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الل بمیرید
جمهوریت نظام زیر سایه ی بی تدبیری مسئولین



یک

بنزین اغتشاش گر

اصالحی انجام نداده، هرگاه می خواهند حساب های 
تا مشخص شود که چه کسانی  کنند  را چک  مردم 
و  شود  گرفته  مالیات  آنها  از  که  هستند  پولدار 
تکلیف دولت در یارانه ها مشخص شود، سخنرانی 
می شود که سرکشی به حساب های مردم نمی کنیم 
زندگی  به حساب های خصوصی  کار سرکشی  این  و 

مردم است. 
هماهنگی  )شورای  شده  تشکیل  که  شورایی  این 
که  داشته  مصوبه   200 حدود  قوا(  سران  اقتصادی 
از این 200 مصوبه، ما بعضی را علنی فهمیدیم که 
مثاًل یکی از آنها برداشت از صندوق توسعه ی ملی 
بوده برای حل مشکل کسری بودجه؛ یعنی محلی که 
درست شده بود که قسمتی از درآمد نفت از بودجه 
شود،  کشور  توسعه  خرج  سرمایه  این  و  شود  جدا 
 high-tech صنایع  خرج  شود،  محروم  مناطق  خرج 
از  خودش  شود  چنینی  این  مسائل  و صرف  بشود، 
مسأله ای  همان  یعنی  می کند.  استفاده  نفت  پول 
و حاضر  نفت هستند  پول  معتاد  ما  دولت های  که 

نیستند که حرکت اصالحی انجام دهند. 
زمان  بدترین  در  که  بنزین  سهمیه بندی  مسأله ی 
ممکن، بعد از شورش های عراق و لبنان، بعد از اینکه 
اکوادور و شیلی و کشور های دیگر به هم ریخته اند، 
در همچین فضایی آن هم با چه شرایطی اجرا شد. 
مردم را که مطلع نکردند و بدون اطالع دادن به مردم 
از گرانی این خبر را  در شرایطی که تا ساعاتی قبل 
دولت  می کرد،  تکذیب  مجلس  می کردند،  تکذیب 
این  با  تکذیب می کرد، صداوسیما تکذیب می کرد، 
اجرا  از  بالفاصله پس  و  اجرا شده  این طرح  شرایط 
در  خب  کار.  این  برای  کردند  هزینه  را  رهبری  هم 
چه  جمهوریت  می شوند؟  چه  مردم  وضعیت  این 

میزبان  انقالب  میدان  گذشته،  هفته ی  یکشنبه ی 
میزگردی با عنوان »بنزین اغتشاش گر« حول مسائل 
اخیر طرح افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین بود. 
میزگردی با حضور صادق شهبازی، دبیر اسبق جنبش 
عدالت خواه و دکتر رضوان دوست، کارشناس مسائل 
خودمان.  شریف  سابق  دانشجویان  از  و  اقتصادی 
برنامه ای که با ایرادات بسیار باألخره برگزار شد. در 
ادامه اهم صحبت های مطرح شده توسط میهمانان 

برنامه می آید:

صادق شهبازی:
که  کنیم  تولید  ها  پتروشیمی  در  را  بنزین  رفتیم 
از واردات بی نیاز شویم و شروع کردیم به صادرات 
بنزین؛ دولتی بر سر کار آمد و با حمایت و هدایت 
این  که  گفت  شریف  دانشگاه  اقتصاد  دانشکده 
نیست.  خوب  بندی  وسهمیه  است  کوپنیسم  کار 
سهمیه بندی را حذف کرد، هدفمندی یارانه ها را که 
رهبری هم گفته بودند که -این طرح را در این شرایط 
رها نکنید، االن این طرح مانند ساختمانی نیمه تمام 
است- را رها کرد. تولید بنزین که در پتروشیمی ها 
بود را هم به علت کیفیت پایین آن که گفتند که 
این بنزین یورو 2 بوده و بنزین باید یورو 4 باشد را 
هم حذف کرد. بعد نسخه ی بین المللی پول که برای 
زبان  با  نسخه ای  روی سایت رسمی خود  بار  اولین 
فارسی بارگزاری کرد را اجرا کرد که به ایران در اوج 
تحریم ها در سال 1394 نسخه داد و گفت که مسکن 
ایران توصیه کرد که در  به  و  را متوقف کنید  مهر 
دوگانه ی توجه به رشد و کنترل تورم، کنترل تورم را 
انتخاب کند؛ که ایران هم با این منطق مسکن مهر 
را تعطیل کرد و تصمیم گرفت پول به تولید ندهد و 
بانک ها به قول خودشان 3 قفله شد؛ در نتیجه رکود 
خصوصی سازی های  بحث  آن  بر  عالوه  شد.  درست 
شروع  قبل  دولت  از  که  شد  مطرح  افسارگسیخته 
ما  که  داشت  ادامه  دولت هم  این  در  و  بود  شده 
بحرانی جدی پیدا کردیم که جدای از مسأله ی رکود 
با  از بنگاه های ما را تعطیل کرده بود،  که بسیاری 
مسأله ی جدیدی روبرو شدیم که عده کثیری بیکار 
انجام  خصوصی سازی  که  جایی  هر  تقریبًا  شدند. 
شده ما االن شاهد اعتراضات کارگری هستیم. بعد 
دولتی که در حوزه های اصلی اقتصادی تقریبًا هیچ 

چه  که  بدانند  که  دارند  حق  اصاًل  مردم  می شود؟ 
بالیی دارید بر سر آنها می آورید

دکتر رضوان دوست:
موضوع برنامه ی امروز اصالح قیمت بنزین است که 
احتمااًل برنامه ی این طرح برای اصالح قیمت بقیه ی 
در مورد  کار است.  در دستور  انرژی هم  حامل های 
بنده  غلط،  یا  است  درست  این تصمیم  اینکه خود 
که  است  قرار  اگر  یارانه  که  هستم  اعتقاد  این  بر 
هدف  به  یعنی  باشد؛  هدفمند  باید  بشود  پرداخت 
منافع  بیشتر  ولی  برخوردار،  کمتر  اقشار  اسم  به  و 
برخوردار هستند می ر سد؛  افرادی که بیشتر  به  آن 
شما بنزین یارانه ای می دهی؛ خب کسی که ماشین 
نتیجه  در  می گیرد؛  بیشتری  یارانه  دارد  بیشتری 
که  می شود  این گونه  و  می شود  برخوردار  بیشتر 
فضای خاصی درست می شود که ثروتمند، ثروتمندتر 
و کمتر برخودار، کمتر از ثروتمند برخوردار می شود. به 
اسم کمتر برخورداران ولی به کام بیشتر برخورداران. 
خیلی  که  هم  طرح  این  اجرای  نحوه ی  مورد  در 
انتقاد داریم؛ به نحوه ی اجرای این طرح، خود بنده 
هم خیلی انتقاد دارم؛ اما در هر صورت االن اتفاق 
افتاده است. می توان برای اصالح این امر کاری کرد؛ 
خیلی  مدت  این  در  که  مسأله ای  من  نظر  به  ولی 
مطرح شد این بود که »دولت مردان ما وقتی حرفی 
می زنند بدانید عکس آن قرار است اتفاق افتد.« که 
تقریبًا هم مهر صحه روی این حرف خورد. مهم ترین 
باشد،  مردمی  می خواهد  که  نظامی  یک  سرمایه ی 
خدشه دار شود،  اعتماد  این  اگر  و  است  اعتمادش 
حتی نظام اگر هم ارزش های دینی را دارا باشد، مردم 
دیگر باور نمی کنند و نمی شود که نظام را حفظ کرد.

