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 دکتر واعظ زاده
در جمع وزیران ادوار:
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و دعایی بکنیم

VAR 300 هزار دالری 
در خودروی سیار!

بخش هنرمند هر 
انسان، زن است

اینترنت نوروزی 
هم گران شد

قابلیت اجرا و 
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 فعالیت حزبی
یا محفلی؟

معاون اجتماعی نیروی 
انتظامی اراک در گفت وگو 

با »شهروند«  

گزارشی از نقش احزاب در 
ایران، آشنایی مردم با آنها و 

پاسخ به این سوال که چرا تنها 
  98 حزب در فهرست اخیر 
وزارت کشور قرار گرفته اند
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 یکی بساز
دو تا بفروش  

هزارپا همچنان حاشیه ساز است

 بهترین خبر نوروزی
کاله قرمزی

کشمکش همه ساله با آقای مجری و بچه های شیطان
احتماال این بار هم ختم به خیر شود
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احمدرضا کاظمی
طنزنویس

مي دونم تيتر مطلب یكم یادآوره یکی از 

آهنگ های قدیمی محسن چاووشی شده 

و شما رو یاد جوونی هاتون انداخته اما خب 

خيالتون جمع كه مطلب امروز هيچ ربطی 

به موسيقی  نداره! دیروز یه خبری خوندم 

مبنی بر این که »ساالنه 55 هزار ایرانی به 

 خاطر مصرف سيگار و قليان می ميرند!«. 

البته برای ما که گوشمون توی بحث های 

اقتصــادی بــه عددهایی مثل ســيزده 

چهارده رقمی و چنــد 10 هزار ميلياردی 

عادت کرده، کال دیگه به مکانيزم مغزمون 

جوری شــده کــه ناخودآگاه نســبت به 

خبرهایی که توشــون خــرده عددهایی 

مثل 55000 باشه، واکنش نشون نميده، 

برای همين شنيدن خبر »ساالنه 55 هزار 

ایرانی بــه  خاطر مصرف ســيگار و قليان 

می ميرنــد!« در نــگاه اول برامون یه چيز 

معمولی و روتين مثه »ســاالنه 55 هزار 

لک لک در فصول ســرد از ایران مهاجرت 

می کنند« ميمونه! بعدشم آدم یه نگاه به 

آمار تصادفــات و مرگ وميرهاي جاده اي 

كشــور مي كنه که واقعــا 55هزارتا مرده 

براش چيزي محســوب نميشــه، رو این 

حساب برای این که عمق فاجعه دستتون 

بياد و بفهمين مرگ 55 هــزار آدم یعنی 

چه، چند لحظــه فرض کنيــن ظرفيت 

ورزشگاه آزادی نصف بشــه یا مثال موقع 

تماشــاگرای یه تيم همه ســاکت باشن! 

این رقــم واقعا رقم کمی نيســت، چيزی 

حــدود دوبرابر آمــار تعــداد مرگ ومير 

در اثــر تصادفات جاده ای! بلــه! حاال هی 

برید خودروی داخلی رو مســخره کنين! 

همونطور کــه می بينين، یه پاکت »بهمن 

فوفول« 3هزارتومنی و یه َسری »بولوبری 

دارچين« 2500 تومنی توی این مملکت 

کار یه ماشــين 50 ميليونی رو در زمينه 

کمک بــه کاهش جمعيت کشــور انجام 
ميده!

من این وســط یــه چيزی واســم واقعا 

نمی گنجه، واقعا نمی گنجه ها، نه این که ادای 

اینایی که واسشــون نمی گنجه رو دربيارم! 

