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فراخوان پیامک مردمی

میدان صیاد ،کارواش مینیبوسها شده است

حرف مردم

با سالم و خسته نباشید ،لطفا به وضعیت آبنمای میدان صیاد(خیام سابق)رسیدگی شود .صبحها ساعت 6تا
7صبح رانندگان مینیبوس و واحدها ماشینهای خود را با آب آبنما میشویند .ممنون از پیگیری هایی که انجام
می دهید.

یادداشت روز
علی محمد مودب

پاسخ به پیامک
شهردار منطقه 7خبر داد

بهسازیپیادهروی
امامرضای،28سالآینده

«آقــای مهندس عصمتپرست قول
دادند دستور ایجاد جدول سمت راست
پیادهروی خیابان امــامرضــا(ع)،٢٨
ایجاد جــدو لهــای گلچین و شهید
حسینیان ،ســر و ســامــان دادن به
باغچههای دو طرف پیادهروی خیابان
امام رضا(ع) ،کاشت درختان مناسب
و نصب چند سرعتگیر را صــادر
کنند» .
شــهــردار منطقه 7در پاسخ بــه این
شهروند محترم از بــازســازی جــداول
و کانالها بــه هــمــراه اجـــرای روکــش
آسفالت خیابان مذکور در سال 1396
خبر داد.

شنبه  28اسفند 1395

اينجا تريبوني براي بيان نظرات ،انتقادات ،مشكالت
و درخواستهاي شما شهروندان است كه ميتوانيد
از طريق روشهای ذيل ،آنها را با ما در ميان بگذاريد.
پيامك30007289 :
تارنماshahraraonline.com :
اينستاگرام@shahraranews :
تلگرام09154294580:
رایانامهinfo@shahrara.com :
تلفن051-37288881-5 :
 0915000762این مثل از قدیم معروف است که
سیر از گشنه خبر نــداره و ســواره از پیاده ،وقتی
مسئوالن خودبه مناطق محروم و حاشیه شهرها سر
نمیزنند تا به چشم خــود استضعاف و مشکالت
معیشتی مردم را از نزدیک لمس کنند ،آن میشود که
وزیر دادگستری که ظاهرا اشرافی برکل جامعه ندارد،
متأسفانه میگوید وضع مردم خیلی خوب است و. ...
کاش میشد ایشان این سؤال را پاسخ میدادند که
انصافا وضع چنددرصد مردم خوب است؟ وقتی گفته
مـیشــود کسی کــه زیــر سهمیلیون تــومــان حقوق
میگیرد ،زیرخط فقر است ،عدهای حقوق نجومی
گرفته و عدهای هم با فقر ،نداری ،بیکاری ،مستأجری
و مشکالت عدیده دیگر درگیرند .آیا مسئوالن این
سخن ائمه(ع) را نمیدانند که در خانهای که فقر وارد
شود ،ایمان از در دیگر خارج میشود! و علت خیلی از
بــزهــکــاریهــا ،طــاقهــا ،خــافــکــاریهــا ،فــروش
موادمخدر و اعتیاد از عواقب فقر و بیکاری است که
متأسفانه برطبق گزارشهای مسئوالن ،کماکان سیر
افزایشی دارد .چرا فکری اساسی برای آحاد جامعه
نمیکنند.
 0915000179با سالم ،از طرح نــوروزی متروی
مشهد گزارشی تهیه کنید .در زمانی که شهر مشهد
پذیرای میلیونها زائر است آیا بجاست فاصله زمانی به
24دقیقه افزایش پیدا کند؟
 0938000640با سالم خدمت شهرآرای عزیز و
مردمی .این روزها بازارهای شهر ما و سازمان میادین
شهرداری اقدام به عرضه گوشت با عنوان طرح تنظیم
بازار کردهاند .به قول خود آقایون قیمت گوشتهای

