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طبــق قانــون منــع بــه کارگیــری بازنشســته هــا شــاهد
تغییرشــهردار مشــهد بودیــم هــدف از ایــن طــرح ایــن
بــوده کــه مقــام معظــم رهبــری و رئیــس جمهور خواســتار
جــوان گرایــی در دولــت و کشــور هســتند.که شــاهد ایــن
امــر ســخنرانی ایشــان در حضــور جهادگــران انقالبــی در
ورزشــگاه آزادی و یــا نارضایتــی رئیــس جمهــور از کابینه ی
ضعیــف و بــی روحیه،کــه شــاهد اســتیضاح یــا اســتعفاچند
تــن از وزرا مثــل آخونــدی مــی باشــد.با اجرایــی شــدن ایــن
طــرح انتظــار مــی رود کــه جــوان گرایی همــراه با شایســته
ســاالری صــورت بگیــرد ولــی در تغییــرات اخیــر نشــان می
دهــد کاندیدهــا همــه از یــک جنــاح بودنــد و یکــی از مالک
هاشــان بــرای شایســتگی هــم حزبــی بــودن اســت.برویم
ســراغ شــهرداری مشــهد؛وضع حاشــیه ی شــهر کــه مثــل
همیشــه در حاشــیه اســت وحــال خوبــی نــدارد و دلیــل آن
هــم ضعیــف بــودن و ارزش پاییــن روی نمــودار رای هــا
و کــم بــودن مالیــات دهنــدگان اســت و...دالیــل دیگــری
هســت کــه هــر وقــت از حضــرات مــی پرســیم طفــره
مــی رونــد و بهانــه تراشــی مــی کننــد حاشــیه ی شــهری
که،رهبــری و ســران دولتــی از اوضــاع آن ناراضــی هســتندو
امســال بــه دلیــل اهمیــت ایــن موضــوع اجــازه ندادنــد کــه
گــروه هــای جهــادی از مشــهد بــه کرمانشــاه برودنــد چــون
وضــع حاشــیه شــهر مشــهد خیلــی خــوب نیســت و اگــر
خدمــت مــی خواهــد بشــود اینجــا اهمیتــش باالتــر اســت
و اینکه،چــرا بــه ایــن موضــوع پرداختــه نمــی شــود،جای
ســوال دارد؛البتــه مــی شــود بعضــی از ایــن کارنکــردن هــا
را براســاس ایدئولــوژی ناقــص لیبرالیســم یــا نئولیبرالیســم
کــه در دولــت هــم مشهوداســت(حاال چــرا ناقــص چــون که
خــود خالقیــن ایــن ایــده اعتــراف بــه ناکارآمــدی آن دارنــد
وشــاهداین امــر رکــود اقتصــادی اروپــا در ســال هــای اخیــر
و طبقــه ای شــدن جامعــه هســت)توجیه کــرد.
دیــده مــی شــود فضــای مشــهد از حالــت روح مذهبــی
داشــتن بــه ســمت مرکــز تفریحــی و توریســتی شــدن قدم
برمــی دارد کــه ایــن بــه لطــف شــهردار گذشــته و برنامــه
هاشــان قابــل رویــت اســت.
ایــن قحــط الرجــال بــودن و نبــود حتــی یــک فــرد جــوان

شایســته در تهــران هــم بیــداد مــی کنــد آنجــا کــه بــرای
بــار ســوم بــرای تصــدی شــهرداری و یافتــن کســی در
ســطح مدیرتــی هشــتمین شــهردار برتــر دنیــا دســت بــه
دامــن آخونــدی شــدند،که کاندیــد شــدن ایــن فــرد بــا
ســابقه ی درخشــان و کارنامــه ی ســیاه کمــی خنــده دار
بــود.و از آن جالــب تــر شــهرداری را بــه کســی ســپردند
کــه خــودش معتقــد اســت توانایــی مدیریت شــهر را نــدارد
و پیشــنهاد داده انــد از چیــن یــا هرجــای دیگــر برویــم و
شــهردار وارد کنیــم و مــی گویند:مــا تجربــه ی کافــی در
ایــن ســطح از مدیریــت را نداریــم چــه اجبــاری اســت کــه
از خودمــان باشــد ایــن همــه آدم اروپایــی خــوب و مهربــان
یکــی را وارد کنیــم.
آیــا واقعــا قطــع الرجــال شــده؟؟؟یا حــزب بــازی مانــع دیده
شــدن بقیــه افراد شایســته شــده اســت.
شــهرداری امید،ناامیدمــان کردیــد همیــن یکــی را کــم
داشــتیم شــهردار وادراتــی!؟
ایــن طــرح بــه خوبــی اجــرا نشــده زیــرا حــزب گرایــی
مانــع ایــن شــده تــا افــراد جــوان مســتعد پــا بــه عرصــه ی
مدیریــت بگذارنــد افــرادی کــه بــرای خدمــت کــردن بایــد
افــکار جنــاح مربوطــه رو قبــول کننــد وگرنــه جایــی بــرای
خدمــت باقــی نخواهــد بود.همیــن حضــور جوانــان انقالبــی
درجهــاد ســازندگی کــه بــدون ریــا و مزدومنــت اســت خود
بیانگــر وجــود خدمــت گــزاران شایســته و جــوان اســت.
جــوان هایــی کــه به جــای وزیر مســکن ،مســکن ســاختند.
وعــده ندادنــدو بــه یــه عکــس بســنده نکردنــد.
ای کاش معیــار شــان شایســته ســاالری بــود نــه حزبــی و
جناحــی عمــل کــردن و بــاز ای کاش ایــن طــرح منــع بــه
کارگیــری بازنشســته هــا شــامل دانشــگاه هــا هــم بــود.
حــزب خــدا تنهــا حزبــی اســت کــه فــرا جناحــی کار
میکنــد و امــر مهــم در آن خدمــت خالصانــه بــرای رضایــت
خــدا ســت چــه عیبــی دارد کــه میــدان را بــرای افــراد دیگر
بــاز کننــد تــا کشــور پیشــرفت کند.حاضرهســتند دســت
بــه دامــن بیگانــگان بشــوند ولــی از نیــروی جــوان انقالبــی
اســتفاده نکننــد.
ای کاش شــاهد حکومــت سراســر عــدل مهــدی صاحــب
الزمــان باشــیم.

