یکشنبه  24دی 1396

هیچ دانشجویی بابت بیان عقاید دچار آسیب نمیشود
معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ،با تاکید
بر اینکه نباید نگرانیهای دغدغهمندانه در خصوص آسیب بعد از...
سرمقاله

احساس بی وزنی
در اقیانوس اعداد
خیلی از ما با ریاضی مشــکل داریم ،شــاید به
همین دلیل اســت که اهل حساب و کتاب نیستیم
ولی من نمی دانم چرا غربی ها این همه اهل حساب
و کتاب هســتند .زنده یاد دکتر شــریعتی در یکی
از کتاب هایش می گوید زمان دانشــجویی ام در
فرانسه مستأجر بودم ،همسر صاحب خانه ام همراه
با دو فرزندش رفتنــد تفریح و کنار دریا و در آنجا
یکی از بچه هایش غرق شد .در نامه ای خبر غرق
شدن بچه اش را داده بود و در ضمن به شوهرش
سفارش کرده بود که با من در غذا شریک شود تا
هزینه پایین بیاید .حاال اگر ما ایرانی ها بودیم آنقدر
ببم ببم می کردیم که حســاب و کتاب از دستمان
در می رفت .اخیرا ً رئیس کمیســیون اتحادیه اروپا
گفته است اگر هر شهروند ساکن اتحادیه اروپا به
انــدازه ی روزی یک فنجان قهوه از هزینه ی خود
کم کند می توانیم خسارت ناشی از خروج انگلیس
از اتحادیه اروپا را جبران کنیم .ما هم باید بگوییم
دزدهای نابکار و حرام لقمه و بی شــرف و نامردی
که با رانت و نفــوذ و قوم و خویش بازی پول های
مردم را باال کشیده اند اگر یک دهم پول های بر باد
رفته را برگردانند ،دولت می تواند بودجه طرح های
عمرانی اش را در سال  97تأمین کند .ممکن است
کســی ایراد بگیرد که شما چرا به افراد متشخص
ناســزا می گویی که در پاســخ باید گفت در قرآن
کریم آمده اســت" :خداوند آشکار کردن گفتار
بد را نمی پذیرد مگر از کسی که به او ستم شده
باشد" مگــر این دزدها به مردم ســتم نکرده اند
بگذریم و برویم ســراغ حــرف خودمان با این که
مدیران کشــورهای توســعه یافته دائماً در فکر
آسایش مردم خودشان هستند در عین حال اغلب
از سوی مردمشــان در معرض انواع انتقادها قرار
دارند و کارشناسان اقتصادی آنها بر سر یک دهم
رشــد اقتصادی که باال و پایین می شود و به خاطر
چنــد دهم درصد افزایش تــورم و ایجاد رکود در
رســانه ها غوغا به راه می اندازند! کسی هم به آنها
نمی گوید باالی چشمتان ابرو؛ چون درک باالیی از
اهمیت رســانه ها دارند و می دانند که همواره باید
در ســایه ی انتقاد و هدایت رسانه ها خودشان و
ملتشان را باال بکشند ضمن این که رسانه ها را نیز
در پاسخگویی به مردم ســهیم می کنند به همین
دلیل روزنامه نگارانشان را روی سر می گذارند .اما
در جامعه ی ما زور مردم و رســانه ها زیاد نیست
بــه طوری که فعــ ً
ا مهم ترین مطالبــه آنها این
اســت که بین دزدها تبعیضی وجود نداشته باشد.
مردم می گویند چه فرقی دارد کســی که با سالح
کالشــینکوف دزدی می کند با کســی که با سالح
رانت و نفوذ و قدرت دزدی می کند اگر قرار اســت
مســت بگیرند ،هم کســی که مست شراب است
باید شــاق بخورد و هم کسی که مست ثروت و
قدرت اســت .بگذریم و برویم ســر حرف اصلی
خودمان.ناگفته نماند شــرقی های پیشرفته نیز در
چرتکه انداختن دست کمی از غربی ها ندارند .مث ً
ال
چندین ســال پیش یکی از رهبران چین گفته بود
اگر هر شــهروند چینی یک دکمه از پیراهنش کم
کند می توانیم هزینه یک طرح بزرگ را تأمین کنیم.
اخیرا ً هم جناب آقای سعد حریری که چشم دیدن
ســید حسن نصراهلل را ندارد فرمایش کرده اند که
حزب اهلل بخشــی از دولت لبنان است و ما باید با
ایران روابط خوبی داشته باشیم .احتمال دارد این
آقا حساب کرده که سنگ مفت گنجشک هم مفت!؛
و بعد به این نتیجه رسیده است!
حتماً شنیده اید که آقای پوتین چقدر در روسیه
محبوب است و می دانید که روس ها الکی به کسی
دل نمی بندند .من شــخصاً ســال ها بود که علت
محبوبیت آقای پوتین را نمی دانستم تا این که چند
روز پیش چشــمم به جمال آمار و ارقام اقتصادی
که محصول سیاســت بازی هــای حضرت پوتین
است روشــن شــد و تازه فهمیدم که روس ها از
روی احساسات کشــکی جوگیر نمی شوند و مفت
مفت قربان صدقه کسی نمی روند و دورش طواف
نمی کنند .اگر می خواهیــد راز محبوبیت پوتین را
بفهمید به سراغ آمار رشــد و توسعه اقتصادی و
کاهش تورم و افزایش صادرات و گسترش حوزه ی
نفوذ منطقه ای روســیه ظرف چند سال اخیر بروید
تا بدانید این آقایی که تمــام قد در خدمت مردم
روسیه است چه گل هایی در این سرزمین یخ بسته
کاشته است!
همین ترامپ ظاهرا ً دیوانه با تمامی الت بازی ها
و خیره ســری هایش و فحش هایی که نوش جان
می کنــد ،تنها و تنهــا به این دلیل که توانســته
کشــورش را به گونه ای مدیریــت کند که ظرف
دو ســال گذشته به ســریع ترین رشد اقتصادی
دســت بیابد حاال حاالها میدان داری می کند .این
اد  امه د  ر ستون روبرو
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ترامپ درکی از روابط فرهنگی ملتها ندارد
وزیر امور خارجه گفت :گفتوگو یک ضرورت امنیتی و حیاتی اســت .متأسفانه امروز
فردی در ایالت متحده قدرت را به دست گرفته است...

