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گزارش نشست رونمایی از کتاب وضعیت توسعه انسانی در ایران 

جامعه ایران: آسیب پذیری 
باال، تاب آوری پایین

تنها حكمت، ِاعمال قانون است آقاي دادستان

 مسأله مبارزه با فساد موضوعي است كه حداقل 
در زبــان و گفتار دغدغه اصلي مســئوالن اســت. 
فرمان هاي صادره از ســوي رهبــر فقيد جمهوري 
اســامي ايران و نيز رهبر معظم انقــاب، دليل بر 
اهميت ماجرا و ضرورت به مقابله با اين پديده شوم 

است. 
مبارزه با فساد به اندازه خود فساد حكايت پردرد و 
قصه ای است كه ساليان متمادي تنها موجب وهن، 
هدر يا آسيب زدن به سرمايه هاي عمومي و اعتماد 
ملي شده و به نظر می رسد كه نه تنها برنامه ای براي 
آن هنوز وجود ندارد بلكــه اراده ای هم براي آن در 
بين مســئوالن در ارتباط با مبارزه بــا اين موريانه 
مؤذي آنگونه كه شايســته هســت، وجــود ندارد. 
نتيجه اين سياست گنگ و پشت هم انداز اين شده 
كه بســياري پس از مدتي و ترك ســمت و مقام از 
آن به عنوان بهترين حربه براي مبارزه با حريف هاي 
سياســي و بقا در ســپهر بهره مند شــوند. عاملي 
مبتني بر پوپوليســم افراطي و حتي ارتجاع گرايانه 
و غالبــا متكی بر احساســات عمومي مــردم و نيز 
بهره گيري از ظرفيت هايی مانند فراموشي تاريخي 
كه به مثابه پاشنه آشــيل موجبي است تا بازيگران 
عرصه سياســت بتوانند از آن به مطامــع و منافع 
خود دسترسي پيدا كنند. عليرغم مقدمه معروضه 
مقصود اين اســت تا در ذي المقدمه به مسائل اخير 
مطــرح در فضاي سياســي و اجتماعي كشــور از 
حيث حقوقي پرداخته شــود. ماجراي به اصطاح 
افشــاگري رئيس دولت هاي نهم و دهم و معاونان 
ايشــان و متعاقبا موضعگيري هاي انجام شده عليه 
اين اظهارات كه به دليــل مقصود گوينده و ماهيت 
سخنان، از سوي مقامات قوه قضائيه صورت گرفته 

است. 
افشاگري، اقرار یا اخبار 

ظاهرا رياست محترم دولت هاي نهم و دهم به زعم 
خويش در صدد إفشــای وجود فســاد گسترده در 
قوه قضائيه هستند، به گونه ای كه اين فساد آنچنان 
گسترده و ريشه دار اســت كه كيان نظام را با خطر 
مواجه كرده تا حدي كه نمی توان از آن گذشــت و 
آن را ناديده گرفت. مداقه در مفاد سخنان ايشان به 
خوبي اين حقيقت را آشكار می كند كه بخشي از آنچه 
ايشان درحال حاضر به آن معترف هستند، در زمان 
تصدي ايشان به مقام رياســت جمهوري واقع شده 
و چنانكه ايشــان ادعا دارند، آن وقايع و رخداد هاي 
ناگزيــر اكنــون در قوه قضائيــه نيز وجــود دارد. 
صرف نظر از موقعيت كنوني ايشان به عنوان عضو 
رســمي مجمع تشــخيص مصلحت نظام كه فقط 
می تواند عاملي باشد براي باورپذيركردن اظهارات 
ايشــان، همين اندازه از اعام و اظهــار به تنهايي 
واجد آثار حقوقي اســت. اصل يكصدوســيزدهم 
رئيس جمهوری را مســئول اجراي مستقيم قانون 
اساسي می داند و به موجب اصل يكصدو بيست ويكم 

سوگند ياد می كنند كه پاسدار قانون اساسي باشند 
و از حق و گســترش عدالت پشــتيباني نمايند و 
براساس اصل ١٢٢ در برابر مجلس شوراي اسامي 
و ملت و رهبر مســئوليت دارند. البته مســئوليت 
مدني و سياســي رئيس جمهوری حســب قوانين 

