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تخته    سياه

كرگدن نامه

هشتگ روزعكس نوشت

در يك مجتمع مس��كوني، 
اگر يكي از ساكنان، بي هيچ 
دس��تمزد يا امتياز خاصي، 
داوطلبانه و به درخواس��ت 
و انتخ��اب ديگر س��اكنان، 
مديريت و مسووليت انجام 
يا پيگي��ري امور عموم��ي س��اختمان را بر عهده 
بگيرد، به لحاظ اخالق اجتماعي از نوعي فضيلت 
برخوردار است. اما اگر همين ش��خص، بر اساس 
تصميم جمعي س��اكنان در نوبت بندي مديريت 
س��اختمان، همان مس��ووليت بر عهده اش باشد 
يا در ازاي پذيرش آن از امتيازي برخوردار ش��ود، 
كاري جز انجام وظيفه نمي كن��د. در هر دو حالت 
اما يك اصل يا وظيفه يا انتظارمشترك وجود دارد: 

پاسخگويي!
فرض كنيم انتخاب و انتصاب همه كس��اني كه در 
هر بخش از س��اختار نظام - به وي��ژه در رده هاي 
مديريت��ي - به كاري گم��ارده ش��ده اند بر بنيان 
شايس��تگي بوده اس��ت و فرض كنيم كه پذيرش 
مسووليت از س��وي همه مديران شايسته همراه 
با نوع��ي ازخودگذش��تگي و با انگي��زه خدمت به 
كش��ور و مردم. آيا اين ويژگي ها مي تواند گريزگاه 
يا توجي��ه يا دس��تاويزي ب��راي چشم پوش��ي از 
كاستي يا سهل انگاري يا خطا و بي تدبيري كه گاه 
پيامدهاي سنگين و جبران ناپذيري براي جامعه 
دارد، باش��د؟ هرگز. واقعيت عادي ش��ده از فرط 
تكرار و رواج اين اس��ت كه بس��ياري از چالش ها و 
ناكارآمدي ها و ناكامي هايي كه گاه به يك موضوع 
پيچيده اجتماعي تبديل مي شود، حاصل برخي 
ندانم كاري ها يا س��هل انگاري ها و بي توجهي ها به 
هشدارها يا نشانه هايي اس��ت كه مدت ها پيش از 
وقوع لحظه بحراني، از سوي ناظران صاحب نظر و 
كارشناس يا حتي از سوي فعاالن در عرصه رسانه 
يا ش��بكه هاي اجتماعي درباره آنها م��ورد توجه 
قرار گرفته و متاسفانه در بسياري موارد نه تنها به 
آنها اعتنا نشده بلكه با نوعي واكنش خشمگينانه 
و كژتاب��ي و برچس��ب زني و انگيزه خواني ه��اي 
گوناگون مواجه ش��ده اس��ت. چرا؟! نمي دانم اين 
بختك س��نگين »كوررنگ��ي سياس��ي« در نگاه 
ب��ه واقعيت هاي جامعه، ش��ر خود را از س��ر ملت 
و دولت )منظ��ورم مجموعه حاكميت اس��ت( بر 
مي دارد. اين آفت يا بيماري نه تنها موجب عوضي 
ديدن واقعيت مي ش��ود، نه تنه��ا در چاره جويي 
براي چالش ه��اي گوناگ��ون اخت��الل و انحراف 
ايجاد مي كند بلكه از همه مهم تر، قاتل خونس��رد 
اما بي رحم »اعتماد« در جامعه اس��ت. شعبده باز 
و تردس��ت ماهري اس��ت براي هرچ��ه عميق تر 
كردن شكاف هاي اجتماعي و تلف كردن سرمايه 
اجتماعي. اين اس��ت كه ديگر حتي راس��ت ترين 
حرف را هم كسي باور نمي كند و زير هر كاسه اي 
يك نيم كاسه پنهان مي بيند. با تجربه آزموده شده 
در همه جاي جهان، تنها چاره اين چالش بزرگ، 
پاسخگويي بي قيد و ش��رط و بهنگام و با حوصله 
و آماده براي چون و چرا هاي ريز و درش��ت اس��ت 
بدون كمترين نشانه اي از تهديد يا ايجاد ناامني از 

پيامد هاي پرسش بي پرده. 
در يك نگاه گذرا به مهم ترين پرسش هاي كنوني 
جامعه، گمان مي كنم اين فهرست اولويت هاست: 

