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  رئیس جمهوری در جلسه هیأت دولت و در سالروز خروج آمریکا

 از معاهده بین المللی شرایط تازه ایران و مهلت دو ماهه
به اروپا برای ادامه برجام را اعالم کرد

 جمهوری اسالمی ایران آماده مذاکره در چارچوب برجام است نه یک کلمه کم نه  یک کلمه 
اضافه؛ برجام همان برجام است و تغییری نمی کند و ما حاضریم برای  اجرایی شدن بهتر آن و 
شکل اجرایی تعهدات شما پای میز مذاکره  بنشینیم. ما میز مذاکره را ترک نکردیم و شما نیز 

مرتب به ما گفته اید که میز  مذاکره را ترک نخواهید کرد
   صفحه2

کسی نمی دانست بنیامین 
چنین مخالفان جدی دارد

   صفحه 14

طالع نحس 
 خواننده
پاپ!

 هیچ مرجع رسمی
تایید یا تکذیب نمی کند

   صفحه 15

از ممنوع الفعالیتی 
مهدی یراحی تا 

تذکر به رضا صادقی 

حاال مهتاب جایگزین 
حاال خورشید می شود؟

   صفحه 14

شمایل عجیب 
 رضا رشیدپور

»شبانه«

گفت وگو با امدادگر یزدی 
به بهانه هفته هالل احمر 

   صفحه 10

امدادگری هم 
عشق می خواهد 

هم مهارت

   صفحه 6

 ماجرای» زیور«  
و انگشتر برلیان  

زن آمریکایی
گفت وگو با پرستار سارقی که 

 انگشتر گرانقیمت را
از شکمش خارج کردند  

   صفحه 3

به روز رسانی هالل 
در مرحله بازتوانی 

پس از بحران

دبیرکل جمعیت به عنوان  میهمان 
 پاروزنانشبکه خبر سیما خبر داد

تا نجات سیل زده ها
 روایتی از قهرمانان قایقرانی آب های خروشان

امدادگران تازه نفس سیالب های اخیر
   صفحه  11

هشدار: این یادداشــت بشــدت یک طرفــه، تلخ و 
افسرده کننده اســت؛ تلخ برای کسانی که نه تنها به این 
رسانه مکتوب و کاغذی که به کل رسانه ها دل بسته اند 
برای تغییر و تغُیر.  رسانه ها دیگر اثر ندارند. این گزاره را 
دربــاره روزنامه ها همه می دانیم و تا حــد زیادی قبول 
داریم. اما بیایید کمی آن را به کلیه رسانه ها )فرقی ندارد 
مجازی باشد یا مکتوب، کهنه باشد یا نو( بسط دهیم و 
نشــانه های این گزاره را جســت وجو کنیم. روزنامه ها 
شفافیت بانک مرکزی در اعالم فهرست ارزگیرندگان را 
ستودند، فهرست کاملشان در رسانه های مجازی منتشر 

شد، چند تحلیل و یکی دو مصاحبه کوتاه و بلند هم به 
زیور طبع یا نشر آراسته شد، خب، بعدش چه؟ کدام فرد 
یا شرکتی مجبور به پاسخگویی شد و چرخه شفافیت 
را کامل کرد؟ کدام مسئولی درباره کارکرد شرکت های 
زیرمجموعه اش سخن گفت؟ اصال خیلی قبل تر، همه 
رسانه ها )از تلویزیون تا روزنامه ها( درباره امالک نجومی 
و به دنبال آن حقوق نجومی نوشتند، چه دستاورد قابل 
ذکری برای مردم به دســت آمد؟ یــک مثال عمیق تر؛ 

امروزه، بحران کاغذ نفس مطبوعات و بازار نشر را به شماره 
انداخته؛ از باالترین مقام  مســئول کشور تا بقیه، به حل 
این بحران فرهنگی دستور داده اند؛ فهرست گیرندگان 
ارز کاغذ با جزییاتش منتشــر شــده، نامشان روی میز 
هست؛ این که چقدر کاغذ را به بازار عرضه نکرده اند و به 
دالالن سپرده اند، عیان است؛ همه درباره آن نوشته اند؛ 
یک روزنامه تیتر یک اش را به ماجرا اختصاص داده؛ یک 
روزنامه نیم تایش را سفید رفته تا توجه ها را به این معضل 

جلب کند؛ اصطالحا دزد حاضر است و بز هم حاضر! 
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ما هنوز مستعمره ایم!

