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 3وجه دیگر از ماجرای
ادعای شکنجه
در روزهای اخیر یک کارگر بازداشتی در ماجرای
هفت تپه مدعی شده در دوران بازداشت اش
شکنجه شده که بازتاب گسترده ای در فضای
مجازی پیدا کرده است و افراد به مثابه «هر کس از
ظن خود» درباره این ادعا اظهارنظر کرده اند .اما
فارغ از صحت و سقم این ادعا  -که البته در جلسه
عصر روزگذشته از سوی وزیر اطالعات به قوت
رد شد-به نظر می رسد طرح آن و بازخورد ش
در رسانه ها دستاوردها و عبرت هایی برای ما
دارد که متأسفانه در جنجال رسانه ای کمتر به
آن توجه شده است.
 - 1قانون اساسی جمهوری اسالمی ایــران
را به حق باید مترقی ترین قانون تاریخ ایران و
یکی از کامل ترین قوانین اساسی در جهان
قلمداد کرد .قانونی که هم مبانی ایدئولوژیک
مدنظر جمهوری اسالمی را تأمین و هم از حقوق
شهروندی اتباع خود (که آن هم بخشی از مبانی
عقیدتی جمهوری اسالمی است) حراست می
کند 40 .سال پیش قانون اساسی در اصل 38
ن
ی گرفت 
خود تصریح کرد که هر گون ه شکنج ه برا 

اقــرار یا کسب اطــاع ممنوع اس ـت .ایــن اصل
حتی می گوید اجبار شخص به شهاد ت ،اقرار
یا سوگند ،مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و
سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است .این اصل پا
را از این هم فراتر می گذارد و برای محکم کاری
تأکید می کند هر گونه هتک حرمت و حیثیت
فرد بازداشت شده هم ممنوع و موجب مجازات
اسـت .در روزهــای گذشته ،رئیس قوه قضاییه
دستور پیگیری ادعاهای اسماعیل بخشی را
داده است .مشاور رئیس جمهور و یک عضو هیئت
رئیسه مجلس هم از دستور رؤسای قوای مجریه و
مقننه دراین باره خبر داده اند .بنا بر این برخالف
آن چه جریان های خارجی تبلیغ و ادعا می کنند
قانون اساسی امروز متروک شده ،در عمل می
بینیم که در پی ادعای یک متهم آزاد شده ،رؤسای
سه قوه دستورهای ویژه برای پیگیری می دهند
و این نشان می دهد که قانون اساسی به عنوان
یک میراث گران بها همچنان در حال اجراست
و بی شک اتکا به این قاموس ملی و استفاده
از سازوکارهای قانونی کلید حل بسیاری از
مشکالت موجود کشور است.
 - 2درایــن بــاره البته یک انتقاد جــدی وارد
است و آن این که به نظر می رسد ،دستگاه های
مسئول ،در اطالع رسانی از پیگیری ماجرا تأخیر
داشتند .فاصله طرح ادعا تا موضع گیری اولین
مسئول موجب شد که جریان معاند به راحتی با
ادبیات سازی معاندانه ،بخشی از افکار عمومی
را از روایــت خود متاثر کند .با گسترش فضای
مجازی ،ایــن الگوی تکراری در مــاه ها و سال
های اخیر بارها تکرار شده است .به عنوان نمونه
ادعا می شود که فالن فعال مدنی اعــدام شده

