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چراغ های تزئینی راهنمایی و رانندگی!
هر رنگ چراغهای راهنمایی و رانندگی نماد یک چیز
الهه زارعی اســت؛ ســبز حرکت ،زرد احتیاط و قرمز ایست .توجه
خبرنگار
بــه هر کــدام از این رنگهــا منجر به برقــراری نظم و
امنیــت ســرچهارراهها میشــود ،اما چگونه اســت این چراغی کــه با هدف
حفــظ جــان و ایجــاد امنیت و نظم بــرای راننــدگان و عابران پیاده ســر هر
چهارراهی تعبیه شــده ،اما برای بیشتر شــهروندان جنبه تزئینی پیدا کرده
اســت .این چراغها برای اکثر عابران پیاده به علمکهای زینتی یا شــایدم
یک قطعه اضافی در ســطح شــهر تبدیل شــده اســت که حتی نیم نگاهی
هم به آنها نمیاندازند.
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همیشــه از راننــدگان انتظار مــیرود به هر یــک از رنگها احتــرام بگذارند
حتی اگر چراغ برایشــان ســبز باشــد بازهم وظیفه آنهاســت برای عابرانی
که ســعی دارند از البهالی ماشــینها به زحمت عبور کنند ،بایستند .دیدن
این صحنهها نشــان میدهد چقدر احترام به حقوق یکدیگر کمرنگ شده
و همیشــه باید چماق قانون باالی سرمان باشــد .جالب است رانندگان در
صورت عبور از چراغ قرمز و نادیده گرفتن حقوق عابران جریمه میشــوند
و همیشه زیر ذره بین دوربینهای پلیس قرار دارند ،اما چرا این سختگیری
درخصوص افراد پیاده انجام نمیشود.
ســر هر چهارراهــی که دقت کنید اغلــب آدمها بیتوجه بــه رنگ چراغ در
حال تردد هســتند و حقی برای راننده که مدت زمانی را پشــت چراغ قرمز
معطــل مانــده قائل نیســتند .برخــی از عابران که همیشــه عجلــه دارند و
رنگهای چراغ برایشــان بیمعنی اســت ،برخی دیگر ماندن پشــت چراغ
قرمز را سوســول بــازی میدانند و با رعایت قانون بیگانه هســتند و از خطر
تصادف منجر به جرح و فوت برای خود غافل ماندهاند.
اگر تدابیری اندیشــیده شــود که قانون همان طور که برای رانندگان اعمال
میشــود برای عابران هم ســفت و ســخت درنظر گرفته شــود ،شاید از این
هرج و مرجها و آمار باالی تصادفات در چهارراهها کاســته شــود .تابســتان
امسال این مشکل با خاموشیها در سطح شهر شکل متفاوت تری به خود
گرفته و تشــدید شــده بــود ،چراکه هربار کــه برق یک منطقه قطع میشــد
چراغهــای راهنمایــی و رانندگی نیز خاموش میشــدند و در این موقعیت
نه رانندگان و نه عابران پیاده هیچ کدام نمیدانســتند حق با کیســت و هر
کدام سعی داشتند با عجله از چهارراه عبور کنند البته این شرایط برای آن
دســته از عابرانی که کالً مفهوم چراغ برایشان بیمعناست تفاوت چندانی
نداشــت ،حــال اگــر شــهروندان خــود قانونمنــد بودنــد نباید مــا در چنین
شرایطی دچار مشکل میشدیم.
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مددجویی که کارآفرین شد
مریم جهان پناه
خبرنگار

