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خدایا بهره ام را در این ماه از مســتحبات فراوان کن ،و مرا با تحقق درخواســتها
اکرام فرما و از میان وســایل ،وســیله ام را به ســویت نزدیک کن ،ای که پافشــاری
اصرارورزان مشغولش نسازد.

هی جیگیلی جیگیلی اخماتو وا کن!

نــــگاره

ناهید زمانی

زمانهایی مثل روزهای آخر هفته مردم در
فـوبیـای
جادههای کشــور به ترافیک میخورند .ولی
اجتماعی
اگــر تعطیالت طوالنیتر باشــد این ترافیک
اســت که مردم را میخورد .اما نکته جالب
طنــــــز
این اســت که وقتی ترافیک از حدی بیشــتر
شــود ،تعــداد انگشتشــماری از مــردم
احســاس میکنند وقتشان زیادی دارد تلف
میشــود و ســعی میکنند به هرنحوی شده
حقشــان را کف خیابــان از بقیــه مردم پس
آرزو درزی
بگیرند.
آنهــا در ترافیکهــای ســنگین ،باالخــره یــا راهــی بــرای حرکت
خواهند یافت ،یا یکی خواهند ســاخت .در این راســتا هم نخســتین
کاری کــه میکننــد بهرهبــرداری از ظرفیتهای بالاســتفادهای مثل

کودکان کار

شــانه خاکی جاده اســت .درســت اســت که با این کار گرد و خاک را
به حلق بقیه ماشــینها فرو میکنند و بعد از چند متر به ســختی از
همان ماشینها راه میگیرند ،اما هم حوصلهشان سر نمیرود هم
زودتر از بقیه میرسند .با اینکه گاهی دیده شده در شانه خاکی جاده،
توسط راهداری سنگهای بزرگی گذاشته شده تا از این کار جلوگیری
شود ،اما این افراد با این چیزها کوتاه نمیآیند .پیشنهاد ما این است
که راهنمایی و رانندگی به جای فرهنگسازی و این سوسولبازیها،
کنار جاده میخ و خرده شیشه بریزد ،اگر خودروها موفق شدند از آن
هم بگذرند ،از تلههای انفجاری اســتفاده کند و در نهایت استخدام
تکتیرانداز میتواند روش مناســبی باشــد تا آنها را به ضرب گلوله
متوقــف کند .اگــر خودرویی توانســت از تمام این مراحــل عبور کند
بهتر اســت دیگر کاری به کارش نداشته باشــند و بگذارند توی حال
خودش باشد ،او دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد.

وقت آن رسیده است که تلویزیون درهایش را بر پشت در ماندهها باز کند

ëëبه تناقضها پاسخ دهید
برخــی کاربــران فضــای مجــازی از شــرایط سیاســی حاکم
در داخــل کشــور انتقــاد کرده و این ســؤال را مطــرح کردند
کــه چــرا رســانهها میتوانند بــا ســفیر رژیم شــاه مخلوع و
فرزنــد کودتاچــی  28مــرداد  1332مصاحبــه کننــد ،امــا
نمیتوانند با برخی شــخصیتهای داخلی درون نظام که

ëëفرصت دیپلماتیک ایران
برخــی کاربران فضای مجازی عملکــرد ترامپ در امضای
بیانیــه گــروه  7و ســپس پــس گرفتــن امضای خــود پس از
چند ســاعت را فرصتی دیپلماتیک برای ایران دانســتند تا
بــه طور عینی نشــان دهند که رئیس جمهــوری امریکا فرد
قابل اعتمادی در نظام جهانی نیست.
ëëبی تدبیری را ببینید
یک کاربر فضای مجازی در واکنش به منتقدان برجام نوشت:
مشکالت فعلی ناشی از برجام نیست ،بلکه متأثر از سیاست
خارجی خاورمیانهای ایران است که وزارت خارجه متولی آن
نیست .این کاربر افزود :این سیاست باعث شده تا امریکا آن
را بهانــهای بــرای خروج از برجام قرار دهد .بهجای ســرزنش
دولت ،بیتدبیریهای خود و عملکرد امریکا را ببینیم.

