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خانم بازیگر
در جست وجوی

خواهر  فروخته شده
دختر جوان در گفت وگو با 

«شهروند» 30  سال زندگى سخت و 
جدایى از خانواده اش را روایت کرد

حاال چه  کسی فاتح
عصر جدید می شود؟

با پایان نخستین برنامه استعدادیابى ایران
غوغایى در فضاى مجازى به پا شده است

يادداشت ۲

يادداشت ۳

حاشيه  نوي�

لزوم عبور از کنش هاى سلبى به کنش هاى ایجابى

تخلف کم نیز زیاد است

در حاشیه یک برنامه طنز تلویزیونى، انتقاد سلبریتى ها و بقیه ماجراها

شوخى هاى گربه اى

آرمین منتظرى
دبیر گروه جهان

طى روزهاى گذشته موضوع محدودیت هایى که گفته مى شود 
براى زنانى که قصد دوچرخه سوارى در تهران  را دارند، در استفاده 
از دوچرخه هاى موسسه «بى دود» بســیار داغ شده است. گفته 
مى شود این موسسه تحت  فشارهایى مجبور شده است کاربران زن 
را از اپلیکیشن خود حذف کند، در نتیجه کاربران زن نمى توانند 
در  سطح شــهر از دوچرخه هاى این موسسه اســتفاده کنند. در 
واکنش به این اقدام- که البته من نمى دانم تا  ریشه در واقعیت دارد 

یا خیر- برخى از فعاالن حقوق مدنى و حقوق زنان پیشنهاد کرده اند 
اپلیکیشن بى دود  تحریم شود. سوال این است که آیا ما همواره در 
چنین موقعیت هایى باید از وجه سلبى وارد موضوع شویم یا  اینکه 

مى شود به روش ایجابى هم به موضوع ورود کرد؟
استدالل برخى حامیان تحریم این اپلیکیشن این است حاال که 
قرار است تبعیض قایل شوند و فقط مردان  حق استفاده از دوچرخه 
در سطح شهر را داشته باشند، بنابراین باید از اساس این موسسه 
تنبیه شود، بنابراین  تحریم ایده موثرى است؛ نخست این که ایده 
تحریم لزوما در ایــن خصوص جواب نخواهــد داد، چراکه هنوز 

 هستند کسانى که از دوچرخه هاى این موسسه استفاده مى کنند. 
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خالف و جرم در هر جامعه اى وجود دارد و خواهد داشــت، از 
این نظر تفاوتى میان جوامع نیست. تفاوت اصلى در نگاه و نحوه 
 مواجهه ایــن جوامع با تخلف یا جرم اســت. اگر تخلف را جدى 
بگیریم، مقدار کم آن نیز براى ما زیــاد خواهد بود، ولى اگر آن را 
 عادى بدانیم، مقدار اندك آن را مى پذیریم و به سادگى از کنارش 
رد مى شــویم، غافل از این که در ادامه همین مقدار اندك تکثیر 
 مى شود و علت افزایش آن همان بى توجهى اولیه است. براى درك 
بهتر ماجرا بد نیست به اظهارات رئیس اداره آمبوالنس  خصوصى 

کشور توجه کنیم که گفت :
« پدیــده تــردد ســلبریتى ها، معلمــان خصوصــى و... با 
آمبوالنس هاى خصوصى در پایتخت تا حدى وجود دارد و به ما 

هم گزارش شده  است، اما وضع به آن شدت مطرح شده، نیست. 
ما هم در نظارت هایمان بر آمبوالنس هاى خصوصى این پدیده را 
مدنظر قرار  داده بودیم و دستورالعمل هایى را براى پیشگیرى از 
بروز این تخلف داشتیم .» پیش از انقالب یک خبر عجیب منتشر 
شد که براى آوردن ناهار یکى از افراد صاحب قدرت از آمبوالنس 
استفاده مى کردند و این  خبرى مهم بود. فرض کنید که یک خبر 
مشابه پخش شود و ما نیز در خیابان درحال حرکت هستیم که 
متوجه آژیر آمبوالنس در  پشــت سرمان مى شویم، چه کار باید 
کنیم؟ به طور قطع اگر به آژیر و معناى آن اعتماد داشته باشیم 
و این که در آمبوالنس بیمار  وجود دارد، خودرو را کنار مى زنیم تا 
ادامه در صفحه 2 آمبوالنس رد شود.  

