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ن نوش
شوكرا 

تخته سياه

اسم تو را هزار مسما رقم زدهست

ايزدتوراكهزهرهزهرارقمزدهست/بانورتوچراغفلقهارقمزدهست/ماخطبهخطتوايمكهشيرازهبندعشق/مهرتورابهدفتردلهارقمزدهست
ِ
دخت رسالتي تو و مام واليتي /وين را خدا به نام تو تنها رقم زدهست /صدق و رضا و پاكي و نبل و خجستگي /اسم تو را هزار مسما رقم زدهست

گهواره تو دامن وحي است و مهبطش /درباره تو امابيها رقم زدهست /شأنت تو را همين نه چراغ دل رسول /بل ،چلچراغ محفل طاها رقم زدهست
اعطاي تو به ختم رسل بيدليل نيست /يزدان تو را شراب ُمه ّنا رقم زدهست /همراهي تو هديهاهلل با علي است /كهات همعنان و همدل موال رقم زدهست

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

حسين منزوي
نگاه آخر

احمد پورنجاتي

پاسخگويي ،فضيلت يا وظيفه؟

در يك مجتمع مس��كوني،
اگر يكي از ساكنان ،بيهيچ
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 نوبتبندي مديريت
س��اختمان ،همان مس��ووليت بر عهدهاش باشد
يا در ازاي پذيرش آن از امتيازي برخوردار ش��ود،
كاري جز انجام وظيفه نميكن��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 ردههاي
مديريت��ي  -به كاري گم��ارده ش��دهاند 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 ويژگيها ميتواند گريزگاه
يا توجي��ه يا دس��تاويزي ب��راي چشمپوش��ي از
كاستي يا سهلانگاري يا خطا و بيتدبيري كه گاه
پيامدهاي سنگين و جبرانناپذيري براي جامعه
دارد ،باش��د؟ هرگز .واقعيت عادي ش��ده از فرط
تكرار و رواج اين اس��ت كه بس��ياري از چالشها و
ناكارآمديها و ناكاميهايي كه گاه به يك موضوع
پيچيده اجتماعي تبديل ميشود ،حاصل برخي
ندانمكاريها يا س��هلانگاريها و بيتوجهيها به
هشدارها يا نشانههايي اس��ت كه مدتها پيش از
وقوع لحظه بحراني ،از سوي ناظران صاحبنظر و
كارشناس يا حتي از سوي فعاالن در عرصه رسانه
يا ش��بكههاي 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��بزني و انگيزهخوانيه��اي
گوناگون مواجه ش��ده اس��ت .چرا؟! نميدانم اين
بختك س��نگين «كوررنگ��ي سياس��ي» در نگاه
ب��ه واقعيتهاي جامعه ،ش��ر خود را از س��ر ملت
و دولت (منظ��ورم مجموعه حاكميت اس��ت) بر
ميدارد .اين آفت يا بيماري نه تنها موجب عوضي
ديدن واقعيت ميش��ود ،نهتنه��ا در چارهجويي
براي چالشه��اي گوناگ��ون اخت�لال و انحراف
ايجاد ميكند بلكه از همه مهمتر ،قاتل خونس��رد
اما بيرحم «اعتماد» در جامعه اس��ت .شعبده باز
و تردس��ت ماهري اس��ت براي هرچ��ه عميقتر
كردن شكافهاي اجتماعي و تلف كردن سرمايه
اجتماعي .اين اس��ت كه ديگر حتي راس��تترين
حرف را هم كسي باور نميكند و زير هر كاسهاي
يك نيمكاسه پنهان ميبيند .با تجربه آزمودهشده
در همه جاي جهان ،تنها چاره اين چالش بزرگ،
پاسخگويي بيقيد و ش��رط و بهنگام و با حوصله
و آماده براي چون و چراهاي ريز و درش��ت اس��ت
بدون كمترين نشانهاي از تهديد يا ايجاد ناامني از
پيامدهايپرسشبيپرده.
در يك نگاه گذرا به مهمترين پرسشهاي كنوني
جامعه،گمانميكنماينفهرستاولويتهاست:
 -۱تبيين بيپ��رده واقعيت مش��كالت اقتصادي
و معيش��تي و نابس��امانيهاي بيمناككننده از
بيثباتي بازارهاي توليدي و بازرگاني و پولي و مالي
و علت وجود يا انتخاب رويكرد «شوك » در عرصه
اقتصاد.
 -۲موان��ع اص�لاح و مبارزه با ريش��ههاي فس��اد
سيستمي و دامنگستر در بخشهاي گستردهاي
از ساختار اداري كشور كه به تداوم اقتصاد پنهاني و
رانتيرانجاميدهاست.
 -۳علته��اي حركته��اي زيكزاگ��ي دول��ت
در برخ��ي سياس��تها و برنامهه��اي اقتص��ادي
و اجتماع��ي همچ��ون بح��ث يارانهه��ا و قيمت
حامله��اي ان��رژي و بازاره��اي مال��ي و س��ود
سپردههاي بانكي و بازگش��ت به الگوي دستوري
و دخال��ت در روند فعاليت بنگاهه��ا و نيز توقف يا
كنديگسترشپوششخدماتبيمههمگاني.
 -۴از نفس افتادن نسبي ماشين سياست خارجي
براي پيشبرد رويكرد تعاملي دولت با جهان.
 -۵نصفه و نيمه رها كردن سياست شفافسازي
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 اولويتدارتر
نداشته يا دستكم به افكار عمومي منتقل نشده
است.
 -۶اس��تخوان الي زخم م��وازيكاري در برخي
دس��تگاههاي درون و بي��رون از دولت كه موجب
القاي يك ملت و دو دولت ميشود.
يك دولت خوب و م��ورد اعتم��اد اكثريت قاطع
مردم ،بايد همواره بيلكن��ت و مالحظه و تاخير،
پاس��خگوي پرس��شهاي مردم باش��د حتي اگر
بسياري از آنها ناش��ي از بياطالعي 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.

