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ëëسپاس از بهزیستی ری
ولی ولیخانی مددجوی تحت پوشش بهزیستی
ری در تمــاس با «ایــران» :بنده تعداد ســه پیامک
برایتــان ارســال کــردم و طــی آن از آقــای روحانی
و کارمنــدان محتــرم بهزیســتی شهرســتان ری
قدردانی کردم.

ëëتشکر از اخالق بانک اباذر در برخورد با وام گیرندگان
خانم احسانی در تماس با «ایران» :از پرسنل و کارکنان بانک ملی شعبه
ابــاذر به خاطر حســن همکاریشــان بــا وام گیرنــدگان تشــکر میکنم .این
بانک به جای اینکه پس از معوقات از حقوق ضامن پول کم کند ،طی ســه
اخطار به مشــتری آن هم در نهایت ســعه صدر کمک میکند تا مشــکل به
نحو احسن رفع شود تا نه سیخ بسوزد نه کباب .من در بانکهای دیگر هم
وام دارم اما پس از یک بار تعویق در اقساط فوراً با ضامن تماس میگیرند
و آبروریــزی میشــود .امیــدوارم بانک هــا در این زمینه کمی اخالق پیشــه
کنند و قانونمداری را برای وام گیرندگان کالن بیشتر استفاده کنند تا ما وام
گیرندگان  5میلیونی  10میلیونی.

نامه
مخاطب

با وجود گازرسانی به روستای ساسنگ
شهرستان مینودشت ،اهالی همچنان بیبهرهاند

خانه ما سرد است
اینجا زیر آفتاب کمی گرم میشویم
نام محفوظ  -روســتای ساسنگ شهرســتان مینودشت :این روزها که هوا
ســرد شــده و نــه فقط از تهــران بلکه حتــی از تبریــز و ارومیه خبــر تعطیلی
مــدارس بــه خاطر شــرایط اضطــراری آلودگــی هوا شــنیده میشــود ما در
روســتای ساسنگ شهرســتان مینودشــت هوای پاکیزهای تنفس میکنیم و
ریه هایمان از لطافت طبیعت پروخالی میشود اما این همه ماجرا نیست.
در همین روستای ساسنگ که با فاصله اندکی از شهر واقع شده و ارتفاعش
از سطح دریا آن قدری نیست که زمستانهای پر از یخ و دشوار داشته باشد
بتازگی و همین امســال پروژه گازرســانی به ســرانجام رســیده است .افتتاح
خط لوله گاز را در تابســتان  96با نصب کنتور گاز در مســجد روســتا و انجام
تشــریفات اداری و حضــور مســئوالن جشــن گرفتند اما نصب کنتــور منازل
روستا به زمانی نامعلوم موکول شد .با رسیدن پاییز و سرد شدن هوا اهالی
بــرای نصب کنتــور و اســتفاده از خط لوله بــه اداره گاز شهرســتان مراجعه
کردند و ماجرا از همین جا شروع شد.
اداره گاز نصــب کنتــور را منــوط به تأییــد دهیاری و بنیاد مســکن کرده و
ازآنجــا کــه اغلــب خانههای روســتا بدون رعایــت ضوابط بنیاد مســکن در
گذشــته ســاخته شــدهاند و طرح هــادی روســتا بتازگــی بهتصویب رســیده
و مردم اطالع درســتی از ضوابط ســاخت و ســاز و شــرایط مندرج در طرح
نداشــته و ندارند بســیاری از اهالی روســتا هنوز موفق نشــدهاند از خط لوله
گاز اســتفاده کننــد .آنها هم که تمام مدارک و ضوابــط مورد نظر دهیاری و
بنیاد مســکن را تهیه کرده و پروندهشــان تکمیل است باید در نوبت بمانند
تا کارشناس اداره گاز برای بازدید از خانه هایشان و نصب کنتور به آنها سر
بزند .کارشناس اداره گاز هم که دوری راه از مرکز استان و دالیلی غیرشفاف
را بهانــه کــرده و هر زمــان که خودش تشــخیص بدهد بــرای بازدید از یکی
دو خانــه به روســتا میآیــد مابقی را بــه بازدیدهای بعدی موکــول میکند.
از ســوی دیگــر تهیــه نفــت بســیار دشــوار شــده و همچنــان راهی جــز قطع
سرشــاخههای جنگل برای تهیه هیزم باقی نمانده است .دیروز صبح یکی
از زنــان روســتا را در کوچه دیدم کــه همراه دختر کوچکش زیر آفتاب ســرد
زمســتان ایستاده اســت .دخترک شــال گردن و کاله را دور خودش پیچیده
و از ســرما میلرزید .میپرســم چرا نرفتی مدرســه؟ مادرش میگوید سرما
خورده اســت .میپرســم چرا در کوچه ایســتاده اید؟ میگوید خانه ما ســرد
است .اینجا زیر آفتاب کمی گرم میشویم.
از خودم میپرسم براستی کدام زندگی بهتر است؟ در کالنشهرها باشی
و دود و غبار و وارونگی هوا در زمستان سالمتی ات را تهدید کند یا در روستا
باشی و از سرما و از فقدان امکانات از خانهای که باید گرم باشد و نیست به
آفتاب کوچه پناه بیاوری؟ از مســئوالن درخواســت پیگیری مشکالت اهالی
روستا را دارم که با وجود گاز در روستا باید همچنان در سرما زندگی کنند.