ماجراى مــرگ گربه بزرگمهر حســین پور و حاشــیه ها و 
واکنش هاى پس از آن را خواجه حافظ شــیرازى هم مى داند! 
حاشــیه تازه اى که  فضاى ســلبریتى ها را به چالش کشید و 
به برنامه ویژه شــبکه افق هم ختم شد. بزرگمهر در واکنش به 
تلویزیونى شدن ماجراى مرگ  گربه اش نوشت: «جواب این دو 
تا نمکدون رو مى سپرم به شما... این همه هجو و استهزا... دشنام 
به خودم و خانواده ام و دوستانم. نفرت و  فحش. روزنامه هاشون 
و اینم تلویزیون. مگه میشه این حجم نفهمى؟ خوشحالم یک 
نقطه اى ازشون رو سوزوندم که حاال حاالها خاموش  نمیشه.» او 
هرچند بعدا اضافه کرد که از توهین به مجریان شبکه افق پرهیز 
کنید، ولى کامنت هاى زیر پســت او، پر است از انواع حرف ها و 
 ناسزاها. بعدتر مهراب قاســم خانى هم در صفحه شخصى اش 

به این ماجرا جواب داد:   «این دو تا خوشــگل پسرو مى بینید؟ 
نشستن توى یه  برنامه تلویزیونى، ناراحتى بزرگمهر حسین پور 
از مرگ گربه اش رو مســخره کردن و خندیدن... راســتش رو 
بخواهید، وقتى این فیلم رو  دیدم، نه تنها ناراحت نشــدم، بلکه 
خیلى هم خوشحال شدم. به نظرم دوســتداران حیوانات هم 
باید از این دو تا قدردانى کنن، چون تبلیغى  که اینا براى عشق 
به حیوانات کردن، هیچ انجمن حمایت از حیواناتى نمى تونست 
بکنه... کافیه فقط بهشون نگاه کنید. اونقدر شفاف و  گویاست که 
حتى نیاز نیست یه کلمه هم بهش اضافه کنید... واقعا چى بهتر از 
خنده هاى چندش آور اینا مى تونست نگاه  خشونت آمیزشون به 

حیوانات رو نشون بده؟... 
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يادداشت يک

کاهش خشونت
انتظار مردم و سیاست شوراى منتخب مردم

الهام فخارى
عضوشوراى شهر 
تهران

 در روزهاى گذشــته مــوج خبرى و 
تنشــى، فضاى رســانه  و شــهرى را در 
برگرفت که نیازمند بررســى است. فیلم 
چنددقیقه اى از  صحنه کشتار سگ هاى 
در اسارت، در یکى از مرکزهاى نگهدارى 
طرف قرارداد شــهردارى تهران نخست 
در فضاى رســانه هاى  مجازى و ســپس 
فراگیر در رســانه هاى جهانى پخش شد 
و بازتاب خبرى گسترده یافت. ماجرایى 
که در فیلم دیده مى شود، کشتار  زجرآور 
سگ ها در فضایى است که سگ هاى زنده 
و توله ها و الشه  سگ هاى مرده هم هستند 
و صــداى زوزه جانوران زنــده در  صحنه 
شنیده مى شود. نماهایى که واکنش بجا 
و بیزارى بســیارى از مردم و کنشگران 
سازمان هاى حامى زندگى و چهره هاى 
 اجتماعى مرجــع را به همراه داشــت. 
کنارگذاشــتن روش هاى خشن و رفتار 
آزارگرانه با جانداران ازجمله سگ ها، که 
در فضاهاى  شهرى و روستایى هم زیست و 
درکنار مردم هستند، خواسته اى است که 
سال ها پیگیرى مى شود و در سیاست ها 
و رویه هاى  شــهرى/ روستایى کم وبیش 
به آن توجه شده است. با این همه در نبود 
پایش دقیق و درست، همواره احتمال و 
زمینه  بازگشت به  روش هاى به  ظاهر ساده  
و البته خشن تر وجود دارد . در نظامنامه  
تشــخیصى کــژکارى و بیمارى هــاى 
روانشــناختى به آزارگرى و جاندارآزارى 
پرداخته شــده اســت و البته آزارگر یا 
 جاندارآزار گاهى در میان جمعیت یا گروه 
حامى و خدمت رسان هم پنهان مى شود 
و به گروه هدف خود آســان تر دسترسى 
پیدا مى کند.  این نکته اى است که باید در 
پرداختن به مسأله هایى از این دست به آن 

