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آدم بعض��ي از مواقع از دس��ت تحليلهاي دكتر
زيباكالم دوس��ت دارد ش��اخ دربياورد! چراكه معلوم
نيس��ت با تكيه به چه چيزي ميگويد جناب هاشمي
كانديداي خبرگان ميشود .سياست هاشمي مشخص
و تكليفي است ،تكليف حمايت است جناب زيباكالم.
0918...

آفتاب يزد :انتخابات خبرگان برگزار شد و آقاي
هاشمي هم يكي از كانديداهاي رياست بودند.
براي خبرنگار خيلي زش��ت اس��ت كه بعد از آن
حركت افش��ارزاده برود و جلسه روبوسي ترتيب دهد.
تابلو بود سفارش��ي اس��ت .اين خبرنگار هم به جمع
نجفزاده و نيك قدم منش پيوست.
0917...

درود بر شرف ،غيرت ،مردانگي و شجاعت سردار
سليماني كه هميش��ه با گمنامي در حال تالش براي
برقراري امنيت در ايران و خاورميانه هستند.
0917...

من بيمه اختياري تامين اجتماعي دارم ،هر سال
با باالرفتن حقوق كارگ��ران بيمه من هم باال ميرود،
من شاغل نيستم و از پسانداز خرج ميكنم.
0911...

جناب مهندس تركان فرمودند اگر برخي اطرفيان
احمدينژاد 10بار غسل كنند تخلفشان پاك نميشود
ما ميگوييم تا عمر دارند نميشود خواهشمنديم پيام
ما را پخش كنيد.
0917...

آقاي��ان نماين��دهاي ك��ه با ماس��ك وارد مجلس
ش��ده و س��نگ مردم خوزستان را به س��ينه ميزنند
چرا از كس��اني كه هورالعظيم را خشك كردند چيزي
نميگويند؟
0917...

س�لام .چرا برخالف پيگيريه��اي بهعمل آمده
تاكن��ون احكام بازنشس��تگان س��ال 1388آموزش و
پ��رورش با قان��ون مديريت خدمات كش��وري تطابق
نيافته اس��ت و معوقات پرداخت نش��ده اس��ت،علت
چيس��ت؟ حقوق آن دس��ته افرادي كه س��ال 88در
آموزش و پرورش بازنشس��ته شدهاند ،بسيار كم است.
لطفا پيگيري فرماييد.
0913...

هن��گام عصبانيت بر خود مس��لط باش تا هزاران
روز راحت باشي.
0912...

آق��اي رئيسجمهور در مورد تورم معجزه كرد آيا
بهتر نيس��ت در مورد ساير مس��ائل مثل گرانيها هم
معجزه كند.
0918...

جاي تأسف است كه مخابرات با اين همه دارايي و
ثروت و درآمدهاي سرشار از پول همين مردم ،چرا از
اين دكانداران پيامكي عمال حمايت ميكند.
0913...

وجود دانشگاه تربيت معلم (فرهنگيان) ايدهآل و
عادالنه نيست وزارت آموزش و پرورش خودش آزمون
اس��تخدامي برگزار كند و از بين ديپلمهها براي معلم
دبس��تان ،از بين فوقديپلمها براي معلم راهنمايي و
از بين ليسانسها براي معلم دبيرستان آزمون برگزار
كند .يك دوره يكماهه تا س��ه ماهه داوطلبان ذكور
كارت پايان خدمت دوره ضرورت داش��ته باش��ند اين
طرح هم به نفع دولت است هم به نفع ملت.
0915...

درود خدا بر مصدق بزرگ وبزرگزاده ،ملت ايران
قدر او را ميدانند و يادش را گرامي ،مهم اين است در
قلب جا دارد خيابان و ميدان مهم نيست.
0918...

باس�لام .من با روزنامه آفتاب آش��نایی نداشتم تا
امروز که قس��مت تحلیل در مورخ 16دی93بهدستم
رس��ید که پیامی از  0910خطاب به آقای روحانی در
مورد حذف یارانهها نوشته بود یارانه باید به افراد تحت
پوش��ش وغیره تعلق بگیرد حال سوال بنده این است
ک��ه مایی که تحت حمایت هیچ نهادی نیس��تیم و با
حداقل حقوق ،شوفر مردم هستیم تکلیف چیست و با
اینکه ش��غل ما سختترین شغلهاست ولی نه کارگر
نه بازنشسته نه کمیته امدادی نه بهزیستی محسوب
میشویم پس جایگاه ما در این مملکت چیست؟
0911...