عادي بسياري ديگر قابل احراز و طرح است. 
ســخنان آقاي احمدي نژاد و همراهان ايشان در 
ساده ترين تفســير، اخبار بر واقعه ای می نمايد كه 
ايشــان در مقطعي از زمان كه اين اِعمال چنان كه 
ايشان گفته اند، درحال وقوع بوده و اين اخبار يعني 
مسئوليت ايشان ناشــي از عدم اجراي قوانين عالي 
و عادي كشــور به دليل عدم انجــام تكليف قانوني 
انكارپذير نيســت. بدون ورود به اينكه اقدام ايشان 
در انتشــار اين ســخنان از روش هاي گوناگون به 
تنهايي عمل خاف قانون می باشد يا خير، موضوع 
اين نوشته نيســت بلكه ماحظه وضعيت حقوقي 
شــخص گوينده در زمان تحقق اعمالي اســت كه 
به زعم ايشان برخاف قانون و عدل عليه شهروندان 
و مصالح كشــور به وقوع می پيوسته است، بنابراين 
وجه ديگر و قالب اين ســخنان معطوف به صاحب 
سخن اســت كه مســئول اجراي قانون اساسي در 
كشــور بوده اند و مســئوليت حقوقي براي ايشان 

غيرقابل اجتناب است. 
نقض قواعد دادرسي کیفري 

رجــوع بــه راه حل هاي سياســي و توســل به 
ظرفيت هــاي نامتعــارف مانند بست نشــيني و 
راه اندازي جريان هاي رســانه ای به مدد رسانه هاي 
فراگير مجازي در صورت وجود يك اقتدار ذاتي در 
نظام قضائي هركشوري، نمی تواند جريان دادرسي 
را ولو آن كه تحت فشــار قرار دهد، از مسير عدالت 
خارج نمايد، مشــروط به آن كه ورود به يك جريان 

قضائي معلق به رعايت سكوت حكيمانه نباشد! 
اصل محرمانه بودن تحقيقات مقدماتي ولو آن كه 
در قوانيــن حقوقي ايران، اين اصــل مدرن چندان 
برجسته و غليظ نيســت ليكن در اصل وجود اين 
قاعده و تكليف اصحــاب دعوي و مقام هاي تحقيق 
و تعقيب مبني بر عدم افشــای محتواي تحقيقات 
مقدماتــي ترديد وجــود نــدارد و آنچــه ناظر بر 
علني بودن در قوانين تقنيــن گرديده، معطوف به 
جلســات محاكمه در دادگاه هاســت، مشروط به 
اينكه منافي عفت عمومي يا نظم عمومي نباشــد 
و در دعــاوي خصوصــي تقاضاي طرفيــن براي 

غيرعلني كردن در ميان نباشد. 
اگرچه »نظم عمومي« مفاهيم چندان روشــن و 
مشــخص از حيث مصاديق در نظام حقوقي ايران 
نيســت اما چون در اين خصوص تشخيص برعهده 
دادگاه قرار گرفته، ناگزير بايد به تصميم دادگاه در 

اين باره احترام و اعتماد داشت. 
به اين ترتيب افشای جريان و محتويات تحقيقات 
مقدماتي به تنهايي يك عمل خاف قانون است كه 

نمی تواند به بهانه اســتيفای حــق و اجراي عدالت 
مورد استفاده قرار گيرد. 

قدر متقين ايــن موضوع با ســاير افعال و حتي 
ترك فعل طرفين اين ماجرا كه به نظر آثار و عواقب 
حقوقي آن به هيــچ روي مورد توجــه اطراف قرار 
نگرفته، ذبح قوانين و انكار عدالت اســت. از ســوي 

عاملين و مأمورين اجرای قانون و قانون اساسي! 
ساده اين تفســير اين است كه براي اجرای قانون 
نمی تــوان اعمــال غيرقانوني مرتكب شــد و آثار 
حقوقي اين ماجرا وضعيت حقوقــي جديدي را به 
وجود آورده كه نبايد با انكار و خطابه هاي سياســي 
و موضعگيري هاي رســانه ای به رفع و رجوع آن به 

جاي حل وفصل پرداخت. 
وضعیت حقوقي ماجرا 

گوينده اين ســخنان و بــه بيان بهتــر عامل و 
ايجادكننده اين وضعيت رئيس جمهوری و معاونان 
وي در دوره نهم و دهــم بوده اند. بنابراين نمی توان 

