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 دانشگاهتهران 85سالپیشتاسیسشد
اما اگر دارالفنون را سرآغاز آموزش عالی در ایران
بدانیم ،بیش از یک قرن و نیم از شکلگیری نهاد
مدرن علم در ایران میگذرد 150 .سال البته هم
درمقایسهبادیرینهگیجامعهایرانوهمپیشینهی
دانشگاههایجهانچندانطوالنینیست.همین
سابقهی کوتاه اما ،دورانی پر افتوخیز است .روزی
به نام دانشگاه در ایران وجود ندارد تا به بهانه آن
دانشگاه را بررسی کنیم اما شانزدهم آذرماه که
با روز دانشجو به عنوان اصلیترین رکن دانشگاه
پیوند خورده ،شاید بهانهای باشد تا با توسل به آن
بشود به آنچه که در نظام آموزش عالی میگذرد
نگاهیانتقادیبیفکنیم.در 3دههییکهسیرجان
هم صاحب دانشگاه شده است ،دانشگاههای این
شهرستان هم به عنوان بخش کوچکی از نظام
آموزشعالیکشورازمعضالتآنبرکنارنیستند.
به همین مناسبت گزیدهای از سخنان دکتر
نعمتاهلل فاضلی ،عضو هیئت علمی پژوهشگاه
علو مانسانی و مطالعات فرهنگی را برای انتشار
برگزیدهایم.اینسخنانکهبهمنماهسالگذشته
طی سخنرانیای  ۱۵دقیقهای عنوان شده است،
در فضای مجازی سروصدای زیادی برانگیخت.
محمدصادقعبداللهیبخشهاییازاینسخنرانی
راپیادهکردهکهبااندکیتغییرازنظرتانمیگذرد.
دکتر فاضلی در سخنرانی خود از پژوهشی
سخن گفت که خانم دکتر زهرا محمدی با نام
روایتدگرگونیفرهنگیدردانشگاهایرانیبهچاپ
رساندهودربردارندهنتایجمطالعهایبررویسهنسل
از اساتید علوم اجتماعی دانشگاههای تهران ،عالمه
طباطبایی ،شهید بهشتی و تربیت مدرس است.
«این پژوهش که قابل تعمیم به همهی اساتید
علوم انسانی است ،نشان میدهد هر چقدر به امروز
میآییمجنبههایاخالقی،منشیورفتاریاستادان
ازجهاتگوناگونبدترمیشود.میزانسرمایههای
فرهنگیواخالقیومنشاستادانروزبهروزکاهش
پیدا میکند .استادان جدید و جوانتر از جهت
شناختیوضعشانبهتراست؛بیشترزبانانگلیسی
م یدانندونرمافزارهامیشناسند،بیشترفوتوفن
استاد شدن را م یدانند و چهل سالشان نشده
استاد تمام میشوند ،رزومههای بزرگ و پر از مقاله

به حال ابتذال دانشگاه باید گریست

یکی از اساتید در حال تدریس در دانشگاه صنعتی سیرجان /عکس :امین ارجمند | آرشیو پاسارگاد

و کتاب دارند ،کلی از این آت و آشغالها را ریخت هاند
در رزومهشان ،هر کس را نگاه میکنی یک روزمه
دارد پنجاه متر و  ۷۰۰یا  ۵۰۰مقاله دارد و هنوز
۴۵سالهنشدهاستادتمامشدهاست».
این استاد مطالعات فرهنگی دانشگاه در
ادامه سخنان خود با اشاره به گزارش خانم دکتر
فاطمه جواهری با عنوان «سیاست فرهنگی در
وزارت علوم» گفت« :اوضاع دانشگاهها ،استادان
و دانشجویان بهویژه در تحصیالت تکمیلی به
لحاظ منش ،به لحاظ قابلیتهای تفکر انتقادی،
گوش دادن ،شنیدن و صحبت کردن ،به لحاظ
صداقت ،به لحاظ ارزشهای وجودی که یک
انسان دانشگاهی باید داشته باشد ،اینکه سرمشق
ونمونهباشدبسیاراسفباراست».
 بیش از پنجاه درصد از استادان ما
سوادخواندنونوشتنندارند
دکتر فاضلی ادامه داد« :متأسفانه باید بگویم
بسیاری از استادان ما ،بیش از پنجاه درصدشان،