با س�لام ،در همين لحظه پس از خواندن صفحه
زندگى روزنامه آفتاب متوجه شدم دچار سكته مغزى
هستم و خودم هم خبر نداشتم چون تمام عالئمى كه
ذكر ش��ده را در خودم حس مىكنم! دوستان محترم،
آفتاب روزنامه تخصصى پزش��كى نيست بلكه روزنامه
سياس��ى و اجتماعى است .خواهش��مندم از درج اين
قبيل مطالب كه نتيجهاى جز ايجاد تشويش و نگرانى
و مضطرب ك��ردن خوانندگان ندارد ج��دا خوددارى
كنيد .اين مطالب باعث ش��ده ب��ود روزنامه را بايكوت
كنم و نش��ريات ديگ��رى را بخ��رم متاس��فانه هنوز
ً
خطمشى تغييرى نكرده است.
0930...

خواهش میکنم لطفا گزارش��گر خود را س��اعت
 6:30صبح تا 9صبح بفرستید خط 4بیآرتی ایستگاه
تقاط��ع آزادی-ن��واب و بعدازظهرها س��اعت 4به بعد
بفرس��تید پل نصر ببینید آیا این طریق سرویسدهی
که مس��افر با عذاب سوار شود ،درست است یا خیر به
ما مس��افران ربطی ندارد مس��افت خط طوالنی است
و اتوب��وس کم .ما از مس��ئوالن س��رویسدهی خوب
میخواهیم.
0919...

