
ری  روایت های متفاوت از ت
نه پرندگان در شیراز

ق گفته فرماندار  ط
فیروزکو ورود گردشگر 

به تنگه واشی ممنو 
خواهد شد

ت و تاری جدا 
ی قاپیلی در ای

از در بزرگترین بازار مسق جهان سوخت 13م
اشت و خسارت میلیاردی برجای گ

: شهروند دو دری در گفت وگو با  ه راسته   کس
ریز هنوز هم ایمن نیست شت اما بازار ت 1 سا گ
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در کنــار راجر واتــرز مرد 
افسانه ای پین فلوید منتشر 
کرد کســی فکرش را هم 
نمی کرد که انتشار این عکس 
ری مهم  مقدمه انتشــار خ

خواهد بود...

به جز ســیل بارش باران و 
وقو رعد و بر هم در بهار 
امسا قربانیانی داشت. آخر 
با  امسا  هشت  اردی هفته 
دومیت دو  مر سه نفر و م
ر صاعقه همرا بود.  نفر بر ا
تل  پن نفری که در نقا م
صاعقه زدگی  گرفتار  کشور 
شدند یا جان باختند یا راهی 
مشهد  شدند.  بیمارستان 
ان میانــدوآ و مهاباد  زن

نقاطی بود...
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پرنده کشی بود
یا صحنه سازی

آوازهای
سرزمین مادری 

در استانبول

مقابله با
تنگه   پرخطر

دوم 3 قربانی و  2 م
در چهار منطقه ایران

از گر به های جاسو
 تا  تلویزیون های هوشمند

ادی بعد از  بهمن ق
مونیکا بلوچی با ستار ای 
دیگر همکاری می کند: 

راجر واترز
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صاعقه های 
مرگبار از مهاباد

تا سبزوار

۵  ابزار جاسوسی 
واقعی عصر 

مدرن

1    صفحه 

ولیس به جام   امش پرس
اهان و  حمله می کند س

استقال به ناامیدی

افطاری
به صرف قهرمانی؟

آرزویم داشتن کارت ملی و شناسنامه است
اختیاریه ی با خانواد طاهری میهمانان دومین ش برنامه  گ

۳۰ شب
با ۳۰ منطقه سیل زده

ه دیدگان همرا با امدادگران و حاد
ان در وی برنامه های ما رم
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 کســی از یوزهــای ایرانــی 
  | ر  | ندارد!   خبر 
همان طور که مى دانید برخالف «پلنگ ایرانى» 
که روزبه روز در اینستاگرام شاهد رشد جمعیت و 
تکثیر لحظه اى آنها هستیم، «پوزپلنگ ایرانى» خیلى وقت است 

که در خطر انقراض قرار گرفتــه. طبق آخرین خبرى که بنده 

داشتم، تنها دو یوز ماده دیگر در کشــور داریم. حال این سوال 

مطرح مى شود که پس چگونه از انقراض این گونه نادر جانورى 

جلوگیرى کنیم؟ بنده در ادامه راهکارهایى علمى   تخصصى 

ارایه کرده ام که امیدوارم برسد به دست ریاست محترم سازمان 
محیط زیست!

1- کار فرهنگی: طبق آخرین اطالعاتى که به دست بنده 

رسیده، از همان دوتا یوز ماده اى هم که در ایران باقى مانده اند، 

یکى شان مى خواهد ادامه تحصیل بدهد و فعال قصد ازدواج 

ندارد و یکى دیگرشان هم دارد کارهایش را مى کند که برود 

خارج! ما اگر مى خواهیم این دوســتان را ترغیب به ازدواج 

کنیم، الزم است کار فرهنگى بکنیم! مثال برایشان جلسات 

سخنرانى بگذاریم، سى دى هاى آموزشى این اساتیدى که 

مى آیند صداوسیما را برایشان پخش کنیم یا حتى اسپانسر 

پیدا کنیم بدهیم آقاى «سیروس مقدم» که سابقه ساخت 

یرگذارى مثل «فاصله ها»، «دلنوازان» و «آواى  سریال هاى تا

باران» را دارد، یک سریال فرهنگساز هم در مورد یوزپلنگ 

ایرانى تهیه کند؛ مثال به اسم «آواى یوز» یا «یوز تنها» و در آن 

 به سرنوشت تل و شوم یوزهایى که عذب مانده اند، اشاره کند!
2. افزایــش وام ازدواج: حاال آمدیم و ما توانســتیم بله 

