
یادداشتیادداشت

فردوسیونظریهفریباجتماعیهزینههایبیحاصل

حدود دوهفته پس از فیلترشدن تلگرام، عمال 
چه اتفاقی افتاده اســت. برای پی بردن به این که 
بخــش بزرگی از کاربــران با مــوش و گربه بازی 
همچنــان از تلگرام اســتفاده می کنند، نیازی به 
تحلیــل داده های فضای مجازی نیســت. نیازی 
نیســت که تعداد کاربران تلگرام و پیام رسان های 
داخلــی را رصد کنیم و آمار منتشــر کنیم. آنچه 
اتفاق افتاده، روشــن اســت و بعید اســت حتی 
مخالفان ســفت و ســخت تلگرام هم شــجاعت 
انکارش را داشته باشــند. تلگرام با همه دردسرها 
و باال و پایین هــا همچنان رســانه اول ایرانی ها 
در فضای مجازی اســت. حتی اگر ســروش بعد 
از چنــد روز از کار نمی افتــاد و معلوم نمی شــد 
بســترها برای رفتن به پیام رســان های داخلی 
چقدر ناآماده اســت و ادعاها مبنــی بر کیفیت و 
توانایی رقبــای اجباری تلگرام چقدر نادرســت 
بوده، حتی اگر همه پیام رســان های داخلی مثل 
ســاعت کار می کردند و آخ نمی گفتنــد و اجازه 
بدهید بگویم حتی اگر امنیت الزم را هم داشتند 
و سرویســی بهتر از تلگرام ارایه می دادند، باز هم 
بعید بود جمع پرشمار کاربران از این دایره آبی و 
هواپیمای کاغذی سفیدش دل بکنند. این جمع 
بزرگ شامل میلیون ها هموطن ترجیح می دهند 
همچنان از این فیلترشکن به آن فیلترشکن بروند 
و با مرارت و اتالف وقت کارشان را، ارتباط شان را 
با دیگران در تلگرام پی بگیرند اما به آلترناتیوهای 
ایرانی نقل مکان نکنند. آمارها هم نشان می دهد 
که علی رغم گذشــت دوهفته، با وجود کندشدن 
اینترنــت و از کارافتادن مداوم فیلترشــکن ها، 
رجــوع کاربران بــه تلگرام در روزهای گذشــته 
بیشتر شده است. پیام رســانی که علی مطهری، 
نایب رئیس مجلس می گوید؛ پس از فیلترشــدن 
آن رئیس جمهوری به عنوان مسئول اجرای قانون 
اساســی می توانســت تذکر قانون اساسی بدهد. 
عده ای از نمایندگان مردم هم می گویند کماکان 

از آن استفاده می کنند.
دوهفته پس از فیلترشــدن تلگــرام عمال چه 
اتفاقــی افتاده اســت؟ جز این اســت که بخش 
بزرگی از جامعــه ناگزیر به نصب فیلترشــکن و 
قانون شکنی شده و با اســتفاده از این نرم افزارها 
اطالعات کاربــران بیش از گذشــته در معرض 
آسیب و دسترســی بیگانگان قرار گرفته است؟ 
جز این اســت که با استفاده دایمی از فیلترشکن، 
سیاســت گذاری های فیلترینگ در کشور عمال 

ناکارآمد شــده و حاال همه آنچه از اینترنت کنار 
گذاشته شده بود و بی تردید ســهم بزرگی از آن 
برای جامعه مناسب نیست، در دسترس عمومی 
قرار گرفته؟ آیا نیازی هســت که دوباره یادآوری 
کنیم این تصمیم عجوالنه، حتی با همین ریزش 
کنونی، چه زیان های مالی به دنبال داشــته و چه 
تعداد به بیکاران کشــور اضافه شــده است؟ در 
روزهایی که احتمال فروپاشی برجام و باالتررفتن 
قیمــت ارز و طال و پایین آمــدن ارزش پول ملی، 
اقتصاد خانوارهــای ایرانــی را کوچکتر می کند 
و دولت برای ایجاد هر یک شــغل تازه بیشترین 

