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انتقاد از تیم ملی 
ممنوع!

۵ سال
در انفرادی بودم!

دلجویی آنجلینا 
جولی از آوارگان 
کمپ روهینگیا 

یورش دوباره 
ابرقهرمانان به 

جعبه جادو

چرا استانداردسازی 
خودروی ملی 

عقب نشینی کرد؟

آیا منشا به 
کار استقالل 

می آید؟

عوامل موثر 
در حوادث 
رانندگی را 
بشناسیم

برچسب های ناروا 
برای رئیس

   صفحه 

شهریه کالس های 
جادوگری هم

باال رفت!
بازار دا خرید و فروش کفن 0 

ر مهره جز  ساله مرده  شا 
اى مجازى موک دار  در ف

   صفحه 0

شمشیر دادستانی 
روی گردن ترامپ

ی روى تما  سترش تح
سالى  ى بزر جنبه هاى زند

ین تحلی تجارت کم
و ریاست جمهورى

گزارش یک جشنواره با  پایان  باز
شایى ندارد ره  امان از فیلم هایى که 

شته در جشنواره ها شرکت داده مى شدند امسال    برخال فیلم هایى که سال هاى 
ر ساخته شده اند م فیلم  فیلم ها بیشتر در لوکیشن هاى بیرونى و حتى شهرهاى دی
ر بسیارى از این  ى دی ر شیرین که لوکیشن آن در جاده و حوالى یاسو است وی ق

ونه آنهاست فیلم ها پایان به قول معرو فرهادى 

تهران:

    مسئولین: پاهاتون رو دراز نکنید
تا دوستاتون هم جا شن!

    مشاور امالك: تَه اون کوچه سه متر زمین خالیه
شیرین سى واحد آپارتمان ازش درمیاد!

    مومیایى: چندنفر هم اومدند توى قبر من خوابیدند!

#مهاجرت_به_ناکجا #داریم_میترکیم #شهرونگ

هر سال 250 هزار نفر
به جمعیت تهران اضافه مى شود

www.shahrvand-newspaper.ir

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره هفتصد و بیست و دوم

پ�� را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنيـــای پر از اندوه و جنـــگ

جز شكيبــا�� چه باشد راهــكار؟                                                                      خنده كرد و داد پاسخ: «شهرونگ»
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خانم باجــی آخرين مهره ســياه را روی 

صفحه گذاشــت و بــه خان عمــو گفت: 

«خب شــروع کــن.» هرچه نــگاه کردم، 

ديــدم مهره های ســياه شــطرنج به طرز 

غيرمتعارفــی چيــده شــده اند. گفتــم: 

«خانم باجی جان شــما هم بايد چيدمان 

مهره هايت مثل عموجان باشد. اين جوری 
نيست که.»

خانم باجی گفــت: «نخير. اين شــطرنج 

براســاس قوانين و مقررات من چيده شده و 

عموجانتان هم پذيرفتــه.» عموجان گفت: 

«بله.» من پرسيدم: «خب اگر شرايط تغيير 

کرده، بايد برای هردوطرف باشــد. چرا جای 

مهره های شــما با هــم همخوانی نــدارد؟» 

خانم باجی گفت:   «اول که فضــول را بردند 

جهنم گفت هيزمش  تر است. تو را سننه؟ دوم 

اين که اين هم جزو قوانين بازی است که دست 
من بازتر است.» 

پرسيدم: «می شــود کمی درمورد قوانين 

حرکتی مهره هايتان توضيح بدهيد من بفهمم 
چی به چی است؟» 

خانم  باجی مهره اســبش را از روی صفحه 

برداشــت و گذاشــت جای مهره رخ سفيد 

عموجان و گفت: «قانون اول: مهره سرباز سياه 

می تواند پرواز کند و هرجا خواست بنشيند.» 

گفتم: «در واقع نيروی خودســر محســوب 

می شود.» خانم باجی گفت: «نخير. موضوع را 

سياسی نکن. اين جا بحث کامال ورزشی است. 

اگر بخواهی سياســت را داخل ورزش کنی، 
چنان ادبت می کنم که...»

برادرم که حساس شده بود، گفت: «اشتباه 

کرد خانم باجی جان. شــما باقــی قانون ها را 
توضيح بده که موضوع جالب شد.» 

