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نمایندگان کارگری و کارفرمایی
روی ا داد باالی دو میلیون تومان چانهزنی میکنند
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تومان

حس روحانی در ومی روز از فر خود
با آیتا یس انی م قا کرد

ﻋﺎدل ،ﮔﻠﺰار؛ ﯾﮏ
دوﻗﻄﺒﯽ ﺟﺬاب

ازتا سترده
ی دیدار

حاشیهوجن ا دراخ امیه
ه با جشنوار جام ج
همرا بود
صفحه

دو دﻟﯿﻞ ﺑﺮای
ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ اﺳﺘﻘﻼل
و ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ

ازمان لیگ با برنامه فشرد ا ک
بود ،انگار داوران ه نمیخواهند
تی شفر و بران و در آ یا حرفی
برایگف داش هباشند

م و ا و ر انههای ربی تحلیلهای م سو ی را به جریان
فر روحانی به را اخ ا دادند م نا و ا ا تحلیل ای
ر انه م مرک بر ای تحلیل بود که ترام جنگ را به روحانی
ال ایر در راب ه با
باخت برر ی مس له احیای تواف
تر ی مرزها بی دو کشور نی ازجمله محورهای مورد توجه بود

خواهر و برادر داو لب ی دی از
انگی هایخود میگویند

لی پهلوان
در گفتوگو با شهروند :

حس آ رکی زندگیا را
وق گرف ر ایت کرد

صفحه

صفحه

صفحه

صفحه

صفحه

گ ار شهروند از را ه قدی فرهنگ و هنر و را ه جدید
م از های ال رونی ی که شهرداری تهران قرار ا ت آن را احیای فرهنگی کند
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»ﻫﻼلاﺣﻤﺮ«
ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮد را دارد
ﻗﺎﻧﻮن داوﻃﻠﺒﯽ

ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﮔﺮوه آرﯾﺎن
درراه اﺳﺖ

داﺳﺘﺎن
ﻣﺮدیﮐﻪ آزادی
ﻫﺪﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ

اﯾﻨﺠﺎ ﻻﻟﻪزارﻣﯽﺷﻮد؟
صفحه

يادداشت ۲

يادداشت يک

چهارشن ه ور را یا
ﺷــﺎﯾﺪ ﺑــﺎ ﺧﻮاﻧــﺪن اﯾــﻦ ﺗﯿﺘﺮ
ﮐــﻪ »ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﺳــﻮري را
ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ« ،ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪه
ﻓﻮري ﺑﻪ اﯾــﻦ ﻣﻌﻄﻮف ﺷــﻮد ﮐﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣــﺎ ﻣﺮدم ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﺳــﻮري رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺰﻧﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﯿــﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺨﺎﻃﺐ
اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ
اﯾﻦ اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧﺎن در ﻣﯿﺎن
ﻣﺮدم آنﻗﺪر ﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺬﮐﺮي ﻧﯿﺴﺖ .در ﺟﺎﻣﻌﻪاي
ﮐﻪ اﻧــﻮاع و اﻗﺴــﺎم ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ ﺑﺮاي
رﻓﺘﺎر ﺳﯿﺎﺳــﯽ وﺟﻮد دارد ،ﻣﺮدم
ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ آﯾﯿﻦ ﺳــﻨﺘﯽ و
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را آﻟﻮده ﺑﻪ اﻣﻮر دﯾﮕﺮ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﺻﻠﻰ اﯾﻦ
ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ.
درواﻗﻊ اﮔــﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ
ﻫﺮ دﻟﯿﻠــﯽ و از ﻣﻮﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳــﯽ و
ﻗﺪرت وارد دﺧﺎﻟــﺖ در ﯾﮏ رﻓﺘﺎر
ﻋﺎدي ﻣﺮدم ﻣﺜﻞ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷــﯿﺪن
و رﻧﮓ آن ﯾﺎ ﺳــﻨﺖﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ و
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ آن رﻓﺘﺎر را
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮش
واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ واﮐﻨﺸﯽ
ﺑــﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸــﺎرﻫﺎى ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﭘﯿﺸــﯿﻦ در ﺟﻬﺖ اﺳــﻼمزداﯾﯽ و
ﺗﻘﻮﯾــﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﯿﺶ از اﺳــﻼم.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻣــﺮدم در ﺑﺮاﺑﺮ آن
ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫﺎ واﮐﻨﺶ ﻣﻨﻔﯽ ﻧﺸــﺎن
دادﻧــﺪ ﺑﻪﻃــﻮرى ﮐﻪ ﺳــﺎلﻫﺎي
ﻣﻨﺘﻬــﯽ ﺑﻪ اﻧﻘــﻼب و ﭘــﺲ از آن
ﺑﺮﺧــﯽ از ﻣﺮاﺳــﻢ و آﯾﯿﻦﻫﺎ ﻣﺜﻞ
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﺳــﻮري ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ رﻓﺖ
و ﺿﻌﯿﻒ ﺷــﺪ .اﯾﻦ وﺿﻌﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﺑﻮد .وﺿﻌــﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷــﺖ
ﻣﺪﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴــﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷــﻮد.
ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘــﻼب ﻋﺪهاي
ﻫﻤﺎن ﻣﺴﯿﺮ را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﯿﻮه و اﻟﺒﺘﻪ
در ﺟﻬﺖ ﻣﻌﮑﻮس ﻃﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻫﻤﺎن ﻧﺘﺎﯾﺞ را در ﺟﻬﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻪ

ن نیم

دﺳﺖ آوردﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﻨﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺮدم ﭼﯿﺰي ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
دﺳﺘﻮر دوﻟﺖﻫﺎ و از ﺑﺎﻻ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ.
رژﯾــﻢ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﮐﻪ ﺑــﻪ ﺻﻮرت
دﺳــﺘﻮري و ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ
ﻣﯽﺧﻮاﺳــﺖ ﺑﺮﺧــﯽ از ﻋﺎدتﻫﺎ و
آﯾﯿﻦﻫﺎى ﻣــﺮدم را ﺣﺬف و ﺑﻪﺟﺎى
آن ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ را زﻧﺪه و ﭘﺮروﻧﻖﺗﺮ
ﮐﻨﺪ ،ﻧﺘﯿﺠــﻪاي ﻣﻌﮑﻮس را ﮔﺮﻓﺖ.
در دﻫﻪﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ
ﺗﻤﺎﻣــﯽ ﻣﻈﺎﻫﺮي را ﮐﻪ اﺳــﻼﻣﯽ
ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﺑﺮﭼﯿﻨﯿــﻢ ،وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﮑﻮس داد .ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻣﺮدم
ﺗﻌﺎرﺿــﯽ ﻣﯿﺎن آﯾﯿﻦﻫــﺎي ﻣﻠﯽ و
دﯾﻨﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ .ﻫﻤﺎنﻫﺎﯾﻰ
ﮐﻪ در ﻋﺎﺷــﻮرا ﺳﯿﻨﻪزﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
ﭼﻪ ﺑﺴــﺎ در ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﺳــﻮري و
ﺳﯿﺰده ﺑﻪدر ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ادﺑﯿﺎت ﻣﺴــﺌﻮﻻن در ﺑﺮوز ﺷﺪت
ﻋﻤﻞ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﺳﺎﯾﺶ ﻣﺮدم
را در ﺟﺸﻦﻫﺎي ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﺳﻮرى
ﭘﺎﯾﺎنﺳــﺎل ﻣﺨﺘــﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨــﺪ،
ﻧﻤﻮﻧﻪاي از اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﺳــﻢ دروﻧﯽ ﺷﺪه
از ﺳــﻮى ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻗﻄﻊ
ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺟﺎزه داد ﮐﻪ آﺳــﺎﯾﺶ ﻣﺮدم
ﻣﺨﺘﻞ ﺷﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮي ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ
و ﭘﻠﯿﺲ ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه در
ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ اﻣﻨﯿﺖ دارﻧﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ را
ﻣﯽﺗﻮان ﺑــﺎ ادﺑﯿﺎﺗﯽ ﻫﻤﺪﻻﻧﻪ ﮔﻔﺖ
و اﯾﻦﮐﻪ ﻣــﺮدم و ﺟﻮاﻧــﺎن ﭼﻨﯿﻦ
رﻓﺘــﺎرى ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐــﺮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻻن وﻇﯿﻔﻪ ﺑﺮﺧﻮرد
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ را دارد .ﻣﻬﻤﺘﺮ اﯾﻦﮐﻪ
ﻧﻬﺎدﻫــﺎي دوﻟﺘﯽ و ﺷــﻬﺮداريﻫﺎ
ﺑﺎﯾــﺪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ را ﻓﺮاﻫــﻢ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺮدم و ﮐﺴــﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در
اﯾﻦ آﯾﯿﻦﻫﺎ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ
آنﺟﺎ ﺑﺮوﻧﺪ و ﺑــﺎ آراﻣﺶ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ
ﺟﺸﻦ و ﺳﺮور ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﻣﺮدم اﯾﺮان
ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﻣﯿﺎن آﯾﯿﻦﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ.
ﭘﺲ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪﺳــﻮري را ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﮑﻨﯿﻢ.

م وعا

ه ک ا پناه رند

یاو باقی| ﺳﺎل را در ﺣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻰﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
و ﻧﺸﺮﯾﺎت ﮐﺎﻏﺬى ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ دوران ﺣﯿﺎت ﺧﻮد را در دهﻫﺎ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻰﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪ و اﻣﺎ و اﮔﺮى .ﻓﺸﺎرﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى،
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺮوش و آﮔﻬﻰ و ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞﺗﺮ
ﺑﻮداﮔﺮﺑﺨﺘﮑﻰﺑﻪﻧﺎمﮔﺮاﻧﻰﮐﺎﻏﺬروىرﺳﺎﻧﻪﻫﺎىﮐﺎﻏﺬىﻧﻤﻰاﻓﺘﺎد
وﻧﻔﺲﻫﺎﯾﻤﺎنﺑﻪﺷﻤﺎرهﻧﻤﻰرﺳﯿﺪ.دراﯾﻦروزﻫﺎﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦدﻏﺪﻏﻪ
ﻫﻤﻪﻧﺎﺷﺮانﭘﯿﺪاﮐﺮدنﮐﺎﻏﺬوﭼﺎﻧﻪزدنﺑﺮﺳﺮﭼﻨﺪﺗﻮﻣﺎنﺗﺨﻔﯿﻒ
اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺳﻔﻨﺪ 96ﺣﺪاﻗﻞ 4ﺗﺎ 5ﺑﺮاﺑﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎﻏــﺬ راﻫﻰ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻦ دادن
آﺳــﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ ،ﮔﺮدن ﮐﺞ ﮐﺮدن ﭘﯿﺶ دﻻﻻن ﮐﺎﻏﺬ و
دﺳﺖ ﺑﻪ دﻋﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ .در ﺣﺎل ﮐﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪازى ﻫﻢ دﯾﺪه
ﻧﻤﻰﺷﻮد .ﻧﻪ ﮐﺴﻰ اﻣﯿﺪى ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻧﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﻮدﺟﻪ و دﻻرى
اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﻮد و ﻧﻪ ﻣﺴــﺌﻮﻟﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ وﺧﺎﻣﺖ اوﺿﺎع اﺳﺖ و
دل ﻣﻰﺳﻮزاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷــﺮاﯾﻂ ،ﺑﺤﺮاﻧﻰ ﺑﺮاى ﻓﻀﺎى رﺳﺎﻧﻪاى ﮐﺸﻮر
ﭘﺪﯾﺪ آورده ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪاش ﻣﺮگ ﺗﺪرﯾﺠﻰ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﻰ از ﻧﺸﺮﯾﺎت
اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﺑﺴﯿﺎرى از روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﺻﻔﺤﺎت
ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻋﺪهاى اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺎﻧﺪن و رﻓﺘﻦ در ﮐﻠﻨﺠﺎرﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﭼﻘﺪر دﯾﮕﺮ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ روى ﭘﻞ دوام ﺑﯿﺎورﻧﺪ و ﺿﺮﺑﻪ ﻧﺸﻮﻧﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ را ﻧﻤﻰﺗﻮان
ﻧﺪﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺟﺪا از وﺿﻌﯿﺖ رﺳﺎﻧﻪ و ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن و ﻻﻏﺮ ﺷﺪن
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺴــﯿﺎرى از روزﻧﺎﻣﻪﻧﮕﺎران در ﺧﻄﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ

واﻗﻊﺑﯿﻨﺎﻧﻪﻧﮕﺎهﮐﻨﯿﻢ،ﺑﺴﯿﺎرىازآﻧﻬﺎﺑﻪﺟﻤﻊﺑﯿﮑﺎرﺷﺪﮔﺎنﻣﺎهﻫﺎى
آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳــﺖ .راهﺣﻠﻰ ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮد .در
ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﻣﺴــﺌﻮﻻن ﻣﻌﺘﺮﻓﻨﺪ ﮐﻪ از  200ﻫﺰار ﺗﻦ ﮐﺎﻏﺬ وارداﺗﻰ ﺑﺎ
ﻧﺮخ دوﻟﺘﻰ ﻓﻘﻂ 14ﻫﺰار ﺗﻦ آن ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه -ﭘﺲ 186ﻫﺰار ﺗﻦ آن
ﮐﺠﺎﺳﺖ؟  -ﭼﻪ درﺧﻮاﺳﺖ دﯾﮕﺮى ﻣﻰﺗﻮان داﺷﺖ .ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺑﺎز ﻫﻢ
ارز اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺪﻫﻨﺪ ﺗﺎ دﻻﻻن ﻓﺮﺑﻪﺗﺮ ﺷﻮﻧﺪ؟ در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
اﻗﺘﺼﺎدى دوﻟﺖ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ روﺷﻦ اﺳــﺖ ،درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎى
ﺑﯿﺸﺘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﻢ )ﺑﮕﺬرﯾﻢ ﮐﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻬﻰ از ﺑﻮدﺟﻪ ﺻﺮف ﺟﺎﻫﺎﯾﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻮد و ﻧﺒﻮدﺷﺎن ﻗﺎﺑﻞ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﺑﺎرﺳﺎﻧﻪوﻣﻄﺒﻮﻋﺎتﻧﯿﺴﺖ(.ﭼﻪﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ؟ﺷﺎﯾﺪﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺎﻏﺬ وارداﺗﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎرى از آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻧﺸﺎﻧﻰ دﻻل و اﺣﺘﮑﺎرﮔﺮان ﮐﺎﻏﺬ
را دارﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟــﻰ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻌﻀﻰ از دوﺳــﺘﺎنﻣﺎن در وزارت
ارﺷــﺎد ﻫﻢ ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ دﺳــﺖﻫﺎﯾﻰ در ﮐﺎر اﺳﺖ ﺗﺎ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﻪ
دﺳــﺖ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه اﺻﻠﻰ ﯾﻌﻨﻰ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﻧﺮﺳــﺪ و ﺟﺎن ﻣﺎ و
روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻟﺐ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺷــﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ درﺧﻮاﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﮐﻤﻰ اﯾﻦ وﺿﻌﯿــﺖ را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ .ﮐﻤﻰ اﻫﻤﯿــﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﻧﻤﻰداﻧﯿﻢ
ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﭼﻪ ﮐﺴﻰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ .وزﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﻓﺮﻫﻨﮓ و
ارﺷﺎد اﺳــﻼﻣﻰ ،ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ﻧﻬﺎدﻫﺎى ﻧﻈﺎرﺗﻰ ،وزارت ﺻﻨﻌﺖ ﯾﺎ
ﮐﻰ؟ ﮐﺴﻰ ﮐﻪ رو ﺑﻪ ﻣﻮت اﺳﺖ ،از ﮐﺠﺎ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻨﺎه ﺑﺮد.
ﮐﻪﺑﻪﮐﺪامﺷﺎﺧﻪوﺳﺎﻗﻪﺧﺸﮑﻰﺑﺎﯾﺪﭼﻨﮓزد.

شهروند از بازار خدما
زی ا ازی نمای اخ مان
گ ار میدهد

رژه روفﮔﺎردنﻫﺎ
درﺗﻬﺮان
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ورود وزار ورز به
پروند ت وی ورزش اران

ﻫﺸﺪارﺑﻪ
ﻣﻠﯽﭘﻮﺷﺎن
ﺣﻖ ﻧﺪارﯾﺪ
ﺧﺎﻟﮑﻮﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ!

