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به گزارش واش��نگتن پست و س��ی ان ان نزدیک 
به 51 میلیون خان��واده آمریکایی از درآمد کافی 
برای تامین هزینه مواردی همچون غذا، بهداشت، 
مراقب��ت کودک، رف��ت و آم��د و پرداخت قبض 
تلفن همراه برخوردار نیس��تند. بنابر این گزارش 
16میلیون و یکصدهزار خانوار آمریکایی زیر خط 
فقر به سر می برند و 34 میلیون و 700 هزار خانوار 
دیگر نیز با محدودیت های مالی و اس��تخدام با در 
آم��دی اجباری و مختصر مواجه اند که کفاف یک 
زندگی امروزی را نمی دهد. آمار نشان می دهد این 
وضعیت ش��امل حال 43 درص��د از مجموع 119 
میلیون خانوار آمریکایی اس��ت. در ادامه واکنش 
برخ��ی از مردم و چهره ها را نس��بت به این خبر 

می خوانیم.
س��الومه 14س��اله جلوی آبخوری مدرسه: نخیر، 
هیچم اینطور نیست! من خودم کلی فیلم آمریکایی 
دیدم، همه شون همیشه کافی و استیک میخورن 

این خبرا چاخانی بیش نیست. 
اژدر خفن بعد از دستگیری : گشنگی مهم نیست 
داش��ی، عوضش مِث نقل و نب��ات تفنگ ُمَفنگ 

ریخته همه جاش، مجبور نیس��تن با تیزی و قمه 
زورگیری کنن. فکر کن! میری توی مغازه، پول رو 
میس��لفی، یه شات گان میگیری میای بیرون! اَی 

ِخدا...
زیب��ا کالم بع��د از پ��رش س��ه گام از روی پرچم 
آمری��کا: این 43 درصد آمریکایی واقعی نیس��تن 
آمریکایی های واقعی گشنه نمیمونن. اصال گشنه 

نمیشن که بخوان گشنه بمونن!
مهناز افشار در حاشیه مراسم ناصر ملک مطیعی: 
این نشون میده احمد باطبی از رو اجبار و گشنگی 
دست به وطن فروش��ی زده، احمد َهپی برث دی 

مای فرند!
راننده تاکس��ی که خواس��ت نامش فاش نش��ود: 
 ای��ن آم��ار ه��م کار خودش��ونه، پس��ر خال��م تو 
واش��نگتن پس��ت، حروف چینه، میگه90 درصد 
سهامش دست سپاهی هاست! تازه میگن سپاه از 
روسیه یه دستگاه وارد کرده که تا روشن میکنی یه 

اشعه ای میزنه و هر کی جلوش باشه گشنه میشه!
رضا صادقی بعد از کنسرتش: این ها همش نتیجه 
مرگ بر آمریکا گفتنه، اگرنه مو ال درز اقتصاد آمریکا 

نمیره!
عل��ی کریمی بعد از ترکیب متنی از برنارد ش��او، 
ویکتور هگو و حس��ین پناهی و انتش��ار آن به نام 

کورش: منم با رضا موافقم.
س��ینا34 س��اله: باور نکنی��د آقا، ای��ن 43 درصد 
جاس��وس های ایران و روس��یه هس��تن که دارن 
تمارض به نداری میکن��ن آبروی آمریکا بره اگرنه 
آمریکا بهشت روی زمینه، محاله توش گشنه پیدا 
بش��ه!یکی از فامیالی ما اونجاست میگه غذاهای 
اینجا اونقدر خوبه که ما هفته ای یه وعده میخوریم 

ولی کل هفته سیریم! 
مهناز افشار: ببخشید من مجدد برگشتم بگم، دونت 
ووری، خوبی گشنه موندن اینه که پول نداری بدی 
شیرخش��ک بخری و اگر ش��انس نداشته باشی و 

شیرخشکت فاسد باشه بچه ت بمیره!
محمد خاکپور: موضوع چیه؟ به منم بگین اظهار 

نظر دوست دارم!
ساسان از کافی نت: آدم گشنه باشه ولی یوتیوبش 
بدون فیلتر وصل بشه! بخدا من خودم حاضرم بابام 

رو کباب کنم بخورم اما یوتیوبم فیلتر نباشه.

