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 کتاب های گرانقیمت

 و آگهی های ویژه فروش 
کتاب گزارش می دهد
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یکی از خوابگاه های 
دانشجویی مهمترین 
دانشگاه صنعتی ایران
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 و حسابي براي دوا

و درمان مارگزیدگي
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رهبر معظم انقالب در دیدار با ائمه جمعه تاکید کردند:  
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روانشناسان و جامعه شناسان 
با این که در مواجهه با تاثیرات 
اجتماعــی تلویزیــون- و 
سینما- بر مخاطبان اتفاق نظر 
ندارنــد و راه های گوناگونی 
می کننــد، پیشــنهاد   را 

اما تقریبا ...

دانشگاه صنعتی  دانشجوی 
شــریف باشــی، صبح تا 
شب ســر کالس های درس 
بنشینی و شب که به اتاقت 
برســی، یک جانور موذی با 
نیش های بازشده به انتظارت 
دانشجویان  باشد.  نشسته 
دانشگاه صنعتی شریف که 
ســاکن خوابگاه شماره سه 

طرشت اند...
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کتاب بازی به 
جای کتاب خوانی

به دنبال کوبریک 
در عصر جدید

محکومیت برادران 
1600میلیارد تومانی

دانشجویان 
شریف  در محاصره 
خون آشام ها ی 

طرشت

 شفای بدن های 
زهرآگین

رنج نامه ای برای تیم امید 
که بازیکنانش اضافه وزن 
دارند و زیبا بازی نمی کنند
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 فرهاد 
با تیشه پالستیکی

چالش جدید بازیکنان 
فوتبال سرگرمی تازه ای 

در فضای مجازی  است
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ستاره ها در 
شمایل بابابزرگ

 داوطلب پیشکسوت 
 جمعیت هالل احمر قم 

از سال ها خدمت می گوید
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از پانسمان زخم ها  تا 
جهیزیه نوعروسان
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»نه به پالستیک« 
قانون ندارد

اسکناس آمریکایی 
را چه شده است؟!

گزارش »شهروند« درباره تداوم 
تولید و مصرف پالستیک در ایران

 دلیل ریزش قیمت دالر
و چشم انداز آینده آن 
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 توضیح یک گزارش
 و پوزش از

مسعود ده نمکی

سبقت مرگ در ساعت 9 صبح 
روز خونین جاده ها؛ از خوانسار تا ایرانشهر  

یادداشت 2

حاشیه  نوییس

این بار نوبت همراهی مردان 

از شاندیز تا کیمیاخودرو تا باستی هیلز

این اسامی از یک حقیقت حکایت می کنند

در شــماره دوشنبه »شــهروند«، یادداشتی بدون نام 
منتشر شــده به قلم یکی از همکاران مرد؛ یادداشتی که 
ناباورانه - براســاس تجربه و دیده و شنیده های همه این 
ســال ها- از زبان یک مرد با زنان ایرانی همدلی می کند 
برای رعایت حجاب در گرمای باالی 40 درجه تابستان 
خیلی از شــهرهای ایران و البته در همه فصل های سال؛ 
همدلی ای با حســی همراه با تعجب که »در باور نگنجد 
پوشــیدن چندالیه لباس و حتی چــادر در این گرمای 
هوا.« پیش از این و هفته گذشــته بود که علی میرفتاح، 
ســردبیر ادبیات خوانده روزنامه اعتماد یادداشــتی در 
این باره نوشــت و با چاشنی شعر، به کسانی تاخت که در 
روزهای گذشــته، با ادبیات و لحن تند به بخشی از زنان 
ایرانی خرده گرفته اند که اگر حجاب را درست و درمان و 
آن طور که ما می خواهیم رعایت نمی کنید، »ولنگارید« . 

در سال های گذشته کم نبوده  اظهارنظرهایی که زنان 
ایرانی را به ویژه در فصل تابســتان، خطاب قرار داده  که 
»وااسفا! با این نوع پوشــش! اخالق و ایمان و پاکدامنی 
از دســت رفت.«؛ کم نبوده  اســت همایش ها و حرکات 
خیابانی و سلبی و غیرسلبی که یک دشمن شناخته اند: 
زنان »بدحجاب« که باید با همه توان و هر طور که شــد 

