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راستش تا امروز چیزی راجعبه انتخابات شورایاری
که جمعه برگزار ش��د ننوش��تم که مبادا با ای��ن ابزار
دموکراسی محلهای شوخی ناجوری کنم و انتخابات
کمرنگ شود ،البته نه اینکه فکر کنید خیلی دلنگران
دموکراسی هستم! یعنی جرات نمیکنم باشم! آخرین
مورد عینی دموکراسی علی مطهری بود که حرفش را
نزده از فرودگاه ش��یراز برگردانده شد و خوشا شیراز و
گرز بیمثالش! خب ب�� ه هر حال آدمهای گردنکلفت
محله ما که نامزد شورایاری شدهاند ،کم از شیرازیها
ندارند!(گرچهبندهبعیدمیدانمحملهکنندگان،اصالتا
شیرازی باشند! شیرازی انرژی صرف کند ،بلند بشود و
ض میکردم
بیاید تا فرودگاه که چه بشود؟!) خالصه عر 
که هممحلهایه��ای ما مثل محس��ن رضایی و علی
مطهری و صادق زیباکالم نیستند که ما همینجوری
باهاشان ش��وخی کنیم و نگران شکایت نباشیم! البته
این هممحلهایهای ما هم اهل شکایت نیستند ،مثل
دلواپسان شیرازی مستقیم خودشان قانون خودشان
را اعمال میکنند! اعمال کردنی! اما حاال که انتخابات
برگزار ش��ده ،دیدم مش��اهدات خودم را از انتخاباتی
محلی ب��ا دیدی محلیت��ر بیان کنم! این ش��ما و این
آگهیهایتبلیغاتیدرحدنوکبینی!

انجمنزنجیرچرخانسرکوچهوحزبمزاحمان
نوامیسایرانآباد
ازکاندیداتوریمجیدالتهحمایتمیکنند.
بهمجیدالتهرأیبدهیدوگرنهعواقبآنبا
خودتاناست!
ذبیحچرخی
اولینقصابدارایدستگاهچرخگوشتدر
محلهناظمیه
بهمنظورایستادندرمقابلزورگوییهای
شهرداریوبهداشت،نیازبهیاریشماشهروندان
بهخصوصصنفقصاباناینمحلهدارد.دست
چربوچیلیامرابهسویشمادرازمیکنمتابا
انتخابهوشمندشمابهراحتیامکانذبحگوسفند
وریختنخونابهدرجویآبراداشتهباشم!
زریموتوری
دوستبامعرفتساکنانخیابانفاطمیکه
عمریرادرپشتخودروهایشمابهپنهانکردن
پالکشماازدیددوربینهایراهنماییورانندگی
مشغولبودکاندیدایشورایمحلهفاطمیو
گلهاست!بارأیخودبهزریموتوری،شنبهرابه
رایگانواردطرحترافیکشوید!

ائتالف تیلهبازان کهن

فرزن��د آدم هرگز گمراه نش��ود ،مگر
آنگاهكه ِ
شكاوبريقينشچيرهآيد.
امامعلی(ع)

همهسینسینبازها،همهالویزبازها،همه
بچههایمدرسه،جمعهپایصندوقرأیمنتظر
شماهستیم!

چشم ظاهر

هممحلهای

دل ،چو در دام عشق منظور است
دیدهراجرمنیست،معذوراست
ناظرم در رخت به دیده دل
گرچه از چشم ظاهرم دور است
از شراب الست روز وصال
دلمستمهنوزمخموراست
ِ
دستازاینعاشقینمیدارد
دایمازیاراگرچهمهجوراست
حالآشفتهبر ُرخشفاشاست
شعلهونارپرتونوراست
حکمداریبههرچهفرمایی
کهعراقیمطیعوماموراست

انتخاباتمحله!
بهحزبمحلیجامجمباسرلیستیمسعود
روشنمجریمسابقهمحلهرأیدهید

بهسعیدوایبریادمینگروهجوکدونی
کاندیدایمحلهمارأیدهید
هر شهروند ،یکرأی،هررأی ،یک جوک!

ماستتازهآمد .توهمپایصندوقبیا!

تابهحالرسانهمابودیم
حاالرسانهشمایید!

مجمع بچه باحاالی محله جمالزاده!
همسایگانمحترم،آیاتیمگلکوچککاکرو
اینایادتانهست؟حاالهمهماکاندیدایشورای
محلهشدیم،بهمارأیدهید!