خدایی خيلی جالبه ما تا چهار ریزگرد بياد 

وسط آســمونمون فوری ميخوایم بریم دم 

سازمان محيط زیست تجمع کنيم یا وقتی 

بهمون اعالم می کنن فالن روز وضع آلودگی 

هوای تهران به مرز بحران رسيده تا هشتک 

#شهردار_اســتعفا رو ترند اول جهان توی 

تویيتر نکنيــم، ول کن نيســتيم! اون وقت 

55هزارنفــر از همين »ما« دارن ســاالنه با 

دســت خودشون، خودشــون رو به کشتن 

ميدن! بــدون كمك هيچ چيــز دیگه ای! 

یعنی فقط خــدا ميدونه چند نفــر از این 

55 هزار هموطِن درگذشته و درنگذشته )که 

قراره در آینده دربگذرن!(، هر روز با ماسک 

فيلتردار می رفتــن/ ميرن ســرکار و توی 

تاکسی به مســئوالن به خاطر خودروهای 

غيراستاندارد و ترافيک و آلودگی هوا و عدم 

ســاماندهي ناوگان حمل ونقل عمومي در 

شهرهاي بزرگ، بد وبيراه می گن! البته این 

قضيه چيــزی از ارزش های مدیران ما در به 

فنادادن وضعيت آب و هوا کم نمی کنه، ولی 

ميخوام بگم بد نيست گاهی یه نشگونی هم 

به خودمون بگيریم! مثال همين منی که االن 

دارم این متن رو برای شما می نویسم و توي 

طنزهام نســبت به عدم ایمني خودروهاي 

داخلي اعتــراض مي كنم، خودم دیشــب 

جاتون خالی با بچه هــا رفتيم کوه صفه و تا 

صبح »دو سيب نعنا« دود کردیم و خدایيش 

هم خيلی فاز داد و بدجوری گرفتمون فقط 

یکم تنباکوش زود می سوخت و باعث ميشد 

سرمون درد بگيره، کنار زرورقشم یکم هوا 
می کشيد البته!

خودکشی ممنوع!

تماشاخانه
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همیشه شعبون، این بار رمضون

وحید میرزایی
طنزنویس

خوشــبختانه  کــه  آنجایــی  از 

در آســتانه  ســال جدید بــا همت 

مسئوالن ثبات بر اقتصاد و فرهنگ 

کشور ایجاد شــده و شرایط کشور 

کامال نرمال و در وضع خوبيســت، 

در مطلــب امــروز بــه اجبــار به 

خبرهایــی کــه ظاهــرا از اهميت 

کمتــری برخــوردار اســت و در 

خبرها توجه کمتری به آنها شــده، 
می پردازیم:  