جلوی آنها را گرفت. 
سوال اما این اســت که در همه این ســال ها، چقدر 
از زبان مســئوالن رســمی ایران، از زبان مــردان دور 
و بــر، همکاران مــرد، همســرها، پدرها، برادرهــا و ... 
شنیده ایم که البه الی حرف ها و دغدغه ها و کمبودهای 
همیشگی شــان، از زنان اطرافشــان بگویند که چه به 
اعتقاد و چه به احترام، از سر تا پایشــان را پوشانده اند؛ 
پوشانده اند و در مدرسه ها درس خوانده اند، پوشانده اند 
و به دانشگاه ها رفته و باز هم تذکر گرفته اند، پوشانده اند 
و سر کار رفته اند، پوشــانده اند و استاد دانشگاه شده اند 
و ســفیر و وکیــل و مدیــر و معــاون رئیس جمهوری.
ادامه در صفحه 2

روز گذشــته ســخنگوی محترم قوه قضائیه در نشست 
هفتگی شان با خبرنگاران به موضوعات متعددی اشاره کردند 
و پاسخ دادند و در یک مورد در رابطه با پرونده شاندیز گفتند: 
»حکم صادر شــده، پرونده ســنگین و دارای 800 صفحه 
دست نویس است. اجازه دهید فرآیند قضائی طی شود، ثبت 
دادنامه انجام شده و به امضای قاضی صادر کننده حکم برسد، 
آن موقع حتما جزییات اطالع رسانی خواهد شد.« بسیاری 
دیگر از پرونده های مورد اشاره ایشان هم همین قدر گسترده 
و پربرگ بود. از رسیدگی به پرونده پتروشیمی که با 11متهم 
آغاز شده و 14 متهم هم در پرونده دیگر درحال محاکمه اند، 
تا پرونده برادران ریخته گران و پرونده عیسی شریفی که هر 
کدام در حد حیرت انگیزی مفصل اند، تا پرونده  لیزینگ های 
فروش خودرو یعنی پرشین خودرو و عظیم خودرو و کیمیا 
خودرو که فقط همین آخری 1170 شــاکی دارد و پرونده 

میلیاردها تومان جابه جایی پول را دربرمی گیرد.  
همه این موارد که تنها بخشی از بی شمار پرونده در دست 
بررسی قوه قضائیه هستند، به قول آقای اسماعیلی عزم جدی 
دستگاه قضا را در برخورد با مفاسد اقتصادی نشان می دهد. 
اما فقط این نیست و نکات دیگری هم هست که باید به آنها 

توجه کرد. 

اول این کــه حجیم بــودن پرونده ها و باالبــودن ارقام و 
چندرقمی بودن شاکیان و درگیربودن ادارات و وزارتخانه های 
مختلف، اگرچه از قاطعیت رسیدگی به پرونده ها می گوید، 
اما از عمق و ریشه دار بودن فساد هم حکایت می کند. این که 
پرونده  یک لیزینگ فروش خودرو بیش از  هزار شاکی دارد و 
بعد از چند  ســال اعتراض و فریاد شاکیان به خاطر از دست 
رفتن اموال شان درحال رسیدگی است، به ما می گوید این 
برخوردها هنوز سرعت عمل الزم را ندارد. اگر به شکایت ها 
سریع تر رسیدگی می شــد و اگر متهمان زودتر به محکمه 
فراخوانده می شدند، تعداد شــاکیان این قدر باال نمی رفت، 
حجم پرونده تا این حد رشد نمی کرد، طبعا فشارهای بیرون 
از دادگاه بــرای متوقف کردن عدالت هــم این قدر افزایش 
پیدا نمی کرد و رســیدگی به آن ســخت نمی شد. این حد 
گستردگی پرونده ها نشان می دهد یا نظارت در حد مطلوبی 
نیست که بتواند در همان آغاز کار متوجه تخلف شود و جلوی 
آن را بگیرد، یا نظارت انجام می شود و گزارش ها می رسد، اما 
به دلیل مشغله زیاد یا مشکالت دیگر، اقدام عاجلی صورت 
نمی گیرد که جلوی ریشه دواندن فساد را بگیرد و اجازه نشر و 

گسترش آن را ندهد. 
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یادداشت یک

