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واشگفتا! شاخ در آورده ام
جاي انسان در كجاي گيتي است

بنده رسما در تحير مانده ام
واقعا كه روزگار خيتي است

از تعجب چشم هاي گرد من
مثل چشمان سرندي پيتي است

چون شنيدم كار چندين خودروساز
واردات لوبياي چيتي است

لوبياي سحرآميز
تازه ترين شماره ماهنامه »زنان امروز« به بررسي »فحش هاي 
جنس��ي« پرداخته اس��ت. در ش��ماره 33 اين ماهنامه كه 
به مديرمسوولي شهال ش��ركت منتشر مي ش��ود زير عنوان »فحش هاي 
جنسيتي، تداوم فرودست سازي زنان« گفت وگوها و گزارش هايي در تحليل 
چرايي استفاده از فحش هاي جنسيت زده منتشر شده  است. يكي از مطالبي 
كه در بخش »روايت مستند« منتشر شده »دشنام هاي جنسيتي؛ تاوان 
سرپيچي از قواعد زنانگي و مردانگي« است كه در آن آمده است »اكثرا بر سر 

اينكه كاركرد اصلي ناسزاگويي بيان احساسات است توافق وجود دارد...«. 

»نگاهي به سريال امريكايي سرگذشت يك نديمه« با عنوان »ما گفتيم نه« 
يكي از مطالب بخش »جانب آبي« اين مجله است؛ در بخشي از اين گزارش 
آمده »مهم ترين كاري كه نظام توتاليتري حاكم براي تابع كردن اين زن ها 

مي كند اين است كه هويت فردي شان را از آنها مي گيرد.«
يكي ديگر از مطالبي كه در بخش »اتاقي از آن خود« در اين شماره مي توانيد 
بخوانيد گزارش��ي از اميلي امرايي درباره »اليف ش��افاك« پر فروش ترين 
رمان نويس تاريخ تركيه است. اين شماره »زنان امروز« در 104 صفحه و با 

قيمت 12هزارتومان روي دكه هاي مطبوعاتي رفته است.

زنان امروز

جهان؛ خارج از مرزها

پي��روزي اردوغ��ان در انتخاب��ات 
رياس��ت جمهوري اخير اين كشور 
اگرچه موفقي��ت بزرگي ب��راي او 
و حزبش اس��ت ام��ا ادام��ه اجراي 
داخل��ي،  كالن  سياس��ت هاي 
چگونگي برخ��ورد ب��ا مخالفان و 
چگونگي لغ��و حال��ت فوق العاده 
مهم ترين دغدغه ه��اي او خواهد بود. پ��س از كودتاي 15 
جوالي )25 تير 95( تركيه، دولت اردوغان هزاران نفر را به 
اتهام عضويت در جنبش گولن بازداشت و ده ها هزار نفر را 
از كار اخراج كرد. گفته مي شود پس از كودتا 160 هزار نفر 
دستگير و بيش از 50 هزار نفر از زمان كودتا در حبس به سر 
مي برند. به اعتقاد مخالفان، كودتاي نافرجام عليه اردوغان 
به دستاويزي ارزشمند براي س��ركوب گسترده مخالفان 
سياسي خود تبديل شده است. در اين مدت پس از تصفيه 
هواداران اين جنبش در سازمان هاي دولتي، قضايي، نظامي، 
آموزشي و رسانه ها، پاكس��ازي به وزارت خارجه تركيه نيز 
رسيده است. به باور وزير خارجه اين كش��ور، افراد وابسته 
به گولن به دولت وف��ادار نبودند و به همين دليل مجبور به 
تصفيه وزارت امور خارجه از اين عوامل شديم. به ادعاي او 
برخي ديپلمات هاي اين كشور در وزارتخانه حساس امور 
خارجه اسناد سري را در اختيار گولن گذاشته بودند و آنها 
مجبور شدند براي پاكسازي اين عناصر از وزارت خارجه 25 