است ،موج هدفمند هشتگی در فضای مجازی
شروع و پس از آن که سوابق فرد و همکاری او با
گروه های تروریستی پس از چند روز اعالم می
شود ،بسیاری از کسانی که ندانسته با این موج
همراه شده بودند ،عمال دچار تردید جدی درباره
تصورقبلی خود می شوند .در ماجرای اخیر هم
به نظر می رسد تأخیر در موضع گیری و اطالع
رسانی دربــاره دستور رسیدگی موجب ایجاد
بستری برای سوء استفاده و طرح شایعات شد.
 - 3این نکته راهم نباید از یاد برد که در روزها و
هفته های گذشته و در پی اعتراض های کارگران
هفت تپه ،رسانه ها و مسئوالن بسیج شده بودند تا
مشکالت این کارگران حل شود .دو وزارتخانه کار
و اقتصاد هم پای کار آمدند و پرداخت حقوق عقب
افتادهکارگراناینشرکتآغازشد.شنبهگذشته
نیز مدیر اجرایی شرکت نیشکر هفتتپه خبر
داد که مراحل اورهال و تعمیرات کارخانه رو به
اتمام است و پس از اتمام اورهال و در مدت زمان
کوتاهی آماده کار و تولید خواهد شد تا کارگران
بتوانند به صورت کامل در کارخانه مشغول کار
شوند و عمال موضوع به صورت یک مطالبه صنفی
درآمد که تاحد زیادی محقق شده است .هرچند
به نظر می رسد ادعاهای یک کارگر مبنی بر
شکنجه وی ،عم ً
ال مطالبات صنفی و اقتصادی
این کارگران را که در مسیر حل و فصل شدن
بود ،به حاشیه برد و تمرکز رسانه ها از مشکالت
اقتصادی این کارگران عم ً
ال به یک مسئله فرعی
و سیاسی و امنیتی تغییر جهت پیدا کرد .مسئله
ای که می توانست بدون طرح رسانه ای موضوع
(حداقل پیش از آزمایش سازوکارهای قانونی) به
نتیجه بهتری برسد.

پاسخ وزیر ارشاد به سوال نمایندگان مجلس درباره قاچاق کتاب
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در پاسخ به سوال شهاب نادری ،نماینده پاوه،
جوانرود ،ثالث باباجانی و روانسر در مجلس ،درباره علت تضعیف حقوق
انتشارات و اهل فرهنگ کشور گفت :قاچاق کتاب که در سوال آقای نادری
به آن اشاره شده ،از مسائل مهم و اساسی در سالهای اخیر است که افزایش
داشته و یک بلیه جدی است .به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،سیدعباس
صالحی با بیان اینکه اقداماتی با هدف توقف این رویه صورت گرفته است،
افزود :برخی اتفاقات و برنامهها نیز ،نیازمند کمک نهادهای مختلف ،از
جمله مجلس است.
وی ادامه داد :کارگروه صیانت از نشر با هدف مبارزه با قاچاق کتاب تشکیل
شده است که اعضای آن از اتحادیه صنفی ،نیروی انتظامی ،قوه قضاییه و
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی هستند و در کشف و ضبط بخش قابل توجهی
از کتابهای قاچاق موفق بود ه است.
صالحی افزود :در فاصله دو ماه گذشته ،یک میلیون کتاب قاچاق توسط این

کارگروه و به همت نیروی انتظامی کشف و ضبط شد .وی گفت :حفاظت از
ناموس فکری و اقتصادی مولف و ناشر اتفاق خوبی است .زمانی که معاون
فرهنگی وزیر بودم به عنوان دغدغه شخصی ،موضوعات حوزه کتاب را
پیگیری میکردم و اکنون نیز ،به دلیل ارتباط وسیع با ناشران ،این مسئله
دغدغه جدی من است .وی تصریح کرد :در چند ماه اخیر شبکه وسیعی
از صدها بساطی و کتاب فروشیهای جزئی و کلی و ناشران میانی منهدم
شد ،این کار نشان دهنده آن است که ما در این مسیر جدی هستیم؛ هر
چند کسانی که در فضای قاچاق نشر بودند به دلیل پرسود بودن این حوزه،
همچنان در آن حضور فعال دارنــد ،تهدید میکنند و حرکتهایی انجام
میدهند بنابراین امیدواریم کشف این شبکهها فضای امن و آرامی در حوزه
نشر و کتاب ایجاد کند .در همین حال ،نمایندگان مردم در خانه ملت ،از
پاسخهایوزیرفرهنگوارشاداسالمیدربارهعلتتضعیفحقوقانتشارات
و اهل فرهنگ قانع نشدند.