اسماعیل رمضانی
مدیرمسئول

اگر دزدی در روز روشن و جلوی چشم 
خودتان به خانه شما دستبرد زد و چند 
قلم جنس مورد نیازتــان را دزدید، چه 
می کنید؟ دزد اگر آشنای نزدیک شما 
و فرد امین و مــورد اعتمادتان بود، چه؟ 
دادی، هواری، سری، صدایی، چیزی از 
شما در نمی آید؟ داد خود را به محکمه 

قاضی نمی برید؟
حــاال اگر همــان دزد آشــنا و مورد 
اعتماد با نیرویی جادویی و شگفت انگیز 
و در آن واحد به همه خانه های شــما و 
هموطنان تان و همشهریان تان وارد شد 
و بی محابا کاالی شما را به سرقت برد، آیا 
اتفاق بزرگی رخ نداده است، کسی نباید 
گریبان بدرد و سینه چاک دهد و از زمین 

و زمان گله مند باشد؟  
خب مایلم به استحضار شما برسانم که 
همین یکی دو هفته گذشته چنین اتفاقی 
رخ داد و هیچ صدایی هــم از ما برنیامد. 
جناب گوگل شبانه وارد حریم خصوصی 
خانه های ما شد و دو نرم افزار پرکاربردمان 
را که خودمان و با انتخاب خودمان آنها را 
نصب کرده بودیم، دزدید و رفت. آیا کسی 

نباید گریبان بدرد و جامه چاک دهد؟
آیا شــما همچنــان به چنیــن دزد 
آشــکاری اعتماد می کنید؟ کسی که 
به راحتی و در آِن واحــد دو نرم افزار را از 
گوشــی همه ما ایرانی ها پاک می کند، 
قادر بــه کارهای دیگری بــرای نقض 

حریم خصوصی ما نیســت؟ آیا دیگر به 
گوشــی خود، به میکروفن آن و دوربین 
چند مگاپیکسلی اش اعتماد دارید؟ به 
عکس ها و متن هایی کــه در آن ذخیره 
کرده اید، چطور؟ آیا شما به طور بالقوه یک 
دزد و جاســوس در آستین تان پرورش 
نداده اید؟ آیا از این به بعد نباید از ســایه 

گوشی موبایل تان هم بترسید؟ 
چهار سال پیش در یاددادشتی در یک 
ستون ثابت چند ساله و در روز ۱۳ آبان که 
سالروز مبارزه با استکبار جهانی نام گرفته، 
نوشتم که ما هنوز مستعمره ایم. بار دیگر 
و به همین بهانه می خواهم همان موضوع 
را یادآوری کنم. اگر روزگاری مستکبران 
عالم سربازهای شان را می فرستادند تا 
با جنگ و خونریزی سرزمین مان را فتح 
کنند و ما را به بردگی خود بکشانند، حاال 
ما جور دیگری مستعمره شان هستیم. 
اکنون ما مســتعمره گوگل هستیم، در 
زنجیر اســتعمار اپل و مایکروسافت و 
چندین غول اســتعماری دیگر فضای 
مجازی قــرار داریم. دنیا عوض شــده؛ 
معادالتش هم همین طــور. دلخوش 
هســتیم که در یک زمین بازی بزرگ 
مفت و مجانی به هم پاس می دهیم و گل 
می زنیم، اما بی خبر از آن که زمین بازی 
از آن ما نیســت، قواعد بازی را ما تعیین 
نمی کنیم، قدرت داوری نداریم و حتی 
شاید یکهو به خودمان بیاییم و ببینیم 
که توپ و دروازه ای هم در زمین نیست 
و تنها داریم به این سو و آن سو می دویم 
و انرژی مان را هدر می دهیم. ما هنوز هم 

مستعمره ایم.