توصیه فیلمساز ایرانی به بنیامین نتانیاهو

مشاوران تبلیغیات را عوض کن!
مکث

مهرداد رهسپار کوشکی
روزنامهنگار

خواب آشــفته نخســتوزیر رژیم اشــغالگر قدس هر روز
آشــفتهتر میشــود .مدام در حــال هذیانگویــی در رفت
و آمد اســت ،تــا مگر بهزعم خــود کاری علیه ایران پیش
ببــرد .بنیامین نتانیاهو روزش شــب نمیشــود ،اگر علیه
ایران ســخن نگویــد .فرقی نمیکنــد در دیدار بــا رهبران
اتحادیه اروپا باشــد ،یا دیــدار با رئیس جمهوری امریکا و
یــا ...آشــفتگیهای بیپایان متجاوز هر روز به شــکلی رخ
میکنــد و تازهتریــن اقدام ،شــوی تــازه بنیامیــن نتانیاهو
دربــاره چالــش کمآبــی ایــران بــود .اینبــار هــم ماننــد
دفعههای پیش که مردم ایران را مخاطب هذیانهایش
قــرار داده بود ،کاربــران ایرانی توئیتر پاســخش را دادند؛
همانجایــی که بنیامین نتانیاهو معرکــهاش را بر پا کرده
بود .حبیب احمدزاده نویســنده ایرانی ،نیز از چهرههایی
اســت کــه ادعاهــای گــزاف او را پاســخ گفــت .دیویــد بن
گوریــون ،نخســتوزیر پیشــین رژیــم صهیونیســتی در
ســال  ۱۹۵۵میــادی ،گفته اســت« :امروز
اســرائیل برســر منابــع آبــی بــا اعــراب
میجنگــد و نتایج ایـــن جـــنگ ،با
سرنوشت اسرائیل رابطه مستقیم
دارد .اگــر در ایــن نبــرد موفــق
نشــویم ،دیگرجایی در ســرزمین
فلســطین نخواهیــم داشــت».
حبیب احمدزاده فیلمســاز ایرانی
در یادداشــتش میپرســد« :این راه
حل معجزهآســای قرن چیست؟»
و توضیــح میدهد«:تــا آنجــا کــه
آمارهــای جهانــی خبــر میدهنــد،
حداقــل بین ســی تــا پنجــاه درصد
آب اسرائیل از منابع آبی مـــناطق
اشــغال شــده توســط ایــن کشــور
پــس از جنــگ ( ۱۹۶۷از جـــمله
دریاچــه طبریــه ،رود اردن ،یرمــوک

وبانیــاس و مناطــق اشــغالی کرانــه باختــری و جنــوب
لبنان و بلندیهای جوالن) ســرقت میشــود و اســرائیل
ط برایــن آبهــا هرگــز قادر
درحـــال حاضــر بــدون تســل 
بــه ادامــه حیــات خود نیســت .کــه تمامــی ایــن مناطق
نــه طبــق ســخنرانی در نمازجمعههــای ما ،بلکــه دقیقاً
طبــق قطعنامههای حال حاضر ســازمان ملل (که هرگز
آقــای نتانیاهو و دیگر دولتمردان اســرائیلی بدان وقعی
نمیگذارند) جزو مناطق اشــغالی محســوب میشــوند،
حــال اگــر رفــع مشــکل آب یــک کشــور صرفاً بــا غصب
حقابه دیگر کشــورهای مجاور بهدســت میآیــد که بهتر
بود ایشان این نامه را به سلف برحقشان ،مرحوم صدام
مینوشت ،که به بهانه اروندرود جنگ خانمان براندازی
با ایران به راه انداخت ،که ما ایرانیان هرگز در تاریخمان
چنین نگاهی به همسایگانمان نداشته و نداریم».
غصب و جنایت و دروغ مؤلفههای اساسی حکمرانی
در ســرزمینهای اشــغالی اســت ،فرقــی نمیکنــد کدام
جریان سیاســی در فلسطین اشــغالی زمامدار باشد ،دم
خــروس آن جماعت چنان آشــکار اســت که هیچ قســم
و ســوگندی نمیتوانــد ذرهای از تبهکاریشــان
را بپوشــاند و مــردم ایــران نیــز بــر
ایــن مهــم واقــف هســتند ،آنچه
نخســتوزیر رژیم صهیونیستی
ی بیشــتر
میگوید ،شــو و نمایشــ 
نیســت .حبیــب احمــدزاده در
واکنش به هذیانهــای بنیامین
نتانیاهو هشدار میدهد« :لحن
پیام شــما مانند همیشه ناشی
از غــرور و کوچــک شــمردن
دیگــر ملتهــا بــود .هرگــز این
زبان که خوشبختانه از سر واقعی
ضمیرتــان خبــر میدهد بــرای تأثیر در
ملــت ایــران کارا نخواهــد بود.آقــای
نتانیاهــو! پولتــان را دور نریخته و حتماً
مشــاوران تبلیغیتــان را دربــاره ایــران
هرچه زودتر عوض کنید .همین!»

