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قدوس به یک شرط 
سربازی اش را بخرد!

رینگ خونین در سالن 
اورژانس بیمارستان

وی  گمانه زنی ر
جایگزین  بازنشسته ها

 دورگه ایرانی- سوئدی
و یک اتفاق عجیب در آستانه جام ملت ها

حاشیه های حضور پیروز حناچی بر مسند 
شهرداری تهران همچنان ادامه دارد

ماجرای یک درگیری در بیمارستان 
نظام مافی شهر شوش که کادر 

پزشکی و بیماران را حیرت زده کرد

دبیرکل و نواب رئیس جدید 
فدراسیون فوتبال چه کسانی 

هستند؟

 سازمان سیا:
دستور قتل خاشقجی را 

 ولیعهد عربستان
صادر کرده است

 پاسخ 
استعالم ها نرسید ولی اگه شام و ناهار 
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آزادراه
داستان مرد دانا که الف می زد

وحید میرزایی
طنزنویس

روزی مــرد دانا لختی در خــود فرو رفته 
و می اندیشــید که چگونه بزرگان شــهر را 
دعوت کند و با لطایف الحیلی سنگین، دانایی 
خویش را به رخ دیگران بکشد. پس این شد 
که وی در نامه هایی رسمی؛ بزرگان، دانایان، 
متولیان، متملکان، حاجبان، اعیان، بازاریان، 
منشیان و هر کسی که کمی نفوذ داشت را 

دعوت به ضیافت شام نمود.
روز موعود فرا رســید. مــرد دانا غالمش 
را فراخواند و آخریــن هماهنگی ها را با وی 
انجام داد. اندکی بعد میهمانان رسیدند و بر 
سر سفره نشستند. همه چیز برای ضیافت 
شــام آماده بود که ناگهان مــرد دانا گفت: 
»دســت نگه دارید. گویا غالم من چیزی را 
فراموش کرده و آن چیز همانا ماست است. 
این غالم معلوم نیســت حواسش تو کدوم 
سوراخ موشیه.« بزرگان همگی متفق القول 
گفتند: »داداش این چه حرفیه. اتفاقا ماست 
سرده، برای این فصل سردی خوب نیست. 
نمی بینی آب دهنمون راه افتاده؟« مرد دانا 
گفت: »هرگز؛ مگر می شود سر سفره ماست 
نباشد. بعدش یه چای نبات بهتون می دم، 
بشــوره ببره.« مرد دانا غــالم را صدا کرد و 
گفت: »به سرعت به بازار برو و یک دبه ماست 
بخر.« ســپس گفت: »ای دانایان و بزرگان؛ 
علم تنها به کتبی که ســال ها خوانده ایم، 
نیســت و باید علــم را با فراســت و هوش 
همراه کرد تا بتوان طرفی بست. مثال من با 
شــناخت، علم و روشن بینی که از پیرامون 
خود دارم و GPSپرتابــل مغزم، می توانم 
مسیر حرکت غالم را برای شما بازگو کنم.« 
دانایان و بزرگان انگشت حیرت بر بینی کرده 
و تا خواستند چیزی بگویند، مرد دانا ادامه 
داد: »ببندید می خوام تمرکز کنم.« و گفت: 
»غالم کفش های خود را پوشــید، در را باز 
کرد. با سرعت یک متر بر ثانیه درحال حرکت 
به سمت بازار است. حال پیچید به سمت بازار 
زرگرها. کمی سکه زر برای تنظیم نرخ طال 
به بازار تزریق کرد. حال به سمت زمین های 
مرکز آبادی رفت و 40 هکتار زمین خرید و 
به قیمت دو برابر فروخت و زمین های دیار ما 
را با ارزش کرد.« در این لحظه همهمه ای به 
پا شد که مرد دانا با عصبانیت گفت: »ساکت 
باشید« که بالفاصله دانایان و بزرگان حلقوم 
بســتند. مرد دانا ادامه داد: »غــالم دارد به 
سمت بازار ماست فروش ها می رود. اکنون 
دبه ماســت را خرید. درب خانه را باز کرد و 
پشت همین در اســت.« دانایان و بزرگان 
همگی گفتند: »ای مرد دانــا الف نزن که 
همانا الف زنان عاقبت خوبی نخواهند داشت. 
مگر می شــود این قدر بی نقص و با دیتیل، 
مسیر غالم را برای ما بیان کنی؟!« مرد دانا 
لبخندی زد و گفــت: »باور نمی کنید؟ باید 
تماشــاش کنید.« و فریاد زد: »غالم... وارد 
شــو.« و در کمال ناباوری همگان غالم در را 
باز کرد. بزرگان و دانایان کف و خون قاطی 
کرده و از تعجب تمام موهایشــان ریخت. 
مرد دانا با غرور گفت: »ای غالم دبه ماست 
را خالی کن که روده کوچیکه روده بزرگه رو 
خورد.« غالم چشمانش را گرد کرده و گفت: 
»ماســت را نگرفته ام.« مرد دانا غضب کرد 
و گفت: »یعنی در این بازار یک دبه ماســت 
نبود؟« غالم با همــان حالت طاق باز جواب 
داد: »واال من هنوز نرفته ام و از آن موقع دنبال 
کفش هایم می گردم.« برای دقایقی سکوت 
محفل را فراگرفت. سپس بزرگان و دانایان 
پوزخندی زدند و به کنایه از درایت، هوش 
و تدبیر مرد دانا تمجید کردند. مرد دانا نیز 
خنده های هیستریک تحویل آنان داد و از آن 

