
مدرسه ی خیلی انتفاعی!!
اميرحسين خوشحال

در دبستان های غیردولتی
می زدم هی چرخ چندين ساعتی

تا کنم فرزند خود را ثبت نام
تا نباشد مثل بابايش عوام!

بعد کلی جستجوی بی امان
يافتم يك مدرسه نزديك مان

وارد دفتر شدم گفتم: سالم 
آمدم اين جا برای ثبت نام

گفت آقای مدير از پشت میز
پر کنید اين فرم را، لطفاً تمیز!

با غرور و با تفاخر مثل شیر
فرم را پر کردم و دادم مدير

ناگهان ديدم مدير محترم
می نويسد مطلبی را با قلم

گفت: از صرف زمان پرهیز کن
ابتدا اين فیش را واريز کن!

تا که ديدم فیش را، حیران شدم
مثل يك مرغابِی بريان شدم!

مثل آن فنچی که باشد در قفس
رو به ايشان کردم و گفتم سپس

مبلغ فیش شما جان کاه بود
قیمتش هم نرخ دانشگاه بود!

بچه ام را با چنین پول خفن
میبرم دانشگهی در »منهتن«

آمدم از مدرسه بی جنب وجوش
شیر بودم اول و گشتم چو موش!

سعید صادقی

سعید صادقی

از وقتــی کمیســیون اصــل 90 تصمیــم گرفــت فیش هــای 
حقوقــی و پاداش هــای نامتعــارف را بررســی کنــد، فــردی 
ــه اخــالق و عــدم  ــه »بگم بگــم« سیاســیون را ب مشــهور ب
ــم  ــرد و بگم بگ ــه ک ــی توصی ــث سیاس ــاگری در مباح افش
او تبديــل شــد بــه »نگــو نگــو«، خــب شــايد نگــران ايــن 
موضــوع بــوده کــه دکل هــای نفتــی بــه آن بزرگــی زبــان 

بــاز کننــد و بگوينــد کــه کجــا ســوخت شــدند.
ــای  ــی در فض ــای نجوم ــه حقوق ه ــد ک ــور ش ــاًل چط اص
ــی  ــته از ک ــی می خواس ــه کس ــد و چ ــش ش ــازی پخ مج
انتقــام بگیــرد کــه فیــش حقوقــی طــرف را منتشــر کــرده 
و نمی دانســته زمیــن گــرد اســت و نوبــت بــه خــودش هــم 
ــه  ــن تك ــی رخ داد و اي ــن اتفاق ــه چنی ــاال ک ــد؛ ح می رس
کاغذهــا َعلَــم شــدند؛ طوری کــه عددهــای رويــش آن قــدر 
زيــاد اســت کــه انگشــتان دســت هــم بــرای شمارشــش ول 
معطلنــد و بايــد از گزينه هــای آخــر، يعنــی چنــد صــدگان 
ــرد و در نهايــت وام  هــای گرفتــه شــده را  میلیــون بهــره ب
کــه اصــاًل ولــش کــن؛ چــرا کــه کل سیســتم حســابداری 

ــاد فنــا داد. ــه ب و نرم افزارهــای طراحــی شــده را بايــد ب
ايــن خــط نمــودار در حــدی باالســت کــه همــه را درگیــر 
بررســی و رونمايــی تك تــك فیش هــای حقوقــی مســؤالن 
ــار بــه طــور قطــع  کــرد و البتــه جمــع آوری آن هــا و اين ب
می تــوان گفــت کــه زمیــن گــرد اســت کــه از جمــع آوری 

ديــش ملــت بــه جمــع آوری فیــش مســؤالن رســید.
ــی وارد  ــه حت ــت ک ــش رف ــا پی ــا آن ج ــوع ت ــن موض و اي
خطبه هــای نمــاز جمعــه شــد و ســاعت ها بــا پتــك 
ــرافی و  ــوی اش ــردم، خ ــه م ــد ک ــؤلین زدن ــر مس ــه س ب

ــد تحمــل  ــارف برخــی مســئوالن را نمی توانن حقوق هــای نامتع
کننــد امــا همیــن مــردم کــه ايــن ماجــرا را مثــل يــك پــازل 
ــد  ــد بدانن ــت دارن ــده و دوس ــذاب ش ــان ج ــد برای ش می دانن
کــه آيــا جماعــت روحانیــون هــم از آن تكــه کاغذهــا دارنــد کــه 
بخواهنــد منتشــر کننــد؟! ايــن هــم از آن جــا نشــأت گرفــت کــه 
وزيــر کار اعــالم کــرده بــود فیش هــای حقوقــی مســؤالن وزارت 
ــه ی  ــئولی از جامع ــايد مس ــم ش ــد. گفتی ــر می کن کار را منتش
ــع کنــد از اعــدادی کــه  روحانیــت هــم بخواهــد مــردم را مطل

ــه ايــن قشــر اســت. ــوط ب مرب
ــت آن  ــد نیس ــی، ب ــای حقوق ــی فیش ه ــارغ از بررس ــاال ف و ح
ــی  ــم بررس ــوند ه ــا می ش ــا جابه ج ــر میزه ــه زي ــی ک پول هاي

شــود.

حقوق های نامتعارف
س. جهرمی
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