
کی قرار است با مردم آشتی کنیم؟
ســیاوش باقی| اگر کســی بخواهد 
برآیند همه سیاســت و جهت گیری های 
نظام و کشــور در روزهای اخیر را به شکل 
خالصه شــرح بدهد، شــاید مثالی بهتر از 
»تشکر سردار ســلیمانی از روحانی« پیدا 
نکند. تشــکری که به خوبی نشان می دهد 
همه قــدرت نظامی مــا پشــت دولت و 
دیپلماسی سیاسی ایســتاده و از آن طرف 
همه تالش های دیپلماتیــک ما در جهت 
تأمین مصالح کشور و همسو با تقویت بنیه 
نظامی و استقالل طلبی ایران است. انتظار 
دیگری هم نباید داشت. وضع بحرانی است 
به طوری که معــاون اول رئیس جمهوری 
و دیگر مقامات باالدســتی ابایــی ندارند 
از این که شــرایط را جنگــی بخوانند. در 
شــرایط جنگ هم بزرگترین عاملی که به 
کمک می آید و می تواند شکســت نخوردن 
را تضمین کند، کنارگذاشــتن اختالفات و 
همراهی مسئوالن و اعتماد و حمایت مردم 
از آنهاســت. پیام صمیمانه و هوشمندانه 
سردار سلیمانی نشــان می دهد بخشی از 
این همدلی درحال شــکل گرفتن اســت. 
نیروهای اصیل انقالب می دانند که شرایط 
دشوار جای تسویه حســاب های سیاسی 
نیســت. نیازی نیســت همه ســلیقه ها و 
نگاه های متفاوت شــان را کنــار بگذارند 
و فرامــوش کنند، حتی درهــای انتقاد را 
هم نباید بســت، اما توجه به این نکته که 
انتقادها نباید منجر بــه تضعیف خط اول 
جبهه شود و این که می شــود رقابت ها را 
برای وقت بهتری گذاشــت، رمــز عبور از 

آتش خواهد بود. 
این فراســت و روشن اندیشــی را همه 
جا نمی تــوان دیــد. هنوز کم نیســتند 
جریان هــای سیاســی و چهره هایی که 
فارغ از بحــران بزرگ کشــور، به دنبال 
تسویه حساب های خود هستند و ترجیح 
می دهند دولت را ناکار کنند، حتی اگر به 
قیمت از دست رفتن مملکت باشد. اقلیتی 
که معتقدند دیگی که برای آنها نجوشد، 
بهتر است سر ســگ در آن بجوشد، حتی 
اگر این دیگ بود و نبود ایران باشد. برای 
همین هم هســت که همچنــان صدای 

طبل هــای مخالفت شــان بلند اســت و 
در رســانه هایی که در اختیار دارند، یک 
لحظه دست از آتش افروزی برنمی دارند. 
جای تأسف اســت که این صدا به وضوح 
از رسانه ملی هم شــنیده می شود و این 
رســانه هم با وجود همــه تأکیدات دل 
بر تضعیف دولت و ســیاهنمایی بســته. 
برنامه هایی کــه نوک پیــکان انتقادات 
را بــه ســوی قوه مجریه می گیرنــد و به 
اســم دلســوزی برای مردم و نشان دادن 
مشکالت، فقط به دنبال مقصر نشان دادن 

دولت و زدن روحانی هستند. 
در ســوی دیگر هم با کسانی مواجهیم 
که به جای تــالش برای جلــب رضایت 
ملی و همراه کردن افکارعمومی، به جای 
رفع دلخوری هــا و موانعی که میان مردم 
و مســئوالن فاصله انداختــه، همچنان 
ناراضی ترا شــی می کننــد. صحبــت از 
فیلترکردن اینستاگرام و ایجاد محدودیت 
بیشتر در جامعه، ایجاد نارضایتی در میان 
دانشجویان و اقشــار تاثیرگذار و مرجع و 
پافشاری برای بســته نگه داشتن درهایی 
که بازشدنشان هزینه ای ندارد و به راحتی 
می توانــد اعتماد و اطمینــان را به مردم 
برگرداند جز عمیق ترکردن شکاف ها چه 
حاصلی دارد؟ جز این که مــردم را ناامید 
کند و در این شــرایط بغرنج بخشــی از 
جامعــه را از حمایت و همراهی رویگردان 

