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فاجعه از تهران تا سيرجان!
ماجراي ضرب وشــتم دختري 16ساله به دست 
يك جوان 20ســاله، فيلمبرداري از ماجرا و انتشار 
مستقيم آن در شبكه هاي مجازي موجب حيرت و 
وارد شدن شوك به بينندگان آن شد. به نظر مي رسد 
اين ماجرا ارزش آن را دارد كه به خوبي واكاوي شود 
و كارشناســان گوناگون با همه اطرافيان اين اتفاق 
تأثرآور ازجمله جوان حمله كننده، فيلمبردار، دختر، 
خانواده هاي آنــان، دوستان شــان و... به گفت وگو 
بپردازند و صفحات آنان را در شبكه مجازي بررسي 
كنند، تا تحليلي دقيق از علت بروز اين رفتار ناهنجار 
ارايه شود. اجماال در اينجا چند نكته را مي توان مورد 
توجه قرار داد، تا اگر امكانی برای بررسی بود، به اين 

موارد نيز پاسخ داده شود.
1ـ مهمترين مســأله اين اســت كــه اينترنت و 
شــبكه هاي اجتماعي مرزهاي ارتباطــي را از ميان 
برداشــته اند. اين كه هر كس و در هر ســني و از هر 
قشــري مي تواند به راحتي با هر كــس ديگري در 
هر نقطه از جهان مرتبط شــود و تبديل به دوست يا 
دشمن يكديگر شوند، اتفاق بزرگ و جديدی است. 
اين ظرفيت مهمي است كه پيش از آن مطلقا وجود 

نداشت. ارتباط با افراد ناشــناخته و مجازي الزامات 
خاصي را مي طلبد كه متناسب با تجربه و معيارهای 
ارتباطی ما در فضاي واقعي نيست. اين كه يك دختر 
با چنان پيش زمينه اي با آن جوان مواجه مي شــود 
كه گمان مي كند دوست او است، ولي يكباره با رفتار 
بسيار خشن و زشتي مواجه مي شود، نشان دهنده اين 
تفاوت است. اتفاقي كه در فضاي واقعي كمتر احتمال 
دارد رخ دهد. اين واقعيت را بايد به جوانان و حتي افراد 
ميانسال و بزرگســال منتقل كرد كه درك بهتري از 

فضاي مجازي و ارتباطات آن پيدا كنند.
2ـ نكته دوم كه خيلي عجيب اســت، رفتن يك 
دختر 16ساله از تهران به سيرجان بدون پيش زمينه 
و نظارت خانوادگي است كه در ذهن يك ايراني كمتر 
مي گنجد. نه فقط دختر، بلكه پسر هم چنين رفتاري 
كند، عجيب خواهد بود. اين مسأله ربطي به فضاي 
مجازي ندارد، واقعيتي است كه در بطن جامعه ديده 
شده اســت، هرچند محدود و معدود باشد. اين حد 
از فقدان نظارت خانــواده بر رفتار جوانان، اتفاق قابل 
مطالعه اي اســت، بايد دانســت كه ابعاد و حدود آن 

چقدر است؟

3ـ رفتار خشن آن جوان و انتشار فيلم ضرب وشتم 
در اليو اينستاگرام يك موضوع مهمتر است. به نظر 
مي رسد آن رفتار را براي نشان دادن فيلم انجام داده، 
ولي مسأله مهم اين اســت كه آيا او نمي دانسته كه 
اين كار جرم سنگيني است و به سرعت نيز دستگير 
خواهد شد؟ اگر نمي دانسته، بايد علت آن روشن شود. 
چگونه ممكن است كه يك فعال شبكه مجازي تا اين 
حد بي اطالع از امكانات پليسي و نظارتي باشد؟ و اگر 
مي دانسته و دســت به اين اقدام زشت زده است، نيز 
بســيار عجيب و نيازمند واكاوي و تحليل است، زيرا 
با هيچ عقل و عرفي تطابق ندارد كه كســي دســت 
به چنين اقدامي بزند و در عين حال پيشاپيش پيه 

مجازات آن را به تن خود بمالد.
نكته مهمتر اين كه آيا او فكر كرده با ضرب وشــتم 
ايــن دختر و نشــان دادنش، كار ديگران پســندي 
مي كند؟ اگر بلي كه نشان دهنده اشكاالت ريشه اي 
در نظام تربيتي و آموزشــي ما است. در هر حال اين 
رويداد بيش از ظاهرش كه تأثرآور بود، نشان دهنده 
وجود مشكالت جدي در جامعه است كه بايد به دقت 

شناخته و تحليل شوند.

