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حتما شما هم مطلع ش��د  ه    اید که آمریکا در 
جری��ان اعمال تحریم    ه��ای جدید، چیزهای 
عجیب��ی را م��ورد تحریم قرار داده اس��ت به 
گون��ه    ای که زبانم الل برخ��ی گمان کرده    اند 
ک��ه ترامپ و پمپئو س��وتی داده    اند. از جمله 
این تحریم    ها می توان به بانک ناموجود تات، 
شناور سانچی و یک شرکت صادرات گیاهان 
دارویی علی    الخصوص شیرین بیان اشاره کرد! 
باید خدمت ش��ما عرض کنم ک��ه باز هم ما 
اشتباه می    کردیم و همه این تحریم    ها به شکل 
فلج کننده    ای روی ایران اثر دارد. می    پرسید چه 

طور؟ عرض می    کنم.
اول اینکه وقتی کشتی سانچی تحریم می    شود 
همه قطعات آن حتی لنگرش را هم ش��امل 
می    شود. بعد هم اینکه همه دنیا می    دانند که 
شناور س��انچی به صورت کامل غرق نشده، 
بلکه جعبه س��یاه آن نجات پیدا کرده     است. 
آی��ا تا به حال از خود پرس��یده    اید چرا جعبه 
سیاه سانچی خوانده نمی    ش��ود؟ برای اینکه 
ای��ران داخ��ل آن را با  نفت پ��ر می    کند و در 
پوشش جعبه سیاه آن را به کشور    های مختلف 
می    فرستد. کشورها هم نفت را بر می    دارند و به 
جای آن دالر پول نفت را می    گذارند داخلش 

و ب��ه ای��ران پ��س 

می    فرستند تا بدهد یک کشور دیگر آن را باز 
کند. با این روش تا کنون بیش از س��ه بشکه 
نفت فروخته شده که متاسفانه از این به بعد 

این کار مقدور نخواهد بود.
دوم هم شیرین بیان اس��ت. این دارو، ریشه 
گیاه گلیسیریزاگالبرا و از خانواده باقالی هاست. 
همی��ن ترکیب باقالی با این اس��م خارجکی 
»گلیس��ی نمی    دانم چه« برای تحریم کافی 
نیست؟ آخر باقالی تو را چه به این حرف    ها؟ 
تازه خواص ش��یرین    بیان را که س��رچ کنید 
متوجه می    ش��وید که چه موجود پرخاصیتی 
اس��ت! اصال در نتایج اول جس��تجوی گوگل 
بعد از چگونه با ش��یرین    بیان همس��ایه خود 
را خوش��حال کنیم، این اس��ت که چگونه با 

شیرین    بیان بمب اتم و انتحاری بسازیم.
در همین راس��تا ما تع��دادی از تحریم    های 
بع��دی آمریکا را پیش    بین��ی کرده    ایم که به 
اس��تحضارتان می    رس��انیم. تحری��م کنگر و 
جوشانده تخم رازیانه، تحریم شرکت پرورش 
دلفین    های پرنده و پاساژ پالسکو! و البته قرار 
دادن انبار آذوقه و استطبل سلطنتی ارگ بم 
در لیست تحریم    ها نیز دور از انتظار نخواهد 

بود! 

شاهرخ بایرامی فاطمه غني

قــدم 
خـیرها

از: یک ذی نفع
 به: وکالی ملت

شنیدیم گفتید: به اروپا برای عمل به وعده هایش شک 
داری��م. و اما بعد... فی الحقیقه تاکنون ما بدعهدی ای از 