خانم باجی گفت: «آباريــکال... قانون دوم. 

حرکت مهره اســب است که عالوه بر حرکت 

ال، می تواند مثل حروف تی, يو، دبليو، صاد، ه 

دوچشــم و  آی باکاله حرکت کند. قانون بعد 

اين است که من تا اعالم نکرده ام از بازی کردن 

خسته شده ام، مهره ســفيد حق ندارد هيچ 
تکان بخورد.»

برادرم پرســيد: «خب ممکن است تا آخر 

بازی شــما نخواهی قطع کنــی و قطع کن 

دســت هات اتصالی کرده باشد.» خانم باجی 

جواب داد: «نخير. تا وقتی اين سيستم ادامه 
دارد که طرف مقابل تحمل کند.»

عموجان گفــت:« آخ جــون. من تحمل 
ندارم.» 

بعد دســت بــرد و مهــره ســربازش را 

برداشت و گذاشــت جلو. خانم باجی گفت: 

«نه نه نه. نشــد. قانون بعدی اين است که 

ســرباز حريف فقط بايد به عقب يا پهلوها 
حرکت کند و حق پيشروی ندارد.»

عموجــان گفــت: «خب اين طــوری که 

نمی شــود؟ چرا مهره من نمی تواند رو به جلو 
حرکت کند؟» 

خانم باجی گفت: «ببين به قول وزير جهاد 

کشاورزی، خدا را شــکر که مهره ات حرکت 
می کند و اجازه دارد به عقب برگردد.» 

برادرم گفــت: «ول کنيــد. قوانين زيبای 

شطرنج تان را توضيح دهيد که من مشتاقانه 
سراپا گوش شده ام.» 

خانم  باجی مهره فيل ســياه را از سمت 

راســت صفحه برداشــت و گذاشت جای 

اسب سفيد و مهره اسب را گذاشت بيرون 
و گفت: «کيش و مات!»

همه پرسيديم: «چطور شد؟» خانم  باجی 

گفت: «قانون آخر که اساسی ترين قانون هم 

هســت را خوب به خاطر بسپاريد. مهره فيل 

سمت راســت می تواند هروقت و هرجا دلش 
خواست کيش و مات بدهد و خالص.»

تماشاخانه
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آشفتگى  |  فریدون جیرانى 

شــايد ندانيد ولی آقــای جيرانی تــوی کتابخانه اش يک 

بخشی دارد به اســم: «داستان های خانواده مشرقی» که پر از 

فيلمنامه هايی است که در دوران جوانی نوشته و فاميلی کاراکتر 

اصلی همه شان هم مشرقی است. فريدون هر موقع که هوس فيلم 

ساختن می کند، می رود سراغ اين کتابخانه و يکی از فيلمنامه ها 

را می کشــد بيرون. بعد تفالی هم به کتــاب «تکنيک های 

فيلمبرداری» می زند و فيلمنامه را بدون بازنويســی با همان 

تکنيک، فيلمبرداری می کند. اين دفعه داستان يک مشرقی را 

می بينيد با زاويه تصوير کج، به اين قضيه بهرام رادان و بازی های 

تصنعی اش را هم اضافه کنيد تا ببينيد به چه اعصاب (و البته 
گردن) قوی ای برای ديدنش احتياج داريد.

سرخپوست  |  نیما جاویدى

اين فيلم دو ويژگی مهم دارد: اول اين که مســعود فراستی 

آن را دوست داشته. اين که چيزی بسازی که مسعود فراستی 

دوست داشته باشد، مطلقا کار آسانی نيست. فراستی حتی از 

خودش هم راضی نيست و فکر می کند هنوز آن طور که بايد و 

شــايد درنيامده و هنوز ماقبل منتقد و مقواست، چه برسد به 

اين که بخواهد از چيز ديگری خوشش بيايد. ويژگی دوم هم 

اين است نويد محمدزاده در اين فيلم بازی کرده، ولی به طور 

اعجاب انگيزی نه معتاد است و نه داد و فرياد می کند و دعوا راه 

می اندازد. اين که از نويد محمدزاده که تو خانه با خودش هم دعوا 

می کند، بازی کنترل شده بگيری، خودش مهارتی است و به اين 
خاطر بايد به نيما جاويدی تبريک گفت.

