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و موفقم کن!

شهروند از  هفته کود و گزارش 
ه ها دادیابی ب برنامه ها و ک های است

اونت اجتماعی ناجا به دنبال شناسایی  م
ر در فیلم است هویت دو مامور حا

 روز جست وجو
و آینه بینی فایده نداشت

حادثه

جنجال بشین پاشو
در جاده چالوس!

کلیپ تلگرامی 
معلول ۴۰ ساله را

به خانواده اش رساند

شهروند از  هفته کود و گزارش 

ايرانشهر

حادثه

دخل و خرج

آموزش

روايت داغ

یاغی مجازی!

بفرمایید
اینترنت رایگان!

اعترا سیدحسین حسینی
س بودن رحمتی به فی

لی ها همراه شد با واکنش تند استق

مروری بر مهارت های ارزیابی اولیه 
دوم و تریا م

ستین کیوسک های هوشمند ن
در تهران راه اندازی شدند

امداد ایده آل  
در صحنه حادثه

ا مرسى که  قیمت 
ستى! میشه شت مون 

خسارات سنگین بارش باران در شهرهای شمالی کشور 

    دالر: لطفا به اعتقاداتش احترام بذارید!
    دالل: الیک، منم همین اعتقاد رو دارم!

    گوجه فرنگی: زودتر می گفتی، خیالم راحت شد دیگه!
    شهرونگ: مگه به اعتقاد ما و شما ربطی داره؟!

#تورم_دموکراتیک  #شهرونگ

یک مسئول: اعتقادی به سرکوب قیمت ها نداریم

باران: اَه، میام یه چیزی 
می گید، نمیام یه چیز!
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خاطرات ترامپ
بانو قار خور!

سوشیانس شجاعی فرد
ن

25 سپتامبر المسپر 2018: ماجرای 
این جیمبو خانم که تــوی فیلم ها نقش 
مشــتری پیتزا و لوله کشی بازی می کنه، 
داره باال می گیره، از قدیم درســت گفتند 
که اینها اهــل جیغ و داد هســتند! خب 
زنیکه تو که پولتو گرفتی، حق الســکوت 
هــم گرفتــی، االن برای دو ســنت پول 
بیشــتر اومدی کتاب چاپ کردی آبروی 
ما رو ریختی؟ به  طــور مثال تو توی ایران 
بودی کتابت مجوز می گرفت؟! کتابت که 
هیچی، خودت هم االن ســوار ون بودی! 
بعد من رو با قارچ مقایسه کردی؟! اینهمه 
صیفی جات! اعصابم داغان اســت، چند تا 
توییت نوشتم و به وزیر کشاورزی دستور 
دادم با تغییــر ژنتیک و کود شــیمیایی 
و اتمی قارچ درســت کنند انــدازه خیار 
چمبر تا بکنم در چشم این بازیگر ارزش-

آمریکایی-مدار!
27 ســپتامبر: ارزش دالر در ایران 
پایین آمده و مردم آنجا ســکته کرده اند! 
نیمــی از این احتــرام بــه دالر را مردم 
خودمان داشــتند، االن صاحب همه چی 
بودیم! اخبــار روز را خواندم، چیز مهمی 
نداشــت، باید چند تا توییت ول بدم دنیا 

رو بریزم به هم!
30 ســپتامبر: در جمع مردم پرشور 
می سی ســی پی بودم. بــه آنهــا درباره 
صحبت تلفنی ام با پادشاه دوست داشتنی 
عربســتان گفتم. دو روز بعد ولیعهد آنها 
گفته این ســخنان ترامپ بــرای مصرف 
داخلی است، یا فرق مصرف و استعمال را 
نمیدونه، یا مثل اینکه خیلی به استعمال 

داخلی عالقه داره!
اول اکتبر المکبر 2018: این پســره 
ایرانی روی مخمه، دیروز با یه تبریک تولد، 
نظر مونیکا رو گرفــت، باید به مالنیا بگم 
بالکش کنه، از اینها بعید نیســت جواب 