سیاسی

مهدی موحد

به باغبان برسان ،موریانه
در باغ است.
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تــا حــاال اســم ســلول هــای رسکــوب کننــده مشــتق شــده میلوئیــدی
بــه گوشــتون خــورده؟! ایــن ســلول هــا کــه یــه دســته از ســلولهای
سیســتم ایمنــی بــدن هســتند ،فضــای مناســب رو بـرای زنــده موندن
ســلول هــای بنیــادی رسطــان فراهــم میکننــد .اگــر بخواهــم ســاده
تــر بگویــم ،ایــن ســلولها کــه خیلــی اسمشــان هــم دهــن پرکــن
اســت ،حکــم خائــن را در بــدن دارنــد.
بــه نظــر شــا ،خائــن ب ـرای ایــن کــه نقش ـههایش را عملــی کنــد،
چــه مــی کنــد؟! خــودش را تــا جایــی کــه مــی توانــد شــبیه بقیــه
و همرنــگ محیــط مــی کنــد؛ ناگفتــه منانــد کــه بعضــی هــا آنقــدر
در ایــن مــورد مهــارت دارنــد کــه بــه آنهــا مــی گوینــد بســیجیتر!
خالصــه بگویــم ،بــرای خیانــت بایــد جــزء سیســتم باشــی ،مثــل
همیــن ســلول هــا کــه خودشــان جــزء سیســتم ایمنــی انــد!

بعــد از پیامــر (ص) ،یهــود کــه قــدرت تقابــل مســتقیم بــا اســام را
نداشــت ،ب ـرای رضبــه زدن بــه اســام ،نفوذیهــای خــودش را در
قالــب دیــن اســام وارد جامعــه اســامی کــرد .مثــل کعــب االحبــار
کــه از بــزرگان یهــود یمــن بــود و بعــد از پیامــر و در زمــان عمــر،
بــه ظاهــر مســلامن شــد و بــا نفــاق ســعی در وارد کــردن تحریفــات
و ارسائیلیــات در اســام و گمــراه کــردن عــوام داشــت .بــه واژه
ارسائیــل خــوب دقــت کنیــد ،تقابــل اســام و صهیونیســم مســئله
تــازهای نیســت کــه بعــد از انقــاب بــاب شــده باشــد ،بلکــه ریشــه
در تاریــخ دارد .امــا امــام علــی (ع) کــه او را خــوب شــناخته بودنــد،
کعــب االحبــار را دروغگــوی حرفــه ای خطــاب میکردنــد .اگرچــه
 1400ســال از ظهــور اســام مــی گــذرد ،امــا دشــمن هــان دشــمن و
حربههــا هــان حربههاســت؛ فقــط هــر دوره متناســب بــا رشایــط
 ،رنــگ و لعــاب عــوض میکنــد .تاریــخ همیشــه در حــال تکــرار
اســت ،اگــر تاریــخ شــناس باشــیم.
خــوب بیایــم برویــم بــه ســال هــا قبــل از انقــاب ،زمانــی کــه کمکــم

زمزمههــای برانــدازی رژیــم شــنیده مــی شــد ،رشایطــی کــه
محمدرضــا معــروف شــده بــود بــه شــاه_چمدانی و تــا ت ّقــی بــه
توقّــی مــی خــورد ،چمدانــش را مــی بســت و بــرای تفریــح! از
کشــور خــارج میشــد .خــوب در ایــن رشایــط کــه بیکفایتــی شــاه
و دســتگاههای حکومتــی بــه همــه ثابــت شــده بــود و غربــی هــا
هــم بــو بــرده بودنــد کــه ایــن رژیــم نفسهــای آخــرش را مــی
کشــد و ماندنــی نیســت .شــا اگــه جــای دشــمن بودیــد چــکار
مــی کردیــد؟ خــوب راهحــل اول ایــن اســت کــه بــا اســتفاده از متام
امکاناتــش تــا جایــی کــه در تــوان دارد ،اجــازه ندهــد رژیــم تغییــر
کنــد .ولــی اگــه بدانــد کــه بــه احتــال زیــاد راهحــل اول جــواب
منــی دهــد ،آن وقــت چــی؟ آن موقــع اســت کــه تشــخیص مــی
دهــد بایــد مهــره هــای خــودش را بــه عنــوان نیروهــای انقالبــی
و مخالــف رژیــم ،وارد بــازی کنــد! جــوری کــه اگــر رژیــم تغییــر
کــرد ،بــاز هــم عروسـکهای خیمــه شــب بــازی آنهــا در سیســتم
وجــود داشــته باشــند تــا اوامــر و خواستههاشــان را اجرایــی کننــد.
کــه ایــن عوامل_نفــوذی ب ـیرشف ،متاســفانه کــم هــم نیســتند.
از رئیسجمهــور زنانهپــوش فــراری بگویــم یــا جانشــین دبیــر
شــورای عالــی امنیــت ملــی؟ وقتــی دشــمن در ماج ـرای انفجــار
دفــر ریاســتجمهوری ،یکــی از بزرگتریــن مهرههای_نفــوذی
خــودش یعنــی مســعود کشــمیری را کــه جانشــین دبیــر شــورای

