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حقیقت پنهان برخی وعده های انتخاباتی که نامزدها به مردم نمی گویند

ر به  هزار تومان می رسد ید لیالز: اگر یارانه  برابر شود د    س
۱ تومان     برابر کردن یارانه ها قیمت بنزین را حداقل لیتری ۰۰

و قیمت نان لوا را حداقل به ۲ هزار تومان می رساند

یارانه بیشتر
مساوى گرانى بیشتر

زاي يارانه يا كاه آن ا
برخی از نامزدهای انتخاباتی با هدف رأی آوری به 
اد متوسل  تبلی سیاست ها و شــعارها احمد ن
شده اند و گمان م کنند که از طریق وعده پرداخت 
یارانه م توانند رأ مردم را به دســت آورند. ول به 
نظر م رسد که برخالف انتظار خودشان به این هدف 
نرسیده اند، سهل است که تا حد اثر معکوس هم 
گذاشته است. در این میان شعارها آقا قالیباف 
چندان اهمیت برا تحلیل و نقد ندارد. اینکه گفته 
2 هزار تومان  شده کل یارانه ها را سه برابر م کند و 0
هم به بیــکاران م دهد که به احتمــال زیاد باال 
0 تا  میلیون نفر ثبت نــام خواهند کرد، آنقدر 
این ایده ها غیر واقع اســت که خودشان هم به آن 
م خندند. کاف است که اظهارات یک از چهره ها 
شاخ اصولگرا را در این زمینه ذکر کنیم. »غالمرضا 
مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخی مصلحت نظام 
نیز چندی پیش در مــورد پرداخت یارانه گفته بود: 
درحال حاضر برای پرداخت یارانــه  هزار و 00 
تومانی مشکل داریم، زیرا به 2 هزار میلیارد تومان 
نقدینگی نیاز داریم و دولت از طریق اصالح قیمت 
حامل های انــرژی چنین درآمــدی را ندارد و فقط 
33 هزار میلیارد تومان درآمد دارد و مابه التفاوت آن 
 هزار میلیارد تومان است که کســری دولت برای 
پرداخت یارانه فعلی اســت. لذا چطور برخی  وعده 
افزایش یارانه می دهند؟« بنابراین نظرات و ایده ها 
مذکور فاقد حداقل از اعتبار است. نه فقط به دلیل 
غیرعمل بودن آنها، بلکه به دلیل خارج بودن تصمیم 
آن از حوزه اختیارات رئیس جمهوری نیز غیرعملی 
است. به همین دلیل رئیس مجلس این تصمیم را از 
اختیارات مجلس دانست و اعالم کرد که مجلس با 
آن موافق نیست؛ این سخنان آب پاک بود که  رو 

این ایده ناپخته انتخابات ریخته شد.
ول طرح آقا رئیســ درباره ســه برابر کردن 
یارانه ها طبقات پایین جامعــه تا حد متفاوت 
است، هرچند کماکان مشــکالت عمل و حقوق 
آن وجود دارد. در اینجا چند پرســش مهم را طرح 

م کنیم. شاید پاس به آنها رافع مشکل شود.
 دولت از ابتدا  ســال کمک هــا نقد به 
خانوارها ضعیف را که تحت پوشش کمیته امداد 
و بهزیست کشور هستند طبق قانون مجلس سه برابر 
کرده است. آیا طرح آقا رئیس همین مورد است 
که در این صورت تحصیل حاصل اســت و نیاز به 

ذکر آن در تبلیغات انتخابات نبود و نیست.  
2 آیا هدف ایشان آن طور که برخ افراد گفته اند 
افزایش سه برابر یارانه ها سه دهک پایین جامعه 
است بدون آنکه تغییری در وضع سایر یارانه بگیران 
ر دهد؟ برا انجام این کار باید دانســت که اکنون 
3 میلیون نفر یارانــه م گیرند که حدود  دهک 
از جمعیت ایران هســتند. حال اگر قرار شود یارانه 
2 میلیون نفر  ســه دهک پایین جامعه که حدود 
م شوند را سه برابر کنند، باید به اندازه  میلیون 
نفر یارانه اضافه پرداخت شود. این رقم معادل 26 هزار 

میلیارد تومان است و چون پرداخت آن باید مطابق 
قانون انجام شود، باید دو برابر این رقم یعن 2 هزار 
میلیارد تومان به قیمت حامل ها انرژ اضافه کرد! 
که حداقل تورم 30 درصــد را به اقتصاد موجود 
اضافه م کند و تمام معادالت اقتصاد و بودجه 
ساالنه و برنامه ششم و زندگی مردم و کسب و کار را 
به هم خواهد ریخت و هیچ یک از نمایندگان چنین 
ایده ا را تصویب نم کنند. حال چگونه آقا رئیس 
گفته اند: »ما در ارتباط با یارانه ها می گوییم که یارانه 
به دهک های پایین پرداخت شود و حتما دهک های 
پایین باید یک وضع متفاوتی داشته باشند، و ما منابع 
آن را نیز در نظر گرفته ایم و تمام منابع کامال با مطالعه 
در نظر گرفته شده و این موضوع قابل دفاع است.« آیا 
م شود دو خط درباره منابع آن بنویسند؟ منابع که 