طرح  :علی میرایی

ëëقیمت زمین و مسکن را دستوری کم کنید
آقــای طاهرزایی در تماس با روابط عمومی :اگر ارزش بانکها را میتوان
به طریقه دســتوری کــم کرد ،میتوان قیمت زمین در شــهر تهــران و دیگر
نقاط کشور را که میلیاردی رقم گذاشتهاند با برنامهریزی و دستوری کاست،
بــا ایــن کار فاصله طبقاتی کم خواهد شــد و پول ملی آســیب نخواهد دید.
شــهرداری و دولــت و مجلــس در قیمتگذاری دســتوری زمیــن میتوانند
عوامل اصلی باشند .با سپاس
ëëسهم اطالعرسانی در درمان
 0938...263در پیام ارسالی به ایران :طبق اعالم رسمی وزارت بهداشت
بیش از  80درصد مرگ و میر بر اثر بیماریهای غیرواگیر از جمله بیماری
قلبی -عروقی ،دیابت ،سرطان و بیماریهای ریوی و تنفسی است .مسلماً
آگاهی بخشــی و اطالعرســانی و اهمیــت دادن به این واقعیــت با حمایت
از بیمــاران و تأمیــن امکانات ،در کاهش این معضل بســیار نقش ســازنده
دارد .به طور مثال تشــکیل مرتب سمینارهای پزشکی و بهرهگیری از نقطه
نظرات صاحبنظران متخصص و باتجربه همراه با تحقیق و پژوهش قطعاً
سرانجام مفیدی دربرخواهد داشت .به طور مثال شرکت استادان سرطان
شناســی جهــان در همایــش با ایــن موضــوع در تهــران باعث شناســایی و
آشــکار شدن عوامل پدید آمدن سرطان و راهکارهای مبارزه با این بیماری
خطرناک میشود.
ëëتالش برای چهره ایرانی اسالمی شهرها
آقای ســمندریان -یــزد در تماس با روابط عمومی :تالش شــهرداریها و
بخشداریهای سراسرکشور برای مطابقت نمای ظاهری شهرها با سبک و
معماری اســامی ،به نوبه خود عامل بســیار تأثیرگذار برای ترویج ،تبلیغ و
دلبســتگی عامه مردم به مکتب قرآن مجید و اســام است .امیدواریم این
نهادها با همکاری شــوراهای اســامی از این حیث مصمم به عمل و اجرا
شوند بخصوص در بافتهایی که قرار است انشاءاهلل نوسازی بشوند.