 تقریبا
ممنوع الفعاليتم

 کارشناسان فوتبال به بازیکنان ملی پوش 
دیدار یمن نمره دادند
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شهر
خودماناست
پسنمیدهیم!

حناچی مدعی شده که 200 خانه و 
خودروی سازمانی همچنان در اختیار 

مدیران اسبق شهرداری است

 اولین کارگردانی فیلم
 اولین بازیگری تئاتر 
اولین توییت جنجالی

دیدار با یکی از پرستاران بخش 
مراقبت های ویژه بیمارستان 

کودکان مبتال به سرطان

واکنش مسئوالن 
 میراث فرهنگی خوزستان

به فروریختن بقعه
ادریس پیامبر در دزفول

و میزان تخریب ها

 جمشید مشایخی در نهمین 
دهه عمر در کنار هدیه تهرانی 

 همچنان تماشایی است

گزارشي از پایگاه امداد و نجات 
ساحلي جزیره کیش

 کوین اسپیسی در نخستین
جلسه دادگاهش حاضر شد

رقابت گزارشگران
تیم ملی، از خوردن چیپس
تا »بوم بوم «های پس از گل

اسپیســی،  کـویـــن 
دوشنبه  روز  هنرپیشه، 
در دادگاهی حاضر شــد 
که بــه اتهام های مربوط 
به تعرض جنســی او در 
رسیدگی   2016 ســال 
ایالت  می کند. دادگاه در 
ماساچوســت آمریــکا 
برگزار می شــد و وکالی 
جانب  از  اسپیسی  آقای 
او اتهام هــا را رد کرده و 
گفتند که او بی گناه است. 

اسپیسی متهم شده...

گــذشته  روز  خـــبر 
رسانه های سینمایی مبنی 
بر این کــه در فیلم جدید 
قرار  علی محمدی  کیوان 

است جمشید مشایخی...
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آن روز با جیغ شیال از خواب پریدم. انگار 