هیچ کس نم داند کجاست. 
فراموش نشــود که آقا رئیســ برخالف آقا 
قالیباف متوجه نقش مجلس در این مسأله شده اند: 
»ابراهیم رئیســی که در دو هفته گذشــته در هر 
ســخنرانی و بیانیه، وعده افزایش یارانه دهک های 
پایین جامعه را داده بود، لحظاتی قبل در بدو ورود به 
ه خبری، این وعده  صداوسیما برای گفت وگوی وی
ا از فردای انتخاب  خود را اصالح کرد و گفت:   ان شا
ما پیگیر افزایش یارانه با کمک برادران مان در مجلس 
خواهیم شد.« ول از آن طرف هم مشخ است که 
مجلس مطلقا زیر بار این هزینه بیهوده و کمرشکن 
نخواهد رفت، چرا که تبعات آن ونزوئالی شــدن 

اقتصاد ایران است.
3 با توجه به اشــارات که برخــ از طرفداران و 
مطلعان کرده اند، آنان مدع هستند که م خواهند با 
کسر یارانه طبقات دیگر، یارانه دهک ها اول تا سوم 
را سه برابر کنند و نیازی به تأمین منابع جدید ندارند. 

این ایده به دو شرط زیر عمل است.
الف  شرط اول شناخت قطع دهک ها پایین و 
جداساز سایرین از آنان است که این مسأله تاکنون 
ممکن نشده است و هیچ متر و معیار مشخص که در 

دسترس باشد برا این تقسیم بند نیست.
ب  شــرط دوم، حذف یارانــه 6 دهک باالتر 
)چهارم تــا نهم( و اضافه کردن مبلــ یارانه آنان 
برا ســه برابر کــردن یارانه دهک هــا پایین 
است. اگر شرط اول فراهم شــود، باید شرط دوم 
هم تحقق یابد. در این صورت شــعار اصل ایشان 
باید حذف یارانه 6 دهک مردم هم باشــد. اتفاقا 
اختیار اجرای این سیاســت نیز کمابیش دست 
دولت و رئیس جمهوری اســت و م توانند قول 
انجام آن را بدهند. اگر ایشان شجاعت اظهار این 
شعار و ایده را داشته باشــد، ما هم در دادن رأ 
به ایشان تأمل خواهیم کرد. ولی فراموش نکنیم 
که با سه برابر شــدن یارانه پرداختی به سه دهک 
پایین این احتمال زیاد است که جای دهک دوم و 
سوم با چهارم و پنجم عوض شود! و بعد باید برای 

دو دهک جدید نیز یارانه پرداخت! 

یادداشت

باد می كارند

جدجامعی مد م ا
ور  و 

این که در آســتانه  هر انتخابات می گویند »مردم 
آگاه هستند...« گاهی بیش از هر چیز بیان آرزو است. 
بیان این آرزو که امیدواریم مردم آگاهانه رفتار کنند. 
درواقع ممکن اســت این ادبیات برای تعارف و احیانا 
فریب مخاطبان به کار گرفته شود و حتی خالف اعتقاد 
گوینده باشد. درواقع وقتی صادقانه چنین می گوییم 
وانمود می کنیم آگاه بــودن یک بار ر می دهد و آثار 
آن تا پایان عمر باقی است. در حالی  که چنین نیست؛ 
بلکه آگاه بودن درواقع توصیف شیوه رفتاری است که 
شاید ادامه دار باشد. اگر به این نکته دقت کنیم آن وقت 
متوجه می شویم که رفتار آگاهانه در هر لحظه و هر 
مقطع نیز ممکن است و تنها بر اثر فهم و تالش پیوسته 

به دست می آید.
در مقابل این نگاه، نگاه دیگری است که می گوید هر 
کس بیاید فرقی نمی کند. این نگاه غیرواقعی ترین نگاه 
است. به همین دلیل می گوییم حتی دوره روحانی و 
خاتمی می تواند تفاوت مشهود داشته باشد. این نگاه 
غیرمسئوالنه گاه خود را به تأیید صالحیت ها مستند 
می کند و گاه بــه محدودیت های قانونی؛ اما نه تأیید 
صالحیت چیزی بیش از تأیید شرایط و لوازم »رسمی 
است« و نه محدودیت های قانونی رئیس جمهوری و 

