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این حرکت را شوآف خواند

چین، ترکیه و آلمان 
گزارشى از راسته ناصرخسرو و لوازم محرم که در سیطره تولیدکنندگان سه کشور است:

 فروشندگان مى گویند هیأت ها بیشتر به دنبال وسایل اجاره اى و دست دوم مى آیند

يادداشت

مانور تقلب

سعید اصغرزاده
معاون سردبیر

فریبکارى و ســوء نیت براى رســیدن بــه چیزى که 
حقت نیست؛ این موضوعى اســت که این روزها بسیارى 
از شــهروندان درجه یک و دو درگیر آننــد. «ناحقى» که 
بسیارى «حق» خود مى پندارند. این گونه است که اسباب 
کالهبردارى به راه است و پرونده هاى قضائى این چند وقته 
شاهدى اســت بر این مدعا؛ از دانه درشت ها و سالطینش 
بگیرید که اعدام مى شوند و محبوس طویل المدت تا  این 
دله دزدهایــى که دست شــان قطع مى شــود و به حبس 
مى روند و بیرون مى آیند و دوباره روز از نو روزى از نو! نمونه 
آخرى اش هم همین شناسایى 650 سرشاخه و زیرشاخه 
 باند  شبکه گسترده تصادفات ساختگى در 4 استان. در سایر 
موارد نیز کافى اســت به خبرها و رویدادهاى یکى دوماه 
اخیر نگاه کنید تا به میزان فســاد، دزدى، پرونده ســازى، 
سوءاســتفاده از امکانات عمومى، تقلب و اشکال گوناگون 
و گستردگى سقوط اخالقى در جامعه پى ببرید. ماجراى 
فســاد در برخى دســتگاه ها، زدوبندهاى آشــکار و نهان 
چهره هاى جنجالى و زیرمیزى هایى که مردم عادى به این 
و آن مى دهند تا بتوانند نفس بکشــند و قصه اى که ادامه 
دارد و هیچ کس باورش نمى شود که نقطه اى براى انتهایش 

وجود داشته باشد.
گاهى اوقات این سوال براى خیلى از مردم پیش مى آید 
که آیا با حقوق کارمندى وکارگرى یا با کار در بازار به معناى 
سنتى اش مى شود خانه و ویال و ماشین و امکانات تفریحى 
و سفر خارج را مهیا کرد؛ آنچنان که این روزها توسط برخى 
به وضوح و به کرات مى بینیم. رژه ماشین هاى گرانقیمت و 
پروازهاى تفریحى و رستوران هاى گرانقیمت شلوغ و... اینها 
پول شان از کجا مى آید و چگونه خرج مى شود و چه کسى 
بر دخل و خرج ها نظارت دارد و اصال کسى که با زحمتکشى 
پول درآورده در این دوره زمانه تحریم و ندارى مردم چگونه 
دلش مى آید که در مقابل حســرت دیدگان و شکم هاى 
خالى، مانور تجمل و اشــرافیت بدهد و به آن بنازد؟ چقدر 
این پول ها از راه حالل به دست آمده و چقدر از راه داللى و 

فریب وکالهبردارى؟ 

قانون تعریفش مشخص اســت؛ مى گوید هر کس از راه 
حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا 
کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات 
واهى  فریب دهد، یا به امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث 
و پیشامدهاى غیرواقع بترســاند یا اسم یا عنوان مجعول 
اختیار کند و به یکى از وسایل  مذکور یا وسایل تقلبى دیگر، 
وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب 
و امثال آنها تحصیل کــرده و از این راه مال دیگرى را ببرد، 
 کالهبردار محسوب مى شــود. کارى که بسیارى در حال 
آنند. یعنى غش در کار. یعنى ظاهرى آراســته و موجه و 
باطنى حریــص و گرگ مانند. یعنى ولع ســیرى ناپذیرى 
که دیگر با هیچ  یک از ارزش هاى انسانى همخوانى ندارد. 
حاال به غیر از تعریف کالهبردار مى شود تعاریفى از دالل و 

کارچاق کن و قانون دورزن و... ارایه داد.
اما چرا بعضى از ما چه در رده هاى مسئولیتى و چه اهالى 
کف کوچه وخیابان به خود اجازه مى دهیم که به تحصیل 
مال نامشروع بپردازیم. چه شــده که این روش ها با نهایت 
خالقیت در شرف اجرا هســتند و روز به روز بر دامنه آنها 
افزوده تر مى شود و دستگاه هاى نظارتى به عوض تقویت در 
وجوه دیگرى از فعالیــت خود مجبور به رصد رفتارهایى از 
این دست مى شوند. شــاید اگر تمام این خالقیت ها در راه 
درست به کار رفته بود االن کشور با محدودیت هاى کمترى 

