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سياست 2

 به دعوت رسمی ابراهیم رئیسی 
انجام شد

 سفر رئيس جمهور ونزوئال 
به تهران

شهرنوشت 6

با کشف بخش اعظمی از اموال مالباختگان؛ 

 سارقان صندوق های امانت 
بانک ملی دستگير شدند
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روایت کارگران مترو از فعالیت زیر سایه پیمانکاران تامین نیروی انسانی

 دِر خروج همیشه به روی 
کارگر معترض باز است

سياست 2

دسترنج 4

افزایش دامنه تقابل واکنشی ایران  با قطعنامه شورای حکام 
یادآور یک کابوس است؛  

بازگشت به دوران 
پاره«  »کاغذ

یم ها خواندن تحر
»به نام خدا و به نام ملت بزرگ ایران، یک قدم از 
مواضع خود عقب نخواهیم نشست«؛ این جمالت 
ابراهیم رئیســی به عنوان عالی ترین مقام اجرایی 
کشور شاید در واکنش به قطعنامه شورای حکام به 
زعم خود او و موافقانش محکم و قاطعانه باشد، اما برای 
مردم نشانه بازگشت به روزهای سخت و دلهره آور 
»کاغذپاره خواندن« قطعنامه های سازمان ملل است.

قطعنامه شــورای حکام علیه شــفاف نبودن 
برخی فعالیت های هسته ای ایران با واکنش تند 
تهران مواجه شد. سرعت عمل در کاهش ارتباط با 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران را در موقعیت 
واکنشی قرار داده و پس از سال ها می توان شاهد 
اجماع جهانی علیه برنامه های هسته ای و موقعیت 

دیپلماتیک کشورمان بود...

 » سالم فرمانده« 
هم ُکپی از آب درآمد

درصورت تصویب الیحه جدید دولت محقق می شود      

 اعطای حق استفاده از سالح 
به ماموران امنیتی 

ستاره غیرمنتظره استقالل در تابستان پرماجرا

گابریل، نقش اول مرد!

امام جمعه اصفهان با اشاره به حادثه قطار: 

افرادی که فقط نقاط ضعف را 
می بینند، مانند مگس هستند

یک فعال صنفی:  

 کارگران ارومیه ای 
 که در توفان سقوط کردند

 بیمه نبودند

برگزاری آزمون بورسیه تحصیلی ترکیه در تهران و 
اعتراض ایران

 موج مهاجرت 
به دبیرستانی ها رسید!

شهرنوشت 6

شهرنوشت 6

دسترنج 4

آدرنالين 8

سياست 2

دعایــی روزنامه 
اطالعــات را به یک 
»دعوت سرا« تبدیل 
کرده بــود، او تاویلی 
بــود از یــک دعوت 
بزرگ و آشنا با تاریخ 
عرفان مــا، که راهی 
ابتکاری برای بازگشــت به آن "با هــم بودگی " 
گشوده بود که خصلت نمای انقالب بود و ما آن را در 
جایی، در تندپیچ هاِی تاریخ عبور از انقالب و عبور 
از آرمان "همه با هم" آن عصر، جا گذاشــتیم و به 

فراموشی سپردیم.
بازآ بازآ هر آنچه هســتی بازآ/ گر کافر و گبر و 

بت پرستی بازآ
همان چیزی که گوهر آموزه عرفانی است:

“ هرکه در این سرا درآید نانش دهید و از ایمانش 
مپرسید “

تعداد این "سرا" ها روزبه روز در حال کم شدن 
است و رنگ باختن.

دعایی تاویلی معاصر بود بر آن حدیث مشهور که
ُکونُوا ُدَعاَة الَنّــاِس  بَِأْعَمالُِکــمْ  َو َل تَُکونُوا ُدَعاًة 

بِأَلِْسَنِتُکْم
مردمان را با غیر زبان خویــش دعوت به خیر 
کنید به طوری که مردم در رفتار شما خیر را بببنند 
و این تجسم عملی خیر در رفتار دعوت کننده باشد. 
دعایی در رفتار خود برای ما یادآور آن نوع اسالم بود 
که در انقالب اسالمی در بالترین حد خود به منصه 
ظهور رسید و عناصر ناهمگون اجتماع را مخاطب 
دعوت خود قــرار داد. چیزی کــه آن را با گفتمان 
"همه با هم " می شناسیم و از گفتمان "همه-در-

من " متمایز می کنیم. نوعی از مســلمان بودگی 
که دغدغه شــماره یک آن مرزکشــی نیست، پل 
زدن اســت بر فراز مرزبندی های جعلی و متخذ از 
ناسیونالیســم و دیگر ایدئولوژی های تک هویتی. 
در ترکیه، دســت کم در دهه 2000، شاهد برآمد 
این نوع اسالِم فراهویتی در فراسوی مرزبندی های 
کاذب بودیم که متاسفانه اکنون به طور موقت هم 

که شده به محاِق صنعت مرزکشی رفته است.
 ترکی استانبولی و از آن بیشتر در ترکی عثمانی 
صف ســاختن به کمک پیشــوندها و پسوند های 

