
با احمدرضا احمدي  
درباره روزهاي 

»تابستان و غم« 

6 | ادب وهنر

پرونده قاتل ستايش 
با طناب دار بسته شد
پرونــده قتــل ســتايش، دختر 
شش ســاله افغان كــه 22 ماه قبل 
در خيرآباد ورامين به دســت پسر 
همسايه شان به قتل رسيده بود، با 
قصاص قاتل براي هميشه بسته شد.

محمد علي نجفي درخواست كرد
 همكاري شهرداري 

 و اقليت هاي مذهبي 
در اداره شهر

26| شهر

كتاب 336صفحه اي  در افشاي آنچه 
در كاخ سفيد ترامپ مي گذرد ديروز 
منتشر شد تا نمايانگر وضعيت آشفته 

پشت صحنه در واشنگتن باشد.

 روايت »آتش وخشم«
درون كاخ سفيد

31| بين الملل

29| حوادث
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اتفاقــات اخيــر كــه ابتدا 
رنگ و بوي يــك اعتراض 
مســالمت آميز داشــت با 
موج سواري قليلي از آشــوبگران منجر به درگيري هاي 
خونيني شد كه تعدادي از هموطنان عزيزمان هم جان 
خود را از دســت دادند، حوادث اخير حاوي درس هاي 
عبرت آميــزي بود كه در ادامه به بخشــي از آن اشــاره 

مي كنيم:

اول، برطرف كردن فقر و فســاد و تبعيــض از مهم ترين 
خواسته هاي هموطنان عزيزمان اســت كه متوليان امر 
بايد آنچنان كه شايسته اين مردم است با اين موضوعات 

برخورد كنند.
دوم، آنكه مردم هوشيار كشورمان به سرعت و با آگاهي 
از آنچه در پس قضايا مي گذرد راه خود را از آشــوبگران 
كه مستقيم يا غيرمســتقيم بازيچه رژيم صهيونيستي 
و كارگزاران آمريكا شــده بودند، جدا كردند كه سزاوار 

قدرداني و تكريم  است. 
سوم، موضعگيري ها و رفتار كشــورهاي خارجي است. 
در ميان كشــورهاي خارجي مواضع روسيه و تركيه در 
حمايت از جمهوري اسالمي ايران و مخالفت و نكوهش 
رفتار آمريكا بوده اســت؛ به گونه اي كه سخنگوي وزارت 
خارجه روسيه از آمريكا خواست به جاي دخالت در ايران 
درباره سركوب وال استريت و پاكسازي فرگوسن توضيح 
دهد و يا تركيه كه اين اتفاقات را با واقعه ميدان تقسيم و 

مداخل غرب مقايسه كرده است. البته مواضع گستاخانه 
آمريكا و رژيم صهيونيســتي و در مرتبه بعد پادوي آنها 
رژيم آل ســعود قابل پيش بيني بــود. موضعگيري اين 
دسته از كشورها نشان داد كه به نوعي طراح اين حوادث 
يا مشــوقي براي ادامــه آن به منظــور بهره برداري هاي 
سياسي و به چالش كشيدن جمهوري اسالمي هستند. 
در روزهاي اخير موضوع ائتالف آمريكا با رژيم اسرائيل و 
هم پيمانانش درمنطقه بيش از هر زمان به گوش رسيده 
و تيلرسون و وزير آموزش اسرائيل با صراحت بيشتري در 
اين باره سخن گفته اند. و رســانه هاي رژيم صهيونيستي 
كرارا تأكيد كرده اند كه نقطه مشــترك تل آويو و رياض 

ضديت با ايران است.
چهارم، مواضع كشورهاي اروپايي 
دوپهلو بوده اســت. از اين دسته از 

كشورها انتظار مي رفت كه خشونت را محكوم و از مداخله 
در امور داخلي ايران اجتناب كنند.

اتفاق ايران واختالف اروپا و آمريكا

يادداشت

ادامه در 
صفحه2

حميدرضا آصفي
سخنگوي پيشين وزارت خارجه

دوران سخت 
پساتلگرام

در پرونده پيام رســان ها در ايران 
تلگــرام وضعيت متفاوتــي دارد. 
40ميليــون كاربــر ايرانــي اين 
اپليكيشــن حاال دوران عجيب و 

پيچيده اي را پشت سر مي گذارند.

28| دانش و فناوري

 عقبگرد 
 دالر و سكه 
در بازارآزاد

قيمــت دالر و 
ســكه طال در 

بازار آزاد پس از يك هفته نوســان 
نســبتا زيــاد، در روز پنجشــنبه 
گذشــته روندي معكوس را تجربه 
كرد به گونه اي كه هر دالر آمريكا در 
معامالت روز پنجشنبه با 50تومان 
كاهش نســبت به روز چهارشــنبه 
4324تومان و هر سكه بهار آزادي 
طرح جديد هم با 21هزار تومان افت 
قيمت يك ميليون و 455هزار تومان 

دادوستد شد. 

