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امام حسن (ع):
ان الحلم زینه و الوفاء مروه و العجله سفه
ّ
سخن روز شــکیبایی زینت شخص ،وفای به عهد نشانه
جوانمردی و عجله و شتاب زدگی [در کارها بدون اندیشه] دلیل
بی خردی است.
(کلمه االمام الحسن (ع) ص)198

روایت «حامی» از ماجرای کنسرتش در شیراز

فکر پاپوش بزرگتری باشید

نــــگاره

تاب آوری بیاموزیم

احسان نوری نجفی

حمیــد حامــی خواننــده و آهنگســاز پــاپ کــه
اجــرای زنــدهاش در جشــنواره موســیقی فجــر
چهـــره
شــیراز حاشــیههای فراوانی بــه همراه داشــت و
این حاشــیهها به آنجا رســید که با اعالم معاون هنری ســینمایی
اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی فارس تا اطالع ثانوی در شیراز
ع از کار شــد حــاال بیانیــهای نوشــته و زوایای دیگــری از این
ممنــو 
داستان را به گفته خود روشن کرده است .ماجرا از دستبه دست
شــدن کلیپی شروع شد و تصویری که نشان میداد برای لحظاتی
در حین اجرای موســیقی توسط این خواننده ،تصاویر نامتعارفی
روی مانیتور پشت سر گروه پخش میشود .او در بخشهایی از این
بیانیه آورده اســت« :لطف کنید و در فکر پاپوشــی بزرگتر باشید.
پس از انتشار هماهنگ و هدفمند تصاویری از کنسرت شیراز بنده
در فضای مجازی ،رایزنیها و تحقیقاتی از طرف مسئوالن ذیصالح

و هــم بنــده در جهــت اثبات صحــت آن تصاویــر و نیــز مجازات
عاملیــن پخش آن به صورت گســتردهای انجام گرفت .کنســرت
مذکور که در سالن حافظ شهر شیراز به گنجایش تقریبی هزار نفر
و در تاریخ  ۲۸بهمن  ۹۷در دو ســانس برگزار شــد ،اولین کنسرت
مســتقل من در این شــهر بود .اعالم ممنوع الــکاری بنده در
روز پنجشــنبه  ۹اســفند  ۹۷در روزی که دفاتر موســیقی و
کلیه ادارات مرتبط با وزارت ارشاد تعطیل هستند ،باز
هم به صورت سیســتماتیک و رأس ســاعتی خاص و
به صورت گسترده توسط صفحات تقلبی اینستاگرام
و تلگــرام اتفــاق افتــاد و تعجــب آنکــه ســایتها و
خبرگزاریهــای معتبری که هرگــز و هرگز بدون ذکر
منبــع و اســتناد به صحبتهای اشــخاص
حقیقــی یا حقوقــی اقدام بــه درج هیچ