سواد خواندن و نوشتن ندارند .آزمون پرلز درباره
آموزش و پرورش در سال  ۲۰۱۶نشان میدهد
ما از نظر درک مطلب از بین  ۵۰کشوری که
آزمون دادهاند رتبهی  ۴۵را داریم و از افغانستان
هم عقبتریم .خب همینها بعد میروند کرور
کرور دکتری و فوق لیسانس میگیرند .بسیاری
از استادان ما که کتاب هم نوشت هاند اگر بهشان
بگویی بشین یک صفحه خالقه بنویس توانش
را ندارد .بگوییم بنشین و یک صفحه رمان را با
حوصله و لذت بخوان توان و آمادگیش را ندارد.
بگوییم بشین یک ساعت گوش کن ،دقت کن و
تمرکز کن ،آمادگیش را ندارد» .الزم به ذکر است
کهآزمونپرلز؛مطالعهیبی نالمللیپیشرفتسواد
خواندن (  ) PIRLSیک مطالعهی تطبیقی در
زمینه سواد خواندن و بررسی عوامل گوناگونی
است که با یادگیری سواد خواندن در دانشآموزان
مرتبطاستوتحتنظرانجمنبی نالمللیارزیابی
پیشرفتتحصیلی() IEAانجاممیشود.

آمار ثبتنام یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی

چه کسانی در انتخابات مجلسشورای اسالمی سیرجان ثبتنام کردند

 44نفر از سیرجان و بردسیر در صف بهارستان

 پاسارگاد
پرونده ثبتنام کاندیداهای
یازدهمیندورهانتخاباتمجلسشورای
اسالمیعصرشنبهبستهشد.
به گزارش ایسنا ،ثبتنام از
داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات
مجلس شورای اسالمی در وزارت
کشور و فرمانداریهای سراسر کشور و
همچنین سفارتخانهها ،کنسولگریها
یا نمایندگیهای سیاسی جمهوری
اسالمی ایران در خارج از کشور از
ساعت هشت صبح روز یکشنبه
 ۱۰آذر  ۱۳۹۸با دستور عبدالرضا
رحمانیفضلی وزیر کشور خطاب به
استاندارانوفرماندارانآغازشدوساعت
 ۱۸روز شنبه ۱۶آذر با ثبتنام ۱۳هزار
و  ۸۹۶نفر ( ۱۶۰۵زن و  ۱۲۲۹۱مرد)
در سراسر کشور پایان یافت .رییس
ستادانتخاباتاستانکرمانهم بااشاره
به آخرین آمار ثبت نام کاندیداهای
انتخابات مجلس یازدهم در استان
کرمان اظهار کرد ۳۵۷ :نفر در سطح
استان کرمان برای این دوره انتخابات
مجلس ثبت نام کردند که ۳۱۲نفر آنها
مرد و ۴۵نفر زن بودند که با این حساب
 ۱۳درصد ثبت نامی ها را بانوان و ۸۷
درصد را مردان تشکیل دادهاند.
«محمدصادق بصیری» صبح ۱۷
آذرماه در نشست خبری جمعبندی
ثبتنام داوطلبان انتخابات یادهمین
دوره مجلس شورای اسالمی استان
کرمان گفت :فرآیند ثبتنام داوطلبان
یازدهمین دوره انتخابات مجلس
شورای اسالمی استان کرمان به نحو
مطلوبیانجامشد.
وی با یادآوری زمان آغاز ثبتنام
داوطلبان ،عنوان کرد :در استان کرمان

در ۹فرمانداری برای ۱۰کرسی مجلس
ثبتنام داوطلبان انتخاباتی صورت
گرفت.
وی با اشاره به اینکه در این دوره
حضور زنان یک درصد نسبت به دوره
قبل(دورهدهممجلسشورایاسالمی)
افزایش داشته است ،ادامه داد :در این
دوره یک درصد شاخص تحصیالت
عالی (دکترا) کاندیداها افزایش داشته
و این عدد به حدود  ۱۸درصد رسیده
است .همچنین از نظر ترکیب سنی
نیز میانگین سن جوانها بیشتر است
و پیرترین افرادی در این دوره شرکت
داشتند ،نیم درصد از داوطلبان را شامل
میشوند .بصیری با بیان این مطلب که
 ۶روز برای تشکیل هیئتهای اجرایی
انتخابات در فرمانداریهای استان
فرصت داشتیم ،تصریح کرد :برای
هیئتهای اجرایی طبق مواد  ۳۱و
 ۳۲قانون انتخابات ۳۰،نفر از معتمدان
اقشار مختلف از طرف فرمانداریها
برای انتخاب  ۸عضو اصلی و  ۵عضو
یالبدل معرفی شدند .بررسی
عل 
صالحیت داوطلبان ثبتنام یازدهمین
دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی
ظرف  ۱۰روز باید انجام شود که ۲۶
آذرماه این مهلت به پایان خواهد رسید.
معاونسیاسی،امنیتیواجتماعی
استاندار کرمان در تشریح جزییات
ثبتنامیهای  ۹حوزه انتخابیه استان
کرمان ادامه داد :در حوزه انتخابیه بافت،
رابر و ارزوئیه ۲۶نفر مرد ،حوزه انتخابیه
بم ،نرماشیر ،فهرج و ریگان  ۲۸نفر که
 ۲۵مرد و ۳زن ،حوزه انتخابیه جیرفت
و عنبرآباد ۲۰نفر که ۱۹نفر مرد و یک
زن ،حوزه انتخابیه رفسنجان و انار ۴۵
نفر که  ۳۸نفر مرد و  ۷نفر زن ،حوزه