عرضه شده تا 10هــزار تومان زیر قیمت بازار است،
یعنی قیمت ران و دست گوسفندی عرضهشده حدود
33هزارتومان است اما کاش کیفیت گوشتها ارزش
ایــن نــرخ را داشــت .هر سردست عرضه شــده دارای
میانگین 5کیلو است که نصف وزنش گوشت گردن است.
شهرآرا  :سالم لطفا برای پیگیری بیشتر آدرس این
بازار ها را بدهید
 0915000127اگر کمی انصاف داشته باشیم باید
بدانیم که آقای روحانی خوب کار کردند ،هرچند به
چشم خیلیها نیامد ،چرا نیامد بهخاطر اینکه وقتی در
شهری زلزله میآید ،بعد از زلزله برای ساختن شهر باید
اول آوار و خرابی را برداشت بعد شهر را ساخت .روحانی
تابهحال آوار را برداشته ،حال نوبت ساختن است ،پس
بیایید اعتماد کنید ،همکاری کنید تا کشور ساخته
شود.
 0936000484دولت تدبیر وامید را هم دیدیم! با
اینهمه سختی و فشار زندگی اگه در جیبوتی 30سال
کارگر بودیم و بازنشسته میشدیم ،زندگی بهتری
داشتیم .با این افزایش حقوق خدا عوضتان بدهد؟!
کارگر بازنشسته
 0930000193با سالم ،چرا دادستان از مردمی که
خود ایشان فرمودند سهامشان را به شرکت پدیده
واگــذار کــرده تعهدنامه پرداخت بگیرند ،حمایت

نمیکند؟ شرکت پدیده بعد از 3سال حاال میخواهد
دوباره بهجای پول به مردم سهام پرداخت کند ،آن هم
به یکچهارم مبلغ تعهدنامهها.
 0915000855بعد از 26ماه از ایجاد بحران در
پدیده و التهاب و نگرانی هزاران خانواده،حاال کسی
سهام پدیده رو نمیخره ،کجایند مسئولینی که هر روز
مصاحبه م ـیکــردنــد؟ اگــر هــمــون اول ،اعــام
ورشکستگی شــده و تصفیه شــروع شــده بــود ،بعد
دوسال ما مقداری از سرمایه خودمون رو گرفته بودیم،
االن سرمایه مردم گروگان بدهی به ارگانهای دولتی
شده ،اگر بگیم اشتباه کردیم سرمایهگذاری کردیم،
دست از سرمون برمیدارن؟
 0915000023باسالم ،سامانه معامالتی پدیده راه
افتاده اما به هیچکس رمزعبور نمىدهند .ما صدایمان
را به چه کسى باید برسانیم امروز من وارد سایت شدم،
گفت که االن رمز میفرستم ،رفته که ازش خبری بیاد،
هرچی به اینها بگی بازم کمه.
 0915000103جناب رئیس جمهور و وزیر آموزش
وپرورش30 ،سال زحمت کشیدیم باحقوق ناچیز
ساختیم .خانواده میگفتند پول ،جواب میشنیدند
شغل انبیاست .حاال هم بازنشسته شدیم از پاداش
خبری نیست ،اینقدر آبروی فرهنگیان را نبرید ،آن
از صندوق ذخیره ،این هم از پاداش 95خالصه ماهم

