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توانایی ایران در دســـتیابی به غنی ســـازی 60 درصدی اورانیوم در ســـایت فردو چند 
روزی اســـت که خبرســـاز شده؛ خبری که مشخصاً پس از قطعنامه اخیر در شورای 
حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران به جهان مخابره شد 
تا توانایی دانش هســـته ای کشـــورمان را به ســـازمان های بین المللی 
یادآوری کند. تحلیل دســـتاورد کشـــورمان در افزایش سطح غنی ســـازی در فردو و 
پیام های سیاسی و بین المللی آن موضوعی بود که در این شماره به آن پرداختیم. 

عصـــر یکـــی از همیـــن روزهـــای 
پاییـــزی بـــود. به همراه دوســـتی 
در خیابـــان جمهـــوری بودیـــم 
بـــرای انجـــام کاری. درســـت آن 
ســـوی خیابـــان یکی از شـــعبات 
بانـــک ملـــی بود بـــا دو دســـتگاه 
عابربانـــک. اول تصـــور کـــردم 
اشـــتباه می بینـــم امـــا بعـــد از 
آنکه دقـــت کردم متوجه شـــدم 
درســـت دیـــده ام. مســـئوالن 
ه  ســـتگا د و  د ی  بـــرا شـــعبه 
عابربانـــک هـــم کرکـــره فـــوالدی 
تهیه کرده و بعد از اتمام ساعت 
اداری، آن را مثـــل کرکره شـــعبه 
پایین داده، تعطیل کرده و رفته 
بودنـــد تـــا صبـــح فـــردا. در ابتدا 
این کار را خالف فلسفه وجودی 
عابربانـــک دیـــدم. فلســـفه اول 
عابربانـــک یعنـــی ارائـــه خدمات 
بـــه شـــهروندان در ســـاعات 

غیـــراداری!
در ادامـــه امـــا بـــه مســـئوالن 
شـــعبه حـــق دادم وقتـــی بعضی 
از دوســـتان متذکر شـــدند دلیل 
ایـــن کار، جلوگیـــری از تخریـــب 
از ســـوی آشـــوبگران اســـت و 
اقدامـــات احتیاطی الزم در برابر 
بعضی مطالب و محتواهایی که 
در فضای مجازی منتشـــر شده و 
نحـــوه تخریب این دســـتگاه ها را 
آموزش می دهند. شـــعار # زن_
زندگـــی_آزادی شـــتک می زنـــد 
تـــوی ذهنـــم. همزمـــان حمله به 
منـــزل یـــک شـــهروند در غـــرب 
کشـــور و غـــارت خصوصی ترین 
جلـــوی  منزلـــش  ی  بخش هـــا
چشـــمم رژه می رود و چرخاندن 
قهرمانانـــه لباس زیر زنانه جلوی 
دوربیـــن. جریانـــی که شـــعارش 
حمایـــت از زن بود حاال به هتک 
حرمـــت زن ایرانـــی رســـیده. این 
هـــم از عابربانک هـــای خیابـــان 

جمهـــوری.
شـــعار زندگـــی و آزادی می دهند 
اما در آموزش آشـــوب و تخریب 
یـــی  جا بـــه  مـــی  عمو ل  ا مـــو ا
رســـیده اند کـــه مســـئول یـــک 
شـــعبه بانکـــی در مرکـــز تهران از 
بیم ناک اوت شـــدن دو دستگاه 
عابربانکـــش مجبور به ســـاخت 
کرکره فوالدی بـــرای آنها و پایین 
دادن شـــان بعد از ساعت اداری 
شده اســـت تا اســـیر آتش حقد 
و غضـــب آشـــوبگران نشـــود و 
خدمـــات شـــهروندی بـــه دیگـــر 
شـــهروندان مختل نشـــود. طنز 
تلخـــی  اســـت. همـــه چیزهایـــی 
کـــه شـــعارش را می دادنـــد در 
واقعیـــت بـــه نتیجـــه معکـــوس 

رســـیده اند.

2

جریانی که 
شعارش حمایت 
از زن بود حاال به 
هتک حرمت زن 

ایرانی رسیده
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آخر هفته خود را با پرونده مفصل »ایران جمعه«  برای جام جهانی  سپری کنید

قطارپابه توپ ها در قطر
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 ما بزرگ شدیم
اما بچه های جوادیه هنوز نوجوانند

فناوری های نوین در بازی های جام جهانی

پیوند باور نکردنی توپ، تور و فلسفه!

 فینال همیشگی انتخاب!