که حافظه اش را به کل از دســت داده بود، 

نه من را می شــناخت  و نه خودش را. مرتب 

می گفت: »من کی هستم؟ تو کی هستی؟ 

این جا کجاســت؟« تا شــب کلــی برایش 

توضیح دادم  که من همسرش هستم و االن 

چندسالی اســت که ازدواج کردیم و این جا 

زندگی می کنیم. البتــه چندتا  دروغ هم در 

مورد این که عاشقانه دوستم دارد و او از یک 

خانواده  فقیر بوده و من خیلی لطف کردم و 

 باهاش ازدواج کردم، گفتم. شاید این طوری 

روابطمــان بهبود پیدا می کــرد، چون این 

اواخر خیلی شــکاک  شده بود و هر شب سر 

هرچیز بی مورد دعوا داشــتیم، آخر سر هم 

کلی خانواده اش و وضع مالی باباش را  توی 

سرم می زد و کل خواستگارهایی که به خاطر 

من ردشان کرده بود را قطار می کرد و تاسف 

می خورد  که چــرا با آنهــا ازدواج نکرده. تا 

شــب کلی اطالعات غلــط از زندگی مان را 

روی حافظه اش آپلود کــردم، حس  کردم 

این یک فرصت دوباره است و من و شیال از 

فردا دوباره مثل اوایل آشنایی مان می توانیم 

بدون دعوا  زندگی کنیــم. فردا صبح دوباره 

با جیغ شیال بیدار شــدم. دوباره حافظه اش 

پاک شــده بود، از اول همه چیــز  را تعریف 

کردم وبازهم دروغ گفتم. این اتفاق چندروز 

دیگر هم افتاد. به این نتیجه رسیدم که شیال 

درســت  بشو نیســت. خیلی فرصت خوبی 

بود تا انتقامم را بگیرم. لزومی هم نداشت تا 

پیش دکتر برویم، چون این  یک شانس بود 

که هر صد ســال یک بار برای یک مرد اتفاق 

می افتد. تصمیم گرفتــم هر چه عقده توی 

این  چند سال داشتم را خالی کنم. جلویش با 

پارچ آب می خوردم. توی سینک ظرفشویی 

مسواک می زدم.  چون شیال از یک خانواده  

پولدار و بــاکالس  بــود و هیچ وقت جرأت 

نمی کردم کارهای بی کالسی جلویش انجام 

بدم. االن خیلی خوب شــده بود. جلویش 

 سیگار می کشــیدم و اعتراف کردم بعضی 

مواقع با دوستانم چیپس و پفک می خوریم. 

خیلی لذتبخش  بــود. می توانســتم خود 

واقعی ام باشم. هرطور دوست داشتم زندگی 

می کردم. شیال هم نه تنها نمی دانست از  این 

رفتارها بدش می آید بلکــه من گفته بودم 

تو عاشق یک مرد کروکثیفی. هر کاری که 

می کردم کلی ذوق  می کرد. شــب ها موقع 

خواب فقــط به این فکر می کــردم که فردا 

چه دروغی می توانم بگویــم و چه انتقامی 

 می توانم از او بگیرم. آخرین ضربه وقتی بود 

که موبایل دومم را بیرون آوردم و گفتم: »به 

جز تو با یه زن  دیگه هم ازدواج کردم، البته 

با اصرار خودت بود، چون من اصال میلی به 

این کار نداشــتم.« بعدهم جلوی  خودش 

به مونا زنگ زدم، کلــی حرف زدم و گفتم: 

»می تونی بیایی ســه تایی بــا هم زندگی 

کنیم، شیال  می خواد تورو ببینه.« مونا هم 

آمد پیــش ما، برای یک مــرد چیزی بهتر 

از این نیســت. صبح روز بعد دوباره با  جیغ 

بیدار شدم. ولی این بار جیغ مونا بود. پریدم 

توی پذیرایی دیدم شــیال در کنار وکیل و 

خانواده اش  فیلم اعتراف هــای من را نگاه 

می کنند. انگار به حریم خصوصی اعتقادی 

ندارند. تمام این مدت هم اصال  حافظه اش 

را از دســت نداده بوده و چون شک کرده 

این ترفند را زده  بــود. گاهی وقت ها زندان 

فرصت  مناسبی اســت برای یک مرد تا به 

اشتباهاتش فکر کند و گذشته اش را اصالح 

کند. شــاید اگر به عقب  برگردم هیچ وقت 

به شــیال اعتماد نمی کردم. باز خدا را شکر 

می کنــم قضیه مهســا را برایــش تعریف 
نکردم. 

صبح روز بعد

تماشاخانه
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کی روش، فعال دوستت داریم!   |شهاب نبوی|   جام 
ملت های آســیا درحالی ادامه دارد کــه تیم ملی فوتبال 

