
فروشنده اصغر فرهادی ماجرای رعنا و عماد زوج روشنفکر 
جوانی است که در آن طی جریانی،رعنا مورد تعرض قرار 
میگیرد. رعنا و عماد تصمیم میگیرند که این موضوع را کامل 
فراموش کنند و به پلیس هم اطالع نمی دهند، اما رعنا از اثرات 
روحی حادثه رنج می برد. عماد فرد متجاوز را پیدا و او را حبس 
می کند و مورد بازجویی قرار می دهد. هنگامی که رعنا از این 
موضوع مطلع می شود از عماد می خواهد او را رها کند و زندگی 
فرد متجاوز را بهم نزند. در انتها عماد به یک »سیلی« بسنده می 
کند، اما از این سیلی مرد دچار سکته می شود و رعنا می رود، 

این پایان فیلم است. 
   فرهادی در یکی از مصاحبه هایش می گوید :» فکر 
می کنم این همان چیزی ست که خشونت را خطرناک می کند 
و دنیای امروز دارد از آن رنج می برد. به خصوص وقتی برای 
کسانی که اعمال اش می کنند، مشروع به نظر برسد.« اساس 
فیلم بر محور مدرنیته شدن اما پاگیر بودن قواعد و سنت های 
قدیمی که به صورت خشونت مشروع)!( بازتاب پیدا می¬کند، 

میچرخد.
   در واقع فرهادی، مانند جدایی نادر 
از سیمین، یک شخصیت پیچیده خلق 
کرده است که ناگزیر به تغییر است و باید 
در کشاکش این تغییر برخی از قید و 
بندها را زیر پا له کند تا به آرامش برسد. 
فرهادی در کنفرانس خبری »جدایی 
نادر از سیمین« گفته بود:» جنگ پنهان 
بین طبقات اجتماعی است. جنگ بین 
افراد طبقه محروم و پایبند به سنت ها و 
طبقه ای که تمایل دارد با قواعد دنیای 
بگویم،  زندگی کند. شفاف تر  جدید 

جنگ بین نو و کهنه.«
     فرهادی در فروشنده این جنگ 
را نشان و مدرنیته را برتری می¬دهد. او 
می¬گوید، ببخش حتی اگر به ناموست 
تجاوز شد تا به آرامش برسی. ترانه 
علیدوستی اما در واکنش به این اعتقاد 

فرهادی گفته بود:» موضوع حیا و غیرت در این فیلم مطرح 
می شود و من برخالف نظر آقای فرهادی فکر می کنم که یک 
مرد غربی هم در مواجهه با این موضوع چنین برخوردی را انجام 
می داد. مساله در مورد تعرض به حریم شخصی یک زن است.«

     اصرار به پیر و بیمار بودن فرد متجاوز و مظلوم نشان دادن 
وی با توجه به اینکه شناختی از وی در فیلم به مخاطبان داده 
نمی-شود، به طوری که مخاطبان، ابتدا از او متنفر بوده اند ولی 
در انتها دلشان برایش می سوزد. حال عماد تبدیل به شخصیتی 
خشن و سنتی شده که در بین دو راهی قرار گرفته و باآلخره 
با یک سیلی و سکته شخص متجاوز، که احساس دلسوزی به 
متجاوز را دو برابر می کند، با پافشاری به سنت های غلط قدیمی 
)!( همسرش را از دست می دهد. در این فیلم عماد در زیر غیرت 
خویش له می شود. در حقیقت فرهادی قیصر کشی را بهای به 

آرامش رسیدن عماد می¬داند.
 اسکار؟

  مراسم اهدای جوایز آکادمی علوم و هنرهای سینمایی 
همواره  وقت  دولت های  از  فارغ  اسکار  به  موسوم  آمریکا 
مسیری ثابت و برگرفته از بیانیه ای 
که در نخستین تجمع بنیانگذاران 
آکادمی در منزل »لویی بی مه یر« 
صادر شد، داشته است. بیانیه ای که 
اسکار  به  موسوم  جایزه ای  اساس 
را دو عامل معرفی کرد: ۱ -تقویت 
صنعت سینمای آمریکا  2-گسترش 
ایدئولوژی و فرهنگ آمریکایی در 
سراسر جهان. در تمام طول سالهایی 
که مراسم اسکار برگزار شده، تقریبا 
براساس همین دو عامل عمل شده 
است. مثالً پس از واقعه ۱۱ سپتامبر 
به  بوش  دولت  تهاجم  اوج  در  و 
خاورمیانه، اسکارهای فراوانی به فیلم 
»ارباب حلقه ها« دادندکه با قراردادن 
نشانه هایی چون سپاه فیل سوارها، 
)شخصیت  »سارون«  مشخصات 
منفی( براساس داستان آخرالزمانی و 

ضد اسالمی، در واقع لشکرکشی بوش را نشان می¬داد. 

و اینک فروشنده
     با ریاست جمهوری ترامپ و قانون منع مهاجرات کشور 
و جو فضای مجازی ایجاد شده توسط فرهادی سرانجام اسکار 
به فروشنده تعلق گرفت. البته نباید دالر های نفتی خواهر امیر 
قطر، سرمایه گذار فیلم، که این اسکار را به ملت قطر تبریک 
گفته بود را فراموش نمود. پیش از مراسم اسکار، رقبای اصلی 
فروشنده مانند »او«، »نرودا« و... در میان شگفتی کارشناسان 
سینمایی با دالر های نفتی حذف شدند. البته قطری ها پیشتر 
هم فیلم »محمد رسول اهلل« را حذف و فیلم هایی مثل »ذئب« 
و»موستاگ« که ویژگی مشترک آنها ترسیم تصویری فالکت 
بار از جوامع اسالمی و نشان دادن اسالم به عنوان عامل تباهی 
است را به اسکار رساندند. جالب است بدانید، فروشنده در جدول 
منتقدان مجله بزرگ فرانسوی »کایه دو سینما« در میان 2۱ 

فیلم، رتبه هجدهم را به دست آورد! 
   سیاسی بودن اسکار امسال نیز واضح بود. از توییت کردن 
به ترامپ حین مراسم، تا انتخاب برندگان بخش بهترین طراحی 
لباس که اسکارشان را به مهاجران تقدیم کردند و اعطای اسکار 

به فروشنده که همگی نوعی پالس سیاسی بودند.
   البته مسئله ی مهمتر فروشنده بعد محتوایی آن است. 

محتوایی باب میل فرهنگ غربی برای تغییر 
فرهنگ ناب اسالمی. 

از همین باب است که در دوره ی خواب 
مسئولین فرهنگی کشور  به فیلم هایی چون 
»ماجرای نیمروز« و »یتیم خانه ایران« بها داده 
نمی شود و از فیلم هایی چون »قاتل اهلی« و 
»50 کیلو آلبالو«  تجلیل میشوند که خود وزیر 

وقت ارشاد از این فیلم ناراضی است.
 از همین روست که شهید آوینی، در 
کتاب »انفطار صورت« ش میگوید: اوج تکامل 
این روشنفکران و هنرمندان آن است که آن 
جایزه کذایی را ببرند و غرب نیز این جایزه را 
بیهوده به کسی نمی دهد. آنها ممکن است 
منت گذارند و جوایز را به جهان سومی ها هم 
اعطا کنند، اما شرط نخستین آن وابستگی به 
تفکر غربی است. آنها جدایی هنر و تعهد را 
تبلیغ می کنند، اما جوایز خویش را به کسی 
می بخشند که خود را نسبت به غرب و هنر و 

تفکر و سیاست آن متعهد بدانند. 