سخنان ابرازي را صرفا يك خطابه ساده تلقي كرد.
آنچه تحقق يافته، متضمن اقرار تلويحي به ارتكاب 
تخلف از قانــون )صرف نظر از اينكــه جرم، تخلف 
اداري يا نقض تعهدات حقوقي باشــد( قابل احراز و 
استنتاج است. مادامي كه شخصي مسئوليت اجراي 
قانون اساســي ازجمله مهمترين وظايف و تكاليف 
قانوني وي بوده و او به نقض گسترده و نهادينه شده، 
قوانيــن و انكار عدالــت زبان می گشــايد. در واقع 
از يك ســو وي اخبار به وقوع ايــن اِعمال خافي 
می نمايد كه علم و اطاع ايشــان را محرز می  كند و 
از سوي ديگر مســئوليت ايشان را به عنوان مسئول 
اجراي قانون اساسي در دســترس قرار مي دهد. به 
اين اعتبار آنچه در ميانه اين ماجرا تاكنون رخ داده، 
صرف نظر از اين كه داراي ابعاد سياسي باشد يا خير، 
واجد زمينه هاي حقوقي الزم و خصوصياتي اســت 
هم براي گوينده و هم بر ای مخاطب )قوه قضائيه( كه 
نمی توان و نبايد آن را ناديده گرفت. در اين صورت 
صرف انكار يا ناديده گرفتــن هم يك تخلف قانوني 

است! 
موضعگيري هــاي مقامات عالــي قضائي مانند 
رياســت عالي قوه و دادستان كل كشــور در اينكه 
توســط شــخص باني و در دوره تصدي و حتي در 
اظهارات اخير ايشــان جرم و تخلف فراوان از قانون 
صورت گرفته، ضرورت حقوقــي و قانوني دخالت 
دادستان را ايجاب می نمايد. واضح است كه اجرای 
قانون نيز مبتني بر هيچ ماحظه و رعايت ســكوت 
مبتني بر حكمت نيســت. اقتدار ناشــي از قانون و 
وجوب رعايت اين اصل اقتضــا دارد تا وفق مقررات 
قانوني اقدام الزم صورت گيرد تا بيش ازاين نه قانون 
ساخي شــود و نه از اعتبار و وجاهت مجري قانون 
كاســته گردد. ضرورت اين اقــدام و ممدوح بودن 
آن چنان روشــن و بديهي اســت كه تنها حكمت 

باقيمانده »اعمال قانون است«.

|  دکتر مهرداد پاشاپور  |

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

ایلنا|  رئيس مركــز هپاتيت ايران می گويد بيماری 
هپاتيت C را می شــود با كمتر از ١۵۰ ميليارد تومان 
در ١۰ سال آينده ريشه كن كرد. به گفته مويد علويان، 
پيش بينی می شود ١۸۶ هزار نفر مبتا به هپاتيت C در 

ايران وجود دارند كه ۷۰ درصد آنها شناسايی نشدند.
او درباره شيوع هپاتيت B و C در ايران گفت: »ما در 
ايران با دو نوع هپاتيت B و C درگير هســتيم و اين دو 
نوع اهميت بسيار زيادی دارد، زيرا عوارض شديد كبدی 
ايجاد می كنند. خوشبختانه در رابطه با هپاتيت B وضع 
خوبی داريم و در ٢٢ سال گذشته روند اين بيماری در 
كشور كاهش پيدا كرده است.«  رئيس مركز هپاتيت 
ايران ادامه داد: »دليل كاهش هپاتيت B واكسيناسيون 
نوزادان و افرادی است كه در معرض رفتارهای پرخطر 
هستند. واكسن اين بيماری در پاستور و داخل كشور 
توليد می شود و بيش از 3۵ ميليون ايرانی تابه حال اين 
واكســن را دريافت كردند. عما هپاتيت B در دهه۵۰ 
در ايران شايع بود كه آمار آن باالی ۵ درصد و در برخی 
مناطق تا ۷ درصد گزارش شده بود كه با توجه به توليد 
واكسن، پيشگيری و آگاهی بخشی خوشبختانه اين آمار 
تا امروز كنترل شد.«  علويان گفت: »امروز در اقصی نقاط 
كشور به جز استان گلســتان و سيستان وبلوچستان 
شــيوع هپاتيت B زير ٢ درصد و در برخی استان ها زير 

يك درصد اســت كه اين موضوع نشان می دهد ما اين 
بيماری در كشور را كنترل كرديم.« رئيس مركز هپاتيت 
ايران با اشاره به اين كه درحال حاضر ايران با در معرض 
تهديدبودن قشــر جوان روبه روست، گفت: »اين قشر 
جــوان در معرض رفتار پرخطر اســت و امكان دارد به 
بيماری هپاتيت از راه رفتار پرخطر جنسی مبتا شود. 
متاسفانه اين مســأله جزو برنامه های وزارت بهداشت 
نيست كه نوجوانان و جوانان برای اين بيماری واكسينه 
شوند. در سال های گذشته وزارت بهداشت چهار گروه 

