
فرجام «شیخ»
«شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان» 

رئیس امارات متحده عربي درگذشت

شــرق: «بهخوان» یکــی از ضرورت های شــرایط زندگی فعلی اســت. 
این تعریفی اســت که مهدی فیروزان از فعالیت این ســایت کتابخوانی 
ارائه می دهد. طبق گفته فیروزان «بهخوان» با هدف گســترش فرهنگ 
کتابخوانی در بخش خصوصی راه اندازی شــده کــه از هیچ منبع مالی 

استفاده نکرده است؛ حتی از تسهیالت معاونت علمی...

استارتاپ ها کتابخوانی را 
دگرگون می کنند

گفت وگو با مهدی فیروزان درباره چرایی تأسیس «بهخوان» ، 
شبکه اجتماعی ویژه کتاب

تومــان  ۱۰۰۰۰ صفحــه      ۱۲     ۴۲۷۷ شــماره  ســال نوزدهم         ۲۰۲۲ مــی   ۱۴     ۱۴۴۳ شــوال   ۱۲     ۱۴۰۱ اردیبهشــت   ۲۴ شــنبه 
صفحه ۱۱صفحه  ۴

در «شرق» امروز  می خوانید:  خدمات فرهنگی و هنری در اولویت تصمیم گیری ها نیستند، قوانین دیه در صورت قتل مادر باردار، خانه تئاتر  عذرخواهی نکرد و یادداشت هایی از  سیدعلی خرم، سیدحسین موسویان، حسین معافی

رئیس امارات متحده عربی که از سال ۲۰۱۴ در اثر سکته مغزی 
خانه نشین شده بود، روز گذشته در ۷۳ سالگی درگذشت. 

«شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان» بزرگ ترین فرزند «زاید بن 
سلطان آل نهیان» مؤسس دولت امارات و ولیعهد او بود و 
پس از فوت پدرش حاکم ابوظبی شد و شورای عالی اتحاد 

امارات در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۰۴ او را به عنوان رئیس امارات 
متحده عربی انتخاب کرد.