مروری کوتاه بر میزگرد هفته ی گذشته میدان انقالب

گزارش

ورودی 97 مهندسی صنایع

به کوشش محمدمهدی عابدی



دو

اقتصادی

نکته ی مهمی که این نوشتار روی آن تأکید می کند، 
»رونق  تحقق  برای  ساختاری  اصالحات  مهِم  نقش 
تولید ملی« است. نکته ی مهم اینکه برای دستیابی 
به رونق تولید ملی ضروری است نهادهای متولی 
عنوان  به  کشور،  اقتصادی  حکمرانِی  عرصه ی  در 
»اولین قدم« بر روی اصالح عیوب ساختاری اقتصاد 
ایران به ویژه آنهایی که سهم بیشتری در به وجود 
آمدن موانع موجود در بخش تولید دارند، متمرکز 
گردند. در ادامه به برخی از این عیوب و پیامدهایی 
که در عدم تحقق رونق تولید ملی خواهند داشت 

می پردازیم.

1- استفاده ی اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور
 4 حدود  متوسط  طور  به  اخیر  سال های  در  اینکه 
سطوح  در  تحصیل  به  مشغول  دانشجوی  میلیون 
اینکه  یا  دارد،  وجود  کشور  در  دانشگاهی  مختلف 
دانشجویان  این  از  نفر  هزار   100 از  بیش  ساالنه 
پایان نامه ی  از  دفاع  به  دکتری  و  ارشد  مقطع  در 
که  هستند  بخشی  نوید  آمارهای  می پردازند،  خود 
به  مربوط  داده های  سایر  کنار  در  وقتی  متاسفانه 
بخش های مختلف اقتصاد ایران قرار می گیرد، حاکی 

از اتالف شدید منابع انسانی در کشور است. 
ظرفیت جوانان نخبه ی دانشگاهی یکی از مهم ترین 
به  که  است  کشور  در  موجود  انسانی  سرمایه های 
دلیل وجود یک عیب ساختاری دیگر یعنی »فقدان 
نیروی  ظرفیت  از  استفاده  برای  مناسب  سازوکار 
انسانی کشور« در حال به هدررفتن است. اصالح این 
این منظر به شدت می تواند در  از  اشکال ساختاری 
تصحیح  بستر  در  که  باشد  مؤثر  ملی  تولید  رونق 
آن بسیاری از گره های موجود در عرصه ی تولیدات 
داخلی از جمله برخی فناوری های راهبردی مورد نیاز 
که به دلیل تحریم با چالش مواجه گردیده است را 
شکوفایِی  به  منجر  نتیجه  در  و  نماید  باز  می تواند 
از بخش ها،  تولید ملی گردد. راهبردی که در برخی 

تجربیات شیرینی را برای ما رقم زده است.
در یک نمونه، برای مثال بر اساس اعالم مدیر عامل 
شرکت ملی نفت ایران طی 10 سال اخیر از 20 هزار 
چاه  حلقه  برای حفاری یک  که  نیازی  مورد  قطعه ی 
10 هزار قطعه ی اساسی  از  تولید بیش  الزم است، 
داخل  در  ایرانی  متخصصان  و  مهندسان  توسط  آن 
کشور بومی سازی شده است. این یعنی دسِت کم 10 
هزار مطالعه ی مسئله محور منجر به باز کردن 10 هزار 
گره ی علمی و فنی که دست و پای تولید را بسته 
بودند، شده است. نکته ی جالب اینجاست که این 
فرآیند بومی سازی از اواخر دهه ی ۸0 که تحریم های 
جدید علیه ایران وضع گردید، وارد فاز جدیدی شده 

فرض  حال  است.  گرفته  بیشتری  سرعت  و  است 
صورت  به  که  پایان نامه ای  هزار   100 همه ی  کنیم 
یکی  کردن  باز  روی  دفاع می شوند  ایران  در  ساالنه 
از گره ها و موانع موجود در زمینه ی فناوری و دانش 
گردند؛ چه  متمرکز  ملی  تولید  رونق  برای  نیاز  مورد 
ظرفیت عظیمی به لحاظ زیرساختی شکوفا می شود؟

2- بی ثباتی سیاست های اجرایی اقتصاد
یکی دیگر از چالش ها و عیوب اساسی و ساختاری 
اقتصاد ایران مسئله ی »نااطمینانی« به شمار می رود. 
آمدن  به وجود  در  مؤثر  سیاسی  عوامل  از  فارغ 
را  آن  غیر ساختاری  که بخش  نااطمینانی  پدیده ی 
ساختاری  نااطمینانی های  منشأ  می دهند،  تشکیل 
تولید  فضای  بر  حاکم  مقررات  و  قوانین  در  باید  را 
نااطمینانی های  با  مقابله  نمود.  جستجو  کشور  یک 
ساختاری در واقع نیازمند یک عزم جدی برای ایجاد 
اصالحاتی در حوزه ی زیر ساخت های نرم اقتصاد یک 
ساختاری  غیر  نااطمینانی های  اما  می باشد.  کشور 
اجتماعی  و  سیاسی  خارجی  عوامل  برخی  زاییده ی 
با  دولت ها می توانند  موارد  از  برخی  در  که  هستند 

اقدامات مختلفی آنها را رفع نمایند.
به  شود  روشن تر  نااطمینانی  موضوع  اینکه  برای 
قالب  در  که  کشوری  دو  در  کار  و  کسب  راه اندازی 
مثال مورد بررسی قرار می گیرد توجه کنید: در کشور 
»الف« دولت به واسطه ی الزام قانونی موظف است 
به  را  واردات  به  مربوط  تعرفه های  یا  مالیات  نرخ 
ساله   10 بازه  یک  برای  مختلف  بخش های  تفکیک 
اعالم نماید )فارغ از اینکه کم باشد یا زیاد(. اما در 
کشور »ب« بر خالف مورد قبلی قوانین و مقررات به 
گونه ای است که کاماًل دست دولت را باز می گذارد 
تا بتواند نرخ مالیات یا تعرفه های مربوط به واردات 
را به صورت روزانه و یا هفتگی تغییر دهد. حاال در 
شرایط فرضی مذکور اگر یک فعال اقتصادی بخواهد 
در کشور »ب« کسب و کار راه اندازی کند با پدیده ی 
نااطمینانی مواجه خواهد بود. این نااطمینانی از این 
اقتصادی  فعاالن  مقابل  در  روشنی  افق  که  جهت 
از  یکی  می تواند  نمی دهد  قرار  سرمایه گذاران  و 
باید  که  باشد  ملی  تولید  رونق  ضِد  بر  مخرب ترین 
اصالح گردد. در مثال فرضی فوق یک فعال اقتصادی 
ترجیح  نااطمینانی  به  را  مالیات  باالی  نرخ  حتمًا 

خواهد داد.