۱- تبيين بي پ��رده واقعيت مش��كالت اقتصادي 
و معيش��تي و نابس��اماني هاي بيمناك كننده از 
بي ثباتي بازار هاي توليدي و بازرگاني و پولي و مالي 
و علت وجود يا انتخاب رويكرد »شوك « در عرصه 

اقتصاد. 
۲- موان��ع اص��الح و مبارزه با ريش��ه هاي فس��اد 
سيستمي و دامن گستر در بخش هاي گسترده اي 
از ساختار اداري كشور كه به تداوم اقتصاد پنهاني و 

رانتير انجاميده است. 
۳- علت ه��اي حركت ه��اي زيكزاگ��ي دول��ت 
در برخ��ي سياس��ت ها و برنامه ه��اي اقتص��ادي 
و اجتماع��ي همچ��ون بح��ث يارانه ه��ا و قيمت 
حامل ه��اي ان��رژي و بازار ه��اي مال��ي و س��ود 
سپرده هاي بانكي و بازگش��ت به الگوي دستوري 
و دخال��ت در روند فعاليت بنگاه ه��ا و نيز توقف يا 

كندي گسترش پوشش خدمات بيمه همگاني. 
۴- از نفس افتادن نسبي ماشين سياست خارجي 

براي پيشبرد رويكرد تعاملي دولت با جهان. 
۵- نصفه و نيمه رها كردن سياست شفاف سازي 
و دسترس��ي افكار عمومي به اطالعات مربوط به 
مقدرات عمومي كشور، همچون چيدمان و توزيع 
بودجه عمومي كشور كه حاصل چنداني در تغيير 
مهندس��ي معطوف به رفع نيازهاي اولويت دار تر 
نداشته يا دست كم به افكار عمومي منتقل نشده 

است. 
۶- اس��تخوان الي زخم م��وازي كاري در برخي 
دس��تگاه هاي درون و بي��رون از دولت كه موجب 

القاي يك ملت و دو دولت مي شود. 
يك دولت خوب و م��ورد اعتم��اد اكثريت قاطع 
مردم، بايد همواره بي لكن��ت و مالحظه و تاخير، 
پاس��خگوي پرس��ش هاي مردم باش��د حتي اگر 
بسياري از آنها ناش��ي از بي اطالعي از پارامترهاي 
ديده نشده يا پس و پنهان باشند. پاسخگويي براي 
همه اركان يك نظام مشروع و مردمي و موجه، يك 

فريضه است و نه يك فضيلت گاه به گاه. 

ايزد تو را كه زهره زهرا رقم زده ست / با نور تو چراغ فلق ها رقم زده ست/ ما خط به خط توايم كه شيرازه بند عشق/ مهر تو را به دفتر دل ها رقم زده ست
دخِت رسالتي تو و مام واليتي/ وين را خدا به نام تو تنها رقم زده ست/ صدق و رضا و پاكي و نبل و خجستگي/ اسم تو را هزار مسما رقم زده ست

گهواره تو دامن وحي است و مهبطش/ درباره تو ام ابيها رقم زده ست/ شأنت تو را همين نه چراغ دل رسول/ بل، چلچراغ محفل طاها رقم زده ست
اعطاي تو به ختم رسل بي دليل نيست/ يزدان تو را شراب ُمهّنا رقم زده ست/ همراهي تو هديه اهلل با علي است/ كه ا ت همعنان و همدل موال رقم زده ست

حق پيش از آنكه خورد به »نون و قلم« قسم/ نام تو را به سدرة طوبا رقم زده ست/ از افضل زنان به فضيلت يگانه تو /بانوي بانوان زمان و زمانه، تو

