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امضای آژانس هم مثل امضای کری!
نقد توافق دولت و آژانس و تأکید بر یکصدایی مجلس و دولت در شبکه های اجتماعی

سیده زهرا عبداللهی، خبرنگار پارلمانی، از صحن مجلس در روز 4 اسفند ماه 1399 خبر داده 
است: »نشست غیرعلنی پرحاشیه  امروز مجلس با بحث های مهم پروتکل الحاقی و اعتراضات 
شدید نمایندگان به بیانیه مش�ترک س�ازمان انرژی اتمی و آژانس برگزار شد. نمایندگان 
معتقدند دولت درباره قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم  ها تخطی کرده است و باید مجازات 
شود.« اتفاقات مجلس بر شبکه های اجتماعی نیز سایه ای سنگین داشت و بحث های کاربران 
عمدتًا  بر سر این حواشی چرخید. بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی همزبان با نمایندگان 

مجلس از توافق پنهانی دولت و آژانس بین المللی انرژی اتمی گالیه داشته و آن را بر خالف 
قانون، منافع ملی و بیانات صریح رهبر انقالب دانستند و از دولت خواستند همانطور که رهبر 
انقالب در سخنرانی خود فرمودند با یکصدایی قانون خوب مجلس را عمل کند. برخی کاربران 
نیز توافق انجام شده را فارغ از پنهانکاری  ها بالذات هوشمندانه دانستند. نمایندگان مجلس 
نیز عالوه بر صحن علنی مجلس در توئیتر نیز مخالف خود را اعالم داشتند. در ادامه بخش  هایی 
از واکنش های کاربران شبکه های اجتماعی و نمایندگان مجلس را در این خصوص می خوانید.

این صفحه پیام ه�ا،  متن ها، عکس نوش�ت ها و خبرهاي کوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر این 
اس�ت که دیدگاه ها و نظرات کاربران اندیش�مند ش�بکه های 

اجتماعی در عرصه مکتوب هم دیده شود.

 اندوختن وسایل 
خالف منطق وسایل است

عالمه جعفری)ره(:
هیچ پدیده برونی هر اندازه هم که دارای عظمت باشد، شایستگی 
تجس��م نیرو ها و اس��تعدادهای درونی آدمی را ن��دارد، اگر چه 
ناچیز ترین آنها بوده باشد. پول وسیله تبادل کار ها و کاال هاست 
که خود آنها نیز در حقیقت چیزی جز وس��یله حیات نیستند؛ 
مقام وسیله ای برای مدیریت انسان هایی اس��ت که برای ادامه 
حیات فردی و اجتماعی در سیستمی قرار می گیرند و به فعالیت 
می پردازند؛ شهرت اجتماعی و توجه مردم اگر از روی استحقاق 
بوده باشد، در حقیقت تقاضایی است که مردم از شخصیت مشهور 

درباره برآوردن احتیاجات مادی و معنوی خود دارند.
بنابراین، همه پدیده های مزبور که نادان  ها خود را در آن مجسم 
می کنند، وسایلی هستند که باید به مقداری ضروری و تنها برای 
هدف مورد توجه و عالقه قرار بگیرند. این یکی از مختصات وسایل 

است که تکثیر و اندوختن آنها خالف منطق خود وسایل است.
منبع: کانال تلگرامی »عالمه محمدتقی جعفری « به استناد جلد 

۴ کتاب »تفسیر نهج البالغه«، خطبه ۱۷

   سبوي دوست

   عبدالمطهر:
توافق س��ه ماهه ایران با آژانس برای ضبط 
دوربین  ها ب��دون ارائه به بازرس��ان و حفظ 
آن توس��ط ایران، آخرین فرصت در »وقت 
اضافه« برای لغو همه تحریم های غیرقانونی 
علیه ملت ایران است. وسط دعوای داخلی، 
اعتراف رسمی گروس��ی به »توقف اجرای 
پروتکل الحاقی توسط ایران « را از یاد نبریم.