به تماشاي خويش
اميرحسين كاميار
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بارشهاي غمانگيز ادامه دارد

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��توجو و كار امدادرساني را
هم سخت كرده است .حاال و با اين خبر يك بار ديگر ايران داغدار عزيزاني است
كه رفتهاند و طلب صبر دارد براي بازماندگاني كه چشم به راه مسافران بودهاند.
طبق اعالم سازمان هواشناسي ،اين وضعيت جوي و بارشهاي غمانگيز تا 24
ساعت آينده در ياسوج ادامه دارد و هواي تهران هم امروز ،دوشنبه با بيشينه 13
درجه سانتيگراد و كمينه 2درجه سانتيگراد باراني است.

تيتر مصور| ايران عزادار است
عليديواندري

آييننامه اخالقحرفهايروزنامهاعتمادرادرسايتبخوانيد

صاحب امتياز و مديرمسوول :الياس حضرتي
جانشين مدير مسوول و رييس شوراي سياستگذاري :بهروز بهزادي
سردبير  :سيدعلي ميرفتاح
معاون اجرايي :حجت طهماسبي
مشاور مدير مسوول :محمد حضرتي
رئيس سازمان آگهي ها :علي حضرتي
نشاني:خيابان ستارخان ،خيابان كوثر دوم ،بن بست مينو
تلفنخانه 66124024 - 66124025:نمابر66124021:
توزيع :نشر گستر امروز تلفن61933000 :
چاپ:نشر روزتاب تلفن 44545076:
اذان ظهر12/18:

كرگدننامه

متن در حاشيه

كاوه فوالدينسب

حق ندانستن
ِ

شهرنشين ،شهربند ،شهروند

به ش��ترمرغ گفتن��د بپر ،گفت من ش��ترم،
گفتند بار ببر ،گفت من مرغم .حاال حكايت
ماس��ت؛ خيليهايمان .صحب��ت از حقوق
ش��هروندي كه ميش��ود ،ميپريم وس��ط و
گريبان ميدريم كه «بله آق��ا ،حق كه دادني
نيس��ت ،گرفتنيه .باي��د مطالبه كني��م ».و
پاي مسووليتهاي ش��هروندي كه به ميان ميآيد ،شروع ميكنيم
سوتبلبلي زدن و آسمان را تماشا كردن .فكر ميكنيم دست ،فقط
براي گرفتن است ،دادني در كار نيست .نمونه ساده ملموسش ،همين
اوضاع هواي تهران ،همين اتومبيلهاي تكسرنشين كه بيشتر از60
درصد اتومبيلهاي توي خيابانهاي تهران را تشكيل ميدهند .بله،
درست خوانديد :ش��صت درصد! آن هم در شرايطي كه آسمان مدام
تيرهتر و روزهاي آلوده سال مدام بيشتر ميشوند .ديدن اتومبيلهاي
تكسرنش��ين ،آن هم در روزهاي آلودگي و حسرت هواي پاك ،من
را ياد آن بابايي مياندازد كه همراه عدهاي توي قايقي نشس��ته بود و
داش��ت زير خودش را س��وراخ ميك��رد و وقتي هم به��ش اعتراض
ميكردند ،ميگفت «به شما چه؟ دارم زير خودم رو سوراخ ميكنم».
در اين شصت،هفتادساله اخير ،شهر و شهرنشيني در كشور ما از نظر
كميتوسعهشگفتانگيزيراسپريكردهاماازنظركيفي،نهچندان.
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
رييسجمهور ،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 «مسووليتهاي
شهروندي» هم حرف بزنند .اصال مگر حقوق بدون مسووليت وجود
دارد؟ بعضي پديدهها ،مثل همين هواي پاك . . .ما بهعنوان شهروند
در قبالش مس��ووليتي نداريم؟ نميدانم واقعا اگر خروجي اگزوز هر
اتومبيل بهجاي هواي شهر ،درون همان اتومبيل بود ،بازهم شصت
درصد اتومبيلهاي خيابانها تكسرنشين بودند؟ يا فقط آنهايي كه
كاري حياتي و ويژه داشتند ،تكسرنشين راه ميافتادند؟ به دوستي
اين را گفتم ،گفت «خب شبكه حملونقل عمومي رو توسعه بدن ،ما
ازشاستفادهميكنيم».گفتم«مراقبباشخستهنشيرفيقجان!»
بلعيدن لقمه آماده هنر نيست ،ما بايد براي خودمان هم نقشي قائل
باشيم و حواسمان باش��د كه شهروندي فقط مطالبه حقوق نيست،
مسووليت در قبال محيط و مردم هم هست .حق و مسووليت دو روي
يكسكهاند؛يكيبدونديگريمحليازاعرابندارد.

