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را منفی اتهام دزدی شهروند از ا شكان در گفت و گو با  جامعه شناسان و پ
شكان و خودروسازان سخن گفتند به پ
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ان  یک ناتو و ای ات ابانجام ا ا چنی ش به ک
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فرجام اســتراتژیک پیمان آتالنتیک  شــمالی 
موسوم به ناتو کم رنگ شدن نقش و محو تدریجی 
این ســازمان اســت. زمینه شــکل گیری و علت 
وجودی این ســازمان دیگر وجود خارجی ندارد. 
پایداری جهان غرب در برابر تهدیدات بلوک شرق 
و پیمان ورشو اصلی ترین علت شکل گیری پیمان 
ناتو بود. دوران جنگ سرد هنگامه رویارویی اتحاد 
جماهیر شــوروی ســابق و اقمارش با کشور های 
بلوک غرب بود. آنچه بلوک شــرق را درهم تنید، 
مالت سوسیالیزم بود، بنابراین بلوک  بندی دوران 
یک داشت. با فروپاشی  جنگ سرد بنیانی ایدئولو
شــوروی در نیمه نخســت دهه 0 قرن بیستم، 
یک بلوک شرق و پیمان ورشو فرو  اســاس ایدئولو
ریخت و ماموریت اصلی ناتو و هویت و بنیان آن بر 
هم خورد. فرجام استراتژیک ناتو بی هدفی و محو 
آرام آرام اســت، اما آیا نبود ناتو بــه ایجاد یک خ 

ئوپلتیک در جهان منجر خواهد شد؟ فروپاشی ناتو 
بدون تردید دگرگونی های دامنه داری را در جهان به 
دنبال خواهد داشت. اثرات منطقه ای در هر کشوری 
با توجه به پیوند ها یا ناوابستگی هایش با این پیمان، 
متفاوت خواهد بود. در خاورمیانه فروپاشی ناتو بر 
ایران تأثیرات منفی نداشــته و حتی نقش ایران را 
در تعادل قوای منطقه ای پررنگ تر می سازد. ایران 
بیش از  دهه رســما سیاســت موازنه منفی را در 
پیش گرفته و این درحالی اســت که  ترکیه در ناتو 
عضویت داشــته و بزرگترین پایگاه هوایی ناتو در 
این کشور است. بحرین و قطر پایگاه منطقه ای ناتو 
بوده و این کشــور ها به همراه عربستان سعودی در 
برخی مانور های منطقه ای ناتو مشارکت داشته اند. 
همکاری های کشور های حوزه خلیج  فارس با ناتو 
آمیزه ای از اتکا و مشــارکت اســت. هنگامی که با 
فروپاشی ناتو اساس مشارکت حذف شود، پایه های 
تکیه گاه برای عوامل منطقه ای سست خواهد شد. 
در این وضع اساس موازنه قوا در منطقه به نفع ایران 
بر هم خواهد خورد. ایران برکنار از تالطمات ناشی 
از خ فروپاشی ناتو خواهد بود، اما دگرگونی های 
ئواستراتژیک منطقه در راستای منافع ایران است. 

اخیرا کلیپــی از طرف یک موسســه فرهنگی 
مجوزدار تولید و منتشــر شــده که به طرز بدی 
کوشــیده پزشکان و خودروســازان را دزد معرفی 
کند. با دیدن این کلی این پرســش پیش می آید 
که آیا ما مردم خودویرانگر هستیم؟ همه عالم و 
آدم را نقد م کنیم و به قول معروف برا خودمان 
دِر پپســ باز م کنیم که چنین هستیم و چنان، 
ول وقت که پایش بیفتد تمام داشته ها خود را 
چوب حراج م زنیم و به جا برخورد با کســان 
که چنین مشغول تخریب جامعه و اعتماد عموم 
هستند، فقط لبخند بر لبان ما م نشیند و تمام. 
به عنوان یک ایران باید خجالت بکشیم که برخ 
! فیلم کوتاه را  افراد به نام یک موسســه فرهنگ
در قالب سخیف علیه پزشکان و نیز خودروسازان 
کشور ساخته اند و در فضا مجاز منتشر و آنان 
را دزد خطاب  کرده اند. تردید نیست که این نو 
کارها آگاهانه یا ناآگاهانه درصدد زدودن اعتماد از 
جامعه است. اعتماد که بزرگترین سرمایه برا 