یکی از تأمل برانگیزترین تجربه های تاریخی ملت ایران، کودتای سوم 
اســفند ۱۲۹۹ اســت؛ کودتایی که در آســتانه بهار ۱۳۰۰ صورت گرفت 
و تحلیلگران را با این پرســش اساســی روبه رو کرد که چرا مردمی که 
تجربه جنبش مشروطه را در حافظه تاریخی خود داشتند، به این کودتا 
تن دادند. عوامل بســیاری از جمله فقر، نابســامانی و ضعف پادشاهی 
احمد شاه تأثیر داشــتند. زمانی که سید ضیاءالدین طباطبایی با حمایت 
ســفارت انگلیس خاصه وزیر مختار آن، هرمان نورمن، دســت به کودتا 
زد، چهره هــای متنفذ زیادی از همه طیف های سیاســی حاضر و ناظر 
بودند که هر یک از آنان می توانست مدعی سلطنت یا ریاست وزرا باشد؛ 
چهره هایی همچون قوام الســلطنه، محمدعلی فروغی، مشیرالدوله و 
بســیاری دیگر. چهره  دیگری از جمله سیدحسن مدرس نیز می بایست 
توان آن را داشــته باشــد که با تحریک و حمایت مردم مانع کودتا شود، 
اما چنین اتفاقی رخ نداده و کودتا در پیش چشم آنان به وقوع پیوست؛ 
چراکه مردم در «وضعیت حدی» قرار داشــتند. در این میان، برخی باور 
دارنــد وضعیت های حدی، زمینه ســاز انقالب یا جنبش های سیاســی 
اســت. اگر چنین هم باشــد که نیســت، در این وضعیت ها مردم بیش 
از هر زمان دیگری برای گریز از ســیه روزی خود دســت به انتخاب های 
نادرســت خواهند زد. تفاوتی جدی بین رمانتیســم انقالبی و شورش از 
سر ناچاری وجود دارد؛ در شرایط رمانتیسم انقالبی، به ندرت کودتاچیان 
ســربلند و پیروز خواهند بود، اما شــورش های از ســر ناچاری مستعد 
رخداد های پیش بینی ناپذیر اســت. رمانتیســم انقالبی نشــئت گرفته از 
روحی شــاعرانه و کمال گراست؛ روحی سرشــار از آرمان که برای تغییر 
بنیادیــن و خروج از شــیء وارگی و ازخودبیگانگی، گاه در بازگشــت به 
خویشتن تجلی پیدا می کند. اما مردم کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ با اینکه 
بازماندگان جنبش مشروطه بودند، مستأصل از گرسنگی و خشمگین از 
چپاول به دســت اشــراف، بدون هیچ رؤیایی، صرفا خالصی خود را از 
دست این غارتگران، اشراف و مالکان بزرگ جست وجو کردند. آنان بیش 
از آنکه رؤیای تغییر و ســاختن داشته باشــند، درصدد تخریب هر آنچه 
پیش رویشان بود، برآمدند. سفارت انگلیس و سید ضیاءالدین طباطبایی 
این مطالبه یا روحیه تخریب را به روشنی تشخیص داده بودند که دست 
بــه کودتا زدند؛ آن هم نه به  وســیله یک چهره ملــی و متنفذ، بلکه با 
چهره ای که هیچ اعتباری در میان مردم، اشــراف، روشنفکران، ملیون و 
مذهبیون نداشــت و سوژه نفرت کمونیســت های موجود بود و آنان در 
روزنامه هایشان بی محابا به او حمله می کردند، اما این حمالت نتیجه ای 
نداشــت؛ چراکه در وضعیت های حدی، تصمیمات عاقالنه به زحمت 
تحقق پیدا می کند. اغلب تحلیل های این روزنامه ها بر این استوار بود که 
کودتا ترفندی است از جانب سفارت انگلیس برای پیشگیری از انقالبی 
بزرگ که می توانســت تحت تأثیر انقالب اکتبر ۱۹۱۷ روســیه شــعله ور 
شــود که قیام میرزا کوچک   خان جنگلــی آن را قریب الوقوع کرده بود. 
اما نه تنها مردم به این تحلیل ها اعتنایی نکردند، بلکه سیدضیاءالدین بر 
اریکه قدرت نشســت و در اقدامی نمایشی، اشراف را به زندان انداخت 
تــا این بــاور را در مردم تقویت کند که واقعا زمانه دیگری فرارســیده و 
کودتا همان چیزی است که آنان طالبش بودند. در این شرایط است که 
از هیچ کدام از چهره های ملی کاری ســاخته نیست و آنان فقط و فقط 
نظاره گر تاریخ اند و در تغییــر کلیت ماجرا توانی ندارند؛ یا باید همچون 
فروغی با کودتاچیان برای جلوگیری از خسارت های بیشتر همکاری کنند 
یا همچون مدرس و روشــنفکران چپ گرا به مواضع تدافعی برگشته و 
معنــای وجودی خود را در انتقادهای تند و تیــز از کودتاچیان پیدا کنند. 
اگرچه مخلوق این شرایط دولت مســتعجل سیدضیاءالدین طباطبایی 
باشــد، اما عمق فاجعه زمانی عیان می شود که رضاشاه در دوم اسفند 
۱۳۰۰ به مناسبت سالگرد کودتا بیانیه ای را با عنوان «ابالغیه وزیر جنگ» 
منتشر کرد و درباره «مسبب واقعی کودتا» چنین توضیح داد: «در بعضی 
از جراید مرکزی پس از یک سال تمام که از مدت کودتا گذشته است، تازه 
دیده می شود که مسبب حقیقی کودتا را موضوع مباحث خود قرار داده 
و در اطراف آن قلم فرسایی می کنند. بی جهت اشتباه نکنید و از راه غلط 
مسبب کودتا را تجسس ننمایید. با کمال افتخار و شرف به شما می گویم 
که مســبب حقیقی کودتا منم و با رعایت تمام معنا این راهی است که 
من پیموده ام و از اقدامات خود نیز ابدا پشیمان نیستم». رضاخان بدون 
نام بردن از ســیدضیاء، درباره نقش او در کودتا نوشت: «اگر علی الظاهر 
یکی، دو نفر دیگر را دیدید که چند صباحی عرض اندام کردند و ســطحا 
راهــی پیمودند، نه  اینکه اعماق قلب آنها در نظر من مخفی و مســتور 
باشد، همه را می دانستم و استنباط کرده بودم، فقط احتیاجات موقع مرا 
ملزم می کرد که موقتا دست خود را بر سینه آنها آشنا نسازم». اما نکته 
اساســی این بیانیه در پایان آن نهفته است: «صریحا اخطار می کنم که 
پس از این برخالف ترتیب فوق در هر یک از روزنامه ها از این بابت ذکری 
بشــود، به نام مملکت و وجدان آن جریده را توقیف و مدیر و نویســنده 
آن را هم هر که باشــد تسلیم مجازات خواهم نمود». روایت این بیانیه 
تاریخی برای عیان سازی جنگ قدرت بین کودتاچیان نیست؛ تأکید بر این 
طنز تلخ تاریخی اســت که مردمی  جان به  لب  رسیده از فقر و گرسنگی و 
بی سروسامانی مملکت به چنان وضعی افتاده اند که کودتاچیان نه تنها 
از کودتا شرمســار نیستند، بلکه به آن می بالند؛ در صورتی که این کودتا 
حتی به دســت آنان صورت نگرفته  و ادله و مســتندات تاریخی بیانگر 
آن اســت که پشــت کودتا حتی امپراتوری انگلیس نبــوده و فقط یک 
وزیر مختار نقش اساســی را ایفا کرده اســت. این معنای تلخ تغییر در 

