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ب
چیه زریبنای اجتماعی از آن زریبنا خطرانکتر نیست هک انسانی یا انسانهایی بتوانند رههچ میخواهند بکنند ،بیآنکه بشود هب آنها خُرده گرفت و بیآنکه بشود از آنها بازخواست کرد .مسئولیت رد جامعهی اسالمی مسئولیت متقا ل است.

شهید بهشتی
ایران بدون بازنشستگان
طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان که با 491رای موافق از  012نماینده حاضر در
جلسه به تصویب رسیده تنها اجازه به کارگیری بازنشستگان بندهای الف ،ب و ج ماده
ی 14قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل روسای سه قوه ،معاون اول ریییی
جمهور  ،نواب ریی مجل  ،اعضای شورای نگهبان ،وزرا ،نمایندگان و میعیاونیان
ریی جمهور هستند را می دهد و مشموالن بندهای د و ه را که شامل استانداران و
معاونان استانداران همطراز سفرا و معاونان وزرا هستند را از قانون حذف کردند.
تبصره یک  :بکارگیری بازنشستگان در سمتهای مذکور در بندهای الف  ،ب و ج ماده ی 14قانون مدیریت خدمات
کشوری مصوب ۸مهر  4۸۸۱و همچنین بکارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قیوا
صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است .بکارگیری بازنشستگان در وزارت اطالعات یک درصد از مجموع نیروهیای
شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز هستند.دارندگان اجازات خاصه مقام
معظم رهبری  ،جانبازان باالی  ۰2درصد  ،ازادگان باالی سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول ایین قیانیون
مستثنی هستند .اما برای کشوری که بخش عمده ای از جمعیت آن در سن جوانی قرار داشته و تحصیالت عیالیی
دارند این اقدام حتما مفید خواهد بود.
جوانان از انرژی باالتر و نیروی بیشتری برخوردار بوده مشروط به اینکه از شایستگانی انتخاب شوند کیه بیا در
بهتر از مقتضیات امروز ایران و جهان بهره وری و کارایی بهتری داشته باشند.اما به یک نکته کلیدی نیز می بایست
توجه کرد .این اصالحیه حتما در کنار یک سامانه کارآمد در ساختار اداره کشور می تواند معنای الزم را بدهد وگرنه
ممکن است مانند دولت قبل  ،شرایط را به مراتب بدتر کند.نمی توان گفت صرفا با اصالح قانون منع بکیارگیییری
بازنشستگان شکل مدیریتی کشور حل خواهد شد.
متاسفانه قوانین ایران تکه تکه خواهد بود و کمتر ارتباطی میان ارگان ها وجود دارد ،سیستم اداری و استیخیدامیی
کشور نیازمند ان است که به شکل سلسله مراتبی ارتقا یابند و به تدریج به رای هرم مدیریتی برسند.
اما در سازمان های اداری معموال ارتباطی میان بدنه و راس وجود ندارد.تغییر راس یک وزارتخانه یا دستیگیاه هیا
کمیتی سبب می شود افراد به شکل اتوبوسی از سازمان قبلی آن مدیر به به سازمان جدید نقل مکان کنید.مینیابیع
انسانی که بعدها جزء رسوبات همان سیستم خواهند بود.
این عارضه به دلیل بها ندادن به تخصص و شایستگی در دهه های گذشته  ،کار را به نقطه ای رسانده که امیروز
ناگریز از تصویب قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان سیستم در صورتیکه در یک سامانه پویا  ،به شکل طبیعی
این جایگزینی ها صورت می گیرد.
با پیشی گرفتن برخی معیارهای من درآوردی بر تخصص  ،عمال سیستم کارشناسی کنار می رود و بطور طبیییعیی
افراد تصور می کنند می توانند همواره در مسوولیت باقی بمانند.اگر سامانه مدیریتی کشور به شیوه انتخاب اصلی از
میان کارشناسان همان مجموعه که سلسله مراتب تخصصی راطی کرده و وابسته به فالن جریان و بیانید میالیی
نباشند عمل کند افزوده شدن امتیاز جوانی می تواند کامل کننده این حلقه باشد ،فقط در این صورت است کیه از
حضور افرادی که به اسم جوانی به یک جریان خاص وابسته بوده و اتفاقا عالقه به طی یک شبه ره صیدسیالیه و
کسب منافع اقتصادی حتی بیشتر از فالن مدیر سالخورده متخلف هستند جلوگیری کرد.