شــبکههای خوبی هم هستند اما نسخه
مشــابه اینســتاگرام رو نداریم وگرنه اگر
بــه اغتشاشــگری و اینــا باشــه وضعیت
اینستاگرام به مراتب بدتر از تلگرامه.
ëëفیلترینــگ نقــض حقوق شــهروندی
است
علیمحمودپور-کانالتلگرامروزنامه
ایران:فیلترینگنقضحقوقشهروندی
اســت چون مردم حــق دارند کــه آزادانه
به شبکههای اجتماعی دسترسی داشته
باشــن امــا در ایــران رســانههامون کــه از
حقوق مردم دفــاع نمیکنن پس مردم
باید خودشــون از حقوق خودشون دفاع
کنن و شــبکههای اجتماعی ایــن ابزار رو
بهمــون مــیداد اما بــا فیلترینگ همین
یه حق هم ازمون ســلب شده .مسئولین
رو هــم کــه نمیشــه هیــچ جــا پیــدا کرد
پس لطفاً بفرمایید ما بــرای اعتراض به
وضعیت خودمون باید چه کنیم؟
ëëصدا و سیما فضا را باز کند
:0919...774جای فیلتر ،صدا و سیما
به نهادهای مخالــف و مردمی فرصت
بــده بــا مناظرههــای سیاســی ،دینــی و
عقیدتــی و ...که تیپهــای مختلفی در
اون شــرکت داشته باشن ،گامی هرچند

تیترهای
برتر
ایمــان یاوریــان ،خواننــده روزنامــه
هر هفته تیترهای روزنامه از سهشنبه
تــا دوشــنبه هفتــه پیــش را بررســی
میکند و به تیترهایی که در صفحات
مختلــف «ایــران» انتخــاب کــرده،
امتیاز میدهد.
تیترهای انتخابی این هفته «ایران»:
ëëگزارش
ویراژ روی اعصاب گردشگران
مهاجرت روی مدار صفر درجه
رؤیاهایی که به دار میکشیم