درصد از ديپلمات ها را از كار بركنار و اخراج كنند. 
پس از كودتاي نافرجام تركيه، تع��دادي از ديپلمات هاي 
اين كشور به همراه خانواده هاي خود به سوييس، فرانسه و 
آلمان پناهنده شدند. طبق اعالم وزارت كشور آلمان از دو 
سال گذشته تاكنون حدود 1177 ديپلمات، مدير و كارمند 
دولتي تركيه از كش��ور آلمان به هم��راه خانواده هاي خود 
درخواست پناهندگي كرده اند. از ماه جوالي 2016 تا ژوئن 
2018 ميالدي 296 نفر با گذرنامه هاي ديپلماتيك و 881 
كارمند دولتي با گذرنامه هاي خدمت درخواست پناهندگي 
خود را به اداره مهاجرت و پناهندگي آلمان ارايه داده اند. در 

آلمان احزاب سياسي اين كشور از منتقدان صريح اقدامات 
سركوبگرانه تركيه بعد از وقوع كودتا بودند. 

فعاليت ديپلمات هاي كش��ورها معموال براي كشورهاي 
اعزام كننده ديپلمات ها از اهميت بسزايي برخوردار است. 
ديپلمات ها كه مجري اهداف سياس��ت خارجي كشورها 
هستند و آموزش و مراحل مختلف و سياسي و اداري را طي 
كرده اند، تالش دارند ضمن اجراي اهداف كالن سياسي و 
اقتصادي كشور خود در كشور ميزبان، شرايط را براي توسعه 
روابط دو كشور در حوزه هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي 
توسعه دهند. كش��ورها به پناهنده ش��دن ديپلمات هاي 
كشورش��ان در طول ماموريت سياس��ي بس��يار حساس 
هستند و تالش دارند قبل از وقوع چنين پديده اي به طرق 
مختلف از آن جلوگيري كنند. پناهنده كسي است كه به 
علت ترس موجهي كه داشته يا دارد از اينكه به خاطر نژاد، 
مذهب، مليت يا عقايد سياسي تحت تعقيب درآيد، از كشور 
متبوع خود يا اگر تابعيتي ندارد از كشوري كه قبال ساكن 
بوده است خارج باشد و به خاطر ترس مزبور نخواهد كه از 
حمايت كش��ور متبوع برخوردار ش��ود و اگر فاقد تابعيت 
است نخواهد به كشوري كه قبال در آنجا ساكن بوده است 
باز گردد. براس��اس تعريف ديوان دادگستري بين المللي، 
پناهنده عبارت از كسي اس��ت كه توسط يك دولت تحت 
تعقيب بوده و مورد حمايت كش��ور ديگري از طريق ايجاد 
موانع در راه تعقيب وي قرار  گيرد. ترك ها اعتقاد دارند گروه 
گولن با تربيت ديپلمات هاي خارج��ي در مدارس خود در 
كشورهاي خارج و اعزام آنها به تركيه، در خيلي از پروژه هاي 
ضد دولتي از آنها استفاده كرده است. اين گروه با تربيت افراد 
خود در مدارسي كه در كشورهايي همچون آلباني، مقدونيه، 
پاكستان، قرقيزستان و افغانستان تحصيل مي كردند، به 
عنوان ديپلمات به سفارتخانه هاي اين كشورها اعزام كرده و 
ميليون ها دالر پول براي نجات از تعقيب دولت تركيه، توسط 
اين ديپلمات ها به آلمان، فرانس��ه و سوييس انتقال يافته 
است. از اين ديپلمات ها عالوه بر وظيفه انتقال پول، به عنوان 

مامور اطالع رساني و جاسوس نيز استفاده شده است. 