تالش ممکن را به خرج می دهد.
یعنی ممکن نبود که به جای درست کردن این 
معرکه در ابعــاد ملی، برای اعتمادســازی همت 
می شد؟ که به جای فیلترینگ و بگیر و ببند و ایجاد 
موجی تازه از دلخوری، به جای این که بسیاری از 
مردم را از دسترسی به اطالعات محروم کنیم و به 
جای صرف هزینه های مضاعــف و موازی، زمینه 
ایجاد رسانه های معتبر و همه گیر فراهم می شد تا 
مخاطبان در فضای مجازی مجبور نباشند عمده 
اطالعات شان را در کانال های تلگرامی جست وجو 
کنند و دل به شــایعات و اخبار بعضا نادرســت و 
مضر برای منافع ملی ببندند. نمی شد رسانه ملی 
سیاست های بسته و انحصاری خود را تغییر دهد 
و با توجه به مطالبــات عمومی، با انعکاس واقعیت 
و فضادادن به جریان های سیاسی مختلف و به ویژه 
منتخبان مردم در دولت و مجلس، شرایطی برای 
همدلی بیشتر و امیدواری و آرامش فراهم کنند؟ 
در وضعیتی که بدخواهان در فراســوی مرزها هر 
روز بلندتر در شیپورهای تهدید می دمند، پرهیز 
از اختالف و دعوت به همراهی هوشمندانه تر نبود؟ 
البته که هنوز هســتند مســئوالن تصمیم گیری 
کــه معتقدند نه نبود! و اگــر مصلحان و معتدالن 
نباشــند، اگر دولت روحانی جانانه مقاومت نکند، 
تور فیلترینگ را بر سر اینستاگرام و بیش از آن هم 
خواهند گسترد. همان چه که دهه هاست بر ویدیو 
و گیرنده ماهواره ای و دیگر تکنولوژی های ارتباطی 
رفته و سرنا همچنان از سر گشادش زده می شود. 
نتیجه هم که نیاز به بازگویی ندارد و به قول شاعر 
عرض خود می برند و زحمت دانلود فیلترشــکن و 
تالش برای عبور از فیلترینگ را برجامعه ای هموار 
می کنند که بیش از هرچیز قانون و اجرای قانون را 
کم دارد. قانونی که حــال و روز و نیازهای زمانه را 

پشت گوش نینداخته باشد.

بیســت وپنجم   | اصغــرزاده  ســعید 
اردیبهشت ماه روز بزرگداشت فردوسی، شاعر و 
حماسه سرای نامی ایران و سراینده »شاهنامه« 
است که با روز پاسداشت زبان فارسی نیز همراه 
شده است. می دانیم که زبان در زندگی اجتماعی 
انسان و تعامالت روزمره، نقشــی اساسی را ایفا 
می کند. هنگامــی که بحث به انتقــال معانی و 
مفاهیم علمی می رسد، همواره یک سوال مطرح 
است که آیا زبان فارسی این توانمندی و امکانات 
را دارد تا مــا را با ترجمه ای صحیــح از واقعیات 

علمی مواجه  سازد؟
شاید الزم باشــد برای پاســخ به این پرسش 
کمی به عقــب بازگردیم؛ عده ای بــر این باورند 
که ادبیات فارسی از دوره مشــروطیت به بعد با 
ادبیات  فارســی دوره قاجار و صفویه و ماقبل آن 
متفاوت اســت و به ویژه با تأسیس فرهنگستان 
ایران در  ســال ۱۳۱۳ و شروع نهضت ترجمه در 
ایران، یک دوره نوین در زبان  فارســی به  وجود 
آمده  اســت که گرایش عملی تری به برگشت و 
پاکی و خالص ســازی زبان فارســی از عبارات و 

اصطالحات پیچیده عربی دارد.
طــی ســده های اخیــر، زبــان فارســی در 
نیمه شرقی قلمرو خود با تنگنا و دشواری روبه رو 
شد، ولی در نیمه غربی قلمرو خود )کشور ایران( 

رو به شکوفایی نهاد.
انگلیس هــا، با اســتعمار هند، بــرای زدودن 
فارســی از آن ســرزمین و جایگزینی آن با زبان 
انگلیســی برنامه ریزی کرده و ایــن برنامه ها را 
اجرا کردند. درپی تســخیر مناطق گسترده ای 
از سرزمین های فارسی زبان از سوی روس ها در 
آسیای میانه نیز ســه کانون بزرگ زبان  فارسی 
و تمــدن ایرانــی در منطقه، یعنی ســمرقند، 
بخارا و مرو روبه زوال نهادند و تحت   روند شــدید 
فارســی زدایی و ایرانی زدایی روس ها قرار داده  
شــدند. با این حال، زبان فارســی همچنان در 