کند.
مردم بشدت تحت فشارهای اقتصادی 
و زیســتی اند و در ایــن موقعیت چاره ای 
جز بازکردن گره هــای بی مورد و قدیمی 
نیســت. این که هنــوز در بخش هایی از 
حاکمیــت عــده ای دل به ایــن گره ها و 
قفل ها بسته اند و با همه توان ایستاده اند تا 
گشایشی در زندگی مردم به وجود نیاید، 
اگر تمهید دشمن نباشد و رذیالنه نابودی 
کشــور را دنبال نکند، نهایت بی تدبیری و 
جهالت است. مشــکل اینجاست که این 
اقلیت دردسرســاز همچنان حاشیه امنی 
دارند و تصمیم ساز و تصمیم گیرند و انگار 
تا پایان غم انگیز را به چشــم نبینند، قصد 

ندارند دست بردارند.   

یادداشت

جوان گرايي در دولت يك ضرورت است و نه يك انتخاب 
اتفاقات ماه هاي اخیــر و بویژه در دو هفته 
گذشته نشان داد که جوان گرایي در چینش 
کابینه بیش از آن که یک انتخاب باشد، یک 
ضرورت و الزام اســت. در  سال 1392 چنین 
انتظــاري وجود داشــت که کابینــه با یک 
پوســت اندازي نسلي مواجه شــود، ولي به 
عللي که قابل درک بود، ایــن اتفاق رخ نداد. 
مهمترین علت آن، ضرورت عبور از وضعیتي 
بود که دولت قبلي طي ســال هاي 1384 تا 
1392 در کشور ایجاد کرده بود، ضمن آن که 
در آن 8سال، بسیاري از نیروها ازجمله جوانان 
حذف شده بودند؛ در نتیجه رئیس جمهوری 
در  سال 1392، چاره اي نداشت جز آن که در 
درجه اول از نیروهاي تجربه پس داده و پا به 
سن گذشته استفاده کند، ولي طبیعي بود که 
طي سال هاي 1392 تا 1396 باید جوانان در 
ســطوح پایین تر از وزرا به میدان مي آمدند و 
بهترین هاي آنان براي ورود به کابینه در دور 

دوم ریاست جمهوری آزمون مي شدند.
چرا چنین تحولي ضروري بود؟ اول این که 
انتقال تجربه میان نسل هاي گوناگون باید به 
مرور انجام شــود و معنا ندارد که یک نسل از 

40 سال پیش تاکنون همواره در مصدر امور 
باشد. این به معناي شکســت آنان است که 
نتوانسته اند جواناني را تربیت کنند که پس 
از 40 ســال هنوز شایســته جایگزیني آنان 
نباشــند. علت بعدي، جوان گرایي در سطح 
جهاني اســت. نگاهي حتي به کشــورهاي 
غربي نشــان مي دهد که رهبران جوان این 
کشورها، پا به پاي رهبران ُمِسن و بهتر از آنان 
توانسته اند نظرات مردم را جلب کنند. آنان 
با ســبک زندگي و مطالبات مردم آشنایی و 
انطباق پذیري بیشــتري دارند. کمتر ُدگم 
هستند و بسیار انعطاف پذیر نشان مي دهند. 
پرتحرک و پویاتر هستند. این به معناي آن 
نیست که همه جوانان لزوما بهتر از افراد پا به 
سن گذاشته هستند، ولي به علل روشن و در 
میدان عمل باید جوانان را وارد کرد. افراد پا به 
سن گذاشته بیشتر باید در نقش مشاور حاضر 