را از زبان یوز مــاده بگیریم، در مرحله بعد ما باید شــرایط 

ازدواج و تشــکیل خانــواده را براى یوزهاى نــر هم فراهم 

کنیــم. به هرحــال گرفتن یک مراســم آبرومنــد عقد و 

عروســى کلى خرج دارد، به خصو بــراى اینها که نمونه 

نادر هســتند و زیر ذره بین مردم قرار دارنــد و پس فردا اگر 

کوبیده شام عروسى شــان ی باشد، کلى حرف پشت شان 

زده مى شــود! در این راستا باید مســئوالن محترم کف وام 

 ازدواج یوزهــاى عزیز را مبلغ 50 میلیــون در نظر بگیرند.

3- حمایت مالی و معنوی: حاال دست این دوتا یوز عاشق 

را که گذاشتیم توى دست هم، تازه باید تشویق شان کنیم به 

فرزندآورى! همین جورى خشک و خالى که فایده ندارد. اصال 

هدف مــا از ازدواج آنها این بوده که نسل شــان به فنا نرود نه 

این که تنها نباشــند! اما خب، باید این را هم در نظر گرفت که 

اینها چها روز دیگر باید خرج بچه بدهند، براى نى نى یوزشان 

سیسمونى و پوشک بخرند، بفرستندش مدرسه و  هزار خرج 

دیگر! توله یوزشــان اگر پس فردا از پدرمادرش پلى استیشن 

و موبایل خواست و به آنها گفت: «اگه نمى تونستین خرجمو 

بدید، چرا منو به دنیا آوردید؟» چى بگویند؟ نمى شود جواب 

بدهند که «عزیزم مى خواســتیم منقرض نشــیم!» بعد هم 

بچه یوز را بفرستند توى جنگل قاطى یک مشت گر و روباه 

دستفروشى کند! در این راستا هم باید کار فرهنگى کرد؛ مثال 

بسپاریم شهردارى تو شــهر برایشان بنر «با یه یوزپلنگ بهار 

نمیشه» نصب کند، هم آنها را از نظر اقتصادى با طرح هایى مثل 

پرداخت یارانه یا اهداى یک میلیون تومان به ازاى هر نوزاد یوز، 
تشویق کنیم!

ر

بازار تبریز... عشق منه...
عشق منه! 

ه هر 
ن

خانم باجی پنج تا از نوه هــا را به خط کرده 

بود و اینستاگرامشــان را چک می کرد.  پدرم 

پرسید باز بگیر بگیر شد؟ اتفاقی  افتاده؟ خانم 

باجی گفــت: چه بگیر بگیــری؟ دارم درس 

زندگی می دم بهشــون. یکی از نوه ها گفت 

میشــه صفحه من را  نبینیــن؟ هر تنبیهی 

الزم هست می پذیرم. خانم باجی گفت:   نچ! 

و اول گوشــی او را گرفــت. به صفحه نگاهی 

کــرد و گفت: اه  اه... برو گمشــو. یادم باشــه 

به مــادرت بگم چه عتیقه ای پــرورش داده. 

 اینا چیــه می ذارین تو صفحه تــون؟ حالم 
بد شد.  

بعد گوشــی بقیه را چک کــرد. خان عمو 

گفت: خدا را شــکر انگار همه ســالم بودند و 

مورد بد و مشــکوکی در صفحه شــان  نبود. 

خانم باجی گفت اتفاقا همه مردود شدند. دارم 

برایشان. نوه ها ترسیده بودند. یکی شان گفت: 

خانم باجی جان  صفحه به این پاستوریزه ای. 

