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این شرح بی نهایت... 

 از س��تم بپرهيز، كه بيدادگر بوى بهش��ت
 را استشمام نمى كند.                    امام علی )ع(

سودای محال
نه از تو به من رسيد بويى
نه وصل توام نمود رويى
انديشه هجر دردناكت

آويخته جان من به مويى
سوداى تو در دلم فکنده

هر لحظه به تازه جست و جويى
با آنکه ز گلشن وصالت
دانم نرسد به بنده بويى

ليکن شده ام به آرزو شاد
مزار تو، كم ز آرزويى

سوداى محال در دماغم
افگنده به هرزه، هاى و هويى

داده سر خويش را عراقى
زير خم زلف تو چو گويى

عراقی

تقویم تاریخ   

کارتون شهر

نيمه هاى شب است و ماش��ين زباله سر هر كوچه 
مى ايستد و 2 كارگر در كنارش زباله دانى ها را به ماشين 
و به اهرم هاى باالبرش نزديک مى كنند و مى ايستند تا 
زباله ها خالى شوند و دوباره سر جايش برمى گردانند. 
هر دو ماسک زده اند. گمان مى كنم كه ماسک ها براى 
رعايت بهداشت است! اما با نزديک شدن به ماشين و 
گذر از كنارش، از بوى بدش ك��م مانده باال بياورم. به 
سرعت از بوى تند زباله هاى تابس��تانى مى گريزم. از 
چهره 2 كارگر هويداست كه مهاجر افغان هستند و 
براى پيمانکار شهردارى كار مى كنند. هر شب تا بامداد 
اين بوى بد را تاب مى آورند، براى پولى ناچيز! راستى 
تاكنون انديشيده ايم كه چرا پيمانکاران شهردارى براى 
سخت ترين كار ها و گسترده ترين طرح ها، از كارگران 
افغان بهره مى گيرند!؟ كارگر افغان بى پشتيبان و پا در 
هوا، همواره در هراس رانده ش��دن از كشور، بيگانه اى 
كه كوچکترين ادعاى حقش او را از ش��ندرغاز درآمد 
محروم و خانواده اى را دچار بحران تنگدستى بيشتر 

مى كند. كارگرانى كه حتى حداقل دستمزد وزارت كار 
نيز آنها را در بر نمى گيرد و جاي��ى براى گله گذارى و 
اعتراض نيز باقى نمى گذارد. آيا پيمانکاران شهردارى 
با قراردادهاى ميلياردى و دي��دگاه پول مدار و اخالق 
پولى ش��ده، روزنه اى براى حق خواهى اين كارگران 
باق��ى مى گذارند؟ آيا با اين دس��تمزد پايين، امنيت 
شغلى بى بنياد، گوش هاى باز و دهان هاى بسته و البته 
كارهاى سخت و طاقت فرسا و... هيچ هم ميهنى حاضر 
است جاى اين كارگران باش��د؟ اما كارگران افغان از 
سر ناچارى تن به خواس��ته هاى قانونى و غيرقانونى 
مى دهند و هيچ كس هم آنها را حمايت نمى كند. آيا 
در كشورى كه كارفرما، شناسنامه كارگر هم ميهن اش 
را نگه مى دارد و تعهد مى گيرد كه به دنبال بيمه نباشد 
و دستمزدى كمتر از مصوبه وزارت كار به او مى دهند، 
مى توان انتظارى بي��ش از اين از پيمانکار ميلياردى 
شهردارى هايش داش��ت!؟ اما در روز جهانى كارگر و 
گردهمايى پر شمار كارگران با هماهنگى تشکل هاى 
رسمى و پس از سال ها شکس��تن سکوِت بخشى از 
كارگران كش��ور، در ميان شعارهاى رنگارنگ نوشته 
شده بر پالكارد ها، چند شعار در مخالفت با بکارگيرى 
كارگران افغان به چشم مى خورد. در اين كه چراغى 