پناهندگي ديپلمات هاي تركيه

محمود فاضلي

تيتر مصور| سيماي يك رييس جمهور: ترامپ
ديشميكر

متن در حاشيه دروازه سرخ كرگدن نامهروشنايي هاي شب

در بين افرادي كه براي مش��ورت 
دعوت شده اند مرد مسن كناريم 
از هم��ه پرتحرك تر اس��ت. قبل 
از شروع جلس��ه با همه مي گويد 
و مي خن��دد. جلس��ه ه��م ك��ه 
ش��روع مي ش��ود سررس��يدش 
را باز مي كند و چيزي توش مي نويس��د. از گوش��ه چشم 
نوش��ته اش را ديد مي زنم. با خط زيبايي نوش��ته اس��ت 
»لبخند فراموش نش��ود.« فكر مي كنم اي��ن جمله قرار 
است سرتيتر يادداشت هاش باشد و آن را براي يادآوري به 
خودش نوشته است. اما وقتي نوبت او مي رسد تا نظراتش 
را بگويد دليل اصلي اين نوشته را مي فهمم. جلسه به قول 
تشكيل دهنده اش جلس��ه اتاق فكر اس��ت. قرار است از 
آنچه بين حاضرين رد و بدل  مي شود )به تعبير گرداننده 
جلسه توفان ذهني( برنامه هايي براي سازمان و افرادش 
بيرون بيايد. همه وقت صحبت كردن حرف هاي تكراري 
و رسمي مي زنند. مدام از رييس جلسه عذر مي خواهند و 
روي مشكالت، سختي ها و كمبودها مكث مي كنند. آقاي 
رييس هم كه بايد از دل اين حرف ها راهكاري بيرون بكشد 
مدام مي گويد »درس��ت مي فرماييد ام��ا بودجه نداريم. 
شرايط را كه خودتان درك مي كنيد. نوبت مرد كناريم كه 
مي شود نه بر مي دارد و نه مي گذارد اول از همه با كلمات 
بفرماييد و بودجه نداريم رييس شوخي مي كند و فضاي 
جلسه را پر از صداي خنده مي كند. برنامه هاش را هم كه 
مي گويد براي من تكراري است. همان جمله اي است كه با 
خط خوش نوشته است. معتقد است لبخند بر لب داشتن 
و لبخند بر لب آوردن كم خرج ترين روش براي رس��يدن 
به سازمان پوياست. معتقد است وقتي لبخند را فراموش 
كنيم در اص��ل خودمان وديگ��ران را نادي��ده گرفته ايم. 
لبخند به لب آوردن هم كه فقط كار رييس نيست. بعد هم 
داليلش را مبسوط شرح مي دهد. مخالفانش با شرحي كه 
مي دهد آشكار و پنهان )درگوشي( نظرش را رد مي كنند. 
البته موافق هم زياد دارد. من فقط كنار جسمش نيستم. 
كنار فكر و نظرش هم هستم. شاهد مثالم خود او است. از 
وقتي وارد جلسه شد حال و هواي جلسه تغيير كرد. شاد تر 
بوديم. البته خيال نكنيد اين آقاي خوشنويس اهل لودگي 
و جوك هاي سخيف بود. نه راه و رسم درست لبخند به لب 
آوردن را بلد بود )ببخش��يد بلد است( اميدوارم من و شما 

هم همين طور باشيم. 