  عبداهلل گنجی:
از امش��ب نظارت های فراپادمانی متوقف 
می شود و مصوبه مجلس اجرایی خواهد شد. 
ضبط سه ماهه دوربین  ها توسط خود ایران 
هوشمندانه اس��ت. هم فرصت مجدد برای 
کسانی اس��ت که ممکن است فردا بگویند 
یک ماه )استقرار بایدن( برای لغو تحریم  ها 
فرصت کمی بود، هم با عقب راندن آژانس 
نسبت به گذشته، مدیرش راضی برگشت. 

#هم_صدایی
   هادی محمدی:

با تفاهم صورت گرفت��ه بین ایران و آژانس 

هم قانون مجلس کاماًل اجرا ش��د و هم از 
ایجاد یک ش��وک به بازار و ضعیف ش��دن 
موضع ایران در دنیا جلوگیری به عمل آمد، 
نحوه اجرای قانون در این مقطع بسیار مهم 
بود که به لطف خدا ب��ا هماهنگی دولت و 
مجل��س از ایجاد یک بحران که خواس��ت 

دشمنان است، جلوگیری شد.
   محمد مهدی رحیمی:

درباره تواف��ق اخیر با آژان��س انرژی اتمی 
از ابعاد مختلفی می ش��ود سخن گفت، اما 
آنچه قطعی است مخالفت آن با روح مصوبه 
مجلس مبنی بر جدیت ای��ران در کاهش 
تعه��دات و طلب حقوقش اس��ت. عقل که 
هیچ، تجربه هم نشان داده حریف تا احساس 
جدیت واقعی نکند، قدم از قدم برنمی دارد و 

حداکثر چند آبنبات کادو می کند.
   رسول شکری نیا:

ظاهراً در مذاک��رات ، توافق س��ه ماهه ای 
برای ت��داوم فعالیت های بازرس��ی آژانس 
انرژی اتمی در ایران گذاش��ته شده که در 

صورت عمل اروپا به تعهدات برجام تداوم 
یابد و فیلم دوربین ها تحویل شود. به نظرم 
اقدامی برای دورزدن قانون مجلس است. 
باید مراقب بود آژان��س و طرف های غربی 

قابل اعتماد نیستند.
   سید یاسر جبرائیلی:

در بیانیه مشترک ایران و آژانس، بیانیه ۲۶ 
آگوست ۲۰۲۰ که طی آن بر اجرای پروتکل 
الحاقی تأکید شده بود، مجدداً مورد تأیید 
و تأکید قرار گرفته است. اینکه چه میزان 
از مفاد پروتکل به چه ش��کلی اجرا خواهد 
شد، منوط به بررسی دقیق پیوست توافق با 
آژانس است که مهر محرمانه خورده است.
   فریدون عباسی،  نماینده کازرون:

باال نگه داش��تن پرچم مذاکره ب��ا امریکا 
در ش��رایطی که می دانیم طب��ق دکترین 
اقتصادی_امنیتی امریکا، اس��ناد حقوقی 
و تجرب��ه برجام رف��ع تحریم  ه��ا در عمل 
اتفاق نخواهد افتاد، در بهترین حالت عقب 
انداختن انتظارات تورمی اس��ت. کش��ور 

نیاز به برنامه اقتصادی با فرض ماندگاری 
تحریم  ها دارد.

   مجتبی رضاخواه، نماینده تهران:
قانون »اق��دام راهب��ردی ب��رای مقابله با 
تحریم ها « دو ماه پیش در مجلس تصویب 
شده بود؛ در شب اجرای این قانون، رئیس 
آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران آمده 
که س��ه ماه دیگر مهلت بگیرد! سابقاً برای 
رفع تحریم ها، دلخوش ب��ه تضمین کری 
بودند؛ آیا جدیداً س��فر رئی��س آژانس هم 

تضمین محسوب می شود؟!
   علی اکبر کریمی، نماینده اراک:

چه اعتمادی به آژانس اس��ت ب��ا توجه به 
موضوع جاسوس��ی برخی از بازرسان آنها 
و مس��تنداتی که وج��ود دارد و اینها بار ها 
اطالعات مهم کش��ور را جابه جا کرده اند. 
موضوع ترور دانش��مندان هسته ای بسیار 
جدی اس��ت و همین بازرس��ان آژانس با 
بردن بسیاری از این اطالعات، زمینه آن را 

فراهم کرده اند.