جانب ایشان ندیدیم.
امضای آنها حکم س��بیل پدر بزرگ ابوی بنده را داشت، 
شک در قطعیت عمل به وعده هایشان راه نمی یابد. رابطه 
با فرنگی ها هر چه بوده همه خیر و برکت و رش��د برای 
مملکت به ارمغان آور ده، هر جا که قدم گذاش��تند، آنجا 
را آب��اد کردند، همین صنعت نفت که آنان باعث و بانی 
اکتشاف و استخراجش ش��دند. خدایشان خیر دهاد، ما 
که آن زمان حالیِ مان نمی ش��د نفت چیست؟ این ماده 
بدبو و اش��تعال زا را از دسترس��مان دور ک��رده، بعد که 
یادگرفتیم، امانت را پس��مان دادند )ح��اال کمي دیر یا 
زود(. صنعت هسته ای را چرا نمی گویی که ممکن بود به 
سمت آزمایش های خطرناک برود را کنترل کرده و ازمان 
قول گرفتند دست به هیچ چیز نزنیم و فقط تحقیق های 
میدانی کنیم، بعد هم همه سوراخ ُسنبه های اضافی را 
با بتن پر کردند که مبادا کسی پایش توی آن گیر کند؛ 
آخ��رش هم هم��ه اش با آژانس می آیند و بهمان س��ر 
می زنند. فکر کنم کرایه آمد و شدشان خیلی زیاد میشد. 
FATF و مبارزه با پولشویی هم که از آخرین الطافشان 

به ما بود، برای تطهیر هر چه بیشتر اموالمان.
خدایی همه این پیش��رفت ه��ای ال تَُع��دُّ و ال تُحصی 
را مدیون قدم های مبارک ایش��انیم. حال چه ش��ده که 
شک به دل ش��ریفتان افتاده را نمی دانیم. حیف از شما 
که می توانید اوقاتتان را صرف عکاس��ی های حرفه ای و 
شعرخوانی و وعده شام کاری کنید، اما با این قبیل موارد 
خاطرت��ان را می آزارید. قدر دقایقتان را بدانید که حکم 
طال را داشته و موثر در تعیین سرنوشت یک ملت است. 
بناًء علی هذا پیشنهاد می کنم بدگمانی ها را کنار گذاشته 
و اعتماد کنید برود پی کارش. فی الحال اعتماد می تواند 
تنها دارایی مان باشد، اقالً این یک فقره را از دست ندهید.

حقتان محفوظ
امضاء

از لنگر تا کنگر

دوره و زمانه بدی شده، قدیم ها مستاجرها آنقدر 
بساز بودند که با لباس سفید مستاجر می شدند و 

با لباس سفید هم عاقبت صاحبخانه.
االن از 30 مت��ر زمین با کلی هزینه و بگیر و ببند 
ش��هرداری یک واح��د 60 متری درم��ی آوری با 
امکانات فول بورد... پالن را هم می کشی و می دهی 
دس��ت مستاجر و جای خواب هر نفر رو مشخص 
می کنی که مبادا موقع خواب انگشت شست پای 
این یکی برود در چشم آن یکی، باز هم می گویند 

اجاره ها باالست.
قبال دس��ت صاحبخانه مو نداشت که بکنند االن 
نمک هم ندارد، قدیم ترها پنجره را باز می کردی، 
یک حیاط خشک و خالی می دیدی با یک خروار 
رخ��ت چرک اون گوش��ه ولی االن پنج��ره را باز 
می کنی چهارتا آدم می بینی با نمای الکچری در 
واحد آنوری که در حال خوردن صبحانه هستند. 
آن هم در این دوره و زمانه که مردم به زور همدیگر 

را می بینند.
تازه خانه را دربس��ت می دهی دس��ت مستاجر، 
خودت هم طوری می روی که حتی پشت سرت 
را هم نگاه نمی کنی تا مبادا مستاجر معذب شود 
و در خانه ات غریبگی کند، آن وقت خودش هی 
دم به دقیقه زنگ می زند و بهانه گیری می کند که 

پول اجاره زیاد است!
ما صاحبخانه ها مگر کم خدمت کردیم؟! همین 
اجاره ه��ای باال را نم��ی گرفتیم اینه��ا در خانه 
نمی نشس��تند! هی خرج الکی م��ی کردند و ول 
می گش��تند، اصال همین خانه نشستن ها محبت 

بین زن و شوهر را زیاد می کند.
از همه مهم تر مستاجرها از همین اجاره دادن ها 
ی��اد گرفتند که پول جمع کنند و عاقبت خانه دار 

شوند.