انتخابیه زرند و کوهبنان  ۳۵نفر که
 ۳۰نفر مرد و  ۵نفر زن ،حوزه انتخابیه
سیرجان و بردسیر  ۴۴نفر که  ۳۷نفر
مردو ۷نفرزن،حوزهانتخابیهشهربابک
 ۲۹نفر که ۲۷نفر مرد و ۲نفر زن ،حوزه
انتخابیه کرمان و راور  ۱۰۸نفر که ۸۸
نفر مرد و  ۲۰نفر زن و حوزه انتخابیه
کهنوج،فاریاب،قلعهگنجورودبار ۲۲نفر
مردثبتنامکردهاند.
رییسستادانتخاباتاستانکرمان
در پایان با بیان این مطلب که «مجید
انصاری» برای حوزه انتخابیه کرمان و
راور ثبتنام نکرده است ،خاطرنشان
کرد :در این دوره آقای «حسین امیری
خامکانی»نمایندهفعلیزرندوکوهبنان
ثبتنام نکردند و بقیه  ۸نماینده فعلی
استان برای این دوره ثبت نام کردند.
به گزارش سایت فرمانداری
سیرجان ،سرپرست فرمانداری
شهرستان سیرجان در پایان روز شنبه
در هفتمین روز از ثبتنام داوطلبان
انتخابات یازدهمین دوره مجلس
شورای اسالمی گفت  :فرآیند ثبتنام
داوطلبان از ساعت  ۹صبح یکشنبه
 10آذر ماه همزمان در وزارت کشور
و فرمانداریهای سراسر کشور در
شهرستان سیرجان آغاز شد که
داوطلباننمایندگیایندورهازانتخابات
تا دقایق پایانی  ۱۶آذر برای ثبتنام
در این رویداد سیاسی به محل ستاد
انتخابات فرمانداری ویژه شهرستان
سیرجانمراجعهکردند.
سهراب بهاالدینی افزود :با گذشت
هفت روز از ثبتنام نامزدهای انتخابات
یازدهمیندورهمجلسشورایاسالمی
در حوزه انتخابیه شهرستان سیرجان و
بردسیر  46داوطلب به ستاد انتخابات
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شهرستان در محل فرمانداری مراجعه
کردند و 44نفر ثبت نام کردند.
سرپرست فرمانداری سیرجان
اذعان داشت :از داوطلبانی که برای
انتخابات مجلس یازدهم ثبتنام کرده
اند7نفر خانم و 37نفر آقا هستند.
وی درخصوص مدارک تحصیلی
داوطلبان انتخابات مجلس یازدهم
گفت7 :نفر از ثبتنامکنندگان دارای

بانکی خود برای انجام خریدهای اینترنتی یا
پرداختهای نیازمند رمز دوم استفاده میکنند.
بنابراین مشتریانی که کارت خود را فقط برای
انجام خریدهای فروشگاهی یا استفاده از خدمات
خودپردازهابهکارمیگیرند،نیازیبهفعالسازی
رمز دوم پویا ندارند.
آیا امکان استفاده همزمان از طریق پیامک یا
اپلیکیشنوجوددارد؟
دریافت رمز دوم یکبار مصرف به صورت
همزمان از طریق اپلیکیشن و پیامک میسر
نیست .اگر رمز دوم پویا از طریق اپلیکیشن فعال
شدهباشد،بافعالسازیسرویسپیامکی،رمزدوم
یکبارمصرفاپلیکیشنغیرفعالخواهدشد.
رمز دوم یکبار مصرف چقدر هزینه دارد؟
سرویس رمز دوم یکبار مصرف کامال رایگان
استوهیچهزینهایبرایمشتریانبهدنبالندارد.
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1361