نماینده مجلس به معنای دست بسته بودن آنان است.
ضمنا بپذیریم که تلقی درستی از سیاست نیست. 
درواقع سیاســت، تغییر و تحول گام به گام براساس 
برنامه ای مطالعه و کارشــده در زمانی مشــخ و 
معموال در شرایط دشوار است؛ بنابراین انتظار معجزه 
از سیاستمدار نیست. کســانی که وعده های بزر و 
معجزه گونه می دهند، هم خود فریب خورده اند و هم 
مخاطب را عوام می گیرند. به عنوان مثال می توان در 
یک عملیات ضربتی معتادان را جمع کرد اما نمی توان 
با همین عملیات ضربتی اعتیاد را ریشه کن ساخت. 
تجربه ای که بارها در همین شــهر دیده ایم. یکی از 
راه های رفتار و انتخاب آگاهانه دقت کردن به تبلیغات، 
مواضع و ادبیات نامزدهای هر انتخابات است. نامزدها 
نه تنها در شعار که در شیوه  تبلی خودشان را معرفی 
می کنند. نامزدی که هزینه های بسیار می کند  بیش از 
هر چیز پایگاه اقتصادی خود را نشان می دهد و طبیعتا 
نمی توان از او انتظار داشت، هوادار مستضعفان باشد؛ 
او حتی ترجیح می دهد آنــان را »دهک های پایین« 

خطاب کند.
نامزدی که در زمان هر انتخابــات رفتار و مواضع 
متفــاوت و گاه متضــادی دارد و فراموش می کند 
پیشــتر ها چه می گفت و از چــه ایده هایی حمایت 
می کرد، بیش از هر چیز به ما یادآوری می کند که تا 
چه اندازه بی ثبات و غیرقابل اعتماد است. درست است 
که تغییر امر پسندیده ای است، اما تغییر شب انتخابات 
و انکار گذشته بیش از هر چیز نشان از نمایشی بودن 

تغییر و سودجویانه بودن آن دارد.
یکی از امــوری که توجه بــه آن کمک می کند تا 
آگاهانه رفتــار و آگاهانه انتخاب کنیــم، مناظره ها 
است و این روزها مناظره ها بســیار ترسناک تر از آن 
هستند که ظاهرشان نشــان می دهد. این که در یک 
نظام مردمساالر دینی، ایده ای نو یا ایده ای آزموده به 
ریاست جمهوری برسد، خوب است. آنچه ترسناک 
است تنها در ایده ها و شعارها نیست، بیشتر در رفتارها 
اســت. این که در یک رقابت بر سر ریاست جمهوری 
کسی یا کســانی حاضر باشــند تمام اندوخته ها و 
انباشته ها و سابقه درخشان یک کشور و یک ملت و 
یک تمدن را بی قدر و بی ارزش کنند و به یک تلنگر فرو 
بریزند بسیار ترسناک است. اخالق، آموزش، دیانت، 
علم، صداقت، دیوانســاالری و اموری از این دســت، 
داشته های ملت ها و کشورها هستند. داشته هایی که 
حاصل تجربه  نسل های پی در پی است. این که دروغ 
نگفتن و تهمت نزدن ارزش هستند تنها به این دلیل 
نیست که خدا و رســول و بزرگان به این امر کرده اند، 
بلکه عالوه بر آن مردم در طی نسل ها تجربه کرده اند 
و آموخته اند که نادیده گرفتن این ارزش های اخالقی 
به اضمحالل روابط انسانی می انجامند. اگر اهل دیانت 
هســتیم، این آموزه به رایگان در اختیار ماست؛ و اگر 
کسی اهل دیانت نیســت، با رجوع به تجربه نسل ها 
می توانــد بفهمد که بی اخالقــی مضمحل کننده و 

نابودکننده است.
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شهر فرنگ

تماشاخانه

 رئیسی: من خودم يكبار
 از روحاني راجع به

 آزادي بیان سوال كردم
 كه متاسفانه وقت نداشت

پرچمدار بازی های المپیک ۲۰۱۶حق طالق و خروج از کشور را  ندارد

    مرد: آقای قاضی این خبرنگاره نمی فهمه که حق طالق با منه

    زن: اون نمی فهمه من که می فهمم حقمه

#هامون #جدایی_نادر_از_سیمین #شهرونگ

كوچه دوم

اردشیر رستمی|   کارتونیست | 

بن بست

كوچه اول

صفحه روزانه طنز و كارتون  |   شماره صد و هشتاد و هشتم

telegram.me/Shahrvang :نشانی کانال تلگرام شهرونگ

shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ

برنامه نامزدهای ریاست جمهوری برای آزادی بیان چیست؟
گمشده ها

كشف راز چگونگی ايجاد 
6 میلیون شغل!

شهرام شهید                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com
shahraam_shahidi@yahoo.com

تعریف نوین امنیت: باالخره اثبات شــد 

لغو کنسرت ها در کشور عمل پیشگیرانه و 

عاقبت اندیشانه ای بوده و تصمیمی است  که 

هدفش تأمین امنیت شهروندان بوده. چرا؟ 

چون پس از فروریختن ســن در کنسرت 

ساالر عقیلی در آمل معلوم شد، لغو کنندگان 

کنســرت فکر امنیــت برگزارکنندگان و 
تماشاچیان بوده اند. 