نظرات و دیدگاههای مخاطبان «ایران» درباره متن و حواشی فیلترینگ شبکههای اجتماعی

فرصتهاییکهبافیلترمیسوزند

حسن فرامرزی  -حمیرا عالیی

همچنان که انتظار میرفت ،فیلترینگ شــبکههای اجتماعی موضوع داغ
هفته گذشته بود .گرچه تعداد منتقدان فیلترینگ اپلیکیشنهای پیامرسان
به موافقــان میچربیدند اما اقلیــت موافقی هم در کار بودنــد از موافقانی
که مثل صدا و ســیما مدعی بودند مردم بعد از بســتن تلگرام و اینستاگرام،
آنقدر کیفور و سرحال شــدهاند که بانی فیلترینگ را شب و روز دعا میکنند
که آنها را از شر اعتیادی خانمانسوز نجات داده است تا موافقانی که با پیش
کشــیدن امنیت ملی ،اســتدالل میکردند چرا ایرانیها باید در شــبکههای
پیامرســانی حاضر باشند که ِســرورهای آن در یک کشور بیگانه قرار دارد آن
هــم وقتی که نمونههای ایرانی این اپلیکیشــنها کنار گــوش ما وجود دارد.
اما مخاطبان «ایران» نیز در هفتهای که گذشت ،دیدگاههای خود را در این
باره با ما در میان گذاشــتند .خوشبختانه نظرات متنوع مخاطبان ما ماکتی
واضح از آن چیزی اســت که این روزها ایرانیها در نشست و برخاستها و
بحثهای شفاهی و مکتوب خود دنبال میکنند.
ëëمحدودیــت دسترســی بــه اینترنــت
عجیبنیست
صــادق بابایــی  -کانــال تلگــرام
روزنامه ایران :در تمــام دنیا حوزه دیتا
و اطالعــات موضوع امنیت ملی تلقی
میشود به طوری که دولتها برای این
حوزه برنامههای خاص و اســتراتژیک
دارند و هیچ کشــوری نیست که دیتای
کشــورش را به غیر بســپارد چرا که این
موضــوع امنیــت ملی اســت .از جمله
کشــورهای ابرقدرتــی کــه در این زمینه
وجود دارد ،میتوان به امریکا و روســیه
اشاره کرد .همان طور که در آشوبهای
داخلــی در امریــکا ایــن حــوزه بشــدت
مــورد تعقیب قرار گرفــت و نتیجهاش
اتمام آشــوبها بود یا در موارد دیگری
در ترکیه و یونان و اسپانیا که همه درگیر
کندی اینترنت شــدند .پــس میبینیم
که حــوزه زیرســاخت در همه کشــورها
دســت مدیران همان کشــور است و در
مواقعــی که امنیــت ملی آن کشــور به
زعم سران آن مملکت در خطر باشد،
حتماً به ســراغش میروند و به عنوان
ابــزار تهدیــد بــا آن مقابلــه میکننــد.
ایــران هــم در ایــن موضــوع از دیگــر
کشــورها مستثنی نیســت اما متأسفانه
دشــمنان خارجــی همیشــه ایــران را از
دیگــران جــدا میبینند و بــرای همین
هر عملکردی در ایران با بازخوردهای
عجیب و غریب مواجه میشود این در
حالی اســت که محدودیت دسترســی
به اینترنت در تمام دنیا اجرا میشــود
و چیــز عجیبــی نیســت در نتیجــه من
موافق اســتفاده از شــبکههای اینترنت
داخلی هستم .با این روش همه کسب
و کارها هم به کارشان میرسند و کسی
متضــرر نمیشــود .مگر کســب و کارها
غیر از پول به چیز دیگری میاندیشــند
و مگــر غیــر از این اســت کــه اکثــر آنها
بــرای بــازار داخلــی برنامــه دارنــد؟
پــس میتوانند همــان پول را در بســتر
شبکه ملی به دســت بیاورند و به بدنه
اشتغال هم ضربهای نخورد.
ëëبا فیلتر ،کار پســرم به مشــکل خورده
است
ســپیده مرکبی -تماس تلفنی :پســر
مــن یــه کانــال  20هــزار نفــری در حوزه
لبــاس داشــت و از ایــن طریــق کســب
درآمــد میکــرد ،حــاال بــا ایــن اوضــاع
کســب وکار عده زیادی به خاطر همین
فیلتر کردن تلگرام و شبکههای مجازی
خوابیده همیــن جوری اقتصــاد خوبی
داشتیم که این فیلترم بهش دامن زده.
البته همین االن داره مثل همه مردم با
فیلترشــکن کار میکنه اما آخه این چه
کاریــه فقط یه پول اضافــهای باید بابت

