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 هوشنگ پوررضاقلی
بهاعتقادمنآقازادگی
یک واژه و اصطالح کامال
اشتباهاست.اینقسمافراد
درواقعمقامزادههستندنه
آقازاده .آقایی یک صفت
عملکردی بسیار واالست
و غالبا دستنیافتنی .در واقع هر فرد صاحب مقام و هر
فرد صاحب قدرت ،اعم از مرد و یا زن و از کدخدای یک
روستا با چند خانوار محدود گرفته تا دارندگان قدرت
سیاسی در عرصه ملی و جهانی الزاماً آقا با مجموعه
صفاتمترتببرآننیست،اماآنچهمسلماستدارنده
مقاموصاحبمنصبهستند.
پس صرفنظر از اینکه زاده و فرزند آن افراد،
دارایرفتارهایمطلوبوپسندیدهباشد،رفتارهایش
تحسینبرانگیزباشدیایکفرددارایانواعسواستفاده
از مقام والدین و قدرت برآمده از آن و صرفنظر از اینکه
بنا بر موافقت والدین صاحب قدرت خود از مقام و
موقعیت و ظرفیتِ قدرت پدر یا مادرش سوءاستفاده
کند یا اینکه بدون اطالع آنها و یا برخالف میل واقعی
و باطنی آنها عمل کند ،در واقع این فرد آقازاده نیست،
مقا مزادهاست.آقازادهمیتواندفرزندیکفردبیقدرت
سیاسی هم باشد ،میتواند فرزند یک فرد عادی هم
باشد ،بدین معنی که آقازادگی و مقا مزادگی دارای
ماهیت و کارکرد متفاوت هستند .هر چند در برخی
موارد فردی میتواند همزمان واجد هر دو صفت باشد.
یعنی مقا مزادهای که آقازاده باشد .یعنی هم والدین او
درستکار هستند و ذرهای از قدرت خود (از کدخدا تا
باالترین سطح ممکن) برای امیال و منافع شخصی
خود و فرزندان بهره نمیگیرند و هم فرزندان چنین
نمیکنند .در عین حال از گروه دارندگان قدرت هم
هستند و هم اینکه محتمل است فردی بدون اینکه
مقا مزاده باشد ،در واقع و عم ًال آقازاده باشد.
در این باره ،زمینه اجتماعی هم بسیار
تعیینکننده است ،یعنی قسمتی را جامعه انجام
میدهد .بهطور رسوبیافته تاریخی و البته در
جوامعتوسعهنیافته.بهطورمثالهمینکهافرادیک
جامعه با فرد صاحبقدرت و صاحبمنصب روبهرو
میشوند ،بهطور ناخواسته ،غیرارادی و خودبهخود
مبادرت به تغییر رفتار و قایلشدن به تفاوت و
سالعملی میکنند که نشاندهنده برتری و
عک 
تمایزاوست.اینیکبستراجتماعیپذیرندهبرتری
مقا مزادگان است که در غالب جوامع بشری وجود
دارد .مگر در جوامع بسیار پیشرفته که این قسم

آقازادهها در ساحت اجتماعی ایران

رفتارهایاکمتردیدهمیشودویااص ًالدیدهنمیشود.
اگرهمبههنگامروبهروشدنبامقاماتفعلیوسابق
و خانوادههایشان به آنها توجه شود ،از نظر جالب
توجهبودنروبهروشدنبایکصاحبمنصبفعلی
یا قبلی و یا فرزندان او از نزدیک است ،نه قایل شدن
تمایزوکرنشمعطوفبهبرتریطرفمقابل.
بعد دیگر آن ،منفعتی است که فرد دارنده
قدرت از این برتری اجتماعی و برتری بر دیگران
میبرد .بهطور مثال وقتی فرزند یک پلیس در امور
مربوط به آنچه که در کارکرد پلیس مطرح است از
امتیاز برخوردار باشد ،فرزند یک نانوا خارج از نوبت
نانبهتروبرشتهتردریافتکند،فرزندیکمعلمدر
محیط آموزشی عزیزتر و مورد توجهتر از دیگران
باشد،درواقعنوعیمنفعتمحققمیشود.
منفعت بهعنوان یک تمایل همیشگی بشر،
در یک گستره وسیع مطرح است و هر چه قدرت
بیشتر ،عمیقتر ،نافعتر ،نافذتر و گستردهتر و شمول
آن و حتمیت تحقق اراده فرد صاحبقدرت بیشتر
باشد ،ثمرات آن هم بیشتر و تأثیرات اجتماعی آن هم
بهمراتببیشتراست.مگرآنکهفرددارندهیقدرت،از
یک باور و رفتار فوقبشری و شدیدا ًانسانی و اخالقی و
واقفبهعمقوکنهفلسفهخلقتبشربرخوردارباشدتا
از قدرت و اختیارات خود استفاده سوء و غیرحق نکند
کهالبتهکمیاباستوکیمیا.
وجه دیگر ،اراده فرزند فرد صاحبقدرت است.
یعنی فرزند فر ِد دارندهی قدرتِ حک مرانی (در سطوح
مختلف) ذاتاًو اصالتاًتمایل داردکه تمایز داشتهباشد.
حاال این بستگی به نوع تربیت ،شخصیت ،تمایالت
و میزان قدرتخواهی این فرد دارد .بعضیها به
همان میزان تمایز بدون هرگونه اقدام عملی بعدی
راضی هستند و بعضیها هم سیریناپذیر هستند و
تا تحصیل همه امتیازات و مواهب قابل انجام ،ادامه
میدهند .در این میان برخی از والدین صاحبقدرت،
این را برای فرزندان و بستگان و اطرافیان خود روا
م یدارندوبرخیدرعینموافقتوهمراهی،تظاهربه
مخالفتمیکنندوبعضیهاهمواقعاًمخالفهستند.
در نتیجه ،هم جامعه آن تمایز را میپذیرد و هم اینکه
فرزند با روشهای مختلف از آن امتیاز مقا مزادگی
استفادهمیکند،مگردراستثنائاتکمشمار.
بعددیگراینمسئلهکهدرجوامعتوسعهنیافته
غالب و جاری است ،این است که رانت و امتیاز در
واقع نشان از عمق تبعیض و بیعدالتی ناشی از
قدرت دارد و این یکی از عوامل چسبندگی افراد
به قدرت است .اگر دقت کنیم یک کدخدا در یک

