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ت تکرار جومون را  مى کنیم ه همین منا یما  دا  
    یک روزنامه قوی هیکل داخلی: چرا من اینو پیش بینی نکرده بودم؟!

    نیامد؟ نیوز: امشب رأس ساعت ده با روشن کردن یک سیگار، اعتراض خودمان را نسبت به هر کاهشی نشان می دهیم!
    بی بی سی فارسی: گروه موسوم به دالالن ارزی کماکان به مقاومت دلیرانه خود ادامه می دهند!                           شهرونگ: لوسش نکنید بابا، هنوز جا داره بیاد پایین تر!

#چرا_ناراحتید؟! #ریال_تمام_تالشتو_بکن #شهرونگ
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پس فــردا روز کود و محیط زیســت 
است. براى اینکه اثبات کنیم در این مملکت 
همه چیز برنامه ریزى مناسبى دارد و شب 
امتحانى نیســت، از همین امروز مراســم 
بزرگداشت این روز را شروع مى کنیم. براى 
همین سرا برخى افراد و سازمان ها مى رویم 
تا از برنامه هاى آنان براى بزرگداشت این روز 

مطلع شویم.
روابط عمومى یــک ارگان خیلى محاف 
و خیلى نگران در حوزه محیط زیســت: به 
مناســبت این روز عزیز این سازمان کشور 
روز 16 مهر و همزمان با مراسم روز کود 
و محیط زیســت، براى 120 نفــر از پدران 
این کودکان عزیز که در کسوت شکارچى 
هستند، مجوز شکار صادر خواهد کرد. در این 
زمینه ما درخواست کردیم مدارس شاگردان 
نمونه خــود را معرفى کنند تا بــه پدران 
آنها این مجوز اعطا شــود. همچنین به این 
کودکان نمونه یک حیوان تاکسیدرمى شده 
اعطا خواهد شد که بگذارند توى اتاقشان و 
همیشه محیط زیست صاف توى چشمشان 

باشد.
دیوى از برنامه کاله قرمزى: من برنامه هاى 
والن براى تخریب محیط  زیست را  مســ

دوست دارم
پدر نمونه یکى از کودکان: من از این برنامه 
اطالع نداشــتم. االن گل پسر قندعسلم را 
فرستاده ام براى من ســیگار بگیرد. وقتى 
برگشت از او مى پرسم ببینم از این برنامه خبر 
داشته به من نگفته یا چى. اگر خبر داشته 
و نگفتــه که یک کتک مفصــل نوش جان 
مى کند تا همیشــه یادش بماند احترام به 

بزرگتر از محیط زیست هم واجب تر است. 
مادر یکى از دانش آمــوزان حین خروج 
از جلســه اولیا و مربیان: در این جلسه مقرر 
شد اون روز ما همراه دانش آموزان و مربیان 
و معلمان و مدیــران و والدین به پیک نیک 
مفصلى بریم و براى آشــنایى هرچه بیشتر 
بچه ها با محیط زیست قرار شد هرکس یک 
درخت از محل پیک نیک بکند و با خودش 
بیاورد کــه از فرداى پیک نیــک ما درس 

گیاه شناسى را به دروس بچه ها اضافه کنیم.
باباى مدرسه: نپرسید این همه طناب براى 
چى است که دلم خون شده. به من گفته اند 
وقتى رفتیم گردش علمى جنگلى و قبل از 
اینکه بچه ها درخت ها را از ریشه دربیاورند، 
به هر درخت یک تاب ببندم تا بچه ها ســر 

تاب بازى با هم دعوایشان نشود.
والن: به جهت یادآورى این  یکى از مســ
موضوع که کیسه پالستیکى و نایلون چقدر 
براى محیط زیست ضرر دارد و بحران زاست، 
در آن روز بــه بچه ها یــاد مى دهیم براى 
گردش در دل طبیعت اصال نیازى به همراه 
داشتن کیسه زباله و کیسه نایلون نیست. 
اگر هم بپرسند خب آقا حاال این آشغال ها 
را چه کنیم، عر خواهــم کرد بریزید در 
دل طبیعت. خودش تجزیه و کود مى شود. 
چرا چپ چپ نگاه مى کنید؟ به چه سازتان 
برقصیم؟ کیسه را که ممنوع کنیم. خب باید 
زباله و آشغال را بریزند تو جنگل و دریا دیگه. 
ن هستید این راهش نیست؟ پس  نه؟ مطم

من تا آنجا بیشتر نخوانده ام.
: شــما فقط کافى است در روز  یک کود
والن، مدیران،  کود و محیط زیست، مســ
مقامات، اولیا و مربیــان و کال بزرگترهاى ما 
را از ما دور نگه داریــد. ذهن پا ما به صورت 
خودکار خودش به محیط زیســت آســیب 
نمى زند مگر تحت آموزش این عزیزان باشد. از 

بس که قشنگ آموزش مى دهند. 