#عین_خارج
واشنگتن پست: 43 درصد مردم آمریکا رسماً بدبخت هستند!

سیدمحمدجواد طاهریعلی ترابلو
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ليزندگان 
وطن فروش

ما صاحب قدرتیم و تیزیم
مرغوب ژنیم و تر تمیزیم

وابسته به غرب و شرق هستیم
با آنکه غنی و نفت خیزیم

با کشور خویش می ستیزیم
همواره رئیس و پشت میزیم

وقتی دلمان میِل ددر کرد
از تور زیارتی حذر کرد!
ما اهل سیاحتیم اما

وقتی نشود »سفر قطر کرد«

می »آنتالیا« و می»ونیز«یم
همواره رئیس و پشت میزیم

ما پوششمان شبیه غربست
آرایشمان شبیه غربست
داریم به جای بچه، گربه

چون زایشمان شبیه غربست

غوره نشده، قّد مویزیم
همواره رئیس و پشت میزیم

تا غیرت و تا حیا شود ُگم
ِجم هم بکند به ما تهاجم
در صحنه کارزار فرهنگ
شلیک شود مدام فانتوم

ما نیز همیشه سینه خیزیم
همواره رئیس و پشت میزیم

تلفیق نجوم و فیش خوبست
اتریش به جای کیش خوبست
پرسید که راستی فالن چیز؟
گفتیم که خارجیش خوبست!

چون اهل تملق و مجیزیم
همواره رئیس و پشت میزیم

تاریخ چو باد و ما چو قایق 
مطلوب تمامی سالیق
هم حامی پهلوی دوم

هم حامی دولت مصدق!!

ماهی صفتیم بس که لیزیم
همواره رئیس و پشت میزیم

هم پیرو مکتب لنینیم
هم شیفتگان استالینیم
گویند به ما منورالفکر

الئیک مآب و ضد دینیم

از شرع و شعور می گریزیم
همواره رئیس و پشت میزیم

محمدرضا درخشان

سؤالت را قورت بده!
با سالم خدمت شنوندگان محترم رادیو مجلس همونطور كه مستحضر هستین قرار بود با توجه به اوضاع 
كنونی كش�ور وخروج آمریکا از برجام، مجلس از رئیس جمهور س�وال كنه كه این اتفاق برای n مین بار 
نیفتاد. به همین دلیل س�راغ تعدادی از نمایندگان رفتیم و دالیل انصرافش�ون از این س�وال رو شنیدیم.

-کی؟ من؟ س��وال؟ رئیس جمهور؟ سقف؟ 
بام؟ شیب؟ نه آقاااا من دارم روي شرکت های 
تولید کننده وس��ایل س��رویس بهداش��تی 
تحقی��ق مي کنم، همینطور درباره  تی های 

توالت و... 

      صادق محمودی نماینده تهران

-دلیل انصراف من از سوال از رئیس جمهور 
این بودس که پوریا جعفری و شهریار فدایی 
گفت��ن اگه امضاتو پس نگیری با خط کش 

تورو مزنیم.

    سجاد رضایی نماینده اصفهان

- واال من نمیدونم این باال دره چی بهتون گفته. 
اگر گفته من پاک کن شو برداشتم و تهدیدش 
ک��ردم باید بهتون بگم که الکی میگه. خودش 
بهم گفت پاک کنمو ب��ردار بعدم بگو تا امضاتو 

پس نگیری نمیدم.

   كامبیز اصغری نماینده بلبل شهر

-آقااجازه! پاک کنمو این اصغری نماینده  بلبل 
شهر برداشته بود  و تهدید کرد اگر امضای سوال 
از رئیس جمهورو پس نگیرم پاک کنمو بهم پس 

نمیده. مجبور شدم میفهمین مجبووور.