سنی ١۷ساله ها را واكسينه كرد.« 
علويان با بيان اين كه واكسينه كردن جوانان و نوجوانان 
امروز يك ضرورت اســت، ادامه داد: »برای پيشگيری 
و تكميل حلقه پيشــگيری از هپاتيت نياز به پوشش 
واكسيناسيون به افراد جوان جامعه داريم. البته وزارت 
بهداشت در زمينه گروه های پرخطر و نوزادان فعاليت 

قابل تقديری داشته و توانسته آن را كنترل كند.« 
او دربــاره درمــان هپاتيــت B در ايــران گفــت: 
»خوشــبختانه داروهای اين بيماری در كشور موجود 
است و بيمه نيز اين بيماری را تحت پوشش مناسبی قرار 
داده و عما جزو كشورهايی هستيم كه درمان هپاتيت 
B در آن بسيار ارزان است، فقط بايد برای واكسينه شدن 

جوانان و افراد در معرض خطر برنامه ريزی كنيم.« 

ایسنا|  مسئول دفتر آموزش و پرورش عشاير وزارت 
آموزش و پرورش شــمار مدارس كانتينری عشــايری 
را ١۰۰۰ و مــدارس چــادری را 9۰۰ عــدد اعام كرد.  
محمدرضا ســيفی با بيان اين كه درحال حاضر ۶١۰۰ 
مدرسه عشايری در كشور فعاليت دارند كه از اين تعداد 
۵٢۷۵ مدرسه ابتدايی هستند، گفت: »از مجموع مدارس 
ابتدايی ۵١۵4 دبستان به علت بافت اقليمی و فرهنگی 
مختلط هستند و بدين ترتيب نزديك 9۰ درصد مدارس 
عشايری ايران مختلط  اند و اغلب آنها قوم و خويش بوده 
و اشكالی نيست.« به گفته او، ۵۶4 دانش آموز در مقطع 
متوسطه اول و ٢۶١ دانش آموز در متوسطه دوم تحصيل 
می كنند و نكته جالب اين است كه به دليل محروميت، 
مرزی بودن استان های عشايری و كمتر توسعه يافتگی، 

ميزان حضور دختران در مدارس عشــايری 4۶ درصد 
است كه اين نشان می دهد جامعه عشايری به تحصيل 
دختران خود بســيار اهميت می دهند. مســئول دفتر 
آموزش و پــرورش عشــاير وزارت آمــوزش و پرورش 
همچنين گفت كه در ۶١۰۰ مدرســه عشايری بيش از 
١٢ هزار كاس درس وجود دارد كه نشان دهنده ميانگين 
حدود ١۵ دانش آموز به خاطر وجود مدارس چندپايه و 
نيز مدارس دو يا ســه نفره است. ســيفی تعداد مدارس 
كانتينری عشايری را ١۰۰۰ عدد اعام كرد وگفت: »ما 
به همين تعداد مدرســه ديگر نياز داريم تا شرايط عادی 
داشته باشيم. همچنين 9۰۰ مدرسه چادری داريم. بهتر 
است خيرين مدرسه ساز به جای ساخت مدارس ثابت، در 

زمينه اهدای مدارس كانتينری اقدام كنند.«
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گور دسته جمعی نداریم
    صفحه  17

    صفحه های 2 و 3

ورزش

اقتصاد

یک پرسش چند پاسخ

صفرعاشقی

گفت وگو

 با مژده دقیقی مترجم و ویراستاری 
که طی سال ها به یکی از چهره های 

شاخص ترجمه تبدیل شده است
 گالیه های مصطفی هاشمی طبا 

در گفت وگو با »شهروند«  

 عوارض خروجی ایران تا 20 برابر 
سایر کشورها باال می رود

  آیا تولید روزانه 9500تن زباله در 
تهران می تواند به فرصتی برای 

این شهر بدل شود؟

 حضور تیم های »سحر«
 در مناطق زلزله زده کرمانشاه 

ادامه دارد

 ساالنه 12 تا 20 میلیارد دالر کاال به 
ایران قاچاق می شود و درآمدهای 

هنگفتی را از دولت می گیرد

 جوانان با حضور در بین مردم
آنها را به از سرگیری فعالیت ها 

تشویق می کنند

از آدم های این شهر 
خشن می ترسم

  می خواستم
 به ورزش برگردم  

اجازه ندادند!