فارسی نقشــی مهم در غنی ســازی زبان داشته 
است. ترک های همسایه به کمک  "زار" "ستان" 
"دان" "ســار" "بان" "وند" و"کار"  صفت های 
ویژه ای می سازند. اتیان محجوبیان، مشاور ارشد 
نخســت وزیر پیشــین داوداوغلو بــرای توصیف 
ویژگی های دینداری سیاســی و اجتماعی ترکیه 
به واژه "دعوت کار" متوســل شــده و می گفت 
اســالم در ترکیه  به تدریج حالت "دعوت کار" به 
خود می گیــرد. او رمز پیروزی 9 بــاره و یا هرباره 
حزب عدالت و توسعه را در همین سرشت "دعوت 
کاری " می دانســت که موفق شــد طبقه ای را از 
حاشــیه و پیرامون به مرکز رهنمون شود. دعوت 
کاری اسالم سیاسی بود که سویه های ناسیونالیسم 
و سکولریسم ستیزه جوی دهه های کمالیستی را 
نرم کرد. در پرتو دعوت کاری اســالم سیاسی بود 
که به تعبیر محجوبیان اقشار لئیک موفق شدند 
دموکراسی را کشف کنند. گرچه او بر این باور است 
که ترکیه هیچگاه کشور دموکراسی نبوده و آمادگی 
ذهنی برای آن دارد اما از دموکراتیزه شدن تدریجی 
آن می توان سخن گفت. هویت ملی و به همراه آن 
سکولریسم ســتیزه جو و آمرانه در این جغرافیا از 
همان بدایت جعل "ایران نوین " در زهدان کودتای 
رضاخانی و یا "ترکیه نوین" کمالیستی مناسباتی 

تنش آلود با دموکراسی داشته است.
اتیان محجوبیان با تکیه بر پژوهش های میدانی 
خود که به تفصیل در ســایت موسسه مطالعاتی 
»تسو« درج شده  می نویسد: »در ترکیه »دینداری 
جدیدی« وجود دارد که به تدریج فردیت بیشتری 
می یابد، از قالب هــای ذهنی }کلیشــه ها{ رها 
می شود، توان فاصله گرفتن از خود را دارد، خواهان 
انتگراســیون ســریع با دنیای جهانی شده است. 
آنچه که اهمیت دارد این است که دینداری جدید 
خواهان توسیع حوزه عمومی، بازسازی مرکز}زیرا 
به تعبیری که اتیان بعدا شفاها در توضیح »مرکز« 
می گوید: حزب عدالت و توسعه از دل آن »مرکز« 
که جمهوری ترکیه از بدو تاسیس خود تولید کرده 
نیامد از »بیرون« و از »پیرامون« به »مرکز« آمد{ 
اســت به گونه ای که این دینامیزم از خالل نرمال 

شدن دمکراتیزاسیون را به پیش ببرد.
از دیگر ســو محافظه کاری فرهنگی جدید در 
ترکیه، شــکل باز وگشــاده دارد و به همین سبب 

فردیت شدگی را ممکن می سازد.«

اسالم دعوت کار را به بیان جامعه شناس ارمنی 
مذکور می توان »اسالم آسان« نامید. اسالمی که 
هنوز از صنعت »مرزبندی« ایدئولوژی های معاصر 
متاثر نشــده و هویت آن با مرزکشی های مستمر 

تعریف و بازتعریف نمی شود.
او می گوید نوع جدید آگاهی اســالمی اقشار 

طبقه متوسط،«آگاهی اسالمی را آسان می کند.
یعنی نوعی جماعت اسالمی تازه به وجود آمده 
که مرزبندی های آســان و رقیق در اطراف تنیده 
شده. مثل یک تور شــفاف با حلقه های گشاد که 
»ورود  و خروج از آن آســان اســت.« این آگاهی 
اسالمی آســان، یا »اسالمگرایی آســان« امکان 
آسانی برای دیندار شدن لئیک ها فراهم ساخت. 
اتیان محجوبیان به کمک واژگان فارسی عثمانی 
قدیم این دینداری را »اسالم دعوت کار« می نامد. 
اسالم »دعوت کار« اقشار طبقه متوسط یک اسالم 
آسان است و به همین دلیل می تواند اقشار لئیک را 
به درون خود دعوت کند. )شرکت پذیری در درون 
این جماعت اســالمی آسان اســت. زیرا مرزهای 
برناگذشتنی ندارد، مرزها و مرزبندی های قطور و 
کدر ندارد{ همین خصلت باز و نرم دینداری جدید 
است که بنا بر تحلیل محجوبیان امکان آن را فراهم 
ساخت تا در هر انتخاباتی روی اقلیتی از قهرکرده 

ها تاثیرگذار باشد...
آنچه در کشــورمان در لحظات »همه با هم » 
بودگی انقالب تجربه کردیم، تقریبا شکل کامِل آن 
چیزی بود که اتیان محجوبیان المثنای ترکیه ای 

آن را بیان کرد.
به کمک واژه دیگری که ترک ها از فارســی 
ســاخته اند می توانم بگویم دعایــی »تواضع 
کار« بود. نــه از آن نوع تواضع های نچســب 
که به بیان گزنده مارســل پروست کار خیر را 
» چنان با فروتنی تعارف به جــا می آورند که 
درجا حس می کنی این خوشرویی در غروری 
بس ژرف ریشــه دارد«. برعکس، تواضع کاری 
او یک کنش انقالبی بــود، همان طور انقالبی 
بود که تواضع می ورزیــد و دیگران و بخصوص 
شهروندان و چهره های در معرض »دگرسازی » 
و غیریت پردازی شده را جذب می کرد، یک جور 
تواضع طبیعی و برخاسته از سیاست و دیانت. 
دعایی گل باغ توحید بود بی ادعایی ســکرآور: 

»گل خندان که نخندد چه کند«.

یادداشت

بی ادعایی دعوت کارِی دعایی 
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نادر صدیقی

 همراهی جنگنده های اسرائیل با بمب افکن های آمریکا 
و استقرار سامانه های راداری در منطقه؛  

تشدید کنشگری تل آویو 
علیه ایران


