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از بعثت تا غدیر

و خداوند انسان را آفرید و آن قدر مرتبتش بخشید
که گل سر سبد آفرینش باشد و مسجود مالئک و
هر آن در مسیر رشد و کمال و سعادت گام بردارد تا
شایستگی جانشینی حضرت حق در زمین را پیدا
کند ،آفریدگار حکیم برای طی این طریق توسط
انسان ،بزرگ ترین نعمت را ،قدرت اندیشیدن و
تفکر و عقل را ،این «پیامبر درون» را در وجودش
به ودیعت گذارد و پس آن گاه برای تکمیل نعمت
در حق برترین آفریده خویش ،پیامبرانی پرشمار
از جنس خود انسان در اعصار و ادوار گوناگون
برانگیخت تا رسیدن آدمی به آن چه لیاقت اوست
یعنی سعادت و کمال هموارتر شود.
در میان این بزرگ و بزرگوار رسوالن الهی ،نوح
نبی ا ،...ابراهیم خلیل ا ،...موسی کلیم ا،...
عیسی روح ا ...پیامبران اولوالعزمی بودند که
به وجود اعظم و اشرف همه فرستادگان الهی
حضرت محمد مصطفی بعثت انبیا به اراده و
مشیت و البته حکمت الهی ،ختم شد.
حضرت ختم المرسلین که حبیب ا ...است و در
همه آفرینش بی همتا اولین آیات وحی الهی و
قرآن کریم را در غار حرا به گوش جان نیوشید
از آن پس در طول  23سال پیامبری و هدایت
امت هر آن چه الزمه رشد و تکامل و سعادت بود و
هست از جانب حق تعالی برای انسان به ارمغان
آورد و چه رنج ها و سختی و زجرهایی که حبیب
خدا برای گسترش کلمه حق و اکمل ادیان به
جان نخرید.
عظیم الشان پیامبر اولوالعزمی که آن قدر تشنه
بلکه به فرموده خداوند در قرآن مجید «حریص»
باخع
به هدایت خلق بود که به نص صریح «لعلک
ُ
نفسک»جان گرانقدر و گرانمایه اش در شرف
پر کشیدن از جسم مبارکش می شد .حضرت
سیدالمرسلین همه آن چه را که ضرورت هدایت
و سعادت بشر بود و هست به بهترین شیوه ها و
زیباترین و کامل ترین کالم و نیکوترین ُخلق به
انسان و انسانیت برای همه اعصار تا قیامت هدیه
کرد تا رسید به حجةالوداع که اراده و مشیت حق
تعالی بر ابالغ امری بس مهم و سرنوشت ساز
توسط پیامبر در میان آن خیل مسلمانان از حج