تاجیکســتان زبان اکثریت و رســمی است و در 
ازبکستان، ساکنان شــهرهای بخارا و سمرقند 
همچنان فارســی زبانند و فارسی در دره َفرغانه و 

مناطق شرق تاشکند رواج دارد.
در افغانســتان نیــز سیاســت های شــاهان 
پشتون تبار با گرایش فارســی زدایی باعث تنزل 
بلخ، هرات و کابل به عنوان مراکز تمدن فارســی 
در افغانســتان در اواخر ســده بیســتم شد، اما 
فارسی همچنان زبان میانجی اصلی در آن کشور 
است. این روندها درحالی بود که در ایران، زبان 
فارسی راه پیشرفت و توانمندی را پیمود و مرکز 
ثقل تولیــدات فرهنگی، اعــم از کتاب، ترجمه، 
فیلم و موســیقی به زبان  فارسی بیشتر در ایران 

قرار گرفت.
در ایران زبان نخســت ٥۳درصد مردم فارسی 
اســت. فارسی، زبان نخســت ۲۰ میلیون تن در 
افغانســتان، ٥ میلیون تن در تاجیکســتان و در 
ازبکســتان حدود ۷ میلیون  اســت. زبان  فارسی 
گویش ورانی نیز در هند و پاکســتان وجود دارد. 
با توجه به رســمی بودن زبان فارســی در ایران، 
افغانستان و تاجیکستان و تســلط گویش وران 
ســایر زبان ها بــه آن به عنوان زبــان دوم، روی 
هم رفته می توان شــمار فارســی گویان جهان 
را حــدود ۱۱۰ میلیــون تن برآورد کــرد. زبان 
 فارسی ســیزدهمین زبان پرکاربرد در محتوای

وب است.
فرهنگســتان زبــان و ادب  فارســی به عنوان 
نهادی شناخته  شده است که همراه با موسسات 
و نهادهایی چون بنیاد سعدی در راه معرفی زبان  
فارســی به جهانیان و گســترش هرچه بیشتر 
قلمرو این زبان در ســطح جهان گام برداشــته 
است اما به  راســتی این نهاد چه می کند و تا چه 
 اندازه در بومی ســازی اصطالحات غیرفارسی و 
ایجاد یک زبان علمی فارسی توفیق یافته است؟ 
البته این یک روی سکه است. در طرف دیگر، ما 

با معادالت اجتماعی و رویکردهای زبانی دیگری 
مواجه هستیم.

در همین روزنامه به نقل از استاد محمدحسین 
سروش نوشتم که زبان گاهی برای انتقال مسائل 
ابتدایی و ساده است، مثال با زبان می خواهم برای 
شما اثبات کنم که پیتزا چیز بدی یا خوبی است. 
گاهی نیز بناســت یک نگرش یــا نظریه ممتاز 
ارتباطی را بــا آن بیان کنیم. مثــال می خواهیم 
»نظریه فریب اجتماعــی« را انتقال دهیم. زبان 
فارســی باید در عالی ترین درجه علمی خودش 
حاضر بشــود که باید از غنی و موجزترین واژه ها 
استفاده کنیم تا بتوانیم این نظر را منتقل کنیم. 
نظریه فریــب اجتماعی یا نظریــه فریب دونفره 
که ایــن یعنی چه که یک دختر و پســر زیر یک 
درخت در پارک ساعی، ۳ســاعت می نشینند و 
۳ساعت تا پایان یکدیگر را فریب می دهند؟ و بعد 
ظاهرا به توافق می رسند و سرانجام یک ازدواجی 
شکل می گیرد. کجای این زبان علیل است و چه 
چیزی در این زبان هســت کــه این طوری یکی 
می تواند فریب دهد؟ کدام یــک از آنها زبان دان 
است، کدام شــان زبان آگاه اســت؟ کدام شان از 
پشتوانه زبان موثر محروم اســت که نمی توانند 
حرف هم را بفهمند؟ چه عجزی در افراد هســت 
موقعی که یک تنش یا بحران بســیار ظریفی در 
زندگی آنها ایجاد می شــود، نمی توانند به صلح 
و آرامش برســند و تنش را کاهش بدهند. یک 

