
داستان دانشجویان ایرانى  
که از ورود به آمریکا منع 

شدند چه مى شود؟

رونمایى سریال رویاى 
پرواز زیر سایه ادعاهاى 

باورنکردنى

چرا بچه ها مجبورند این قدر 
زود به مدرسه بروند؟ این 

کار تاثیرى در آموزش دارد  
یا یک رسم قدیمى است؟ 

موافقان و مخالفان چه 
مى گویند؟

روش هاى حمایت روانی
از آسیب دیدگان حادثه

معضالت تاکسى هاى 
اینترنتى در بعضى شهرها 
به روز مى شود و در بعضى 

شهرها عقبگرد مى کند

 ADSL
25 درصد گران شد

افزایش بى دلیل تعرفه هاى اینترنت ثابت باعث 
اعتراض و هجوم کاربران به صفحه وزیر ارتباطات 
شد؛ آیا آذرى جهرمى این بار هم وارد عمل مى شود؟

   صفحه8

از  اینترنتى  تاکســى هاى 
شهروندان  که  وقتى  همان 
تازه آنها را بــه هم معرفى 

مى کردند...

و  پف کــرده  چشــم هاى 
که  دست هایى  خواب آلود، 
هرازگاهى زیر چانه مى روند 
تا کمى چشم ها آرام بگیرند، 
خمیازه هاى پشت  هم و ... و 
مى گوید:  که  معلمى  صداى 
«برو بیرون یه آبى به ســر و 
صورتت بزن.» این صحنه اى 

آشناست...

   صفحه 15
   صفحه 7

   صفحه 13

   صفحه 11

احتمال 
ممنوعیت خروج
 فارغ التحصیالن 

ایرانی از آمریکا

در اصفهان اسنپ 
شکار می کنند

واقعا
اولین سریال 
موزیکال دنیا؟

خواب مهم تر 
است یا درس؟

راهی برای 
پیشگیری از 

آسیب های روحی

حذف صداى حمید صفت 
از تیتراژ شاه کش

و چند نکته 

   صفحه 15

زحمت سانسور 
نکشید!

گفت وگو با دونده جوان اراکى 
که با شعار صلح و دوستى به 

دل جاده ها مى زند

   صفحه 10

پای پیاده
تا صلح

يادداشت

حاشيه  نوي�

انگار خانه ام را در خیابان فرشته سند زده اند!  

در حاشیه اظهارنظرهایى که نگفتنش بهتر است/ قسمت اول

در ستایش سکوت

سعید اصغرزاده
معاون سردبیر

انبــارى کوچک ام پــر از کتاب هاى فلســفه و منطق 
اســت. با کلى گرد و  غبار این ســال ها؛به خاطر شــغل 
دوم و سوم از صبح تا شــب و از شب تا صبح بسان دیگر 
هموطنــان بى رانت، جان مى کنم تا بــه غفلت  بخورم و 
بخوابم و زندگى کنم و کتاب نخوانم و حکایت دلدادگى 
(وحتى خودباختگى) هم ننویســم. البته بازهم خوش 
به حالم، چرا کــه  خیلى ها اصال همیــن کتابچه قانون 
اساســى که حاال حتما قیمتش گران شــده را ندارند و 
نخوانده اند و نگه نداشته اندش حتى براى  روز مبادا. این 

را هم بگذارید به پاى دل خوش. شاید دل خوش همان 
«احســاس امنیت» باشــد؟ یعنى چیزى شبیه همان 
اینفوگرافى  که دیــروز درآمده بود که خوش خوشــان 
شــدن در کدام منطقه تهران بیشــتر و در کدام منطقه 
تهران کمتر است. آن هم بر طبق داده هاى  پیمایش رصد 
کیفیت زندگى شــهرى که معاونت اجتماعى شهردارى 
منتشــر کرده بود. همان که  منطقه یــک پایتخت در 
صدر مناطق  قرار داشت و احساس امنیت در آن بیشتر؟ 
همان که  در رتبه هاى بعــدى اش مناطق 22 و 5 بودند 
و منطقه 13 نیز در رده آخرش  قرار داشــت؟ در قانون 
اساســى در 30 مورد به بیان امنیت اجتماعى پرداخته