       

قیصر کشی، بهای آرامش
 گفتاری پیرامون اعطای اسکار به »فروشنده«

▪ سبحان فالح
▪ کارشناسی مهندسی پزشکی

هستند  اکیپی  معروف  لفظ  به  که  دانشجو  چند 
از  را  آهنگران  صادق  حاج  صدای  خودشان،  برای 
بلندگوهای غرفه راهیان میشنوند و سعی میکنند بی 

تفاوت به نوازش های پسرانه شان ادامه دهند 
خانمی که ظاهرا مذهبی به نظر نمیآید وقتی نوای 
معروف عشق یعنی یه پالک را میشنود دستی به سر 
و روی خود میکشد و از پسر همکالسی ای که با او 
فقط  همقدم شده است اعتراض گونه میپرسد؛ باز چه 
خبره اینا مداحی گذاشتن؟؟ پسر هم که انگار کمی 
حال و هوایش عوض شد با صدای آرام جواب میدهد؛ 

نمیدونم حتما شهادتی چیزیه ... 
دانشجوی ارشدی که تمام فکر ذکرش آن است که 
پنج ترمه نشود با قدم های تند در راه سلف است اما 
وقتی به غرفه میرسد، از دور انگار قدم هایش سست 
می شود و چند لحظه ای تامل و بعد اما سری به نشانه 
افسوس تکان میدهد و رد میشود تا به ادامه روزمرگی 

هایش برسد ...
و حتی َآن استادی که همیشه جواب سالم ها را 
با یک علیکم بیشتر میدهد و هیچ وقت بدون تسبیح 
دیده نمی شود وقتی به سمت مسجد میرود نگاهی 
لبخند  و  اندازد  می  غرفه  درون  شهیدان  عکس  به 
تلخی میزند و به استاد همکارش که در کنار او قدم 
میزند میگوید؛ امروز دانشجوها میگفتدن به خاطر این 
ما   بگیرم!  دیرتر  ازشون  رو  میان.ترم  نور  راهیان  اردو 
آقای دکتر! موقع  اند  اینا هم دانشجو  بودیم  دانشجو 

کالس ها که وقت این کار ها نیست !
همه ی این ها از آن دختر و پسر دانشجو تا آن 
را  پرده  پشت  شاید  دست  به  تسبیح  همیشه  استاد 

حتی یکبار هم به چشم ندیده باشند . 
است. متفاوت  چیز  همه  انگار  اما  پرده  پشت   در 

میکند!  فرق  ها  نامه  دعوت  جنس  کمی  اینجا  انگار 
، نه پاکتی و نه حتی مهمان  نه کاغذی درکار است 

گزینش شده ای! 
پایت که به این خاک برسد تازه میفهمی معنای " 

بل احیاء عند ربهم یرزقون" را .

تازه میفهمی انگار  دفاع مقدس فقط همان 8 سال 
نبوده!  اگر تا به حال پایت به این زمین نرسیده و یا 
دلت خیلی وقت است با آهنگ روزمرگی های ممتِد 
و  زرق  پر  های  زندگی  این  سفیِد  سیاه  تمام  مهمِل 
برِق موهوِم دودی همساز شده است ، باید یک بار به 
دوکوهه پابگذاری تا  رها کنی نَفَست را از هرآنچه که 

قفس شده برای پر وا کردنش.
سوزوکی  مجید  از  که  است  همانجایی  دوکوهه 
اخراجی ها تا حاج کاظم آژانس شیشه ای ، ازجوان 
مسیحِی جنوِب شهری تا آن طلبه ی ساده ، از مجید 
تا  تهران  منطقه  تریِن  مرفه  ساکِن  نوجواِن  صنعتی 
یک  همه  و  همه  سیستان  های  مرز  ساکن  پیرمرد 
دست شدند و با لباس خاکی "احرام" بستند. دوکوهه 
تعلقات  از  فرغت  قبل محل  مثل 30 سال  هم  هنوز 
است. از آن اکیپ پسرانه تا آن دختر دانشجویی که 
دانشجوی  آن  از   ، است  پسران همکالسی همقدم  با 
همیشه  التحصیل  فارغ  آن  تا  درس  فکر  در  همیشه 
آن  تا  تهران  باالنشیِن  جوان  آن  از   ، کار  دنبال  به 
در  همه  و  همه  کردستان  مرزهای  ساکن  دانشجوی 
دوکوهه یکدست میشوند. به دوکوهه که برسی شاید 
بنایی بی  را جلب کند   نگاهت  نمادی که  مهمترین 
و  کوچک  حوضی  با  باشد  داشتنی  دوست  اما  تکلف 
ساده  در کنازش. این بنا همان حسینیه حاج همت 
دوکوهه  در حوض  وضو  با  احرام  از  بعد  نماز   . است 
شاید بهترین حس و حال باشد برای شروع یک تحول 
. گوشه ای از دوکوهه را پیدا کن و ساعتی به آوای 
آوای  شبیه   ، ده  فرا  گوش  دوکوهه  های  گنجشک 
مثل  هم  تو   . انگار  است  ربک.."مالیک  الی  "ارجعی 
من دلت می خواهد در آسمان دوکوهه پر باز کنی ! 

تاریک در  هنوز هم در خاطر دارم آن شِب تماماً 
راه حسینیه گردان تخریب دوکوهه را که بدون هیچ 
انگار  درون حسینیه  اما  میکردم.  را طی  راه  تصوری 
عطر شهدا از دیواره ها فضا را به کلی تغییر داده بود. 
اگر کنار حسینیه دمی خلوت کنی   هیچوقت دلت 
بر  است  آغازی  تازه  ! دو کوهه  برگردی  نمی خواهد 

این معراج روح ..
به منطقه " شرهانی " که برسی ، اوج غربت را با 
تمام وجود حس خواهی کرد. شرهانی همانجایی ست 
برنگشت! جوانان  نفر هم  ، یک  که وقتی لشگر رفت 

اصفهانی که گویی دیگر وجودشان را جدا کرده بودند 
از ناخالصی و می خواستند از طریق کانال شرهانی به 
زیر پای دشمن بزنند. اما دریغ که خداوند برگزیدگانش 
را با آب از این دنیای دنی بُرد. باران مامور بود تا همه 
ی عشاق را از شیار های رودخانه های فصلی به سمت 
معشوق ببرد. اینجا نزدیکترین منطقه به کربال است . 
شاید به همین خاطر هم باشد که نامش با واژه "آب " 
گره خورده است. کمی مناجات در کانال های اکنون 
خشِک شرهانی شاید "منیت" تو را هم با همان آِب 

حیات ببرد...
راه دارد.  به منطقه فکه  شرهانی کانالی است که 
اما داغ سنگین تری بر سینه خود دارد.گواهش  فکه 
رمل های دردناِک دردداِر تا ابد ثقیل است. انگار راه 
رفتن بر این رمل ها بار بر دوشت اضافه میکند.  وقتی 
راوی شروع میکند از عملیات والفجر و عاشورا میگوید 
شاید با بر این رمل ها بنیشینی با عمقشان بازی کنی 
، اما کافی است راوی از خاطرات گردان های تفحص 
گردان  شهدای  از  مانده  جا  به  یادداشت  حتی  ویا 

حنظله را فقط زمزمه کند ؛
محاصره هستیم.  در  که  است  پنجم  روز  امروز   «
آب را جیره بندي کرده ایم. نان را جیره بندي کرده 
ایم. عطش همه را هالک کرده، همه را جز شهدا، که 
حاال کنار هم در انتهاي کانال خوابیده اند. دیگر شهدا 
تشنه نیستند. فداي لب تشنه ات پسر فاطمه)س( «                                                                                                            
دست  ها  رمل  در  کندن  چاه  از  دست  کم  کم 
برمیداری ، نمیدانم شاید به تو هم ثابت شده که اینها 
استخوان  و  پوست  و  گوشت  آری!  نیست!  رمل  فقط 
های هزاران "مصطفی الهی" رمل ها را اینگونه داغدار 
کرده است.شاید اگر راوی بگوید یک زمانی در چنین 
زمینی نفِر گردان باید با دهها کیلو بار و با قطعات پل 
در  و  کنی  ، سکوت  میزد  دشمن  دل  به  معلق  های 
معادالت چندمجهوله اعماق ذهنت دروغ پنداری اش 