حسين   منزوي 

صبح روز يكشنبه، دانشجويي از دانشجويان ستاره دار بعد 
از مدت ها تالش و پيگيري، موفق به حضور در دانشگاه شد 
و ثبت نام كرد. كمي بعدتر خبر آمد كه مشكل دانشجويان 
س��تاره دار و محروم از تحصيل حل ش��ده است. هرچند 
هنوز آمار دقيقي از تعداد دانشجويان محروم از تحصيلي 
كه امكان ورود به دانشگاه را پيدا كرده اند در دست نيست 
اما فاطمه سعيدي، نماينده مجلس ش��وراي اسالمي كه 
پيگير پرونده اين دانش��جويان بود، خب��ر ثبت نام مهديه 
گلرو را منتش��ر كرد و مهديه هم با انتش��ار تصوير كارت 
دانشجويي اش در توييتر اين خبر خوب را با اهالي توييتر 
به اشتراك گذاش��ت. همين بهانه اي ش��د تا ميان سيل 
خبرهاي دردناك سقوط هواپيماي تهران-ياسوج، هشتگ 
»س��تاره _دار« داغ ش��ود. كاربري توييت كرده: »مهديه 
گلرو كارت دانشجويي اش را پس گرفت. او حاال دانشجوي 
اقتصاد دانشگاه الزهراست. يك س��تاره در آسمان آينده 
بيش و يك ستاره از پرونده دانشجويان ستاره دار كم، اين 
شادي بيش باد«، كاربر ديگري نوش��ته: »توييت مهديه 
گلرو رو خوندم و ناخودآگاه لبخند اومد روي لبم«، كاربري 
توييت كرده: »خوب ش��د ميون خبر بد سقوط هواپيما، 
خبر خوب مهديه گلرو رس��يد كه اميدوار بش��يم«، كاربر 

ديگري نوشته: »درود به مهديه گلرو با اين خبر خوبي كه 
رس��وند«، كاربري توييت كرده: »به احترام حق برگشت 
مهديه گلرو يك دقيقه سكوت و بعد هم يك كف مرتب«، 
كاربري نوشته: »او ايس��تاد و موفق شد«، كاربري توييت 
كرده: »مهديه گلرو نماد كساني اس��ت كه براي رسيدن 
به خواسته ش��ان مبارزه مي كنن��د، از او بياموزيم«، كاربر 
ديگري نوشته: »دست مريزاد دختر! ُگل كاشتي، اميدوارم 
شاگرد اول بش��ي« و در نهايت كاربري توييت كرده: »تو 
اين س��يل خروش��ان اخبار بد و ناراحت كننده، يك خبر 
فوق الع��اده عالي و خوش��حال كننده هم رس��يد. مهديه 
گلرو كه س��ال ها از ادامه تحصيل محروم بود، با پيگيري و 
شجاعت مثال زدني موفق شد حق مسلم و قانوني خودش 

رو به دست بياره. يك دنيا تبريك.«

»وندال« ها آدم هايي هستند كه درجات مختلفي از جامعه ستيزي دارند و به آنچه اموال عمومي 
اس��ت، آس��يب مي زنند. اگر به اطراف نگاه كنيم، حضور »وندال« ها را در زندگي خود مي بينيم. 
آدم هايي كه با ظاهري موجه، به اموال عمومي آس��يب مي زنند و هيچ دركي از اين اختالل رواني 
ندارند. يادگاري نويس ها روي درخت، ديوار، آثار باستاني و... نمونه اي از »وندال« ها هستند. نمونه اي كه ردپاي خود 
را در شهر و در اماكن مختلف به جا مي گذارند و مي توانند تصاوير زيباي محيط اطراف را خط خطي كنند. عكسي كه 
مي بينيد، يادگاري از يكي از همين »وندال«  هاست. از آدمي كه شش سال پيش براي تفريح به كاخ سعدآباد رفته و با 
چاقوي تيز به جان درخت افتاده تا بنويسد كه »سلطان خسته« است و از كرج آمده. اين عكس را خبرگزاري ايلنا در 

مجموعه اي از زندگي درختان در كاخ سعدآباد و »ونداليسم« نهفته در گردشگري اين مكان  منتشر كرده است. 