پس تصمیم گرفت الف نزند.
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فلکه اول كوچه اول
همه تیترهایی که با شهردار می شود ساخت  |امیرمسعود فالح|  پیروز  حناچی که 
شهردار شد، گفتم آخیش راحت شدیم، البته نه بابت شهردارشدن او؛ بلکه به  خاطر رهایی 
از تیترهای »کلیددار بهشت شد« یا »به بهشت راه یافت«. حاال دیگر اقتضای ذوق ادبی این 
بود که با »پیروز« و »حنا« تیتر ساخته شود و همین طور هم شد: یکی تیتر زد »حنای حناچی 
رنگ داشت«، دیگری نوشت »شهردار پیروز«، روزنامه خودمان )خدا بر شهرونگانش بیفزاید( تیتر 
زد »باالخره ))پیروز(( شد«، دیگری نوشت »حنای شهرداری پررنگ شد«. اما برخی روزنامه ها باز تیترهای 
قبلی را زدند مثل »کلید بهشت در دســت حناچی« و »حناچی راهی بهشت شد« )تو گویی خدای ناکرده 
رقیبش راهی دوزخ شده یا باز خدای ناکرده عمرش کفاف نداده(. برای این روزنامه ها که نمی خواهند با موج 
همراه شوند و ترجیح می دهند کلیشه هایشان را حفظ کنند، پیشنهادهایی داریم: بهشت، حنایی شد. بهشت 
به  رنگ حنا. حناچی مردی در}مزرعه{ بهشت )عجب تیتر نوستالوژیکی برای دهه شصتیها(. حنا افشانِی 

بهشت )عجب تیتر ایهام داری(.