مناصب مدیریتی یعنی فرصت و فرصت طلبان به شدت به دنبال به دست اوردن آن هستند .در بین جوانیان نیییز
اینگونه افراد وجود دارند.مدیریت جوانان حتی برکات فراوانی دارد اما برای این صفت جیوانیی ،صیفیاتیی یون
شایستگی نیاز است تا در کنار در درست جوانان کارشناس و شایسته از اقتضائات روز جهان ،جامعه با حضور این
جوانان با نشاط شود.
فراموش نکنیم مطالبه جامعه ی ما فقط جوانگرایی نیست بلکه شایسته ساالری است.متاسفانه در بییین بیرخیی
جویندگان کار افرادی حضور دارند که عالقه مند به انتساب به افراد خاص هستند را که معتقدند تنیهیا در ایین
صورت است که می توانند امیدکار به کسب مدارج مدیریتی شوند.در این منظومه ی فکری منافع ملی و تیوسیعیه
کشور هیچ جایگاهی ندارد.
پیشنهاد نگارنده این است که در کنار اصالح این نوع قوانین ،مجل و سازمان امور اداری و استخدامی معیارهاییی
برای استفاده از شایستگانی جوان تدوین و به طور جدی آنها را عمل کند.
در غیر این صورت ممکن است به جای بازنشستگان ناکارامد  ،جوانان فرصت طلبی به سر کار ایند که بدون طیی
تدوین مراحل کارشناسی و سلسله مراتب مدیریتی ،تهدید تازه ای برای سیستم اداره ی کشور شوند.
علی جمشیدی

دو ابر چالش جریان اصالحات
امروزه جریان اصالحات با دو الش بزرگ دست و پنجه نرم میکند
 ،الش اول در اصطالح از نوع خارج جریانی و الش دوم از نوع
است.
جریانی
درون
های
الش
الش اول عدم اعتماد پیشینِ مردم و توده ها و جریانهای اجتماعی
سطح کشور مانند اتحادیه ها ،انجمن های صنفی کارگری و فعالین
دانشجویی به جریان اصالحات است  .ساده تر بخواهیم بیان کنیم
مردم نسبت به اصالحات ناامید شده اند ،و جریان اصالحات نتوانسته
است بعد از حدود  04سال از دوم خرداد  4۸1۱به خواسته های به
حق مردم و جامعه مدنی جامه عمل بپوشاند  .جریان اصالحات از اهداف تعیین شده خود در ابتدای شکل
گیری بسیار دور شده است و حمایت از جنبش های اجتماعی و مدنی جای خود را به کسب مقام و
موقعیت های اقتصادی زیر تر حمایت های سیاسی داده است .اما ”به اصظالح“ بزرگان این جریان هنوز
بر این باورند که مشکل اول مشکلی غیرقابل حل و اساسی نیست زیرا که توده های مردمی و جامعه مدنی
هنوز آلترناتیوی برای جایگزین کردن با اصالحات مدنظر ندارند و فعال مجبور به ادامه اصالحات به همین
شکل هستند البته عده ای هم داخل جریان برعک ” به اصطالح“ بزرگان سخنان دیگری بیان می کنند
برای مثال احمد زید آبادی اخیرا در یکی از مصاحبه هایشان گفتند  :آینده ای برای جریان اصالح طلبی
نمی بینم  .با تمام این بله و خیرها و نظرات بزرگان و غیر بزرگان ! به نظر نویسنده ،اصالحات نه رو به
سوی نابودی بلکه رو به سوی افول دارد .و تفاوت در این است که افول را می توان کنترل کرد و آن را
دوباره به شکوه و طلوع با عزمت خود برگرداند ولی نابودی را نه! نابودی افولی قطعی و دائمی است که
نیست.