شوند.
افراد پا به سن گذاشته، به نسبت محافظه کار 
هستند و در تار و پود روابط ناصحیح گذشته 
اسیر شده اند، ولي مهمترین وجه تمایز آنان 
با جوانان این اســت که جوانــان با تحوالت 

تکنولوژیک آشناتر هستند و مدیریت هاي 
کالن امروزی بدون آشــنایي با فناوري هاي 
جدید ممکن نیســت. افراد جوان تر در برابر 
مردم پاسخگوتر هســتند، شفافیت را پذیرا 
مي شوند، قدرت و تنوع بیشتري از خود نشان 

مي دهند.
در کابینــه فعلي آقــاي روحاني شــاید 
پرتحرک تریــن وزیري که در برابر مســائل 
واکنش مناسب و به روز انجام مي دهد، وزیر 
جــوان وزارت ارتباطات اســت. در روزهاي 
اول به سرعت واکنش نشــان داد و وارد بازار 
تلفن همراه شــد. در زماني که هیچ وزیري 
گفت وگو نمي کرد، او با رســانه ها ســخن 
گفت. بدون آن که از او خواسته شود، لیست 
ارزبگیران دولتي درحوزه موبایل را منتشــر 
کرد. شــاید همین نمونــه کفایت مي کند 
که آقاي رئیس جمهوری اقــدام به تغییري 
اساسي در وزارتخانه ها کند و مهمترین وجه 
این تغییر، آوردن نیروهاي جوان، کارشناس، 
فعال، پاسخگو و شــفاف و منعطف به جاي 
وزرایي اســت که چنددهه از عمر مدیریتي 

آنان گذشته است. 

یادداشت

 هزینه تعمیر و نگهداری اتومبیل های لوکس
 تا 120 درصد افزایش داشته اشت

 بن بست 
 خودروهای الکچری 

در تعمیرگاه! 
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بسته شدن تنگه هرمز و سناریوهای محتمل
آیا ایران می تواند این تنگه را ببندد؟ 

بیلیاردبازی به نام مهران مدیری!
دیدار هنرمند طناز سینما با رئیس فدراسیون بیلیارد خبرساز شد 

فغانی برای چه کسی بوسه فرستاد؟
انتشار یک عکس از داور برجسته جنجال درست کرد 

»ثریا« در دقیقه »نود«
 درباره مستند  غیرفوتبالِی »به وقت جام«  

2 7 15 15

       Blocking  Status  لطفا !

مذاکرات  1+4 بعد از ارایه بسته اولیه پیشنهادی اروپا  همچنان ادامه دارد
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جامعه

روایت داغ

رویداد

حادثه

سالمت

بیست هیجده

شهرونگ

آموزش

 دستان
 شفابخش طبیبان »قلعه« 

 صورت شطرنجی 
زننده گل قرن! 

 خاله قورباغه
ودنیوز رفت  به ز

طلسم و جادوی ناپدری   
گریبانگیر کیمیا و مادرش

این هوای تب دار 

وز سرنوشت ساز  ر
جام 21

مرکل: وسعمون همینقدر 
وسی پسرتون  بود، ایشاال عر

جبران کنیم

سرت به ناز طبیبان
نیازمند مباد 

»شهروند« از حضور پزشکان 
داوطلب در یکی از مناطق 

حاشیه ای تهران گزارش می دهد

 استیلی: عیبی ندارد به خاطر ایران 
ممنوع التصویر شوم

 بی توجهی از سوی تلویزیون به تبلیغ 
فیلم های سینمایی پایانی ندارد

گفت وگو با مددکار دختربچه 
7ساله ای که  70 بار مورد تجاوز قرار 

گرفته بود

»شهروند« معضالت گرمای 
تابستان و بایدها و نبایدهای این 

فصل را بررسی می کند

شانس در خانه کدام تیم را می زند؟

خبرگزاری ها: مذاکرات بر سر بسته 
پیشنهادی اروپا ادامه دارد

 آسیب هاي سر را بشناسیم 
و جدي بگیریم

3

   صفحه 10

 مسعود شجاعی 
در گفت وگو با 

»شهروند« انتشار 
 عکس هایش 

در آبرسانی جنوب را 
کاری تبلیغاتی خواند

دلخورم!

