ﻋﻠﻰ ﭘﺮﺗﻮﻯ

آخ ...ﻣﻤﻠﮑﺖ!

دﺳﺘﺎوردھﺎی ﻣﺎ را
اﻧﮑﺎر ﻧﮑﻨﯿﺪ!

خان ه
خرابکن!

افشین پروینپور در گفتوگو با «وطن امروز»:
پروژه مسکنمهر با پیشرفت  70درصدی به دولت
روحانی واگذار شد اما پس از  6سال ،همچنان
شاهد تکمیل نشدن  300هزار مسکنمهر هستیم

ﺗﻴﻤﻮﺭﻯ

ﻳﻚ
ﺭﻭﺯ ﺑﺎ ﺭﻓﻴﻘﻢ ،ﺑﺎ
ﺧﻮﺩﺭﻭﻳﻰ ﺍﺟﺎﺭﻩ
ﺭﻓﺘﻴﻢ
ﻫﻢ ﺳﻴﺎﺣﺖ ،ﻫﻢ
ﮔﺮﺩﺵ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﻩ
ﺩﻳﺪﻡ
ﺷﻠﻮﻍ ﺟﺎﻳﻰ ،ﺍﺯ
ﻣﺮﺩ ﻭ ﺯﻥ ﻟﺒﺎﻟﺐ
ﺟﺎﻳﻰ ﺷﺒﻴﻪ ﺁﻧﭽﻪ،
ﭘﺨﺸﻴﺪﻩ ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ
ﻳﻚ
ﻋﺪﻩ ﮔﺮﻡ ﺳﻠﻔﻰ ،ﺑﺎ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﻛﻼﻩ ﺷﺎﭘﻮ ،ﺗﻴﭗﻫﺎﻯ ﺟﻠﻔﻰ
ﻗﺪﻯ ﭼﻨﺎﻥ ﻣﻨﺎﺭﻩ

ویژهنامه طنز را هراه
را درشماره امروز بخوانید

ﻫﻢ ﺗﻴﭗ
ﻫﺎ ﻋﺠﻴﺐ ﻭ ،ﻫﻢ
ﺑﺎ ﺟﻴﻦ ﭘﺎﺭﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ،ﭼﻬﺮﻩﻫﺎ ﻏﺮﻳﺐ ﻭ
ﺑﺮ
ﭘﻮﺭﺷﻪﻫﺎ ﺳﻮﺍﺭﻩ
ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﺟﻌﻠﻖ،
ﺗﻮﻯ ﻓﻀﺎ ﻣﻌﻠﻖ
ﻳﻚ ﻋﺪﻩ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﺵ،
ﭘﻨﺠﺎﻩ ﮔﻮﺷﻮﺍﺭﻩ

ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺟﻨﺲ ﺑﻨﺠﻞ ،ﺑﺎ
ﻫﻴﺒﺖ ﺍﺑﻮﺍﻟﻬﻮﻝ
ﺑﺮ ﺩﻭﺵ
ﺷﺎﻥ ﭼﻨﺎﻥ ﺟﻞ،
ﺗﻰﺷﺮﺕ ﭘﺎﺭﻩﭘﺎﺭﻩ
ﻟﺒﺮﻳﺰ ﺣﺐ ﺍﻳﺮﺍﻥ،
ﺯﺍﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﺁﻟﻤﺎﻥ
ﺩﺭ
ﺷﻚ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻨﺎﻗﺾ،
ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺍﺳﺘﺨﺎﺭﻩ
ﻳﻚ ﻋﺪﻩ
ﻳﻚ ﺑﺎ ﺳﺒﻴﻞ ﻭ ،ﻳﻚ
ﻋﺪﻩ ﺑﻰﺳﺒﻴﻞ ﻭ
ﻋﺪﻩ ﻫﻤﭽﻮ ﻧﻴﭽﻪ،
ﭘﺮ ﺭﻣﺰ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﻩ

ﺍﻳﻦ
ﻗﺎﻣﺘﺶ ،ﻫﻴﻮﻻ،
ﺁﻥ ﭘﭗ ﮔﻮﺍﺭﺩﻳﻮﻻ
ﺁﻥ ﺩﻳﮕﺮﻯ
ﻣﻮﮔﺎﺑﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺮﺍﺭﻩ
ﺁﻥ
ﻳﻚ ﺷﺒﻴﻪ ﺟﺎﻧﻰ،
ﺑﺎ ﻫﻴﺒﺖ ﺷﺒﺎﻧﻰ ،ﻋﻴﻨﻚ ﺗﻪ ﺍﺳﺘﻜﺎﻧﻰ
ﮔﻮﻳﺪ ﻣﻨﻢ ﺳﺘﺎﺭﻩ
ﺍﻳﻦ ﻳﻚ ﺑﻪ
ﺑﺎ ﭘﺎﺵ ﺗﻨﺒﺎﻥ ،ﺧﻨﺪﺍﻥ
ﻭ ﺭﻳﺶ ﺟﻨﺒﺎﻥ
ﮔﻴﺴﻮﻯ ﭘﺮﻳﺸﺎﻥ،
ﺑﺪﺗﻴﭗ ﻭ ﺑﺪﻗﻮﺍﺭﻩ
ﻛﺖ ﺭﻓﺘﻪ
ﺗﻮﻯ ﺷﻠﻮﺍﺭ ،ﺑﺮ ﻟﺐ
ﺩﺭ ﺟﺴﺖﻭﺟﻮﻯ ﺍﺳﻜﺎﺭ ،ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺳﻴﮕﺎﺭ
ﮔ
َﺰ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻭ ﻫﻤﺎﺭﻩ
ﺻﺪﻫﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻧﮓ ﻭ،
ﭘﺮ ﺍﺩﻋﺎ ﻭ ﭘﺮ ﺣﺮﻑ ،ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ ﻣﺸﻨﮓ ﻭ
ﺩﺭ
ﺍﺻﻞ ﻫﻴﭻ ﻛﺎﺭﻩ

.

صفحه 5

سرتدبیرزیربرف
 1181سال و  99روزگذشت

برف و بوران در شمال کشور
تاکنون  8کشته و  155مصدوم
برجای گذاشته و بسیاری از راههای
مواصالتی همچنان مسدود است

کانون بحران در استان گیالن
است .از بسیاری روستاها خبری در
دست نیست .همه راههای فرعی
پوشیده از برف و مسدود است

ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ

ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ
ﺍﺑﺎﺍﻟﻔﻀﻞ

«وطن امروز» گزارش میدهد؛ چه تفکر مدیریتی
در کدام دولتها مانع تحقق اهداف قانون اساسی
در حوزه مسکن شده است

ﮔﻮﻳﻴﻢ ﺍﺯ
ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﻫﺠﻮﻡ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ
ﺑﻌﺪ
ﺭﻓﺘﻦ ﺗﻮ» :ﺁﺥ ...ﻣﻤﻠﻜﺖ!«
ﺭﻓﺘﻰ ﻭ ﺣﻴﻒ
ﺩﺭ ﭼﻤﺪﺍﻥ ﺗﻮ ﺟﺎ ﻧﺒﻮﺩ
ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻻﻯ ﺩﺭ ﻛﺎﺥ ،ﻣﻤﻠﻜﺖ

ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽ

پنجشنبه  24بهمن  18 1398جمادیالثانی  13 1441فوریه  2020سال دوازدهم شماره 8 2865صفحه  1000تومان

تیترهای امروز

ﺍﻭﺿﺎﻉ ﺍﻳﻦ
ﺯﻣﻴﻦ ﮔﻬﺮﺧﻴﺰ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻦ
ﺑﺎ ﺷﻬﺮ
ﻣﻮﺷﻜﻰ ﺷﺪﻩ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﻣﻤﻠﻜﺖ
ﻫﺮﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﺮﺩ ﺳﻬﻤﺶ
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳﻔﺮﻩ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺗﻮ
ﺷﺪﻩ ﺳﺮﺷﺎﺥ ﻣﻤﻠﻜﺖ