    تصویر منتخب

دنیا را تابع دین کنید نه دین را تابع دنیا
کان��ال تلگرامی  » امیرال��کالم علی )ع(« با اس��تناد به کتاب 
»غررالحک��م و دررالکلم « حدی��ث 3۷5۰ از موالی متقیان، 
امیرالمومنین علی)ع( نقل کرد: »إن َجَعلَت ِدیَنَک تََبعاً لُدنیاَک 
أهلَکَت دیَنَک وُدنیاَک وُکنَت فی اآلخره ِمن الخاِس��رینَ ، إن 
َجَعلَت ُدنیاَک تََبعاً لِدیِنَک أحَرْزَت ِدیَنَک وُدنیاَک وُکنَت فی 
اآلخره ِمن الفائزی��َن: اگر دینت را تاب��ع دنیایت کنی، دین و 
دنیایت هر دو را از بین برده ای و در آخرت از زیانکاران خواهی 
بود، اما اگر دنیای خود را تابع دینت کنی، دین و دنیایت هر دو 

را به دست آورده ای و در آخرت از رستگاران خواهی بود.«

منطق ماشین دودی ، از زبان استاد مطهری
کانال تلگرامی »من « بخشی از صحبت های استاد شهید مرتضی 
مطهری را به اس��تناد کتاب  » احیای فکر دینی در اسالم « به 
اشتراک گذاشت. استاد شهید می فرمایند: یکی از دوستان ما 
که مرد نکته  س��نجی است، یک تعبیر بس��یار لطیف داشت، 
اسمش را گذاشته بود منطق ماشین دودی. می گفتیم منطق 
ماشین  دودی چیس��ت؟ می گفت من یک درسی را از قدیم 

آموخته ام و جامعه را روی منطق ماشین دودی می شناسم.
وقتی بچه بودم منزلمان در حضرت عبدالعظیم بود و آن زمان 
قطار راه آهن به صورت امروز نبود و فقط همین قطار تهران- شاه  عبدالعظیم بود. من می دیدم 
که قطار وقتی در ایستگاه ایس��تاده بچه  ها دورش جمع می شوند و آن را تماشا می کنند و به 
زبان حال می  گویند ببین چه موجود عجیبی است! معلوم بود که یک احترام و عظمتی برای 
آن قائل هستند. تا قطار ایستاده بود با یک نظر تعظیم و تکریم و احترام و اعجاب به آن نگاه 
می کردند. کم  کم ساعت حرکت قطار می  رس��ید و قطار راه می  افتاد. همین که راه می  افتاد، 
بچه   ها می  دویدند، سنگ برمی داشتند و قطار را مورد حمله قرار می دادند. من تعجب می کردم 
که اگر به این قطار باید سنگ زد چرا وقتی که ایستاده یک ریگ کوچک هم به آن نمی زنند و 

اگر باید برایش اعجاب قائل بود اعجاب بیشتر در وقتی است که حرکت می کند.
این معما برایم بود تا وقتی که بزرگ شدم و وارد اجتماع شدم. دیدم این قانون کلی زندگی 
ما ایرانیان است که هرکسی و هر چیزی تا وقتی که ساکن است، مورد احترام است. تا ساکت 
است، مورد تعظیم و تبجیل است، اما همین که به راه افتاد و یک قدم برداشت، نه تنها کسی 

کمکش نمی کند، بلکه سنگ است که به طرف او پرتاب می شود.
این نشانه یک جامعه مرده است، ولی یک جامعه زنده فقط برای کسانی احترام قائل است که 

متکلم هستند، نه ساکت، متحرکند نه ساکن، باخبرترند نه بی خبرتر.

