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کافه شعر

چند این شب و خاموشی؟ وقت
است که برخیزم
وین آتش خندان را با صبح
برانگیزم
گر سوختنم باید افروختنم باید
ای عشق بزن در من کز شعله
نپرهیزم
صد دشت شقایق چشم در خون
دلم دارد
تا خود به کجا آخر با خاک در
آمیزم
چون کوه نشستم من با تاب و
تب پنهان
صد زلزله برخیزد آنگاه که برخیزم
برخیزم و بگشایم بند از دل پرآتش
وین سیل گدازان را از سینه
فروریزم
چون گریه گلو گیرد از ابر فرو بارم
چون خشم رخ افروزد در صاعقه

آویزم
ای سایه ! سحرخیزان دلواپس
خورشیدند
زندان شب یلدا بگشایم و بگریزم

یادداشت شفاهی

ضیاء مصب�اح  -درباره
دیدگاهها و عملکرد شادروان
دکتر محم��د مصدق «چهره
من��زه از هر گون��ه آلودگی»
جراید و سایتهای تحولخواه،
نواندی��ش و وطندوس��ت به
مناس��بتهای گوناگون مقاالت ،نظرات متنوع،
مصاحبهه��ا و گفتوگوهای مفی��د و ارزندهای
را ب��رای روش��نگری جامعه ،باالخ��ص آگاهی
نس��ل ج��وان از «حقیق��ت تاریخ معاص��ر » و
سیاس��تمدارصادق و ماندگار میهن عزیزمان به
رشته تحریر درآوردند.
دکتر مصدق در جریان یک مبارزه فش��رده
برای ملی کردن صنعت نفت در سراسر کشور با
همراهی و همگامی توده مردم به حکومت رسید
و هدف اصلی او در قبول پس��ت نخستوزیری
اج��رای اصل ملی کردن صنع��ت نفت و قطع
نفوذ اجانب بود و بر پایه آنچه قبال گفته و عمل
کرده بود ،میخواست با آن «آرمانهای نهضت
مشروطیت ایران» یعنی «دموکراسی و حکومت
مردم بر مردم» را با انتخاباتی آزاد تحقق بخشد و
این آرمان ،مجموع افکار و عقاید او را شکل میداد
و بر کلیه اعمال او حکومت میکرد.
(تق��ارن تول��د مصدق در ارتب��اط با دیدگاه
ارزش��مند او درباره الزام��ی بودن رعایت حقوق
اصلی مردم یعنی «انتخاب برای پیشبرد اهداف
ملی» باشرکت در انتخابات  29اردیبهشت روز
«برگزیدن دوازدهمین ریاستجمهوری» با همه
اما و اگرها را میتوان به فال نیک گرفت)
ش��خصیت اولی��ه دکتر محم��د مصدق در
جریان انقالب مش��روطیت ش��کل گرفت و در
طول مبارزات 50س��اله خود در این راه اس��توار
شد و هیچگاه تحت هیچ شرایطی منحرف نشد
و همین امر او را به عنوان شخصیت بارز در تاریخ
ایران شاخص کرد.
بسیاری از طرفداران او درباره بعضی اقدامات
یا خودداری وی از بعضی عملیات خرده گرفتهاند
و معتقدند که با بعضی از کارها میتوانست مانع
س��قوط حکومت خود شود ،در حالی که توجه
نداش��تهاند که دکتر مصدق نمیتوانست برای
ادامه قدرت حکومت به هر عملی دس��ت زند .او
در محدوده باورهای اساسی خود عمل میکرد و
این «اعتقادات» بر رعایت اصول آن روزگاریعنی
«حکومت مش��روطه» و «احترام ب��ه آزادیها