نه خشــونتی. نه خالفی. نه زهرمــاری. چرا 

پس مردود شــدم؟ خانم باجی  گفت: آهان. 

همه مردود شــدین چون ماه پیش هی دمار 

از روزگار حجم اینترنت من درآورده بودین از 

بس استوری  کلیسای نوتردام می گذاشتین 

و از نابودی فرهنگ حرف می زدین. اما امروز 

هیچ کدام حتی یک  عکس از آتش ســوزی 

بازار تاریخی تبریز بارگــذاری نکرده بودین. 

بازار تبریز فرهنگ نیست؟ در فهرست میراث 

فرهنگی  جهان ثبت نشده بود؟  روح آقاجان 

گفت: عجب. جدی سوخت؟ پدرسوخته ها 

بازار تبریز سوخته و شما یک اعتراض کوچک 

نکردید؟ یک  گالیه؟ ابراز تاسف ساده؟ البته 

که تنبیه حقتان اســت. اما من از خانم باجی 

می خواهم عطوفت نشان بدهد و این بار از  سر 

تقصیر شما بگذرد. چون درواقع مقصر اصلی 

کسانی هستند که روی این خبر مانور نداده اند. 

بچه ها نمی دانستند که.  اگر می دانستند حتما 
استوری هم می گذاشتند.  

یکی از نوه ها گفت: آقاجــون ماهه!  دومی 

گفت: روح آقاجونمون جنتلمنه...جنتلمنه... 

 ســومی گفت: خانم باجی هم عشــق  منه...
عشق منه...  

خانم باجی گفت: بفرمــا این هم از تربیت 

صحیح پدر مادرتان. به جــای این که از این 

خواننده های وطنی مجاز ترانه  بخوانند چی 

یاد گرفته اند. مثال از آلبــوم مجوزدار یکی از 

خوانندگان محبوب ایــن ترانه را بخوانید که 

»اره رو چون فرو  کنی، چه درکشــی، چه تو 
کنی؟« 

روح آقاجان پرسید: این مجوز گرفته؟ همه 

گفتند: بله. پرســید:   پخش هم شده؟ همه 

گفتند:  بله. پرســید:  در ایران؟ همه  گفتند:   

بله. روح آقاجان گفت:  خانم باجی من جای 

شما باشــم به مجوز اهمیت نمی دهم. اره و 

خشونت  بهتر است یا جنتلمنی بنده؟ به نظرم 

این روزها موسیقی زیرزمینی فاخرتر از بعضی 
موسیقی های رو زمینی شده.  

عمه خانم گفــت: اصال ایــن روزها همه 

چیزمان زیرزمینی اش بهتر از رو زمینی اش 

شده. مثال همین اقتصاد. دیروز اعالم  کردند 

حجم مبادالت در اقتصاد زیرزمینی ایران به 

پانصدوسی وشش هزار  میلیارد رسیده. روی 

زمین ما این حجم  مبادله اقتصادی داریم؟  

روح آقاجان گفت: به نظرم شــما هم االن 

این نوه ها را مرخص کن. با هم برویم زیرزمین 

ببینیم میشه ســرنخی چیزی در  مورد این 
اقتصاد زیرزمینی به دست بیاریم یا نه. 

خانم باجی چنان فریادی سر روح آقاجان 
کشید که نامبرده تا سیاهچاله   m87  دوید.  

ن | ار    |                       |
nana.jamshidi@gmail.com

| و ه    |

 جان بولتون: 
 دستت رو
  بردار 
 می خوام 
قان قان کنم!  

 جان کری:  
 البته 

 لوله اگزوزش هم
  همیشه توی 

حلق منه!