عالــی امنیــت ملــی هســت را بــه همیــن راحتــی حــذف میکنــد
و آن را تبدیــل بــه یــک مهــره ســوخته میکنــد ...تــو خــود حدیــث
مفصــل بخــوان از ایــن مجمــل!
مهرههــای خیلــی بزرگــر از کشــمیری ،در بدنــه و بطــن ایــن نظــام
هســتند کــه دشــمن بــه آنهــا دل خــوش کــرده اســت .اف ـرادی کــه
مثــل موریانــه از داخــل نظــام ،ســعی در تضعیــف ایــن انقــاب
دارنــد .دشــمن ،پشــتش بــه همیــن نیروهــای بــیرشف داخلــی
گــرم اســت وگرنــه دشــمنان هیــچ قدرتــی در تقابــل مســتقیم بــا
جمهــوری اســامی ندارنــد؛ هامنطورکــه امــام خمینــی خطــاب بــه
جوانــان فرمودنــد« :جوانهــای مــا گــول نخورنــد از ایــن تبلیغــات_
فاســد ،آمریــکا اینطــوری تبلیــغ میکنــد ،آمریــکا نظامــی من ـیآورد
اینجــا ،آمریــکا عوامــل خــودش را کــه ســالهای طوالنــی آنهــا
را تربیــت کردهاســت ،میفرســتد اینجــا کــه اوضــاع مــا را بــه
هــم بزننــد .جوانهــای مــا توجــه داشــتهباشــند کــه هرکســی،
هرچیــزی میگویــد بــاور نکننــد ،یکــی از چیزهــای بزرگــی کــه
اینهــا دارنــد ایــن اســت کــه سمپاشــی کننــد بــه طــوری کــه مــا را
از ایــن انقــاب مایــوس کننــد.
خیلــی جالــب اســت؛ چقــدر آشناســت ایــن صحبتهــا.
کلیدواژههــای تبلیغــات ،آمریــکا ،یــاس و عوامــل داخلــی را کــه
کنــار هــم قــرار میدهیــم ،میبینیــم ایــن صحبــت هــا چقــدر
نزدیــک بــه رشایــط االن کشــور اســت .قراردادهای_ننگینــی کــه
در ایــن چنــد ســال اخیــر ،دشــمنان بــا اســتفاده از فشــار_اقتصادی
و عوامل_داخلــی ســعی بــر تحمیــل علیــه ملــت ایــران داشــتند
و دارنــد ،همگــی یــک هدف_مشــرک را دنبــال مــی کننــد و آن
هــم دســت کشــیدن از آرمانهــا و ارزشهــای انقــاب بــه اشــکال
مختلــف اســت .حــاال یــا بــا ســند  2030بــا تغییــر ســبک زندگــی بــه
شــکل نــرم ،ســعی در تغییــر ارزش هــا دارد یــا بــا برجــام هســته ای
و موشــکی و منطقــه ای و FATFبــا هــدف خلــع ســاح نظامــی و
ارشاف کامــل اطالعاتــی و بعــد تیــر خــاص.

امــا اجــازه بدهیــد تیــر خــاص را از زبــان رهــری بگویــم ،همونطور
کــه قبــل از برجــام گفتنــد »:امنیــت ارسائیــل تامیــن نخواهــد شــد،
چــه توافــق هســتهای بشــود و چــه نشــود».
و امــا کالم آخــر ،دشــمنان قســم خــورده اســام و عوامــل داخلــی
شــان بداننــد ،جوانــان بــا هوشــیاری و بصیــرت پــای ایــن انقــاب و
آرمانهایــش ایســتادهاند و در ایــن راه ،جــان ب ـیارزش اســت اگــر
مقصــد خــدا باشــد ،و ای قــدس بــه گــوش بــاش! مــا خواهیــم آمــد.
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روزى ،روزگارى در اين شهر غريب ...
خبر آمد كه روزها ،سخت تر به شب خواهند رسيد .
خبر آمد كه در فراز و نشيب روزگار ،نشيبى در انتظار است .
خبر آمد كه سفره ها را كمى كوچك تر بايد انداخت.
عــده اى در ايــن خبرهــا گــم شــدند و خــود را در شــهرى ديگــر
يافتنــد .شــهرى ديگــر كــه در آن ســفره هــاى كوچــك تــر كــه
نــه ،بلكــه ســفره هايــى بســيط تــر و مفصــل تــر بـراى خــود و
خان ـواده ى خــود انداختنــد و بــر ســفره هــاى كوچــك مــردم
شــهر خــود نيشــخند زدنــد .ســفره هايــى انداختنــد كــه بــوى
بيــت المــال ،بــوى حــق النــاس و بــوى خــون شــهيدان از آن
بلند بــود.
را
خبرهــا
اين
عــده اى ديگــر
شــنيدند و
روزهاى

ابتدايى
نشيب
را تجربــه
كردنــد و
بــا فكــر بــه ســختى
روزهــاى آينــده يــا بهتــر
بگويــم تــرس از ســختى
روزهــاى آينــده ،چشــم بر بــازار
دوختنــد و اعـداد و ارقــام صرافى
هــا كــه كــى بخرنــد و كــى
بفروشــند كــه خــود را نجــات
دهنــد.
عــده اى ديگــر خبرهــا را كه
شــنيدند و پتانســيل بــاالى
انبارهــاى خــود را نظــاره
كردنــد .چشــمان شــان
بــرق زد كــه چ ـرا ايــن
نشــيب را ســكوى پــرواز
خــود نكنيــم؟!
ســفره هــاى مــردم را
كوچــك مــى كنيــم
كــه خودمــان اوج بگيريم.
ســفره هــا را كوچــك كردند
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تــا صفرهــاى حســاب انبار و دارايى شــان بيشــتر و بيشــتر شــود
.
عــده اى ديگــر خبرهــا را رصــد كردنــد و نشــيب را ديدنــد و
چشــيدند ولــى نــه بــه دنبــال ويـزا و پاســپورت دويدنــد و نــه
چشــم بــر اعـداد و ارقــام صرافــى هــا دوختنــد و نه انبارهايشــان
وسوســه شــان كــرد .آنهــا ضربــه از منفعــل بودنشــان خوردند و
بــه ناچــار ســفره هــا را كوچــك تــر انداختنــد و روزها را ســخت
تــر بــه شــب رســاندند.
هــر ك ـدام انتخابــى كردنــد و قدمــى در مســيرى برداشــتند و
مقصدهــا و هــدف هــاى متفاوتــى برگزيدنــد.
ايــن خبرهــاى دلهــره آور ،ايــن اتفاقــات تلــخ ،اين انتخــاب هاى
خودخواهانــه و ايــن بازخوردهــا ،اتفاق ـاً نــكات مثبــت فراوانــى
داشــت .ايــن نشــيب و روزهــاى ســخت و دلهــره هــا و اســترس
هــا ،بهتريــن خاطـرات را بوجــود آوردنــد.
چرا از اين تناقض متعجبيد؟! مگر غير از اين است؟!
مگــر غيــر از از ايــن اســت كــه مــردم شــهر بــا
تمــام وجــود حــس كردنــد كــه بخشــى از
بازخوردها

