
مانور سلبریتى ها 
در وادى ادبیات  

«شهروند» بررسى مى کند: 

 اینکه هنرمندان شناخته شده سینما و تلویزیون 
کتاب منتشر کنند اتفاق خوبى است یا بد؟

 شیال خداداد: چه ایرادى دارد
شهرت من پشتوانه کتابخوانى باشد؟

 کدام چهره ها نگاهى جدى تر
به تالیف و ترجمه شعر و داستان دارند؟
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از انفجار عجیب در 
روسیه  تا آخرالزمان

حذف الیک 
اینستاگرام

در ۶ کشور دیگر

خوردبین مى گوید 
این حرف ها شایعه است

   صفحه 15

محمودخان، مالک 
سومین شرکت 
پردرآمد ایران؟

دلیل توپیدن تنابنده به 
تلویزیون چه بود؟

خواهر لیدا کاوه در گفت وگویى اختصاصى با «شهروند» 
ماجراى این پرونده  مرموز را  پس  از 47 روز روایت کرد  

 «شهروند» از عقب ماندگى بازار جواهر ایران
 در بازارهاى جهانى جواهرات  گزارش مى دهد
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دوباره
همان 

همیشگی؟! 

 میلیاردرهاى فوتبال
چه کسانى اند؟
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بیرانوند گران ترین 
ستاره ایرانی
لیگ نوزدهم
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اجاره بنادر نه، 
ائتالف دریایی 

شاید
«اویل پرایس» مدعى شده که 
ایران بنادر چابهار و بوشهر را 
به روس ها واگذار کرده، قضیه 

چیست؟
   صفحه 2

استان های جدید 
در صف تایید

پشت پرده ماجرای
۸ روز شکنجه لیدا 

عطش جواهرات ایرانی
برای بازارهای جهانی

روز گذشته طرح تشکیل استان 
آذربایجان مرزى

در مجلس اعالم وصول شد

قتل مهتاب به فرمان نئون
گزارش «شهروند» از یک شب رصد آسمان به بهانه بارش شهابى برساووشى

در «ده نمک» گرمسار، بى توجهى به آلودگى نورى
و فرار دوستداران نجوم به نقاط تاریک حاشیه شهر 

يادداشت

حاشيه  نوي�

بوى پیراهن یوسف،حاج رسول رستگارى و دیگر هیچ! 

در حاشیه ابراز نظرها درباره سهمیه فرزندان اعضاى هیأت علمى در کنکور

تبعیض پسندیده نیست حتى براى یک نفر! 

روح اهللا رجایى
روزنامه نگار

26 مرداد تمام شد و سالروز بازگشت آزادگان به میهن را 
هم گرامى داشتیم. خیلى هم خوب، بسیار هم عالى! یکى دو 
تا تیتر ریز و درشت در روزنامه ها و خبرگزارى هاى رسمى، 
چند پیام تبریک فله اى و کلیشه اى در سازمان هاى دولتى، 
احتماال چند دید و بازدید با آزادگان که توسط مدیران روابط 
عمومى تنظیم شده و البته پخش آرشیو هاى صداوسیما از 

شبکه مستند.
چند صفت مثل سرافراز و سربلند و صبور به کلمه آزادگان  
مى چسبانیم و این مى شود بزرگداشــت بازگشت اسرا به 
کشور. خیلى هم خالقیت داشته باشــیم، یکى دو تا ترانه 
نوستالژیک مى اندازیم روى تصاویر قدیمى که: آب زنید راه 

را، هین که نگار مى رسد و همین دیگر! 
وقتى عادت کرده ایــم و یاد گرفته ایم که مناســبت ها را 
همین طور کلیشه کنیم توى تقویم، همین ها هم براى خودش 
کلى کار است. زندگى آزادگان اما روى دیگرى دارد که تقریبا 

مى شــود گفت هیچ وقت و هیچ کس به آنها توجهى نکرده 
است. این البته داستان خانواده شهدا و جانبازان هم هست؛ با 
غم هاى تلنبارشده و بغض هاى فروخورده که جایى نمى شود 

گفت و تازه بشود گفت، گوشى هم براى شنیدنش نیست. 
داســتان آزادگان و خانواده هاى شــان اما فرق مى کند. 
تجربه هــاى مــن از مواجهه بــا آنها مى گوید مشــکالت 
پیچیده ترى دارند. تلخ ترین مشــاهده از زندگى آنها براى 
من، به همان  ســال69 برمى گردد؛ یکى از سرشناس ترین 
آزادگان شهر ما، 5ماه پس از آزادى اش وقتى داشت در یکى 
از برنامه هاى بزرگداشت انقالب سخنرانى مى کرد و خاطره 
مى گفت، فهمید که فرزند 18ســاله اش ســاعتى قبل در 