سال دوم دانشکده من  |  رسول صدر عاملى

تجربه نشان داده پرويز شهبازی هر موقع فيلمنامه خوب 

داشته، خودش ســاخته. پس اگر يک کمی زرنگ باشيد، به 

همين دليل واضح و مشخص، خودتان سمت اين فيلم نمی رويد. 

تنها ويژگی خوب آقای صدرعاملی اين است که هر چند  سال 

يکی دو تا بازيگر دختر وارد سينما می کند و مخاطبان را از اين 

وضع سرخوردگی تکراری شدن مهناز افشار و سحر دولتشاهی 

نجات می دهد. جدای از اينها فيلم يک سورپرايز هم برايتان 

دارد: استاد اعظم مسعود صابری که پس از مزين کردن پزشکی 

و موسيقی، اين بار به سراغ عالم سينما آمده. جا دارد که به احترام 

استاد با يک بيت از ترانه ايشون اين بخش را به پايان ببريم که 

می فرمايد: «همه اينو ميدونن که من شدم وابستت/ من و اين 

گوشی و عکســای توئه المصب». چرا ميکروفن رو می گيرم 
سمتتون نمی خونيد؟

غالمرضا تختى  |  بهرام توکلى  

مظلوم تر از آقا تختی پيدا نکرديد؟ انصافا آقا غالمرضا کاری به 

کار شما داشت؟ يک گوشه ای از خاطره مردم داشت کشتی اش رو 

می گرفت و در کمال مهربانی از پای زخمی حريف زير نمی گرفت. 

چرا با اسطوره های ما اين کارها رو می کنيد؟ بابا اين همه موضوع. 

همون مارادونا مگه چه اشکالی داشت؟ تو رو خدا روح بزرگان را 

در آن دنيا نلرزونيد.  يک استراتژی خوب برای اين سازمان ها و 

بنيادهايی که برای فيلمسازی وام می دهند اين است که بهشون 

بگيم: «بی خيال بزرگان و انسان های محبوب مون بشيد. بريد 

سراغ دشــمن ها و در مورد اونا فيلم بسازيد»، اين طوری ضربه 
فرهنگی سختی به دشمن وارد خواهيم کرد.

مترى شیش ونیم  |  سعید روستایى

مهمترين شــوخی شــوهر عمه ای که بــا فيلم جديد 

سعيد روستايی می شــود کرد اين است که «اسم فيلم اول 

جشنواره متری شيش و نيم بود االن متری دوازده کمتر بهت 

نمی دن»  هار هار هار. قارت قارت قارت. زارت زارت زارت.  اما 

از اينها گذشته ويژگی مهم متری شيش ونيم اين است که سانسور 

خواهد شد. پس سعی کنيد هر طور شده در جشنواره آن را ببينيد 

و بعد موقع اکران ادای زرنگ ها را دربياريد و به بقيه پز بدهيد که 

قسمت های سانسورشده را ديده بوديد. البته اين کار هم سخت 

است، چون ما چند بار برای ديدنش بليت گرفتيم، ولی هر دفعه 

عوض شد و جايش يک فيلم ديگر نشان مان دادند.

ناگهان درخت  |  صفى یزدانیان  

آيا از بی خوابی رنج می بريد؟ آيا از مصرف قرص های خواب آور 

خسته  شده ايد؟ آيا همه شب شما را نمی برد خواب؟ برای شما 

برنامه ويژه ای داريم. خانم ها آقايان: ناگهان درخت.

هنگام مراجعه به سينما حتما بالش و پتوی شخصی خود را 

همراه داشته و مسواک زده باشيد. از دوستانی که در خواب غلت 

می زنند يا ُخرُخر می کنند، درخواست می شود اين موضوع را قبل 

از شروع فيلم به مسئوالن سالن اطالع دهند. فيلم اين امکان را 

برای شما ايجاد کرده که در سالن سينما همزمان اينستاگرام و 

توييتر خودتان را هم چک کنيد و کارهای عقب افتاده شرکت را 
هم راست و ريس کنيد. 

