
در گفت وگو با «شهروند» 
بیان شد

تاریخ انتشار، قیمت 
و مشخصات احتمالى 

کنسول هاى جدید سونى و 
مایکروسافت

 «شهروند»
از طرح هاى جدید مسکن 

گزارش مى دهد 

در 8 پارامتر که براى 
سنجش شادى در نظر گرفته 

شده آنها پیشقراولند

صبر ایران 
لبریز است

سخنگوى سازمان انرژى اتمى از 4 برابر شدن 
ظرفیت تولید اورانیوم غنى شده  در نطنز خبر داد

 کمالوندى از 6 تیرماه به عنوان روزى یاد کرد که  ایران از سقف 
300 کیلوگرم اورانیوم غنى شده عبور خواهد کرد. این حد 

تعیین شده در برجام است
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روایت آقای 
شهردار از ماجرای 
حمله به مامور 
وظیفه شناس

چرا مردم 
اسکاندیناوی

 شادترین مردم 
جهان هستند؟

XBOX2 و  PS5

لحظه شماری 
برای نبرد تازه

قضیه وام دلچسب 
مستأجران 

چیست؟

مدیران پرسپولیس بدجور 
رودست خوردند  و حاال 
سیبل هواداران شده اند 
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بلبشوی
پسا پروفسور

نگاهى به بازیگران ایرانى 
که به زبان دوم یا سوم هم 

تسلط دارند
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Yes
I do!

قصه تکرارى
یک حیوان کشى

دیگر این بار در آالشت
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آدم هایی که به خرس 
هم رحم نمی کنند
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نفس های آخر 
چک بی محل

بانک ها مى گویند
به زودى مقررات سختگیرانه را 

اجرایى مى کنند
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تعزیر درجه ۶
در انتظار  مسئوالن 

پنهان کار
اجراى قانون «از کجا آورده اى؟» 

رسما شروع شد

سگ کشی در «تل سیاه»
 حمایت در آرادکوه

سگ کشی سگ کشی 
گزارش «شهروند» از وقایع تلخ بندرعباس  و راه اندازى همزمان 

مرکزى براى کنترل سگ هاى بى صاحب در کهریزك

حاشيه  نوي�

خاك پاى مردم بودن را چه شد؟

محمد اشعرى
معاون سردبیر

سیدحســین نقوى حســینى، نماینده مــردم ورامین در 
گفت وگو با یکى از خبرگزارى ها به نکته با اهمیتى اشاره کرده، 
او گفته: «متاســفانه در مواجهه با گشت ارشاد شاهدیم برخى 
از مقامات رســمى به جاى حمایت و دفاع از نیروى انتظامى، 
پشت ســر متخلفان قرار مى گیرند تا وجهــه اجتماعى خود را 
حفظ کنند.» در این که به قول مشــهور، نیــروى انتظامى ما 
قوایى مردمى اســت و همه خواســته ها و کارهایش برآمده از 
نظر مردم یا بخشى از مردم است، کسى شکى ندارد، اما بحث 
درباره این گفته نماینــده اصولگراى مجلس را باید فارغ از این 

گزاره بررسى کرد.
وقتى همه مســئوالن مملکــت ما مردمى بــودن را یکى از 
شــعارهاى ثابت خودشــان و «نوکر مردم»بودن را افتخارى 
بى مانند مى دانند، خب طبیعى است که در مواقعى که تناقضى 
بین جامعه و قوه قاهره ایجاد مى شود، در کم هزینه ترین حالت 
ممکن، پشت سر مردم قرار بگیرند و براى حفظ ظاهر و وجهه 
اجتماعى شان هم که شــده، به چالش ایجادشده ایراد بگیرند. 
مشــکل آقاى نماینده در این معادله دو ســر برد کجاســت؟ 
یعنى انتظار دارند مقامات کشــور در همــان اظهارنظرهاى 
محدودشــان جانب حرف و رأى مردم را نگیرند؟  حفظ وجهه 
اجتماعى چیز بد و نادرســتى است؟ اصال مگر نه این است که 

یکى از اولیات نوکرى مردم، توجه به نظر اجتماع است؟
اما جداى از این نکته بدیهى و مردم مدارانه، مى شود از حرف 
نقوى حسینى برداشــت متفاوت ترى هم داشت؛ یعنى نظر او 
این است که گشت ارشاد- به خصوص در مواقعى که با چالشى 
جدى و عمومى مواجه مى شــود- چندان با ســلیقه عمومى 