پیام های مردمی در صفحات8-6-2

چگونه شاه مخالف تک حزبی ،موسس آن شد!
داستان رستاخیز

پروین مرآت امینی  /ترجمه :شیدا قماشچی

تاری�خ ایران�ی :در دوم ماه
مارس سال  ۱۹۷۵محمدرضا
ش��اه پهلوی ،با لغو نظام چند
حزب��ی ایران مردم کش��ور را
غافلگیر کرد .حزب رس��تاخیز
ب��ه تنهای��ی جانش��ین نظام
چندحزبی ایران شد .در فاصله
م��ارس  ۱۹۷۵تا اکتبر ۱۹۷۸
تالش برای س��ازماندهی این
حزب ناکام ماند و به نارضایتی
مردم دام��ن زد .در اول اکتبر
 ۱۹۷۸در اوج ناآرامیه��ای
سیاسی ،آخرین دبیرکل حزب
استعفا داد و درهای رستاخیز
برای همیشه بسته شدند .این
تصمیم نی��ز همچ��ون دیگر
تصمیمهای اتخاذ شده پس از
س��قوط دکتر مصدق در سال
 ،۱۹۵۳نش��ان از بیم و هراس
داشت؛ هراس��ی که به دنبال
قیامهای مردمی س��ال ۱۹۶۳
شدت یافته و با افزایش قیمت
نف��ت در س��ال  ۱۹۷۳به اوج
رسید.
طی س��الهایی که از انقالب
ای��ران گذش��ت ،خاط��رات
بس��یاری منتش��ر ش��دند که
ش��رایط سیاس��ی  -اقتصادی
دوران پهل��وی را بررس��ی
میکردن��د .اکثر ای��ن آثار با
پش��تیبانی مرک��ز مطالع��ات
خاورمیان��ه دانش��گاه هاروارد
منتش��ر ش��دهاند .ای��ن مرکز
همچنین پروژه تاریخ شفاهی
را راهان��دازی کرد که ش��امل
نقطه نظرات  ۱۳۱نفر اس��ت .به گفته ویراس��تار
مجموعه ،این افراد در فاصله س��الهای  ۱۹۲۰تا
 ۱۹۷۰نقش مهمی در حوادث و تصمیمگیریهای
سیاس��ی ایف��ا کردهاند ی��ا از نزدیک ش��اهد این
ح��وادث و تصمیمگیریها بودهان��د .میکروفیش
اکثر این مصاحبهها در  ۹کتابخانه در کشورهای
مختلف نگهداری میش��ود .پ��س از مدتی مرکز
مطالع��ات خاورمیانه تعدادی از این مصاحبهها را
منتشر کرد.
با بررس��ی شرایط سیاسی این دوران این پرسش
پدید میآید ک��ه چگونه ایده نظام تک حزبی در
ذهن ش��اه شکل گرفت؟ در این مصاحبهها پاسخ
واضحی به این س��ؤال پیدا نمیکنیم؛ چه کسی
مش��اور ش��اه بود و چرا ش��اه حاضر ش��د تا این
تصمیم که به وضوح فاجعهآمی��ز بود را بپذیرد؟
عبدالمجی��د مجی��دی ،رئیس س��ازمان برنامه و
بودجه ( )۱۹۷۳-۱۹۷۷میگوید« :ایده تاس��یس
حزب رس��تاخیز ناگهان از کجا ظاهر ش��د؟ چه
کس��ی آن را پیش��نهاد کرد؟ این واقعا یک سؤال
بزرگ در ذهن من است».
ای��ن مقال��ه قص��د دارد تا به توصیف ش��رایطی
بپردازد که تحت آن ،ش��اه به این باور رس��ید که
تنه��ا راه نجات حکومتش ،ایجاد نظام تک حزبی
