
واکنش جعفرزاده 
ایمن آبادی به ریزش قیمت 

خودرو و طرح واردات 
خودروهای دست دوم:   

به گفته رئیس سازمان برنامه 
و بودجه، قطعه یک آزادراه 
تهران- شمال تا چند ماه 

دیگر افتتاح می شود

کارگردان فیلم میترا استاد 
درباره خبر جعلی یک 

کانال تلگرامی به پلیس فتا 
شکایت کرد

 کمیته بین المللی 
صلیب سرخ تالش می کند 

مردم جهان را درباره 
مخاطرات محیط زیستی 

جنگ ها و درگیری ها آگاه کند

 بدون دولت
کجا خواهیم بود 

آقای تاج؟!
 رئیس فدراسیون فوتبال در حالی به انتقاد از دولت
 می پردازد که  اگر حمایت های دولتی انجام نمی شد

مجموعه  تحت مدیریت او بدترین شرایط را تجربه می کرد. 
»شهروند« در گزارشی مستند، بخشی از کمک های نجومی 

دولت به فوتبال را بررسی کرده است
   صفحه14

»بر اســاس توافقــات بین 
ســازمان برنامــه و بودجه 
بنیاد  و  شــرکت ســاخت 
مستضعفان قطعه یک آزادراه 

تهران- شمال...

جنگ پیامدهای مصیبت باری 
دارد. یکــی از این پیامدها، 
تخریب محیط زیست است 
که در طول تاریخ با وقوع هر 
جنگی تکرار شــده است. با 
پیشرفت تکنولوژی نظامی و 
استفاده از بمب های شیمیایی 
جنگی،  متنوع  سالح های  و 
آثار تخریبی زیست محیطی 
جنگ ها و درگیری ها در هر 

دوره بیشتر و...
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   صفحه 10
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 مردم حق دارند
خودروی باکیفیت 
خارجی سوار شوند

 چالوس
60 کیلومتر 

نزدیکتر می شود

آبروی من و 
ده نمکی را بردند 

مصائب زمین 
سوخته

آشنایی با اقدامات 
ایمنی الزم برای 

جلوگیری از 
آتش سوزی در 
جنگل و دشت

 آیا همکاری رضا رشیدپور
و شبکه سه به آخر رسیده؟
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 نور، صدا
 دوربین
بای بای!

موج انتقاد دوباره از گزارش 
زنده آقای گزارشگر

   صفحه 15

شما مجازات 
کدام جرم مایید 
آقای سیانکی؟

روایت باورنکردنی زن و 
مرد شیمیایی که در دادگاه 

الهه آشنا شدند  
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  »چیمن«
 در جست وجوی

»ژیان«
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 خاطرات
یک گیشا

»شهروند« در روزهای آخر 
زندگی 45ساله پل »گیشا« 
خاطرات ساکنان، کاسبان و 

رانندگان محلی از این سازه و 
سرانجام آن را روایت می کند 

   صفحه 4

تابستانه ها در 
حاشیه امن گرانی

 قیمت ها باال رفت اما
ایرانی ها دور مصرف آبمیوه، 
 بستنی، آب معدنی و نوشابه

خط »نکشیدند« 

دور دور بچه های ایران در سئول
ویلموتس همه را امیدوار کرد، کره را در زمین اش متوقف کردیم

حاشیه  نوییس

دیدگاه

مروری بر چند سوژه بالتکلیف که ما را باز هم بیشتر در موج شایعات غرق کرد

از شرط بندهای چیتگر تا گوشی استاد و شاهد نامرئی ترور

صبر کنیم تا تغییر سبک را ببینیم

شایعات دست از ســر ما برنمی دارند. همیشه زندگی ما پر 
اســت از »اینایی رو که میگن گوش نکن، خبر موثق دارم که 
فالن میشه« بوده و »کار خودشونه« و عباراتی از این دست. 
یکی از دوستان اعتقاد داشــت مردم ایران عاشق شایعه اند 
و همیشــه هم از مرگ تختی و ثروت افســانه ای سالطین و 
گنجنامه ها می گفت که چطور ذهن ایرانی ها را به خود مشغول 
کرده اند و همیشه ما را می فریبند. راستش روانشناسی جامعه 
ایرانی و تحلیل این که واقعا به شایعه عالقه ویژه ای دارد یا نه 
را باید بگذاریم به عهده جامعه شناســان و متخصصان علوم 
انســانی، اما چیزی که بروبرگرد ندارد این است که به دالیل 
متعدد، ایرانی ها مستعد تولید شایعه اند. شاید یک بخش آن 
به دلیل فضای غیرشفاف رسانه ای باشد، به دلیل این که خیلی 
از مدیران همیشه عالقه داشته اند کارهایشان را در خفا و چراغ 
خاموش انجام بدهند و مانیفست شان این بوده که اگر مردم 
نفهمند تصمیمات را ساده تر و ســریع تر می شود به نتیجه 
رساند. دالیل دیگری هم البد هست،. این که بخشی از زندگی 
ما اساسا جزو واقعیت های »مگو« است و نباید درباره اش حرف 
زد و دیگر این که تعداد ممنوعه هــا و خط قرمزها آن قدر زیاد 
و نامشخص اســت که خیلی از حقایق و حرف ها آن ور خط 