توجه داشت . 
   واکنش و حساسیت جامعه ایرانى به 
چگونگى رفتار با جانداران و محیط زیست، 
که برگرفته از آیین هاى کهن ســرزمین 

(ازجمله  آموزه هاى زرتشــت) اســت، 
الهام گرفته از ادیان ابراهیمى(مسیحى، 
کلیمى آشــورى) و به ویــژه براى قاطبه 
جامعه ایرانى ریشــه  در  بنیادهاى دین 
مبین اســالم و پیروى از سفارش روشن 
و سرراســت پیامبــر اکــرم، حضــرت 
محمــد(ص) دارد، نشــانه اى ارزنده از 
بالندگى  و پویایى اجتماعى است. از سویى 
گفت وگوى مردم با اعضاى شوراى شهر و 
مخاطب قراردادن شهردار و اعضاى شورا 
در خیابان  بهشت، گویاى پیوند میان مردم 
و مدیریت شهرى است. احساس امنیت و 
آزادى در بیان خواسته  اجتماعى رو به نهاد 
شهرى  سرمایه ارزشمند همه  ما در تهران 
است که به سادگى به دست نیامده است. 
از یک سو از کنشگر مدنى انتظار مى رود 
در گفت وگو  با منتخبان خود  که هم رأى 
و در پیوند با اوست، خویشتندار و پایبند 
به قانون رفتار کند و از تخریب و خسارت 
بپرهیزد. از ســوى  دیگر از نهاد شــهرى 
انتظار مى رود که در پى نگرانى، هشــدار 
و پیگیرى مداوم کنشگران سازمان هاى 
مردم نهاد پیش از تنش زاشدن  مسأله، به 
اصالح رویه و چاره جویى بپردازد. افزون 
بر این، هر دو نقش نهادهاى نظم دهنده  
شهرى و ملى مراقبت و پرهیز از  افزایش 
تنش است و نباید به ورطه برخوردهاى 

ناقض حقوق شهروندى افتاد. 
 با احترام به حساسیت بجا و احساس 
مسئولیت مردم، پیگیرى اعضاى شورا 
و شــهردارى انجام شــد ولى بالفاصله 
پاسخ انکار یا تأیید  مطلق ارایه نشد. براى 
بیان واقعیت باید فیلم بررســى و وضع 
پیمانکاران بازبینى مى شــد. در پى این 
بازبینى روشن شده است که  فیلم مربوط 
به رخداد در  ســال 1396 است. تحلیل 
فیلم به ما نشان مى دهد فرد فیلمبردار 
پنهانى فیلم برنداشــته، بلکه به عنوان 
یکى از  حاضران همکار در این فرآیند و با 
آگاهى مجرى کشتار از شرایط نابسامان 
و وضع فجیع موجود فیلمبردارى کرده 

است. 
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پراید بزن کنار ... 
مریضم نیاز فوری 

به الیک داره

آغاز ثبت نام
برای ۴۰۰ هزار
خانه  دولتی

با وجود تمام تالش ها میزان 
مطالعه کودکان و نوجوانان 

ایرانى پایین است

یک مدیرکل بنیاد مسکن 
درباره شرایط فروش

 به «شهروند» توضیح داد:  