 شیوع نگران کننده مصرف قلیان
 در تهران 

مرگ مجانی؛ پاداش نخستین بلژیکی 
که بعد از شکست برزیل بمیرد! 

معاون مرکز درمان و کنترل دخانیات دانشــگاه علوم پزشکی شهید 
بهشــتی گفت: طبق مطالعاتی که در مناطق مختلف شهر تهران انجام 
دادیم 1۷,۵ درصد از جمعیت باالی 1۵ سال در شهر تهران قلیانی دائمی 

هستند که آمار هشدار دهنده و قابل تاملی است.
دکتر زهرا حســامی درباره مصــرف قلیان، افــزود: در این تحقیقات 
مشخص شــد که ویژگی های مصرف کنندگان قلیان کامالً نسبت به 

جوامع سنتی تغییر کرده است.

یک موسســه کفن و دفن بلژیکی می خواهد به اولین نفری که پس از 
دیدار تیم ملی کشــورش برابر برزیل در جام جهانی روسیه جان خود را 
از دست می دهد ســرویس رایگان بدهد. به گزارش آس، در جام جهانی 
2018 روســیه خبرهای عجیبی شنیده می شود که آخرین آن ترکیب 
کردن فوتبال و مرگ بوده است. یک موسسه کفن و دفن بلژیکی پیشنهاد 
داده است که نخستین هواداری که پس از دیدار بلژیک و برزیل در مرحله 

یک چهارم نهایی جان خود را از دست بدهد تابوت مجانی می گیرد.   
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 هیچ عالقه ای به پخش 
عکس ها نداشتم

14

10 پاره کوتاه از یک سفر بزرگ 
به سیستان و بلوچستان

  طرح امدادرسانی
  به آسیب دیدگان خشکسالی 
در جنوب شرق کشور به زودی 

 از سوی جمعیت هالل احمر
 آغاز می شود

 ردپای 
 عشق

در سرزمین 
خشکسالی

مســئوالن هالل احمر می گویند برای 
بررسی های میدانی به منطقه آمده اند. این 
یعنی اینکه در مفاهیم عملیاتی آنها حادثه 
ای رخ داده است، مثل سیل، مثل زلزله. با 
این تفاوت که زلزله آنی می آید و همه را 
درگیر خود می کند. اما خشکسالی امری 
ملموس و ناگهانی نیست. به تدریج اتفاق 
می افتد و چون تبعات آن یکباره نیست، 
توجه زیادی را به خــود جلب نمی کند. 

بنابراین آسیب دیدگان کمتر مورد لطف 
و توجه قرار مــی گیرند و این یعنی مرگ 
تدریجی.  به خانه باز می گردیم درحالی که 
سفر هنوز با ماست. تلخ بود و تاثربرانگیز اما 
شیرینی امید را هم با خود داشت. سرزمین 
سیستان، جایی که رستم روزگاری برای 
خودش یلی بود حاال مکانی اســت که در 
آن خشکسالی برای خودش رستمی شده 
است. مطمئنا کســی را یارای درافتادن 

با ســرپنجه های این غول بی شاخ و دم، 
نیســت اما اگر بتوان مرهمی بر دردهای 
مردم رنج دیده گذاشت، گامی به جلو بر 
داشته ایم. هالل احمری ها همت کرده اند، 
اما جز با یاری همه رسیدن به مقصد ممکن 
نیست. درســت که »چنان خشکسالی 
شده« در این ســرزمین، اما می شود رنج 
های گران را کم کرد، تنها اگر همه یاران 
»عشق« را فراموش نکنند...  صفحه 5
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پ�ی را گفتم: به ما شد عرصه تنگ                                                                      تـوی دنیـــای پر از اندوه و جنـــگ

جز شکیبــا�ی چه باشد راهــکار؟                                                                      خنده کرد و داد پاسخ: »شهرونگ«

shahrvang@gmail.com :ایمیل صفحه شهرونگ

instagram.com/shahrvang1 :نشانی اینستاگرام شهرونگ

 گمشدگان
هورا ... کوپن!