مسعود علیپور

رمز پویا جایگزین رمزهای ثابت دوم

 پاسارگاد :رمزهای دوم ثابت قرار است از
ی غیرفعال شده و رمزهای پویا جایگزین
اول د 
آن شود؛ برای فعالسازی دریافت این رمزها
ابزارها و شیوههای مختلف مانند اپلیکیشن و
پیامک در نظر گرفته شده است .در همین زمینه
بانک مرکزی اطالعیههای متعددی صادر کرده
است و درباره جزئیات رمز دوم یکبار مصرف
اطالعرسانیکردهاست.
بهگزارشایرناکالهبرداراناینترنتیمیتوانند
باسوءاستفادهازغفلتدارندگانکارتهایبانکی،
اطالعات این کارتها را (مانند تاریخ انقضا ،کد
اعتبارسنجی ( )CVV2و رمز دوم) از طریق
درگاههایپرداختیاسایتهایجعلیبهسرقت
ببرند .برای مقابله با این سرقتها قرار است رمز
دوم یکبار مصرف یا پویا با هدف افزایش امنیت
تراکنشهای بانکی و کاهش کالهبرداریهای

تولد

1362

مشتریان بانکی تا اول دی رمز پویای یکبار مصرفشان را فعال کنند

آنالین ازجمله فیشینگ از ابتدای دی اجرایی
شده و رمزهای دوم ایستا (ثابت) غیرفعال شود.
رمز دوم ثابت و رمز دوم پویا چه تفاوتی با
یکدیگردارند؟
رمزهایدومایستایاثابتتازمانیکهصاحبان
کارتبانکیآنراتغییرندهنددرهمهتراکنشها
قابل استفاده هستند؛ اما رمزهای پویا فقط برای
یکتراکنشاستفادهمیشوند.همچنینرمزهای
پویا ،طول عمر محدودی (حداکثر  ۶۰ثانیه)
داشتهویکبارمصرفهستندوبرایهرتراکنش
یاخریدوپرداختاینترنتیجدیدبایددرخواست
یک رمز پویای جدید کرد.
آیا همه صاحبان کارتهای بانکی باید رمز
دومپویارافعالسازیکنند؟
تنها مشتریانی باید به فعالسازی رمز دوم
پویای کارتهای خود اقدام کنند که از کارت

دکتر نعمتاهلل فاضلی با انتقاد از اعطای
لقب استاد و دکتر به بسیاری از دانش آموختگان
دانشگاهها بیان داشت« :ظلم به مقام علم و دانش
است که به بسیاری از استادان دانشگاه لقب
«استاد»و«دکتر»میدهیم.اینظلموبیاحترامی
به ناموس علم و اخالق و بشریت است .آنها که
این القاب را گرفت هاند مقصر نیستند .سیستمی
باید پاسخگو باشد که کرور کرور دکتر و استاد
تربیت میکند .آییننامه ارتقا ،سیستم ارتقادهی
و پاداشدهی و نظام کنترل کیفیت باید پاسخگو
باشد .سیستم سیاسی و مدیریتی باید پاسخگو
باشد که کرور کرور این آدمهای کمسواد را
خانم دکتر و آقای دکتر و استاد دانشگاه خطاب
میکند».
علما،روحانیون،استادانبیدارشوید!
عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و
علوم انسانی خطاب به علما ،اساتید ،دانشجویان و
روحانیونگفت«:دانشگاهفقطمتننیست،منش

هم هست و این منش مهمتر از مقاله و متن است.
کتاب «دانشگاه به سوی فضیلتِ » جان نیکسون
را بخوانید .استدعا میکنم بخوانید! گزارش خانم
دکتر جواهری را بخوانید تا ببینید چه اتفاقی در
دانشگاههای کشور افتاده است .علما ،روحانیون،
استادان بیدار شوید! داستان این است که دزدی
کردنواستثماردانشجودردانشگاهماهنجارشده
است؛ استادی که هیچ سهمی در نوشتن مقالهای
ندارداسمخودشرادرنهایتبیشرمیرویمقاله
و کتاب میآورد .هزار نوع ناهنجاری در دانشگاهها
بهنامقانوناعمالمیشود».
دکتر فاضلی با انتقاد از سیستم اداری ساختار
دانش ،گفت« :ما در سیستم اداریای افتادهایم
که فقط چیزهایی را که میتوان شمرد ،محاسبه
میکنیم.کیفیتانسان،اخالقومنشیکهاساس
آرمانورسالتدانشگاهدرتمامجهانبهویژهایران
بوده است را فراموش کردهایم و نهتنها فراموش
کردهایم بلکه هر کاری برای تحقیر منش انسانی
جامعهودانشگاهانجاممیدهیم.اینچهسیستمی
یراند ،اما به
است که انسانیت انسان را به حاشیه م 
مقالهاشاحتراممیگذارد؟»
 خاکبرسرآناستاددانشگاه!
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و علوم
انسانی با اشاره به کتاب «مرگ مدرسه» که به
زودیبهقلمدکترنظمیهمنتشرخواهدشد،ادامه
شوپروشماگفتمانشانتقادینیستو
داد«:آموز 
آرزو میکنم به زودی کتابهای انتقادی بیشتری
شوپروش ،آموزش عالی و استادان
درباره آموز 
نوشته شود تا ببینیم  ۵۰۰هزار دکتری که در
دانشگاه به عنوان استاد و معلم تدریس میکنند،
چه سیستمی را ایجاد کردهاند که از آن جامعهای
عصبانی به وجود آمده است ».دکتر فاضلی در
پایانسخنرانیخودخاطرنشانکرد«:خاکبرسر
آن استاد دانشگاهی که مشکالت را میبینید ،اما
فقط دلش به این خوش است که توانسته پست و
ارتقایش را به موقع بگیرد و ۴۰سالش نشده استاد
تمامشدهاستوانواعپستهاگرفتهورزومههایی
دارد که شامل  ۴۰۰مقاله است .خاک بر سر آن
دانشگاهوآنسیستمدانشگاهی!»
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مدرکدکترا32،نفرفوقلیسانس3،نفر
لیسانس که مدارک آنها معادلسازی
شده است و 1نفر دارای مدرک حوزوی
است .بها الدینی در پایان گفت :از
داوطلبانانتخاباتمجلسیازدهمدونفر
سابقهنمایندگیمجلسرادارند.
گفتنیست ازحوزه انتخابیه
سیرجان و بردسیر  44نفر ثبتنام
کردند .این تعداد در فاصله سنی 31تا