تجاوز رو با تجاوز بدهند. 
3 اکتبر: برای امتحان یک سیســتم 
ملی هشــدار تمامــی تلفن هــا به صدا 
درآمدند. مثال هشــدار رئیس جمهوری! 
یک عده ربات در شــبکه های اجتماعی 
شــروع کردند به ریختن سس در نمک 
دریایی! ولــی االن متوجه شــدم که به 
جای این هشدار بی خاصیت می تونستم 
آگهی تبلیغاتی ویالی سنددار در میامی 
و محصوالت ویــژه آقایــان تبلیغ کنم! 
کســی اســتاد تبدیل تهدید به فرصت 

نمی شناسه معرفی کنه؟!
6 اکتبر: حوصله ام ســر رفتــه بود، 
بــا هلی کوپتر رفتیم ســد نیــو اورلئان، 
خواســتم اســکی روی آب یــاد بگیرم، 
ولی یکی از مشــاورانم گفت اسکی نکن. 
برکنــارش کــردم! چند وقتی اســت از 
رئیس کره شــمالی نامه ای نیامده. تلفن 
را برداشتم بهش زنگ بزنم، دیدم صدای 
آژیر بلند شــد. نگو خط مستقیم با پوتین 
را که مخصــوص حمالت اتمی اســت، 
برداشته ام! جالب بود! دیگه فهمیدم وقتی 

حوصله ام سر رفت، چه کار کنم! 
7 اکتبــر: مالنیا بــا دوســتان دافتر 
از خــودش رفته اند دوره. تنهــا در خانه 
نشستم و خاطرات عقب مانده ام را نوشتم! 
شــام نداشــتیم، کمی از ســیب زمینی 
محافظانم خوردم و خوابیدم!  بعد از اینکه 
خوابیدم، بلند شــدم، رفتم یک رستوران 
گرانقیمت و دلــی از عــزا در آوردم! واال 
این ساده زیســتی ها مال شتر و گوسفند 
و اینهاســت! ما گاوچران ها باید گوشت 

بکشیم به دندان!

   رئیس ستاد مدیریت بحران: دیگه نیازی به گفتن نیست که باز هم غافلگیر شدیم!
   رئیس سازمان محیط زیست: علی الحساب دعا کنید که باران نبارد!

   برف: منم دلم برات می سوزه که نمیام دیگه!
#نبار_ای_ابر #غافلگیری_همیشگی #شهرونگ

شهاب نبوی
ن

اوایل بــرای اینکه ملــت بدانند من یک 
مسافرکش معمولی نیســتم و برای خودم 
کسی هســتم، تا مســافر ســوار ماشین 
می شد، بهش می گفتم: »من شغل اصلی ام 
این نیســتا. من روزنامه نگارم. وضع مالی  
توپی هم دارم. بیشــتر برای اینکه وقتم رو 
پر کنم و همچنین با دردها و بدبختی های 
ملت آشنا بشــم و اونارو با پوست و گوشتم 

لمس کنم، میام مسافرکشی.«
اکثر مواقــع مســافرها از اینکه ســوار 
خودروی شــخصی به این مهمی شــدند، 
در هیچ جــای خودشــان نمی گنجیدند 
و معمــوال ازم درخواســت می کردنــد تا 
مســائل مهم مربوط بــه خاورمیانه، خاور 
دور، خاور یــه کم دور و باقــی خاورهایی 
که ما را در ســاخت این دنیا یاری کردند، 
بشــکافم. من هم انصافا کم نمی گذاشتم و 
مسائل را تا جایی که می توانستم برایشان 
می شــکافتم و حتی جر و واجر می کردم. 
مثال یکی شــان یک بــار ازم خواســت که 
نظــرم را دربــاره دیدار کیــم جونگ اون 

و ترامپ بگویــم. این قدر خــوب قضیه را 
برایش شــکافتم که دلــش نمی آمد پیاده 
شــود و هی می گفت: »دمــت گرم، خوب 
 شــکافتی، یه دور دیگه هم بزن تا تحلیلت