جلوی عروس و داماد و فامیل آبرو داریم.
 0915000087سپردهگذاران مبالغ باالی میزان،
چه گناهی کردهاند که پس از گذشت سهسال هنوز
ریالی از سپرده باالی خود که مثال به امانت گذاشته
بودند ،دریافت نکردهاند.
 0930000904چطور شد مردم «اول برای سهام
عدالت بدهکار شدند ،حاال دوباره دولت اعالم کرد به
دارندگان سهام سود تعلق میگیرد؟! آیا این موضوع
انتخاباتی نیست؟
 0937000135همه دوست دارند اجناس ارزون
باشه ،ولــی چه فایده ،وقتی یه رژ دوهــزار تومنی
هفتهزار تومن گرونتر باشه ،پس وای به حال قیمت
اجناس بزرگتر.
 0936000158باتوجه به اینکه خط۲بهخاطر
مشکالت شورای قبلی ،خیلی دیر و بهتازگی افتتاح
شده ،نباید چندماه وقت را هدر داد و معطل اتصال آن
بهخط۱شد .اگر ساعت کــاری آن از۶تا۱۷بشود،
اکثریت مردم محروم طبرسی و کارگران کامل از آن
بهرهمند میشوند و از آن ساعت به بعد مشکالت و
نواقص بررسی شود ،بهطور مثال خط ۳متروی تهران
هم از ۵صبح تا۱۸افتتاح آزمایشی شد و سپس تا
ساعت ۲۳سرویسدهی کــرد و سرفاصله زمانی
از ۲۰دقیقه به ۵دقیقه رسید ،حاال هم باتوجه به
کمبودهای شدید در حوزه حمل ونقل عمومی در
مشهد تقاضا میشود تا قبل عید یک رام قطار به آن
اضافه و ساعت آن هم افزایش یابد تا زائران هم از مترو
برخوردار شوند.
بازخورد
 0915000412بازخورد ویژه نامه عید نوروز:باسالم
و خسته نباشید ،نظر من بعد از مطالعه ویژهنامهتان:
کاش یادی از هنرمندان درگذشته امسال میکردید و
نقاط دیدنی خراسان را معرفی کرده و آداب و رسوم
نوروز شهرها را نوشته و تصویر المانهای میادین را
چاپ کرده و کمی از ویژگیهای سال خروس که در
پیش است و آدرس کتابخانهها و فرهنگسراهای
مشهد را چاپ میکردید.

لزومهمراهیدینداریباعدالتخواهی

گروه خبر -رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس
شورای اسالمی گفت« :شاهبیت زیارت امینا...
جهاد است ،چرا که جهاد روحیهای است که در همۀ
موقعیتها میتواند ما را در مسیر زندگی خود پیش
ببرد.».
بهگزارش شهرآرا ،سیدنصرا ...پژمانفر در مسابقۀ
حفظ زیارت امینا ...که با حضور دانشآموزان و
شهروندان در تاالر شهر مشهد برگزار شد بیان کرد:
«در این مسابقه بالغ بر  31000نفر طی یک فراخوان
زیارت امینا ...را حفظ کردند که دعایی پر از معارف
است.».
وی افزود« :شاهبیت این زیارت موضوع جهاد است،
چرا که جهاد روحیهای است که در همۀ موقعیتها
میتواند ما را در مسیر زندگی خود پیش ببرد.».
نمایندۀ مشهد و کالت در مجلس شورای اسالمی
عنوان کــرد« :انــقــاب اسالمی بهبرکت روحیۀ
جهادی پیروز شد.».
پژمانفر اضافه کــرد« :اگــر میخواهیم جامعۀ ما

بهعنوان امالقراء جهان اسالم تأثیرگذار باشد ،باید
روحیۀ جهادی داشته باشیم.».

لزوم همراهی والیت و دینداری با مسئولیت اجتماعی
و عدالتخواهی
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد نیز در
اینمراسمگفت«:والیتودینداریبایدبامسئولیت
اجتماعی و عدالتخواهی همراه باشد.».وحید
جلیلی بیان کرد« :خوشبختانه با تالش و همت
فرهنگی مشهدالرضا
مجموعهای از دستگا ههای
ِ
گام اول برای تبیین و ترویج زیارت امینا ...برداشته
شده است که با استقبال خوبی نیز همراه بود.».
وی با بیان اینکه مفهوم زیارت بسیار گسترده و عمیق
است افزود« :دشمنان اهل بیت (علیهم السالم)
تالششان این بود که بین امام و امت فاصله بیندازند؛
یا امام را از دسترس امت خارج کنند و یا امت را از روی
آوردن به اهل بیت (علیهم السالم) منصرف کنند.».
معاون فرهنگی و اجتماعی شــهــرداری مشهد

مسئول روابط عمومی سازمان تاکسیرانی مشهد:

پیگیرالینویژهبرایتاکسیهاهستیم

خــــســــروی-
پاسخ به پیامک
«ســـــــــام .تــنــهــا
دلخــوشــی تــاکــسـیرانــان صــف جــدای پمپ
گاز انتهای خیابان امــام خمینی بود که اون
هم با دستور و سلیقه مدیران گرفته شــد .آیا
واقعا تاکسی که وظیفه حمل و نقل عمومی
و خدمت به مــردم را دارد ،باید پشت سر کلی
خــودروی شخصی منتظر نوبت سوختگیری
بشود »
در پاسخ به ایــن گالیه مسئول روابــط عمومی
سازمان تاکسیرانی مشهد با بیان اینکه بعضی
جایگاههای سوخت زیرمجموعه صندوق ذخیره
شهرداری میباشند ،گفت :ما با توجه به توافقی
که در گذاشته هم داشتهایم ،معموال یک پمپ
یا نــازل ویــژه در قالب یک الیــن اختصاصی در
اختیار تاکسیها بــوده است که در آن سوخت
میزدند.
محمدیان در ادامــه سخنانش ضمن اشــاره به
این مطلب که سازمان تاکسیرانی حدود7الین
ویــژه بــرای تاکسیها در جایگا ههای سوخت
داشته است ،متذکر شد :پمپهای گاز شرایط

خــاص خــود را دارنـــد -.به عنوان مثال زمانی
که زمستان اســت یا مشکل فنیای بهوجود
میآید ،این جایگاهها دچار افت فشار میشوند
کــه در ایــن صـــورت متولیان ایــن جایگا هها
مجبورند الی ـنهــای سوخترسانی را کمتر
کنند.
وی اظهار کرد :جایگاه سوخت عدل خمینی که
شهروند به آن اشاره کرده است ،به نوعی در حال
تعمیرات است که در این خصوص هم ما پیگیر
هستیم و به صندوق ذخیره شهرداری نامه زدهایم
تا به همان حالت اول برگردد .از طرفی هم با توجه
به خدماتی که تاکسیرانان به زائران و مجاوران
میدهند دیگر نباید زمان زیادی را در جایگاههای
سوخت منتطر بمانند.
مسئول روابــط عمومی سازمان تاکسیرانی در
پایان سخنانش گفت :وقتی از تعمیرات صحبت
میکنیم حتما نباید این تعمیرات جایگا ههای
سوخت جلوی چشم مردم باشد ،البته این را هم
بگویم که جایگا ههای دیگر سوخت را نیز برای
اختصاص الین ویــژه به تاکسیرانان پیگیری
میکنیم.

جلیلی در ادامه به مشهدالرضا ،پایتخت فرهنگی
جهان اسالم ،اشاره کرد و ادامه داد« :سال 2017
مشهد بهعنوان پایتخت فرهنگی جهان اسالم
معرفی شده است؛ پس باید آنچنان تصویر زیبا و
دلنشینی از مشهد در ذهن مسافران نقش بندد که
مشهدالرضا به الگو تبدیل شود.».
در ادامۀ معاون پرورشی ادارهکل آموزش و پرورش
خراسان رضوی تصریح کرد« :در آموزش و پرورش
بهدنبال حیات طیبه هستیم که این با ایمان و عمل
صالح بهدست میآید.».
منصوریان عنوان کرد« :زیــارت امینا ...یکی از
شاخصههای حیات طیبه است که آموزش و پرورش
با همکاری شهرداری مشهد مسابقۀ حفظ آن را در
این راستا برگزار کرده است.».
وی خاطرنشان کرد« :در این مسابقه  31000نفر
شرکت کردند که  5000نفر از این تعداد فرهنگی
هستند.».

دریافت عوارض از مدارس و مدیرانی که زیر بار قبض آب و برق خود ماندهاند

عوارضمدارسراهموالدینمیپردازند!