. اما چه خوش گفت آوینی ؛ 
" هر کس میخواهد ما را بشناسد، داستان کربال 

را بخواند
اگر آفاِق وسیِع دلهاِی ما از آفتاِب بی غروِب توکل 
، نور و گرما نمی گرفت ،بدون تردید هیچ یک از ما 
پای در راهی اینچنین نمینهاد.... ما را اجبار و اکراه به 
اینجا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببندد .راه 

حق ، عجین با بالیا ودشواری هاست واگر نه اینچنین 
پای  با  آنکه  نهادند.....   نمی  نام  کربال  را  کربال  بود 
اختیار قدم در طریق کربال نهاده است میداند که اسرار 

جز برسرهای بریده فاش نخواهد شد.....
آنکه با پای اختیار قدم در طریق کربال نهاده است 
نه  الشهداست واین  میداند که  خون ،حرم سر سید 

رازی است که بر اغیار فاش شود... "
و  همانطور که دست بر خاک فکه میکشی و من 
میدانم که بدون رغبت وداع میکنی، عهد ببند که تباه 
نکنی تمام آن خون هایی را که در زیر این خاک دفن 

شده است.
شلمچه اما شب جمعه چه صفایی دارد ؛ 

شب جمعه در خاک شلمچه ،
غریب  سرخ  خاک  آن  در  دنج  ای  گوشه  هرکس 

پیدا کرده بود و عجیب خلوت گزیدنی بود!
کافی است یک شب قدم بزنی آنجا یا تو هم گوشه 

ای دیگر خلوت کنی و به سکوتش گوش فرا دهی!
را  باران گونه هایت  و  بی گمان بغضت می ترکد 

نوازش خواهد کرد.
نه! اشتباه نکن ! اینجا سکوتش غمگین نیست!

تو هم ناخودآگاه صدای پای آن مادِر دل شکسته 
ِی قد خمیده را شنیده ای که گویی هنوز هم دست 

بر پهلو ...
او هنوز هم منتظر است ... کربال کنار گودال یا بر 
خاک شلمچه ... نگران لب تشنه یا راس بریده یا پهلو 
ی صدمه دیده ... و منتظر که نکند همچون حسین 
بچرخد و  بر سنان دور کوفه  راس  قاءم ش هم  ش، 

کلوخ ها ... !
اما نه ،اینجا زهیر و عمار و حبیب زیاد دارد ، ان 
بازار  گفت؛شلمچه  می  درست  آوینی  آری  !و  شاءاهلل 

عشق_بازی است !
نه فقط شلمچه ، که راهیان نور ، بازار بزرگ عشق 
بازی است . که همه را دعوت می کند که از دست 
تک  تک  در  باشند  دخیل  فروشی  عمده  تا  فروشی 

حجره هایش.
از آن استاد ظاهر الصالح تا آن دانشجوی درگیر 

روزمرگی و حتی حقیر درگیر و دار خار دنیا !
#همه_دعوتیم به این بازار.

دریا دالن راه سفر در پیش دارند 
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     »ربوده شده«
گفتاری کوتاه پیرامون سیدی که »امام« شد .. 

▪   هادی مرادی

▪ کارشناسی مهندسی نفت

 شاید بیشتر ما امام موسی صدر را با ماجرای ربوده 
شدن او در لیبی و ناپدید شدن او تا به امروز به یاد 
می آوریم، اما زندگی او دارای ابعاد و زوایایی است که 
نیاز به مطالعه و شناخت بیشتری دارد تا امروز که از 
حضور ایشان بی بهره ایم بتوانیم از افکار ارزشمند این 
اندیشمند پیشرو )به تعبیر مقام معظم رهبری( بهره 

مند شویم.
یکی از این ابعاد، تالش ایشان برای تقریب مذاهب 
بود. تقریب مذاهب به معنای نزدیک کردن مذاهب و 
متحد کردن آنها می باشد. به جرئت می توان گفت که 
امام موسی صدر پرچمدار این گفتمان بودند.                        
امام موسی صدر به وسیله ی جاذبه ای که داشت، 
از همان ابتدا که به عنوان رهبر شیعان وارد لبنان شد 
با طرح شعار » گفتگو، تفاهم و همزیستی » سعی در 
متحد کردن همه ی مردم لبنان نمود و تا جایی پیش 
رفت که جرج جرداق )نویسنده و متفکر مسیحی( 

خطاب به ایشان گفتند:
» این فرهنگ شیعه را که شما مطرح می کنید، اگر 
همه مثل شما این را آن جور ارائه می دادند، االن دیگر 
اثری از مذاهب تسنن و دین مسیحیت در آن کشور 
باقی نماند. این فرهنگ با این ویژگی، قابل پذیرش برای 

همه مردم است «
از جمله کارهایی که ایشان انجام دادند می توان به 

نامیدن قرن بیست و یک به نام »قرن همزیستی پیروان 
ادیان، مذاهب، فرهنگ ها و تمدن های گوناگون«، اشاره 
کرد . در واقع هدف سید  موسی صدر آن بود تا طایفه 
شیعه لبنان را همسان دیگر طوائف و نه مقدم بر آنان، در 
تمامی عرصه های حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و 

اقتصادی آن کشور مشارکت دهد.
ایجاد رابطه ی صمیمانه با رهبران دینی مسیحی 
و  اندیشمندان  لبنان، معیت همیشگی  اهل سنت  و 
رهبران مسیحی و سنی در سخنرانی ها و مراسم های او 
و سخنرانی در کلیساها و مساجد اهل تسنن را به دنبال 
داشت. موفقیت امام موسی صدر را در این زمینه می 
توان در انتخاب او به عنوان پیش نماز در مراسم تشییع 
یکی از رهبران اهل سنت به نام ))معروف سعد(( در شهر 

»صیدا« ،  توسط خود اهل تسنن دید.
هم چنین او توانست سران عرب را در اجتماعی فوق 
العاده ریاض گرد هم آورد که موجب حل اختالف مصر 

با سوریه و خاتمه جنگ داخلی لبنان شد.
شاید بخاطر همین خصوصیت های بارز و منحصر 
شهید  شده  باعث  که  است  صدر  موسی  امام  بفرد 
تعبیراتی  با  ایشان  از  اش  نامه  وصیت  در  چمران 
»افتخار   ، شیعه«  طایفه  »رمز  همچون«مظهرعلی«، 

طایفه شیعه« یاد کند.
اما بعد دیگر امام موسی صدر انقالبی بودن ایشان 

است.
امروزه شاهد آن هستیم که بعضی جریانات سعی 
دارند با تکیه صرف بر گفتمان تقریب مذاهب ایشان، 
از او چهره ای سازشگر و مصلح )از دیدگاه خود( و نه 
انقالبی نمایش دهند اما واضح است که افکار ایشان قابل 
پنهان کردن نیست. اقداماتی که خود ایشان تا قبل از 

ربوده شدن انجام دادند، خود 
سندی گویا بر انقالبی بودن 

ایشان است.
بدون تردید اصل انقالب 
اسالمی ایران نه تنها مورد 
صدر،  موسی  امام  تایید 
بلکه پیروزی و بالندگی آن 
دیرینه  آرزوهای  از  یکی 
همین  اصال  و  بود  ایشان 
او بود که با تشویق مراجع 
به  عرب  رهبران  و  نجف 
حمایت از امام خمینی )ره( 
و انقالب اسالمی و معرفی 
تنها  عنوان  به  راحل  امام 
رهبر انقالب )در روزنامه ی 
لوموند فرانسه( روحی دیگر 

به مبارزات انقالبی دمید. 
عملیات  رهبری  آیا 
چریکی در شمال فلسطین 
اشغالی، یک حرکت انقالبی 

نبود؟ 
انقالب،  از  قبل  حتی 

اولین بارقه های نهضت مقاومت، توسط ایشان ایجاد 
شد. از جمله تالش ایشان برای ایجاد فضایی امن برای 
فعالیت های سیاسی و نظامی مبارزان ایرانی در لبنان 
و سوریه و یا تاًسیس مقاومت اسالمی لبنان بر ضد 
اسرائیل، آن هم چند سال قبل ازانقالب اسالمی که 

شاید بزرگترین حرکت انقالبی در زمان خود بود. 
امید است که دانشجویان انقالبی که به تعبیر امام 

موسی صدر تنها امید جریان مقاومت هستند، زندگی و 
اندیشه های این فرزند خلف اسالم را مطالعه کنند و آن 

را چراغ راهی برای حرکت خود قرار دهند.