شدت انشقاق در جمهوریخواهان امریکا
کانال تلگرامی پایش امریکا در خبری نوشت: افکارسنجی جدید 
در امریکا نش��ان می دهد که در صورت تأس��یس  حزب جدیدی 
توسط رئیس جمهور س��ابق این کش��ور، نیمی از اعضای حزب 
جمهوریخواه به آن می پیوندند. براساس نتایج این نظرسنجی، ۷۶ 
درصد از جمهوریخواهان تصریح کردند که در صورت حضور مجدد 
ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری س��ال ۲۰۲۴، از او حمایت 
می کنند. ۱۲درصد به این سوال، پاسخ خیر داده و ۱۲درصد دیگر 
نیز گفتند هن��وز تصمیم نگرفته ان��د. ترامپ هفته قب��ل بعد از 
تبرئه شدن در دادگاه استیضاح مجلس سنا، با وعده »ظهور با دیدگاهی روشن برای آینده امریکا« 

طی بیانیه ای مبنی بر بازگشت خود به عرصه سیاست، گفت کارهای زیادی پیش رو دارد.

نجوای اهل رسانه
محسن مهدیان در کانال تلگرامی خود بخشی از فتوت نامه 
خبرنگاری را به نقل از کتاب »خبرخوب « به اشتراک گذاشت: 
اوج مناجات صنفی اهل رسانه را می توان در دعای قرآنی »رب 
اشرح لی صدری« به تماشا نشست. وقتی به حضرت موسی 
می گویند پیام خدا را به فرعون ابالغ کن، احساس می کند بار 
سنگین و رسالت فوق العاده ای بر دوش او گذاشته شده است، 
ْر لِی أَْمِری َو اْحُلْل  لذا تقاضا می کند: َرِبّ اْشَرْح لِی َصْدرِی َو یَِسّ

ُعْقَده ِمّن لَِّسانِی یَْفَقُهوا َقْولِی.
»رب اش��رح لی صدری« یعنی ظرفیت روحی م��را بیفزا. خبر تنها بیان واقع نیس��ت. خبر 
محصول نگاه یک خبرنگار است، بنابراین رشد روحی خبرنگار در بیان خبر تأثیر دارد. رشد 
شرح صدر یعنی توس��عه وجودی و روحی خبرنگار. خبر تنها مربوط به رویداد نیست. خبر 
ماحصل رویداد به عالوه وجود خبرنگار و راوی اس��ت. روایت یک کافر از یک موحد در یک 

رویداد مشابه، متفاوت است.
»و یسر لی امری « یعنی کار را بر من آسان گردان. این نشان می دهد چه میزان کار خبرنگاری 
سخت است. این امر سنگین حکایت از یک مأموریت خطیر و انبیایی دارد. خبرنگاری می تواند 

از عهده این بار برآید که زاویه نگاه الهی و مأموریت تعلیمی و انسانی یافته است.
»واحلل عقده من لسانی« یعنی بتوانم به بهترین ش��کل پیام را منتقل سازم. این نیز نشان 
می دهد ماجرای رساندن پیام تنها در جابه   جایی فیزیکی پیام نیست. معلوم می شود ماجرا تنها 
در ایصال و رساندن پیام شبیه پستچی  ها نیست. باید قلب و ذهن مخاطب توأمان درگیر شود. 
باید پیام بر جان مخاطب بنشیند. منظور از پیام الیه های زیرین و عمیق رویداد و ظاهر است. 
باید زبان هنرمندانه یافت و تالش کرد پیام را به محسوسات مخاطب تبدیل کرد تا »یفقهوا 

قولی« صورت گیرد و مخاطب جان پیام را درک کند.
تا اینکه دعا می رسد به »هارون اخی«. این تعبیر نشان دهنده یک حرکت جبهه ای است. مدد 
رساندن ش��بکه ای یک عنصر کلیدی در راهبرد خبر خوب است، چه آنکه؛ خبر خوب وقتی 

روایت غالب شود می تواند رهنمون امید در جامعه شود.

