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سرمقاله

سرمقاله

محمد       عسلی

فجایع به بار آمده و پیشگیریهای
فراموش شده
یک ضربالمثل قدیمی میگوید« :عالج واقعه را
قبل از وقوع باید کرد»
در فرهنگ ایرانی و ســنت اســامی پیشگیری
یکی از ارکان مهم در حفظ جان انســانها ،اموال و
آبرویشان است.
امروز یکی از مهمتریــن اهداف برنامهریزیهای
سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و حتی اقتصادی و نظامی
پیشگیری است.
پیشگیری به فهم سیاسی و اقتصادی و فرهنگی
نیاز دارد و هزینههایی که میباید برای آن پرداخت و
آن را در اولویت قرار داد.
امروز حتی میتوان از خسارتهای ناشی از زلزله،
سیل ،آتشفشان ،ســقوط ،تصادفات ،گازگرفتگی و
بسیاری بالیای طبیعی و غیرطبیعی دیگر جلوگیری
کرد و با بکار بستن برنامهریزیها پیشگیری نمود.
به عنوان مثال:
خانههای شــهری و روســتایی را با معیارهای
مهندســی ســاخت که بتواننــد در برابــر زلزله
مقاومت کنند.
مسیر و مسیلها را از قبل مشخص کرد و راه عبور
آنها را باز نمود و در حاشیه رودخانهها و رودها خانه
نساخت.
میتــوان کاری کرد که باران بــه هر میزان زیاد
باشــد منجر به ســیل و آب گرفتگی نشود .وقتی
درختان جنگلی یکی پس از دیگری قطع میشوند،
وقتی برای عبور آبهای پشتبام و خیابانها تدبیری
نمیشود ،وقتی بیشتر در برابر سیلها حالت دفاعی
داریم و از قبل نمیاندیشیم که اگر سیل آمد چه باید
بکنیم طبیعی است که تلفات سیل و خسارات مالی و
جانی آن همه ساله افزایش مییابد .برای پیشگیری
از تصادفات رانندگی عالوه بر آنکه نباید اجازه دهیم
کسانی که جدیدا ً مبادرت به اخذ گواهینامه میکنند
برای مدتی در جادههای خارج از شــهر رفت و آمد
کنند اجازه ندهیم کارخانجات اتومبیلســازی برای
سود بیشتر و ارزان تمام کردن اتومبیلها ،کیفیت را
فدای کمیت کنند و بدنه و شاســی و در و پیکر آنها
را با فلزهایی سست و کم طاقت بسازند نباید اجازه
دهیم هواپیماهای فرســوده که احتمال سقوطشان
میرود در ناوگان هوایی کشور وجود داشته باشند.
نباید از اتومبیلهای معیوب ،فرســوده و غیرایمن
در حمل و نقل مســافر استفاده شود .نباید شرایطی
فراهم شود که محیطهای عمومی جرمخیز باشند.
علت وقوع جرایم عدیده جنحه و جنایی و ارتکاب
تخلفات را کارشناسی کنیم و زمینههای ظهور آنها را
از بین ببریم .فقر ،طــاق ،بیکاری ،جهل و ناآگاهی،
اعتیاد و ولنگاری و شیوع مفاســد اجتماعی اعم از
مفاســد مالی و اختالقی همه و همه میتوانند عوامل
و نیروهای محرکــه بــرای دور زدن قانون و عمل
مجرمانه باشند.
جامعه وقتی آســیبپذیر میشود که در آن نتوان
احساس امنیت کرد.
امنیت شــغلی ،امنیت بهداشتی ،امنیت تحصیلی،
امنیت کار و پیشه ،امنیت مالکیت و بسیار امنیتهای
دیگر از مقولههایی هســتند کــه توجه و تثبیت آنها
موجب شکوفایی ،رشد و امید در جامعه میشوند.
متأســفانه وقتی یأس و ناامیدی بر افکار و روان
انســانها تأثیر میگذارد قدرت عقل و خرد و دانش
آنها را تحت تأثیر قرار میدهد نتیجه آن میشود که
فرد به عمل مجرمانه راضی میشــود تا به اهداف و
خواستههایی که سرکوب شدهاند برسد.
جــوان ،دارای نیروی قوی احســاس و تمایالت
قدرتیابی است.
جوان هر لحظه خود را در موضع قدرت جســمی
میبیند و این قدرت اگر در جای مناسب تخلیه نشود
به صورت انرژی متراکم گاه ســر از بیبند و باری،
فساد و تخلفات عدیده در میآورد.
اما بعد:
سقوط اتوبوس حامل دانشجویان دانشگاه آزاد در
راه ناهموار و نامناســب محل دانشگاه به چند دلیل
شــفاف و متقن میتوانســت قابل پیشبینی باشد.
وقتی مسئولین امر احساس مسئولیت شغلی نداشته
باشــند که اندیشه کنند وســیله حمل و نقل در هر
صورت میباید به لحاظ فنی و کیفی اشکالی نداشته
باشد.
وقتی احتمال این میرود که راه سرباالیی مشرف
به پرتگاههــای با ارتفاع بلند بــرای عبور اتوبوس
در سراشیبی مناسب نیســت چگونه به خود اجازه
میدهند با جان جوانانی بازی کنند که فقدان آنها را
با هیچ سرمایهای نمیتوان جبران کرد؟
اتوبوسهایی که با رانندگان خســته ،خوابآلود،
مسن و بعضاً معتاد مسیرهای طوالنی و خسته کننده
بین شهری را طی میکنند اگر به سمت قبور شهدا و
راهیان نور هم حرکت کنند فاجعه میآفرینند چنانکه
تاکنون بارها فاجعه آفریدهاند و جان جوانان عزیز و
بیگناه ما را که سرمایههای کشور و خانواده هستند
گرفتهاند.
مگــر نه آنکه امامان ما توصیــه کردهاند« :مؤمن
نباید از یک سوراخ دو بار گزیده شود؟» مگر نه اینکه
گفتهاند« :المؤمن کیس؟»
مگر نه اینکه حفظ بدن از جمله واجبات است؟
مگر نه اینکه هر کس یک نفر را بکشــد جامعه را
کشته است؟
راستی تا کی باید شاهد این همه مرگ و میرهای
فاجعهبار باشیم و آنها را ناشی از تقدیر و قضا و قدر
اد امه د  ر ستون روبرو
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حضرتی از استعفای وزیر بهداشت
خبر داد