خانه ملت-احمدمازنیرئیسکمیسیونفرهنگیمجلس گفت:اختصاصتسهیالتپنجمیلیونتومانیبرایماهعسلزوجهایجوانوارتقایمبلغوامازدواجاز ۱۵به ۲۵میلیونتومانبرای
هرزوجازمصوباتمهمبرایارائهبهکمیسیونتلفیقاست.ویافزود:براساسمصوبهایکه برایارائهبهکمیسیونتلفیقبودجه ۹۸مجلسبهتصویبرسید،برای پسرانیکهتاقبلاز ۲۴سالگی
ازدواجکنند،مبلغ ۳۰میلیونتومانوبرایافرادباالی ۲۴سالمبلغوامازدواج ۲۰میلیونتومانباشدوبرایدختراننیزدرهرسنیکهباشند،مبلغ ۲۰میلیونتوماندرنظرگرفتهشود.

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

پیامك2000999 :

تلفن051 37009111 :

•• همه می گویند چرا دکترها کارت خوان
ندارند اگر مثل همه جای دنیا حساب های
بانکی بررسی شود دیگه فرار مالیاتی نداریم
دکترها هم مجبورند پول نقد رو باالخره به
حساب بانکی شون واریز کنند .اداره مالیات
اگه حساب ها را بررسی کنه خیلی راحت
جلوی فرار مالیاتی و پول شویی گرفته می شه
ولی همیشه صاحبان قدرت و پول مخالف این
موضوع هستند و مانع می شوند.
•• در تایید حرف دوستی که فرموده بودند در
برخی از زایشگاه ها به زنان حامله فحاشی
مــی کنند بــایــد بگویم متاسفانه درســت
است،حرمت هیچ چیز را نگه نمی دارند .بی
دلیل نیست تا چند دهه آینده جمعیت کشور
نصف می شود و آن ها هم همه پیر هستند.
•• مسئوالن شعارهای مردمی می دهند
ولی آن چه در عمل اتفاق می افتد فقیر شدن
اکثریت مردم است.
•• روحانی گفت که امروز کاالهای اساسی
را ما با ارز  ۴۲۰۰تومانی وارد میکنیم ،ولی
اف ــرادی هستند که همین کــاالی اساسی
۴ ۲۰۰تومانی را به خارج از مر زها قاچاق
میکنند تا بادو برابر قیمت بفروشند .جایگاه
رئیسجمهورجایگاهبایدونبایدگفتننیست.
چون ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز به ریاست
رئیسجمهور تشکیل مـیشــود و مبادی
ورودی و خــروجــی کشور در دســت دولــت
است .تعیین سیاستهای واردات کاالهای
اساسی ،توزیع و هدایت آن نیز با دولت است.
•• چــرا هنوز بسته حمایتی دولــت به بیمه
شدگان تامین اجتماعی تعلق نگرفته؟ یکی
از مسئوالن تامین اجتماعی در شبکه خبر
گفت که بعد از واریز بازنشسته ها و مستمری
بگیران تامین اجتماعی برای کسانی که بیمه
تامین اجتماعی هم هستند واریــز می شود