سحر فتحی

همسـایه 
الکچـری

به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی با سه تن 
از شهروندان خوبمان مصاحبه کرده ایم که در 

ادامه می خوانید:

+ سالم خانم! میشه بگید آخرین كتاب 
غیر درس�ی ای كه خوندید اسمش چی 

بوده؟!
-اممم... راستش اسمش دقیق یادم نیست.

+ خب اشکال نداره، موضوعش چی بود؟
-موضوعش که دیگه اصال یادم نیس��ت ولی 

خب یادمه تصویرای قشنگی تووش داشت!
+آه�ا چق�د خ�وب، چن�د روز پی�ش 

خوندینش؟
-من ماشین حساب همراهم نیست، بی زحمت 

میشه شما حساب کنین؟!
+ بل�ه خواه�ش می كنم، فق�ط چی رو 

حساب كنم؟!
-االن میگ��م، بذاری��د دقیق یادم بی��اد... آها 
گمونم شیش سال پیش بود داشتم از دانشگاه 
برمیگش��تم خونه، توی مت��رو یه دختر بچه 
بغل دستم نشسته بود داشت کتاب داستان 

میخوند منم یه نگاهی بهش انداختم!
+كه اینط�ور... نگفتید چی رو حس�اب 

كنم؟!
-وا! خودت��ون گفتی��ن چن��د روز پیش بود! 
حس��اب کنین ببینین شیش سال چند روز 

میشه دیگه!
***

+س�الم آقا، میشه بپرسم آخرین بار كه 

برای خرید كتاب هزینه كردید كی بود؟
-آخ...تازه داشتم فراموشش می کردما! 

+چی رو؟ چی شده مگه؟ 
-کاش قلم پام می شکست، پریشب!

+خب؟ پریشب چه اتفاقی افتاد؟!
-هیچی دیگه پریشب با دخترم رفتیم چنتا 

کتاب خریدم براش!
+به به چه پدر فرهیخته ای.. اینکه عالیه!

-عالیه؟؟! هفت هش��ت تا کتاب تست شیمی 
و نمیدونم چیفرانس��یل خریدم پولش ش��د 
اندازه  یک ماه حقوقم! شانس آوردم تا سر برج 
چیزی نمونده وگرنه باید با نون و کتاب دووم 

می آوردیم!
***

+س�الم آقا پس�ر! ش�ما معموال اوقات 
فراغت او چطور میگذرونی؟!

-اوقات فراغت یعنی چی؟
+یعنی وقت های استراحت و بیکاری.

- خب! استراحت می کنم دیگه، غذا می خورم، 
اگر وقت بشه میرم حموم، می خوابم.

+آفری�ن! پس یعن�ی اوق�ات فراغت از 
گوشی استفاده نمیکنی، درسته؟!

- نه! اوقات فراغت گاهی ال به الی بازی کردن 
با گوشی به وجود میاد دیگه! که غذا می خورم 

و  می خوابم و  از این کارا..
+آهان! ش�ده مثال ی�ه روز به جای كار با 

گوشی كتاب بخونید؟
-کتاب؟! نه! ولی گاهی وقتی دارم با گوشی کار 

می کنم آهنگم گوش میدم!

شادی عسکری

وسط  کتاب 
گوشــي!

از تخت و لباس و تشکم که شده “ساسی”
افتاده به جان من بیچاره هراسی

زین قصه چه باید بکنم؟طنز بگویم؟
یا گریه کنم با دوسه تا شعر مراثی

از روی ُکَتم خورده مرا تا برسد زیر
از مرحمتش بر تنمان نیست لباسی

باید بروم در طلب چاره  “کاری”
باید بروم در پی یک فکر اساسی

َسّم َقَدری الیق این موذِی پست است
یک روز زنم بر جگرش تیر خالصی

باید بروم باز کنم باب مهمی
در مسأله نافعه “ساس شناسی”