است .نویس��نده مقاله زمانی که نخستین بار این
ایده به شاه ارائه شد ،حضور داشت.
در س��ال  ۱۹۶۹فرح در نمایش خصوصی فیلمی
در تهران حضور یافت که منوچهر گنجی نیز یکی
از مدعوین ب��ود .در خالل برنامه ،گنجی به ملکه
نزدیک میش��ود و پیش��نهاد ایجاد یک بنیاد را
مطرح میکند تا به او در مسائل سیاسی ،اقتصادی
و اجتماعی مش��اوره داده شود .برای اتخاذ چنین
تصمیمات��ی ملکه باید از ش��اه اج��ازه میگرفت.
دیدگاه ش��اه نس��بت به جایگاه فک��ری زنان در
مس��ائل ملی در مصاحبهاش با اوریانا فاالچی در
یک جمله خالصه ش��ده اس��ت؛ در این مصاحبه
مشهور ،ش��اه میگوید که زنان به طور طبیعی از
هوش کمتری نسبت به مردان برخوردار هستند.
اما ش��اه از مقابله با زنان خان��دان خودش حذر
داش��ت .همچنین دوس��ت داش��ت ت��ا از چنین
موقعیتهایی سوءاس��تفاده کند .در این موقعیت
خاص ،تش��کیل یک بنیاد ای��ن توهم را در ذهن
ف��رح پدید م��یآورد ک��ه در امور دخیل اس��ت.
درحالیکه حقیقت این بود که او هیچگونه قدرت
اجرایی نداش��ت .ش��اه تنه��ا تصمیمگیرنده بود،
اگرچ��ه در چندی��ن مورد مختلف مش��روعیتش
زیرسؤال رفته بود.
در آخر به گنجی چراغ س��بز نش��ان داده ش��د.
او بهطور بیوقفه مشغول به کار شد تا کارهای بنیاد
را س��ر و سامان ببخشد .اعضای بنیاد از دو دسته
تشکیل میشدند :دسته نخست که اعضای دائمی
بودند و همگی مامور ساواک بودند ،دسته دوم که
منتخب گنجی بودند و آنها نیز از فیلتر گزینش
رد میشدند .گروه دوم بیشتر ایرانیان تحصیلکرده
در دانش��گاههای اروپا و آمریکا بودند .انتخاب این
افراد سلیقه فرح را نشان میداد.
در سال  ،۱۹۷۴غالمرضا افخمی ،یکی از مشاورین
ملک��ه ،این پیش��نهاد را مطرح کرد که سیس��تم
چن��د حزبی منحل ش��ده و سیس��تم تکحزبی
جایگزی��ن آن ش��ود .افخم��ی م��درک دکترای
خود را از دانش��گاه آمریکا اخذ کرده بود و استاد
دانش��کده علوم سیاسی دانشگاه ملی ایران بود .او
تصور میکرد که عدم مش��ارکت مردم در احزاب
سیاس��ی از بیاعتمادی آنها نس��بت به رهبران
این احزاب نش��ات میگی��رد .ایجاد یک حزب به
رهبری شاه میتواند اعتماد عمومی را جلب کند
و در نتیجه مردم در این حزب مشارکت خواهند
داشت و شاه نیز میتواند تجربه سیاسی باارزشی
کس��ب کند .زمانی که این بحث در منزل گنجی
مطرح ش��د ،همۀ حضار به شدت با این پیشنهاد