معرفی کتاب 
آب هرگز نمی میرد

خاطرات  میرد«   نمی  هرگز  »آب  کتاب  
از  که  است  ُسلگی  محمد  جانباز،   سردار 
ابتدای دوران دفاع مقدس، در جبه های نبرد حضور فعاالنه ای داشته 
به تعبیر  که  بود  ابوالفضل)ع(  حضرت   ۱52 گردان  فرمانده  و  است 
مغفول  مرصاد  عملیات  در  او  نقش  همدانی،  سردار  شهید  سرلشگر 
ماند .وی از 22 سالگی در جبهه ها حضور داشته ودر این مدت پنج 

بار مجروح شده است.
به  انجام مصاحبه هایی،  با  و  تاریخ شفاهی  از  استفاده  با  این کتاب 

کوشش حمید حسام و در چندین فصل به نگارش درآمده است.
مقام معظم رهبری تفریظی بر این کتالب داشته اند که قسمتی از 

آن بدین شرح است:
انصارالحسین  لشگر  بر  سالم  و  )علیه الّسالم(  حسین  یاران  بر  سالم 
همدان؛ و سالم بر شهیدان، دالوران، فدائیان، شیران روز و عابدان 
شب؛ و سالم بر شهید زنده میرزا محمد ُسلگی و بر همسر باایمان 
و  ُسلگی  دردانه هایی چون  که  بر حمید حسام  و سالم  او؛  و صبور 
خوش لفظ را به ما شناساند. ساعتهای خوش و باصفائی را با این کتاب 

گذراندم و بارها با دریغ و حسرت گفتم:
زان  کرده  تر  لبی   / هم  بزم جنون من  در  بودم کاش  کرده  درنگی 

صهبای جام پرفسون من هم
ره چون  که   / حیران  من  و  مشتاق  دل  و  است  راه  در  کام  هزاران 

میتوانم یافتن سوی درون من هم
...

در میان کتابهای خاطرات جنگ، این، یکی از بهترین ها است. نگارش 
درست و قوی، ذوق سرشار، سلیقه و حوصله، هّمت بلند، همه با هم 

دست به کار تولید این اثر شده اند.

 ]دریادالن راه سفر در پیش دارند ...[
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▪ محمد حسن زاده
▪ کارشناسی مهندسی هوافضا

 

بحث درمورد قانونی یا غیر قانونی بودن حقوق 
های نجومی قطعا به بیراهه رفتن است چرا 
که قطعا برداشت 24-25  میلیونی نسبت به 
حقوق 800-900 هزار تومانی کارمند و کارگر 
منصفانه  غیر  و  ظالمانه  هم  سازمان  همان 
است چه برسد به حقوق های پنجاه، شصت 
میلیونی. و از این برداشت ها بدتر آن عده ای 
بودند که بعد از افشای فیشهای حقوقی چند 
صد میلیونی با افتخار فیش های حقوقی ۱7-

۱8 میلیون تومانی خود را منتشر میکردند و 
منتظر تمجید مردم و رسانه ها می نشستند 
در حالی که هفده میلیون تومان برای سازمانی 
از  کمتر  آن  کارمندان  حقوق  حداقل  که 
یک میلیون تومان است نامتعارف و ناصالح 
است. کما اینکه طبق قانون نیز سقف حقوق 
مدیرعامل می تواند هفت برابر حداقل حقوق 
باشد. حال خودتان حساب کنید مابقی این 
حقوق مدیر با کدام بهانه اضافه شده است، 
البته زیاد هم غیر قابل پیش بینی نیست .. 
مواردی چون »سرویس رفت و آمد«، »حق 
اوقات فراغت فرزندان«، »کمک هزینه خرید 
لباس« و ...  . کمک هزینه را مردم به چشم 
اندکه  دیده  مدیران  حقوقی  فیش  در  خود 
جمهوری  مسئولین  گری  اشرافی  از  نشان 
اسالمی! دارد و این درحالیست که بنیان گذار 
همین انقالب یعنی امام خمینی )ره(،  فقرا و 

مستضعفان را ولی نعمتان خود میخواندند.
واما ماجرای مصوبه مجلس

میلیون  تصویب سقف 24    : بود  این  خبر 
تومانی برای حقوق مدیران در جلسه ی اصالح 
ایرادادت وارده شورای نگهبان به برنامه ششم 

توسعه !
اما اصل ماجرا چه بود و ایراد وارده ی شورای 

نگهبان ناظر  به کدام بخش بود ؟!
 » اطالق ماده 38، در تعارض با نظام اداری 
اصل 3  بند ۱0  مغایر  لذا  صحیح می باشد، 

قانون اساسی است.«
حال باید دید بند ۱0 اصل 3 چیست :

» ایجاد نظام اداري صحیح و حذف تشکیالت 
غیر ضرور.«

اما اینجا هم رابطه ای با حقوق 24 میلیونی و 
افزایش حدکثر دریافتی مدیران نمی بینیم ؛ به 
سراغ تغییرات این ماده توسط مجلس میرویم 

:
وارده  ایراد  به  تغییراتی میشویم که  متوجه 
هدفمند  تغییری  فقط  بلکه  نیست،  مربوط 
است برای رفع تکلیف.  در واقع  مجلس با 
تغییری کوچک در متن قانون، موجب افزایش 
به 24  میلیون  از ۱8  مدیران  سقف حقوق 
میلیون تومان شده است. به خوانشی دقیق تر 
حداکثر حقوق روزانه 800 هزار تومانی برای 
مدیران!  این درحالی است که در کشور ما 
جوانان زیادی لنگ یک وام دو میلیون تومانی 
ازدواج اند و کارگران زیادی به دنبال حقوق 
800 هزار تومانی وزارت کار به این در و آن 

در میزنند!

آنچه که مشخص نیست این که ایراد وارده 
این  به  ربطی  چه  نگهبان  شورای  توسط 
تغییرات دارد؟!  قابل توجه است که قبل از 
قانون برنامه ششم طبق قانون نظام مدریت 
اداری حقوق متخصصان و مدیران حداکثر7 
برابر حداقل حقوق بود در حالی که با قانون 
جدید و استفاده از عبارت »2 برابر حداکثر 
حقوق« بجای لفظ »حداقل حقوق« درواقع 
اکنون می توان گفت حداکثر حقوق مدیران 
برابر با ۱4 برابر حداقل حقوق است و با تغییر 
30 درصد به 60 درصد در اصل ما شاهد راه 
ها و بهانه های مختلفی برای افزایش نامتعارف 

حقوق خواهیم بود.
نمیرفت  هم  توقعی  مجلس  این  البته  صد 
مجلسی که این روز ها خانه ملت نیست و 
نمایندگان هم )البته نه همه( به جای منافع 
ملت به دنبال منافع شخصی و ادای دین به 
مدیون  را  انتخابات  پیروزی  که  اند  کسانی 
آنها میدانند. مجلسی که هییت رییسه آن 
به میل شخصی خود قانون تصویب و اصالح 