مهــم تريــن ســاح ملــت ايـران بـراى خنثــى كــردن تهديدها،
همبســتگى ملــى و همدلــى اســت .همبســتگى و اتحادتــان را
حفــظ كنيــد ،دشــمن اتحــاد مــردم را هــدف گرفتــه اســت.
آن مــرد بــزرگ شــهر چهــل ســال قبــل بــراى مردمــش
همبســتگى را معنــا كرد و يكپارچگى را نشــان جهانيــان داد كه
در آن زمــان همــه ى مــردم ،يــك هــدف واحــد را دنبــال مــى
كردنــد و در نهايــت بــا تمــام ســختى هــا و موانــع بــه آن دســت
يافتنــد .در ايــن روزگار و در ايــن شـرايط هــم مــرد بــزرگ شــهر
همبســتگى را بـراى مــردم شــهر معنــا مى كنــد و بــه زيباترين
شــكل ممكــن آن را تصويرســازى مــى كنــد و راه رســيدن به آن
را بیــان مــى كنــد ،پــس چـرا با يــك خبر ،مردم شــهر تقســيم
بــه گــروه هايــى مى شــوند كــه هركـدام راه خــود را
مــى رونــد و فقــط خــود را مــى بيننــد و جيب
خــود را!؟
همبســتگى آن اســت كــه چهل ســال
قبــل ســرتا پــاى

و واكنــش هــا نتيجــه ى انتخــاب و
اعمــال خــود مــردم شــهر اســت؟
مگــر غيــر از ايــن اســت كه مردم شــهر
ديدنــد و چشــيدند كــه رهایــی یافتــن از
ســختى هــا جز بــا همدلى و همبســتگى
ميســر نيســت! فهميدند كه دشمن قسم
خــورده شــان و نوچــه هــاى داخلــى و
خارجــى اش بــه دنبــال آبادانــى و زندگى
راحــت مــردم ايــن شــهر نيســتند.
فهميدنــد گــوش بــه فرمــان اينهــا
ســپردن بــه منزلــه ى آشــوب و تفرقــه
و ســخت تــر شــدن شــرايط اســت .
دشــمنى كــه هــرروز بــه يك شــكل
و از يــك دريچــه از رســانه وارد گــود
مــى شــود و كارش را مــى كنــد و
ضربــه اش را مــى زنــد.
بعــد از همــه ى ايــن فهميــدن هــا و
درك كــردن هــا و تجربــه كــردن
هــا در نهايــت بــه اخطارهــا
و رهنمودهــاى مــرد بــزرگ
شــهر رســيدند .
آنجا كه اخطار داده بود :

اين
ســرزمين ،يــك چيــز را مــى خواســت و يــك آرمــان را دنبــال
مــى كــرد و بــه آن رســيد.
همبســتگى آن اســت كــه هشــت ســال بــا تمــام رنگارنگــى و
تفاهــم و تضادهــا در ســخت تريــن شـرايط ممكــن از همــه ی
اقشــار مــردم بـراى وجــب بــه وجب خــاك ايــن ســرزمين ،جان
دادنــد.
بــا در اختيــار داشــتن ايــن منبــع الي ـزال و بــى انتهــاى درس
زندگــى و اخــاق فــردى و اجتماعــى كــه مكتــوب گشــته بــه
خــون اســت و در آن هشــت ســال تجربــه شــد ،اكنــون بــا
مشــكلى بــه نــام تفرقــه و خودبينــى مواجــه شــدن ،قابــل بــاور
نيست !
اســتفاده و بهــره بــردن از منبعــى كــه بــا خــون شــهيدان مــان
نوشــته شــده و بــا خــون آنــان امضــاء شــده اســت ،در كنــار
رهنمودهــاى مــرد بــزرگ شــهر ،وظيفــه كــه نــه ،حقــى اســت
بــر گــردن مــن و تــو.
حقــى اســت كــه بايــد ادا شــود تــا مســير گــم نشــود ،تــا آرمان
هــا كمرنــگ نشــود ،تــا تفرقــه نشــود ،تــا مــن و تــو فقــط خــود
را نبينيــم و بــه كشــورمان و آينــده اش بيانديشــيم .بخشــى از
سرنوشــت ايـران مــن و ايـران تــو بــا انتخاب هــاى من و توســت
كــه شــكل مــى گيــرد .در برابــر ايـران مــان رو ســفيد باشــيم!