مخالفت کردند .بحث داغی شکل گرفت ولی مانع
از آن نش��د ک��ه گنجی این پیش��نهاد را به ملکه
منتقل کند.
در آغاز پاییز  ،۱۹۷۴چند ماه پیش از آنکه شاه این
تصمیم را اعالم کند ،اعضای بنیاد با ملکه در کاخ
س��عدآباد  -اقامتگاه تابستانی خانواده سلطنتی-
دی��دار کردند .مش��اورین که دور می��ز کنفرانس
نشس��ته بودند ص��دای ملک��ه را از ات��اق مجاور
ش��نیدند« :این جوانان با پیش��نهاد حزب فراگیر
اینجا هس��تند ».پس از آن صدای ش��اه به گوش
این همان فاشیسم است ».اعضای
رس��ید« :ولی 
بنیاد خوشحال ش��دند چون فکر کردند که ایده
رد شده است .در ابتدای جلسه ،گنجی سخنانش
را طوری آغاز کرد که انگار صدای شاه را نشنیده
است و از نظر او اطالعی ندارد .زمانی که پیشنهاد
حزب مطرح شد ،پاسخ ملکه شبیه پاسخ شاه بود.
او این ایده را فاشیستی خواند و آن را قابل بررسی
ندانست .اما این آخر داستان نبود .شاه این ایده را
در ذهن خود ب��اال و پایین کرد و آن را با اعضای
کابینهاش در میان گذاشت.
اعضای بنیاد میدانستند که پیشنهادات ارائه شده
ن��زد ملکه روی میز کار ش��اه قرار میگیرد و او از
میان آنها انتخاب میکند .شاه عادت داشت که
ایدهه��ای دیگران را به صالحدید خودش تحریف
کند و آن را به خودش نس��بت دهد .در این مورد
خاص ،عوامل دیگری نیز وجود داشتند تا او را از
مطرح کردن نام ش��خص ایدهپرداز باز دارند :این
پیشنهاد توسط یک استاد تحصیلکرده در آمریکا
مطرح شده بود که مشاور ملکه نیز بود.
ب��ه این ترتیب به س��ؤال «چه کس��ی ایده حزب
رستاخیز را مطرح کرد؟» ،پاسخ داده شد .اما اصل
و ریش��ه این پیش��نهاد از چندان اهمیت تاریخی
برخوردار نیست که چرایی و چگونگی پذیرش این
پیش��نهاد .باید به این نکته اش��اره کرد که شاه در
کنفرانس تختجمشید درباره برنامه پنجم توسعه
در سال  ۱۹۷۲گفته بود« :کشور ما یک دیکتاتوری
تک حزبی نیس��ت ».چه چیزی باعث ش��د تا در
فاصله س��الهای  ۱۹۷۲ت��ا  ۱۹۷۵نظرش تغییر
کند؟ دیدگاه شاه از خوشبینی اغراقآمیز و اعتماد
به نفس باال به بدبینی شدید و عدم اعتمادبهنفس
نوس��ان داشت .در دوران سختی ،شجاعتی از خود
نشان نمیداد .در سال  ۱۹۵۳هنگامی که فکر کرد
کودتا علیه مصدق شکس��ت خورده است از کشور
فرار کرد .بار دیگر در سال  ،۱۹۶۱زمانی که اعتصاب
معلمان به شورش در تهران انجامید ،علی امینی،
فردی که از او میترس��ید را به مقابله با معترضان
فرستاد .در فاصله سالهای  ،۱۹۷۴-۱۹۷۵زمانی
که ایده حزب فراگیر را در ذهن میپروراند ،شرایط
اقتصادی و سیاسی او را به سختی مضطرب کرده
بود .برای برخورد با مخالفانش ایده حزب فراگیر را
پذیرفت .سه سال بعد ،در آغاز سال  ،۱۹۷۹زمانی
که از شرایط موجود ناامید شد کشور را ترک کرد
و به م��کان امنی گریخت .آنچ��ه در ادامه میآید
خالصهای اس��ت از شرایط سیاسی و اقتصادی که
در زمان ش��کلگیری حزب فراگیر در سال ۱۹۷۵
بر کشور حاکم بود.
از لح��اظ اقتصادی س��ال  ۱۹۷۴-۱۹۷۵یکی از
بدترین دوران ایران بود .در حقیقت شواهد زیادی
وجود داش��ت که نشان میداد شرایط اقتصادی و
اجتماعی ایران در فاصله سالهای ،۱۹۶۲-۱۹۷۵
یعن��ی از زمان آغاز انقالب س��فید تا زمان ایجاد
یک حزب فراگیر ،رو به زوال گذاش��ته بود .برخی
از اعض��ای دولت همچ��ون عبدالمجید مجیدی،
ادعا کردهاند که افزایش س��االنه  11/2درصد در
تولید ناخال��ص ملی طی دهه  ۱۹۶۳-۱۹۷۳یک
معجزه بود.
تفاسیری که از اقتصاد ایران طی این دهه میشود،
جای بحث دارند .مداخالت سیاسی در تولید آمار
اقتص��ادی ،به خصوص در زمین��ه تولید ناخالص