3- عدم رعایت اولویت ها
در سال 139۵ درحالی واگن های مسافری از دو کشور 
واگن سازی  شرکت های  که  شد  وارد  چین  و  آلمان 
تولید  خود  ظرفیت  سوم  یک  حدود  با  ایرانی 
متصدیان  از  را  دلیل  خبرنگاران  وقتی  می کردند. 
یکی  عامل  مدیر  شدند،  جویا  واگن ها  این  خرید 
که  آورد  را  استدالل  این  واردکننده  شرکت های  از 
 400 و  میلیارد   3 داخلی  واگن  تمام شده  هزینه ی 
 2 آن  وارداتی  مشابه  اما  است،  تومان  میلیون 
میلیارد و ۷00 میلیون تومان به دست ما می رسد. 

تنها  اما  است؛  منطقی  استداللی  فوق  استدالل 
حکمرانی  در  اولویت ها  به  توجه  عدم  آن  مشکل 
واقع درست است  در  به حساب می آید.  اقتصادی 
که »حداقل نمودن هزینه ها« در کنش های اقتصادی 
بنگاه  هر  یا  دولت  برای  مطلوب  اهداف  از  یکی 
اقتصاد  وقتی  لیکن  بود؛  خواهد  دیگر  اقتصادی 
این هدف  دارد،  قرار  تحریم  مثل  خاصی  در شرایط 
اهدافی  به  نسبت  بعدتری  اولویت های  در  مطلوب 
خرید  قدرت  »افزایش  و  بیکاری«  »کاهش  نظیر 

نیروی کار ایرانی« قرار می گیرد.
تجربه ی سایر کشورها نیز حاکی از تغییر اولویت های 
جوامع  در  اقتصادی  حکمرانی  متصدیان  میِز  روی 
مختلف، متناسب با برخی شرایط خاص هستند. مثاًل 
وقتی در اواسط دهه ی 19۸0 ایران با صادرات پسته ی 
خام  )پسته ی  بود  کرده  اشباع  را  آمریکا  بازار  خود، 
تأمین  را  آمریکا  بازار  نیاز  از  درصد  ایران 42  تولید 
می کرد؛ در حالیکه سهم پسته تولیدشده در آمریکا 
از بازار این کشور ۵۶ درصد بود(، حکمرانان اقتصادی 
ایاالت متحده در گام نخست با وضع تعرفه های باال 
گسترده ی  واردات  با  مقابله  به  درصد(   241 )حدود 
با  هم  سرانجام  و  پرداختند  غیرآمریکایی  پسته ی 
سال  از  ایران  پسته ی  واردات  کامل  نمودن  ممنوع 
پسته ی  بازار  تدریج  به   2000 سال  اوایل  تا   19۸۷
این  نتیجه ی  برگرداند.  آمریکایی ها  به  را  آمریکا 
حکمرانی اقتصادی توسط مقامات آمریکایی در سال 
بازار  از  99 درصدی پسته ی آمریکایی  با سهم   201۶
پسته ی آمریکا به خوبی قابل مشاهده است. نکته ی 
اولویت بندی  سیاست گذاری  این  در  توجه  قابل 
لحاظ  به  که  می دانستند  آنها  آمریکایی هاست. 
قیمت تمام شده، صرفه ی اقتصادی با واردات پسته 
تولید  به  رونق بخشی  را  نخست  اولویت  اما  است، 
ملِی پسته به عنوان یکی از محصوالت کشاورزی در 
کشور خود قرار دادند تا از تضعیف تولید ملی این 

محصول جلوگیری نمایند.

عیوب ساختارِی اقتصاد ایران
چه عواملـی مانع تحقق »رونق تولید ملـی« هستند؟

کارشناس اقتصادی

به قلم ساجد صمدی قربانی

@enqelabsq
ادامه مطلب را در کانال میدان انقالب

و یا در صفحه ویرگول بسیج بخوانید

برگرفته از سایت
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سه

ورودی 95 مهندسی شیمی

به قلم محمدجواد ثقفی

این یک داستان واقعی است؛ داستان کودکی که 
پیش از تولد، کسانی با اسم رمز »کورتاژ« برای قتل 
او فرستاده شدند ، و در دوسالگی درگیر هشت سال 
نشده  یازده ساله  شده.  دفاع  برای  خونین  درگیری 
سال ها  طی  و  داد  دست   از  را  پیرش  پدر  که  بود 
چهل  به  درندگان  زوزه ی  میان  مبارزه  و  زندگی 
امروز کسی  تا  رسیده  قدرت  نهایت  یعنی  سالگی، 

توانایی قتل او را نداشته باشد.

کشت  قصد  به  بارها  گذشته  سال  چهل  در  او 
کتک خورده، به جهت انتقام صبر کرده و به خودش 
و  با سود  را  نهایت جواب سیلی  در  و  داده  تمرین 
اضافاتش پس داده؛ آنقدری که هر حرکتی را امروز، 
بالقوه  غافلگیرکننده ی  ضربه ی  یک  پیش زمینه ی 
می بیند. منتظر ضربه ای ست که به سمت او بیاید و 
پس از درگیری سربلند بیرون بیاید و بلند فریاد بزند 

که »هی لعنتی ها ما هنوز زنده ایم!«
کسی که سال ها در رقابت برای بقا قرار داشته، و از 
نابودی اش دریغ نشده، حق دارد  هیچ فرصتی برای 
و باید مترصد باشد؛ اما چیزی که در سال ها تغییر 
کرده این است که قدرت او با روز تولد و سال های 
هژمونی  ایضًا  و  نیست  مقایسه  قابل  کودکی اش 
دشمنانش افول کرده؛ او حاال به تناسب این افزایش 
بازدارندگی می تواند قدرت ریسک پذیری خود را باال 
برده و ضمن درنظرگرفتن دقیق حرکات به رشد ابعاد 

دیگر خود بپردازد.