مردى بدون سایه  |  على رضا رئیسیان

فيلم مردی بدون سايه اين طوری ساخته شده که عوامل فيلم 

يک پولی از يک جايی دستشان رســيده بوده، بعد با خودشان 

گفته اند که: «کدوم کشور رو تا حاال نرفتيم؟» يا «کدوم کشور 

اين فصل  سال خوبه؟» بعد چند تا از رفقا را به عنوان عوامل فيلم 

صدا کردن و پا شدن رفتن اسپانيا که هم پول خرج شود و هم يک 

فيلمی ساخته باشن. فقط اتفاقی که افتاده اين بوده که تو يکی از 

رستوران های اسپانيا، غذا می ريزه روی فيلمنامه و صفحات آخرش 

کثيف می شه. اين طوری می شه که مجبور می شن پايان فيلم را 
همين طوری باز بذارن و برگردن ايران.

تیغ و ترمه  |  کیومرث پوراحمد

اين که يک فيلم بتواند همه منتقــدان را در مورد بد بودن 

خودش هم نظر کند، خودش کار بزرگی اســت. در مورد هر 

کدام از فيلم های جشنواره اگر تحقيق کنيد حداقل يک منتقد 

پيدا می شود که کمی خوشش آمده باشد، ولی تيغ و ترمه يک 

چيزی است که از ريز و درشت و کوچک و بزرگ منتقدان به 

بد بودنش اذعان دارند. به خاطر همين به نظرم الزم است يک 

سيمرغ (از همان ها که شب آخر جشنواره اختراع می شود) 

برايش کنار بگذارند. البته يک سيمرغ (و چندين سالم و درود 

و تهنيت) هم برای هيأت انتخاب بايد کنار بگذارند که اين فيلم 
را تو جشنواره راه داده.

شبى که ماه کامل شد  |  نرگس آبیار 

من حدس می زنم خانم آبيار ســر يک َکل َکل و دعوا اين 

فيلم را ســاخته. مثال با يکی از کارگردان ها سر اين که کی 

بهتر فيلم می ســازد بحثش شده بوده. آن کارگردان گفته: 

«من اصال بدون هيچ کدوم از بازيگرهای سوپراستار فيلم 

می سازم» و آبيار قاطی کرده و تو جواب گفته: «من نه تنها 

سوپراســتار نمی خوام که حتی الناز شاکردوســت رو هم 

برمی دارم» و اين طوری می شه که همه کارگردان ها از اين 

همه جســارت و شــجاعت خوف می کنن و به بحث ادامه 
نمی دن. 

قسم  |  محسن تنابنده  

يک فيلم از ژانر معروف و دوست داشــتنی ايرانی ها: ژانر 

فالکت. محسن تنابنده حس کرده که خيلی کار طنز کرده 

و بايــد يک کمی فضا را جدی کند، ولی اين دفعه از آن طرف 

بوم افتاده و گند سياهی و تلخی را درآورده. فقط کاش نويد 

محمدزاده هم داشت. يعنی آدم فيلم تلخ می بيند هر لحظه 

انتظار دارد نويد محمدزاده از يک جايی بيايد بيرون و عربده 
بزند. 

طال  |  پرویز شهبازى

اگر از روی اسم پرويز شهبازی اين فيلم را برای تماشا انتخاب 

کرده ايد، يک لحظه دست نگه داريد. يک اسم ديگر هم اين جا 
هست: رامبد جوان. 

سمفونى نهم  |  محمدرضا هنرمند

آن بازيگری که هميشه نقش روح و جن و ملک الموت را بازی 

می کند، کيست؟ بله حميد فرخ نژاد. در اين فيلم هم همين نقش 

را دارد. يک کمی هيتلر و کوروش و امير کبير و ديالوگ های بامزه 

هم به ماجرا اضافه کنيد تا سمفونی نهم درست شود. اما جالب ترين 

جای ماجرا اين است که عوامل فيلم اصرار دارند که فيلم شان 

کمدی نيست. (از تهيه کننده ٢٥ ساله اش هم گذشتيم، شما 
هم بگذريد.)

  رد خون  |  محمدحسین مهدویان

اگه فکــر کرديد که ما با اين فيلم شــوخی می کنيم، 

اشــتباه می کنيد. ما داريم نون و ماســت خودمون رو 

می خوريم. ســرمان هم تو کار خودمان است. اصال غلط 
کرديم. ببخشيد.