عذرخواهی بجا، یک لحن زیبا و...
زبان به پشــتوانه نیــاز دارد،  فراموش نکنیم 
وقتی یک مجــری جلوی دوربیــن می آید و دو 
بیت حکیم فردوســی را می خواند، یا وقتی یک 
نویسنده از اشعار فردوسی استفاده می کند، او از 

یک پشتوانه غنی سخن می گوید! 
چه خوب اســت که این غنا همچنان استوار و 
نستوه در مکالمات و محاورات روزمره ما بماند و 

تعالی بخش رفتار و گفتارمان باشد.

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

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:19/30

اتمامصفحهآرایی
20/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

16صفحه  |  500 تومان

سه شنبه  25 اردیبهشت 1397 |  28 شعبان 1439
May 2018 15 |  سال ششم |  شماره 1405

شهرونگ

    صفحه 15

هفتخوان
قرن21رستم!

سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 | سال ششم | شماره 1405
15

گمشدگان

هفت خوان قرن 21 رستم!

شهرام شهيد                ي
طنزنویس
shahraam_shahidi@yahoo.com

امروز، روز بزرگداشــت فردوسی است. 

کسی که بسی رنج برده در این  سال سی، 

تا ما امروز بتوانیم در خدمت شما باشیم. در 

شهرونگ را چهارتاق باز کرده و کل تحریریه 

را برای حکیم سخن فرش قرمز می کنیم.

فردوســی در شــاهنامه روایتی دارد از 

هفت خوان که رستم دستان، آنها را پشت سر 

می گذارد، اما شــما فکر می کنید رستم 

دستان مرده است؟ نخیر. اصال دروغ چرا؟ 

تا قبر آآآآ...خودمان با همین دو چشم مان 

دیدیم که جناب رستم پای بر خاک وطن 
گذاشت و اینک ادامه ماجرا: 

خوان اول. نبرد رخش با شیر. 

به علت انقراض نسل شیر ژیان، رستم 

می توانست راحت و آسوده بگیرد بخوابد. 

در خواب دید زال به او می گوید در خواب 

غفلتی؟ برو حساب شیر را برس. رستم از 

خواب پرید. صدای چک چکی شنید. خوب 

که نگاه کرد، دید شیر آبی چکه می کند. 

گفت: افغانستان باید حقابه ما را از هیرمند 

بدهد قبول، اما شما نباید شیر آب را درست 

ببندی؟ بلند شد و سه سال و هشت ماه و 

سیزده روز طول کشید که تمامی شیرهایی 

را که در کشور چکه می کرد، سفت کند. 
خوان دوم. گذر از بیابان خشک.

وقتی همه شیرها را بست، متوجه شد 

آبی در کشور باقی نمانده. به رخش گفت، 

تو همین جا در زیر این سایه بمانی، بیشتر 

زنده می مانی تا با من به دل این بیابان بزنی. 

از رخش جدا شد و ســوار اولین پرایدی 

شــد که راننده اش داد می زد انتهای کویر 

دونفر. وقتی راه افتادند، ظرف یک ساعت، 

39 تصادف منجر به فوت سرنشــینان را 

تجربه کرد. از پراید تصادف کرده پیاده شد و 
برگشت به رخش گفت: منو ببخش. 

خوان سوم: کشتن اژدها.

مردم دور رســتم جمع شــده بودند و 

می گفتند اگر واقعا رستم هستی، یک جوری 

این را ثابت کن ببینیم. رستم گفت، مثال چه 

کار کنم؟ یکی گفت اژدها را بکش. رستم 

کمی به این طرف نگاه کــرد، کمی به آن 

طرف نگاه کرد. یکهو در میانه  بازار چرخی 

زد و 825 تن اجناس بازار را انداخت روی 

دوشش و همه را ریخت تو دریا. مردم گفتند 

چرا این کار را کردی؟ گفت، مگر نگفتید 

اژدها را بکشــم؟ من هم هرچه محصول 

چینی در بازار بود را کشتم. حاال خیالتان 

راحت، اژدها بی اژدها. همه از تولید ملی... 