جــاویــدی« -قبض
پاسخ به پیامک
عوارض برای مدرسه
یعنی دوبــاره گرفتن عــوارض از مــردم .پیگیری
کنید .مدرسه یک مکان عامالمنفعه است».
مدیر درآمــدهــای شهرداری مشهد در رابطه با
این موضوع با اشاره به اینکه متولی این موضوع
آموزش و پرورش است و آموزش و پرورش میتواند
چنین چیزی را مطالبه کند ،به شهرآرا میگوید:
ما درمورد آموزش و پرورش هیچ معافیت قانونی
نداریم.
محمود برهانی در رابطه با این موضوع که ممکن
است عــوارض مــدارس از جیب مــردم و والدین
دانشآموزان پرداخت شود ،میگوید :موضوع
طبق اظهاراتی که وزیر آمــوزش و پــرورش کرده
است ،غیرقانونی است.
او میافزاید :اگر معیار را قانون بگذاریم ،اصل
وجوهی که ما دریافت میکنیم ،طبق قانون است
و اگر کسی وجوه را از مردم میگیرد ،خالف است.
مدیر درآمدهای شهرداری5 ،درصد حق آموزش
و پــرورش از عــوارض شهرداری را نیز وابسته به
مصوبات شورای شهر دانسته و میافزاید :شورای

محمد حسین جعفریان

کاشدستازاین
سیاستزدگیبرداریم

در مراسم مسابقه حفظ زیارت «امینا »...عنوان شد

تصریح کرد« :زیارت ،در ذات خود ،هم مفهوم والیی
بهمعنای ابراز عشق و محبت به اولیای خدا را دارد و
هم یک مفهوم برائتی را در خود جای داده است.».
جلیلی عنوان کرد« :کسانی که در طول بیش از هزار
سال به زیارت امام رضا (ع) میآیند از یک طرف به
حضرت ابــراز ارادت میکنند و از طرف دیگر به
دشمنان مکتب والیت اعالم میکنند که روزبهروز
رابطۀشان با امامت قویتر و گستردهتر میشود.».
ً
وی با بیان اینکه ،اگر به ائمۀ اطهار معتقدیم ،صرفا
این اعتقاد به ارادت قلبی اکتفا نمیکند عنوان کرد:
«اگر ما زیارت میخوانیم و ابراز ارادت میکنیم،
یادمان باشد که مکتب اهل بیت (علیهم السالم)
اسالم ناب است.».
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد گفت:
«در قرآن اسالم ناب با ابعاد مختلف معرفی شده
است که یکی از آنها این است که والیت و دینداری
باید با مسئولیت اجتماعی و عدالتخواهی همراه
باشد.».
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مشت بر سندان