میکنند نه به میل مردم )به عنوان نماینده و 
امین رای مردم( و نه حتی طبق آیین نامه 
داخلی مجلس شورای اسالمی؛ البته از لیست 
های خاله زنکی و رانتی و هزینه های غیر 
شفاف انتخابات 94 نیز خروجی بهتر از این 
که  مجلسی  شویم؛  متصور  توانستیم  نمی 
درصد  لیست ۱00  نماینده  ترین  اقتصادی 
موفق تهران آن،  دختر یکی از مدیران نجومی 
بگیر از آب در آمد وحتی کار به جایی رسید 
از تریبون مجلس)جایی که باید محل حل 
از پدرش در  باشد( به دفاع  مشکالت مردم 

تاراج بیت المال بپردازد.
اکنون امیدمان به مجمع تشخیص مصلحت 
است تا با رد و اصالح این قسمت ار برنامه 
ششم جلوی این فاجعه و ترویج اشرافی گری 
این فرزند ناقص الخلقه لیبرال سرمایه داری 

را بگیرند.
دهانمان/   گفتن  تب  از  چه  اگر  میسوخت 

ناگفته ماند حرف دل بی زبانمان

              

منگلی احسان   ▪

▪ کارشناســـی مهندسی پزشکی

اگر تاریخ انتخابات برگزار شده در جمهوری اسالمی را 
به اختصار بررسی کنیم این واقعیت پیداست که هرچه از 
آغاز انقالب به این سمت حرکت کرده ایم، به تدریج موتور 
محرکه ی انتخابات از میان توده های مردم و اندیشه های 
مستقل و خودجوش به سمت   حزب گرایی و تمرکز 
جهت دهی های انتخاباتی در میان نخبگان سیاسی و 
درهای بسته ی اتاق های فکر جا به جا شده است. اگر 
انقالب معلم ساده ای چون رجایی می توانست  اوایل 
خیلی راحت به ساختار قدرت راه پیدا کند، اندیشه هایش 
را عرضه کند و به رای مردم بگذارد لیکن امروز اگر نگوییم 
است  ناممکن کرده  را  ورود  این شکل  احزاب  ساختار 
حداقل آن را خیلی سخت کرده است و به ندرت اتفاق 
می افتد کسی خارج از دو جناح مرسوم کشور باشد و 

بتواند افکارش را به راحتی عرضه کند.
خارج شدن حساسیت های سیاسی از میان توده 
های مردم و تمرکز آن در میان نخبگان گرچه از نظر 
اصطالحا  و  است  پسندیده  امری  غربی  دموکراسی 
»مدیریت علمی« یا »مدیریت تخصصی« نامیده می شود 
اما برای نظام اسالمی که اساسا تحقق آرمان هایش منوط 
به حضور جدی »مردم«  است منحصر شدن امور سیاسی 

در پشت درهای بسته ی احزاب قابل قبول نیست.
تحرکات انتخاباتی ریاست جمهوری 96 را هم خارج 
از همین روند منزوی کردن اندیشه های مستقل و خارج 
از دو حزب مرسوم نمی توان تحلیل کرد. نزدیک به یک 
سال است که مداما بر سر افراد و اندیشه های مستقل 
کوبیده می شود که حضور شما در انتخابات خیانت به 
انقالب و کشور است! اگر می خواهید نقشی در انتخابات 
داشته باشید حتما باید با فالن اتحاد همراه باشید و الجرم 
اندیشه ی آن ها را بپذیرید و خروجی این اتحاد را هرچه 

که باشد بپذیرید!
است  بزرگی  بالی  این 
شده  انقالب  دامنگیر  که 
است که هرکس بخواهد وارد 
شود  انتخاباتی  های  رقابت 
حتما باید از دریچه این دو 
حزب وارد شود در غیر این 
صورت راهی برای ورود ندارد 
و اگر هم راهی پیدا کند مورد 
فشار  و  شدیدترین حمالت 

های روانی قرار می گیرد.
وحدت اگرچه فی نفسه امر پسندیده ای است اما 
همیشه از همان ابتدای راه وحدت این سوال مطرح است 
که وحدت حول چه؟ و برای چه؟ اینکه جمعی فقط دور 
هم جمع شوند و هر طور که هست به کاندیدای واحدی 

برسند و هر صدای مخالفی را هم تخطئه کنند در عین 
اینکه در بین خودشان هم تفاوت های بنیادین جدی 

دارند چه صورتی می تواند داشته باشد ؟!
در این یکسال اخیر فعالیت هر دو حزب نشان داده 
که شدیدا راه را برای ورود اندیشه های نو بسته اند و فقط 
فعالیتی را می پذیرند که زیر لوای حزب خودشان باشد و 
تابع تصمیم حزب خودشان. گویی که اساسا هیچ جریان 
و فکری نباید خارج از این دو حزب وجود داشته باشد و 
هرکس بخواهد در انتخابات حرف تازه ای هم بزند به ناچار 
باید با یکی از این دو جناح وارد معامله 
بشود  و تا وارد زد و بند سیاسی با اتاق 
فکر های این احزاب نشود اجازه ی 

عرض اندام ندارد.
لحن  از  اصالحات  اردوگاه  در   
شدید حجاریان در مقابل کسانی که 
قصد عبور از روحانی را دارند گرفته تا 
حمله به صادق خرازی برای تشکیل 
برای  زیباکالم  به  حمالت  و  ندا 
پیشنهاد عدم کاندیداتوری روحانی و 
اخیرا طرح کاندیداهای پوششی برای 
روحانی. و در اردوگاه اصولگرایان سخنان موحدی کرمانی 
در الزام رسیدن به یک کاندیدا که از دل اتحاد اصولگرایان 
بیرون می آید و حمله ی مصباحی مقدم به یک کاندیدای 
مستقل همه نشان از این دارد که ساختار حزبی کشور ، نه 

تغییرات درونی و حرکت به سمت آرمان ها را برمی تابد و 

نه جایش را به نسل های جوانتر می دهد و نه حتی تحمل 

رویش جنبش های مستقل را دارد !

جنگ احزاب امروز نه یک جنگ گفتمانی بلکه تا 

سطح یک جنگ قبیله ای تقلیل یافته است. حمایت 

اصالح طلبان از روحانی که تفاوت تئوریک و گفتمانی 

آن ها با او از بدیهیات است همان قدر عجیب است که 

کنار هم قرار گرفتن محمدرضا باهنر و نادر طالب زاده در 

جبهه مردمی نیروهای انقالب! قطعا اگر قرار بود افراد را از 

روی شباهت تفکرشان جناح بندی کرد قصه طور دیگری 

رقم می خورد تا این چنین اتحاد های شتر، گاو، پلنگی !

آنچه که امروز وظیفه ی نسل جوان انقالب و همه 

ی آن هایی که هنوز دلشان برای انقالب و کشورشان 

می تپد و از اینکه آرمان بزرگ انقالب اسیر سهم خواهی 

های کوتوله های سیاسی شده نگرانند همین است که این 

انحصار گرایی را بشکنند و زیر بار چنین تحمیل های نابجا 

و به ظاهر انقالبی نروند. ما چاره ای نداریم جز اینکه زیر 

میز بازی انحصارگرایی بزنیم و با وجود همه ی نامالیمات 

و برچسب هایی که قطعا در اثر این حرکت نصیب ما 

خواهد شد روزنه ای هرچند کوچک برای تنفس مجدد 

انقالب خمینی باز کنیم ان شاا ..  .

دولت حرف
چرا دولت عصبانی شده است؟ 

انقالب وسهم خواهی کوتوله ها
نظری بر انحصارگرایی قبیله ای احزاب در انتخابات ریاست جمهوری

مدیران روزانه 800 هزارتومان، کارگران ماهانه 800 هزار تومان
بررسی و کاوش در متن قانون درمورد مصوبه جنجالی اخیر مجلس

▪ سید محمد علی قربانی 
▪ کارشناسی مهندسی معدن

دانشگاه: در لغت به معنی محل دانش ، محل تعلیم و تعلم دانش و در 
معنا مکانی برای رشد و بلوغ علمی، فرهنگی و... دانشجویان است.