امنیت زمینه ی پیشرفت
می توان  شد  برقرار  وبازدارندگی  امنیت  که  زمانی 
پیشرفت در دیگر ابعاد را به طور جدی پیگیری کرد؛ 
از آن جمله داشتن تحلیل و درک عمیق سیاسی و 
امکان بروز دادن انتقادات و اعتراضات به شکل آرام 

است. اما امنیت بدون پیشرفت نه به اندازه کافی 
مفید است و نه حتی پایدار خواهد ماند. 

فضای  در  اشتباه  مصلحت بینی  یا  قصور  سال ها 
و  سیاست  از  مردم  تحلیل  شده  باعث  رسانه ای 
جامعه در حد جمالت تکراری از هر دو طرف محدود 
شود؛ عباراتی که مردم را در دوقطبی های  ناسالم از 
کوچکی  ضربه ی  با  بزنگاه ها  در  و  می کند  جدا  هم 

می تواند فرو بریزد.

اصاًل بگذارید طور دیگری بگویم؛ این قصور درانتقال 
می تواند  خود  اجتماعی-سیاسی  بینش  و  آگاهی 
به بزرگترین نقطه ضعف امنیتی تبدیل شود. برای 
قدرت های فاسد داخلی و استکبار خارجی، چه چیزی 
بهتر از توده های ضعیف شده و تحمیق شده ی مردم 

وجود دارد؟
چه چیزی مردم را آنقدر ضعیف کرده که در دامان 
ضدانقالب  توهم زده ی  رسانه های  تخیلی  دروغ های 

درگیر آشوب شوند؟
اسالمی،  درحکومت  مردم  اجتماعی  نقش آفرینی 
مدل  این  در  اسالمی،  انقالب  آرمان های  برخالف 
هم  رأی دادنشان  و  شده  محدود  رأی گیری ها  به 
وابسته به دوقطبی های َتکراری، وعده های مشابه و 

هجمه های رسانه ای خواهد شد.
کودک وار  مردم،  عموم  برای  پیچیده  مسائل  وقتی 
مطرح شود، کودکانی خواهید داشت که در فتنه ها 
باید مواظبشان باشید؛ فکر مردم را به کار بیندازید 
تا ایشان خودشان از انقالب، جمهوریت و اسالمشان 
به  ازآن  که  بصیرتی ست  همان  این  کنند.  دفاع 
عنوان گمشده ی فضای سیاسی ما یاد می شود. در 
این قصور، متهم شماره ی یک بی شک صداوسیما و 
نهادهای فرهنگی اند؛ اما نقش نهادهای مختلفی مثل 

محافظه کارانه  که  ملی  امنیت  عالی  وشورای  دولت 
مانع حرکت می شوند قابل انکار نیست.

مصیبتی به نام »می دانم ولی برنامه ای ندارم«
معرض  در  همواره  دشوار  و  طوالنی مدت  اهداف 
یک  که  آنهایی  مخصوصًا  هستند؛  فراموش شدن 

جایگزین ساده ی موقتی دارند.

از وسایلتان  برای شما پیش آمده که یکی  تابه حال 
نیاز به تعمیر داشته باشد اما شما موقتًا آن را به 
به  یا  کنید  تحمل  خرابی  وجود  با  و  صورت  همان 
را سال ها  آن  موقتًا  که  دچار شوید  مزمنی  بیماری 
به زور ُمسّکن همراه داشته باشید؟ وضعیت ما در 
به  است؛  حالت  این  به  شبیه  چیزی  امنیت  مورد 
سندیکاها  و  اقشار  گروه ها،  رسیدن  سیاسی  بلوغ 
زمان،  به  نیاز  آمیز  مسالمت  اعتراضات  برپایی  و 
حوصله و کنترل دقیق نهادهای مختلف دارد. چیزی 
می اندازیم؛  تأخیر  به  و  نداریم  را  حوصله اش  که 
ضد  بخوانید   - فرهنگی  ُمسّکن های  با  را  جامعه  یا 

فرهنگی- آرام و بی دندان  می کنیم.
و  ورود  محل  می تواند  تجمع  و  اعتراض  برگزاری 
همانطور  باشد،  مزدوران  و  آشوبگران  موج سواری 
سیاسی  الشخور  چند  روز  چند  خوراک  یا  شد.  که 
تأمین و  نهایتًا در صورت کنترل،  اما  تأمین کند  را 
پوشش رسانه  ای می تواند دوای درد مزمن ما شود. 

چگونه اژدهای خود را تربیت کنیم؟
حتمًا برای شما هم سوال شده که تفاوت یک تجمع 
چطور  چیست؟  دراروپا  تجمع  با  آسیا  منطقه ی  در 
تجمع در برخی مناطق با آشوب شروع می شود اما در 
دیگر کشورها آشوب محدود و از جانب همه محکوم 

می شود؟ 
از وجود دستی که منتظر غفلت شما و سیلی زدن 
به شماست نباید غفلت کرد؛ وقتی منافع گروه های 

هی لعنتی ها؛ من هنوز زنده ام!

1-ژنرال هایزر در ژانویه 1979 با رمز سری C )مخفف 
کودتا یا کورتاژ( به ایران فرستاده شد و مترصد یک 
فرصت برای کودتا در صورت نیاز بود که موفق نشد.

بقا  برای  رقابت  در  که سال ها  کسی 
برای  فرصتی  هیچ  از  و  داشته،  قرار 
و  دارد  حق  نشده،  دریغ  نابودی اش 
در  که  چیزی  اما  باشد؛  مترصد  باید 
روز  با  او  قدرت  که  است  این  کرده  تغییر  سال ها 

تولد و سال های کودکی اش قابل مقایسه نیست 

اعتراضات در ایران بستر مناسبی ندارد و پرونده  آن ها با پیوست امنیتی بسته می شود!
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چهار

قدرتمند و زیادی در به آشوب کشیده شدن شماست 
عنصر  مزدوران،  کنار  در  است.  محتمل   چیز  همه 
هیجان هم از عناصر مهم آشوب است؛ اما هردردی 
کنار کنترل عنصر  در  را درمانی هست. سعی کنیم 
کنیم؛  حذف  را  موج سواری  پیش زمینه های  مزاحم، 

زخِم باز محل تجمع انگل ها خواهد بود.

من به یک گوش شنوا نیاز دارم!
برپا  شنیده شدن  برای  فقط  تجمعات  از  بسیاری 
دغدغه شان  می کنند  حس  که  کسانی  می شود؛ 
نادیده  ادارات  نگاری های  نامه  و  نمایندگان  میان 
به  آنرا  میکنند  سعی  است،  شده  شمرده  حقیر  و 
تظلم خواهی  و  مطالبه  به  تا  بکشند  جامعه  عرصه 
عمومی تبدیل شود. نمونه اش تجمعات مال باختگان 
تجمعات  این  متأسفانه  است.  مالی  مؤسسات 
در  از آن  درگیری منجر نشد خبری  به  زمانی که  تا 

رسانه های رسمی منتشر نشد. 