روستا ،فقط با مرگ از منصب خود کنار میرود و با
هر روشی و به هر ترتیبی این منصب را البته برای
حفظ و تداوم امتیازات آن حفظ میکند .در واقع
قدرت به قدری سکرآور و لذتبخش است که فرد
حاضر نمیشود هرگز آن را ترک کند.
بر خالف اینکه میگویند منشاء بسیاری از
جنگها زنها یا اختالفات مرزی و سرزمینی بودهاند،
اگرجنگهایطولتاریخبررسیوکالبدگشاییشود،
علت اصلی و یا علت غالب جنگها؛ بهدست آوردن،
حفظ ،بسط و یا جابهجایی قدرت بوده است .در واقع
قدرت ،لذتبخشترین و سکرآورترین متاع است بین
همهی متاعهای دنیا .قدرت حکایت صد است که نود
(یعنی هر آنچه که بخواهی) هم نزد آن است .قدرت
سیاسی که باشد ،همه چیز به حکایت همان نود قبل
از صد ،موجود است و در اختیار.
قدرت در واقع ،مقدمه اجتنابناپذیر و بیبدیل
برای انجام هر امری است؛ از پسندیدهترین و
خیرخواهانهترینتارذیالنهترینوتبهکارانهترین.
در نوع قدرت معطوف است به انحراف،
خودخواهیوبرآوردهسازیتمنیاتفردیوسلیقهای،
مسئله مهم دیگر لذت است و اوج لذت هم در این
است که اراده فرد بدون محدودیت و پاسخگویی
جاری میشود ،یعنی به اصطالح حکمش رانده
میشود و این به غیر از منافع و امتیازات مادی و
رفاهی است که قدرت در خود دارد .اعمال اراده
و درک لذت و حظ تحقق اراده و حکم و خواسته
فرد صاحب قدرت بعد دیگر ماجراست .همین االن
رفتارهای ترامپ را ببینید؛ این همان بعد فرامادی
است .یعنی پول و ثروت او بیش از حد متعارف یک
رییسجمهورآمریکاست.منزلشخصیایشانآنقدر
لوکس و الکچری است که همسرش آن را به کاخ
سفید ترجیح میدهد ،اما به واسطه تحمیل ناشی از
پروتکلهای امنیتی مجبور به اقامت در کاخ سفید
میشوند .این فرد اگر بسیار ثروتمند نبود ،به یقین
بعد از کسب قدرت سیاسی و استیالی بر امور ،هم
برای خودش درآمدزایی فوقتصور ایجاد میکرد ،هم
برایفرزندان،بستگانواطرافیانشوهماینکهآنبعد
حک مرانی و حکمفرمایی ،فرمانفرمایی و درک لذت
جاریشدنارادهاشراانجامم یداد.قیافهمملوازغرور
و حرکات بدن و چهره نشاندهنده نهایت لذت او در
هنگامخروجازمعاهدهجهانیپاریساست.معاهدهای
دربارهی محیط زیست که بر خالف تمام کشورهای
جهان از آن خارج شد یا به هنگام خروج از برجام و
موارد مشابه پرتعداد دیگر که حکایت از برتریجویی