اکبرکیهانی،دکهدارمحلهشماکهسالهابا
موتورروزنامههایعصررابهمنزلشمامیرساند
وآگهیهایهمشهریونتایجکنکوررابرایشما
نگهمیداشت،امروزنامزدانتخاباتشورای
محلهشدهاست.بهاورأیدهیدوهرچهفک
وفامیلداریدبیاوریدپایصندوق.درصورت
انتخابشدنم«،شهروند»یکشنبهرایگاناست!

ائتالف سدمعبرسازان قائممقام!
باهمکاریچلوکبابیایران!
حلیمدرروزرأیگیریبهنصفقیمتتوزیع
میشود!

عراقی

بهارانه

تقویم تاریخ

ملی شدن صنعت نفت
64س��ال پیش ،برابر با بیس��توچهارم
اس��فند 1329خورش��یدی ،ط��رح ملی
شدن صنعت نفت پس از سالها مبارزه با
تالش دكتر مصدق و يارانش به اتفاق آرا به
تصويبمجلسشورایملیرسيد.باانتشار
این خبر مردم اي��ران به خيابانها ريختند
و تا نيمههای شب به شادي پرداختند .به
روایت روزنامهها مردم نمايندگان مجلس
را روي دوش از بهارس��تان به خانههايشان
رساندند4.روزبعد( 29اسفند)مجلسسنا
نیز بهرغم اعتراض شديد دولت انگلستان
طرحراتصويبکرد.بعدهابهپيشنهاددكتر
مص��دق « 29اس��فند» روز ملي و تعطيل
عمومياعالمشد.

سعید غفاری
زمستان کم کم در حال بس��تن بار خویش است و
رحلتش آمدن بهار را نوید میدهد .یک س��ال دیگر
هم گذشت و قسمتی از س��رمایه و هستی ما نیز هم.
سرمایهایکهراهبازگشتیبرایشنبودهونیستوتنها
این سوال را در ذهن میپروراند که :عمر گرانمایه در
چه راهی صرف شد؟! امروز و در شباب تحول طبیعت،
برماستکهازغفلتهایگذشتهبپرهیزیم.فصلبهار
دعوتی است از س��وی «او» .اویی که ما را میخواند به
عشق ورزیدن ،دوست داشتن زیبایی و محبت .بیاییم

همانطور ک��ه نفس و ذاتمان ب��ه پذیرفتن مهربانی
خوگرفته ،این مهربانی را به دیگران نیز هدیه کنیم.
از هیجان و امید و دگرگونی موجود در طبیعت درس
بگیریم و با خودمان روراستتر باشیم ،دگرگون شویم
و در رابطه گرفتن با دوستان و خویشانی که مدیدی
است فراموششان کردهایم پیشقدم شویم .بیاییم در
دنیایی که بیتفاوتی به ه م نوع فراگیر شده و انسانها
شکنندهتر از بلور مینمایند ،روحیه عفو و گذشت را
تقویتکرده،عیبهاییکدیگربپوشانیم.بیاییمبرای
یک بار هم که شده نیاندیشیم چه کس��ی به درد ما
میخورد،تاشایدمرهمیبردرددیگرانباشیم.بیاییم
در س��ال جدید دعا کنیم و امیدوار باش��یم که «او»،
داناییمانافزونوآنچهصالحاست،آنکند.آمین.

فوکوس ...

قتل کریمپور شیرازی
61س��ال پیش ،برابر با بیستوچهارم
اسفند1332خورشیدی،امیرمختارکریم
پورش��یرازی ،ش��اعر ،روزنامهنگار و فعال
سیاسی هوادار ملی ش��دن صنعت نفت
ایران که در پی کودتای ۲۸مرداد از سوی
نیروهای امنیتی دستگیر شده بود ،پس
از مدتها ش��کنجه در زندان دژبان مرکز
ارتش جان باخت .برخ��ی روایات حاکی
از آن اس��ت که او را در زن��دان آتش زدند.
کریمپورشیرازی مدیر روزنامه «شورش»
بود و در جریان ملی ش��دن صنعت نفت
انتقادات تندی علیه شاه و خانوادهاش ابراز
کرد .محل دفن او روشن نیست و احتمال
داده میش��ود که در گورستان مسگرآباد
توسطماموراندفنشدهباشد.