فیلترشــکن بدیم .کار رو باید از اســاس
درســت کنن و به وضع مردم برســن نه
اینکه صورتمسأله رو پاک کنن.
ëëهیچکسبوکاریمستقیماً
برپایهتلگرامنیست
 :0936...331هیــچ کســب و کاری
مســتقیماً بــر پایــه تلگرام نیســت .فقط
وابستگی کسب و کارها به تلگرام هست.
کســب و کاری کــه بخــواد رو کســب و کار
دیگه سوار شه ،همون بهتر که نباشه.
ëëبیاییدجوگیرنباشیم
بــدون نــام  -کانــال تلگــرام روزنامه
ایــران :مگــر مــا در اینترنــت چــه کار
میکنیم که بخواهیم از پیامرســانهای
داخلی استفاده نکنیم .متأسفانه مردم
آنقدر جوگیر شدهاند که انگار همهشان
تحت تعقیب ســازمانهای اطالعات و
امنیت هســتند و اگر از شــبکههای ملی
اســتفاده کننــد ،تمام اطالعاتشــان لو
مــیرود واال چند تا کانــال جوک و اخبار
و آشــپزی و بادی بیلدینگ و سه چهارتا
گــروه فامیلــی و عکــس و تولــد کــه این
حرفها رو نداره.
ëëتلگرامبیجهتبزرگشدهبود
نــام محفوظ – تمــاس تلفنی :به نظر
من به تلگرام خیلی بها داده شــده بود.
وقتــی مشــتریاش فقط ایرانــه ،باید به
موضوع شــک کــرد .تلگــرام واقعاً هیچ
مزیتــی نســبت بــه بقیــه پیامرســانها
نداشــت کــه اینقــدر بــزرگ شــد .یــک
شــبه اومــد و احتماالً یک شــبه هم بره.
مطمئنــاً یــک ســیبیلی یه جایــی چرب
شــد که بعــد وایبــر ،تلگرام فیلتر نشــد.
وایبر باج نداد همکاری نکرد .وابستگی
بیــش از حــد بــه یــک شــبکه اجتماعی
خطرآفریــن اســت ،مثــل وابســتگی به
تــک محصولــی بــودن .شــما در هیــچ
کشــوری تجمیع همه افراد در یک پیام
رســان را نمــی بینــی ،چــون دســترس
پذیری مطابق الگو ،ســلیقه یا چیزهای
دیگه توزیع میشــه .وقتی مملکتی همه
شــبکهها رو فیلتــر میکنــه یکــی رو بــاز
میگذاره بایــد پیشبینی بکنه که ملت
چه اســتفادههایی از یک پیام رسانی که
آنقدرهــا هــم امکانــات نــداره میکنن.
شــما تو کجای دنیا دیدی یک ســازمان
وابســته بــه دولــت راه ارتباطــی یــک
شــبکه ارتباطــی مثــل تلگرام یــا واتس
آپ را معرفــی کنــد .یــا ایمیــل میــدن
یــا هــر ارگانی خــودش برنامــه خودش
رو داره .وقتــی فــان وزارتخونهمــون
کانــال تلگــرام داره معلومه که فرهنگ
اســتفاده از فضــای مجــازی غلــط
برداشــت میشــه .خبر وزارت خونه ات
بــره رو ســرور روســیه آن وقــت انتظــار
امنیت داری؟

ëëآزادی باشد نیازی به سانسور و فیلتر نیست

زاویه دید

محمد فــرد – شــیراز – ایمیل :برای من به شــخصه
تلگرام تنها شــبکه اجتماعی است که استفاده میکنم
بهمنظــور ارتبــاط بــا دوســتانم ،اســتفاده از مطالــب
آموزشــی موجــود در کانالهایــی کــه مرتبــط بــا حــوزه
کاریام هســت ،خریــد و اطــاع از اخبــار .تنهــا ضــرر
احتمالــی تلگرام برای سیاســتمداران ،اطــاع مردم از
اخبار سیاســی اســت .خب خیلی از ما عضو کانالهای
اخبــار داخلی و روزنامههای داخلی هســتیم؛ اما اینکه
چه باعث میشود کانالهای دیگر را ترجیح دهیم ،این
اســت که احســاس میکنیم تمام اخبار را از کانالهای
داخلی نمیتوانیم بشنویم یا دست کم دارای نواقصی
اســت .اگر دولت تمام اخبار و وقایع کشــور و ضعفها
و قوتها را چــه در عرصه داخلی و بینالمللی صریح
و شــفاف برای مردم بازگو کند چه لزومی دارد افراد به
سمت رسانههای خارجی کشیده شوند؟
متأســفانه مــا افــرادی هســتیم کــه تمــام
کاســتیهایمان یا مشکالتی که در کشور رخ میدهد-
از قبیل راهپیمایی اخیر -را به نیروهای خارجی نسبت
میدهیم و راجع به توانمندیهایمان اغراق میکنیم.
نــه مســئوالن به مــا مــردم اعتمــاد دارند نه مــردم به
مســئوالن .آزادی ابــراز نظــر مخالف اگر وجود داشــته
باشــد نیــازی بــه پنهانــکاری و سانســور نیســت .فیلتر
تلگــرام آیــا موفق بــوده؟ به نظرم خیــر .فقط زحمت
نصب فیلترشــکنهای مختلف به افراد تحمیل شده.
خیلــی از مطالب آموزشــی و مفید هم از مــردم دریغ
شــده ،چرا فقط بــه نکات منفی تلگــرام میپردازند؟!
چون فقط دید سیاسی نسبت به شبکههای اجتماعی
دارنــد و کانالهــا را مایــه دروغ پراکنــی در جامعــه
میدانند در زمینه کســب و کار تلگرام عرصه مناسبی
برای افراد بوده که کارشان با فیلتر مختل شده و زمان
گرفتن ســفارش و تحویل به مشــتری بــا تأخیر مواجه
شده که ممکن است خیلی از مشتریان خود را از دست
دهند و افراد زیادی نانشان این روزها آجر شده.

