
آبتنيباآبيارانهاي!
عليرضا گرائي با نقل خبري از خبرگزاري تسنيم در توئيتر نوشت: طبق 
برآورد تسنيم، هر روز يك ميليارد و ۲۲۵ ميليون تومان از بيت المال صرف 
پر كردن آب استخرها و آبياري فضاي سبز واحدهاي مسكوني مناطق ۱تا ۳ 
تهران مي شود و اين در حالي است كه هنوز در بخش هاي زيادي از سيستان 

و خوزستان مردم از آب آشاميدني سالم محروم هستند! افسوس...

  محمد جهان:
جناب آقاي رئيس��ي بايد پيش از اينكه به 
خلع يد اف��راد مقصر در خصوصي س��ازي 
بپردازد به تعيين تكليف كارشناسان رسمي 
و نحوه نظارت آنها رسيدگي كند. مجراي 
فساد در كارخانه دشت مغان كارشناسان 
رس��مي بوده اس��ت. مراقب غ��ارت گنج 

مغان هاي آينده باشيم!
  علي رنجبر:

رهبر انقالب بار ها به شيوه اجراي اصل ۴۴ 
انتقاد كردند و از مصاديق بارز كارشكني در 
اجراي اين اصل غارت گنج مغان كه حاال 
خبر آمده قوه قضائيه و شخص آقاي رئيسي 
پيگير خلع يد و ابطال معامله است. دولت 
موظف به تغيير روند در اجراي اين اصل و 
ملت هم بايد اين مهم را از دولت و مجلس 

مطالبه كند. 
  باران:

از روال واگ��ذاري و غارت گن��ج مغان كه 
بگذريم به چرايي واگذاري قطعي و مالكيت 
اين س��رمايه مل��ي به بخ��ش خصوصي 
مي رس��يم. چيزي كه اصوالً مي توانس��ت 
در قالب اجاره و حق بهره برداري باش��د نه 

فروش و از دست رفتن مالكيت دولت!

  سيدمصطفي دارابي:
يعني اگه مسلماني از ش��نيدن واگذاري 
دش��ت مغان با متري ۶۵۰۰ تومن سكته 
كنه، باور كنيد رواس��ت. اين چه ش��بكه 
فاس��ديه كه هيچوقت كثافت كاري هاش 
تموم نميش��ه، هنوز داغ هپكو، هفت تپه، 
آلومينيوم س��ازي، ماشين س��ازي و كلي 
كارخونه ديگه كهنه نش��ده كه #غارت- 
گنج- مغان هم بهش اضافه شد، اي لعنت 

بر بي تدبيري.
  سعيد چراغي:

تدبير دولت براي مناطق و صنايعي كه توان 
ويران ك��ردن آنها را ن��دارد، واگذار كردن 
به اش��خاص ناصالح ب��ه نازل ترين قيمت 
اس��ت تا اين اش��خاص كه با رانت و با نام 
خصوصي سازي صاحب اين ملك ها شده اند 

ويران كردن را شروع كنند. 
  اميرحسين جهانبخشي:

دولت كشت وصنعت مغان را به ثمن بخس 
فروخته اس��ت و تالش مي كن��د تا معامله 
ابطال نشود؛ انتظار از روحاني همين رفتار 
است و الغير. تعجب از عملكرد صدا و سيما 
و مديران ارشد رسانه اي است كه بايد صداي 
مردم باشند اما هم رديف دولت قرار گرفته و 

بازپخش مستند را كنسل مي كنند!
  حسن دهقاني:

درحالي كه قيمت لبنيات روز به روز ميره 
باال و كشور در تأمين سبزي و گوشت مردم 
به توليد بيشتر داخل نياز داره دولت تدبير 
و اميد شركت كشت و صنعت مغان معروف 
به قطب كشاورزي ايران رو با نيم ميليون 
دام يكجا به يه نفر فروخته! ش��ما اس��تاد 

خرابكاري هستين نه تدبير و اميد. 
  علي صفري:

هلند با ۴۱ه��زار كيلومتر مربع، درآمدش 
از بخش كش��اورزي دو برابر درآمد ايران 
از فروش نفت اس��ت. آن وقت ما با داشتن 
چندين هلند در اي��ران، يكي  از آن همين 
دش��ت مغان به جاي بهره برداري درست 
مفت واگذارش كرديم، بعد منتظريم امريكا 
تحريم را لغو كند ت��ا گندم و خوراك دام و 

طيور وارد كنيم. 
  بهنام پيداكالياني:

در كنار تالش ب��راي خلع ي��د از خريدار 
كشت و صنعت مغان، بايد تالش كرد اين 
اختاپوس��ي كه بر صنايع مختلف كش��ور 
چنگ اندازي كرده محاكمه ش��ود! از اين 
دست واگذاري هاي بي سر و صدا را خيلي 

شنيده ايد. خلع يد اولويت دوم ماجراست، 
غارتگر اصلي واگذاركننده اس��ت كه بايد 

محاكمه شود!
  كاربري با نام »فاميل دور«:

خالصه غارت گنج مغان اينه كه يه منطقه 
حاصلخيزي بزرگ تر از شيراز، با حقابه از 
ارس كه ميتونه منبع درآمد كشور باشه رو 
به عنوان شركت زيان  ده! با يك دهم قيمت 
و تنفس دوساله و در ۱۰ قسط، به يك نفر 
واگذاركردن! با به حداقل رسوندن درآمد 
نفتي و مفت دادن سرمايه هاي ملي، دولت 

داره كشور رو ورشكسته ميكنه. 
  سعيد نوروزي:

واگذاري رانتي كشت  و صنعت مغان و امثال 
آن جنايت است در حق شركت ها و هزاران 
كارگري كه وضعيت امروز آنها با مش��كل 
روبه رو شده! حاال كه قوه قضائيه به آن ورود 
كرده است بايد تمام مسئوالن و نهادهايي 
كه قانون را له كرده و از رانت استفاده برده اند 

به اشد مجازات محكوم شوند. 
  رسول پورتيمور:

س��ازمان خصوصي س��ازي يكم ديگه كار 
كنه ميشه در كنار ش��اهان قاجار ثبتش 

كنيم تو تاريخ!

دكتر احس��ان رضايي، نويسنده و منتقد 
ادبي، در كانال تلگرامي خود نوش��ت: در 
مورد ترجمه هاي مك��رر و همزمان از يك 
اثر، بهترين روش انتخاب، مقايس��ه چند 
پاراگ��راف مختلف از مت��ن اين ترجمه ها 
با همديگر اس��ت. اينجا اولين پاراگراف از 
فصل اول رمان مشهور و معروف »مرشد 
و مارگريتا« بولگاكف را ب��ا چهار ترجمه 
مختلف مي بينيد. جايي كه دو شاعر روس 
دارند در پاركي در مسكو با هم گپ مي زنند 
و بحث هاي كمونيستي درباره وجود خدا 
مي كنند و ش��يطان هم كه دست بر قضا 
در آن روز در مسكو است ميان حرف آنها 
مي پرد ولي آنها به ش��يطان مي خندند و 
ماجرا شروع مي ش��ود. طبيعتاً پاراگراف 
اول توصيف شخصيت ها و فضاي داستان 
است و در عين حال، مدخلي براي ورود به 
بقيه داستان كه نبايد زياد طول بكشد. اين 
مقايسه توسط صفحه اينستاگرامي جعبه 
انجام شده است. قبل از خواندن، اين چند 
نكته را هم داشته باشيد كه ترجمه عباس 
ميالني اولين ترجمه از اين رمان اس��ت، 
ترجمه بهمن فرزانه بعد از درگذش��تش 
منتشر شد و تغيير عنوانش در سال جاري 
بحثي برانگيخ��ت )ابتدا رمان ب��ا عنوان 
»استاد و مارگريتا« منتشر شده بود ولي 
امس��ال با نظر خانواده آن مرحوم، ش��د 
همان عنوان آشناي »مرشد و ماگريتا«( 
و ترجمه آتش بر آب از روس��ي انجام شده 
است. آن گربه روي جلدها هم »بهيموت« 
از شخصيت هاي داستان، گربه سخنگو و 