تعریف جدیدی از فضای باز: کسب مدال 

برنز مسابقات فوتبال ساحلی نشان می دهد 

فضای کشور در حال تغییر است، چون قبال 

تیم هــای ایرانی فقط در فوتبال ســالنی و 

والیبال موفق بودند که گویای این موضوع 

بود که ایرانیان در فضاهای بسته می توانند 

به موفقیت برسند، اما فوتبال سازان ساحلی 

نشان دادند آن فضا عوض شده و این روزها 
فضای باز روی بورس است!

تعریف تازه از نفــر دوم انتخابات: یکی از 

سایت های اصولگرا ادعا کرده بود از هر پنج 

ازدواج یکی به طالق می انجامد که به عبارتی  

حدود 20درصــد از ازدواج ها به طالق ختم 

می شود. به عبارت بهتر از هر پنج زوج یک 

زوج انتخاب درستی نداشته اند. حاال این آمار 

را مقایسه کنید با  سبد رأی برخی دوستان 

در آن جنــاح. به نظر می رســد کال حدود 

20 درصد مردم در انتخاب گزینه مناســب 
دچار اشتباه می شوند!

نمونه زیبایی از تبلیغات جدید انتخاباتی: 

یکی از ســایت های ائتالف اصالح طلب ها و 

اعتدال گرایان هم البه الی اخبار انتخاباتی 

ستادهایش خبرهای پزشکی گذاشته است. 

در یکی از این خبرها نوشته: »نوشیدن آب 

خنک باعث حساســیت دندانی می شود« 

و  »خوردن آب خنــک دمای طبیعی بدن 

را برهــم می زند« و »نوشــیدن آب خنک 

باعث می شــود اســید معده رقیق شده و 

تأثیر هضم کنندگــی آن کاهش پیدا کند 

و ...« می بینید این ســایت چقدر ظریف و 

زیرپوســتی مدام به شــهروندان یادآوری 

می کند نوشیدن آب خنک چقدر ضرر دارد 

و اگر کاندیــدای رقیب رأی بیــاورد اولین 

نتیجه اش این اســت که می روید زندان آب 

خنک می خورید. پس به ما رأی بدهید.

وااااو چــه مرکز خریدی: بعــد از این که 

قالیباف گفت هدفش این اســت که وزارت 

امور خارجه را تبدیل کند به وزارت خارجه 

و تجارت جهانی عده ای می گویند هیچ بعید 

نیست مراکز خرید کوروش، پاالدیوم، تیراژه 
و ... تبدیل به سفارتخانه شوند.

یک کالغ، چهل کالغ: شــایعه کرده اند 

میرسلیم قبل از این که بیاید به استودیوی 

اجرای زنده مناظرات تا آن جا از لزوم تولید 

هواپیمای ملی و مخالفتش با واردات هواپیما 

سخن بگوید از نشستن در خودرو ملی امتناع 

کرده و گفتــه من از خانه قــراره برم محل 
مناظره نه اون دنیا!

شــوخی بی مزه: یکی از کاندیداها گفته 

برای اصــالح روند فعلی عملکــرد دولت و 

احیای تولید پا به عرصه گذاشته. منتها ایشان 

نفرمودند دقیقا چه نوع تولیدی مد نظرشان 

بوده. تولید کود برای محصوالت کشاورزی؟ 

تولید شعار؟ تولید سنگ پای قزوین؟ 

دفاعیه: حســن روحانی گفت: »اینها در 

جلســه ای تصمیم گرفتنــد در خیابان ها 

دیوار بکشند. می خواستند خیابان ها را زنانه 

مردانه کنند، همان طور که در محل کارشان 

بخشــنامه  زنانه مردانه کردن ابالغ کردند.« 

خب،  ضمن تأیید ســخنان حسن روحانی 

مجبورم در دفاع از کاندیدای مورد نظر حسن 

روحانی در این سخنان بگویم شما حساب کن 

دیوارکشی در تمام پیاده روهای کشور چقدر 

نیروی کار نیاز دارد؟ همین طوری می شــود 

اشــتغال را افزایش داد تا حدی که 6میلیون 

شــغل ایجاد کرد و  همه را سر کار گذاشت. 

بعد هم از دیوار احداث شده می توان به عنوان 

دیوار مهربانی استفاده کرد و این طوری سطح 

رفاه کشــور هم افزایش می یابد. بعد بگویید 
کاندیداهای رقیب برنامه ندارند. 