 ترامپ: ترمز جان بولتون در دست من است
جان بولتون: 

قان

جان کری:  

لوله اگزوزش هم
 همیشه توی 

يادداشت ۲

حاشيه  نوي�

خرده زرن ها همه جا هستند

ا داریم مسیر خوبی را طی می کنیم  جنا مدیرک واق

رسول بهروش
روزنامه نگار

اخیرا صف هاى شگفت انگیز بنزین همه را غافلگیر کرد؛ طورى 
که بحث در مورد آن همچنان ادامه دارد. این صف ها درپى شایعه 
تاییدنشده سهمیه بندى و افزایش قیمت بنزین تشکیل شد و با 
وجود اعالم کذب بــودن آن ادامه یافت. به این ترتیب انبوهى از 
خودروها با باك نیمه پر در مقابل پمپ هاى بنزین تجمع کردند و 
مزاحم آن دسته از شهروندانى شدند که در همان زمان نیاز واقعى 
و ضرورى به سوخت داشتند. این اتفاق از جنبه هاى متعدد مورد 
بررسى قرار گرفته اســت؛ از بى اعتمادى مردم به سیاست هاى  
مسئوالن گرفته تا حس فرصت طلبى که در چنین حرکت هایى 
موج مى زند. با این همه به نظر مى رسد دردناك ترین وجه داستان 
چیز دیگرى باشد؛ آن جا که ســود حاصل از چنین رفتارهایى 
واقعا چشمگیر نیست. کسى که با باك نصفه ساعت ها وقتش 
را صرف ایســتادن در پمپ بنزین مى کند، نهایتــا دنبال یک 
مابه التفاوت 30 تا 40 هزار تومانى است؛ مبلغى که با هیچ متر و 
معیارى ارزش این همه دردسر را ندارد. فراموش نکنیم جامعه 
مورد بحث از کسانى تشــکیل مى شود که حداقل یک دستگاه 

خودرو دارند، یعنى از مختصر سرمایه مادى بهره مى برند و زیر 
خط فقر نیستند؛ چشم چنین کسانى چرا باید دنبال این سود 
قلیل باشد؟ روشن است که این داستان بیشتر از آن چه اقتصادى 
باشد، جنبه هاى فرهنگى دارد. اساسا خصلت «خرده زرنگى» به 
یک رسم رایج در کشور ما تبدیل شــده. غم انگیز است که االن 
خود کلمه «زرنگى» در حوزه اجتماعى عمدتا به عنوان مترادفى 
براى دزدى، کالشى و بهره بردارى نامشروع از موقعیت ها استفاده 
مى شود، اما کســانى که به هر دلیل امکان زرنگى هاى کالن را 
ندارند، روح عصیانگرشــان را با رفتارهاى مشابه کوچکتر اقناع 
مى کنند. شــهروندى که خبر اختالس هــاى چندصد و بلکه 
چند هزار میلیاردى را مى شنود و هرگز در موقعیتى نیست که 
نزدیک چنین اعداد و ارقامى باشد، ممکن است روى فرصت هاى 
پیش پاافتــاده در زندگى روزمره اش تمرکز کند. انباشــت این 
عادت، امروز به فرهنگى مخرب در سرزمین ما تبدیل شده است. 
خرده زرنگ ها را همه جا در شکل هاى مختلف مى شود دید؛ از 
کســى که بدون رعایت نوبت سوار اتوبوس مى شود تا کسى که 
خودش را روى صندلى تاکسى پهن مى کند و در فضایى بیشتر از 
حقش جا مى گیرد. این موارد حتى هنگام امدادرسانى در بالیاى 
طبیعى اخیر هم گزارش شد و بسیار گفتند از مددجوهایى که 
ادامه در صفحه 2 بیش از حد نیازشان کمک مى گرفتند.  