پایانناپذیر و میل به لذت و حالوت نهفته در آن و
سرمستیناشیازتحققارادهیفردیباوجودهمهی
مخالفتهاوعدمالنفعهاستوباهیچدستگاهیقابل
وزنگیری و کمیتسنجی نیست .بیشک در آن
لحظه به نحوی دور از انتظار و غیرقابلتصور ،دچار
نشئه و لذت شده و بیگمان بارها تکرار خواهد شد.
تعلیق و نادیدهانگاری قوانین و مقررات ،تفسیر
قوانین و مقررات به نحو دلخواه و منطبق با منافع
فردیوسلیقهایوتغییرقوانینبهنفعخود،اطرافیان،
بستگان و ذینفعان از مصادیق نوعی از فرمانفرمایی
است که حتی میتواند با پوشش دموکراسی اما در
نهایتاستبدادوخودرأییانجامشود.
اینجاریشدنارادهالبتهمیتوانددربرخیموارد
نادر و کمشمار مثبت هم باشد .یعنی برخی مواقع
قدرتسیاسیحتیازنوعمستبدانهودیکتاتوریصرفاً
در خدمت فرد دارای قدرت نیست .در خدمت خانواده
و بستگان و فرزندان نیست .آنها و خودش از امتیازات
کام ًالقانونیومجازکههمانحدهمبسیارلذتبخش
وترکناشدنیاست،برخوردارند،اماتمامتوانوقدرت
در راستای خدمت به مردم و کشور تحت حاکمیتش
است.بهغیرازدیکتاتوریواستبدادوخودرأیی؛فساد،
تبعیض و انحراف در این نوع حکمرانی وجود ندارد و
همهی آن ظرفیت را در خدمت به کشور قرار میدهد
کهدرجامعهشناسیسیاسیبهدیکتاتوریدرستکاران
و یا صالحان معروف است.
اما نوع مطلوب قدرت این است که برآمده از آرای
مردم و برای خدمت و اداره کردن بهینه امور مردم به
نمایندگی از آنها باشد .هم در خدمت اهداف فردی،
خانوادگی ،فامیلی ،حزبی و گروهی نباشد و هم اینکه
در آن ،تبعیض حتی بهقدر اندک مطرح نباشد .اگر در
جایی هم جامعه و یا افراد آن خواستند نسبت به فرد
دارنده قدرت و یا منسوبین به او (همان مقا مزادگان)
تمایزی قایل شوند ،منع کنند و ممنوعه باشد .این
الگوی بینظیر ،بیتکرار و منحصربهفرد در تاریخ
حکمرانی بشر که در خطبه  224نه جالبالغه آمده
است :به خدا سوگند عقيل را در نهايت بينوايى ديدم،
از من خواست تا يك صاع از گندم شما مردم را به او
ببخشم ،در حالى كه ،فرزندانش را از شدت فقر آشفته
موى و گردآلود با چهرهاى نيلين مىديدم .چند بار نزد
من آمد و خواهش خود مكرر كرد و من ،همچنان به او
گوش مىدادم و او پنداشت كه دينم را به او مىفروشم
و شيوه خويش وامىگذارم و از پى هواى او مىروم.
پس پاره آهنى را در آتش گداختم و تا مگر عبرت
گيرد.بهتنشنزديككردم،عقيلهمانندبيمارىناله

قبح قضیه
سر داد و بيم آن بود كه از حرارتش بسوزد
گفتم :اى عقيل نوحهگران در عزايت بگريند،
آيا از حرارت آهنى كه انسانى به بازيچه گداخته
است مىنالى و مرا از آتشى كه خداوند جبار به
خشم خود افروخته بيمى نباشد؟ تو از اين درد
مىنالى و من از حرارت آتش ننالم؟»
چرا در جامعه ما این قدر نسبت به کلمه آقازاده
حساسیت وجود دارد؟ در واقع جامعه ایرانی با ابداع و
پدیدآوری کلمه آقازاده و «توقف بدون عبور از آن»،
این پیام واضح را میدهد ،که در این جامعه ،فرزندان
افرادصاحبمنصبوقدرت(درهرسطحی)ازامتیاز،
رانت ،اطالعات محرمانه درآمدزا ،انواع فرصتهای
منحصربهفرد و حمایتهای مؤثر برآمده از قدرت
والدینخودبهرهمندهستند.دنیادرنهایتتبعیضو
بهصورتتمامعیاربهکامشاناست.بهنحویکهحتی
اگر فرزندان مسئوالن مثل یک فرد عادی ،در یک
سازمانیاشرکتخصوصی،دولتی،عمومیمشغول
شوند و یا مثل هر شهروند دیگر با تکیه بر توان ذاتی
و خدادادی خود و بدون بهرهگیری از هرگونه امتیاز
همراه با تبعیض ،کار داشته باشند ،درآمدزایی کنند،
ثروتآفرینیواشتغا لزاییکنند،بازهمجامعهبهآنها
دیدمنفیودایربرتبعیض،پارتیبازی،سفارشیبودن
روند و تمایز غیرمنصفانه و غیرعادالنه دارد .این است
که فرزندان مقامات در تاریخ حکمرانی این سرزمین
همیشهتافتهیجدابافتهبودهاند.چهخودخواست هاند
و چه جامعه این گونه رفتار کرده و چه هر دو ،مگر
در استثنائات کمشمار که یا خانواده صاحب قدرت
نخواستهیافرزندنخواستهویاهردو.
این در سطوح مختلف بهعنوان یک قاعده
منطقی مصداق دارد .از سطح کدخدایی و دهیاری
تا باالترین مناصب سیاسی/اجرایی در کشورها ،هر
وقتاینروندبهصورتدوطرفهدرآمد،یعنیجامعه
و آحاد آن باج ندهند ،تمایز قائل نشوند ،به اصطالح
در صف ،نوبت خود را به صاحبان قدرت واگذار
نکنند و تمامی فرصتها به عدالت ،انصاف ،تناسب
و بدون تبعیض در دسترس همگان قرار گیرد و
صاحبان قدرت هم میز و صندلی قدرت و همهی
برآیند قدرت و ظرفیتهای آن را متعلق به تکتک
افراد جامعه و امانت سپرده شده از سوی آنها برای
ادارهی امورشان بدانند و نه فرصتی برای حک مرانی،
فرمانفرمایی و استفاده فردی ،خانوادگی ،فامیلی و
گروهی ..آن وقت ،هم یک حکمرانی صالح و کارآمد
قابل تحقق است و هم در آن جامعه ،مقا مزادگی و
هرآنچهمانندآنغیرقاب لانجامخواهدشد.