 اما اخیرا متوجه شده ایم که همین دانشگاه ، عالوه بر  رشد دانشجویان 
افراد خارج  اتفاقا برای  ! و  نیز بر عهده دارد  ،  رشد غیردانشجویان را 
دانشگاه خودمان  است! مثال همین  دانشجویان  از  دانشگاه دلسوزتر  از 
..  برای فهمیدن این موضوع کافیست اینبار که در صحن دانشگاه قدم 
به  جمعه  روزهای  در  اینکه  یا  کنید  دقت  اطرافتان  به  بیشتر  میزنید 
دانشگاه بیایید. دیگر هیچ امتحانی نمانده که در دانشگاه برگزار نشده 
باشد، از آزمون های کنکور کاردانی، کاردانی به کارشناسی، کارشناسی، 
امتحانات  حتی  و  شریف  مدرسان  قلمچی،  دکترا،  کارشناسی ارشد، 
دبستان و... البته از حق نگذریم که در این شرایط بحرانی باز قلمچی 
برایمان یک خوابگاه هم زد، اما بقیه شان چه؟ هزینه های دریافتی از این 

امورات صرف چه اموری میشود؟!
زمین فوتبال و سالن های تربیت بدنی را به کالس های ورزشی خارج از 
دانشگاه کرایه میدهند تا خرج و مخارج ساخت و ساز ساختمان تربیت 
همان  از  استفاده  برای  باید  دانشجویان  که  بطوری  شود.  تامین  بدنی 

ساختمان مدت ها باید در صف بمانند تا بلکه زمانی خالی شود !
برنامه ی تاالرها و سالن های آمفی تئاتر دانشگاه همیشه تا دو ماه آینده 
پر است، حال می خواهد برنامه هایش مرتبط باشند یا غیرمرتبط. با این 
روند اگر طی چند ماه آینده شاهد برگزاری مراسمات عقد و عروسی 
هم در آن بودیم، متعجب نخواهیم شد. این درحالی است که تشکالت 
دانشجویی برای برگزاری مراسمات خود باید از مدت ها قبل تاالرها را 
رزرو کرده باشند و رسما اولویت با غیردانشگاهیان است. از آمفی تئاتر که 
بیرون بیاییم غرفه های متعدد و مختلفی را می بینیم که همگی مشغول 
کسب و کار و خرید و فروش هستند. هر جنسی هم برای همه ی سنین 
و همه ی سلیقه ها یافت می شود؛ از کت و شلوار گرفته تا عطر و ادکلن، 
از سیمکارت ایرانسل گرفته تا پسته فرد اعال، از شیر مرغ گرفته تا جان 
آدمیزاد. هر که نداند فکر می کند اول بازار بوده و بعد آمده اند اطرافش 
دانشگاه زده اند، ولی خوشبختانه ما می دانیم. وجب به وجب دانشگاه را 
کرایه داده اند اما مفت، رأفت دانشگاه زمانی مشخص می شود که ظاهرا 
اجازه همه ی این اتفاقات را بدون دریافت یک ریال داده اند، چون دانشگاه 
هزینه ها  کمترین  دادن  از  فرهنگی  و  علمی  کارهای  کوچکترین  برای 
درمانده   است و می گوید آهی در بساط ندارد! آخرین مورد، جمع آوری 
پرتال هایی بوده است که تشکل ها برای تبلیغات برنامه هایشان در سطح 
دانشگاه از آن ها استفاده میکرده اند. بدون جایگزینی تلوزیون هایی که 

فقط در حد وعده مانده اند!
را  بودجه ی علمی فرهنگی خود  با دولت،  نیز همراستا  دانشگاه  گویی 
کاهش داده است. دیگر االن دانشگاه با وجود تصویب سقف حقوق 24 
میلیون تومانی، توانایی پرداخت سقف حقوق به مدیران خود را هم ندارد 
و لذا در همین مورد فردا گلریزانی در مقابل ساختمان فارابی برای تامین 
مخارج شب عید مدیران زحمتکش دانشگاه برگزار می گردد که منتظر 
کمک های ترجیحا نقدیتان هستیم. و اینگونه است که همه از دانشگاه 

منتفع می شوند اال خود دانشجو که دانشگاه برایش است.

عباسی  علی   ▪
▪ کارشناســـی مهندسی برق

در   ۱340 سال  در  هاشمی  علی  حاج  شهید  سرلشکر  سردار   
شهرستان اهواز چشم به جهان گشود.

به  سیاسی  جریانات  از  داشت  که  کمی  سن  بر خالف  جوانی  در 
اندازه زیادی آگاهی داشت و از بدو شروع تظاهرات و راهپیمائی ها 

علیه رژیم ستم شاهی
فعالیتهای سیاسی چشم گیری داشت تا اینکه انقالب به پیروزی 

رسید.
 او بعد از پیروزی انقالب ابتدا به صورت موقت و سپس به صورت 
رسمی در کمیته انقالب اسالمی عضویت داشت و به محض شکل 

گرفتن سپاه از کمیته به سپاه پاسداران انتقال یافت.
داد  سامان  را  حمیدیه  جوانان  خوبی  به  جنگ  ازشروع  قبل  علی 
امنیت  برقراری  در  شروع جنگ  از  پیش  توانست  حمیدیه  وسپاه 

نقش ارزنده ای داشته باشد.
درعرصه های  انقالبی  مبارزات گسترده  با  زمان  علی هاشمی هم 
علمی هم موفق بود، بگونه ای که در رشته ی دندانپزشکی دانشگاه 
مشهد پذیرفته شد اما با شروع جنگ، او دانشگاِه جبهه را ترجیح 

داد و به جبهه های نبرد علیه باطل شتافت. 
سوسنگرد  سپاه  تشکیل  مامور  علی  خرمشهر،  آزادسازی  از  پس 
میشودو با جذب جوانان انقالبی منطقه، زمینه ساز تحول بزرگی در 

آینده جنگ می گردد.
ماموریت  یک  برای  سپاه،  کل  فرمانده  توسط   ۱36۱ سال  در 
اینک مجموعه ای  فوق سری فراخوانده میشود. علی هاشمی که 
به  بود،  کرده  جمع  خود  گرد  را  منطقه  جوانان  ترین  مخلص  از 
بزرگترین »رازنگهدار جنگ« تبدیل میشود تا قرارگاه به کلی سری 

»نصرت«  را در دل منطقه هورالهویزه تاسیس کند.
فرمانده سابق سپاه در این باره می گوید:

و  دوستان  نداشت.  رمزی  و  راز  در جنگ چنین  قرارگاهی  »هیچ 
برادران قرارگاه نصرت کامال مورد اعتماد بودند .. نشان دادند که 
محرم ترین و سر نگه دارترین افراد نظام در طول هشت سال دفاع 

مقدس بودند ..«
و  پشتکار  و  همت  با  خیبر  و  بدر  مهم  های  عملیات  جبهه  در 
همچنین صبوری او صورت پذیرفتند تا اینکه بعد از عملیات بدر 
او  فرمانده کل سپاه خوزستان شد  حاج علی در سن 23 سالگی 
در مدتی که فرمانده سپاه خوزستان بود توانست ۱3 یگان رزمی 
این استان سازماندهی نماید و دومین عملیات  و پشتیبانی را در 

ابی – خاکی در کل جهان فرماندهی کند.
صدام  حکومت  از  که  ای  جانبه  همه  حمایت  با   ۱367 سال  در 
روزهای  آن  در  که  علی  شد.  دگرگون  ها  جبهه  وضعیت  گردید، 
سخت، تکیه گاه نیروهای تحت فرمانش بود اعالم کرد تا آخرین 

نفس به مقاومت ادامه میدهد و مانع از سقوط جزایر میشود.
و  با حمله ی سنگین دشمن  تیر همان سال  در چهارم  سرانجام 
محاصره ی جزیره، راه بر علی ودوستانش بسته شد، اما او با مبارزه 
او  نعش  از  دشمن  وتا  کرد  وفا  خویش  عهد  به  لحظه  آخرین  تا 

نگذشت، نتوانست جزایر را بدست بیاورد.
از آن روز دیگر خبری از این رزمنده ی جان برکف در دست نبود 
تا اینکه سرانجام پس از 22 سال در اردیبهشت ماه سال  89 خبر 
یافتن نشانه هایی از پیکر پاکش به همه انتظار ها پایان داد و این 
شیرمرد بر روی دستان مردمی که خاطرات دلیرانه اش را فراموش 

نکردند، در خاک پاک وطن آرام گرفت. 