دستيار شيطان است. 
  پاراگرافي از متن اصلي:

 Mikhail Bulgakov: At the hour
 of the hot spring sunset two
citizens appeared at the P -

 triarchs Ponds. One of them,
 approximately forty years old,
 dressed in a grey summer suit,
 was short, dark- haired, plump,
bald, and carried his respec -

 able fedora hat in his hand. His
 neatly shaven face was adorned
 with black horn- rimmed
 glasses of a supernatural size.
 The other, a broad- shouldered
young man with tousled re -

 dish hair, his checkered cap
 cocked back on his head, was
wearing a cowboy shirt, wri -

 kled white trousers and black
)sneakers. )English translate

  ترجمه عباس ميالني )۶۲(:
هنگام غروب گرم بهاري دو همشهري در 
بركه هاي بَطركي ديده مي ش��دند. اولي 
۴۰ سالي داشت؛ كت و ش��لوار تابستاني 
خاكستري رنگي پوشيده بود، كوتاه قد بود 
و مو مشكي، پروار بود و كم مو. لبه شاپوي 
نونوارش را به دست داش��ت و صورت دو 

تيغه كرده اش را عينك دس��ته ش��اخي 
تي��ره اي در ان��دازه اي غيرطبيعي زينت 
مي داد. ديگري مردي بود جوان، چهارشانه 
با موهاي فرفري قرمز و كاله چهارخانه اي 
كه آن را به عقب س��رش رانده بود؛ بلوز و 
شلوار سفيد چروكيده و كفش هاي كتاني 

مشكي پوشيده بود. 
  ترجمه پرويز شهدي )۹۴(:

در غروب يك روز بهاري گرم، سر وكله دو 
شهروند در گردش��گاه »بركه پدرساالر« 
پيدا شد. اولي كه ۴۰ ساله به نظر مي آمد، 
كت و ش��لوار تابس��تاني نازك��ي به رنگ 
خاكستري روش��ن پوش��يده بود؛ قدش 
كوتاه بود، اما بدني پروپيمان داشت، حتي 
مي شود گفت كمي چاق با موهاي قهوه اي 
كم پشت و صورت به دقت اصالح شده اش 
را عينك شاخي سياه و به طرز اغراق آميزي 
بزرگ تزئين مي كرد، اما كالهش، اگرچه 
جنس و ساخت مناسبي داشت، آن را مانند 
نان شيريني توي روغن سرخ شده اي كه از 
فروشندگان سيار نبش كوچه ها مي توان 
خريد، توي دستش مچاله كرده بود. فرد 
همراهش جواني قوي هيكل بود با موهاي 

حنايي بلند كه مثل خاشاكي از كاله لبه دار 
چهارخانه اش كه با سهل انگاري پس سرش 
گذاش��ته بود، بي��رون زده بودند، پيراهن 
گاوچران ها و شلوار سفيد و پرچروكي به 
تن داشت و كفش هاي تخت جلوباز به پا. 

  ترجمه بهمن فرزانه )۹۶(:
در غ��روب يك روز گرم به��اري دو مرد در 
پارك بركه هاي پدرساالر گردش مي كردند. 
اولي ح��دوداً ۴۰ س��اله و كت وش��لواري 
خاكستري رنگ و تابستاني به تن داشت، 
نسبتاً قدكوتاه بود، موهاي تيره و قيافه اي 
سالم داشت، باالي سرش طاس بود. كاله 
خود را در دست گرفته بود، چهره اش كه به 
دقت ريش آن تراشيده شده بود با عينكي 
بسيار بزرگ تزئين شده بود كه قابي از جنس 
شاخ سياه رنگ داشت. ديگري جوانكي بود 
چهارشانه، گيسوان خرمايي رنگ داشت كه 
حلقه هاي آن آش��فته و به هم ريخته بود و 
يك كاله بِره شطرنجي پشت سرش گذاشته 
بود، پيراهني شطرنجي به تن داشت، شلوار 
س��فيدش چروك بود و كفشي سياه رنگ 

به پا داشت. 
  ترجمه حميدرضا آتش برآب )۹۸(:

روزي از روزه��اي به��ار، دم غروب��ي ب��ا 
گرمايي بي سابقه، س��ر وكله دو شهروند 
در حوالي بركه پاتريارشي مسكو پيدا شد. 
يكي تقريباً ۴۰ س��اله، با لباس تابستاني 
خاكستري رنگ، قدكوتاه و چاق و طاس كه 
كاله شاپوي آبرومندش را دستش گرفته 
و عينك دسته شاخي سياهي هم با ابعادي 
غيرع��ادي روي صورت ش��ش تيغه اش 
نشسته بود. دومي، مرد جوان چهارشانه اي 
كه موهاي ژوليده اش ب��ه قرمزي مي زد، 
كاله شطرنجي اش را تا پس سر عقب داده 
بود و پيراهن كابويي و شلوار سفيد چروكي 

تنش بود با كفش كتاني مشكي. 
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مراقب غارت گنج مغان های آینده باشید
فرياد اعتراض كاربران شبكه هاي اجتماعي در پي افشاي خصوصي سازي پر ابهام دشت مغان

پخش مستندي با نام »متري شش و نيم« صداي اعتراض بسياري از دلسوزان را درآورده 
است. در اين مستند كه به همت گروه »پايش« ساخته شده است، نشان داده مي شود كه 
»مساحتي بزرگ تر از شهر شيراز همراه يك ميليون متر مربع فضاي صنعتي و تأسيساتي با 
حقآبه اختصاصي از رودخانه ارس به يك نفر واگذار شده است!« آنطور كه در مستند آمده 
است كشت و صنعت مغان در حالي بعد از خصوصي سازي از رونق افتاده كه »روزگاري قطب 
كشاورزي ايران بوده و همه بذر ذرت ايران از اين شركت يا بهتر است بگوييم از اين شهر 

واگذار شده تأمين مي شده است.« فاجعه آنجاست كه اين منطقه با تمامي ظرفيت هايش 
تنها از قرار متري ۶/5 هزار تومان قيمت  گذاري شده است! هر چند اين مستند تنها يك بار از 
صداوسيما پخش و بازپخش آن با فشار گروه هاي ذي نفع لغو شد اما پاي قوه قضائيه به مسئله 
باز شده است. البته برخي  كاربران خبر داده اند دولت مانع لغو قرارداد شده است. دولتي ها 
تاكنون اما موضع شفافي در اين خصوص نگرفته اند و اين مسئله باعث شده است كاربران 
بيش از پيش به مسئله معترض شوند. در ادامه بخشي از واكنش هاي كاربران را مي خوانيد. 

پيامپنهانونمادهادرانيميشنهايخارجي
قابلسانسورنيست

كانال »وايپ« در پيام رسان »بله« نوشت: فيلم ها و انيميشن هاي خارجي 
به صورت انتخاب شده و پس از نظارت در تلويزيون پخش مي شود، بديهي 
ا س��ت در صورت نظارت دقيق، تصاوير و كالم مبتذل زيرتيغ سانسور 
خواهد رفت. نكته حائز اهميت در اين ميان محتواي انيميشن هاست كه 
طبعاً داراي مضاميني متناسب با فرهنگ توليدكنندگان و حتي مبتني بر 
سياست و ايدئولوژي كشور هاست. مضاميني كه مغاير با فرهنگ و سبك 
زندگي كودك و نوجوان ايراني ا ست و حذف آسيب هاي آن با سانسور و 
تغيير، ساده انديشي است.  مراكز مهم و مطرح توليدكننده اين محصوالت 
به دنبال تربيت سربازان خود در دنيا هستند، بنابراين انتظار تربيت انسان 
تراز و اثرگذار كه انقالب اسالمي داعيه دار آن است، با خوراك ذهني و 
روحي غير توحيدي و مملو از نماد و پيام هاي القايي پيدا و پنهان نهفته 
در آنها آب در هاون كوبيدني بيش نيست.  با اين اوصاف آيا بهتر نيست 
با افزايش توليدات داخلي و جهت دهي استعدادهاي بي شمار هنرمندان 
جوان عرضه محصوالت خارجي را به حداقل رساند؟ بسيارند استعدادها 
و ظرفيت هاي هنري جوان و متعهد كه قدرت تحول و توليد محصوالت 
داخلي متناسب با سبك زندگي ايراني- سالمي را دارند، اما اين مهم، نياز 
به مديران شجاع، مخلص و مدبر دارد تا از باور توليد آبگوشت بزباش عبور 

كنند و توان تغييرات بنيادين را داشته باشند. 

