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آشوب و غارت
درجشنپیروزی
جامجهانی
در فرانسه
جشن پیروزی در شهرهای مختلف فرانسه به آشوب و غارت کشیده
شــد .قهرمانی فرانســه در جام جهانی فوتبال با جشن و پایکوبی
میلیونها فرانســوی در پاریس و دیگر شهرهای فرانسه همراه بود
اما جشن در محلههایی در پاریس و شهرهای دیگر فرانسه با آشوب
و غــارت همراه بــود .به گزارش عصرایران ،در خیابان شــانزه لیزه
پاریس گروهی با استفاده از فرصت شلوغی و جشن ،دست به غارت
فروشــگاهها زدند .پلیس برای مقابله با این عده اقدام به پرتاب گاز
اشــک آور و دستگیری عدهای از آنها کرده است .غارتگران اقدام به
شکســتن شیشه فروشگاهها و غارت اموال آنها کردند .در شهرهای
دیگر فرانســه نظیر نانت ،کن ،گرنوبل ،نیس و استراســبورگ نیز
اتفاقات مشابهی به وقوع پیوسته است.

پدیدهجامجهانی
نام رئیسجمهور کرواسی به دو دلیل باز هم بر سر زبان ایرانیها افتاده است
اول نوع کردار وی در جام جهانی و دوم عدم سانسور وی در تلویزیون ملی

آفتاب یزد -گروه شبکه :جام جهانی 2018
هم به پایان رســید .رقابتهایی که حذف
تیمهای بزرگ و گل به خودیها سبب شده
بود عجیب و جالب باشد .اما این جام جهانی
یک تیم شگفتی ساز به نام کرواسی را به خود
دید .البته این شگفتی فقط به خاطر بازیهای
درخشان بازیکنان این تیم نبود بلکه خانم
کالیندا کیتاروویچ رئیس جمهور کرواســی
نقش ویژهای در این موضوع داشــت .اگر تا
پیش از جام جهانی ،کرواسی کشوری کوچک
با جمعیتی اندک و کمتر شناخته شده بود،
به مدد این تیم فوتبال و این رئیس جمهور
جوان و خاص ،حاال طرفــداران زیادی پیدا
کرده است.
البته این اولین باری نیست که رئیس جمهور
کرواسی این چنین مورد توجه ایرانیان قرار
میگیرد .پیشــتر هم وقتی که او به ایران
آمده بود با بازخوردهای جالبی از ســوی
ایران روبهرو شــده بود .ضمن آنکه به مدد
حضور مربیان فوتبال کروات در کشورمان
طی سالهای گذشته ،ایرانیان نسبت به این
کشوربیگانهنیستند.
رئیس جمهوری که سانسور نشد

یکشنبه شــب که فینال جام جهانی بین
تیمهای فرانســه و کرواسی برگزار شد ،به
محبوبیت رئیس جمهور جوان کرواســی
هم بیشــتر افزود .چرا که علی رغم اینکه
تیم ملی کشــورش به مقام دوم دست پیدا
کرد اما او با روی گشــاده و خندان اعضای
تیم کرواســی را دلداری میداد .او حتی با
داورها و رئیس جمهور فرانسه نیز به خوبی
برخورد کرد .فارغ از محبوبیت رئیس جمهور
کرواسی در این دیدارها ،آنچه تعجب انگیز
اســت و میتوان گفت که در صدا و سیمای
ایران بیسابقه است ،سانسور نکردن همین
خوشو بشهای کالینــدا کیتاروویچ بود!
اتفاقی که واکنش جالب عادل فردوسیپور را
در پی داشت .وی در این خصوص گفته بود:

«تشکر ویژهای داریم از مسئوالن پخش که
مراسم فینال را به خوبی پوشش دادند .خانم
کیتاروویچ نه تنها به همه دست داد بلکه همه
را بغل کرد .البته یکی دو مورد را مسئوالن
در صدا و سیما پخش نکردند ولی دیدیم که
نمیشه .ایشان همینطور ایستادند و با همه
خوش و بش میکرد که سرانجام صدا و سیما
همه مراســم را به طور کامل پخش کرد که
از آنها تشکر میکنم و دستشان درد نکنه.
هیچ اتفاقی هم نیفتاد فقط مردم از تلویزیون
کشور خودشان فینال را تماشا کردند و لذت
بردند ».البته این رفتار صدا و سیما از چشم
کاربران شــبکههای اجتماعی دور نماند و
برخی از آنها نوشــتند« :آقای صدا و سیما.
دیدی خوش و بش رئیس جمهور کرواسی
رو نشون دادی هیچی نشد» «،عجیبه چنین
چیزی رو صدا و ســیما سانسور نکرده ولی
خیلی هم عالی .به قول فردوسی پور دیدی
اتفاقینیفتاد».
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رئیس جمهور بیشتر از بازیکنانش معروف شد

اما آنچه که بیشــتر مورد توجــه کاربران
شــبکههای اجتماعی قرار گرفت ،کالیندا
کیتاروویچ رئیس جمهوری کرواسی بود.
یکی از کاربران در این مورد نوشــته است:
«اونقد که رئیس جمهور کرواســی توی این
جام جهانی معروف شد ،بازیکناش نشد»
فرد دیگری نوشته اســت« :رئیسجمهور
کرواسی به عنوان یک شهروند ،لباس تیم
ملی کشورش رو پوشید و با همه خوش و بش
کرد .برای ما این چیزا عادی نیســت چون
همیشــه فاصله زیادی بین مردم و مقامات
مسئول وجود داره.طبعا رفتار مردمش هم با
او فوقالعاده است».
دیگری نوشــت«:چه جام جهانی متفاوتی
بود».
یکی دیگر از کاربران گفته است«:بهشخصه
معتقدم که جایزه پدید ه جام جهانی رو باید
به خانم کیتاروویچ میدادن».