یادداشت
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هاشمی .. محرم اسرار

▪ حامد جواهری 
▪ کارشناسی مهندسی هوافضا

بر هیچکس پوشیده نیست که سخن گفتن و 
استفاده از توانایی کالم برای بیان و انتقال مفاهیم 
و احساسات و جهت دهی های ذهنی جایگاه بسیار 
ممتازی دارد. با سخن گفتن واقعیات تفسیر شده و به 
مخاطب یا مخاطبان منتقل می شوند. در عالم سیاست، 
کسانی که قصد فریب مردم و نیز نیل به قدرت را دارند 
با استفاده از »سخن« به جان واقعیات و حقایق می افتند 
تا بتوانند با دروغ، فرافکنی و فضاسازی افکار را به سمت 

اهداف خود متمایل کنند.
متاسفانه این روزها استفاده ی اینگونه از سخن، در 
میان دولت مردان بیش از روزهای نخست رواج دارد. 
دولت یازدهم با ادعای اعتدال سکان اجرایی کشور را به 
دست گرفت و مشکالت را به تحریم و تحریم ها را نیز 
به مذاکره با کدخدا گره زد و از تعامل با جهان »سخن« 
گفت در حالی که به دنبال ارتباط با کدخدا بود. ارائه 
تفسیر نادرست از واقعیت های مشکالت کشور از 
نخستین تالش های دولت برای جهت دهی افکار مردم 
با استفاده از »سخن« بود. گاهی اوقات شاهد بودیم که 
رئیس دولت حتی حاضر شد حتی واقعیت های تاریخی 
را نیز به نفع خود تغییر دهد و پیام عاشورا را هم تعامل 
سازنده بیان کند. این دولت با »سخن« خود به مفاهیم 
هم رحم نکرد و با تفسیر غلط از اعتدال به جای آن که 
آن را در برابر انحراف قرار دهد در مقابل تندروی قرار 
داد و در عمل نیز اعتدال را راهروی میان حق و باطل 

معنی کرد. همه  این ها برای این بود که بتواند مذاکره با 
کدخدا را توجیه کند و برای استحاله انقالب اسالمی و 
قلب مفهوم انقالبی گری دلیل تراشی کند. اما این پایان 
کار نبود و استفاده فریبکارانه و دروغ پردازانه دولت از 
»سخن« افزایش یافت. با تصویب برجام، دولت تالش 
کرد برای آن جشن ملی بگیرد. هرچند نتوانست همه 
را به خیابان بکشاند؛ اما به حق باید گفت خوب توانست 
عده ای را فریب دهد و برجام پر ضرر و خسارت محض 
را راه نجات معرفی کند. برجامی که اجرا شد و دستاورد 
آن تقریبا هیچ  بود. مردم که دو سال منتظر برجام 
بودند، دیدند که اتفاقی نیفتاد و مشکالت حل نشد. 
اینجا بود که باز هم »سخن« به داد دولت آمد و این بار 
روحانی با بیان دستاوردهای موهومی نظیر توقف جنگ 
تالش کرد اهداف و دستاوردهای جدیدی برای برجام 
بتراشد و البته اکنون هم به این کار ادامه می دهد. رئیس 

جمهور همچنان وعده و وعید می داد و تالش می کرد 
با کارهایی نظیر منشور حقوق شهروندی و اعتراض به 
نبود فضای باز همچنان خود را اپوزیسیون نشان دهد. 
اما روحانی در این دوره تقریبا کار دیگری به جز برجام 
نداشت و خود برجام به عنوان تنها دستاورد این دولت 
نیز اعتبار خود را از دست داده بود و اختالفات بین 
دولتمردان نیز برای مردم آشکار شده و فساد برخی 
نزدیکان رئیس جمهور در میان مردم و رسانه ها شنیده 
می شد. بنابر این دیگر این حرف ها مردم را فریب نمی 

داد. و آن روزها گذشت تا که به این روزها رسیدیم.
از  استفاده  از  خاصی  نوع  به  دولت  روزها  این 
»سخن« روی آورده است که »ادبیات سخیف« نام 
دارد. اگرچه دولت در زمان مذاکرات نیز کم از این 
ادبیات علیه منتقدان استفاده نکرده بود، اما عصبانیت 
این روزهای روحانی و تکه پرانی هایش دالیل دیگری نیز 

دارد. ضعف در عملکرد و عدم بهبود وضعیت معیشتی 
مردم و نیاز به رای مردم، دولت را وادار کرده تا به شکلی 
سخیف برای خود دستاورد تراشی کند و با تکه پرانی 
به مسئولین عالی نظام و تعریف جوک و لطیفه و با 
استمداد از مفاهیم دینی نظیر »نهی از منکر« افکار 
عمومی را هم فریب دهد و هم به سمت واقعیت های 

موهومی نظیر رفع خطر جنگ سوق دهد.
انصافا هنر دولت یازدهم و به خصوص رئیس آن در 
»حرف« زدن بسیار است. دولتی که در 4 سال عملکرد 
مثبتی نداشته است و نتوانسته به وعده هایش عمل کند 
تقریبا کاری جز »حرف« نداشته است و گزاف نیست 

که این دولت را »دولت حرف« بنامیم.
اما باید دانست که تحریف واقعیات با »سخن« هم 
تاریخ انقضایی دارد و شاید برای ادامه راه باید به مسیر 
صدق و درستی برگشت، حتی اگر قدرت از دست برود.

▪ سید علیرضا فاطمی
 ▪ کارشناسی مهندسی عمران

روزهـا  ایـن  در  و  اسـت  تهـران  اینجـا 
هرکجـا کـه میـروی همـه بـا چشـم خریدار 
بـه تـو نـگاه مـی کننـد و در ایـن واپسـین 
روزهـای سـال 95 دانشـگاه هـم عرصـه داد 
و بیـداد شـده اسـت و همـه با نیـات خیر در 
حـال فـروش کاال هسـتند. یکی شـیرکاکائو 
5 هزارتومانـی را بـرای خیریـه مـی فروشـد 
و دیگـری لبـاس را بـا تخفیـف دانشـجویی . 
شـاید ایـن روزهـا کـه وارد دانشـگاه شـوید 

باورتـان نشـود کـه اینجـا دانشـگاه اسـت!
ایـن وضعیتـی اسـت کـه هـم اکنـون در 
تمام کشـور وجـود دارد و هرچه بـه روزهای 
آخر سـال نزدیک می شـویم اقبال بیشـتری 
بـرای خریـد و حتـی بازارگـردی در زنـان و 
مـردان ایـن سـرزمین بـه وجـود مـی آیـد. 
طبـق آمـار 23 درصـد از مردم عاشـق خرید 
در زمـان شـلوغی خریـد عیـد هسـتند. آنها 
از بـودن در کنـار جمعیـت لـذت می برنـد. 
در  مـردم  از  درصـد  کـه۱9  اسـت  جالـب 
طـول سـال مقـداری پول بـرای خرید شـب 
عیـد پس انـداز می کننـد. در واقـع از همـان 
ابتـدای سـال نـو به فکـر خریـد پایان سـال 