یادداشت
محمد رضا حیدری

رئیس شورای اسالمی شهر مشهد

قدرخبرنگار و اهالی رسانه
را بدانیم
سوگندهایی که خداوند متعال در قرآن آورده
انگشت شمار اســت و همین نــدرت پیام ،قدر
و قیمت هــر ک ــدام از ایــن قسم هــای الــهــی را
صدچندان می کند .یعنی وقتی پروردگار عالم به
قلم و هرآن چه که می نویسد قسم می خورد ،یعنی
قدر و قامت قلم چیزی فرای اندیشه بشری است؛
یعنیاینابزارکوچکنگارشباطنینموزونخود
روی کاغذ ،همان گونه که می تواند اندیشهای
ژرف و ارزشمند را منعکس کند ،می تواند انسان
را از اوج عزت به حضیض ذلت بیندازد .خالق
بی همتا به قلم و نگارش آن قسم خورده تا به ما
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برگشته و به سرزمین ُجحفه و غدیر خم رسیده
قرار گرفت ،امری که خداوند حکیم ابالغ آن را
برابر و معادل کل رسالت حضرت خاتم و ابالغ
نکردنش را مساوی انجام ندادن رسالت حضرت
برمی شمارد و تنها خدا می داند که در لحن و
آهنگ و دل آیه «یا ایها الرسول ب َّلغ ما انزل الیک
من ربک »...چه رازها و چه اسراری نهفته است
که ابالغ آن امر الهی یعنی اعالم وصایت و والیت
و امامت علی بن ابی طالب مساوی رسالت حبیب
خدا و آن روز و آن هنگامه به نص صریح قرآن
(الیوم اکملت لکم دینکم) روز اکمال دین و اتمام
نعمت الهی می شود و بدین ترتیب به مشیت حق
تعالی و البته حکمت بالغه الهی بعثت حضرت
خاتم االنبیا که نیکوترین تقدیر برای هدایت بشر
بود و هست به اکمال دین و اتمام نعمت الهی در
غدیر خم سرانجامی نیکوتر می یابد و چون چنین
است امام صادق علیه السالم در پاسخ به سوالی
که پرسیده می شود آیا برتر و بزرگ تر از روز غدیر
وجود دارد سه بار قسم می خورند که الوا...
حضرت اشرف االنبیا در آن روز امر سرنوشت
ســازی را به فرمان الهی ابــاغ کردند که اگر
همه مسلمانان به آن پیمان و بیعت و ابالغ
الــهــی وفـــادار مــی ماندند و فرمایش رســول
گرانقدر اسالم را از سال ها پیش در «حدیث
دار» و «حدیث منزلت» و ده ها و صدها روایت و
فرمایش دیگر حضرتش در صراحت بر وصایت
و جانشینی علی بن ابی طالب که در غدیر با
عبارت «من کنت مواله فهذا علی مواله» به اوج
رسید ،به گوش دل و جان می شنیدند ،نه پس
از آن جمل و صفین و نهروانی رخ می داد و نه
عاشورایی پیش می آمد و سر فرزند رسول خدا و
سید جوانان اهل بهشت به نیزه میرفت و نه ...و
نه امروز وهابیت و تکفیری و داعشی قد علم می
کرد و نه  ...اگر به فرمان الهی در غدیر عمل می
شد و حرمت آن ابالغ و اکمال دین و اتمام نعمت
الهی با والیت امیرمومنان نگاه داشته میشد
امــروز جهان اســام بلکه جهان هستی قطعا
تقدیری غیر از آن چه دارد ،داشت.
همان علی علیه السالم تنها مولود خانه کعبه که
علی اعلی او را به علی نامبردار فرمود،
خداوند ّ
همان علی(ع) که حق تعالی به پیامبر فرمود زین
پس او را «امیرالمومنین» بخوان ،همان علی آن
بنده و عبد خالص خدا که اولین ایمان آورنده به
آیین محمدی بود ،همان علی(ع) کاتب وحی،
همان علی(ع) که بزرگ شده و هم نفس حبیب
خدا بود ،همان علی(ع) که تنها کفو زهرای اطهر
بود ،همان علی که جانفدای همیشگی پیامبر
بود و در ماجرای لیلة المبیت آن مدال افتخار

تنها برای او مقدر شد ،همان علی(ع) که شوی
صدیقه طاهره بود و پدر حسنین و زینبین ،همان
علی که به نص صریح قرآن بخشنده انگشتری
به سائل در هنگام رکــوع بــود ،همان علی(ع)
که الفتی االعلی والسیف اال ذوالفقار» ،همان
علی که اعلم ،اتقی ،ازهد ،اعدل ،اشجع خلق
بعد از محمد مصطفی بود ،همان علی که در آیه
مباهله خداوند او را جان پیامبر خواندش ،همان
علی(ع) که َکننده د ِر قلعه خیبر بود و به فرمایش
حضرت رســول ،ضربتش در یوم خندق برتر از
عبادت جن و انس بود ،همان علی که شمشیر
از پی حق می زد ،همان علی که جانش به جان
پیامبر و مرادش گره خورده بود و در هیچ غزوه ای
لحظه ای از محافظت از جان پیامبر غافل نبود و
تا آخرین لحظات در سخت ترین جنگ ها سینه
مبارکش سپر جان گران مقدار حبیب خدا بود،
همان علی(ع) که قرآن ناطق بود و اما قاسطین به
تزویر در مقابل اش قرآن بر نیزه کردند.
همان علی(ع) که تنها او امیرالمومنین است
اما جفا چنان در حق اش روا می دارند که به گاه
ضربت خوردنش در محراب عبادت و پیچیدن
خبر این مصیبت عظما در شام اموی مذهب گفته
می شود علی در مسجد چه می کرده؟ مگر او نماز
می خوانده؟!
همان عــلــی(ع) که خــود می فرماید اگــر همه
پرده ها کنار رود ذره ای به ایمان علی اضافه
نمیشود ،همان علی که در مقابل درخواست
اضافه برادرش عقیل از بیت المال آهن داغ به
دست او نزدیک می کند ،همان که باب علم نبوی
است ،همان علی که ذکرش عبادت است و همو
که قسیم نار و جنّت و ساقی کوثر ،همان علی که
همچنان مظلوم است حتی نزد برخی شیعیان،
شیعیانی که علی و مــراد و مــوالی علی(ع) را،
حضرت رسول ختمی مرتبت را به رعایت اسالم
ناب و اصول عقاید پاک و مطابق قرآن و عترت
و مراعات اخــاق نیکو و اجــرای احکام الهی
نصرت و یاری و پیروی نمی کنند ،همان علی که
نهج البالغه اش «اخ القرآن» است ولی برخی
شیعیانش حتی یک بار آن را دور نکرده اند ولی
جرج جــرداق آن دانشمندی که مسیحی بود
و  200 ...بار آن را با دقت می خواند و بررسی
میکند و کتاب صوت العدالة انسانیه را در وصف
موال مینویسد و امثال او چه خوب دریافته اند که
«ذکرُ علی عباده» ،همان علی(ع) که به لطف و
کرم و فضل الهی نام همه حق پرستان و مومنان
و مسلمانان و شیعیان در زمره محبان و موالیان و
پیروان واقعی حضرتش و جزو وفاداران به پیمان
الهی غدیر ثبت و ضبط شد.