در حوزه و دانشگه و در مدرسه باید
حتما بگذارند در  این باب کالسی

هم ماده و هم نر، همگی تخم گذارند
از پنج عدد هست الی بیست الی سی

بگذار که یک بیت بگویم که بچسبد
شه بیتی از این مسأله در بحث سیاسی

در جامعه هر بی شرفی ساس مآب است
غیر از ضررش نیست دگر سود و خواصی

امیرحسین كمال زارع

سـاس 
 شناسي

در تذک��ره اآلخوندی مس��تعفی آم��ده؛ بنده 
مفتخ��ر هس��تم که ای��ام صدارت ب��ر وزارت 
مسکن، هیچ مسکنی بنا ننمودم و این عهدی 
بود ازلی با ش��یخ. نقل است که آخوندالوزراء 
س��رایی داشت عظیم و در آنجا خانه ای بسیار 
بود و تا آن ساعت در آن خانه مقیم بودی که 
خراب شدی! پس در خانه  دیگر شدی. گفتند 
چرا عمارِت خانه نکن��ی؟ گفت: مرا با خدای 
عهدی اس��ت که دنیا را آب��ادان نکنم. گفتند 
ویالی تو فراخ است و محکم، کوخ ملت است 
که خراب است و سست! گفت: بیم به دل راه 

مدهید که بیمه هستند خالیق.
چنانچ��ه بیهقی در تاریخ نق��ل نموده: ملوک 
روزگار با یکدیگر عه��د کنند و عقود و عهود 
که کرده باشند به جا آرند تا خانه ای برای خلق 

بنا نکنند.
رای فالس��فه لیبرال در س��اختن خانه چنان 
مبح��ث  در  آخوندال��وزراء  خواج��ه  باش��د: 
تدبیرالمن��زل، خان��ه را با یک دید فلس��فی 
می نگ��رد و ما برای تتمیم ای��ن بحث رای او 
را م��ی آوریم: اگر چه اعتب��ار حاِل منزِل ِمهر 
عوام الناس مزخرف اس��ت. پ��س عمارت بی 

هال و بی استخرش��ان به قوطی کبریت مانَد. 
خان��ه ارزاُن  ااِلجاره و اندک رهن را س��زاوار 
نباش��د. اما افضل احوال منزل ک��ه ویال بود 
مخصوص خواص اهل مقام است و چنان بود 
که بنیادهای آن اس��توار باش��د در الیه سوم 
زمین و س��قف های آن به ارتف��اع باال رود از 
آسمان هفتم مایل به عرش و در و پنجره های 
گش��اده رو ب��ه ب��ر و بحر و دش��ت و دمن و 
دماوند. چنانکه به هن��گام زلزله آخی نگوید 
و از گشادی آن بدون عسر به حیاط بگریزی.
اعتب��ار اح��وال جوار مهمتر از عبادت اس��ت 
چنانک��ه مج��اورت اه��ل ره��ن و اج��اره و 
مستاجری، روح لطیف انسان را مکدر می کند. 
پس وزیر، این اش��رف مخلوقات را ناچار آید 
که مقامگاه هر فصلی و موسمی به حسب آن 
وقت، ُمِعد نماید در ش��مال و جنوب و شرق 
و غرب، تا محفوظ ماند از آوارگی مستاجران 
خانه ب��ه دوش که زیر فش��ار گرانی رهن و 

اجاره زاییده اند چه زاییدنی!
آخونُدال��وزراء حکی��م، من��زل در کوی 
شمال تهران گرفته بود. از حکمت آن 
استعالم کردند، فرمود: تا اگر خواب بر 

چش��م من غالب ش��ود و از تفرج و چرخ در 
ویال منع کند، آواز هزاران باغ مرا بیدار گرداند 
نه س��ر و صدای نوزادان همسایه ها در جنوب 

شهر.)اخالق الوزرا(
آخوندالوزراء را لقب گش��ته به “خانه بیزار” و 
آن را معنی بر آن بود کس��ی که کاری برای 
خانه نکند. وی را باور بر این باشد که مسکن 
مهر مزخرف اس��ت و ساختن خانه و دوختن 
جامه، تعب و رنجی فراوان دارد. خواجه آخوند 
را اعتقاد به مسکن اجتماعی بود چه سود! که 
در پشت کوه قاف است و نادیدنی و نایافتنی 

و نانشستنی. خانه ناکرده نباید فروخت.