به بهانه  22اسفندماه روز بزرگداشت شهدا

اللههای سرخ روی خاک سبز
پایداری

پویش «ایران» برای جایگزینی خرید کتاب به جای سررسید

پولتان را دور نریزید

اینروزهاکهدرحالگذرانساعتها
و روزهای واپســین ســال  97هستیم
پویش  /یک
بازار خرید و فروش گرم است و مردم
خودراآمادهلحظهتحویلســالوورودبهســالتازهمیکنند.
از طرفــی دیگر ،ســنت هدی ه خریــدن و هدیه دادن شــخصی
و شــرکتی هم گرم اســت و مــردم بــرای عزیزانشــان ،دغدغه
خرید هدیه ســال نو دارند و شــرکتهای کوچــک و بزرگ هم
سفارشهایشــان را بــرای خرید سررســیدهای جدید به ثبت
رســاندهاندومنتظــررســیدمحصــول.دراینبدهبســتانها،
که خیلی وقتهــا هم زیر لــوای بدهبســتانهای فرهنگ نام
میگیرنــدواقعــاًچهقدرفرهنــگبهعنوانیکبســتهبهدرد
بخــور و کار آمــد (و نــه لوکس و چشــمگیر) جــزو دغدغههای
هدیهدهندههــا و هدیهگیرندههاســت .بازار دستبهدســت
شدنهایسررسیدهاوخودکارهاوابزارهایبهظاهرفرهنگی،
نشــانازآنداردکهمااینروزها،خریدوهدیهکتابراکهاصل
مسأله اســت،فراموش کردهایم و تنها بههدیه ،بهعنوان یک
کاالیمصرفینگاهمیکنیم.روزنامهایرانطیروزهایآینده،
سلسلهیادداشتهاییازاهالیفرهنگوهنرمنتشرمیکندتا
بدانیموبخوانیمکهدغدغهاهلفرهنگ« ،از چهبخریمو چه
نخریم»ها در روزهای واپســین ســال چیســت .این نوشتارها
شاید سنگ بنای پویشی باشد تا فرهنگ کتاب و کتابخوانی به
مثابهآنچهاتمامناپذیروغیرمصرفیاستجایگزینکاالهای
مصرفیلوکسدرسبدهایخریدنوروزیماشود.
هفتههای پایانی اســفند مثل هر سال
باید در خیابانها هر چند دهمتر بساط
تشــت و لگن و آکواریــوم و ماهی قرمز
میدیدیم اما امســال خبــری از ماهی
قرمزهانیست.دستکمتویمحلهما
الهام فالح
نویسنده
که حتی برای نمونه یک بســاط ماهی
قرمز هم پیدا نمیشود .تماماِلمانها
و نشــانههایی کــه توی کوچــه و خیابان آمــدن نوروز را یــادآوری
میکردند قهرکرده و رویگردانند و خب بعید هم نیست اگر فکر
کنیم در شــرایط ســخت اقتصادی امروزمــان ،چیزی مثل عید
نوروز و متعلقاتش کامالً تجمالتی و تشریفات اضافه بر سازمان
محسوبمیشود.حتیبایدتویکتابفروشیهاولوازمالتحریرها
با انبوه مدلهای مختلف بســته به هر شــکل از ذائقه و کاربرد و
روحیه و موقعیت افراد ،تقویم و سررسید یافت میشد .از جیبی
و رومیــزی و دیــواری گرفتــه تا پایــه چرمیهای میــز مدیریت و
جلدهای پارچهای و صنایع دستی و قفل دار و کشدار و سیمی و

هر جور که دلمان بخواهد .تا به حال باید دست کم چهار پنج تا
سررسید جلد اعال با کاغذهای کاهی و قطعهای جیبی و رقعی و
پالتویی با لوگوی طالیی مؤسسات و شرکتهایی که به نحوی با
ما در ارتباطند به روی میز کارم میرسید .اما از هیچکدام خبری
نیست.تنهاچندنمونهمعدودوانگشتشماردرهرکتابفروشی
یافته میشود که آنقدر گران و گزافهقیمت است که گمان نکنم
دست کسی براحتی برای خریدنش دراز شود .خرید محصولی
کــه در اکثــر قریب به اتفاق موارد قرار اســت ســال آینده همین
موقع سفید و کار نکرده راهی سطل زباله شود .از اسفند گذشته
تا اســفند امســال قیمت کاغــذ از رولی هشــتادوپنجهزارتومان
بــه رقمی نزدیــک چهارصد و پنجــاه تومان رســیده .مجالت و
مطبوعاتونشریههایبسیارزیادیدرسالیکهگذشتبهورطه
تعطیلی کشیده شدند .تا اواسط آذرماه امسال هنوز به خیلی از
مــدارس کتب درســی نرســیده بود .قیمــت کتاب کــه روزگاری
پرســودترین دلخوشی مقرون به صرفه بود به بیش از سه برابر
رســیده و اوضــاع نابســامان کاغذ باعث شــده ناشــران بزرگ و
نامــدار حتی براحتــی زیر بار پذیرش اثر آن همه از نویســندگان
کهنهکار نروند .کتابهای بسیاری چاپشان تمام شده و به علت
نبود کاغذ تجدید چاپ نمیشوند و در این اوضاع با خودم فکر
میکنــم آیا اباطیلــی باالتر از صرف پول برای خرید سررســید و
هدیه دادن آن هست؟ عملی که رسماً به معنی ریختن پول در
سطل زباله است؟ مسلماً کســی در این شرایط گوشت سفید و
قرمز و رب گوجه و شــکر و موادشــوینده را با این قیمت نجومی
نمیخرد تا راهی زبالهدانی کند .پس چرا به کاغذ که میرســیم
بیرحم و مروت میشــویم؟ اگر سالهای گذشته شعار به جای
ســر رســید کتاب عیدی بدهید به نظر لوکس و زیــادی مترقی و
آرمانــی میآمــد در وضعیت امروز نه تنها شــعار و درخواســت
نیست،بلکهوظیفهایالزماالجراست.بهجایخریدنسررسید،
کتاب عیدی بدهید تا با این کار هم صنعت نشر که بغرنجترین
روزگار خود را از نظر شــرایط اقتصادی و چرخه تولید میگذراند
حمایت کنید و هم با این کار دوستان و عزیزانتان را مجاب کنید
دست کم اول سال نویی کتابی دست بگیرند و تورق کنند که خدا
میداند هر چه بر سر اوالد آدم میآید از سر نخواندن و ندانستن
است .حاال که شرکتها و مؤسسات یا تعطیل شدهاند یا بیپول
و دیگر خبری از انبوه سررســیدهای تبلیغاتی نیســت ،شما هم
به یک تقویم دو ســه هزارتومانی جیبی یا اپلیکیشن تقویم توی
گوشیهایموبایلتانقناعتکنیدوباپولیکهتهجیبتانمیماند
کتاب بخرید .کتاب هر دسته و هر سبکی و هر زبانی هم که باشد
روزی کارآمدی خود را نشانتان خواهد داد و آن روز ایمان خواهید
آورد که پولتان را دور نریختهاید.