 مصباحی مقــدم، نماینده مجلس 

درمصاحبــه ای گفــت: »اروپایی ها 

بداننــد ما بچــه نيســتيم. اگر فکر 

می کنيــد کــه مــا بچه هســتيم، 

باید بدانيــد که ما عاقل تر از شــما 

هستيم.« یکی دیگر از مسئوالن هم 

در ادامه درباره روابــط بين ملت ها 

افــزود: »خودتون بچه هســتيد با 

تازه  اسباب بازی های زشتتون.  اون 

بابای من ماشــينش از مال بابای تو 

بزرگتره. حاال که این طوری شــد، 

دخترا موشن مثل خرگوشن. زشت 

هم خودتــی خودتی خودتی... اصال  
آینه...آینه...«

چيــن واردات دانه هــای خــام 

روغنی یــک شــرکت کانادایی به 

دليــل پيداشــدن آفــت در آن را 

ممنوع کرد. متاســفانه دولتمردان 

و مســئوالن چين زیادی حســاس 

هســتند؛ چراکه کشور ما ساليانه از 

شــير مورچه نر تا پشمک   چينی را 

از کشــور چين وارد می کند اما به 

خاطر رابطه صرفا دوستی و جاست 

فرندی بين ایــران و چين صدایش 

درنمی آید. االن خوب اســت ما هم 

بگویيم عســل خوانســار چينی که 

صادر کردید، تویش بخش انتهایی 

زنبــور جا مانــده بود؟ یــا بگویيم 

ميرزا قاسمی شــمال چين که وارد 
کردید، سيرش کم بود؟ 

»وزارت نيرو اعالم کرد در  ســال 

برنامــه ای بــرای رصد مشــترکان 

پرمصــرف دارد.« با انجــام این کار 

در  ســال آینده با همت و دلسوزی 

مســئوالن دیگر هيچ چيزی نيست 

که توســط آنان رصد نشود. در واقع 

این برق مصرفی آخرین موردی بود 

که هنوز توسط مسئوالن رصد نشده 

بود، وگرنه ملت عزیــز همين لحظه 

اگر کوچکترین احســاس مشــکلی 

هــم بکنند، مســئوالن با چشــم و 

گوشــی تيز از آن با خبر می شوند، 

چه برســد به این که متاسفانه برخی 

از مردم ناآگاه، خواسته یا ناخواسته 

برای بهبود معيشت شــان اعتراضی 

بکنند یــا خدایی نکرده کنســرتی، 
چيزی بروند. 

و در آخریــن خبــر، حناچــی 

شهردار تهران گفت: »تهران بدون 

همراهــی مردم رنــگ نمی گيرد.« 

امــا نگفت دقيقا چــه رنگی مدنظر 

شــهردار اســت؛ چراکــه در این 

چند ســال تهران خيلــی رنگی به 
خود ندیده است.

آزادراه

باشه، شما بدبخت تر!  |شهاب نبوی|   دیروز قصد کردم که نقاب 

خوشگل موشگلم را از روی این صورت ترکيده ام بردارم و دیگر 

برای دیگران فيلم بازی نکنم که همه چيز اوکی و خوب و عالی 

است و من چقدر خوشبختم. با اولين کسی که روبه رو شدم، 

پدرم بود. مثل هر روز صبح بهش نگفتم:   »روزت بخير، بهترین پدر 

دنيا.« حقيقتش را بخواهيد او هيچ وقت بهترین یا حتی یکی از بهترین یا حتی 

یکی از بدترین پدرهای دنيا نبــود. او تقریبا بدون فاصله بدترین پدر دنيا بود. 

بهش گفتم:   »من خيلی از این زندگی و تو و دنيا خسته شده ام. هيچ اميدی به 

آینده ندارم. شما هم که وضع ات بدتر از منه و هيچی نداری. من خيلی افسرده و 

غمگين ام. بدبخت تر از من توی دنيا وجود نداره...« بابا به صورت ناگهانی از توی 

جيبش جواب آزمایشش را درآورد و نشانم داد. بابا سرطان گرفته بود. گفت: 

»حاال من بدبخت ترم یا تو؟« مجبور شدم بگویم تو و بزنم بيرون. رفتم پيش 

صميمی ترین دوستم و یکســری ناله  بدبو هم پيش او کردم. در همين حين 

یکهو در اتاق کارش باز شــد و ماموران به همراه طلبکارها با یک مشت چک 

برگشتی بردن که صورتش را شطرنجی کنند. در آخرین لحظات که داشتند 

به زور سوارش می کردند، گفت: »من بدبخت ترم یا تو؟« رفتم پيش اون دختری 

که عاشق قناری هایی بود که روپایی می زدند. یکهو سرش را بهم نشان داد که 

دیگر مویی رویش نبود و همه ریخته بود. قبل از این که همه  دور و بری هام به 

فنا بروند، سریع شروع کردم به زمزمه آهنگ معروف من چقدر خوشبختم، 
همه چی آرومه.

یک عید تماشایی امسال شود نوروز 

چون هیچ ندارم من   اسباب پذیرایی

پشت سر هم چایی!  ناچار بیارم هی   
ارمغانزمانفشمی#شهرونگ

پذیرایی

در حاشیه 1

مجلس ناصر حجازی ندارد، اما...