طنزنویسشهرام شهید                ي  
shahraam_shahidi@yahoo.com می گویم کوپن که یک وقت دوباره از دست برای همین مــن کماکان به ایــن پدیده پدیده بگویید کاالبرگ، کوپن را برچیدند. کوپن معادل فارسی برگزید و گفت به این )یادش بخیر قدیم ها تا فرهنگســتان برای خواهم داد و اما پیشــنهادهای کوپنی من: صورت جزوه در اختیــار احمد توکلی قرار پیشــنهادهایی هم دارم که حتما بعدا به شــدن و کارایی بیشــتر این طــرح اتفاقا خیلی امر پسندیده ای اســت و برای بهتر از نظر بنده هم احیای سیســتم کوپنی نظریه اش مطلب بنویسم.اتفاقا قصد دارم در دفــاع از احمد توکلی و همیشه شعبان یک بار هم رمضان. این بار و فکر کنید این بار هم شــعبان است. نخیر می کشیم، دلیل نمی شود شما پیشداوری نقل می کنیم و بعد آن جملــه را به چالش نکنید. حاال اگر ما همیشه یک جمله از کسی این مورد طنز بنویسم. اصال و ابدا. زود قضاوت من اصال قصد ندارم این حرف را نقد کنم و در دوباره احیا شود. چقدر عجول تشریف دارید؟ احمد توکلی پیشنهاد داده نظام کوپنی
خودشان دمشان را می گذارند روی کولشان و مشخص شود، خیلی از مشــکالت کشور، شــماره کوپن، موعد و مقدار حرف زدنشان و اگر حرف زدنشان را کوپنی کنند و با اعالم این اســت که مقامات خیلی حرف می زنند مسئول و اجرایی است. یکی از مشکالت کشور کوپنی کردن سخنرانی ها و حرف زدن مقامات سفت و سختی هم بر اجرایش صورت پذیرد، چیزهایی که باید کوپنی شود و نظارت خیلی مذاکرات 1+4.  به نظر من یکی از مهمترین دارم بهتر از بسته های پیشــنهادی اروپا در ســوم ارایه می شود. بسته پیشــنهادی ای بهترین پیشنهاد کوپنی من در همین پیشنهاد سه: از قدیم گفته اند »تا سه نشه بازی نشه.« کاهش اختالف طبقاتی نیز کمک می کند. استفاده کند و حالش جا بیاید. این موضوع به است برای این که کوپنش نسوزد از این ارابه همچنین قشر ثروتمند جامعه هم مجبور ابوطیاره، آمار مرگ ومیــر کاهش می یابد. و به تبــع آن کاهش زمان اســتفاده از این می دهیم. عالوه بر این با کوپنی کردن پراید دارند را افزایش داده و به طبقات باال هلشان بخشــی از طبقه ضعیف جامعــه که پراید در بازار آزاد مــی رود باال. با این ترفند دارایی کوپنی کنید محبوب می شــود و قیمتش کند. حسنش چیســت؟ اوال هرچیزی را هوشمند از سرویس پراید سواری استفاده ماه حداقل هفت ســاعت و بــا ارایه کوپن بدین ترتیب هر شهروند ایرانی باید در طول اضافه شود، استفاده از خودروی پراید است. دو: مورد دیگری که باید به خدمات کوپنی به صادرات روانپزشک به اروپا روی بیاوریم.روانپزشکان هم کم می شود و ما می توانیم نمی خوریم. بدین ترتیــب آمار مراجعه به غم مردم غرب و شــرق و اروپا و خاور دور را و فقط دلمــان برای خودمان می ســوزد و افتضاح کشــورهای دیگر قــرار می گیریم می افتد. این طوری ما کمتر در جریان اخبار نیست رادیو و تلویزیون و وای فای هم از کار چیست؟ حسنش این است که وقتی برق دولت باید برق را جیره بندی کند. حسنش مورد عنایت قرار بگیرد همین برق باشــد. محصولی کــه در نظام هدفمنــد کوپنی یک. بنــده پیشــنهاد می کنــم اولین ندهیمش.(