اگر روزگاري معضل بسياري 
از افراد اين بود كه به اطالعات 
كافي دسترس��ي نداش��تند 
ح��اال در زمان��ه ش��بكه هاي 
اجتماعي و دسترسي به منابع 
متفاوت خبري، مشكل واقعي 
روبرو شدن با ميزان بس��يار زيادي از داده ها است. ما 
خواه ناخواه بدل به شهرونداني بي دفاع برابر بمباران 
اطالعاتي رسانه هاي متفاوت شده ايم. براي قرن هاي 
متوالي در جريان فرايند تكامل، انسان آموخته بود كه 
برابر نشانه هاي اطرافش واكنش نشان دهد. جاي پايي 
مانده بر خاك، ابرهاي متراكم ، پايين رفتن سطح آب 
رودخانه و... مانند اطالعات براي او عمل مي كردند تا 
بر مبناي پردازش آنان بتواند متناسب با موقعيت براي 
حفظ بقاي خويش تصميمات درستي بگيرد. اين طور 
فرض كنيد كه در روان يكايك ما آدم هاي عصر انفجار 
اطالعات، كهن انس��اِن مراقبي حضور دارد كه مدام 
در كار تفسير و س��نجش داده هاي دريافتي است تا 
فرصت ها را بيابد و از صدمات بگريزد. نكته اينجاست 
كه ما واقعا در معرض تهديداتي شبيه نياكان نخستين 
خويش نيس��تيم اما واكنش  دروني مان در مواردي 
پرشمار شبيه همان انسان هاي اوليه است: مي ترسيم، 
اضطراب به سراغ مان مي آيد، براي ستيز يا گريز آماده 
مي ش��ويم و... غريب تر آنكه در بيشتر مواقع نسبت 
اطالعات دريافتي با موقعيت زندگي ما هيچ تناسبي 
با شدت اين واكنش هاي دروني ندارد،  مي گويند هربار 
كسي به سقراط نزديك مي شد تا ماجرايي را برايش 
تعريف كند فيلس��وف يوناني از او مي خواست  به سه 
چيز فكر كند: نخس��ت آيا از درس��تي خبر مطمئن 
است؟ دوم آيا شنيدن آن حرف به مصلحت سقراط 
است؟ سوم  آيا مطلع ش��دن از ماجرا به نفع نزديكان 
او است؟ اگر پاسخ هركدام از اين پرسش ها منفي بود، 
سقراط از شنيدن ماجرا س��ر باز مي زد. گمانم در اين 
هنگامه غريب بمباران اطالعات ما هم بايد فيلترهايي 
شبيه فيلسوف نازنين قصه  داشته باشيم تا بتوانيم از 
بسياري حمالت اضطراب  و عواطف ويرانگر در امان 

بمانيم؛ نهايتا ندانستن هم گاهي حق مسلم ما است. 

به ش��ترمرغ گفتن��د بپر، گفت من ش��ترم، 
گفتند بار ببر، گفت من مرغم. حاال حكايت 
ماس��ت؛ خيلي هاي مان. صحب��ت از حقوق 
ش��هروندي كه مي ش��ود، مي پريم وس��ط و 
گريبان مي دريم كه »بله آق��ا، حق كه دادني 
نيس��ت، گرفتنيه. باي��د مطالبه كني��م.« و 
پاي مسووليت هاي ش��هروندي كه به ميان مي آيد، شروع مي كنيم 
سوت بلبلي زدن و آسمان را تماشا كردن. فكر مي كنيم دست، فقط 
براي گرفتن است، دادني در كار نيست. نمونه ساده ملموسش، همين 
اوضاع هواي تهران، همين اتومبيل  هاي تك سرنشين كه بيشتر از ۶0 
درصد اتومبيل  هاي توي خيابان هاي تهران را تشكيل مي دهند. بله، 
درست خوانديد: ش��صت درصد! آن هم در شرايطي كه آسمان مدام 
تيره تر و روزهاي آلوده سال مدام بيشتر مي شوند. ديدن اتومبيل  هاي 
تك سرنش��ين، آن هم در روزهاي آلودگي و حسرت هواي پاك، من 
را ياد آن بابايي مي اندازد كه همراه عده اي توي قايقي نشس��ته بود و 
داش��ت زير خودش را س��وراخ مي ك��رد و وقتي هم به��ش اعتراض 
مي كردند، مي گفت »به شما چه؟ دارم زير خودم رو سوراخ مي كنم.« 
در اين شصت،  هفتادساله اخير، شهر و شهرنشيني در كشور ما از نظر 
كمي توسعه شگفت انگيزي را سپري كرده اما از نظر كيفي، نه چندان. 
اگر مراتب شهري شدن را، اول شهرنشيني بدانيم و بعد شهربندي و 
بعد شهروندي، بايد گفت هنوز بخش زيادي از جمعيت شهري ما در 
همان دو مرحله اول قرار دارد و مانده تا به شأن شهروندي برسد. آقاي 
رييس جمهور، سال گذشته منشور حقوق ش��هروندي را ابالغ كرد. 
خيلي هم خوب و قابل احترام است. اما كافي نيست. در كنارش حتما 
الزم است نهادهاي غيردولتي و غيرحكومتي درباره »مسووليت هاي 
شهروندي« هم حرف بزنند. اصال مگر حقوق بدون مسووليت وجود 
دارد؟  بعضي پديده ها، مثل همين هواي پاك. . . ما به عنوان شهروند 
در قبالش مس��ووليتي نداريم؟ نمي دانم واقعا اگر خروجي اگزوز هر 
اتومبيل  به جاي هواي شهر، درون همان اتومبيل بود، بازهم شصت 
درصد اتومبيل هاي خيابان ها تك سرنشين بودند؟ يا فقط آنهايي كه 
كاري حياتي و ويژه داشتند، تك سرنشين راه مي افتادند؟ به دوستي 
اين را گفتم، گفت »خب شبكه حمل ونقل عمومي رو توسعه بدن، ما 
ازش استفاده مي كنيم.« گفتم »مراقب باش خسته نشي رفيق جان!« 
بلعيدن لقمه آماده هنر نيست، ما بايد براي خودمان هم نقشي قائل 
باشيم و حواس مان باش��د كه شهروندي فقط مطالبه حقوق نيست، 
مسووليت در قبال محيط و مردم هم هست. حق و مسووليت دو روي 