آن
در
دوباره
روشنایی
به
امیدی
و اما الش دوم جریان اصالحات  :هسته مرکزی جریان اصالحات اخیرا و بعد از تشکیل شورای عالی
سیاستگذاری که در حقیقت برای ساماندهی انتخاباتی جریان تشکیل شده بود بسیار نیازمند ترمیم است نه
اینکه قبل از تشکیل شورا مشکلی نبوده و همه یز بسیار عالی بوده باشد بلکه بعد از تشکیل این مشکالت
تشدید پیدا کردند و افراد و احزاب تاثیر گذار بجای هماهنگی با یکدیگر برای قدم در راه تعالی اصالحات
تیشه به ریشه یکدیگر میزنند و کار حزبی و تشکیالتی را رها و بر سر بدست آوردن کرسی های ریاست و
نمایندگی دعوای داخلی راه می اندازند  .ماجرا از انتخابات اسفند  90شروع شد  ،شورایی تشکیل شد که
هماهنگی های مربوطه بین احزاب برای بستن لیست نهایی انتخابات را بدست بگیرد  ،از همان ابتدا
اختالفات برای افزودن افراد بیشتر هر حزب داخل لیست جای خود را به همدلی و همراهی داد و بر خالف
رفتار و منش اصالح طلبانه ریاست شورا هم به صورت دائمی انتخاب شد .تعداد اعضای نابرابر با حق رای
از احزاب در شورا هم یکی از مشکالت است که باعث میشود افراد داخل لیست بیشتر از احزابی باشند که
عضو دارای حق رای بیشتری داخل شورا دارد و البته مهمترین عاملی که شورای سیاستگذاری را فاقد
صالحیت جلوه می دهد افراد حقیقی با حق رای حاضر در شوراست که کامال هدف جریان که برابر با تعالی
احزاب در کشور است را زیر سوال می برد برای مثال در آخرین جلسه شورای مذکور حدود  0۱شخصیت
حقوقی ( دبیران کل و نمایندگان احزاب اصالح طلب ) و  09شخصیت حقیقی حضور داشتند که در نوع
خود میتواند فاجعه ای برای حرکت رو به جلو احزاب در کشور باشد  .تمامی این مشکالت که موارد متعدد
دیگری را هم میتوان برایش ذکر کرد باعث شد لیست های امیدی تشکیل شود که باقیمانده امید مردم به
جریان اصالحات را نا امید کند  .اما در میان تمام این نا امیدی های داخلی جریان احزابی همچون اراده
ملت ایران  ،اعتماد ملی و مردم ساالری طرحی با عنوان پارلمان اصالحات را در شورای هماهنگی به
تصویب رساندند  .در حقیقت پارلمان اصالحات یک نهاد باالدستی برای شورای عالی سیاستگذاری است
که درجایگاهی باالتر از شورای عالی به رفع نواقص و مشکالت این شورا و به طور کلی جریان اصالحات
کمک شایانی خواهد کرد  .در طرح پارلمان اصالحات احزاب مدنظر قرار داده شده و نه اشخاص به همین
دلیل عدالت محوری تشکیالتی به صورت یک اصل در این طرح قرار گرفته است و دیگر اشخاص حقیقی
نمی توانند افراد مورد نظر خود را به لیست های انتخاباتی القاء کنند و مهمترین درسی که تک تک افراد
فعال سیاسی و مدنی جریان اصالحات از این طرح می توانند برداشت کنند این است که حتی افراد
سرشناس جریان هم برای قرار گرفتن در لیست های انتخاباتی یا نظر و رای دادن در تصمیمات مهم
جریان اصالح طلبی باید به عضویت احزاب درآیند  ،بدین ترتیب فرد محوری بدون تشکیالت مشخص که
آفت بزرگی در جریان اصالحات است رفع خواهد شد و احزاب داخل جریان اصالحات به جایگاه واقعی خود
خواهند رسید .
محمدمهدی تقی لو از حامای قم

زن و قدرت
ریحانه رهبری از حامای اهواز
از قدیم بارها شنیدهایم که پشت هر مرد میوفیقیی
یک زن وجود دارد.
اما تاریخ را که بررسی کنیم متوجه میشویم ندان
هم زنان پشت مردان و در حاشیه قرار ندارند بلکه
در هر انقالب و جنگ و هر اتفاق بزرگیی زنیانیی
وجود داشته اند که تاثیر بسزایی داشتند و خودشان
نیز صحنه گردان بوده اند و در کینیار میردهیا
دوشادوش زحمت کشیده و یا جنیگیییده انید ،از
*جنگ جهانی دوم* در سپتامبر  49۸9گرفته تیا
*انقالب مشروطه*  40۸۸شمسی و...