ëëهمهاالنبافیلترشکن
دارنازتلگراماستفادهمیکنن
 :0913...557کــی رو گول میزنیم؟
همه االن با فیلتر شکن دارن از تلگرام
اســتفاده میکنن .فالن ســازمان ،فالن
برنامــه رو فیلتــر میکنــه کــه بــه فــان
ارگان یا دولت بگه آهان دیدی میشه
جلوشو گرفت .بعد میره با فیلتر شکن
وصل میشــه توئیتــر .ملتم چون فقط
دولــت رو جلوی چشــمش میبینه به
دولت فحش میدن.
ëëصداو سیمامردم را احمقفرض نکند
نازنین محرابی  -تماس تلفنی :من
بــا اینکه تلگــرام ،فیسبــوک ،توئیتر یا
بقیه شبکههای اجتماعی فیلتر هست
مشــکلی ندارم اما مشــکلم اونجاست
کــه اوالً هیــچ شــبکه خــوب جایگزینی
وجــود نــداره و همیشــه مــردم از یــک
شــبکه خارجــی بــه شــبکه دیگــه کوچ
میکنــن و این قضیه هر دو ســال یهبار
اتفاق میافته .مشــکل بعدی هم اینه
که چرا مسئولین مخصوصاً صداوسیما
ملت رو جاهل فرض میکنه چرا اصل
قضیه رو زیر ســؤال میبــره و با پخش
برنامههای مضحک ،شــعور مخاطب
رو مســخره میکنه .بخش خبر شــبکه
ســه یه گزارش از مــردم پخش کرد که
دارنــد میگــن از وقتــی تلگــرام قطــع
شده ،زندگی ما بهتر شده ،به همدیگه
ســر میزنیــم ،وقتمون تلف نمیشــه.
آخــرش هم یک پــارک نشــون داد که
بچههــا دارن تــوش بــازی میکنــن....
آخــه ایــن حجــم از تناقــض و زودباور