سد خروج 

طالی کثیف  

موج  امید

   صفحه  14
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   صفحه10
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 سعید مدنی: تعهد همگانی، ایجاد نهادهای پاسخگو
 و پیشگیری سه راهکار برای وضعیت توسعه انسانی در ایران

 راغفر : عزم سیاسی باید ناشی از آگاهی باشد. خیلی ها این درک را ندارند 
که ما در چه شرایط عمیق بحرانی هستیم. تا زمانی که درک نشود راه حل 

متناسبی نمی توان برایش تعبیه کرد 
 قانعی راد: وضعیت ایران در شاخص های سرمایه اجتماعی ،حکمرانی خوب  

فساد و عدم شفافیت نامناسب است
 دینی ترکمانی:  20سال قبل بانک جهانی الگوی سدسازی ما را نقد کرد

 تا وضعیت دریاچه ارومیه به اینجا رسید

در پاسخ به مطلب مندرج در روزنامه شهروند 
مورخه سه شنبه ٢١ آذر9۶، درخصوص مصوبه 
دولــت مبنی بــر اين كه دســتگاه های دولتی 
می تواننــد قراردادهــای مناقصه خــود را با 
شركت تعاونی خودشــان منعقد كنند، الزم به 

ذكر است:
پيشــنهاد اصاح تبصره های ماده )3( آيين نامه 
اجرايی بنــد )الف( مــاده )٢۶( قانــون برگزاری 

مناقصات كه مربوط به تهيه فهرست مناقصه گران 
دارای صاحيت جهت شركت در مناقصات محدود 
است  در يكی از كميسيون های دولت مورد بحث و 
بررسی قرار گرفته است ولی دولت مصوبه ای در اين 
خصوص نداشته است. روزنامه شهروند عاقه مند 
است داليل و مستندات پيشــنهاددهندگان اين 
مصوبه كه در كميسيون مطرح شده را ماحظه و 

درج نمايد.

پاسخی به یادداشت   در »شهروند«

 کانکس به همه زلزله زده ها تعلق نمی گیرد      موافق حضور دانش آموزان در کالس های چادری نیستم

ناگفته های فرماندار سرپل ذهاب از زلزله 7/3 ریشتری در گفت و گو با خبرنگار اعزامی »شهروند« به مناطق زلزله زده کرمانشاه 

حادثهجامعه

 صفحه 15 صفحه 16

 اگر تهران زلزله بیاید
 جهان را باید به کمک بطلبیم

 نیمكت های خالی
» زهرا« و »فائزه«

 رئیس سازمان مدیریت بحران کشور 
در گفت و گو با »شهروند«:

گفت و گوی »شهروند«  با خانواده  2 دانش آموز و معلمی که  در 
حادثه  واژگونی اتوبوس راهیان نور جان باختند

 رهبران 46 کشورجهان در اجالس فوق العاده سران سازمان همکاری اسالمی تصمیم ترامپ در باره قدس را محکوم کردند

شهرونگ

    صفحه 19

 ما شیفته
  آویزان شدنیم 
نه خدمت کردن!

 ما شیفته
  آویزان شدنیم 
نه خدمت کردن!
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شهر فرنگ

تماشاخانه

آندره کاریلیو|   کارتونیست | 

یرانبیانگیزهآویزانکشورشدهاند!
جهانگیری:مد سیفون

می آی طالق بگیریم؟

یاسر نوروزی
طنزنویس

ازدواج کــم شــده و اگــر همین طور 

جلو برویم، می رســیم به رشد منفی. به 

این ترتیب که طــرف در کافی شــاپ یا 

میهمانی به سوژه مورد عالقه اش می گوید: 

»خیلی خوبه که باهات آشــنا شدم. فقط 

امیدوارم طالق مون هم همین قدر رویایی 

باشه!« چون انتظارات آدم ها آن قدر از هم 

باال رفته که گاهی فکر می کنم چه کسی 

قرار اســت آن را برآورده کند؟ ته آرزوی 

نسل ما سیندرال، همسر رابین هود و پری 

مهربان بود، اما دخترهای امروز پازلی از مرد 

رویایی شان می خواهند که نمی دانی کدام 

طرفش را به کدام طرفش وصل کنی. دماغ 

برد پیت می خواهند با موهای جاســتین 

ویبر، بامزگــی مهران غفوریان، شــکم 

شش تکه رونالدو، اندیشــه ورزی آلن دو 

باتن، ثروت پاول دورف و البته صبر و تحمل 

ایوب! گاهی فکر می کنم آنها از مرد فرضی 

زندگی شان چه می خواهند و به این نتیجه 

می رسم که جانش را! از آن طرف پسرهای 

این نســل هم طــوری تربیت شــده اند 

که از دختر زندگی شــان فقط یک چیز 

می خواهند؛ مامــان! دختری که در عین 

دارا بودن فضایل کیم کارداشــیان، هوش 

مرحوم مریم میرزاخانی را هم یدک بکشد. 