اپلیکیشن رمز پویا را از کجا باید دانلود کرد؟
متقاضیان به منظور دریافت رمز دوم یکبار
مصرفازطریقاپلیکیشنابتدابایدبهسایتبانک
عامل خود مراجعه و نرمافزار رمزساز را دریافت و
نصبکنند.صاحبانکارتهایبانکیبایدمراقب
سایتهای فیشینگ باشند؛ زیرا کالهبرداران
اینترنتی اقدام به طراحی سایتهایی با شکل و
قالب سایتهای بانکی اصلی کردهاند که از طریق
آنهااطالعاتکارتهایبانکیمشتریانراسرقت
میکنند .صاحبان کارتهای بانکی باید آدرس
اینترنتی بانکها را بهطور کامل تایپ کرده و از
واردشدنازطریقلینکهایمشکوککهمعموال
همراهباپیامکارسالمیشود،خودداریکنند.
برای دریافت رمز پویای پیامکی چه باید
کرد؟
برای دریافت رمز دوم پویا از طریق پیامک
الزم است دارندگان کارتهای بانکی با مراجعه به
شعببانکصادرکنندهکارتیاازروشهایتأیید
شماره تلفن همراهی که بانک صادرکننده کارت

1364
1356
1329
1350
1366
1340
1361

 69سال هستند .یک نفر در دهه ،20
یک نفر در دهه  8 ،30نفر در دهه ،40
 12نفر در دهه  21 ،50نفر در دهه
 60ثبتنام کردهاند .بیشترین فراوانی
را متولدین دهه  60دارند .سید احمد
حسینی متولد  1329بزرگترین و
عباس خواجوییسیرجانی متولد
سال  1368کوچکترین فرد
ثبتنامیاست.

در اختیار مشتری قرار میدهد ،نظیر مراجعه به
خودپردازیااینترنتبانک،شمارهتلفنهمراهخود
را معرفی و در اختیار داشتن آن را تأیید کنند.
پیامک فعالسازی رمز دوم پویا یا رمز دوم
پویا از طریق پیامک از سوی بانک به شماره
تلفن همراه اعالمشده توسط مشتری در شعبه
ارسال خواهد شد .بر این اساس در صورتی که
متقاضی قصد دارد تا رمز دوم یکبار مصرف را
در شماره موبایل دیگری دریافت کند ،باید پس
از فعالسازی به شعبه مراجعه و درخواست خود
را اعالم کند تا رمز دوم پویا به سیمکارت دیگر
او ارسال شود .با توجه به اینکه رمز دوم پویا به
شمارهتلفنمشتریانپیامکخواهدشد،بنابراین
ارایهرضایتصریحاوبهدریافتپیامکحاویرمز
دوم پویا از طریق شماره تلفن همراه ثبتشده
نزد بانک ،ضروری است .برخی بانکها عالوه
بر پیامک ،امکان دریافت رمزهای پویا به وسیله
کدهای دستوری ( - ussdستاره مربع) را نیز
فراهمکردهاست.