معرفى فیلم هاى جشنواره به روش شهرونگ

ناگهان مقوا

�مقاله

رد خونرنگ هالل در ماجراى نیمروز!

دکتر على اصغر پیوندى
رئیس جمعیت هالل احمر

سفر دو روزه به سرزمین سیستان وبلوچستان با یک فیلم 
سینمایى تمام شد: ماجراى نیمروز2؛ رد خون.

جشنواره فیلم فجر در زاهدان با حضور سینما هالل در این 
شهر رونقى بسیار داشت. در فرصت شبانه اى که تا پرواز به 
سوى تهران وجود داشت، کارى بهتر و مفیدتر از حضور در 
این جشنواره فرهنگى آن هم در محیطى متعلق به جمعیت 

هالل احمر نمى شد انجام داد.
فیلم جدید محمدحسین مهدویان همانند اثر قبلى اش 
ناگفته هاى بســیارى در خود پنهان داشت. همچون فیلم 
قبلى، بازســازى صحنه هاى قدیمى واقعا تکان دهنده بود 
و سهم بســیارى را در واقعى و موجه بودن فیلم ایفا مى کرد. 
بازى هاى تاثیرگذار، موضوع جذاب و داستانى پر از تعلیق و 
کشش داشت، اما وراى همه اینها آن چه مرا مبهوت خود کرد، 
روایت زیرپوستى و ناخودآگاهى از حضور نهضت هالل احمر 
در جنگ ایران و عراق بود. آمبوالنس ها، پزشــکان، مراکز 
توانبخشى و آرم سرخ هالل در جاى جاى فیلم ردى خونرنگ 
از خود برجاى گذاشته بود که هر کدام را که دنبال مى کردى 
به سرزمینى مى رسیدى پر از رازهاى مگو، حرف هاى نگفته 

و روایت هاى نشنیده. سر در اداره اسرا و مفقودین جمعیت 
هالل احمر در میانه چنین فیلم پر زدوخوردى، خودش به 
اندازه یک فیلم مجزا حرف براى گفتن دارد. همین یک ماه 
پیش بود که بهجت افراز، رئیــس دوران جنگ همین اداره 
را در سن 85 سالگى از دست دادیم. زنى با 40 هزار فرزند که 
اســراى جنگ در عراق را به خانواده هایشان در ایران وصل 
مى کرد و حرف هاى شــنیدنى بســیارى در سینه داشت. 
پرونده هاى خاك خورده این اداره را هنوز که ورق بزنى هزاران 
سوژه دارد براى ســاختن فیلم، براى نوشتن داستان و براى 

روایت تاریخ جنگ.
به راستى در طول سالیان دراز پس از جنگ، تا چه اندازه 
توانسته ایم این نقش اساسى را در قالب کلمات و تصاویر براى 

آیندگان به ثبت برسانیم؟ 
پایان این فیلم دیدنى و پرواز از درون جشنواره فیلم فجر 
در زاهدان به ســوى تهران بزرگ با حسرتى عمیق به انتها 
رسید:   گرچه امیدها براى جبران باقى است، اما باید قبول 
کنیم که ما در همه این سالیان گذشته براى ثبت بزرگى کار 
امدادگران مان در جنگ هشت ســاله و پس از آن کم کارى 
کرده ایــم. ثبت رد خونرنــگ هالل در ایــن دفاع مقدس 
همتى بزرگ از ســوى ما مى خواهد و دســِت درازِ یارى از 
ســوى هنرمندان و اهالى فرهنگ و رسانه. براى آغاز این راه 

پرفرازونشیب نخستین گام را چه کسى برمى دارد؟

يادداشت

! طور شد که این طور شد
برخى فکر مى کنند که انقالب زمانى رخ داد که رژیم شاه 
در اوج اقتدار بود و از نظر اقتصادى وضع بسیار خوبى داشت. 
به همین دلیل هم گمان مى کنند که اگر آن شــرایط ادامه 
مى یافت به لحاظ اقتصادى وضع بســیار مطلوب ترى پیدا 
مى کردیم. این برداشت به کلى نادرست است. کافى است که 