هر جامعه ا است.
جامعه پزشک ایران مثل هر گروه دیگر دارا 
نقاط قوت و ضعف است و در جامعه ا که به شدت 
ماد شده اســت، آنان نیز کمابیش از این قاعده 
مستثنا نیستند، با این تفاوت که بر خالف دیگران 
بعضا تا  ســال به صورت مداوم درس خوانده اند 
و جزو نخبگان این کشــور بوده اند و در جهان نیز 
به عنوان پزشــکان حاذق شــناخته م شــوند و 
اگر امکانات پزشــک و بیمارســتان ایران در حد 
کشورها توسعه یافته بود، بدون تردید مجموعه 
درمان و پزشک ایران جزو رتبه ها خوب جهان 
بود، همچنان که اکنون نیز چنین هستند. با وجود 
انتقادات و تبلیغات سوئ که علیه پزشکان صورت 
م گیرد و بخش از آن انتقادات درست هم هست، 
پزشــکان هنوز هم جزو مورد اعتمادترین اقشــار 
اجتماع هســتند، این را نه یک نظرســنج که 
مجموعه ا از نظرسنج ها تأیید م کند. گزارش  
سال گذشته درباره اعتماد اجتماع نشان م دهد 
که پزشــکان پس از معلمان و اســتادان دانشگاه 

بیشترین اعتماد را نزد مردم داشته اند و فاصله آنان 
با سایر اقشار اجتماع و حرفه ا بسیار زیاد است. 
اینکه روزانه و هفتگ برخ خطاها پزشــک و 
حت ب انصاف ها آنــان را معیار قضاوت درباره 

یک قشر مهم بدانیم، از دزد بدتر است.
 ایاالت متحده آمریــکا قو ترین و معتبرترین 
مجموعــه و جامعه پزشــک و درمانــ جهان را 
دارد، ول همزمان ســاالنه بیش از 0 هزار نفر 
به دلیل اشــتباهات قابل پیشــگیر پزشک در 
این کشــور فوت م کنند و گفته م شود سومین 
عامل مر ومیر انسان در ایاالت متحده اشتباهات 
پزشکی است. جالب اینکه هزینه ها درمان نیز در 
آن جا باالســت و جالب تر اینکه یک از منابع مهم 
درآمد این کشور جذب بیمار برا درمان است، 
ول کس آنها را دزد خطاب نم کند، سهل است 
که احترام هم م بینند. در همین ایران بســیار 
از مردم رضایت کامل از پزشکان خود دارند، البته 
برخ از پزشکان نیز وظایف حرفه ا و انسان خود 
را خوب انجام نم دهند ول این گروه هیچ گاه در 

اکثریت نبوده اند.
این حمالت به پزشــکان، حمله به جامعه ایران 
ولی از یک موضع بسیار سخیف و غیر انسان است. 
بخشــ از آن نیز ناش از حســادت های بی مورد 
اســت. البته به این نو کژذهنی ها حرج نیست، 
بر سکوت ما به عنوان شهروندان ناظر انتقاد است 
شهروندان که باید از دستاوردها مثبت جامعه 
خود دفا کنیم و تنها در چنین صورت حق انتقاد 

از نقاط ضعف آن را داریم. 
مسأله فقط پزشکان نیست، حت خودروسازان 
نیز ب نصیب از این توهین نمانده اند. بله، درســت 
است که به لحا کیف از تولیدات خوب خارج 
عقب هستیم، ول در چه زمینه ا جلو هستیم که 
تنها از آنان توقع چنین پیشــرفت را داریم؟ حاال 
در زمینه پزشک که وضعیت کیف بهتر داریم، 
چقدر به آنان ارج م نهیم که اگر خودروسازها به 
چنین جایگاه برســند، ارجمند خواهند شــد؟ 
این بــه معنای دفا از خودروســازها نیســت که 