در روزهاى گذشته یکى از مهمترین مسائل کشور کلیپ 
جنجالى «جنتلمن» بوده که از شادى و آوازخوانى دختران 
دانش آموز حکایت مى کرد. کلیپى که بعدا چند نسخه مشابه 
آن از مدارس دیگر منتشر شد، تا مشخص شود نه استثنایى 
بوده و نه ساختگى. البته اگر فرض را بر این نگیریم که عده اى 
به شکل برنامه ریزى شده به مدارس ما نفوذ کرده اند، تا با آهنگ 
«جنتلمن» پایه هاى فرهنگى جامعه را به لرزش درآورند! این 
اتفاقات باعث شد تا على رمضانى مدیرکل فرهنگى، هنرى، 
اردوها و فضاهاى پرورشى وزارت آموزش وپرورش وارد عمل 
شوند و یادآورى کنند که  ســال گذشته دستورالعملى براى 
سرود مدارس ارسال شده و نکاتى که دغدغه به حساب مى آید، 
در آن دستورالعمل ذکر شده است. آقاى رمضانى (که اگر اجازه 
بدهید از تکرار عنوان شان صرف نظر کنیم) در این گفت و گو با 
بیان این که در فعالیت  سرود دختران، اجراى تک خوانى ممنوع 
است، گفته اند: «تاکید کردیم در تولید و ساخت سرود مدارس 
به منظور نیل به اهداف آموزشى و تربیتى و درك بهتر مفاهیم و 
محتوا، اشعار کتب درسى مالك کار قرار گیرد. در دستورالعمل 
ذکر شده است که مسئولیت تهیه سرود از اشعار کتاب هاى 
درسى با معلمان باشد؛ بکارگیرى نیروى آزاد در بخش سرود 
حتما باید با مجوز و تایید حراســت آموزش وپرورش باشد، 

همچنین اعالم کردیم باید در اشــعار و سروده ها به مسائل 
فرهنگى، تاریخى، حماســى، آداب، سنن، مشاهیر و مفاخر 
پرداخته شود.» مســیر آموزش وپرورش به خوبى و با قدرت 
درحال ادامه اســت و همان طور که وزیــر آموزش وپرورش 
گفت احســاس مى کنیم عده اى از بدخواهان سیاســى که 
نسبت به نظام مقدس جمهورى اســالمى زاویه دارند، اقدام 
به پخش کلیپ هایى در فضاى مجازى کردند. ایشان با بیان 
این که باید در جهت ایجاد شادى و امید به دانش آموزان بیشتر 
تالش کنیم، مى گویند: «وزیر آموزش وپرورش نگاه مناسب و 
شایسته اى به موضوعات مختلف دارند، به طور مثال اقداماتى 
نظیر برداشــتن آزمون هاى زائد در مدارس باعث شد تا فضا 
براى اقدامات در حوزه پرورشى مناســب تر شود. جشنواره 
دانش آموزى گلدسته ســبز و همچنین جشنواره آینه زمان 
را داشــته ایم و از دیگر مواردى که  سال 98 اجرایى مى شود، 
سینماى مدارس است. این حجم از فعالیت هاى فرهنگى در 
مدارس نشان از توجه ویژه اى به نیازهاى دانش آموزان به ویژه 
در حوزه پرورشى دارد؛ ما به خوبى درحال طى مسیر هستیم 
و در مقابل کج سلیقگى که در هر ناحیه صورت بگیرد، برخورد 

خواهیم کرد.»
ادامه در صفحه 2
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انستانی ها در ایران ماندن یا نماندن ا
ســخنان آقاى عراقچى، معاون 
دربــاره  خارجــه  امــور  وزارت 
سرنوشــت مهاجــران موجود در 
ایران در صورت ادامه سیاست هاى 
آمریکا در تحریم هــاى غیرقانونى 
ایران به ناحق تفســیر شد و مورد 
بهره بردارى نادرســت قرار گرفت. 
جالب این  است که برخى از کسانى 
که در داخل کشــور با ایــن نگاه 
مخالفت کردند، کســانى هستند 
که بــراى شــهروند ایرانى حرمت 
و احتــرام قایل نیســتند، ولى به 
یکباره طرفدار مهاجــران به ویژه 
مهاجران افغانســتانى شــدند. اما 
واقعیــت چیســت؟ واقعیتى که 
در ســخنان آقــاى عراقچى هم 
وجود داشــت. در صــورت ادامه 
تحریم ها، نیازى به اخراج هیچ فرد 
افغانستانى و اصوال هیچ مهاجرى 
نیســت. مهاجران افغانستانى دو 
دســته اند؛ یک گروه که در ایران 
زندگى مى کنند و خانواده هایشان 
نیز در اینجا هستند، کودکان شان 
در اینجــا درس مى خوانند و حس 
آنها هم در درجــه اول ایرانى بودن 
اســت. اینها مثل همــه ایرانیان 
هستند و تبعات تحریم را به اندازه 
ایرانیان تحمل خواهنــد کرد. به 
نظر مى رســد باید شرایطى فراهم 
کرد که حداقل فرزندان شــان در 
صورت عالقه بتوانند تابعیت ایران 