حروم نشه.«
تا 11شب سوراخ و ســنبه ای در تهران 
نمانده بود که نبرمش و توی راه مســأله را 
برایش تحلیل کنم. آن قدر که من آن شب 
کیــم و ترامپ را تحلیل کردم و برایشــان 
وقت گذاشتم، خودشان تا به حال این همه 
وقت برای خودشان نگذشــته اند. یا یکبار 
یک نفر ازم خواست تا درباره تاریخچه ُلنگ 
در دنیا و چگونگی ورودش به عالم سیاست 
برایش صحبت کنم. بهــش گفتم که این 
تحلیل بسیار سخت اســت و باید عالوه بر 
کرایــه، حق تحلیلم را هــم بدهد. آدم رند 
و زرنگی بود. اول گفتم که تا ســر خیابان 
یک تحلیل کوتاه برای تســت و نمونه بروم 
اگر خوشــش آمد از آن جا به بعد را حساب 
می کند. آن روز تا شــب مشــغول تحلیل 
لنــگ و تئوری های مختلــف در موردش 

بودم.
از زمانی که لنگ هنوز پشــم بوده و روی 
بدن گوسفند قرار داشــته، شروع کردم و 
بعد هم قضیه حضور همیشگی اش در کنار 

راننده های ماشین سنگین و وصل کردنش 
به یک تیم فوتبال و ورودش به سیاست را 

برایش شکافتم.
روزهای خوبی بود. هم نمی فهمیدم توی 
ترافیک گیر کرده ام، هم این احســاس را 
داشــتم که االن مثل یک کارشناس کامال 
بی طرف در شبکه خبر نشســته ام و دارم 
همه را تحلیلی می کنم، اما از یک جایی به 
بعد ملت دیگر حوصله شنیدن تحلیل هایم 

را نداشتند.
اجناس گران شــده بــود و همه عصبی. 
هرکس که ســوار می شــد تا می گفتم چه 
کاره ام، بــدون اســتثنا همــه می گفتند: 
»به شســت پام که روزنامه نگاری. همین 
شــماها باعث بدبختی ما شدید دیگه. قلم 
به مزدهای زنجیره ای...« هرچقدر هم که 
می گفتم: »بابا، جون مــادرت بذار تحلیل 
کنم، من دلم به همین خوشــه، اگه مزدور 
بودم که مسافرکشــی و تحلیــل خیابونی 
نمی کردم.« به خرج شــان نمی رفت. تازه 
چندباری تا شغلم را گفتم خواستند خفتم 
کنند و چند نفرشــان هم فــرار کردند و 
کرایه ام را ندادند. خالصــه که ما هم مثل 
خودتان هستیم و االن همه مان داریم توی 

اسنپ اضافه کاری می کنیم.

تحلی خیابانى!

تماشاخانه
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هفت خوان ازدواج کوچه اول
ت خور  | داود نجفی|    آقا  فریبرز، شوهرعمه م هر چیِز رایگانی  دم م ا  س
که ببیند اختیارش را از دســت می دهد. مثال چندسال پیش، وقتی به مغازه  
دوست شیرینی فروشش رفته بود، دوستش مغازه را به  او می سپارد تا برود و زود 
برگردد، بر اثر خوردن همه  شیرینی ها و شمع ها دیابت گرفت و یکی از چشمانش 
هم کور شد. از صفات دیگر آقا  فریبرز، همدردی کردن است. یعنی تب داشته باشید، 
تب دارد، سرطان بگیرید، سرطان می گیرد، سرفه کنید، سرفه می کند. چند وقت پیش سرمای 
بدی خوردم. دکتر کلی قرص و شیاف برایم نوشت. آقا  فریبرز هم پابه پای من سرما خورد و سهم 
خودش از قرص ها را برداشت و برد. فرداش عمه دست آقا فریبرز را گرفت و آورد خانه  ما و با داد 
و فریاد گفت: »اینا چی بوده دادی شوهرم بخوره؟ ببین لباش غنچه ای شده، دکتر گفته برای 
اینکه محتویات درون معده اش منجمد نشن باید تا آخر عمرش در جای گرم نگهش دارین.« 

بعد هم گذاشتش زیر کرسی و رفت.