 دو صدایی درست کردن 
در خط مقدم خیانت است

محمد ایمانی، روزنامه نگار، در کانال تلگرامی خود نوشت: قانون 
مصوب مجلس برای کاهش تعه��دات برجامی و تضمین لغو 
تحریم ها، با وجود تأخیرهای انجام گرفته، درست کار می کند. 
گام اول، آغاز غنی سازی ۲۰ درصد در فردو و گام دوم، توقف 

اجرای پروتکل الحاقی و نظارت های فر اپادمانی آژانس.
نشانه درستی مس��یر، دس��ت و پا افتادن غرب و از جمله مجوز 
گرفتن کره جنوبی برای تس��ویه بدهی اش به ایران اس��ت. اگر 
قاطعیت مجلس برای بازگرداندن توازن به اجرای برجام )تعهد 
در برابر تعهد/ نقض در برابر نقض( نبود، امریکا و اروپا به صرافت نمی افتادند برای توقف یا تزلزل 
در تصمیم ایران، امتیازات محدود پیش��نهاد کنند. اما این شروع راه است. ایران دیگر نه خریدار 
وعده های بی تضمین است و نه مشتاق مشوق های کم خاصیت! فقط لغو قابل راستی آزمایی همه 
تحریم های بانکی و نفتی. ایران فقط در این صورت است که به اجرای تعهدات برجامی برمی گردد. با 
این فرآیند روشن، حق این است که همه دستگاه ها به ویژه دولت پای قانون بایستند تا لغو تحریم ها 
به عنوان حق ملت ایران عملی شود. اختالف سالیق سیاس��ی در داخل، به جای خود، محترم و 
محفوظ، اما نباید دشمن خیال کند در حوزه دفاع از منافع ملی، دو صدایی وجود دارد و خدای 
ناکرده، کسانی اهتمام کافی برای مطالبه حقوق ملت ایران را ندارند. به تعبیر شهید سلیمانی، دو 

صدایی درست کردن در خط مقدم و حساسیت نسبت به دشمن را از بین بردن، خیانت است.

 دولت بیانیه را لغو کند
و مجلس ارجاع به قوه قضائیه را

مسعود براتی در کانال تلگرامی خود نوشت:  ۱- مجلس 
دو ماه پیش قانونی را تصویب ک��رد. ۲- دولت خالف 
قانون با آژانس توافق کرد. 3- مجلس با رأی قاطع اقدام 
دول��ت را نقض صریح قانون دانس��ت و موض��وع را به 
قوه قضائیه ارجاع داد. ۴- آقا ضمن توصیه به حل اختالف 
و یکصدایی، تأکی��د کردند قانون به دقت اجرا ش��ود. 
 بر اساس صحبت های رهبر انقالب دولت باید توافق خود را با آژانس مطابق قانون مجلس اصالح کند. 

یعنی بند دو و سه بیانیه مشترک لغو شود و مجلس ارجاع موضوع به قوه قضائیه را پس بگیرد.

 500 هزار نقطه 
برای 500هزار قربانی کرونا در امریکا

احس��ان رضایی در کانال تلگرامی »احس��ان نامه« نوش��ت: صفحه 
اول های متفاوت روزنامه »نیویورک تایمز « برای ۱۰۰هزار نفری شدن 
تعداد قربانیان کرونا در امریکا )۴ خرداد( اس��امی آنها را نوشته بود و 
حاال )3 اسفند( 5۰۰هزار نقطه در صفحه اول گذاشته به نشانه تعداد 
زندگی های از دست رفته بر اثر کرونا در این کشور. از آن خالقیت هایی 

که در مطبوعات ما جایش خالی است.

 خروج از پروتکل الحاقی 
دارای آثار مثبتی بر بازار خواهد بود

حمید خوش آیند در کانال تلگرامی خود نوشت: خروج ایران از پروتکل 
الحاقی که براساس مصوبه مجلس صورت می گیرد، یک اقدام بسیار الزم 
است که با هدف لغو تحریم  ها انجام می شود. اتفاقاً این اقدام برخالف برخی 
تبلیغات و تصورات و انتظارات، باید بالفاصله آثار مثبتی بر اقتصاد و بازار 
داشته و باعث کاهش نرخ در بازارهای مهم اقتصادی از جمله ارز و طال شود 
و اگر خروج از پروتکل الحاقی با یک مدیریت خوب و عملیات روانی مناسب 

همراه باشد، مطمئناً به کاهش قیمت دالر هم منجر خواهد شد.