رسول بهروش
روزنامهنگار

بر اســاس مصوبه ای که اخیرا از 
ســوی نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی تصویب شــده، از این پس 
نمایندگانی که ســه دوره پیاپی در 
مجلس حضور داشته اند حق نامزدی 
در انتخابــات را ندارنــد. البته این 
مصوبه نیازمند تأیید نهایی شورای 
نگهبان اســت، اما فارغ از سرنوشت 
آن، می تــوان گفــت ارایــه چنین 
طرح هایی همچنان نشــان دهنده 
منطق کمیت گرا و محدودیت ســاز 
ماست؛ تفکری که بی اعتنا به کیفیت 
بدون مرز، صرفا به دنبال تعیین کف 
و ســقف و بازی ریاضــی با مفاهیم 
اساسی اســت. نمونه روشن تر این 
ماجرا در مورد قانون منع بکارگیری 
بازنشسته ها هم دیده شد. این قانون 
که اجرای آن حاشیه های بی شماری 
به همراه داشــته، مستقیما فاکتور 
ســن و  سال را نســبت به کیفیت و 
مهارت در اولویت نشــانده و بر این 
باور اســت که هیچ مدیر سالمندی 
نمی تواند کارایی الزم را در اداره امور 
کشور داشته باشد. چنین مقرراتی 
به بهانه جوانگرایی اجرا می شــود، 
اما گذشته از بیم منتج شدن آنها به 
»آقازاده گرایی«، این پیام ناخوشایند 
را هم به جامعــه منتقل می کند که 
افــراد پیر فقط به درد نشســتن در 
پارک هــا و بوســتان ها می خورند، 
درحالی که لزوما این طور نیســت. 
وقتی کســی همچنــان از مهارت 
و توانایــی کافی برخوردار اســت، 
چرا باید بــه بهانه اعــداد مندرج 
در شناســنامه اش فیلتر شود و از 
چرخــه کار کنار بــرود؟ البته که 
حضور نســل جدید خوب و الزم 
اســت، امــا همان طور کــه همه 
جوان ها شایسته نیســتند، ادامه 
کار تمام مدیران پا به سن گذاشته 

را هــم نبایــد اضافــی و بی فایده 
دانست.

ماجرای نمایندگــی مجلس هم 
همین اســت. نه این که از عملکرد 
مجلــس فعلی یــا ادوار گذشــته 
رضایت کافی وجود داشته باشد، اما 
به هرحال مادامی که مردم تصمیم 
دارند به یک نفر اعتماد کنند و او را 
به پارلمان بفرســتند، قیود کمی و 
عددی نباید این حق را از آنها بگیرد 
و به تغییر گزینه ناچارشــان کند. با 
تصویب این قانون، یک محدودیت 
تازه به حق اختیار مردم در انتخابات 
افزوده می شود و دایره گزینش آنها 
را تنگ تر از قبل می کند. اصال فرض 
کنیم یک نفر 12 سال نماینده مردم 
حوزه اش بــوده و در این مدت واقعا 
عملکرد خوبی هم داشــته اســت؛ 
در این صــورت چرا بایــد او را کنار 
بگذارنــد؟ گاهی طــرح و تصویب 
قوانینی از این دســت، این شائبه را 
به وجــود می آورد که نــگاه عده ای 
به شــغل و منصب و مسئولیت در 
کشور، شــبیه این است که اگر یک 
نفر برای مدتی بر ســر مســئولیت 
بود، حاال نوبت فرد دیگری است که 
بیاید و جای او را بگیرد. این درحالی 
اســت که آدم ها متناسب با مهارت 
و اثرگذاری شــان باید به کار گرفته 
شوند. »شایستگی« تنها فیلتر قابل 
قبول برای یک جامعــه پویا و رو به 
جلو است و در این میان فاکتورهای 
دیگر مثل ســن، جنس، ســابقه، 
قومیت و مذهب نباید دخیل شود. 
جامعه ایرانی پیشتر نیز تاوان اجرای 
چنین طرح هایــی را داده اســت؛ 
درســت مثل قانون بازنشســتگی 
اجباری فوتبالیســت های 27ساله 
که فقط مرحوم ناصر حجازی را در 
دوران اوج از ســنگر تیم  ملی بیرون 
کشــید و یک بدنامی تاریخی برای 
مجریان وقت به جا گذاشــت. حاال 
بگذریم از این کــه مجلس، آنقدرها 