يك سكه اند؛ يكي بدون ديگري محلي از اعراب ندارد. 

ما مسلمانيم و خدا و پيامبرمان توصيه كرده اند كه 
قتل نفس حرام اس��ت و نجات يك انسان مترادف 
نجات انسانيت است. مع ذلك در بعضي مطبوعات، 
در اين يكي، دو روز اخير ديدم كه رييس جمهورمان 
را مالمت كرده اند بلكه تخطئه اش كرده اند كه چرا 
در آشفته بازار ارز سه وزير را مامور بررسي خودكشي 
يك متهم به جاسوس��ي ك��رده و از آنه��ا گزارش 
خواسته. اتفاقا اگر جان آدميزاد، متهم يا غيرمتهم، 
بي بها بود و مس��ووالن عاليرتبه نظام به آن اهميت 
نمي دادند و نس��بت به چنين اتفاقاتي بي اعتنايي 
مي كردند بايد سرزنش ش��ان بلكه بازخواست شان 
مي كرديم. ضمن اينكه در كدام منطق و طبق چه 
دس��تور ديني يا انقالبي، ارز مهم تر از جان آدميزاد 
است؟ ارز مهم است و حتما بايد دولت اهتمام كند 
و بي ساماني  اقتصادي اش را سامان بدهد، اما آيا گران 
شدن ارز به نظام اسالمي اجازه مي دهد تا خودكشي 

يك زنداني را پشت گوش بيندازد؟
نكته ديگر گره زدن پروژه نفوذ است با فعاليت هاي 
زيس��ت محيطي. در هر ش��غلي و در هر طايفه اي 
ممكن است جاسوس احتمالي يا قطعي پيدا شود. 
وزارت اطالعات و نهاده��اي امنيتي را براي همين 
س��اخته اند تا مراقبت كنند و چش��م و گوش شان 
باز باشد و به موقع دفع شر كنند و جلوي تحركات 
دش��من را بگيرند. اما - احيانا- اگر در بين نظاميان 
جاسوسي را بگيرند، از فردايش بايد كل نظامي ها را 
به يك چشم ديگر نگاه كنيم؟ آيا اگر در بين- فرضا، 
بالنسبت- روحانيان، به تعبير امام، يكي فاسد شد، 
بايد حق و حق��وق مجموعه اي را نادي��ده بگيريم 
و به اين بهانه با همه دربيفتيم و گن��اه دگري را به 
نام بي گناهان بنويس��يم؟ آيا مس��اله آب، كه همه 
مي دانيم جدي است، يا مس��اله گونه هاي جانوري 
كه حس��ابي در اي��ن جغرافيا - زبان بس��ته ها- در 
معرض خطرند، به خاطر لو رفت��ن يكي، بايد از اين 
به بعد تبديل به موضوعاتي شوند كه كسي جرات 
بازگويي ش��ان را نداش��ته باش��د و با ترس و لرز در 
مطبوعات بنويسند و مس��ووالن را هشدار بدهند؟ 
يكي از روزنامه ها عكس��ي انداخته كه خانم ابتكار 
دارد به آقاي سيدامامي جايزه مي دهد. اين عكس 
را انداخته اند و زيرش نوشته اند چتر سبز جاسوسي. 
يعني چه؟ يعني بايد خانم ابتكار را شماتت كنيم كه 
چرا به يكي كه بعدا متهم به جاسوسي شده و دست 
بر قضا در سلولش خودش را حلق آويز كرده، جايزه 
داده؟ چه ربطي دارد؟ با اين دست فرمان پيش برويم 
بايد مسووالن دانشگاه امام صادق را هم احضار كنيم 
و بگوييم چرا چنين شخصي را استخدام كرده ايد؟ 
اين مغالطه خطرناك است و اگر بي مباالتي كنيم 
نه فقط همه را با آن بدنام مي كنيم بلكه عرصه را بر 
همه تنگ مي كنيم. همين پري��روز در روزنامه اي 
عكس يوزپلنگ ايراني را انداخته بودن��د و آن را به 
پروژه نفوذ نس��بت داده بودند. منظور چيست؟ آيا 
از اين به بعد هرجا يوز ايراني ديديم بايد با ماش��ين 
زيرش بگيريم و تف و لعن��ش كنيم؟ آيا اينكه روي 
لباس فوتباليست ها عكس يوز انداخته اند، معني اش 
اين اس��ت كه امريكايي ها به اهداف ننگين ش��ان 
رس��يده اند؟ آيا از فردا هركس جلوي كوهخواري 
بايس��تد يا دفاع از حيوانات را فرياد بزن��د بايد به او 