برگشتن به خاطرات  17ســال پیش برای لیال که از 15ســالگی به اصرار پدرو مادرش به
زور روانه خانه بخت میشود یعنی برگشــتن به ته بدبختی .آنقدر که حاضر نمیشود
حتی یک کلمه هم از جزئیات آن روزهای سخت زندگیش را دوباره در ذهنش یادآوری
کنــد ،خیلــی قبل ترهــا سرنوشــت او را به یکبــاره از میــدان رســالت میبرد بــه یکی از
روستاهای دورافتاده اسالمشــهر و اعتیاد همسر و ترک زن و سه بچه قد ونیم قدش او را
میکند یکی از مددجویان کمیته امداد .آنطور که خودش میگوید« :هنوز هم وجدان
مادرش بــرای تصمیم عجوالنــهای که بــرای بخت و آینــده تاریک او گرفتــه در عذاب
است ».اما حاال لیال همان دخترک  21سالهای که مجبور میشود برای سیر کردن شکم
بچه هایش ســالها کارگری کنــد ،زندگی متفاوتی از گذشــته را که برای هــر روزش تاوان
سنگینی داده است تجربه میکند .با لیال گفتوگویی انجام دادهایم که میخوانید:
ëëهمسرترامیشناختی؟
نه اون موقع ســنم کــم بود و معنــی ازدواج را
نمیدانســتم ولــی به زور مــرا به عقــد مردی
درآوردند که از قبل معتاد بود.
ëëکی همسرت خانه را ترک کرد؟
واهلل همســرم اعتیاد شــدید داشــت یــه روز از
خونه رفت بیرون و دیگه برنگشت.
ëëهنوزم خبری از همسرت نداری؟
نــه تــا بــه امــروز خبــری ازش نــدارم حتــی از
خانواده همسرم هم خبر ندارم البته نه خودم
و نــه بچــه هایم کــه اون موقــع  6 ،5و  9ســاله
بودنــد عالقــهای نداریم کــه همســرم برگرده
چون ســختیهای زیادی کشــیدیم وهمســرم
هیچ وقت کنار من و بچهها نبود.
ëëچند تا بچه داری؟
ســه تا 21 ،سالم بود که بچه آخری بدنیا اومد.
دو دختــر دارم که اآلن ازدواج کردند و یه پســر
که اونم ازدواج کرده است.
ëëیعنی اآلن تنها هستی؟
بله سه سالی میشه که تنها شدم.

ëëدرس خوندی؟
تــا راهنمایــی خونــدم خیلــی عالقــه داشــتم
درســم رو ادامه بدم ولی همســرم نگذاشــت
ومانع پیشرفت من شد اآلن اگه درس خونده
بــودم حتماً موقعیت خوبی داشــتم چون اگر
بخوام کاری کنم حتماً انجام میدم.
ëëچطورتونستیزندگیتوبچرخونی؟
بــا بدبختــی ،خــب همســرم ،مــن و بچهها رو
تنها گذاشت و رفت و من تو یکی از روستاهای
اسالمشــهر کــه کل جمعیتــش بــه  30نفــر
نمیرسید یک سال تو یه خونه خیلی کوچیک
بــدون یخچــال  ،تلویزیــون و ...بــا حداقــل
امکانات زندگی کردم.
ëëوقتی همسرت معتاد بود چرا بچه دار شدی؟
خــب فکــر میکردم اگه بچه دار بشــم دســت
از ایــن کاراش برمــیداره ولی نشــد حتی بعد
رفتنــش منتظــرش مونــدم بیــاد ولــی ازش
خبری نشد.
ëëاز کی کار کردی؟
مــا  8خواهــرو بــرادر بودیــم به همیــن خاطر

پدرو مادرم نمیتونســتن از من حمایت کنن
حتی پــدرم مخالف بود مــن بچهها رو بزرگ
کنــم ولــی من بــه هــر قیمتــی حاضــر نبودم
بچهها رو از دســت بدم بــه همین خاطر باید
کار میکردم .من از بچگی خیاطی رو دوست
داشــتم و میتونســتم بــا چنــد تکــه پارچــه
خیاطی کنم .اولش رفتم یه کارگاه و بهعنوان
یــه کارگــر بــا چرخهای صنعتــی که اصــاً کار
کــردن بــا اون رو بلــد نبــودم مشــغول بــه کار
شــدم .حدود یک ســال ونیم من از  6صبح تا
 12شــب پا بــه پای  15مرد کارگــری میکردم،
چــون محله ما کوچک بود و مــن دیروقت به
خونه میاومدم پســرم رو هم با خودم سر کار
یبردم.
م 
ëëاذیت نمیشدی این همه کار میکردی؟
چرا ولی ناچار بودم کار کنم خیلی برای کرایه
خونــه و خرج زندگی بدهکار بــودم .پدرم هم
کمکم نمیکرد و تنها بودم.
ëëچطور مددجوی کمیته امداد شدی؟
فکر کنم ســال  80بود ،هزینه تحصیل بچهها،
خونــه و ...خیلــی زیــاد بــود حتــی یــه مــاه جا
نداشــتیم بمونیم یه اتاق کرایه کرده بودم که
فقط مــن و دو تا دخترم تو اون جا میشــدیم
و پســرم تو نمازخونه مدرسه میخوابید .بعد
رفتم کمیته امداد تا کمک حالم بشــه و شدم
مددجوی کمیته امداد ،اونجا تسهیالت خوبی
بــه مــن میدادند اگر چــه کم بــود ولی خیلی
کمکم میکرد.ســال  81از کمیتــه وام گرفتم و
ایــن وام انگیزه و جرقه خوبی برای من شــد تا
پیشــرفت کنم و زن توانمندی بشــم و این شد
که ســال  83شــدم جــوان تریــن و موفقترین