حاشيهنوي

ه چه کسی جایزه میدهیم ،چه کسی را تن یه میکنیم

ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻮر ﮐﺸﻮر در روزﻫﺎى اﺧﯿﺮ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﻰ داده ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ
اول ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ واﮐﻨﺶﻫﺎى
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷــﺪهاﻧﺪ .از ﯾﮏ ﻃﺮف ﺳﺮدار ﮐﻤﺎل ﻫﺎدﯾﺎﻧﻔﺮ ﺑﻪ
ﮐﺴــﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﺎﻻﯾﻰ دارﻧﺪ ،وﻋــﺪه داده ﮐﻪ در ﺗﻌﻄﯿﻼت
ﻧﻮروزى ﻣﺸــﮑﻠﻰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷــﺖ و ﺧﻮدروﻫﺎﯾﺸــﺎن ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﻧﻤﻰﺷﻮد .ﺳــﺮدار ﻃﻰ ﺧﺒﺮى ﮔﻔﺘﻪ» :ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻧﯿﺮوﻫﺎى راﻫﻮر
اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ از  28اﺳﻔﻨﺪ ﻫﯿﭻ ﺧﻮدروﯾﻰ داراى ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﺎﻻى
ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﻮنﺗﻮﻣﺎندرﺟﺎدهﻫﺎﺗﻮﻗﯿﻒﻧﺸﻮد.اﻟﺒﺘﻪاﯾﻦﺗﺪﺑﯿﺮﺑﻪﻃﻮر
اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳــﻔﺮﻫﺎى ﻧﻮروزى و ﺗﺴﻬﯿﻞ رﻓﺖوآﻣﺪ
ﻣﺴﺎﻓﺮان ﻧﻮروزى و آﺧﺮﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ آن ﺗﺎ  17ﻓﺮوردﯾﻦ  98اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از  17ﻓﺮوردﯾﻦ روال ﻋﺎدل ﻃﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﺎﻻى
ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن رﻓﺘــﺎر و ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺧﻮدروﻫﺎ اﻋﻤﺎل
ﻣﻰﺷﻮد «.از ﺳﻮى دﯾﮕﺮ ،رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ راﻫﻨﻤﺎﯾﻰ و راﻧﻨﺪﮔﻰ ﻧﺎﺟﺎ
ﻫﻢ اﻋﻼم ﮐﺮده ﺧﻮدروﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ارﺗﮑﺎب ﺗﺨﻠﻔﺎت راﻧﻨﺪﮔﻰ
ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ از ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ.ﺳﯿﺪﮐﻤﺎلﺣﺎﺟﯿﺎنﻓﺮددرﺑﺎرهﺧﻮدروﻫﺎﯾﻰﮐﻪدرﺣﺎلﺣﺎﺿﺮ
در ﭘﺎرﮐﯿﻨﮓ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻣﮑﺎن ﺗﺮﺧﯿﺼﺸﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،ﮔﻔﺘﻪ:
»ﺧﻮدروﻫﺎﯾﻰ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿــﻞ ارﺗﮑﺎب ﺗﺨﻠﻒ راﻫﻨﻤﺎﯾﻰ و راﻧﻨﺪﮔﻰ
ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺷﺪﻧﺪ ،درﺻﻮرﺗﻰ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﺸﺎن ﺗﺎ  25اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ

ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮط
آنﮐﻪﻓﺎﻗﺪدﺳﺘﻮرﻗﻀﺎﺋﻰﺑﺎﺷﻨﺪ«.
اﯾﻦ ﺧﺒﺮﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ از ﻃﺮف ﺑﺴﯿﺎرى از راﻧﻨﺪﮔﺎن
و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﻮدرو ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎن
راﻫﻨﻤﺎﯾﻰوراﻧﻨﺪﮔﻰوﻧﺎﺟﺎﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ،ﺑﻪاﯾﻦراﻧﻨﺪﮔﺎنﮐﻤﮏﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﺗﻌﻄﯿﻼت آﻏﺎز ﺳــﺎل ﻧﻮ راﺣﺖﺗﺮ از ﺧﻮدروﻫﺎى
ﺧﻮد اﺳــﺘﻔﺎده و آﻣﺪوﺷﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺴــﺎﻧﻰ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺨﺸﻰ از
ﺧﻮدروﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﻪﻋﻨﻮان وﺳــﯿﻠﻪ ﮐﺴــﺐ درآﻣﺪ اﺳــﺘﻔﺎده
ﻣﻰﮐﻨﻨﺪودرﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦﭼﻨﯿﻦاﻣﺘﯿﺎزاﺗﻰﺑﺮاىآﻧﻬﺎﺑﺴﯿﺎرﺳﻮدﻣﻨﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻰ و ﺑﺨﺸــﺎﯾﺶ وﺟﻪ دﯾﮕﺮى ﻫﻢ دارد.
اﯾﻦﮐﻪﻣﺘﺨﻠﻒﺗﺮﯾﻦراﻧﻨﺪﮔﺎنﮐﻪﺑﻪدﻟﯿﻞﺟﺮاﯾﻢﺷﺎنﺧﻮدروﻫﺎى
ﺗﻮﻗﯿﻔﻰ دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮارﺳﯿﺪن ﺳﺎل ﻧﻮ را ﻣﺸﻤﻮل رأﻓﺖ ﮐﻨﯿﻢ
و اﯾﻦﮐﻪ اﺟﺎزه دﻫﯿﻢ ﺧﻼﻓﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸــﻮر ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ
ﺗﺨﻠﻔﺎت ﺳــﻨﮕﯿﻦ و ﺑﺎﻻى ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﻮن دارﻧــﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﭘﺮداﺧﺖ
ﺟﺮاﯾﻢﺧﻮدﻫﻢاﺳﺘﻨﮑﺎفﻣﻰﮐﻨﻨﺪ،درﺟﺎدهﻫﺎﺑﻪﮔﺮدشدرﺑﯿﺎﯾﻨﺪ
و آزاداﻧﻪ و ﺑﺪون ﺑﯿﻢ از ﻣﺘﻮﻗﻒﺷــﺪن ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ
دﻫﻨﺪ ،ﭼﻘﺪر ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آراﻣﺶ و آﺳــﺎﯾﺶ ﻣﺮدم در ﺗﻌﻄﯿﻼت
ﻧﻮروزىﮐﻤﮏﮐﻨﺪ؟
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ﺧﺐ ﺟﺸــﻨﻮاره ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻰ ﺟﺎمﺟﻢ
ﺻﺪاوﺳــﯿﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﻌــﺪ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و
ﺣﺎﺷــﯿﻪﻫﺎى ﻓﺮاوان و ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪن
آرا ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و ﺟﻮاﯾﺰش ﻫﻢ اﻫﺪا ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﮐﺴــﻰ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺳﺎﻟﻦ
ﺑﻮد ،ﯾﮏ ﺟﺎﯾﺰهاى اﻫﺪا ﺷﺪ و دوﺳﺘﺎن
ﮐﺎرى ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺴــﻰ دﺳﺖ ﺧﺎﻟﻰ
از ﺳﺮ ﺳــﻔﺮه ﭘﺮ ﻧﻌﻤﺖ ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ ﺑﻪ
ﻣﻨﺰل ﻧﺮود .ﻃﻮرى ﮐﻪ آدم ﺑﺎ ﺧﻮدش
ﻓﮑﺮ ﻣﻰﮐﻨﺪ ﮐــﻪ اﮔﺮ ﻗــﺮار ﺑﻮد ﻫﻤﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺟﺎﯾــﺰه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﯾﮏﺟﻮرى
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷــﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ اﯾﻦ ﻫﻤــﻪ ﺗﺒﻠﯿ
و رأى دادن و اﯾــﻦ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﺮاى ﭼﻰ
ﺑﻮد .وﻟﻰ ﻗﻬﺮﻣﺎن اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ ﺑﺪونﺷﮏ
ﮐﺎرﮔﺮدان ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧــﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﺎ ﭘﺨﺶ درﺳــﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﺟﻮان
ﺷﺒﮑﻪ ﺳﻪ در ﺑﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎى ﻋﺎدل
ﻓﺮدوﺳﻰﭘﻮر ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﺟﮕﺮﻫﺎى ﺧﻮد
را ﺑﻪ ﻣﻌﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷــﺖ و ﺟﻠﻮه
ﺟﺪﯾﺪى از ﮐﺎرﮔﺮداﻧــﻰ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻰ را
روﻧﻤﺎﯾﻰ ﮐﺮد .ﻋﺎدل ﻫﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﯾﮏﮐﻤــﻰ ﮔﻼﯾﻪ و ﯾﮏﮐﻤﻰ ﺗﺸــﮑﺮ
ﻗﺎﻃﻰ زد و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻪ ﺳــﯿ ﺑﺴﻮزه ﻧﻪ
ﮐﺒﺎب را در ﭘﯿــﺶ ﮔﺮﻓﺖ .از آن ﻃﺮف
ﻣﺤﻤﺪرﺿــﺎ ﮔﻠﺰار ﻓﻘﻂ ﺗﺸــﮑﺮ ﮐﺮد،
ﺑﻪﺧﺼــﻮص از دراﯾﺖ ﻣﺪﯾــﺮ ﺟﻮان
ﺷﺒﮑﻪ ﺳــﻪ .ﺧﺒﺮ ﺷــﻮﮐﻪﮐﻨﻨﺪه ،وﻟﻰ
ﺻﺤﺒﺘﻰ ﺑــﻮد ﮐﻪ اﺣﺴــﺎن ﻋﻠﯿﺨﺎﻧﻰ
اﻧﺠــﺎم داد و اﻋــﻼم ﮐﺮد ﮐــﻪ ﺑﻌﺪ از
دوازدهﺳــﺎل دﯾﮕﺮ ﻣﺎه ﻋﺴﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ
ﺳﺎﺧﺖ .ﺧﻮد اﻧﺘﺸــﺎر اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﻋ
ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺷــﺎدى و ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ
در ﮐﺸﻮر ،ﻫﻤﺎن درﺟﺎ ،ﭼﻨﺪدرﺻﺪى
ﺑﮑﺸﺪ ﺑﺎﻻ.
اﮔﺮﭼﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻠﯿﺨﺎﻧــﻰ رﻓﺘﻪ وﻟﻰ ﺑﺎ
روﯾﺶ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻰﻫﺎ و ﺑﻐ ﻫﺎى
اﯾﺸــﺎن ﮐﺎرى ﻧﻤﻰﺷﻮد ﮐﺮد .ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻰ
ﻫﻤ ﻨﺎن ﻫﺴﺖ و ﺑﺮاى ﻣﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳــﺎل  ،98ﺳــﺎل
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ ﻫﺴــﺖ و از آن
ﻃﺮف ﻫﻢ در ﻧﻄﻖﻫــﺎى اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ و
ﺳــﺘﺎدﻫﺎ ﺑﻐ و ﮔﺮﯾﻪ زﯾﺎد ﺧﻮاﻫﯿﻢ
دﯾــﺪ و در ﮐﻞ ﻓﮑــﺮ ﻧﻤﻰﮐﻨﻢ ﮐﻤﺒﻮد
ﺧﺎﺻﻰ از
ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﯾﻪ
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ.
ﺧﺒــﺮ آﺧﺮ ﻫــﻢ اﯾﻦﮐــﻪ دورﻫﻤﻰ
دوﺑــﺎره ﺷــﺮوع ﺷــﺪه و دوﺳــﺘﺎن
درﺣﺎل ﺳــﺎﺧﺖ دﮐﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻗﺎى
ﻣﺪﯾﺮى ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﻌﯿﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد دﯾﮕﺮ
دورﻫﻤﻰ ﻧﻤﻰﺳــﺎزد ،ﯾﮏ ﺑــﺎر دﯾﮕﺮ
ﻫﻢ ﺳــﺮ ﺣﺮﻓﺶ ﻧﻤﺎﻧﺪ و وﺳﻂ ﺳﺮﯾﺎل
ﺳﺎﺧﺘﻨﺶ ،دورﻫﻤﻰ را ﻫﻢ ﺷﺮوع ﮐﺮد.
ﻣﺎﺟﺮا اﯾﻦﻃﻮرى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام از
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎزﻫﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺷﺎن
ﺗﻤﺎم ﻣﻰﺷــﻮد ،ﯾﮏ ﻧﺎز رﯾــﺰى ﺑﺮاى
ﻣﺪﯾــﺮان ﺻﺪاوﺳــﯿﻤﺎ ﻣﻰآﯾﻨــﺪ ﮐﻪ
»ﻧﻤﻮﺧــﺎم  ...دﯾﮕﻪ اﯾﻨﻮ ﻧﻤﻰﺳــﺎزم«
ﺑﻌﺪش ﻫﻢ ﻣﻰروﻧﺪ ﺗﻮ اﺗﺎ و ﻣﺪﯾﺮان
ﺑــﻪ روشﻫــﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎزﺷــﺎن را
ﻣﻰﮐﺸــﻨﺪ و راﺿﻰﺷــﺎن ﻣﻰﮐﻨﻨﺪ.
راﻣﺒــﺪ ﺟــﻮان و ﻣﻬــﺮان ﻣﺪﯾﺮى در
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﺑﺴﯿﺎر ﺧﺒﺮهاﻧﺪ،
ﻓﻘﻂ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﻋﻠﯿﺨﺎﻧــﻰ اﯾﻦ ﮐﺎر را
ﻧﮑﻨﺪ.