مظنون شويم و برايش دردسر درست كنيم؟
قضيه محيط زيست شوخي بردار نيست و نمي شود 
بلكه به مصلحت نيس��ت تا آن را ب��ه نفوذ مرتبط 
كنيم. من نمي گويم امريكايي ها از اين ناحيه نفوذ 
نكرده ان��د. مي گويم نه فقط از اينجا ك��ه از جاهاي 
ديگر هم نف��وذ كرده اند و يحتم��ل مي كنند. مگر 
يكي از مدي��ران تلويزيون االن در قطر ننشس��ته و 
بد جمهوري اس��المي را نمي گويد و عرض همه را 
نمي برد؟ آيا از فردا بايد به كاركنان و مديران رسانه 
ملي به ديده ش��ك و ظن بنگريم؟ يك نگراني من 
اين است كه همان باليي كه س��ر مطبوعات آمد و 
بخش��ي از حاكميت، كل روزنامه نگاران را به چشم 
خائن و مزدور نگاه كردند، به فعاالن محيط زيست 
هم تس��ري پيدا كند و من بعد ديگر كس��ي جرات 
نكند جلوي نابودكننده ه��اي منابع آبي و طبيعي 
بايستد و از محيط زيس��ت دم برآورد. به خصوص 
وقتي مي بينم و مي ش��نوم كه راه حل هاي مقابله با 
بحران آب، كمپلت به پروژه نفوذ منسوب مي شود 
و رس��انه ملي چنين وانمود مي كند كه آش بي آبي 
را جاس��وس هاي مزدور امري��كا براي مان پخته اند 
بيمناك مي ش��وم كه جدي بودن بحران آب، لوث 
شود و مردم و مسووالن از ترس اينكه يك وقت زير 
سوال بروند، بي خيال آن شوند و اين ته مانده منابع 
آبي را هم هدر بدهند، كمااينكه داده اند. حقيقت اين 
اس��ت كه خانم ابتكار و آقاي كالنتري و باقي مردم 
و مسووالن بايد با فراغ بال به كارها ومسووليت شان 
بپردازند و مقابله با نفوذ را هم به نهادهاي اطالعاتي 
بس��پرند. محيط زيست البته پوش��ش دم دستي و 
مناسبي است براي خائنان و جاسوسان. حتي آنها 
كه خود مخرب اصلي محيط زيستند، قيافه مدافع 
به خ��ود مي گيرن��د و فعاليت هاي »س��بز« انجام 
مي دهند، اما به خاطر چند بي نماز كه در مسجد را 
نبايد بست. شما فكر كرديد جاسوس ها در كسوت ها 
و پوش��ش هاي ديگر وارد كش��ور ما نمي شوند؟ آيا 
امريكا تمام همتش را گذاشته تا فقط و فقط در دو، 
س��ه جا نفوذ كند؟ چون نيك بنگريم آنها جاهاي 

ديگر هم هستند و... 

پاسخگويي، فضيلت يا وظيفه؟

اسم تو را هزار مسما رقم زده ست
در خبرها آمده علت س��قوط هواپيماي آس��مان كه تهران را به 
مقصد ياسوج ترك كرده بود، وضعيت جوي نامناسب، بارش برف 
و باران و بوران بوده و وضعيت جوي، عمليات جس��ت وجو و كار امدادرساني را 
هم سخت كرده است. حاال و با اين خبر يك بار ديگر ايران داغدار عزيزاني است 
كه رفته اند و طلب صبر دارد براي بازماندگاني كه چشم به راه مسافران بوده اند. 
طبق اعالم سازمان هواشناسي، اين وضعيت جوي و بارش هاي غم انگيز تا ۲۴ 
ساعت آينده در ياسوج ادامه دارد و هواي تهران هم امروز، دوشنبه با بيشينه ۱۳ 

درجه سانتيگراد و كمينه ۲ درجه سانتيگراد باراني است. 