ﺻﻮﺭﺕ ﭼﻨﺎﻥ ﮔﻼﺑﻰ،
ﺣﺲ ﻛﺮﺩﻩ ﻛﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺶ ﺷﺮﺍﺑﻰ
ﺍﺳﺖ،
ﻣﻬﺮﻭﻯ ﻭ ﻣﺎﻫﭙﺎﺭﻩ
ﻳﻚ ﻋﺪﻩ
ﭼﻮﻥ ﭘﺮﻧﺴﺲ،
ﻟﻴﻼ ،ﻛﺘﻰ ،ﺁﺯﻳﺘﺎ ،ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﻣﺠﻠﺲ
ﻓﺮﻧﻮﺵ ،ﺭﺯ ،ﺑﻬﺎﺭﻩ
ﮔﻔﺘﻢ:
»ﻛﻰﺍﻧﺪ ﺍﻳﻨﻬﺎ؟«،
ﮔﻔﺘﻢ» :ﻛﺠﺎﺳﺖ ﺍﻳﻨﺠﺎ؟«،ﮔﻔﺘﺎ» :ﺳﻠﺒﺮﻳﺘﻰﻫﺎ«
ﻓﺮﻣﻮﺩ» :ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ«

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪﻯ

ﺍﺯ ﻛﺸﻒ ﺍﺧﻴﺮ

ﺑﻮﻟﺘﻮﻧﯿﺴﻢ

ﺣﺴﻦ

ﻫﺪﻳﻪ ﺳﺎﻝ ﻧﻮ!

ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ
ﭼﻪ ﻣﻰﺩﺍﻧﻴﺪ؟

ﺻﺎﺑﺮﻯ

ﺿﻤﻴﻤﻪ

ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ

ﻫﻔﺘﮕﻰ ﻃﻨﺰ ﺭﺍﻩ ﺭﺍﻩ

زده ﺑﻮدی!

ﻣﺎ ﺯﻝ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩﻯ
ﺑﻪ
ﺁﻥ ﺷﺐ ﻛﻪ ﻣﻠﻮﻛﺎﻧﻪ ﻓﻀﺎ ﭘﻞ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩﻯ
ﻛﺎﺥ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ ،ﺑﻪ
ﺍﺯ
ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺑﻮﺩ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﺑﻨﺠﻞ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩﻯ
ﺑﺪ ﻭ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻭ
ﺟﻨﺴﻰ

ﭼﻨﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻰ
ﻓﺮﻡ ﭘﻚ ﻭ ﭘﻮﺯ ﺗﻮ ﭘﺎﺗﺮﻭﻝ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩﻯ؟
ﺳﺮ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﺑﻨﺪﻯ
ﺑﺎ
ﺍﺯ ﻃﺎﻟﻊ ﺑﺤﺮﻳﻦ
ﺗﻮ ﺳﺮ
ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭﺁﺭﻯ ﺗﻔﺎﻝ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩﻯ
ﺑﺮ ﻗﺎﻓﻴﻪ »ﮔﺎﻑ«
ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺘﻢ ﺍﺳﺖ
ﺍﻳﻦ
ﺑﻴﭽﺎﺭﻩ ﻧﺪﺍﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﮔﻼﻳﻮﻝ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩﻯ!
ﺑﺮ ﺗﺎﺝ ﻋﺮﻭﺳﻴﺶ
ﻭ ﻏﺮﺏ ﭘﺮﺳﺘﻰ
ﺻﻔﺤﻪ ﻭﺍﺩﺍﺩﮔﻰ
ﺑﺮ
ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩﻯ
ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﺍﺯﻝ ﻟﻴﻨﻚ
ﺑﻮﺩﻯ ﺳﻮﻯ ﺩﺷﻤﻦ
ﻳﻚ ﺳﻨﮓ ﻧﻴﻨﺪﺍﺧﺘﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩﻯ
ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻰ ﻻﻑ
ﻫﺮ

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ
ﺑﺎ ﺗﺸﻜﺮ
ﻛﻨﺶﻫﺎﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ-
ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦﺻﺎﺩﻗﻰ

ﮔﻔﺖﻭﮔﻮﻯ ﻳﻚ
 ﻣﻦﻭﺍﺭﺩ ﺻﺤﻨﻪ ﺷﺪﻩ
ﺍﻡ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﻫﻤﻪ
ﺩﺯﺩﻳﺪﻩ
ﻧﺸﻮﺩ ﺗﺤﻮﻟﻰ

ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﺧﻴﺮﺍ
ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ
ﻭ ﻛﺸﻒ ﻧﻮﻋﻰ
ﺑﻮﻟﺘﻮﻧﻴﺴﻢ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.
ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ
ﺑﻮﻟﺘﻮﻧﻴﺴﻢ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﻰ
ﺍﻃﻼﻕ ﻣﻰﺷﻮﺩ
ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻓﺮﺩ
ﻭﻋﺪﻩ ﺑﺮﺍﻧﺪﺍﺯﻯ
ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻰ
ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﻰﺩﻫﺪ
ﺑﺮﺍﻧﺪﺍﺯﻯ ﺍﺳﺖ
ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ
ﭘﻴﺮﻭﺯﻯ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﺟﺸﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮﺩ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ،
ﺑﻪ
ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺩ ﻣﻰﺭﻭﺩ ،ﺩﺭ ﺭﺍ ﻣﻰﺑﻨﺪﺩ ﺩﭼﺎﺭ ﺍﻧﺰﻭﺍ ﮔﺸﺘﻪ،
ﻭ ﺑﻪ
ﺧﻮﻳﺶ ﻓﻜﺮ ﻣﻰ
ﻛﺎﺭﻫﺎﻯ ﺯﺷﺖ
ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ .ﺍﻳﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻪ
ﺷﻮﺩ.
ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ
ﺍﻳﻦ
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻧﺸﺪﻩﺍﻧﺪ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ
ﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺍﻳﻦ
ﺑﺎ
ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﻧﺪﺍﺭﺩ.ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺮگ
ﺍﺯ
ﺍﮔﺮ
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎﻥ ﺑﻪ
ﭼﻪ ﺁﻣﺎﺭ ﺩﻗﻴﻘﻰ
ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺩﺭ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺒﺘﻼﻳﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻧﻴﺴﺖ ﺍﻣﺎ
ﺁﻟﺒﺎﻧﻰ ﻣﻮﺳﻮﻡ
ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﻛﻤﭙﻰ ﺩﺭ
ﺑﻪ ﻛﻤﭗ ﺗﻴﺮﺍﻧﺎ
ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﺩﺭ
 41ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺍﺳﺖ
ﻭ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ
ﺷﻤﺎﺭ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎﻥ ﺁﻥ
 25ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ
ﭼﻨﺪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﻮﺩ.
ﺗﺎ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭﻣﺎﻧﻰ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺫﻛﺮ ﺷﺪ
ﻛﺸﻒ
ﻋﺪﻩﺍﻯ ﺍﺯ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ
ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ
ﺗﺎ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻯ
ﺣﺪﻯ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ ﻛﻤﻚ ﺷﻨﺎ ﺩﺭ ﻣﺪﻳﺘﺮﺍﻧﻪ،
ﻛﻨﺪ.

ﻏﻠﻄﯽﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ!

