w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r. i r

20صفحه |  500تومان

مهاجرت کارگران

شکاف  3برابری هزینه نسبت به دستمزد ،مهاجرت نیروی کار به کشورهای عربی را افزایش داده است

عضو پیشین شورای عالی مزد :حدود  70درصد کارگران ایرانی حداقل حقوق را دریافت ميکنند

صفحه5

سهشنبه  24بهمن  26 | 1396جمادیاالولی 1439
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روشی جدید برای کمک به مردم فقیر
در کنیا اجرا ميشود

پولآزاد

سازمان  GiveDirectlyدر پروژه ای ابتکاری در روستاهای
فقیرنشین کنیا اقدام به کمک نقدی مستقیم به فقرا ميکند

بهآنهابگومیتوانند

حوریه جهانبانی ،پژوهشگر فوق دکترا در باره دخترش «پرنیان» ميگوید

که با وجود ابتال به سندرم داون ،کنسرت پیانو اجرا ميکند
صفحه10

صفحه 9

سیاست

سیاست

جامعه

ورزش

واکنشها به مرگ کاووس سیدامامی و بازداشت تعدادی از
فعاالن محیط زیست ادامه دارد

سید علی خمینی در همایش
«روحانیت و انقالب»:

آلودگی هوا ،امسال ،چندین روز مدارس تهران و دیگر شهرها را
تعطیل کرده و بر روند تحصیلی دانش آموزان تاثیر گذاشت

حسین طیبی
آقای گل فوتسال آسیا :

اژهاي :خودکشي سيدامامي
در حال بررسي است
رئیس دادگاه انقالب :اتهامات بازداشت شدگان جاسوسی است

مردم از ما
توقع ندارند دروغ
را تبلیغ کنیم

آلودگیهای دردسرساز

صفحه 18

صفحه16

یادداشت

شهرونگ

سرمقاله

نگاهي به نتايج يك نظرسنجي()2
گفتهاند كه اعتراض فايده نــدارد و به اعتراضات
توجه نميكنند .اين پاســخ بســيار بدتر از اصل
شركتكردن بوده و به نوعی رویگردانی و ناامیدی
از بهبود وضع است26 .درصد گفتهاند كه از ناامني
و هرجومرج ميترسند24 .درصد گفتهاند به دليل
سوءاستفاده بيگانگان شركت نميكنم ،عليرغم
اينكه گفتهاند ناراضي هستند12 .درصد به دليل
عواقب اعتراض در تجارب قبلــي را ذكر كردهاند.
10درصد هم گفتهاند كه نميخواهند اصل نظام
زيرســوال برود10 .درصد هم تجربه ناخوشايند
كشــورهاي ديگر را مثال زدهاند (ميتوانستهاند
دو مورد را ذكر كنند ،لذا جمع درصدها بيشــتر از
صددرصد است).
مالحظه ميشــود كه مردم بســيار محتاطانه
و نجيبانه نظــر دادهانــد و نبايد از ايــن نجابت
سوءاســتفاده كرد .بايد به خواســت آنان احترام
گذاشــت .اين نجابت و نگرش مدني را در پاسخ
به پرسش بعدي نیز ميبينيم كه از مردم پرسيده
شده اســت در مواجهه با اين اعتراضات ،نظام چه
اقدامــي بايد انجام دهد؟ درحالــي كه 14درصد
برخــورد شــديد را توصيه كردهانــد35 ،درصد
پذيرش خواســتههاي آنان را خواســتار شدهاند
و 44درصــد نيز خواهان گفتوگــو با معترضان
شدهاند و پاسخ 7درصد هم ساير موارد بوده است.
به واسطه همين نگرش اســت كه مردم ارزيابي
بهتري از رفتار نيروي انتظامي در اين اعتراضات
داشــتهاند .بهطوري كه در مقايســه با تجمعات
قبلي38 ،درصد مــردم معتقدند كــه نيروهاي
انتظامي و امنيتي عملكرد بهتري داشــته است.
43درصد معتقد بودند كه رفتارشان تغيير نكرده
و 16درصد نيز بدترشــدن رفتار را ذكر كردهاند و
در مجموع 46درصد رفتــار اين نيروها را خوب و
خيلي خوب و 30درصــد ضعيف و خيلي ضعيف
ارزيابــي كردهاند و 21درصد نيز متوســط اعالم
كردهاند.
اين ارزيابي درباره صداوســيما قدري متفاوت
اســت .درحالي كه 22درصد معتقــد بودهاند كه
نمايش واقعيــات تجمعات اخير در صداوســيما
محقق شــده61 ،درصــد برخالف ايــن نظر را
داشتهاند و طبعا ريشه و علت گرايش به رسانههاي
خارجي و شــبكههاي مجازي همين برداشــت
از فاصله صداوسيما با انتشــار حقايق است .با اين
حال ،عملكرد صداوســيما را نســبت به گذشته
قدري مثبتتر ارزيابي كردهاند27 .درصد معتقد
بودهاند كه پوشــش اخبار تجمعات نسبت به قبل
بهتر شده49 ،درصد اعتقاد داشــتهاند كه فرقي
نكرده و 21درصد نيز معتقد بودهاند كه بدتر شده
است.
اميدواريم اين مجموعه اطالعات موجب شــود
كه سياســتهاي رســمي در خيلي از زمينهها
اصالح شود.