کارآفرین.
ëëتا کی تحت حمایت کمیته امداد بودی؟
حــدود ســال  85بــود کــه از چرخــه حمایتــی
کمیتــه امــداد خارج شــدم البته خــودم گفتم
نمیخوام دیگه تحت پوشش باشم چون هم
توانمند شده بودم هم مستقل و الزم نبود تا از
اونها کمک بگیرم.
ëëچطوری تونســتی با ایــن همه بدهــی رو پای
خودتبایستیومستقلبشی؟
وقتــی مددجو بودم یــه خیری بــه من زمین
 160متــری تــو یکــی از شــهرک هــای نزدیک
چهاردانگه وقف کرد که اون زمین را با کمک
پســرم با بدبختی ســاختم ،حتی پسرم که تو
مدرســه تیزهوشــان درس میخوند درسش
رو به خاطــر این قضیه رها کرد تا کمک حال
من باشه .وقتی میخواستم بسازم شهرداری
جواز ســاخت نداد و مجبور شــدم غیرقانونی
و غیراصولــی دور زمیــن رو دیوار بکشــم و یه
ســر پناهی برای خودم بســازم تا زندگی کنم
حتی حاضــر بودم چادر بزنــم و زندگی کنم.
تنهــا تفریــح مــن و بچههــام رفتن بــه خونه
مادرم بود؛ یه روز که رفتیم خونه مادرم یادم
نبــود که فیتیله چراغ نفتی رو تمیز کنم و اون
باعث شد تا خونهای که بسختی ساخته بودم
از  5غــروب تا  4صبح تو آتیش بســوزه .وقتی
صبــح اومدم خونــه و دیدیــم همــه داراییم
ســوخته جفــت زانوهــام رو زمین میخ شــد.
باورتــون نمیشــه انگار رســیده بودم تــه دنیا.
از مــادرم خواســتم  10روز بچههــا رو نگه داره
تا بتونــم خودم رو جمع و جور کنم ،دوســت
نداشــتم بچههــا خونــه ســوخته رو ببینن .تو
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یکــی از تفریحــات مــا ایرانیهــا رفتــن بــه فســت فــود و
نارگل شکیبا رســتوران هاســت که ســعی داریــم در کنــار خانوادهمان
خبرنگار ســاعاتی را درایــن مکانهــا خــوش بگذرانیم ،امــا برای
اغلــب مــا پیش آمده کــه از برخورد بد پرســنل یک مجموعه شــیرینی این
تفریح به کام مان تلخ میشود.
یادمــه چنــد وقت پیش به همــراه خانوادهام به فســت فــودی رفته بودیم
همین طور که منتظر ســفارشمان نشسته بودیم حرکات یکی از پرسنل را
زیر نظر گرفته بودم .یک نوجوان  14یا  15سالهای که به جای اینکه مشغول
آمــوزش و تحصیل باشــد ،بهترین لحظات عمرش را بــا کار کردن در آنجا
ســپری میکــرد ،اما نکتهای که بیشــتر توجه مرا به خــودش جلب کرد این
بود که این پســربچه میزها را بدون مواد پاککننده و فقط با یک دســتمالی
که از کثیفی آدم حالت تهوع میگرفت تمیز میکرد و هر وسیلهای که روی
زمین افتاده بود را برمی داشت مجدد سرجایش میگذاشت! دیگر طاقتم
طــاق شــد و رفتم پیش مدیر داخلی مجموعــه و اعتراض کردم ،وی هم با
یــک عذرخواهی ســر و ته قضیه را هــم آورد! اینجا بود که بــه ذهنم خطور
کــرد چرا رســتوران دارها یا صاحبان فســت فودها با زدن یــک آگهی با این
مضمــون که به یک کار ســاده نیازمندیم بهدنبال جذب نیروهایی هســتند
کــه اغلب بتواننــد با حداقل حقوق حداکثر بهر ه وری را داشــته باشــند ،در
حالــی کــه ایــن افــراد ذرهای به فکــر حق و حقوق مشــتری یا حتی پرســنل
خــود نیســتند ،رعایت بهداشــت و آداب پذیرایی از مشــتری یکــی از نکات
بسیارمهمی است که باید بدان توجه شود.
اما اغلب این صاحبان مشاغل بهدنبال سکه رو سکه گذاشتن و سودجویی
خــود هســتند و ذرهای بــه این نکات توجهــی نمیکنند ،ســطح تحصیالت
و داشــتن آداب پذیرایــی نیروهایشــان ذرهای برایشــان اهمیــت نــدارد ،در
صورتی که در همه جای دنیا مشتری مداری یکی از اصول اولیه هر کسب و
کاری محسوب میشــود و تمام صاحبان مشاغل سعی دارند مشتریهای
خود را راضی نگهدارند تا این امر بتواند در شــهره شــدن شــان کمک کند،
اما در کشــور ما مانند بســیاری دیگر از مشــاغل فرد حتی اگر تخصص این
کار را هم نداشــته باشــد اســتخدام میشــود .اما باید گفت اگر هم با جذب
ایــن افــراد به فکــر کارآفرینی یا کاهش بیــکاری در جامعه هســتید حداقل
میتوانیــد بــا آموزش نیروها و برگــزاری دورههایی پرســنل خود را آموزش
دهید.
البتــه بایــد گفــت اتحادیه صنــف دارندگان رســتوران و ســلف ســرویسها
هم میتوانند در این زمینه نقش بســزایی داشــته باشــند یا خود این ارگان
اقــدام بــه برگــزاری دورههایی جهت آموزش نیروهای مشــغول بــه کار در
رســتورانها و فســت فودها بکند یا اینکه صاحبان این مشاغل را مجبور به
آموزش و به روزرسانی پرسنل خود بکنند.