خ�ب

راه اندازی گشت های امنیتی در محله ها  
روز گذشته ســردار حسین اشتری، 
فرمانده نیروی انتظامــی از راه اندازی 
گشــت های امنیتــی به نام گشــت 
رضویون  خبر داد و گفت: »امیدوارم با 
توجه به انجام اقدامات اولیه این مهم تا 
قبل از پایان امسال راه اندازی شود.«   او 
همچنین از امضای تفاهمنامه همکاری 
بین نیروی انتظامی با سازمان بسیج در 
زمینه تعامل و همکاری هرچه  بیشتر در 
خصوص راه اندازی این گشــت ها خبر 
داده و ارتقا و امنیت مردم را از مهمترین 
اهداف این کار اعالم  کرده است.   سردار 
اشتری همچنین گفته: »برای راه اندازی 
گشت رضویون با مسئوالن استان های 
مختلف کشــور  هماهنگی های الزم 
انجام شده. همچنین رضایت مردم از 
پلیس خدمتگزار بهترین سرمایه ناجا 
در زمینه  ارایه هرچه بیشــتر خدمات 
است و به واسطه تالش های شبانه روزی 

کارکنــان نیــروی انتظامــی امنیت 
افزایش  یافته و از آسیب های اجتماعی 
جلوگیری شده اســت. »سال گذشته 
اقدامات بسیار خوبی برای ارتقای امنیت 
 برداشته شده، اما موضوع امنیت فراگیر 
و نیازمند حمایت همه دســتگاه های 
مربوطه اســت.«  این خبــر درحالی از 
سوی فرمانده نیروی انتظامی منتشر 
شده که سال گذشته سردار شاه چراغی، 
فرمانده ســپاه  قم از اجرای گشت های 
مشترک بسیج با نیروی انتظامی استان 
برای پیشگیری از وقوع سرقت با عنوان 
طرح   »رضویون« خبر داده و گفته بود: 
»در طرح رضویون گشــت های بسیج 
در محالت اســتان حضور پیداکرده و 
 زمینه های پیشگیری از وقوع سرقت را 
فراهم می کنند، بسیجیان باید در تمام 
امور و فعالیت ها پایبند به اصل  قانون و 

قانون مداری باشند.« 

یادداشت 2

آیا تحقیر حدي دارد؟
هنگامي کــه به اوضــاع منطقه 
خاورمیانــه و شــمال آفریقــا نگاه 
مي کنیم، از وضعیت موجود آن متاثر 
مي شــویم. از لیبي تا سوریه و یمن، 
همه جا آشوبناک اســت، ولي بدتر از 
وضع لیبي و یمن نیز وجود دارد و آن 
اوضاع عربستان است. احتماال از این 
دیدگاه تعجب خواهید کرد، ولي اجازه 
دهید سخنان ترامپ درباره عربستان 
را با هم مرور کنیم. »رئیس جمهوری 

آمریــکا در رالی انتخاباتــی خود در 
»گرین بَی« ویسکانســین از دلیل 
عالقه خود به عربستان و پادشاهش 
گفت. ترامپ گفت: مردم می گویند 
رابطه با عربســتان را قطع کن. آنها 
هیچی ندارنــد، جز پول نقــد!  آنها 
۴۵۰ میلیارد دالر از ما خرید کرده اند. 
من نمی خواهم }پول{ آنها را از دست 