ملی ،آمار و اطالعات را نامعتبر
کردهان��د .با در نظ��ر گرفتن
چنین شرایطی میتوان فقط
ح��دس و گمان زد .ش��واهد
زیادی وجود دارند که نش��ان
میدهن��د از س��ال  ۱۹۶۲تا
سقوط شاه در س��ال ،۱۹۷۹
بخش کش��اورزی کش��ور که
۲۷درصد تولید ناخالص ملی
و  ۵۵درص��د از نیروی کار را
در بر میگرفت ،آسیب فراوانی
دید .بخ��ش نفت پیش��رفت
کرد ،عمران ش��رایط نوسانی
داش��ت و صنعت رشد اندکی
یاف��ت .ارزش اف��زوده در این
دو بخش آخر از س��ال ۱۹۷۳
به بع��د کاهش چش��مگیری
یافت .پس از تصمیم اوپک در
س��ال  ۱۹۷۳و افزایش قیمت
نفت ،تورم ایجاد شد .حکومت
هراس��ان ش��د و س��رمایه را
در کش��ور جاری ک��رد .تورم
ب��ه هم��راه سیاس��ت تعدیل
قیمتها باعث ش��د تا رش��د
تولی��د ناخالص ملی تا س��ال
 ۱۹۷۹منف��ی باش��د .میزان
صحت آمار اقتص��ادی بیانگر
کیفیت تحلیلهای اقتصادی
در دوره م��ورد بح��ث اس��ت.
نخس��تین بار در سال ۱۹۶۰
عب��اس قزلباش ،کارش��ناس
آمار س��ازمان برنامه ،سیستم
محاس��به تولید ناخالص ملی
را به دولت ایران معرفی کرد.
او عقیده داش��ت که به دلیل
کمب��ود اطالعات و آمار اولی��ه ،دقت چندانی در
محاسبات وجود ندارد .اقتصاددانان بانک مرکزی
ش��یفته این ایده شدند و ادعا کردند که محاسبه
میزان درآمد ملی در حیطه وظایف بانک مرکزی
اس��ت .در س��الهای اول هر دو سازمان محاسبه
آمار را انجام دادند .این محاسبات بسیار خام بودند
و اقتصاددانان آن را «تمرین فکری» میخواندند.
در این فاصله هیچ اهمیت سیاس��ی به این قضیه
داده نمیشد و دخالتی در امور محاسبات صورت
نمیگرفت.
ام��ا در اواس��ط ده��ه  ،۱۹۶۰زمانی ک��ه محمد
یگانه معاون وزیر اقتص��اد به تولید ناخالص ملی
عالقه نش��ان داد ،ش��رایط تغییر کرد .او شاه را با
این مفهوم آش��نا کرد .شاه به طور کلی نسبت به
اقتصاددان��ان و ابزار آنها همچ��ون میزان تولید
ناخالص مل��ی ،بیاعتم��اد ب��ود .او و اطرافیانش
مباحث تئوریک را نادیده میگرفتند و آن را «کار
بیهوده» مینامیدند .اما یگانه موفق شد تا با زبان
شاه با او صحبت کرده و توجه او را به میزان درآمد
مل��ی جلب کند .او به ش��اه توضیح داد که چرا با
کارشناس��ان آمار بانک مرکزی و س��ازمان برنامه
وارد جدل ش��ده است .میزان رشد تولید ناخالص
ملی که توسط کارشناسان بانک مرکزی و سازمان
برنامه  ۳درصد در س��ال  ۱۹۶۴اعالم ش��ده بود،
طی یک شب به  ۱۴درصد افزایش یافت.
یگانه از سوی س��ازمان ملل متحد در تونس کار
ک��رده بود .او معتقد بود که اقتصاد ایران مش��ابه
اقتصاد تونس اس��ت .او نتیج��ه گرفت که بخش
عمران  -که در آن س��ال رش��د فزایندهای داشته
اس��ت  -بیش از آنچه کارشناس��ان و برنامهریزان
بانک مرک��زی اعالم کردهان��د در درآمد ناخالص
ساالنه تاثیر داشته است.
اقتصاد به تازگی دوران رکود را پشت سر گذاشته
بود و ش��اه از شنیدن اینکه اقتصاددانان بدبینش
اش��تباه کردهاند ،خوشحال شده بود .پس از آنکه
شاه به درآمد ناخالص ملی توجه نشان داد ،کسی
جرات نداشت که ارقام «به نسبت صحیح» را به او
نشان دهد .اما عالقه شاه به میزان تولید ناخالص
ملی و مشکالت تکنیکی تنها مانع بر سر راه تولید
آمار صحیح نبود .تهیه گزارش س��االنه اقتصادی
به درگیری میان کارشناس��ان س��ازمان برنامه و
منصور روحانی ،وزیر کش��اورزی ،منجر ش��د .اگر
میزان رشد در بخش کشاورزی کمتر از آن چیزی
محاسبه میش��د که وزیر به اعلیحضرت گزارش
داده بود ،او دهان به ناس��زا و تهدید میگش��ود.
کارشناسان به دنبال یک روش عملی گشتند .در
آخر توافق کردند تا میزان حقیقی رشد را  -که در
بخش کش��اورزی منفی بود  -با رقم دروغینی که
وزیر کشاورزی به ش��اه ارائه داده بود جمع کرده
و از آن میانگین بگیرند .این تحریف حقایق فقط
به بخش کشاورزی محدود نمیشد .محمد یگانه
بعدها به مقام ریاس��ت بان��ک مرکزی ارتقا یافت.
اینبار به حوزه نفت توجه نشان داد .عالقه پیشین
او ،یعنی محاسبه میزان رشد درآمد ناخالص ملی،
با میزان تغییرات در حوزه نفت تداخل داشت .به
این ترتیب ارقام رس��می اعالم شده توسط بانک
مرکزی در دو سال  ۱۹۷۳-۱۹۷۵از ارقام نجومی
هم بیشتر بود.
اما واقعیت این بود که ش��رایط اقتصادی ایران در
این دو س��ال بس��یار بد بود .تولیدات کشاورزی،
عمران ،صنعت و بخش خدمات به طور چشمگیری
افت کردند .یگانه دلیل میآورد که افزایش قیمت
نفت ،اگرچه ارتباطی ب��ه افزایش تولید ندارد ،اما
باید رشد حقیقی به شمار بیاید و از عبارت «نسبت
مبادله» اس��تفاده میکرد .این آمار ،چه حقیقی و
چه ساختگی ،شاه را به وجد میآوردند .جعل آمار
توس��ط محمد یگانه یادآور داستان «لباس جدید
پادشاه» اندرسون است.