سیاسی

وزیر مستعفی با نقاب علمی
جواد هاشمیان
مهندسی شیمی 94

از تعطیل کردن مسکن مهر تا بی خانمانی  500هزار متقاضی
طرح با  ،...از مزخرف خواندن مسکن مهر تا معلق ماندن مسکن
اجتماعی با  ، ...از کشته شدن  35نفر در حادثه قطار سمنان تا
گفتن»همه مسافران بیمه هستند جای نگرانی نیست « با  ،...از
افزایش  120درصدی قیمت مسکن در دوره وزارت  6ساله با ،...
از ذوق زدگی قرارداد بوئینگ و ایرباس تا خروج بدون خسارت
از قرارداد با  ،...از الت بازی های پاستور و گرفتن میکروفون
تا توهین به خبرنگار با  ،...از نارضایتی مردم زلزله زده تا گفتن
«نمی توانیم قیمومیت مردم در بازسازی و ایجاد اسکان موقت را
بر عهده بگیریم ».با  ،...از روند کند راه آهن چابهار -سرخس تا
عدم همکاری با نهاد های آماده کار در این حوزه با  ،...از افزایش
 ۷۴درصدی قیمت مسکن در یکسال ،تا کاهش  ۴۱درصدی
ساخت و ساز و  ۳۵درصدی معامالت مسکن با  ،...از زیردستان
ناکارآمد تا افزایش  49.5درصدی تورم در دوران مسئولیت قائم
مقام در تصدی معاون ارزی بانک مرکزی در دولت هاشمی
رفسنجانی با  ،...از استفاده از تجربه های پدر در مسند وزارت
تا تاسیس چند شرکت در حوزه های عمرانی ،سرمایه گذاری،
بازرسی ،بازارهای مالی و گردشگری از سوی فرزندان با  ،...از
عضویت آقازاده های زیر  30سال در هیئت مدیره چندین
شرکت تا توسعه فعالیت اقتصادی بنگاه های وابسته به پدر

در حوزه وزارت راه و شهرسازی و نقش فرزندان ایشان در
قراردادهای این وزارتخانه با  ،...از نحوه پاسخگویی به فرد معترض
به گرانی خدمات فرودگاه تا گفتن « باید بیشتر ازشان بگیرند» با
 ،...از کاخ نشینی تا درک نکردن درد کوخ نشین با  ،...از داشتن
منصب دولتی و اداری تا داشتن ثروت میلیاردی با  ،...از شکستن
رکورد استیضاح در دولت یازدهم و دوازدهم تا عدم پاسخگویی
به مطالبه های دانشجویی در دوران مسئولیت با  ،...این گزاره ها
همه با یک نام تحقق پیدا کرده است و قسمت خالی جمله هارا
فقط یک شخص پر می کند و آن کسی نیست جز «جناب آقای
عباس آخوندی »
اما اینبار از استعفاء تا حضور یک دفعه ای در دانشگاه فردوسی با
نقابی متفاوت با  ...جناب آقای دکتر آخوندی
روز چهارشنیه  30آبان ماه همایش بین المللی هزاره خواجه نظام
الملک طوسی در دانشگاه فردوسی برگزار شد این همایش به
مسئولیت اساتید دانشکده علوم اداری و در سه پنل تخصصی
بود اما نقطه قابل توجه این همایش «سخنرانی وزیر سابق راه و
شهرسازی « بدون اطالع قبلی به عنوان سخنران افتتاحیه بود .
چند سوال ؟
کسی که حدود چهل سال در پست های مختلف از قائم
مقام مدیرعامل صدا وسیما جمهوری اسالمی تا وزیر مسکن
و شهرسازی  ،از عضویت شورای عالی پول و اعتبار تا معاون
سیاسی اجتماعی وزارت کشور  ،از دبیر شورای امنیت کشور

تا رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر ،از رئیس شورای هماهنگی
امور افاغنه تا عضو شورای مرکزی نظام مهندسی حضور داشته
ودارای یک چهره سیاسی است چرا باید به صورت ناگهانی در
همایش علمی حضور پیدا کند ؟چرا کالس های گروه علوم
سیاسی باید تعطیل شود و دانشجویان ملزم به حضور در چنین
همایشی با سخنران سیاسی باشند ؟اگر جنبه علمی دکتر
آخوندی حائز اهمیت است چرا تا قبل از این از ایشان استفاده
نمیشد و بعد از استغفاء از وزارت به فکر نقاب علمی افتادند
؟چرا دکتر آخوندی که به این راحتی در همایش علمی حضور
پیدا می کند ولی دعوت تشکل های مختلف برای پاسخگویی
مطالبات در دوران وزارت را قبول نمی کرد ؟
همه اینها در کنار هم می تواند نشان ساختن مسیر هایی جدید
برای مدیریت افرادی مانند دکتر آخوندی در حوزه های جدید
باشد یعنی «امتداد مدیریت انفعالی با کارنامه ی تقریبا هیچ»
اساتید موثر در این اتفاق باید بدانند به صورت سهوی یا عمدی به
فکر استفاده مالی و سیاسی از افرادی مثل آقای آخوندی و زمینه
ساز مسئولیت های بعدی نباشند چرا که افرادی مثل ایشان ابتدا
باید پاسخگوی عملکرد سیاه و ضعیف دوران مسئولیت شان
باشند نه به فکر مسئولیت های جدید...

تشکیالتی

بسیج در هفته ای که گذشت

محمد مهدی سعدآبادی
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گرد همایی با تحریم
ها چکار کنیم با حضور
دکتر منوچرمتکی
تریبون آزاد

همایش صادرات،
اسیر تحریم با حضور
مهندس امیرفخریان
گروه کوهنوردی شهید علم الهدی
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فرهنگی