توضیح

نخوت باد دی و شوکت خار
 پاسارگاد
این که یک نشریه هرازگاهی با ژست پدرخواندهها و همه
چیزدانی به خود حق میدهد در کار دیگران دخالت کند طرفه
رفتاری است که همکاران ما پیشه کردهاند و انگار قصدی برای
ترک این رفتار ناپسند خویش ندارند .دلمان نمیخواهد عالم
روزنامهنگاری را به این بگومگوهایی که برای شهروندان چندان
خوشایند نیست بیاالییم و تا حد امکان از این سبکسریها به
سکوت میگذریم .گاهی این سکوت اما تعبیر و تفسیری مییابد
همچون حکایت آن مردک الغر که درویشی را ریشخند کرد و
دل درویش بر وی سوخت و درهمی در دستش گذاشت .مردک
پنداشتالبداگرباپادشاهچنینکند،بسیاربیشازدرهمدرویش
نصیب میبرد .بیچاره مردک ،جان بر سر این پندار گذاشت ،آنگاه
پادشاهراریشخندکردوشاهحوالتشفرمودبهمیرغضبوتیغش.
این نشریه در آخرین فقره از این رفتار کراهتبار ،مقالهی
تحلیلیهفتهگذشتهیپاسارگادراکهبهبرکناریمحمودآبادی
از سرپرستی فرمانداری اختصاص داشت به اشتباه یادداشت
خوانده و در بابش قلمفرسایی کردهاند .داروغهی شهر مطبوعات
با سیماچهی دفاع از آزادی به خود حق داده به گمان و فهم
خویشلغزشهایقلمیوسفسطههایسخنرابکاودومطلبی
راباعنوان«مالهکشیناشیانه»چاپکند.
پیشداوری مربوط به زمانی است که هنوز رویدادی به
وقوع نپیوسته باشد و فردی قبل از وقوع رویداد دربارهاش داوری
کند« .رفتار استقالل طلبانه محمودآبادی به مذاق نماینده خوش
نمیآمد»وسایرگزارههاییکهدرنوشتهپاسارگادآمدهبودمربوطبه
گذشتههستندوگزارههاییکهخبرازگذشتهمیدهندذاتاامکان
پیشداوریبرآنهامتصورنیست.گمانماینهادرفهمشمااززمانوامر
داوری قدری ثقیل است.
رجما بالغیب از نگارندهای صحبت کردهاید که ماهیت اصلی و
حسرت و ناکامیهایش را در انتخابات گذشته جستوجو کردهاید .به
کجامیروید؟ازچهکسیحرفم یزنید؟اینقدرشتابوعتاببرای
کجاست؟ برای انتخابات شورای شهر که تخلفاتش در هیئت نظارت
استان محرز است؟ البته حق دارید ،مالهکشی تخصص شماست که
هم در آن زمان و هم اکنون قصدش را دارید .درست میگویید؛ ما برای
برگزاری انتخاباتی شفاف و سالم که امانتِ مردم به درستی پاسداری
شود ،تالش میکنیم .شما چطور؟ ما برای کسانی که کارنامهی قا ِبل
قبولی در برگزاری سالم انتخابات و حفاظت از امانت مردم و ح قالناس
ندارند ،نگرانیم و وظیفهی خویش م یدانیم تا متولیان را زینهار و
انذار دهیم .از عربدهکشی و التبازی به سبک مطبوعهی مستقر در
توپخانهی پایتخت هم که ازچالهدهانهای آلوده به رانت برمیآید
طومشی
هراسی نداریم .بیهوده تالش نکنید که برای پروندهسازان خ 
تعیین کنید و ِگرای غلط بدهید .ما نه قصد و ارادهیی برای مالهکشی
داریم و نه مهارتی که شما برای مالهکشی دارید ،از ما ساخته است.
 وقتی فرماندار و نماینده در بسیاری مسایل با هم