تقارن سالروز تولد دکتر محمد مصدق با انتخابات 96؛

احترام به آزادی و حقوق مردم

و حقوق مردم» اس��توار و مبتن��ی بر «مقررات
قانون» بود .ظهور شخصیتی همچون مصدق در
دوران معاصر «پویایی جریانات سیاسی ایران» ما
را نشان میدهد.
بعضی از کسانی که از دکتر مصدق حمایت
کردهاند بیشتر نظر به «مبارزات ضد استعماری
» او دارند ،آنان دکتر مصدق را «مظهر استقالل
کشور» و رهبر «مبارزه برای قطع نفوذ اجانب»
تلقی میکنند و بیشتر یا منحصرا از این زاویه به
مبارزات  50ساله او مینگرند.
گروهی دیگر به «شخصیت فردی و اجتماعی
» او توجه کرده ،صداقت در گفتار ،اعمال و عدم
انحراف در مبارزات سیاسی -اجتماعی در طول
 50سال فعالیت مخصوصا  12ساله بین سنوات
 20تا  32را س��توده و معتقدند که این عملکرد

«جذابیت خاصی »به او بخشیده و او را در میان
شخصیتهای سیاسی ايران و جهان به نحو بارزی
ممتاز کرده است.
باید گفت هر دو گروه توجه خاصی نس��بت
به بعد دیگر شخصیت این رادمرد نشان ندادهاند
که آن «اعتقاد راسخ به مشروطیت یعنی در آن
زمان «قانون منبعث از اراده مردم ایران» و «تحقق
حقوق و آزادیهای ملت» بود.
او به طور بنیادی به «دموکراسی و حکومت
ملت» اعتقاد داشت.
تمامی فعالیتها ومرارتهای وی در طول
مب��ارزات طوالنیاش در جهت تحقق این مهم
بود «رهبری مبارزات ضد استعماری» و کوشش
برای «قطع نفوذ بیگانگان» و ایادی داخلی آنها
و «تامی��ن اس��تقالل کش��ور» و «جلوگیری از

حکومت فردی».
یک��ی از جنبههای اساس��ی ای��ن اعتقاد
تقوای سیاسی او یعنی «اصالت مصدق » را در
راهی که انتخاب کرده بود به اثبات میرس��د،
بنابراین «تحلیل شخصیت واقعی» این رهبر
آزاده با ش��ناخت هر سه بعد از شخصیت وی
میسر خواهد بود و این سه جنبه همان است
که در دوران بعد از سال  « 32مکتب مصدق
» نامیده میشود.
برخی در تجزیه و تحلیل تاریخ معاصر ایران
یا در مبارزات نهضت مقاومت ملی بعد یا قبل از
سال،32جنبههایشخصیتدکترمحمدمصدق
را م��ورد نظر قرار میدهند ،در واقع نهضت ملی
ای��ران را « فقط در یک بعد آن» مطرح کرده و
قبول دارند...

انتخابات

اسامی رسانههای متخلف در حوزه انتخابات اعالم شد

خبرگزاریفارس،تسنیمودانشجوبیشترین
تخلف را در انتخابات داشتند .در بین روزنامهها
نیز کیهان ،جوان و ایران در تخلفات انتخاباتی
ی گرفتهاند.
پیش 
ب��ه گ��زارش ایلن��ا ،اداره کل مطبوعات و
خبرگزاریه��ای داخلی ،ج��دول تجمیعی
تخلفات رسانههای مشمول ماده « »68قانون

انتخابات ریاستجمهوری را منتشر کرد.
این جدول ،جمع جداول روزانه رصد شده از
تاریخ  10تا  26اردیبهشت (ساعت  )14است
که براساس رصد روزانه رسانههای مشمول ماده
 68قانون انتخابات (رسانههای دولتی و بهرهمند
از بخش عمومی) انجام و به صورت روزانه برای
ستاد انتخابات کشور ارسال شده است.