بارش هاي غم انگيز ادامه دارد

يك خبر خوب براي اميدواري

مسجد و بي نمازشهرنشين، شهربند، شهروندحِق ندانستن

تلگرام چي

خبر تكان دهنده بود. با س��قوط 
هواپيماي��ي ك��ه ق��رار ب��ود در 
فرودگاه ياسوج فرود بيايد، حدود 
۶۶ نف��ر از هموطنان م��ان جان 
باختند. ديروز يك��ي از تلخ ترين 
روزهاي س��ال ۹۷ بود و بي شك 
ايرانيان سوگوار شدند. متاسفانه 
حوادث دلخ��راش با مرگ هاي دس��ته جمعي در چند 
ماه گذش��ته چندين و چن��د بار ب��راي هموطنان مان 
حادث ش��ده. باز هم متاس��فانه برنامه هاي پيام رسان 
موبايلي نظي��ر تلگرام پذيراي بغض و كينه هايي ش��د 
كه يك حادثه دلخ��راش را آلوده به سياس��ت كردند. 
مخالفان دولت، بي آنكه اندكي تحقيق كنند و دريابند 
كه هواپيم��اي س��قوط ك��رده بي��ش از دو دهه عمر 
داش��ت، آن را هواپيم��اي برجامي قلم��داد كردند- از 
نظر سياس��ي اين طور بيش��تر صرف داش��ت البد!- و 
سياس��ت هاي خارجي دولت را به چالش كش��يدند و 
در اظهارنظرهايي ش��گفت انگيز گفتند نتيجه برجام 
و... همين اس��ت. تا جاي��ي كه مي داني��م در معادالت 
سياس��ي بين الملل روس��يه و چين، ش��رق محسوب 
مي شوند و اين دو كش��ور هم جزو۱+ ۵ بودند. از طرف 
ديگر سقوط يك هواپيماي قديمي چه ربطي به برجام 
دارد؟ اگر برجام قرار بود يك حسن داشته باشد همين 
نوسازي ناوگان هوايي كش��ور بود كه آن هم با جرزني 
امري��كا و رويكرده��اي محافظه كارانه ش��ركت هاي 

ايرباس و بويينگ ب��ه كندي در حال انجام اس��ت. اگر 
برجام نب��ود هم همي��ن هواپيماي قديم��ي فرودگاه 
مهرآباد را به مقصد ياسوج ترك مي كرد و متاسفانه به 
مقصد نمي رسيد. اگر مقصود اين اس��ت كه چرا همه 
ناوگان هوايي كشور نو نشده اند، مطالبه به حقي است 
و ربطي به اين دولت و دولت قبل ن��دارد. در هر صورت 
غربي ها بيش از سه دهه است كه ناجوانمردانه ناوگان 
هواپيمايي كشور را تحريم كرده اند و دودش در چشم 
شهروندان ايراني مي رود. عده اي ديگر از مخالفان دولت 
خواستار استعفاي وزير راه و شهرسازي شدند، آن هم 
در حالي كه هنوز الشه هواپيما پيدا نشده و علت حادثه 
مشخص نشده است. اساسا س��قوط هواپيما در نتيجه 
يك حادثه، امري غيرمعمول نيست و مشخصا ربطي به 
عملكرد وزيران ندارد. كمااينكه در دولت قبل هم وقتي 
مخالفان احمدي نژاد در پي س��قوط هواپيما خواستار 
استعفاي وزير راه مي شدند، به نظر مطالبه غيرمعقولي 

بود. 
در هر ص��ورت تجربه نش��ان داده در عص��ر تلگرام اگر 
هواپيمايي س��قوط كرد، اگ��ر زلزل��ه رخ داد، اگر برف 
س��نگين آمد، اگر كش��تي غرق ش��د، اگر دنبال خبر 
هس��تيم تلگ��رام خيلي منب��ع خوبي نيس��ت، چون 
بيش از هرچيز س��روكارتان با حرف هاي غيرمنطقي، 
قضاوت ه��اي عجوالنه و البته با ژس��ت كارشناس��انه 
خواهد بود. ان��گار كه نه ان��گار م��رگ هموطنان مان 

دلخراش تر از اين حرف هاي كم ارزش است. 