كه به خانه رواست... گمانى نيست اما نبايد چند نکته 
را فراموش كرد. نخس��ت آن كه سودمدارى شمارى 
از كارفرمايان قدرتمند س��بب چنين شرايطى شده 
است و اين كارگران افغان نيستند كه در اين داستان 
مقصرند. دوم آن كه در اين آشفته بازار كار و كارگر و 
كارفرما، در سختى شرايط كار باور نکردنى، بيشترين 
ستم به كارگران افغان مى ش��ود و انتظار مى رود كه 
تش��کل هاى رس��مى به جاى س��ردمدارى جريان 
بيگانه س��تيز ضد نيروى كار، كمى هم در انديش��ه 
دفاع از اين كارگران بى پشتيبان و ستمديده باشند 
- دستکم در بُعد اخالقى! - آمار درستى از كارگران 
افغان در كشور در دست نيست اما بى گمان شمار آنها 
آن قدر نيست كه در آمار بيکارى فزاينده در كل كشور 
كارگر باش��د، بنابراين بهره گيرى ابزارى از آنها براى 
توجيه ناتوانى در ساماندهى نيروى كار، روشى ضد 
اخالقى است و به هيجانات بيگانه ستيزى در كشور 
دامن خواهد زد. روز جهانى كارگر نمادى است براى 
دفاع از هويت كارگرى و نيروى كارِ جهانى، بياييم آن 
را به احساسات بيگانه ستيز و شوونيستى نيااليم كه 
»تو كز محنت ديگران بى غمى/ نشايد كه نامت نهند 

آدمى« 

شهرَونگ

فوکوس   ...

حرف روز

محنت کارگران افغان و روز جهانی کارگر

 70 سال پیش، برابر با بیس��ت و س��وم ماه می 1945 میالدی، هاینریش هیملر، فرمانده ِاس ِاس و یکی از بانفوذترین 
افراد رایش سوم، پس از دستگیری توسط نیروهای انگلیسی، با قرص سیانور به زندگی خود پایان داد. هیملر در طول جنگ 
جهانی دوم، عالوه بر فرماندهی نیروهای ِاس ِاس، مس��ئولیت فرماندهی ارتش جایگزین و قائم مقام��ی اداره تمام رایش 
سوم را نیز از سوی آدولف هیتلر پیشوای آلمان نازی بر عهده داشت. او در سال 19۲9، به فرماندهی  ِاس ِاس برگزیده شد 
و طی 16 سال آن را از یک هنگ ۲90 نفره به شبه ارتشی قوی مبدل کرد که راه اندازی و اداره اردوگاه های اسرا را بر عهده 
داشت. از سال 194۳ هیملر، عالوه بر پست وزارت کشور، ریاس��ت پلیس آلمان را نیز در اختیار داشت و به تمام نیروهای 
امنیتی از جمله گشتاپو نظارت می کرد. در آخرین روزهای جنگ او س��عی کرد با متفقین وارد مذاکره شود، اما آدولف هیتلر 
در آوریل 1945، با اطالع از این اقدام، هیملر را از تمام مناصبش خلع و دستور دستگیری او را صادر کرد. هیملر سعی کرد 

پنهان شود، ولی توسط نیروهای بریتانیایی دستگیر شد. او، بعد از لو رفتن هویتش، در زمان بازداشت خودکشی کرد.
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دریچه

تا موج بعدی
مریم سميع زادگان|  تا به حال با كسى همسفر 
شده ايد، صبحانه بخورد بپرسد ناهار چه بخوريم، ناهار 
بخورد بپرسد شام چه بخوريم؟ شام هم بخورد و نگران 
صبحانه فردا باشد؟ چند وقت پيش سفرى پيش آمد، 
با يک گروه همسفر شدم، يک خانمى توى گروه بود 
نى قليان، مثل مداد. خوب هم مى خورد، اما مدام نگران 
وعده بعدى بود. س��ال ها پيش، يک دوستى داشتم 
هر روز صبح، نگ��ران زنگ مى زد كه فالنى، اگر فالنى 
نباشد من مى ميرم، شوهرش را مى گفت. من هر روز 
دلدارى اش مى دادم كه نگران نباش، نمى ميرى. يک 
روز به شوخى گفتم   همان بهتر كه او نباشد و تو بميرى، 
كه اگر او باشد هم تو، با اين ترس هايت مى ميرى. امروز 
مثنوى معنوى را كه ورق مى زدم يادشان افتادم، هم آن 
همسفرم، هم آن دوست قديمى. مثنوى يک قصه اى 
دارد حکايت يک گاو اس��ت كه از صبح تا شب، توى 
يک جزيره س��بِز خوش آب و علف مشغول چراست. 