نویســنده هم در مواردی عصبانی از خودرو ایرانی 
خود شده اســت، ولی خودروســازها به مراتب از 
بســیاری از حوزه های دیگر اگر بهتر نباشند، بدتر 
نیستند. به عالوه، چگونه م شــود گمان کرد که 
یک مجموعه بزر کارشناس و کارگر متمایز 
از سایر مجموعه ها کشور اســت؟ آنان هم مثل 
همه مهندســان و کارشناســان دیگر کشــور در 
 ، بخش هــا نفت، فوالد، ســیمان، پتروشــیم
نســاج و صنایع غذای و... هســتند و تافته جدا 
بافته ا نیســتند. اگر م بینیم که در یک بخش 
مثل صنعت محصوالت غذایــ وضعیت بهتر 
از صنعت دیگر مثل نســاج داریم، دلیل آن باال 
بودن ســطح تخصص کارکنان اول نســبت به 
دوم نیست. آنان عموما از دانشگاه ها مشابه 
فارغ التحصیل شده اند. مشــکل در جا دیگر 
اســت. در مقررات، در ناکارای بخش ها دیگر، 
، در ناپایــدار روابط خارج  در ضوابط گمرک
و... و اینهاســت که م تواند یک صنعت را تضعیف 
و دیگر را تقویت کند. واال کارشناســان صنعت 
خودرو ایران از کارشناســان صنعت برق یا سیمان 
و پتروشــیم و نفت چیز کمتر ندارند. این نو 
تخریب کنندگان نیروی انسانی کشور خوب است 
ابتدا نگاهی هــم به خود بیندازنــد. مگر تولیدات 
خودشان در حد اســتانداردهای جهانی است؟ اگر 
فیلمشان را دوبله کنند و به خارج بفرستند، ذره ای 
ارزش نــدارد ضمن این که در این نــو نگاه های 
انتقادی همواره منتقد خود را در جایگاهی می بیند 
که انگار فقط اوست که پاک مانده و در عالی ترین 
سطح عمل می کند. این منتقدان خودشان را تافته 
جدا بافته می بیننــد و از موضع باال به همه تهمت 

می زنند و نقد می کنند.
این نحوه برخورد با اقشار حرفه ا ایران، جز آنکه 
سرمایه انســانی و اعتماد اجتماع را مخدوش و 
تضعیف م کند و امید را در جامعه از میان م برد، 
نتیجه دیگــر ندارد. این رفتارها غیرمســئوالنه 
است و حت اگر انتقادها درست هم در آن باشد 

به دلیل این رفتارها دیگر شنیده نخواهد شد.

w w w. s h a h r va n d - n e w s p a p e r. i r

جناب آقاى عباس هاشمى نژاد و خانواده گرامى
ر گردید.  ری، موج تالم و تا مه منت شت همسر و والده مكرم، بانو فا درگ
و  شته،  برای بازماند گان صبر و  ی درگ ضمن آرزوی رحمت الهی برای ع

عمر آرزو داریم.
ری و فرزندان اد، هدایت منت ر فضه هاشمی ن از 
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من نمی دانم چــرا جوان ها این قدر 

در مقابل نصایح ما مقاومت می کنند. 

خود ایــن حقیر در این ســتون یک  

ســال اســت که می گویم ســیگار 

نکشید، به ظاهر همه الیک می کنند 

ولی چون به خلوت می روند از خالف 

آمد عادت طلــب کام می کنند. این 

قضیــه انحصار به ســیگار هم ندارد. 

سال هاســت که مکــررا می گوییم 

معتاد نشوید ولی متأسفانه می شوند. 