می مانند و برای همیشه در ویکی پدیای شایعات ایرانی ثبت 
خواهند شد. این جا می خواهیم چند مورد از اتفاقات روزهای 
اخیر را مرور کنیم که ابهامات شــان بر همه ندانسته های ما 

اضافه شد. هر کدام به دلیلی.
یک- هنوز در جزییات قتل میترا اســتاد به دست دکتر 
نجفی مانده ایم. این که ماجرای شنود گوشی دکتر چی بود. 
گوشی همراه استاد چی شــد و پیدا شد یا نه. از همه مهمتر 
قضیه پرستوبودن یا نبودن میترا استاد که برادر مقتول و علی 
مطهری بر ســرش جدل دارند و بعید است واقعیتش به این 
زودی ها مشخص شود. تا وقتی که همه مثل وزارت اطالعات 
حاضر به تکذیب سریع و پذیرش مسئولیت نباشند، شایعات 

ادامه خواهد داشت.
دو- قضیه استعفای بطحایی چی بود؟ وزیر آموزش وپرورش 
که می خواست همین روزها به سفر استانی برود، چطور ناگهان 
هوس نمایندگی مجلس را کرد و استعفا داد؟ می شود؟ آدم 
وزارت را ول می کند که برود وکیل شــود؟ تازه اگر بشــود. 
انتظارات و توقعــات بطحایی که می گفتند به خاطرشــان 

دل آزرده بوده چی، واقعیت داشت یا نه.
ادامه در صفحه 3

مجید جاللی
کارشناس فوتبال

دو بازی؛ یک برد پرگل مقابل سوریه و یک تساوی ارزشمند با 
کره جنوبی. این عملکرد برای شروع یک مربی در کالس مارک 
ویلموتس قابل قبول است. شروعی که شاید خیلی ها به دلیل 
جدایی مربی قبلی دوستش نداشتند و البته بسیاری که موفقیت 
ایران برایشان اهمیت دارد، از آن خرسند شده اند. هرچه هست، 
آن چه در تیم  ملی با هدایت ویلموتس می بینیم، دورنمایی مثبت 
به ما می دهد. هرچند که از حاال بسیار زود است درباره عملکرد 
این مربی نظر کارشناســی بدهیم و او برای اثبات توانایی های 
فنی اش نیاز به ســه، چهار بازی دیگر دارد اما به اعتقاد شخصی 
من، بازی با سوریه و کره  جنوبی نویدبخش روزهای خوبی برای 
تیم  ملی است. از این ســاده نگذریم که ویلموتس پیش از این، 
هیچ شناختی از نفرات تیم  ملی نداشت و تازه در این دو مسابقه 
بازیکنانش را شناخته است. از این رو، او باید درباره موجودی ای که 
دارد به جمع بندی برسد و بعد آن را در کنار دیدگاه های فنی اش 
قرار دهد تا بتواند ســبک بازی تیم  ملی را تغییر دهد. به عبارت 
بهتر، اکنون تیم  ملی در دوره انتقال به ســر می برد و در همین 

دوره کوتاه هم نکاتی که ما می بینیم، ارزشمند است. در چنین 
شرایطی، می شنوم که برخی در فضای مجازی از هجومی شدن 
سبک بازی تیم  ملی حرف می زنند و این نوع فوتبال را ستایش 
می کنند. اگرچه ویلموتس در گذشــته نشــان داده به فوتبال 
هجومی عالقه مند است و سبکی که تیم  ملی در سال های قبل 
ارایه می کرد، مورد پسندش نیست اما طبیعی است که او هرگز 
نتوانســته در این بازی مطالبی که در ذهنش وجــود دارد را به 
بازیکنان تفهیم کند. شاید فقط از نظر روانی به بازیکنان دیکته 
کرده باشد که در الک دفاعی فرو نروند یا این که پاس های شان 
رو به جلو باشد، اما نمی شــود از یک تغییر سبک بزرگ در این 
دو بازی صحبت کرد؛ اگرچه او در مســابقه با کره  جنوبی سعی 
کرد نشانه هایی از سالیق و عالیق خود را بروز دهد. مثال بارزش 
هم این بود که بازیکنان تیم  ملی وقتی صاحب توپ می شدند با 
اشتیاق بیشتری بازی می کردند و این نشان از آزادی عملی است 
که ویلموتس به آنها داده و دیگر مجبور نیستند در هر شرایطی 
دفاع کردن را اولویت خود بدانند. با همه موضوعات مطرح شده، 
این تیم  ملی جای دفاع کردن دارد و شــکی نیســت در آینده 
بازی های بهتری را هم شاهد خواهیم بود. خدا را چه دیدید، شاید 
ویلموتس همان کسی باشد که می تواند رویاهایمان را محقق 