خوب مى چرد، خوب مى خورد، چاق و فربه مى شود، 
بعد شب تا صبح از نگرانى اينکه فردا چه بخورد، هرچه 
به تن اش گوشت ش��ده بود، آب مى شود. حکايت آن 
گاو، حکايت دل نگرانى هاى بى خود ما آدم هاس��ت. 
حکايت   همان ترس هايى، كه هيچ وقت اتفاق نمى افتد، 
فقط لحظه هايمان را هدر مى دهد. يک روز چشم باز 
مى كنى، به خودت مى آيى، مى بينى عمرى در ترس 
گذشته و تو لذتى از روز هايت نبردى. معتاد شده ايم، 
عادت كرده ايم هر روز يک دلمشغولى پيدا كنيم. يک 
روز غصه گذشته ر هايمان نمى كند، يک روز دلواپسى 
فردا. مدتى است فکرم مشغول اين تک بيت »بايد پارو 
نزد وا داد« ش��ده است. خوب است گاهى، دلمان را به 
دريا بزنيم، توكل كنيم و اميدوار باشيم موج بعدى كه 
مى آيد ما را به جاهاى خوب خوب مى رساند. باور كنيد   
همان فکرش هم خوب است، شما را به جاهاى خوب 

خوب مى رساند.

محمدرضا   نیک نژاد
آموزگار

گمشده ها 

شیب؟ جنگل؟ کار؟

آدم بعضى وقت ها نمى داند اين اتفاقى كه برايش 
پيش آمده از بخت بلندش اس��ت يا بخت بد و طالع 
نحسش. يعنى فقط هم به اين بستگى ندارد كه خود 
آدم از كدام زاويه به موضوع نگاه كند. نحوه نگاه كردن 
ديگران به اين موضوع و سبک برخورد و شيوه تعامل 
يا تقابل افراد ديگر هم خيل��ى در موضوع تأثير دارد. 
نمونه اش خود من همين جا و همين امروز. در سالگرد 
يک حماسه بايد طنز بنويسى. ناسالمتى دوم خرداد 
است. اما نمى دانى كسرى نورى مطلب را بخواند مثل 
ش��ادروان صابرى يک راست مطلب را شوت مى كند 
در بخش سبديات يا نه خوش خوشانش مى شود. از 
طرفى او هم نمى داند مدير مسئول موضعش چيست. 
مديرمسئول هم مانده اين مطلب چاپ بشود برخورد 
هيأت نظارت بر مطبوعات چيست. اعضاى آن هيأت 
هم... اوووووووو خيلى پيچيده ش��د. حاال چه اتفاقى 
مى افتد؟ بنده فيتيله را مى كشم پايين و مى نويسم. 
به صورت خودكار. احتم��اال همه مواضع هم تعديل 
مى شود و آب از آب تکان نمى خورد. اين طورى بخت 
و اقبال سراغ آدم مى آيد. دون فابيو كاپلوى بزرگ در 
مورد فوتبال جمله بسيار معروفى دارد كه مى گويد: 
من به شانس در فوتبال اعتقادى ندارم اما به آن نياز 
دارم. فکر مى كنم طنزنويس جماع��ت هم در ايران 
شامل همين موضوع مى شود. عدم اعتقاد به شانس 
و نيازمندى به اقبال خوش. حاال اگر از من بپرس��يد 
اين همه صغرى كبرى كردى اما نگفتى باالخره دوم 
خرداد چه اتفاقى افتاده به شما جواب مى دهم هيچى. 
نه خانى آمده نه خانى رفته. دوم خرداد فقط روز يک 
انتخاب مهم است. قرار است در اين روز مهم انتخابات 
فدراسيون بسکتبال انجام شود. لينک عرايض بنده 

هم با جست وجو در گوگل قابل دسترسى است و مو 
الى درزش نمى رود. 

كس�ری نوری: آخيش... خيالم راحت شد امروزم 
جستيم! 