سرمقاله
اسماعیل عسلی

ایران و جهان

تاکید وزارت کشور برای تعامل بیشتر با علما و مراجع تقلید
ســخنگوی وزارت کشور گفت :در جلسه شــورای معاونین وزارت کشور بر تعامل هرچه
بیشتر با علما و مراجع تاکید شد...
فرانس 24اعالم کرد:

معاون نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها:

هیچ دانشجویی بابت بیان عقاید دچار آسیب نمیشود
ایســنا :معاون فرهنگی و سیاســی نهاد
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها،
با تاکیــد بــر اینکــه نبایــد نگرانیهای
دغدغهمندانــه در خصوص آســیب بعد از
آزاداندیشــی موجب محدودیت در برگزاری
کرســیهای آزاداندیشــی شــود ،گفــت:
تاکنون هیچ دانشــجویی بابت بیان عقاید و
آزاداندیشــی خود در دانشگاهها دچار آسیب
نشده اســت و اگر موردی هم وجود داشته
باشد ،دانشــجویان مراجعه کنند تا با جدیت
پیگیری کنیم.
حجتاالســام و المســلمین مصطفی
رســتمی در گفــت و گــو با ایســنا ،ضمن
بیــان این مطلب ،اظهار کرد :کرســیهای
آزاداندیشــی باید به عنوان امری متداول و
نهادینه شــده در دانشــگاهها برگزار شوند.
البته به نظر میرســد عدم تعریف درست از
این کرســیها به عنوان مانعی در برگزاری
مطلوب آنها شده است.
وی افــزود :گاهــی مواقــع تصــور
مجموعههای فعال مثل تشکل ها ،کانونها
و مجموعههــای اســتادی از کرســیهای
آزاداندیشــی فضایی اســت که در آن تعداد
زیادی تماشاچی به عنوان ناظر بر کرسیها
وجود داشــته باشــد و دو نفر بــا موضوع
چالشــی مقابل همدیگر قــرار بگیرند  .این
ایســنا :وزیر امور خارجه گفت :گفتوگو
یک ضرورت امنیتی و حیاتی است .متأسفانه
امروز فــردی در ایالت متحــده قدرت را به
دســت گرفته است که فهم و درکی از روابط
فرهنگی ملتها ندارد.
محمدجواد ظریف صبح دیروز در نخستین
اجالس گفتوگــوی فرهنگی آســیا که با
حضور  ۷۰نفر از شــخصیتهای فرهنگی و
علمی از ایران و  ۲۱کشور آسیایی در حسینیه
الزهرا (س) ســازمان فرهنــگ و ارتباطات
اســامی برگزار شــد ،اظهار کرد :آسیا مهد
فرهنگهــا و تفکرات گوناگون اســت و در
جامعــه بینالمللی نیز قاره آســیا را با تفکر،
فلســفه و گفتوگو میشناســند امــا امروز
همین منطقه محل بحران ،درگیری و کشتار
شده است که این مســئله با مبانی فرهنگی
و اعتقــادی در دیدگاههــای مختلف آســیا
همخوانی ندارد.
وی خاطر نشــان کرد :منطقه آسیا دارای
نگرشهــا و گونههــای متنوعی اســت اما
آنچه که امروز در منطقــه ما بویژه در غرب
آســیا میگذرد با مبانــی فرهنگی که به آن
اعتقــاد داریــم مغایرت دارد و بــه نظر بنده
گفتوگوی فرهنگی یک حرکت دانشگاهی
و آکادمیــک نیســت .گرچه دانشــگاهها و
محیطهای فرهنگی میتوانند در این عرصه
تأثیرگذار باشــند اما گفتوگــوی فرهنگی
امــروز یک ضرورت امنیتــی و حیاتی برای
تمام جوامع اســت و مــا نیازمند گفتوگوی
ایســنا :ســخنگوی وزارت کشور گفت:
در جلسه شــورای معاونین وزارت کشور بر
تعامل هرچه بیشــتر با علما و مراجع تاکید
شد.
سید سلمان ســامانی در نشست خبری
خود با بیان اینکه در این جلســه به ارتباط
هرچه بیشــتر و تعامل موثر وزارت کشور،
اســتانداری ها و فرمانداریهــا بــا علمــا،
روحانیون و مراجع تقلید تاکید شــد ،اظهار
کرد :قرار شــد به صورت مســتمر گزارش
اقدامات وزارت کشــور به مراجــع و علما
داده شــود و این عزیزان در جریان اقدامات
قرار بگیرند.
سامانی همچنین با اشاره به اینکه استفاده
از دستیاران ستادی یکی از مصوبات دولت
برای ارتقای جوانگرایی و شایستهساالری در
دستگاههای دولتی است ،اظهار کرد :وزارت
کشــور  44نفر از افرادی که در آزمونهای
سراســری سازمان ســنجش برگزیده شده
بودند بــه عنوان دســتیار ســتادی جذب
کرده و آموزشهای تخصصــی برای آنها
برگزار کردند تا بر مبنای شایستهســاالری
و جوانگرایــی ایــن نیروها جذب شــوند
البته مقرر شــده اســت از این افراد آزمون
جامعــی از آموزشهایی که بــه آنها داده
شده اســت ،گرفته شود تا ما صالحیتهای
علمــی و عملــی آنهــا را ارزیابــی کنیم.
وی در ادامه با بیان اینکه وزارت کشــور

عامل موجب شــده بحث برگزاری شایسته
کرســیهای آزاداندیشــی به نقطه مطلوب
نرسد.
وی در ادامه تصریح کرد :آنچه که مقام
معظم رهبری از کرســیهای آزاداندیشــی
مطــرح و مطالبــه کردهاند ،این اســت که
دانشــگاهها فرهنــگ طرح و نقــد نظر در
فضاهــای عمومی با هر تعــداد مخاطب را
فراهم کنند ،اســاتید معارف در کالسهای
خود جلسات کرسیهای آزاداندیشی داشته
باشــند و دانشــجویان در مورد موضوعات
اعتقادی ،سیاســی ،فرهنگی و اجتماعی به

بیان نظر و دیدگاه خــود بپردازند و فضای
کالس نیــز ناظر بر مناظرات دانشــجویی
باشد ،بطوری که این جلسات در محیطهای
بزرگتری نظیر آمفی تئاترها و ســالنهای
بزرگ در فضای دانشگاهی برگزار شود.
معاون فرهنگی و سیاسی نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاهها خاطرنشان
کرد :عامل دومی که موجب شــده برگزاری
کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاهها جدی
دنبال نشــود ،این اســت که در واقع برخی
تصور میکنند اگر در کرسیهای آزاداندیشی
مبانی نظر آنها در حوزه سیاســی و اعتقادی

ظریف:

ترامپ درکی از روابط فرهنگی ملتها
ندارد

فرهنگی هستیم.
وزیــر امور خارجه در ادامــه با بیان اینکه
در قرنهای گذشــته بر اساس یک پارادایم
مبتنــی بر قــدرت حرکت کردهایــم و این
حرکت و پارادایم حاصلی جز ضرر ،خشــونت
و درگیری به همراه نداشــته اســت ،گفت:
پارادایم غالب در روابــط بینالملل مبتنی بر
دشــمنانگاری ،حذف و ائتالفسازی برای
درهم کوبیدن دشــمنان فرضی و اعتقاد به
بازی حاصل جمع صفر است .بر اساس تمام
تجربیات بشــری بازی حاصل جمع صفر به

نتیجه بازی حاصل جمــع منفی میانجامد.
اگر بخواهیم بــه قیمت ناامنی دیگران برای
خود امنیت بخریم ناگزیر به ناامن کردن خود
کمک کردهایم و اگر بخواهیم ســایرین را به
وحشت بیاندازیم که خود به آرامش برسیم در
این مسیر نیز همگان را به وحشت انداختهایم
حتی خودمان را.
ظریــف خاطرنشــان کــرد :اصطــاح
بازدارندگی هستهای اصطالحی است که به
آن دیوانگی میگویند ،یعنی نابودی تضمینی
مشــترک .ما امروز خیال میکنیم در امنیت

سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری اعالم کرد

تاکید وزارت کشور
برای تعامل بیشتر با علما و مراجع تقلید

در برگــزاری انتخابات تمــام الکترونیکی
برای انتخابات شــوراهای اسالمی شــهر و
روســتا تجربه خوبی به دست آورده است،
خاطرنشــان کرد :انجمنهــای صنفی این
درخواســت را داشــتهاند که وزارت کشور
برای برگزاری انتخابــات الکترونیکی آنها،
همــکاری کند و ما هم از این درخواســت
اســتقبال کرده و اعالم میکنیم تجربیات
خود را در این اختیار این انجمنهای صنفی
که به دنبال برگزاری انتخابات الکترونیکی

