
سرمقاله

هجدهمین کمپین نه به تصادفات جاده اى با حضور هنرمندان
ورزشکاران و مسئوالن آغاز به کار کرد

 علیرضاخمسه ، مهران مدیرى، سروش صحت،علیرضا افتخارى، محمدبحرانى ، 
محمدلقمانیان،على کاظمى، فرناز امینى، شهره لرستانى، شراره رخام و....

به کمپین نه به تصادف جاده اى پیوستند

همه با هم
براى تغییر رفتار در رانندگى  

حقیقِت واقعی؛ دروغ ِ مجازى 

حــدود اختیارات ما در جامعــه براي اصالح 
و تنظیم امور چقدر اســت؟ واقعیت این است 
که دســت بشــر براي تنظیم بهترین سازوکار 
که هیچ خللی در آن نباشــد، باز نیســت. هر 
کاري کنیم تا بخشــی از وضعیت خوب شود، 
به احتمال فراوان بخش دیگري خراب می شود. 
ما بایــد در این چارچوب رفتار کنیم و میان دو 

وضع بد، یکی را برگزینیم.
نمونه آن دادن اختیارات شخصی و فراقانونى 
به مســئولین کشــور اســت. برخــی از افراد 
طرفدار این هســتند که اختیارات مســئولین 
را در تصمیم گیــري و تخصیــص منابــع زیاد 
کنیــم تا آنها با قاطعیت کارهــا را پیش ببرند. 
قطعــاً چنیــن نفعی بــر افزایــش اختیارات 
مترتــب اســت، ولی مشــکل از زمانــی آغاز 
می شــود که مســئولین نیز تحت تأثیر عوامل 
گوناگون کم کم از این اختیارات سوءاســتفاده 
می کنند و فســاد کل آن اداره یا سیستم را در 
برمی گیرد. بنابراین باید ایــن گمان را از خود 
دور کنیــم که براي اداره امــور راه هایی وجود 
دارد که خیر محض اســت و هیچ خللی در آن

وجود ندارد.
این مقدمه گفته شــد تا به مســأله تکراري 
بســتن فضاي مجازي اشاره شــود. اخیراً نیز 
آقاي دادســتان کل کشــور در این باره اظهار 
نموده اند کــه: «بین 60 تــا 70 درصد جرایم 
فضاى مجازى در فضایى ماننــد تلگرام خارج 
از دسترســى ما براى رســیدگى اســت. آزاد 
گذاشتن چنین فضایى که داراى قابلیت وقوع 
جرایم متعدد اســت، به بهانه آزاد بودن فضاى 
مجازى، منطقى و قابل قبول نیست.» تردیدي 
نیســت که جرایم گوناگونی در فضاي مجازي 

رخ می دهد.
دروغ هاي زیادي در آن منتشــر می شــود. 
همچنیــن تردیدي نیســت که ایــن رفتارها 
در نهایت بــراي جامعه زیانبار اســت. ولی آیا 
راه حل آن مســدود کردن و بســتن این فضا 
است؟ این کار شبیه آن است که قدرت بینایی 
افراد را از میان ببریم تــا نتوانند مرتکب جرم 
شــوند! طبعاً کســانی که مرتکب انواع جرایم 
می شــوند، اگر قدرت بینایی نداشــته باشند، 
بعید اســت که بتوانند چنیــن رفتاري کنند، 
ولی آیا به دلیل وجود یک نماز نخوان مســجد 
را می بندنــد؟ بنابراین نباید تنها به وجه امکان 
اســتفاده مجرمانه از فضاي مجازي توجه کرد، 
وجه مفید آن بســیار مهم تر و اثرگذارتر است. 
ولی این مســأله را هم در نظر نگیریم، انسداد 
فضاي مجازي نه تنها جرایــم را کم نمی کند، 
بلکه بیشــتر هم می کند، زیرا همیشه امکانی 
براي دور زدن فیلترینگ وجــود دارد. امکانی 