رییس مجلس:

نهم دی غبار آلودگی فضای سیاسی را از بین برد

ایرنا :رییس مجلس شورای اسالمی   حماسه
نهم دی را ســیلی محکمی   بــه اغواگری ها و
شــیطنت های بیگانگان دانست و گفت :ملت
ایران در این حماســه اراده خــود را جایگزین
رفتارهای ماجراجویانه داخلی و خارجی کرد.
«علی الریجانی» در ابتدای جلســه علنی
دیروز مجلس شــورای اســامی   فرا رسیدن
سالروز حماســه نهم دی ماه را به نمایندگان و
ملت سربلند ایران تبریک گفت و اظهار داشت:
نهم دی مــاه از آن جهت در تاریخ ایران جای
گرفت و در خاطرهها ماند که قدرت حضور ملت
را دربردارد ،قدرتی که با صالبت ،چالشها را از
بین برد و شرایط را روشن و تثبیت کرد؛ قدرتی
که بــه اغواگریها و شــیطنتهای بیگانگان
سیلی محکم زد.
وی افــزود :پــس از کشــمکشهای چند
ماهــه ،ملت بزرگ ایران در نهم دی اراده خود
را جایگزیــن رفتارهــای ماجراجویانه داخلی و
خارجی کرد ،به همین جهت انقالب اسالمی   در
 40سال گذشته همواره از بحرانهای داخلی و
خارجی نجات یافته است.
رییس مجلس با بیان این که اصل پیروزی
انقالب اسالمی   و برچیده شدن استبداد پهلوی
با حضــور یکپارچه ملت و رهبــری حکیمانه
امــام (ره) محقق شــد ،خاطرنشــان کرد :در
مقابله بــا گروهکهای جداییطلب ،منافقین و
ماجراجویــی بنیصدر و ترورهای مؤثر و مکرر
گروههای منافق بــا صحنهگردانی ملت ،همه
این ماجراهایی که برای یاس ملت آفریده شده
ایرنا :نماینده دایمی   روســیه در ســازمان
ملل با اشــاره به مقاصــد ضدایرانی آمریکا و
برحق دانســتن ایران در خصوص توسعه دفاع
موشــکی ،اعالم کرد :از سیاســت ترساندن،
تهدید و فشــار به ایران بایــد به گفت وگو و
مشارکت روی آورد.
«واسیلی نبنزیا» در گفت وگو با ریانووستی
با بیان این مطلب بدون اشاره به آمریکا افزود:
زمان تغییر رویکردهای برگرفته از دیدگاه های
قدیمی   در مورد ایران فرا رسیده است.
وی در     بــاره برنامه های شــورای امنیت
ســازمان ملل در ســال آینــده و تالش های
احتمالی آمریــکا برای ضربــه زدن به ایران
از ایــن طریــق نیز گفــت :بعید نیســت که
آمریکایی ها در ســال میالدی آینده به دنبال
کشاندن موضوعات مورد اختالف خود با ایران
به شورای امنیت باشند چرا که موفقیت آمریکا
علیه ایران در این شــورا می   تواند خروج این