یاسر نوروزی
روزنامه نگار

زنم گفت: »مرد نیســتی اگه این بار بذاری فرار 

کنه؟« و من ندویدم ثابت کنم مرد هستم. چون اول 

زندگی همین طور است و شما هی می دوید ثابت 

کنید اما بعدا به این نتیجه می رسید بهتر است همان 

ثابت شده های قبلی را بچســبید که از دست تان 

نرود. چون زندگی زناشــویی جنگ اســت و شما 

هر چقدر لشکر بکشید و قلمرو فتح کنید، یک هو 

برمی گردید می بینید پرچمی روی سرزمین های 

قبلی تان کوبیده شــده با چهره خنــدان  یک زن؛ 

زن تان! پایــم را روی پا انداختم و کنترل تلویزیون 

را گرفتم ســمت صفحه  نمایش. گفتــم:   »ببین! 

من االن می خوام مستند جهانگیری رو ببینم. این 

مهمتره!« اما دیدم که با مگس کش آمده ایستاده 

جلوم. گفت: »تا اینو نگیری نمی ذارم! به جان این 

بچه نمی ذارم!« و من بچه مان را دیدم که گذاشت 

دنبال سوسک و فراری اش داد سمت توالت. زنم داد 

زد: »دیدی؟ دیدی چی کار کردی؟ آن قدر نیومدی 

در رفت اون تو! بدو، بدو تا نرفته قایم بشه!« تالش 

کردم در نوعی شــیرین بازی غائله را فیصله بدهم. 

گفتم: »حاال بذار قایم شــه، بعدا من می رم چشم 

می ذارم!« کــه دیدم نمی خنــدد و با مگس کش 

می زند به زانویم. بچه هم پابرهنه داشــت می رفت 

توالت دنبال سوسک. برای همین بلند شدم رفتم 

دستشویی. همزمان مستند انتخاباتی جهانگیری 

شروع می شد، من دنبال سوســک بودم در توالت. 

زنم گفت: »هیچ وقت تو زندگی ات اهمیت نداشتم، 

هیچ وقت!« همان طور که خم می شدم زیر روشویی 

را بگردم گفتم:   »این چه حرفیه آخه؟ بابا خواستم 

این مستند رو ببینم فقط!« اما شنیدم با گریه گفت: 

»تو می دونی من چقدر از سوســک می ترسم ولی 

هیچ وقت اهمیت ندادی! همیشه اسحاق جهانگیری 

رو به من ترجیح دادی، همیشه!« مگس کش را تاب 

دادم پشت ستون روشویی، شاخک های سوسک 

نمایان شــد، اما ناگهان دیدم صدای قفل شــدن 

در آمد. زنم از آن پشــت با صدای جدی می گفت:   

»خوبت شد؟ خوبت شد؟ حاال می مونی اون تو، تا 

سوسک رو نگرفتی بیرون نمی آی!« گفتم: »واسه 

چی؟ باز کن بابا! چی کار می کنی؟« گفت: »دفعه  

پیش هم گفتی شلنگ گرفتی روش رفت تو چاه، 

ولی دروغ گفتی. شب شاخک هاش معلوم شد از تو 

چاه!« ایستاده بودم پشت در. گفتم: »عزیز من! خب 

شاید اون یه سوسک دیگه بوده. من که مسئول تمام 

سوسک های زندگی ا ت نیستم، هستم؟« صدایی 

نیامد. زنم با مکثی طوالنی گفت:   »ببین، هر کلکی 

می خوای سوار کنی دیگه کور خوندی. چون این بار... 

این بار من اونو زنده می خوام!« داد زدم: »یعنی چی 

زنده می خوام؟ مگه زنده و مــرده ا ش فرق داره؟« 

گفت: »واسه این که باید مطمئن بشم گرفتیش!« 

در همان لحظه ناگهان سوسک را دیدم که از کنار 

پایم دوید سمت جفتی مستراح. مگس کش را نشانه 

گرفتم اما دیر شد. ُسر خورد رفت توی چاه. گفتم: 

»به خدا رفت تو چاه. به جان خودت رفت اون تو!« 

زنم گفت: »من نمی دونم! یــه کاری می کنی بیاد 

بیرون بگیریش، واال مســتند بی مستند!« گفتم: 

»آخه مگه دست منه؟ چی کار کنم بیاد بیرون؟« 

از پشــت در شــنیدم که گفت: »همون طور که با 

زبون چرب و نرمت منو گول زدی، بدبخت کردی،  

کشوندی تو این زندگی!« صدای بچه ام از پشت در 

می آمد که شاد و خوشــحال داد می زد: »سوکس! 

سوکس!« گفتم: »عزیز دلم. آخه خودتو با سوسک 

مقایسه می کنی؟« گریه کنان گفت: »منو کشوندی 

تو فاضالب زندگی ات. تو کشوندی، تو!« همزمان 

نشستم پای جفتی مستراح، منتظر بلکه سوسک 

التفاتی کند از چاه بیاید بیرون. گاهی البته می آمد 

اما تا دســتم را می بردم طرفش، عقب می کشید. 