تبريز امسال »پيشاني گردشــگري ايران« لقب گرفت. اين عنواني 
است كه علي اصغر مونسان، رئيس سازمان ميراث فرهنگي و معاون 
رئيس جمهور در آيين استقبال از رويداد بزرگ تبريز 2018 كه سوم 
فروردين ماه آينده با حضور رئيس جمهور برگزار مي شود به شهر تبريز 
داد. ســيدعباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي نيز تبريز را 

ستاره ايران و پل انتقال فرهنگي در طول تاريخ 
به كشورهاي همسايه لقب داد. شهر تبريز قرار 

است براساس برنامه ريزي هاي صورت گرفته در سال جاري داراي 
هتل هاي 5ستاره و زيرساخت هاي گردشگري مناسب شود تا پايلوت 
معاون گردشگري براي تبديل تبريز به »شهر گردشگر« اجرايي شود.

صفحه4 را 
بخوانيد

صفحه7 را 
بخوانيد

نه به ترامپ
 چهره هاي سياسي و فعاالن شبكه اجتماعي  در داخل و مقامات خارجي

 به دخالت هاي آمريكا در امور ايران واكنش نشان دادند

تبريز دروازه گردشگري ايران مي شود
وزير ارشاد: انتخاب تبريز به عنوان پايتخت گردشگري كشورهاي اسالمي، فرصت مغتنم 

شناساندن تاريخ پرافتخار آذربايجان و ايران به دنيا  است

        گفت وگوي بين نسلي؛ضرورت امروز 

   اظهارات يوسف اباذري  درباره حوادث اخير 
و جوانان 

  ابتكار: مطالبات جوانان نسل دهه ۷0 و 80 
نيازمند شنيده شدن است

مهدي تندگويان:
جاي مديران 

كهنسال را با جوانان 
عوض كنيد

 ابراهيم فياض:
 آنچه جوانان
 مي خواهند

مطالبات آينده است

حسين جاجرمي:
جوانان و مردم 
نسبت به آينده 
خوشبين نيستند

 شهيندخت موالوردي:
گفت وگوي ميان 
»حاكميت - ملت«

ضروري است

 الهه كواليي:
 به انتظارات جوانان 
با برداشتن گام هاي 
عملي پاسخ دهيد

كارشناسان در گفت وگو با همشهري از اهميت توجه به خواسته ها و مطالبات جوانان مي گويند

راهپيمايي محكوميت ناآرامي ها

به طور طبيعي براي نسل جوان در هر كشوري تأمين نيازي هاي 
مادي و معنوي به عنوان اولويت هاي نخســت مورد توجه قرار 
مي گيرد. شرايط جهاني شدن و كمرنگ شدن مرزها،  تحوالت 
اساسي در نگرش ها،  شيوه زندگي و مطلوبيت هاي همه جوانان 
را در سراسر جهان به همراه داشته اســت و اين واقعيتي است 
كه نمي توان در سياســتگذاري و برنامه ريزي هــا از آن غفلت 
كرد. جوانان ايراني مانند همه جوانان در سراسر جهان نيازمند 

شــرايطي هســتند تا بتوانند آنگونه كه تمايل دارند و آنگونه 
كه احســاس رضايت مي كنند،  مسير و شــيوه زندگي خود را 
تعيين كنند. البته در ايــن ميان،  تأمين نيازهــاي اوليه آنها 
كه شامل اشتغال و ايجاد شرايط مناســب براي رضايت آنها از 
شيوه زندگي شان و دسترســي به آزادي هاي گوناگون فردي و 
جمعي،  كه قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران آن را حمايت 
و تضمين كرده،  بايد به طور جدي مورد توجه قرار گيرد. همه 
بخوبي مي دانند كه ما كشوري در حال توسعه هستيم و تأمين 
اين خواسته ها و مطالبات به سرعت ميسر نيست. اما مسئله مهم 
و اساسي حركت به سويي است كه چشم انداز تأمين مطالبات 
را روشن و اميد به آينده را در دل جوانان پرفروغ سازد. ما امروز 
به شــدت نيازمند ارائه پاســخ هايي به نســل جوان،  به عنوان 

سرمايه هاي واقعي توسعه در كشور هستيم 
تا آنها احساس تعلق،  ديده شدن و برآورده 

شــدن انتظارات خود را با قوت لمس كنند و با اميد بتوانند در 
چارچوب اهداف كشور نقش خود را ايفا كنند. 

 به انتظارات جوانان 
با برداشتن گام هاي عملي پاسخ دهيد

روز پنجشنبه و جمعه در چند شهر برگزار شد

يادداشت

الهه كواليي
استاد دانشگاه

ادامه در 
صفحه3

مردم براي نامگذاري معابر شهر نظر دهند
 پرهيز از تغيير نام  ها و تاكيد بر استفاده از نام مفاخر و توجه به استفاده از نام بانوان،

26از اولويت هاي كميسيون نامگذاري شوراي شهر تهران است
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 پرونده امروز

جوانان و اميد به آينده

صفحه هاي 30 و 31 را بخوانيد
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