخرد که امکانات وسيعي را در اختيار او قرار 

مي دهد در حالي که آن فرد از يک صدم آن 
امکانات استفاده نمي کند چه؟ ما متأسفانه 
در اين سال ها با آدم هايي روبه رو هستيم که 
به اصطالح جوگيرانه خريد مي کنند. من اگر 
کار گرافيکي سنگين با لپ تاپ انجام مي دهم 
و به اصطالح از لپ تاپ خود کار مي کش��م و 
درآمدزايي دارم حق دارم که بروم لپ تاپي با 
قابليت ها و آپشن هاي پيچيده و گران بخرم 
اما اگر از لپ تاپ خود صرف��اً براي اتصال به 
اينترنت و باز و بسته کردن چند فايل ُوردي 
و عکس و فيلم اس��تفاده مي کنم آيا نيازي 
اس��ت که بروم يک لپ تاپ گران خريداري 
کنم؟ در ميان دوستان و فاميل خود آدم هاي 
بس��ياري را مي بينيم که ب��راي کاربردهاي 
ساده خريدهاي گران مي کنند و نه تنها منابع 
و ثروت خود را دور مي ريزند بلکه در يک نگاه 
وسيع تر منابع و ثروت هاي کالن و ملي کشور 
را به هدر مي دهند. هر چقدر ما در جامعه مان 
آدم هايي داشته باشيم که به مهارت مديريت 
هزينه ها و مصرف ها برس��ند در اين صورت 
نيازي نخواه��د بود ما ب��راي پايين آمدن از 

پشت بام به جاي نردبان، جرثقيل بخريم. 

خريدهاي گران براي نيازهاي ساده
دچار سندروم آخرين مدل شده ايم

سبک خريد

 بزرگنمايي ملل ديگر، تحقير خودمان
يافتن نقطه تعادل در قياس هايي که باعث ايجاد توهم درباره ميزان قدرت 
ملي يا تحقير ملي شود، کاري بسيار مهم و کليدي است، به ويژه اينکه 
امروزه با گسترش شبکه هاي اجتماعي کار تخصصي رسانه اي حالتي از 
عوام گرايي و عوام فريبي به خود گرفته اس��ت. در بسياري از کانال ها و 
شبکه هاي اجتماعي که ميان عامه مردم محبوبيت هم دارند، مطالبي عنوان مي شود 
که سند علمي و تاريخي ندارد. مطالب مخدوشي که در آنها تالش مي شود چهره اي 
تخريب يا مليت ايراني تحقير شده نشان داده شود. آمارها و نمودارهايي که مخدوش 
هستند و در همين ش��بکه هاي اجتماعي تطبيق هايي صورت مي گيرد که در آن 
هميشه ملت بازنده، ملت ايران است و ملت هاي برنده، ژاپني ها ، چيني ها ، اروپايي ها 
و امريکايي ها. مثاًل در اين مطالب عنوان مي شود که در اروپا و در فالن کشور جاده ها 
طوري ساخته ش��ده اند که حتي اگر کس��ي بخواهد در آن جاده خودکشي کند، 

نمي تواند. جدا از اينکه اين مطالب عموماً اغراق گونه است، حتي اگر قبول کنيم که 
ميزان سوانح رانندگي در فالن کشور اروپايي کمتر است چندين و چند پرسش را 
مي توان مطرح کرد که اين پرسش ها اجازه نتيجه گيري هاي عجوالنه را نمي دهد. 
مثاًل مساحت آن کشور اروپايي چقدر است؟ فرهنگ رانندگي در آن کشور اروپايي 
چگونه است؟ يعني همان فردي که در تلگرام يا فالن شبکه اجتماعي مطالبي را در 
تحقير مليت خود فوروارد مي کند و مثاًل مي نويسد که در جاده هاي ايران به اندازه 
کشته شدگان جنگ سوريه آدم ها هر روز کشته مي ش��ود. وقتي همان فرد پشت 
فرمان خودروي خود مي نشيند، حاضر نيست از قانون تمکين کند، يعني در جايي 
که سبقت مجاز نيست سبقت مي گيرد، با سرعت غيرمجاز رانندگي مي کند و قبل 
از مسافرت بازديد و چک فني از خودروي خود ندارد. آن وقت همان فرد با سرعت 
برق و باد مطالبي را در شبکه هاي اجتماعي به اشتراک مي گذارد که چه نشسته ايد 

ما در قياس با سوانح رانندگي دنيا رتبه اول هستيم. 