تقليدگوگلازبايدوچيني
معصومه نصيري در كانال تلگرامي »عصر هوشمندي« نوشت: گوگل 
اليه جديدي به Google Maps اضافه كرده است كه تعداد مبتاليان 
جديد هر منطقه به ويروس كرونا را به نمايش مي گذارد.  اين اليه جديد از 
طريق اپديت گوگل مپز طي هفته آينده براي اندرويد و iOS فعال خواهد 
شد. اين درحالي است كه پيش از اين و در ابتداي شيوع كرونا بايدو مپ، 
اپليكيشن نقش��ه يابي چيني، اين امكان را براي چين فراهم كرده بود.  
نكته: چيزي كه چين را در حوزه سايبري مستقل و پيشرو كرده است 
در درجه اول باور ضرورت اس��تقالل در اين زمينه، دوم قبول اينكه اگر 
بخواهيم مي توانيم و س��وم اعتماد به توان داخل��ي و عدم ترس از قطع 
وابستگي به خارج از مرزهايش است. از مستقل شدن نترسيم. استقالل 
در هيچ منبع علمي به معني انزوا و قطع ارتباط با دنيا نيست. استقالل 

يعني بتوانيم مقتدرانه با دنيا در ارتباط باشيم نه از موضع ضعف. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تالش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

پروردگاراستكهبههستيشما
طمأنينهميدهد

آيت اهلل حق شناس:
دل را بايد به كمك پروردگار از تعلقات خالي كرد. اگر دل به اين 
دنيا بسته شود، اول چيزي كه نصيبش شود،  غصه هاي بي جهت 
است. تعلقات كه زياد شود انس��ان به هالكت مي رسد. پروردگار 
و آرام جان اس��ت كه به هستي ش��ما طمأنينه مي دهد، فراغت 
مي دهد، تمام افكار واهي، تعلقات و شواغل را از صفحه دل خارج 
مي كند و اگر توجه به حضرت حق كم شد، خياالت بر شما مسلط 
خواهد شد. تا زماني كه توجه به نفس و حظوظات نفس باشد، از 
حضور حضرت حق )جل جالله( خبري نيست. مهاجر كسي است 
كه از بدي ها برحذر باشد و با هواي نفسش مبارزه كند. اگر خواهي 

بيابي فيض ديدار/ به جز اين دل دلي ديگر بدست آر. 
منبع: كانال تلگرامي نشِر بيانات و دستورالعمل هاي علماي اسالم

   سبوي دوست

    تصویر منتخب

كانال »محافظان ايران« در تلگرام با استناد 
به بخشي از خاطرات ش��هيد سردار شهيد 
مهدي باكري نوشت: يك روز گرم تابستان، 
شهيد مهندس مهدي باكري، فرمانده دالور 
لشكر ۳۱ عاشورا از محور به قرارگاه بازگشت. 
يكي از بچه ها كه تش��نگي مفرط او را ديد، 
يك كمپوت گيالس خنك براي ايش��ان باز 
كرد. مهدي قدري آن را در دس��ت گرفت و 
نزديك دهان برد كه ناگهان چهره اش تغيير 
كرد و پرس��يد: »امروز به بچه هاي بسيجي 
هم كمپوت داده ايد؟« جواب دادند: »نه، جزو 

جيره امروز نبوده است.« مهدي با ناراحتي 
پرس��يد: »پس چرا اين كمپوت را براي من 
باز كردي��د؟« گفتند: »ديديم ش��ما خيلي 
خسته و تشنه ايد گفتيم كي بخورد بهتر از 
شما.« مهدي اين حرف ها را شنيد، با خشم 
پاسخ داد: »از من بهتر، بچه هاي بسيجي اند 
كه بي هيچ چشمداشتي مي جنگند و جان 
مي دهند.« به او گفتن��د: »حاال باز كرده ايم، 
بخوريد و به خودتان اينقدر سخت نگيريد.« 
مهدي با صداي گرفته اي به آن برادر پاسخ داد: 

»خودت بخور تا در آن دنيا جوابگو باشي!«

خودتبخورتادرآندنياجوابگوباشي!

