
600 میلیارد تومان، گردش 
مالى سالیانه فروش 
فیلترشکن در ایران

ماجراى خالى ماندن ظرفیت 
رشته هاى علوم پایه

محمد صادقى در گفت وگو با 
«شهروند»: ایجاد مشوق و 

اعطاى بورس تحصیلى
 ازجمله مواردى است که براى 
افزایش گرایش به رشته هاى 

پایه در دست بررسى است

گروگانگیرى در کار نبود 
گروکشى بود

مستندساز ایرانى که گردشگر آلمانى را تا فرودگاه بدرقه کرد
به «شهروند» از  جزییات آخرین دردسرى که براى این گردشگر رخ داد، گفت:

  آخرین دردسر براى فیلیپ را فردى ایجاد کرد که
دکتراى جامعه شناسى دارد و فرد تحصیلکرده و ثروتمندى هم هست

  براى حل ماجرا قراردادى بین فیلیپ و آن آقا بسته شد که
هر زمان فیلیپ به آلمان رسید 200 میلیون تومان به میزبان تهرانى پرداخت کند!
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فیلترشکن: هیچ 
جا مثل این جا  
واسه من ارزش 

قائل نبودند!

تب پزشکی
هنوز نخوابیده

گفت وگوى «شهروند» 
با وزیر بهداشت درباره 
جزییات پرونده دارویى 
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کارمند متخلف 
بازداشت شده است

پاسخ شهردارى منطقه 
یک به «شهروند»
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حذف نام
شهدا از کوچه ها 

دروغ است
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دستاورد 
بشردوستی 
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دام کالهبرداری 
شرکای مجازی

رئیس اینستکس 
نیامده رفت

«شهروند» از سایت هاى 
اینترنتى گزارش مى دهد 

که با وعده سودهاى عجیب 
مردم را به سرمایه گذارى 

دعوت مى کنند

فرجام یک مصاحبه
حاشیه ساز

   صفحه 8

   صفحه 7

دامنه قیمتی 
بلیت هواپیما 
محدود می  شود

با بلیت گران، 80 درصد ظرفیت 
هواپیماهاى ایران خالى است

برای او
هیچ وقت پاییز نیست 

کیهان کلهر همزمان با 5 ستاره شدن آلبومش
برنده جایزه معتبر وومکس هم شد 

يادداشت

يادداشت

از موزه شرلوك هولمز تا ساعت عاشقى سعید

باز هم دایره جرایم گسترده تر مى شود

رسول بهروش
روزنامه نگار

در این سال ها آرام آرام روز سیزده مرداد و به ویژه ساعت «سه، 
ربع کم» آن براى خیلى از مردم ایران تبدیل به یک مناســبت 
خاص شده اســت. کتاب مشــهور دایى جان ناپلئون با شرح 
عاشق شدن راوى درســت در چنین زمانى آغاز مى شود و حاال 
این تاریخ و ســاعت براى خیلى از ایرانى ها جنبه اى «خاص» 
پیدا کرده؛ آنان که شیفته نوشــته ارزشمند ایرج پزشک زاد یا 
سریال خوش ساخت ناصر تقوایى هستند و هر سیزدهم مرداد 
سعى مى کنند این مناســبت را به دوســتان و اطرافیان شان 
یادآورى کنند. توجه روزافزون به این موضوع، سیزدهم مرداد 
امسال هم که همین چند روز پیش بود، کامال احساس مى شد؛ 
به طورى که عده زیادى با ارسال پست در شبکه هاى اجتماعى 
یا به کمک پیام هاى کوتاه تلفنى و اینترنتى، به پاسداشت این 
لحظه پرداختند و البته که این یک اتفاق خجســته است. چه 
چیزى زیباتر از این که یــک روز معمولى در تقویم به یمن هنر 
نویسنده اى استثنایى تبدیل به یک مناسبت خاص و شیرین 

شود؟ مگر ماموریت هنر چیزى جز خلق همین تفاوت هاست؟
جان بخشیدن به میراث هاى فرهنگى و هنرى، مهارتى است 
که انسان ها در بسیارى از نقاط جهان از آن سود مى برند. به عنوان 
مثال منزل شــرلوك هولمز در خیابان بیکر لندن به موزه اى 
تبدیل شده که ساالنه هزاران بازدیدکننده از سراسر جهان دارد؛ 
کسانى که در آن اتاق هاى کوچک و منحصربه فرد، به یاد مخلوق 