ﺟﻨﺎﺏ
ﺁﻗﺎﻯ ﺩﻭﻧﺎﻟﺪ ﺟﺎﻥ
ﺗﺮﺍﻣﭗ )esteem
ﭘﺮﺯﻳﺪﻧﺖ
(Be more his
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﻭ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﻭ ﺣﻮﻣﻪ
ﻣﺎﺟﺮﺍ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺁﻧﻬﺎﺳﺖ! ﻣﺜﻼ
ﺑﺎ
ﺧﻮﺩ ﺣﻘﻴﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ
ﺧﻮﺑﻰ ﺩﺍﺷﺘﻴﻢ ﺩﺭ ﺑﺸﺪﺕ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﺪﻡ ﻭ
ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ
ﺍﺧﻴﺮ،
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﻭ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎ
ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺭﺩﻭﺑﺪﻝ
ﺍﻋﻀﺎﻯ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﻫﺎﻯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﻭ
ﻛﻨﺶﻫﺎﻯ
ﻛﺮﺩﻥ ﭘﻴﺎﻡﻫﺎﻯ
ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩﻳﻢ،
ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ
ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﻰ -ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺍﺯ
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ
ﺻﻮﺭﺕ
ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﺪ ﺟﮕﺮ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺨﻮﺭﺩ
ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻰ ﻭ
ﺭﺍ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺩﻟﻴﺖ ﺍﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺎﻡ
ﻳﻚ ﺟﺎ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﻯ
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺮﻭﻳﻢ
ﺧﻮﺩ ﺗﻘﻠﺒﻰ
ﻛﺮﺩﻩ
ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﻰﻣﺎﻥ ﻭ
ﺭﺍﺣﺖ
ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  3ﻫﻔﺘﻪ
ﻭ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮﺭﺗﻰ
ﺗﺮ ﻧﺎﻥ ﺣﺮﺍﻡ ﺩﺭﺑﻴﺎﻭﺭﻳﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻐﻠﻰ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ
ﺩﺭ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻰ ﺩﺭ
ﻭ ﺍﺯ ﺗﺮﺱ ﺩﺭ
ﮔﻴﻨﻪ ﺑﻴﺴﺎﺋﻮ ﻣﺨﻔﻰ
ﺑﺒﺮﻳﻢ ﻭ ﺑﻴﺶ
ﺑﻴﺖﺍﻟﻤﺎﻝ ﺷﻴﻄﺎﻥ
ﺧﻮﺩﻡ ﺗﺮﺳﻴﺪﻡ.
ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ
ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩﻫﺎ ،ﺑﻰ ﺭﺟﻴﻢ ﺭﺍ ﻫﺪﺭ ﻧﺪﻫﻴﻢ.
ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﭼﭗ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻳﻨﻴﻮﻳﻰﺷﺎﻥ ﺑﻪ
ﺧﺒﺮ ﺍﺯ
ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﻰ
ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻰﻫﺎﻯ
ﻧﮕﺎﻩ
ﺷﻮﺩ! ﺟﻮﺭﻯ ﺑﻪ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ،ﺟﻮﺭﻯ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺖ
ﭘﺎﺱ ﻣﻰﺩﻫﻨﺪ
ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺣﺴﺎﺱ
ﻧﮕﺎﻩ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﻭﺍﻗﻌﺎ
ﺑﺎﺭﺷﺎﻥ ﺍﺳﺖ! ﻣﺜﻼ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺧﻴﻠﻰ ﻣﺜﻼ ﻣﻰﻛﻨﻢ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻣﺎ ﺭﺍ
ﺩﺳﺖ ﻣﻰﺍﻧﺪﺍﺯﻧﺪ
ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﻛﻪ
ﺗﺎ ﺳﺮﮔﺮﻡ ﺷﻮﻧﺪ!
ﺳﻴﺎﺳﻰ -ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺁﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻨﺶ
ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﻛﺎﺭ
ﻫﺎﻯ 70-80
ﻟﻴﺪﺭ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻰ ﺭﻭﺍﻧﻰ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻳﻢ
ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻳﻚ ﺗﺤﻠﻴﻠﻰ ﺑﻜﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻭﻧﺰﻭﺋﻼ ﻛﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ
ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮﺍﻯ
ﮔﻮﺍﻳﺪﻭ
ﺑﺸﻮﺩ،
ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻮﻳﺮﮔﻰ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺩﺭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ
ﺩﺭ ﻃﻮﺭﻯ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﺘﻠﻚ ﻣﻰﺍﻧﺪﺍﺯﻧﺪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺭﺋﻴﺲﺟﻤﻬﻮﺭ
ﻓﻀﺎﻯ
ﻛﻨﻴﻢ ،ﻳﻚ
ﻛﻪ
ﻋﻴﻦ
ﻣﺠﺎﺯﻯ ﭘﺨﺶ
ﺩﻓﻌﻪ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﻋﻜﺲ
ﺍﻻﺳﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﻣﻐﺰﻯ ﻧﺮﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺟﺪ ﻭ ﺁﺑﺎﺋﺸﺎﻥ
ﺩﺳﺘﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺟﻤﻌﻰ
ﺍﺳﺖ!
ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻧﻤﻰﺩﺍﻧﻨﺪ
ﺑﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﺁﺗﺶ
ﻛﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﻯ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ
ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺻﻔﺤﻪ
ﺑﺮﺍﻯ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦﺑﺎﺭ
ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩﺍﻳﻢ!
ﻣﻦ ﻧﺎﻡ ﺁﻥ ﭘﺮﻧﺪﻩ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﺎﻳﻰ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻮﺋﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﻫﻤﺎﻥ ﻫﻤﻴﻦ
ﻋﺠﻴﺐ ﺭﺍ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ.
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ
ﺑﺎﺯ
ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺗﺮﻭﺭ
ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﻴﺪﺍﻧﻰ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻔﻮﺫ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺮﺩﻳﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻰ
ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ
ﺷﺎﻥ
ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺍﺯ ﻭﺍژﻩﻫﺎﻳﻰ
ﻛﻨﻴﻢ .ﺍﻣﻜﺎﻥ
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻫﻤﻜﺎﺭﻯ ﺭﺍ
ﺑﺮﺍﻯﻣﺎﻥ ﺑﺸﺪﺕ
ﻗﺰﻣﻴﺖ ،ﻏﺎﺯﻗﻮﻟﻨﮓ ،ﻭ ...ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﺳﻜﻮﻝ ،ﺷﺎﺳﻜﻮﻝ ،ﺩﺭ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺷﺪﻳﻢ
ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺑﺮﺍﻯ
ﻟﻐﺘﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻯ
ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻰ
ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺑﻌﺪﻯ ﺁﺭﺯﻭﻯ
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺳﺮچ ﺩﺭ
ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻋﺼﺎﺏ
ﺩﺍﺭﻳﻢ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﻯﻣﺎﻥ ﺍﺯﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ،ﺻﺒﺮ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﺶ
ﺍﻭﻝ ﻧﺎﻡ ﭘﺮﻧﺪﻩﺍﻯ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮﮔﻞ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻓﻬﻤﻴﺪﻳﻢ
ﺁﻥ
ﻛﻠﻤﻪ ﺍﺳﺖ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥﻫﺎ ﻏﺬﺍ
ﺯﻣﺴﺘﺎﻥﻫﺎ ﺑﻪ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﺸﻒ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺁﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﻳﻦ
ﺟﻤﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻭ
ژﻭﺭﻧﺎﻝﻫﺎﻯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻛﻮچ
ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺩﻟﻴﻞ
ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺧﺎﺹ ﺗﻮﺳﻂ
ﭘﺮﻧﺪﻩ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻰ ﺗﺸﺒﻴﻪ
ﭘﺮﻧﺪﻩ،
ﺷﻨﺎﺳﻰ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﭘﺮﻧﺪﻩ
ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪﻯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ،ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻫﻴﭽﻜﺪﺍﻡ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻜﺮﺩﻳﻢ .ﻛﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﺍﺛﺮﻯ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ
ﺣﺘﻤﺎ
ﺍﻣﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ.
ﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﺮﻳﺎﻥ
ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ
ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺎ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﻠﻜﻪ
ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺨﺖ

ﻣﻬﺪﻯ

کشور دچار بیماری
تصمیمنگرفتن شدهاست

ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﺯ
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﻰ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﻭﺭ ﻣﻰﺷﻮﺩ
ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺻﺪ ﻣﺎﺥ ﻣﻤﻠﻜﺖ
ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﻤﻪ
ﺗﺮﺍﻧﻪ ﻭ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ ﺍﺻﻴﻞ
ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺭﻭ ﺑﻪ
ﺑﺘﻬﻮﻭﻥ ﻭ ﺑﺎﺥ ﻣﻤﻠﻜﺖ

ﺗﺤﻠﯿﻞﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ،ھﯿﭻ

ﻃﻨﺰ
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مهرداد بذرپاش با اشاره به لزوم جوانسازی مدیریت کشور:

صفحه 2

ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﺎ ﺑﺒﻴﻦ
ﭼﻪ ﺷﺪﻩ ﺷﺎﺥ ،ﻣﻤﻠﻜﺖ
ﺑﺎ ﺭﻓﺘﻨﺖ ﺷﺪﻩ
ﺳﺖ ﭼﻪ ﮔﺴﺘﺎﺥ ﻣﻤﻠﻜﺖ
ﺍﺯ ﮔﺮﺑﻪﺍﻯ ﻣﻠﻮﺱ
ﻭ ﺯﺑﺎﻥ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺳﺮ ﺑﻪ ﺯﻳﺮ
ﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﺳﺖ
ﻗﻠﺪﺭ ﻭ ﮔﻮﻻﺥ ﻣﻤﻠﻜﺖ

ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺭژﻳﻢ ﭘﻬﻠﻮﻯ ﺑﻪ
ﺑﻪ ﺁﻥ
ﺩﺳﺖ ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ ﻛﻪ
ﺑﺎﺯﻫﻢ ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﺮﺩﻡ،
ﺳﺮﻧﮕﻮﻥ ،ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻭ
ﺍﺻﻼ ﻣﺤﻮ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ
ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻳﻰ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ
ﺍﻧﻜﺎﺭ
ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ
ﻛﻨﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﻛﺎﺭ ﻣﻰﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ
ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ!
ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﻛﺎﺭ
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ
ﻭ ﺯﻥ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻯ ﻣﻬﻢ ﻭ
ﻛﻠﻴﺪﻯ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻭ
ﺑﻮﺩ .ﻳﻌﻨﻰ
ﺑﺮﺍﺑﺮﻯ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺮﺩ
ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮﺩ ﻭ ﺯﻥ ﺑﺎﻳﺪ
ﻳﻜﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻣﺮﺩﻫﺎ
ﺍﻳﻦ ﻫﻤﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﺗﻰ ﻛﻼﻩ ﻣﻰ ﺳﺎﻝ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ
ﺯﻥﻫﺎ ﺁﺯﺍﺩ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ
ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻋﺪﺍﻟﺖ
ﺟﮕﺮ
ﭘﺎﺭﻩﭘﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻠﺖ ﻛﻤﻰ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ
ﺟﻼ
ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺧﻨﻚ ﺷﻮﺩ.
ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺭژﻳﻢ
ﻣﺮﺩﻡ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ژﻧﺘﻴﻚ
ﺑﺤﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ
ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻯ ﻛﻪ
ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻣﻴﻬﻦ ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﺑﺮﺍﻯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻭ
ﺯﻥ
ﺧﻮﺏ ﻭ ﺩﻗﻴﻖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻧﺪ .ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ژﻧﺘﻴﻜﻰ ﺑﻪ ﺣﺪﻯ
ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﻛﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺤﺮﻳﻦ ﻛﻼ
ﺷﻮﻫﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ.
ﺍﺯ ﻧﻮﻉ
ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺑﻮﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ
ﺑﻪ ﺩﻛﺘﺮ ﺍﺣﻤﺪﻯ
ﺯﻳﺎﺩ
ﺩﺭﺩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺁﺧﺮ
ﺁﻣﭙﻮﻝ ﻫﻮﺍ ﻣﻰﺯﺩ
ﻋﻤﺮﻯ ﻫﻢ ﻛﻤﺘﺮ ﺩﺭﺩ
ﺧﻮﺭﺩﻩ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﻋﺎﻯ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻜﺸﻨﺪ ﻭ ﻫﻢ ﻫﻮﺍﻳﻰ
ﺑﺮﺍﻯ
ﺩﻛﺘﺮ ﺩﻋﺎ ﻣﻰﻛﺮﺩﻧﺪ ﭼﻮﻥ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻥ ﻣﺮﺣﻮﻣﺎﻥ ﻫﻢ
ﻧﮕﺬﺍﺷﺖ
ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻮﺭ ﺳﺎﻭﺍﻙ ﺑﻮﺩ .ﺍﻳﻦ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺭﺩ ﺑﻜﺸﻨﺪ.
ﺑﻪ
ﻣﺎﻧﻮﺭ
ﺁﻧﻬﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﻮﺭ ﺁﺏ ﺑﺮﺍﻯ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﻣﻰﺧﻮﺍﺳﺖ
ﻭ ...ﺯﺩﻩ
ﺍﻧﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺯﻛﻰ! ﻭ ﻧﮕﺬﺍﺭﺩ ﻛﺴﻰ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺳﻴﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺎﺩ
ﺍﮔﺮ
ﺩﺭ
ﻛﺴﻰ ﻧﺒﻮﺩ ﺟﺮﺃﺕ
ﺧﺎﻧﻪﺍﺵ ﻛﻪ ﺣﺘﻰ
ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﺎﻩ ﺑﮕﻮﻳﺪ
ﺩﻣﺎﻏﺶ ﺑﺰﺭگ ﺍﺳﺖ.

ﺭﺿﺎ
ﻋﻠﻰ

ﺯﻫﺮﺍ

ﻓﺮﻗﺎﻧﻰ

ﺍﻣﻴﻦ ﺷﻔﻴﻌﻰ

ھﺮﭼﻪ

ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﻯ ﺩﺳﺘﻪﺟﻤﻌﻰ ﺗﻴﻢ

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰﻫﺎ

ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ 24
ﺑﻬﻤﻦ 1398
ﻭﻃﻦﺍﻣﺮﻭﺯ
ﺷﻤﺎﺭﻩ 2865

ﻣﻴﺘﻴﻨﮓ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻰ

ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻧﺮﺳﯿﺪهھﺎ!

ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﻨﺠﺎ...