عکس :سایت نود

ëëقول برای جام جهانی
یکــی از کاربــران فضــای مجــازی بــه
مجازستان
هــواداران فوتبــال توصیــه کرده اســت
کــه تیم ملــی در مســابقات جــام جهانــی در روســیه را هر
طــور بازی کــرد و هر نتیجهای کــه گرفت تحقیر و تمســخر
نکنیم .آنها نماینده ایران هســتند .کاربری نوشــت :یکی از
برجســتهترین ویژگیهای این تیم ملی ،داشــتن کاپیتان با
شــعوری مثل مسعود شــجاعی و بازیکنان حرفهای مانند
جهانبخــش ،امیــری ،منتظــری ،انصــاری فرد و ....اســت.
صرفنظر از هر نتیجهای با افتخار از آنان یاد کنیم.

مســئولیتهای رده باالیی نیز در نظام بر عهده داشتهاند،
مصاحبه کرده یا اسم آنها را منتشر کنند.

حشمت اهلل مهاجرانی ،فوتبالیست پیشکسوت پس از  40سال
با حضور در ویژه برنامه جام جهانی  2018روسیه به تلویزیون آمد

نــدارد .از ناصــر ملــک مطیعــی تــا جــواد
یساری و حشمتاهلل مهاجرانی و بسیاری
نامهــا و چهرههــای دیگــر کــه بــا وقــار و
بزرگمنشی مسائلشان را مطرح میکنند
نبایــد ترســید ،ایــن چهرهها ســرمایههای
اجتماعــی ایــران هســتند و ضروریســت
از تجربههــای آنهــا بهره گرفت .بیشــک
حضــور حشــمتاهلل مهاجرانــی پــس از
چهــل ســال در تلویزیــون متأثــر از فشــار
افکار عمومی اســت .حمایت و ســتایش و
احتــرام قابل تأملــی که مردم در مراســم
تشییع پیکر ناصر ملکمطیعی رقم زدند،
مؤثر بود در اینکه حشــمتاهلل مهاجرانی
بــه تلویزیــون دعوت شــود .بیــش از اینکه
چهرههایی از این دســت بــه تلویزیون نیاز
داشــته باشــند ،این تلویزیون هست که به
حضور چهرهها و سالیق مختلف نیاز دارد.
تا جایی که من میدانم اتهام حشمتاهلل
مهاجرانــی ایــن بود کــه در ســالهای آخر
ســلطنت پهلوی ،ســرمربی تیــم ملی بود
همیــن .یــا اخیــراً روزنامــه فرهیختــگان
– رسانه دانشــگاه آزاد اسالمی با مدیریت
علیاکبــر والیتــی از مدیــران بلنــد پایه در
جمهوری اســامی  -بــا اردشــیر زاهدی از
مســئوالن نظام ســلطنتی گفتوگــو کرده
اســت .در میــان چهرههــای نــام بــرده در
ایــن یادداشــت ،بیشــک نســبت اردشــیر
زاهــدی با دســتگاه پهلــوی وثیق و روشــن
است و اگر بنای آقایان بر حذف باشد ،البد
نزدیــکان دربــار پهلوی در صدر فهرســت