شب نوروز ،گفتمان صلح برگزار شد
مجله بخارا با همکاری پژوهشــکده مردم
خبـــــر شناســی ،ایکــوم ،یونیمــای ایــران و خانــه
آخـــــر اندیشــمندان علــوم انســانی؛ بــا توجــه به
جایگاه برجسته و بیهمانند نوروز در ترویج گفتمان ،میراث
و آمــوزه صلــح ،دیــروز نشســت نوروز بــا گفتمان صلــح را با
ســخنرانی احمد محیط طباطبایی ،هارون یشایایی ،اردشیر
صالحپــور ،مهــرداد ملــکزاده ،علیرضــا حســنزاده و علی
دهباشــی (دبیــر علمی نشســت) برگــزار کــرد .در بنیانهای
فلسفی این آیین ،که گسترهای وسیع از خرده آیینهای کهن

را در بر دارد ،معانی فلسفی و گفتمانی قدرتمندی از صلح،
دوســتی ،وحدت و مدارا وجــود دارد که همواره در طی تاریح
منبع همگرایی بوده است .این آیین نه تنها اقوام ایرانی را در
طی تاریخ چون حلقه زنجیرهای گسست ناپذیر به هم وصل
کرده است ،که منبع وحدت فرهنگی و آیینی ایرانیان با سایر
ملتهای جهان بوده است .بیگمان ،یکی از ستونها و ارکان
هویت ملی در نزد ایرانیان را میتوان نوروز دانست.
این نشست با نمایش چند فیلم مستند کوتاه و عکسهای
نوروزی نیز همراه بود

