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مشهدی ها لبخند 
بزنند لطفا

سیامک رحمانى| یک- اتفاقاتى که در کارخانه نیشکر هفت تپه افتاد و به دنبال 
آن ماجراى اسماعیل بخشى، بى تردید افکار  جامعه را پریشان کرده است. این 
روزها که فشار براى محدودکردن  و از کارانداختن فضاى مجازى باال رفته، 
باید از کارکرد این فضا متشکر بود. دنیایى که اگرچه نامش  مجازى است، 
اما حقیقتا به خوبى مى تواند نقش رابط را میان شهروندان و مسئوالن ایفا  کند. 
تصور این که اگر اینترنت و شبکه هاى اجتماعى نبودند، موضوعى مثل آن چه 
براى اسماعیل بخشى اتفاق افتاد، چقدر  بازتاب پیدا مى کرد، سخت نیست. اما 
حاال او و روایتش سه قوه را به واکنش واداشته اند و مایه  خشنودى و دلگرمى 
جامعه بود که روساى قواى مجریه و مقننه در کمترین زمان دستور بررسى 
و  رســیدگى به ماجرا را دادند. دیدار نمایندگان مجلس با مسئوالن وزارت 
اطالعات هم نشان دهنده  مسئولیت شناسى باال براى احقاق حق یکى از آحاد 
مردم بود. هرچند که نتیجه آن چندان مورد استقبال  افکار عمومى قرار نگرفت 
و برداشت این بود که نمایندگان عجوالنه و بدون بررسى بیشتر قضیه و  شنیدن 
روایت اسماعیل بخشى به قضاوت رسیده اند، اما آن چه باعث تأسف و اصال 
انگیزه نوشتن این  مطلب شد، صحبت هاى مسئوالن دولتى بود که از شکایت 
وزارت اطالعات از اسماعیل بخشى خبر  دادند. کارى که البته حق دولت است 
و نباید اجازه دهد کسى اعتبار و خدماتش را زیر سوال ببرد، اما در  جایى که 
براى مردم حساسیت به وجود آمده و عده اى نگران رفتارهاى غیرقانونى با 
یک شهروند  هستند، وقتى که روساى دو قوه دستور بررسى داده اند و بحث 
چنان باال گرفته که مطبوعات سراغ  بحث هاى مجلس قانونگذارى در زمان 
نوشتن ماده ممنوعیت شکنجه رفته اند، این سرعت عمل و تهدید  به شکایت 
از طرف وزارت اطالعات چقدر مى تواند جامعه را اقناع کند. چقدر مى تواند 
امیدوارى بدهد  که  مسئوالن خود را خدمتگزار مردم و پاسخگو مى دانند و به 
دنبال اجراى قانون و عدالت  اند. با این شیوه اگر خداى نکرده درجایى خطاى 
دیگرى از مرجعى سر زده باشد، کسى جرأت مى کند  آن را به سطح رسانه ها 
بکشد و انتظار برخورد توأم با آرامش و انصاف داشته باشد؟ درشرایطى که 
 بسیارى نگران فاصله گرفتن مردم از مســئوالن هستند و آن را آفت بزرگ 
شرایط بحران اقتصادى و  تحریم مى دانند، این همه دستپاچگى براى جمع کردن 

یک پرونده، به کم شدن شکاف بین مردم و مدیران  خواهد انجامید؟
دو- «شهید دادیم که رفاه افزایش و تورم کاهش یابد؟» این تیتر سخنرانى 
یکى از بزرگان کشور است  که روز گذشته بازتاب بسیارى داشت. تیترى که 
در ابتدا به نظر مى رسد افعال یا واژه هاى آن اشتباه  باشد. یعنى انتظار این است 
که ایشان گفته باشند: «شهید دادیم که رفاه کاهش و تورم افزایش یابد؟» اما  به 
متن که مراجعه مى کنید، در کمال شگفتى مى بینید که نه! حرف همان است 
که در تیتر آمده. مفهوم آن  هم منطبق با نگاهى نزد برخى مسئوالن است که 
مشکالت اقتصادى را طبیعى مى دانند و بر این گمان  هستند که مردم باید از 
آن استقبال کنند یا حداقل راحت با آن کنار بیایند. بگذریم از این که معموال 
 گویندگان چنین جمالت و شعارهاى خود چه نسبتى با مشکالت مردم دارند 
و چقدر رنج اقشار تحت  فشار را درك مى کنند. به این که مدعیان و نهادهاى 
تحت امرشان چه ســهمى از بودجه کشور دارند و  چطور مى توانند متوجه 
شوند که کارگرى با حقوق یک میلیون تومان، با چندماه عقب افتادن دریافتى 
 چگونه باید روزگار بگذراند. اینها همه چندان مهم نیســت، مهم نگاه این 
بزرگان به جامعه است. انگار نه  این که بخشى از خواسته هاى مردم و وعده هاى 
امام و دیگر انقالبیون در  سال 57 رفع تبعیض ها و کم  کردن فاصله  طبقاتى و 