یک مقداری اُســانو باشــد در آن سریال 

کره ای، یک مقــداری به لحاظ گونه ای به 

آنجلینا جولی رفته باشــد، به لحاظ وقار و 

ابهت مادر اژدها باشد در »گیم آو تراون« 

و با تمام اینها از خــواص معنوی مادر ترزا 

هم خالی نباشد. تمام اینها را دیروز به زوج 

جوانی گفتم که خانه مان آمده بودند. فرزند 

پسرخاله ام اســت و تازه با دختری ازدواج 

کرده. ابتدا فکر کردم موضوع جدی است 

اما وقتی شــروع کردند به توضیح دادن، 

دیدم نه، ماجرا خیلی خیلی جدی است! 

چون پســره همان اول گفت: »می دونید 

آقا یاســر، چطوری بگم؟ یه جایی هست 

که این می خواد عمل کنه و من دوســت 

ندارم.« گفتم: »یعنی یه بیمارستان خاصی 

هست؟« سر تکان داد و گفت: »نه، نه. یه 

جای خاصی!« گفتــم: »درمانگاه خاصی 

منظورته؟« گفت: »نه، چطور بگم؟ فرض 

کنید شــما بخواید زیر بغل تون رو عمل 

کنید اما خانم تون نخــواد.« گفتم: »خب 

اگر مشکل پزشکی باشه، حتما همسر من 

رضایت می ده.« و دیدم که می گوید: »بله، 

دقیقا. من هم می گم نمی خواد دیگه. چون 

مشکل پزشکی نیست.« همزمان اما دختره 

گفت: »نخیر. اصال هم این طوری نیست. 

اون جا خیلی هم در زندگی مهمه.« کمی 

روی مبل جابه جا شدم و پرسیدم: »خب، 

من که نمی فهمم شــما دارید درباره چی 

صحبت می کنید ولی هر چی هست فکر 

نمی کنم آن قدر مشکلی باشه که به طالق 

فکر کنید.« اما پسره گفت: »چرا. هست. 

چون من می گم سمت چپی هم به اندازه 

راستی مهمه!« همزمان خیره شده بودم به 

سوراخ های دماغ زنش ببینم آیا واقعا یکی 

گشادتر از یکی دیگر است، اما پسره گفت: 

»ببین االن دماغت چقدر خوب شده. من 

می خوام همین طوری گرد باشه!« سرم را 

انداخته بودم پایین و تمام اشــعاری را که 

راجع به قناعت و صبر و سعادت در ذهنم 

بود ریختم دور. چون احســاس کردم آنها 

از جهانی حرف می زننــد که احتماال من 

صدها سال در آن پیر شــده ام یا به زبانی 

حــرف می زنند که متعلق بــه عصرهای 

آینده است. هیچ چیز نمی فهمیدم؛ هیچ. 

عقب کشیدم روی مبل و با خودم گفتم از 

این بی مزه ای که آنها اسمش را گذاشته اند 

زندگی مشترک، چیزی درنمی آید، پس 

الاقل بد نیســت به فرمان خودشان بروم. 

برای همین رو به دختره درآمدم که: »خب، 

چرا تاس نمی اندازیــد؟ تاس بندازید، اگه 

یک اومد، عمل کن، اگــه دو اومد، عمل 

نکن!« چشم پسره برق می زد. رو به دختره: 

»آره. عالیه. دیگه هم نیازی نیست طالق 

بگیریم.« دختره همان طور در فکر بود. بعد 

از چند دقیقه گفت: »اگه سه اومد چی؟«

س   از دک�ت ب�پ

حسام حیدری
طنزنویس

به عنوان استاد متخصص در زمینه سبک زندگی 

که کتاب های زیادی نوشته و تعداد زیادی کالس 

در نقاط مختلف جهان برگزار کرده ام، روزانه با تعداد 

زیادی ایمیل و سوال از طرف شما روبه رو هستم که 

تصمیم گرفتم به برخی از آنها در این ستون هفتگی 
پاسخ دهم.