اسماعیل علوی

دبیر گروه پایداری

میان «بهار» و «شهید» تشابهی است که خبر از ظرفیتهای مشابه
میدهــد .حوالــی رویــش فروردیــن با تکاپــوی حیــات ،طبیعت به
تحیت گل و سبزه میرود و نسیم یاد شهدا نیز جانها را پر از شکوفه
بــاور به خوبیهــا میکنــد .از اینرو انتخــاب یکی از روزهــای پایانی
اســفند به عنوان روز شهید خبر از حســن سلیقه دارد .آن هنگام که
قاب دل در غبار فراموشی و دلتنگی فرو میرود ،میتوان با پروانگی
بــرای گلهای پرپر ،آغازی بر پایان یافــت و دوباره رویید و راه کمال
و جاودانگی را پی گرفت .بهار زادروز شــهید است که در اردیبهشت
بــه بلــوغ میرســد و گلهای رنگارنــگ معرفت را در قــاف قافیهها
مینشــاند .در شــهید ظرفیتی اســت که قــاب دل را به معبــر باران
میبــرد و بیهودگیها را زایل و بیقراریهــا را به آرامش و تردیدها را
به یقین مبدل میسازد.
بدینروی مزار شــهید را پر مقدار دانستهاند که «بوستان» فضیلت
و معرفت اســت و خزان و مرگ را بر آن راهی نیست .شهید همان
بهار است که میتوان در باران قافیههایش شکفت! و حیات و نشاط
یافت .شــهید در اقلیم صبح مقیم اســت! همان جغرافیایی که از
حدود تاریخ فراتر میرود! مفهومی که بیهیچ سالح قتالهای دلها
را فتح کرده و آیت مهر و عاطفه است و منطق او خیزش داسهای
جهل و پنجه خرافه را مقهور تابش حقیقت کرده است.
بالل بر مأذنه لبان شــهید آســمانی از ســتاره را بانگ برمــیآورد تا
در چشــمانداز فلق نافل ه زمینقضا نشود! او جوهره حق را از مسیر
بادهــای بیرحم ،از ســنگینی خواب خــاک و از مردابهای معطل
عبور میدهد تا با تاولهای مطّول در دوردســتهای نیزه و نیرنگ
پشت شــام تیره صبح بیفشاند! شــانههای او محمل آفتاب است!
گاهی جور و جبر زمانه بر این فراز وزیدن میگیرد اما این عاشــورای

ت و میرود تا
سیال را نسبتی با توقف نیست .موقِف شهید فریاد اس 
در عمق ناپیدای وجدانها جغرافیای زخم و خاطره را شکوفا سازد.
و بر زلف زمین دست نوازش کشد و آن را سبز و دیدنی کند و درخت
شوق را به ثمر بنشاند.
شــهید خالصــه اتّفاقــی اســت کــه رؤیــای غنچــه را در گِل بــه ُگل
مینشاند! از همه دیوارهای سرد گذشته ،در حوالی شکفتنها آنجا
کــه درختــان به تحیت نــور برمیخیزنــد جانها را پای قصــه باران
مینشاند.
شهید همان واقعیتی است که با تن پوشی سبزتازگی هدیه میدهد!
و در چشم حقیقت و نبوغ جاری باران تجلی دارد!
بهــار در نزولی ســبز آیتهای زمین را شــکوفا میکنــد! و روی َرحل
شادی سورههای ُسرور مینشاند!...
ل تازهای فراتر از بودن ،آنجا که باور بارور میشود را
شــهید نیز! فص 
متجلی میسازد و در مجالی سبز به درختان فرصت میدهد تا در
بلندای تنّفس صبح قد بکشند و خاطره پرواز را تجدید میکنند.
دیرگاهــی اســت یک «ارونــد» رؤیا بر مژههای منتظر جاری اســت!
و دســتهای مضطر تمنّای شــدن دارد! باید برخاست! و خواستن
را در مکتــب «شــهیدان» مشــق کــرد! وگرنــه از ایــن خواســتنها و
ن و َجستن برنمیخیزد!
ُجستنهای حقیر خاست 