االن مدیــرکل دفتــر تحقیقــات و 

آموزش ســتاد مبارزه با موادمخدر 

گفته 30 درصد جامعه به مواد مخدر 

نگرش مثبت دارند. تصویری که بعد 

از خوانــدن این خبــر در ذهن نقش 

می بندد این گونه است که 30درصد 

جامعه به محض دیــدن مواد مخدر 

چشمانشان از خوشحالی برق می زند 

و می گوینــد: »وای خدای من عجب 

متاعی!« یا »به به هیچی جای اعتیاد 

رو نمی گیــره.« به  هر حــال این هم 

از پیامدهای اشــاعه مثبت اندیشی 

است که مدتی است رواج پیدا کرده. 

ملت به طور کل بــه همه چیز نگرش 

مثبت پیدا کرده اند. برای مثال همین 

پسرخاله من که مشتی نمونه خروار 

اســت. با نهایت تأثر و تأسف جلوش 

سر تکان می دهی و می گویی فالنی 

معتاد شــده. می گوید: خب حاال تو 

هم! آدم نکشــته که! میگــم: بچه ام 

زده تو مدرسه ســر یکی رو شکونده، 

مداد کرده تو چشــم همکالسیش از 

گوشــش درآورده. میگــه: خب بابا. 

بچه س دیگه. آدم نکشته که! میگم: 

یه قنبر بود قبال تو ســاختمون بغلی 

می نشســت... میگه: خــب؟ میگم: 

افتاده زندان! میگــه: خب حاال آدم 

نکشته که. میگم: اتفاقا به جرم قتل 

تو زندانه. میگه: یه کم مثبت فکر کن. 

مگه سریال نایت آو رو ندیدی؟ پسره 

بی گنــاه رو انداختن زنــدان. میگم: 

قنبر طرف رو انداخته تو تشت اسید 

و بعد اعتراف کرده. یه بشکن می زنه 

و میگه: آهان! همین یعنی اعترافش 

الکی بوده. میگــم چرا؟ به حالتی که 

انگار نیوتون اســت و جاذبه را کشف 

کرده، می گوید: چون اسید تشت رو 

ســوراخ می کنه! پس نمیشــه توش 

آدم کشــت. آخرین بار دید ناراحتم. 

گفت چی شده؟ گفتم: بهروز و مریم 

طالق گرفتن. نیشــش را تا بناگوش 

باز کرد که خب کی جشن می گیرن؟ 

می گویم: عنتر! طــالق گرفتن! جدا 

شــدن! طالق مصیبتــه! می گوید: 

نه بابا توام، آدم نکشــتن که! یه کم 

مثبت اندیــش بــاش. آن روز به کنه 

حرف پســرخاله پی نبردم ولی بعد 

از چند روز که بهروز و مریم جشــن 

طالق گرفتنــد فهمیدم مــردم به 

راستی نگرش مثبتی راجع نسبت به 

قضایا پیدا کرده اند و من این وســط 
اشتباه می کردم!

ســایر مســائلی هم که مــا قبال 

به عنوان معضل و مشــکل بــه آنها 

نــگاه می کردیــم مشــمول همین 

مثبت اندیشی شــده اند. تا چند  سال 

پیش هجوم ریزگردهــا فاجعه بود، 

االن در مناطــق جنوبی نمک زندگی 

اســت. مردم پایتخت دو روز می روند 

شــمال هــی بی تابــی می کنند که 

برگردیم تهران یه کم نفس بکشــیم. 

تصادفات جاده ای هم االن چیز خوبی 

اســت چون قبال از هواپیما ســقوط 

می کردیم که وحشــتناک بود و االن 

روی زمین حادثه پیش می آید. خدا 

را شکر! این مثبت اندیشی ها ساده به 

دســت نیامده. مراقبش باشیم. سعی 

نکنیم افکار منفــی را پرورش دهیم. 
آفرین بهمون.

جيگر�

علی اکبر محمدخانی
طنزنویس
oostakbar@Gmail.com

جیگرم به حلقم آمد تا باالخره حقی بعد از مدت ها 

پیدایش شــد، ولی از پلنگ خان هیچ خبری نبود. 