زلزله و تغذیه
رقیبان اصلی ما
بودند!

روزهای آموزشی مدارس تهران
در پنج ماه گذشته  11درصد کاهش داشته است

صفحه 2
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در ادامه يادداشــت قبلي كه درباره نظرسنجي
اخير موسسـ�ه ايسـ�پا از اعتراضات ديماه نوشته
ش��د ،اكنون به بخشهاي ديگر اين نظرســنجي
نيز اشاره ميشــود .از مردم پرســيده شده است
كه خواســته اصلي معترضان و شركتكنندگان
در تجمعــات چه بوده اســت؟ بهطــور معمول
پاســخ به اين پرســش به معناي نظــر و مطالبه
فرد پاسخگو نيز هست .سه پاســخ اول به ترتيب
بهبود وضعيــت اقتصادي و فضاي كســبوكار با
69درصد ،رفع فســاد مالي و اداري با 30درصد و
بيعدالتي 21درصد قرار داشتهاند (البته هركس
ميتوانسته دو گزينه را پاســخ دهد كه جمع آن
از صددرصد بيشــتر شــده اســت) .هنگامي كه
علل نارضايتي پرســيده شده اســت نيز تا حدود
80درصد افــراد موارد اقتصــادي از قبيل گراني،
بيكاري ،مشــكالت اقتصادي و معيشت سخت را
ذكر كردهاند .همچنین و در مجموع نيز75 ،درصد
مردم اعالم كردهاند كه از شــرايط كشور رضايت
ندارند .بنابراين مشــكالت اصلي مردم اقتصادي
معرفي شــده اســت ،ولــي هنگامي كــه درباره
تحليل وضع سياسي كشــور پرسيده شده است،
11درصدشــان وضع موجود را خوب دانستهاند.
64درصد نيز خواهان انجام اصالحات شــدهاند و
25درصد نيز معتقدند كه تغييرات بايد اساســي
باشــد .بنابراين اغلب پاسخگويان معتقد به نوعي
اصالحات هستند ولي راهحلي كه براي اصالحات
پيشــنهاد ميكنند ،اقتصادي نيست ،بلكه دقيقا
سياسي است44 .درصد تفاهم بر سر منافع ملي را
توصيه ميكنند ،حدود 7درصد ادامه وضع موجود
را پيشــنهاد كردهاند16 ،درصــد تنشزدايي در
روابط بينالمللي و 15درصد هم به مســائل ديگر
پرداختهانــد و 19درصد هم اظهار داشــتهاند كه
نميدانند .بنابراين بيش از 75درصد افراد پاســخ
داده به اين پرسش ،راهحل سياسي براي برونرفت
از اين وضع را پيشنهاد كردهاند كه ايده منطقی و
معقولی است.
نكته بسيار مهم اين است كه مردم در برابر اين
پرسش كه آيا تمايل به مشاركت در اين تجمعات
اعتراضــی داريد ،فقــط 10درصد پاســخ مثبت
دادهاند و البتــه 41درصد هم آن را مشــروط به
قانونی و مسالمتآميزبودن کردهاند و 48درصد نيز
اعالم داشتهاند که در هرصورت شركت نميكنم.
بنابراين اگرچه بايد خيال حكومت حداقل در اين
مقطع آسوده باشد كه اكثريت قاطع در اعتراضات
مشابه شركت نميكنند ،ولي از يكسو معلوم نيست
اين رفتار خویشــتندارانه ادامه يابد ،زيرا پاسخها
ناظر به وضعيت فعلي اســت و از سوي ديگر ،اين
عدم مشاركت مبتني بر داليلي است كه حكايت از
روحيه محتاط مردم ميكند و نبايد از اين روحيه
سوءاســتفاده كرد ،زيرا پاسخگويان در برابر اينكه
چرا شركت نميكنيد ،چنين گفتهاند؛ 31درصد