بود ،یکباره از بین رفت.
الریجانی ادامه داد :حضور ملت به خصوص
جوانــان در صحنه دفاع مقدس و ایجاد فضای
شورانگیز مجاهدت بسیجیان بود.
وی افزود :بعد از کشــمکش های سیاســی
فرساینده بنی صدر علیه رهبران حزب جمهوری
اســامی   و مســئوالن نظــام و درگیری های
امنیتی منافقین ،آن هم در شرایط تجاوز دشمن
به سرزمین ایران و فضای تبلیغاتی شدید علیه
انقالب ،حضور ملت در صحنه سیاسی کشور و
جبههها معجزه ای بزرگ خلق نمود.
الریجانــی ادامه داد :نهم دی ســنخ چنین
رویدادی بود که غبارآلودگی فضای سیاسی را
از بین برد و کشمکش های داخلی را پایان داد.
وی همچنین گفت :این حماسه زنجیره ای
از دخالت های فرصــت طلبانه آمریکا و بعضی

کشــورهای غربی و برخی ناامنی های کوچک
را ســر جای خود نشــاند و با روشنگری مسیر
انقالب را مستحکم کرد.
رییــس مجلــس یکــی از دالیــل مهم
چالش هــای آن روز را بی توجهــی به قانون
و تمکیــن بــه آن دانســت و گفــت :این که
در همــه نظام هــای جــا افتاده اصــل را بر
قانون پذیری می   گذارند و پای آن می   ایستند به
این جهت است که عبور از این مقوله هزینه های
ســنگینی برای منافع ملی و امنیت ملی کشور
خواهد داشت.
الریجانــی افزود :ایــن درس بزرگی برای
نســل امروز و فرداســت که بداننــد حتی با
تخلفهای کوچک از قانــون نیز باید مبارزات
جدی داشــت چون فراگیری تخلفات کوچک
هم میتواند پایه های مدنیت کشور را بلرزاند.

روسیه:

به جای تهدید و فشار باید به گفت وگو با
ایران روی آورد

کشور از برجام و نقض قطعنامه  2231شورای

امنیت را توجیه کند.

کردهای سوریه سد استراتژیک "تشرین"
را به ارتش تحویل دادند

ایســنا :ارتش سوریه در راســتای توافق با
نیروهای کرد ســوریه دموکراتیک ،کنترل سد

اســتراتژیک "تشرین" بر روی رود فرات را در
دست گرفت.
به نقل از اسپوتنیک ،نیروهای ارتش سوریه
در اطراف این ســد که بر روی رود فرات واقع
است ،مستقر شدند .این امر در راستای توافق با
نیروهای سوریه دموکراتیک(قسد) انجام شد و
کردها کنترل سد را به ارتش سوریه واگذار کردند.
کردها پیشــتر هــم اعالم کــرده بودند که

شــهر منبج را به ارتش سوریه واگذار کردهاند.
پیشبینی میشــود که بندهای "توافق منبج"
میان ارتش ســوریه و نیروهای قســد دیروز
اعالم شده است.
ارتش ســوریه میگوید بر اساس توافق با
نیروهای کرد وارد شــهر منبج شده است .این
اقدام بعد از درخواســت رســمی   کردها برای
حفاظت از این شــهر در برابــر حمله احتمالی

مهاجرت محققان "طرح ملی هواپیمای  ۱۵۰نفره"
به دلیل عدم حمایت!