گفت و گوی «ایران» با یکی از مددجویان موفق کمیته امداد امام خمینی (ره):

دشمن درون پیراهنمان است!
زهرا کشوری
خبرنگار

آیا تیغ هشتگ و کمپینها دیگر نمیبرد؟! پاسخ
دقیقــی وجود ندارد امــا حداقل دربــاره بازارهای
آنالیــن گردن کلفت که این چنین اســت .نه تنها
نمیبرد ،در حد یک نیش هم درد نمیکند .چند
روز است که توئیتریها هشتگ تحریم یک سایت
بــازار مجــازی را کلید زدهانــد .از این بــازار آنالین،
به غــول بازارها یاد میشــود .غولی کــه چوب زن
گرانفروشهادروانفسایگرانیهاست.هشتگها

امــا در ردیــف بیخاصیتتریــن اعتراضهــای
مجازی قرار گرفتهاند چون نه مســئولی پرســیده
اســت چهارپایتــان بــه چنــد؟ نــه کک جنابشــان
در رأس بــازار آنالیــن گزیده اســت! ســایتی که در
همین شبکه مجازی هم اکانت دارد اما حتی یک
توئیــت  ۲۴۰کاراکتری را هم خرج پاســخگویی به
معترضانش نمیکند! انگار نه انگار .تیغ که هیچ،
در حــد یــک نیش هــم واکنش نشــان نمیدهد.
قیمتهایش همچنان سر به آسمان دارد .حتی
پاییــن آمــدن قیمــت طــا و ارز هــم جلــوی این
صعود را نگرفت .گاهی تفاوت قیمت آنها با بازار

یا حتی رقبای خودشان در همین فضای مجازی
از  ۱۰میلیون تومان هم باال میزند .قیمتهایش
ســر به آسمان که میسایند ،منت تخفیف را هم
روی سر خریداران میکوباند! و شندرغاز را حواله
جیب خالی مشتری مسخ شده میکند.
اما چرا اعتراض هشتگزنان به هیچ کجای جناب
غولشــان نیســت؟ چــون مشــتری دارنــد .یعنــی
کســانی هســتند که قــاب گرفته تــا غول از ســر و
کولشان باال برود .مشتریان این سایت ،البد همان
کســانی هســتند که در اوج گرانی ،متقاضی خرید
خودرویی شدهاند که تا چند سال پیش به قیمت