این بررس��ی بر پای��ه درج اخبار له و علیه
درخص��وص نامزدهای انتخابات��ی بوده که با
درنظر گرفتن رعایت نکردن نس��بت عادالنه
انتش��ار اخبار پوشش��ی و تولیدی برای همه
نامزده��ای ریاس��تجمهوری انجام ش��ده و
اخبار انتخاباتی غیرمرتبط با نامزدها را شامل
نمیش��ود .همچنین تعداد اخبار یاد ش��ده

تقریبا یکس��وم اخبار انتخاباتی منتشر شده
در این رسانههاس��ت که اخبار دارای رویکرد
اطالعرس��انی درخصوص نامزدها -با نسبت
مساوی -را شامل نمیشود.
براس��اس این جدول خبرگزاری فارس در
رتبه اول ،تس��نیم دوم ،دانش��جو سو م و مهر
چهارم است.
در بین روزنامهها نیز کیهان اول ،جوان دوم
و ایران سوم است.
سودوکو 3634
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شعبهای از موسسه «آکسفم» از مردم تقاضا کرده دیگر
نسخههای «رمز داوینچی» و « ۵۰طیف خاکستری» خود
را اهدا نکنند .به گزارش «گاردین» شعبه سوانسی موسسه
خیریه «آکسفم» از زمان شروع فعالیتش هر هفته یک جلد
«رمز داوینچی» دریافت میکند .تعداد این رمان که زمانی
جزو پرفروشترینها بوده ،آنقدر باال رفته که آکسفم از مردم
خواسته دیگر این کتاب را اهدا نکنند.
فیل برادهرست ،مدیر این موسسه اخیرا تلی از کتابهای
«دن براون» س��اخته و کنار آن یادداش��تی با این مضمون
قرار داده و عکس آن را منتش��ر کرده است« :میتوانید باز
هم «رمز داوینچی» اهدا کنید ...اما ما صفحههای گرامافون
شما را ترجیح میدهیم! ش��دیدا نیازمند صفحههای شما
هستیم تا برای «آکسفم» درآمدزایی کنیم».
ل موسسات خیریه همچون اکسفم از فروش
س��ه سال قب 
نسخههای دس��تدوم رمانهای پرفروشی چون « ۵۰طیف
خاکستری»« ،معامله ازدواج» و «رمز داوینچی» سود میبردن د
اما حاال این تمایل به سمت صفحههای موسیقی دهههای  ۶۰و
 ۷۰سوق پیدا کرده است .رمز داوینچی از مجموعه رمانهای
ن با  ۸۰میلیون نس��خه فروش ،دومین اثر
رمز و رازدن براو 
محبوب و پرفروش ادبیات مدرن محسوب میشود ،به همین
دلیل هم تیراژ آن بسیار باالست.
اما این به این معنا نیست که هر کس آن را میخرد ،بعدا
قصد فروش��ش را ندارد .این موض��وع درباره «بریجت جونز»
ن جنایینویس برجسته
هلن فیلدینگ و رمانهاییان رنکی 
اس��کاتلندی هم اتفاق افتاده اس��ت ۵۰« .طیف خاکستری»
ی ال جیم ز و مجموعه رمان «میلیاردر» به قلمجیاس
نوشتها 
ت جزو پنج اثر اول
ت و «معامله ازدواج» ازجنیفر پرابس 
اسکا 
فهرست «کتابهای جامانده» هستند .سال  ۲۰۰۷صدرنشین
ل بلر» کتاب خاطرات «الستر کمپبل» بود و
این جدول «سا 
در سال  ۲۰۱۰کتاب زندگینام ه غیرمعتبر «سایمون کوول»
ب��ا عنوان «توفان :بحران اقتصادی جهان و معنای آن» اثری
ازوینس کیبل اولین کتاب بود .نخواس��تنیترین کتاب سال
ن بود که زمانی خود
 ۲۰۱۵هم «بخت پریشان» ازجان گری 
اثر و فیلم اقتباس��ی آن جزو پرفروشترینهای بازار کتاب و
فیلم محسوب میشدند.
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اردبیل