سقای
آب
و ادب
معرفـــــــــی کتــــاب
امیر سینا عاشوری
دانشگاه فرهنگیان

از اســتاد محمــد شــجاعی هــر چــه بنویســیم کــم اســت.
او یکــی از نویســندگان برجســته و برتــر معاصــر اســت .و
صــد البتــه بــا کتــاب هــا و نوشــته هایــش حســابی بیــن
کتابخوانــان و اهالــی مطالعــه در کشــور ما شــناخته شــده
مــی باشــد.
کتــاب ســقای آب و ادب ،عــرض ارادتــی اســت به ســاحت
قدســی حضــرت ابوالفضــل عبــاس (ع) .در ایــن کتــاب
نویســنده دســت مخاطــب را مــی گیــرد و اورا پــا بــه پــای
خــود مــی بــرد تــا منــازل مختلفــی را در زندگــی حضرت
عبــاس ببینــد .و ایــن نوشــتار بــه گونــه ای یــک ســفر
اســت .ســفری از تولــد تــا شــهادت حضــرت ابــو الفضائــل.
کتــاب  ۱۰فصــل دارد :عبــاس علــی ،عبــاس ام البنیــن،
عبــاس ســکینه ،عبــاس زینــب ،عبــاس حســین ،عبــاس
عبــاس ،عبــاس فرشــتگان و عبــاس فاطمــه.
بــی تردیــد زیبــا تریــن فصــل کتــاب فصــل آخریــن آن
اســت .آنجــا کــه حضــرت عبــاس پــس از گــذر از مرحلــه
شــهادت ،بانــوی دو عالــم حضــرت فاطمــه را مــی بینــد .و
ایشــان را مــادر صـدا مــی زنــد .و هنــگام کــه خویــش را در
آســتانه بهشــت مــی بیند ،مــی گویــد من بــدون ســرورم
حســین(ع) وارد بهشــت نخواهــم شــد .و اینجاســت کــه
صـدای اباعبـداهلل را مــی شــنود کــه مــی فرمایــد :فادخلی
جنتی...
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هزارپا در
هزارتو سینما
امیر مهدی لرافشار
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هزارپــا فیلمــی هســت بــه کارگردانــی ابوالحســن داوودی و
نویســندگی امیــر بــرادران  ،پیمــان جزینــی و مصطفــی زندی
محصــول ســال  ۱۳۹۷و بــا بــازی رضــا عطــاران و جــواد عزتی.
داســتان فیلــم روایتگــر زندگــی رضــا بــا بــازی رضــا عطــاران
و دوســتش منصــور بــا بــازی جــواد عزتــی در ســالهای
پــس از جنــگ هشــت ســاله میباشــد کــه بــه شــغل کیــف
قاپــی و دزدی مشــغول هســتند .در طــی فیلــم رضــا از طریق
خالــه اش متوجــه مــی شــود کــه الهــام ،مســئول آسایشــگاه
جانبــازان ،کــه ســارا بهرامــی اجــرای نقــش او را برعهــده دارد
پــدری پولــدار دارد نــذر کــرده اســت کــه بــا فــردی جانبــاز
ازدواج کنــد و رضــا عطــاران کــه در حادثــه ای پــای خــود را از
دســت داده اســت تصمیــم میگیــرد کــه دل دختــر را برباید و
بــا او ازدواج کنــد کــه در ایــن بیــن اتفاقاتــی بــرای او مــی افتد.
ســاختن فیلــم کمــدی در ایــران بــه دلیــل کاهــش انتظــارات
مخاطــب نســبت بــه کشــورهای دیگــر آســان تریــن نــوع
فیلــم هــا اســت .در برهــه ای از زمــان کمــدی هایــی همچون
مارمولــک و نــان ،عشــق و موتــور  100بــه دلیــل زیــر پــا
گذاشــتن خــط قرمــز هــای اســامی هــر دو فــروش باالیــی را
بــه دســت آوردنــد .زمانــی کمــدی هــای عاشــقانه و در حــال
حاضــر نیــز کمــدی هــای نوســتالژیک و یــا ســفر بــه فرنــگ

پرفروشــند .هزارپــا آمیــزهای از همــه اینهاســت امــا شــوخی با
جانبازان و اســتفاده از الفاظ نامناســب جنســی و همچنین زیر
ســوال بــردن شــخصیت زنــان بــه طــوری که همه شــخصیت
هــای خانــم داســتان را نیازمنــد توجــه یــک مــرد نشــان مــی
دهــد بــه بیننــده القــا میکنــد کــه از قلمــرو طنــز بــه هــزل
وارد شــده اســت.
اگــر از نظــر هنــری نیــز بخواهیم بررســی کنیــم یکــی از نقاط
منفــی ایــن فیلــم کات کــردن ناگهانــی یکــی دو ســکانس و
رفتــن بــه ســکانس بعــدی بــدون ایــن کــه بیننــده متوجــه
شــود امــر محالــی کــه در ســکانس قبلــی بــود چگونــه اتفــاق
افتــاد؛ مــی باشــد .همچنیــن میتــوان ایــن فیلــم را کپــی از
چندیــن فیلــم نامیــد و احتمــاال دلیــل انتخــاب رضــا عطــاران
فقــط تشــابه نقشــش بــا فیلــم نهنگ عنبــر مــی باشــد .عالوه
بــر ایــن کلیــت فیلــم و حتی عنــوان آن کپــی فیلــم مارمولک
مــی باشــد کــه رضــا مارمولــک آن بــه رضــا هزارپــا تبدیــل
شــده اســت.
اگــر بــا وجــود همــه ایــن مشــکالت بــاز هم شــما قصــد دارید
دو ســاعت فقــط بخندیــد دیــدن ایــن فیلــم بــه شــما توصیــه
می شــود.