ژاپ��ن م��ي ت�وان�س��ت 
تاريخ ساز شود. بلژيك كه 
يكي از بهترين هاي جام 
اس��ت با آن همه س��تاره 
نزديك بود به سامورايي ها 
بازي را واگذار كند. كسي 
باورش نمي شد ژاپن دو گل از بلژيك جلو افتاده. 
اين بار براي ديدن بازي به يكي از كافه هاي حومه 
مسكو رفته بودم. كافه اي قديمي كه ساندويچ هاي 
معروفي هم دارد. در و  دي��وار كافه با دوربين هاي 
نگاتيوي و عكس هاي لنين طراحي شده اند. دلم 
مي خواس��ت ژاپن پيروز شود اما نش��د. در كافه 
گروهي برزيلي با اس��تراليايي ها نشسته بودند و 
آنها هم بازي را تماشا مي كردند. برزيلي ها خيلي 
خوش��حالند. آنها هم مكزيك را شكست دادند. 
اينجا همه برزيل را دوست دارند، تقريبا روس ها 
معتقدند كه يك پاي فينال قطعا برزيل خواهد بود. 
اما هيچكس نمي تواند به راحتي پيش بيني كند. 
نگاه هاي مبهوت بعد از باخت خيلي تلخ اس��ت. 
مكزيكي ها با آن كاله هاي بزرگ آرام از خيابان ها 
مي گذشتند و ناراحت بودند. ديدن مكزيكي هايي 
كه هميشه شاد و در حال رقصيدن هستند در اين 
شرايط خيلي دشوار است. تعداد كمي از ژاپني ها 
را در مت��رو ديدم، با رنگ روي صورت هاي ش��ان 
پرچم ژاپن را كشيده بودند اما بعد از بازي اينقدر 
اشك ريخته بودند كه ديگر پرچمي باقي نمانده 
بود. امروز اما رقابت ميان انگلستان و كلمبيا قطعا 
جذاب خواهد بود. اتفاقا اين آخرين بازي اس��ت 
كه من براي فيفا به عن��وان داوطلب كار مي كنم. 
يكي از سخت ترين روزهاي كاري ما خواهد بود. 
نزديك به 13 ساعت شيفت كاري براي بازي كه 
تنها 90 دقيقه است. حذف شدن برخي از تيم ها 
به خصوص امريكاي جنوبي ها حال و هواي جام 
جهاني را آرام مي كند. مس��كو امروز ابري است. 
ديروز باراني بود. هواي 16 درجه اي مسكو كه براي 
كلمبيايي ها سرد به حساب مي آيد و انگليسي ها 
حسابي راضي هستند. اشك ها و لبخند ها اين بار 

چگونه ميان طرفداران فوتبال تقسيم مي شوند؟ 

نشس��ته بودم توي اداره مخاب��رات و منتظر 
بودم نوبت��م ش��ود. كولر پت پ��ت مي كرد و 
زورش نمي رسيد سالن را خنك كند. هشت، 
 نه نف��ري، زن و مرد با صورت ه��اي گداخته 
دورتادور نشس��ته بودند و البد توي سكوت 
لحظه شماري مي كردند زودتر كارشان تمام 
ش��ود و به جايي خوش آب وهواتر پناه ببرند. ما كه باالخره كارمان را 
مي كرديم و مي رفتيم؛ دلم به حال كارمندها مي سوخت كه مجبور 
بودند س��اعت ها و روزها و ماه ها اين وضعيت را تحمل كنند. كار در 
شرايط سخت يا كار با اعمال شاقه بايد چيزي در همين حدود باشد. 
دو نفر آن طرف تر نشسته بودند و بلندبلند درباره شخص سومي حرف 
مي زدند. يكي شان گفت »حاال هم كه رفته توي دماوند باغ خريده.« 
ديگري گفت »نه، جدي مي گي؟« اولي كه گفت آره، دومي سري به 
تاسف تكان داد و گفت »خدا شانس بده.« اولي گفت »شانس چيه. 
اين بدبخت از چهارسالگي داره كار مي كنه و جون مي كنه.« دومي 
گفت »من هم كار مي كنم واال، اما ش��انس ندارم.« و رو كرد به من: 
»مي بيني آقا؟ خدا شانس بده.« من كه نمي دانستم درباره چه كسي 
حرف مي زنند و طرف چه جور آدمي است و چه شرايطي داشته و حاال 
چه شرايطي دارد، به همين جمله كلي گويانه و كليشه اي اكتفا كردم 
كه: »حتما زحمتكش بوده. برنامه داشته. اين آقا هم كه مي گن از سن 
خيلي كم كار مي كرده.« گفت »من هم كار مي كنم واال. همين فردا 
بايد پاشم برم شمال تو زمين بيل بزنم.« وسط حرفش »خدا قوت«ي 
گفتم و او، بي  آنكه مكثي كند، ادامه داد »اما شانس ندارم.« من گفتم 
»نگو آقا. شانس چيه؟ اين آشناتون حتما زرنگ بوده، حواسش جمع 
بوده، دقيق بوده... « گفت »ول مون كن بابا، همه ش شانسه. من هم 
زرنگم، اما شانس ندارم. كجا از زرنگيم استفاده كنم؟ بله، اگه يه وقتي 
بزنه شانس بيارم مس��وول خريدي، انبارداري چيزي بشم، اون وقت 
نش��ون مي دم كي زرنگه.« فكر كنم قيافه ام ش��بيه آن ايموجي اي 
ش��د كه از تعجْب ابروهايش هالل ش��ده و رفته باال و چش��م هاي 
گردش��ده اش مثل وزغ زده بي��رون، چون خانمي ك��ه روبروي مان 
نشس��ته بود، نگاهي بهم انداخت و زد زير خنده. اپراتوْر شماره اي را 
صدا زد و مرد بلند شد رفت س��مت باجه. كارش زود تمام شد. وقتي 
داشت از جلويم رد مي شد كه س��الن را ترك كند، گفتم: »فكر كنم 
آقا تعريف من و شما از زرنگي خيلي فرق داره باهم. منظور من ايني 
نبود كه شما گفتين.« گفت: »اما منظور من همين بود كه گفتم. دو 
ماه مسوول خريد باشم، زرنگي رو به همه نشون مي دم.« و رفت. من 
مانده بودم و تركيبي اضافي كه توي سرم كج و معوج مي شد و كش 