اگر روزگاري معضل بسياري
از افراد اين بود كه به اطالعات
كافي دسترس��ي نداش��تند
ح��اال در زمان��ه ش��بكههاي
اجتماعي و دسترسي به منابع
متفاوت خبري ،مشكل واقعي
روبرو شدن با ميزان بس��يار زيادي از دادهها است .ما
خواه ناخواه بدل به شهرونداني بيدفاع برابر بمباران
اطالعاتي رسانههاي متفاوت شدهايم .براي قرنهاي
متوالي در جريان فرايند تكامل ،انسان آموخته بود كه
برابرنشانههاياطرافشواكنشنشاندهد.جايپايي
مانده بر خاك ،ابرهاي متراكم  ،پايين رفتن سطح آب
رودخانه و ...مانند اطالعات براي او عمل ميكردند تا
برمبنايپردازشآنانبتواندمتناسبباموقعيتبراي
حفظبقايخويشتصميماتدرستيبگيرد.اينطور
فرض كنيد كه در روان يكايك ما آدمهاي عصر انفجار
انس��ان مراقبي حضور دارد كه مدام
اطالعات ،كهن
ِ
در كار تفسير و س��نجش دادههاي دريافتي است تا
فرصتها را بيابد و از صدمات بگريزد .نكته اينجاست
كهماواقعادرمعرضتهديداتيشبيهنياكاننخستين
ش درونيمان در مواردي
خويش نيس��تيم اما واكن 
پرشمارشبيههمانانسانهاياوليهاست:ميترسيم،
اضطراب به سراغمان ميآيد ،براي ستيز يا گريز آماده
ميش��ويم و ...غريبتر آنكه در بيشتر مواقع نسبت
اطالعات دريافتي با موقعيت زندگي ما هيچ تناسبي
باشدتاينواكنشهايدرونيندارد ،ميگويندهربار
كسي به سقراط نزديك ميشد تا ماجرايي را برايش
تعريف كند فيلس��وف يوناني از او ميخواست 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 پرسشها منفي بود،
سقراط از شنيدن ماجرا س��ر باز ميزد .گمانم در اين
هنگامهغريببمباراناطالعاتماهمبايدفيلترهايي
شبيه فيلسوف نازنين قصه داشته باشيم تا بتوانيم از
ب و عواطف ويرانگر در امان
بسياري حمالت اضطرا 
بمانيم؛نهايتاندانستنهمگاهيحقمسلممااست.
تلگرامچي

سروتونين

كارشناسان هواپيما در تلگرام

فصلي كه در ميان  ۴فصل نيست

خبر تكاندهنده بود .با س��قوط
هواپيماي��ي ك��ه ق��رار ب��ود در
فرودگاه ياسوج فرود بيايد ،حدود
 66نف��ر از هموطنانم��ان جان
باختند .ديروز يك��ي از تلخترين
مجتبا پورمحسن روزهاي س��ال  ۹۷بود و بيشك
ايرانيان سوگوار شدند .متاسفانه
حوادث دلخ��راش با مرگهاي دس��تهجمعي در چند
ماه گذش��ته چندين و چن��د بار ب��راي هموطنانمان
حادث ش��ده .باز هم متاس��فانه برنامههاي پيامرسان
موبايلي نظي��ر تلگرام پذيراي بغض و كينههايي ش��د
كه يك حادثه دلخ��راش را آلوده به سياس��ت كردند.
مخالفان دولت ،بيآنكه 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 اينطور بيش��تر صرف داش��ت البد! -و
سياس��تهاي خارجي دولت را به چالش كش��يدند و
در اظهارنظرهايي ش��گفتانگيز گفتند نتيجه برجام
و ...همين اس��ت .تا جاي��ي كه ميداني��م در معادالت
سياس��ي بينالملل روس��يه و چين ،ش��رق محسوب
ميشوند و اين دو كش��ور هم جزو 5 +1بودند .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 محافظهكارانه ش��ركتهاي
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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 ميكرد و متاسفانه به
مقصد نميرسيد .اگر مقصود اين اس��ت كه چرا همه
ناوگان هوايي كشور نو نشدهاند ،مطالبه به حقي است
و ربطي به اين دولت و دولت قبل ن��دارد .در هر صورت
غربيها بيش از سه دهه است كه ناجوانمردانه ناوگان
هواپيمايي كشور را تحريم كردهاند و دودش در چشم
شهروندان ايراني ميرود .عدهاي 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 احمدينژاد در پي س��قوط هواپيما خواستار
استعفاي وزير راه ميشدند ،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 حرفهاي غيرمنطقي،
قضاوته��اي عجوالنه و البته با ژس��ت كارشناس��انه
خواهد بود .ان��گار كه نه ان��گار م��رگ هموطنانمان
دلخراشتر از اين حرفهاي كمارزش است.