 

فرار می کنند. 

مرکل: وسعمون همینقدر بود، ایشاال عروسی پسرتون جبران کنیم
    از طرف رئیس جمهور فرانسه، یه پتو، یه ساعت دیواری، چند تا ایرباس            روسیه: منم که کال می گیرم، چیزی نمی دم           محمدجواد ظریف: چرا ویال ندادی؟

    انگلیس: یه دست پارچ و لیوان هم رو من حساب کنید            ترامپ: به انگلیسی سخت بخوام بگم هر بسته ای رو جر می دم            مومیایی: بسته چیه؟ زمان ما این سوسول بازی ها نبود

_غلتان_و_این_حرفا #شهرونگ #بسته_بازی  #ُدّر ِ

خبرگزاری ها: مذاکرات بر سر بسته پیشنهادی اروپا ادامه دارد

تماشاخانه

|  احمدرضا کاظمی|

مدافعای دولتیم!بیشتر نگران گل به خودی کشور باید بگم ما فعال کمک مربی تیم اقتصادی آقای کواکبیان! به عنوان جهانگیری:

کواکبیان:
به عنوان سرمربیآقای رئیس جمهور!

 
تیم اقتصاد کشور
 

از فورواردها 
استفاده کنید

|    نازنین جمشید                ی  |   کارتونیست |

nana.jamshidi@gmail.com

صفحه آخر شنبه  16 تیر  1397 |  سال ششم |  شماره  1443

شروعصفحهآرایی
16/00

صفحهآرا:حمیدبختیاری

دبیرسرویس

معاونسردبیر

سردبیر

مدیرمسئول

اتمامصفحهآرایی
16/30

اتمامصفحهآرایی:16/00شروعصفحهآرایی:15/30

ماشین نویس

اول هفته ها با مومیایی
لعنت به بی برقی  | مومیایی|   

امروز بعد از این که برای بار هــزارم برق رفت، فرمودیم میرغضب گردنمان را بزند، 

شاید از شر گرما خالص شــدیم. مردک زبان دراز گفت: »کسی که قبال مرده دوباره 

نمی میرد.« دستور داریم به خاطر افاضات فلسفی اش زیر آفتاب جلوی کولر خاموش 

بنشیند و از روی کتاب نیچه 10بار مشق کند. گفت: »قربانت گردم قبال دستور دادید به خاطر کمبود 

آب مرا توی تنور بیندازند. دستم ذوب شده« مبلغی خنده فرمودیم و رهایش کردیم. کمی نوارهایمان 

وزیدن ندارد. تهران هم تهران قدیم.را شــل کردیم تا باد توی سوراخ ســنبه هایمان بپیچد. انگار باد را هم به خیک دالر بسته اند که قصد 

رفتیم سمت قبرمان که صدای شــادی فوتبالی اموات بلند شد. دســتور داده بودیم بعد از حذف 

آلمان تلویزیون را جلوی سگ ها بیندازند. رفتیم با شمشــیر نصفشان کنیم گری گوری ها را، دیدیم 

می گویند که دولت گفته از فردا ســاعت قطعی برق اعالم می شود. خداراشکر خبرهای خوب هنوز به 

گوش می رسد و امید هست. از مجازاتشان گذشتیم و رفتیم توی قبرمان کپه مرگمان را بگذاریم.

 | احمدرضا کاظمی| 
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