حیف  نان ها اشتباهی سوار ماشــیِن زماِن اَعوان و 

انصار ناصرالدین شاه شده و سر از دوره قاجار درآورده 

بودند. گویا ناصرالدین شاه هم تا پایش را از ماشین 

زمان پایین می گذارد، چشــمش بــه پلنگ خان 

می افتد و یک دل نه، صد دل عاشق جانور می شود 

و با چشمانی اشکبار به مسئول جذب استعداد های 

درخشــان دربار می گوید: »برو این عروسک را برای 

ما ردیف کن، بشــود ســوگلی ما، تا ما هم دوستت 

داشته باشــیم.« مســئول مربوطه عرض می کند: 

»قربانت شــوم. لطف عالی مستدام، ولی این نره خر 

که می بینید َمرد است، خیلی به کار شما نمی آید.« 

شاه می فرماید: »اگر مرد است، پس چرا سبیل به آن 

نازی دارد؟ چرا لباس سفید عروسی پوشیده؟« بعد 

درحالی که پاهایش را روی زمین می کوبیده می گوید: 

»یاال، ما حالیمان نیست، ما جوانیم، عروس جدید 

می خواهیم، دلمان گرفت در این حرمسرای سوت 

و کور.« مســئول مربوطه هم درحالی که با سوییچ 

روی بدنه گچی پلنگ خان خط و َخش می انداخته، 

می گوید: »ببینید قربان، این که دورش است لباس 
عروس نیست. گچ است، گچ.«

خالصه هرچه یکی به دو می کنند، شــاه زیر بار 

نمی رفته، تا این که ناصرالدین شاه با درایت ویژه ای 

یواشکی یک پنجاهی می گذارد پِر شاِل طرف و بدین 

ترتیب گره از این مشکل بغرنج باز کرده و بر دوست و 

دشمن روشن می گردد که حق با  شاه بوده و آنچه تِن 

پلنگ خان بود، لباس عروس بوده نه گچ.

مــن از حقی پرســیدم پلنگ خــان در این بین 

چه می کرد؟ حقی که انگار از قحطی آمده باشــد، 

درحالی که دولپه جیگر و دمبــه می لمباند، گفت: 

»زبان بسته الی یک َمن گچ چه می توانست بکند. 

فقط جیغ می کشید و التماس می کرد و می گفت: 

»می خواهم به تحصیالتم ادامه بدهم.« ولی کسی 

گوشش بدهکار نبود. گفتم: »تو چه کار می کردی؟« 

حقی گفت: »جماعت عمله اکره با خوشحالی شعار 

می دادند، نان و پنیر آوردیم، دخترتان را بردیم.« من 

هم در جواب سنگ پرت می کردم، می گفتم: »نان و 

پنیر ارزانی تان، دختر نمی دیم بهتان.« دست آخر هم 

که داشتم می آمدم، دیدم پلنگ خان را بردند سرخاب 

سفیدآب بمالند و سبیل هایش را مدل موهای لیال 

فروهر  های الیت کنند تا شاه خوشش بیاید.«

از حقی پرسیدم: »راســتی چه جوری آمدی؟« 

حقی به راننده ای که نشســته بــود و دولپه جیگر 

می لمباند، اشــاره کرد و گفت: »دربست گرفتم«. 

گفتــم: »چرا مینی بوس ســوار نشــدی؟« راننده 

برگشت گفت: »آقا مگر مســافر پیدا می شود؟ کل 

تاریخ را گشــتم تا همین یک مسافر گیرم آمده. هر 

قدر که از زمان شــما مســافر می خواهد برگردد به 

گذشته نان ســنگک بخرد قد آدم، نمی دانم چرا از 

گذشته کسی دوست ندارد بیاید زمان شما!« 

من نفسی از روی افســوس بیرون دادم و گفتم: 

»البته این خودش یک مریضی است که گریبان ما 

را گرفته. یک عده هســتند فقط می خواهند بروند. 

کجایش خیلی مهم نیست. حاال بروند پاتایا عشق و 

حال یا مرز مکزیک بروند بالل بخورند یا اصال بروند 

جهنم، خیلی فرقی برایشــان نمی کند. این تصویر 

»رفتن« است که برایشان خیلی شیک و الکچری 
به حساب می آید.«

به نظرم با توده مردم باید به زبان خودشان صحبت 

کرد تا قشنگ بفهمند ما روشنفکرها چه می گوییم. 