در این هفته یک نامه خیلــی ناراحت کننده از 

یک دانشجو به دستم رسید که در آن ابراز ندامت 

و ناراحتی کــرده بود از میزان زیــاد و بیش از حد 

سوسول و درس خوان بودنش و از ما خواسته بود که 

راه هایی را به او آموزش دهیم که بتواند به راحتی، 

درس و کتاب را کنار گذاشــته و به آغوش جامعه 

برگردد. او در نامه اش شــرح داده بود که متاسفانه 

همیشــه در همه کالس های درسش حاضر شده 

و از روی حرف های اســتاد جزوه تهیه می کند. او 

همچنین گفته بود که مدتی اســت دچار مشکل 

بزرگتری شده و به خواندن کتاب های غیردرسی 

نیز عالقه پیدا کرده و گاهی پشــت ویترین مغازه 

کتابفروشی می رود و جلد کتاب ها را نگاه می کند.

به خاطر همین ایمیل و ایمیل های دیگری که 

در این رابطه به دستم رسیده، تصمیم گرفتم اولین 

جلســه از سلســله آموزش هایم را با موضوع مهم 

»ترک عادت زشت کتابخوانی« شروع کنم. 

برای ترک کتاب و درس، روش هــای زیادی از 

طرف محققان این حوزه ارایه شده ولی من همیشه 

به بیمارانم روش ســه مرحله ای زیر را پیشــنهاد 
می کنم: 

گام اول: عادت های درس و کتاب خواندن خود 
را مرور کنید: 

هر لحظه که حس کردید عالقه به درس یا کتاب 

دارید، دالیل خود برای عالقه مندی به این موضوع 

را در همان لحظه یادداشت کنید: چه چیزی شما 

را به ســمت کتاب خواندن سوق می دهد؟ دوست 

کتابخوان؟ نداشتن قلیان مناســب؟ خراب بودن 

تبلت و بــه روز نبودن اینســتاگرام؟ دالیل خود را 
یادداشت کنید.

گام دوم: عادت ها را تغییر دهید: 

وقتی دالیل و عادت های خود را برای کتابخوانی 

پیدا کردید، سعی کنید آنها را تغییر دهید: 

از دوســتان کتابخوان و درس خوان خود دوری 

کرده و در صورت مالقات با آنها، با سگک کمربند 

سیاه و کبودشان کنید. ابزار کتاب خواندن را از کنار 

خود دور کنید تا وسوسه نشوید. عینک مطالعه تان 

را در دستشویی انداخته و سیفون را بکشید. خودکار 

را با دست غیرتخصصی خود در دست بگیرید تا بعد 

از مدتی توانایی نوشتن خود را از دست داده و به مرور 

بی سواد و احمق شوید. روی کتاب هایتان مواد سمی 

بریزید که دست زدن به آنها باعث مرگتان شود. تیپ 

و ظاهرتان را به آدم های بی شعور نزدیک کنید. ابزار 

صفاســیتی را برای خودتان آماده کنید تا راه های 

جایگزین برای کتابخوانی همیشه برایتان مهیا باشد.
گام سوم: استقامت کنید: 

مهمتر از ترک عادت، اســتقامت بر آن اســت. 

در دوره ترک کتاب، بشــدت از رفتن به مکان های 

فرهنگی دوری کنید. حتی المقدور سعی کنید در 

خانه تنها نمانید چون وسوسه کتابخوانی معموال در 

زمان های تنهایی به سراغ شما می آید. در این جور 

مواقع می توانید خود را به کارهای دیگر مثل رفتن 

به اینستاگرام و چک کردن اسم آدم هایی که آخرین 

استوری شــما از پیتزا پپرونی دیشب را دیده اند یا 

خوابیدن روی تخت و تمرین برای رساندن انگشت 

کوچک پای چپ تان به تابلوی منجوق دوزی روی 

دیوار، مشــغول کنید. اگر هیچ راهی جواب نداد، 
حمام رفتن هم مناسب است.

نکته: اگر فکر می کنید هنگام بیرون رفتن از خانه 

ممکن است راهتان به سمت کتابخانه یا دانشگاه 

کج شود، به سرعت پای خود را قلم کرده و به خانه 

برگردید. در این جور مواقع می توانید از یک دوست 

بخواهید که شــما را به تخت ببندد. اگر دوســتی 

ندارید خودتان در را قفل کرده و کلیدش را قورت 
دهید.

در پایان نکته مهمی که باید به آن توجه داشته 

باشید، این اســت که در این نوع فعالیت ها چیزی 

که مهم است، امید به آینده و تمرین است. تمرین، 
تمرین، تمرین. 

به تمرین کردن ادامه دهید و هر روز به چهره خود 

در آینه نگاه کنید. به مرور خواهید دید که دیگر از 

آن آدم سوسول با موهای کج و عینک ته استکانی 

که وقتش را جلوی مغازه کتابفروشی تلف می کرد 

خبری نیست و این یعنی بازگشت به زندگی.