هم »حجازی« ندارد!
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حاشیه نوییس  2

خوش به حال این رسانه های حساس!
در برنامه »چریکه  شو« شبکه کردســتان اتفاقی رخ داد 
که چند روز اســت در رسانه ها بازتاب دارد و مورد توجه قرار 
گرفته. ماجرا این بود در زمانی که قرار بود تصویر از مجریان 
برنامه به وله سوییچ شــود، به دلیل باز بودن میکروفن ها و 
پخش صدایشان شوخی نامتعارفی از مجری برنامه پخش 
شــد که...واویال. البته که اگر زیرنویس های فارسی کمک 
نمی کرد، غیرکردها اصال متوجه نمی شدند مجری نسبتا 
مســن برنامه چی گفته. اما با توجــه به ماهیت صحبت ها 
می شد انتظار داشت که »چریکه  شو« با مشکل مواجه و عذر 
طناز برنامه خواسته شود. اما چیزی که شاهد آنیم کش دادن 
ماجرا از طرف برخی رسانه های همیشه دلواپس است. با این 
توضیح که -طبق معمول- خاطر بزرگان اهل سنت آزرده و 
احساسات و عواطف شان جریحه دار شده و باید مدیر شبکه 
هم برکنار شود، تا این احساســات کمی التیام یابد و دیگر 
تکرار نشود. راستش ما با مدیر شبکه کردستان هیچ آشنایی 
نداریم، مطلقا هم مدافع اشتباه پیش آمده روی آنتن و رواج 
چنین شوخی هایی در رسانه عمومی نیســتیم، اما شاید 
تصورمان این است که دوســتان رسانه ای و غیررسانه ای ما 
می توانند حساسیت هایشــان را صرف مشکالت بزرگتری 
هم بکنند و بابت یک جمله که هموطنی از روی حواس پرتی 

روی آنتــن زنده گفته، قیصریه را به آتش نکشــند. چنین 
شــوخی هایی نه برای عموم چندان ناآشناست و نه حتی 
اهل علم و فضل در خلوت آن قدر خشک و جدی اند که باور 
کنیم از شــنیدن یک جمله این طور برآشفته شده باشند. 
برکناری مدیر مربوطه هم البته به کسی برنمی خورد و اگر 
فکر می کنند فرهنگ عمومی را تغییر خواهد داد و از روی 
دادن چنین حوادث غیرمترقبه ای تا ابد جلوگیری خواهد 
کرد، می توانند برای ایشان حکمی بزنند. اما اتفاقی که افتاده، 
نه شباهتی به ماجرای کیش دارد و نه سوتی دادن روی آنتن 
زنده بی سابقه است. بگذریم که این موضوع می تواند در هر 
شــبکه ای و در هر جای دنیا رخ دهد. بگذریم که اگر مدیر 
مربوطه هم برکنار شــود، احتماال در پستی مشابه یا باالتر 
به کار گرفته خواهد شد. روی ســخن با رسانه های بسیار 
حساس است که هزینه و وقت و امکانات شان را صرف چنین 
اموری می کنند و ســراغ چهره های محلی می روند، تا با 
تب دار کردن صحبت های آنها بنزینــی بر آتش بریزند 
و نتیجه ای بگیرند. خدا خیرتان بدهد. قربانتان برویم با 
این نگرانی های ساده دالنه تان. کاش واقعا مسأله مردم، 
شــوخی همین پیرمرد بود و می شــد با این فشارها و 

فضاسازی ها اوضاع را درست کرد.