زیرگذر
اد |بهزاد برخورداری یزدی| حوصله تان را سر نبرم. خالصه داستان  اشقى  یک 
اینکه بنده چندى پیش عاشق شدم. دل را زدم به دریا و شرح حال دل را به معشوق 
گفتم. معشــوق گرامى هم ابراز عالقه متقابل کرد اما یک شر گذاشت. گفت باید 
سیگار را تر کنم. گفتم من ســیگارى نیســتم. گفت این دیگه مشکل خودته. 
چاره اى نبود رفتم و با پشــتکار فراوان و کمک و راهنمایــى بچه هاى معتاد محل، 
سیگارى شدم. روزى دو سه تا پاکت مى کشیدم. بعد با تالش زیاد تر کردم. رفتم 
پیش معشوق و گفتم: بفرما، ســیگار را تر کردم. معشوق عزیز درحالى که بغ 
کرده بود، فرمود: وقتى به این راحتى ســیگار رو تر کردى، از کجا معلوم من رو 
تر نکنى؟ اصال من و تو براى هم ســاخته نشــدیم. بعد هم بلند شد و رفت. من 

ماندم و دا این شکست عشقى.

|  احمدرضا کاظمی | ماشین نویس
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ماجرای رد شدن نابینایان در آزمون استخدامی آموز وپرور و گفت وگو با آنها

يادداشت

چه کسانی از حکم الهه ناراحت هستند؟
حکــم دادگاه بین المللــی الهــه در 
خصوص شکایت ایران از اقدامات خالف 
قانون ترامپ صادر شد. این حکم اگرچه 
تا اجرایی شــدن آن راه زیادي در پیش 
اســت ولی به روشــنی می تواند موضع 
برتر سیاســی و اخالقی ایران را در برابر 
ایاالت متحده به نحو ملموســی بهتر از 
اینکه هست بنماید. نکته بسیار مهم این 
حکم، صدور رأي با اکثریت قاطع است. 
این حکم نشان داد که علی رغم مخالفت 
برخی از نیروهاي داخل کشور با برجام، 
این تفاهم بزرگترین دستاورد سال هاي 
اخیر کشور در حوزه روابط خارجی است. 
فراموش نکنیم که حقــوق بین الملل به 
طور معمول به نحوي تنظیم می شود که 
مطابق میل و خواست قدرت هاي بزرگ 
جهانی اســت و اصوالً در چارچوب آنان 
نیز قــرار دارد. ولی هنگامــی که دیوان 
الهه به عنوان اصلى تریــن نهاد قضائی 
جهانــی حکمی را علیه ایــاالت متحده 
و با اتفــاق آرا صــادر می کند، نشــان 
می دهد که قدرت دیپلماســی و تمسک 
به همین ضوابــط بین المللی تا چه حد 
بــراى تامین منافع ملى کشــور مفید و

کارآمد است.
باعث تأســف اســت کــه 6 روزنامه 
جناح اصولگــرا هیچ اشــاره اي به این 
دســتاورد مهم ملی در صفحه اول خود 
نکردنــد، در حالی که خبــر آن در صدر 
اخبــار بین الملــل نیز قرار داشــت. در 
جهانی که ایــاالت متحده می کوشــد 
تا بــا زورگویی اراده خــود را به دیگران 
تحمیل کند، این اقدام ایران را باید یکی 
از دســتاوردهاي مهم در مقابله با زیاده 
طلبى هاى ایاالت متحده دانســت، ولی 
چرا جناحی که مدعــی مبارزه با آمریکا 
اســت، از این دســتاورد ناراحت است 
به طوري که حاضر نشــده است خبر به 
این مهمی را در صفحه اول روزنامه هاي 
خود بیــاورد؟ گویى معــدودى از آنان 
براســاس این ضرب المثــل که: «دیگی 
که براي من نمی جوشد، بگذار کله سگ 
در آن بجوشــد» عمل می کننــد. این 

رفتار براي کســانی که مدعــی انقالبی 
بودن هســتند بسیار زشــت است. این 
دســتاورد نه تنها به نفع مردم و کشــور 
اســت، و به لحــاظ سیاســی و اخالقی 
دســتاورد مهمی محســوب می شود، 
بلکه علیه ایاالت متحده نیز به حســاب 
می آید و این قــدرت جهانی را با چالش 
جدي مواجه کرده است؟ حال این افراد 
با کدام یــک از این دو نتیجــه مخالف