عکس :مهدی حسنی /شهروند

سمانه خادمی -شهروند | وقتی ریشسفید
روســتا در شــهریور ماه به ســراغش آمد تا او را به
جلسهای دعوت کند که قرار بود زیر درختان آکاسیا
تشکیل شــود ،نورا اودهیامبو ،کمی تردید داشت.
قرار بود یک سازمان بشردوستانه که اسمش «کمک
مســتقیم» بود خود را به مردم روستا معرفی کند.
نورا چندان به این جلســه خوشــبین نبود؛ باز هم
یک سازمان بشردوســتانه دیگر و در ادامه هیچ! از
راه رسیدن کارکنان ســازمان بشردوستانه چندان
برای نورا تازگی نداشــت و خروج آنها از روستا نیز
مسألهای معمول بود .روستای نورا در نزدیکی شهر

بوندو واقع شده است .شــهری که در شرق سواحل
دریاچه ویکتوریا قرار دارد و یکی از فقیرنشینترین
مناطق کنیاســت .نزدیک به نیمی از ســاکنان این
منطقه مجبورنــد با درآمد کمتــر از  2یورو در روز
زندگی خود را بگذرانند .در بیشــتر روســتاها ،نه
برق هســت و نه آب و تنها مشاغلی که در دسترس
اســت ماهیگیری ،گلهداری و کارگری است ،حتی
این مشــاغل هم چندان در دسترس نیستند .دهها
سال است که ســازمانهای بشردوستانه خصوصی
از سراسر جهان تالش کردهاند این منطقه را توسعه
ببخشند...

با رویش جوانهها چه میکنید؟

ننه جون :ماشین
وارداتی که به ما نرسید
بذار منم یه لقمه از
قاچاق بخورم!