مملکتی دیگر با هزینه ای بسیار اندک است.
* در این یادداشــت از کتاِب «فرقه کمونیســت ایران و سید ضیاءالدین 
طباطبایی» به کوشش محمدحسین خسروپناه، نشر شیرازه استفاده شده است.

وضعیت حدی
سـرمـقـالـه

احمد غالمی

شــرق: از پنجشنبه هفته گذشته با اقدام دولت رئیسی در جهت آزادســازی نرخ برخی کاالهای اساسی شوک 
بزرگی به مردم وارد شد. شاید جامعه برای هضم شرایط کنونی و این قیمت های تازه افسارگسیخته به هفته ها 
و شــاید ماه ها زمان نیاز داشته باشــد. در این بین در هفته های اخیر به موازات انتقادات و اعتراضات نسبت 
به عملکرد دولت رئیســی درباره نحوه حذف ارز ترجیحی و تخصیص یارانه های جدید شــاهد حمایت برخی 

جریان ها و چهره ها از عملکرد دولت سیزدهم در این باب هستیم. 

باوجود آنکه قاطبه کارشناسان، اقتصاددانان و تحلیلگران معتقد و حتی ُمصر به حذف ارز ۴چهارهزار و ۲۰۰ تومانی بودند اما ظاهرا شیوه 
کار برای حذف این ارز نیز نقدهای زیادی را همراه آورده. پیرو این نکته نبود ثبات الزم در فضای اقتصاد و معیشــت کشــور، فقدان دسترســی 
دولت به منابع ارزی، چالش های متعدد در حوزه سیاست خارجی به ویژه آینده مبهم مذاکرات وین و احیای برجام در کنار سایر عوامل سبب 
شــده بود که هرگونه اقدامی برای انجام این جراحی بزرگ با تبعات و حواشی بسیار زیادی برای دولت و به طریق اولی معیشت مردم همراه 
باشــد؛ کمااینکه این روزها شاهد اوج گیری مشــکالت معیشتی و به دنبالش تشدید نقدهای مردمی هستیم. در صورتی که حذف ارز ترجیحی 
اساسا به یک فضای آرام روانی ذیل وجود رشد اقتصادی قابل قبول، دسترسی دولت به بودجه کافی و منابع ارزی و... منوط است. در کنارش 
این گزاره تحلیلی هم مطرح است که اساسا دست به کار شدن دولت رئیسی برای حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ کاالهای اساسی می تواند 
مؤیدی بر شکست پیشاپیش گفت وگوهای وین برای احیای برجام باشد. بنابراین حتی با ورود انریکه مورا و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی با هدف 
میانجیگری یا تســهیلگری دیپلماتیک در جهت ادامه گفت وگوها نمی توان به آینده ای روشــن درخصوص لغو تحریم ها امید داشت. اما فارغ 
از اینکه تحلیل فوق تا چه اندازه به واقعیت نزدیک اســت، باید اذعان کرد با وجود آنکه هیچ کدام از پارامترهای الزم فعال در فضای داخلی 