کشورمان در اقدامی کم ســابقه گل های زیادی را در یک 

بازی به ثمر  رساند. در این جا و به عنوان رئیس کل کارشناسان 

فوتبال در ایران و حومه می خواهم به تحلیل فنی و غیرفنی چند 

نفر از بازیکنان  بپردازم. علیرضا بیرانوند: پریروز یک نفر به آمار بیکارهای کشور 

اضافه شــد. بیرانوند با دو متر قد، نود دقیقه بیکار آن ته زمین  ایستاده بود و 

برای خودش شعر و ترانه زمزمه می کرد. مهدی طارمی: ایشان در این بازی 

همه کار کرد. اصوال تنها ضعفی که  می توان در طارمی پیدا کرد این اســت 

که مغزش با بدنش چندان هماهنگی ندارد و گاهی دست و پایش حرکاتی 

انجام می دهند که  تازه چند ساعت بعد مغزش با خودش می گوید:   »حاجی 

این چه کاری بود این انجــام داد؟!« نمونه اش در این بازی همان 

نشان دادن  عدد شش بود. اشکان دژاگه: ایشان همین که در زمین 

حضور داشته باشد، کافی است. حاال اگر این وسط یک شوت هم 

زد و خورد  به تیرک دروازه و بعد خورد پس کله دروازه بان و رفت توی گل که 

چه بهتر. سردار آزمون: خدا را شکر جریان بازی طوری پیش  رفت که منجر 

به قهر و گریه زاری سردار نشد. اصال ما راضی، ســردار راضی، درود بر پدر و 

مادر هرچه ناراضی. کارلوس  کی روش: کارلوس به تعداد گل هایی که در جام 

می زنیم، آرپی جی آماده کرده برای شلیک به سمت برانکو. البته در این میان 

نباید از  نبوغ بعضی دوستان خبرنگار که زردآلوی کرمو زیاد میل کرده اند و این 

آتش را شعله ورتر می کنند، گذشت. فعال تا بازی بعدی  قربان چشم و چال 
کی روش می رویم تا ببینیم بعدش چه می شود. 

جام ملت ها از نگاه دانشمند ایرانی! 

منشأ بوی نامطبوع هم فتوشاپ بود!

شهرام شهیدی
طنزنویس
Shahraam_shahidi@yahoo.com

خانمباجیگفت:»این که می خوان چهار تا 
صفر از جلوی پول بردارن یعنی چی؟ یعنی تولید 
ناخالص ملی مان یهو افزایــش پیدا می کنه؟« 
پدرم برافروخته شد و گفت: »نخیر همون طور 
که معاون ســابق وزارت اقتصاد گفته با حذف 

چهار صفر فقط مردم را سرگرم می کنیم.« 
برادرمنیشخندیزدوگفت:» مقامات 
سابق وزارت اقتصاد همان هایی نیستند که در 
زمان تصدی شان دالر  از سه هزار تومان رسید به 

هجده هزار تومان؟ آن کار سرگرم کننده نبود؟« 
خانمباجیگفت:»باالخره که چی؟ صفر 
برداریم خوبه یا نه؟« پــدرم گفت: »فرض کن 
من به شما دو میلیون تومان بدهکارم...« خانم 
باجی پرید وسط حرفش و گفت: »مثل برخی 
مسئوالن وسط دعوا نرخ تعیین نکن. چرا فرض 
کنم؟ شما دقیقا دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار 

تومان به من بدهکاری.« 
پدرمگفت:»خب حاال. بــه هرحال االن 
به شــما دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار تومان 
بدهکارم. با برداشتن صفرها من به شما دویست 

و سی و پنج تومن بدهکارم.« 
خانمباجیپرسید: »هــزار تومن؟«  پدرم 
گفت: »نچ. دویست و سی و پنج تا تک تومنی.« 
خانم باجی گفت: »پس حق با وزیر سابق اقتصاد 
است. چهار تا صفر هم بردارند من دو میلیون و 
ســیصد و پنجاه هزار تا تک تومنی از حلقومت 

می کشم بیرون.«  
برادرمگفت:»خانم باجی جان شــما اسیر 
این و اژه آرایی ها نشــو. یادت هست قرار شد اگر 
من ازدواج کنم یک میلیون تومان به من هدیه 
بدهی؟ اگر چهارتا صفر را بردارند، شما فقط  هزار 

تا تک تومنی به من هدیه می دهی.«
خانمباجیگفت:»این شد حرف حساب. 

پس تصمیم کامال درستی است.«
پدرمگفت:»این ورپریده برای شما واقعیت 
را مطرح نمی کند. یادتان هســت رفته بودیم 
مجتمع تجاری ســر کوچه؟ از این عینک های 
واقعیت مجازی زدید به چشمتان. این حرف های 
پسر من هم عین همان دنیای واقعیت مجازی 

است. چنین مسائلی هست، اما واقعی نیست.«
خانمباجیگفت:»اما تخیلش هم شیرین 
اســت. بهتر از این دنیای واقعی است که شما 
ســاخته اید.« پدرم جــواب داد: »اما آن چیزی 
که آنها نشان می دهند تقلبی است. الکی است. 