  فقط شکارچي خبرهاي بد نباشيم
 صياد خبرهاي خوب هم باشيم

در چند ماه گذش��ته در ش��بکه هاي اجتماعي موج 
کوچکي به راه افتاده که اميدوارکننده است. اين موج 
و کمپين ها مبتني بر خبرهاي خوب است و مي خواهد 
به اين واسطه به خبرهاي خوب هم مجال اشاعه بدهد. 
ما براي اينکه بتوانيم به چالش هاي اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي 
خود غلبه کنيم ني��از به انرژي و توان داريم و اين انرژي به واس��طه 
داشتن تصويرهاي خوش��ايند از خود محقق مي شود. کمپين ها و 
موج هايي که بر مدار خبرهاي خوب مي چرخد مي توانند سوخت و 
انرژي اين تغييرها و درافتادن با اين چالش ها را براي ما فراهم کنند. 
واقعيت آن است که ايران صرفاً مصدر خبرهاي بد نيست. اگر ايران 
همانگونه بود که امروز در شبکه هاي اجتماعي و رسانه هايي از اين 
دست به تصوير کشيده مي شود چندين دهه قبل بايد نابود مي شد و 
چيزي از ايران براي آيندگان باقي نمي ماند. کافي است شما امروز 
خود را به جريان خبره��اي بد که عموماً غير مس��تند و غيرعلمي 
هستند بسپاريد تا به اين نتيجه برسيد که تا عصر همين امروز ديگر 
نشاني از ايران نخواهد بود و اگر شانس بياوريم و تا عصر و غروب امروز 
به فروپاشي نرسيم، اين اتفاق حتماً در صبح روز بعد خواهد افتاد و بر 
فرض محال که اين هفته اي��ران فرو نريزد اين اتف��اق هفته آينده 
گريزناپذير خواهد بود. وقتي چنين جوي در ميان ما حاکم باشد آيا 
ما ان��رژي اي براي تغيي��رات و تحوالت خواهيم داش��ت؟ مثل اين 
مي ماند که کس��ي مي خواهد خانه اش را مرمت کند اما به او گفته 
مي شود که خانه اش در حال فروريزي است و بهتر است هزينه نکند 
چون هرچه که در اين خانه هزينه کند در واقع دور ريخته مي شود. 
مثل اين بيت موالناست که »خانه از پاي بست ويران است/خواجه در 
بند نقش ايوان است.« نه تنها موالنا که همه ما به کسي که خانه اش 
در آستانه فروريزي است و او در بند تعمير نقش و نقوش ايوان خانه 
است خرده خواهيم گرفت و او را بازخواس��ت خواهيم کرد که چرا 
انرژي و توان و استعداد خود را مصروف امري باطل و بيهوده کرده و 
اکنون اين همان قصه اي است که ما گرفتارش شده ايم. برخي اينگونه 
وانمود مي کنند که هيچ افق روش��ني در اين جامع��ه وجود ندارد، 
بنابراين هي��چ تغييري هم نمي توان ص��ورت داد. آنها چنان خود و 
جامعه خود را به تصوير مي کشند که هيچ روزنه اميدي براي نفس 
کشيدن ديده نمي شود و يکسره هرچه هست تحقير خود و مليت و 
داشته ها و ظرفيت ها و انکار هر آن روزنه اي است که مي تواند به مثابه 
هوايي تازه به ما روحيه و اميد بدهد.  اما راهکار در اين باره چيست؟ 
ما نياز داريم همانگونه که چالش ها را جلوي چشممان مي آوريم، 
همانطور که نقاط تاريک و ضعف ها و نقصان ها را مجس��م و احضار 
مي کنيم و به آنها بال و پر مي دهيم به نقاط روشن و خبرهاي خوب 
و افق هاي روشن و ظرفيت هاي ديده و ناديده مان هم بال و پر بدهيم. 
ما و رسانه هاي ما نياز دارند همانطور که خود را شکارچي خبرهاي 
بد تعريف مي کنند خود را صياد خبرهاي خوب هم تعريف کنند و 
اگر در جايي کاري ماندگار و قابل ارائه مي بينند آن را با ديگران به 

اشتراک بگذارند و فرصت اشاعه به خبرهاي خوب هم بدهند. 