سم زدایی از مغز

زمانصفحهبندی:19/00- 18/30
شروعصفحهبندی:

پایانصفحهبندی:

|  شــهاب نبوی |  پدر خانمم از همان اول چشم دیدن من 

را نداشــت. هر کاری هم می کردم تا قِل بخورم و بروم توی 

دلش، هیچ فایده ای نداشت. به قول خودش ختم فالن فالن 

شده های عالم بود و کسی نمی توانست سرش کاله بگذارد. اما 

قرار بود عمری چشم توی چشــم هم زندگی کنیم و من با این وضع اصال 

نمی توانستم. خالصه یک روز تصمیم گرفتم پسرش را گروگان بگیرم، بعد 

هم مثل آرنولد خودم بروم و نجاتش بدهم تا ذوق کند و دیگر اذیتم نکند. به 

دوتا از بچه  محل های قدیم مان پول دادم که جلوی در خانه شــان، وقتی از 

مدرسه تعطیل می شود، بدزدنش. آنها هم کارشان را به خوبی انجام دادند. 

بعد که با پدر زنم تماس گرفتم و با عوض کردن صدایم، که استادش بودم، 

خواستم پول بدهد تا پســرش را آزاد کنم، گفت: »پروفسور، من بوی گند 

وجود تورو از پشت تلفن هم تشخیص می دم. دست از این مسخره بازیا بردار. 

با این کارها توی دل من جا باز نمی کنی. اون بچه فردا امتحان داره. ببرش 

پیش معلم خصوصیش. وایسا، کارش که تموم شد ببرش پارک یه کم بازی 

کنه، بعدم ببرش خونه...«. نقشه ام نگرفت. این بار یک نقشه دیگر کشیدم. 

زمانی که با هم توی خیابان بودیم، از همان بچه محل هایم خواســتم که 

کیفش را بزنند. بعد من دنبال شان کنم و مثل عقاب کیف را پس بگیرم و یک 

کتک مفصل هم بزنم شان. اما قبل از بچه محل  های مان دوتا کیف قاپ واقعی 

آمدند و کیف را زدند. من هم که فکــر می کردم همان بچه محل های مان 

هستند، دنبال شان کردم و توی یک کوچه بن بست گیرشان آوردم. اما دیر 

فهمیدم اینها کیف قاپ حرفه ای هســتند و تا آمدم فرار کنم، خودم را هم 

لخت کردند... همان گوشه نشستم و زنگ زدم برایم لباس بیاورند. بار آخر 

دیگر نقشه ای اساسی کشیدم. زدم به سیم آخر و تصمیم گرفتم از طریق یک 

خانم، ازش نقطه ضعف بگیرم، اما مرتیکه با خانم ازدواج کرد. وقتی هم به زنم 

و مادرزنم گفتم، اول داد چندنفر تا می خوردم من  را زدند، بعد هم مادرزنم 

را طالق داد. همه چیزش را هم به نام زن جدیدش زد که به خانم من ارث و 

میراثی نرسد. خالصه وقتی توی دل کسی جا ندارید، با قضیه کنار بیایید و 
اوضاع را بدتر نکنید.

فلکه اول

www.shahrvand-newspaper.ir

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره سیصد و پنجاه و یکم

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«

telegram.me/Shahrvang :نشانی کانال تلگرام شهرونگ

@tanzshahrvang :راه ارتباطی تلگرامی با شهرونگ
shahrvang@gmail.com :ایمیل صفحه شهرونگ

|    احسان گنجي  |   کارتونیست |
ehsanganji58@gmail.com

زنبیِلپاره،سوِتخالی،مدیرآویزونخریداریم!

بهمدیرانبیانگیزهدردستورکارمجلسقرارگرفت!
طرحسنجددهی

مدیرآویزونآوردیم،همهپُستهاروبُردیم!

زونارزونیتون،نگیدنگفتیمبهتون!
مدیرآوی

#فرقه-آویزانیه#دکمه_اخراج_رو_برای_همین_مواقع_گذاشتن#شهرونگ

instagram: andre_carrilho

رئیس مرکز هپاتیت ایران اعالم کرد: 

C ابتالی ۱۸۶ هزار نفر در کشور به هپاتیت

مسئول دفتر آموزش و پرورش عشایر: 

۱900 مدرسه کانتینری و چادری درکشور وجود دارد

 7 پیشنهاد مهم روحانی
 برای مقابله با تصمیم آمریکا درباره قدس