هستند؟
پاسخ کمی پیچیده است. با سود بردن 
مردم مخالف نیســتند، بلکه با اینکه این 
دســتاورد به نام افرادي جز خودشان و 
این دولت نوشته شــود مخالفت شدید 
دارند. انــگار در میان فعاالن سیاســى 
کســانى هم هســتند که بــراي بدنام 
کردن مخالفــان خــود و جلوگیري از 
خوشنامی آنان حاضرند هرکارى بکنند. 
هنگامی که همه چیــز را از دریچه تنگ 
سیاســت غیر اخالقی می بینند، نتیجه 
همین می شــود که یکی از بزرگ ترین 
دستاوردهاي ملی کشــور که محصول 
کوشــش همه مردم و نخبگان و دولت 

است را نادیده می گیرند.
ولی مســأله ضدیــت آنان بــا آمریکا 
چه می شــود؟ چرا این اقــدام را که ضد 
آمریکاســت، برنمی تابنــد؟ چــرا هیچ 
یک از پیروزي هــاي دیپلماتیک ایران 
را برنمی تابنــد و با آن مخالف هســتند. 
اقلیتى کــه طالب مواجهــه و درگیري 
مستقیم هســتند. هر کشــوري را که 
بتوانند وارد این میدان کنند اســتقبال 
می کننــد. و از آنجــا که احتمــال این 
مواجهه با ایاالت متحده بیشــتر اســت 
بنابراین هــر نوع مقابلــه دیپلماتیک با 
آن را مفیــد نمی دانند. زیرا شکســت و 
پیروزي دیپلماتیک محــدود به همان 
دیپلماســی اســت و مانــع از جنگ و 
خون ریزي می شــود. مخالفــان داخلى 
مواجهــه دیپلماتیک از پیــروزي ایران 
بر آمریکا در الهه ناراحت هســتند. در 
خارج نیز عربستان و اسراییل از این امر 

ناراحت هستند.
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عاشق بچه ھا
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 : شهروند مهدی پازوکی در گفت وگو با 
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FATF الحاق ایران به
به ثبات نرخ ارز کمک مى کند

دا ر برای دکتر کیوان م چند س
یک اینفلوئنسر حقیقى

انی حسام خرا
روزنامه نگار

1. کیوان مــزدا خونگرم و خوش صحبت 
بود؛ از پدرى  ایرانى و مادرى  فرانســوى. روز 
پنجشنبه خبر تلخ و تکان دهنده درگذشتش 
همه  را غافلگیر کرد. شهریور سه  سال پیش با 
او گفت وگویى داشــتم.    قرار مالقاتمان هم 
سالن انتظار اتاق عمل بیمارستان نورافشار 
بود. مددجــوى دکتر یک دختــر نوجوان 
سیزده ســاله به نام «فاطمه» بود که چند 
دقیقه زودتر از دکتر از اتاق عمل خارج شد، 
ظاهرا به دالیل پزشــکى، زمان عمل چند 
ماهى به تعویق افتاده بود. فاطمه هم بیقرارى 
مى کرد، چند عکاس و فیلمبردار هم بى اعتنا 
مشغول به تصویربردارى و عکسبردارى از 
چهره اش بودند؛ دکتر هم در همان دقایق 
از اتاق خارج شــد، بدون توجه به دوربین  ها 
و سوال هاى مختلف به سمت مددجو رفت 
و حرف خاصى نزد؛ تنها چند ثانیه «لبخند» 
زد؛ لبخندى که فاطمــه را آرام کرد؛ در این 
حین یکى از خبرنگارها اصرار داشت با دکتر 
مصاحبه کند اما دکتر با لحنى که نارضایتى  
خود را از فیلمبردارى و عکســبردارى بیان 
مى کرد، گفــت: «مکان و زمان مناســبى 

نیست، بگذارید پس از معاینه بیماران».
2. بیایید به این مســأله از زاویه دیگرى 
نگاه کنیم؛ حدود یک ســال قبل اســتان 
کرمانشاه لرزید، مثل همیشــه تمام ایران 
براى کمک رسانى به مردم یکپارچه شدند 
اما با یک تفاوت که بخشى از اطمینان مردم 
به سمت افراد شناخته شــده و به عبارتى 
اعتماد به سلبریتى ها سوق پیدا کرد. تجربه 