عین ماشینی که عقب عقب برود پارک کند. چند 

دقیقه ای که گذشــت، داد زدم: »من چی کار کنم 

بفهمی تو از جهانگیری برای من مهمتری؟ هان؟ 

چی کار کنــم؟« کلید را می چرخانــد توی قفل. 

گفت: »چرا داد می زنی؟ آروم، بچــه داره کارتون 

نگاه می کنه!« ِمن ِمن کنان گفتم: »من می خواستم 

مســتند جهان...« زنم گفت:   »به من ربطی نداره! 

جرأت داری بزن اون ور تا روزگارتو سیاه کنه!« بعد 

هم موبایلش زنگ خورد و شــروع کرد با دوستش 

پشــت ســر شــوهرهای هم )یعنی من و شوهر 

دوســتش( صحبت کردن. البته اولش پشت سرم 

نبود و جلوی رویم می گفت. بعد اما رفت آن اتاق و 

در را محکم بست. من هم نشستم پای تلویزیون به 

تماشای باب اسفنجی. بچه ام هم کنارم نشسته بود و 

هر دو به اختاپوس نگاه کردیم که گفت: »حیف که 

باب اسفنجی نیست تا از نبودن خودش لذت ببره!« 

ناگهان بغض کردم. حرف دلم را گفت. 

| شهاب نبوی| قبال فقط یک  ســری از این دوســتان اهــل دل بودند که بعد از 

نیمه شب در تلگرام و فضای مجازی فعالیت می کردند. غالب فعالیت شان هم در زمینه 

سکرت چت بود. اما االن اغلب کسانی که بعد از نیمه شب فعالیت مجازی می کنند، 

نامزدهای انتخابات هستند. مثال نصف شب می روی در کانال »چگونه شوهرمان 

را چیزخور کنیم!« یهو می بینی پست گذاشته: »سالاام. من آقای  درصد هستم، از 

خیابان بهشت . اووووف کلی برنامه داغ و تازه برات دارم. بدو بیا تو. می خوای حقوقت 

دوبرابر شه؟ می خوای زن بگیری؟ بچه چی؟ بچه هم دوست داری؟ پس سریع بزن رو 

لینک زیر و وارد کانال شو. بعدشم برو به من رأی بده. من همشو درست می کنم. فقط 

سریع وارد شو تا لینک رو برنداشتم.« یا اون یکی زده: »فیلم کتک کاری مهندس با 

ُفک های دریایی پلیدی که قصد حمله به زیردریایی  ایشان را داشتند، فقط در لینک 

زیر!« آدم یک مواقعی فکر می کند، اینها اگر می گویند: »فضای مجازی باید فیلتر 

شود.« برای ما نمی گویند. خودشان جنبه استفاده از آن را ندارند...

| جواد غذایی|  دو تا بستنی گرفتم. یکی برای خودم، یکی هم برای سعید که بخورد 

جگرش حال بیاید. بعد دلش نوشابه خواست و همان طور که روی تاب هلش می دادم 

نوشابه اش را خورد. پفک و چیپس را هم گذاشت وقتی که خسته شد برایش باز کنم. 

می گفت به عنوان رئیس جمهوری آینــده باید ثابت کنم چقدر حاضــرم برای مردم 

ازخودگذشتگی کنم. اثبات این مسأله حدود 3 ســاعت برایم آب خورد. بعد از این که 

توی پارک سعید مخلوط تنقالت هضم نشده را رویم باال آورد، چیزی نگفتم. جلوه های 

سعه صدر و ازخودگذشتگی را همزمان به نمایش گذاشتم. حقش این بود همه کارهایش 

را تالفی کنم ولی احساس تعهدی که نسبت به مردم داشــتم مانع از این کار می شد. 

برگشتیم خانه و زنگ زدم به فریدون سیرابی، همکالسی الت سعید و برایش توضیح 

دادم بعضی هایی که خیلی شبیه سعید هستند علیه او درحال توطئه اند و قول گرفتم اگر 

امکانش هست بعد از ضرب و شتم مختصر کمی روی لباس های خاطی باال بیاورد ولی 

دل رحم باشد و با مالیمت برخورد کند. رئیس جمهوری باید دلسوز مردم باشد.

آب در نمايشگاه كتاب 

مگر مســئول ها را خواب برداشت؟

نشــد یک تجربه،  ســال گذشــته

کتاب اســت و ســریعا می کشد نم

یکیشــان نامزدهامــان  میــان 

یکی دیگــر به هرجایی که ســر زد

یکی دیگر خودش مسئول اینجاست

نمی دانــم چه خواهد شــد ولیکن

برداشــت آب  را  نمایشــگاه مان 

نمایشــگاه را گــرداب برداشــت!