هســتند .وقت تجدیدنظر رســیده اســت و
تلویزیــون برای اینکــه دیده شــود و بتواند
مخاطبهایــش را حفظ کنــد راهی ندارد
مگــر اینکه به خواســت و ســلیقه عمومی
اعتنا کنــد .چهرههای فعــال در حوزههای
فرهنگ و هنر و سیاســت و اقتصــاد و ...که
ســالهای پایانی عمرشــان را میگذرانند،
نه تنهــا دخالــت و تأثیری در شــکل دادن
افــکار عمومــی ندارنــد بلکــه از بســیاری
مســائل برکنار هســتند .نبض جهتدهی
و شــکلدهی افکار عمومی در شــبکههای
اجتماعــی در میــان جوانهــای متولــد
ســالهای دهــه شــصت و هفتاد و هشــتاد
رقم میخورد و آمال و آرزوهای اجتماعی
این جوانها فارغ از دیدگاههای چهرههای
سالخورده اســت .اعتنا به این واقعیتها،
توجه به مؤلفههای حرفهای کار رســانهای
و پرهیــز از هراس راهگشــاگــذار تلویزیون
از روزگار افــول به اوج اســت .مخاطبها و
شــهروندان ایرانی بیــش از همه دورههای
فعالیــت تلویزیــون ایــران نســبت بــه آن
بیاعتنــا و بیاعتماد هســتند و این نه تنها
به زیان تلویزیون بلکه به ضرر منافع ملی
اســت و عمــاً چنین تلویزیونــی فرصت و
امکانــی بــرای تأثیرگــذاری در بزنگاههای
مهــم اجتماعی را نــدارد ،چنانکه در یک
دهــه اخیــر دیدیــم در رویدادهایــی مانند
انتخابــات ،اعتراضهــا و اتفاقهــای دیگر
مردم بــه رســانهای غیر از تلویزیــون برای
پاسخ به نیازهایشان مراجعه میکنند.

«مجمع سری» و پشت پرده انتخاب پاپ جدید

روایتی ساده مبتنی بر قصهای منسجم

رمــان «مجمــع
ســری» نوشــته
پیشنهاد
رابــرت هریــس و
ترجمــه مهــدی
فیاضــی کیــا در
ســال  96توســط
انتشارات چترنگ
منتشر شده است.
مهدی جمشیدیان
منتقد ادبی
نــام کتــاب
برگرفتــه از نــام
تشکیالت کاردینالهای سراسر دنیا برای
انتخاب رهبر کاتولیکهای جهان است.
پــاپ از دنیا میرود و مجمع ســری برای
تعیین پاپ جدید شــکل میگیرد .رمان
مــورد اشــاره ،روایتی اســت از وقایع ســه
روز از مــرگ پــاپ تا انتخــاب پاپ جدید
و شرح جلســات و مباحث و موضوعاتی
کــه میــان کاردینالهــای انتخابکننــده
پــاپ جدیــد میگــذرد .دســتمایه کردن
چنیــن موضوعــی بــرای نــگارش رمان،
عملی جســورانه و قطعاً کاری نبوغآمیز
و نیازمنــد تســلط نویســنده بــر ســازوکار
کلیســا و صدالبتــه اصــول قصهنویســی
اســت .آن هــم وقتــی کــه نویســنده از
هیــچ تکنیــک خاصــی بهــره نبــرده و با
روایتــی ســاده و خطــی و فقــط بــه مــدد
قصــهای منســجم و جــذاب ،شــاهکاری

به یادماندنی خلق کرده اســت .بهگمان
بنــده این رمان میتوانــد کارگاه آموزش
قصهنویســی برای اهالی داســتان باشد.
راوی دانــای کل البهالی شــخصیتهای
داســتان ،کــه اغلــب کاردینالهــای پیــر
در قرنطینــه قبــل از رأیگیــری هســتند،
میچرخــد و میان گفتوگوها ،مواضع و
درگیریهایشان ،ذهنیات خودخواهانه،
شــوم و بعضاً خیرخواهانهشــان را برمال
میکنــد .ارجاعات مختلف به کتب عهد
جدید و بیان رســوم کلیســا در جایجای
داســتان بــه چشــم میخــورد اما شــاید
تنها نکته کســلکننده داســتان اســتفاده
زیــاد از متن ادعیه در خالل دیالوگها و
روایت قصه باشد .ضربه انتهای داستان
چنان هوشمندانه و بجا طراحی شده که
موجــب ادامــه قصــه در ذهــن مخاطب
میگــردد .در کنــار تمــام ظرافتهــا و
جذابیــت رمــان از ترجمه خــوب و روان
و تأثیرگــذار مهــدی فیاضــی کیــا هــم
نمیتوان گذشت.
در بخشــی ازکتــاب از زبان سرپرســت
واتیکان آمده است« :برادران و خواهران،
در طــی زندگــی طوالنــیای کــه وقــف
خدمت به مادر کلیســا کــردهام ،بگذارید
بگویــم تنهــا گناهــی که بیــش از هــر گناه
دیگــری از آن هراســان بــودم یقیــن بود.