هوشنگ ابتهاج را باید تاریخ متکلم معاصر بنامیم .او در زندگی پرفراز و نشیبش سختیهای
بسیاری دیده و غمهای جانافزایی را تحمل کرده است .برای بار دوم است که در ستون کافهشعر
از ابتهاج مینویسیم .این بار نمیخواهیم از تاریخ تولد و فعالیتش در رادیو بگوییم .نمیخواهیم
به روزهای پرفراز و نشیب کار در کارخانه سیمان سر بزنیم یا حتی روزهای غربت و جدایی از
وطن .امروز ابتهاج را به خاطر امید میخواهیم؛ امیدی که در شعرهایش است ،امیدی که در
چشمان پیرمرد  90ساله موج میزند.
سایه از بازماندگان کودتای سیاه سال  1332است .بسیاری از دوستانش در آن سال زندانی
شدند و بسیاری دیگر شکنجه .در این میان مرتضی کیوان ،رفیق گرمابه و گلستان سایه به همراه
تعدادی از افس��ران نظامی حزب توده اعدام ش��د .در آن سالهای پرغصه و غم ،سایه اما بیکار
ننشست .چندی بعد وقتی راهش به رادیو افتاد ،گروه شیدا را تاسیس کرد .از دل شیدا «برادر
غرق خونه» بیرون آمد و «سپید» .سرود روزهای انقالب .همراه مردم در خیابان و جوانانی که
در میدان ژاله شکار استبداد شدند.
بعد از انقالب ،سایه مدتی زندان بود و با نامه استاد شهریار به آیتاهلل خامنهای -رییسجمهور
وقت -آزاد شد .بعد از آن تالطم زندگی سایه را از سیاست بیرون کشید .اما او که در آخرین
مصاحبهها هم بر سوسیالیست بودنش تاکید داشت ،در آخرین انتخابات مجلس شورای اسالمی در
حالی که راه رفتن برایش دشوار بود ،با واکر پای صندوق رای رفت و به امید اعتماد کرد ،اعتمادی
که نه از شور و هیجان یک روزه ،نه از تبلیغات یکماهه منتهی به انتخابات و تاثیر دوستان بلکه
از تجربهای  70ساله نشات میگیرد .سایه نشان داد آفتاب ایران همچنان میتابد.

اصغر فرهادی کارگردان ایرانی با حضور روی صحنه جشنواره
کن و س��خنرانی ،هفتادمین جشنواره فیلم کن را افتتاح کرد.
مراسم افتتاحیه هفتادمین جشنواره بینالمللی فیلم کن دیروز
 27اردیبهشتماه در حالی برگزار شد که اصغر فرهادی کارگردان
سرشناس ایرانی با حضور در مراسم افتتاحیه و سخنرانی ،این
رویداد مهم سینمایی را افتتاح کرد.
اصغر فرهادی برنده دو جایزه اسکار خارجی ،سال گذشته با
فیلم «فروشنده» جایزه بهترین فیلمنامه کن و بهترین بازیگر
مرد جشنواره (شهاب حسینی) را کسب کرد.
هفتادمی��ن جش��نواره فیلم ک��ن از تاریخ  ۱۷ت��ا  ۲۸می
( ۲۸اردیبهشت تا  ۷خرداد) در کن فرانسه برگزار میشود.

کتابخانه

اهواز
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عضو انجمن صنفی روزنامههای غیر دولتی و تعاونی مطبوعات