کند. پس صبر می کنیم و تغییرات را به نظاره می نشینیم.
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یادداشت

شفافیت براي سلبريتي ها
در فضاي رسانه اي کشور گویی 
فقط این گرایــش وجود دارد که 
شــفافیت مخصوص مســئوالن 
حکومتي اســت و آنــان باید در 
زندگي شفاف باشند و دیگران از 
این قاعده مستثنا هستند؛ براي 
مثال ورزشــکاران و هنرمندان 
را نبایــد از ایــن جهــات مورد 
پرسش یا بازخواســت قرار داد. 
البته ایــن را بایــد پذیرفت که 
مســئوالن حکومتي به دو دلیل 
بیــش از دیگران باید مشــمول 
شــفافیت شــوند؛ اول این کــه 
آنان امانتدار مــردم در حکومت 
هســتند و به  عنوان کارگزار باید 
در برابر مردم پاســخگو باشــند. 
علت دوم نیز تعریفي اســت که 
بخش عمده اي از سیاست ورزان 
و مســئوالن از خودشــان ارایه 
مي کنند؛ آنان خود را انسان هاي 
متعهد و دلسوز و مردم گرا معرفي 
مي کننــد. طبیعي اســت که در 
صورت پذیرش ایــن ادعا دلیلي 
بر الپوشــاني رفتارها و اهداف و 

برنامه هاي شخصی خود ندارند.
ولي آیــا این بدان معناســت 
که شــفافیت شــامل حال افراد 
و شــخصیت هاي دیگــر نبایــد 
بشــود؟ قطعا باید از حد معقولي 
از شــفافیت براي افراد مشــهور 
نیز دفــاع کرد؛ افــرادي که نان 
شــهرت و محبوبیت یــا حرفه 
عمومي خود را مي خورند. شاید 
روابط خصوصي یــک فرد عادي 
به ما ربطي نداشــته باشــد ولي 
ایــن ویژگي براي فوتبالیســتي 
که در تیم ملي اســت، خصوصي 
نیست. براي یک فرد عادي اثبات 
و رد هــر گونه روابــط خصوصي 
او بــه تغییر نــگاه جامعــه به او 
منجر نخواهد شــد ولي اگر یک 
سلبریتي مشهور مرتکب خالفي 
در روابــط خصوصــي خودش 
شــود، از محبوبیت او کاســته 

مي شــود یا حتي ممکن اســت 
دیگر بــه او کار ندهند؛ نمونه آن 
یکــي از فوتبالیســت هاي تیم 
ملي فرانســه اســت که به دلیل 
شــائبه ارتکاب یک رفتار خارج 
 از اخــالق از تیم ملي کشــورش

حذف شد.
اخیرا و در ایران مواردي دیده 
شده اســت که برخي از این افراد 
مشــهور هنري یا غیر آن، براي 
زایمان فرزندانشان به کشورهاي 
خارجي و به  طور مشخص کانادا 
مي روند. البته که کسي نمي تواند 
و نبایــد مانع از ایــن عمل آنان 
شــود؛ ولي آیا مردم حق ندارند 
که از این افراد بپرســند که چرا 
باید صدهــا میلیون تومان ثروت 
کشور را خرج چنین سفري کنند 
که فقط براي کودکشان تابعیت 
کشــور دیگري را بگیرنــد؟ آیا 
فقط سیاســتمداران باید متعهد 
بــه رفتارهــاي درســت و قابل 
دفاع باشند؟ کســي که این پول 
را صرف چنیــن هدفي مي کند، 
چگونــه مي توانــد در شــوهای 
تلویزیونــي از کار خــود دفــاع 
کند؟ آیــا این رفتار بــا ادعاهاي 
 آنــان در برنامه هایشــان تطابق

دارد؟
بنابرایــن ضروري اســت که 
و گســتره شــفافیت  مفهــوم 
از  بیشــتري  افــراد  بــه  را 
حکومت کنندگان تعمیم داد؛ به 
 طور مشــخص افراد و گروه هاي 
ممتــاز جامعــه کــه از منافــع 
شــهرت ســود مي برند باید در 
برابر مردم شــفاف باشــند. بهتر 
است ویژگي هاي مثبت غربي ها 
ازجمله شفافیت و پاسخگویي را 
نیز ســرلوحه کارهاي خود قرار 
دهیم. غرب فقــط مظاهر جذاب 
و لذت بخش نــدارد بلکه اصول 
رفتاري دیگري چون شفافیت و 

پاسخگویی نیز دارد.
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 در سفر یک روزه دکتر پیوندی
به قم محقق شد:  

 ارایه گزارش خدمات جمعیت
هالل   احمر در سیل اخیر به مراجع تقلید 
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در حاشیه سفر شینزو آبه 
نخست وزیر ژاپن به تهران
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وزیر امورخارجه 
عمان: دیگه 
دوسم ندارید؟