زاییدن با رهن كامل
ساختن خانه و دوختن جامه، تَِعب و رنجی فراوان دارد

مهدی سلیمان نژاد

اما »حوالی پاییز«
داس��تان س��ریال حوالی پاییز در مورد یک 
جاسوسه عربستانی است که در خانه دوست 
ایران��ی اش مهمان اس��ت و به خاطر گروگان 
گرفته شدن برادر و پدرش اقدام به جاسوسی 

می کند.

شخصیت های برجسته داستان:
مهران: پسر کوچک خانواده و از آن پسرهایی 
که نصف شخصیتش در حال انقراض است و 
نصف دیگرش را بای��د با مصرف قرص تهوع 
تماش��ا کرد و ما جهت رعایت حال مخاطب، 
ابعاد ش��خصیتی اش را باز نمی کنیم. مهران 
در اولی��ن برخوردش با بچه ه��ای اطالعات 
که وسط سکانس های عاش��قانه اش با ساره 
پیدایشان ش��ده، به داخل ماش��ین هدایت 
می شود تا به اداره اطالعات برده شود. واکنش 
مهران به این حضور ماموران، در حد واکنش 
یک کالباس به نان ساندویچ است و بعد هم 
که می فهمد س��اره قصد جاسوس��ی داشته 
مشکل زیادی با گذشته ساره ندارد و جاج اش 
نمی کند. با ساره ازدواج می کند و دو روز بعد 
هم بچه دار می شوند و دو روز بعد هم مهران 
ب��ه حج می رود و دو روز بعد هم در منا دچار 
حادثه می ش��ود و کارگردان موفق می ش��ود 

فیلم را تا زمان فاجعه منا برساند.

مادر مهران : زنی کامال پخته که با رفتارهایش 
مادره��ای ایرانی را ب��ه زانو درآورده اس��ت 
و می خواه��د بگوید حتی اگر ع��روس اهل 
عربس��تان هم باش��د و حتی اگر قبال ازدواج 
هم کرده باش��د و حتی بچه دار هم نشود، او 
را همچنان روی چش��مش می گذارد. طبق 
تحقیق��ات دانش��مندان چنین همزیس��تی 
هولناکی فعال در هیچ جانداری مشاهده نشده 
است. وی از این مادرهاست که هر طور شده 
به جور ش��دن بساط عروسی پسرش، و افراد 
عذب محله کم��ک می کند. بعالوه؛ خانه اش 
هم محل زندگی س��ه خانواده است، با اینکه 
مخاطب فق��ط یک حیاط و یک��ی، دو اتاق 

بیشتر نمی بیند.

سامان، پسربزرگ خانواده: اگر کوزت مرد بود، 
میشد همین نقشی که می بینید!

شیوا: تنها دختر خانواده که محور حضورش، 
بررس��ی آسیب های فضای مجازی است و به 
همین دلیل توسط یک پسر تهدید می شود 
ک��ه اگر ب��اج ندهد عکس هایش را منتش��ر 
خواهد کرد. برخورد شیوا با این پسر در کوچه 
و در نهای��ت آرامش صورت می گیرد و جالب 
اینجاست که پشت درخت کوچه با هم دیدار 
می کنند و هم��ان درخت برای پنهان کردن 
این دو نفر کافی است و برادرهایش هم فقط 

کمی مش��کوک می شوند و اتفاق خاصی هم 
رخ نمی دهد. با پخش این سریال، دخترهای 
ج��وان از ت��رس این جور حاش��یه ها، جلوی 

دوربین گوشی خودشان را پرده کشیده اند.