ایسنا :رییس دانشکده فضایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر ضرورت توجه به اشتغال محققان گفت :در پروژه
کالن ســاخت هواپیمــای  ۱۰۰تا  ۱۵۰نفره بعد از فاز طراحی مفهومی ،هیــچ حمایتی صورت نگرفت و محققان آن به
خارج مهاجرت کردند.
دکتر محمود مانی در افتتاحیه چهارمین نشســت تخصصی دستاوردهای علمی   و تخصصی پژوهشگاه فضایی ایران،
عمر فناوری فضایی در ایران را  ۳۰ساله و جوان دانست و افزود :ولی در مقابل ،موضوع ارتباط صنعت با دانشگاه از قبل
از انقالب مطرح شــده اســت .وی ادامه داد :دانشگاهها عالوه بر تربیت نیروی انسانی باید به حوزههای پژوهشی بخش
صنعت کمک کنند ،ولی متاسفانه این امر در کشور رخ نداده است.
مانــی با بیان اینکه برای تحقق این امر نیازمند یافتن مدل همکاری بومی   هســتیم ،خاطر نشــان کرد :برای آنکه
پژوهشها در دانشگاهها هدفدار شوند ،باید پروژههایی از سمت صنعت به دانشگاهها سفارش داده شود .این روشی است
که در بسیاری از کشورها رخ داده است ،ولی مشاهده میشود آن چیزی که از سوی صنعت به دانشگاهها سفارش داده
میشود ،بیشتر طراحی است.
مانی ،ماموریت دانشــگاهها را انجام پژوهشهایی مانند پارامترهای موثر و محدوده آنها دانست و ادامه داد ۱۰ :سال
گذشته از سوی سازمان فضایی پروژه ساخت ماهواره ،تعریف و به دانشگاههای امیرکبیر ،صنعتی شریف ،علم و صنعت
و خواجه نصیر واگذار شد و در این همکاری قرار شد دانشگاهها ماموریت ماهوارهها را تعریف کنند.
رییس دانشکده فضایی دانشگاه امیرکبیر با بیان اینکه در این همکاری ،ساخت و طراحی ماهواره پیام در دستور کار
قرار گرفت ،اظهار کرد :این ماهواره هماکنون به پژوهشگاه فضایی برای انجام تستهای سازگاری واگذار شده است.
مانی ،همکاری در اجرای پروژه ماهواره "ناهید  "۱و "پارس  "۱را از دیگر پروژههای این دانشــگاه نام برد و یادآور
شد :ماهواره مکعبی نیز که یک مسابقه در حوزه فضایی است ،در دستور کار ما قرار دارد.
مانی با تاکید بر ضرورت توجه به اشــتغال محققان حوزه فضایی گفت :وجود و حضور اســاتید و محققان به شــرط
وجود پروژه اســت و اگر ما برای اشــتغال محققان حوزه فضایی کاری نکنیم ،یا به تدریس روی میآورند و یا به خارج
مهاجرت میکنند.
عضو هیات علمی   دانشگاه امیرکبیر با اشاره به واگذاری پروژه کالن هواپیمای  ۱۰۰تا  ۱۵۰نفره به دانشگاهها ،یادآور
شد :در این پروژه  ۳دانشگاه و یک پژوهشگاه درگیر بودند و ما فاز طراحی مفهومی   را اجرایی کردیم.
وی خاطرنشان کرد :بعد از فاز طراحی مفهومی   هیچ حمایتی از این طرح نشده و همه محققانی که در این طرح حضور
داشتند ،با رزومهای که داشتند ،به خارج مهاجرت کردند.

وی اظهارداشــت :در چنــد مــاه پــس از
انتخابات مخصوصا در روز عاشــورای آن سال
فرصت طلبان و ضدانقــاب چگونه اهانت به
ساحت مقدس امام حسین(ع) و عاشورا کردند،
با اقدامات زشــت و توهین بــه نظام عزاداری
ملت را مضاعف کردند.
رییس مجلس تصریح کرد :این ملت بزرگ،
این تجربه هــا را دارد و از همین رو این روزها
با حساســیت زیاد با وجود بسیاری از مشکالت
کشــور و تحریم ها صحنه را زیــر نظر دارد و
می   داند تروریست های جالد و معاندین انقالب
در پی فرصت برای ضربــه زدن به همه ابعاد
انقالب هستند.
الریجانی اظهار داشــت :آنهــا به همراهی
آمریکا ،ایران گســترده و قوی را نمی   پسندند
و به دنبال ضربه به اســتقالل و تمامیت ارضی
کشور هستند.
وی خاطرنشــان کــرد :راز نهــم دی ماه
بــه ایمان مــردم و تعصــب مقــدس آنها به
اهل بیت(ع) بازمی   گشت که با همه صبر انقالبی
در ماههای قبل در مقابل بی حرمتی به عاشورا
یکبــاره وظیفه خود را در خــروش ملی دیدند.
وی به دخالت های خارجی مخصوصا آمریکا
در حوادث ماه های قبل از نهم دی اشــاره کرد
و اظهــار داشــت :دخالت آمریــکا صریح بود،
ادبیات آن روز مســئوالن این کشــور و برخی
کشــورهای اروپایی و منافعی که برای این امر
اختصاص دادند و خود اعــام کردند چند امر
را نشان داد.