پنداشــتن مخاطــب آدمــو عصبــی
یکنه.
م 
ëëاگر همــه چیز اصالح شــود فیلترینگ
نیازنیست
ناصر حکامی  -اهواز  -تماس تلفنی:
ما سالهاست دنبال اصالحات هستیم
و حتــی حزبهــای زیــادی با این اســم
داریم اما کشــورهای همسایه ما یه شبه
اصالحــات انجام دادن و ما رو حســرت
بــه دل گذاشــتن .واقعاً اگر عــزم و اراده
قــوی بــرای اصــاح امــور وجود داشــته
باشه ،شاهد این همه شلوغی و بلبشو و
هرج و مرج و فیلتر نمیشیم.
ëëشبکههایاجتماعیرا
خرجاعتراضاتدرستبکنیم
 :0914...125ای کاش از شــبکههای
اجتماعــی اســتفاده میشــد بــرای
اعتراض به آلودگی هوا ،به بی شهامتی
مســئولین بــرای حــل و فصــل ســریع
آلودگــی هــوا و قحطــی آب ،بــه ارائــه
50میلیــارد دالر یارانــه انــرژی -ماهانه
نفری  200هزار تومان -که عامل اصلی
کم بارشی و آلودگی هوا است ،به سهم
گورخوابهــا و ثروتمنــدان از این یارانه!
ای کاش اعتراضات به این مســائل بود
کــه در این صورت حتی اگر شــبکه ملی
اینترنت بود ،هم فرقی نداشت.
ëëما نسخههای مشــابه داخلی تلگرام را
داریم
تینا زاکــری –  :0912...518به نظر من
هدف فیلترینگ فقط تلگرام بود چرا که
ما نسخههای مشابه تلگرام را در داخل
داریــم مثــل موبوگــرام و ...کــه انصافــاً

کوچک به سوی اعتمادســازی برداریم
وگرنه هرچه بیاعتمادی عمیقتر بشه
در اون صورت دشــمن بیشــترین بهره
یبره.
رو م 
ëëفیلترشبکههایمحبوب
سطح افسردگی و ناامیدی را باال میبرد
شــکوفه – کانال تلگرام ایران :به نظر
مــن فیلتــر کــردن شــبکههای مجــازی
پــر بازدید که نشــان از پر طرفــدار بودن
و مــورد عالقهمنــدی مــردم اســت کار
درســت و اصولی محســوب نمیشــود.
این شــیوه رفتــاری بیشــتر خشــم افراد
جامعــه را دامــن میزنــد و ســطح
افســردگی و ناامیــدی را بیشــتر بــاال
میبــرد .از طرفــی نارضایتــی عمومــی
نسبت به مسئوالن و عملکرد آنها را هم
به نســبت قابل مالحظهای باال میبرد.
ایــن روش ماننــد آن میمانــد کــه مثالً
بــرای تنبیه کودکی بهترین عروســکش
کــه بســیار آن را دوســت دارد و وابســته
او شــده را گرفته و در کمــدی بیندازید و
درش را هــم قفل کنید ضربــهای که به
روح و روان او وارد میشــود بســیار زیــاد
اســت اگر قرار باشــد جامعهای را به راه
درســت هدایت کنیم ،باید از شیوههای
عاقالنهتری استفاده کرد.
ëëبافیلترچیدرستمیشه؟
 :0912...562بــا فیلتر چی رو میشــه
درســت کرد .بر فرضم فیلترو برداشتن
خب بعدش مشــکل بیکاری چی؟ فقر
و کــم آبی چی؟ پالســکو چــی؟ دزدی و
خیلی چیزای دیگه .اگه یه نفر یه سیب
بــدزده پدرشــو در میــارن چــرا اونــی که
میلیاردها میدزده کاریش ندارن.
ëëکنایهخوبمجریتلویزیون
بهصداوسیما
محمدحسین دیزجی –:0914...882
یکــی از مجریهــای تلویزیــون روی
آنتــن زنــده تلویزیون حــرف خوبی زده
و در کنایــه بــه اون گــزارش پــر از تظاهر
صدا و ســیما گفته از وقتی تلگرام فیلتر
شــده بچههــا بیشــتر به مادرشــان ســر
میزننــد چون باید هر روز بروند برایش
فیلترشکن جدید نصب کنند.ای کاش
مدیــران کشــور ســعی نمیکردنــد کــه
واقعیتها را وارونه نشــان بدهند چون
بــا وارونه نشــون دادن واقعیتها شــما
نمیتونیــد افکارعمومــی رو مدیریــت
کنیــد و باالخــره دیــر یــا زود دم خروس
بیرون میزنه.
ëëنمیشــود گفــت ایــن همــه معترض
آدمفضاییبودهاند
احســان دینارونــد – تمــاس تلفنی:
ایراد مدیران کشــور ما این اســت که به
جــای اینکه به مظروفهــا توجه کنند و
مظروفهــا را درســت کننــد ظرفها را
میشــکنند در صورتــی کــه با شکســتن
ظرفهــا نمیتوانیــد آن مظــروف را از
بین ببرید .تلگرام یا هر شبکه اجتماعی
دیگر ظرفی بیش نیســت و اگر مدیران
جامعــه مــا میخواهنــد ایــن ظــرف را
بشکنند متوجه باشــند که مظروف این
ظــرف کــه درد دلهــا و اعتراضهــا و
نقدهــای ایرانیهاســت از بین نخواهد
رفــت .به جــای این کارهــا بروند ببینند
که حرف حســاب مردم چیســت و آنها
بــه چــه چیزهایــی اعتــراض میکنند و
همانهــا را رفع و رجوع کنند تا این قدر
در توصیف ملت به تکلف نیفتند چون
بــه هر حــال نمیشــود گفــت این همه
معتــرض آدم فضایی بودهاند و ایرانی
نبودهاند.