    بیژن باالدره نماینده گل آباد سفلی

- راس��تش رو بخواین هم��ون روز که قرار بود 
از رئیس جمهور س��وال بشه بچه ها برام جشن 
ماهگرد حضورم تو پیامرس��ان های داخلی رو 
گرفته بودن. گفتم باالخره من که نیستم خدای 
نکرده امضام جای امضای کسی رو اشغال نکنه 
به هرحال ما که نماینده هستیم باید این چیزارو 

بیشتر رعایت کنیم.

  رضا جعفرپور نماینده مناطق سرسبز

- در فص��ل س��وال از رئیس جمه��ور س��وال 
از رئیس جمه��ور ب��ه خ��اک س��وال کننده از 

رئیس جمهور  پیوست.

مصطفی گیالسیان نماینده بلندگوآباد

- طرح سوال از رئیس جمهور به دلیل کم 
بودن امضای نمایندگان از دستور خارج شد.

قلی البیجانی نماینده قم

43 بار بميرم براتون!

سه شنبه؛ 8 خرداد 97
- امروز صبح پنیر را به صورت رفت و برگشت 
روی نان نکشیدم، همان یک رفت کافی بود. 
ش��کر هم داخل کافی نریختم، درست است 
دکت��ر هم گفته قندم باالس��ت اما نیتم چیز 

دیگری بود.
- از صبح ب��رق یخچال و فریزر را کش��یدم. 
بسته های مرغ از شدت گرما به قد قد افتادند 
و بسته های گوش��ت را دادم به پت همسایه 

که کمتر عر بزند.
- ش��ارژ س��اختمان را عمداً نپرداختم تا زیر 
نگاه های مدیر ساختمان از خجالت آب شوم.

- شست پایم که به پایه مبل خورد، به جراح 
ارتوپد اجدادی مان زنگ نزدم تا برای ویزیت 
ب��ه منزل بیاید و چند ص��دم ثانیه فقط نعره 

زدم و درد کشیدم.
- برای خواب به ماشین آمدم تا مهره های 6 و 
8 کمرم از خود بیخود شوند و حتی پلیس به 
شیشه بزند، مرا از خواب بپراند و تحقیر شوم.
این بخش��ی از کارهایی بود ک��ه امروز انجام 
دادم تا با مظلومان دنیا همدردی کنم و بهتر 
حال آن 43 درصد مردم فقیر کش��ور آمریکا 
را درک کنم که حتي برای تامین هزینه هاي 
اولیه مثل نان و خانه پول ندارند. من امروز به 
خود می بالم. آی الو یو ایِون فقرا آف یو اس آ

فاطمه سادات رضوی علوی

+  لطفاً از فلسفه وجودي شوراها و تاریخچه 
آن بفرمایید؟

-  من از کودکي عاشق شورا و خدمت و اینا بودم تا 
جایي که یک بار پدرم بهم گفت!

+  البته منظورمون شوراهاي شهر و روستا 
بود.

-  همون!
+  یعني موافقید كه براي مشاركت 

بیشتر مردم در اداره امور شهر بوده؟
-  شوخي مي کني؟

+  نه به جان شما! 
-  به جان خودت! مگه من هم قد 

توام؟!
+  ببخشید. به نظر شما 
شوراها چقدر موفق 

عمل كردند؟
-  شاید هم  
بیشتر. 

فقط این تبلت که برا خودمون خریدیم حافظه 
داخلي اش کمه.

+  چقدره مگه؟
- 10 گیگ

+  اینکه خیلي زیاده!!
- پس چرا این »کلش آف کینگ 8« فریز میشه 

همش؟
+  ببینم... بفرمایید! اون دموي بازي بود. اصل 

بازي اینجاست كه...
- آهان... ایول

+  بین ِصفر تا 10 چه نمره اي به عملکرد 
شوراها مي دید؟

66 -
+  منظورم اینه كه عملکردتونو چطور ارزیابي 

مي كنید؟
-  ُخب!  بنده دکتراي برنامه نویسي رایانه و نرم افزار 

دارم. دوتا از دوستان تجربه خوبي توي درست 
کردن پنیر و ماست چکیده دارن. حتي یکي 

از اعضاي ما همزمان ساز میزنه و مي خونه! فکرشو 
بکن!