مي آمد: انحطاط اخالق. 

قريب چهل س��ال اس��ت در بررس��ي عملكرد 
رسانه ها، خصوصا رس��انه ملي، حق مطلب را ادا 
نمي كنيم و بنابر مالحظات بس��يار، مالحظات 
دس��ت و پاگير بس��يار، نقد تلويزيون را با تعارف 
برگزار مي كنيم. اما ش��ايد االن وقت آن رسيده 
اس��ت كه تعارف را كنار بگذاريم و تا دير نشده و 
فرصت اصالح، تمام و كمال از دست نرفته فكري 
كنيم و حتي المقدور آب و آبروي رفته را به جوي 
مملكت برگردانيم. الزمه اصالح، واقع بيني است 
و ما تا تصوير درست و دقيق و منطبق بر واقعيت 
از امر نداشته باشيم، نمي توانيم آستين باال بزنيم 
و اوضاع را س��امان دهيم. به خصوص حاال كه ما 
در رويارويي تمام عيار با امريكا قرار گرفته ايم الزم 
است برآورد دقيق و روشني از داشته هاي مان را 
روي ميز بگذاريم و ضعف ها و قوت هاي مان را به 
ارزيابي بنشينيم. خدا را شكر امروز همه مردم و 
مسووالن بر شفافيت امور اش��تراك نظر دارند و 
هيچ كس در هيچ مقامي پنه��ان كاري را تجويز 
نمي كن��د. ضمن اينك��ه دوره پنه��ان كاري هم 
گذشته، حتي اگر كس��ي بنا به داليلي بخواهد 
هم نمي تواند بلكه نمي شود حقيقتي را الپوشاني 
كند. واقعيت –چه خوش مان بيايد و چه بدمان- 
اين است كه رسانه ملي مشتري هايش را از دست 
داده و س��خت بش��ود دوباره ملت را جمع كرد و 
پاي تلويزيون نش��اند. امروز رس��انه ملي رقيب 
س��هل الوصول كم ندارد. از خيلي قديم، احتمال 
زياد از هم��ان اولين روزي كه رادي��و و تلويزيون 
در اين مملكت پا گرفت، مردم به اخبار رس��مي 
بي اعتماد بوده اند و هر كجا دست ش��ان رسيده 
خبرها را از منابع ديگر پي گرفته اند. آن وقتي كه 
فقط مي ش��د با راديوهاي المپي خبرها را دنبال 
كرد، ملت ساعت ها وقت مي گذاشتند تا از ميان 
خش خش ها و پارازيت ها صداي راديو برلين، يا 
راديو مسكو و در صدر آنها راديو لندن را بشنوند. 
درس��ت يا غلط باور عمومي اين بود –هنوز هم 
هس��ت- كه »اينها راس��تش را نمي گويند و اگر 
بخواهيد بفهميد چه خبر اس��ت بايد رسانه هاي 
بيگانه را بگيريد.« عجيب اينكه نه قبل از انقالب 
و نه بعد از انقالب هيچ مقام مسوولي سعي نكرد 
تا اين ذهنيت را از بين ببرد و با تغيير در روش و 
منش خبرخواني، اعتماد عمومي را به رسانه ملي 
مستحكم كند. مستحكم كه نكردند هيچ، هر روز 
به انحاي مختلف، گيرم با حسن نيت، عمال آب به 
آسياي بي بي سي و همقطارانش ريختند و مردم 
را دسته دسته به تماشاي »بيگانه ها« واداشتند. 
اگر بخواهيم روراست باشيم بايد بگوييم كه امروز 