اختالف دارند و اختالفشان را کتمان نمیکنند و در جلسات
مختلفبههمانتقادمیکنند،اینشماهستیدکهتالشداریدبا
مطلبیبیس روتهاختالفشانرابامالهکشیکتمانکنید.
 دربیخگوششما،تعدادیازهمشهریانتاندرحوادث
اخیر که به دنبال اصالح قیمت بنزین صورت گرفت ،یک نفر
کشتهوچندنفرزخمیمیشوند.شماکهبیاهمیتترینحوادث
و تصادفات شهری را با آب و تاب در اینستاگرام و یا در نشریهتان
منتشر میکنید ،چرا یک خط خبر درباره کشته شدن یک نفر و
زخمی شدن عدهای در سیرجان و یا گفتوگو و گزارشی دربارهی
«حادثه سیرجان» منتشر نکردید؟ ب هراستی برای چه کسی
مالهکشیمیکنید؟
 مالهکشییعنیاینکهدرحادثهیاعدامیهاچهارجوان
بیگناه کشته شوند ولی شما نقش دوستان و رفقایتان را که در
اینماجرامقصربودند،نادیدهبگیرید.
 مالهکشی یعنی اینکه در جریان انتخابات شورا تخلف
صورتبگیردوناسالمبودنانتخاباتچنانواضحباشدکهنماینده
شهر هم به آن اعتراف کند ولی شما در تالش باشید با توهین به
معترضانآنرامالهکشیکنید.
 اینکه مخالف سیاسی خود را یک روز «علی
موتورساز» بنامید ولی همین که در انتخابات بعدی به سمت
کاندیدایشماچرخیدآقایدکترخطابشکنید،دراینمورد
برایچهکسیمالهکشیمیکنید؟
کارنامه سیاسی و روزنامهنگاری شما از این مالهکشیها پر
است .دیگران را همکیش خود نپندارید .این کارها از ما برنمیآید
و خود شایسته هر آنچه هستید که میگویید .هر چه به شماها
بیایدایناداهای«ننهمنغریبم»بهشمانمیآیدکهبگویید«:به
نظرشمامخاطبعزیز ». .بگذاریدخوانندگانخودشانبخوانند
و «کلیشهای و مال لانگیز بودن» نوشتهی پاسارگاد را دریابند.
داروغهگری و ننه من غریبم بازی با هم جور در نمیآیند.
زمستان قطعا میگذرد و بهار میآید .بهار برای آمدن به
روزنه احتیاج ندارد چندان ،ناگهان از راه میرسد و نخوت باد دی
وشوکتخارآخرمیشود.ایننویدلسا نالغیباستوماایرانیان
باحافظالفتیدیرینهداریم.
رسممان این نبوده و نیست که به هر ناسزاگویی که سنگ
پرتاب میکند ،پاسخ بدهیم .این بار هم قلبمان راضی نیست و
احساس میکنیم رسالت ما در پرهیز دایمی از این کودکانهگیها
قرار دارد .گاهی قلمزدن با تردید و رنج چیزی میشود که خواندید،
امیدواریم آخرین بارمان باشد .هر بار که چنین دریدهخوییها را
مشاهدهمیکنیممطمئنمیشویمکهراهرادرسترفتهایم.خداوند
را از این بابت سپاس میگوییم و از حضرتش در ادامه راه استواری و
هدایتمیطلبیم.
گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید ،از همگان پوزش
میخواهیم که گوش ما پر است از این چیزها اما دلمان روشن است و. .

نوشتههایی از سر دلتنگی

آهنگران بَلخند
مِسگران شوشتر ،هزار برابر
ِ

 محمدعلی آزادیخواه
 اخالق نیک و اندیشهی پویا،
بهترین و برجستهترین دارایی
پسندیدهیماست.
 اندیشهی پویا ،همواره سرمان
داد میزند که زندگی را در زیبایی و
قدرتجستوجوکنیموهمیشهو
پیوسته،هدفیعالیترداشتهباشیم.
 یکی از مظاهر بار ِز حجاب درون وفاداری است (هزار
مقنعه باشد به از کاله از آنک /کاله و مقنعه نز به ِر ذلت و
خواری است ،که از کاله بسی مر ِد ناحفاظ به است /کمینه
مقنعهایکاندرووفاداریاست(ظهیرفاریابی)(از:لغتنامهی
دهخدا)
 باد به خیال اینکه چیزی زیر کاله است؛ کالهبرداری
میکند( .چیزی را زیر کاله داشتن؛ آن را مخفی کردن)
 یا ِد قدیمها بخیر کالهمان در هوا میرقصید(.رقصیدن
کاله کسی در هوا :بسیار شادی نمودن[،از شادی کاله خود
رابهآسمانانداختن«فرهنگفارسیمعین]).نظیرکالهش
کمال خوشی رسیدن ب ُ َود.
در هوا میرقصید :کنایه از به ِ
 همین که این تجربه را نداریم که باد کالهمان را بر
ماندن َس ِر
یدارد؛ سرمان بیکاله مانده است( .بیکاله
م
ِ
کسی:مغبونوبیبهرهشدناو)
کسب دانش
 پیل زوری و آهن کالهی ،تنها در سایهی ِ
و تخصص پیدا میشود(.پیل زور :کنایه از مردم قوی و پُرزور
است :چو آتش بیامد َگ ِو پیل زور /چو کوهی روان کرد از
جا ستور (فردوسی) .آهنکاله :کنایه از شجاع و زورمند :به
پیل جنگی پَس و پُ ِ
شت
جز پیل زوران آهن کاله /چهل ِ