موقع صحبت کردنم راننده درحالی که  هاج و واج به 

یک گوشه خیره شده بود، دهانش را آرام باز کرد. از 

طرفی خوشــحال بودم که حرفــم تأثیر خودش را 

گذاشــته، از طرفی نگران بودم مگــس برود توی 

دهانش که ناگهان دیدم دستش را تا آرنج کرد توی 

حلقومش و یک موی بلند را کشــید بیرون و سر مو 

را داد دســت من. آب دهان و خرده های نان و جیگر 

از کناره های دهانش شره کرده بود. حقی حالش به 

هم خورد رفت که باال بیاورد. راننــده هم هی مو را 

می کشید بیرون. من سر مو را مثل کاموا گوله کردم 
که زیر دست و پا نرود.

از آن طرف حقی سراســیمه آمــد، پلنگ خان 

عکس های خودش با ناصرالدین شــاه را از سواحل 

نمی دانم کدام خراب شده ای فرستاده بود توی گوشی 

حقی. لبخنــد تلخ ناصرالدین شــاده از توی عکس 

به وضوح دیده می شد، ولی پلنگ خان توی عکس 

خیلی خوشحال و شــیطان به نظر می رسید. الهی 

شکر باالخره یکی میان ما خوشبخت رفت.

| شهاب نبوی| یک سری حرکت هاست که می توانیم درجهت جبران شل 

و پل شــدن! بودجه هالل احمر انجام بدهیم. روش کامال معقول و منطقی که 

به ذهن معیوب و غیرمنطقی من میرسه، دنگ جمع کردن از خود امدادگران! 

برای کمک به آسیب دیدگان است، دراین روش شما مثال خبردار می شوید که 

در روستایی دورافتاده زلزله آمده و سریعا قصد حرکت به سمت آن جا را دارید، 

اما تا سوار اتومبیل امدادی می شــوید، با باک خالی بنزین مواجه می شوید، در 

این جا من یک فرمول راحت را پیشنهاد می کنم، شما پول بنزین را تقسیم بر 

تعداد امدادگران می کنید، بعد یک نفر مادرخرج می شود! و پول بنزین را می دهد، 

فقط قول بدهید آخر سر دنگ تون را بهش بدید. بعدش این سگ هایی که زیر آوار 

زنده یابی می کنند را نباید ببرید! اینا خرج شون زیاده، اینارو بدید شهرداری یک 

گلوله تو مغزشون خالی کنه از شر مخارج شون راحت بشید!

| علی اکبر محمدخانی| چند وقت پیش پدرخانومم زنگ زد که حقوق گرفتم، 

پاشو بیا اینجا. منم با خودم گفتم: حتما می خواد سور بده. هیچی بلند شدم رفتم 

خونه شون. حاال هر چی منتظر نشستم دیدم شــام نیاوردند، سر شب هم جا پهن 

کردند که بخوابیم. هیچی منم دیدم خوابم نمیاد رفتم زیر پتو جرقه بازی کنم، که 

یهو دیدم پدرخانوم اومد زیر پتو یــواش گفت: »وای به حالت اگه دزد بیاد حقوقمو 

بدزده«، من یواش گفتم: »به من چه؟« چیزی نگفت، یذره جرقه بازی کرد و رفت. 

خالصه نصف شب یهو دیدم دزد اومده. منم سریع پریدم رفتم دستگیرش کردم. 

وقتی چراغ هارو که روشن کردیم، دیدیم باجناق نامردم تنهایی اومده دزدی. باجناقم 

که آبروش رفته بود افتاد بــه التماس و زاری، خالصه انقد ضایع بــازی درآورد که 

پدرخانومم احساساتی شد و بخشیدش. هیچی منم دیدم فایده نداره، رفتم بخوابم 

که یهو پدرخانومم اومد پتو رو از روم کشید داد به باجناقم و گفت: »بکش سرت، یذره 

جرقه بازی کن، حواستم به این باشه نره حقوقمو بدزده«. می خوام بپرسم واقعا چرا 

آدم های خطاکاری که نادم شدند، حتی از آدم های بی گناه هم عزیزترند؟ 
از پاسخ می مانم!