|عبدالرسولوصال|مدیرمسئول|
آنچــه در روز  22بهمن اتفاق افتاد را شــاید
بتوان در یک جمله خالصه کرد؛ ما شــاهد یک
«جامعه زنده» هســتیم! کم نیســت تاریخچه
انقالباتــی که راه به خطا بردند و از مســیر خود
بازایســتادند .کــم نیســتند حرکتهایی که
پر از ریــزش بودهاند و هیچ رویشــی را در خود
نپروراندهاند .مشارکت مردم و حفظ و تداوم آن
يک ضــرورت اجتنابناپذير بــراي یک انقالب
تلقي ميشود .همواره مردمان حاضر در صحنه
راهپیماییها با حضور خــود اين پيام را مخابره
ميکنند که نســبت به سرنوشت خود بيتفاوت
نيســتند بلکه حساساند و مســئوليت خود را
درکنشهــاي اجتماعي ،اقتصادي و سياســي
پذيرفته اند .این کنشهــا در طول تاریخ چهل
ســاله انقالب اگر چه با افت وخیزهای فراوانی
روبرو بوده و قطار انقالب بارها و بارها مسافرینی
را به حق یا اشتباه پیاده کرده است اما آمار انبوه
آنانی که بر این قطار سوار شدهاند ،را ميشود در
مناســباتی همچون راهپیمایی  22بهمن سراغ
گرفت .حضوری بی بدیل و اســتثنایی .آنهم در
روزگار نقــد و تحلیلهای خصمانه و شــکوه و
شکایتهای به حق و جانانه.
بدينسان اســت که ميگوییم مهمترين اثر و
برکت مشــارکت مردم در سرفصلهای انقالب،
زنده بودن جامعه و برخورداري از حيات اســت.
زنده بودن جامعه ویژگیهای خاص خود را دارد،
بدون «خرد» و «جنبش» حیات طیبهای در کار
نیســت .بروز انقالب تجلي حساســيت جامعه
نســبت به سرنوشــت خود بود و تداوم حضور
مردم حاکي از نشان دادن واکنشهاي مناسب،
نســبت به کنشهاي محيطي دوران مختلفی
اســت که بر انقالب تحمیل شده یا زاییده تفکر
انقالبی است .واکنش مناســب نیز جز در پرتو
بصیرت و آگاهی شکل و توسعه نمییابد.
وجود سرمایه اجتماعی مردم،هم نشانه زنده
بودن و بيداري جامعه اســت ،هــم زنده و بيدار
بودن جامعه را تقويت کرده ،استمرار ميبخشد
و به همین جهت اســت که ميگوییم رویشها
از ریزشها بیشــتر و بیشتر اســت .از يک سو،
هر چه سطح مشــارکت در جامعه افزايش يابد،
کنش اجتماعي،ســازمان يافتهتر ميشود و در
هر کوی و برزن و مســجد و مدرسه و دانشگاه...
آوای وحدت و همدلی سر داده ميشود ،از سوي
ديگر ،هر چه کنش اجتماعي ســازمانيافتهتر و
نظاممندتر باشد ،ســطح باالتري از مشارکت را
ايجاد ميکند و خیل عظیمی را فارغ از جغرافیا
و نژاد در سراســر کشــور مهیای نقش آفرینی
ميبینیم .بنا بــر اين حادثه حضــور روزافزون
مردم هر ســاله ،يک کنش مثبت ،کارساز و پر