هستند قرار میدهیم.
ســخنگوی وزارت کشــور همچنیــن
خاطرنشــان کرد :در جلســه هیات وزیران
مصوب شد که گزارش جامعی از اعتراضات
اخیر همــراه با تحلیلها کــه در برگیرنده
مســائل بینالمللــی ،داخلــی ،اقتصادی و
جامعهشــناختی اســت تهیه شــود .وزارت
کشــور در فرصت یک هفتــهای که هیات
وزیــران در نظر گرفته اســت این گزارش
را آمــاده کــرده و بــرای رییسجمهــور
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مطرح شــود ،به عنوان خطر و بحران تلقی
میشود ،در حالی که این چنین نیست و باید
از آن به عنوان گامــی رو به جلو در دفاع از
ارزشها و مبانی بهره برد و باید نگرانیهای
دغدغهمندان موجب محدودیت در برگزاری
کرسیهای آزاداندیشی شود.
وی ،همچنیــن تــرس از آزادی بعد از
بیان عقاید را عامل ســوم محــدود کننده
برگزاری کرســیهای آزاداندیشی دانست و
گفت :در واقع عــدم آزادی بعد از بیان نظر
در کرسیهای آزاداندیشی پندار غلطی است
که در بین عدهای از دانشجویان وجود دارد.
باید عنوان کرد که کسی بخاطر بیان دیدگاه
خود در کرســیهای آزاداندیشــی پاسخگو
نمیشود ،حتی در آئین نامههای کرسیهای
آزاداندیشی نیز روی این موضوع تاکید شده
که اگر کسی دیدگاهی را مطرح میکند ،در
هر ســطحی که مربوط به موضوع کرسی
اســت تماما مورد حمایــت نهاد و مجموعه
قرار میگیرد.
حجت االسالم رســتمی در پایان تاکید
کرد :تاکنون هیچ موردی وجود نداشــته که
فردی مدعی شود به دلیل ابراز عقاید خود و
آزاداندیشی دچار هزینه و آسیب شده باشد و
اگر کسی دچار چنین مشکلی شده باشد ،ما
حاضر هستیم با جدیت آن را پیگیری کنیم.
زندگی میکنیم ،تفکر مبتنی بر ائتالفسازی
و حذف دیگران و دشمنسازی تفکری است
که از ســوی قدرتهای ســلطهگر بر جهان
تحمیل شــده است و این تفکر ناگزیر جهان
را به ســمت خصومت ،دشمنی و کشمکش
میکشاند .برای خروج از این پارادایم ناامنی
راهی جز ائتالفسازی مبنی بر حذف نداریم
و گفتوگــو به معنای اعم آن بهترین عنوان
برای این مســیر اســت .در این گفتوگوی
فرهنگی و آســیایی ما بیشتر به دنبال فهم،
درک و شــنیدن و یادگیری هســتیم قبل از
آنکه به دنبــال تحمل عقاید و یا حتی اقنای
طرف مقابل باشــیم ،به دنبال درک خاستگاه
فکری و نگرانیهای طرح مقابل هستیم.
وی گفت :در گفتوگــو اولین چیزی که
به آن میرســیم انسانیت مشــترک همه ما
است و اولین چیزی که به آن دست مییابیم
خطرات و فرصتهای مشترک است که همه
ما با آن روبرو هســتیم .بر همین اســاس از
پارادایم حذف به ســمت پارادایم فراگیری و
گفتوگــو که مهمترین اقدام در این مســیر
اســت حرکت میکنیم .متأســفانه ما امروز
میبینیم فردی قــدرت را در ایاالت متحده
به دســت گرفته است که آنقدر فهم و درک
ندارد که ملتها را با الفاظ رکیک و غیرقابل
باور خطاب میکند .این الفاظ از دهان فردی
خارج میشود که مســئول یک کشور است.
این فرهنگ و نگرش مانع رســیدن به یک