كارشناسان هواپيما در تلگرام

مجتبا   پورمحسن

سروتونين 

خبره��اي ب��د زياد اس��ت اما 
من براي سروتونين به دنبال 
خبر ه��اي خ��وب هس��تم و 
بهترين خبري ك��ه اين هفته 
براي ش��ما دارم اين است كه 
اولي��ن تش��ت ماه��ي گلي را 
امروز جلوي يك گل فروش��ي 
در خيابان پاس��داران ديدم. البته درس��ت ترش اين 
اس��ت كه اولين تش��ت ماهي گلي را در هواي باراني 
و زير آس��ماني آب��ي در خياب��ان پاس��داران ديدم. 
من عاش��ق نش��انه هاي عيد هس��تم، مثل شما. من 
هيچ وق��ت نمي توانم فصل مورد عالق��ه ام را نام ببرم 
چون فصل م��ورد عالقه من هويت مس��تقلي ندارد؛ 
بهاري اس��ت كه از زمس��تان شروع مي ش��ود. فصل 
مورد عالقه من فقط چند روز اس��ت، از همين روزها 
شروع مي شود و تا لحظه سال تحويل هم ادامه دارد. 
يعني درس��ت از روزي كه سر و كله س��بزه و ماهي و 
سنجد و س��منو در مغازه ها پيدا مي شود. از لحظه اي 
كه خيابان ها بي حس��اب و كتاب ش��لوغ مي ش��وند 
و همه اين ش��لوغي را مي اندازند گردن ش��ب عيد. 
از روزي كه ش��ب عيد ش��بيه به تمام گروهك هاي 
تروريستي مس��ووليت تمام نابساماني هاي شهر را به 
عهده مي گيرد. از روزي كه مردم دنبال اس��كناس نو 
هس��تند و همين كه كسي در بس��اط پول هاي شما 
چشمش به اسكناس نويي مي افتد از شما مي خواهد 

كه آن را با اس��كناس كهنه تري تاخت بزنيد. امروز با 
ديدن اولين تش��ت ماهي گلي به فصل مورد عالقه ام 
رسيدم. از همين حاال آرزو مي كنم كه اي كاش تمام 
اين ماهي گلي ها را مردم بخرند. آرزو مي كنم كه اي 
كاش كمپي��ن »نه ب��ه ماهي گل��ي« راه نيفتد چون 
سفره هفت سين بيشتر از هركسي براي بچه هاست 
و چشم بچه ها در سفره سين بيش��تر از هر سيني به 
دنبال ماهي گلي است كه »س��ين« هم ندارد. آرزو 
مي كنم ك��ه اي كاش تم��ام اين س��بزه ها را بخرند و 
تمام اين س��منوها پيش از آنكه ترش شوند، خورده 
شوند. اگر ش��ما مثل من عاش��ق همين فصل بي نام 
و نش��ان هس��تيد اين روزها در خيابان قدم بزنيد. از 
ديدن آكواريوم هاي بزرگ پر از ماهي يا تش��ت هاي 
بزرگ پر از ماهي لذت ببري��د و ماهي هايي را بخريد 
كه زياد هم گلي نيس��تند چون احتمال اين هس��ت 
كه اي��ن بينواها به بهانه همان لكه هاي س��ياه لحظه 
تحويل س��ال در كنار خانواده اي نباش��ند. از ديدن 
س��نبل هاي رنگارنگ لذت ببريد و س��منو ها را مزه 
كنيد تا بدانيد كه كدام مغازه بهترين س��منو را دارد 
حتي اگر مثل من سمنو دوس��ت نداريد. اين روزها 
را خدا باراني كرده كه حال مان بهتر باش��د. راستش 
را بخواهيد از بهترين فصل س��ال بايد زير باران لذت 
برد. مص��داق عيدي فصل م��ورد عالقه م��ن »بوي 
عيدي« »فرهاد مهراد« است؛ آن را گوش كنيد و به 

دنبال نشانه هايش در كوچه و خيابان باشيد. 

فصلي كه در ميان ۴ فصل نيست 

رامبد   خانلري

سيدعلي ميرفتاح اميرحسين  كاميار كاوه  فوالدي نسباحمد پورنجاتي 

#  ستاره_دار