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

ولی هنوزخبری نیست!
•• خردادماه برای کارت ملی هوشمند ثبت
نام کردم،اوال که به اجبار باید در همان محل
عکس می گرفتی ثانیا بعد از گذشت هفت
ماه هنوز کارت ملی نیامده،فقط ادعا داریم!
•• سهامداران پدیده نفله وداغــون شدند به
فریادشان برسید.
•• احتراما در  97.9.28پــرواز هواپیمایی
ماهان کیش  -مشهد باشماره پرواز ۱۰۴۵با
تاخیر  ۱۸ساعت انجام شد .در این فاصله
هیچ اقدامی برای پذیرایی و اسکان مسافران
انجام نشد،حتی یک لیوان آب هم به مردم
نــدادنــد و پ ــرواز جایگزین که در صبح روز
بعد انجام شد حتی یک صبحانه ندادند.
درخواست پیگیری دارم.
•• تیمی کــه چند ســالــه رده اول آســیــا رو
دراختیار داره ومدعی قهرمانی توی جام
ملت هاست،باید اون قدر ابهت واعتماد
به نفس داشته باشه که زیــر فشار روانــی
نباشه!دوست عزیزی که میگی کی روش
می خواد فشار روانی ازتیمش دور باشه،کی
روش قول قهرمانی نمیده تااگه قهرمان
نشد،ازهمه طلبکارتر ازگذشته باشه .با این
که همه می دونند امکاناتی که االن تیم ملی
داره هیچ دوره ای نداشته.پس قهرمانی
تنها چیزی هست که آقای کی روش باید به
دست بیاره.
•• یک ایــر الیــن از خسارت گرفتن یک نفر
که حقش بــوده ناراحت شده واعــام کرده
دیگران نباید بفهمند ونباید رسانه ای می
شد،چرا؟برای چه کارشان را درست انجام
نمی دهند ومردم را دچار استرس وخانواده
ها را نگران می کنند؟ همسر بنده یک دفعه
 ۱۲ساعت پروازش تاخیر داشت من تا صبح
نگران وناراحت بودم وکلی استرس به من

نمابر05137009129 :

وخانواده ام وارد شد وهیچ کس جــواب گو
نبود .مسئوالن ایرالین واقعا خیلی به مردم
ظلم می کنند وقتی توکشور خودمون به مردم
بها ندهند از کشورهای دیگه چه توقعی؟
•• از دولت محترم می خوام اگر توان ایجاد
شغل برای بیکاران را ندارد حداقل یک ردیف
بودجه برای بیکاران در نظر بگیرد چون این
افــراد هم ذره ای در این کشور حق حیات و
زندگی دارند دیگر اجحاف و ظلم در حق این
قشر از جامعه که خود توان ایجاد شغل ندارند
بس است و منابع کشور حق تمامی مردم
جامعه است .
•• واقعا باید دربــاره منطق صــدور این حکم
برای مدیرعاملثامنالحججتوضیحبیشتری
داده بشه .
•• با این شرایط سخت معیشتی چرا برای
کسانی که ازنام نویسی اولیه سهام عدالت
جامانده اند فکری نمی کنند؟ لطفا پیگیری
کنید.
•• از کارخانه ایران خودرو نوشتید که آقای
بــذری فرمودند االن سه نوبت کــاری داریم
بفرماییدکه چندماه است که کارگرهارا لنگ
درهوا نگه داشته اند نه اضافه کار می دهند
ونه سه نوبته کارمی کنند.
••  50ساله ومعلول هستم .قبال درباجه های
بلیتومنکارتاتوبوسشاغلبودممتاسفانه
این شغل رو از ما گرفتند دوتا بچه دارم وخانمم
هممعلولهستند.چندسالیهتویکسوپرکار
می کنم .حداقل هزینه بیمه ام دربیاد .االن
به خاطرکسادی بــازار صاحب مغازه عذرم
رو خواسته.چرا هیچ کس به فکر ما نیست؟
•• شما رو به خدا پیگیری کنید سریع تر سهام
شرکت پدیده شاندیز وارد فرابورس شود تا
ما سهامداران با فروش سهام خود به پولمان
برسیم.





این ستون هر روز خبرها و مطالب پربازنشر و پر بازدید فضای مجازی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار میدهد

برایدیدنفیلمهاوویدئوهاییکهدرستونبازتابدربارهآنهانوشتهایمکافیاستکیوآرکدروبهروراازطریقگوشیهمراهتاناسکنکنیدوازدیدنآنهالذتببرید .