نشانی اینستاگرام شهرونگ:

پ را گفتم :به ما شد عرصه تنگ
جز

شكيبــا چه باشد راهــكار؟

instagram.com/shahrvang1

مدیرمسئول

ا

تـوی دنيـــای پر از اندوه و جنـــگ
خنده كرد و داد پاسخ» :شهرونگ«

| احسان گنجي |

|

کارتونیست ehsanganji58@gmail.com

|

صفحه آخر
تماشاخانه

بازداشت دو نفر که ران االغ حمل میکردند

فقر عامل اصلی
خودکشی االغها

فلکه اول
افخمی

شهر فرنگ

صفحه

ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﯽ
درﭘﯿﺶ اﺳﺖ؟

نمایندگان م لس وام
بری انیا هشن هشببرای
دومی باربهتواف برگ یت
که ترزا می ،ن ستوزیر
ای کشور با اتحادیه اروپا
به د ت آورد ا ت ،ر ی
منفی دادند در ر یگیری
هش ن ه ش ب
نماین د م لس وام به
تواف اص شد
صفحه

پلیسپیشگیری:باخرهاییکه
خودشانرابهجای
گاوبهمردمقالبکنند،برخوردخواهدشد
شهرونگ :اون االغه
تو
کهمیفهمیچرامیدیشبهخوردمردم؟
بازداشتشدگان:خریعنیدانشمند!
#خر_دیگر_فحش_نیست#شهرونگ

هســتم،
کارشناس همه چیز! |شــهاب نبوی| صادق
شمال
ِ
هدایت و اقتصاد و بنز و یارانه و بحران ِ
قسمت
جنوبی آفریقای
ِ
زندگی تخیلــی اینجانب درحالی
ادامــه دارد که بهروز مرکزیو هرچیکههست
نداشتهباشد.عادلفردوسیپورهمبعدازاینکه
افخمی دیروز پریروز گفت که بنزیــن را
 ۷۵۰۰تومان و از کلی رأی اینور و آنور شد و
معلوم نشد کی به کیه ،به حقش رسید و جایزه
آن طرف یارانه را ۵۰۰هزار تومان کنید.
این کارشــناس بهترین برنامه صداوسیما
را گرفت .او درحالیکه بغض داشت گفت که من
همه فن حریف خاطرنشــان کرد ،هیچکس
مثل من نمیتونه فرزندرسانهملیهستموبا
توی
منبدرفتاریشده.نکتهایکهفردوسیپوربااین
همه چیز نظر بده .بهروز باز هم نشــان داد که کال
وقتی حوصلهاش همه هوش و ذکاوت بهش
سر
دقت نکرده ،همین فرزند رسانه ملی بودن است.
میرود ،هیچ عالقهای ندارد که بنشیند توی خانه
و چهارتا فیلم جدید باالخره همه پدرها که
ببیند تا
مهربان نیستند .بعضی پدرها هم عصبانی هستند و
به اطالعات سینماییاش اضافه شود و دوست
دارد سرک بکشد اتفاقا دست بزن دارند .تازه
اینور و
بعضی بچهها را هم بیشتر از آن یکیها دوست
آنور .از تهیهکنندگان گرامی ســینما خواهش
میکنم حتی اگر دارند .مثال بابای شــما،
یعنی تلویزیون ،دو تا پسر چشم رنگیاش یعنی
نمیصرفد هم به صورت دنگی یک پولی روی هم
بگذارند و بدهند بهروز احسان علیخانی و
برود سر
محمدرضا گلزار را بیشتر دوست دارد و اصال با درازهای
فیلمسازیاش و سر و بدنش حسابی گرم شود
و کاری با ادبیات و موفرفریحالنمیکند.