بى  | بیتا اســماعیلی|   دوران  ی با گ دوا س نتیجه ا
مجردی شــبیه فیلم های علمی- تخیلی  است که معموال 
دختر و پسر در هر زمان ممکن در حال رویاپردازی از مرد یا 
زن ایده آل خود هستند. یک بار دختر فکر می کند که در عالم 
الزمان و المکان قرارگرفته و درحالی که لب دریا نشسته و از غروب 
آفتاب لذت می برد شوهرش زانو زنان فلســفه غروب از دید هگل را بررسی 
می کند و نهایت کاری که انجام می دهند این است که پسر شاخه ای از درخت 

را کنده و گیتار  زنان شعری عاشقانه بخواند. 
البته این رویاپردازی مختص دختران نیست معموال مردان هم رویای سفید 

برفی را دارند که در بستر مرگ افتاده و منتظر آنهاست.
حاال بعضی خمار زیبایی می شوند و دنبال افسانه شرک می روند بعضی در 

دنیای کوتوله ها زندگی می کنند و رویای سفید برفی دارند و بعضی دیگر اژدها 
هستند و فکر می کنند که دلبری افسانه ای هستند.  همین مسأله باعث شده 
که توقعات ما از ازدواج خیلی غیر واقعی باشد و بعد از ازدواج رویاها به کابوس 
تبدیل شوند و معموال فردی که از رویا به کابوس رسیده نه حال گیتار زدن دارد 
نه بحث های فلسفی و مجبور است برود بمیرد.  شاید اگر اول ببینیم در حد خر 
شرک هستیم که انتظار داریم ملکه برفی به سراغمان بیاید، دیگر هیچ مجرد را 
نبینی که از تنهایی زمین را چنگ بزند.  همانطور که سیب را با گالبی نمی شود 
پیوند زد و نتیجه اش میوه ای ا ست عجیب که با اولین گاز ازش دچار نقرس، ورم 
معده و سرطان خواهیم شد.  اگر هنوز هم به دنبال همسری هستید که هم 
هوش انیشتین را داشته باشد هم زیبایی سوفیا لورن را و هم مادر ترزای ثانی 

باشد قطعا  یا خانم شیرزاد را پیدا خواهید کرد یا  شیطان را!

ن | ار hotpen77@yahoo.com|    محمدرضا میرشاه ولد|   

صفحه »بی قانون«  |  شهریور 1397
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شهرونگ

   صفحه
واز بازگشت  پر

ایان جنگ تحمیلی  س و هنر مفهومی به مناسبت  سی امین سالگرد  برگزاری نمایشگاه ع

يادداشت

تهدید بدتر است یا رشوه دادن؟
مجلس شوراي اســالمی زیر انواع و اقسام 
تهدیدهاي پیامکــی و غیــر آن در نهایت 
الیحه شــفافیت مالــی را تصویــب کرد. 
اهمیت این تصویب چه بــود؟ یک وجه آن 
پذیرش FATF و باز کــردن راه براي اصالح 
نظام بانکی (حداقل در بخشــی از این نظام) 
و نبستن راه تعامل و مراودات مالی با جهان 
بود. ولی شــاید وجه داخلی آن نیز اهمیت 
بیشتري داشــت؛ به این معنا که گروه هاي 
فشار که به احتمال فراوان از سوي صاحبان 
درآمدهاي سیاه حمایت می شوند، به تهدید 
و ارعاب نمایندگان مشــغول شدند و حتی 
با ارســال پیامک آنــان را از تصویب چنین 
الیحه اي منع کردند، در حالی که می دانیم، 
تصویب و رد الیحه را نباید با تشویق و تنبیه 
یا رشوه و ارعاب پیش برد. همان قدر که پول 
دادن و خریدن آراي نماینــدگان مذموم و 
زشت اســت، به همان میزان تهدید و ارعاب 
نماینــدگان بــراي رأي دادن مطابق میل 
تهدیدکنندگان زشت است. چرا اگر کسی به 
نماینده اي پول دهد تــا به نفع او رأي دهد را 
محکوم می کنیم ولی در مقابل هنگامی که 
نماینده اي را تهدید می کنند که مطابق میل 
آنان رأي دهد، سکوت می کنیم؟ اتفاقاً تهدید 