برکت اجتماعي است که در بستر آگاهي و اراده
و خواست روئيده و نشــانگر حيات يک جامعه
است .جامعهای که بسیاری از تحلیلها به غلط،
سرنوشت دیگری را برای او در نسخه ميپیچند.
برخــاف پیــش قضاوتهــا و تحلیلهای
مغرضانــه هیچگاه در راهپیمایــی  22بهمن از
آمریت خبری نبوده و نیســت .سامانه فرهنگ
آمريت  -تابعيت برای مردم همیشــه در صحنه،
معنایی نــدارد چرا که اساســا مهمترين عامل
ضد مشارکت در يک جامعه قوي بودن فرهنگ
آمريت-تابعيت است .در فرهنگ تابعيت ،انتظار
مردم ،از خودشان نيســت بلکه منتظر آمرانند
که انجام کارهــا را بهعهده گيرنــد .اما در تمام
این ســالها مردم نشــان دادهاند که بار انقالب
را این مردم کــف کوچه و خیابــان بودهاند که
بردوش کشــیدهاند .هرجا احساس نیازی بوده
اســت ،این مردم بودهاند که با حضــور خود و
فعالیت داوطلبانه خود پیشرو و علمدار بودهاند.
حضور آنان چيزي بيشــتر از سهيم بودن وسهم
داشتن است،حضور مردم فعاليتي است ارادي.
آنان بازيگراني فعال ،آگاه ،بيــدار و زندهاند ،نه
فقط تماشــاگري صرف .این موضوعی است که
گردانندگان تشــکلهای همســو با انقالب و یا
حتی اپوزیســیون و ضد انقالب گاه از آن غافلند
چــرا که خــود در پهنه آمریــت قدرتطلبی و
قیممابی گرفتارند و تلنگرش را هر بار در ایام اهلل
ميخورند و باز هم فراموششان میشود.
بدخواهان شاید ایرادشــان این باشد که بوی
بهبود اوضاع مردمان بهویــژه از منظر اقتصادی
شنیده نمیشــود پس از چه روی پای در عرصه
مشــارکت ميگذارند؟ از چه روی حضورشــان
زبانزد میشــود و .....اتفاقا پاســخ این سئوال در
حضور و تداوم حضور مردم نهفته اســت .زندگي
یک جامعه و کشور ،هیچگاه بازيچه دست اقبال
و شــانس نيســت .آنان که در زندگي سیاســی
اجتماعــي خود مشــارکت نميورزنــد در واقع
عنان زندگي و حيات جمعي خــود را به بخت و
اقبال و آمران ميســپارند .بخت و اقبال هيچگاه
نميتوانــد يک زندگي شايســته را بــرای یک
کشــور پهناور مانند ایران بســازد .بدیهی است
که در پای صندوقهای آرا هــر زمان که حضور
مردم کمرنگتر بوده اســت ،گرایشاتی در بدنه
مدیریتی کشور حیات بخشــیدهایم که همانان
عامل رکود و توقف در روند بهبود جامعه شدهاند.
اسـتمرار هـر جنبـــشى ،منوط بـر زنده نگاه
داشتن انگیزههاى اولیه و اصلى آن جـنبـــش
اســت و انگیزههاى اصلى مردم ما در سال 57
چیزی جز اســتقالل فرهنگى ،آزادى سیاسى
و جـــمهورى اســامى نبود .مداومــت مردم

در حضورشــان و اســتمرار شــعارهای اصلی
آنــان حکایت از وجود و تقویــت انگیزهها دارد.
انگیزههایی که جنسشــان در هر نســل و دهه
یکی اســت .نوع بیان و تفاوت درنحوه رسیدن
به آن موجب نمیشود که نســلهای گوناگون
در کنار هم قرار نگیرنــد و آن زیبایی بصری که
در یکشنبه موعود شــاهد آن بودیم را هر ساله
مشاهده نکنیم .حضور نسلهای جدید موجب
نوسازی انقالب میشود .از عوامل تداوم انقالب،
نوســازی مادی و معنوی در سطح جامعه است.
همین نوســازی مادی و معنوی است که باعث
ميشــود هر کســی از هر گروهی با هر پوشش
و اعتقادی در کادر تصویری انقالب قرار بگیرد.
کادری که واقعی اســت و همه جهانیان در 22
بهمن ش��اهد آن بودهاند و خواهن��د بود ،البته
برای این تداوم شــرط مهمی وجــود دارد که
ميتوان آن را در سخنان رهبری معظم انقالب
اسالمی مشــاهده کرد؛«انقالب زنده است ،این
اصول زنده اســت؛ هیچ مانعى ندارد که برگ و
بار عوض بشــود .خزانهایى در راه اســت؛ این
یک حرکت طبیعى اســت براى موجودات زنده
عالم .همیشــه ریزش و رویش وجود دارد؛ مهم
این اســت که در کنار ریزش ،رویش هم وجود
داشته باشــد؛ و امروز اینجور اســت .واقعیت
قضیه این اســت که این ملت بــا حرکت خود،
با حضور خود ،با نشــاط خود ،بــر روى همهى
توطئههــا خط بطالن کشــید ،بعــد از این هم
همینجور خواهد بود؛ منتها شــرطش ادامهى
تقواســت ،که تقوا موجب رحمت الهى است .به
خودمان مغرور نشــویم .مغرور شدن ملتها و
مسئوالن ملتها همیشه مایه سرنگون شدن و
سقوط آنها شده اســت .هیچکس نگوید «من»
کردم .خداى متعال در قرآن با لحن استهزاءآمیز
نافذ خــود مىگوید که قارون گفــت« :قال انما
اوتیته على علم عندى»؛ مــن خودم بودم که با
توانایى خودم توانستم به این نقطه برسم! خداى
متعال او را در اعماق زمین سرنگون کرد .ما باید
تالش کنیم؛ ما باید مجاهدت کنیم .هیچ ملتى
بدون مجاهدت ،بدون تالش ،بدون ابتکار ،بدون
نوآورى ،بدون فتح مراحل گوناگون پیشــرفت،
به جایى نمىرسد؛ اما برکت از خداست ،توفیق
از خداست و تقوا زاد راه اســت؛ لذا توصیه همه
پیغمبران تقوا بوده است*».
مخاطب طرح شــهرونگ دیروز و یادداشــت
امروز عناصر مفلوکی اســت که دلشان تنها به
سراب ضعف انقالب خوش است.
* بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رئیس
و مسؤوالن قو ه قضائیه و خانوادههاى شهداى
فاجعه هفتم تیر ۱۳۸۴/۰۴/۰۷
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مناظره علی
کریمی و ساکت در صداوسیما
علی کریمی:
محمدرضا ساکت:

| سال پنجم | شماره 1344

شما بهتره من که ساکتم!
همون ساکت نشستم یه گوشه
باقی بمونید! نون و قراردادم رو
میخورم!

گمشدگان
چهارصدمین تاکسی مرسی!
شهرام شهيدي
طنزنویس

shahraam_shahidi@yahoo.com

در پی توقیف محموله

|سوشيانسشجاعیفرد|

ننه جون :ما
شین وارداتی که به ما نرسید
بذار منم
یه لقمه از قاچاق بخورم!
دندان مصنوعی قاچاقی

می
گویم چهارصــد .میگوید اس
چهارصد؟
ترکیه خریده یا عربستان؟
می
گویــم :نخیر .چرا تــا من حرف
میزنم،
یاد موشک و سامانه دفاعی و
اینجور
چیزها میافتی؟ میگوید :از
بس
کالمت تند و نیشدار است ،آدم
را یاد
سامانه دفاعی میاندازی .خب
پس
چهارصد چی؟ اگر منظورت این
اســت که
کارتونیست |
چهارصد تومان دارم به تو
naeemator@gmail.com
قرض
بدهم،
بایــد
بگویم
این
پنبه
را
از
گوشــت خارج کن .حقوقهای ما
را مثل
خیلی از کارگران و کارمندان
دیر می
دهنــد
و...
می
گویم:
باالغیرتا
ننه من
غریبم بازی در نیار .کی از تو
پول
خواستم که این بار دومم باشد؟
تازه با
چهارصد
تومان
من
چه
غلطی
میتوانم
بکنــم؟ میگوید :خب پس
بنــال
چهارصد چی؟ اگــر منظورت
تعداد
یوزهای
باقی
مانــده
در
ایران
اســت،
باید بگویم نصــف این تعداد
اســت.
جواب میدهم :دفعه آخرت
باشد اسم
یوز
می
آوری
ها.
یوز
دیدی
ندیدی .تو
نمیدانی االن و در شرایط
اخیر
مطرحکردن نــام یوز خط قرمز
روزنامه
اســت؟ کوفتم کردی اصال.
می
خواستم کلی شوق کنم و با ذوق
بگویم که
این چهارصدمین شــماره
شهرونگ است .همین.
راســتش این رفیق و همکار ما از
آن موقع
نشســته روی پلهها و فقط
بر و بر مرا
نگاه میکند و آه میکشد.
البته
ســیگار هم میکشد که چون
بدآمــوزی دارد ،نمیگویــم .همان
آه می
کشــد
و
جوری
خیره
است به
من که
کســی به مریض رو به فوتش
اینطور
نگاه نمیکند .میپرسم :چی
شد؟
خوبی؟
با
دســتمال
یزدی
اش
عرق روی
پیشانیاش را پاک میکند
و می
گویــد :من که خوبم .شــماها
خوبیــن؟
چیزیتون نشــده؟ البته از
نظر
مغزی کــه مطمئنــم ناخوش
احوالید.
وگرنه آدمی که عقل داشته
باشد،
چهارصد
شماره
طنز
و
کارتون
درمیآورد؟
البته
اینقدر حرفش درست است
و مــو
الی
درزش
نمی
رود
که
به
قول
آن عزیز
در توییتر «از پاسخ میمانم»
مثل
رضــا رشــیدپور کــه وقتی
حاتمی
کیــا
در
اختتامیه
جشــنواره
فیلم فجر
از ســر تا پای صداوسیما را
شستوشو داد ،از پاسخ ماند.
یا مثل
ما
که
وقتــی
جواد