یقین بزرگترین دشمن اتحاد است .یقین
دشمن جانی مداراست .حتی مسیح هم
ِ
در انتهــای کار یقین نداشــت .در نهمین
ســاعت روی صلیب از شــدت رنج فریاد
کشــید« ،ایلــی ،ایلی ،لِمــا َســَب َ
قتنی؟( ) 1
ایمان ما زنده اســت زیرا دست در دست
تردیــد مــیرود .اگــر فقط یقین بــود و اگر
تردیــدی نبود ،رازی هــم نبود و لذا نیازی
هم به ایمان نبود».
 . 1اصطــاح مشــهوری از عیســی در
آخرین لحظاتش روی صلیب که به زبان
عبــری اســت و در انجیل متــی ،باب ،27
آیه  46چنین آمــده« :خدای من ،خدای
من ،از چه رو مرا وانهادی؟»

گاهــی دیده شــده کــه همان تعــداد انگشتشــمار از مــردم در
شــانه خاکی جاده یک الین مســتقل به طول چندکیلومتر تشــکیل
دادهانــد .در این شــرایط برخــی از خودروها که موفــق به جلو زدن
از بقیه نیســتند و دیگر کاری از دستشان برنمیآید ،سعی میکنند
لــذت ببرنــد .بنابرایــن شیشــهها را تا تــه پایین میکشــند و صدای
موزیــک را هــم تــا ته زیــاد میکننــد که هم خودشــان لــذت ببرند
هــم بقیه خودروها عمیقاً با ســلیقه موســیقایی آنها آشــنا شــوند.
در ایــن مــوارد که جریمه و تنبیه جواب نمیدهد ،بهتر اســت بقیه
ماشینها هم بهعنوان یک حرکت اجتماعی ،سلکشن تتلو را پلی
کننــد .به این ترتیب با یک تیر دو نشــان زدهاند؛ هم حمایت خود
را از خواننــدهای که زبان گویای ملت اســت اعــام میکنند؛ هم با
«جیگیلی جیگیلی» که در دیپلماســی امــروز ما از اهمیت ویژهای
برخوردار است ،پاسخی کوبنده به آنها دادهاند.

از چشم بد به دور

چهل سال بس نیست؟

شـــــب دوشـــــــــنبه
( 21خردادمــــــــــاه)
دیدگاه
حشـــــــــــــــمتا هلل
مهاجرانـــی بعـــد از
چهل سال با حضور
در ویــژه برنامــه
جــام جهانــی 2018
روســیه به تلویزیون
فریدون صدیقی
روزنامهنگار
آمد .پیرمــرد در نود
و استاد ارتباطات
سالگی متین و موقر
رفتــار کرد و حرف زد و شــرط «پیــروزی» را
وفاق و همدلی دانســت .از مردم خواســت
از تیم ملــی حمایت کنند .بســیار همدالنه
ســخن گفــت .ســنجیده و علمــی از فوتبال
گفــت .اما چــرا ایــن حرفها پــس از چهل
سال فرصت طرح پیدا میکنند؟! امیدوارم
ایــن رویــداد ،آغــاز تغییــر مشــی تلویزیون
باشــد .بیتردید پس از چهل سال باید این
فرصت را به کســانی که در همه این سالها
در حصــر دیــداری و شــنیداری بودنــد داد
تا صدایشــان شــنیده شــود .بایــد فرصت
داد ،چهرههــای فعال فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی حتی حوزههای سیاسی که حرفی
برای گفتن دارند بیایند حرفشان را بزنند.
در خبــری خوانــدم ،جــواد یســاری
– خواننــده کوچــه بــازاری – درخواســتی
بــرای اجــرای موســیقی داشــته اســت ،اما
پاســخ نگرفتــه اســت .او در گفتوگویــی
میگوید«:بنویســید چهــل ســال گذشــته،
بــس نیســت؟! بگذاریــد این آخــر عمری
بــرای مــردم بخوانــم ،قــول میدهــم
استانداردهای کارم را باال ببرم ».باید پس
از چهــار دهــه به کســانی که بــا واهمههای
بینام و نشــان حــذف شــدند فرصت داد
ســخن بگوینــد .گذشــت ایــن همــه ســال
خیلــی موضوعهــا را تاریخــی و مشــمول
گذر زمان کرده اســت .مــوردی دیگر از این
دســت ،ناصر ملک مطیعی هنرمند فقید
بود .در فیلم گفتوگوی منتشر شده با این
هنرمند پیشکسوت که در برنامه دورهمی
ضبــط شــده بــود او خیلــی متواضعانــه
میگویــد ،پذیرفتــه که بــه اقتضــای زمانه
سالها از صحنه و بازی دور بماند و گلهای