گالیه شهروند از اظهارات یکی از مسئوالن در خصوص وضعیت اقتصادی مردم

بسیارسفرباید

فناوری سفر در بسیاری از خانوادهها
و فرهنگها اختراع نشده است! شاید
بهنظرتان عجیب بیاید ،ولی ،مثال ،در
خانوادۀ ما مفهوم سفر خیلی غریب
اســت .ما کشاورز و کشاورززاد هایم و
کشاورزی با سفر خیلی نسبتی ندارد.
در دنیای ما یکی دو دلیل عمده برای
سفر معتبر و محترم بود که صلۀ رحم و
درمان و نیز زیارت از جملۀ این دالیل
بودند ،اما سفر بهمفهوم «سیاحت»
برای ما عجیب و غریب بود .هنوز هم
وقتی کسی میشنود که یکی برای
دیــدن یک شهر و تفریح به سفر رفته
تعجب میکند و حرفهایی میزند که
نتیجهاش انکار و تخطئۀ سفر است!
در ادبیات ما هم در بسیاری از متونسفر
صورت خوشایندی ندارد؛ حداقلش
این است که همین اواخر اخوانثالث
گفته است که «نفرین به سفر که هرچه
کــرد او کــرد» .دشــواریهــای سفر در
ً
اعصار گذشته هم قطعا در این نوع
ً
نگاه تأثیر داشته است .طبیعتا وقتی
کسی میخواسته ،مثال ،از مشهد ما
به اصفهان بــرود مدت زیــادی درگیر
سفر بوده و سفر او مشقت زیادی داشته
است ،از جمله اینکه در راه خطرهایی
مثل بیمار یهای مختلف و حملۀ
راهزنان و یا اتمام آذوقه و اینطور چیزها
ً
او را تهدید میکرده است .طبعا سفر
برای مردم محروم که امکانات زیادی
نداشتهاند و نمیتوانستهاند برای سفر
تــدارک الزم را ببینند خیلی سختتر
بوده است.
در قــرآن کریم هست که گروهی از
مردم متمول و توانمند در شرایطی که
سفرها آسان شده دعا میکنند و از خدا
میخواهند که «باعد بین اسفارنا»؛
یعنی کــاری کن که سفر پرمشقتتر
باشد .گویی یکی از دالیل این دعا آن
بوده که هرکس و ناکسی نتواند سفر
کند و سفر برای توانگران یک امتیاز
ً
باقی بماند .طبعا چنین دعایی عقوبت
الهی را هم بهدنبال داشته است.
همین سفر واجب حج هم مشقتهایی
داشته است .حتی یکی از اهل تحقیق
میگفت انگار این سفر نوعی جریمه
بــرای تمول و ســرمــایـهدار شــدن هم
بــوده است و برخی از مــردم وقتی به
مرز ثروتمندی میرسید هاند بهدلیل
دشـــواری ایــن وظیفه امــوال خــود را
میبخشید هاند تا این سفر بر آ نها
واجــب نشود .هنوز هم ایــن نگاه به
سفر وجــود دارد .هرچند هنوز هم
سفر مقدمات بسیاری میخواهد
ً
و دشــوار یهــایــی دارد ،ولــی قطعا
بــهدشــواری آن دوران نیست .اما
نگاه به سفر و نوع تلقی ذهنی از این
پدیده در مردم طبقات پایینتر هنوز
خیلی تغییر نکرده اســت ،در حالی
که سفر بسیار سازنده است و در کنار
دشواریهایش فواید بسیار زیادی نیز
دارد.
طراحی شیوههای سفر آسان و فراهم
کردن زیرساختهایی ،بهویژه برای
حمایت از سفر مردم طبقات متوسط
و مستضعف جامعه ،باید در دستور کار
اهل فکر و برنامهریزی و نیز مدیران و
متولیان اجتماع باشد ،چرا که سفر در
آیین ما بسیار اهمیت دارد و در قرآن
کریم نیز بسیار به آن پرداخته شده ،اما
متأسفانه دلهای مردم ما هنوز سفری
نیست! دربـــارۀ سفر بیشتر خواهم
نوشت ،ان شاء ا. ...

وزیر بیخبر

w w w. sh a h r ar a on l i n e. c om

شهر ،شهرداری را موظف به انجام آن کار نکرده
است و باید سیکل حقوقیاش طی شود تا به
جمعبندی برسد.
بــا طــرح ایــن نکات از ســوی مدیر درآمــدهــای
شــهــرداری با شهروندی که گالیه از دریافت
عوارض در مدارس داشت ،گفتگو میکنیم ،او
که ازقضا مدیر یکی از مدارس شهرک عسکریه
است ،خود را معرفی میکند و اعالم میکند:
بــرای ما قبض عــوارض میفرستند و میگویند
باید عــوارض نوسازی بدهید ،در حالی که پول
قبض آب و برق و گازمان مانده است و نداریم که
بدهیم.
این مدیر مدرسه میافزاید :ما هیچ سالی عوارض
نمیدهیم و نداریم که بدهیم.
او در حالی که با تشر به یکی از دانشآموزانش
میگوید« :یک توپ والیبال داریم و همان را هم
میخواهی خراب کنی» ،رو به خبرنگار ما ادامه
میدهد :نظر ما این است که اصال چنین قبضی
نباید صــادر شــود ،چرا که اصال یکی از وظایف
شهرداری تجهیز کتابخانههای مدارس و دخالت
در فعالیتهای فرهنگی است.