پرهام ش�اداب 24س�اله: حاال كه ح��رف از آن 
واقعه نمى زنيد آدم مى تواند با خيال راحت زنگ بزند 
سوالش را مطرح كند. وزير كار گفته هر دقيقه براى 5 
نفر كار ايجاد مى شود. شما كه مسئول گمشده هايى 

به من بگو من بيکار دقيقا كى كار گيرم مى آيد؟ 
من: طبق محاسبات رياضى، با آمارى كه وزير داده 
س��الى دو ميليون و پانصد و نود و دو هزار نفر مى روند 
سر كار و چون تعداد بيکاران طبق آمار رسمى تقريبا 
همين تعداد است شما بايد منتظر بشينى بزک نميره 
و باهار  سال بعد بياد و كمبوزه و خيار بياد و همسايه ها 

يارى كنن شما برى سر كار
سپيده 37ساله: با اين حساب و طبق آمارى كه 
وزير داده يعنى ما از سال 1395 بايد نيروى كار صادر 

كنيم؟ اين باعث فرار مغزها نميشه؟ 
پاليزب�ان 75س�اله: من فکر مى كن��م آمار وزير 
مربوط به ايران نيست. يعنى احتماال ما هر دقيقه پنج 
كارگر چينى را مى فرستيم سر كار. از روابط عمومى 
وزارت رفاه درخواست مى كنم آمار كارگران ايرانى و 

خارجى سركار رفته را به تفکيک ارايه كنند. 
تورج 45ساله: بنده االن مدت مديدى است سر 
كار هس��تم اما درآمدى ندارم. ب��ه دولتمردان عزيز 
يادآورى بفرماييد جورى آدم را بگذارند سر كار كه دو 
ريال گير آدم بيايد. اين طور كه ما را سركار مى گذارند 

آمار بيکارى بايد منفى هم باشد. 
الميرا 28ساله: چرا هميشه ما ته صف هستيم؟ 
يک بار نش��د ما جز آن پنج نفر دقيقه اول باش��يم. 
سرش را بخورد جز نفرات ماه اول باشيم. فهرست سر 
صفى ها را منتشر كنيد احتماال با فهرست آقازادگان 

مو نمى زند. الو... الو... فکر كنم ستون پلمب شد. 

آب و  هوا

... بارش در شمال غرب
ب��ر اس��اس اطالع��ات دريافت��ى از نقش��ه هاى 
پيش يابى، در ش��مال غرب، س��واحل درياى خزر، 
دامنه هاى البرز و شمال شرق كشور ابرناكى، گاهى 
همراه با رعد و برق و وزش باد پيش بينى مى ش��ود. 
همچنين در برخى مناطق ش��رق و جنوب ش��رق 
كش��ور افزايش ابر و در بعد از ظهر ب��ارش پراكنده 
رخ خواهد داد. در اس��تان هاى آذربايجان ش��رقى، 
آذربايجان غربى، اردبيل، كردستان، زنجان، قزوين، 
گيالن، شمال سمنان و ارتفاعات مازندران در اولين 
روز هفته رگبار باران، گاهى رعد و برق و وزش باد را 

خواهيم داشت.

هواى ش��هر تهران امروز نيمه اب��رى و در پاره اى 
نقاط هم��راه با وزش باد پيش بينى ش��ده اس��ت. 
بيشينه دماى شهر تهران امروز 31 درجه سانتيگراد 
و كمينه آن 21 درجه س��انتيگراد پيش بينى شده 
اس��ت. هواى پايتخت براى روز يکش��نبه نيز نيمه 
ابرى، در پاره اى نق��اط همراه با وزش باد پيش بينى 
شده است. بيشترين دماى هوا در اين روز 32 درجه 
س��انتيگراد و كمترين آن به 22 درجه س��انتيگراد 

مى رسد. 
بنا بر اعالم معاون نظارت و پايش محيط زيست 
استان تهران، ش��اخص كيفيت هواى پايتخت روز 
گذش��ته به دليل وزش باد و گرد و خاک در شرايط 
ناس��الم قرار گرفت. بر همين اساس ميزان غلظت 

آالين��ده ذرات معلق با قطر كمت��ر از 2/5 ميکرون، 
بر روى ع��دد 94 قرار گرفت. همچني��ن با توجه به 
كاهش آالينده منواكسيد كربن از 41 به 39 نسبت 
به روز پنج شنبه، ميزان غلظت آالينده ذرات معلق 
كمتر از 10 ميکرون نيز در همين مدت از 39 به 52 