در جنگ جهانی دوم که میلیون ها تن را درگیر خود کرد و به تنهایی بیش از  12میلیون نفر را بیه
کام مرگ کشید و موجب آوارگی میلیون ها نفر شد ،بیش از هر ک زنان قربانی شدند.
زنان بسیاری بودند که در ارتش خدمت میکردند و عمدتا در خدمت نیروهای هوایی و دریایی ارتش
کشورهای مختلف بودند و بسیاری از آنان مدارج باالی لشکری را کسب کردند .همچنانکه افسیران
زیادی را در طول جنگ جهانی دوم زنان تشکیل میدادند و مستقیما رهبری نیروها را در خیطیوط
مقدم بر عهده داشتند .در منابع گوناگون روایت شده تنها در اتحاد جماهیر شوروی ،حدود ۸22.222
زن در واحدهای ارتش در طول جنگ خدمت کردند .در این میان برخی از زنان نیز با نفوذ و جاذبیه
زنانه خود به جاسوسی در جبهه دشمن می پرداختند و از این طریق به کشور خود خدمت میکردنید
به طوریکه موفق ترین جاسوسان آن دوران را زنان تشکیل میدادند.
قدرت و برندگی زن به مثابه یک شمشیر دو لبه میماند ،از یک سو میتواند نان زنانگی کنید کیه
همه ی اعتمادها و انرژی هارا برانگیخته کند به سمت خویشتن خویش و از سوی دیگر میییتیوانید
نان قدرتی را از خود نشان دهد که هم رده مردان در صفوف اول جنگ قرار گیرد و از هر میردی
مردانه تر بجنگند.
در عصر قاجار زنان حق تحصیل نداشتند وتنها دخترهایی که تمکن مالی داشتند میتوانستند راهیی
مکتب خانه شوند و سوادی در حد قرآن خواندن بیاموزند،در باور عموم سوادآموزی زنان میخیالیف
اسالم و خطری برای جامعه قلمداد میشد و این باور از سوی روحانیون مورد تاکید قرار مییگیرفیت،
باسواد بودن زنان نان ننگ و بی آبرویی محسوب میشد که زنانی هم که باسواد بودند این قضیه را
پنهان میکردند.
جنسیت زن را خفیف و نا یز می شمردند تا آنجاکه به مثابه یک کاال از آنها بهرهکشی میشد اما در
قالب ازدواج .ازدواج در سنین کودکی امری رایج بود ،شوهر میتوانست هرموقع که بخواهد همسرش
را طالق دهد و میتوانست بیش از یک همسر اختیار کند و دختران به هیچ وجه حق مخالفت با این
امر را نداشتند زیرا مخالفت باهرکدام از این قوانین ،الحاد و مخالفت با دین اسالم تلقی میشد.آنیهیا
حق رای نداشتند و نمیتوانستند هیچ منصب سیاسی اختیار کنند.
در نین شرایط خفقان آوری برای زنها بود که با آغاز حرکت مشروطه خواهی ،زنانی که تا پیش از
این برای خارج شدن از خانه با محدودیت روبرو بودند با بازشدن فضای سیاسی و اجتماعی کشور از
پستوی خانهها خارج شدند و به خیابانها آمدند و به جمع مشروطه خواهان پیوستند .البته پییش از
این اولین حرکتهای خود را با حضور در جنبش تنباکو و شورش برای قحطی نان در سیال 4011
تجربه کرده بودند اما با شروع حرکت مشروطه خواهی جدی تر و پررنگ تر از همیشه پا به مییدان
گذاشتند .در حرکتهایی ون تالش برای آوردن علما به مسجد برای سخنرانی های روشن گرایانیه
گرفته تا تحصن و شرکت در جبهه های نبرد با مردان همراه بودند.
انها هنگام محاصره یازده ماهه تبریز در پشت جبهه ها غذا میپختند و جوراب میبافتند و پوکه هارا
پر میکردند و به مداوای زخمی ها میپرداختند ،شب نامه پخش میکردند و برخی از آنها با لیبیاس
مردانه میجنگیدند و کشته میشدند .دستاورد مهم و تاریخی زنان در جنبش ملی مشروطیت آن بود
که آنان از محیط های بسته خانگی و از ورای دیوارهای اندرونی ها برای اولین بار بیرون کشیییده
شدند و در امور خارج از خانه ،در مسایل غیر سنتی و غیر مرسوم زنانه و در زندگی اجتماعی شرکت
کردند و توانستند مسئولیت اجتماعی را ح و تجربه کنند  ،حاصل آن رشد تیمیاییل جیدیید و
نیرومندی بود برای ”دیده شدن“و ”به حساب آورده شدن“ که آثار آن بالفاصله پ از سال 40۸۰
در ایجاد انجمن ها و سازمان های فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی زنان و متعاقبا تاسی و گسیتیرش
مدارس زنانه ،فعالیت های مطبوعاتی ،انتشار مجالت مشاهده می شود ،تا بدین ترتیب اولین پیاییه
های جنبش اجتماعی زنان برای دستیابی به حقوق برابر و رفع ستم جنسیتی پایه ریزی شود.