کردن بسیار بدتر از رشوه دادن است.
رأي نماینــدگان به الیحه پیشــنهادي 
مجلس نشان داد که در امور اساسی و آن چه 
که با منافع ملی کشــور در ارتباط اســت، 
نتوانســته اند اکثریت نمایندگان را ترغیب 
کنند یا از طریق تهدید آنان را مرعوب کنند. 
آن چه که در جریان این رسیدگی بدتر از هر 
چیز دیگري بود، استفاده از ابزار تهدید علیه 

نمایندگان بود، به طــوري که نمایندگان را 
مجبور کرد تا رأي گیري را غیر علنی کنند. 
این فضــاي تهدید و ارعاب بدتــر از هر چیز 
دیگر اســت و هنگامی که آزادي عمل را از 
نمایندگان سلب کنیم، نتیجه همین وضعی 
می شود که می بینیم. مشکل اینجاست که 
اگر مجلس در رأس امور است، به تعبیر دیگر 
نمایندگان مجلس نیــز باید قدرتمندترین 
افراد در حوزه قانون گذاري و نظارت و اظهار 
نظر باشــند، پس چگونه اســت که کسان 
دیگري هســتند که می توانند نمایندگان را 
تهدید کنند و از آنان بخواهند که مطابق نظر 
آنان رأي دهند؟ این همان مشــکل کلیدي 
است که بخشی از نیروهاي غیر رسمی خود 
را در مقام باالتر از نمایندگان و مجلس تعریف 
کرده اند؛ باید پشت صحنه این واقعیت را نیز 

شفاف کرد.
اکثریت نمایندگان مجلس در حالى که تحت 
تأثیر تهدیدات قرار داشتند، به الیحه شفافیت 
و البته در فضایی غیرشفاف و تهدیدآمیز رأي 
دادند. اکنون نوبت شــوراي نگهبان است که با 
ضرورت حقوقی و مســتدل نظر دهد و تحت 
تأثیر این تهدیدات قرار نگیرد. هرچند متأسفانه 
یکی از اعضاي محترم آن شــورا، پیشــتر و در 
روزهاي اخیر در این مــورد اظهار نظر کرده 
است که این اظهار نظر شائبه بی طرف نبودن 
را در تصمیم نهایى ایجاد می کند. با این حال 
امیدواریم که شــوراي مذکور همان طور که 
با برجــام برخورد کرد و مصالــح ملی را برتر 
از مالحظات دیگر قــرار داد، در این مورد نیز 
مطابق قواعد شناخته شــده حقوقی و رویه 

جاري نظر دهد.
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ایستادگى مجلس 
بر سر منافع مردم

نمایندگان دیروز به الیحه الحا ایران
ی دادند مین مالی تروریسم ر به کنوانسیون مقابله با ت

   صفحه  

لس  نمایش وحدت و مردمساالری دینی بود   وی CFT در م ی: ت    محمود واع
شهروند گفت: اددان به      حسین راغفر، اقت

ی و فروش نفت دچار مش می شود بدون FATF مناسبات بان

رده ای دارند؟ شت  یامک ها و آگهی های وی  با قیمت بسیار نازل چه 

   صفحه 

راز  ویالهاى حراجى

چه مردان دلربایى!