پارادایم گفتوگوی فراگیر میشود.
ارسال میکند.
ســامانی در     بــاره انتخاب اســتانداران
و فرمانــداران ،بیان کرد :رونــد جابجایی
فرمانــداران خیلی وقت اســت کــه آغاز
شــده و اولیــن اقــدام اســتانداران دولت
دوازدهــم ،انتخاب فرمانداران بوده اســت
و در بســیاری از شهرســتانها فرمانداران
انتخاب شــده و حکــم انتصــاب آنها هم
صادر شــده است .انتخاب اســتانداران نیز
در مراحل پایانی اســت و همچنین تا پایان
بهمن ماه تغییر فرمانداران را نهایی میکنیم.
وی تاکید کــرد :ارزیابی عملکرد وزارت
کشور از استانداران و فرمانداران یک ارزیابی
مقطعی نیست که ما پس از پایان ارزیابی این
پرونده را بببندیم بلکه این پرونده همیشــه
باز اســت و بر اساس آن تصمیمات مقتضی
انجام میگیرد.
سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این
پرســش که چه خالئی در وزارت کشــور
احســاس شــده اســت که این وزارتخانه
تصمیم گرفته اســت تعامل خود را با علما
بیشتر کند ،گفت :لزوما این تصمیم بر اساس
یک خأل گرفته نشده است .سیاست وزارت
کشور ارتباط بیشتر با علما ،مراجع و کسانی
اســت که نقش مرجع برای مردم دارند .ما
معتقدیم این ارتباط هر چه بیشــتر باشــد
موفقیتهای بیشــتری برای وزارت کشور
حاصل میشود.

حرکت ایران و اروپا
به سوی دیپلماسی قوی

ایرنا :شبکه تلویزیونی فرانس 24امروز شنبه در پی تمدید
تعلیق تحریم ها از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا
با بیان اینکه این امر نشــان دهنده آن است که توافق هسته
ای ایران جواب داده است ،گزارش داد :ایران و اروپا در هفته
ها و ماه های آتی دیپلماسی قوی در پیش خواهند گرفت.
شــبکه تلویزیونی فرانس 24امروز شــنبه با 'رضا سیاح'
خبرنگار خود در تهران درباره تمدید تعلیق تحریم های ایران
در چارچوب توافق هسته ای (برجام) ازسوی رئیس جمهوری
آمریــکا که بارها تهدید به خروج از این توافق چند جانبه بین
المللی کرده اســت ،گفت و گو کرد و از او با توجه به هشدار
ترامپ درباره واکنش ایران پرسید.
خبرنگار فرانس  24پاسخ داد :نخستین واکنش صبح امروز
از ســوی وزارت امور خارجه ایران بود که با صدور بیانیه ای
اعالم کرد توافقی که در ســال  2015به امضا رســید ،قابل
مذاکره مجدد نیســت و تصریح کرد ایران به مفاد آن پایبند
بوده و شرایط اضافی براین توافق را نخواهد پذیرفت .محمد
جــواد ظریف وزیرخارجــه ایران نیز لفاظی هــای ترامپ را
تالشی مذبوحانه علیه توافق توصیف کرد .
خبرنگار فرانس 24افزود :انتظار واکنش های بیشــتری از
ســوی مقامات ایرانی دراین باره می رود .مقامات ایران بیان
خواهنــد کرد که تصمیم ترامــپ در تمدید تعلیق تحریم ها،
نشــان دهنده آن است که این توافق جواب داده و از حمایت
گســترده بین المللی برخوردار اســت و به همین دلیل رئیس
جمهوری آمریکا نمی تواند آن را از بین ببرد.
اد  امه از ستون روبرو