+  عجب!
-  بله! فقط یک دکتراي معماري و شهرسازي و 
یک شهردارسابق بین ما هست که توي لیست 
ما نبودن و متأسفم براي شهرونداني که به اینا 

رأي دادند واقعاً!
+  و سخن پایاني؟

-  براي همون جنبه نظارت که گفتي... به 
زودي خانه هاي سازماني اعضا در باالترین 

نقطه شهر تحویل مي شود که از باال...
+  چي شد؟

- یادم رفت بگم حتماً کنار 
جکوزي، توالت فرنگي داشته 

باشه. اَه... مگه خدمت اَمان 
میده؟!

مهدی سلمان

راه راه: شوراهاي شهروروستا چه از نظر افزایش مشاركت مردم در امور شهري و چه از منظر نظارت بر عملکرد نهادهاي مجري، بسیار مهم 
هستند. با همین دیدگاه و در سالگرد افتتاح اولین دوره شوراها، مصاحبه كوتاهي داشتیم با دكتر ُسنبلِ طیب، ریاست محترم »مجمع مستقل 

نمایندگان آزاد انجمن دوستي شوراهاي شهري و دورهمي هاي روستایي تهران بزرگ به جز اشکنه و حومه« .

به مناسبت سالگرد افتتاح اولین دوره شوراهاي اسالمي شهر و روستا

مگه خدمت امان ميده؟

اوایل خرداد بود. همان خرداد پرحادثه. 
خنکای صبح جون م��ی د  اد برای براندازی 
)البت��ه اینا رو یه جایی خون��دم(. نه اینکه 
فکر کنی خن��کای صب��ح رو خودم حس 
ک��ردم. من زیر پتو خوابیده بودم که مادرم 
پنج��ره رو بازکرد و لگدی حواله ام کرد که 
پاش��و مرده شورت رو ببرن مگه تو درس و 
مشق نداری.. اما مادرم نمی دونست که من 
درس و مش��ق رو  کنار گذاشتم و دارم کار 
می کنم. بگذریم... در خرداد پرحادثه بودیم.

گوش��ی رو به شارژ زده بودم و ایمیلی 
برای رئیس ش��ورای راهب��ردی براندازی 
توییتر دادم و گفت��م من می خواهم عضو 
ش��ورا بش��م. برام فرم��ی ارس��ال کردند. 
هرچقدرگش��تم ج��واب س��واالت فرم رو 
توی گام به گام پیدا نکردم.  پرس��یده بود 
روزانه چه مقدار از اتو و سش��وار استفاده 

می کنید؟

شربتي عزيز!
از اونجایی که مصرف مادرم زیاد بود نوشتم: 

»اصال ما اتو و سشوار رو از برق نمی کشیم«.
هن��وز ف��رم رو کامل ج��واب ن��داده بودم 
ک��ه پی��ام اومد ش��ربتي عزیز! تبریک، ش��ما 
 عض��و ش��ربت ش��دید. ح��اال راس س��اعت 
8 ات��ورو به ب��رق بزنید تا رژیم س��قوط کنه.

من حس��اب کردم اگه از ه��ر10 دانش آموز 6 
دانش آموز راس س��اعت 8 اتو رو بزنن تو برق 
رژیم خرداد امسال س��قوط می کنه و امتحان 
پای��ان ترم بی امتحان پایان ترم. امروز تصمیم 
گرفتم به مادرم همه چیز رو بگم. بهش گفتم 

من برانداز شدم!
م��ادر گفت خ��دا از س��رت نگ��ذره حداقل 
می ذاش��تی بعد امتحانات که به درس و مشقت 
لطمه نخ��وره. اما اون نمی دونه اگ��ه دل به کار 
بدم دیگه رژیم سقوط می کنه و تابستون از اول 

خرداد شروع میشه...

نرجس سادات یزدگردي 

ابوالفضل سلیمانی

اعظم محمدی


