
شوخى رئیس جمهورى بین همشهرى هایش در سمنان
بازتاب زیادى در شبکه هاى اجتماعى داشت:  

مى دونم، اما  نمى گم!

چه 
کسی از 
شجریان 
می ترسد؟

پاسخ همیشه «نه خیر» است
یادداشت

تاوان حقیقت مرگ 
است

مسئوالن ارشاد تهران 
مى گویند سازندگان 

مستند چاووش براى نصب 
پوسترها عجله داشتند

از سرود تیم  ملى در جام ملت هاى آسیا چه خبر؟

صفحه 7

صفحه 3

صفحه 15
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جنجال 
بایسیکل ران

آموزش وپرورش  اصفهان  همچنان   پیگیر 
پرونده کودك آزارى  در دبستان پسرانه  است

روایت خبرنگارانى که در  سال 2018 به قتل رسیدند

صفحه 3

پیام رهبر معظم انقالب به اجالس سراسرى نماز:

ویدیوى باورنکردنى از مجرمان تهرانى افکار عمومى را آشفته کرده است
رئیس پلیس پایتخت از تشکیل تیم ویژه براى شناسایى و جلب این افراد خبر داد

صفحه 10

صفحه 2

در حاشیه انتشار ویدیوى 
مشمئزکننده آزار آتشین 

شهروندان

این آتش 
دامن خودت 

را هم 
می گیرد 

پسر

به حرفه خودتان 
مشغول باشید خانم 

مهناز افشار

استان  های 
آلوده
بارانی 
می شود

توافق با زند وکیلی 
لنگ صد میلیون پول!

صفحه 14 

 برانکو، به 
سبکی که 
ندیده اید

هیوالی 
مدیری 
می آید

یک کتاب 
صوتی از 

«ابوالفضل 
زرویی» 

قطار 
شوهای 
استعداد 
یابی در 
تلویزیون

انگور و 
تنباکو 
رفتند، 
چغندر 

آمد 

واکنش ها به دوچرخه سوارى شهردار 
جدید تهران هنوز  تمام نشده است صفحه 15
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موضوع تجاوز
تا هفته آینده

مشخص می شود

از نوار ضبط شده 
تا آبستراکسیون 

ساختگی

الناز محمدى| یک. سال 93 بود؛ یک بار خرداد و یک بار آذر. هر دو بار خبر 
از دو مدرسه درز کرده بود؛ یکى در تهران و یکى پاکدشت ورامین. یکى 
مربوط به تجاوز یک ناظم به 6 دانش آموز در یک دبستان پسرانه بود و یکى 
مربوط به تنبیه عجیب چند دانش آموز افغانستانى که معلمشان از آنها خواسته 
بود دستشان را وارد کاسه توالت مدرسه کنند و از محتویات آن بخورند. هر 
دو اتفاق را آن سال روزنامه شهروند برمال کرد و خبرش آنقدر براى خیلى 
ها تکان دهنده بود که با بازنشر گسترده آن در رسانه هاى مختلف، مسئوالن 
وقت وزارت آموزش و پرورش به تک و تا افتادند و با تماس هاى مکرر با 
خبرنگار افشاکننده آن، بارها تهدیدش کردند و گفتند دیگر حق ندارد پایش 
را در حوزه هاى خبرى بگذارد؛ تهدیدى که اثر نداشت و جاى دیگرى، 
مسئوالنى دیگر محکم پاى وظیفه شان ایستادند و به جاى تهدید خبرنگار، 
دو متخلف را به سزاى عملشان رساندند: معلم متجاوز چندسال زندانى شد و 
هیچ وقت دیگر به هیچ مدرسه اى برنگشت و معلم آن دانش آموزان مهاجر، 
با ایستادگى و پافشارى دادستان پاکدشت از کار اخراج و دادگاهى شد. از 
آن زمان، چهارسال گذشته و دیگر خبرهاى تجاوز یا آزار و اذیت جنسى 
دانش آموزان در مدارس، مثل آن وقت ها تابو نیست. حاال دیگر چندان 
نیازى به خبرنگار افشــاکننده اى هم نیست که بخواهد تهدید هم بشود. 
شبکه هاى اجتماعى که آن موقع نبودند، حاال با قامتى ایستاده و با تمام 
توان در اختیار پدر و مادرهایى اند که وقتى داستان تلخ اذیت فرزندانشان 
را در مدارسى که قرار بود خانه دومشان باشد مى شنوند، مى توانند با نوشتن 
یک جمله، دردشان را با همه آنها که هنوز دلشان براى بچه ها مى تپد، تقسیم 
کنند. حاال سال 93 گذشته و بعد از آن، بارها تنبیه بدنى و آزار جنسى دانش 
آموزان به صدر اخبار آمده و کانال هاى تلگرامى و تایم الین توییتر را پر 
کرده است و آنقدر این خبر تکرار شده که دیگر شاید خیلى از رسانه ها که 
بارها از شبکه هاى اجتماعى عقب افتاده اند، آن را جزو گزارشهاى اصلى 
روزانه شــان هم نیاورند، آن را با جزییات همیشگى دنبال نکنند و خبر 