شده است.
ادامه در صفحه 2

همین روتیتر و تیتر همه حرف این نوشته خوانده نشده 
است. فقط براى این که درســت جا بیفتد و شاهد مثال 
خوبى از اتفاقات اطرافمان داشته باشیم، بیان دو نمونه که 

در روزهاى گذشته گفته شده، کفایت مى کند.
1. عضــو هیأت رئیســه مجلس در توییترش نوشــته: 
«درحالى که بازگشــایى مدارس و دانشــگاه ها در پیش 
است، قیمت چادر مشکى افزایش یافته است و هزینه تهیه 
یک چادر که در  ســال گذشــته 100 تا 300 هزار تومان 
بوده، درحــال حاضر به 500 تا یک میلیــون و300هزار 
تومان رســیده  اســت؛ یعنى کارى که رضاخان با کشف 
حجاب نتوانست انجام دهد، با گرانى قیمت چادر درحال 
انجام است.» در این که قیمت چادر بى تناسب و بى اندازه 
باالست و حتى مى گویند وارداتش مافیاى پیچیده اى دارد 
و تنها یک کارخانه تولیدکننده داخلى داریم، کسى حرفى 
ندارد. درباره این عوامل عجیب مى شود گزارش ها نوشت 
و توییت ها کرد. ولى این که مسأله حجاب در جامعه را به 
چنین موضوعى تقلیل دهیم، توهین به حجاب نیست؟ 
کدام زن معتقد به حجابى را مى شناسیم که تنها به دلیل 
گرانى چادر، حجابش را کنار گذاشــته؟ اصال چنین زنى 
پیدا مى شود؟ از آن گذشته، کسى که براى گرانى، چادر را 
کنار مى گذارد (به فرض صحت حرف هاى آقاى نماینده) 
ناگهان کشف حجاب مى کند و دست به عملى رضاخانى 
مى زند؟ آدم از بیان چنین حرفى خنده اش نمى گیرد؟ با 
این نوع علت سازى هاى بى ارزش، عظمت مسأله حجاب 
و پیچیدگى هاى اجتماعى آن را زیرسوال مى بریم. بهتر 

نیست سکوت کنیم؟
2. وزیرعلوم تحقیقات و فناورى در یک سخنرانى  در 
بابل فرموده اند: «بســیارى از دانشجویانى که در خارج 
از کشور تحصیل مى کردند، به کشــور برگشتند؛ چون 
زمینه کارى وجود داشته اســت.» اول این که این ادعا 
براســاس کدام آمار و بررســى علمى و دقیق بیان شده 
است؟ کدام نهاد رسمى این موج بازگشت را تأیید کرده؟ 
حاال اصال تصور کنیم که این حرف ها درســت اســت و 
پشــت آن یک پژوهش دقیق نهفته، نقش مســئوالن 
در این مهاجرت معکوس چه بــوده؟ یعنى وزارت علوم 
دقیقا چه امکاناتى تهیه کرده، چه تمهیداتى چیده و چه 
موقعیت شغلى ســاخته که در نتیجه آن، حاال مغزهاى 
فرار کرده و دانشــجوهاى خارج نشــین عزم بازگشت 
کرده اند؟ (باز هم به فرض صحت حرف هاى آقاى وزیر) 
معادله خیلى ساده اســت؛ به دلیل نابسامانى بازار ارز و 
اختالف فراوان دالر و ریال، تأمین هزینه هاى زندگى در 
آن ور آب سخت شده است. بســیارى از خانواده ها دیگر 
توانایى پوشــش دانشجویان شــان را ندارند و اگر کسى 
مشغول به کار نباشد و نتواند روى پاى خودش بایستد، 
چاره اى جز بازگشت به کشــور ندارد. این اتفاق، نه موج 
است، نه نتیجه عملکردها و نه نتیجه زمینه هاى شغلى. 
فقط یک ماجراى اقتصادى ســاده است. آیا وقتى قضیه 
فرار مغزها را با این نوع نگاه قضاوت مى کنیم، همه چیز 
دم دستى و سهل انگارانه نمى شود؟ این طور مواقع بهتر 

نیست سکوت کنیم.