به یاد دانشجویان کشته شده در زلزله بم

هنوز هم سردم است

 ناصرصبحی
پیش از هر چیز باید اشاره کنم که علیرغم میل
باطنیوبنابهدالیلحقوقی،برایبیانهرچهصحیحتر
این روایت ناچار به خودسانسوری برخی اطالعات
هستم .با این وجود ،برخی موارد وجود دارند که حتا با
خودسانسوریهمقابلبیاننیستند.دوراندانشجویی
و ایام میانترم بود .بیشتر دانشجوهای شهرستانی به
شهر و دیار خودشان برگشته بودند .چند نفری مانده
بودیمهمانجاتادرسبخوانیم.شبزلزله.،تویخواب،
احساس کردم زمین تکان میخورد .چشمانم را باز
کردم .بابک را دیدم که نیمخیز شده .گفتم چه شده؟
گفتزلزلهآمده.
صبح ،با سر و صدا از خواب بیدار شدم .اگر اشتباه
نکنم دور و بر ساعت 7یا 8بود .چند نفر از دوستانمان
بودند .میگفتند در بم زلزله شده .میگفتند دانشگاه
قصد دارد تعدادی از کارمندان و در صورت تمایل
دانشجویان را برای کمک به بم بفرستد .تصور همهمان
این بود که در نهایت مقداری خرابی به بار آمده و شاید
تعدادی کشته؛ بدبینترینمان احتمال 100کشته را
م یداد .اتوبوس جلوی دانشگاه منتظر بود 15.دانشجو
بودیم و چهار یا پنج نفر از کارمندان.
اوایل مسیر ،راه باز بود اما هر چه جلوتر میرفتیم،
شلوغترمیشد.ازشدتترافیکمسیررفتمعلومبود،
ماجرابزرگتروفاجعهبارترازتصورخاممابود.تعلقمان
به دانشگاه باعث شد از ایستهای پلیس راحتتر از
خودروهای شخصی عبور کنیم .مسیر زیادی در راه
تلف شد تا به بم رسیدیم .همان ابتدا ،حس حیرت و
وحشت تمام وجودمان را فرا گرفته بود .فاجعهای که
میدیدیمدرذهنماننمیگنجید.انبوهساختمانهای
تخریبشده اللمان کرده بود و تنها در سکوت ،به
این اوضاع و تعدادی از مردم که دستپاچه یا حیران
از سویی به سویی میرفتند ،مینگریستیم .هدف ما
رسیدنبهخوابگاههایدانشجوییبود.ازمقصدهمین
قراربودکهبرویمبهکمکدانشجویان.باالخرهبهاولین
مقصدرسیدیم؛یکخوابگاهدانشجوییدخترانهیابهتر
است بگویم تل آوار به جا مانده از خوابگاه.
رفتیمسراغخوابگاهویرانشده.سردرگموحیران

دور خودمان میچرخیدیم.واقعیت عین پتک توی
سرمان خورده بود .آنقدر گیج بودیم که نم یدانستیم
از کجا شروع کنیم .پس از چند دقیقه مسئول یکی از
نهادهای دانشجویی دانشگاه بم به سراغمان آمد .برایم
عجیب بود که لباسهایش کامال تمیز بودند؛ چون ما
کآلوده
تنهابابرداشتنچندآجر،ازشدتغبارکامالخا 
شده بودیم .فرد مسئول دورتر از تل ویرانه ایستاد و
دستور داد آوارها را برداریم .بچهها ریختند باالی آوارها
و شروع کردند به برداشتن .من هم همینطور .بعد از
لحظاتیبهمسئولگفتمفکرنمیکنیدغیراصولیکار
میکنیم؟ شاید همین آجر و میلهای که ما از ویرانه
ک نفر زیر ان آوار باشد.
خارج میکنیم ،ضامن جان ی 
گفت« :میخواهی کار نکنی بهانه نیار ».سرم را پایین
انداختم و سعی کردم از یک گوشه مطمئن آوار بردارم
اما مگر با دست خالی ،ما میتوانستیم کاری از پیش
ببریم؟ بیش از یک ساعت مشغول آواربرداری بودیم اما
به خاطر نداشتن وسیله ،عمال کاری از پیش نرفته بود.
همین موقع بود که شنیدم یکی از کارمندان دانشگاه،
مشغول صحبت با آن مسئول بود .هنوز هم محتوای
سخنانشان خونم را به جوش میآورد .بحثشان این
بودکهچوناینجاخوابگاهدخترانهاست،شایدبرخیاز
دانشجویانبالباسنامناسببودهباشندوصحیحنیست
ماکهپسربودیم،ایشانراببینیم.آنزمانباورمنمیشد
ممکن است از نظر برخی ،بدن متالشی و له شده یک
دخترهممیتواندمشکلسازباشد.
ما را برداشتند و بردند به طرف خوابگاه پسرانه.
راننده اتوبوس که گویا بمی بود ،رفته بود .هیچ وسیله
نقلیهایوجودنداشت.پیادهراهافتادیمبهسمتخوابگاه
پسران.درمسیر،هرچهمیدیدیمآواربود.ازجلوییک
خانه عبور کردیم که جلویش هفت یا هشت جنازه
گذاشته بودند و پیرمردی سر در گریبان ،با شانههای
خمیدهوچشمانیتهیاززندگی،کنارجنازههابهروبرو
خیرهماندهبود.
باالخره به خوابگاه پسران رسیدیم .سقف خوابگاه
تقریبا سالم ،افتاده بود پایین .جلوی در ورودی راهروی
خوابگاه ،به جنازه یک دانشجو برخورد کردیم .سقف
که پایین افتاده بود ،چارچوب در را هم با خود انداخته