تیزهوش آرتور کانن دویل پرســه مى زنند، از پنجره خیابان را 
مى بینند و با کت و کاله شــرلوك هولمز عکس مى گیرند. در 
ایران اما لوکیشن خاطره انگیز فیلم «مادر» را کوبیده اند و روى 
خرابه اش آپارتمان ساخته اند. آخ که چقدر بى نظیر مى شد اگر 
عشاق سینما و شیفتگان على حاتمى فرصت مى کردند در آن 
حیاط اســتثنایى گام بگذارند، روى ایوانى بایستند که محمد 
ابراهیم از آن جا براى خواهر و برادرهایش خط و نشان مى کشید، 
در آن زیرزمینى پرسه بزنند که غالمرضاى کم حواس از ترس 
خون گوسفند به آن پناه برده بود و البته اتاقى را زیارت کنند که 
«مادر» شبانه آخرین نفس هایش را در آن کشید و رفت تا هنگام 
سپیده دم با معشوق دیدار کند؛ به قول خودش خوشا کاروانى که 

شب راه طى کرد...
حاال اما در لوکیشن مادر، یکى از همان قارچ هایى سبز شده که 
صدها هزار مشابهش تهران را قرق کرده است. داستان لوکیشن 
دایى جان ناپلئون البته کمى امیدوارکننده تر اســت. این ملک 
موسوم به «خانه اتحادیه» را شهردارى تهران خریده و سال هاست 
که قرار است آماده بازدید عمومى شود، هرچند هر بار به دیدنش 
رفتیم به در بســته خوردیم. در این یک فقره البته باکى نیست؛ 
چه این که اگر درهاى ملک گرانقیمت این اثر تاریخى بسته است، 
مردم پنجره اى رو به حفظ آن گشــوده اند و سیزدهم مرداد را به 
تدریج وارد تقویم غیررسمى عشاق ادبیات ایران کرده اند. بخشى 
از هنر شاد زیستن، شاید ریشه در همین جزییات داشته باشد؛ 
مثل گرامیداشت بى پایان هشتم آذر که هر سال یادمان حماسه 
ملبورن را براى مردم زنده مى کند. راســتى که زندگى خشک و 

بى روح ما چقدر به چنین ظرافت هایى محتاج است.   

دکتر سعید معدنى
جامعه شناس

چند هفته قبل یادداشتى نوشتم ذیل عنوان «ما همه مجرم 
هستیم» که انعکاس فراوانى در میان اقشار گوناگون جامعه 
داشت. در آن جا  گفتم که بنا به گفته کارشناسان، رفتارهاى 
مجرمانه و جرم انگارانه در ایران حدود  2هزار مورد است و در 

سایر کشورها   60تا 90 مورد .
به عبارتى اکثریت و شاید همه مردم ایران مجرم بوده 
و کار مجرمانــه انجام مى دهند. مثال آوردم از داشــتن 
دستگاه ماهواره تا  استفاده از فیلترشکن و این براى یک 
جامعه خوب نیســت که شــهروندانش احساس مجرم 

بودن داشته باشند.
اخیراً نیــز در فضاى مجــازى دو مورد امــر مجرمانه یا 

جرم انگارانه مطرح شده که خیلى جالب است و بعید است 
که در سایر  کشورها جرم باشد. یکى بحث امکان یا عدم امکان 
صدور گواهینامه موتورسیکلت براى زنان و دیگرى کسانى که 
تتو کرده اند،  نمى توانند گواهینامه بگیرند! البته بعداً گفته شد 

تتوى مشهود .
از آن جا که انتظار مى رود از میــزان دایره جرم در جامعه 
کاسته شــود، ولى شــاهدیم که هر روز براین دفتر افزوده 
مى شــود و  محــدوده جرم گســترش مى یابــد. جرایم و 
محدودیت هایى که در هیچ کشورى وجود ندارد یا حداقل 
نگارنده کمتر کشورى مى شناسد  که در میان مردمانش این 
همه موارد مجرمانه و جرم انگارانه وجود داشته باشد. همین 
است که در جامعه ما زشتى جرم از بین  رفته و از اعتبار قانون 

و قانونگذار و مجرى قانون کاسته شده است.
کمى جامعه و جهان پیرامون را ببینیم و  بیندیشیم و بعد 