تمام صفحه هایش تاب برداشــت

تیریپ کابــل و پنجاب برداشــت

فقط عکســی برای قاب برداشــت

ولــی از درد ما کمتر خبر داشــت

برداشــت! آب  را  نمایشــگاه مان 

| ارمغان زمان فشمی| 

 زن: این سفر حق منه
سهم منه عشق منه 

من اونو زنده می خوام!

shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ
shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ
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برنامه بقیه نامزدها

    قالیباف: کاری می کنم که بازنشسته ها در یخچال را که باز می کنند

پر از آزادی بیان باشد

    روحانی: مستند خودم از تلویزیون سانسور می شه

کاری نمی تونم بکنم، چی  می گی؟!

    میرسلیم:  وزارت ارشاد را حذف و سانسور را درون سوز  می کنم 

    جهانگیری: ما آزادی بیان منفی ۶درصد تحویل گرفتیم و رسوندیمش به مثبت ۱

    هاشمی طبا: صادقانه بگم که در مورد آزادی بیان کاری از دست دولت برنمیاد

#آزادی_اندیشه_با_این_چیزا_نمیشه  # شهرونگ

مردم شناس اگر نباشی نمی توانی سیاستمدار موفقی 
بشوی. مردم شناس اگر نباشی، موثرترین ابزارها و شیوه های 
تبلیغاتی هم قادر نخواهند بود برای جلب اعتماد و ایجاد 
محبوبیت چه در عرصه تجارت و چه در میدان سیاست، 
موفقیتی برای تو به ارمغان بیاورد. کسانی که در مقاطع 
انتخابات در آزمون دشوار کسب محبوبیت و جلب آرای 
مردم شرکت می کنند، بی توجه به این عامل مهم هرچه هم 
که از ِعده و ُعده هزینه می کنند و راه های صواب و ناصواب 
را می پیمایند، عموما کمتر و کمتر نتیجه می گیرند. هیچ 
دقت کرده اید؟ در ایران و در انتخابات ریاست جمهوری 
هیچ گاه فردی که یک بار تجربه شکســت در انتخابات را 
داشته، نتوانسته در دوره های بعد به موفقیتی در این عرصه 
دست یابد. رمز این نکته در چیست؟ در پیروزی و موفقیت 
فرد در انتخابات ریاســت جمهوری بی شــک مجموعه 
گی های شخصی، وابستگی های  عوامل متعددی از نظر وی
اجتماعی، کارنامه گذشته و برنامه آینده، حمایت افراد و 
گروه های مرجع و ابزار و امکانات نقش دارند. اما شاید کلید 
و عنصر اصلی و حیاتی در این زمینه، نوع رابطه ای اســت 
که در واقعیت عینی و مواجهه ذهنی بین نامزد انتخابات 
و مردم برقرار می شود. رابطه ای که گاهی حتی به اصطالح 
یک شبه و در کوتاه مدت هم اتفاق می افتد. در این مواقع، 
نوع گفتار و مضمون کالم به گونه ای است که پنجره هایی از 
صداقت، صمیمیت و اعتماد را به روی مخاطب می گشاید و 
او را به درون دنیایی سرشار از معرفت و عاطفه می کشاند.  این 

دوگانگی رابطه بین نامزدها و مردم از کجا ناشی می شود؟ 
دوگانگی جاذبه و دافعه، اعتماد و بی اعتمادی، محبوبیت و 
نفرت؟ بر دل نشستن و از چشم افتادن؟ تصورم این است 
که رمز این رابطه در نوع نگاه به مردم و احساس مسئولیت 
اجتماعی است. نگاه ابزاری به مردم و آنان را توده هایی از 
جمعیت تصور کردن که پا بر شانه آنان می توان نهاد و به 
قدرت رسید و در این مسیر از دروغ و تهمت و ریا پروا نداشت؛ 
اعتماد و محبوبیتی در پی نمی آورد. هر سخنی که احساس 
دروغ بودن آن برای مردم آشکار شود، حفره و شکافی بین 
سخنگو و مخاطب ایجاد می کند و استمرار دروغ و ادعاهای 
کذب بر ژرفای این شکاف می افزاید. این گونه افراد شیفتگان 
قدرت اند و چون از برقراری رابطه ای سالم با مردم عاجز و 
ناتوانند، ناگزیر به فریب روی می آورند. این که وعده های 
شیرین و واهی می دهد، این که از بیان پیشینه و کارنامه 
خویش پرهیز می کند، این که با ادعای شفافیت، پنهانکاری 
می کند، از سر ناگزیری است؛ چاره دیگری ندارد. می داند که 
راست اگر بگوید، در افکار عمومی مجرم شناخته می شود 
و دادگاه مردمی خواستار محاکمه وی می شود. نگاه ابزاری 
چنین افرادی به مردم، سویه ای دیگر هم دارد. از نگاه آنان، 
امکان فریفتن مردم وجود دارد. نگاهی سنتی و مرتجعانه به 
مردم که برای رشد آگاهی ها و شعور و معرفت اجتماعی که 
امروزه به سبب تکنولوژی و توسعه روابط انسانی دگرگون 
شده است، اهمیت چندانی قایل نیست. به همین دلیل 
است که می پندارد با تطمیع هم می توان آرای مردم را به 