فتوشاپ است.« 
برادرمگفت:»بیچاره خالق فتوشــاپ اگر 
می دانســت بعدها در ایران هر چیــزی را که 
می خواهند تکذیب کنند، می گویند فتوشاپ 

است، هرگز این نرم افزار را طراحی نمی کرد.« 
دخترخالهامکهتاآنموقعساکتبود،
گفت:»فتوشــاپ که خیلی باحاله. االن شما 
اگر آقازاده باشی و با شــوهرت بروی فرنگ و 
عکس  های نیناش بگذاری توی اینستاگرامت، 
آقاجانت می اندازد گردن فتوشاپ. به نظر من 
که بهترین نرم افزار ماســت مالی است. من از 
این به بعد می خواهم هر عکسی دلم خواست 
بگذارم توی اینستاگرام و تا باباجونم اعتراض 
کرد، بگویم مگر شــما از عکس هــای پدر آن 
آقازاده فرنگ نشــین دفاع نکردی و گفتی با 
فتوشــاپ قصد ضربه زدن به او را دارند؟ خب 
عکس های من هم فتوشاپ است. یکی حتما 

خواسته با شما دشمنی کند.« 
برادرمگفــت:» ای گفتی. بــه نظر من 
مسئوالن ما  باید این روزها خالقیت بیشتری 
نشان بدهند و مسائل حادتری را هم بیندازند 
گردن فتوشــاپ. مثال بگویند بــوی نامطبوع 
تهران که منشأ آن هم مشخص نشد، فتوشاپ 
بوده و بس! هرچند محســن  هاشــمی گفته 
»اظهارنظرها درباره منبع بوی نامطبوع تهران 

تبدیل به جوک شده است.«

ضيا و زائری
زیر تيغ!

احضار به مجلس، تکذیب و ممنوع التصویری
سرانجام ماجرای »فرمول یک« چه بود؟ 

  مهدی شیخ، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت وگو
با »شهروند«:  مجلس نمی خواست حجت االسالم زائری

ممنوع التصویر شود، تصمیم تلویزیون بود
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جلسه مشترک مسئوالن جمعیت هالل احمر با اعضاي فراکسیون هالل احمر مجلس شوراي اسالمي برگزار شد

  61 نفر از نمایندگان مجلس از خدمات بی منت امدادگران و اعضا هالل احمر به مردم تقدیر کردند
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گفت وگو با »حسین شمس«   که این روزها
 به کار واردات گوشت برزیلی مشغول است

شهروند| دكتر علي اصغر پيوندي رئيس جمعيت 
هالل احمر، معاونان و مسئوالن اين نهاد ديشب ميزبان 
61 نفر از اعضاي فراكســيون هالل مجلس شــوراي 
اسالمي بودند. فراكسيون هالل احمر يكی از بزرگترين 
فراكســيون های مجلس شورای اســالمی است كه با 
برگزاری جلسات منظم و ساليانه با جمعيت هالل احمر 
در جريان ماموريت ها و امورات جمعيت هالل احمر قرار 

می گيرد.
دكتر پيوندي رئيس جمعيت هالل احمر در اين ديدار 
ضمن خير مقدم به اعضاي اين فراكسيون به برگزاري 
جلسات مشترك در هر فصل اشــاره و بر حمايت هاي 
هميشگي مجلس شوراي اسالمي از جمعيت هالل احمر 

تاكيد كرد. دكتر پيوندي با اشاره به اهميت فعاليت های 
اين نهاد غيردولتي و مردمي در حوادث بزرگ يكســال 
گذشــته ادامه داد: »فارغ از خدمــات در حوزه حوادث 
غيرمترقبه، اگــر بخواهيم به فعاليت هــاي تاثيرگذار 
اخير هالل احمر اشــاره كنيم، الزم است به طرح بزرگ 
نذر آب اشــاره كنيم كه براســاس احساس مسئوليت 
اجتماعي، خارج از وظايف جمعيت اجرايي شــد و در 
اين طرح 30 ميليارد تومان از منابع داخلي هالل احمر 
هزينه شد كه به خريداري منبع آب براي 60٥روستاي 