بود .چارچوب روی کمر دانشجو فرود
آمده بود .این دانشجو که هرگز نامش
را نفهمیدم شاید نیم قدم با زنده ماندن
فاصلهداشت.یکیازپرسنلدانشگاهمان
دستور داد جنازه را بیرون بکشیم .چند
نفر از بچهها شروع کردند به زور زدن تا
سقفرابلندکنندودوتادانشجومشغول
کشیدن جنازه شدند .فایده نداشت.
باالخره یکی از دانشجویان معترض شد
و گفت ممکن است جسد از کمر نصف شود .مسئول
دانشگاهمان کوتاه آمد .دستور داد سقف را برداریم .در
این حین چند بیل به ما رسانده بودند .اما مگر با بیل
میشد سقف خوابگاه را برداشت یا تخریب کرد؟ یکی
دوساعتبیهودهتالشکردیم.هواداشتتاریکمیشد
و علیرغم فعالیت ،سرما به مغز استخوانم رسیده بود.
مسئول دانشگاهمان دستور داد که برگردیم به همان
خوابگاهدخترانه.
باالخره به خوابگاه دختران رسیدیم .یک لودر
برمیداشتند و طرف دیگر
آورده بودند .با لودر آوار را 
خالی میکردند .دو نفر هم دو طرف لودر به اواری که از
بیل لودر میریخت نگاه میکردند تا اگر جنازهای میان
آوار بود ،متوجه شوند .یکی از مسئوالن داشگاه بم هم
آمده بود .یک دختر دانشجو که از خوابگاه دیگری بود،
داشت با او حرف میزد .گویا با دوستانش که در خوابگاه
ویران شده بودند ،در ارتباط بود .میگفت اولش تعدادی
پسلرزهآمدهبود.دانشجویاندخترتصمیمیمیگیرند
از خوابگاه بیرون بروند اما اجازه داده نمیشود .ظاهرا
حضور دختران دانشجو در خیابان ،خیلی بدتر از ماندن
زیرآواربود.درنهایتزلزلهاصلیمیآیدوتمامشاندفن
میشوند.دراینهنگامبودکهصدایفریادجنازه،جنازه
بلند شد .از الی آواری که لودر میریخت ،جنازه یک
زن که گویا به تیغه لودر گیرکرده بود ،بیرون افتاد .من
نزدیک نشدم .باالخره یکی از دانشجویان جلو رفت تا
جنازه را از میان آوار بیرون بیاورد .لحظاتی بعد چند نفر
دیگر هم برای کمک رفتند .آن دانشجو به من گفت
وقتی به جنازه دست زده ،هنوز گرم بود .من هیچکدام
ازصحنههاراندیدماماآندانشجومیگفتاحتماالزن

زنده بوده و تیغه لودر او را کشته.
من نمیتوانم آنچه را که به عینه ندیدم ،تایید
کنم اما میتوانم بر صحت آنچه دیدم شهادت بدهم.
مثل آنوقت که از شدت سرما کنار آتش ایستاده بودم
وشنیدیمدومسئولدانشگاهماوبمبایکدیگرگفتوگو
میکنندویکیشانمیگوید«،چونزلزلهنزدیکنماز
صبح اتفاق افتاد ،هرکه اهل نماز بوده زنده مانده و هر
که هم که ُمرده . .». . ،دیگرخسته شده بودیم .ناتوان
بودیم و روانمان آزرده بود .اینکه نتوانسته بودیم هیچ
کمکیکنیم،بیشترازهرچیزداغونمانمیکرد.سرما
هم مضاعف شده بود .انگشتان دست و پایم را حس
نمیکردم و بدنم کامال کرخت شده بود .برای همین
وقتییکیازدانشجویانپیشنهاددادبرگردیم،اکثرمان
پذیرفتیم .برای برگشت نیاز به وسیله بود که نداشتیم.
تماممسئوالندانشگاهمانغیبشدهبودندوهیچکسی
رانمیشناختیم.آنمسئولیهمکهدرخوابگاهدختران
بود ،غیب شده بود؛ با یک بسته کامل تن ماهی که
شخصا در صندلی عقب ماشینش دیده بود .تصمیم
گرفتیم برویم سمت ساختمان سپاه که شنیده بودیم
مرکزامدادرسانیشدهاست.بیرونساختماننشستیم
ودوتاازدوستانرفتندداخلتاببینندمیتوانندنشانی
ازمسئوالندانشگاهمانبیابندیانه.درهمینحینیک
خوردویشخصیکنارماننگهداشت.رانندهراکهیکی
ازپرسنلدانشگاهمانبودشناختیم.اوهمماراشناخت.
دلش به حالمان سوخته بود .در صندوق عقب را باز
کرد .دیدیم تا خرخره پر از پتو است .در این وقت ما10
نفربودیم.سهپتوبرداشتوبهمادادسهعددکنسروو9
نان به ما داد .بعد گفت دارد برمیگردد شهرش و چون