 ۷میلیونیاش اعتراض داشتند! حاال چرا باید
یک غــول آنالین با چند هشــتگ ،حســاب کار
دستش بیاید؟ وقتی مشتریان دست به نقدی
دارد که زنبیل را شب قبل در صف گذاشتهاند.
این سایت! مرجع قیمتگذاری بسیاری شده.
او عنکبــوتوار مشــتری را بــه دام انداختــه! و
طعمه این دام هم طمع مشــتری اســت! این
مشــتری گاهی خــود در همین بازار فروشــنده
هــم میشــود! جنســی کــه نمیخواهــد را بــه
هرقیمتــی کــه میخواهــد در این بــازار آنالین
بــه مزایــده میگــذارد .عفونــت بــازار همیــن
خریــداری اســت کــه بــه هر قیمتــی پای بــازار
میماند .انگار که جادو شده باشد .برای همین
است اگر جایی هم صدای اعتراضی بلند شود،
گوشــی نمیشــنود و فروشــنده هم بــا صدای
بلندتــر و قیمتی بیشــتر ،جنــس را بــه خریدار
بعــدی میفروشــد .بلــه همیشــه خریــداری
هســت .همانها که در یک روز تمام دستمال
کاغذیها و نوار بهداشــتیهای فروشــگاههای
بــزرگ را جارو کردند .دســتمال کاغذی نایاب
نشــد ،فقط قیمتش اشــک از چشم کسانی که
احتکار نکرده بــودن ،درآورد .امروز کفاف پاک
کردن اشکشان را هم نمی دهد .کسانی که مثل
زامبیها نمیخواستند مغازهها را خالی کنند،
فقط میخواســتند نیازشــان را بردارنــد .بازار،
مشــتری ایرانــی را خوب میشناســد .نبضش
را تنظیــم میکند ،چون مثل موم در دســتش
اســت .انگار بازار و مشــتری از خون هم تزریق
میکنند امــا دراین میان کســانی میمیرند که
پولی برای حضور در این حراجی ندارند! چوب
بــازار را کس دیگری میزند اما چوب خط آنها
پر میشود!

این 10روز ســعی کردم وســایل خونه رو قسطی
بخــرم و ببرم خونهای که تا کچ هایش ســوخته
بود بذارم .سر  10روز وسایل رو با بدبختی تهیه
کــردم و دوبــاره رفتم ســر زندگیم .بعــد با کلی
دوندگــی مســئوالن اومــدن و وقتــی وضعیــت
زندگی منو دیدند با درخواســت مجوز ســاخت
من موافقت کردند .آخه بهشــون گفتم که من
میتونم عالوه بر اینکــه خودم را از ته بدبختی
بکشــم باال ســفرهای هم پهن کنم تــا چند نفر
از اون ســفره نــون بخورن .باالخــره به من جواز
ساخت دو طبقه دادند و بعد از  6ماه با هزینه
 138میلیون تومن تونستم دو طبقه بسازم که
اآلن تــو یه طبقه دارم زندگــی میکنم و فضای
پارکینگ رو هم کردم کارگاه.
ëëچه کاری؟
کارم تولید لباس کار مردانه است.
ëëچند تا کارگر داری؟
 22کارگر دارم پسرم هم کنار من کار میکنه.
ëëمثالً چقدر لباس تولید میکنی؟
هفتهای حداقل هزار و  500دست لباس تحویل
می دم.
ëëگفتــی دختــرات ازدواج کردن چطور تونســتی
هزینه جهیزیه اونها رو تأمین کنی؟
وقتــی من کارگری میکردم یــه مقدار پسانداز
کــردم بعــد از اینکــه شــریک صاحبــکارم جــدا
شــد و رفت مــن پیشــنهاد شــراکت دادم اولش
صاحبــکارم باورش نمیشــد بتونــم ولی بهش
اطمینــان دادم که میتونم از عهــده کارا بربیام
و همیــن طــور هــم شــد ،شــبانه روز کار کــردم و
قرض هامــو دادم .چــون خــودم خیلی ســختی
کشیدم سعی کردم بهترین جهیزیه رو برای دو
دخترم آماده کنم.
ëëبرای ازدواج اونها به مشکل برنخوردی؟
چرا برای ازدواج دخترام نیاز به اجازه پدرشــون
بــود ولــی اونها پــدر نداشــتند و نمیدونســتیم
کجاســت به خاطر این مجبور شدم کلی هزینه
کنم تا بتونم از طریق دادگاه اجازه بگیرم .خیلی
دوســت دارم یــه روزی مــا زن هــا بــه قانونی که
وجــود داره اعتراض کنیم کــه این همه زحمت
بچههــا رو میکشــیم ولــی قانــون بــرای ازدواج
اونها فقط اجازه پدر رو میخواد .مثالً من چقدر
برای بزرگ کردن دخترام زحمت کشیدم اونم
بدون پدر ولی وقتــی پای ازدواج و اجازه گرفتن
میشــه دادگاه و قانون فقط پدر رو میشناســه و
نقــش مادر نادیده گرفته میشــه .بــاور کنید من
شــب هــای زیادی رو گرســنه ســرم رو گذاشــتم
زمین تا بچه هام سیر بخوابن .همه دغدغه من
درس ،جای خواب و ســیر کردن شکم بچه هام
بوده و جز اینها به چیز دیگهای فکر نمیکردم.
ëëبرنامهای برای آینده ات داری؟
بلــه اگــه خــدا کمــک کنــه دوســت دارم کارم رو
توســعه بدم اآلن یه ســری مشکالت دارم .خب
قیمت ها باال رفته و درآمدم مثل قبل نیست.
ëëبه کسی هم کمک میکنی؟
بلــه .البته من به صدقــه دادن اعتقــادی ندارم
ولی کمکهای زیــادی به مردم میکنم .ببینید
این گذشــته من بود که باعث شــد مــن به اینجا
برسم .زندگی سالم و آبرومندی داشتم و اجازه
نــدادم کســی وارد حریــم خصوصــی من بشــه
حتی به ازدواج هم فکر نمیکنم چون احساس
میکنم مثل یه مرد شدم و روزگار باعث شده تا
خلق وخوی مردونه پیدا کنم.
ëëسؤالآخراینکهاآلناززندگیتراضیهستی؟
خدا رو شــکر اآلن یه خونه ،یه کارگاه و یه ماشین
خــوب دارم و اینکــه بــا همه ســختیهایی که در
زندگی است بازهم راضیام.