یکی از انجمن هایی که در آن دوره در این راستا فعالیتهای مخفیانه زیادی انجام دادنید انیجیمین
حریت نسوان یا انجمن آزادی زنان بودکه هدف از تشکیل این انجمن توسط صدیقه دولت آبیادی،
منیره خانم،افتخارالسلطنه و تاجالسلطنه (دختران ناصرالدین شاه)و ...این بود که زنان را بیا آداب
معاشرت و حضور در جامعه آشنا کنند و اعتماد به نف آنان را برای سخن گفتن در برابر جمع ،بیه
ویژه وقتی مردان حضور دارند باال ببرند .در این انجمن هم زنان و هم مردان عضو بیودنید و در
جلسهها شرکت می کردند ،اما برای ایجاد اعتمادبه نف در زنان ،فقط اعضای زن اجازه داشتند در
جلسات سخنرانی کنند.
روزگار تالشهای خردمندانه و قدرتمندانه زیادی از زنان را
به خود دیده و در هر جای دنیا زنانی وجود داشته اند کیه
برای احقاق حقوق زنان و ترسیم نمایی حقیقی از شیان و
جایگاه زن تالشها و ازخودگذشتگیها کرده اند و هزینهها
داده اند .زنان در هر جای جهان مرهون اراده و همت ایین
زنانند  .زنانی که با ایستادگی و شکیبایی خود ،یهیره ی
باشکوهتری از زن را به نمایش گذاشتهاند بانوان در بینیدی
ون نرگ محمدیها و نسرین ستودهها ...
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از گوشه و کنار حزب:
دومین و سومین شماره هفتهنامه اراده ملت ،ارگان خبری تحلیلی حزب اراده ملت ایران منتشر شد.
شماره اول فصلنامه خاطرات سیاسی منتشر شد .سردبیری این نشریه بر عهده دکتر حسن اکبری بیرق است.
جمعی از اعضای شاخه جوانان حزب از سراسر کشور با دکتر فرید موسوی رئی فراکسیون جوانان مجل دیدار کردند.
اردوی دو روزه جوانان در حوزه مباحث بنیادین در همدان برگزار گردید .در این اردو مباحثی در باب هستی شناسی ،روانشنیاسیی
رفتاری ،جامعهشناسی احزاب ،روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی مورد تدری و بحث قرار گرفت.
شاخه جوانان حامای دفتر اهواز مسئولیت تهیه ،تدوین و انتشار خبرنامه داخلی حزب را بر عهده گرفت.
رضوان سلماسی وارد هیات رئیسه شورای شهر همدان شد .وی همزمان ریاست کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر را بیر
عهده دارد.
احمد تنوری رئی کمیسیون فرهنگیاجتماعی شورای شهر شیراز شد .وی سال قبل رئی کمیسیون حقوقشهروندی شورا بود.
حمید خاورزمینی رئی خانه احزاب استان همدان شد .استان همدان دوازدهمین استانی است که خانه احزاب آن راه اندازی شده
است .اعضای حاما پیشتر در استانهای زنجان و لرستان و سمنان به هیات رئیسه خانه احزاب راه یافته بودند.
رضا قاسمپور مدیر هنرستان دستغیب البرز شد .ایشان عضو هیات رئیسه خانه احزاب در استان زنجان میباشند.
نشریه جامعه فرهنگ با مدیریت شهرام زمانی دبیر حزب در دفتر تبریز به شماره 4۰رسید .این نشریه دوزبانی و به زبیان هیای
فارسی و ترکی است.
دکتر انصاری عضو هیات اجرایی دفتر گرگان به عنوان مدیر بیمارستان آق قال منصوب شدنید .ایشیان دکیتیرای میدییرییت
سیستمهای خدمات بهداشتی دارند.