صندلی عقبش جایی برای نشستن نداشت ،میتواند
تنها یکی از ما را با خودش ببرد .از او متنفر شده بودیم.
هیچکدامنرفتیمجزیکیمان.
سرما دیوان هوار زیاد میشد و عمال احساس
میکردیم در حال یخ زدن هستیم .نزدیک جایی
که بودیم ،ماشینهای خطی هستند .خاطرم هست
دختری با خنده به سراغمان آمد و گفت پدر و برادرش
زیرآوارماندهاند.خواستکمکشکنیم.نم یدانمانسان
چقدر باید شوکه شود که از شدت مصیبت به خنده
بیفتد .باالخره یک ماشینخطیپیدا کردیمکه به سه
یا چهار برابر قیمت حاضر شد ما را برگرداند .هنوز یکی
ازبچههایکیازآنپتوهارابههمراهداشت.هرچهاصرار
کرده بودیم پتو را بگذارد ،راضی نشد .ابتدای مسیر باز
گفتیم تو به این پتو نیاز نداری و حق دیگری است.
باالخره راضی شد .کنار جاده برخوردیم به یک چادر
و آتشی که چند نفر دورش خوابیده بودند .رفت که پتو
را بگذارد و داغون برگشت .پرسیدیم چه شده؟ گفت
وقتی خواسته پتو را روی یکی از آن افراد خوابیده دور
چادر بیندازد ،یکی از دورن چادر گفته آنها که بیرون
چادرند ،نیازی به پتو ندارند چون همهشان مردهاند.
خیلی چیزهای دیگر هم در خاطرم مانده که هنوز
هم نمیشود بازگو کرد .چیزهای دیگری هم بودند که
فرصتبازگوییشاننبود.ازبچههایدانشجویبمیکه
ه مدانشگاهیمان بودند و نصفشان ُمردند .از دوست
عزیز بمیمان؛ بهنام که روز قبل از زلزله به بم رفته بود.
هنوز هم شرم و غم آنروز همراه من است .هنوز هم از
خودم خجالت میکشم که هیچکاری نتوانستم بکنم.
هنوز هم وقتی یاد آن روز میافتم ،سردم میشود.

استخراج سنگ آهن در شرکت گهرزمین از مرز  ۲۰میلیون تن گذشت

 پاسارگاد
به گزارش روابطعمومی شرکت سنگ آهن
گهرزمین ،علیاکبر پوریانی مدیرعامل این شرکت با
اشاره به اینکه نیروی انسانی مهمترین عامل پیروزی
و موفقیت در هر زمینهاي است و هر فرد برای انجام
فعالیت به دو بال دانش و انگیزه نیاز دارد ،عنوان کرد :با
تالش و پشتکار تیم امور معدن شرکت و با هدفگذاری
تولید حداکثری و با استفاده از سیستمهای نوین در

مجموعه عملیات معدنکاری که ضمن انجام تحقیق
و بررسیهای میدانی به دست آمد ،توانستیم با عبور از
مرز  20میلیون تنی استخراج سنگ آهن به موفقیتی
دست یابیم که در منطقه معدنی گلگهر و حتی کشور
بینظیر بوده است.
وی در ادامه افزود :با وجود مشکالتی همچون
تحریمها و در دسترس نبودن به موقع قطعات
ماشینآالت معدنی توانستیم با هدف تحقق شعار

«رونق تولید» و «حمایت از تولید داخلی» و با تکیه
بر توان مهندسان ایران زمین و با حمایت اعضای
هیئتمدیره و تالش همکاران ،سیستمهای کارآمد
بومیسازی شده را در روند عملیات استخراج معدن
راهاندازی کنیم.
مدیرعامل گهرزمین خاطر نشان کرد :با
هدفگذاری تولید حداکثری در سالهای آتی همراه
با تامین سنگ آهن ،خوراک خطوط فرآوری شرکت

و دغدغه نیاز سایر واحدهایی که در راستای ارزش
افزوده گام برداشتهاند ،زمینه را برای اشتغالزایی
بیشتر فراهم خواهیم ساخت.
وی همچنین گفت :امیدواریم حمایت ریاست
هیئتعامل ایمیدرو و کارشناسان این سازمان در
مسیر رسیدن به استخراج  ۳۰میلیون تن و ایجاد
بستری برای افزودن بیش از ده هزار فرصت شغلی
مستقیم ،به ما یاری رسانند.