ëëتاریخ
مالک ابدی سکوی اول محبوبیت
مــارش میهنپرســتی از زبــان
سربازان وطن
ëëاجتماعی
ســالی یک بــار گوش به زنــگ زلزله
هستیم!
تمام آرزوهایم بر باد رفت
ارتبــاط بیــن «هــارپ» ،زلزلــه و
خشکسالی!
ëëفرهنگ و هنر
کلکسیونی تیره از فریب و ابهام
برگزیدگان ادبیات ایران
در  10سالگی «جالل»
فکــر میکنــم در دوران نوجوانــی
منجمد شدهام
قابــی کوچک بــرای واقعیتی بزرگ
و پیچیده
قلندر آواز ایران  85ساله شد
ëëپایداری
جنگ ،انسان دیگری از من ساخت
ëëزندگی
عشقی که قبل از مرگ خندید
ëëورزشی
ماجرای پهلوانی که نمرد
صفر -صفرهای کسلکننده
لیگ برتر عجایب!
ëëسیاسی
تریبــون یکطرفه «صدا و ســیما» به
روایت آمار
ëëاقتصادی
خشــونت خیابانــی ،آفــت بهبــود
اقتصادی
ëëرسانه
نگذاریم مطبوعات کودک بمیرند
امــا ســه تیتــر برتــر و جــذاب هفته از
نظــر خوانندگان به ترتیــب عبارتند
از« :رؤیاهایــی که به دار میکشــیم»
از گروه گزارش« ،ماجــرای پهلوانی
که نمرد» از گروه ورزش و «عشقی که
قبل از مرگ خندید» از گروه زندگی.
پــی نوشــت« :رؤیاهایــی که بــه دار
میکشــیم» تیتر زیبای گروه گزارش
از دید نشــانه شناســی قرابت بسیار
نزدیکــی بــه زندگــی زنــان قالیباف
دارد« .دار» در اینجــا البتــه ایهــام
دارد ،هــم دار قالــی و هــم مــرگ
رؤیاهــا ،تضــاد زیبایــی کــه در تیتــر
وجــود دارد یعنــی بــه دار کشــیدن
رؤیاهــا یــادآور ناهمگونــی زندگــی
این زنان است ،همان سرانگشتانی
که نقشهای بهشــتی را بر دار قالی
میبافــد دقیقاً همان سرانگشــتان،
خشــونت زندگــی دوزخی بیــرون از
آن نقشهــا را هم لمــس میکنند،
دو نقشــی کــه بــه انــدازه جنــت
تا جهنم با هم فاصله دارد.

خوانندگانمحترمروزنامه
ايران با اين سه پل ارتباطي
با ما در ارتباط باشند:
تلفن84711129:
سالم ايران88769075 :
روابطعمومی88769074:
پيامك3000451213:
ايميل:
khanandegan@icpi.ir