. هستند
 امـا ایـن حجم از خرید چـه جایگاهی در 
اقتصـاد کشـور ما دارد و چه مقـدار در برنامه 
ریـزی هـای کالن بـه آن توجه میشـود ؟این 
حجـم از خریـد و تجدد در تمامـی زمینه ها 
بـرای اقتصاد کشـور یـک فرصت به حسـاب 

می آیـد یا یـک تهدید؟ 
بـا وجـود شـلوغی و هیاهـوی خیابانهـای 
شـهر، مشـاهده مـی شـود جمعیـت کثیری 
از مـردم پشـت سـر هـم در بـازار رژه مـی 
رونـد یا از فروشـندگان سـان مـی بینند، گاه 
گـداری قیمت اجناسـی را  می پرسـند اما با 
جیـب خالی خریـدی در کار نیسـت. مردانی 
چشـمان  هـم  امسـال  شـاید  کـه  هسـتند 
منتظر فرزندان خود را با آه پاسـخگو باشـند 
زنانـی کـه از شـکایت دیگر خسـته شـده اند 
و فرزندانـی کـه فقـط بایـد نـگاه کننـد و بـا 

نـگاه والدیـن پاسـخ شـان را بگیرند.
پوشاک،خشـکبار و میـوه و تـره بـار اقالم 
اصلـی مـورد نیاز مـردم در این روزهاسـت و 
بـا افزایش تقاضـا عده ای از فروشـندگان این 
فرصـت را غنیمت شـمرده و اجنـاس خود را 
بـا قیمت هـای باالیـی به فـروش می رسـانند 
و درایـن بیـن افـرادی کـه مجبـور بـه تهیه 
بـا  خریـد  جـز  چـاره ای  هسـتند  پوشـاک 
قیمت هـای پیشـنهادی فروشـندگان ندارند. 
امـا جالـب اسـت کـه بـا وجـود ایـن همـه 
تقاضـا و عرضـه فـراوان، بـازار گـوی سـبقت 
را بـاز هـم از جیـب هـای ملـت ربوده اسـت 
و پیشـتاز ایـن عرصـه اسـت. امـا پـول ایـن 
بـازار داغ بـه جیـب چـه کسـانی مـی رود ؟ 
درحالیکـه ملـت پشـت دروازه هـای مخـوف 
رکـود  گیـر کرده انـد و راه رهایی هم ندارند. 
بـا تعطیلـی روز بـه روز کارگاه هـای تولیدی 
و بیـکاری جوانـان ایرانـی قایـل پیـش بینی 
اسـت که این پـول صـرف ورود کانتینر های 
پوشـاک از ترکیـه و کشـتی های پـر از میوه 

از مصـر می شـود.

چنیـن  در  دنیـا  کل  در  حالیکـه  در 
مواقعـی، حراجـی های گسـترده ایجاد شـده 
و مـردم مـی توانند با هزینه کم نیازهایشـان 
را برطـرف سـازند. نمونـه ی بـارزش همیـن 
درمـورد  شـاید  کـه  اسـت  دنیـا«  »ینگـه 
»جمعـه ی سـیاهش« شـنیده باشـید!  امـا 
در ایـران در مواقعـی ماننـد عید نـوروز و ماه 
رمضـان، قیمـت هـا سـیر صعـودی گرفته و 
جیـب مـردم خجالـت زده تر از همیشـه می 
شـود و بـه جـای کمـک بـه فضـای موجـود 
و رقابتـی شـدن فضـا، بـاز هـم ایـن مـردم 
هسـتند کـه تحـت فشـار قـرار مـی گیرنـد. 
ایـن روزهـا از هرجـای شـهر کـه رد مـی 
شـوید بـه خصـوص مناطـق مرکـزی شـهر ، 
صـدای داد و بیداد عده ای را می شـنوید که 
از شـیرمرغ تـا جـان آدمیـزاد را عرضه کرده 
انـد و بـا گویـش هـای مختلـف و زبـان های 
چـرب و نرم در چشـم های شـما زل میزنند 
و در نقـش بـرادر یـا خواهـری خیرخـواه و 
دلسـوز ۱0 تومـان مغـازه را 8تومان به شـما 

فروشـند. می 
ایـن موضـوع  کـه روزهـای پایتخـت را 
تحـت الشـعاع قـرار داده اسـت و از متروهـا 
و حاشـیه بعضـی خیابان های شـلوغ، کارش 
مافیـای  اسـت؛  کشـیده  تهـران  تمـام  بـه 
»دسـت فروشـی« اسـت. مافیایـی کـه داد 
مغـازه داران پایتخـت را نیـز درآورده اسـت. 
دسـت فروشـانی که بسـیاری از آنان از روی 
ناچـاری وارد ایـن کار شـده انـد و حاصـل 
کارشـان نیـز البتـه بـه جیـب دالالن بزرگتر 
میـرود. دستفروشـانی که ناخواسـته، بازویی 
شـده انـد بـرای فـروش سـریعتر و راحت تر 

اجنـاس قاچـاق و بـی کیفیـت
و شـاید خود نیـز نمیدانند کـه در چرخه 
فـروش  بـرای  تالششـان  کـه  هسـتند  ای  
بیشـتر ایـن کاالها باعـث ضربه ی بیشـتر به 
تولیـد ملـی میشـود و رکـود کارخانـه هـا و 
بیـکاری کارگـران بیشـتر و تکـرار ایـن دور 

طل! با
شـهرداری  قانـون  اسـاس  بـر  متاسـفانه 
سـاماندهی  بـرای  تولیتـی  هیـچ  تهـران 
دستفروشـان وجـود ندارد تا حداقـل نظارتی 
بـر روی فـروش اجنـاس آنهـا و سـاماندهی 
اسـت  آمـده  درقانـون  بلکـه  باشـد،  ایشـان 
بـرای مشـاغل خانگی، شـهرداری زمین هایی 
را شناسـایی و بـه عنـوان بازارچـه در اختیار 
ایـن مشـاغل قـرار بدهد. در حـال حاضر 50 
بازارچـه بـا نـگاه اشـتغال و شـغل خانگـی 

می کنـد.  فعالیـت 
بـر طبـق آمارهـا پانزدهـم بهمـن مـاه تا 
روزهـای  تریـن  فروردیـن جـزو شـلوغ  اول 
ایـن  در  اسـت.  خریـد  بازارهـای  در  سـال 
بیـن کـه امیـد چندانی بـه انجـام اصالحات 
خودمـان  بایـد  نمیـرود،  سـریع  سـاختاری 
دسـت بـه کارشـویم. این روزهـا که بـه بازار 
میرویـم، اگـر در کنار مالک هـای خریدمان، 
»تولیـد داخـل« بـودن محصـول هـم اضافه 
دیگـر شـاهد  کـه  میـرود  آن  امیـد  بشـود، 
صحنـه هـای ناراحت کننده ای چون دسـت 
فروشـی کودکان معصوم که روح هر انسـانی 

را آزار میدهـد نباشـیم.
غرضمـان از ایـن اخوینـی همیـن بود که 
بـرای خودمـان یـادآوری کنیـم کـه کسـی 

جزخودمـان بـه یـاری مـا نخواهـد آمد.

جمعه های سیاه شهر
غم نامه ای برای تولید ملی

نسل  ی  وظیفه  امروز  که  آنچه 
جوان انقالب و همه ی آن هایی که 
هنوز دلشان برای انقالب و کشورشان 
می تپد و از اینکه آرمان بزرگ انقالب 
اسیر سهم خواهی های کوتوله های 
سیاسی شده نگرانند همین است که 
این انحصار گرایی را بشکنند و زیر 
بار چنین تحمیل های نابجا و به ظاهر 

انقالبی نروند.