طبق اعالم یک کتاب معتبر علمی

 ۳زن ایرانی در فهرست  ۵۰دانشمند آسیایی قرار گرفتند

نام سه زن ایرانی در کتاب «شرح حال دانشمندان زن آسیا» که اسامی ۵۰
دانشمند در آن ثبت شده است ،به چشم میخورد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،در کتاب «شرح حال
دانشمندانزنآسیا»کهتوسطانجمنآکادمیهایعلومومجامععلمیآسیا
( )AASSAمنتشر شده است در بین  ۵۰دانشمند ثبت شده در این کتاب،
نام سه زن ایرانی به چشم میخورد.طاهره کاغذچی و زهرا امام جمعه ،دو
دانشمند ایرانی هستند که طی نامهای از سوی فرهنگستان علوم جمهوری
اسالمی برای معرفی به عنوان برجستهترین زنان آسیا در علوم و مهندسی
به انجمن آکادمیهای علوم و مجامع علمی آسیا معرفی شدهاند .انتخاب
برترینهای آسیا با بررسی نامزدهای معرفی شده از سوی  ۳۰آکادمی در
منطقه آسیا و اقیانوسیه صورت گرفته است.طاهره کاغذچی ،عضو گروه
علوم مهندسی فرهنگستان علوم و استاد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی

امیرکبیر و زهرا امام جمعه استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی پردیس
کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است.عالوه بر دو دانشمند ایرانی
معرفیشدهازسویفرهنگستانعلومجمهوریاسالمیایران،یکدانشمند
زن ایرانی تبار دیگر به نام مهشید فیروزی نیز از طریق آکادمی علوم استرالیا
به عنوان یکی از دو دانشمند زن برجسته کشور استرالیا معرفی شده که نام و
شرح حال زندگی وی نیز در این کتاب به چاپ رسیده است .وی دارای مدرک
لیسانس و فوق لیسانس مهندسی شیمی از دانشگاه علم و صنعت ایران و
دکترای مهندسی شیمی از دانشگاه کوینزلند استرالیا ست.
کتاب «شرح حال دانشمندان زن آسیا» که حاوی پاسخهای هر یک از ۵۰
دانشمند برجسته زن آسیا به  ۹پرسش است ،با هدف ارائه الگوهای موفق
برای دختران و زنان و تشویق آنان برای پیشرفت و ادامه تحصیل در رشتههای
علمی منتشر شده است.

افزایشپنیسیلینیقیمتخودرووممنوعیتدفاعالکچریازپایاننامه




2.6 M views



3.2 M views

مراسم الکچری برای دفاع از پایان نامه

چوپان محیط زیستی!

بخشنامهای از دانشگاه آزاد در فضای مجازی
منتشر شده که طبق آن تهیه پذیرایی و هدیه
برای جلسات دفاع پایاننامه در این دانشگاه
ممنوع اعالم شده است .این موضوع واکنش
کاربران شبکه های اجتماعی را در پی داشته
است .کاربری در اینباره نوشته« :تا چندوقت
پیش ،اینکار قانونی نبود اما عرف شدید
اقتضا میکرد که پذیرایی وجود داشته باشه.
به طور مثال موز خالدار یا بدون خال در نمره
رساله بسیار اثرگذار بود!»

تصویری از یک چوپان در شبکههای اجتماعی
دست به دست میشود که تحسین کاربران را
هم به دنبال داشته است .ظاهرا در یکی از
روستاهای اطراف یاسوج ،چوپانی گلهاش را
در جنگل های اطراف به چرا میبرد و در کنار
چراندن گلهاش ،زباله های پالستیکی جامانده
از گردشگران شهری را هم از زیر درختان
بلوط جمع آوری میکند .کاربری نوشته« :کار
این چوپان عزیز به انــدازه چندین سازمان
عریض و طویل فرهنگی کارایی داره!» کاربر
دیگری هم نوشته« :ایــن جاست که میگن
دانایی به سواد نیست».

