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كرگدن نامه 

تجربه نشان داده اس��ت كه در دوره دوم فعاليت 
هر رييس جمهوري بايد ش��اهد داغ شدن بحث 
»عبور از... « باش��يم. علت اين امر روش��ن است. 
بخش��ي از حاميان ه��ر رييس جمه��وري تصور 
مي كنند كه مطالب��ات آنان محقق نش��ده و اين 
رييس جمهوري هماني نيست كه به او راي دادند 
و چون نمي ش��ود از عملكرد او دفاع كرد بنابراين 
بايد از او »عبور« كرد تا معلوم ش��ود كه حس��اب 
آنان از اين رييس جمهوري جداست. امروز درباره 
دكتر حسن روحاني هم اين بحث مطرح است اما 
خوب است براي رسيدن به قضاوت درست نكاتي 

را مدنظر داشت: 
1- عملكرد يك رييس جمهوري را بايد با امكانات 
و توانايي هاي او س��نجيد و ن��ه وضعيت مطلوب 
ذهني خودمان. شايد ما انتظاراتي داشتيم كه فراتر 
از توانايي و امكانات رييس جمهوري مورد حمايت 

ما بوده است. 
2- وعده ها و طرح شعارهاي انتخاباتي نامزدهاي 
رياس��ت جمهوري عمدتا با هدف ترسيم مواضع 
و جهت گيري سياس��ي آنان ص��ورت مي گيرد تا 
دريابيم كه اگ��ر بتوانند چگون��ه عمل مي كنند 
نه اينكه خيال كنيم هر آنچه ب��ر زبان آنان جاري 
مي ش��ود قابليت تحق��ق دارد. معلوم اس��ت كه 
بس��ياري از مواضع و ش��عارهاي انتخاباتي دكتر 

روحاني هم با همين هدف مطرح شده اند. 
3- روحان��ي مدي��ون اصالح طلب ها اس��ت اما او 
خودش را يك فرد مس��تقل و اعتدال گرا معرفي 
كرده است. سطح توقع و انتظارات از چنين فردي 
را بايد منطقي و معقول تنظيم كني��م. البته اگر 
اصالح طلب هم بود بايد با همين منطق با او مواجه 

مي شديم. 
4- روحاني و دولتش جاي نقد دارد اما عملكردش 
در مجموع قابل دفاع اس��ت. حتي اگر اين ميزان 
توفيق هم نداشت باز پش��يماني از راي دادن به او 
معنا نداشت. يادمان نرفته است كه كساني شعار 
»عبور از خاتمي« هم دادند اما امروز از تندروي آن 
روز خود پشيمانند. اين رويه را درباره دكتر روحاني 

تكرار   نكنيم. 

دردآور است اما واقعيت دارد؛ كانال هاي تلگرام براي 
به دست آوردن اعضاي بيش��تر و به تبع، سكه زدن 
پول بيشتر- يا ادعاي تاثيرگذاري بيشتر- دست به 
هر كار بي اخالقي مي زنند. فرقي هم نمي كند كانال 
سرگرمي باشد يا ورزش��ي يا حتي اخبار استخدام! 
وقتي يك كانال مدعي گفتمان س��ازي در سياست 
براي جذب عضو، در كانال ه��اي ديگر آگهي دعوت 
به كانال پر از عكس هاي غيراخالقي مي گذارد، ديگر 

چه انتظاري مي توان از كانال هاي سرگرمي داشت؟ 
اما اتفاقي ك��ه در دو هفته گذش��ته نظرم را جلب 
كرد، سوء استفاده از نياز اقتصادي طبقه متوسط به 
پايين است كه حاال به لطف گوشي هاي هوشمند 
در معرض آماج اخب��ار جعلي ق��رار گرفته اند. در 
يك كان��ال پس��تي مي گذارن��د: »چگونه همين 
امشب ۹۵۰ هزار تومان س��هام عدالت را دريافت 
كنيد+جزييات«. وقتي كليك مي كنند وارد كانال 
ديگري مي ش��وند كه توي آن كانال همين پست 
را با لينكي ديگر مي بينند، كليك مي كنند و وارد 
كانال ديگر مي شوند. اين روند تا جايي ادامه مي يابد 
كه فرد يا بي خيال موضوع مي شود يا مطالب يكي 
از همين كانال ها چش��مش را مي گي��رد و عضو 
مي شود، يا عطاي آگهي اساسا جعلي را به لقايش 
ببخشد. اين چرخه ش��بيه بازي هاي كامپيوتري 
يا كنسول هاي بازي اس��ت كه در پايان هر مرحله 
بايد غولي را بكش��ي و وارد مرحله بعد شوي و بعد 
مرحله  سخت تر و غول سخت تر. در بازي كانال هاي 
تلگرامي، سختي هر مرحله، دشواري در ادامه بازي 
با وجود پي بردن به اين واقعيت است كه وارد بازي 
احمقانه اي شده اي. در بازي هاي كامپيوتري از اول 
آخر داستان را مي داني ولي در كانال هاي تلگرامي 
بازي مي خوري، بازي نمي كني. كساني از نيازهاي 
تو به عنوان عضوي از طبقه متوس��ط رو به پايين 
سوء اس��تفاده مي كنند و هر روز ب��ا رصد نيازهاي 
جامعه، بازي كثي��ف جدي��دي را برايت طراحي 
مي كنند، هر بازي با غول هايي ت��ازه كه قواعدي 
شبيه هم دارد، اما نياز، نياز و نياز باعث مي شود هر 
بار با كورس��وي اميدي خودت را مجبور كني وارد 