در بيستم ژوئيه يعني يك روز پيش از انتخابات پارلمان من عازم ژاپن و كره جنوبي 
شدم تا درباره مسائل مربوط به هزينه هاي پايه صحبت كنم. حاال كه معلوم شده بود 
اگر ترامپ بخواهد تماسي هم با زلنسكي بگيرد اين قطعاً بعد از انتخابات رادا خواهد 
بود، از داخل هواپيما با كوپرمن صحبت كردم تا از او بخواهم با دنيليوك تماس بگيرد و 
مؤدبانه به او بگويد ديگر به ساندلند گوش ندهد. اندكي بعد كوپرمن گزارش صحبتش 
را به من داد و گفت دنيليوك بابت شنيدن اين حرف بسيار قدردان بوده است. جالب تر 

اينكه دنيليوك گفته بود ديدار يا تماس ترامپ و زلنسكي، ايده ساندلند بوده، نه او!
خالصه نتيجه انتخابات اين شد كه حاميان زلنسكي با كسب ۴۳درصد آرا در انتخابات 
موفق ش��دند. اين مقدار آرا كافي بود تا حزبش��ان و نامزدهاي مستقل همسو با آنها 
بتوانند اكثريت عملياتي رادا را در دست بگيرند. اميدوار بودم اين مرحله اي مهم براي 

بازگرداندن امور به مسير درست شان باشد. 
من پيش از ظهر ۲۵ ژوئيه كه تماس مش��هور ترامپ و زلنس��كي برقرار شد، از آسيا 
بازگشتم. البته ساعت 9صبح آن روز گزارش مختصري را به ترامپ داده بودم. تصور 
مي كردم اين تماس هم اساساً تكرار همان تماس تبريك صوري اي است كه ترامپ 
عصر پيروزي زلنسكي در دور دوم رياست جمهوري گرفته بود. من به ترامپ توضيح 
دادم كه اوكراين، در عوض ناوها و خدمه هايي كه روسيه در قضاياي ۲۰۱8 تنگه كرچ 
توقيف كرده است، يك تانكر روسي و خدمه اش را توقيف كرده و اين نشان دهنده عزم 
جدي و راسخ زلنسكي و تيمش براي ايستادگي بر مواضع شان است. ساندلند هنگام 
ارائه اين گزارش به ترامپ حاضر نبود كه اگر بود، اولين باري مي شد كه يك سفير در 
فرآيند گزارش دهي از اين نوع دخالت مي كرد. هرچند  او از طريق مولواني ساعت 7:۳۰ 

صبح با ترامپ صحبت كرده بود و خدا مي داند  چه پروپاگاندايي به پا كرده بود!
نسخه اي كه من از تماس ميان ترامپ و زلنسكي گوش دادم همان نسخه متداولي بود كه 
از سوي دفترداران شوراي امنيت ملي تدوين مي شد و در دسترس عموم قرار مي گرفت 
البته اين نسخه شباهتي به نسخه هاي پياده شده اي كه در دادگاه هاي محل استناد است، 
ندارد. در آن وقت تصور نمي كردم اين مكالمات و حرف هاي ترامپ در آن نشان دهنده 
تغيير خاصي در مواضع ما باشد به خصوص آنكه كمك هاي نظامي ما همان وقت هم با 
تخيالت جولياني پيوند خورده بود. من در واقع آن تماس و حرف هايي را كه در آن زده 

شده بود، نقطه عطفي نمي دانستم بلكه آجري روي آجرهاي ديوار قبلي مي ديدم. 

 پاورقي »جوان«  
از» اتاق حوادث« جان  بولتون

73
ترجمه:  محمدصادق عبد اللهي

 ترامپ را متوجه عزم جدي زلنسكي 
و تیمش كردم

روشيبرايانتخاببهترينترجمهيككتاب
   تحلیل