علیدرخشی| کارتونیست|

آﻣﺎدﮔﯽ ﻫﻼل ﺑﺮای
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ زاﺋﺮان
ﻧﻮروزی ﻋﺮاق
با ش ست دوبار برگ یت
بوی رفراندوم دوم میآید

ا های اخی ر
در
و خال وبی
بارها مو
ورزش اران بهوی در
فوت ا م ورد توجه قرار
گرف ه و پروند هایی ه
درکمی هاخ
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تشری آخری اقداما
مرک پ ش ی ح وزیار
ه احمر از زبان دک ر
محمدت یحلی از در
گفتوگو با شهروند :

روزنوشتههای برزو

عقدهای
ﮐﻪ
ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺣﯿﻮان دﺳــﺖ اﻧﺪاﺧﺖ ﭘﺎﻣﻮ و
برزو
ﺷﯿﺮﺟﻪ ﺑﺮه ﺗﻮ آﺷــﻐﺎﻻ و ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺳﺘﺎد
ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮﯾﺰﻟﻰ ﺻﺪوﺑﯿﺴــﺖ ﮐﯿﻠﻮﯾﻰ
طنزنویس
ﺳــﺨﻨﺮاﻧﯿﺶ رو ﺷــﺮوع ﮐﻨﻪ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻦ اﯾﻨﺎ
ﮐﻪ ده دﻗﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﻣﻰﮐﺸﻪ ﻧﻔﺲزﻧﺎن ﺑﻨﺪ
واﺳــﻪ ﻫﺮ وﻋﺪه ﻏﺬا ﻣﺠﺒﻮرن ﺑﺎ ﮐﻠﻪ ﺑﺮن ﺗﻮ
ﮐﻔﺸــﺶ رو ﺑﺒﻨﺪه ،ﻣﻮﻗﻊ ﮔﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻣﻦ
ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ
ﺳﻄﻞ آﺷــﻐﺎل اوﻧﻮﻗﺖ ﺗﻮ ﻧﺎز ﻣﻰﮐﻨﻰ واﺳﻪ
ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮدم زﻧﺪﮔﻰ ﭘﺮ از ﻣﻼل ﻣﻰﺷﻪ ﭘﻠﻨﮓ.
ﺧﻮردن ﻏﺬاى ﺧﺎرﺟﻰ ﻗــﺪر زﻧﺪﮔﯿﺖ رو
اﯾﻦ ﮐﺒﻮﺗﺮﻫﺎى ﺧﻮشﮔﻮﺷﺖ ﭘﺸﺖ ﭘﻨﺠﺮه
درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻰاﺣﺘﺮاﻣﻰ ﻣﻦ رو ﭼﭙﻮﻧﺪ ﺗﻮى
ﺑﺪون ﻣﺮد ﻋﻘﺪهاى ﻫﻠﮏ و ﻫﻠﮏ ﻣﻦ رو
رو ﻧﮕﺎه ﻣﻰﮐﺮدم .اﯾﻦ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎى ﻓﻠﮏزده
ﺑﺎﮐﺲ و رﻓﺘﯿﻢ ﺳــﻮار ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺷﺪﯾﻢ .ﭼﻬﺎر
ﺑﺮداﺷﺘﻪ آورده ﮐﻪ آﯾﻨﻪ ﻋﺒﺮت ﺑﺒﯿﻨﻢ .ﻋﻘﻠﺖ
ﻫﻢ ﻋﺎﻟﻤﻰ دارن .آﻓﺘﺎب ﻧﺰده ﺑﯿﺪار ﻣﯿﺸــﻦ
ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮﻧﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺸــﺮ ﺣﺎﻟﻰ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ
و
ﮐﺠﺎﺳــﺖ رﻓﯿﻖ؟ﻣﻦ رو ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮑﻰ ﮐﻨﻰ ﺑﺎ
ﻣﻰﮔﺮدن دﻧﺒﺎل دوﻧﻪ و ارزن و دم ﻏﺮوب
رو ﺻﻨﺪﻟــﻰ ﻋﻘﺐ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬــﻮع ﻣﻰﮔﯿﺮم.
اﯾﻦ رﻋﺎﯾﺎى ﺑﻰاﺻﻞ و ﻧﺴﺐ؟ آﺧﻪ ﻣﻨﻰ ﮐﻪ
ﻣﻰﮔﯿﺮن ﻣﻰﺧﻮاﺑﻦ ﺗﺎ ﺑﺎز ﺑﺸﻪ ﻓﺮدا .ﻫﺮ روز
ﻧﻤﻰدوﻧﺴﺘﻢ ﺑﺎز ﮐﺪوم ﻗﺒﺮﺳﺘﻮﻧﻰ ﻣﻰﺧﻮاد
ﻫﻤﯿﻨﻘﺪر ﻋﺒ ﺳﮓدو ﻣﻰ
ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ ﭘﺮﺷــﯿﻦﮐﺖ ﺑﻮده و ﺑﺎﺑﺎم راﺷﻦﺑﻠﻮ،
زﻧﻨﺪ دﻧﺒﺎل زﻧﺪه ﺑﺒﺮﺗــﻢ .اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎز ﻣﻰ
ﺧﻮاﺳــﺖ
ﻣﻨﻮ
ﺑﺒﺮه
واﻗﻌﺎ
ﯾﮑﻰ
ام
ﺑﺎ
اﯾﻦ
ﻫﻠﻪﻫﻮﻟﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺸﻮن
ﺑﻮدن .ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﺸﻪﻫﺎ ﻣﻰرﻓﺘﻦ
ﭘﯿﺶ ﺻﺎﺑﺮ ﺧﻠﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻮﻧﺎم رو از ﺗﻪ ﺑﮕﯿﺮه.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﻧﻰ ﻧﺎﺟﻮر در ﺷﻬﺮ ﺑﺨﺎرا ﺑﺮﺳﺪ؟
ﮐﻨﺎر و ﻣﻦ ﻣﻰﭘﺮﯾﺪم دو ﺳﻪﺗﺎﺷــﻮن رو ﯾﻪ
ﻧﯿﻢﺳــﺎﻋﺘﻰ ﺗﻮى ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻮدﯾــﻢ و ﯾﮑﻰ
ﺟﺎ ﻣﻰﺧﻮردم ﺗﺎ ﯾﻪ
ﻣﻨﻮ ﻧﺒﯿﻦ ﮐﻪ ﮔﯿﺮ ﺗﻮ ﯾــﻪ ﻻ ﻗﺒﺎ اﻓﺘﺎدم ،ﻣﺎ
ﻣﻌﻨﺎﯾﻰ ﺑﺪم ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ دوﺑﺎر ﻋﻖ زدم ﺗــﺎ
ﺑﺎﻻﺧــﺮه
رﺿﺎﯾﺖ
داد
و
ﺟﺪ
اﻧﺪر
ﺟﺪ
ﻣﯿﻬﻤﺎن وﯾــ ه درﺑﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ
ﺗﺨﯿﻠﻰﺷﻮن؟ اوﻧﻢ ﻧﻪ واﺳﻪ رﻓﻊ ﮔﺮﺳﻨﮕﻰ،
دم ﯾﻪ ﺳﻄﻞ آﺷــﻐﺎل ﺗﻮى ﯾﻪ ﮐﻮﭼﻪ ﺧﻠﻮت
ﺑﻮدﯾﻢ از وﻗﺘﻰ اﻟﯿﺰاﺑﺖ ﻧﻮزده ﺳــﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﺗﺎ
از ﺳــﺮ ﺗﻨﻮع ،ﻣﺤــ ﻏﺮﯾﺰه .ﺗــﻮى اﯾﻦ
ﭘﺎر ﮐﺮد .در ﺑﺎﮐــﺲ رو ﺑﺎز ﮐﺮد و زورﮐﻰ
اﺣﻮاﻻت ﺑﻮدم ﮐﻪ دﯾــﺪم
ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﭘﯿــﺶ .اﻟﻰ ﺑﺪون ﺣﻀﻮر
ﮔﻨﺪهﺑﮏ رﻓﺘﻪ از ﻧﺸﻮﻧﺪم رو ﺑﻪ ﭘﻨﺠﺮه.
ﻣﺎﻫﺎ
ﺗﻮ
ﺳــﺮ
ﻣﯿﺰ،
اﻧﺒــﺎرى
ﺷــﺎم ﻧﻤﻰﺧــﻮرد .ﻫﻤﻮن
اون ﺑﺎﮐﺲ ﻗﺪﯾﻤــﻰ ﺑﻮﮔﻨﺪو رو
ﯾﻪ ﺧﺮده ﻧﮕﺎش ﮐــﺮدم ﺑﺒﯿﻨﻢ ﺧﻠﻰ ﻣﻠﻰ
درآورده و ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ داره ﻣﯿﺎد ﺳﺮاﻏﻢ.
ﻟﺤﻈﻪ دو ﺗﺎ آدم ﻻﻏﺮ ﭼﺮ ﺑﺎ ﮐﯿﺴــﻪﻫﺎى
ﭼﯿﺰى ﺷــﺪه ﺑﺎز؟ ﻧﻤﻰدوﻧﻢ ﮐﻰ ﺑﺸﻪ اﯾﻦ
ﺑﺰرگ اوﻣﺪن ﺳﺮ وﻗﺖ ﺳﻄﻞ آﺷﻐﺎل و ﺳﺮ
ﺣﺪس زدم ﺑﺎز ﻣﺮﮔﺶ ﺷــﺪه ﺑﺎﺷــﻪ .دو
آﻗﺎﻣﻨﺸــﻰ و اﺻﺎﻟــﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰﻣﻮ ﺑﺬارم
اﯾﻦﮐﻪ ﮐﺪوﻣﺸﻮن دﺳﺖ ﺑﮑﻨﻦ ﺗﻮى زﺑﺎﻟﻪﻫﺎ
ﺗﺎ از ﺳــﯿﻢﻫﺎى ﻣﻐﺰش ﻫﺴــﺘﻦ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ
ﮐﻨﺎرم و ﺑﭙﺮم ﺳــﺮوﮐﻠﻪش و ﺑﺰﻧﻢ ﺷﺘﮑﺶ
دﺳــﺘﻮر
دﻋﻮاﺷﻮن ﺷﺪ .اﺳــﺘﺎد ﺑﺎ اون ﺷﮑﻢ و ﻏﺒﻐﺐ
دﮐﺘﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸــﻪ از ﻫﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻨﻢ.
ﭼﻨــﺪ دﻗﯿﻘﻪ واﺳــﺘﺎدﯾﻢ و زل زدﯾﻢ و
ﺑﺎ ﺟﺜﻪاى ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﻧﻬﻨﮓ ﺳــﻔﯿﺪ ،ﺷﺮوع
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﻦ ،ﻫﻤ ﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺨﻮرن ﺑﻪ ﻫﻢ و
ﺑﻪ ﻣﻨﻈــﺮه دلاﻧﮕﯿﺰ ﺳــﻄﻞ زﺑﺎﻟــﻪ ﺗﺎ ﯾﻪ
ﮐﺮد ﻣﺜﻞ اﺑﺮ ﺑﻬﺎرى اﺷــﮏ رﯾﺨﺘﻦ .اﺳﺘﺎد
ﺟﺮﻗﻪﺑﺰﻧﻦ اﺳﺘﺎد ﺟﻨﻰ ﻣﻰﺷﻪ و ﻣﻰاﻓﺘﻪ ﺑﻪ
ﻣﺎدهﮔﺮﺑﻪ ﻧﯿﻤﻪﮐﻮر ﭼﻨﺪش ﺧﺎﮐﺴــﺘﺮى از
ﺟﻮن ﻣﻦ.
ﮔﺮﯾﻪﮐﻨــﺎن و ﻣﻦ ﺗﮕﺮىزﻧﺎن ،ﺑﺮﮔﺸــﺘﯿﻢ
ﭘﺮﯾﺪم ﺑﺮم زﯾﺮ ﮐﺎﺑﯿﻨﺖ ﻗﺎﯾﻢ ﺑﺸﻢ ﻃﺒﻘﻪ
ﻓﺮودﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﺑﺸــﻪ و دورﺧﯿﺰ ﮐﻨﻪ ﺧﻮﻧﻪ.
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