بازي شوي. 

نمي دانم ريشه اش كجاست، اس��اطير؟ تاريخ؟ تنبلي؟ ما هميشه 
منتظريم يك نفر بياي��د يك تنه »همه«ي كارها را درس��ت كند؛ 
سوپرمني كه جاذبه زمين رويش اثر ندارد، از همه قواعد فيزيك و 
شيمي و علوم طبيعي بركنار است، »هر« كاري از دستش برمي آيد، 
مي تواند يك شبه ره صدس��اله برود و چيزي را كه به گواهي تاريخ 
و تجربه هاي جهاني، وقوع��ش نيازمند زمان��ي طوالني و تحولي 
دروني و درون زاس��ت، در مدتي كوتاه محقق كند. همين است كه 
زود مي خورد توي ذوق مان، زود به »عبور از... « فكر مي كنيم، زود 
پشيمان مي شويم. تاريخ معاصر ما پر از اين پشيماني هاي زودرس 
است. ما بايد بيش��تر روي خودمان كار كنيم. بايد تمريِن صبوري 
كنيم. بايد رئاليست تر باشيم. بايد مآل انديش تر باشيم. پشيماني 
از ريس جمهور روحاني، ما را به كدام س��مت مي كش��اند؟ تقويت 
جريان تحول خواه و اصالح طلب، يا تقويت پوپوليس��مي كه بعد از 
دوران اصالحات، هشت سال اداره امور كش��ور را به دست گرفت؟ 
بايد حواس مان باش��د كه شكس��ت روحاني، شكس��ت اعتدال يا 
اصالحات نيست، ضربه اي است جبران ناپذير- با تبعات بلندمدت- 
به منافع ملي كشور. بس��ياري از ما، وقتي از آقاي روحاني حمايت 
مي كرديم، مي دانستيم كه آمدن ايشان، بازگشت دولت اصالحات 
نيست، مي دانس��تيم بعضي از سياست هاي ايش��ان با نظرات مان 
همسو نيست، مي دانستيم كه حتي با وجود همسويي ايشان با ما 
در بعضي حوزه ها، به دليل چنداليگي قدرت سياسي در ايران، در 
بعضي زمينه ها ايشان-و هر رييس جمهور ديگري- چندان امكان 
عمل ندارد. ما اينها را مي دانس��تيم و با وجود اينها از آقاي روحاني 
حمايت كرديم. حاال براي پشيماني زود است. براي نقد نه! هيچ وقت 
براي نقد زود نيس��ت. در همين انتخابات اخير، من و 223 همكار 
داستان نويس��م، بيانيه اي در حمايت از آقاي روحاني نوشتيم، اما 
حتي در همان فضاي انتخاباتي هم حق نقد عملكرد فرهنگي دولت 
يازدهم را از خودمان س��لب نكرديم. نقد با هجمه ف��رق دارد. نقد 
پيش برنده اس��ت. نااميد كردن مردم از مسيري كه كشور با هزينه 
زياد در آن ق��رار گرفته، تضاد جدي با منافع مل��ي دارد. خاطره اي 
يادم مي آيد؛ خاطره ك��ه نه؛ زخ��م، از آن زخم هايي كه مثل خوره 
روح آدم را در انزوا مي خورد و مي تراشد: ش��انزدهم آذرماه 1383. 
دانشگاه تهران. رييس جمهور وقت، سيدمحمد خاتمي، در پاسخ به 
اعتراض مدام دانشجويان اصالح طلب آن روزها گفت »بسيار خوب، 
حاال ان شاءاهلل بعد از بنده كس��اني خواهند آمد كه عمل خواهند 
كرد و شما نتيجه عمل ش��ان را خواهيد ديد.« ديديم... و هنوز هم 
داريم بابتش تقاص مي دهيم. درس بگيريم. دست كم از آن چه به 

عين اليقين ديده ايم، درس بگيريم. 