بدهم.
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  روزنامه نگاران طرفدار قرمزها 
گزارش »شهروند« از آثار تاریخی داراب که از معجزه آنفیلد می گویند

در بی توجهی درحال تخریبند  3 روایت عاشقانه
 از فینالیست شدن
لیورپول

 کاخ فراموش شده
»کیامرث«

  »ماه رمضان«
در نگاه امام موسی صدر

   صفحه 12

   آیا در روزه  هامان
آثار روزه را 
می  بینیم؟

عامل این تحرکات 
اح ساسیه اح ساسیه

عامل این تحرکات 
اح ساسیه اح ساسیه

    حسینى باى: فردا تا زانو مى رم توى کنسرتش، ببینم چه خبره!

    نماینده مجلس: تحقیقات رو ول کنید، اون جسم نیمه سخت من کو؟!

    س.م. چند  سال بعد: آغاز فعالیت سیاسیم برمى گرده به خوندن 
آهنگ جنتلمنه_جنتلمنه

    راننده تاکسى: جنتلمنه رو پخش کردند، گرونى پراید یادمون بره!

    یک دالل: تا شما یه آهنگ دیگه گوش مى دید
 من دو تومن دیگه مى ذارم رو دالر!

    بنیامین: حاال این وسط، من رو چرا قطع کردید؟!

#مارادونا_رو_ول_کنید_تورم_رو_بگیرید #شهرونگ
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شهر زیبا

روز جهانى بستنى علمى

حسام حیدرى
طنزنویس

بيســتم ارديبهشــت روز جهانــی 
بستنی علمی است. 

در تعريــف ايــن روز در ويکی پديا 
آمده اســت: «روزجهانی بستنی علمی 

روزی اســت که محققان، پژوهشگران 

و نخبگان علمــی جهــان، در يکی از 

فضاهــای عمومــی شــهری، (مانند 

پارک ها) اقدام به مطالعه يک صفحه از 

کتاب علمی مرتبط با رشــته تحصيلی 

خود همراه بــا خوردن يک بســتنی 
می کنند.»

ايــن کــه ليــس زدن بســتنی چه 
نقشــی در افزايــش ســطح علمی و 

عالقه مندکردن مردم به مطالعه دارد، 

بحثی اســت که جای خــود دارد اما 

طراحان اين روز درحالــی با خالقيت 

خودشان حال می کنند و فکر می کنند 

که خيلــی کار خفنــی کرده اند که ما 

خودمان امثال ايــن قرتی بازی ها را در 
کشور خودمان هم داريم:  

روز ملی آبگوشــت بزباش فرهنگی: 
در ايــن روز برخــی از عالقه مندان به 

آبگوشت درحالی  که شلوارک گل گلی 

به پــا دارنــد، دور هم جمع شــده و با 

تليت کــردن نان در آب آبگوشــت در 

مورد مســائل فرهنگی روز مثل وضع 

برجــام، قيمت روز نفــت برنت دريای 

شــمال در ماه آوريل، نقش عمه جان 

اســنو بر ادامه حيات در وســتروس، 

افزايش کرايه تاکســی و صاحب ويال 

قرمــز بزرگه کــه از تو جاده لواســون 

معلومه مباحثه علمــی می کنند. آنها 

سپس با کوبيدن مشــت محکم روی 

پياز و نصف کردن آن، نشــان می دهند 

که در راه حل کردن مشکالت فرهنگی 
عزم جدی دارند. 

روز ملی تخمــه ژاپنی شــيميايی: 
در ايــن روز خــاص، عالقه منــدان به 

تخمه ژاپنی در صف هــای طوالنی در 

پمپ بنزين ها تجمع کرده و همان طور 

که منتظــر هســتند تا ماشينشــان 

را بنزيــن بزننــد، تخمه می شــکنند. 