که با پیشــرفت فناورى، روز به روز راحت تر در 
دســترس مردم قرار می گیرد. مطالعات نشان 
داد که در مــدت کوتاهی که پس از اعتراضات 
دى ماه، تلگرام فیلتر شــد، تا حدود 60 درصد 
اســتفاده کنندگان اقدام به نصب فیلترشــکن 
کردند، و اگر زمــان فیلترینگ بیشــتر ادامه 
می یافت شاید به 80 و 90 درصد هم می رسید.
اتفاقــاً از این مرحله به بعد مشــکل جدي تر 
می شــود. به این معنا که با وجــود فیلتر دیگر 
هیچ چیز براي دارنده فیلتر، مســدود نخواهد 
بود و چه بســا از کانال ها و شــبکه هاي دیگر 
هم اســتفاده کنــد که آنها در شــرایط حاضر 
فیلتر هســتند و کسی براي دیدن آنها اقدام به 
نصب فیلترشــکن نمی کند. ولی مسأله مهم تر 
این اســت که مردم را به عبور از قانون تشویق 
کرده ایم و نقض قانون در یــک مورد می تواند 
به عادتی در این زمینه تبدیل شــود و به نقض 
قانون به مرور در حوزه هاي دیگر نیز سرایت و 
اعتبار قانون را کــم می کند. از همه بدتر اینکه 
این سیاست عقیم اســت و فناورى سریع تر از 
آنچه که فکرش را می کنیم، پیشــرفت می کند 
و فیلترینگ را حتــی در این اندازه محدود نیز 

بالموضوع می کند.
پس چه باید کرد؟ اولین اقدام این اســت که 
فضاي مجازي را تبدیــل به فضاي واقعی کرد. 
علت رشــد اینگونه  فضاي مجــازي در ایران، 
ضعف رســانه هاي رســمی و به طور مشخص 
صداوسیما اســت. این ضعف موجب شده که 
نیازهاي مردم را نتواننــد تأمین کنند و مردم 
نیز به رســانه هاى جایگزیــن روي آورده اند. 
مثل دارویی اســت که یافت نمی شود و داروي 
جایگزین را تجویز می کننــد، البته با عوارض 
زیادتــر از داروى اصلى. تنها راه، تولید و عرضه 
داروي اصلی است تا کسی مجبور به استفاده از 
داروي جانشین نباشد. بدون این اقدام، فضاي 
مجــازي هر روز پررنگ تــر و حتی جرم خیزتر 
خواهد شد. و هیچ راه مقابله اي نیز با آن وجود 
ندارد. بیش از همه، کســانی متضرر این وضع 
هســتند که از وضــع فعلی فضاي رســانه اي 

رسمى کشور دفاع می کنند.
اقدام دوم این اســت که نهادهــاي مبارزه با 
جرم اعــم از دســتگاه هاي اطالعاتی، پلیس و 
قوه قضائیه به جاي کوشــش براي انسداد این 
فضا، خود را بــا آن تطبیق دهند و توانایی هاي 
خــود را در مبارزه بــا جرایم به ویــژه جرایم 
ســازمان یافته در این فضا افزایش دهند. چون 
فضاي مجازي یک واقعیت غیرقابل انکار است 
و هرچه آن را نادیده بگیریم و خواهان مسدود 
کردنش باشــیم، فقط و فقط وقت خود را براى 

تطبیق دادن با آن از دست داده ایم.
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   صفحه 4

مجلس به ادامه فعالیت على ربیعى در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى و عباس آخوندى  در وزارت راه و شهرسازى رأى داد

 آخوندى: به عنوان باالترین مسئول وزارت راه براى هرنوع رنجى که براى مردم پیش آمده  از آنها عذرخواهى مى کنم
 ربیعى: به دلیل تمامى اتفاقات از سانچى تا کارگران،  معدن کاران و همه اتفاقات مربوط به بنگاه ها و معادنى که به من تحمیل کردند عذرخواهى مى کنم
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دولت ثبات
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    صفحه17

نجات گفت وگو

رئیس کمیته بین المللى
صلیب سرخ تاکید کرد

گفت وگو با مجید درخشانى 
نوازنده تار و آهنگساز 

نیاز به دیپلماسى 
بشر دوستانه

دیگر براى کار 
ممنوعیتى ندارم 
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 پذیرش
آگهى هاى روزنامه شهروند

حادثه

سورى که هرسال 
تلخ مى شود

   صفحه 15

   گفت و گوى«شهروند» با زن جوانى که 
همسرش را در آخرین سه شنبه سال

از دست داد

ورزش

   صفحه 18

جامعه

«نفت»
به نام «مصدق»

   صفحه 16

   دیروز و در آخرین جلسه سال 96 شوراى 
شهر تهران، نام گذارى یک خیابان در تهران 
به نام نخست وزیر پیشین ایران تصویب شد