صالبت در عمل به تدبير

ادام�ه از صفح�ه اول :چراك��ه اين اتفاق ،ن��ه در نواحي
مرزي افغانس��تان و پاكستان ،بلكه در ديار خوبان ،شهرگل
و بلبل ،ديار حافظ روش��ن ضمير و س��عدي شيرين سخن،
شناس��نامه فرهنگ و تم��دن كهن ايران زمين ،س��رزمين
س��ومين ح��رم ام��ن اهل بي��ت(ع) ك��ه در ط��ول تاريخ
پرفراز و نشيبش حاكماني باكفايت و تدبير را در خود پرورانده
و به خود ديده ،كه در سايه تدبيرش در هنگامه هجوم ويرانگر
و خانمانس��وز مغوالن ،كه همه چيز را كشتند و سوختند و
بردند ،شيراز مامن امن و ساحل آرامش اين ملك و بوم بود.
اكنون چرا اين حادثه بايد در چنين شهري و باچنان سابقه
فرهنگ و تمدني اتفاق بیفتد؟ آن هم نه براي يك شهروند
عادي كه ب��راي يك نماينده مجلس ،ك��ه داراي مصونيت
قضايي اس��ت .آن هم فرزند ش��هيد مطهري كه امام (ره)،
پاره تنش خوانده و اين فرزند مس��ئول نشر آثارش ،كه آن
شهيد در جايي ميگويد خيال نكنيد راه اسالم اين است كه
نگذاريم ديگران حرف بزنند ،تصور نش��ود كه جلوگيري از
ابراز افكار ،پاس��داري از اسالم است ،از اسالم فقط يك نيرو
پاسداري ميكند و آن منطق و آزادي دادن و مواجهه شدن
با افكار مخالف است و اين فرزند پيرو آن مكتب است.
پس مس��ئوالني ك��ه در اين حادث��ه كوتاهي داش��تهاند تا
زمان شناسايي و مجازات مس��ببان حادثه ،نبايد با وجدان
راحت س��ر بربالين بگذارند .تا در پيش��گاه وجدان خويش،
آسودهخاطر و در منظر افكار عمومي و صفحات زرين تاريخ
روس��فيد و ماندگار باشند .چه زيبا گفته دكتر چمران'' كه
انس��انهاي بزرگ ،ش��يفته و دلبس��ته مال و مقام و هواي
نفس نميش��وند ،بلكه حقگو و حقيق��ت بيناند .كوتاه اما
با ارزش و جوانمردانه زندگي ميكنند و عقاب وار بر قلههاي
رفيع انس��انيت گام برمي دارند ،اسير و تسليم مال و قدرت
نميشوند ،بلكه مال و قدرت و ديگران ،اسير و تسليم قدرت
ايمان و روح و اراده و صالبت آنان ميگردد''.
پس به خاطر دوست داشتن نظا م و كشور ،سربازي فداكار،
حقيقت بين و حق گو باشيم .همان گونه كه چمرانها بودند
و اكنون قاسم سليماني ها در حراست از آرمانها و ظريفها
در ميدان ديپلماسي و در حفظ دستاوردها و دكتر هاشمي
در عرصه وزارت و طبابت ها و ...زيرا كه مردم و افكارعمومي
بيدارن��د و تيزبي��ن .ح��ق شناس��ند و نجيب ،حساس��ند
و ريزبين .سره را از ناسره و آب را از سراب ،خوب تشخيص
ميدهند .فقر را تا عمق جان به خاطر وطن تحمل ميكنند
اما تبعيض و فرق را نه ،تشنه عدالتند و اجراي قانون ،عزت
و عظمت نظام و كشور را از جان و دل بيشتر دوست دارند.
وقت��ي اقتدار ايران را در منطقه و جهان مي بينند ،هنگامي
كه قدرت اطالعاتي س��ربازان گمنام ام��ام زمان' عج' را در
صحنهه��اي مختلف همچ��ون ربودن هواپيم��اي ريگي بر
فراز آس��مان و آوردن ديپلمات ايراني در يمن را ميبينند،
نميخواهن��د و نميتوانند ضعف برخي مديران ،در برخورد
با يك عده خودس��ر قانون ش��كن ،كه ب��ا فرهنگ و اخالق
بيگانهاند ،را ديده و چشم بپوشند.
زيراكه اين افراد بيمنط��ق و قانون گريز نميفهمند با اين
گونه كارهايش��ان ،از س��ويي اين ش��بهه را در اذهان ايجاد
ميكنند كه از جايي دس��تور ميگيرند .پس بجا و ضرروي
اس��ت كه وزير كش��ور با صالبت و درايت و هم انديش��ي با
نيروهاي انتظامي و اس��تانداران و ديگر اركان نظام چارهاي
جهت برخورد قاطع با اين اراذل و اوباش بينديش��د .چراكه
اميد ب��ه آيندهاي فارغ از اين قانون س��تيزيها ،در س��ايه
صالبت و عمل به تدبير امروز است .