ممنوع شد



2.8 M views

بایدهای ناتمام مسئوالن
انتقاد مجری تلویزیون از «باید باید» گفتنهای
تکراری مسئوالن! بازنشر زیــادی داشــت.
ویدئویی از برنامه پایش منتشر شده که مجری
برنامه در بخشی از آن می گوید« :صحبت های
آقــای روحانی را گوش می کــردم که ایشان
درباره گران شدن قیمت گوشت می گفتند،
دام های بارور ما را قاچاق می کنند که همین
باعث گرانی می شود و ما باید این مشکل را
حل کنیم ».دالوری بعد از آن می گوید« :آقایان
مسئول! این قدر کلمه «باید» را تکرار نکنید.
این «بایدها» را شما باید انجام دهید» .کاربری
نوشته« :واقعا عجیبه که بعد از چند سال بعضی
از مسئوالن هنوز فکر نمی کنند مخاطب این
«بایدها» خودشون هستند!»




1.2 M views

واکنش رشیدپور به افزایش قیمت خودرو
ویدئویی از برنامه حاالخورشید دست به
دست میشود که رضارشیدپور در قسمتی
از آن به مصاحبه مدیران عامل ایران خودرو
و سایپا با روزنامه همشهری اشــاره میکند
که گفتهاند« :افزایش قیمت خودرو پلکانی
و متناسب با قدرت خرید مردم خواهد بود».
مجری در واکنش میگوید« :اینجا دو سوال
مطرح میشود؛ مسئوالن بگویند کدام قدرت
خرید مردم یا قدرت خرید کدام مردم؟! ...این
افزایش قیمت خودرو مثل تزریق پنیسیلین
است! اول حساسیت مردم را تست میکنند
مرحله بعد به صورت پلکانی قیمت را افزایش
میدهند!» کاربری نوشته« :ماجرای قیمت
گــذاری خــودرو در ایــران واقعا می تونه به
عنوان هشتمین عجایب دنیا مطرح بشه !»

1.8 M views

صفرهای پرحاشیه پول ملی
چــنــدروزی اســت که ماجرای حــذف صفرها
از پــول ملی به صــدر اخبار رسانهها آمده
است .این موضوع واکنش کاربران شبکههای
اجتماعی را هم به دنبال داشته اســت و
هرکدام با دالیلی آن را تایید یا رد کردند.
مثال کاربری نوشته« :چهار صفر از پول ملی
حذف میشه که مثال پسته  200000تومانی
بشه 20تومن ولی خب حقوق کارگر هم میشه
130تومن و این یعنی دورِ باطل.البته این
جوری عدد اختالس ها هم کوچیک میشه!»
کاربر دیگری هم نوشته« :خیلی از کشورها با
حذف چند صفر از پولشون ارزشش رو باالتر
بردند و اینکار نتیجه مثبتی داشته .ما هم
باید همینکار رو انجام بدیم».

2.4 M views

اظهاراتدختروپسرحاشیهسازروزهایاخیر
ماجرای شکنجه دختری نوجوان در سیرجان
توسط یک پسر و انتشار آن در اینستاگرام با
پخش فیلمی از صحبت های این دختر و پسر
همچنان مورد توجه کاربران است .در قسمتی
از ویدئو دختری که به باد کتک گرفته شده
می گوید« :این یک انتقام گیری تصویری بود
که خودم با ارسال پیام های توهین آمیز آن
را شروع کردم ...تا قبل از این فکر می کردم
فضای مجازی خوب است اما حاال می فهمم فضای
مجازی اصال خوب نیست ».کاربری نوشته« :این
جمله نشون میده که مردم برای استفاده مفید
از فضای مجازی باید آموزش ببینند و سواد
رسانه ای شون رو افزایش بدهند ».