امسال هم با تمام فــراز و فرودهایش
بهپایان رسید .هوا رو به گرمی میرود و
طبیعت جوان میشود.
مهمترین دعای همگان در لحظۀ تغییر
و تحول سال آن است که همراه عوض
شدن فصل حال ما هم عوض شود.
این تغییر حال ،اگر در نــوروز گذشته
برای بسیاری از ما حاصل شده بود،
شاید سال قبل خودمان اوضاع بهتری
میداشتیم ،و شهر و مملکتمان هم
اوضــاع بهتری م ـیداشــت .در سال
پــیــش رو انتخابات مهمی خواهیم
داشت ،اتفاقی که بسیاری را واداشته
که از هماکنون نه بهقصد خیر و صالح،
که بهنیت سرنگون کردن رقیب شروع
به جعل خبر و قــصـهپــردازی کنند.
دولتمردان ما و حامیانشان که گویی
طعم قــدرت به دهانشان مــزه کرده
حاضر نیستند آشکا رترین نواقص
کار خود را قبول کنند؛ انگارنهانگار
مملکت و دارونــدارش چهار سال تمام
در اختیار و تحت مدیریت این بزرگواران
بوده است.
برخی از آ نهــا هم در کمال حیرت،
در حالی که خــود در مقام مدیرانی
عالی رتبهاند ،آنجا که باید پاسخگو
باشند با مردم و منتقدان همراه شدهاند
و با خلقا ...اظهار همدردی میکنند؛
خود هم ایشان باید این
انگارنهانگار که ِ
دردها را میدیدند و درمان میکردند.
با کمال تأسف این رویه از آن عجایب
عالم سیاست است که تنها در مملکت
ما رؤیــت میشود؛ یعنی آش چنان
شور میشود و مجلس چنان پرشور
که ناگهان خود نوحهخوان هم میآید
وسط و میشود مــیــداندار! با کمال
تأسف از سیر تا پیاز کشور آلــوده در
اختیار سیاستبازانی قــرار گرفته
که قــادر نیستند هیچچیزی را جز از
ورای عینک همین سیاستبازی
ببینند.
در این اوضــاع شما هرچه بگویی در
هیاهوی دعــوای دو طرف درگیر گم
میشود و صدایت به جایی نمیرسد
و یا خودت ،بسته به آنکه از چه چیزی
تعریف یا انتقاد میکنی ،از سوی یکی
از طرفین به حمایت از طــرف دیگر
متهم میشوی و همین رویۀ تأسفبار
سبب میشود که گفتهات را جدی
نگیرند.
وقــتــی رهــبــر انــقــاب هوشمندانه
تأکید کردند که فضای مملکت نباید
دوقطبی شود مرادشان همین بود،
همین که کشور و ملت را در این چاله
و چاه نیندازیم ،زیرا ،اگر چنین شد،
دلسوزان راستین که وقعی به جناحها
و باندهای رایج نمیگذارند اندکاندک
مــنــزوی میشوند و عرصه بــه دست
هیاهوساالرانی میافتد که هیچ ارزشی
برای آمال مردم قائل نیستند .تجربه
نشان داده ،اگر شما انگشت در النۀ
زنبور کنی و از نواقصی حرف بزنی که هر
دو جناح بهنحوی آلودۀ آناند ،آن وقت
همینها که بهظاهر به خون یکدیگر
تشنهاند در برابر شمای منتقد متحد و
یکپارچه میشوند.
همین رفتار نشان میدهد که این
اخــتــافــات از اســـاس ساختگی و
دروغین است .باری ،زمان و طبیعت
در حال پوست انداختن اســت .خدا
کند سیاسیون ما نیز با خدای خویش
و با مردم عهد کنند که بهجای توجه
جناحی خویش
به منافع گروهی و
ِ
پس از ایــن غمخوار ملت باشند .به
اطرافتان بنگرید .زمان اندک و عمر
بسیار کوتاهتر از آن چیزی است که همۀ
ما گمان میکنیم .قدر این فرصتها
را بــدانــیــم .ایــن موقعیتها مفت
نیست؛ روزی برای تکتک دقایقشان
بازخواست میشویم .بهچشم غنیمت
در آنها ننگریم.