اقتصادی

شماروبهخداتحریم
نکنید
مهدی شاهسون
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«تحریــم هــای خارجــی» کلیــدواژه ای اســت کــه
وقتــی بــه وضعیــت موجــود اعتــراض داری بــر ســرت
مــی کوبنــد .تحریــم هــای خارجــی ،دســتاویزی
جهــت پوشــاندن کــم کاری هــای خودمــان .تحریــم
هــای خارجــی ،سلســله اصطالحاتــی کــه مــی تــوان با
(ســو) اســتفاده از آن بــه منافعــی رســید .تحریــم هــای
خارجــی ،واژگان رخــوت فرهنــگ کار در کشــور .مــدت
کمــی نیســت کــه بــه هــر مشــکل و مســئله ای کــه
برخــورد مــی کنــی -از بــزرگ تــا کوچکــش ،از مدیــر
تــا کارگــرش ،از راننــده تاکســی تــا عالــی تریــن مقــام
اجراییــش -بــا اینگونــه جمــات روبــرو مــی شــوی؛
تحریــم ...تحریــم ...تحریــم .کــه منجــر بــه بــاور مــردم
در ناتوانــی مقابلــه متقابــل شــان بــا تحریــم هــا در
درجــه اول و ســپس پذیــرش تنهــا راهــی کــه بدنبــال
آن ارائــه مــی شــود -رفــع تحریــم هــا بــه هــر قیمتی-

در درجــه دوم مــی شــود .البتــه از گذشــته تــا کنــون
همزمــان بــا راه حــل برداشــتن تحریم هــا ،راهبــرد دور
زدن تحریــم هــا هــم اســتفاده شــده اســت کــه مــی
تــوان گفــت از روی مجبــوری بــوده و هســت (تأکیــد
دارم؛ مــی تــوان گفــت) .امــا عــاوه بــر ایــن دو راه حل،
راه حلــی دیگــر هــم همیشــه مطرح بــوده امــا کمترین
توجــه و پرداخــت بــه آن شــده اســت ،راه حــل بــی
اثــر کــردن تحریم .کــه علــی القاعــده خواهان انــرژی و
زمــان زیــادی نســبت بــه دو راه حــل یــاد شــده اســت.
هرچنــد کــه اشــاره بــه کــم توجهــی بــه ایــن راه حــل
شــد بــه هرحــال در فضاهایــی ایــن راه حــل بــه کار
گرفتــه شــده و نتایــج خوبــی هــم بــه دنبــال داشــته
اســت .در ایــن نوشــتار بــه راه حــل ســوم میپــردازم
و نتایجــی کــه تــا کنــون بــه کارگیــری آن داشــته را
در آخــر نوشــتار خواهیــد خوانــد .پــس تحریــم هایــی

کــه همــه روزه در پاســخ بــه چرایــی وجــود مشــکالت
بــه عنــوان علــت ارائــه مــی شــوند 3 ،راه مقابلــه دارنــد؛
برداشــتن تحریــم هــا ،دورزدن تحریــم هــا و بــی اثــر
کــردن تحریــم هــا .دور زدن تحریــم هــا را همگــی مــی
دانیــم چیســت .برداشــتن تحریــم هــم همــان رویکــرد
ســازش و مذاکــره قالبــش مــی شــود .و امــا راه حــل بــی
اثــر کــردن چیســت؟ چگونه اســت؟ چــرا اســتفاده کنیم؟
ِکــی مــی توانیــم اســتفاده کنیــم؟ (همینطــور ِکــی نمــی
توانیــم اســتفاده کنیــم؟) چــه کســانی آن را بایــد بــه کار
گیرنــد؟ و ســؤاالتی دیگــر کــه شــاید ذهنتــان را درگیــر
کنــد .توضیــح کامــل ســؤاالت در ایــن مــورد از یــک
کتــاب هــم شــاید بیشــتر شــود ،لــذا بــه دنبــال پاســخ
جامــع هرکدامشــان در ایــن نوشــتار نباشــید .این نوشــتار
بــه دنبــال ایجــاد ســؤال و طــرح مســائل کمتــر مطــرح
شــده اســت .بگذاریــد محــل مانــور ایــن راه حــل را بگویم.
از تحریــم هــا شــروع مــی کنــم .تحریــم مــی شــویم بــا
کاهــش فــروش نفــت ،توقــف تأمیــن مالــی خارجــی و