به خاطرات مقامات آن حکومت مراجعه کنیم.
عبدالمجید مجیدى که یکى از بلندپایگان دولت بود و در 
اوج درآمدهاى نفتى به عنوان وزیر مشــاور و رئیس سازمان 
برنامه و بودجه کشور اختیارات و اطالعات وسیع اقتصادى 
داشت، درباره وضع کشور در  سال 1355 چنین نوشته است. 
«... من  درست  یادم  هست. یک  سال قبل  از این که حکومت  
هویدا برود، جلسه اى  حضور اعلیحضرت  تشکیل  دادیم  که  
در آن  جلسه  اعلیحضرت  بودند و هویدا هم  بود. صفى اصفیا، 
وزیر مشاور و هوشنگ  انصارى، وزیر امور اقتصادى  و دارایى و 
حسنعلى  مهران، رئیس  بانک  مرکزى بود و من که  وزیر مشاور 

و رئیس سازمان  برنامه  و بودجه  بودم.
 مشــکالت  دیگر رو آمده  بود. گرفتارى هاى  واقعا سخت  
و الینحلــى  به  وجود آمده  بود. خیلــى  اعلیحضرت  مغموم  

و افســرده  بودند. خیلى  روحیه  دلتنگى  داشتند. فرمودند: 
«چطور شــد یک  دفعه  به  این  وضع افتادیم؟» خب، آقایان  
همه  ســاکت  بودند. من  گفتــم: قربان  اجــازه  بفرمایید به  
عرضتان  برسانم. ما درســت  وضع  مردمى  را داشتیم  که  در 
دهى  زندگى  مى کردند و زندگى  خوشى  داشتند و منتهى، 
خب، گرفتارى  این  را داشتند  که  خشکسالى  شده  بود و آب  
کم  داشتند  و آن قدر آب  نداشتند که  بتوانند کشاورزى  بکنند. 
خب، هى  آرزو مى کردند که  باران  بیاید و باران  بیاید. یک  وقت  
ســیل  آمد. آن قدر باران  آمد که  ســیل  آمد. زد تمام خانه  و 
زندگى  و زمین هاى  مزروعى  اینها همه  را خراب  کرد. آدم ها 
خوشبختانه  زنده  ماندند و توانستند جانشان  را به  در ببرند، 
ولى  زندگى شان  از همدیگر پاشید و اصال معیشت شان  به  هم  
ریخت. ما هم  درست  همین  وضع  را داریم. ما مملکتى  بودیم  
که  داشتیم  به  خوشى  زندگى  مى کردیم. خب، پول  بیشترى  
دلمان  مى خواست. درآمد بیشترى  دلمان  مى خواست  که  
مملکت  را بســازیم. یک  دفعه  این  درآمد نفت  که  آمد مثل  

سیلى  بود که  تمام  زندگى  ما را شست  و رفت.
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مهند ضرغامى نقد سازنده
یگارشى عدم فیلترین و ا

بعضى ها دوســت دارند در کادر باشند 
و ایــن مورد توجه بودن حتــى اگر براى 
اعتبارشان مناســب نباشد هم حاضرند 
برایش هزینه بدهند. البته که شأن عزت اهللا 
خان ضرغامى اجل از این صحبت هاست، 
اما دوستانى که ایشــان را مى شناسند، 
حتما به یاد دارند که در دوران ریاســت 
آقاى ضرغانى بر صداوســیما، بازیگران 
خیلى تمایل داشــتند با ایشــان عکس 
بیندازند و به همین علت مدام از ایشــان 
تصاویرى منتشــر مى شد که سر صحنه 
سریال ها مجبور شــده اند کنار بازیگران 
مشهور و غیرمشهور لبخند بزنند و مقابل 
دوربین بایستند. اتفاقات اخیر و این روایت 
که ایشان احترام رئیس جمهورى را نگه 
نداشته اند و در جلسه شوراى عالى انقالب 
فرهنگى به روحانى اسائه ادب کرده اند، از 
نظرها دور نماند و کار تا جایى پیش رفت 
که رفقاى جناحى هم به ایشان تشر زدند 
که برادر! جایگاه رئیس جمهورى مملکت 
را رعایت کن. به نظر مى رسد آن بازتاب هاى 
نامناســب در فضاى مجازى و آن تشرها 
نه تنها به عــزت اهللا خان گران نیامده، که 
حتى احتماال خوششان هم آمده، چراکه 
همچنان دارند قضیه را کش مى دهند و 
هم مى زنند. استاد که دیروز به مناسبت 
آیین گرامیداشــت چهلمین ســالگرد 
پیروزى انقالب اســالمى در دانشــکده 
ادبیات دانشــگاه تهران سخنرانى کرده 
بود -که خــودش موضوعى جالب و قابل 
مطالعه است!-  به طعنه درباره آن چه در 
جلسه با رئیس جمهورى گذشته، گفته: 
«فیلترینگ آن اســت که در یک جلسه 
تخصصى مى خواهید حرف تان را بزنید، 
اما اجازه ندهند و تحمل یک نقد سازنده 
را در یک جلسه کارشناسى نداشته باشند، 
این فیلترینگ است.» ما این جا باید از استاد 
تشکر کنیم و بگوییم براى همه کالس هاى 
نقد سازنده بگذارند. این که آدم توى روى 
منتخب مــردم نگاه کنــد و بگوید براى 
چى درباره حجاب و فیلترینگ صحبت 
مى کنى، راه و روشى نیست که کسى به 

