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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

طنز

کواکبیان :باید از خروج از برجام فرصت سازی کنیم

برای دوباره پهن شدن سفره
کاسبانتحریم!
آمار رسمی آموزشوپرورش از دانشآموزان معتاد:

 10هزار نفر نیازمند درمان!
 100هزار نفر در معرض خطر!
>

فرآیند تبدیل آینده سازان به آینده بازان،زیر سایه بی توجهی مسئوالن

بازیگر تبلیغ داعشی فیلم حاتمیکیا:
فحشهاتون ذرهای برام ارزش نداره!

از اینا بیش از این
انتظار نداریم!

ادعای رئیس انجمن مددکاری اجتماعی:
هر یک ساعت ۵۰ ،نفر در کشور وارد
زندان میشوند

از فردا صدا و سیما میگرده رابطه بین این
حجم از زندان رفتن رو با حضور در تلگرام
پیدا کنه!

علیمطهری:
نگرانیهابجانیست

تا وقتی که یه شهاب سنگ نیاد و با خاک
ترکیبمون نکنه حق اظهار نگرانی نداریم

آناتومی اپیدمیهای ناهنجار

ابوالفضلرحیمی

همکاران ما
در «آب و تاب»

رئیسمحیطزیست:
هیچ کدام از تاالبهای پنجاه گانه کشور زنده نیست

aabotab
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دبیر گروه :اسماعیل لک
طنزپردازان :ابوالفضل رحیمی ،فرزاد نیکقدم ،فائزه صدر ،زرین دورودی ،مهدی افغان

اگر دالیلی برای پابرجایی نظام هستی وجود داشته
باشد یکی از آنها نظم است .اصال اگر یک ریشه یابی
سرانگشتی هم انجام دهید کامال پیداست که نظام
بهکسی
باید از نظم نشات گرفته باشد.با گشتی سرسری در
برنخورد!
تاریــخ هم به راحتی به این نتیجه خواهید رســید
کــه رعایت یا عــدم رعایت این اصل،ریشــه تمام
اسماعیللک
استواریها و زدوده شدنهایی است که بر سرنوشت
تک تک نظامهای هنوز پابرجا یا از میان رفته سایه
افکنــده .دور و اطرافتــان را خوب نــگاه کنید؛ ما
در ایــن چرخــه گریزناپذیر،کجای راه هســتیم؟
پی و ستونهایمان را مستحکم میکنیم یا زیر پای
استواری مان را خالی؟
چیزی که بر همه عیان اســت اینکه حجم دولت ما
به تنهایی از حجم تمــام کارمندان چندین و چند
کشــور بزرگتر است و تا دلتان بخواهد مدیر و وزیر
و وکیل و وصی برای مردم کاشته و انگاشتهایم؛ تالشی کامال ابتدایی برای برقراری
هر چه فراگیرتر نظم .اما حاصل این لشگرکشی پرهزینه چه بوده؟ جز ناهماهنگی
و بی نظمی بیشتر فالن مسئول.
موعد پرداخت بدهی ســازمانی را امروز اعالم میکند و مسئول دیگری فردا انکار!
یکی مســتعفی میشود و باز هم استخدام،آن یکی چند منسب را اشغال میکند و
از پس یکی شــان هم برنمی آید.تاالبی خشک میشود و انگشت اتهام است که به
ســوی هم دراز میکنند.بازار ارز ملتهب میشود و جای روشنگری دست به دامان
مأموران میشــوند .در تمام مدت اشتغال به پست و مقامشان،پیش و بیش از آنکه
در فکر انجام وظیفه و خدمت رســانی به مردم باشند،در تالش و تکاپو برای حفظ
پســت و منسبشــان به هر قیمتیاند .بی هیچ شک خود را پایبند به نظم و نظام
میدانند و هر که را اقدام به نقدشــان کند متهم میکنند به خارج بودن از قاعده

نظم و نظامی که برای خود ســاخته اند .کدام نظم؟ کــدام .. .؟ چقدر غافل اند از
اینکه حفظ نظام در حفظ نظم است نه حذف آن.