ﺩﺭ
ﺷﻐﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ
ﺩﺭ ﻏﻴﺮﺕ ﻭ
ﻋﻈﻴﻢ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ
ﻛﻨﻢ .ﻃﺮﺡﻫﺎﻯ
* ﺁﻗﺎ! 12
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﻛﻪ
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻣﻦ ﺍﮔﺮ
ﻫﻮﺵ ﻭ ﺧﺮﺩ ﻣﺮﺩﻯ ﺯﺩﻩ
ﺑﺮﺍﻯ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻭﻝ ﻫﻢ
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﺎﻥ
 ﻓﺮﻕ ﻣﻰﻃﻌﻨﻪ ﺑﺮ ﺷﺎﻧﻪ
ﻫﻤﻴﻨﻮ ﻣﻰﮔﻔﺘﻴﻦ!
ﻛﻨﻪ ﺁﻗﺎﺟﺎﻥ .ﺍﻭﻥ
ﺁﻥ
ﺑﻪ ﺍﺳﻜﻮﻝ ﺧﻨﺰﻳﺮ
ﺭﻭﺯ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯ
* ﻗﺮﺍﺭ
ﺑﻮﺩ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﺭﻭ
ﻓﺮﻕ ﻣﻰﻛﻨﻪ .ﻣﺎ
ﺯﺩﻩ
ﺷﻚﭼﻨﺪ ﮔﻠﻰ
ﺍﻻﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼﺵ
ﺑﺰﻧﻴﻦ ﺳﺮ ﻛﺎﺭﺧﻮﻧﻪ
 ﻣﺎ ﺑﺮﺍﻯﺑﻮﺩﻯ
ﻫﻢ ﻛﻪ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻯ ﺑﻜﻨﻴﻢ.
ﻫﻤﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ...ﺩﺍﺩﺍﺷﺘﻮﻥ ﭼﻰ ﺷﺪ؟
ﻧﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺯﺩﻯ
ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺭﻭ
ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺭﻏﻢ
ﻫﻢ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﻣﻰﻧﻮﻳﺴﻴﻢ .ﺭﺍﺳﺘﻴﺘﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺯﺩﻩ ﻛﺸﻮﺭ
*
ﮔ
ﭘﺸﺖ ﭘﺮﻳﻨﺘﺮ ﮔﻴﺮ
ﺍﻳﻦ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻯ
ﻛﺮﺩ .ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﻭﻗﺖ
ﺩﺭ ﻔﺘﻰ
ﺑﻮﺩﻯ!
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﭼﻰ ﺷﺪ؟
ﻣﻰﺯﻧﻪ.
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻯ
ﺑ
ﺯﻣﻴﻦﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ
ﺁﺯﺍﺩ ﻛﺮﺩﻳﻦ ﺭﻭ
ﺎﻗﻰ ﻫﻤﻪ ﺍﻓ
ﺻ
ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻯ ﺩﺍﺭﻩ
ﺑﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﻡ ﻛﻪ
ﺍﻓ ﻌﺎﻝ
ﺗﻮﺵ ﺳﻴﺘﻰﺳﻨﺘﺮ
ﻫ ﺪﺑﺎﺭ
ﻣﻬﻨﺪﺱ ﭘﺮﻭژﻩ
ﺭﻭ ﺍﺯ
ﻌﺎﻝ ،ﺗﻔ ﻧﻜﻮ،
ﺍﺳﺖ ﻣﻰﮔﻢ ﻛﻪ ﺍﺯ
ﺮﺑﺎﺭ ﺧ ﺯ ﺍﻭ
ﺍﻭﻥ ﻭﺭ ﻣﻰﺯﻧﻴﻢ.
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻓﻌﻞ
* ﺁﻗﺎ!
ﺗﻮﺵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺁ
ﺎﻋﻞ ﺯﺩﻩ ﺗﻮ
ﻧﻤﻚ ﻏﺬﺍ ﻛﻤﻪ.
ﻮﺩﺕ ﺭﺿﺎﻉ ﺧ
ﻛﻨﻪ .ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻯ
 ﻧﻤﻜﺪﻭﻥﺑ ﺑﻮﺩﻩ
ﺍ ﺑﻪ ﻼﻳﻖ
ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻪﺩﺭﺑﺎﺭ ﮔ
ﺑﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺁﻗﺎ .ﻣﻦ
ﻮﺩﻯ
ﺑﻪ
* ﭘﺲ
ﺰﻳﺪﻩ
ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺗﻐﺎﻓﻞ ﺗﻮ
ﻟﻄﻒ ﻛﻨﻴﻦ ﺍﻭﻥ
ﺷﻤﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻨﻢ.
ﮔﻔ
ﺣﺮﻑ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ
ﺩﻭﻍ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺑﺪﻳﻦ.
 ﺻﺪ ﺍﻟﺒﺘﻪ.ﺯﺩﻩ ﺑ ﺘﻨﺪ
ﮔﻞ ﺍﻧﮕ
ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻧﺮﺳﻴﺪ؟
ﻭ
*
ﻮﺩﻯ
ﻧﻪ ﺁﻗﺎ! ﻧﺮﺳﻴﺪﻩ.
ﺑ ﺸﺖ ﺗ
ﻠﺒﻞ ﺯﺩﻩ ﺤﻴﺮ
 ﺩﺍﺷﺘﻢﻣﻰﮔﻔﺘﻢ .ﻣﺎ ﺗﻮﻯ
ﺑﻮ
* ﺑﻠﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ! ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪﻡ.ﻛﺸﻮﺭﻣﻮﻥ ﺧﻴﻠﻰ ﻣﻌﺎﺩﻥ
ﺩﻯ!
ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺯﻳﺎﺩﻯ
ﺧﻮﺩﻡ
 ﺷﺎﻫﺪﺩﺍﺭﻳﻢ ﻛﻪ ﺍﺯﺷﻮﻥ
ﻳﻜﻴﺸﻮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺑﻮﺩﻧﺪ
ﺍﺯ ﻏﻴﺐ ﺭﺳﻴﺪ.
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ.
ﻛﺮﺩﻡ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ
ﺩﻛﺘﺮ.
*
ﻫﻤﻪ
ﺁﻗﺎ ﺩﺧﺘﺮﺗﻮﻥ ﺍﺯ
ﻫﺮﺑﺎﺭ ﺑﻪ ﻻﻝ ﻭ
ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ.
 ﻣﻦ ﺑﺮﻡﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺧﻤﺶ ﻣﺜﻞ
ﻳﻪ ﺻﻠﻪ ﺍﺭﺣﺎﻣﻰ
ﺧﻮﺩ ﮔﻞ ﺯﺩﻩ ﺑﻬﺎﻳﻢ
ﺑﺮ
ﺑﻜﻨﻢ ﻭ ﺑﻴﺎﻡ .ﺷﻤﺎ
ﻣﺮﺩﻡ
ﻣﻴﻞ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﻴﺪ.
ﺑﻮﺩﻯ
ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺩﺭ
ﺛﻤﺮ ﺑ
ﺩﺍﺧﻞ
ﺩﺭﺑﺎﺭ
ﻴﺸﺘﺮﻯ
ﺷ
ﺍﮔﺮ ﺁﻏﻞ ﺯﺩﻩ ﺩﺍﺷﺖ
ﺍﻧﺘ ــﺮﻛﺖ
ﺁﮔﻬﻰ ﻣ
ﺰﺍﻳﺪﻩ
ﺑﻮﺩﻯ!
ﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣ ﺭﺍﻯ ﮔﺴ
ﻣﺘﺨﺼ
ﺠﻠﺲ ،ﺗ ــﺘﺮﺍﻥ
ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﻪ ﭘﻴﺸ ﺼــﺎﻥ
ﺭﺃﻯ ﮔ
ﻌﺪﺍﺩﻯ ﺷــﺮﻕ ﺩﺭ
ﺍﻧﺤ ــﻨﻬﺎﺩ ﺩﻫﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﺯ ﻭﻋﺪﻩ ﻧﻈﺮ
ﺴﺘﺮﺍﻥ
ﺩﺍﺭﺩ
ﺷﺮﻕ
ﻧﻴﺰ ﺼﺎﺭﻯ ﻭﻋﺪﻩ ﻨﺪﮔﺎﻥ ﻃﺮﻳﻖ
ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺘ ﺩﺭ ﺁ
ﺑﺎ
ﺍﻋﻄﺎ
ﻫﺎﻯ
ﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﺑﻪ ﺨﺎﺑﺎﺗﻰ ﺳــﺘﺎﻧﻪ
ﺍﻣﻴﻦ
ﻭﻋﺪﻩﻫﺎ :ﺧﻮﺍﻫﺪ
ﺻﺎﻟﺤﻰ
ﺣﻞ
ﺷﺪ .ﻣﺬﻛﻮﺭ ،ﺑﺴﺘﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮﻭﺵ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺖ
ﺑﺎﺯﮔ
ﺩﺍﺩﻥ ﺮﺩﺍﻧﺪﻥ
ﻭﻳﮋﻩ ﺷﻌ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣ ﺳــﺎﻧﺪ.
ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺎﻻ
ﭘﺎﺳـ ﻋﺎﺩﻝ ﻓﺮ
ﺯﻳﺮ ﺳﻦ ﺑﻪ  38ﺭﻓﺘﻦ
ﺎﺭﻫﺎﻯ ﺍﻧﺘ ﺎﻟﻜﻴﺖ
ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺳﻦ
ﺍ ﻛﻮﺑﻰ ﺑ ـﭙﻮﺭﺕ ﺩﻭﺳﻰ
ﺣﻞ
ﺨﺎﺑﺎﺗﻰ
ﺮﺍﻳﺎﻧﺖ
ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﭘﻮﺭ ﺑﻪ
ﮔ ﻛﺎﻣﻞ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺍﺯ
ﺑﺮ ﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺮﺥ ﺷ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻟﻴﻮﻧﻞ ﺳﻔﺮﻩ
ﺍﻭﻝ ﻭ
ﻫﺎﻯ
ﮔﺰﺍﺭﻯ ﻛ ــﺎﺩﻯ ﺑﻪ
ﺮﻣﺨﺎﻧﻪﻫﺎﻯ ﻫﻤﻴ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﺗﺜﺒﻴﺖﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻻ
ﻣﻬ
ﻣﺴﻰ،
ﻣﺮﺩﻡ
ﭘﺮﺗﺎﺏ
ﻨﺴﺮﺕ ﻭ ﻧ
ﺸــﮕﻰ
ﺑﺮﺩﻥ
ﺎﺟﺮﺕ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﻊ ﺳﻦ
ﺳﻴﺎﺭ ﺸــﺎﻁ ﺩﺭ ﻭﺭﺯ ﺭﻭﻧﺎﻟﺪﻭ ﻭ
ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺣﺪﺍﻗﻞ 3ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺑﻪﻣﻌﻀﻞ
ﺍﻳ
ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ
ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻣﻴﺎﻥ ﺷﻜﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺮﺣﻮﻡ
ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻻﺍﻗﻞ  3ﻧﻔﺮ ﺍﺯﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩ ﺑﻪ ﻨﺘﺮﻧﺖﻣﺴﻜﻦ ﺍﺯ
ﺷﻬﺮ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ.
ﭘﺮ
ﻓﻀﺎ
ﻃﺮﻳﻖ
ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧ ﺣﺪﺍﻗﻞ
ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﺮﻋﺖ
ﺗﺠﻬﻴﺰ
ﻃﺮﻳﻖ
ﺘﺨﺎﺑﻴﻪ ﺑﺮﺍﻯ ﺍ ﺩﻭ ﺗﻴﻢ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻧ ﻫﻔﺘﻪ
ﺍﺳــ
ﺷﺮﻛﺖ
ﻓﺰﺍﻳﺶ ﺷﻮﺭ ﻭ ﺘﻘﻼﻝ ﻭﺘﺨﺎﺑﻴﻪ ﺑﻪ
ﺭﺍﻯ ﮔ
ﻧﺸﺎﻁ ﭘﺮﺳﭙ ﻛﺮﻩ ﻣﺎﻩ
ﺴﺘﺮﺍﻥ
ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻮﻟﻴﺲ ﺑﻪ
ﺷﺮﻕ ﺑﺎ ﻣ
ﺷﻬﺮ.
ﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑ
ﺑﺎ
)ﻛﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺍﻧﺪﻳ ﺗﺸﻜﺮ
ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ
ﻳﺎﺭﻯ
ﺰﻛﺎﺭﺍﻥ ﺸﻤﻨﺪ