ند
رو

شه
ى/

سن
ى ح

هد
: م

س
عک

  

يادداشت

صداقت ترامپ!
دو هفته پیش نوشــته اى منتشــر 
شــد که به ادعاي گروه طالبان، متن 
مورد توافــق دولت ایــاالت متحده با 
گروه طالبان اســت؛ متنی که بشدت 
باورنکردنــی بود و هنور هــم نه تأیید 
شده و نه تکذیب؛ شاید هم شده باشد 
ولی نویســنده تا این لحظه اطالعی از 
آن ندارد. نخستین ویژگی این توافق، 
نادیده گرفته شدن دولت، ملت و ارتش 
افغانستان است. گویی که چیزي تحت 
این عنوان وجود نــدارد، ولی مهمتر از 
آن چشم اندازي است که دولت آمریکا 
از اقدامــات مداخله جویانــه خود در 
سایر کشورها ارایه می کند. این توافق، 
شکســت صددرصدي بــراي ایاالت 
متحده محسوب می شــود؛ کشوري 
که 18 ســال پیش وارد افغانســتان 
شــد و با ادعاى داشــتن بزرگترین و 
قدرتمندترین ارتش، بــا فناوري هاي 
پیشــرفته و هزینه هاي سرســام آور 
وارد عرصه شــد و پس از کشتن ده ها و 
صدها هزار نفر افغانستانى و کشته شدن 
هزاران آمریکایی، اکنون باید به شکل 
خفت آوري منطقــه را ترك کند؛ امید 
به آینده مردم را تیره و تــار کرده و جز 
بدبختی و فالکت چیز دیگري از خود به 

یادگار نمی گذارد.
پرسش این است که آیا آمریکایی ها از 
ابتدا به دنبال ایجاد چنین وضعی بودند 
یا آن که نمی دانستند با چنین سرنوشتی 
مواجه می شوند؟ اگر می دانستند و اقدام 
کردند، حداقل این ُحســن را دارد که 
مى توان به درك و فهم آنــان امیدوار 
بود، ولی به احتمال فراوان واقعیت جز 
این است. آنان نمی دانستند که با چنین 
سرنوشتی مواجه می شوند؛ همچنان 
که در عراق نیز قادر به تشــخیص این 
مشکل نبودند. نه فقط حکومت آمریکا، 
بلکه بسیاري از کنشگران سیاسی نیز 
گمان می کردند با آمدن غرب و آمریکا 
کاالي دموکراســی، شفافیت، برابري، 
آزادي و... نیــز وارد منطقه می شــود 
غافل از این کــه این گونه دخالت ها اگر 
موجب عقب افتادن توسعه و پیشرفت 

کشورها نشــود، به احتمال فراوان آن 
را به جلــو نمی اندازد. لیبی، ســوریه، 
عراق و افغانستان نمونه هاي روشن آن 
واقعیت هستند. فقط ذهن هاي ساده 
اســت که نمونه آلمان را مثال می زند؛ 
درحالى که فرهنگ و اندیشــه آلمانی 
یکی از مهمترین منابع فرهنگ و تمدن 
غربی و به نوعی از لحاظ نظري و تفکر 
دموکراتیک و فلسفه روشنگري سرآمد 
کشورهاي دیگر بود و به لحاظ توسعه 
اقتصادي و اجتماعی نیز در رده اول قرار 
داشت. ضمن این که اشغال کنندگان 
آنجا به لحاظ سطوح تمدنی، اجتماعى 
و... همســو با آلمــان بودنــد و درك 
مفهومی اشــغالگر و اشغال شــونده از 
یکدیگر و از ســایر مفاهیم به نســبت 