پرکردن دبه های چهار ليتری از بنزين 

و انبارکــردن آنهــا در پارکينگ هــا و 

انباری ها از آداب و رسوم خاص اين روز 

مهم اســت. عالقه مندان پس از خروج 

از صــف بنزين بنابــر اين که چه صفی 

مد شده باشد، به ســراغ گوشت، مرغ، 

ماکارونی يا پوشــک بچه رفته و در آن 
صف ها نيز تخمه می شکنند.

روزهای ملــی قليون ادبــی: در اين 
مراسم که به صورت دايمی و همه روزه 

برگزار شــده و محدود به تاريخ خاصی 

نيست؛ عالقه مندان به ادب و هنر در هر 

مکانی که بتــوان قليان را در آن جا علم 

کرد، دور هم جمع شــده و همان طور 

که ســعی می کننــد دود را به صورت 

حلقوی و مکعب مســتطيلی از گلوی 

خود بيرون بدهند، به تفت قصيده های 

ادبی می پردازند. اين مراسم که معموال 

تا پاســی از شــب ادامه پيدا می کند، 

اديبان حاضر در حلقــه، با فوت کردن 

زياد بر زغال های موجود بر غنای ادبی 

جلسه می افزايند. استفاده از طعم های 

مختلف دو ســيب نعنــا و پرتقالی به 

فضــای جلســه حــال و هوايی خاص 

را حاکــم می کند و حاضــرا ن معموال 

با صــدای بلند به شــعرهای همديگر 
می خندند و از آن لذت می برند.

تماشاخانه
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نبوى در مهدکودك  | شهاب نبوى|   کارم در مهدکودک 

را به عنوان نظافتچی شروع کردم. اما روزهايی که مربی 

مهد در حال اجرا گذاشــتن مهريه اش از شــوهرهای 

 مختلفش در زمان های متفاوت بود، می رفتم تا در نگهداری 

از اين بچه های فالن فالن شده کمک کنم. «آرتين» بسيار بچه باادبی 

 بود. او فقط وقتی فحش مــی داد که به حرفش گوش نمی کرديم ولی 

اگر هرچيزی که می خواست را فراهم می کرديم دست از فحش  دادن 

بر می داشت. خانواده او را به خوبی تربيت کرده بود؛ چون در همين حين 

که قاعده شير سماور برقی اشک می ريخت و فحش  حداکثری بارمان 

می کرد، وقتی چيزی که می خواست را بهش می داديم، ناگهان گريه را 

قطع می کرد و دهان تقريبا گشادش را هم  می بست و خيلی معصومانه 

تشکر می کرد. «آرتين» وقتی تنها چند لحظه بعد از اين که تمام اقوام 

نسبی و سببی من را جلوی  چشــمانم آورده بود، تشکر می کرد، دلم 

می خواست جوری با لگدبزنم اش که با برف سال بعد هم پايين نيايد. 

 اما قسط ها و بدبختی های من بيشتر از اين حرف ها بود که فحش های 

يک جغ له بچه تاثيری در روند کارم بگذارد. فقط روز آخری  که قرار بود 

از آن مهدکودک برود، جوری بهش به صورت نامحسوس زيرپا زدم که 
به جای خانه، روانه بيمارستان شد. 