شاه(نظامیگنجوی)
 کسانی که وجد ِان کار و شر ِ
افت شغلی دارند ،بلند کاله
میگردند(،بلندکالهگشتن:سرافرازشدن،مفتخرگشتن)
 تقصیر را قمی میکند ،تاوانش را صدبرابر کاشی
میپردازدودرکشورهایجهانسوم،مسگرانشوشتر،هزار
برابرآهنگرانبلخند.
 اگر بیتخصص و ورود و وقوف ،س ِرکاری رفتی؛ سرت
بیکاله میماند .بیکاله در ِ
بیت زیر ،به معنی محروم و
بیبهره و بیبرگ و نوا آمده است :سودای عشق در سر
مجنون بیکاله /با تکمهی کاله فریدون برابر است(صائب
تبریزی)
ی ِ خودت را
 از این زرنگی ،زرنگیتری نداریم که زرنگ 
خوبمخفیکنی
 صاحب اختیار و کارهی اصلی کسی است که را ِز زرنگی
خودراحسابیمیپوشاند
فسق طرف بروز داده نشده ،همهکاره هموست
 تا ِ
 اگر دروغ گاهی به نامردی از یک بیچارگی میرهاندت،
راست همیشهی خدا رهانندهای پاکنهاد و نیکاندیش
است
 بدا به حال کسانی که رنگ و ترکیب خوبان را دارند
ولیخوبنیستند
 از قدیمیها داریم« :شیر که از بیشه درآید ،نر و مادگی
ندارد( .انسان فهمیده و دلیر و باشهامت که وارد اجتماع
ِ
شجاعتبخردانه،ازحقوحقوقش
میشودوباروشنبینیو
دفاع میکند ،چه مرد باشد و چه زن ،فرقی نمیکند).
 مردانگیوجوانمردیمخصوصمردهانیست؛زنهاهم
میتوانندمردیباشندمردستانوکاریبکنندکارستان.

روی خط

پیامک300099004806 :

شماره تلگرام پاسارگاد09217519290 :
 خسته نباشید؛ از شما روزنامهنگاران خواهش میکنم به گوش
مسئوالن شهرمان برسانید افرادی مانند بنده که مدل موتورسیکلتم
پایینه یا کسی که مدل ماشینش پایینه و بهشون کارت سوخت نمیدن
ازکجاپول بیاریم بنزین3000تومانی بزنیم؟ بعدبا این وضع بسیار فجیع
گرانی ازکجا بیاوریم موتورسیکلت یا ماشین مدل باال بخریم؟ تکلیف ما
بیبضاعتهاوبیدرآمدهاچیه؟0157
 خواستم به اون شهروند که پیام داده که45دقیقه دم صبح جلوی
ترددماشینهایسنگینرابگیرندبگویمداریحقوق10میلیونیمیگری،
نبایدمفکردیگرانباشی.چونخودتسیری2382
 در شهرک ابوالفضل زندگی میکنیم ،درراستای کارخانهی آرد
هرکسی رسیده زمینی را تصرف کرده است ،خدمت شهردار واعضای
شورای شهرمان عرض کنم حدود  ۲۰غصب با بلوک تصرف کردند.
8644
 کوچه مسجد وحسینیه بیت االحزان واقع درشهرک آب خاکی
است،مدتدوسالبرایآسفالتآنپیگیریکردیم ،امابخاطروعدههای

شهردارواعضایشورابهبهانهنبودجدولهنوزآسفالتنشدهاست.سؤال
اینجاست که جدول وپیمانکار برای همه جا هست غیر از مسجد؟ برای
مردم این منطقه که کاری نکردید با نزدیک شدن به ایام فاطمیه الاقل
برای خشنودی حضرت زهرا و عزادارانش کاری کنید7148
 از راهنمایی و رانندگی خواهش میکنیم فکری به ترافیک کوچه
پشت سازمان تامین اجتماعی بکند ،عبور از آن مشکل است4272
 خسته نباشید ،مردم مملکتمان هوشیار باشند ،بدانند مثل دوره
قبل دوباره باسهمیهبندی وگرانی بنزین ودادن چندرغاز پول یارانه کل
اقتصادمملکتمان به هم خواهدریخت ،همه چیز دوباره صدرصدگران
خواهد شد ،از ما گفتن بود میخواهید باورکنید یا نکنید2052
سالمممنونازاطالعرسانیشمادرموردسگهایولگرد،بهآقایان
شورابفرماییدتاکیسگهایولگرددرچمنپارکهااستراحتمیکنند
وبچههایطفلمعصومدرهمانچمنهابازیمیکنند6428.
 سالم به نظر میرسد روشنایی معابری که مکانهای عمومی
بیشتریدارندمثلدانشگاهپیامنورواجبترازخیابانمولویست8075