تکرارى آزار دانش آموزان برایشان از حیز انتفاع افتاده باشد. 
دو. هر دو سال 97 اســت. یکى خرداد و یکى حاال، باز هم آذر. اولى آزار و 
اذیت جنسى چند دانش آموز توسط ناظم مدرسه اى در غرب تهران  و حاال آزار 
و اذیت یا تجاوز -هنوز جزییاتش مشخص نیست- چند دانش آموز توسط یک 
عضو انجمن اولیا و مربیان در مدرسه اى در اصفهان. اولى آنقدر سر و صدادار شد 
که بلندمرتبه ترین مسئوالن نظام به آن واکنش نشان دادند و براى ناظم خطاکار 
ذره اى آبرو نماند و دومى که به تازگى اتفاق افتاده هنوز در ابهام است و این 
بار خالف مورد مدرسه معین در غرب تهران، آنقدر سر و صداى زیادى به پا 
نکرده که همه مسئوالن مرتبط درباره اش دستور ویژه صادر کنند. این میان اما 
در همه این سال ها وزارت آموزش و پرورش کجاى کار بوده؟ آیا از همان سال 
93 که آن دو پرونده تنبیه و آزار آنقدر خبرى شد که مسئوالن این وزارتخانه 
را به انکار واداشت و خونشان را به جوش آورد تا همین حاال که داستان آزار و 
اذیت در مدارس ایران، سریالى شده، روانشناسان راهى به مدارس باز کرده اند تا 
پدوفیل ها را شناسایى و آنها را درمان کنند؟ آیا وزارت آموزش و پرورش 
فراخوانى داده تا از روانشناسان و مشاوران دعوت کند تا به طور تخصصى این 
موضوع را واکاوى و راهى عملى براى جلوگیرى از بیشتر شدن آن بیندیشند؟ 
آیا مسئوالن معاونت فرهنگى این وزارتخانه که در همه دولتها و دوره هاى 
مدیریتى مختلف مدام به فکر برگزارى نشست هاى گوناگون درباره اعالم نتایج 
مسابقه هاى کم اثر و اردوهاى غیرجذاب تابستانى براى دانش آموزان بوده اند، 

به این فکر کرده اند که دور هم بنشینند و کارى کنند.
 ادامه در صفحه 2

سحاب شــکیبا| بیایید توافق 
کنیم و اســمش را نگذاریم 
«دوربین مخفــى». حتى این 
عبــارت فانتزى و بســیار 
استفاده شده هم براى خودش 
در  دارد.  مرتبه اى  و  شــأن 
غیررسمى ترین حالت دوربین 
مخفى -که نمونه هاى خارجى 
است  قرار  دارد-  بســیارى 
بــه واکنش آدم هــا به قرار 
گرفتن در موقعیتى عجیب یا 
از  متفاوت بخندیم. در یکى 
از  نفر  یک  مشهورترین هایش 
ترس ذاتى غربى ها از داعش 
اســتفاده مى کند و با پوشش 
پرتاب کیف،  شــبه عربى و 
ترس مردم را تصویر مى کند؛ 
بى آنکه جانــى به خطر بیفتد 
به کسى  یا آسیبى جســمى 
وارد شــود ولى اینکه چند 
بى گناه از همه جا بى خبر را به 
و  برسانیم  خطرناك  استیصالى 
سالمتى شان را آشکارا به خطر 
باشد،  هرچه  اسمش  بیندازیم 