بیاموزد قدر و بهای قلم و قلم نگاری چیست.
بیاموزد که هرآن چه برای تعالی و رشد نیاز است
از مسیر قلم می گذرد و این را هم بگوید که مواظب
قلم هایمان باشیم .بعد از این است که ذات مطلق
هستی ،موجودی را به عنوان «نبی» یا پیام آور
راهــی زندگی بشر می کند تا اخبار زندگی را
برای اشرف مخلوقات مخابره کند .خداوند منبع
الیزال خبر و پیامبر ،بزرگ خبرنگار هستی است.
کم لطفی است که به شغل و حرفه خبرنگاری
کمتر از این نگاه ،نگرشی داشته باشیم.خبر و
خبرنگاری ،حرفه ای مقدس و عشقی است که در
دل و جان یک عاشق می افتد و خواب و خوراک
شب و روز را برای رسیدن به حقیقت از او میگیرد.
آوردگاهی خطرناک که اگر پایت بلغزد ،تو را به
انتهای دره ای هولناک سوق می دهد و اگر در
مسیر حق باشی ،خانه دنیا و آخرتت آباد است.
در این مسیر چه افرادی که به اوج قله های افتخار
و اعتماد مردمی رسیدند و چه افرادی که خوار
و زبون رسانه شدند.هفدهم مردادماه ،سالروز
شهادت شهید خبرنگار محمودصارمی به عنوان

روز خبرنگار نام گذاری شده و بهانه ای است تا
از دریچه ای دیگر به خبر و رسانه نگاه کنیم .باید
قدر و قیمت خبرنگار و اهالی رسانه را بدانیم که
در این گردونه خدمت اگر یاری و شفافیت آن ها
نباشد ،سنگ روی سنگ بند نمی شود و قدم از
قدم برداشته نخواهد شد .طی سه سال اخیر
نیز مجموعه شــورای اسالمی شهر مشهد بر آن
بوده اند که همواره تعامل تنگاتنگ و خوبی با
اهالی مطبوعات و خبرگزاری ها داشته باشند
و گواه این موضوع نیز صدها خبر و گفت وگویی
است که از دل این معاشرت بیرون آمده است.
کماکان همانند روز نخست بر عهدمان با مردم و
خبرنگاران هستیم و راه و مسیر درست خدمت
را از دریچه شفافیت و ارتباط مستقیم با رسانه ها
می دانیم .اعضای پنجمین دوره پارلمان شهری
مشهد ،فرارسیدن هفدهم مرداد ،روز خبرنگار را
به تمامی خبرنگاران شهری و رسانه های جمعی
شهر ،استان و کشور تبریک عرض می کنند و
همواره دست خود را برای هم افزایی بیشتر سمت
آن ها دراز نگه می دارند.