بخوانید.
 -1در انتخابات شرکت میکنم .همه عمرم شرکت کردهام.
حتی به آدمهایی رای دادهام که نمیش��ناختم .حاال اینگونه
نیست .حاال به آدمهایی رای میدهم که میشناسم .انتخابات
امروز برای من فقط در ریاستجمهوری خالصه نمیشود .من
به شورای شهر هم رای میدهم.
 -2من به کسی رای میدهم که میپسندم .نه از ترس رقیب.
نه از نگرانی پیرامون فرداروز .من برای امروزم رای میدهم .برای
اینکه خودم برگزیده باش م که بخشی باشم از اکثریت .من به کسی
رای میدهم که میدانم مملکتش را چگونه اداره میکند .من به
مردانی اعتماد میکنم که از آنها شناخت دارم .برخوردهایشان را
دیدهام .منششان را دیدهام.
 -3رای من مش��خص است .رای من ،رای بسیاری از مردم
میهنم است .رای میدهم که کشورم به مسیر پیشرفت و آبادانی
خود ادامه دهد .رای من برای رسیدن به رویاهایی است که برای
فرزندانم در سر میپرورانم .رای من ،رای به فرد نیست .رای من،
رای به تفکری اس��ت که برای آزادی اندیش��ه و برای راحتی و
آسودگی مردم ،بیشترین برنامه را دارد.
 -4کش��ورم را دوست دارم .نظام سیاسی حاکم بر کشورم
را پذیرفتهام .چشم امیدم به سمت و سوی هیچ مرزی نیست.
ایران را ایرانیان اداره میکنند نه غیرایرانیها .من منتظر کسی
نیستم که با اسب سفید بیاید نجاتم دهد .من حق رای دارم .کلید
نجات من و ما در صندوق است .در صندوق بگشاییم به رای .در
صندوق بگشاییم به عشق .زندگی کنیم .رای دهیم .مشارکت را
باال ببریم .در کنار هم باشیم.
 -5این روزها وطنم غرق در صحنه بس��یار نادری اس��ت.
حرف زدن مردم با هم .برخورد شفاهی آدمهایی که میخواهند
به دو نامزد مختلف رای دهند .زیباست اینکه مردم سرزمینم
را میبینم که دارند با هم حرف میزنند و میکوشند تا انتخاب
را با حرف پیش ببرند نه با بدن .برای مردمی که سالهاس��ت
با هم حرف نمیزنند و دیگر دلی برای حرف زدن ندارند ،این
روزها ،این شوقها و این کالمها کیمیاست .بعد از انتخابات هم
همین باشیم.
 -6رای من مشخص است .رای من و شما مشخص است.
ما برگزیدهایم به فردی رای دهیم که حس میکنیم سکاندار
مناسبی برای رساندن ما به سرمنزل مقصود است .رای دهیم.
مشارکت کنیم .تنها نمانیم .در خانه نمانیم .رای دهیم .حضور
داشته باشیم .رای دهیم .رای دادن مهمترین کاری است که روز
جمعه از ما برمیآید.