عكسنوشت

خبره��اي ب��د زياد اس��ت اما
من براي سروتونين به دنبال
خبره��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
رامبد خانلري
امروز جلوي يك گلفروش��ي
در خيابان پاس��داران ديدم .البته درس��تترش 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��انههاي عيد هس��تم ،مثل شما .من
هيچوق��ت نميتوانم فصل مورد عالق��هام را نام ببرم
چون فصل م��ورد عالقه من هويت مس��تقلي ندارد؛
بهاري اس��ت كه از زمس��تان شروع ميش��ود .فصل
مورد عالقه من فقط چند روز اس��ت ،از همين روزها
شروع ميشود و تا لحظه سال تحويل هم ادامه دارد.
يعني درس��ت از روزيكه سر و كله س��بزه و ماهي و
سنجد و س��منو در مغازهها پيدا ميشود .از لحظهاي
كه خيابانها بيحس��اب و كتاب ش��لوغ ميش��وند
و همه اين ش��لوغي را مياندازند گردن ش��ب عيد.
از روزي كه ش��ب عيد ش��بيه به تمام گروهكهاي
تروريستي مس��ووليت تمام نابسامانيهاي شهر را به
عهده ميگيرد .از روزيكه مردم دنبال اس��كناس نو
هس��تند و همين كه كسي در بس��اط پولهاي شما
چشمش به اسكناس نويي ميافتد از شما ميخواهد
هشتگ روز

كه آن را با اس��كناس كهنهتري تاخت بزنيد .امروز با
ديدن اولين تش��ت ماهي گلي به فصل مورد عالقهام
رسيدم .از همين حاال آرزو ميكنم كه ايكاش تمام
اين ماهي گليها را مردم بخرند .آرزو ميكنم كهاي
كاش كمپي��ن «نه ب��ه ماهي گل��ي» راه نيفتد چون
سفره هفت سين بيشتر از هركسي براي بچههاست
و چشم بچهها در سفره سين بيش��تر از هر سيني به
دنبال ماهي گلي است كه «س��ين» هم ندارد .آرزو
ميكنم ك��ه ايكاش تم��ام اين س��بزهها را بخرند و
تمام اين س��منوها پيش از آنكه ترش شوند ،خورده
شوند .اگر ش��ما مثل من عاش��ق همين فصل بينام
و نش��ان هس��تيد اينروزها در خيابان قدم بزنيد .از
ديدن آكواريومهاي بزرگ پر از ماهي يا تش��تهاي
بزرگ پر از ماهي لذت ببري��د و ماهيهايي را بخريد
كه زياد هم گلي نيس��تند چون احتمال اين هس��ت
كه اي��ن بينواها به بهانه همان لكههاي س��ياه لحظه
تحويل س��ال در كنار خانوادهاي نباش��ند .از ديدن
س��نبلهاي رنگارنگ لذت ببريد و س��منوها 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 حالمان 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 نشانههايش در كوچه و خيابان باشيد.
 #ستاره_دار

يك خبر خوب براي اميدواري

«وندال»ها آدمهايي هستند كه درجات مختلفي از جامعهستيزي دارند و به آنچه اموال عمومي
اس��ت ،آس��يب ميزنند .اگر به اطراف نگاه كنيم ،حضور «وندال»ها را در زندگي خود ميبينيم.
آدمهايي كه با ظاهري موجه ،به اموال عمومي آس��يب ميزنند و هيچ دركي از اين اختالل رواني
ندارند .يادگارينويسها روي درخت ،ديوار ،آثار باستاني و ...نمونهاي از «وندال»ها هستند .نمونهاي كه ردپاي خود
را در شهر و در اماكن مختلف بهجا ميگذارند و ميتوانند تصاوير زيباي محيط اطراف را خطخطي كنند .عكسي كه
ميبينيد ،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
مجموعهاياززندگيدرختاندركاخسعدآبادو«ونداليسم»نهفتهدرگردشگرياينمكان منتشركردهاست.