ﺑﺎزﮔ

ﺸﺖ ﻋ

ﺎدل ﺑﻪ

ﺳﻔﺮه

ﻣﺮدم

ﺳﺎﺑﻖ(

ﺳﻤﻴﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻰ

ﻣﺠﺮﻯ:
ﻫﻤﻮﻃﻨﺎﻥ ﻋﺰﻳﺰ! ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ

ﺍﻓﺸﺎﮔﺮﻯ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﻳﻦ

ﮔﺰارش زﻧﺪه از

ﺗﻮﻃﺌﻪﻫﺎﻯ ﺭژﻳﻢ

ﺳﯿﻞ و ﺳﺎﻧﺪﯾﺲ

ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻰ
ﺭﺍﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻰ 22
ﺑﻬﻤﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﻳﻢ
ﻛﻨﻴﻢ .ﻛﺘﻰ ﻭ ﺷﻬﺮﻭﺯ
ﻫﺴﺘﻦ
ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺯﻧﺪﻩ ﭘﺸﺖ ﺧﻂ ﻣﺠﺮﻯ :ﺧﺪﺍﺍﺍﺍﻯ
ﻣﻦ! ﭘﺲ ﺍﻣﺴﺎﻝ
ﻛﺘﻰ:
ﻛﺮﺩﻥ!
ﻣﺠﺮﻯ:
 +ﺍﻟﻮ ﺻﺪﺍﻯ
ﺧﺐ! ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﺷﻬﺮﻭﺯ
ﻣﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻨﻮ ﺩﺍﺭﻳﻦ؟ ﻣﻦ ﺍﺯ
ﺭﻭﻯ ﺑﺮﺝ ﻣﻴﻼﺩ
ﭼﻰ ﺑﺮﺍﻣﻮﻥ ﺩﺍﺭﻩ
ﻳﻪ
 +ﺳﻼﻡ ،ﻣﻦ ﺍﺯ
ﺩﺍﺭﻡ ﺗﻤﺎﺱ ﻣﻰ
ﺳﻴﻞ ﺧﺮﻭﺷﺎﻥ
ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﻛﻠﻰ ﺁﺩﻡ
ﮔﻴﺮﻡ .ﺩﺍﺭﻳﻦ؟
ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﻩ
ﺗﻤﺎﺱ ﻣﻰﮔﻴﺮﻡ.
ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺁﻭﺭﺩﻩ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﻴﺎﺩ ﻭ ﻣﺠﺮﻯ:
ﻣﺠﺮﻯ :ﺳﻴﻞ؟
 +ﺁﻫﺎ ﺍﺣﻤﻖ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻠﻔﻨﻴﻪ
 +ﺑﻠﻪ
ﭼﻴﺰﻩ!
ﻭ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﻩ ﺗﺎ
ﻣﻨﻢ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﻛﻠﻰ
ﺍﻻﻥ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭﺵ
ﮔﻞﻭﻻﻯ ﺟﻤﻊ
ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻴﻞﺯﺩﻩ ﻛﻠﻰ ﺁﺏ ﺳﺎﻧﺪﻳﺲ ﺑﺎﺩ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﺮ ﺳﺎﻧﺪﻳﺲ ﻣﻰﺑﻴﻨﻢ .ﺭژﻳﻢ
ﻛﻰ
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻮ ﭘﺎﻛﺖ
ﺷﻮﻯ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻛﺮﺩﻩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯ
ﺑﺎ ﻧﻰ ﻣﻰﺫﺍﺭﻩ ﺗﻮ
ﺗﻮ ﺑﺪﻧﺶ ﺧﺎﻟﻰ
ﺑﺎ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺁﺏ ﺑﻪ
ﺭﺍﻩ ﺑﻨﺪﺍﺯﻩ .ﺍﻻﻥ
ﺳﻤﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻴﺸﻪ .ﻣﻦ ﻣﻴﺸﻪ ﻭ ﺍﻳﻨﻄﻮﺭﻯ ﻓﻀﺎﻯ ﺧﺎﻟﻰ ﺩﻫﻨﺶ ﺑﺎﺩ ﺳﺎﻧﺪﻳﺲ
ﻛﻪ
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﺍﺯ
ﺑﻴﻦ
ﺍﻻﻥ
ﺑﺎ ﻭﻋﺪﻩ ﺳﺎﺧﺖ
ﺍﻗﻮﺍﻡ ﺍﻳﺮﺍﻧﻰ ﺭﻭ ﻣﻰ
ﺧﻮﻧﻪﻫﺎﺷﻮﻥ ﺑﺎ
ﺑﺮ ﺍﺛﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﺟﻢ..ﻉ..ﻳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻣﻰ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻴﻠﻰ ﺯﻭﺩ ﭘﺮ
ﺑﻴﻨﻢ ﻣﺠﺮﻯ:
ﺳﻴﻞ ﺳﻮﺍﺭﻥ ﻭ
ﭼﻬﺮﻩﻫﺎﻯ ﻓﺮﻳﺐ
ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﺗﻮ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ
 ....ﺑﻮﻭﻭﻭﻭﻭﻡ.
ﺩﺍﺭﻥ ﻣﻴﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ.
ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺭﻭﻯ ﻣﻮﺝ
ﻣﺎﻫﻮﺍﺭﻩﺍﻯ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺟﺎﻯ
ﻧﻤﻴﺸﻪ .ﺁﻭﻭﻭ
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ﺧﺒﺮ
ﺑﻪ ﺩﺳﺖ
ﻛﺮﺩﻯ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
ﺭژﻳﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺟﻮﻧﺶ
ﺭﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ.
ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ
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بیش از  ۲۰۰هزار مشترک با قطعی
برق مواجهند؛ قطعی  48ساعته برق
در لنگرود و الهیجان .در لنگرود
آب هم قطع شد

با وجود پیشبینی سازمان
هواشناسی باز هم حوادث
جوی مدیریت بحران را
غافلگیر کرد
 21استان کشور درگیر
حوادث جوی شدهاند

بازرس کل استان گیالن :عملکرد
مسؤوالن استان در چند روز اخیر
قابل دفاع نیست و دستگاه نظارتی
نیز از شرایط ناراضی است

صفحه 3

بر اساس نتایج انتخابات درونحزبی دموکراتها در
نیوهمپشایر ،سندرز در رده اول وبوتیجیج در رده
دوم قرار گرفتند ،بایدن هم پنجم شد

شکست
دار  و   دسته اوباما
صفحه 7

با اعالم ستاد انتخابات کشور فرصت تبلیغاتی
کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسالمی
و میاندورهای مجلس خبرگان از امروز پنجشنبه
شروع میشود و تا اول اسفند ادامه دارد

تبلیغات  آغاز شد
صفحه 2

آسیبشناسی یکی از ضعیفترین
اختتامیههای تاریخ جشنواره فیلم فجر

خوب ،بد
چـــــرک

صفحه 4

صفحه 8

خبر
اظهارات وزیر بهداشت درباره اقدامات
انجامشده برای جلوگیری از ورود کرونا به کشور