 ایرانی  ها نصف روز را 
صرف خودشان می کنند

کانال تلگرامی تبیان با استناد به جدولی از روزنامه »همشهری « نوشت: 
»ایرانی  ها نزدیک به نصف روز رو صرف رس��یدگی و خودمراقبتی مثل 
خوردن، خوابیدن، سفر و مراقبت های بهداشتی و پزشکی می کنند. مرد ها 
هم روزانه 5 ساعت و زن  ها 3۸ دقیقه کار می کنند؛ با این حال خانم  ها وقت 
بیشتری رو صرف کارهای خونه می کنند. نکته مهم تر اینکه دیگه کسی 
حاضر نیست هیچ کاری رو بدون مزد انجام بده و میانگین فعالیت  هایی که 

ایرانی  ها بدون مزد انجام میدن به ۲ دقیقه در روز رسیده.«

علیرضا تقوی نیا در کان��ال تلگرامی خود 
نوش��ت: همانطور که نگارنده قباًل هم در 
یادداشت هایش اش��اره کرده بود ، نمودار 
سینوس��ی تحریم های ایاالت متحده در 
دوره ترامپ به باال ترین میزان خود رسیده 
و یانکی ها دیگ��ر اب��زاری در چنته برای 

اعمال فشار به ایران ندارند.
از طرفی قانون مجلس جهت لغو تحریم ها 
برخ��الف روند س��ابق ، ای��االت متحده و 
اروپاییان را به گوشه رینگ برده و امکان 
اجرای فش��ار حداکثری ای��ران را بر آنان 

فراهم ساخته است.
ش��روع غنی س��ازی ۲۰ درصدی ، تولید 
اورانیوم فلزی و خروج از پروتکل الحاقی 
سه اهرم فشار مهم ایران برای امتیاز گیری 

از غرب است.
پرتاب موفق ماهواره بر ذوالجناح که عماًل 
می تواند در ص��ورت ل��زوم به عنوان یک 
موش��ک قاره پیما به کار گرفته شود ، نیز 
مزید بر علت ش��ده و امری��کا و متحدان 

اروپایی اش را به تکاپو انداخته است.
پس با توجه به اینکه امریکا دیگر نه ابزار 
قابل توجهی برای فش��ار بر ای��ران دارد و 
همچنین از راه اندازی جنگ جهت توقف 
فعالیت های هسته ای این کشور نیز عاجز 
اس��ت ، به نظر می رسد فش��ار حداکثری 
هسته ای از سوی جمهوری اسالمی روی 
حاکم جدید کاخ س��فید چاره ساز بوده و 

بتواند گره تحریم ها را باز کند.

در چنین ش��رایطی اگر فعالیت هسته ای 
ایران به نقطه اوج ش��تاب خود برس��د و 
ایضاً به امتیازات اندک طرف مقابل وقعی 
ننهاده شود ، مس��لماً امریکا و متحدانش 
خ��ود را آماده اخ��ذ تصمیمات س��خت 

خواهند نمود.
نبای��د از یاد ب��رد اولوی��ت رئیس جمهور 
دموکرات امری��کا ابتدا کنت��رل و ایزوله 
کردن چین و سپس روسیه است و متغیر 
زمان برای کنترل آنها از نظر وی بس��یار 
مهم بوده و به همین دلیل بسان سلفش 
انگیزه چندانی برای تمرکز بر ایران و تداوم 
فشار حداکثری نسبت به آن ندارد ؛ فلذا به 
باور کاتب این مرقومه ، اگر قانون هسته ای 
مجلس شورای اس��المی به درستی اجرا 
گ��ردد ، به احتم��ال زیاد ای��االت متحده 
حاضر به دادن امتیازاتی چش��مگیر برای 
جلوگیری از هسته ای ش��دن جمهوری 

اسالمی خواهد بود.
در نتیجه به نظر می رس��د هرگونه اقدام 
و توافقی از سوی دولت اعتدال که نشانه 
دوگانگ��ی نظری در جمهوری اس��المی 
بر سر پرونده هس��ته ای باشد، پالس های 
مطلوبی برای طرف غرب��ی خواهد بود و 
محاسبات سابق و کنونی آنان در خصوص 
نحوه تعامل با ای��ران را محفوظ و راهبرد 
پرداخت امتیاز حداقلی و اخذ آوانس های 
حداکثری نسبت به طرف ایرانی را تقویت 

خواهد کرد.