غیراز صداوسیما حضور مسئوالن و وکالی ملت در 
چه  باشد.  اهمیت  حائز  بسیار  می تواند  تجمعات 
در  اعتراض  برای  مکانی  تدارک دیدن  از  بهتر  چیزی 

کنار مجلس؟

منتقدان شناسنامه دار
و  صنفی  های  گروه  احزاب،  نقش  شدن  رنگ  پر 
موجب  شناسنامه دار  گروه های  برای  مجوز  صدور 
خود کنترلی آنان خواهد  شد. گروهی که صاحب یک 
اعتراضش  در  انحراف  و  بدنامی  مانع  باشد،  تجمع 
قانون  برابر  در  شناسنامه دار  لیدرهای  شد.  خواهد 
و دستگاه اطالعاتی پاسخگو خواهند بود؛ اما میان 
تجمعاتی مثل حوادث اخیر و سال 9۶ که با رهبرِی 
خشونتی  هر  می شود  برگزار  انقالب  ضد  رسانه های 

قابل انتظار است. 

شتردیدی ندیدی
در حدیثی به مضمون داریم که هرچند گناهکار، بین 
تجاوز  ازآن  و  شوید  قائل  حریمی  خدایتان  و  خود 
نکنید. آن کس که حریم و حد خود را بگذراند، دیگر 
ازدست  برای  چیزی  و  نمی بیند  حدی  خود  برابر  در 
ذهن  در  حریم  حرمت  چون  داشت؛  نخواهد  دادن 
او شکسته شده. در مقابل کسی که کرامتش حفظ 

شده دست به دیوانگی و خودکشی نمی زند.
حریم باید در جای مناسب قرار بگیرد؛ اگر دور باشد 
موجب بی نظمی وخرابی می شود و اگر زیادی نزدیک 
باشد کسانی را که الیق رانده شدن نیستند از خود 

عبور می دهد.
مردم ما در تلویزیون شان تجمع اعتراضی ندیده اند؛ 
آنقدری که تجمع برایشان یک تابوشکنی محسوب 

می شود. تابوشکن خود را گناه کار و یاغی می بیند و 
حریمی در برابر خود قائل نخواهد بود. او اگر رسمًا 
دیگر  شده  خوانده  آشوبگر  کند  حس  و  شود  طرد 

دلیلی برای آشوب نکردن نخواهد داشت.

گاهی، حتی اگر بین گروهی از مردم آشوب کوچکی 
دادیم باید بگوییم شتر دیدی ندیدی!

استفاده از تجربه ی دیگر کشورها 
 استفاده از تجربه ی دیگر کشورها  می تواند در این 
ایاالت  دولت  به  کنگره  باشد.  دهنده  کمک  مسیر 
متحده اجازه داده که زمان، مکان و نحوه ی تجمع را 
کنترل کند. محدود کردن مکان و محصور کردن آن 

می تواند مانع شروع درگیری یا گسترش آن گردد.
مشخص کردن مکان هایی برای این امر که تمهیدات 
امنیتی مناسب در آن تعبیه شده باشد، روشی ست 
که تحت عنوان مناطق اعتراض در آمریکا و فیلیپین 

اجرایی شده است.

آقای  انتخاباتی  وعده های  همه  تحقق  از  پس 
قیمت ها،  ناگهانی  تغییر  عدم  جمله  از  روحانی 
ایجاد  اولیه،  ساعات  در  تحریم ها  تمامی  لغو 
اوووونچنان رونق اقتصادی، رفع حصر و ... اینبار 

گلی دیگر در دل مردم ایران کاشتند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دوشنبه شب در 
اینکه  اعالم  با  تلویزیون  خبری  ویژه  گفت و گوی 
حساب بانکی کسانی که متقاضی یارانه هستند، 
بررسی می شود گفت: در شناسایی افراد در ابتدا 
این  و  نمی رویم  آنها  بانکی  حسابهای  به سراغ 
ممکن  اما  است.  محترم  جمهور  رئیس  تأکید 
است حساب بانکی کسانی که درخواست دریافت 
در  گیرد.  قرار  بررسی  مورد  باشند،  داشته  یارانه 
بسیاری از استان ها در حوزه فقر آموزشی بسیار 

عالی عمل شده است.
فارغ از خوب یا بد بودن سرکشی به حساب های 
عملکرد  و  اظهارات  در  تناقض  افراد،  بانکی 
مسؤوالن در این بخش کامال قابل مشاهده است؛ 
از یک طرف روحانی اعالم می کند نباید مسؤوالن 
این  دیگر  طرف  از  و  بکشند  سرک  حساب ها  به 
کار انجام می شود. هنوز از یادها نرفته است که 
دولت  آمدن  کار  روی  ابتدای  در  روحانی  حسن 
سرکشی  بر  مبنی  پرسشی  به  پاسخ  در  یازدهم 
کردن حساب مردم برای حذف یارانه نقدی، مقابل 
مساله  این  با  بشدت  سیما  و  صدا  دوربین های 
مخالفت کرد و در ادامه مسؤوالن وزارت اقتصاد 
نیز این موضوع را تکذیب کردند و وعده دادند به 

حساب مردم سرکشی نمی کنند.
تیرماه امسال هم محمد باقر نوبخت درباره حریم 
خصوصی گفته بود نظر دولت این است که نباید 
به حریم خصوصی وارد شویم و حریم خصوصی 
افراد محترم است. حتی دولت در سرک کشیدن 
ناامنی  که  بود  محتاط  هم  مردم  حساب های  به 
منشور  جمهوری  رئیس  اساسا  و  نشود  ایجاد 

حقوق شهروندی را به همین منظور ابالغ کردند.
اما سخنان علی ربیعی درباره بررسی حساب های 
رفتار  در  تناقض  اینکه  بر  عالوه  مردم  بانکی 
دولتمردان را آشکار کرد، واکنش های متفاوتی از 
سوی فعاالن و کارشناسان اقتصادی هم به همراه 

داشت.
سه سال پیش هم زمانی که ماجرای سرکشیدن 
شد  مطرح  دولت  سوی  از  مردم  حساب های  به 
حتی  و  کارشناسان  سوی  از  زیادی  واکنش های 
نمایندگان مجلس صورت گرفت.در آن زمان علی 
الریجانی و تعدادی از نمایندگان مجلس این کار 

دولت را غیر قانونی عنوان کردند.