اقتصاد

   صفحه 5

100 کودك و نوجوان کار براى اولین بار
آسیب دیده ترین محله تهران را دویدند

قرار است در سال آینده بازى هاى بومى
و فستیوال هاى ورزشى در محالت تهران برگزار شود

گذر از «دروازه غار»

ُکشتى نیازمند 
دیپلماسى داخلى
   کارشناسان در گفت وگو با «شهروند»
براى حل مشکل خادم و وزارت ورزش

راهکار ارایه کردند

سبقت هزینه
از مزد

   هزینه سبد معیشت
یک خانوار 3.3نفرى 

2میلیون و 645هزار تومان اعالم شد

پیام دکتر پیوندى به مناسبت روز شهید

جمعیت هالل احمر عطر شهیدان 
امدادگر را دارد

شــهروند| رئیس جمعیــت هالل احمر 
به مناســبت 22 اســفندماه روز بزرگداشت 
شــهدا پیامى صادر کرد. به  گــزارش پایگاه 
اطالع رســانى جمعیت هالل احمر، متن پیام 
دکتر على اصغــر پیوندى؛ رئیــس جمعیت 
هالل احمر بدین شرح اســت: «در این دنیاى 
خاکــى کمتریــن واژه و کلمــه را مى تــوان 
یافت که قدرت جمله بندى بــراى احترام به 
انسان هاى آســمانى را داشــته باشد، چراکه 
مقام بلندمرتبه شــهیدان عظیم تر از آن است 
که بتوان با جمالتى ناقص و بــا جوهر قلم به 
آن ارج نهــاد. آنچه تاکنون درباره شــهیدان 
گفته ایم و نوشته ایم، به ســان قطره اى ناچیز 
مقابل اقیانوسى عظیم بوده است که همچنان 

ما را بدهکار شهیدان نگه داشته است. 
 قطعا براى جبران آن همه خلوص و بزرگى، 
فقط باید راه شــهیدان را پیمود و اخالق نیک 
و آســمانى شــهیدان را سرمشــق قرار داد. 
چنین است که مى توان در حد ذره اى از ایثار 
شــهیدان قدردانى کرد و آنــان را از خودمان 

راضى نگه داشت. 
 در روزگارى 8ســاله کــه از خاص ترین و 
خالص تریــن جوانــان، مردان و زنــان ایران 
زمیــن از آب وخــاك اجدادى دفــاع کردند، 
بى ادعاهایــى بــه نــام امدادگــر جمعیــت 
هالل احمر نیز در خط هاى مقدم، در سنگرها، 
در شــب هاى عملیات، در اسارت و شهادت با 
رزمندگان و شــهیدان همــگام بودند. افتخار 
مى کنیــم کــه جمعیت مــا عطر شــهیدان 
امدادگر را دارد. یاد و نام آنان همیشــه براى 
ما زنده است. بســیارى از پایگاه هاى امدادى 
هالل احمر یادمان شهدا هستند. امدادگرى و 

شهامت عجب قرابتى دارد. 
در روز 22 اســفند که به نام روز بزرگداشت 
شــهدا مزیــن اســت، یــاد و نام شــهیدان 
گلگون کفن ایران اســالمى، شهیدان انقالب، 
شهیدان 8 ســال دفاع مقدس، شهیدان مدافع 
حرم و تمام آنانى را که در راه دفاع از اســالم 
و حــق لبــاس شــهادت پوشــیدند، گرامى 
مى داریم. باشــد که پویندگانى الیق براى راه 

آنان باشیم.»

خبر

شهروند| دونالد ترامپ، رئیس جمهورى آمریکا روز گذشته در حساب توییتر 
خود اعالم کرد که رکس تیلرسون، وزیر امورخارجه آمریکا را برکنار کرده و مایک 
پمپئو، رئیس سازمان ســیا را جایگزین او کرده است.  یکى از مقامات ارشد کاخ 
سفید اعالم کرده است که هدف ترامپ از این تصمیم آماده کردن وزارت امورخاجه 
آمریکا با یک تیم جدید در آســتانه مذاکرات با کره شمالى بوده است. البته چند 
ماه پیش از این نیز زمزمه هایى درباره اختالف نظر میان ترامپ و تیلرســون به 
گوش مى رسید. این شــایعات آنقدر به سطح رسید که حتى در برهه اى از زمان 
احتمال برکنارى تیلرسون نیز به گوش رسید.  تیلرسون یکى از افرادى در دولت 
ترامپ بود که با خروج آمریکا از برجام مخالف بود. پومپئو که قرار است جایگزین 
ترامپ شودچه زمان فعالیت به عنوان نماینده کنگره و چه در منصب ریاست سیا 

گرایشات به شدت ضد ایران داشت، جایگزین «رکس تیلرسون» مى شود.
در مدت یک سالى که تیلرسون وزیر خارجه آمریکا بود، در پرونده هاى مختلف از 
جمله توافق هسته اى با ایران و پرونده روسیه با ترامپ اختالف نظر داشت و تقریبا 

هر ماه شایعاتى از احتمال برکنارى وى منتشر مى شد.