مواجه بود.
این گســیختگى اخالقى در جامعه را بســیارى ناشى از 
ضعف دموکراسى و شفافیت، بخشنامه اى شدن معنویات و 
پیوند آن با قدرت سیاسى و اقتصادى مى دانند.  درك تقلیلى 
و سنتى از ارزش هاى انسانى و  استفاده ابزارى و کاسب  کارانه 
از موقعیت هاى به وجود آمده مدیریتــى مى تواند از دیگر 
دالیل این گسست باشــد. در چنین جامعه اى که رسیدن 
به هدف با راه هایى که براى رسیدن به هدف طى مى شود، 
تناســب ندارد، مردم احساس مى کنند هر چقدر قانونمند 
و سالم باشند، ممکن اســت به اهداف ابتدایى زندگى خود 
نرسند. این احســاس موجب ناامنى فکرى شده که خود 
منجر به بروز بى اخالقى ها و قانون شــکنى هاى متعددى 

مى شود؛ چیزى که به آن مى توان مانور تقلب نام نهاد. 
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يادداشت

مسأله اصلی چیست؟
مشــکل جامعه ما کجاســت؟ 
این یک پرســش اساســی است. 
این روزها بحث حضــور فرزندان 
مســئوالن در خــارج از کشــور 
خیلی برجســته شــده است. در 
دهه 1360 فرزندان اکثر مسئوالن 
کمابیــش در جبهه هــاي جنگ 
بودند؛ تقریبا همه آنــان، حداقل 
یکی از فرزندان شــان سابقه جبهه 
و حتی جراحت داشتند. اکنون هر 
روز خبري از حضــور آقازاده ها در 
اقتصاد به گوش می رسد؛ البته باید 
متذکر شــد که فرزندان بسیاري 
از مســئوالن هم سرشان در الك 
خودشان است هر چند کم نیستند 
کســانی که بــه واســطه حضور 
پدران شان در ساخت قدرت ارتقا 
یافته اند. از سوى دیگر کسانی هم 
هســتند که به هر دلیلی خودشان 
تصمیــم گرفته انــد و در خارج از 
ایران زندگــی کنند. زندگی کردن 
آنان در خارج از کشــور مشکل و 
مســأله ما نیســت، بلکه در اصل 
داعیه هاي پدران آنــان در داخل 
مشکل مهمتري اســت؛ هر چند 
مشــکل اصلی جاي دیگري است. 
مردم نمی پذیرند کــه پدران این 
افراد خــود را خدمتگــزار معرفی 
کننــد و در عین حــال فرزندان 
آنان هــزاران کیلومتر آن طرف تر 
آزاد از امر و نهی هاي پدران شــان 
باشند. مردم خواهند گفت که اگر 
شــما مصلح و ناصح هستید، پس 
چرا فرزندان خودتــان در خارج از 
کشــور در حال زندگی مرفه و آزاد 
هستند؟ توقع غیر معقولی نیست 
که مردم نخواهند ســایه این افراد 

را بــاالي ســر ادارات خودشــان 
ببینند و از آن بدتر این که شنونده 
افراد  ایــن  توصیه هــاي اخالقی 

باشند.
با اوج گیري این مسأله، شایع شد 
که هر 6 فرزند شــهردار اصولگراي 
قــم در خــارج از کشــور ازجمله 
در نــاف ایــاالت متحــده زندگی 
می کننــد. هنگامی کــه این خبر 
منتشر شد، به ظاهر آقاي شهردار در 
مقام پاسخگویی برمی آید و اظهار 
می دارد که   «خانــواده بنده والیى 
و مذهبى بوده و بــه رعایت اخالق 
اهتمام دارند. اگــر برخى فرزندان 
من براى تحصیل علــم و دانش به 
خــارج رفته اند همگى بــه  عنوان 
ســفیران گویا براى نظام بوده اند؛ 
یکى از فرزندانــم بعد از تحصیالت 
عالى در قــم مى خواهد تحصیالت 
خــود را دنبال کنــد و خانواده من 
هیچ عالقه اى بــه زندگى در خارج 
از کشور نداشــته و در خدمت نظام 

هستند.»
غافــل از این که یک نفــر پیدا 
می شــود و از فرزنــد او پرســش 
می کند که آیا حرف هــاي پدر را 
قبول داري یا خیر؟ که او هم پاسخ 
می دهد: «هر کــس نظرى دارد و 
نظر من متفاوت است. شاید وقتى 
ایشان (پدرم) اظهار نظر کرده اند، 
مســائلى را در نظر گرفته است که 
 مصــرف داخلى دارد. من ســفیر 
نظام نیستم؛ 15 سال است که در 
خارج از کشور ســاکنم و در حال 
حاضــر قصدى براى بازگشــت به 

کشور ندارم.»
ادامه در صفحه 3
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غالم پیرغالم

آخرین روزهاى تیرماه بود که خبر حمله گاندو به «حوا» منتشر شد. حادثه 
تلخى که باعث شد این دختر 10 ساله باقى عمرش را معلول باشد. گاندو 
دست راست حوا را بلعید. این بچه  10ساله تا چندقدمى مرگ رفت، اما به 
هر ترتیب نجات پیدا کرد. اقوامش او را از زیرآب و میان آرواره هاى قدرتمند 
تمساح پوزه کوتاه بیرون کشیدند، بعد هم به درمانگاه و بیمارستان زاهدان 

اعزام شد، اما دیگر کار از کار گذشته بود و...