روحانی :مجلس و قوه قضاییه تالش می کنند دولت را یاری کنند
بعضی می خواهند تحریم را نبینند ،می گویند دولت چه کار کرده؟

رئیس جمهور با اشاره به هماهنگی میان قوای
سه گانه تاکید کرد :آن هایی که میگویند مجلس
و قوه قضاییه دنبال این هستند که دولت را زمین
بزنند ،در جلسا تمان چنین چیزی نمیبینیم
و این قضاوت را ناصحیح میدانم .مجلس و قوه
قضاییه کامال لمس و حس میکنند که دولت
در چه شرایطی است و میبینیم که آن ها تالش
دارند تا دولت را یاری و کمک کنند و در جلسه
دیروز (جلسه روز سه شنبه سران قوا) هم این را
دیــدم .به گــزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست
جمهوری ،دکتر روحانی در نشست صبح گذشته
دولت همچنین با اشاره به سخنان رهبر انقالب
دربــاره تحریم و تحریف  ،افــزود  :تحریم بسیار
رنجآور است ،ولی مشکل تحریف بسیار دردآور
است .تحریم را دشمن انجام میدهد و آثار آن را
لمس میکنیم .تحریف را گاهی دشمن انجام
میدهد ،اما متاسفانه گاهی در درون کشور

تحریف رخ میدهد و این است که دردنا کتر
اســت .ایــن کــه در یــک مــیــدان جنگ در برابر
دشمنانباشیموبجنگیموکسیدربیرونبایستد
و به زخمی که در جنگ با دشمن آن زخم بر بدن ما
نشسته طعنه بزند ،درست نیست و این آدم درک
نمیکند که این سرباز در میدان جنگ است و
با دشمنان مملکت میجنگد.وی تصریح کرد:
بعضی میخواهند تحریم را نبینند ،میگویند
دولت چه کار کرده؟ چرا آن کار را نکرده؟ چرا
این کار را این جوری نکرده؟ روحانی تاکید کرد :
اعالم میکنم اگر کسی فکر بکند دولت به تنهایی
میتواند تمام مشکالت نظام را حل کند این تصور
دقیقنیست،دولتمیتواندمشکالتراحلکند
بهشرطیکهمجلس،قوهقضاییه،نیروهایمسلح
و صدا و سیما در کنارش باشند .با هم میتوانیم با
دشمن بجنگیم ،دشمن که برای نابودی دولت
نیامده ،دشمن برای نابودی نظام آمده همه باید

در کنار هم قرار بگیریم .وی افزود :بیاییم در کنار
تحریم ،حداقل تحریف را درست نکنیم .اگر هم
دشمنان تحریف درست میکنند ،در داخل آن
را دنبال و اجرا و بیان نکنیم .اشکال از تحریم
آمریکاست ،تحریم را نمیبینید ،میگوید اشکال
از آن جاست ،از این جاست ،ممکن است اشکال
از آن جا و این جا باشد ،ولی اشکال تحریم را باید
ببینیم .علت تحریم و شرایط تحریم را هم باید
ببینیم .با همه سختیهایی که هست ،قادریم
تحریم را بشکنیم ،به شرط این که اول تحریف
را بشکنیم .وی اضافه کرد :اولین تحریم را در
 100روز شکستیم نه یک ســال؛ در  100روز
در توافق موقت اولین تحریم را شکستیم .پس
چنین قدرتی داریم و این همان دولت است و این
همین امکانات است .ما یک سال فرصت داریم،
 365روز فرصت داریم خیلی کارها را میتوانیم
انجام بدهیم.

تصمیم جدید برای نقره داغ کردن اپراتورهای متخلف
بــر اســــاس جــدیــدتــریــن مــصــوبــه کمیسیون
تنظیم مــقــررات ،اپراتو رهای متخلف ملزم به
بــازگــردانــدن وجــوه گــرانفــروشــی اینترنت به
کاربران شدند .کمیسیون تنظیم مقررات ،روز

گذشته درمصوبهای اپراتورها را ملزم به توجه
به اخطار سازمان تنظیم مقررات و بازگرداندن
وجوه گرانفروشی اینترنت به کاربران کرد .در
صورت تخطی از این مصوبه ،سازمان تنظیم قادر

است روزانه  ۱۷میلیارد تومان قبض جریمه برای
اپراتور متخلف صادر کند .حال باید منتظر ماند و
دید با مصوبه ای که روز گذشته به اپراتورها ابالغ
شد ،پول کاربران به آن ها بازمی گردد یا نه؟