کشور دیده نمی شود، دولت به دالیل خاص خود نهایتا در این مسیر پرحاشیه گام برداشت. 
 این گفت وگو را در صفحه ۲ بخوانید

وارد است وارد استنقد  نقد 

در ابتــدای مراســم نماز جمعه شــهر امید و پــس از آنکه 
جمعــی از نمازگــزاران در اعتــراض بــه وضعیت معیشــتی 
شــعارهایی سر دادند، حجت االســالم منصف ضمن دعوت به 
آرامــش و درخواســت از مردم برای بیان حرف هایشــان گفت: 
امــروز خطبه نخواهــم خواند مگر آنکه اول صدای شــما را از 
ایــن تریبون بشــنویم. از مدیران جهاد کشــاورزی و صمت هم 
می خواهم تا پایان نماز همراه باشــند و دغدغه ها و نگرانی های 

مردم را بشنوند و پاسخ دهند.
وی افزود: با مجوزی که از ســتاد ائمه جمعه و وزارت کشور 
گرفته ایــم، از فردا اصناف و گروه های مردمــی، با اخذ مجوز از 
اســتانداری می توانند در همین محل مصالی شهر جمع شوند. 
بنا بر موافقت و دســتور اســتاندار محترم، مسئوالن مربوطه نیز 
الزم اســت در کنار مردم حاضر باشــند و در پایان تجمع ضمن 
پاســخ گویی به خواســته ها، گزارش دقیقی از موارد مطرح شده 
تهیــه و ارائه کنند. اطمینان می دهم در این روزهای ســخت در 

کنار مردم شریف و نجیب شهر خواهم بود.
در ادامه مراســم نماز جمعه، چند نفــر از حاضران به بیان 

دغدغه ها و مسائل مرتبط با گرانی های اخیر پرداختند. ازجمله 
یکی از معلمــان معترض گفت: جای هیــچ معلمی در زندان 
نیست. وقتی نســل جدید می بینند که جواب اعتراض صنفی و 
مطالبه گری برخورد و زندان است، جز بی اعتمادی، سرخوردگی 
و ناامیدی حاصلش چیست؟ در این شرایط که درد گرانی داریم، 

کاش کمی همدالنه تر با مردم رفتار شود.
حجت االســالم منصف پس از پایان ســخنان معترضان، در 
فرصت کوتاه باقی مانده تا اقامه نماز، به ایراد خطبه اول و دوم 
پرداخت. امام جمعه شهر امید در خطبه های دوم نماز با اشاره 
به موضوع اصالحات اقتصادی در کشــور گفــت: ضمن تقدیر 
از دولــت در اجرای این طرح به تعویق افتــاده، از رئیس جمهور 
محترم درخواســت می کنم برای اجرای درســت طرح از همه 
نیروهــای باتجربه و صاحب نظر فارغ از گرایش و نگاه سیاســی 
کمــک بگیرید. نیروهای ناپخته و ناهماهنگ را در هر ســطحی 
از دولــت قاطعانه کنــار بزنید. تحول اقتصادی فقط در ســفره 
مردم نباشد، بدنه دولت، مافیای فاســد، قوانین فسادزای پولی 
و بانکی و مفسدان و رانت خواران اولویت این تحول هستند. در 
کنار آزادســازی قیمت ها، کشور را از شــر فساد دولتی و مدیران 
ناکارآمد و پرادعــا آزاد کنید. اینکه در کنار مردم هســتید، قابل 
تقدیر و الزم اســت، اما کافی نیســت. باید همراه مردم در برابر 

افراد فاسد و ناکارآمد بایستید.
حجت االســالم منصف افزود: متأســفانه در حــوزه ارتباط با 
افکار عمومی، تعــدادی از وزرا یا دانــش و تجربه کافی ندارند 

یا با مصاحبه ها و حرف هایشــان اعتمــاد و امیدواری را هم کور 
می کنند. طرحی با این بزرگی و تبعات گســترده، نیاز به آدم های 
بزرگ دارد. امیدواریم تا دیر نشــده اقدام ترمیمی و اصالحی در 
تیــم دولت و البته اصالح نگاه مســئوالن به مردم انجام شــود. 