نبنزیا تاکید کرد که تاکنون هیچ مورد دال
بر تخلف ایران و نقض تعهدات این کشــور به
شورای امنیت سازمان ملل گزارش نشده است
بــه همین خاطر هیچ دلیلــی حتی برای آغاز
گفت و گو در     باره اعمــال تدابیر تحریمی   در
مورد ایران در شورای امنیت وجود ندارد.
وی هشدار داد :چنین اقدامی   نه فقط وجهه
و اعتبار شــورای امنیت بلکــه جایگاه آژانس
بین المللی انرژی اتمی   که از آغاز فعالیت خود
در ایران به طور منظم از اجرای کامل تعهدات
این کشور در عرصه انرژی هسته ای گزارش
می   دهد ،خدشه دار می   کند.
گفتنی اســت برجام در ســال  2015بین
ایران و گروه  5+1امضا شد.
ایران مفاد ایــن توافق بین المللی در مورد
برنامه هســته ای خود را اجرا کرده و آژانس
بین المللی انــرژی اتمی   هم بارها آن را تایید
کرده است.
ترکیه صورت گرفت.
سد تشــرین در  33کیلومتری جنوب شهر
منبج و  115کیلومتری شرق حلب واقع است و
فاصله  80کیلومتری با مرزهای سوریه با ترکیه
در شمال دارد.
این سد از اهمیت اســتراتژیکی به ویژه در
زمینه برق ســوریه برخوردار اســت و به منزله
پل ارتباطی میان استانهای حلب و رقه است.
همچنین منبــع مهم و اصلــی تولید برق در
استان حلب به شمار میرود.
ارتش ســوریه نوامبر  2015کنترل خود بر
این سد را از دست داد و گروه تروریستی داعش
بر آن سیطره یافت.

آگهی اصالحیه مزایده عمومی 97-829
روزنامه عصرمردم 97/10/10

97-922

به اطالع می رساند مزایده عمومی
شماره  97-829درج در روزنامه
عصرمــردم مــورخ  97/09/20و
ســبحان مورخ  97/9/21موضوع
بهره برداری از تعدادی غرف میوه
و تره بار واقع در سطح شهر ،ردیف
شماره  1از لیست مزایده عمومی
حذف می گردد .ضمن ًا تاریخ تحویل
اسناد تا مورخ  97/10/20تمدید و
کمیسیون گشایش پاکات مزایده
مورخ  97/10/22تشکیل می گردد.

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری شیراز

ایســنا :نماینده تهران از اســتعفای قاضی زاده هاشمی   وزیر
بهداشت خبر داد.
الیاس حضرتی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:
«متاسفانه باخبر شدم ،دکتر قاضیزاده هاشمی   در اعتراض به
کاهش بودجه سالمت ،استعفا داده و چند روزی است در جلسات
هیات دولت شرکت نمیکند .وظیفه تمام دلسوزان است که مانع
از استعفای ایشان شوند و امیدوارم بهزودی وزیر بهداشت دوباره
در دولت حاضر شوند».
در پی انتشــار این خبر ،خبرنگار ایســنا پیگیر صحت و سقم
خبر شد که منبع مطلعی در دولت به خبرنگار ما گفت که صحت
خبر اســتعفای وزیر بهداشــت را از فردی که آن را منتشر کرده
است جویا شوید.
اد  امه از ستون روبرو