کاربــران دیگر گفتهانــد« :اون صحنهای
که بارون میومد و رئیس جمهورکرواســی
دالیچ رو بغل کرده بود و دوربین از پشــت
صحنه رو نشــون میداد ،یکی از زیباترین
صحنههای جام بود .انــگار ملتی از دالیچ
تشکر میکردن» « ،من کاری به این ندارم که
رئیس جمهور کرواسی چجور سیاستمداریه

ولی اون صحنهای که بازیکنان کرواسی رو
بغل میکرد شبیه به مادری بود که پسران
ســرزمینش رو با افتخار بغل کرده ،بدون
نمایش و با تمام احساس» «،به نظر من رئیس
تموم
مثل یه مادر با عشق
جمهورکرواسی ِ
ِ
بازیکنان خودش رو بغل کرد وآخرین رئیسی
ِ
بود که براش چتر آوردن».

واکنــش ژولیت بینوش به
قهرمانی فرانسه
د
تماشای اتحاد وباره تمام
رنگها در فرانسه خوشایند
اســت /همین موضوع را
هنــگام انتخابــات به یاد
داشته باشید /همین ترکیب
مــا را قدرتمندتر و خاص
میکند

بیشترینآمارفیلترینگدرکدامکشورهاست؟

طبق گزارشــی که به تازگی موسســه تحقیقاتی اوپن نت
اینیشیتیو ( )OpenNet Initiativeمنتشر کرده است،
گ در کشورهای مختلف ،مسائل سیاسی،
در اعمال فیلترین 
آسیبهای فرهنگی و اجتماعی ،بحرانهای اقتصادی و امور
امنیتی دخیل بوده است که همگی موجب میشود ،مقامات
بلند مرتبه در دولت برخی از کشــورها تصمیم بگیرند که
ادامه فعالیت آزادانه شــبکههای اجتماعی مذکور دیگر به
صالح نخواهد بود و به ضــرر منافع عمومی و امنیت ملی
کشور تمام خواهد شد .به گزارش سایت گاردین ،فهرست
زیر به ترتیب شدت و تعداد دفعات فیلترینگ در کشورهای
مختلف جهان را نشان میدهد .۱ :سوریه  .۲چین  .۳کوبا .۴
اتیوپی  .۵ازبکستان  .۶عربستان سعودی  .۷روسیه

از طرفی دیگر کشــورهایی که در این میان در فهرســت
آزادانهتریــن کشــورها در دنیــای مجــازی و فعالیت در
شــبکههای اجتماعی جای گرفتهاند ،نیز به ترتیب در زیر
آمده اســت .۱ :ایسلند  .۲اســتونی  .۳کانادا  .۴استرالیا .۵
آلمان  .۶ایاالت متحده آمریکا
فیلترینــگ ،عبــارت اســت از محدود کردن دسترســی
کاربــران اینترنت بــه وبگاهها و خدمــات اینترنتی که
از دیــدگاه متولیان فرهنگی و سیاســی هر کشــور برای
مصرف عموم مناســب نیســت .ا ِعمال فیلتــر معموالً به
وســیله ارائهدهنــدگان خدمات اینترنتی انجام میشــود
ولی تعیین ســطح ،مصادیق و سیاســتهای فیلترینگ با
حکومتهاست.

کامنت امروز

پز عالی
جیب خالی؟!
محمدماکویی

این روزها در و دیوار شــهر پر از بنرهایی است
که در کمال افتخار تعداد ما ایرانیها را هشــتاد
میلیــون نفر معرفــی میکند و ایــن در حالی

است که وقتی نوبت به معرفی ایسلند میرسد،
مجریان ورزشــی در مورد این کشــور عبارت
"ایــن تیم کوچــک اروپایی" را مورد اســتفاده
قرار میدهند که چندان جالب نیست.
سوال این است که از چه زمانی تعداد باالی افراد
یک جامعه عامل فخر فروشی و افتخار به حساب
آمده است .البته در اینکه تعداد باالی افراد یک
جامعه برای آن قدرت به ارمغان میآورد و امروزه

حتی در دنیای مدرن ،دموکراســی جز بر کاکل
خواستههای بیشــتریها نمیچرخد ،تردیدی
وجود ندارد .با این حال نباید از نظر دور داشــت
که بســیاری از مسائل و مشــکالت مبتالبه هر
جامعهای از تعداد باالی افراد آن ناشی شده که
مطالبات جمعیت زیاد هم کار سختی است.
برای درک درســت قضیه کافی است دو کارمند
که دخل و خرج یکســان دارند و یکی مجرد و

دیگری دارای هفت سر عائله است را درنظرگرفته
و مقایســه کنیم .به نظر خــوب زندگی کردن
مهمتر از تعداد جمعیت است.
با این حساب در اوضاع و احوالی که فکر میکنیم
یک ســرزمین هشــتاد میلیونی قطعا ارزش و
اهمیت به مراتب بیشــتری از کشــور کوچک
ایسلند دارد .فکر کردن به موضوع شرایط مناسب
و جمعیت مناسب هم بد نیست.

ایران در جایگاه نخست اتالف
وقت شهروندان درترافیک
بر اســاس جــدول ردهبندی
موسسه تحقیقاتی ،Numbeo
ایران رده نخست اتالف وقت
در ترافیک را به خود اختصاص
داده و بعد از آن نیز روسیه قرار
دارد/همشهری