فلکه اول

 روزنوشته هاى برزو

برزو
طنزنویس

خب گويا ادا و اطوارهای گنده بک تمومی 

نداره. اين نهنِگ ميان ســاِل دوپا، از شدت 

سرگشــتگی و بی عاری چند وقــت يه بار 

ســوييچ  می کنه رو يه چيز جديد و داستان 

درست می کنه واسه ما. متاسفانه استاد مدتيه 

افتاده به فکر ارتقای سطح سالمتيش. يعنی 

ديگه  صبح ها به جای اينکه ناشتا دم پنجره 

سيگار بکشه وســط پک زدن تنگش بگيره 

و بره دستشــويی، ميشينه پشت ميز  و شير 

می خوره! همينو کم داشتيم که اين هيوالی 

دهشتناک با مصرف روزانه يه پاکت سيگار و 

خوردن سهم غذای چهار نفر آدم  نرمال، بيفته 

به فکر رژيم گرفتن و غذای ســالم.صبح ها 

يه ليوان شــير ميريزه از يخچــال و ميذاره 

روی ميز تا قدری دماش متعادل  بشــه و از 

شدت زبلی و فرصت طلبی، ميره اين وسط 

لباس می پوشه و مسواک می زنه. پروردگارا، 

گنده بک مسواک می زنه! مامانش،  کجايی 

که ببينی پســرت قهرمان شــده، مسواک 

می زنه. حاال واسه منم بد نشد البته. تا استاد 

از توالت برگرده، ميرم يواشکی هفت  هشت 

ده تا قلپ می خورم از ليوان شير. اتفاقا چند 

وقتی بود که حس می کردم کلسيمم افتاده. 

وقتی گربه کلسيمش می افته، ممکنه  فشاِر 

فسفر مغزش بره رو چهارصد و پنجاه، که خب 

سوزوندن اين حجم از فسفر کار يه نفر و يه 

شب نيست. ولی پريروز صبح بعِد  يک هفته 

شيرخورِی صبحگاهی، گنده بک دستگيرم 

کرد. چشمای هميشه گود افتاده ش رو واسم 

گشــاد کرد و گفت: «برزو، از ليوان  من شير 

می خوری؟» برو بابا با اون ليوانت. چطور هر 

شب ميام ميشينم رو صورتت چيزی نميگی؟ 

حاال زبونم خار داره؟خيلی  ناراحت شــدم. 

خيلی زور داره يه چهل و شش کروموزومِی 

مشکوک به داشتن يه کروموزم اضافه، با گربه 

اينجوری صحبت کنــه.  داداش من حرمت 

اون پشمک های حاج عبداله که دم غروب با 

هم می خوريم رو نگه می دارم که بهت چيزی 

نمی گما. يه خرده  چپ چــپ نگاش کردم 

ديدم دوزاريش نمی افته، واسه همين دست 

راستم رو تا نصفه کردم تو ليوان و نشستم به 

ليس زدن. گنده بک  وقتی ديد دارم دستای 

قشنِگ شيريمو می ليسم تصميم گرفت باهام 

منطقی صحبت کنه. قدری طول کشيد تا 

اون زبون الکنش بچرخه  توی دهن تا باالخره 

فهميدم قضيه چيه. ماجرا اينه که رفته يه جا 

خونده که يه انگلی از گربه می تونه سرايت کنه 

به آدميزاد که  تهش ممکنه برسه به عوارض 

چشمی و گوش داخلی و افسردگی و التهاب 

مغز و اختالل دوقطبی و رفتارهای وسواسی  

اجباری و امراض جنينی و اســکيزوفرنی و 

ان شاءاهللا خودکشــی. آخه تو که عاليم حاد 

تمام اين مرض ها رو داری آلِردی، يه بارداری 

 می مونه که اونم بيست ساله يه شيش ماهه ش 

رو داری حمــل می کنی با اون شــکِم مثل 

خرســت. نگران چی هستی بابا؟ می ترسی 

 اســکيزوفرنی بگيری تازه؟ پس همينه که 

چند وقته هربار دســت می زنی بهم ميری 

دستات رو می شوری؟همين  مونده بود که 

توی ويروِس چاِق هپلــی که هفته ای يه بار 

پات ميرســه به حموم هم واسه ما پروفسور 

بشی. نمی دونم اين ناداِن صد و  بيست کيلويی 

چقدر از حرفام رو فهميد ولی نتيجه مطلوب 

بود. از ديروز صبح دو تا ليوان شير ميريزه از 
يخچال و ميذاره روی  ميز. 

توکسوپالسموز

|    احسان گنجی  |   کارتونیست |
ehsanganji58@gmail.com
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