مام�وران اطالع�ات: مهمترین و بیش��ترین 
زحمت کارگردان در نشان دادن چهره واقعی 
ماموران اطالعات کشور است که باید به ایشان 
خسته نباشید ویژه گفت. چند مامور اطالعاتی 
با یک ماش��ین مش��کی رن��گ در خیابان در 
حال تردد هستند. وقتی یکی از ایشان پیاده 
می شود، مخاطب با دیدن مامور به این چاقی 
به فکر فرو  می رود که آیا کس��ی که ریگی را 
دستگیر کرد یا امنیت کشور را نگه داشته است 
هم، انقدر شکم داشته یا نه؟! بقیه تصاویر این 
شخصیت ها شامل مخفی شدن در زیر صندلی 
ماشین و زدن عینک دودی و تعقیب و گریز و 
بردن مهران و ساره به اداره است که آدم را یاد 

کبري یازده مي اندازد!
در نهایت باید بگوییم همیشه در سریال های 
ایران��ی بع��د از کل��ی عش��ق و عاش��قی به 
موضوعات مهم می رسیم و این نشان می دهد 
گرفتن مجوز برای تولید سریال خیلی هم کار 
سختی نیست و باز هم باید از کارگردان این 
سریال تشکر کرد که توانسته عمق فاجعه را 

با این سرعت و قدرت نشان دهد.

واكنش های كالباسی
نگاهي متفاوت به سریال »حوالي پاییز« به بهانه پایان آن سمیه قربانی

سالهاس�ت كه جای خالی موضوعاتی مثل عش�ق نامتعارف در میان س�ریال های ایرانی به چشم می خورد كه 
آقای نمازی این جای خالی را با یک س�ریال مناس�ب پر كردند. اگر در ذهنتان س�ریال هایی مثل مسافری از 
هند، وفا، دلدادگان، پدر و چندین سریال دیگر را مرور می كنید معلوم است كه خیلی زرنگید و به فیلم های 

عاشقانه هم عالقه داریدهااا!

شاید برخی مسووالن فعلی و بعدي الگوهای درستی برای مدیریت و 
حتی خیاطی! نباشند اما حتما الگوهای خوبی برای رفع اختالالت 

شخصیتی نوجوانان هستند كه در ادامه به چگونگی الگو 
بودن آنها مي پردازیم:

آنتونی                     
زمانه ات را بشناس

افراد دارای وسواس حرفی:

 اگر هنگام صحبت کردن در جمع، حرفتان را از پانصد و 
هشتاد و شش جهِت آوایی، هجایی و معنایی 

بررس��ی می کنی��د و دس��ت آخر از 
گفتنش پشیمان می شوید، الگوی 
مناسب شخصیت شما قاضی زاده 

هاشمی است.

- خوردن تخم کفت��ر به روند 
درمان ش��ما کمک 

افراد دارای وسواس شغلی:می کند.
 اگر فکر می کنید تخصص شما از تمامی شغل های موجود 

حتی ادمینی کانال 2 ممبری کمتر است. اگر  دچار دیگر 
شایس��ته پنداری مزمن هس��تید، الگوی شخصیتی 

مناسب شما محمد شریعتمداری است.
- انجام صندلی بازی به صورت تک نفره)11 

صندلي( و خ��وردن قرص اش��تها به 
تقوی��ت روحیه ش��ما کمک 

می کند.

افراد دارای وسواس عقلی:

 اگ��ر معموال خود را در تمامی حوادث مثل 11 س��پتامبر، 
آتش سوزی کالیفرنیا و حتی جابه جایی شیر سرد و گرم توالت 
هاي عمومي و خصوصي مقصر می دانید و  فکر می کنید ژن 
ژاپنی شما غالب اس��ت و اشتباهی اینجا زاییده شده اید، 

الگوی مناسب شخصیت شما آخوندی است.
- تکرار روزانه “خوب کردم” و “خوبت شد” مقابل 

آینه دستشویی روند درمان این اختالل را 
تسریع می بخشد.