این سادگى ها یاد بگیرد. 

مهندس در ادامه با تاکید بر این که کسى 
نیست که فضاى مجازى را قبول نداشته 
باشد (چرا نیست؟ از کسانى که مى گویند 
فضاى مجازى منجالب است، چند مثال 
بیاوریم؟) فرمودند: «دوقطبى فیلترینگ و 
عدم فیلترینگ، یک دوقطبى خائنانه است 
و من بار ها اعالم کرده ام که فضاى مجازى را 
خدا براى نجات انقالب اسالمى آفرید. اگر 
نبود فضاى مجازى و فضایى که نیرو هاى 
انقالبى «آتش به اختیار» در اختیار دارند 
و روشنگرى مى کنند، معلوم نبود با این 
الیگارشى ها و باند هایى که آمده اند صداى 
همه را خفــه کنند تا بیانات رهبر انقالب 
شنیده نشود، چه اتفاقى مى افتاد.» باید 
به مهندس بگوییم خوب است مسئوالن 
مملکت نکات مهم را متذکر مى شوند، اگرنه 
معلوم نبود با مدیرانى که ما داریم کار به کجا 
مى رســید. مدیرانى که در علن از فضاى 
مجازى دفــاع مى کنند و چون به خلوت 
و به جلسات تخصصى مى روند آن حرف 
دیگر مى زنند. قضیه دوقطبى فیلترینگ و 
عدم فیلترینگ را هم احتماال توجه دارید 
که اگر فیلترینگى نباشــد، لزومى ندارد 
مردم براى عدم(!) آن تالش کنند و خائنانه 
بشود. بعد هم قضیه الیگارشى چیست این 
وسط مهندس؟ مطمئنید که برایتان دقیق 
توضیح داده اند. یادمان هست یک بار گفته 
بودید: «یکى از لذت هاى من در نمازجمعه، 
خرید لباس زیر و ارزانقیمت از دستفروش ها 
بود. مثل بچه آدم چمباتمه مى زدم و سوا 
مى کردم. البتــه االن نمى توانم چون 
«اسکرین شــات» مى گیرند!» یعنى 
به عنــوان عضو محترم شــوراى عالى 
فضاى مجازى با اسکرین شــات آشنا 
نبودید، ان شاءاهللا که با الیگارشى آشنا 
هســتید و آن را با چیز دیگرى اشتباه 
نگرفته ایــد. کال هم اگر نقد ســازنده 
بخواهیــم بکنیــم، مى گوییم هرچه 
گزیده تر صحبت کنید، این مشکالت 
کمتر پیــش مى آید. شــما که قصد 
ریاســت جمهورى هم ندارید و نیازى 
به حضور دایمى و تبلیغات نمى بینید. 

پس کال چه کارى است؟ 
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شهروند با پدر جوانى که  وى  فت و
صب دیروز صاح چهار کودك شده است

البى سرمربى ساب تیم ملى جالل 
شهروند پاس داد:  به 

ماجرای آقای گرفتار
و چهارقلوهای اهوازی

نتیجه نظرسنجی
کی روشی نود
چه حرفی داشت؟
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