استفاده از ماسک را
به همه توصیه نمیکنیم

خیل عظیمی از شهروندان برای جلوگیری از
ابتال به ویروس آنفلوآنزا و احتمال وجود ویروس
کرونا ،در خیابانها و امکان عمومی نظیر مترو،
اتوبوس ،بیمارستانها و ...صورت خود را با ماسک
پوشاندهاند ،این در حالی است که وزیر بهداشت
میگوید از آنجایی که تاکنون ویروس کرونا به
کش��ور وارد نشده است استفاده از ماسک فعال
برای همه توصیه نمیش��ود .به گزارش «وطن
امروز» ،آمار فوتیهای ناشی از ابتال به ویروس
کرونا در چین و خیلی از کش��ورهای جهان هر
روز افزایش مییابد .در چنین ش��رایطی همه
دنیا نگران آلوده ش��دن به این ویروس کشنده
هستند؛ ویروس��ی که تاکنون درمانی برای آن
تجویز نشده و از طرفی قدرت انتشار آن بسیار
باالست .وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه تاکنون
هیچ موردی از بیماری ویروس جدید کرونا در
کش��ور نداش��تهایم ،و هیچ موردی تایید نشده
است ،درباره استفاده از ماسک برای پیشگیری
از این بیماری گف��ت :تا این لحظه چون مورد
مثبتی از کرونا نداشتهایم ،استفاده از ماسک برای
همه را فعال توصیه نمیکنیم .سعید نمکی در
حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران
با اشاره به تمهیدات کشور برای مقابله با ویروس
«کرونا» اظهار داش��ت :کرونا چه برای ایران و
چه برای جهان یک تهدید به حساب میآید و
صدای پای کرونا را از پش��ت مرزها میشنویم.
وی افزود :خوش��بختانه تا ب��ه امروز هیچ گونه
مورد ابتال به کرونای جدید در کشور نداشتهایم
و هیچ موردی تأیید نشده است .وزیر بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی با اشاره به خبر ابتالی
ی��ک زن به «کرونا» گف��ت :موردی که مطرح
میش��ود مربوط به یک خانم چینی در زنجان
بود که تحت نظر بوده و  3بار از او تست گرفته
شده که تمام این تستها نیز خوشبختانه منفی
بوده و تا به امروز هم هیچ مورد مثبتی از ابتال به
کرونا نداریم .نمکی همچنین درباره دانشجویانی
که از ووهان چین به کشور بازگشتهاند ،گفت:
هموطنان ما که از ووهان بازگشتهاند در قرنطینه
بوده و تمام تستها و بررسیهایی که انجام شد
منفی بوده و خوشبختانه حال همه آنها خوب
است .وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی با
بیان اینکه در  ۳۶نقطه از مبادی ورودی کشور
هم��ه موارد را تحت نظر داریم ،اظهار داش��ت:
پروازهای مس��تقیم از چین نیز خوشبختانه یا
متأسفانه برقرار نیست .فعال تمام پروازهای ما از
چین لغو شده است .وی خاطرنشان کرد :بعد از
پرواز «ووهان» مس��افر جدیدی را تا این لحظه
به کشور نداشتهایم.

در زمینه عالقهمندی مردم به
یادداشت
نظام با وجود تمام مش��کالت
باید  2مسأله مدنظر قرار گیرد؛
نخستعملکردمسؤوالنکشور
براساس انتخاب مردم یا در قالب
«جمهوری اسالمی» اما در کنار
جمهوری اسالمی یک واقعیت
و موجودیت دیگری هم وجود
دارد و آن« ،انقالب اسالمی» است.
ی�ک -همواره مردم تالش دارند روند امور جمهوری
اسالمی را با انقالب اسالمی تطبیق دهند و هرگز از
این مطلب ناامید نشدند که بتوانند ایفای نقش کرده
و شاخصهای انقالب اسالمی را در ارتباط با عملکرد
منتخبان خود تقویت کنند .این برای ملت ایران کامال
روش��ن اس��ت که این قدرت را در اختیار دارند و این
توانمندی برایشان رقم خورده که بتوانند تاثیرگذار
بوده و روند جمهوری اس�لامی را مطابق ارزشهای
انقالب اسالمی پیش ببرند .این نگرش موجب شده
متلکپران��ی و اتهامزنیهای اخیر
نگاه
حس��ن روحان��ی به نهاد ش��ورای
نگهبان در نوع خود یک رکورد تاریخی محسوب میشود.
ظاهرا رئیسجمهوری که در نظرسنجیهای متعدد
مراکز معتبر محبوبیتی کمتر از  10درصد در الیههای
مختلف اجتماع ایرانی دارد ،دوس��ت دارد همچنان تا
 1400ب��ه جای کار کردن ،با نیش زبان زدن به این و
آن کارش را پیش ببرد .آقای روحانی به دالیلی ناگفتنی،
عادت کرده بهرغم این همه ناکارآمدی و بدعهدی نسبت
به وعدههای دادهشده به مردم ،همواره لوله تفنگش را
به داخل کشور نشانه رفته ،خندههایش را برای غربیها
به س��وغات برد .وقتی هم غربیها جای وفای به عهد،
زغال کف دست دولت گذاشتند ،با اشتیاق تمام ،زغال
مذکور را برای سیاهنمایی منتقدان و نهادهای رسمی
کشور استفاده کند .براستی! اگر حمله به نهاد شورای
نگهبان و توئیت زدن با هشتگ #انتخابات -تشریفاتی
از سوی کسی که  10بار با همین ساختار از مردم رای
گرفته و به صندلی مجالس شورای اسالمی ،خبرگان و
ریاستجمهوری رسیده ،مصداق تشویش اذهان عمومی
نیست ،چه نام دارد؟
آقای روحانی حتی در سخنرانی مراسم  22بهمن
پایتخت نیز ،بار دیگر ـ و البته این بار رقیقتر و تلویحیـ
به ش��یوه تأیید صالحیتها ـ که امری کامال قانونی

این مردم قدرشناس...
[ دکتر عباس سلیمینمین ]
مردم از برخی فرصتها برای بیان این معنا اس��تفاده
کنند.
دو -وقتی در مناسبتها مردم به صحنه میآیند ،فقط
برای تقویت و پررنگتر کردن مبانی است .وقتی مبانی
را تقویت میکنند ،به نوعی برای مسؤوالن ریلگذاری
میکنند .یعنی به مسؤوالن متذکر میشوند شما باید
این روند را پیش برده یا به این مسیر پایبند باشید .لذا
بین حرکت مسؤوالن و مبانیای که مردم به آن اعتقاد
داشته ،انقالب کرده ،رای داده و برای آن تالش میکنند
و برای دس��تیابی یا نزدیکی به این معیارها جانفشانی
فراوانی کردهاند ،تمایز قائلند و حساسیتهای خود را
در این وادی بخوبی نشان میدهند که باید مسؤوالن
این مسیر را بپیمایند و آن همان مسیر تقویت اصول و
در نظر گرفتن مبانی است.

س�ه -اما ضمن اینکه این مس��أله را ب��ه وضوح فریاد
میزنند ،باید مد نظر داش��ت که م��ردم در ارتباط با
تنظیم روابط دولتهایی که انتخاب میکنند ،مطالبات
کوتاهم��دت و درازمدت دارند .گاه��ی برای مطالبات
درازمدت خود نس��بت به مطالبات کوتاهمدت اصالت
بیش��تری قائل هستند .طبیعی اس��ت جامعه در هر
زمانی برخی کاس��تیها را احساس کرده و نیازها را به
طور کوتاهمدت داشته باشد اما در عین حال آرمانها را
هم مدنظر دارد .یعنی دارای هدفمندی و نگاه بلندمدت
هستند و این نگاه آرمانی خود را هرگز گم نمیکنند که
به مطالبات کوتاهمدت محدود شود.
چهار -مشکالت و نواقصی هست و اگر این مشکالت
حل شود ،به معنای آن نیست که هیچ انگیزهای برای
حرکت وجود نداشته باشد ،آرمانهای بلندمدت و نگاه