امروز روز جهاني مهاجران است. سازمان ملل شعار 
س��اخته: »مهاجرت امن در جهان در حال تغيير«. 
احتماال بنا بر مالحظاتي ننوشته  »مهاجرت امن در 
جهان ناامن«. كافي است سردستي »مهاجرت« را 
سرچ كنيد تا با انبوهي تصوير دلخراش از قربانيان بّر 
و بحر مواجه شويد. حقيقت اين است كه جهان قديم 
جهان بهتري بود براي مهاجرت. راه ها به امن و امان 
امروز نبودند، مسافرت هم سختي ها و موانع بي شمار 
داشت؛ قطاع الطريق، دوال پا، درندگان، گرداب هاي 
هائل، گرس��نگي، تش��نگي، غريبي، دربه دري و... 
هركه مي گريخت از باج و خراج شهر، جوركش غول 
بيابان مي شد و دمار از روزگارش درمي آمد... با همه 
اينها اما مهاجرت هزاربار س��اده تر از امروز بود. مردم 
براي رفتن به هرجايي كه دل شان مي خواست مانع 
و محظوري نداش��تند، نيازي هم نبود با گردن كج 
پشت در اداره ايميگريشن بايستند و خود را بي خطر 
و خوش س��ابقه و مطيع جلوه دهند و به پرچم و سر 
ملكه قسم بخورند. قدما شهروند درجه يك و دو و سه 
نداشتند و كسي هم بابت رفتن يا نرفتن تحقيرشان 
نمي ك��رد. در دنيا س��اده ديروز اگرچ��ه حب وطن 
حديثي درست بود، يك حكم كلي وجود داشت و از 
حكيم تا عوام الناس بر آن متفق بودند كه »نتوان مرد 
به سختي كه من اينجا زادم.« امروز اما مهاجرت، تازه 
اول سختي است. پاي درد دل مهاجران كه بنشينيد 
دس��ت تان مي آيد كه س��خت مردن در وطن به كه 

تمناي زشت چك بك ايميگريشن و دستور ترامپ. 
از محاسن روزگار گذشته يكي اين بود كه مهاجرت 
فقط و فقط مهاجرت بود اما امروز تعابير من درآوردي 
مي سازند و مقابلش مي نشانند و تبديلش به ارزش 
و ضد ارزش مي كنند: فرار مغزها؛ ف��رار ژن ها. از اين 
طرف هم بيكار نمي نشينند و رفتن را با وطن فروشي 
و نارفيقي و بزدلي يكي مي گيرن��د. اگر كاره اي بودم 
قانون وضع مي كردم و سردر همه  مرزها روي سنگ 
مي كندم كه مهاجرت، مهاجرت است ربطي هم به 
ژن و مغز و سياست ندارد؛ مساله پيچيده و غامضي 
هم نيست. هركس آزاد است هرجا كه دلش خواست 
زندگي كند. آنكه رفته بر اينكه مانده فضيلت ندارد 
و اينكه مانده نيز نمي توان��د رفتگان را منكوب كند. 
نه آنها كه رفته اند عقل شان بيشتر است و نه اينها كه 
مانده اند عقل شان از پس كله ش��ان درآمده. نه آنها 
تخ��م دوزرده مي گذارند و نه اينها ح��ق دارند منت 
سر كس��ي بگذارند. مهاجرت فقط و فقط مهاجرت 
است و نبايد تبديل به بهانه و دستاويز سياسي شود 
و عين گوش��ت قرباني كش و واكش اش كنند. شتر 
مهاجرت را برده ايم باالي بام، حاال توش مانده ايم كه 
چطور پايينش بياوريم. مهاجرت را آنقدر قصه هاي 
مبالغه آمي��ز و دروغ ه��اي حقيقي س��اخته ايم كه 
ناخواسته تبديل به مس��اله الينحلش كرده ايم. در 
حالي كه مطلقا مساله نيست. همه دارند، ما هم داريم. 
اين عدد رقم هاي نجومي را باور نكنيد. به خبرهاي 
تلگرامي و شبكه هاي ماهواره اي اعتماد نكنيد. اينها 
دروغ هاي شاخدار ساخته اند و حاال توش مانده اند. در 
واقع ما توش مانده ايم. كاري كرده اند تا باور كنيم و از 