خیابانی
میگوید؛
«به دفاع مطلق در فوتبال
میگوییم
دفاع اتوبوســی .بگذارید
در
فوتسال اســمش را بگذاریم دفاع
مینی
بوســی ».از پاســخ میمانیم.
اصال تا
حــاال دیده بودید کســی به
این
قشنگی تناســب ببندد؟ از این
به بعد
خوب یادمان باشــد نســبت
فوتبــال
به فوتســال مثل نســبت
اتوبوس
اســت به مینیبــوس! اصال
همه این
چیزهایی که تا االن گفتیم
را ول
کنید و بچســبیم بــه همین
دفاع
مینی
بوســی.
اوال
چــرا
یکنفر
در ایــن
مملکت نیســت یــک واژه
کوچه اول
خوب
فارســی ،جایگزین اتوبوس و
مینیبوس
کوچه دوم
کند؟ ترکیب اتو و بوس را
| ســيدجواد قضایی| نمرات
پایان ترم آمد .من به زور پاس شدم،
دریابید.
آدم به هرجای این مملکت
وحید با خوشحالی آمد و گفت که
مشروط شده و طبق شرطی که
نــگاه می
| ارمغانزمانفشمی|
بستیم،چوننمرهمنباالترشده،
کنــد ،از پاســخ میماند.
بایدشامبدهم.گفتم«:ابراهیمقول
بعدش
داده
بود اگه بیست بشه شام با اونه.
هم دفاع مینیبوســی آقای
مدیرگروه هم که فامیلشونه ،بزن
بریم
خیابانی؟
باران
پیشش».وحیدگفت«:باهمینلوس
آنوقت فکر کردهای روی
بازیاشاگرداولشد».رفتیمپیش
ابراهیم که جلوی
دفاع
دانشکده نشســته بود .زدم روی
متمرکز یک تیم در بازی «گل
شانهاش و گفتم« :کی برامون شام
میخری؟»باصورت
کوچک»
اشکبارش
باید
نگاهی
چه
کرد
و
گفت:
سرسبز
اســمی
بگذاری؟
«لعنتبهایندانشگاه!شکایتمروبه
شوند ســبزهزاران در
خدامیبرم!»باترس
اســمش
زیــر ترنمــات باران
گفتم«:داداشبخداپولندارمشام
را بگذاریم دفاع «تاکســی
بخرم،سکتهندهمنو،چیشده؟
نگوکهبیست
در شهر
نشدی!».ابراهیماشکشراپاککردو
مرســی؟» خوبه؟ بیخودی عصبانی
اگرچه نیست سبزه در
گفت«:نهباباغلطکردنبهمبیست
ندن ».وحید
شدم.
یاد مــیآورد بهاران
گفت« :جایزه شاگرد اولی ندادن؟»
چهارصد شــماره در خدمتیم
ابراهیم با دلخوری جواب داد« :نه بابا
مگهجرأتدارن
در
و اگر خدا
جایزهندن؟»دوتاییگفتیم«:پس
پارک به روی نیمکتها
بخواهد ،باز در خدمتتان
چته؟»ابراهیمورقهتقدیرنامهاشرا
نشانماندادوگفت:
زیباســت تعامالت یاران
هستیم.
«اینجانوشتهجنابآقایدولتی
همین را میخواستم بگویم.
این
کیا!دولتیکیایخالی!نمیفهمن
من مهندس دولتی
مرسی! ا َه!
جلــوه رحمت خداوند یک
کیای عزیز هستم؟!» وحید پرید از
حال دگر دهد به تهران!
پشت ،گردن ابراهیم را گرفت و
خمشکرد،
منپولکیفشراازتویجیبش
قاپیدم.شببیفاستراگانوفخوردیم.