پس این نرگس کلباسی داره چیکار می کنه؟

کمکمکهنگامسردیهواست
تویکرمانشاهبحرانهابهجاست
همچنانبیخانهمردمماندهاند

نرگسکلباسیآخرپسکجاست؟!
ارمغانزمانفشمی#شهرونگ

آزادراه

از ازل بدهکار بودیم!   |شــهاب نبوی|    مدت هاســت تنها 
کسی که هر روز ســراغ من را می گیرد و به شدت پیگیر وضع 
سالمتی من اســت، بانکی اســت که از آن وام گرفته ام.  بانک 
مورد نظر هرروز رأس ساعت یازده صبح با من تماس می گیرد. 
ابتدا سعی می کردم بی محلی کنم و  جوابش را ندهم، اما جدیدا یاد 
 گرفته و اس ام اس می دهد. بنده از وقتی یادم می آید، بدهکار بوده ام. حتی پدرم 
وقتی به سن پانزده سالگی رسیدم و قد و هیکلم به اندازه  کافی رشد کرد، یک 
فاکتور گذاشت جلویم و خرج و مخارج ایام ســپری شده را برایم حساب کرد. 
آن جا بود که برای اولین بار متوجه  شــدم از همان کودکی انســانی استثنایی 
بوده ام؛ وگرنه این حجم استعمال پوشک و کهنه برای بچه آدمیزاد غیرطبیعی 
است. همیشه  افرادی بوده اند که نفس کشیدن من برای شان مهم باشد. بعد از 

این که چوب خط پول قرض گرفتنم از دوســت و آشنا و فک و فامیل پر  شد، با 
غالم آشنا شــدم. کار غالم این بود که پول قرض می داد و کمی بیشتر )صدی 
سه( پس می گرفت. غالم تاثیر بسیار مهمی بر زندگی من گذاشت. اولین کسی 
بود که برایش مهم بودم و همین باعث شد  من هم کم کم بهش عالقه مند بشوم. 
اما یک روز بزرگترین اشتباه زندگی ام را مرتکب شدم و به غالم خیانت کردم و 
به جای گرفتن پول از او سراغ بانک رفتم. خدا از دوستم نگذرد  که بانک را به من 
معرفی کرد. بعد از آشنایی با بانک، تازه قدر غالم را دانستم. بانک فقط اسمش 
از غالم شیک تر بود. روزی قدر غالم را  دانســتم که با ذوق رفتم بانک و گفتم: 
»دیگه خدا رو شکر چیزی از قسطم که نمونده؟« و در جوابم گفتند: »چی واسه 
خودت تفت  می دی؟ تازه سودش رو دادی، اصلش هنوز مونده.« االن قصد دارم 

به دامان غالم برگردم. امیدوارم خطایم را ببخشد. 
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   صفحه5

 چالش
فرشتگان نجات   

درآسمان

چه موانعی امدادهوایی را در زلزله کرمانشاه با مشکل روبه رو کرد؟ 

یادداشت

سناریوهای جدید برای جهان آینده

همه چیز زیر سر ترامپ است

دکتر ضیاالدین صبوری 
رئیس انجمن ایرانی
 روابط بین الملل

بحث از تغییرات قدرت در نظام بین الملل 
همواره یکی از دغدغه های مهم اندیشمندان 
و فالســفه روابط بین الملل بوده است.  تاریخ 
روابط بین الملل نشــان می دهد که ماهیت 
و شــکل قدرت مــدام در حــال تغییر بوده 
اســت. نظام بین المللی چند قطبی حاکم 
در دوران قرن نوزدهم تا اوایل قرن بیســتم و 
بعد شــکل گیری نظام دو قطبی با محوریت 
آمریکا و شوروی همگی نشــان از سیالیت 
قدرت در روابط بین الملل اســت. این تغییر 
قدرت حتی بعد از فروپاشی شوروی هم رخ 
داد. بعد از سال 1991، آمریکا یکه تاز عرصه 
روابط بین الملل شــد و دوران نوینی در نظام 
بین الملل به رهبری آمریکا آغاز شد. در طی 
این دوران آمریکا با پرچمــداری ارزش های 
لیبرال دموکراســی در پی رهبری جهانی و 
اعمال حاکمیت بر سرتاســر کره خاکی بود. 
این وضع تا آغاز هــزاره میالدی جدید تداوم 
یافت و به نظر بعد از این دوران شاهد رویش 
هسته های مقاومت در بخش های از جهان 
به خصوص در حوزه اوراســیا بر علیه آمریکا 
هستیم. رهبری این جریان جدید را روسیه 
و چین تازه به قدرت رسیده بر عهده داشت. 
این دو قدرت کــه یکــی در عرصه نظامی 
و دیگری در حــوزه اقتصــادی و تجاری در 
سطح بسیار پیشرفته قرار داشتند با تشکیل 
سازمان شانگهای و گردهم آوردن قدرت های 
متوسط منطقه، منافع و امنیت آمریکا را در 
این بخش از جهان به چالــش طلبیدند.  از 
سوی دیگر پیوستن هند و آفریقای جنوبی 
به جرگه قدرت های پیشــرو صنعتی، ایده 
چند قطبی را در نظــام بین المللی را تقویت 
کرد. هند با برخورداری از جمعیت باالی یک 
 IT میلیاردی و تکنولوژی پیشرفته در حوزه
در منطقه جنوب غربی آسیا، در تالش برای 
بر عهده گرفتن رهبری این منطقه است. قابل 
پیش بینی است که طی سال 2050 هند بعد 
از چین بزرگترین اقتصــاد جهان را بر عهده 
خواهد داشت. از این رو با گذشت هر چه بیشتر 
زمان شاهد نضج گیری قدرت های متوسط و 