این فرصت خوبی اســت کــه دولت تجمعات 
قانونی برای بیان دغدغه ها و مشــکالت مردم 
را به رســمیت بشناســد. همراهی بــا مردم و 
نشان دادن دلسوزی برایشان مگر جز این است؟
امام جمعه شهر امید در پایان گفت: یادمان 
نرود ایــن مردم همان مردمی هســتند که در 
جنــگ تحمیلی بیشــترین فشــارها را تحمل 
کردند، با کمترین برخورداری مالی به جبهه ها 
هم کمــک می کردند و خم به ابــرو نیاوردند. 
نبود تبعیــض، اعتماد به صداقت و درســتی 
مسئوالن، امیدواری به پیشرفت و آینده روشن، 
بخشی از دالیل ایســتادگی و تحمل مردم در 
برابر ســختی ها بود. امروز همــه در کنار هم 
کار ســختی پیش رو داریــم. از خداوند بزرگ 
توفیق مــان در خدمتگزاری به این مردم صبور 
و نجیــب و همچنین خدمتگــزاری واقعی به 
آزادی، حقیقت و عدالت را خواستارم. خودم 
و شــما را به مدارا، رحم، مــروت و انصاف با 

یکدیگر توصیه می کنم.

شـهـر امـیـد

روایت شانزدهمین نماز جمعه شهر امید
امام جمعه شهر امید: خطبه نخواهم خواند مگر آنکه اول صدای شما را بشنوم

پرونده «شرق» درباره نیاز جامعه به امید و مقابله با روند کاهشی تفریحاتاخم در چهره شادی

کارنامه دولت رئیسی و ارزیابی رویکرد مردم در گفت وگو با غالمرضا کارنامه دولت رئیسی و ارزیابی رویکرد مردم در گفت وگو با غالمرضا 
مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظاممصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

اگر به دولت فرصت بدهیم تا بتواند برنامه های خود را که آغاز کرده، به اگر به دولت فرصت بدهیم تا بتواند برنامه های خود را که آغاز کرده، به 
سرانجام مطلوب برساند، نقدها تعدیل و به آرامش در جامعه مبدل می شودسرانجام مطلوب برساند، نقدها تعدیل و به آرامش در جامعه مبدل می شود

آمار سال های ۹۱ تا ۹۹ نشان می دهد که در هزینه های یک خانوار شهری کمترین سهم مربوط به 
تفریح و سرگرمی است که هر سال نسبت به سال قبل کاهش پیدا می کند

گزارش تیتر یک را در صفحه  ۶ بخوانید

حمیدرضا زاهدی

عکس هایش کم وبیش در همه رسانه های ریزودرشت دنیا 
منتشــر شــده و حتی در فضای مجازی و حقیقــی ایران هم با 
یک جســت وجوی ساده می توان چندین فریم خوش آب  و  رنگ 
از آن یافت. هیفا آل ســعود، معاون وزیر گردشــگری عربستان، 
در کنار مســی به آثار نه چندان باستانی این کشور سرک کشیده 
و عکس هایش همه جا چرخیده اســت. فوق ستاره آرژانتینی 
دنیــای فوتبال کــه به تنهایی شــش تــوپ طــال را در ویترین 
افتخاراتــش دارد، به تازگــی به عربســتان ســفر کــرده و حاال 
خاندان آل ســعود می گویند لیونل، ســفیر گردشگری این کشور 
است. احمد الخطیب، وزیر گردشــگری عربستان هم در توییتر 
حضور مســی در این کشــور را با آب و تاب شــرح داده و نوشته 
اســت: «امروز به لیونل مســی و دوســتانش برای سپری کردن 
یک تعطیالت ویژه در عربســتان ســعودی خوشــامد می گویم 
که باعث می شــود گنج های دریای سرخ کشــف شود و فصل 
جدیدی در عربستان، شــهر جده و تاریخ این کشور ایجاد شود. 
این اولین سفر مسی به سرزمین پادشاهی نیست و آخرین سفر 
او نیز نخواهد بود و من خوشــحالم که مسی را به عنوان سفیر 
گردشگری عربستان معرفی می کنم». وزیر گردشگری عربستان 
درســت می گوید چون این برای اولین بار نیســت که مســی به 

عربستان آمده است. 
این گزارش را در صفحه ۹ بخوانید

تغذیه سالم در خطر

«آل سعود» مسی را آورد
ما «پویول» را راه ندادیم!