بدانیم؟
آیا به گفته سید اشرفالدین حسینی مدیر روزنامه
نسیم شمال:
«این سرنوشت ما را دست قضا نوشته
از دیگران عروسی از ما عزا نوشته»
چه بسیار عروســیهایی که در اثر بیمباالتی به
عزا تبدیل شدهاند!
چه بسیار جوانان برومندی که با تصادفات مختلف
از میان رفتهاند و داغشان بر دل مادران و پدرانشان
مانده است؟
چه بســیار کانونهای خانوادگی که با از دســت
رفتن سرپرســت خانواده متالشی شده و حاصل آن
کودکان و زنان آواره و بیسرپرست است.
از ســال  68که ما قطعنامــه  598را برای پایان
جنگ پذیرفتیم تا به اینک که  29سال از آن میگذرد
متوسط کشتههای تصادفات سالی  60هزار نفر بوده
که اگر آن را در  29سال ضرب کنیم به 1/540/000
نفر میرسد که از شهدای جنگ تحمیلی بیشتر است.
اگر آمار کشتههای ســیل ،زلزله ،خفگی و سقوط
و ســایر بالیای قابل پیشگیری را به آن اضافه کنیم
شــاید ظرف  29سال دو میلیون نفر از این طریق از
دست دادهایم خســارتهای مالی و جانی این افراد
قابل محاسبه نیست.
زیرا امروز اگر خانوادهای بخواهد فقط یک فرزند
را از نوزادی به ســن  18سالگی برساند و تربیت و
تحصیل و تعلیم او را بــه عهده بگیرد منهای صرف
وقت عمر عزیز باید هزینههای بســیاری را در این
راه متحمل شود.
و اما بعدتر:
کی و چگونه از خواب بیدار میشویم؟
به دنبــال کدام بهشــت موعود دنیــای خود را
جهنم کردهایم؟
چرا در قبال جامعه اســامی خودمان احســاس
مسئولیت نمیکنیم؟
چرا هنوز این مسأله مهم برای ما تفهیم نشده که
سعادت فرد در گرو سعادت جمع است و بالعکس.
چرا روز به روز زندانهای جدیدی میســازیم و
افتتاح میکنیم و دادگاههای عدیــدهای را در نقاط
مختلف شــهر تأســیس میکنیم و حجم پروندهها
و هزینههای رســیدگی به آنها را مدام باال و باالتر
میبریــم اما برای پیشــگیری و رفــع نقص نقاط
جرمخیر و رســیدگی به عوامــل جرمزدایی را بها
نمیدهیم و اگر مبادرت به پیشگیری میکنیم بیشتر
مقطعی ،تدافعی و باری به هر جهت است؟
ما انقالب کردیم تا خانههای فســاد نباشــند .ما
انقالب کردیم تا فســاد ،بداخالقی ،فقر و استضعاف
نباشــد و یا کم شــود .ما انقالب کردیم تا جامعه از
آسیبپذیری به در آید.
ما انقالب کردیم تا عدالت اجتماعی برقرار شود.
چــه کســانی میبایــد به ایــن اعمــال مهم
دست میزدند؟
آیا مســئولین شــهرها باید به کناری بنشینند و
چشم به مرکز بدوزند؟
آیا نقــش مــردم در قانونمــداری ،قانونمندی،
تعامالت صحیح اجتماعی و اخالقمداری نقش تعیین
کننده و مهمی نیست؟
آیا وکالی مجلس ،وزرا ،رئیس جمهور و ســایر
مدیــران ارشــد و کلیــدی از میان همیــن مردم
برنخاستهاند؟
آیا باز هم باید بشــنویم که مشــت نمونه خروار
است؟
بذر اصالح شــده باید در زمین آیش شده ریخته
شود تا محصول سالم تحویل دهد.
مدیران میباید نمونه اصالح شده جامعه باشند.
هر مدیری که دســت به اختالس ،دزدی ،نفاق،
ریاکاری و انباشــت ثــروت بــادآورده میزند بذر
علفهای هرز اســت که زمینهای دائــر را به بایر
تبدیل میکند.
یک فضله موش در دیگ آش همه را آلوده میکند
و آن را بالمصرف مینماید.
وکیلی که پارتی بازی میکند و میخواهد قانون را
دور بزند همان فضله موش اســت .وزیری که اهمال
میکند فضله را میبیند و چشــم بــر هم میگذارد
خیانت میکند.
استاد دانشــگاهی که نمره به بیســواد میدهد
خائن است.
خائن به علم ،تربیت و جامعه
اجــازه ندهیم در یــک جامعه اســامی چنین
اتفاقی بیفتد .الزم نیست برخوردهای چماقی کنیم.
بهترین راه آن اســت که همراه نشــویم با ظالم،
محتکر ،گرانفروش ،رشــوهگیرنده ،اختالسکننده
و با خالفکاران همراه نشــویم بلکــه مقابله کنیم،
عکسالعمل نشان دهیم ،ناظر باشیم ،این کار یعنی
پیشگیری از سرایت بیماریها.
والسالم