افزایــش هزینــه دسترســی بــه دالر و نظامــات آن ســپس
افزایــش نــرخ ارز و نــرخ مســکن و گســترش فعالیت های
غیــر مولــد (داللــی و دوری از تولیــد) کــه همــه اینهــا
ایجــاد کننــده ســختی شــدید در معیشــت مــردم مــی
شــود .در ایــن لــوپ و سِ ــیری کــه اشــاره شــد ،راه حــل
مدنظــر بــر روی آثــار تحریــم هــا (کاهــش فــروش نفــت
و )...دســت مــی گــذارد .خیلــی راحــت بگویــم کــه ایــن
راه حــل قصــد محکــم ســازی و اصــاح ســاختار اقتصــاد
کشــور را دارد و در محافــل مربــوط بــه موضــوع بحــث ما،
بــه ایــن راه حــل «اقتصــاد مقاومتــی» می گوینــد .چیزی
کــه بــا جــو روانی-تبلیغاتی کــه راه انداخته شــده ایــن راه
را بــا راه « اقتصــاد ریاضتــی» در ذهــن مــردم َخلــط کرده
انــد .در حالــی کــه بــا توضیحاتی کــه ارائــه کــردم ،اقتصاد
مقاومتــی زمیــن تــا آســمان بــا اقتصــاد ریاضتــی (همــان
راهبــرد ریاضــت اقتصــادی) فــرق مــی کنــد .تفــاوت های
ایــن دو را در شــماره بعــدی حتمـاً بخوانیــد...
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چنــد وقتــی اســت کــه بــا کانــال هایــی در دانشــگاه
هــا از جملــه فردوســی خودمــان رو بــه رو مــی
شــویم کــه شــاید ابتــدا فکــر کنیــد کــه مــی خواهــد
دخترهــا و پســرها را بــا هــم آشــنا کنــد و کســانی
را کــه یکدیگــر را مــی خواهنــد ولــی خجالــت مــی
کشــند کــه بــه هــم بگوینــد ،توســط فــردی بــه نــام
ادمیــن بــه هــم وصــل کنــد .ایــن نــگاه اولیــه ،خیلــی
خــوب و بــا حــال هــم هســت کــه باالخــره قدمــی
در امــر خیــر ازدواج برداشــته بشــود ...امــا وقتــی
ریزتــر میشــوی و مــی روی داخــل کانــال و چنــد
تــا از بــه اصطــاح پــی ام هــا را مــی خوانــی ،کــم
کــم میفهمــی کــه نــه ،انــگار قضیــه فراتــر از یــک
عشــق و خواســتگاری و ازدواج اســت ،شــاید اگــر
بخوایــم بــه طــور دقیــق بررســی کنیــم  70تــا 80
درصــد مــوارد هــم شــاید بیشــتر فقــط بــرای تفریــح
مــی آینــد ویــه حرفــی میزننــد بــه قــول معــروف
میخواهنــد خودشــان را خالــی کننــد و یــک چیــزی
گفتــه باشــند.
 1015درصــد هــم بــرای اذیــت کــردن دوستاشــون،
مشــخصات نســبتا دقیقــی را بــه ربــات کانــال
میدهنــد تــا آن را تــوی کانــال بارگــذاری کنــد .امــا
درصــد از پیــام هــا ،فضایــی کامــا متفــاوت از ایــن
مباحــث دارد؛ جایــی کــه دختــر و پســر از تمایــات
جنســی خودشــان ،خیلــی بــی پــرده صحبــت
میکننــد .یــا بعضــاً دیــده میشــود کــه خودشــان را
همجنسبــاز معرفــی میکننــد و دنبــال همجنسشــان
میگردنــد بــرای...
خــوب مســلماً امــر ازدواج و برقــراری یــک رابطــه پاک
بیــن دو نفــر جــوان و آن هــم از جنــس دانشــجو ،از
بهتریــن کارهاســت؛ امــا بایــد توجــه کــرد فضایــی کــه
کــراش ایجــاد کــرده ،عم ـ ً
ا بــه دنبــال یــک همچیــن
هدفــی کــه نیســت بمانــد ،باعــث درگیــری ذهنــی
دانشــجویان و در نتیجــه از بیــن رفتــن نظــم فکــری
و تمرکــز آنهــا نیــز مــی شــود .قــرار گرفتــن جــوان
هــا در موقعیــت ازدواج ،آن هــم بــدون قصــد ازدواج،
نتایــج مخــرب و فاجعــه بــاری را در پــی خواهــد
داشــت .پــس انتظــار مــی رود او الً خــود دانشــجوها
کمتــر وارد یــک همچیــن محیــط هایــی بشــنود و در
ثانــی مســئولین دانشــگاه نســبت بــه ایــن معضــل
ایجــاد شــده کــه در کیفیــت آموزشــی و پرورشــی
دانشــگاه تاثیــر زیــادی دارد ،حســاس باشــند .جــا دارد
بــرای کســایی کــه واقعــا قصــد ازدواج دارنــد و دنبــال
نیمــه گمشــده خودشــان میگردنــد یــه آســتین بــاال
بزنیــم .پیشــنهاد میکنــم حتمــا یــه ســری بــه طــرح
ســایبان مهــر کــه در
پرتــال دانشــجویی
شــما وجــود دارد
بزنیــد .آن جــا
مــی توانیــد خیلــی
راحــت ،امــن و
منطقــی ،فــرد مــورد
نظرتــان را پیــدا
کنیــد و بــه عشــقتان
برســید.
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حتــا تاکنــون اتفــاق افتــاده کــه شــا قصــد خریــد یــک
دفرتچه،کالسور،پوشــه و یــا هــر لــوازم التحریــر و یــا نوشــت اف ـزار
دیگــری را داشــته باشــید ؛ خــب معمــوال شــاید بــه یــک لــوازم
التحریــر رفتــه و کاالی مــورد نظرتــان را حتــی بــدون توجــه بــه نــام
و یــا آرم رشکــت تولیــد کننــده خریــده باشــید امــا اگــر شــا حتــی
ب ـرای یکبــار از محصــوالت پاپکــو خریــد کنیــد مشــری دامئــی ایــن
رشکــت خواهیــد شــد
پاپکــو یــک نــام تجــاری بــرای رشکــت تولیــدی صنعتــی پارســا
پالســتیک میباشــد.
ایــن رشکــت در ســال  ۱۳۶۳بــه منظــور مدیریــت و اســناد
و مــدارک علمــی و آموزشــی وبــا هــدف تولیــد انــواع لــوازم
التحریراداری،ســمیناری،مدیریتی ودانشــجویی تاســیس گردیــده
اســت
پاپکــو یــک رشکــت صددرصــد ایرانــی و محصــوالت آن از نظــر
کیفیــت و همچنیــن قیمــت قابــل رقابــت بــا کاالهــای معــروف
خارجــی میباشــد.
اگــر واقعــا عــزم جــدی بــرای خریــد کاالی ایرانــی در زمینــه ی
نوشــت اف ـزار را داریــد مــا بــه شــا پاپکــو رو پیشــنهاد میکنیــم.
شــا میتوانیــد بــا مراجعــه بــه ســایت پاپکــو متامــی محصــوالت و
فعالیــت هــای ایــن رشکــت را مشــاهده کنیــد و همچنیــن بــا خریــد
اینرتنتــی محصــوالت پاپکــو را بــا قیمتــی بســیار ارزان خریــداری کنید
البتــه بــه عنــوان تجربــه شــخصی مــن پیشــنهاد میکنــم بـرای خریــد
اینرتنتــی محصــوالت پاپکــو حتــا اپلیکیشــن ایــن رشکــت کــه در
بــازار بــا نــام پاپکــو موجــود میباشــد را دانلــود و نصــب کنیــد .
در ضمــن رشکــت پاپکــو در مشــهد نیــز یــک شــعبه دارد کــه شــا
میتوانیــد بــا نصــب اپلیکیشــن ایــن رشکــت از ادرس و شــاره تلفــن
ایــن شــعبه بــا خــر بشــوید.