افزايش داشته است. 
در شبانه روز گذشته اهواز مركز استان خوزستان 
با بيش��ينه دماى 45 درجه س��انتيگراد گرم ترين 
و ش��هركرد مركز اس��تان چهارمح��ال و بختيارى 
با كمينه دم��اى 7 درجه س��انتيگراد س��رد ترين 
شهرهاى كش��ور بوده اند. طى هفته گذشته اردبيل 
و چهارمحال و بختيارى، س��رد ترين و  هرمزگان و 

خوزستان، گرم ترين استان هاى ايران بودند.

اروميه

تبريز

18

21

8

10

بجنورد
26

16

زنجان
21

12

اردبيل

بيرجند

16

22

9

11

ايالم
25

15

زاهدان
29

16

بندرعباس
38

23

سنندج
25

11

اهواز
45

26

خرمآباد
23

13

اراك
30

12

بوشهر
34

22

اصفهان
26

13

تهران
31

21

شيراز
35

15

شهركرد
10

7

يزد
30

16

ساري
29

14

قم
31

12

كرمان
33

19

سمنان
23

11

قزوين
25

12

ياسوج
18

10

رشت
31

16

ابوموسي
33

22

كرج
30

18

مشهد
25

13

گرگان
28

12

همدان
20

12

كرمانشاه
25

11
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رخداد
 شکست نيروهاى ايران در نبرد گرانيک 
در كنار رودى به همين نام، از سپاه اسکندر 

مقدونى )334 پيش از ميالد(
 آغاز محاصره نيشابور توسط سپاهيان 

چنگيزخان مغول )599 خورشيدى( 
 دس��تگيرى ژاندارک، دخت��ر انقالبى 
بورگونديايي ه��ا  توس��ط   فرانس��وى، 

)1430 ميالدى(
 اعالم استقالل هلند و خروج اين كشور از 

تسلط اسپانيا )1568 ميالدى(
 برقرارى اتحاد نظامي � سياسي 10ساله 
بي��ن آلم��ان و ايتاليا معروف ب��ه پيمان 
 فوالدی�ن مي��ان هيتل��ر و موس��وليني 

)1939 ميالدى(
 تأييد دكترین ترومن در كنگره اياالت 
متحده مبنى بر كمک نظام��ي و مالي به 
كش��ورهاي مورد تهديد كمونيس��ت ها 

)1947 ميالدى(
 تأسيس جمهوري فدرال آلمان )آلمان 

غربي( توسط متفقين )1949 ميالدى(
طلوع

 فریدریش روكرت – ش��اعر، مترجم و 
از بنيانگذاران شرق شناسى آلمان، مترجم 

اشعار حافظ به آلمانى )1167 ميالدى(
 كارل لين�ه - گياه ش��ناس و پزش��ک 
سوئدى، پايه گذار نظام امروزى طبقه بندى 

گياهان و جانوران )1707 ميالدى(
 فریدون رهنما - ش��اعر، روزنامه نگار و 

سينماگر ايرانى )1309 خورشيدى(
 آناتولی كارپف - قهرمان سابق شطرنج 
جهان طى سال هاى 1975 تا 1985 اهل 

روسيه )1951 ميالدى(
غروب

 ش�اه اس�ماعيل صفوی - بنيانگذار 
دودمان صفوى پس از 23 سال پادشاهى و 

در سن 37سالگى )903 خورشيدى(
 هنری��ک ایبس���ن – ش����اعر و 
نمايش��نامه نويس نروژى، صاحب آثارى 
چون خانه عروس��ک، مرغابى وحش��ى، 

دشمن مردم )1906 ميالدى(
 جان دیوی�س راكفلر – س��رمايه دار 
بزرگ، بنيانگذار شركت استاندارد اويل و 
اولين ميلياردر آمريکايى )1937 ميالدى(

 نص�راهلل فلس�فی - م��ورخ، محقق، 
ايران��ى  نويس��نده و ش��اعر   مترج��م، 

)1360 خورشيدى(
 ناص�ر حج�ازی – دروازه ب��ان س��ابق 
 تيم ملى فوتبال ايران و باش��گاه استقالل

 )1390 خورشيدى(