الگوهای شخصیتی مناسب نوجوانان

فاطمه سادات رضوی علوی

ابوالفضل سلیمانی ■

پولشویي با نرخ مصوب
گزارش كوتاهی از دستاوردهای دولت طی 5 سال گذشته

خواست بدهند.در بخش صنعت، معدن و تجارت؛ 
یعنی چنان رونقی به بخش صنعت کش��ور وارد 
کرده که از آن طرف س��ازمان تجارت جهانی زده 
است بیرون! به جان عزیزتان با همین چشمهایمان 
دیده ایم که می گوییم. ش��رکتهایی که تا دیروز - 
یعنی قبل از 5 س��ال قب��ل - و به رغم تحریمها، 
یک شیفت و بعضاً دوشیفت کار می کردند و عرق 
می ریختند، تعطیل شدند و کارگران برای گذراندن 

دوره اوق��ات فراغ��ت به حومه پ��ارک محله اعزام 
شدند. مثال تازه و نزدیکش همین نیشکرهفت تپه 
خوزستان که س��ال 94 حدود 5400 خانواده سر 
سفره اش »بودند«!  معادن کشور ولی هنوز مشغول 
کار هستند، با یک فرق! آن هم اینکه هرچه صنایع 
تبدیلی بی مص��رف و اَخ و تُف این وس��ط بوده را 
برداش��ته اند و آنچه از معدن درمی آورند همانطور 
پاک و پاکیزه می فرس��تند برود خارج تا کارگران 
خارجی دستهایشان معدنی شود و آنها را تبدیل به 
چیزهای قشنگ قشنگ کنند برگردد ایران! صنعت 
هم که نیازی به گفتن ندارد و اغلب ش��ما در 
جریان رش��د و توسعه و گسترش و 
زیادش��دن و خیل��ی چیزهای 
دیگر شدن صنعت در این 
5 سال دولت تدبیر 
و امید هستید. 
نیستید؟! 

ُخب دیگ��ه به این دول��ت رأی دادی��د!! در ادامه 
همین رونق چشمگیر صنعت و معدن و تجارت، 
صنایع وابس��ته مثل حمل و نقل و قطعه سازی 
و ماش��ین آالت س��نگین و مصال��ح و خدمات و 
اینها هم از دورِ فعالیت خارج ش��ده اند و تاکنون 
اطالعی از سرنوش��ت آنها در دس��ت نیس��ت. از 
یابن��ده تقاضا نمی ش��ود!  در بخش فرهنگ هم 
خدم��ات بیش��ماری از این دولت طی 5س��ال 
گذش��ته دیده ایم و همی��ن االن 30 - 20 تا از 
آن خدمات در ذهنمان هست ولی چون خانواده 
نشس��ته نمی توانی��م بگوییم. هرکس خواس��ت 
بع��داً بیاید تلگ��رام قهوه ای ت��ا بگوییم)توضیح: 
فیلترش��کن نمی خواهد، تازه سرعتش هم باالتر 
اس��ت(. در پایان و در بهتری��ن جای گزارش، به 
بخش سیاس��ت خارجی می رس��یم که تازه ُگل 
عملک��رد دولت در این بخش اس��ت و تا حاال ما 
هیچی از عملکرد دولت نگفته ایم، نخندید، جدی 
می گویم! از بازگش��تن عزت و شوکت و بروبچ به 
گذرنامه ایرانی که بگذریم باید از مذاکرات فشرده 
و گاه خیلی فشرده تیم مذاکره کننده کشورمان 
با تیم مذاکره کننده کش��ورهای دیگر یاد کنیم 
ک��ه خیلی خوش گذش��ت کاًل! ح��اال بعضی ها 
می گوین��د چندنفر از اعضای تیم ما جاس��وس 
تیم آنها بوده اند یا دیده شده که درباره چیزهای 
خصوص��ی ما با آنه��ا مذاک��ره کرده ان��د، ُخب 
بگویند! مگر توي اتاق ما ش��نود گذاشته بودند 
و ما چیزي گفتیم؟! مذاکرات خیلی هم عالی 
و خ��وب بوده و بعد از برچیده ش��دن انرژی 
هس��ته ای و بتن و پذی��رش برجام و امضای 
کری تضمین اس��ت و خروج آمریکا و رفتن 
همه ش��رکتها و س��رمایه گذاران خارجی و 
بس��ته ش��دن راههای تأمین غیررسمی و 
گس��ترش تحریمها و توهین به مس��افران 
ایرانی در کشورهای دیگر و شهادت زائران 
ایرانی در عربستان و راه ندادن سفیر ایران 
به آمریکا و زندانی شدن دیپلماتهای ایرانی 
در اروپ��ا و گروگانگیری س��ربازان مرزبان و 
بعض��ی چیزهای دیگر، اگ��ر این FATF را 
هم امضا کنیم... کارشناس��ان باتجربه وزارت 
خارج��ه حتی آن را قطع��ه قطعه به مجلس 
آوردن��د که خیلی معلوم نش��ود چی تصویب 
مي شود، بازهم برخی نمی گذارند. با چه زبانی 
بای��د گفت که این را قباًل امضا... چه ربطی به 
خروج آمریکا از معاهده پاریس دارد؟... اصاًل اگر 
FATF تصویب نش��ود ِهی گورخرهایتان فرار 