تفاوت جنسیتی
حتی در دیه  جنین

بالتکلیفی اتباع دارای 
مجوز سکونت ادامه دارد

۵

۱۰

۸

افزایش هزینه خوراک مردم موجب فاصله گرفتن 
از  الگوی غذای استاندارد شده است

خودرو و هواپیمای ملی! 

یکــی از فایده هــای بی شــمار رســانه ها این اســت که در 
چشم برهم زدنی می توان بســیاری از حرف وحدیث ها را به یاد 
آورد. به تعبیری رســانه ها حافظه دیجیتالی ما هســتند. برای 
مثال اگر در میان آرشــیوهای دیجیتال یک جست وجوی ساده 
روی عبارت «برنامه های اقتصــادی دولت» انجام دهید، ده ها 
و بلکه صدها جمله خواهید داشــت که از بد حادثه هیچ یک 
بــا آن دیگری جــور درنمی آید؛ به یاد بیاوریــد از وعده معاون 
اقتصــادی، جناب محســن رضایی تــا دســتورات اکید جناب 

رئیس جمهوری در حوزه های مختلف و الخ!
واقعیت آن اســت که همه دولت هــا از یک تیم اقتصادی 
در کنار خود بهره می برند اما متأســفانه این تیم ظاهرا در کنار 
رئیس جمهور نیســت. وگرنــه نمی فرمودنــد در دو ماه آینده 
سازوکار کوپن دیجیتالی را فراهم می کنیم؛ آن هم در اوضاعی 
که قیمت ها را آزاد گذاشته ایم که برای خود بتازند! واقعیت آن 
است که نمی توان با دســتور و بخش نامه به کارگران به موقع 
حقوق داد. این وعده ها را قبلی ها هم دادند. یارانه نقدی مرغ 

و تخم مرغ که از یاد نمی رود!
وقتی برای حل مشــکالت اقتصادی راه هــای کوتاه مدت و 
موقــت در نظــر می گیریم و به اوضاع و دردها مســکن تزریق 
می کنیم، اوضاع بهتر از این نمی شود. فقط از خود دستگاه های 
دولتــی خبــر بگیرید که چــه تناقضی را همین چند مســئول 
اقتصادی دولــت بــه راه انداخته اند. یکی از نــان جیره بندی 
می گوید، آن دیگری از دیجیتالی شــدن آن و دیگری از شــماره 

ملی می گوید و... .
چنین بلبشویی بی سابقه است. سیاست ها مشخص نیست 
و همین است که پیوسته دچار مشکالت بیشتر می شویم. هنوز 
خودروســازی ها را به مثابه کارخانه ایجاد اشــتغال می بینیم 
و هــر ســازمانی از گوشــه ای از آن می َکند! قیمــت خودرو از 
همین جا به اعال علیین رســیده و کیفیت مدام درحال ســقوط 
اســت. ما که دنبال خودروی ملی بوده ایم، حاال ســوار سمند 
بی کیفیتی هســتیم که میزان مصرف سوخت آن بیش از همه 
استانداردهاســت و چنان طراحی شده که (شاید) سنگین ترین 
خــودروی جهان باشــد. در کنــار آن می فهمیم که تــازه این 

خودروی ملی هم نیست!
هواپیمای مســافربر ملی و... که جای خــود را دارد. با این 
اوصاف بــه دنبال اعتماد به برنامه هــای اقتصادی دولتیم که 
جواب نمی دهد. ســازوکار اقتصادی دولــت نمی تواند در حد 
مطالعه و آزمون وخطا باشــد. همین رکــود برنامه ها در پارس 

جنوبی و... کفایت می کند تا خیال مان ناراحت باشد.
اگــر روی برنامه ای مدون حرکت می کردیم، این قطار چنین 
از ریل خارج نمی شــد اما برنامه های پنج ساله که سهل است، 
ایران ۱۴۰۴ هم فراموش شده  است. نوشداروهای بعد از مرگ 
ســهراب مشکل مردم را حل نمی کند. این فنر بیش از آنکه جا 
داشته باشد، فشرده شده است. به قول خیاط جماعت، کت نو 

بعد از عید به درد گل منار می خورد!

یـادداشـت روزنـامـه نـگـاران

سیدشهاب الدین طباطبایی

 عکس: احمد معینی جم، ایرنا