صادرات مجازي آب تا چه وقت؟!

ادامه از صفحه اول :حيرت آور اس��ت .مايه حيات را هدر
ميدهيم و آبي كه بايد تشنگي دشت ها را مرتفع كند و به
تراژدي پايان دهد صرف كش��ت گوجه فرنگي مي شود كه
پش��ت درهاي بسته كارخانههاي رب سازي مي ماند و بوي
مش��مئزكننده آن مشام هر جماعتي را آزار مي دهد.شرايط
ديگر مثل گذشته نيست كه بدون توقف بتازيم و به صادرات
مجازي آب بينديش��يم.تصميم گيري در اين نقطه حساس
ميتواند لوالي فرسوده كشاورزي ما را روغن كاري و از هدر
رفت آب جلوگيري كند تا سمفوني خاك هاي مرده روحمان
را خ��راش ندهد.رژي��م برفي طبيعت كه مدتهاس��ت با ما
قايمباشك بازي مي كند نيز اوضاع را بغرنج تر كرده و شايد اگر
به دنبال تغيير الگوي کش��ت نباش��يم سر از بن بست هاي
گيج كننده تري درآوريم.منتقدان معتقدند اگر الگوي كشت
از سمت صيفي جات به سوي غالت پيش برود و محصوالتي
چ��ون زعفران و پس��ته كه در فراس��وي مرزها شناس��نامه
صادرات ايران قلمداد مي ش��وند جانشين محصوالتي گردد
كه با جذب ويرانگر آب س��فر تاريك خاك را كليد ميزنند
ميتوان اميدوار بود در افق پيش رو كوير جاي دش��ت هاي
سبز را در اين كهن ديار نگيرد و قاب چشممان پر از تصاوير
لبريز از حس��رت و حرمان نگردد .به نظر ميرسد براي حل
معادالت چندمجهولي تنها ي��ك وزارتخانه نميتواند نقش
فرشته نجات را ايفا كند .شايد وقت آن رسيده كه ارگانهاي
تاثيرگذاري چون وزارت جهاد كشاورزي پاي كار بيايند و در
اتاق فكر نس��خهاي بپيچند تا فردا شرمندگي روي پيشاني
نسلي كه آب را به راز مگوي سرزمينش بدل ميكند ننشيند.
بايد جنبيد كه فردا دير اس��ت .فاصله دش��تهاي س��بز تا
كويرهاي خشك و خالي از زندگي زياد نيست!

داستان سخنان يونسي
ادام�ه از صفحه اول :چندي پي��ش يكي از خطباي نماز
جمعه تهران مرگ پادش��اه عربستان را تبريك گفت كه اين
اظهارات باعث جنجالهاي بسياري شد .يك نمونه كوچك
از تبعات اين سخن ،سختگيريهاي عجيب و غريب مقامات
سعودي براي صدور رواديد زائران ايراني بود كه در نهايت
عليرغم تالشهاي وزارت خارجه حداقل تا پايان تعطيالت
عيد نوروز همه پروازهاي عمره لغو شود.
البته اي��ن موضوع تنها بخش اندك��ي از واكنشهايي بود
كه رخ داد و مطمئنا در آينده نيز اين كش��ور و كش��ورهاي
هم پيمانش به خاطر تبريك خطيب نماز جمعه تهران سعي
ميكنند خالف جهت منافع ملت ايران عمل نمايند.
جالب آنكه پس از آن س��خنان و واكنش هاي تند كشورهاي
منطقه از جمله عربس��تان هيچ يك از اين رس��انه ها اشاره اي
به موضوع فوق نداش��تند.حتي پس از لغو پروازهاي عمره هم
اين رسانه ها هيچ اشاره اي نكردند كه چرا تالش هاي وزارت
خارجه بي ثمر بوده و ريشه اين كارشكني سعودي ها كجاست!
البت��ه اگر به عقب تر برويم و به زمان دولت قبل رجوع كنيم
از اين دس��ت سخنان زياد مطرح شده و هزينه هاي بسياري
مردم ايران به خاطر آن پرداخت نمودند .واكنش اين رسانهها
آن زمان هم فقط س��كوت بود و س��كوت چرا كه ماموريت
اصليشان توجيه نقايص دولت وقت بود!