حل و فصلش عاجز شويم. اما  از چه؟

»مهاجرت ام��ن در جهان در ح��ال تغيير«، اين 
شعاري اس��ت كه امسال س��ازمان ملل به بهانه 
روز جهاني مهاجران اعالم كرده اس��ت. داستان 
مهاجرت اما به همين جا ختم نمي شود و معموال 
حواش��ي زياد ديگري هم دارد؛ نمونه اش خبري 
كه اداره مهاجرت امريكا چند روز پيش منتش��ر 
كرد و جوس��ازي هاي رس��انه اي مبني بر خروج 
فاجعه آميز مغزها از ايران در س��ال هاي گذشته 
را كذب محض خواند و نوش��ت: »رتبه ايران در 
زمينه اعزام دانش��جو به امريكا نس��بت به اوايل 
انقالب پنج برابر كاهش داشته است«. با اين همه 
وقتي صحبت از مهاجرت به ميان مي آيد، اغلب 
اظهارنظرها حول محور وضعيت مهاجراني است 
كه نه به انتخاب خودشان، بلكه به اجبار ناچار به 
ترك وطن شده اند. امسال هم به بهانه روز جهاني 
 مهاجران كاربران توييتري با راه اندازي هشتگ 
 »#InternationalMigrantDay«
نس��بت به وضعيت مهاج��ران در دني��ا واكنش 
نش��ان دادند؛ كارب��ري توييت ك��رده: »اگر در 
همس��ايگي تان مهاج��ري زندگ��ي مي كن��د، 
مي تواند درباره تجربيات مهاجرت از او بپرس��يد 
و ناگفته هايش را منتش��ر كنيد ت��ا ديگران هم 
بتوانند اس��تفاده كنند.« كاربر ديگري نوش��ته: 
»آيا مي دانستيد از هر س��ه كودك سوري، يك 
نفر آنها مهاجر هستند؟« كاربري توييت كرده: 
»افزايش مي��زان مهاجرت در س��ال گذش��ته 
پيام خطرناكي اس��ت كه جهان بايد آن را درك 
كند.« كاربري از هلن��د توييت كرده: »مهاجران 
هيچ وق��ت صاحبخان��ه زندگ��ي جدي��د خود 
نيستند، آنها هميش��ه مهاجرند.« كاربر ديگري 
نوش��ته: »مش��كل دنياي امروز مرزهاس��ت...« 
كاربر ديگري توييت كرده: »مهاجرت اس��مش 
هم درد دارد، مخصوص��ا اگر به اجبار باش��د نه 
انتخاب!« و در نهايت كاربري نوش��ته: »تصاوير 
مهاج��ران روهينگياي��ي را نگاه كني��د... آينده 
 نامعل��وم... درد، آوارگي و طعم تل��خ زندگي در 