بزرگ جهانی به خصــوص در حوزه هارتلند 
جهان)اوراسیا( و جنوب غربی آسیا هستیم. با 
عطف به این تحوالت است که نظریه پردازان 
جدید روابط بین الملل از شــروع دوران افول 
آمریکا و سر برآوردن قدرت های جدید جهانی 
سخن می گویند. معروف ترین این دیدگاه ها از 
آن فرید زکریا، نظریه پرداز هندی تبار آمریکا 
و استاد اش، ساموئل هانتینگتون است. فرید 
زکریا در کتــاب اش جهان پســا آمریکایی 
معتقد اســت که نظام بین الملل جدید بعد 
از پایان جنگ ســرد به ســمت چند قطبی 
منطقه ای در حال حرکت است. حال نکته در 
اینجاست که با گذشت هر چه بیشتر زمان، 
این چنــد قطبی های منطقه ای به ســمت 
تبدیل شــدن به قدرت های بــزرگ جهانی 
حرکت می کنــد. پس واقعیت امــروز نظام 
بین الملل این اســت که بیش از آنکه قدرت 
آمریکا رو به افول بگذارد، این دیگران هستند 
که قدرت می گیرند و جایگاه و نقشی جدید 
در نظام بین الملــل در اختیار پیدا می کنند. 
نظام آینده فرید زکریا همــان طور که از نام 
کتاب اش پیداست، جهانی است که از هژمونی 
آمریکا گذر می کند و وارد مرحله جدید از نظام 
قدرت می شــود. پس در آینده شاهد غروب 
آمریکا نخواهیم بود و این کشور کماکان در 
محورهای مختلف اقتصادی، صنعتی، تجاری 
و حــوزه تکنولوژیک حضور خــود را حفظ 
خواهد کرد؛ اما این طلــوع دیگر قدرت های 
بزرگ است که نوع و ماهیت نظام بین الملل 
 را به کلی متحــول می کند. از دیــد زکریا،
 هند، چین، روســیه، اتحادیــه اروپا در طی 
پروســه ای نه چندان طوالنــی، هم ترازی 
خودشان را با آمریکا پیدا خواهند کرد و نظام 
بین الملل را به دوران طالیی چند قطبی سمت 
و سو خواهند داد. همراســتا با دیدگاه های 
زکریا، هانتینگتون هم بر این باور اســت که 
بعد از فروپاشــی کمونیسم شوروی، حداقل 
در کوتاه مدت، قدرتی در جهان پیدا نخواهد 
شد که بتواند در سطح آمریکا قرار گیرد و با این 
کشور در حوزه های مختلف علمی و فناوری 
هماوردی کند. اتحادیه اروپا هنوز از مشکل 
همگرایی رنج می برد. اندیشه های ملی گرایی 