دوربین مخفى نیست. 
اسمش  و  کنیم  توافق  بیایید 
نگذاریم.  هم  «شــوخى»  را 
خندیدن و خنداندن دیگران 
حالت  سادیســتیک ترین  در 
ممکن که امــکان هر اتفاق 
ناخوشایندى مى رود، اسمش 
شوخى نیست. در هیچ لغتنامه 
و مرامنامه اى (حتى اگر این 
قلمداد  نفر را اوبــاش  چند 
این کار شــوخى  به  کنیم) 
نمى گویند و در بســته بندى 
این  نمى گذارندش.  خندیدن 
ویدیو نمایــش یک اختالل 
رفتارى-روانى است که چند 
آدم (توهین به جوانان است 
که چنین صفتى را برایشــان 
برده اند  بکار  برده اند)  به کار 
و حاال ســر از شــبکه هاى 
اســت.  درآورده  اجتماعى 
چنــد روز دیگر دســتگیر 
مى شوند و روبه روى دوربین 
با صورتى شطرنجى شده عذر 
امیدوار  بیایید  مى خواهند. 
پلیس  این بــار  باشــیم که 
کند؛  برخورد  هوشمندانه تر 
«آقا مهدى» (کســى که در 
تصویرها نقــش اول را دارد) 
و رفقایــش را قبل از آنکه به 
دست قانون و قاضى بسپارد، 
در اختیار روانشناسان بگذارد 
و -به هر شکل ممکن- نتایج 
را در اختیار عموم مردم قرار 
دهد و این چند موتورسوار 
را با اشــتباهى که کرده اند و 
ناجوانمردانه اى  موقعیت هاى 
که ســاخته اند، روبه رو کند. 
بیایید دعا کنیــم این ماجرا 
تبدیل به ســریالى دنباله دار 
نشــود و افکار عمومى چنان 
بــا آن برخــورد کنند که 
همچون موردهاى جانســوز 
اسیدپاشــى بالى جان جامعه 
نشــود. فقط برخورد قاطع 
یا سریع پلیســى و قضائى و 
کافى  آنچنانى  حکم  صدور 
نیست، اینجا پاى همه ما وسط 
است و باید قبل از آنکه دیر 
شود، یا افسوس بخوریم براى 
حل این معضل فکر کنیم. این 
روزها چقدر به حضور و نظر 
خردمنــدان و هنرمندان نیاز 

داریم.

دانشجو: روز ما روزى 
است که کالس هاى
 8 صبح کنسل شود

صفحه 16

به مناسبت 16 آذر، روز دانشجو

فعالیت داوطلبانه
 در تشکلى غیرسیاسى 

-  غیر دولتى
صفحه 5 صفحه 2

صفحه 4 صفحه 13

 «شهروند» به مناسبت
 16 آذر از فعالیت  هاى  دانشجویى 

جمعیت هالل احمر گزارش 
مى دهد:   

«شهروند» از پرحاشیه ترین جلسه مجلس
گزارش مى دهد

صفحه  8

اما و اگرهاى افزایش میزان وام محبوب در بودجه 98

توصیه جامعه پزشکى: 

خبرخوش

*  «بامعرفت هاى عالم» شامل 
26 شعر کوتاه طنزآمیز از 

مالنصرالدینِ   گل آقا است

* شبکه هاى دو، سه، 
پنج و نسیم مسابقه هاى 
استعدادیابى تدارك 

دیده اند

* ضرب المثل سرخه اى «زن و نون» که روحانى آن را در 
سخنرانى خود به کار برد و باعث تهییج و شادى مردم شد، به 

معناى دانستن اما نگفتن است

گزارش ویژه 
«شهروند» ؛ الگوى 
کاشت در حوضه 

دریاچه ارومیه را چه 
کسى رعایت نمى کند؟

*  سرمربى پرسپولیس این 
روزها به زمین و زمان ایراد 
مى گیرد؛ اوحتى خودش را 
در توپ طالى  مودریچ هم 

سهیم مى داند! 

بسیج عمومى براى دستگیرى

مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان
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16 صفحه 

یک میلیون و دویست هزارجوان
 در صف وام ازدواج! 

چرا بانو یوروم همراه 
قطبى برنگشت؟

صدا و سیما کى قرار 
است شفاف سازى کند؟

صفحه15

صفحه3

مردان آتش افروز

رئیس صداوسیما در جلسه با دانشجویان گفت 
 با این بودجه معجزه مى کنیم، اما ...

فاطمه صفرى- شهروند| «وام ازدواج همان 15 میلیون تومان مى ماند.» این خبرى است که از البه الى اعداد الیحه بودجه 98 
نشت کرده و به رسانه ها رسیده است. گر چه این رقم هنوز به تصویب نرسیده است، اما این خبر واکنش هاى بسیارى در فضاى 
مجازى داشت. بیشتر کاربران جوان در اعتراض به این مبلغ نوشته بودند که اگر تا پارسال یک زوج مى توانستند با 30 میلیون 
تومان خانه رهن کنند، در حال حاضر این مبلغ تنها براى نیمى از رهن خانه کفاف مى دهد. برخى کاربران دیگر هم نوشته 
بودند که با  15 میلیون تومان در سال هاى گذشته مى توانستند یک دست جهیزیه کامل خریدارى کنند اما االن با این پول تنها 
مى توانند یک یخچال فریزر و اجاق گاز تهیه کنند و البته افراد زیادى هم نوشته بودند که با این مشکالت اقتصادى و بیکارى 

عطاى ازدواج را فعال به لقایش بخشیده اند. 
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