کالن ملت ایران باز آنها را به حرکت وادار خواهد کرد.
مردم ایران براساس اعتقادات خود ،دارای یک نگاه
کوتاهمدت و یک نگاه درازمدت هستند ،اگر مسؤوالن
در مسائل کوتاهمدت دارای ضعفها و نواقصی باشند،
مردم در نگاه آرمانی خود این ضعفها و عملکرد ناقص
را مدنظر قرار نمیدهن��د .آنجا که میخواهند درباره
عملکردهای کوتاهمدت قضاوت داش��ته باشند ،حتی
شاید صراحت زیادی در نفس و تخطئه این عملکردها
داشته باشند اما نگاه کالن ملت با نگاه کوتاهمدت جابهجا
نمیشود که اگر در کوتاهمدت برخی خواستهها محقق
نشد ،نسبت به آرمانهایش تجدیدنظر کند؛ آرمانها
را در جای��گاه خود دنبال میکن��د و درباره مطالبات
کوتاهمدت نیز واکنشهای درخور دارد .البته باید امید
داش��ت که فرصتهای الزم فراهم ش��ود تا همانگونه

آقای رئیسجمهور! حفظ وحدت واجب است
[ حسن رضایی* ]
است ـ انتقاد کرد.
رئیسجمهور متوجه نیس��ت که در کوران فش��ار
حداکثری آمریکا و میوه دادن پیاپی باغ برجامش ،حفظ
وحدت و اعتماد مردم به نهادهای رسمی نظام ،واجب
رئیس جمهوری اسالمی با
مؤکد است؟ پس چرا در قامت 
کنایه زدن به سالمت انتخابات و حمایت رسمی و پیاپی
از یک جریان سیاسی خاص ،مکرر اصل بیطرفی دولت
به عنوان مجری انتخابات را زیر سوال برده ،به مصالح کلی
کشور و نظام ضربه میزند؟ رئیسجمهور نمیداند نفس
رای آوردن او در سال  92با یک اختالف رای ناپلئونی،
مش��تی محکم بر دهان دروغگویانی بود که س��ال 88
خائنانه نسبت به سالمت انتخابات تشکیک کرده بودند؟
بگذارید البته اینقدر س��وال نپرس��م و به جای آن،
برای فهم رفتار آقای روحانی بعضی واقعیات را کنار هم
بگذاریم .روحانی رئیس دولتی اس��ت که وزیر نفت آن
رسما به استخدام نمایندگان فعلی و سابق مجلس شورای
اسالمی در وزارت متبوعش افتخار میکند .این را بگذارید
کنار این واقعیت که س��خنگوی شورای نگهبان درباره
ردصالحیت گسترده نمایندگان فعلی مجلس میگوید

عمده آنها به دلیل فساد مالی ردصالحیت شدهاند.
بخشی از سخنان آقای کدخدایی در همین زمینه:
«فردی روس��ای آموزشوپرورش و ارشاد و مدیر چند
مدرسه در یک شهر را از میان لیدرهای انتخاباتی خویش
منصوب کرده| فرد دیگری  ۲۷۰میلیارد تومان در یک
پروژه ساختمانی سرمایهگذاری کرده؛ او امتیاز تأسیس
یک کارخانه آب معدنی را برای برادر کوچکش گرفته|
فردی در پوشش مؤسسه عامالمنفعه با ارز دولتی گوشت
وارد و با قیمت آزاد در بازار عرضه کرده| فرد دیگری هم
برای قاچاق سیگار رشوههای کالن پرداخت کرده است!»
با علم به اینکه تعداد نمایندگان ردصالحیت شده در
هر دو جریان اصولگرا و اصالحطلب تقریبا برابر بوده ،چه
نتیجهای میگیرید؟
آقای روحانی چه مدل مجلس��ی را دوست دارد که
نگران تکرار نشدن آن شده ،حاضر است بابت آن اینچنین
در کوران فش��ار دشمن ،به نهاد شورای نگهبان و اصل
انتخابات حمله کند؟ سکوت در برابر این طلبکاریهای
بالوج��ه و ضدمل��ی آقای روحانی جایز اس��ت؟ دولت
طی سالهای گذشته تقریبا تمام برنامههای انتقادی

صداوسیما را تعطیل یا ضبطی کرده ،دوست دارد رسانه
ملی فقط بوق تبلیغاتی خودش باش��د .در این سو اما
رئیسجمهور فریاد میزند« :نشکنیم قلمها را ،نبندیم
دهانها را!» .چند سال قبل یکی از چهرههای اصالحطلب
به مناسبتی از اصطالح «تدلیس سیستماتیک» سخن
گفته بود .آیا روند کنونی تحریف افکار عمومی از مسائل
اصلی کشور و کارنامه اجرایی دولت و مجلس ،چیزی
جز این است؟
 2ماه پیش در همین جا طی مطلبی با عنوان «فصل
دیوارکش��ی در پیادهروها!» از اوج گرفتن این تدلیس
سیستماتیک با نزدیک شدن به انتخابات مجلس سخن
گفت��م .در آنجا حرفم این ب��ود« :در فاصله چند ماه تا
انتخابات مجلس یازدهم ،فضای سیاسی کشور بیش از
هر زمان دیگری شفاف است .در مقام مقایسه با اسفند
 ،94پاسخ به این سوال که «چه چیزی نمیخواهیم؟»
ام��روز برای بخش اعظ��م جامعه رأیدهن��ده ایرانی،
کامال مشخص است» و هشدار دادم تالش برای خلق
دوگانههایتصنعیشبانتخاباتی،مطابقمعمول،دستور
کار اصلی جریان حامی دولت برای انحراف افکار عمومی

که ملت در برخی فرصتها نگاه خود را ش��فاف بیان
میکند ،درباره عملکردها نیز بتواند نگاه خود را به طور
شفاف بیان کند.
پنج -اگر مردم در مقاطع مابین 2انتخابات خواستند نظر
خود را درباره عملکرد یک دولت یا سیاستگذاریهای
دولت بیان کنند ،باید بتوانند همانگونه که درباره ارزشها
اظهارنظر میکنند ،فرصت اظهارنظر درباره عملکردها
نیز داشته باشند.
اگرچه مل��ت در دوران انتخابات ای��ن کار را انجام
میدهد ،یعنی وقتی پای صندوق رای حاضر میشود،
نظ��ر خود را داده و قدرت را از یک جریان گرفته و به
جریان دیگری واگذار میکند -این یعنی اظهارنظر -اما
عالوه بر اظهارنظر به نظر میرسد باید مابین انتخابات
نیز ساختاری قوی به وجود آید تا مردم بتوانند اعالم
نظر کرده تا شخصیت ،هویت و شأنیت خود را درباره
مسائل روزمره بیان کنند و احساس نکنند برای بیان
این نقطهنظرات فرصت نداشته یا موقعیت به آنها داده
نمیشود.
از مسائل اقتصادی و سانسور کارنامه سیاه خود در زمینه
معیشت خانوار ایرانی خواهد بود.
در آن مقطع اما فکر نمیکردم آقای رئیسجمهور
ش��خصا اینقدر تمایل به ب��ازی دادن افکار عمومی آن
ه��م با حربه حمله علنی به ش��ورای نگهب��ان و اصل
انتخابات داشته باشند .ظاهرا اما نتایج جلسه انتخاباتی
کاخ س��عدآباد ورای تصور م��ن بوده و رئیسجمهور از
ش��کلگیری رقابت��ی واقعی و به دور از حاش��یه برای
شکلگیری مجلس آینده بیش از حد نگران است .ریشه
اصلی نگرانی هم همان مطلب چند ماه پیش است« :در
مقام مقایسه با اسفند  ،94پاسخ به این سوال که «چه
چیزی نمیخواهیم؟» امروز برای بخش اعظم جامعه
رأیدهنده ایرانی کامال مشخص است».
آقای روحانی دوست دارد مردم نه بر مبنای عملکرد
او و مجلس همراهش که بر اساس سخنان شاذ و عجیب
و غریبی که احتماال باز هم تا روز انتخابات میگوید ،رای
بدهند .برآورد رفقای آقای روحانی اما این است که این
بار با حربه تَکرار هم نمیتوان به چنان هدفی رس��ید؛
ولو درباره سلبریتیها که زود هم جور میشوند! به هر
صورت ،بهترین مواجهه با این رویکرد غیرقانونی آقای
روحانی ،میتواند همین باش��د که به او بگوییم« :باشه
ولی کار کن!».
* کارشناس سیاسی