زلزله کرمانشاه نشــان داد که جامعه ما در 
پویش کمک هاى مردمــى با پدیده نوینى 
روبه رو شــده اســت. همزمان با این اتفاق 
على دایى، نیکــى  کریمى، نوید محمدزاده 
و... وارد میدانى شــدند که هیــچ تجربه و 
تخصصى در آن نداشتند؛ اگر چه طى این 
مدت برخى از این شخصیت ها گزارشى از 
عملکردشان ارایه کرده اند، اما تاکنون شاهد 
پاسخى محکم و شــفاف در این خصوص 
نبوده ایم؛پاســخ به این پرســش که «چرا 

کارنابلدها وارد گود شدند؟»
3. حتما داســتان  آن سلفى هاى معروف 
آقاى بازیگر با مردم زلزله زده کرمانشــاه را 
که یادتان است، داستانى که بارها و بارها در 
فضاى مجازى توسط سلبریتى هاى قالبى 
تکرار و تکرار شده است، باید باور کنید این 
زل زدن بــه دوربین دردى از مــردم ما دوا 
نخواهد کرد؛ بى شــک این حداقل درسى 
است که مى توان از زلزله کرمانشاه گرفت. 
ما براى درمان دردهایمان نیاز به ستاره هایى 
داریم که آداب دســتگیرى را بلد باشند، به 
دوربین زل نزنند و سلفى بگیِر فضاى مجازى 
نباشــند؛ کیوان مزدا از همین دسته افراد 
اســت. او به دوربین زل نمى زد، عکس ِشیر 
نمى کرد، توییت نمى کرد؛ او با داشته هایش 
وارد گود مى شــد و عمل مى کرد؛ روحش 

شاد.
4. چرا پزشکان به عنوان نخبگان علمى 
و ناجیان حیات و ســالمت جامعه آنچنان 
که باید در چشم نیستند و کمتر سلبریتى 
مى شوند؟ واقعیت غیرقابل انکار این است 
که پزشکان مشهور در سطح اجتماعى هم 
بیشتر نوابغى هستند که در حوزه پزشکى 
مى درخشند. پروفسور ســمیعى و امثال 
او براى مردم نمونه اى از پزشــکان حاذق و 
قابل احترامند اما بیشتر الگوى موفقیت اند 

تا رفتار اخالق مدارانه. در حالى که بسیارى 
از پزشکان ایرانى هم مثل همتایان خود در 
سطح دنیا، زندگى شــان را وقف خدمت به 
خلق کرده اند. بسیارند متخصصانى که به 
میان مردم مى روند و در دورترین شهرها و 
روستاها خدمات خود را به افراد بى بضاعت 
ارائــه مى کنند که پزشــکان همکار هالل 
احمر از آن جمله اند. اما این دســته معموال 
مقابل دوربین و نورافکن رسانه ها نیستند 
و از آن استقبال نمى کنند. کیوان مزداهاى 
بیشــمارى که همه زندگى را در همدردى 
با جامعــه و تالش براى اســتفاده از دانش 

پزشکى مى بینند.
این فعالیت ها را مى توان در بیمارستان ها 
و درمانگاه هایــى کــه به صــورت خیریه 
اداره مى شــود، مالحظه کرد. اگر منصف 
باشــیم، باید بپذیریم که ایــن فعالیت ها 
به دلیــل عملکرد تجارى و بــازارى برخى 
از پزشــکان کمتر دیده شــده است. شاید 
همیــن نادیده گرفتــن هم باعــث ورود 
اینفلوئنسرهاى قالبى به حوزه فعالیت هاى 
حمایتى در عرصه پزشکى شده است. این 
روزها بســیارى از فعالیت هــا میان حجم 
باالى توییت ها و سلفى  هاى اینفلوئنسرهاى 
قالبى گم مى شود. شاید رفتار و نحوه زندگى 
کیوان مزدا هم یکى از همین گمشــدگان 
بود، پزشــکى که خبر تلــخ و تکان دهنده 

درگذشتش، همه  ما را غافلگیر کرد.  
5- بگذارید این مطلب را با حرف هاى خود 
کیوان مزدا تمام کنم:   «ایران یک کشور در 
حال توسعه است؛ فعالیت داوطلبى جزیى 
از زندگى ام است؛30 سال است که کار من 
این اســت، برهانى براى توجیه آن ندارم؛ 
همان گونه که نفس مى کشم، کار داوطلبى 
مى کنم. به نظر شــما نفس کشیدن دلیل 

مى خواهد؟» 

تحریم را شکست مى دهیمتحریم را شکست مى دهیم
جوانان راه حل مشکل کشورند
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