برگرفته از عصر ایرانیان - با کمی تغییر

پررنگ شدن نقش احزاب، گروه های 
صنفی و صدور مجوز برای گروه های 
کنترلی  خود  موجب  شناسنامه دار 
آنان خواهد  شد. گروهی که صاحب 
یک تجمع باشد، مانع بدنامی و انحراف در اعتراضش 
خواهد شد. لیدرهای شناسنامه دار در برابر قانون و 

دستگاه اطالعاتی پاسخگو خواهند بود

بذر امید

منطقه اعتراض در بوستون



اقتصادی

پنج

نظرات  بنزین،  شدن  گران  رویایی  شب  آن  از  بعد 
مختلفی در رابطه ی خوبی یا بدی این اتفاق شنیده 
می شد. یکی دولت را مقصر می دانست که دوباره 
دیگری  کند،  مردم  جیب  در  دست  می خواهد 
بنزین  به دالر است که  می گفت مگر درآمد مردم 
 .  ... و  می کنید  مقایسه  جهانی اش  قیمت  با  را 
افرادی هم بودند که این افزایش قیمت را کم هم 
می دانستند! می گفتند آزادش حداقل باید بشود 6 
دو  اتفاقات  از  بعد  آخر  دسته ی  ولی  تومن!  هزار 
به  و  نهاده  نیام  در  شمشیر  تقریبًا  اخیر  هفته ی 
همین افزایش 200 درصدی قناعت کرده اند. آنچه 
می خواهیم در این متن بررسی کنیم، علت پایین 
نگه داشتن بنزین توسط اغلب دولت ها و تاثیر آن 
از  برانگیزه ی مردم و دیگر افراد جامعه است. قبل 

این ها ابتدا کمی از قیمت بنزین صحبت کنیم.

کدام قیمت؟ کدام تک نرخ؟
از  را  نیازمان  مورد  بنزین  که  هست  سالی  چند 
پاالیشگاه های خودمان تامین می کنیم. خوراک این 
درصد   ۵ با  را  نفت  دولت  است.  نفت  پاالیشگاه ها 
تخفیف نسبت به قیمت نفت فوب خلیج فارس و 
بر اساس دالر نیمایی به پاالیشگاه ها می دهد و از 
آن طرف بنزین را با پنج درصد تخفیف و بر همان 
می شود  که  می خرد؛  قبلی  قیمت گذاری  نحوه ی 
بدون  عدد  این  تومان.  هزار  چهار  حدود  در  چیزی 
به  بنزین  رساندن  برای  جابجایی  هزینه ی  احتساب 
که حرف  آن کسی  حال  است!  دست مصرف کننده 
از تک نرخی کردن میزند، اگر آن نرخ با نرخ فوق فرق 
داشته باشد )علی الخصوص اگر کمتر باشد(، بازهم 
فساد  نرخی  چند  اینجا می گوییم  است.  نرخی  چند 
می آورد. اگر نرخ بنزین کمتر از آن نرخ گفته شده 
باشد، هم انگیزه ی قاچاق سوخت را باال می برد و هم 
اینکه یکی دارد این پایین بودن قیمت را از جیبش 

تامین می کند و آن دولت است.

بنزین و صنعت، آدرس غلط
برای بررسی اثر پایین بودن قیمت حامل های انرژی 
بر صنعت، عالوه بر اثر بنزین باید از دیگر حامل های 
انرژی مثل گاز هم صحبت کنیم؛ همچنین نرخ برق 

)که خود معموال از نرخ گاز تاثیر می پذیرد(.
در  که  بود  شده  داده  نشان  جالب،  بررسی  یک  در 
غالب صنایع صادراتی مان، قدرت باالی رقابت پذیری 
مثاًل  یا  تکنولوژی  از  ناشی  صادراتی  محصوالت 
بهره وری باالی صنایع نبوده، بلکه علت آن نرخ پایین 

سوخت مصرفی در طی تولید محصوالت بوده است. 
این  راهنمایی:  بخوانید.  خودتان  را  مفصل  حدیث 
یعنی حرکت صنایع بزرگ کشور به سمت تولیدهای 
انگیزه  نبود  اسراف(،  )بخوانید  انرژی  اتالف  از  پر 
)و  باالتر  با سطح تکنولوژیک  تولید  به  برای حرکت 
که  فنی  دانشجوی  همه  این  از  حداقلی  استفاده ی 
و  تولید(  مسیر  بهره ورکردن  برای  می دهیم  پرورش 
گران شدن سوخت  از  ایجاد ظرفیت هایی که پس 
همه  تقریبا  )مثاًل:  می ماند.  خالی  زیادی شان  درصد 

آن  نقل  و  حمل  هزینه ی  در  سیمان  قیمت  چیز 
سیمان  آنقدر  که  بودیم  رسیده  جایی  به  است. 
تولید می کردیم که در مقایسه با فوالد بسیار ارزان 
شده بود و مصرف آن در مقایسه با دیگر محصوالت 
که  ارزان  قدر  آن  می کشید.  فلک  به  جانشین، سر 
دالیل  به  امروزه  می ارزید.  بسیار  هم  آن  صاردات 
تن  میلیون   90 است؛  شده  کم  مصرفمان  مختلف 
ظرفیت تولید سیمان داریم و اآلن با صادرات، کمتر 
از ۵0 میلیون تن تولید می کنیم. به آن بیچاره هایی 
که کارخانه هایشان تعطیل شده و البته ما با ارزان 
نگه داشتن سوخت به سمت تولید این محصوالت 
هم  دیگرش  مثال  کنید.  فکر  کرده ایم  هدایتشان 
بازه  آن  در  که  افتاد   ۸۶ تا   ۸2 سال های  بین  در 
پالستیکی  کارخانجات  مصرفی  محصوالت  قیمت 
ظرفیت های  چه  و  ماند  ثابت  دولتی  دستور  به 
نشد  بریده  که  روبان ها  چه  و  پالستیک  صادراتی 
خبرنگاری  منتظر  تولیدکنندگان  آن  امروز همه ی  و 
از صداوسیما مانده اند که از عدم حمایت دولت از 

صنایع درد و دل کنند :(

بنزین و ریل!
فکت: حمل و نقل ریلی حدود یک ششم حمل و نقل 
محموله ی  فرض  )با  دارد.  سوخت  مصرف  جاده ای 

مشابه(
حال ارتباط این فکت با این نوشته در چیست؟ برای 
اینکه به این ارتباط پی ببرید کافیست به نقشه ی 
ریلی کشور نگاهی بیندازید. تقریبا مثل یک + است. 
حال به دلخواه یک کشور توسعه یافته )یا در حال 
توسعه با رشد باالی ۵ درصد سالیانه( را انخاب کنید 

و نقشه ی ریلی اش را ببینید.
در  ریلی  نقل  و  حمل  نسبی  مزیت  تمام  تقریبا 
قیمت  اگر  حال  است.  آن  پایین  سوخت  مصرف 
سرمایه گذار  کدام  بشود  نگه داشته  پایین  سوخت 
که  دارد  را  حوزه  این  در  سرمایه گذاری  انگیزه ی 
کنار  در  بگذارید  را  این  ضرر؟  می شود  همه اش 
گران  را  بنزین  چرا  بود  گفته  که  بزرگواری  صحبت 
کردید درحالی که زیر ساخت حمل و نقل عمومی را 
تأمین نکرده اید! چون ۷0 درصد حمل و نقل شهری 
آن کشورها با مترو است و تهران حداکثر 11 درصد! 
واقعًا سطح اشتباه گرفتن مرغ و تخم مرغ را ببینید!