 رضا مسلمیزاده
ما حافظهی تاریخی نداریم و
بعضیهامان بیشتر از دیگران به این
آلزایمرجمعیمبتالهستیم.انتخابات
دیگری در راه است و برگزاری سالم و
آزاد انتظاری است معقول و همگانی.
سرپرست فرمانداری سیرجان قول
داده تا تالش کند که در «کمال صحت و سالمت و امنیت»
برگزار شود .به تالششان ارج مینهیم و برای ایشان و هر
دولتمرد دیگری که برای تحقق ارادهی ملی میکوشد ،آرزوی
موفقیتمیکنیمامانگرانیم.ایننگرانیمانوقتیشکلمیگیرد
که ایشان معتقد است« :انتخاباتهایی که در کشور و به تبع
آن در حوزه انتخابیه سیرجان برگزار شده در سالمت کامل
بوده است .این را به عنوان مجری انتخابات با اطمینان کامل
میگویم ».همین «اطمینان کامل» ایشان است که ما را نگران
یاندازد .آنچه در
میکند و یاد حافظهی تاریخی نداشتهمان م 
ادامهمیآید،بازنماییلحظاتیازآخرینانتخاباتبرگزارشدهدر
سیرجان است تا به یاد بیاوریم که مسئوالن وقت چه گفت هاند؛
کدام حرف را باور کنیم و چه کسی راستتر میگوید؟ آنکه با
یزند یا اما و اگرهای دیگران را؟
اطمینان کامل حرف م 
رييس هيئت نظارت استان در مرداد  96درگفتوگو
با نشريه قاصدک« :بر اساس گزارشاتي که ما از منابع مختلف
دريافت کرديم و با توجه به نامهاي که بازرس هيئت مرکزي
و نمايندگان زده بودند ما اين انتخابات را تاييد نکرديم و تمامي
مدارک را به تهران ارسال کرديم تا در آنجا تصميم گيري شود».
پس از انتخابات شورا در سال  96ايراندخت رضايي به
پاسارگاد گفت« :عصر جمعه به دعوت آقاي حسنپور در
جلسهاي که سه چهار نفر از کانديداها بودند ،حضور داشتم .در
يدانم تخلف شده ،من
آن جلسه آقاي حسنپور گفت؛ من م 
يدانم حق با شماست ،ولي به خاطر من ،به خاطر حفظ نظام
م
رضايت دهيد و از اين قضيه صرف نظر کنيد».
نمايندهسيرجاندرجواباينسؤالکهقبولداريدبرخی
تخلفاتدرروندانتخاباتسيرجاناتفاقافتادهاست،گفت«:من

یادداشت

بر اساس گزارشهاي رسيده قبول دارم که بهتر از اين ميشد
انتخابات را برگزار کرد» .شهباز حسنپور در مورد فيلمهايي که
در مورد خريد و فروش آرا يا اشتباه در کد نامزدها ،گفت . .« :بنده
خودميکيازمعترضينبودمکهاعتراضمراکتبانوشتموتعارفي
هم با کسي ندارم».
همچنین در بخشی از گفتوگوی پاسارگاد با منصور
یآبادی فرماندار سابق سیرجان در آذر 97آمده است:
مک 
 انتخابات شوراي شهر نقطه منفي در کارنامه
شماست،اينراقبولداريد؟
«به هر صورت . .ببينيد! در انتخابات بايد به يک تفکر و
خرد جمعي برسيم ،به يک فرهنگ برسيم که دست به رفتار
غيرمدنينزنيم.مابايدتالشکنيممردمرابهسمترفتارمدني
وتحزبسوقدهيم.درسيرجانهماميدواريمايناتفاقبيفتد.
ما بايد تالش کنيم سطح فرهنگ مردم در اين زمينه باالتر رود.
تازمانيهمايننباشدايناتفاقاترخميدهد.مگرماميتوانيم
کنارتکتکمردمشهرنيروبگذاريم؟»
 پسقبولداريددراينانتخاباتخريدوفروش
رايانجامشدهاست؟
ببينيد . .فقط سيرجان نيست در همهي شهرهايي که
تحزب جاي نيفتاده است ،اين مسايل وجود دارد .مخصوصا در
جوامع کوچک  . .به هر صورت وجود دارد .فقط راهش اين است
مردمخودشانبهاينجمعبنديوفرهنگبرسند.
 شماقبلازانتخاباتگفتهبوديدمناطقآلودهرا
شناساييکرديدوليچراکارينکرديد؟
ما که نميتوانيم اراده مردم را شناسايي کنيم .شما يک
ذرهبرويدجلوميگويندداريتفتيشعقايدميکني.مثالآقايي
فالن جايي نشسته به  5تا ماشين هم پول داده است .خب
بروند به او گير بدهند داري چکار ميکني؟ به کي ميخواهي
رايبدهيوسؤالبپرسند،ميشودطبققانونتفتيشعقايد».
اینها مشت نمونه خرواری است برای یادآوری و
تذکر .باشد که از این تذکر مالل نگیرند .منصور مکیآبادی
در جایی از همین مصاحبه گفته است؛ «انگار قبح قضيه
شکسته شده است».

نوشتههایی از سر دلتنگی

حاصلجمع پروازهای بر باد رفته
 محمدعلی آزادیخواه
 خوشبختی ،در جس 
توجویِ
خوشبختی است ،نه در رسیدن به
آن.
 رودخانه آن چنان عاشق رفتن
و یک جا نماندن است که در
مسافرتهاجانمیسپارد.
 رنجها و ناراحتیها ،فک ِر انسان را قوی میسازند.
 هر آدمی به اندازهی دلش پیر است.
درستحرفزدنچیزیاستبرابرباعاقالنهسکوتکردن.
 از درس خواندن ،یک چیز مهم حا َلیم شد که آن چه
راخوبنفهمیدم،نتوانستمبهزبانوقلمدرستبیانکنم.
 پندار و گفتار و کردا ِر آرام ،مال آدم آرام است که درونی
آرام دارد.
 صفت دروغگویی و قدرت زبانبازیم به دادم رسیدند که
خودم را از حیوانات جدا کنم.
 کسی که دارای ع ّزتِن َفس و مناعتطبع باشد ،هرگز
عروسبیتنباننمیشود(.عروسبیتنبان:
هیچگاههیچجایی ِ
یآبروشدن و از ع ّزت افتادن کسی باشد)
کنایه از ب 
ِن
 مایه آسیب و بال و زیان و آفت گندمزار سِن است و س ِ
سخن درغگویی استِ (.سن :حشرهای است ریز و دارای
شکلخرطومداردکهبا َآنشیرهی
بالهایکوچک،دهانیبه ِ
ی َم َکد).
ساقه و خوشه گندم و جو را م 
یزنم ،کسی
 معلوم نیست چرا وقتی از خودم حرف م 
سخنمراباورنمیکند.
 گفتن ،تخم افشاندن است و شنیدن ،درو کردن.
جمع
 دلم نمیخواهد پرندهی محبوسی باشی حاصل ِ