خانه شان خود را حلق آویز کرده است. 
«مردم هاى مقاوم و سرســختى که تسلیم هیچ دشمن و 
مشکلى نمى شوند»! شاید ما بخواهیم از همه آزادگان این 
تصویر را بسازیم و تصویر قشنگى هم هست، اما هرگز همه 
واقعیت نیست. آزاده دیگرى را مى شناسم که سال ها پس از 
آزادى، همین 5 سال قبل گرفتار اعتیاد شد و زندگى خودش 

و دختر تازه ازدواج  کرده اش از هم پاشید. 
ادامه در صفحه 3

روز گذشــته وزیر محترم علوم، تحقیقــات و فناورى در 
گفت وگویى با ایلنا گفته: «متاســفانه این مسأله در جامعه 
کمى بزرگنمایى شده  است. این مسأله طبق مصوبه شوراى 
عالى انقالب فرهنگى اســت و چندین ســال است که اجرا 
مى شــود. این ســهمیه درواقع حداقل کمک به  فرزندان 
اعضاى هیأت علمى اســت که در دانشگاه قبول مى شوند.  
سال گذشته 1500 دانشجو از این امتیاز استفاده کردند که 
اغلب از  استانى به اســتان دیگر جابه جا شده و 600 نفر نیز 
از این 1500 نفر تغییر رشته داشته اند، اما برخى به گونه اى 
صحبت مى کنند که گویى  کل دانشگاه ها را بچه هاى اعضاى 

هیأت علمى تشکیل داده و از پایین به باال رسیده اند.» 
منطق باورپذیر ســهمیه ها از کجا در فرهنگ کنکورى 
ما پیدا شد؟ ســهمیه یعنى امتیازى که به گروه و دسته اى 
خاص مى دهند تا اهمیت مشموالن براى سیستم آموزشى 
کشور مشخص شود و به نوعى جبران ضعف هاى احتمالى در 
مسیر  آموزش باشد. بر همین اساس، سهمیه مناطق محروم، 
سهمیه جانبازان و ایثارگران و سهمیه خانواده معزز شهدا و 
بقیه نمونه هاى معدودى  از این دست قابل درك است؛ آنها 
در ازاى ســهمى که از زندگى نرمال در جامعه نبرده اند (از 

قبیل کم برخوردارى از امکانات آموزشى،  کمبود پدر/مادر/
همسر ایثارگر با هدف حفظ جامعه و...) سهمیه اى در کنکور 
مى گیرند تا در سیستم آموزش عالى کشور، بیشتر به چشم 
 آیند. سهمیه اى که در بسیارى از موارد از آن بهره نمى برند و 
بسیارى از خانواده ها از آن ابا هم دارند. حاال با این تعاریف قابل 
فهم و  منطقى از سهمیه، امتیازى که به اعضاى هیأت علمى 
دانشگاه ها داده مى شود، به چه علت است؟ فرزندان اساتید 
دانشگاه ها کمبودى در  زندگى شان دارند؟ فرصت مطالعه و 
درس خواندن برایشان مهیا نیست؟ دچار مشکالت روزمره 
هســتند؟ مگر داشــتن پدر و مادرى با مدرك  دانشگاهى، 
یک فرصت بیشــتر براى تحصیل و برخوردارى محسوب 
نمى شــود؟ چرا در این بخش از جامعه، از زمین به آسمان 
ببارد؟ چرا و بر  اســاس کدام منطق قابل فهم، باید براى این 
فرزندان هر نوع امتیازى (ولو جابه جایى از استانى به استان 
دیگر) قایل شد؟ روى سخن با وزیر  نیست که به گفته او،  این 
مصوبه نامراد سال هاست که اجرا مى شود. ولى حاال که علم 
شفافیت در هرجا بلند است، بد نیست به این   «فرصت سازى 

براى قشرى خاص» هم پرداخته شود. 
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يادداشت