قاچاقچی :از
ایران مغز میبریم اونور مرز،
به جاش دندون مصنوعی
وزیر بهداشت :دندانها میاریم! یک وزیر کهنسال:
محموله دندان مصنوعی،
دستدوم بودند و
برای مصرف شخصی بوده!
خوب هم مسواک نشده بودند!
#مصنوعی #پیرم
ردان_قاچاقچی #عقل_جن #شهرونگ
| نعيم تدین |
تماشاخانه
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جامعه

توئیت لند

گروگانهای
شهریه
علی رمضان  :قشنگ

معلومه یه سری سیمرغها رو

والدین گرفته بودند برای بچه

هاشون .فقط دادند رشیدپور،

اسمشون رو سر صف بخونه.

سید ول

گرد حسینی  :بچه خواهرم

میخواد در آینده بازیگر

کوچه سوم

| شهاب نبوی| چند وقت
پیش دیدم اساماس واریز پول برام
اومد .با خودم گفتم ،حتما از یکی
طلب داشتم که یادم نمیاد .شروع
کردم به خرجکردن .اول رفتم
رســتوران ،از اینا که بشکن میزنی
گارسون میاد جلوت دوال ،راست می
شــه .بعدم رفتم یه دونه از این
گوشی جدیدها
خریدم .یه آسانسور هم پیدا کردم و
توش زرت و زرت عکس گرفتم.
برای اولینبار
هم رفتم کافه و قهوه ســفارش
ندادم .اون اسمی که توی منو از همه
سختتر بود رو
انتخاب کردم .آخرم انعام بچهها رو
دادم و اومدم بیرون .آرزو داشتم
تاکسیدربستی
بگیرمووقتیرانندهپرسیدچقدر
میدی؟بگم«:مهمنیست ،فقط
حرکت کن».
با تهمونده پول هم چند تا بسته
سیگار از این خارجیها خریدم .تو راه
برگشت به
خونه بودم که رئیس شــرکت زنگ
زد
و
گفت:
«توی حسابداری اشتباه
شده ،وام آقای
تاجیک رو ریختند به حساب تو.
صبح یادت باشه اومدی براش کارت
به کارت کنی».
چون پول نداشتم بدم ،از شرکت
اخراج شدم و پول رو هم بعد چند
ماه ،با قرض و
قوله پس دادم اما یه روز اونطوری
که
دوست
داشتم زندگی کردم.

بشه از االن فرستادیمش

کالس فوتبال که ایشاهلل

در آینده به هدفش برسه

گزارشی از دانشآموزان یک
پیشدبستانی که به دلیل ندادن
شهریه در یک کالس جدا شدند
صفحه 9

حادثه

مرگ زنان زائر
در جاده «دیهوک»
اتوبوسی با  45مسافر قبل از رسیدن
به مشهد واژگون شد
در این حادثه  9زن کشته و  36نفر
راهی بیمارستان شدند
صفحه 15

ورزش
گزارشیازاعتراضباشگاههابه
تاقتصادیفدراسیونفوتبال
سیاس 

خونباشگاهها
بهجوشآمد
چند باشگاه پرطرفدار قصد دارند
قرارداد تبلیغات محیطی امضا کنند
صفحه 14
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