مردم
مردم
حرف
حرف
ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• آقــای وزیــر! شما که میگی مــرغ کیلویی
15هزار تومانه لطفا بگو کجا مرغ رو به این
قیمت می فروشند تا ما هم بریم بگیریم؟
•• اگــر مسئوالن بخواهند کنترل قیمت
زمین و مسکن مشکل نیست زیرا این چیزها
وارداتی نیست که تحریم بر آن ها اثر کنه .به
خدا قشرهای ضعیف جامعه و جوانان رنج
می برند .شما را به خدا قسم قیمت زمین و
مسکن را کاهش دهید.
••کرونا آمــده ،کافرستان که نیست .چرا
شیرهای آب را تــوی خیابان و پــارک ها و
بوستان ها بسته اید؟ اگر کسی از تشنگی
تلف بشه آیا درسته؟
••همسا نسازی مگر بــرای کمک بــه کل
بازنشستگان نیست؟ خواهشمندیم میزان
افزایش را مالحظه کنید .لطف ًا تجدید نظر
بفرمایید و فرمول جدیدی تهیه کنید.
••حداقل بگیرهای مشاغل سخت و زیان آور
و از کارافتادگان کلی را دریابید و حداقل
همسان ســازی حقوق را اعــمــال کنید با
عائلهمندی ،مستاجری ،تــورم و بیماری
شرمنده خانواده ایــم .مسئوالن محترم ما
را دریابید زندگی سخته ،نمی توانیم برای
دختر و پسرمان لوازم ازدواج تهیه کنیم.
••چرا بعضی از قوانین ما این قدر تق ولق
اســت؟ هر شخصی ،شب تصمیم میگیرد
صــبــح مــی تــوانــد زمــیــن چــنــد هــکــتــاری را
قــطــعـهبــنــدی بــفــروشــد و بــابــت ایـــن عمل
میلیاردی یک ریال مالیات نمی دهد .کدام
کشور چنین قوانینی دارد؟
•• اگر با این وضعیت شیوع بیماری و کمبود
انــرژی به جای این که کارمند بدون ارباب
رجوع صبح یک ساعت زودتر بیاد ،فقط ظهر
نیم ساعت زودتر تعطیل بشه ،اثر آن خیلی
بهتر خواهد بود.
•• با این وضع گرانی و تورمی که برایمان
درست کردید آیا باز هم انتظار دارید جوانها
به ازدواج فکر کنند؟!
••ایــن همه گرانی افسارگسیخته و بدون
کنترل از سوی دولت فقط برای این است

پیام صفحه توئیتر رهبر
انقالب در پی انفجار بیروت
توئیتر سایت رهبر انقالب توئیتی در واکنش
به انفجار بزرگ لبنان منتشر کرد .در این
توئیت آمده است؛ «در فاجعه دردناک انفجار
بندر بیروت که منجر به کشته و زخمی شدن
تعداد زیادی از مردم و خسارات شدید شده
با شهروندان عزیز لبنانی همدردیم و در کنار
آنان هستیم .صبر در برابر این حادثه ،برگ
زرینی از افتخارات لبنان خواهد بود».
▪تقدیر وزیر بهداشت لبنان از مقام معظم
رهبری ،دولت و ملت ایران

همچنین وزیر بهداشت روز گذشته در تماس
تلفنی با همتای لبنانی خود،ضمن ابراز
سالم و تسلیت به مــردم و دولــت لبنان ،از
آمادگی ایران برای کمک به این کشور خبر
داد.سعید نمکی در گفتوگوی تلفنی با وزیر
بهداشت لبنان ضمن تسلیت و همدردی با
مردم این کشور گفت :امروز با همکاری هالل
احمر ایــران ،مرحله اول کمکهای انسان
دوستانه شامل امکانات ،دارو و تجهیزات را
به لبنان ارسال کردیم و آمادگی داریم که در
این مصیبت در همه لحظهها در کنار شما و
ملت عزیز لبنان باشیم .وزیر بهداشت لبنان
نیز ضمن تشکر از مقام معظم رهبری ،دولت
و ملت ایران برای کمک به لبنان ،گفت :حتما
دولت دوست و برادر خودمان یعنی ایران را
در جریان نیازمندیها میگذاریم.