یک گام امیدوارکننده
چندى پیــش مجتمع شــماره 
35 شوراي حل اختالف تهران ویژه 
فرهنگ، هنر و رســانه با حضور وزیر 
فرهنگ و ارشاد  اســالمی و مقامات 
قضائی و رســانه اي افتتاح شد. این 
اقدام گامی خوب و رو به جلو محسوب 
می شــود. متاســفانه در چند دهه 
 گذشته همواره سعی شده است که 
اختالفات و شــکایات مردم فقط در 
نظام قضائی و دادگستري رسیدگی 
شــود و این اقدامی  نادرســت بوده 
است. رســیدگی هاي قضائی بسیار 
زمانبر و پرهزینه است و گریزي از این 
عوارض نیز نیست. این رسیدگی ها 
 فقط براي امور مهــم کاربرد دارد، در 
حالی که حل اختالفات میان مردم 
لزومــا نیازمند این رســیدگی هاي 
پرهزینه نیســت و با  اندکی کوشش 
از طریــق داوري و حکمیت می توان 
اختالفــات را حل کــرد و به صلح و 
سازش رسید. به همین دلیل است که 
نهاد  داوري و حکمیت از قدیم مورد 
اقبال مردم بوده و اکنون نیز در جوامع 
توســعه یافته و حتی توسعه نیافته 
اســتفاده از این روش  حل اختالف 
فراگیر است. ولی در ایران کمتر به این 
روش توجه شده است، در حالی که در 
ســنت اجتماعی ما این روش وجود 
 داشته و باید تقویت می شد. بویژه در 
موضوعات کوچک و عــادي و نیز در 
مناطق غیر شهري، این روش کاربرد 
جدي ترى  دارد، چــرا که مراجعه به 
نظام قضائی و وارد شــدن در فرآیند 
دادرسی بسیار پرهزینه و پرزحمت 

است .
اتفاق دیگري که در چند دهه اخیر 
رخ داده، ورود مقولــه فرهنگ، هنر و 
رســانه به حوزه عمومی و مناقشات 
حقوقی میان افراد  اســت. در قدیم 
چیزي به عنوان حقوق معنوي وجود 
نداشــت. بنابرایــن از حیث حقوق 
مالکیت، فرهنگ و هنر و رســانه در 
مقایســه  با مالکیت ملک و ابزارآالت 
و... امري جدید و به نســبت پیچیده 

محسوب می شــود. از این رو قضاوت 
درباره موضوعات مورد  اختالف آن نیز 
قدري پیچیده تر است و هرچه جلوتر 
می رویم، موارد تازه تري از اختالفات 
احتمالی به وجود می آید. نکته مهم 
 این اســت که اگر این اختالفات به 
ســرعت و براســاس توافق و داوري 
حل شود، تبدیل به رویه اي حقوقی و 
اخالقی می شود که  دیگران نیز روابط 
خود را براساس آن شکل داده و تنظیم 
می کنند، ولی اگر این اختالفات حل 
نشــود یا مردم زمان زیادي را  صرف 
دادرســی کنند و هزینه هاي مادي و 
روانی قابل توجهی صرف آن شــود، 
قاعده مشــترکی بــراي حل وفصل 
اختالفات  شکل نخواهد گرفت و هر 
روز شاهد عمیق تر شدن اختالفات 

خواهیم بود .
ایجاد شــوراي حل اختالف ویژه 
فرهنگ، هنر و رســانه می تواند گام 
بزرگی بــراي خارج کــردن بخش 
مهمی از اختالفات ایــن  حوزه ها از 
دادرسی هاي رســمی دادگستري 
باشد. شورایی که می تواند با حضور 
صاحب نظــران فرهنگــی و هنري 
و رســانه اي  بــه رفــع اختالفات و 
شــکایات کمک کند و اجازه ندهد 
که این اختالفات به زخم هاي ناسور 
فرهنگی تبدیل شود. از همه مهمتر 
 این کــه دســتگاه قضائــی را نیز از

درگیر شدن با این گونه مسائل رهایى 
می بخشد .

از این پس باید انتظار داشــت که 
دستگاه قضائی و محاکم دادگستري 
نیز از دخالت هاي بیــش از اندازه در 
امــور فرهنگی و  هنري و رســانه اي 
پرهیز کنند. بویژه در استناد به قانون 
کیفري و مجازات چون مواد مربوط به 
تشویش اذهان عمومی یا تبلیغ  علیه 
نظام و موارد مشابه براي محکومیت 
افراد محتاط باشند و اجازه دهند که 
اهالی رسانه و فرهنگ و هنر از طریق 
 سازوکارهاي غیرکیفري مشکالت را 

حل وفصل کنند.

   صفحه هاى 7 تا 10

امروز 380 خیریه و تشکل مردم نهاد همکار هالل احمر  
کنار هم جمع مى شوند

یک سقِف بی روزن

   ساالر آقاخانى، متهم 
ردیف اول پرونده بانک 
مرکزى چگونه توانست 

از کشور خارج شود؟!

   صفحه 16

متهم: 
ابتدا بلیت خریدم 

سپس سوار 
هواپیما شدم!
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بنادر نه،  اجاره
ائتالف دریایی 

ویژه همایش ملى خیریه ها و تشکل هاى 

مردم نهاد همکار با جمعیت هالل  احمر

ضمیمه امروز شهروند

موبایل بازهم 
ارزان می شود 

کاهش 500 هزار تا یک میلیون 
تومانى گوشى هاى سامسونگ 

موشک اسکاى فال
همه دنیا را تهدید مى کند