محمد مقدسی در کانال تلگرامی خود نوشت: 
گاهی اوقات سکوت دیگری، کشنده  ترین 
چیز اس��ت. حاضریم حرف های تلخ یا بد و 
بیراه بشنویم، اما دیگری چیزی بگوید و ما 
را با آن خالی ترسناک روبه رو نکند. اما چرا؟ 
گمانم چیزی که می خواهم بگویم کم و بیش 
روشن است. سکوت دیگری، حفره ای خالی 
است که وظیفه پر کردنش بر دوش خود ما 
می افتد. این خود ما هستیم که از معنا دادن 
همینجاست  به آن ناگزیر می شویم و دقیقا ً
که فاجعه آغاز می شود: او در این بی حرفی 
به چه چی��زی فکر می کند؟ چرا س��کوت 
کرده است؟ دارد قضاوتم می کند؟ کار بدی 
کرده ام؟ از گفت وگو با من بیزار است؟ دارد 
فکر آس��یبی را در س��ر می پروراند؟ به من 
بدبین است؟ به من اعتماد ندارد؟ من را الیق 
حرف زدن نمی داند؟ از من ترسیده است؟ 
رازم را فهمیده و به روی خودش نمی آورد؟ 
سکوت دیگری موضع فرافکنی های ماست 
و چیزهای عجیب، تلخ و ترسناکی را از درون 
ما بیرون می کش��د. در مواجهه با سکوت 
دیگری، بخش های ترس خ��ورده، نگران، 
غمگین، بدبی��ن و بی اعتماد به نفس ما راه 
خودش��ان را به آن فضای خالی باز و ما را با 

وحشت از خودمان روبه رو می کنند.
دیگری که سکوت می کند )بسته به زمینه و 
فضای ارتباطمان با او( ما را به جان خودمان 
می اندازد. شاید برای همین است که بسیاری 
از ما، تاب س��کوت را نداریم. تا سکوتی در 

میانه ارتباطی به وجود می آید، به هر تالش 
و تقالیی اس��ت، آن را می ش��کنیم. حرف 
می زنیم و حرف می زنیم تا آن جای خالی، 
به جای وحشت های درونی مان با کلمات 
گوناگون پر شود و ما را از معانی تلخ تر برهاند. 
برای همین است که باید از »خشونت پنهان 
س��کوت« گفت. خش��ونت پنهانی که گاه 
والدین به آن متوسل می شوند، گاه معلمان، 
گاه مدیران و گاه دوس��تان. بله، س��کوت 
الزم اس��ت. اما زمینه آن سکوت است که 
خشونتش را به آن می بخشد. گاهی سکوت 
موهبت است، اما گاهی نه. سکوت با کسی 
که نیازمند به ماست، سکوت در برابر کسی 
که آسیب پذیر است، س��کوت بی موقع در 
برابر کودک، سکوت همراه با نگاه و حرکات 
سرزنش��گر و گنگ بدن، س��کوت در برابر 
کسی که چش��م انتظار خبر است، سکوت 
در برابر کسی که خطایی در حقمان مرتکب 
شده و در تقالی جبران اس��ت و الی آخر. 
در این مواقع، س��کوت بدل به خش��ونتی 
می ش��ود که ریشه در سرش��ت آغشته به 
کلمه و معنای ما انسان  ها دارد. ما که با کلمه 
جهان را می فهمیم، در فقدان کلمه در درون 
ترس  ها و بدبینی های خودمان گم می شویم 
و اینگونه اس��ت که از پس سکوت طوالنی 
دیگری، همچ��ون بازگش��ته ای از جنگ، 
درمانده می شویم و با زخم  هایی که به جای 
او به خودم��ان زده ایم، آم��اده پذیرش هر 

چیزی هستیم.

فشار از روی غرب برداشته نشود خشونت پنهان سکوت