رسیدگى به مستضعفان بوده است.
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گاردریل: «تازه حق 
شکایت از دانشجویان 
هم برا من محفوظه!»
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خانواده قربانیان حادثه دانشگاه آزاد 
مى توانند از بیمه  دیه بگیرند جذابیت 
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اسم هاى فرنگى
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تگزاس، لس آنجلس تهران
میلیونر میامى و کلمبوس 
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گزارش «شهروند» از محله اى در شهررى که چندروز پیش
در گودبردارى یکى از ساختمان هایش دو خمره پیدا

و  شایعات زیادى درباره ارزش آنها منتشر شد

شیوه جدید آذرى جهرمى براى رفع مشکالت

طرح «صبحانت» جایگزین 
بسته هاى شبانه اینترنت 

شد

اردوى ترکیه را لغو 
کنید،  حقوق این 

بنده هاى خدا را بدهید

درباره برنامه «تب تاب» که 
سه شنبه ها از شبکه سه پخش 

مى شود

جزییات حمله شبانه 
به خانه مدافع حقوق 

حیوانات در تبریز

مدیرعامل شرکت 
بازرسى و کیفیت:

وکیل روس حاضر
در جلسه برج ترامپ
 در آمریکا متهم شد

خداحافظ آقاى کبریت  بى خطر!

چراغ طرح ققنوس روشن شد
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سکه اى در کار نبود

چراغ طرح «ققنوس»
در روستاي پدگی زاهدان روشن شد

هدفمان کاهش قیمت آزاد 
خودرو و حذف بازار سیاه است

این هواداران به محسن 
چاوشى نه نمى گویند
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*على انصاریان دوباره 
دردسر درست کرد؛ این بار 
حرف هایش علیه گزارشگر 

افغانستانى سوژه شده و 
خیلى ها انگ نژادپرستى 

به او زدند
 کار به جایى رسید که او 
مجبور به عذرخواهى شد

یک مامور پلیس در 
خمینى شهر از شیوه اى 

خالقانه براى اقرار 
یک سارق سابقه دار 

استفاده کرد

رئیس یکى از اصناف هدف دزدى  70 میلیاردى دزدها قرار گرفت

وقتى که مجرى 
شدن حساب و 

کتاب ندارد

کبوتر 
نامه رسان 
چگونه 
معماى 

سرقت را 
 حمزه لو، رى شناس: به احتمال زیاد این خمره ها هزارساله و مربوطبزرگترین دزدى سالحل کرد؟

به دوره سلجوقیان است.  اگرچه  شهررى در دوره اى از تاریخ دارالضرب  بوده
اما سکه هاى طال و نقره را در این خمره هاى  بزرگ نگه نمى داشتند.
در این خمره ها گندم و حبوبات براى یک سال نگهدارى مى شد 

کمتر از یک ماه پس از حادثه تلخ آتش سوزي در مدرسه اسوه حسنه زاهدان و 
وعده رئیس جمعیت هالل احمر براي کمک به حل این مشکل، نخستین محموله 
 بخاري هاي استاندارد به آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان تحویل 

داده شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی جمعیت هالل احمر؛ دبیرکل جمعیت هالل احمر 
که 30 آذر ماه و در هفتمین روز حادثه آتش سوزي در مدرسه اسوه حسنه، 
 براي ارزیابی و بررسی شیوه ورود جمعیت به این موضوع به زاهدان رفته 
بود، دیروز نیز همراه با محمد نصیري، رئیس سازمان داوطلبان هالل احمر و 
دکتر مدنی،  مدیرعامل بنیاد برکت احسان به منظور تحویل نخستین محموله 
از بخاري هاي وعده داده شده به این شهر سفر کرد.  دکتر پیروي براي رونمایی 
نمادین از طرح تجهیز مدارس به سیستم گرمایشی استاندارد، به مدرسه حضرت 
علی اصغر(ع) در روستاي پدگی بخش کورین زاهدان  رفت. به این ترتیب 
این مدرسه 2 کالسه با نزدیک به 40 دانش آموز که پیش از این با بخاري هاي 

نفتی غیراستاندارد گرم می شد، با 2 بخاري تابشی جدید تجهیز  شد. 
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تگزاس، لس آنجلس تهران، میلیونر میامى و کلمبوس 