دولتی که میخواهد بماند
دولت ها می خواهند در قدرت بمانند. در چهارسال به 
اندازه ی کافی نمی شود »خدمت« )!!!( کرد. مردم هم 
است؛  ضررشان  به  بنزین  گرانی  می کنند  فکر  فعاًل 
در  بشود!  گران  نباید  بنزین  عنوان  هیچ  به  پس 
دیگر  آخر  نزن؛  را  حرفش  اصاًل  که  اول  چهارساله ی 
باشد  قرار  هم  اگر  مناظره ها.  برای  نمی ماند  چیزی 
گران بشود که رئیس جمهور کاری نکرده و آنرا به 
فردای  تا  اصال خودش هم  و  امر سپرده  مسئولین 
انجام شده  عمل  در  و  نداشته  خبر  آن  گران شدن 

قرار گرفته!

بنزین و کسری بودجه
باشد  بیشتر  آن  درآمد  از  دولت  خرج  که  وقتی 
دو  از  معمواًل  کسری  دارد.  کسری  دولت  می گوییم 
شیوه تامین می شود: اوراق و پایه پولی. که اولی در 
ایران تقریبًا جایگاهی ندارد و دومی در دنیا! دومی 
در کوتاه مدت همه را به لبخند وا می دارد و در بلند 
از  که  مردمی  های  گریه  و  دالر  به صف های  مدت 

او )بنزین( می کشد قالب را!

قدرت  صادراتی مان،  صنایع  غالب  در 
محصوالت  پذیری  رقابت  باالی 
مثاًل  یا  تکنولوژی  از  ناشی  صادراتی 
بلکه  نبوده،  صنایع  باالی  بهره وری 
علت آن نرخ پایین سوخت مصرفی در 
را  مفصل  حدیث  بوده است.  محصوالت  تولید  طی 

خودتان بخوانید.

ورودی 97 ارشد اقتصاد

به قلم محمدعلی خادم سهی



شش

هفته ی بسیج

برای ما آشناست.  تورم خسته می شوند؛ که چقدر 
تا می توانیم  که  است  بهتر  مملکت مان  در  خالصه 
کسری بودجه را کم کنیم که دولت سراغ پایه پولی 
نرود )یا کمتر برود(. بنزین ارزانی که همه ی مشکالت 
مشکل  دارد،  را  قبل  پاراگراف های  در  شده  گفته 
افزایش کسری بودجه ای را به دنبال خواهد داشت 

که به تورم های بیشتر می انجامد.
صحبت تمام

بی شک افزایش قیمت بنزین به بدترین نحو ممکن 
از همراه  با حداقلی  اجرا شد. کاری که می توانست 
از مزایای این تصمیم  کردن مردم و آگاهی ایشان 
همراه باشد. مردمی که حقیقتًا همه ی سرمایه ی این 

»بسیج حقیقتی شبیه افسانه هاست؛ بسیج نماد 
حضور ملی و مقاومت ملی است. نماد آگاهی یک 
ملت است. آن هم آگاهی همراه با تحرک، همراه 
با معنویت و همراه با اخالص. حقیقت است، اما 

شبیه افسانه هاست!« 13۸4/0۶/02
هر  در  مردم  بهترین  و  مؤمن  ترین  از  »جمعی 
دارد،  احتیاج  آن  به  نظام  و  کشور  که  عرصه  ای 
بی  مهابا وارد بشوند، همه  ی توان خودشان را کف 
دست بگیرند و بیاورند در میدان. اجر و مزدی هم 
نخواهند و نام و نشانی هم برایشان مطرح نباشد. 
ما عادت کرده  ایم؛ مثل خیلی چیزهای مهمی که 
را  آنها  اهمیت  و  می  کند  عادت  آنها  به  انسان 

توجه نمی  کند.« 13۸۸/09/04
با  می  لرزد؛  دلم  همواره  بسیج،  نام  شنیدن  با 
ذهنم  در  بزرگ  نامی  دالوری  هایشان،  یادآوری 
ویژه  گروهی  »شرطه  الخمیس«؛  می  شود:  تداعی 
از نیروهای تازه  نفس و آماده به کار که در میادین 
جنگ، جنگیدن تا کشته  شدن را بر عهده گرفتند 

افراد  این  شد.  بهشتشان  ضامن  )ع(  علی  امام  و 
بودند؛ حدود  زمان خود  امام  در کنار  همواره مسلح 
امنیت  می  کردند؛  اجرا  امامشان  فرمان  به  را  الهی 
نیروهای  بسیج  به  می  نمودند؛  حفظ  را  پایتخت 
به  گوش  همیشه  می  پرداختند؛  جنگ  ها  برای  دیگر 
فرمان و آماده بودند و در اجرای فرمان امام )ع( تعّلل 
به  زمان هجوم سپاهیان شام  در  نمی  کردند. حتی 
عراق، در دفع فتنه  ی شامیان حضور داشتند. گویا 
به زمان امیرالمؤمنین )ع( بازگشته  ام! فقط امام زمان 

)عج( را نمی توان دید.
چه  هر  سیاسی  بازیگران  سیاسی،  میدان  های  »در 
خواستند علیه بسیج گفتند؛ بسیج، آرام، مثل یک 
اقیانوس آرام و پرعمق، به آنها چیزی نگفت و چیزی 

نمی  گوید و چیزی نگوئید!« 13۸۶/09/0۵ 
از  تا  است  الزم  عمارگونه  بصیرت  بخیر!  عمار  یاد 
فتنه  ی صفین سربلند بیرون آیی؛ فریب معاویه را 
نخوری و گوش به فرمان امامت با التقاط مبارزه کنی. 
عمار هم به بودن در شرطه  الخمیس افتخار می  کرد. 
مردم  کردن  پشت  و  صفین،  در  شهادتش  از  پس 
کوفه به حضرت امیر )ع(، امام مظلوم و تنهامانده 
ابن  أین  عّمار؟  »أین  که:  گشاد  شکوه  به  زبان 
کجاست؟  »عمار   »... هادتین؟  ذوالشَّ أین  التیهان؟ 

آن  درآمد  از  دولت  خرج  که  وقتی 
کسری  دولت  می گوییم  باشد  بیشتر 
دارد. کسری معمواًل از دو شیوه تامین 
می شود: اوراق و پایه پولی. که اولی در 
ایران تقریبًا جایگاهی ندارد و دومی در دنیا! دومی 
در کوتاه مدت همه را به لبخند وا می دارد و در بلند 
از  مدت به صف های دالر و گریه های مردمی که 

تورم خسته می شوند؛ که چقدر برای ما آشناست.