دیوانه ی زنجیری به خاطر این که کشــورش در
دنیا آقایی کند در بازگشــت از هر کشــوری برای
مردمش ارمغان هایی داشــته به طوری که تنها در
یک نوبت چند صد میلیارد دالر اســلحه به عرب ها
فروخت و در ســفر بعــدی حتــی از چینی های
چشم تنگ نیز دستخوش گرفت .البته من می گویم
مرگ بر ترامپ ولی آمریکایی های رفاه طلب با من
هم عقیده نیستند چون آنها دنیا را جنگلی می دانند
که قوی در آن زنده می مانــد و ضعیف آنقدر جان
می کند تا رحیق رحمت را سربکشــد .ضعیف کشی
در همه جا رواج دارد اگر باور نمی کنید از بانک های
رباخوار خودمان بپرسید!
کیســت که نداند جنگ واقعــی در دنیا ،جنگ
اقتصادی است و بقیه اش حرف مفت است و خرج
اتینا؛ پر واضح است که در چنین میدانی هر کشوری
سعی می کند گلیم خودش را از آب بیرون بکشد .ما
که ظرف این چند سال که جوانی را بر سر آن دادیم
فهمیدیم همه دعواها بر سر پول است!
همین عراق ظاهرا ً از هم پاشیده اخیرا به سرعت
اســتخراج نفت خود در منطقه جنوب که با ایران
حوضچه ی مشترک دارد افزوده است و کشورهای
واقع در کناره ی دریای مازنداران هم هنوز بر ســر
چند درصد مالکیت خود بر این دریا مشــغول چانه
زنی با ما هستند و چندین سال است که دور یک میز
می نشینند و از تعیین حد و مرزها هم خبری نیست!!
پر واضح اســت که در توفان بحران اقتصادی هر
کشوری باید دســتش را روی کاله خودش بگذارد
تا باد آن را نبرد.
در این روزگار وانفســا آدم وقتــی در اقیانوس
اعداد اقتصادی شــناور می شود احساس بی وزنی
می کنــد ،ولی بعضی ها هنوز هــم به حرف درمانی
اعتقاد دارند و تصور می کنند که با سخنان شاعرانه
می توانند مرهمی بر زخم های ناسور شده ی مردم
بگذارند .ای کاش می توانســتند روزه ی ســکوت
بگیرند و چند ســال بدون خالی بندی و گنده گویی
با کار و کارآفرینی و جبــران مافات به مردم امید
ببخشند .وقتی قرار باشد هر جناحی به دنبال سود
و ســودای خودش باشد به حکم "الناس علی دین
ملوکهم" این اخالق به مردم هم ســرایت می کند
و اینجاســت که کشاورز هم در این عالم وانفسای
بی آبی آب را به کشــتزار هندوانه می بندد و دامدار
هم گله اش را به جنگل ســرازیر می کند .مهندس
هم بی خیال کیفیت مصالح می شــود و پزشک هم
پشت ســر هم دماغ عمل می کند و بازاری هم هر
چه زورش رســید می فروشد و دانشگاه هم مدرک
دکتــرای کشــکی می دهد و خالصه ایــن که هر
که زورش رســید می برد و می چاپــد و در نهایت
مردم می مانند و آرزوهای برباد رفته و قاشــق های
خالی که سخنوران و شــاعران و مدّاحان به دهان
آنها گذاشــته اند و بــه احترام خشــک و خالی
سرگرمشــان کرده اند .وگرنه ما هــم می توانیم
بگوییم اگر هیــچ خانواده ی ایرانــی دورریز نان
نداشته باشد می توانیم  35درصد در هزینه غذایی
صرفه جویی داشــته باشیم و اگر هر ایرانی روزانه
یک لیتر آب کمتر مصرف کند سالیانه  29میلیارد و
 200میلیون لیتر صرفه جویی در آب خواهیم داشت
که با آن می توانیم محصــوالت گلخانه ای را چند
برابر کنیم .دیگر حرفــی از مصرف بی رویه بنزین
نمی زنیم و از اوقاتی که با تلفن همراه تلف می کنیم
ســخن نمی گوییم و بی خیال خیلی چیزهای دیگر
می شویم.