محمد امین خدایی دبیر شاخه جوانان حزب در دفتر اردبیل توانست شماره دوم نشریه خود به نام ساواالن بیرلیکی را منتشر کند.
دفتر تاکستان حزب در استان قزوین راه اندازی شد .مسولیت این دفتر حزب بر عهده عباس محمدی است.
سومین مجمع عمومی مرودشت برگزار شد .این شهرستان سه سال متوالی است که مجمع عمومی خود و مجمع عمومی ساخیه
جوانان خود را بطور منظم برگزار میکند.
دفتر درگز حزب در استان خراسان رضوی در حال راه اندازی است .آقای گلبو مسوولیتی راه اندازی این دفتر را بر عهده دارد.
نهمین کنگره سراسری حزب در تاریخ  01مهرماه برگزار خواهد شد .اولین کنگره حزب سال  4۸1۸برگزار شده است .همزمان با
کنگره ،مجمع عمومی حزب برگزار خواهد شد و اعضای حاضر برای تکمیل کادر شورای مرکزی دست به انتخاب خواهند زد.

تر؛ سوراخ است
نگاهی به آسمان انداختم  .ه غریبانه میبارید
گمان بردم ترم سوراخ است وقتی برای اولین بار قطیره ی
درشت و گرمی روی گونهام لغزید.
تا مدت زمان کوتاهی که از گونه ام سر خورد و رسییید بیه
لبهای خشکم و طعم شورش را در دهانم مزه کردم گیمیان
میبردم ترم سوراخ است.
تا مدت زمان کوتاهی که از مخیله ام عبور کرد این نکته که
باران شیرین است و این قطره شور بود گمان میبردم ترم سوراخ است.
ند قدمی رفته و سپ بازگشتم و پشت سرم را نگاهی انداختم
سرم را باال گرفتم تا شم کار میکرد ساختمان بود
این بیست و یکمین شرکتی بود که برای کار می رفتم ولی ه محترمانه جوابم میکردند
گمان نکنم در این شهر دیگر شرکتی وجود داشته باشد که نرفته باشم و همگی جوابشان یک یز بود :آقا متاسفیم .ما
به مدر کار نمیدهیم ،مدر را تنها میشود گذاشت دم کوزه و ابش را خورد ،ما به سابقهی کار ،کار میدهیم
پ باید من و مدرکی که روی دوشم سنگینی می کرد برویم خانه و با مادر سبزی پا کنیم.
به ایستگاه اتوبوس رسیدم .نشستم و منتظر.
باران همچنان می بارید و ه بی رحمانه میبارید و هجوم ناشیانهی خاطره ها.
برای لحظه ای تمام گذشته ام را مرور کردم ....
آن در پوست خود نگنجیدنی که وقتی مهندسی برق شریف قبول شدم
آن درسها و واحدهای سختی که یکی پ از دیگری گذراندم
آن دعوت نامهی بورسیهی خارج از کشوری که با رویای خدمت به کشورم از آن گذشتم
آن کارگری کردن ها در تابستانهای گرم بندر که برای تحقیق و پایان نامه ام شاهد فروخته شدن النگوی مادر نباشم
آن همه شب بیداری کشیدن ها .....اما اینک ماندم و موهای سپیدی که نشان از باال رفتن سنم بود.
من ماندم و مدر دکترای مهندسی برق از دانشگاه شریف.
من ماندم و شمهایی که شاهد ازدواج دختر مورد عالقه ام بودند به خاطر اینکه با مدرکم حتی توان خرید یک حلقه را
نداشتم
من ماندم و کیف پولی که تنها یک کارت اتوبوس در آن به شم می خورد ون مدرکم در کشورم قادر به تولید پیول
نبود.
من ماندم و رویای خدمت به کشوری که مرا پ می زد.
من ماندم و رویای پیشرفت اقتصاد و کاهش تورم کشوری که جایی برای تخلیه رویاهای من نمیگذاشت.
من ماندم و زخم زبانهای این و آن که شمایید سازندگان این مملکت
من ماندم و مغزیی که متهم نشد به فرار ولی محکوم شد به بیکاری
من ماندم و ایستگاه اتوبوسی که خالیست و تری که سوراخ است و بارانی که شور است.
لیال بیرونی حامای اهواز