ُسنت این روزها!
| آریو صدر | روزنامه نگار |

فص��ل بهار که نزدیک میش��ود و ب��وی ایام عید
میآید ،جنبش حرکتهای ناخودآگاه اوج میگیرد.
ناگهان همه هجوم میبرند به سوی خرید .اگر از تک
تک آنهایی که از خانه میزنند بیرون تا پولهایشان
را خرج کنند ،بپرسیم که چرا در این ایام باید خرید
کرد؟ نمیدانند .اگر بپرسی چرا باید این ماهیهای
کوچک قرمز را بخرید تا یکی دو هفته بعد بمیرند؟
نمیدانند .اگر بپرس��ید چرا باید ای��ن همه حرص
خرید داش��ته باش��یم؟ نمیدانند .دس��ت باالیش
میگویند اینها س��نت این روزهاست .البته به قول
دوستی ،خرید آجیل گرانقیمت و هجوم برای خرید
بیش��تر همان بیماری معروفی است

سنت نیست،
که ویروس��ش هیچ وق��ت از ذهن و زب��ان ما بیرون
نمیرود :بیماری چش��م و هم چشمی .وقتی در این
ایام میبینی خیابان جای سوزن انداختن ندارد فورا ً
به خاطرت میرس��د که بیشتر مردم هر وقت به هم
میرسند از اولین چیزی که گله میکنند «نداری»
استاماموقعخریدعیدچیزدیگرینشانمیدهند!
البته یادمان نمیرود که در این میان یک جوالدوز
هم به خودم��ان بزنیم و اش��اره کنیم به دوس��تان
خودمان در عرصة مطبوعات که هر سال در نزدیکی
ایامنوروز،یادشانمیافتدکهبایدحتماًیکویژهنامه
آ
بو

2059س��ال پی��ش ،برابر ب��ا پانزدهم
مارس 44پیش از میالد ،گایوس ژولیوس
سزار ،حکمران نامدار و شخصیت پرآوازه
پهنه سیاس��ی و نظامی جمه��وری روم،
توسط تعدادی از سناتورهای مجلس سنا
به قتل رسید .س��زار در کنار کراسوس و
پومپی یکی از فرماندهان سهگانه روم بود.
اکثر مورخان گشایش سرزمین «گل» به
دست او را یکی از مهمترین وقایع دوران
باستانوآغازگرشکلگیریتمدنکنونی
فرانسهمیدانند.دلیلسناتورهابرایقتل
سزار ،میل او به ا ِعمال دیکتاتوری عنوان
شدهبود.

او

هوا

ترور ژولیوس سزار

حرف روز

به مناسبت این ایام منتش��ر کنند .در بیشتر موارد
فرقی نمیکند که محتواها چیست .آنچه اهمیت
دارد این اس��ت که ویژه نامهای منتشر شده و همان
جملةمعروفبرپیشانینشریهدرجشودکه«:قیمت
استثنائا »...بله! قیمت نشریههایی که ویژهنامه عید
منتشر میکنند ،ناگهان تصاعدی باال میرود .خیال
میکنید در این شمارهها اتفاق مهمی قرار است رخ
دهد؟نگاهیبهرویدادهایسیاسیسالیکهگذشت،
نگاهی به رویدادهای س��ینمایی سالی که گذشت؛
نگاهی به رویدادهای ورزشی سالی که گذشت و به
قول قدما قس علیهذا ...تع��دادی عکس گل و بلبل
(البتهرنگی).عکسهاییازبازیگرانسینما،بازیکنان
ورزشیترجیحاًفوتبال،عکسدختربچههارویجلد
نشریهها و خالصه چیزهایی ش��بیه به برنامههای
تلویزی��ون خودمان! درواقع هی��چ خالقیتی در این
«ش��مارههای نوروزی» وجود ن��دارد .احتماالً اگر از
صاحبان این نشریهها بپرسید که چرا ویژهنامه چاپ
میکنید؟پاسخمیشنویمکهاینیکسنتهرساله
است .اما کسی دوست ندارد به این فکر کند که این
سنتهرسالهبهچهدردخوانندگانمیخورد؟
اگردر روزه��ای پایانی تعطیالت که همة آبهای
خرید و دید و بازدید از آسیاب افتاده است از خیابان
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...افزایشنسبیدمایهوا
بر اساس اطالعات دریافتی از نقشههای پیشیابی
هواشناس��ی ،با گذر موج تراز میانی از جو زمین در
برخی مناطق شمال غرب ،غرب ،شمال شرق کشور
و از بعد از ظهر در دامنههای مرکزی و جنوبی زاگرس
ودامنههای البزرغربیو سواحلدریایخزر ،افزایش
ابر ،وزش باد و بارش پراکنده پیشبینی میشود .از
روز دوشنبه این هفته بارشها در نوار شمالی کشور
و دامنههای البرز متمرکز بوده و از بعد از ظهر این روز
و طی روز سهشنبه با شمالی شدن جریانات جوی بر
روی دریای خزر ضمن مواج شدن دریا ،بارشها در
[استاد علی تجویدی در کنار نادر گلچین]  ۹س��ال پیش ،برابر با بیست و چهارم اس��فند  ۱۳۸۴خورشیدی ،علی تجویدی
نوازنده ویولن ،سهتار ،آهنگساز و از چهرههای ماندگار موس��یقی ایران ،بعد از مدتها تحمل بیماری درگذشت .ذوق آزمایی
تجویدی در آهنگسازی و ترانهس��ازی سبب شد تا فصلی نو در همکاری او و جمعی از ش��اعران و خوانندگان نامی شکل بگیرد.
تجویدی را در آهنگسازی و تصنیفس��رایی همقران کسانی چون عارف و ش��یدا میدانند و حاصل همکاریهای او با شاعرانی
چون رهی معیری ،معینی کرمانشاهی ،نواب صفا و بیژن ترقی ،به خلق ترانههایی منتهی شد که بسیاری از آنها همچون «آتش
کاروان»« ،یاد کودکی»« ،دیدی که رسوا شد دلم» و «سفر کرده» در زمره جاودانهترین آثار موسیقی ایرانی به شمار میروند.