و جدایی طلبی در درون اتحادیه قوی است.
ادامه در صفحه 3

سحاب شکیبا| نوشته اند: »از مهمترین 
عرصه هــای فضــای مجازی شــبکه های 
اجتماعی و پیام رســان ها اســت. با وجود 
قابلیت های مهم داخلی و به رغم راه اندازی 
شبکه پیام  رســان داخلی قبل از فراگیری 
شــبکه های خارجــی، جریــان حاکم بر 
وزارت ارتباطات -در سایه انفعال دبیرخانه 
شــورایعالی فضای مجازی- با بی اعتنایی 
به ظرفیت داخلی و متقابال فراهم ســازی 
آزادی عمل برای پیام رسان های خارجی، 
بلکه حمایت موثــر از برخی از آنها، با نقض 
قوانین نظام اسالمی، کشور را به جوالنگاه 
شــبکه های خارجی و مخالف نظام تبدیل 
کرده اســت.«* ولی ننوشــته اند که وقتی 
بسیاری از شبکه های ارتباطی به هر بهانه 
و دلیلی بسته می شــود، مردم ناخودآگاه 
به ســمت یکی دیگر کشــیده می شوند و 
چنان اجتماع می کنند که دیگر نمی شود 
صف هایشان را شکســت. آنهایی که -مثل 
فارس و ایســنا- رفتــه بودند، هــم دارند 
برمی گردند؛ چون رسانه اجتماع می خواهد 

و نه اتاق خلوت.
نوشــته اند: »با پیگیری  هــای به عمل 
آمــده و تحقیقات میدانی انجام شــده، به 
دســت آمد: شبکه های پیام رســان ایرانی 
ظرفیت تأمین نیازهای داخلــی را دارند؛ 
اما برخی از دســت اندرکاران، با عدم ارایه 
امکانات الزم به آنهــا، ازجمله امکاناتی که 
در اختیار تلگرام طالیی و  هاتگرام گذاشته 
شده، درصدد ناتوانمند نشان دادن آنها در 
پاســخگویی به نیازهای داخلی هستند« 

و ننوشــته اند چه مبلغ هنگفتی از بودجه 
عمومی برای حمایت از این پیام رســان ها 
-در این اوضــاع اقتصادی- هزینه شــد و 
چه عدد کوچکــی مخاطب جمــع کرد. 
ننوشته اند در شرایطی که بحران اقتصادی 
و تحریم های پیــش  رو مهمترین دغدغه 
دولت و مردم اســت، بندکــردن به قضیه 
فراموش شده ای چون تلگرام، چه توجیهی 
دارد و چــه دردی از مــردم دوا می کند یا 
به دردشــان می افزاید. ننوشــته اند اساسا 
تخصص نویســندگان این نامه اســت که 
دربــاره عملکــرد بیگ دیتا یــا تأثیر پول 

اینترنتی نظر بدهند یا خیر؟ 
نوشــته اند: »دو خواســته مشــخص 
داریم: اجرای فوری قانون مسدود ســازی 
تلگــرام و جلوگیــری کامــل از فعالیت  
فیلتر شــکن ها، به ویژه فعالیت دو پوسته 
تلگرام  طالیــی و  هاتگــرام؛ فراهم کردن 
مقدمات مسدودسازی شبکه های خارجی 
مغایر با قوانین کشــور، به ویژه اینستاگرام 
)که فســاد آن از جهاتی بیــش از تلگرام 
است(.« ننوشته اند که در همه این سال ها 
در ازای این همه بگیر و ببندها و بســتن و 
فیلترکردن ها، چه دســتاوردی داشته ایم؟ 
ماهــواره ممنوع شــد، آیا پشــت  بام های 
بسیاری پر از بشقاب نیست؟ عملیات راپل 
اجرا شد، آیا دســتاوردی داشت و می شد 
ادامــه اش داد؟ توییتر فیلتر شــد، آیا االن 
همه مســئوالن مهم نظام در این شــبکه 
اجتماعی عضو نیستند و توییت نمی کنند؟ 
تلگرام و اینستاگرام تجربه ای همانند همه 