سيستان وبلوچستان اختصاص پيدا كرد.«
رئيس جمعيت هالل احمر همچنين عنوان كرد: »يكي 
ديگر از مواردي كه ما احساس مسئوليت كرده و خارج 

از وظايف خود ورود كرديم، حادثه تلخ بخاري هاي نفتی 
غيراستاندارد در سيستان وبلوچستان بود كه هالل احمر 
مسئوليت راه اندازي سيستم گرمايشي استاندارد و ايمن 
مدارس پيش دبستاني و دبستان سيستان وبلوچستان را 
برعهده گرفت كه از فردا 200 بخاري تابشی استاندارد 
عمال نصب مي شــود و تا اول مهر ٩٨، تعهد هالل احمر 
برای تجهيز حدود دو هزار كالس برآورده خواهد شد.« در 
اين ديدار گزارشي از عملكرد هالل احمر در سال جاری 
و چشم اندازی از فعاليت های آتی ارائه شد و نمايندگان 
ضمن حمايت از عملكرد جاری با ارايه پيشنهادات خود 
به بررسی خدمات هالل احمر پرداختند. گزارش كامل 

اين جلسه را در شماره آتی روزنامه بخوانيد.

معلم و شلوار 260 هزار 
تومانی بچه محصل

رسول بهروش
روزنامهنگار

قطعه فيلم جديدی كه از يكی از 
كالس های مدارس كشور لو رفته، 
معلمــی را به تصوير می كشــد كه 
اصرار دارد دانش آموز را برای تنبيه 
چند ثانيه در مقابل نيمكت ها روی 
زمين بنشاند؛ دبير اصرار می كند و 
دانش آموز طفره می رود. نهايتا كار 
به جايی می رسد كه آموزگار با توسل 
به فن زير دو خم حرفش را به كرسی 
می نشاند؛ بلكه از حراج تتمه آبرويش 
جلوی چشم بقيه بچه ها جلوگيری 
كند. برخی سايت ها و خبرگزاری ها 
اصرار دارند با تيتر »تنبيه ناشايست« 
از كاربران شان عليه معلم كامنت های 
جنجالی بگيرند، اما راستش در ثانيه 
به ثانيه اين قطعه فيلم دردناك اتفاقا 
شخص معلم اســت كه در جايگاه 
قربانی مظلوم قرار می گيرد و همدلی 
بيشتری را برمی انگيزد. رفتار آموزگار 
با آن چه متولدان دهه های پنجاه و 
شــصت در مدارس ديده اند، توفير 
كهكشانی دارد. از دبير بينوا نه كلمه 
زشتی شنيده می شود و نه اقدام به 
استفاده از زور بازو؛ او فقط اصرار دارد 
تنبيه مختصری كه درست يا غلط 
برای دانش آمــوز در نظر گرفته، ولو 
برای چند ثانيه اجرا شود؛ اما پسرك 
سر باز می زند. انگار نسل مطيع ديروز 
كه بی هيچ شكايتی دستش را جلوی 
تركه معلم می گرفت و تا پای جان 
كتك می خورد، ناگهــان در زمين 
فرو رفته و جای خودش را به نسلی 
داده كه رخ به رخ بزرگترش برای او 
خط و نشان می كشــد. نسل قبلی 
شايد ترجيح می داد كه سخت ترين 
لحظات را پشت ســر بگذارد اما راز 
بی انضباطی او در چارچوب كالس 
دفن شود؛ چون در غير اين صورت 
تنبيه بزرگتر از سوی پدر و مادر از راه 

می رسيد. 
ادامه در صفحه 3

ت
ش
دا
اد
ی

امیرسرلشکرسیدعبدالرحیمموسوی
فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران

درگذشــت والده گرامی موجب تاثر اینجانب گردید. برای آن 
مرحومه رحمت واســعه و برای بازماندگان صبر و اجر عظیم از 

دکتر علی اصغر پیوندیخداوند متعال مسألت می نمایم.
رئیس جمعیت هالل احمر

  پذیرش
آگهی های روزنامه شهروند