عبور کنید و دست بر قضا چشمتان به کیوسکهای
روزنامهفروش��ی بیفتد با منظرة غمانگیزی رو بهرو
میش��وید .بس��یاری از این ویژهنامهه��ای نوروزی
فروش نرفتهاند و برخیشان بر اثر بارانهای بهاری
آبخورده و چروک ش��دهاند اما صاحب کیوس��ک
به هر ح��ال آنها را هر روز بی��رون میگذارد تا بلکه
مش��تری پیدا ش��ود و یکی را بخرد .ایام نوروز تمام
شده ،نشریههای رنگارنگ به معنای واقعی کلمه باد
کردهاند و کسی نمیداند چرا این همه نشریه شمارة
ویژه چاپ میکنند .پیش از این و در سالهای بسیار
دور نش��ریة اختصاصی تلویزیون ویژهنامهای چاپ
میکرد که در آن برنامههای مخص��وص ایام نوروز
تلویزیونوفیلمهایسینماییچاپمیشدند.پیش
از انقالب «اطالعات هفتگی» و «جوانان» به عنوان
(یا همان چش��م و هم چشمی)
 ۲رقیب مطبوعاتی 
ویژهنامههاینوروزیدرصفحاتیبیشازشمارههای
عادی منتش��ر میکردند که یکی حوادثش بیشتر
بود و دیگری داستانها و شایعاتش پیرامون زندگی
بازیگران س��ینمای آن روزگار .اما آنه��ا هم ظاهرا ً
هیچ یک نمیدانستند چرا نش��ریة نوروزی منتشر
میکنند.

سواحلشدتبیشتریمیگیرد.
نقش��ههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد
روز سهشنبه اکثر مناطق کشور جوی پایدار خواهند
داشت و این مساله سبب افزایش آالیندهها در برخی
از شهرهای صنعتی کشور خواهد ش��د و به تدریج
دمای هوا در برخی از اس��تانها از جمله تهران طی
چن��د روز آینده افزای��ش خواهد یاف��ت .کمینه و
بیش��ینه هوای تهران امروز به  ۷تا  ۱۸درجه باالی
صفرمیرسدونقشههایهواشناسینشانمیدهند،
آس��مان تهران نیز در این روز کمی اب��ری ،در اواخر
وقت با افزایش ابر ،گاهی هم��راه با وزش باد خواهد
بود .کمینه و بیشینه هوای تهران طی روز دوشنبه

هفته جاری نیز بین  ۱۱تا  ۱۸درجه باالی صفر بوده
و نقش��ههای هواشناسی نش��ان میدهند ،آسمان
پایتخت در این روز نیمه ابری در بعضی از ساعات با
افزایشابروبارشپراکندهخواهدبود.
در شبانهروز گذشته اهواز مرکز استان خوزستان
با بیش��ینه دمای  ۲۹درجه س��انتیگراد گرمترین
و ش��هرکرد مرکز اس��تان چهارمحال و بختیاری با
کمینه دمای منفی یک درجه سانتیگراد سردترین
شهرهای کشور طی ۲۴ساعت گذشته بودهاند .طی
روزهای گذشته چهارمحال و بختیاری ،سردترین و
هرمزگان و خوزس��تان ،گرمترین استانهای ایران
بودند.
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