ناگهان صدای بوق قطار را شنید. یکی داد 

زد بچه ها جنس جدید چینی آوردن. همه 

دوان دوان رفتند و رستم ماند و حوضش!
خوان چهارم: زن جادوگر

رســتم گوش مردی را گرفت و گفت، 

قهرمانی دختران فوتسالیست را دیدی؟ 

یک بار دیگر بگویی زن جادوگر است، یا از 

این جوک های »دختر است دیگر« تعریف 

کنی یا اجازه ندهی همسرت برود سفر که 

قهرمان شود و... کاری می کنم جهت عبرت 

دیگران در شــاهنامه ثبت بشوی. چخه! 

بعد با خودش گفت، راســتی انگارخودم 

هم در تلویزیون ندیدم. یعنی واقعا پخش 
نمی کردند؟

خوان پنجم: جنگ با اوالد مرزبان

تقصیر اوالد مرزبان بــود که می گفت: 

رستمی که باش. باید بگویی این همه ارز 

خارجی را چرا از کشــور می بری بیرون؟ 

رستم می گفت: ببم جان ارز خارجی کجا 

بود. پول قدیمی توران است. اوالد مرزبان 

گفت: دیگر بدتر. بگیریدش. و رستم تا بیاید 

اثبات کند کیست، در تلویزیون به داللی 

 کرده بود.  ارز از ســوی دولت هــای خارجی اعتراف
خوان ششم: جنگ با ارژنگ دیو

خود رستم هم نفهمید چرا نسخه به روز 

شده، این جنگ فیلتر شد. نامه زد به دوروف 

و نوشت تاواریش، نسخه ضدفیلتر نداری؟ 
خوان هفتم: جنگ با دیو سپید

رستم برجام را گرفت دستش و گفت بنده 

به این پایبندم. دیو سپید از کاخ سپید بیرون 

آمد و برجام را خورد. بعد پرسید امری بود؟ 

رستم گفت: نخیر میرم با بچه های همسایه 
بازی می کنم. 

 سعید مرتضوی: اگه میشه، بذارید منم برگردم سرکارم، این روزنامه ها خیلی پررو شدند!

  احمدی نژاد: یادش بخیر، یعنی میشه منم یه روز برگردم سرکارم؟!

  بابک زنجانی: منم آماده ام، هروقت بگید، می رم توی زمین!

  معلم ها: ما نجومی نمی خوایم، بذارید برگردیم مدرسه، همون نجوم مون رو درس بدیم!                   مومیایی: برای یه مومیایی ساده کار نیست؟

#تشنگان_خدمت #آسمان_پرستاره_مدیران#حقشونه #قحط_الرجال#شهرونگ

خطر انقراض جنس نر |  جواد قضایی |   در خبرها آمده 

به ازای فوت هر 100 زن 127 مرد فوت می کند و به ازای تولد هر 

100 دختر 106 پسر متولد می شود؛ این یعنی به صورت خیلی 

مویرگی مردها دارند از صفحه روزگار محو می شوند. بعد یک عده ناآگاه می گویند 

چرا مردها، زن ها را به ورزشگاه راه نمی دهند. معلوم نیست؟ مردها عصبانی اند آقا! 

چرا؟ چون خیلی شیک و سیستماتیک دارند ما را از بین می برند، جمعیت مان 

را کم می کنند، البد بعدها هم قرار اســت بروند مجلس را تسخیر کنند و الیحه  

حمایت از حقوق مردها راه بیندازند و توی خیابان گشت مبارزه با آستین کوتاه برپا 

کنند! بعد بیایند بگویند چون شما تعدادتان کم است و خیلی عزیز هستید برای 

خروج از کشور باید از ما اجازه بگیرید. چهار تا زن یک جا باشند اخبار سراسر دنیا 

را به سرعت برق به هم منتقل می کنند آن وقت شما فکر کن مجلس را کال زن ها 

بگیرند! شفافیت هم حدی دارد. ما مردها به خلوت خودمان نیاز داریم. آقایان من 
به شما اخطار می دهم!