صبح روز يكشنبه ،دانشجويي از دانشجويان ستارهدار بعد
از مدتها تالش و پيگيري ،موفق به حضور در دانشگاه شد
و ثبتنام كرد .كمي بعدتر خبر آمد كه مشكل دانشجويان
س��تارهدار 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 كردهاند در دست نيست
اما فاطمه سعيدي ،نماينده مجلس ش��وراي اسالمي كه
پيگير پرونده اين دانش��جويان بود ،خب��ر ثبتنام مهديه
گلرو را منتش��ر كرد و مهديه هم با انتش��ار تصوير كارت
دانشجويياش در توييتر اين خبر خوب را با اهالي توييتر
به اشتراك گذاش��ت .همين بهانهاي ش��د تا ميان سيل
خبرهايدردناكسقوطهواپيمايتهران-ياسوج،هشتگ
«س��تاره_دار» داغ ش��ود .كاربري توييت كرده« :مهديه
گلرو كارت دانشجويياش را پس گرفت .او حاال دانشجوي
اقتصاد دانشگاه الزهراست .يك س��تاره در آسمان آينده
بيش و يك ستاره از پرونده دانشجويان ستارهدار 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
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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 خواستهش��ان مبارزه ميكنن��د ،از او بياموزيم» ،كاربر
ديگري نوشته« :دستمريزاد دختر! ُگل كاشتي ،اميدوارم
شاگرد اول بش��ي» و در نهايت كاربري توييت كرده« :تو
اين س��يل خروش��ان اخبار بد و ناراحتكننده ،يك خبر
فوقالع��اده عالي و خوش��حالكننده هم رس��يد .مهديه
گلرو كه س��الها از ادامه تحصيل محروم بود ،با پيگيري و
شجاعت مثالزدني موفق شد حق مسلم و قانوني خودش
رو به دست بياره .يك دنيا تبريك».