ترامپ وزیر خارجه اش را برکنار کرد

شهروند| عباس آخوندى وزیر راه و شهرسازى که دیروز 
براى ســومین بار از زمان آغاز به کارش در دولت یازدهم و 
دوازدهم از ســوى نمایندگان مجلس شــوراى اسالمى 
استیضاح مى شــد، با 92 رأى موافق، 152 رأى مخالف 
استیضاح و 2 ممتنع از مجموع 246 رأى مأخوذه در وزارت 

راه و شهرسازى براى ادامه کار ماند.
موافقان استیضاح چه گفتند؟

نمایندگانى چــون علیرضا بیگى، نــادر قاضى پور، احد 
آزادیخواه، احمد مرادى، قسیم عثمانى و داریوش اسماعیلى 
به عنوان متقاضیان اســتیضاح به ایراد سخن  پرداختند و 
بعد از آن وزیر از خود دفاع کرد. بعد از دفاعیات وزیر، احمد 
امیرآبادى و محمدعلى وکیلى به عنوان دو متقاضى دیگر 
استیضاح توضیحاتى را در موافقت با استیضاح ارایه داده و 
در نهایت آخوندى مجددا در پشت تریبون از عملکرد خود 
دفاع کرد. علیرضا بیگى نماینده مردم تبریز در جلسه علنى 
دیروز گفت: هر روز شــواهد متعددى از راه مى رسد که این 
عدم کارآمدى را اثبات مى کند. این عدم کارآمدى باعث به 
مخاطره افتادن جان و آبروى مردم شده است و مجلس باید 
در این باره به وظیفه قانونى خودش عمل کند. احد آزادیخواه 
سخنگوى کمیسیون فرهنگى در جلسه استیضاح عباس 
آخوندى وزیر راه و شهرســازى گفت: در بارش هاى اخیر از 
30 کیلومترى تهران حتى یک مشت نمک در کنار جاده ها 
نبود و مردم 8 تا 10 ساعت در برف گرفتار شدند. همچنین 
نادر قاضى پور یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
در موافقت با اســتیضاح وزیر راه و شهرسازى گفت: امروز 
باید اعالم کنم که کارنامه آقاى آخوندى آغشــته به خون 
کسانى است که مظلومانه قربانى بى تدبیرى ایشان و مدیران 
ایشان شده اند. این همه بى تدبیرى در عملکرد یک وزیر در 
شأن ملت نیست. احمد مرادى نماینده مردم بندرعباس، 
محمدقسیم عثمانى  نماینده مردم بوکان و عدل هاشمى پور 
از جمله نمایندگانى بودند که به وضعیت بد جاده و تصادفات 

اشاره کردند.

مخالفان استیضاح چه گفتند؟
الیاس حضرتى، احسن علوى از جمله نمایندگانى بودند 
که در مخالفت با اســتیضاح وزیر راه سخن گفتند. الیاس 
حضرتى، نماینده تهران گفت: ما عادت داریم که در زمانى 
که بحران در کشــور پیش مى آید به جاى اینکه صبورانه 
علت را بررسى کنیم شــروع به زدن مى کنیم. زمانى که 
وزیر هنوز در بحران بود به جاى روحیه دادن به او استیضاح 
مى کنیم. نماینده مردم سنندج نیز از جمله نمایندگانى بود 
که در مخالفت با استیضاح سخن گفت که «عمر متوسط 
هواپیماها در کشورهاى توسعه یافته و نیمه توسعه یافته به 
ترتیب 11 سال و 6 سال است که در کشور ما بعد از خرید 
هواپیماهاى جدید از 30 سال به 22 سال رسیده است.» 
سید احسن علوى با اشــاره به بیانات آخوندى نسبت به 
اقدامات انجام شده، گفت: در سال هاى اخیر اقدامات خوبى 
در بخش حمل ونقل انجام شده و کارها در مسیر درست 