جايي ديگر...«

مهاجرت، مهاجرت استاز پشيماني چه سود؟غول هاي مرحله ايباز هم قصه مكرر »عبور«

مشكل دنياي امروز، مرزهاست

نگاه آخر

 جل��وي در ورودي پاركين��گ 
مجتمع مسكوني مان كه رسيدم 
با خودرويي قفل فرم��ان خورده 
مواج��ه ش��دم كه خيل��ي دقيق 
و تميز، به كلي راه ورود را بس��ته 
بود. با عجل��ه پياده ش��دم و يك 
راس��ت رفتم طرف برف پاكن هاي خ��ودروي ميهمان 
ناخوانده به هواي اينكه ش��ايد راننده اش شماره تلفني، 
نمره پالك خان��ه اي و خالصه نش��انه اي از خود را روي 
كاغذي نوشته باشد كه اگر از ساكنان خانه كسي براي 
ورود يا خروج با خودرو از راه رسيد، بتواند تماس بگيرد 
و آن حضرت را فرابخواند براي جابه جاي��ي. اما، دريغ و 
افسوس. اثري نبود. با اكراه و آهسته تلنگري به شيشه 
پنجره خودروي مزاح��م زدم به اميد برخاس��تن نواي 
روحبخ��ش آژير دزدگي��ر. از نابختياري م��ن، صدايي 
در قواره ميوميوي بچه گربه - تا اين ان��دازه نرم و نازك 
- چند بار تكرار ش��د و تمام. آن را كه خبر ش��د، خبري 
باز نيامد. دور و بر را به جس��ت وجوي جايي براي پارك 
كردن ورانداز كردم اما س��پر به سپر، همه جا پر بود. كه 
اگر جايي خالي پيدا مي ش��د، البد رانن��ده غايب از نظر 
خودروي مزاح��م، آنجا پارك مي كرد. مان��ده بودم چه 
كنم؟ ناگفته نگذارم كه رهگذران پياده و س��واره نيز با 
مشاهده راه بندان آن خودرو و بالتكليفي من، هريك به 
اقتضاي احوال شخصيه و آداب گفتاري و رفتاري شان، 
رهنمودي مي دادند، گاه همراه چاشني تكه طعنه اي به 
آن صاحب خودروي غايب از نظر. س��رانجام، چاره را در 
اين ديدم كه به ش��ماره تلفن پليس 11۰ زنگ بزنم. به 
تازگي با خبر شده بودم كه در اينگونه موارد، اگر شماره 
پالك خودروي مزاحم را به اي��ن مركز اعالم كني، آنان 
شماره تلفن همراه صاحب خودرو را ازبايگاني متمركز 
خود پيدا مي كنند و به او اخطار مي دهند كه به سرعت 
بيايد و خ��ودرو را جابه جا كند. تماس گرفت��م و اعالم 
كردم. گفتند: كم��ي منتظر بمانيد اگر ت��ا چند دقيقه 
ديگر پس از ابالغ ما به او نيامد، يدك كش مي فرس��تيم 
تا خودروي مزاحم را به پاركينگ راهنمايي و رانندگي 
انتقال دهد. چند دقيقه اي به انتظ��ار ماندم. هنوز از آن 
نازنين غايب از نظر خبري نش��ده بود كه ناگهان راننده 
يك��ي از خودروهاي متوقف در حاش��يه خياب��ان از راه 
رسيد وسوار شد و جا را خالي كرد و رفت. من به شتاب، 
پريدم پش��ت فرمان خودرو و رفتم در جاي خالي شده 
و خالص. از خودرو پياده ش��دم كه ب��روم داخل خانه. 
هنوز از راننده خودروي مزاحم خبري نبود. حوصله تان 
س��ر رفت؟ هن��وز بيت الغزل ي��ا سوس��پانس ماجرا را 
نگفته ام! آقايي كه با فاصله اندك��ي از ورودي پاركينگ 
خانه ما داخل خودرويي نشس��ته بود و از آغاز تا انجام، 
ش��اهد بال بال زدن من بود، با ص��داي بلند گفت: »آقا، 
من جاي ش��ما باش��م، هرچهار چرخ ماش��ين اين آدم 
خودخواه رو پنچر مي كنم تا حس��اب كار دستش بياد. 
« گفت��م: »به 11۰ خب��ر دادم. من هم ك��ه فعال جايي 
پيدا كردم ب��راي پارك.« ادامه داد: »اي��ن آدم ها رو بايد 
نقره داغ كرد. پنچرش كن آقا تا تنبيه بش��ه« برگشتم 