رسانه ملي مخاطب چنداني ندارد و با وجود عده و 
عده فراوانش بازي را به رقبايش باخته است. البته 
اين وس��ط تكنولوژي هم به نفع ما نبوده، يا بهتر 
بگويم ما نتوانستيم از تكنولوژي به نفع خودمان 
اس��تفاده كني��م، در عوض رقب��ا با اس��تفاده از 
تكنولوژي كار را بر مخاطبان ايراني آسان كردند 
و نه تنها به خانه هاي مان آمدند و باال باال نشستند 
بلكه وارد گوشي هاي موبايل شدند و درون جيب 
و كيف مان جا خوش كردند. عالوه برتكنولوژي، 
غيررس��مي  و  رس��مي  اي��ران  در  رس��انه ها 
گرفتاري هاي منحصر به ف��ردي دارند كه بعيد 
است رقباي خارجي شان داش��ته باشند. يعني 
حتي اگر مسوول خبر رس��انه ملي بخواهد براي 
جلب اعتماد عمومي هم كه شده تغييري در كار 
و بار خود بدهد آنقدر از باال و پايين تحت فش��ار 
قرار مي گيرد كه دست آخر بي خيالش مي شود 
و به پرگار س��ابقش برمي گردد. خبر كه هيچ، ما 
حتي در عرصه ورزش هم داريم قافيه را مي بازيم. 
بگذاريد دقيق و روشن توضيح دهم. رسانه ملي 
كم��اكان در ورزش وضع و حال خوب��ي دارد و با 
فاصله زيادي از رقبايش جلوتر اس��ت. منتها ما 
به جاي اينكه اين جلوتر ب��ودن را حفظ كنيم با 
اعمال س��ليقه هاي تحميلي كاري مي كنيم كه 
مخاطب خسته ش��ود و عطاي فوتبال را به لقاي 
سياست ببخشد. متاسفانه كساني كه مصاحبه 
زرش��ناس را تنگ جذابيت جام جهاني مي زنند 
و از اي��ن طريق مي خواهند ماهيت اس��تعماري 
اروپا را به بيينده ورزش��ي منتق��ل كنند چيزي 
از اقتضائات رس��انه نمي دانند. چند ش��ب است 
البه الي برنامه هاي فوتبالي، برنامه هاي سياسي 
از جنس »لعنت به اين غرب اومانيست آدمخوار 
و پليد« نشان مي دهند به اين اميد كه در ذهن 
و ضمير مخاطب اثر مطل��وب بگذارند و جوانان 
فوتبال دوست را با ايدئولوژي غرب ستيزانه آشنا 
كنند. اگر مي شد نعم المطلوب، اما متاسفم كه 
نمي ش��ود. اگر مي ش��د در اين چهل سال شده 
بود و مردم امروز فوج فوج به تماش��اي بيگانه ها 
نمي نشستند. اتفاقا ش��ما داريد كار را خراب تر 
مي كنيد و همين باقيمانده نيم بند بيينده هاي 
رسانه ملي را هم پر مي دهيد تا بروند و يك جاي 
ديگر بي دردس��ر فوتبال ش��ان را ببينند. هنوز 
متصدي��ان رس��انه فك��ر مي كنن��د مي توانند 
اجناس غير مرغوب خود را همراه فوتبال و فيلم 
سينمايي و برنامه هاي جذاب به خورد مخاطبان 
بدهند غافل از اينكه ام��روز هزينه كانال عوض 
كردن فقط و فقط فش��ار س��اده شس��ت است. 
شست را فشار دهيد تا ش��ما را از اينجا ببرد و با 