قرار گرفته و از ظرفیت هاى کلى استفاده شده است.
از مردم عذرخواهى مى کنم

در آخر عباس آخوندى وزیر راه و شهرسازى در دفاع از 
عملکرد خود دوباره پشت تریبون قرار گرفت و گفت که به 
عنوان باالترین مســئول این وزارتخانه براى هرنوع رنجى 
که براى مردم پیش آمده از آنها پوزش مى خواهد. او گفت: 
حوادث اخیر نگرانى هایى را براى مــردم ایجاد کرده زیرا 
عزیزتر از جان مردم و حفظ ایمنى، رفاه وآسایش آنها هیچ 
چیز دیگرى نیست. من نمى خواهم توجیه کنم اما قبل از 
هر چیزى به عنوان باالترین مسئول وزارت راه و شهرسازى 
از هر نوع رنجى که براى مردم پیش آمده اعم از اینکه قصور 
و تقصیرى متوجه ما بوده یا نه پوزش مى خواهم؛ چراکه 
به هرحال کار هیچ دســتگاه اجرایى بدون نقص نیست. 
وزیر راه و شهرســازى در ادامه دفاعیــات از عملکردش 
به بررســى تجهیزات در اختیار این وزارتخانه پرداخت و 
گفت: طول راه هاى منتهى به تهران 900 کیلومتر است 
که حداقل تعداد نیروى مورد نیاز براى راهدارى در مواقع 

حساس مثل شــرایط برفى 500 نفر است که احتیاج به 
200 دستگاه برف روب و نمک پاش نیز وجود دارد اما کل 
دستگاه نمک پاش ما در تهران 42 دستگاه آن هم با عمر 25 
ساله است. آیا تصور مى کنید با این مقدار تجهیزات مى توان 
عملکرد صددرصدى داشت؟ آخوندى با بیان اینکه میزان 
راه هاى کشــور به 217 هزار کیلومتر رسیده است، گفت: 
براى نگه داشتن راه هاى کشور طبق استانداردهاى جهانى 
به چیزى حدود 10 هزار میلیارد تومان پول نیاز است که 
کل اعتبار راهدارى در بهترین حالــت به 2000 میلیارد 
تومان مى رسد. به گفته وى، دالالن در بخش هاى مختلف 
اصلى ترین حامیان استیضاح وزیر راه و شهرسازى هستند. 
اوگفت: منتقدانى که مى گویند وزیر راه و شهرسازى چه 
اقداماتى براى جذب ســرمایه  انجام داده است، بدانند که 
تا این لحظه 1.5 میلیارد یــورو از آلمان که یک میلیارد و 
320 میلیون دالر آن با شرکت زیمنس به قرارداد رسیده 
است،  از آذربایجان 570 میلیون یورو و از کشورهاى اتریش، 
کره جنوبى و برخى دیگر از کشورها میلیون ها دالر قرارداد 
بسته ایم. او افزود: چنین تامین مالى خارجى در هیچ یک 
از وزارتخانه ها انجام نشده است. عالوه بر 46 هزار میلیارد 
تومــان در حوزه راه و ده هــا میلیــون دالر در حوزه ریل 
جذب ســرمایه کرده ام. آخوندى از در دست احداث بودن 
ســه هزار و 300 کیلومتر ریل خبر داد و گفت: به تازگى 
316 کیلومتر ریل جدید را افتتاح کرده ایم و 1800 میلیارد 
تومان در این حوزه ســرمایه گذارى انجــام دادیم. براى 
اولین بار 800 میلیارد تومان از محل اوراق صکوك به حوزه 
راه اختصاص داده ایم. دو هزار میلیارد تومان در فاز دوم بندر 
شهید رجایى سرمایه گذارى کرده ایم و فاز سوم بندر چابهار 

را افتتاح کرده ایم.
 آخوندى در پایان این بخش از سخنانش ابراز امیدوارى 
کرد: در راه مبارزه با فســاد ثابت قدم باشــد و تاکید کرد 
امیدوارم از هیچ گزندى نهراسم. بنده اهل جنگ و جهاد 

هستم و همچنان براى جمهورى اسالمى مى جنگم.

نمایندگان مجلس دیروز  با رأى اعتماد مجدد به عباس آخوندى مجددا او را در وزارت راه و شهرسازى ابقا کردند

آخوندى باز هم وزیر ماند