اینها. چرا می خواهیم و اصرار داریم در هر 
شرایطی )چه شرایط سخت اقتصادی باشد 
و چه شرایط آرام اجتماعی( چرخ را دوباره 
اختراع کنیم و تجربــه را دوباره بیازماییم؟ 
آیا وقتش نرســیده که به جــای ایده های 
درخشانی چون اجبار نصب اپلیکیشن های 
ارتباطــی داخلی در موبایل هــای وارداتی 
)کــه از آن ایده هــا و حرف هاســت و خدا 
می داند چه هزینه ای به هزینه های کشور 
اضافه می کند و چه مکافات هایی می زاید( 
تصمیمی شــجاعانه بگیریم و اشــتباه را 
با اشــتباه جبران نکنیم؟ باور کنید هنوز 
فرصت هست، هنوز می شود به شجاعت و 

اصالح امور امید داشت.

پی نوشت ها:  
ایده این یادداشت از متن توییت علیرضا 
معزی )دبیر شــورای اطالع رسانی دولت( 
الهام گرفته شــده با این متن: »فیلترینگ 
اینستاگرام؟ ماهواره را ممنوع کردیم، حاال 
بعضی از حزب اللهی ترین هــا هم ماهواره 
دارند! مدافعان سرسخت فیلترینگ تلگرام 
هم این روزها با توجیهــی مثل فعالیت در 
 هاتگرام، بازگشته اند! توییتر فیلتر است، اما 
عالی ترین مقامات هم در این شبکه حضور 
دارند! وقت تصمیمی شــجاعانه نرســیده 

است؟«
*بخش های داخــل گیومه هــا از نامه 
جمعی از طالب حوزه علمیه قم خطاب به 
رئیس قوه قضائیه برداشــت شده است که 

دیروز در خبرگزاری ها منتشر شد.

یادداشت

در حاشیه بیانیه جمعی از طالب برای فیلترینگ تلگرام و اینستاگرام

شجاعت را چه شد؟ 

مردان آتشین
حسن عباسی،  حسن رحیم   پور ازغدی و وحید یامین پور 

در روزهای اخیر مواضع  حاشیه سازی داشته اند

   صفحه  2

رویداد

 حراج خودرو
به قیمت کارخانه!

ماجرای   فروش  اقساطی اتومبیل  با تبلیغات باورنکردنی چیست؟

   صفحه  8

   الزمه تحقق شعار اتصال توان توانمندان به نیاز نیازمندان، واگذاری کار مردم 
به خود مردم است که اگر سازمان داوطلبان در تحقق این شعار گام بردارد، اهداف 

استراتژیک هالل احمر را تامین کرده است

 دکتر پیوندی، رئیس جمعیت هالل احمر 
در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان داوطلبان هالل احمر  تأکید کرد:

   صفحه 3

ظرفیت های زنان خانه دار 
برای فعالیت های داوطلبانه

 آغاز فصل نسل کشی
در فریدونکنار

 گزارش »شهروند« از آخرین 
وضع شکار پرندگان مهاجر و بازار 

پرنده فروشی فریدونکنار که به 
جای تعطیلی بزرگتر شده است

   صفحه  4
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بزن و بکوب جنجالی  در رشت
    فیلمی که از گروه موسیقی خیابانی در رشت رسانه ای شد 

مورد توجه و حمایت هنرمندان قرار گرفت. محمد محمدپور، یکی از 
نوازندگان گروه آرامش بند به »شهروند« می گوید: شرمنده ام و ترجیح 

می دهم آن اتفاق را  فراموش کنم
18 Nov 2018 |1440  10 ربیع االول
سال ششم  |  شماره 1549
16 صفحه   |  1000 تومان

97.8.27

یکشنبه
www.shahrvand-newspaper. i r

14