حجاب، فرهنگي یا سیاسي؟
تجمعي که با عنوان دختران انقالب 
در اســتادیوم شهید شــیرودي و به 
منظور دفــاع از مقوله حجاب برگزار 
شد را چگونه باید تحلیل و درك کرد؟ 
آیا این نــوع تجمعات مي تواند هدف 
اعالم شده را محقق کند؟ اصوال هدف 
آن چه بود که باید محقق شود؟ اگر 
منظور اثرگذاري فرهنگي بر کساني 
است که حجاب را چنانچه طرفداران 
مزبور مي پسندند، رعایت نمي کنند، 
طبعا چنین اثري را ندارد، زیرا حضور 
خیاباني و تجمعات اینچنیني بیش از 
آن که کنشي فرهنگي و فکري باشد، 
کنشي سیاسي و نمایش قدرت است، 
بنابراین باید اثرگذاري این برنامه ها را 
در حوزه قدرت و سیاست جست وجو 
کرد؛ حــوزه اي که لزوما همســو با 
اثرگذاري فرهنگي نیست. اگر قصد 
اثرگذاري فرهنگي وجود داشــت، 
طبعا شیوه آن تفاوت مي کرد. از طریق 
گفت وگو یا برنامه هاي رسانه اي و افراد 
صاحب نظر و فرهنگي باید وارد این 
مسیر شد. در اینجا حتما باید طرف 
مقابل را به رسمیت شــناخت و با او 
گفت وگو کرد و او هم بتواند نظر خود 
را بگوید. ولي هنگامي که به طور کلي 
طرف مقابل فاقد اعتبار و صالحیت 
دانسته مي شود، گفت وگویي شکل 
نمي گیرد و شــیوه فرهنگي به اجرا 
درنمي آید. کتاب حجــاب مرحوم 
مطهري پیش از انقالب محصول چند 
سخنراني و در واقع  یک گفت وگوي 
فرهنگي بود و به همین علت ماندگار 

و اثرگذار شد.
پس این حضور و تجمع را باید در 
قالب کنش سیاســي تحلیل کرد. 
به ویژه آن کــه از منظر قانوني فقدان 

حجاب جرم محســوب مي شــود و 
مقابله با آن نیازي به این گونه اقدامات 
ندارد؛ بلکه پلیس و دســتگاه قضائي 
باید به وظایف قانوني خود عمل کنند، 
پس چرا چنین تجمعي برگزار شده 
است؟ چرا در مواجهه با جرایم دیگر 
که مهمتر هم هستند، تجمع مشابهي 

برگزار نمي شود؟
پاســخ را باید در واقعیت موجود 
مســأله حجاب جســت وجو کرد. 
دزدي و رشوه نیز جرم است، ولي 
کســاني که مرتکب آن مي شوند، 
اوال محدود هســتند، دوم این که 
پنهاني آن را انجــام مي دهند و در 
صورت مورد ســوال واقع شــدن، 
منکر انجامش مي شوند. در حالي 
که این زنان وضعیت پوشش خود 
را نه پنهاني انجــام مي دهند و نه 
منکر آن هســتند، ضمــن آن که 
تعدادشان آن قدر هست که نتوان 
آنــان را در یــک گــروه اقلیت با 
عنوان مجرم معرفي کرد، بنابراین 
مســأله حجاب را باید خــارج از 
چارچوب هاي حقوقي و سیاســی 
طرح کرد، زیرا با این اندازه از ابعاد 
ماجرا نمي توان برخــورد حقوقي 
و سیاســي کرد. تنها راه، انتخاب 
خط مشي فرهنگي است که آن نیز 
با قدرت نمایي و دوگانه سازي حل 
نخواهد شد، چه بسا این مشکل را 

تشدید هم مي کند.
راه حــل مفید، به بحــث عمومي 
گذاشــتن موضوع و گفت وگوي آزاد 
درباره آن است، تا از این طریق جامعه 
به یک تفاهم معقول و منصفانه برسد 
و همه   نیز در همین چارچوب رفتار 

و عمل کنند.
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1۵۵ نماینده مجلس  با امضای بیانیه ای از سریال »گاندو« تقدیر کردند. چند 
نماینده از این جمع ترجیح می دهند درباره   سریال صحبت نکنند. بیشتر این 

نمایندگان می گویند نامی از آنها برده نشود و یک نفر  نیز اساسا سریال را ندیده بود!

 ندیدیم
اما امضا کردیم!
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 گفت وگو با »رضا فیاضی«
بازیگر و خالق برنامه های کودک

 دوست خوب بچه ها
کودکی نکرد

مجلس به یک دهه شصتی 
برای عضویت در جمع 

حقوقدانان شورای نگهبان 
رأی داد
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دهه شصتی ها: خوبه 
قبل از مرگ مون 
یکی دو بار بهمون 

اعتماد کردید! 
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