یری، اکبر عبدی، غفوریان، تنابنده و حاال  محمود ب
امیرحسین رستمی در نقش های مون

پدر و پسر
چطور اشک ھمه را درآوردند؟
شهروند یا به     علی 

از برنامه اش گفت:
یر  مردم تحت ت
صداقت شان  قرار گرفتند
   فقط در چند ساعت
 میلیون تومان
سر واریز شد به حساب 
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نان خشک مى خوریم
و لنگ به کمر مى بندیم اما...

انی اسماعیل رم
روزنامه نگار

1- فکر مى کنید باالترین نســبت دکتر 
به بیمار در ســطح جهان متعلــق به کدام 
کشــور اســت؟ پایین ترین نرخ مرگ و میر 
نوزادان چــه؟ در کدام کشــور دنیا مراقبت 
هاى بهداشتى به عنوان یک حق شهروندى 
پذیرفته شــده؟ همان کشــورى که یکى از 
مجالت معتبر دنیا در باره آن گفته است: اگر 
دستاوردهایش بتواند در طیف گسترده اى از 
کشورهاى کم درآمد و متوسط رواج پیدا کند، 
سالمت جمعیت جهان دگرگون مى شود. این 
کشور در اروپا، آمریکاى شمالى یا شرق دور 
قرار ندارد. من از کوبا حرف مى زنم، جزیره اى 
یازده میلیون نفرى درست بیخ گوش ایاالت 
متحده با 50 سال ســابقه انقالب، تحریم و 

محاصره.   
چنین چیزى چطور ممکن است؟ فیدل 
کاســترو، رهبر فقید و انقالبــى کوبایى ها 
روى دو سیستم در کشــورش حساس بود؛ 

آموزش و درمان. اعتقاد داشــت اگر سیستم 
آموزش کشور نتواند ارزش هاى انقالبى اش 
را به درستى به نســل جدید منتقل کند در 
جوار کشــور دشــمن باید فاتحه مملکتش 
را بخواند. این قابل فهم اســت، اما سیستم 
پیشرفته درمانى چرا مدنظر و اولویت اصلى 
او در کشورش بود؟ این نقل قول مستقیمى 
است که به یکى از روساى مجلس کشور ما در 
یک جلسه خصوصى گفته است: « اگر مردم 
کشور من نان نداشته باشند که بخورند، باز هم 
پاى حرف هاى من مى ایستند. مردم کشور 
من اگر لباس براى پوشیدن نداشته باشند باز 
هم مى توانم روى حمایت آنها حساب کنم. در 
طول چند دهه زندگى به این نتیجه رسیده ام 
که در هر شرایطى مى شود حتى بیخ گوش 
دشمن مقاومت کرد و از مردم کشورم بخواهم 
که با من همراه باشند اما پدر و مادرى که براى 
درمان بچه مریض و بیمارش ناتوان شده باشد، 
اگر نیازش از ســوى من تامین نشود، تحت 
هیچ شرایطى پاى ارزش ها و آرمان هاى من 

نخواهد ایستاد.»
2- ویدیوهــاى پدر آن کودك ســرطانى 
این روزها نقل محافل اســت. برنامه چندروز 
گذشته فرمول یک هم با حضور او و پسرش 

تکان دهنده بود. سرطان داشتن درد بزرگى 
اســت اما بزرگ تر از آن پدرى کــردن براى 
کودکى است که ســرطان دارد. مطمئنا در 
بحبوحه قیمت دالر و تصویب FATF و گرانى 
بازار و دادگاه الهه؛ تاریــخ حرف ها، نگاه ها و 
اشک هاى او را نیز فراموش نخواهد کرد. اکنون 
با این احواالت خودتان قضاوت کنید اولویت 
اول کشور در شــرایط کنونى چیست؟ قطعا 
آن کسى که رب گوجه فرنگى اش چند هزار 
ریال گران تر شده، نهایتا قوت روزانه اش دچار 
مشکل بیشترى مى شود ولى آنکه درد بیمارى 
دارد و نوش دارویى براى درمانش نیست، کمر 