باش» تلویزیون
درباره «حزب ملل اسالمی» و شیطنت مسابقه «برنده ِ

فرقان ،منافقین ،فداییان خلق و باقی قضایا
«من بــا دقت در همه ایــن نهضتها و
جنبشهــا مطالعــه میکــردم و اوضاع
حاشیـــــه
ایــران و جهــان را بــه اصطــاح زیرنظــر
گرفتــه بــودم .ســرانجام بــه ایــن نتیجه
رســیدم که بــرای دگرگونکــردن اوضاع
بایــد مبــارزه را در قالب یک تشــکیالت
ســازماندهی کــرد و بــدون تشــکل و
حمیدرضا محمدی
سازماندهی ،مبارزات به نتیجه نخواهد
خبرنگار
رســید .با اعتمــاد به نفــس و ایمانی که
بدرستی راهی که انتخاب کرده بودم ،بدون ذرهای تردید و دودلی
تصمیــم گرفتــم که تشــکیالتی را پایهگــذاری کنــم« .حزب ملل
اسالمی» بدین ترتیب پایهگذاری شد».
این را سیدکاظم موسوی بجنوردی در کتاب خاطراتش نوشته است؛
کســی که حاال اگرچه 35 ،ســال اســت مرکــز دایرةالمعــارف بزرگ
اسالمی را که نهادی فرهنگی ،علمی و پژوهشی است اداره میکند،
در  19ســالگی ،سر پرسودایی داشــت و اگر امروز ،مفر نجات کشور را
گفتوگو میداند ،آن روز ،به مبارزه مســلحانه میاندیشــید و بر آن
بــود کــه تنها راه همین اســت و گریز و گزیری نیز از آن نیســت« :من
بدرستی راهی که انتخاب کرده بودم ایمان داشتم؛ و با توکل بر خدا
کار را شروع کرده بودم؛ و به مخاطرات این راه توجهی نداشتم».
این حزب که ماهنامهاش« ،خلق» نام داشت و مرامنامهای در 65
ماده ،اما ،تنها چهار ســال پایید و اشــتباه یکی از اعضا سبب شد تا
تنها در  5روز شاکله آن فروپاشد و همه اعضا از صدر تا ذیل دستگیر
شــوند« :همه این بیاحتیاطیها بر خالف اصــول و آموزشهایی
بــود که ما در مورد فعالیت مخفی بــه اعضا داده بودیم» و جوانی
اعضا  -که میانگین سنشان  21سال بود  -کار دستشان داد و خو ِد
او ،در نهایت ،در کوههای دارآباد ،صبح  28مهر  1344به دام افتاد.
امــا خبــرش را روزنامههای کیهــان و اطالعات ،پنجشــنبه  30دی
عضو گرفتار شده 16 ،بهمن  -و به قولی
منتشــر کردند .دادگاِه ِ 55
 15اســفند  -همان سال ،در پادگان جمشیدیه برگزار شد« :پرونده
متهمین پس از انجام تحقیقات در مراحل بازرسی دادستان ارتش
به دادگاه عادی فرستاده شــد .دادگاه عادی محمدکاظم موسوی
بجنوردی متهم ردیف یکم (رهبر گروه) را محکوم به اعدام و حسن
حامد عزیزی و محمد سید محمودی قمی (متهمین ردیفهای
دوم و ســوم) را بــه حبس ابد و  52نفر بقیه متهمیــن را به  3تا 15
ســال حبس محکوم کــرد .به دلیل تقاضای تجدیدنظر دادســتان
دادگاه بــه علــت قلــت مجــازات و همچنیــن تقاضــای متهمین،
پرونده به دادگاه شــماره دو تجدیدنظر اداره دادرسی ارتش ارسال
گردیــد .دادگاه مزبــور رأی صــادره دادگاه بــدوی را در مورد محمد
کاظــم موســوی بجنــوردی اعــدام و  7نفر دیگــر از متهمیــن را به
حبــس ابد محکوم نمــود ».تنها اعدامی حــزب ،اما او بــود .با این