نفع خود جلب کرد. امری که اساسا غیراخالقی و غیرقانونی 
است. سخن آیت ا سیدمصطفی محقق داماد در این زمینه 
هشدار و تذکری است: بنابه مراتب، شخص که خود را در 
معرض انتخاب شدن قرار م دهد قبل از هر چیز بایست 
قانون اساس را خوب خوانده، فهمیده و به فصل اختیارات 
رئیس جمهوری تسلط کاف داشته باشد تا اوال در شعارها 
انتخابات با دادن وعده ها خارج از حد اختیار گزاف نگوید 
و از این رهگذر به شــعور مبارک ملت، قهقهه نثار نکند. 
محقق داماد در ادامه نوشته است: اصوال وعده مال به مردم 
آیا چیز غیر از تطمیع است؟ آیا تطمیع مال آن  هم از 
جیب بیت المال، انتخابات را با مشکل مشروعیت مواجه 
نم ســازد؟ اگر نامزد از نامزدها مجلس شورا برا 
، پول تقســیم کند، شورا محترم نگهبان  گرفتن رأ
 . صندوق ها آن منطقه را باطل نم کند؟ به یقین آر
، برخورد قانون  ول سوال این است که چرا با تطمیع مال
نم کنند؟  دیر است و به آنها چندان امیدی هم نیست. 
اما به نفع شان است اگر در نوع نگاه خود به مردم بازنگری 
کنند. به قدرت درک و معرفت عامه ایمان بیاورند. مردم را 
با تعبیر تحقیرآمیز عوام در آشکار و نهان ، خطاب نکنند. 
مردم را پلکان قدرت ندانند. به مشاورانشان بگویند تعریف 
دقیق و روشنی از مسئولیت اجتماعی و شیوه های سالم و 
هنجارمند جلب اعتماد عمومی را برایشان مدون کنند و 
اندکی در این زمینه تأمل کنند که رمز محبوبیت اجتماعی 

در چیست؟

ولیتی دارند؟  نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در برابر رفتار و وعده های خالف قانون اساسی  چه مس
ه در زمان انتخابات  گفت و گو با علی دینی ترکمانی درباره چرایی توجه به طبقات پایین جام

ات از تکرار گذشته است دانش و نقد کارشناسی تنها راه ن اد بین الملل:   ساسان شاه ویسی، کارشنا اقت
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عبا عبدی:
گی بارز جهانگیری وی

اصال طلبی است

عبا سلیمی نمین:
اصال طل ها جهانگیری را 

قهرمان کردند

حی:  سید محمد علی اب
جهانگیری مردی موفق 

ایران دوست و ریشه دار است

ده امینی شهروند| »یارانه بیشتر هیچ معنایی  ما
جز چند برابر شدن قیمت ها ندارد.« این نکته ای است 
که اقتصاددانان بــه آن تأکید می کنند و معتقدند؛ این 
موضوع وجهه پنهان وعده های غیرکارشناسی است که 
برخی نامزدهای انتخاباتی به مردم می دهند. یارانه ها 
بحث داغ انتخاب شده اند.  سال  که حامل های انرژی 
آزاد شدند، کمتر کســی فکر می کرد پرداخت ماهانه 
 هزار تومان، تا این حد درجامعه مسأله ســاز بشود. 
حاال کاندیداها با استفاده ازهمین ترفند درتالشند برای 
خود رأی جمع کنند و وعده 3برابرشدن این پرداخت 
نقدی ماهانــه را می دهند. وعده ایی کــه اقتصاددانان 
معتقدند؛ غیرقابل تحقق اســت مگر این که قیمت ها 

هم پابه پای آن سه یا حتی چند برابر شوند. بودجه که 
برای پرداخت یارانه ها در سال قبل درنظر گرفته شده، 
ماه پارسال  3 هزار میلیارد تومان برای پرداخت کل 2
بوده اســت. حاال تصور کنید این مبل برای تأمین یک 
پرداختی 0 هزار تومانی به هر فــرد متقاضی، باید 
به  هزار میلیارد تومان برســد.  حمیدرضا برادران 
شــرکا اقتصاددان به »شــهروند« می گوید:   درحال 
حاضر منبع خاصی برای چنین پرداختی نداریم، مگر 
این که کاالهای مورد اســتفاده مردم به همین میزان 
افزایش قیمت پیدا کند. او می گوید:  درصد قابل توجهی 
ازپیشــنهاداتی که کاندیداها درمناظره ها می دهند، 

اجرایی نبوده و بیشتر شبیه یک وعده توخالی است...

جهان

یسم را  و رانسه و
خانه نشین كرد

۱    صفحه 

ی قاط ل مکرون با ر امانو
به کا الیزه رفت  