سيدعلي ميرفتاح

مسجد و بينماز

ما مسلمانيم و خدا و پيامبرمان توصيه كردهاند كه
قتل نفس حرام اس��ت و نجات يك انسان مترادف
نجات انسانيت است .معذلك در بعضي مطبوعات،
در اين يكي ،دو روز اخير ديدم كه رييسجمهورمان
را مالمت كردهاند بلكه تخطئهاش كردهاند كه چرا
در آشفتهبازار 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،
بيبها بود و مس��ووالن عاليرتبه نظام به آن اهميت
نميدادند و نس��بت به چنين اتفاقاتي بياعتنايي
ميكردند بايد سرزنشش��ان بلكه بازخواستشان
ميكرديم .ضمن اينكه در كدام منطق و طبق چه
دس��تور ديني يا انقالبي ،ارز مهمتر از جان آدميزاد
است؟ ارز مهم است و حتما بايد دولت اهتمام كند
ياقتصادياشراسامانبدهد،اماآياگران
وبيسامان 
شدن ارز به نظام اسالمي اجازه ميدهد تا خودكشي
يكزندانيراپشتگوشبيندازد؟
نكته ديگر گره زدن پروژه نفوذ است با فعاليتهاي
زيس��ت محيطي .در هر ش��غلي و در هر طايفهاي
ممكن است جاسوس احتمالي يا قطعي پيدا شود.
وزارت اطالعات و نهاده��اي امنيتي را براي همين
س��اختهاند تا مراقبت كنند و چش��م و گوششان
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 نظاميها 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 مجموعهاي 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
ميدانيم جدي است ،يا مس��اله گونههاي جانوري
كه حس��ابي در اي��ن جغرافيا  -زبان بس��تهها -در
معرض خطرند ،به خاطر لو رفت��ن يكي ،بايد از اين
به بعد تبديل به موضوعاتي شوند كه كسي جرات
بازگوييش��ان را نداش��ته باش��د و با ترس و لرز در
مطبوعات بنويسند و مس��ووالن را هشدار بدهند؟
يكي از روزنامهها عكس��ي انداخته كه خانم ابتكار
دارد به آقاي سيدامامي جايزه ميدهد .اين عكس
را انداختهاند و زيرش نوشتهاند چتر سبز جاسوسي.
يعنيچه؟يعنيبايدخانمابتكارراشماتتكنيمكه
چرا به يكي كه بعدا متهم به جاسوسي شده و دست
بر قضا در سلولش خودش را حلقآويز كرده ،جايزه
داده؟ چه ربطي دارد؟ با اين دستفرمان پيش برويم
بايد مسووالن دانشگاه امام صادق را هم احضار كنيم
و بگوييم چرا چنين شخصي را استخدام كردهايد؟
اين مغالطه خطرناك است و اگر بيمباالتي كنيم
نهفقط همه را با آن بدنام ميكنيم بلكه عرصه را بر
همه تنگ ميكنيم .همين پري��روز در روزنامهاي
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
لباسفوتباليستهاعكسيوزانداختهاند،معنياش
اين اس��ت كه امريكاييها به اهداف ننگينش��ان
رس��يدهاند؟ آيا از فردا هركس جلوي كوهخواري
بايس��تد يا دفاع از حيوانات را فرياد بزن��د بايد به او
مظنونشويموبرايشدردسردرستكنيم؟
قضيه محيطزيست شوخيبردار نيست و نميشود
بلكه به مصلحت نيس��ت تا آن را ب��ه نفوذ مرتبط
كنيم .من نميگويم امريكاييها از اين ناحيه نفوذ
نكردهان��د .ميگويم نه فقط از اينجا ك��ه از جاهاي
ديگر هم نف��وذ كردهاند و يحتم��ل ميكنند .مگر
يكي از مدي��ران تلويزيون االن در قطر ننشس��ته و
بد جمهوري اس�لامي را نميگويد و عرض همه را
نميبرد؟ 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 روزنامهنگاران را به چشم
خائن و مزدور نگاه كردند ،به فعاالن محيط زيست
هم تس��ري پيدا كند و منبعد ديگر كس��ي جرات
نكند جلوي نابودكنندهه��اي منابع آبي و طبيعي
بايستد و از محيط زيس��ت دم برآورد .به خصوص
وقتي ميبينم و ميش��نوم كه راهحلهاي مقابله با
بحران آب ،كمپلت به پروژه نفوذ منسوب ميشود
و رس��انه ملي چنين وانمود ميكند كه آش بيآبي
را جاس��وسهاي مزدور امري��كا برايمان پختهاند
بيمناك ميش��وم كه جدي بودن بحران آب ،لوث
شود و مردم و مسووالن از ترس اينكه يك وقت زير
سوال بروند ،بيخيال آن شوند و اين تهمانده منابع
آبيراهمهدربدهند،كمااينكهدادهاند.حقيقتاين
اس��ت كه خانم ابتكار و آقاي كالنتري و باقي مردم
و مسووالن بايد با فراغبال به كارها ومسووليتشان
بپردازند و مقابله با نفوذ را هم به نهادهاي اطالعاتي
بس��پرند .محيطزيست البته پوش��ش دمدستي و
مناسبي است براي خائنان و جاسوسان .حتي آنها
كه خود مخرب اصلي محيط زيستند ،قيافه مدافع
به خ��ود ميگيرن��د و فعاليتهاي «س��بز» انجام
ميدهند ،اما به خاطر چند بينماز كه در مسجد را
نبايدبست.شمافكركرديدجاسوسهادركسوتها
و پوش��شهاي ديگر وارد كش��ور ما نميشوند؟ آيا
امريكا تمام همتش را گذاشته تا فقط و فقط در دو،
س��ه جا نفوذ كند؟ چون نيك بنگريم آنها جاهاي
ديگرهمهستندو...