حــال ،ســروصدای زیادی به پا شــد و حتــی روزنامــه لوموند چاپ
پاریــس ،خبر ماجــرا را با طرحی از چهــره فرزند آیتاهللالعظمی
موسوی بجنوردی منتشر کرد .حیرتانگیزتر آنکه« ،ژان پل سارتر»
بهعنــوان رئیس کمیته دفاع از زندان سیاســی ایرانی هــم ،در این
باره ،نامهای به جعفر شریفامامی که آن موقع رئیس مجلس سنا
بود ،نوشت .شخص اول حزب ،تقاضای فرجامخواهی داد که یک
روز پیــش از اجــرای حکم ،گویی ورق برگشــت و روزنامه اطالعات
در  14اردیبهشــت  1345نوشــت« :شرف عرض شاهنشاه آریامهر
رســید و شاهنشــاه آریامهــر به میمنت تولــد نوزاد جدیــد خاندان
ســلطنت [واالحضرت شــاهپور علیرضا پهلــوی] وی را مورد عفو
قــرار دادنــد و مقرر فرمودنــد حکم اعدام او بــا یک درجه تخفیف
به حبس ابد تبدیل گردد ».که این «اب ِد شــاهی» ،ســیزده سال  -تا
دی  -1357به طول انجامید و البته برای او ،طوالنیترین در میان
دیگر اعضا چون محمدعلی مولوی ،محمدجواد حجتی کرمانی،
عباس آقازمانی (ابوشــریف) ،جواد منصوری ،عباس دوزدوزانی،
ابوالقاســم ســرحدیزاده ،عباس مظاهری ،علیاکبر صالحمند،
محمد پیران ،احمد منصوری ،حمید خان محمد ،احمد شیرینی،
ابوالحســن فالحتــی موحــد ،سیدحســن طباطبایــی ،ســیداصغر
قریشــی ،محمدعلــی جمالیــان ،احمــد آقازمانــی ،محمدتقــی
شالچی ،سیداحمد تقوی ،مرتضی حاجی ،محمدکاظم سیفیان،
محمدباقــر صنوبری ،حســن ابنالرضــا ،حســن(حامد) عزیزی،
محمد سیدمحمودی ،احمد احمد ،محمد میرمحمد صادقی و
علی نورصادقی در زندان قصر بود.
امــا عجیــب آنکــه ،ظاهــراً ایــن حــزب را ،برخــی همعنــان بــا
جرثومههای خشم و خون مانند منافقین ،فداییان خلق و فرقان
میدانند ،چنانکه در «مســابقه بزرگ برنده باش» ،که شبهای
آخــر هفتــه ،از شــبکه ســوم ســیما پخــش میشــود ،در برنامــه
پنجشنبهشب 16اسفند ،پرسشی را مبنی بر اینکه «سرلشکر قرنی
توسط کدام گروه به شهادت رسید؟» مطرح کرد و «حزب ملل»،
یکی از چهار گزینه و در کنار نامهایی که ذکر شــد ،بود و این شــاید
شیطنت صداوسیما ،عین قدرناشناسی و نامردمی است همتراز
کردن اینها را با آنها.

خبــری نمیکنند ،به صورت خودجوش یا سیســتماتیک اقدام به
اعالم رسمی ممنوع الکاری بنده کردند .این در حالی است که به
گفتــه جناب آقای ترابی مدیرکل دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی و به نقل از خبرگزاری فارس تاکنون «حکمی مبنی
بــر ممنوعیــت کاری حامی صــادر نکردهایم در حالــی که اگر
قــرار بر ممنوعیتی باشــد در ابتدا به فرد مــورد نظر اعالم
میشــود ».حامــی در پایــان به صراحت اعالم کــرد که از
برخی خبرگزاریهای رســمی که به توصیف او بهصورت
مشــکوک و جهت دار به نشر اکاذیب و تخریب موقعیت
اجتماعی او اقدام کردهاند ،تهیه کننده کنسرت ،مسئول
فنی سالن و دیگر عواملی که به این ماجرا دامن زدند،
در مراجــع ذیصــاح قضایــی اقامــه
دعوی (شکایت) میکند.

کاج با سوءنیت

ایــن اظهــار نظــر معــاون هماهنــگ
شهروند
کننــده ســپاه موجی از تعجــب همراه
مجــازی
داشــت« :کاشــت درخــت کاج بــا
ســوءنیت بــوده اســت ».او گفــت کــه
یگانهخدامی
وقتــی  ۴۹درجه اختالف دما در کشــور
هســت ،نبایــد فقــط یکنــوع درخت
جمله روز
آنهم کاج کاشــته شــود و بنــا بر ابالغ
ســتادکل نیروهای مسلح ،هیچیک از
بخشهای نیروهای مسلح نباید کاج بکارند و به جای آن،
باید درختان مثمر کاشته شود.
این اظهارنظر باعث شد کاربران شبکههای اجتماعی اول
متعجــب شــوند و بعد دربــارهاش بنویســند .بعضیها او
را نقــد میکردند و معتقد بودند این حرف پایه و اساســی
نــدارد و بعضیها تأییــدش میکردند .دربــاره این جمله
نوشتههایی مثل اینها را دیروز دیدیم :داس مه نو« :پیش
از ایــن علــی ارجمنــد عینالدیــن ،مســئول ولــی فقیه در
جهاد کشاورزی استان البرز درخت کاج را نماد مسیحیت
خوانده بود که انرژی منفی از آن ســاطع میشود .به گفته
او درختی که بیشتر با فرهنگ اسالم مطابقت دارد درخت
زیتون اســت که به گفته قرآن نه شــرقی و نه غربی اســت
و با شــعارهای مــردم تطابق دارد ،».امیر« :جرم :کاشــتن
درخــت کاج» ،ســلطان زاده« :هیــچ کــدام اســتدالالت
علمی و درســت نیســت.درخت کاج به علت عدم نیاز به
نگهداری ،هزینه تولید پایین و ریشه گسترده ،بهترینگزینه
برای جلوگیری از فرسایش خاک و تولید ریزگردهاست،».
ارمایــل« :یادمــه ســالها پیــش روازاده گیــر بــه کاج داده
بود ،».وهومن« :تعداد درختان کاج در کشــور اونقدر قابل
توجه هست که فرمانده ارشد نظامی بیاد از توطئه درباره
ورود کاج صحبــت کنه؟» ســیامک« :درســت میگه .کاج
اصالً برای طبیعت ما خوب نیســت» ،نجمه« :یه درخت
کاج رو بذارید برا مردم بمونه.اینو سیاسی نکنید.».