تصمیم بگیریم.
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يادداشت

چرا فرماندارى تهران عجله دارد؟
سعید اصغرزاده
معاون سردبیر

این قصه پر غصه کــودکان کار و 
خیابان و دریافت هاى شخصى افراد 
و عدم رفتار قانونى و اخالقى در قبال 
آنان هر روز پرابهام تر از  گذشته شده 
و آن که در این میان قربانى مى شود 
کسى نیست جز کودك کار و خیابان. 
براى این که بگویم باید از آنان حمایت 
 اجتماعى کرد و نباید با آنان برخورد 
پلیســى شــود و اصال چرا دارم این 
حرف ها را مى زنم، 4 نکته را مى آورم 
که فرمایشات  فرماندار محترم تهران 
هم در آن میان آمــده وخواهید دید 
که چرا این متن را نوشــته ام. در آخر 
هم قســمتى از آیین نامه دولتى را 
آورده  ام که از شناســایى، جذب، 
پذیرش و توانمندســازى کودکان 
خیابانى حرف بــه میان مى آورد و 

نه جمع آورى:   
 1-  سال 1377 مطالعه اى توسط 
یونیســف بر روى کودکان خیابانى 
تهران صورت گرفت. براســاس این 
پژوهش، مهاجــرت،  تعــداد زیاد 
افــراد خانــواده، از هم پاشــیدگى 
خانواده، آزارهاى جســمى و روانى 
در خانــواده، بى ســوادى والدین و 
فقدان مهارت هاى حرفه اى والدین از 
فاکتورهاى مرتبط با حضور کودکان 
در خیابان هاســت. براســاس این 
مطالعه، 60 درصد بچه هاى خیابان 
از  مهاجرانى هســتند کــه خود دو 
گروه را تشکیل مى دهند؛ مهاجران 
از شهرســتان به تهران و مهاجران 
خارج از کشور به ایران. بقیه بچه هاى 
خیابان به علت فقــر خانوادگى در 
خیابان ها مشــغول به کار هستند 
و گروهــى دیگر به دلیل  شــرایط 
نابهنجارى خانوادگــى و اختالفات 
شدید، از خانواده فرار کرده اند و چون 
جایى براى خواب ندارند، به پارك ها، 
میادین،  خانه هاى متروك و زیر پل ها 

پناه مى برند .

 2- سال 81 تحقیقى تحت عنوان 
بررســى عوامل موثر در بروز پدیده 
کودکان خیابانى شــهر مشهد انجام 
گرفت. نتایج تحقیق مبین آن  است 
که 66 درصــد از کــودکان خیابانى 
مورد بررســى بــا خانواده هاى خود 
در ارتباطنــد و براى کســب و کار و 
درآمد، امرار معــاش از  منزل بیرون 
آمده و سر به خیابان مى گذارند. تعداد 
30 درصد از آنها ســابقه محکومیت 
دارنــد. 41 درصد از آنها بى ســواد یا 
ســطح  تحصیالت پایین داشــته و 
85 درصدشان ملیت ایرانى داشته اند. 
56 درصد آنان به علت ناســازگارى 
با والدین مخصوصا بــد رفتارى  پدر 
اقدام به ترك خانه کرده اند. در مورد 
انحراف جنسى، 44 درصد آنها داراى 
اختالالت جنســى و 22 درصد آنها 
مورد اغفال  گزارش کرده اند. 80 درصد 

کودکان کم سن و  سال هستند. 
 3- عیسى فرهادى، فرماندار تهران 
اعالم کرده، مســئولیت جمع آورى 
کــودکان خیابانى به عهــده نیروى 
انتظامى است . او گفته:   «یقین  دارم 
کودکان سر چهارراه ها باندى توزیع 
مى شوند و درآمدشان نیز به صورت 
باندى بین آنها تقســیم مى شــود، 
چرا که یک کودك سه  یا چهارساله 
نمى توانــد بــدون برنامــه و بدون 
هماهنگى یک فرد بزرگسال وارد این 
کار شــود. کودکانى بدون والدین از 
کشورهاى اتباع  وارد کشور مى شوند، 
از همین رو مشخص است که توسط 
یک باند وارد کشــور شــده اند. باید 
درخصوص شناسایى این باندها تالش 
 شود و این کار همان طور که گفتم 
برعهده نیروى انتظامى اســت .» 
هرچند در بسیارى از کشورها براى 
نحوه برخورد، دوســتى  و مشاوره 
با ایــن کــودکان از مددجویان و 
روانشناســان بهره مى جویند، اما 
گویا جناب فرماندار در پاکســازى 

تهران عجله به خرج مى  دهند! 
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آیا اخراج ظریف در 
توییتر و اینستاگرام 

واقعیت دارد؟

   صفحه 2

وحشت کاخ سفید از 
دیپلماسی رسانه ای  

ویژه هفتادمین سالگرد

 تصویب کنوانسیون هاى ژنو