هزاران كانال روبرو كند. 

فوتبال با اومانيت هاي استعمارگرمعناي به روزشده زرنگي كاش ژاپن و مكزيك مي ماندندلطفا فراموش نشود
سيد علي ميرفتاحكاوه فوالدي نسبسهيل سراييانحسن لطفي

هشتگ روز

كاربران توييتر فارس��ي اين روزها معت��رض وضعيت برق 
هستند. اعتراض ها نه به قطعي برق اس��ت و نه خبرهاي 
قبلي كه مي گفتند مشكلي نيست و اين تابستان قطعي 
برق نخواهيم داشت. در روزهاي اخير، كاربران محله هاي 
مختلف شهر تهران و ساير شهرها براي ساعتي قطعي برق 
را تجربه كرده اند و حاال »برق« تبديل به هش��تگي شده 
كه در توييترفارس��ي درباره آن مي نويس��ند و درخواست 
مي كنند: »حداقل جدول زمان بندي برق اعالم ش��ود«. 
آنچه مي خوانيد مجموعه اي از توييت هايي است كه درباره 

»برق« نوشته شده است: 
»هرروز برق منطقه ما دوس��اعت قطع مي ش��ه. مسوول 
محترم تنها تقاضاي��ي كه داري��م جدول قطع��ي برق و 
جيره بنديه تا بتونيم برنامه ريزي كنيم«، »س��ه روزه كه 
هربار 2 ساعت و نيم برق ميره و با اين حساب يك سوم زمان 
كاري از بين ميره. همه ش هم براي كار ما خس��ارت باره. 
خدا به ما كمك كنه«،  »مي گن قطعي برق هم دروغه...«، 

 »بخش قاب��ل توجه��ي از درآمدهاي وزارت ني��رو قبل از 
تخصيص به وزارتخانه، توس��ط س��ازمان برنامه برداشت 
مي شود تا يارانه مردم پرداخت شود. دومينو مالي و زنجيره 
قطعي برق در شبكه اي كه در آن برق مازاد توليد مي كنيم 
همچنان از ابهامات مردم است«،  »اينجا شيراز است، دماي 
40 درجه، ساعت 3 بعدازظهر، برق نداريم«،  »خب وقتي 
برق رو جيره بندي مي كنين، حداقل اعالم كنين كه مردم 
به كارهاشون برسن«، »امروز برق رفته، تو اتاق عمل تا وصل 
شدن برق اضطراري كه اون هم مشكل داشته، عمل متوقف 
مونده«،  »خب ديگه... واقعا نوبت برق بود«،  »يعني ممكنه 
برق رو هم بدزدن؟!«، »بچه ها زنگ زدن وزارت نيرو علت 
قطعي برق رو بپرس��ن، طرف جواب داده ما هم االن برق 
نداريم«، »مي گن قطعي برق پيش بيني شده نداريم، خب 
حداقل پيش بيني شده قطع كنيد، حساب كار خودمون رو 
بدونيم« و»خدا رو شكر هنوز كسي نگفته، خيالتون درباره 

برق راحت باشه. وگرنه كلي مي شه جريان«. 

هنوز كسي نگفته خيالتون راحت؟
#برق

مهدي استاد احمد