ماهگرد با طعم معجون! |  شهاب نبوی | هر روز جنگ و دعوا 

داشتیم. تا می رسیدم خونه، خانمم مثل بازجوها می گفت: »بگو ببینم، امروز 

کدوم سالگرد یا ماهگرد، هفته گرد، روزگرد یا ساعت گردمونه؟« منم باید مثل 

»ایکی یوسان« می نشستم و فکر می کردم که یا خدا، توی همچین روزی قبال من چه غلطی 

کردم که االن »َگردش« رسیده. بعد قهر می کرد که »خاک بر سر من با این شوهر کردنم. مردم 

شانس دارند منم شانس دارم.« می زد زیر گریه. منم باید راه می افتادم و منت کشی می کردم 

که توروخدا بگو چه اتفاقی امروز افتاده بوده. بعد یه چیزای عجیب وغریبی می گفت که اگه بابام 

می شنید، می گفت: »برو بمیر.« همون موقع هم طالقم رو از خانمم می گرفت. مثال یه شب 

بهم گفت: »چرا معجون نخریدی امشب؟« گفتم: »خب چه می دونستم هوس کردی؟ تو که 

زنگ زدی و گفتی خیار و بادمجون و خربزه بخر، می گفتی معجون هم برات بخرم دیگه.« یهو 

جیغ کشید و گفت: »مامانم بهم گفت این از قیافه ترکیده اش معلومه مرد زندگی نیستا، من 

باور نکردم.« گفتم: »یعنی به خاطر یه معجون؟!« گفت: »آره، امروز ماهگرد اولین معجونی بود 

که با هم خوردیم.« االنم دادخواست طالق داده که این یادش نیست ما ِکی معجون خوردیم.

کوچه سوم

کوچه اول

کوچه دوم

بازگشت ۱۱ مدیر نجومی بگیر به کار

نجومی بگیران: برگشتیم سفره رو پاک کنیم
|  احمدرضا کاظمی|

تماشاخانه

اردوغان:

البته قول آب زیادی رو 

بهتون نمیدم چون خودمون 

واسه بستنش به سریاالمون 
الزم داریم!

معاون وزیر نیرو:   

 احتمال دارد
 برای احیای دریاچه ارومیه 

 اقدام به واردات آب
 از ترکیه کنیم

|    نعيم تد                ین  |   کارتونیست |
naeemator@gmail.com

www.shahrvand-newspaper.ir

صفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره چهارصدوشصت 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 :ایميل صفحه شهرونگ

شروعصفحهآرایی

صفحهآرا:17/00
دبیرسرویس

معاونسردبیر
سردبیر

مدیرمسئول
اتمامصفحهآرایی

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟17/30

اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

| ارمغان زمان فشمی| 

معضل

مســأله کی گفته آخر حل شده؟

بلکه بدتر گشــته و معضل شــده

کنترل از دســتمان خارج شــده

شــهرمان مانند یک جنگل شــده

نیســت ورزشــگاه جای دختران

شده منحل  یک به یک  تیم هاشــان 

آخر این یعنی چه عدل این دختران

شده!؟ اول  آســیا  در  تیم شــان 

صفر عاشقی

 ۶۰۰ غنچه هالل خوزستانی
 در المپیاد جوانه ها

هنرمندی کردند

صلحجویان
درمهدکودک

   صفحه 6

نجات

آموزشدفاعازخود
بهکودکان

   صفحه 9

   والدین باید مطلع باشند که چگونه 
می توانند از فرزندان شان در مقابل برخی 

شرایط ناگوار جامعه محافظت کنند

گزارش

چالشهای
اجتنابناپذیر
فرزندخواندگی

   صفحه 7

   در دو سال گذشته 23 خانواده در تهران 
رابطه فرزندخواندگی را فسخ کردند

سیاست

 تقابل
برجامی

   صفحه 2

   »شهروند« از واکنش ها به درخواست
آیت اهلل جنتی از رئیس جمهوری برای 

عذرخواهی از مردم درباره برجام 
گزارش می دهد

جهان

 بازگشت مقتدی
 به سیاست رسمی

در عراق

   صفحه 3

   ائتالف »سائرون« به رهبری روحانی 
جوان و جنجالی عراق در انتخابات 

پارلمانی پیشتاز است

حادثه

 گفت وگوی »شهروند«
با مرد جوانی که تاکنون 4نفر 

را از چوبه دار نجات داده

سفیر صلح
   صفحه 12

هنرپیشه های ایرانی در فستیوال های جهانی چه می پوشند؟

 دنیای شیرین فرش قرمز
و عکس و خبر و الیک!