پروازهایبربادرفته.
 خورشید هنگام طلوع ،آتشی روشن میکند و خیمههای
تاریکیرایکسرهمیسوزاند.
ِ 
تنگ آب هر قدر هم که بزرگ باشد ،مشکل بیدریایی
ماهیراحلنمیکند.
 اگر سرانجام فواره ،سقوط نبود؛ خیلی از ماهیهای جوان
از آن باال میرفتند.
 آبشار ،سقوط را در عمل یادآوریِ ماهیهای رودخانه
میکند.
 مرگ و زندگی باهم متولد میشوند ،مرگ میماند و
زندگی با هزار چرخ  ،صدها هزار فراز و فرود و پیچ و خم را در
مینوردد و شهد معطر هزاران گل را به کندویِ خود میآورد
وبااطمینانبهبقایشکوهمندانساندرآغوشمرگلبخند
برلب،جانمیسپارد.
 اگر آدمها را دوست دارید و میخواهید شما را َه ْم سخَ ِن
مطبوعیبدانند،گوشکردنراتمرینکنید.
جمعتکدرختهامیشودهمانجنگلیکه َمثل
حاصل ِ
بلتوفانایستادگیمیکند.
کوههایالبرزدرمقا ِ
 عزیزم اگر زبان نیتها را میفهمیدیم ،دیگر اختالفاتِ
عدیدهایباهمنداشتیم.
 سرهاِ ،زهد ِان ایدهها هستند ،امیدوار باشیم نوزاد ایدهها در
دستانسانهایصاحبقریحهونبوغبیفتندومفیدوکاری
ببالندوعرضهشوند.
 ارزش یک سخن صمیمانه و خالصانه از هزار تا سوگند
ُمو َّکدبیشتراست.
 کوهنور ِد تنبل و پُرتوقع به جای این که از کوه باال برود،
انتظارداردقلهیکوهبهپایینبیاید.

روی خط

        پیامک300099004806 :
 کوچههای شهرک صدف را لطفا
نامگذاریکنید4998
نمایندگانمجلسزمانرایآوردننماینده
و خادم شما و پس از انتخاب شدن نماینده
خودشان و جناحشان هستند .نمونه بارز آن
که میتوان اشاره کرد و نمایندگان مجلس
نسبت به آن سکوت کردند یکی گرانی
ظالمانه بنزین و افزایش %۲۰۰قیمت آن بود
ودیگریخندهتمسخرآمیزرییسجمهورکه
هیچگونهواکنشیازنمایندگاننسبتبهآن
دیده نشد .پس فریب نخورید که خودشان را
خادم و مدافع حقوق شما م یداند فردا جواب
سالمتاننمیدهند0114.
 زشتترین کار یا رفتار رییسجمهور
خندهتمسخرآمیزاوبعدازگرانکردنبنزین

و نحوه سهمیهبندی آن بود .ثابت کرد به
وعدههایانتخاباتینبایداعتمادکرد0114.
 از این چندر غاز پولی که دولت بابت
یارانه و کمک معیشتی به حسابمان واریز
میکند نم یدانیم خوشحال باشیم یا به
حال خودمان گریه کنیم چون همه چیز
چندین و چند برابر گران شده این پول
در برابر گرانیها قطرهای کوچکی ست در
دریای پرتالطم گرانیها .دولت روحانی و
احمدینژاد بیچارهمان کردند کاسه گدایی
دستمان دادند0114.
 سالم تعدادی از تابلوهای راهنما
سطح شهر ازجمله تقاطع سردار جنگل و
سیدجمال متاسفانه با گلوله سوراخ شده
ایامنوروزومسافراننوروزیخوشایندنیست

منظرهخوبیندارد8075
 با ۶۰لیتر بنزین در ماه با این وسایل نقلیه
پرمصرف تولید داخل کمر کسانی شکست
که تنها یک خودرو دارد و با آن خودرو
تمام کارهای روزمرهاش و سرویس فرزندان
دانشآموزش باید انجام بدهد .خانوادههایی
کهچندماشیندارندبرایهروسیلهنقلیهاو
نیزهمینسهمیهرامیدهید0114
 برای شهرستانی که چندین معدن دارد
بسیار زشت است که اوضاع خیابانهایش
این قدر چالهچولههای خراب باشد و موقع
بارندگی رفت و آمد مشکل6019
 چندین سال پایه چراغ برای روشنایی
بلوارشیرازنصبشدهولیخبریازسرچراغ
نیستکهروشناییایجادشود6019