خاموش شدن آیفونها

وزیــر ارتباطــات دربــاره گوشــیهای
سوژه آیفــون در ایــران صحبتــی کــرد کــه
روز ســوژه مجازیهــا شــد .مخصوصــا
آنهایــی کــه آیفــون دارنــد .آذری
جهرمــی گفت« :در پی بســته شــدن اپهای ایران
توســط اپل طی  ۵روز متعاقــب آن حدود  ۷۰هزار
گوشــی آیفون از شــبکه خارج و خاموش شــدهاند.
این در حالی اســت که رشــد روزانه ایــن آمار پیش
از محدودیتهای اخیر اپل حدود  ۷هزار دســتگاه
بوده است ».حرف و حدیث درباره گوشیهای اپل
از زمان بســته شدن بعضی اپلیکیشــنها در ایران
آغاز شــده و هنوز هم کــم و بیش ادامه دارد و چند
روز پیــش هــم گفته شــده بود کــه بعضیها آیفون
هایشــان را خاموش کردهاند .به نظر بیشتر کسانی
کــه دربــاره ایــن موضــوع نوشــتند آمــاری کــه وزیر
ارتباطات ارائه داده اشــتباه اســت و کسی این کار را
نکرده است .آنهایی که آیفون دارند هم نوشتند که
این کار را نکردهاند.
این نظــرات را درباره این ســوژه بخوانیــد :بیژن:
«اینکه شبکه مخابرات رصد میکنه که چه کسی
آیفون داره و چه کسی نداره و موبایلش خاموشه
یا روشــنه تجاوز به حقوق شــهروندی نیست؟»،
مهــرداد رجبی« :این آمار خاموش شــدن روزانه
 ۷۰هــزار آیفــون زیادی مضحک نیســت؟ هدف
چیه از ایــن آمار؟ ممنوع کــردن واردات آیفون؟
چطور ممکنه کســی که اینقدر پول گوشــی میده
بخاطــر از کار افتــادن چنــد تا ســرویس ایرانی که
اتفاقــاً  ۹۰درصدشــون هــم دوبــاره در دســترس
قرار گرفته گوشیشــو خاموش کنه بــذاره کنار؟!»،
شــهاب« :وزیــر ارتباطات :روزانــه  ۷۰هزار آیفون
در پــی محدودیــت جدید اپل در ایــران خاموش
میشــوند .آیفون  xو  8شما را با باالترین قیمت
خریداریــم ،آیفون  xیــک ران مرغ ،آیفون  8یک
تخــم مرغ! بــه ده نفر اول ،یک پســته اشــانتیون
داده میشــود ،».فاطمه« :و بعد از شــارژ ،مجدد
روشــن شــده اســت ،».فرنــاز« :جوک ســال نو»،
صدیقــی« :مگه ما چندتا گوشــی داریــم که حاال
اینو خاموش کنیم؟! دیگــه پولم نداریم اندروید
بخریــم! اگــه قبولش داشــتیم کــه از همــون اول
میخریدیــم!» ،ســمیر« :یــه رونــق کوچولو برای
بازار اندروید ایجاد شــد ولــی کالً اپل کالس داره.
از همــه مهمتــر اینکــه وی پــی ان هاشــم واقعاً
خوبه».