اذان صبح 04 17

طلوع خورشید 05 56

اصفهان

اذان ظهر 13 00

تهران

غروب خورشید 20 04

گرگان

اذان مغرب 20 25

یزد

ب شرعی 00 11
نیم ه ش 

تقویم تاریخ

̂

́ ˽
˾
́
˾
̀
̂
˻
˺
˿
˽
˼

˽
̂
˿
́
˼
˾
˻
̀
˺

˼
˺
˽
˾
́
˻
̂
˿
̀

̂
˿
˾
̀
˽
˼
˺
́
˻

˻
̀
́
˺
˿
̂
˼
˾
˽

˾
́
˺
˻
̂
˽
̀
˼
˿

̀
˽
˼
˿
˺
́
˾
˻
̂

˿
˻
̂
˼
˾
̀
˽
˺
́

 روز بزرگداشت «حكيم عمرخيام نيشابوري»
مورخان تاريخ عمومي (جهان) با
تطبيق تقويمها ،هجدم ماه مي سال
 1048ميالدي ( 28ارديبهشت) را
روزتولدحكيمعمرخيام(غياثالدين
ابوالفتح عمر ابن ابراهيم نيشابوري)
رياضيدان ،فيلس��وف و اديب بزرگ
ايراني نوش��تهاند كه از ديرزمان در
ايران ،روز بزرگداشت اين انديشمند
ناميده ش��ده و آيينهاي��ي برگزار
ميشود .تقويم هجري خورشيدي كه ايرانيان آن را به کار میبرند،
ششم مارس  1079ميالدي توسط حكيم عمر خيام تكميل شد
ت زيرا در زمان حكومت
كه به تقويم جاللي معروف ش��ده اس�� 
جاللالدين ملكشاه تنظيم شده بود .اين تقويم دقيقتر از تقويم
ت زيرا عدم دقت آن هر  3770سال يك روز است و
ميالدي اس 
تقويم ميالدي هر 3330سال.
عمر خيام كه به نوشته كتب تاريخ عمومي ،چهارم دسامبر سال
 1131وفات يافت نه تنها يك رياضيدان و فضاشناس بزرگ بود
بلكه در فلسفه ،پزشكي و شعر نيز شهرت جهاني دارد و رباعيات
او در س��ال  1839توسطادوارد فيتزجرالد ،به انگليسي ترجمه
شده و انگليسيزبانان از همين طريق با مضامين رباعيات خيام
آشنا شدهاند .اين رباعيات با حاشيهنويسي فيتز جرالد هنوز هر
س��ال به زبان انگليسي تجديد چاپ ميشود .آثار ديگر خيام از
جمله «نوروزنامه» و «رساله در وجود» معروفند.
وي در طول حيات خود چند س��فر تحقيقاتي به اصفهان،
س��مرقند ،بخارا و ري كرده بود .خيام بر خالف همدورهایاش
خواجه نظامالملك ،به كار ديواني (دولتي) عالقه زياد نداش��ت،
ن دعوت شاه وقت را براي ساختن رصدخانه ري پذيرفته
باوجود اي 
بود .برخي از روزشمارنگاران فرنگي ،والدت خيام را  18مي سال
 1044مي�لادي و وفات او را در س��ال  1124ذكر كرده اند كه
ظاهرا ماخذ آنان تقويمهاي ميالدي قديم بوده است.
نام خيام همه جا با نيشابور همراه است .آرامگاه خيام در اين
شهر قرار دارد و به همين سبب نيشابور در جهان به شهر «عمر
خيام» معروف است .عمر خيام عالقه اي عجيب به زادگاهش،
نيشابور داشت كه يادگار دوران ساسانيان (شاپور يكم) است و
يک بار هم براي مدتي كوتاه پايتخت ايران شده بود .اين شهر در
رديف بلخ ،بخارا ،هرات و مرو يکي از پنج شهر بزرگ خراسان به
شمار مي رفت و طاهر ذواليمينين در همين شهر حاکمیت ملی
و استقالل ایران را اعالم و آن را از جهان عرب و حاکمیت خلیف
عباسی مجزا کرد 22 .نوامبر سال 1267ميالدي ( 666هجري
قمري) يك زمين لرزه شديد اين شهر تاريخي خراسان را ويران
و هزاران نفر را مقتول و مجروح کرد .نيش��ابور سه سال بعد به
هزينه دولت وقت تجديد بنا شد .مردم اين شهر يک بارهم به
تيغ مغولها گرفتار آمده بودند.
 تولد «برتراند راسل» فيلس�وف و نويسنده معروف
انگليسي
هجده��م ماه مي س��ال 1872
برتراند راس��ل رياضيدان ،فيلسوف
و نويس��نده بزرگ قرن  20و مدافع
معروف آزادي انديشه و بيان چشم به
جهان گشود و  98سال زندگي كرد.
از كارهاي مهم او تفسير موضوعهاي
پيچيده فلسفي ،دوبارهنويسي و عوام
فهم كردن آنها اس��ت .تاليف او به
«حيات منطقي» معروف است.
نظ��رات راس��ل در زمينه حكومت و دموكراس��ي به عقايد
«ليبرتارين»ه��ا نزديكتر بود .وي برضد به كار بردن اس��لحه
كش��تار جمعي ،به ويژه سالح اتمي و نيز حل مسایل از طريق
توسل به نيروي نظامي و زور بود .وي مداخله آمريكا در جنگ
ويتنام را عمل منطقي و پذيرفتني نميدانست و به همين جهت
برضد ادامه آن مبارزه ميكرد .اين فيلس��وف در سال  1950به
خاطر تاليفاتش برنده جايزه نوبل شده بود .راسل دوم فوريه سال
 1970درگذشت.
جعبه سیاه

رای می دهیم تا «راه» را
انتخابکنیم!