   صفحه8

 رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران در گفت و گو با »شهروند« می گوید 
هر تهرانی روزانه سه برابر استاندارد دنیا پسماند تولید می کند و مدیریت زباله دست مافیاست

  تهرانی ها هر روز 2۰۰ تن آهن دور می ریزند؛ 2۰۰ تن آهن می شود یک ساختمان 5طبقه ۴۰۰ متری
یعنی ما 2۰ واحد 1۰۰ متری را روزانه دور می ریزیم

مافیایزبالهرامیشکنیم
    صفحه13

گفت وگو جامعه

 گفت وگوي »شهروند« با صالح محبي 
فعال محیط زیستي که با شعار بي زباله 
رکاب مي زند و در فكر احداث مدرسه 

طبیعت است

بیشازمحیطزیست
جامعهنیازبه
کمکدارد

بیماری
بهتریناتفاق
زندگیامبود

   صفحه 5   صفحه 1۰

    صفحه۴

 شرایط تازه دالر اوضاع مسافرت های خارج از کشور را به هم ریخته
و آژانس ها را بی مشتری کرده است

  دالالن ارز مسافرتی را ارزان می گیرند و در بازار سیاه می فروشند

بساط تورهای خارجی کساد شد

 نیوشا  هاتفی از دورانی می گوید
 که با وجود تومور مغزی

 و مختل شدن سوی چشم هایش
شروع به عكاسی کرد

ند
رو

شه
ی/

ین
س

مح
غال

د 
عی

 س
س:

عک
  

ورزش

پاداشمارا
ارزمیگیرند

ریاِلدولتیمیدهند!

   صفحه 11

   گفت وگوی »شهروند« با علیرضا فغانی 
تنها داور ایرانی حاضر در جام جهانی 

2۰18 روسیه

خبر

دیروز خبر عجیبی در رســانه های ورزشــی 
منتشر شد که بازتاب گســترده ای هم داشت و 
مورد تعجب اهالی فوتبال شــد. این خبر مربوط 
به بازداشت شدن علی پروین اسطوره سرشناس 
باشــگاه پرســپولیس و فوتبال ایران بود که به 
خاطر داشــتن شــاکی خصوصی و صدور چک 
شــخصی که به دالیلی نامعلوم پاس نشده بود،  

راهی بازداشتگاه شد.
گفته می شــود شــاکی پروین بــرای پاس 
شــدن چک مدتی به او زمان داده بــود منتها 
وقتی با صبر کردن برای رســیدن به پول خود 

به نتیجه ای نرســید با مراجعه به دادگاه رسما 
از علی پروین شــکایت کرد و حکــم جلب او را 
گرفت. درنهایت صبح روز پنجشــنبه با حضور 
ماموران نیروی انتظامی علی پروین بازداشــت 
می شــود. جالب اینجاســت که با کمک سعید 
شیرینی، سرپرست ســابق تیم پرسپولیس در 
زمــان مدیریت محمد رویانیــان و وثیقه ای که 
برای دادگاه گذاشت،  پروین توانست از بازداشت 

آزاد شود.
حاال هم بــرای این که دردســر این چک که 
مبلغ قابل توجهی هم دارد بیشــتر نشود،  علی 

پروین مجبور است هر چه زودتر برای پرداخت 
پول شاکی اقدامات الزم را انجام بدهد تا دوباره 
راهش به بازداشــتگاه و دادگاه ختم نشود. البته 
نکته جالب توجه دیگر این بود که خبر بازداشت 
علی پروین بعد از چهار روز در رســانه ها منتشر 
شد و همین مسأله نشــان می دهد که پروین و 
دوستانش تالش زیادی داشــته اند تا این خبر 
به بیــرون درز پیدا نکند کــه درنهایت به هدف 
خود نرسیدند. چرا که موضوع بازداشت سلطان 
پرسپولیســی ها دیروز یکــی از پربیننده ترین 

خبرهای رسانه های مختلف بود.

ماجرایبازداشتعلیپروینچهبود؟

|  سیامک رحمانی|   روزنامه نگار   |