یک ماه بعد

معلـوم نشد چنین چرا شد یک مـاه گذشتـه از پالسـکو  

مشمـول کجـای ماجرا شد یا معـذرت و جریـمه و عـزل  

قـربـانی مـوج افتــرا شـد! گویی که هر آن که بود خاطی  

روز مهندس مبارک!

آن گاه فروش و سود خالص ارزان بخرد سپس بسازد  

بـا کبـر و غرور او مهنـدس!  با این همه نام خود نهاده   

| ارمغان زمان فشمی| 
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 منطقه یک 
 منطقه جنگی

 اعالم شد

واکنش های جهانی به حشره خوری آنجلیناجولی

     آقای برجام مردم از گرسنگی افتادند به حشره خواری. این هم سندش

آنجلینا جولي در توضیح حشره خوري به شهرونگ گفت:

اشكنه گیرم نیومد، دارم حشره مي خورم!

 اعالم آمادگی حسام نواب صفوی برای گرفتن خرجی و نفقه آنجلینا جولی از برد پیت

    هجوم مردم برای خرید ملک در منطقه یک

    عباس جدیدی: آقای مسجدجامعی شما زاویه افق دید برج ها را دیده اي؟

    حسام نواب صفوی: از منطقه یک شكایت کرده ام . به زودی برجها پارک آبی می شود

    نتانیاهو : دیدید گفتم موشک دارند .من مامانمو میخوام

مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران: 
 

برج های منطقه یک بدتر از موشک های صدام است!

فرجام برجام

|    مهدی معتضدیان )دیان( |   کارتونیست |
motazedian.mehdi@yahoo.com

امعه

هره ها در نشستی با عنوان مر 
شكی مطر شد و امر پ

ر  اموشی   
رابطه زشک و بیمار

۱ ه     صف

شک مهم ترین رابطه اش ری: پ     یوس ابا
با بیمار را از دست داده است

رزاده| »کدام یک  مد باق ی – م نیره خادم
دزدترند؟ پزشکان یا خودروسازان داخلی« این سوالی با 
پیش داوری و قضاوتی مشخص است که در ویدیویی از 
مخاطبان پرسیده شد سوالی که از پیش اتهام دزدی را 
درباره دو قشر از جامعه مطرح می کند. اطالعات درباره 
سوابق این موسسه به ساخت چندین مستند با گرایش 
سیاسی خا محدود می شود مستندهایی همچون 
«، »یزدان تفنگ ندارد«، »مهارشده«،  و »میرا آلبرتا 
»دوپینگی ها«، »قرار لیــال« و »فرهنگ ترافیکی مردم 
تهران«. پیش از ایــن »عباس زار نژاد«، مشــاور وزیر 
بهداشــت اهداف این ویدیو را »تخریب، تهمت، دروغ و 
هر آن  چه ضد اســالم و ضد فرهنگ« دانست و سازمان 

نظام پزشکی هم اقدام به شکایت از این موسسه در مراجع 
قضائی کرده اســت. اما مطرح کردن چنین اتهاماتی به 
جمع زیادی از مردم کشور با چه اهدافی صورت می گیرد 
و چه آســیب هایی به اعتماد عمومی مردم وارد خواهد 
کرد؟ این همان سوال هایی است که متخصصان پزشکی 
و اجتماعی در گفت وگو  با »شهروند« به آن پاسخ دادند.  
»مصطفی آب روشــن« جامعه شــناس و عضو انجمن 
جامعه شناسی ایران، سوال این ویدیو و شیوه ورود آنها به 
بح را »مغالطه سوال مرکب« می داند. او در این باره به 
»شهروند« می گوید: »طرح پرسش این موسسه و شیوه 
نظرسنجی آن را می توان از سه منظر مورد واکاوی و نقد 

قرار داد. ..