ورودی 96 مهندسی مواد

به قلم سید محمود طباطبایی

نظام هستند. 
تصمیم گرفته شد اما مثل همه ی تصمیم های مان 
با  قبل  سال ها  از  باید  که  تصمیمی  بدموقع.  و  بد 

نرخ های  همه ی  سالیانه ی  ولی  اندک  افزایش 
نفتی مان )از جمله بنزین( گرفته می شد. این تصمیم 
هزینه های بسیاری بر دوش مردم گذاشت. نه فقط 
بابت  بلکه  گرفت،  صورت  که  اعتراضاتی  آن  بابت 
لیتری،  میلیون  بیست  روزانه ی  قاچاق های  همه ی 
آن آدرس های غلطی که به صنعت داده شد و نیز 

هزینه ی عدم توسعه ی حمل و نقل ریلی مان.
این  از  بعد  که  اتفاقاتی  خاطر  به  که  امیدواریم 
موضوع رخ داد )و تقریبًا در نوع خود نیز خاص بود( 
اگر  دارد؛  زمانی  که هر تصمیمی  باشیم  گرفته  یاد 
این  و  می تراشد.  هزینه  نشود،  گرفته  موعدش  در 

هزینه واقعًا از جیب مردم می رود.

با  که  برادرانشان  از  ایشان  همانندان  کجایند   ...
را  آنان  بستند و سرهای  پیمان  به مرگ  یکدیگر 
به فاجران هدیه کردند؟« اّما دل علی )ع( را خون 
کرده بودند. محاسن مبارکش را به دست گرفت و 
زمانی دراز گریست. »دریغا از برادرانم. ...« سپس 
به بانگ بلند گفت: »الِجهاد! الِجهاد عباد اهلل.« این 
بار اّما همه هم  قسم شده  ایم تا دیگر خون به دل 

اماممان نشود.
و چه زیباست قرابت بسیجیان امروز با فدائیان 
علی )ع(؛ چه تشابهی پس از 1400 سال که دوباره 
برای حدود الهی و جهاد در راه خدا دور امامشان 
استوار  شهادت  تا  و  جان  پای  تا  و  زده  حلقه 
مجاهدت  مکتب  بسیج،  »مکتب  ایستاده  اند. 
معنوی و مخلصانه است. این مجاهدت خطراتی 
باختن  جان  انسان،  برای  خطر  باالترین  که  دارد 
باختن،  جان  این  نام  بسیج  مکتب  در  است. 
شهادت است. هر فضیلتی، باالتر از خود، ارزشی 
تا وقتی که می  رسد به شهادت  و فضیلتی دارد 
که باالترین ارزش-هاست.« و چه خوش گفته  اند 
است.«  شهادت  بسیجی  مأموریت  »پایان  که: 

13۸4/0۶/02



هفت

بهش  بچه ها  اینکه  و  اخیر  اتفاقات  این  پیرو 
پرداختن، منم خواستم ضرب المثل یه جوالدوز به 
خودت بزن، سوزنا رو بکن تو چشم مردم رو اجرا 
کنم؛ برا همین میخوام جوالدوز بزنم به بسیج و 

بسیجی. بسم اهلل...
برنامه ی  به  می گیره  تعلق  جوالدوزا  <جوالدوِز 
اینکه  به  کاری  انقالب.  میدان  همین  میزگرد 
در  گویا  و  شده  زده  برنامه  قبل  شب  پوسترش 
حین پوستر زده شدن مدعو هماهنگ می شده و 
همونجا اسمشو میذاشتن تو پوستر ندارم. کاری 
رو دو ساعت  برنامه  ندارم که مکان  این هم  به 
و هماهنگ نشده  به پی گیری  قبل، شروع کردن 
کاری  برگزار کنن.  تو دفتر بسیج  و مجبور شدن 
ندارم.  هم  کننده شون  دفع  و  زشت  پوستر  به 
آقایون حداقل از 3 تا مدعوی که دعوت می کنید 
یه کاری کنید دوتاشون بیان نه اینکه دو ساعت 
»من  بگه:  بزنه  زنگ  مدعوها  از  یکی  برنامه  قبل 
اصرار  بهرر  بعد  ندارم.«  زمینه  این  تو  اطالعاتی 
بچه ها بگه: »باشه آقای فالنی که االن پیشمه رو 
می فرستم بیاد.« بابا میزگرد راه انداختن الزمه ش 
پوسترشو  و  بگید  مدعوا  به  قبل  روز   3-2 اینه 
یهو  سردبیر  گفت؛  میشه  چه  علی ای حال  بزنید. 
نصفه شب از خواب میپره دلش میزگرد میخواد، 

مسئول رسانه هم نمیتونه مخالفت کنه.
»آآآآآآی  می اندازید  راه  هوار  و  داد  همه  <این 
»این  بهمان«،  فالن  مجلسیا  این  ایهاالناس 
نماینده ها فالن بهمان« و القص هذا؛ ولی برنامه 
آقای دکتر احمد توکلی که هر هفته برگزار میشه 
کاًل 10-1۵ نفر میرن می شینن. خب معلومه فقط 

دوست دارید داد و هوار کنید.
<اینترنت قطع شد، کار امت حزب اهلل لنگ موند، 
از تلگرام استفاده میکنن بعد میگن  چرا؟! چون 
حمایت از تولید ملی. )تازه رمز وای فای دفتر هم 

تو همین حال و هواست!(
خالصه فکر نکنیم همیشه کارمون درسته و فقط 
تک تک  به  باید  اتفاقا  کنن،  خطا  میتونن  بقیه 
کارامون شک کنیم تا اگه عیبی بود اول خودمون 
بیشتر  روز  به  روز  تا  کنیم  رفعش  و  ببینیم 
پیشرفت کنیم. خالصه انتقاد پذیر باشید و کالغه 

هم به خونه ش نرسید.
والسالم علیکم و رحمة اهلل

تو بخش »زیرگذر انقالب« می خوایم از همه چی براتون بگیم. متن طنز، توییت، گاهی به فرض محال اگه سوتی هم دادیم اول خودمون می گیم. خالصه که از ما حمایت کنید. 
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