محمدرضاستوده-عصبانی هستم از دست خودمان که وقتی
میفهمیم عدهای میخواهند رای بدهند ،سرمان را تکان میدهیم
و میگوییم:ای بابا!
در حالی که بیش از  120س��ال است که سیاست به عنوان
یک علم در دانشگاههای جهان تدریس میشود ،خونم به جوش
تویکم هنوز دست از تحلیلهای
میآید وقتی میبینم در قرن بیس 
دمدستی برنداشتهایم و یک جوری با پز روشنفکری و نگاه از باال
با مسایل سیاسی برخورد میکنیم که انگار از صدر مشروطه تا
االن کنار س��تارخان برای آزادی جنگیدهایم و در طول این صد
سالی که در حال مبارزه بودهایم ،سه بار دکترای علوم سیاسی
گرفتهایم! تا جایی که از نگاه ما کس��انی که رای میدهند افراد
سادهلوحی هستند که بازیچه شدهاند ولی خودشان خبر ندارند و
فکر میکنند با رای دادن چیزی عوض میشود و دائم این گزاره
مهمل و دکوری را تکرار میکنیم که اگر رای دادن چیزی را عوض
میکرد ،سیاستمداران نمیگذاشتند مردم رای دهند ،در واقع تمام
دانش سیاسیمان در همین دو جمله خالصه میشود!
مایی که میگوییم رای دادن چیزی را عوض نمیکند باید این
را بدانیم که اگر رای دادن چیزی را عوض نمیکرد ما االن اگر در
قحطی ناشی از جنگ به سر نمیبردیم ،قطعا منتظر بودیم در ازای
 200هزاربشکهنفتیکهدرگذشتهمیفروختیم،کشتیهایبیمه
نشدهمان از هند برایمان گندم بیاورند و هر روز با ناامیدی بیشتر
از امروز به تابلوهای قیمت ارز در خیابان فردوسی زل میزدیم
که عدد  10هزار تومان را نشان میدادند!
اگر با خودمان روراس��ت باشیم ما تحریمیها هزینهای برای
رس��یدن به آنچه میخواهیم ،پرداخت نکردهایم یا اگر کردهایم
ب��ه اندازه خیلیها که اسمش��ان را نمیتوانم بی��اورم پرداخت
نکردهایم!حس سرخوردگی و اعتماد نداشتن به هیچ بنیبشری
را خ��وب میفهمم اما بعید میدانم بیش��تر از بعضیها که باز
هم اسمش��ان را نمیتوانم بیاورم برای رس��یدن به خواستمان
سرخورده باشیم!
دوستان تحریمی ،منفعل و در عین حال ایدهآلگرای من...
اگر ثابت ش��ود که با رای ندادن و تحریم گره از مشکالت ما باز
میشود ،مطمئن باشید من قبل از شما موافق رای ندادن بودم.
باید واقعگرا بود و از رویاپردازی دس��ت بر برداشت ولی واقعیت
این است که برای رسیدن به آزادی ،دموکراسی و پیشرفت راهی
جز صندوق رای نیست .دموکراسی در جیب هیچ سیاستمداری
قایم نشده بلکه اتفاقی است که باید اول در مغز ما بیفتد و بعد
پای در راه آن بگذاریم راهی که امروز به نظر من ربطی به بد و
بدتر ندارد در واقع انتخاب بین راه و بیراهه است.
فردا می رویم و رای می دهیم تا «راه» را انتخاب کنیم.