پیامك2000999 :

ایتا،

آیگپ ،

که بتواند طی مدت کوتاه باقی مانده دولت
مصوبه تشکیل وزارت بازرگانی رو بگیره حاال
معلوم نیست پشت این قضیه چه برنامه ای
دارند که می خوان این طور نشان بدن که یک
وزارتخانه مخصوص ایجاد وتفکیک شود .
••بانک کــشــاورزی مانده کــارت هــای عابر
بانکی را از 5000به  20هزار تومان افزایش
داده .لطفا پیگیری کنید.
•• به یاد داریم چندی قبل تعداد مرگ و میر به
علت ویروس کرونا در ایتالیا و اسپانیا به قدری
باال بود که امکان دفن آن ها وجود نداشت اما
امروز این رقم به یک یا دو نفر در روز رسیده.
به راستی راز موفقیت آن ها در چه بود؟ آیا
نمیشود از تجارب آن ها درس گرفت؟
••پنجره و در آهنی چهار ماه قبل برای خانه
ساختم کیلویی شش هزار تومان دیروز سوال
کردم کیلویی 24هزارتومان یا بورس کاال را
تعطیل کنید یا آهن فروش ها را از بورس کاال
اخراج کنید.
•• چرا ماموران ادارات ثبت احوال در گذشته
نام و فامیل و پسوند فامیل افراد را باتعصب
و تبعیض فراوان انتخاب ،ثبت و نام گذاری
می کرده اند؟
•• چقدر خوب بود که در این بحران گرانی
خیران با دادن وام قرض الحسنه به جوانان
و نیازمندان جامعه در واقــع گــره گشای
مشکالت معیشت ومسکن وازدواج شان
می شدند.
•• مشترک قدیمی شما از تهران هستم .بابت
پیگیری های مستمرتان برای همسان سازی
حقوق بگیران تامین اجتماعی ممنونم.
ولی خواهش می کنم به این ظلم مضاعفی
که بابت همین همسانسازی اجرا میشود
توجه کنید .کسانی که حقوق باال میگیرند
دو برابر ما که میانه حقوق هستیم دریافتی
دارند .آخر این چه عدالتی است؟
•• من یک معلول جسمی شدید هستم .سال
گذشته سازمان بهزیستی مشهد در یک اقدام
نمادین تاکسی ویژه معلوالن باتوجه به قانون
جامع حمایت ازحقوق معلوالن را راه اندازی

سروش9033337010:

کــرد ولــی تاکنون یک مــورد خدمات دهی
نداشته لطفا کمتر شعار بدهید.
••جریمه کردن برای گران فروشان کاربرد
مثبتی ندارد! چون آن ها جری تر می شوند!
باید برای شناساندن محل کسب وکار او را
پلمب کرد و پرده قرمز زد .درغیر این صورت
او عمل خود را ادامه می دهد!
•• اگــر مجلس قوانینی تصویب کند که
هیچ شخصی اطـــراف شهرها حــق قطعه
بندی زمین را نداشته باشد جلوی خیلی از
سوءاستفاده ها گرفته می شود.
•• هموطن گــرامــی ،پایت را از فرهنگ و
فرهنگیان بیرون بکش.به خدا قسم که سال
هاست به شما آدرس عوضی داده اند!
•• خواهش می کنم پیامم را چاپ کنید شاید
مشکلم حل شود .چطور می توانم یک وام پنج
میلیونی بگیرم در حالی که ضامن معتبر ندارم؟
••لطفا به خاطر جوان ها هم که شده مردم
ماسک بزنند و کمتر رفت و آمد کنند .بذارید
کنکور شون رو بدن و از این همه استرس
رهایی پیدا کنند.
•• در این شیوع فراگیر کرونا کسی که احیانا با
زبان خوش فردی را که ماسک ندارد نصیحت
می کند و هشدار می دهد ،جواب درشت و
ناسزا دریافت می کند به چه سازمانی باید
مراجعه بکند که رسیدگی شود؟
•• محض رضای خدا این قدر ارزاق مردم را
صادر نکنید .آقای خبرنگار! شما نمی توانید
از تجارت بپرسید وقتی مملکت خودش
کمبود دارد.
••شورای رقابت با افزایش قیمت نوشابه به
9هزار تومان موافقت کرده .دمش گرم که
این قدر رقابت رو داغ و مهیج نگه داشته تا
سرگرم بشیم.
••کــارگــران تأمین اجتماعی در واگــذاری
شستا امتیازی ندارند .چرا؟
••پــولــداری«مــنــش»اســت ربطی بــه میزان
دارایــی نــدارد .گدایی«صفت»است ربطی
به بی پولی ندارد .دانایی«فهم وشعور» است
ربطی به مدرک تحصیلی ندارد.