خم مى کند حتى اگر رستم دستان باشد.
3- جنــاب آقــاى والیتى عزیــز! خوب 
گفته اید. ما مردم ایران پایش که بیفتد براى 
مقاومت در برابر زورگویى هر کارى مى کنیم. 
حاضریم نان خشک بخوریم و لنگ به کمر 
ببندیم و روى زمین سفت بخوابیم اما شما 
که درد اطفال را به خوبى مى فهمید، لطفا به 
ما تضمین بدهید که بغِض هیچ مادر و کمر 
هیچ پدرى براى درمان و تامین داروى فرزند 
بیمارش نشکند. و مباد که به قول شیخ اجل، 
«تا تریاق از عراق آورده باشــند، مارگزیده 

مرده باشد.»

شهروند| بازهم انتشار یک فیلم کوتاه 
از ماموران راهنمایــى و رانندگى. این بار دو 
مامور پس از متوقف کردن خودروى چند 
جوان به آنها دستور بشین پاشــو داده اند! 
آن طور که در تصاویر کوتاه و چند ثانیه اى 
این فیلم مشخص است، 4جوان در حاشیه 
جاده در حال بشین پاشو هستند و یک مامور 

راهنمایى و رانندگى...

شهروند| عصر روز شنبه مردى به همراه 
پســرش میهمان برنامه فرمول یک بود که 
چند روز پیش از آن بــا ویدیویى براى مردم 
شناخته شده بود. ویدیویى که او را در مرکز 

معامالت ارز نشان مى داد اما نه براى خرید و 
فروش، بلکه براى خبر گرفتن از قیمت دالر 
و تأثیر آن روى داروهاى پسر بیمارش. همان 
طور که اشک هاى ولیخانى پدر مخاطب هاى 
آن ویدیو را تحت تأثیر قرار داد، حرف هایش در 
برنامه فرمول یک هم استقبال زیادى به همراه 
داشت. البته او در این برنامه فقط از مشکالتش 
نگفت بلکه مسئوالن و حتى مردم را خطاب 
قرار داد و از آنها خواست که اگر شرایط را بهتر 
نمى کنند آن را بدتر هــم نکنند. حرف هاى 
دردآلود او به همراه صحبت هاى مستقیمش 
با مردم و مســئوالن کارى کرد که به یکى از 
سوژه هاى داغ مردم در فضاى مجازى تبدیل 
شود و صفحه اینستاگرام برنامه فرمول یک هم 
هزاران بازدید کننده و کامنت گذار پیدا کند. 
على ضیاء مجرى برنامــه فرمول یک، درباره 

این ماجرا به «شهروند» توضیح داده است.
ر می کردید که این برنامه با چنین  اص ف

استقبالی مواجه شود؟
راستش اصال درباره این موضوع فکر نکرده 
بودیم. ما مى خواســتیم درد یک آدم را روى 
آنتن بیاوریم. فکر مى کنم دلیل اســتقبال 
از این برنامه هم صداقت خــود این مرد بود. 
صداقتى که در لحنش بود و احساس عجیبى 
که از چشم هایش منتقل مى شد باعث شد که 

این قدر روى مردم تأثیر بگذارد. 
ا  ه بود؟ واق ماجرای اهدای کلیه اش چ

نمی خواست روی آنتن مطر شود؟
شاید باور نکنید اما مى گفت پدر و مادرش 
هم از  این کار خبر ندارند، اما من نتوانستم این 
کار بزرگ را اعالم نکنم. ماجرا از این قرار بود 
که او وقتى فشار مالى زیاد مى شود، تصمیم 
مى گیرد کلیه اش را بفروشــد. وقتى این کار 
را مى کند مى بیند کســى که کلیه او را براى 

پسرش گرفته از او هم فقیرتر است. 
ادامه در صفحه 

یش فرمول یک گفت شهروند درباره استقبال از میهمان برنامه دو ش  یا در گفت وگو با  علی 

مردم تحت تأثیر صداقت شان  قرار گرفتند

«سامان» می خواھد
«زالتان» ایرانی باشد

 درخشش خیره کننده قدو

   صفحه     صفحه  

روایت دا