نزدیک بود.
تجربه ایاالت متحده در افغانســتان 
براي چندمین بار نشــان داد که مسأله 
قدرت هاي جهانی توسعه، پیشرفت و 
آزادي ملل دیگر نیست و نمی تواند هم 
باشد. مسأله اصلی آنان حفظ منافع ملی 
است و اگر به هر دلیلی این هدف را در 
تعارض با موضوعات پیش گفته ببینند، 
لحظه اي در نادیده گرفتن ارزش هاي 
اخالقی و انسانی تردید نخواهند کرد. 
خوبی ترامپ در این اســت که چنین 
مفهومــی را خیلی روشــن و صریح 
می گوید و مثل ســایر رهبــران غربی 
کوشــش نمی کند که این هدف را در 
زرورق مفاهیمی چون حقوق بشــر، 
آزادي و دفاع از حقــوق زنان کادوپیچ 
کند. مشکل اصلی در کشورهاي غربی 
نیســت که چنین راهبردي دارند. این 
راهبرد واقعیت نظام بین الملل است و 
کشوري که از این راهبرد فاصله بگیرد، 
جز زیــان نتیجه دیگــري نصیب آن 
نخواهد شد، ولی از کنشگران و فعاالن 
سیاســی کشــورهاى منطقه انتظار 
می رود که دچار این اشــتباه مســلم 
نشوند. البته این نقد به معناي آن نیست 
که تقابل با غرب امري اجتناب ناپذیر یا 

حتی مطلوب است. 
ادامه در صفحه 2

   صفحه 4

به بهانه ماجراى درگیرى لفظى «مستر تیستر»
با منتقدانش به عملکرد کاربران ایرانى پرداخته ایم

یکه  تازی ژنرال های مجازی
   صفحه 6

گفت وگوى «شهروند» با پدر طاها کوچکترین شهید 
حادثه تروریستى اهواز در سالگرد فرزندش

چه زود ما را فراموش کردند

   صفحه 2

در حاشیه برگزارى دربى 
در وسط هفته و ساعت 

نامناسب

   صفحه 16

تلویزیون: 
اگه می خواید 
تماشا گرها رو 

حذف کنید
با ما مشورت کنید

شهرآورد سرخ آبى به صفحه نودم رسید و «هدف» همانى است که همیشه بود
جان بدهید، امتیاز ندهید!  اما شاید هدف مهمترى هم باشد

یک دقیقه سکوت، مهمتر از 90 دقیقه فریاد
 همه حرف ها و نگاه ها به شهرآورد ها هزاران بار گفته شده ولى دربى نودم  یک تفاوت مهم دارد؛ مى گویند قرار است در ابتداى بازى

«یک دقیقه سکوت» انجام شود. حاال فرقى نمى کند این سکوت براى چه کسى باشد، مهم پیامى است که با این «یک دقیقه» منتقل مى شود
پیامى با ارزش تر از 90 دقیقه فریاد، با ارزش تر از 89 دربى! آرامش مهم تر از فریاد است؛ به حق هم احترام بگذاریم

   صفحه14

قیمت اینترنت ADSL در ظاهر 5 درصد و در واقعیت حدود 20 درصد افزایش 
داشته و همین موضوع اعتراضات دامنه دار کاربران را در اینستاگرام و توییتر 
به دنبال داشته است. ابتداى تابستان امسال بود که شرکت هاى ارایه دهنده 
خدمات اینترنت درخواســت افزایش50 درصدى قیمت اینترنت را روى میز 
رگوالتورى گذاشتند، اما محمدجواد آذرى جهرمى، وزیر ارتباطات در پاسخ به 

این درخواست در توییتر خود نوشت...
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