کسیمیگفت«:درطولتاریخ،ایرانیجماعت
انباریداری میکرده ،چون همیشه از قحطی و
نداری ترسیده!» اماعقل چه میگوید؟ انصاف
کجاســت!؟ چرا همه خریدار گرانی شــدهایم و
دست در جیب همدیگر بردهایم؟
آلمانهــا  ۱۴ماه شــیر را که به جانشــان بند بود
از ســفره غذایی حذف کردند تا صنایع لبنیاتی
تســلیم شود و قیمت را کاهش دهند .صنایع و
دولت تســلیم شــدند ،معذرتخواهی کردند
و قیمــت بــه قبــل از آن  ۱۴مــاه پرهیــز رســید.
امریکاییهــا فقط ســه مــاه موبایــل نخریدند!
اسپانیاییها دو ماه بازیهای فوتبال را ندیدند
تا قیمت بلیتهــا پایین آمــد .برزیلیها  ۹ماه
شیر نخوردند تا یال و کوپال شیرفروشان بریزد
و قیمتهــا را کاهــش دهنــد .چند شــب پیش
بــا اولیــن بــاران پاییــزی ،درد بــه گلویم چنگ
انداخت! درمانش دو آمپول شد ،چند قرص و
یک ســرم .خرج تزریق اما از قیمت داروها هم
بیشــتر۵۴ .هزار تومان برای تزریق یک ســرم و
دو آمپول .ســرم که سوت کشید ،حقیقت را زیر
سرم شــنیدم .پرستار میگفت«:امشب هر کی
آمد ،برایش ســرم نوشتند تا بتوانند پول تزریق
را چند برابر بگیرند ».خودش جواب سؤالش را
هم داد .وقتی مریض پول میدهد بیمارستان
چرا نگیــرد؟ از زیر عینکش نگاهی کرد و گفت:
«بــا ســرم دارو زودتر تأثیر میگــذارد .هم برای
بیمــار خــوب اســت هــم بــرای بیمارســتان».
بلــه ،هموطــن! چون نیک بنگریــم همه تزویر
میکنیم ،شــاید حتی هشتگزنان معترض به
این غول مجازی هم! تحریمها در رتبه بعدی
اثرگذاری اســت! دشمن همین جاست؛ درون
پیراهنمان!