می کنند، حاال خود دانید!

در بخش اقتصاد، تالش دولت تدبیر و امید در 5س��ال 
گذش��ته موجب حرکتهایی در  اقتص��اد ایران 

ش��د که بس��یار مثمر تالشهای هدفمند 
و طوالنی م��دت گش��ته اس��ت. باید 

گفت ای��ن حرکته��ا ب��ا مدیریت 
ش��خص رییس دولت، دس��تیار 
ریی��س  اقتصادي)مس��تعفی( 
جمهور، وزیر اقتصاد)مس��تعفی 
- اس��تیضاح شده(، وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت)مس��تعفي - در 

ُشرف استیضاح(، وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی)اس��تیضاح شده( و رییس کل 

بانک مرکزی)مس��تعفی - ممنوع الخروج!( به بهترین 
شکل ممکن انجام و موجب شد تا اقتصاد ایران چنان... 
ول��ش کن. مثالً نرخ تورم نقطه به نقطه و خط به خط 
و ج��ا به جا همه اش یکهویی افتاد پایین و به نس��بت 
همه کش��ورهای غرب آفریقا و ش��مال شرقی آالسکا، 
به مق��دار قابل توجهی کاهش یافت. باور نمی  کنید؟!! 
ای بابا! چرا؟ از دیگر حرکتهای چشمگیر اقتصادی در 
این 5س��ال برابری ارزش پول ملی با واحد بین المللی 
چندرغاز اس��ت که البته هنوز اعالم عمومی نش��ده و 
مس��ؤوالن اقتصادی دولت دارند بفرما می زنند که کی 
این خبر ش��گفت انگیز را به مردم اعالم کند. در بخش 
اقتصادی، ش��اهد س��قوط آزاد و رها و دل انگیز ارزش 
سهام شرکتها و سازمانهایی هستیم که در بورس فعال 
بودند. این شرکتها موفق شدند سهام خود را بدهند و 

مقدار مشخصی خروس قندی دریافت کنند. 
بانک مرکزی سکه هایش را 
فروخت به چندنفر انس��ان 
کارآفرین که مهریه زنشان 

را بدهند و با خیال راحت 
کار بیافرینند. حتی مالیات هم از 

آنها نگرفتیم و حتی تر بعضي هایشان پول 
نداشتند س��که بخرند، بدون ضامن و کارمزد 
وام جور کردیم برایشان و نگذاشتیم یارانه شان 
قطع شود تا بتوانند قسطهاي وام را اگر دلشان 

بهزاد توفیق فر

سیدمحمدجواد طاهری

ریحانه سلطانی ■

ضمیمه هفتگی طنز راه راه

سه شنبه ها و پنجشنبه ها بخوانید

كاری از باشگاه طنز انقالب اسالمی
rahrahtanz.ir     @tanzym