اذان صبح فردا 4/01
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چشــم به صفحه شــبکه  2سیما و اخبار
 20و  30دقیقــه دوختــهام .تصاویــری
دیالوگ
پخــش میشــود کــه مجبــور میشــوم
بــه فــرق ســرم دســت ببــرم تــا دریابم
شــاخ درآوردهام یــا نه؟! از ایــن برنامه،
خبری تصویــری پخش میشــود مبنی
بــر غیبشــدن آچارچرخ و دیگــر لوازم
همــراه هر خــودرو و در صنــدوق عقب
نصراهلل حدادی
آن و ایضــاً رادیــو ضبــط و ســرانجام
پژوهشگر
«زه» بغل درها! خریــدار نگونبخت از
نمایندگی فروش میپرسد :درها چرا زه
ندارند و فروشــنده میگوید :کمپانی گفته دیگه زه نمیگذارند
و خریدار میپرســد :حاال چه کار میتوانیم بکنیم؟ و فروشنده
خوشــرو میگویــد :خودتــان بخرید و نصــب کنید! واقعــاً باید
بــه این مدیــران و تولیدکنندگان خودرو دســت مریزاد گفت و
صد بارکاهلل روانه قدومشــان کرد و دعا کرد از «چشــمزخم»
به دور باشــند و برای طول عمرشــان به استغاثه برخاست .در
سالی که قرار است کاالی ایرانی بخریم و از تولید ملی حمایت
کنیــم ،فکر بکــر «همینی که هســت» از خاطر خطیــر مدیران
شــرکتهای معظم خودروسازی کشــور عبور کرده و نزد خود
اندیشیدهاند حاال که کاالی ما را میخرند ،چه حاجت به رادیو
ضبــط و آچــار چــرخ و زه و ...فــردا ان شــاءاهلل به چهــار چرخ و
فرمان و اتاق و موتور و گیربکس و شاســی هم خواهیم رســید.
بــه یاد چشــمان اشــکبار مدیــر کارخانــه تولید خــودرو تویوتا و
گفتههــای مدیر ارشــد کمپانی دایملر آلمــان میافتم و بهیاد
میآورم ســه دهه پیش چگونه مدیــران کمپانی «اوپل» برای
تعویض مدل «آســترا»-که نقصی در باک بنزین آن مشاهده
شده بود -بهدست و پا افتاده بودند.
کمپانــی تویوتا ،دو هزار عدد خودروی خود را در بازار مهد
تولید خودرو ،یعنی امریکا به فروش رســانده بودند و گویا در
سیســتم برق یا بنزینرســانی آن ،اشــکالی به وجود آمده بود
و صاحبان یکصد عدد از این خودروها ،به شــکایت برخاســته
بودنــد .مدیــر ایــن کمپانــی ژاپنــی ،دو هــزار و صــد دســتگاه
خــودرو را در یــک کشــتی نهــاد و بــه امریــکا رفــت و در جمع
خریــداران امریکایــی با چشــمانی اشــکبار گفت :من از شــما
پــوزش میطلبــم و چون جرأت خودکشــی نــدارم ،میگویم:
مــن لیاقت مدیریت بر این کمپانــی را ندارم و همین جا و در
حضور شــما ،ضمن تقدیــم دو هزار و یکصد دســتگاه خودرو
سالم ،استعفایم را تقدیم شما میکنم و چنین کرد.
مدیــر کمپانــی دایملــر ،پــس از آنکــه مشــاهده کــرد نســل
جدیــدی از خودروهای مشــترک امریکایی و ژاپنــی ،روانه بازار