حاشیه نوییس  یک

که حال غرقه در دریا نداند خفته بر ساحل
البد اصل ماجرا به گوش تان خورده که؛ مهناز افشــار به 
حرف های سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس 
درباره تغییر قانونی ســن حداقلی بــرای ازدواج دختران 
واکنش تندی نشان داد. خالصه اش این که حسن نوروزی 
گفته بود ازدواج در ســن پایین، کمتر طالق می گیرند و 
در زایمان مرگ ومیر کمتری دارنــد و کال زندگی بهتری 
خواهند داشــت. افشار هم پاســخی داده بود که تا وقتی 
دردهای زنانه را نچشــیده اید، نمی توانید درباره شان نظر 
قطعی بدهید. ایــن نماینده مجلس هم کوتــاه نیامده و 
پاســخی داده که »آیا خانم افشــار که درد زایمان و دوره 
قاعدگی را برای بنــده مدنظر قرار می دهنــد، تا به حال 
۵۰۰ ضربه شــالق با کابل برقی در یک روزه خورده اند که 
درخصوص مقوله درد، بنده را متهم به ندانستن می کنند.« 
و توضیحاتــی درباره علت مخالفت با تغییر قانونی ســن 

ازدواج که موضوع این نوشته نیست.
در مقام دفاع از گفته مهناز افشار نیستیم که خوِد استاد، 
زبان غرایی دارند و از پس هر سخنی برمی آیند و به وکیل و 
وصی هم هیچ نیازی ندارند. موضوع تغییر سن قانونی ازدواج 
و استدالل های هر دو طرف ماجرا هم همان طور که گفته شد، 

سوژه این نوشته نیست، بلکه موضوع اصلی این سبک برخورد 
با گفته ها و اظهارنظرهاست؛ آیا کسی که به دلیل مبارزات 
انقالبی کابل برقی خورده، مجاز است درباره هر نوع دردی 
نظر بدهد. آیا کسی که درد زیادی کشیده، به دردسنج مجهز 
شده و می تواند با توجه به حاالت خودش درباره میزان بقیه 
دردها حرف بزند؟ اصال به قول نســل قبلی، انقالب کردیم، 
کابل خوردیم که آزادی اظهارنظر و بیان داشــته باشیم و 
بتوانیم درباره آینده کشور و بچه های ایران تصمیم درست 
بگیریم. نمی شود کسی را به چنین دالیلی منکوب کرد. از 
این یک نمونه گذشته، درباره ابراز نظر چند روز پیش فائزه  
هاشمی هم چنین هجمه و اســتدالل سست و مضحکی 
بیان شده بود که باید بروی زیر دست داعش تا بدانی داعش 
چیست و... رفقایی که اینجور مواقع رگ گردن تان باد می کند 
و مکلف می دانید که پاسخ دهید، بدانید که این جنس ابراز 
نظر و این که ما می دانیم و تو نمی دانی و باید بروی و بچشی 
تا بدانی، خیلی شــیوه به فنا رفته ای برای بحث اســت. 
دلیل بیاورید، منطقی باشــید و سعی کنید با استدالل 
به دیگران حرف حق را بفهمانید و نه با هجمه و توهین 

و زور...

نرخ ها فروشی نیست دست نزنید!
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زندگی خصوصی 
خانم نینجا

 گفت وگو با
»شیهان تینا روشن نیا« 
نامدارترین نینجای زن ایران

گزارش »شهروند« از بهای کاالهای پرمصرف شب عید به روایت مدیران و واقعیت بازار

 گفت وگوی »شهروند«
 با پسر 25ساله ای که

در 6 ماه دزدی حرفه ای شد
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سرقت را در کالس 
خصوصی آموختم!

شهادت حضرت امام علی النقی الهادی)ع( تسلیت