را به دست آورند.
گروه دوم کســانى هســتند که 
فقط بــراى کار آمده انــد و درآمد 
خود را به افغانســتان مى فرستند. 
اینهــا کــه ســال گذشــته تا 2 
میلیون تومان هم درآمد داشتند، 
مى توانســتند ماهانــه مبلغ 500 
دالر براى خانواده خود بفرســتند، 
ولى اگر امســال حتى درآمدشان 
50 درصد هم بیشتر شود، حداکثر 

مى توانند 200 دالر بفرســتند و 
بســیارى از آنان ماهانــه کمتر از 
این رقم را براى خانــواده خود در 
افغانستان مى فرســتند، به همین 
علت ســال گذشــته صدها هزار 
نفرشــان ایران را تــرك کردند، 
بدون آن که کســى آنان را اخراج 
کنــد. منطق اقتصــادى قوى تر از 
هر منطق دیگرى است. بخشى از 
آنان به ســوى ترکیه و اروپا رفتند 
و بخشــى به افغانستان بازگشتند. 
فرض کنید در صــورت ادامه این 
وضع درآمد آنان به صد دالر در ماه 
برسد، روشن است که هیچ کدام در 
ایران نخواهند ماند و به سوى غرب 

سرازیر مى شوند.
نکته دیگــر این  اســت که اگر 
مســئولیت در برابــر مهاجران را 
بررسى کنیم، هزینه بخش مهمى 
از آنان به عهده UNHCR  اســت 
که بایــد پرداخت کنــد، ولى این 
ســازمان وابسته به ســازمان ملل 
کمترین هزینه خــود را در ایران 
انجام مى دهد، البته در مقایســه با 
تعداد مهاجران به ایران. لذا از این 

نظر نیز باید آنان پاسخگو باشند.
بنابراین ســخنان آقاى عراقچى 
چیز عجیبى نبــود، ضمن این که 
در گفت وگوى شفاهى و تلویزیونى 
و مســتقیم، برخــالف نوشــتن، 
کم دقتى هایــى رخ مى دهــد که 
شنونده باید با حســن ظن آنها را 
بشــنود، نه آن که به بدترین وجه 
ممکن تفسیر و برداشت کند. البته 
مسئوالن امر نیز باید متوجه شوند 
که برخى مسایل حساسیت زاست 
و اگر قرار است درباره آنها صحبت 
شــود، باید با احتیــاط و انتخاب 
جمالت مناســب ســخن گفت تا 
اظهارات شــان مورد سوءاستفاده 

قرار نگیرد.
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عراقچی؛ واقع گرایی یا آرمان گراییتهران، گل ها و خرمن پروانه ها
ت محیط زیست در گفت وگو با  ش حشرات سازمان حفا  نادری مدیر ب

ییر دور های بارشی در کشور که هر چند سا اتفا می افتد  :  با ت شهروند
افزایش بارش ها و معتد شدن زمستان ها اقلیم مدیترانه ای می شود و گیاهانی 

که میزبان این پروانه اند پوشش مناس و وسی تری پیدا می کنند

انستانی واکنش هایی را به همرا  نی بر اخراج مهاجران اف ی م هارات عراق  ا
ت های معاون وزیرامورخارجه را  داشت بیشتر هم از سوی هموطنانی که صح

شهروند در ی گزارش وی و با دیدگاهی از  انسان دوستانه ارزیابی نمی کردند. 
و داغ اجتماعی پرداخته است حسن هانی زاد به این مو
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