طرف جن��اب فرمانده پنچرك��ردن ت��ا از نزديك چند 
كلمه اي ب��ا هم گفت وگو كنيم. س��الم و احوالپرس��ي 
كردم و پرس��يدم: »به نظر ش��ما اگر من چه��ار چرخ 
ماش��ين اين بابا رو پنچر كن��م، راه ورودي پاركينگ ما 
زودتر باز ميش��ه يا ديرتر؟« خوشم آمد. خيلي صادقانه 
جواب داد: »البته ديرتر. كلي معطل ميشه تا تايرهاشو 
ببره باد بزنه و برگردونه. ولي در عوض حالش جا مياد.« 
گفتم: »ولي حال همس��ايه هاي ما اگ��ر بخواهند آمد 
و شد كنند از اين در چي؟« خوش��بختانه سكوت كرد 
و من هم از خدا خواسته ش��روع كردم به افاضه. گفتم: 
راستش اين مش��ت نمونه خرواره. گاهي ما آدم ها براي 
چاره جويي يك مشكل يا مجازات يك خالفكار، دست 
به كارهايي مي زنيم كه بي��ش از طرف اصلي، دودش به 
چش��م خودمان مي رود. خودآزاري مي كنيم به خيال 
اينكه داريم مقصر رو تنبيه مي كني��م. از اين مهم تر، در 
موردي كه حل مش��كل يا برخورد با متخلف، متولي و 
سازو كار قانوني دارد، اين روش هاي »پنچر به اختيار« 
يعني چه؟ سنگ روي سنگ باقي نمي ماند كه. تجربه 
بشري نشان از اين دارد كه بهترين و اثرگذار ترين روش 
اصالح رفتار اجتماعي، پنچر كردن چهار چرخ خودروي 
آدم هاي متخلف نيست كه چه بسا بيش از تنبه، موجب 
خش��م و عصبانيت و ايجاد حس انتق��ام و لجبازي در 
آنان مي ش��ود. من قصد ندارم متد مسيح وار صلح كلي 
پيش��نهاد كنم و گونه چپ را براي نواختن سيلي دوم، 
پيشكش كس��ي كنم كه س��يلي اول را به گونه راست 
نواخته اما مي گويم: با حال گيري و نقره داغ كردن هاي 
كور، كسي از كژراهه به راه درست هدايت نخواهد شد. 
تازه، اصل عقاليي توازن هزينه- فايده را نيز خدشه دار 
خواهد ك��رد. نمي دانم نظ��ر خوانندگان اين نوش��ته 
چيست اما به گمانم در همه عرصه هاي روابط اجتماعي، 
خواه ميان م��ردم با خودش��ان، خواه با دس��تگاه هاي 
گوناگون حكومت��ي، اگر بني��ان روابط بر مح��ور لج و 
لجب��ازي و حال گي��ري و پنچركردن چه��ار چرخ قرار 
بگيرد، عالوه بر اينك��ه همه طرف هاي قضيه آس��يب 
مي بينند، زهر مسموم كننده خشم و حس انتقام نيز در 
مويرگ هاي جامعه نفوذ مي كند كه گاه با هيچ دياليزي 
نيز، قابل تصفيه نيست. اين است كه متوليان هر كشور 
بايد همواره به پيامدهاي برخي ش��يوه هاي برخورد از 
موضع »چهارچرخ پنچري« حتي در برخورد قانوني و 
عادالنه با متخلفان، توجه داش��ته باشند تا به اصطالح، 
 نقض غرض نشود. رفتار با منتقدان كه البته حساب به 

كلي متفاوتي دارد. 

آقا پنچرش كن تا حساب كار دستش بياد

احمد پورنجاتي 

كاوه فوالدي نسبمجتبا پورمحسنعلي شكوهي

تخته سياه حركات موزون

از دست جهاِن بی مرام و بد ذات/ انگار تو هم پريده برق از چشمات
عمريست که کرده ايم پنهان، امروز/ بايد بکنيم فقر خود را اثبات

افسوس که نان بازو از مد افتاد/ حفظ شرف و آبرو از مد افتاد
يارانه به شرط فقر وقتی آمد/ هندونه به شرط چاقو از مد افتاد

بايد ببری سه کاميون رايانه/ در منطقه ای به وسعت پايانه
از کيسه ی خلق خرج ها بايد کرد/ تا اينکه محاسبه شود يارانه

یارانه به شرط فقط 
ش��اخص آلودگي هوا حاال ديگر از نارنجي به قرمز رس��يده و پيام واضح اس��ت كه هواي امروز ديگر 
براي همه خطرناك ش��ده اس��ت. افزايش آلودگي هوا باز هم مثل س��ال هاي قبل منجر به تعطيلي 
مهدكودك ها و مدارس در تمامي مقاطع شده و وضعيت در حال هشدار است. سايت خبري شركت كنترل كيفيت 
هوا تصوير آدمكي را نش��ان مي دهد كه ماس��ك بر دهانش زده و چهره اي خموده و بيمار دارد. همه اينها را كه كنار 
هم بگذاريم، به يك خبر يك خطي مي رسيم: »هواي تهران آلوده تر از هميشه است«. پيش بيني وضع هوا نشان از 
گرم تر شدن دماي هوا دارد و با اين حساب فعال خبري از بارش باران نيست و آسمان در روزهاي آخر پاييز فعال آبي 
يا ابري نمي شود. در اين بلبشوي آلودگي، بي ابري و افزايش دما، تنها خبر خوب اين است كه نرخ زنده دالر، هر گرم 
طالي 18 عيار و هر سكه بهار آزادي روندي كاهشي دارد و فعال فقط قيمت يورو چند درصدي افزايش داشته است. 

آخرین روزهاي قرمز پایيزي
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