شــدهاند و چشم جهانیان را بهخود خیره ساختهاند و عنقریب
اســت که بازار جهانی خودرو را تحتالشــعاع خودروهای خود
ســازند ،اعالم داشت :در سال  -2012شش سال پیش -نسبت
بــه کیفیــت خودروهــای تولیدی خودمــان در این ســال ،دقت
بیشــتری بهخــرج میدهیم و عالوه بــر کاهش تولیــد ،کیفیت
خودروهایمــان را به ســطحی خواهیم رســاند که رقبــای ما در
بازار جهانی نتوانند سهم ما را ،مال خود کنند .نیازی به تعریف
و تمجیــد از خودروهــای ژاپنــی و آلمانــی نیســت و آنهــا دهها
ســال اســت که اعتماد جهانیان را با کیفیت خودروهای خود و
خدمات پس از فروش فراگیر جلب کردهاند و هرگز سهم آنان
از ایــن بازار پررونق جهانی ،از دســت نخواهد رفت .چند ســال
پیش چند ده دســتگاه خودرو کمپانی رقیب ،در سراســر کشور،
دچار آتشســوزی خود بهخود شد و هیچکس بازخواست نشد
و بــه یقیــن در دیــار باقی ،مدیران این شــرکت در بــارگاه الهی،
باید پاســخگوی کسانی باشــند که زندهزنده در آتش سوختند و
ک کسی نگزید» و مشاهده نکردیم و نشنیدیم که در محاکم
«ک 
قضایــی ،ایــن مســامحه کاران ،محاکمه شــوند و کیفــر ببینند.
مــردم بایــد بــاور کنند کــه کاالی ایرانــی ،برتــر از کاالی خارجی
اســت ،وگرنه باحرف زدن ،عمل نکردن ،راه بهجایی نخواهیم
بــرد و همچنان کاالی خارجی« ،غاز همســایه» اســت و جوجه
ما هم تبدیل به مرغ تخمگذار نخواهد شــد .حداقل  200ســال
است که به ذهن و ضمیر ما القا شده است :کاالی خارجی بهتر
اســت ،حتی اگر از ترکیه آمده باشــد یا در چین ســر هم شــده و
به ما قالب کردهاند .نام این کار را چه میتوانیم بگذاریم؟ کم
فروشــی؟ زورگویی به مشــتری؟ نادانپنداشــتن مــردم؟ عدم
اشــراف بــه حق و حقوق شــهروندی؟ به ســخره گرفتن عقل و
ی عالی
ن «میرمصطف 
منطــق؟ بــه خداوندی خــدا ،اگــر هــزارا 
نســب» در این کشــور داشــتیم – که نداریم و خدایش رحمت
کنــد -کافی اســت چنیــن بیتدبیریهایــی رخ نمایــد ،تا تمام
«رشــتهها را پنبه کند» .چرا مقامات مســئول در سه قوه به این
مســأله و مســائل مشــابه آن ورود نمیکنند؟ کمپانــیای که از
نهــادن یک آچار چــرخ ناقابل خودداری میکند ،آیا الســتیک
باکیفیت ایرانی را بر چهار چرخ آن اســتوار میسازد یا به سراغ
الســتیک بنجــل چینی که از مبــادی قانونی و غیــر قانونی وارد
کشور میشود ،میرود؟ وجدان اجتماعی کجا رفته و چرا فریاد
بــر نمیآوریم؟ این مدیران با لیاقــت! را چرا به مردم معرفی
نمیکنیم؟ چرا به جای آب ،سراب نشان مردم میدهیم؟ چرا
به اعتماد مردم خیانت میکنیم؟ و صدها چرای دیگر...