منطبق نیســت و چون ایــن انطباق وجود ندارد، مســئوالن 
باید پشــت نیروى انتظامى دربیایند، تا کارهــا پیش برود و 
مردم حســاب کار دست شــان بیاید. این حرف را اضافه کنید 
به مصاحبه مشــهورى که اســماعیل احمدى مقدم، فرمانده 
ســابق نیروى انتظامــى در گفت وگوى مشــهور و پرتیترش 
با خبرگزارى فارس با اشــاره به وعده برخــى از کاندیداهاى 
انتخابات در مورد جمع کردن گشت ارشاد گفت: «گشت ارشاد 
براى ما هم مطلوب نیست. اگر ما را از این نوع برخورد با مردم 
معاف کنند، تشــکر هم مى کنیم.» حاال بیایید داشته هاى این 
معادله چندمجهولى را براساس همین حرف هاى مطرح شده 
در این یادداشــت مرتب کنیم؛ از یک طرف مــردم در مقابل 
گشت ارشــاد (به خصوص در مواقع چالش و بحران عمومى) 
نظر مثبتى ندارند و مقامات رســمى کشــور هم پشت پلیس 
را خالى مى کنند، از ســویى دیگر در مواقع انتخابات و به دلیل 
نیاز به آراى مردم، خیلى ها قول جمع شــدن گشــت ارشاد را 
مى دهند، از ســمت دیگر، خود پلیس هم چنــدان از این نوع 
مواجهه با مردم راضى نیست و -حداقل در دوره اى- خوشحال 
مى شده که از این مسئولیت پرتنش معاف شود. براساس این 
«مقدم» ها، چه نتیجه اى (تالى) به دست مى آید؟ یعنى بخش 
عمده اى از مردم، مســئوالن، مقامات و حتــى اجراکنندگان 
نســبت به یک موضوع نــگاه تردید آمیز و منفــى  دارند. حاال 
جناب نقوى حســینى و دوســتان که در قوه مقننه دستى در 
قانون گذارى دارند،  بهتر نیست براساس همان اصل خاك پاى 
مردم بودن، براى این قانون یا شبه قانون فکرى اساسى کنند تا 
هم مردم در سختى نیفتند، هم مسئوالن بین نیروى انتظامى 
و وجهه اجتماعى (که از اســاس چیز بدى هم نیست و باید در 
حفظ آن کوشــید) یکى را انتخاب نکنند و هم نیروى خدوم 
انتظامى به زحمت و ســختى نیفتد و برایش هزینه اجتماعى 

ندهد؟
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استقبال از یک فراخوان

عباس عبدى
روزنامه نگار

در میان مجموعه اخبار خوب و بدي که هر 
روز می شنویم، خبر فراخوان ریاست محترم 
قوه  قضائیه براي کســب نظرات مردم  درباره 
قوه قضائیه را باید منحصربه فرد و مثبت تلقی 
کرد. اولین علت آن، شنیدن صدایی متفاوت 
از گذشته درباره فضاي مجازي  و شبکه هاي 
اجتماعی اســت. چنین برخوردي برخالف 
اظهارات قبلی مســئوالن قضائی، نشــان 
می دهد که ریاست قوه اعتمادبه نفس  کافی 
را براي شنیدن پیشنهادها و نظرات درست 
و نادرســت دیگران دارد و از این نظر فضاي 
مجازي را نه یک تهدید بلکه یک  فرصت مهم 
براي ایجاد ارتباط با جامعه می داند. کافی است 
که به اظهارات پیاپی سایر مسئوالن این قوه 
درباره فضاي مجازي  مراجعه کنیم که همواره 
نوعی بدبینی و تا حدي نفرت از این فضا را در 

ادبیات ایشان می دیدیم . 
این اولین متن مثبتی اســت که از سوي 
مسئوالن قضائی و اردوگاه اصولگرایی درباره 
فضاي مجازي می بینیم که به صورت  روشنی 
مثبت و سازنده است. هیچ کس منکر عوارض 
این فضا نیست. کافی است که یک ساعت به 
آن مراجعه کنیم تا با عوارض آن  آشنا شویم 
ولی کوشش براي فیلتر و محدودکردن آن، 
همان قدر و بلکه بیشتر زیانبار است که در برابر 

عوارض آن بی تفاوت  باشیم. راه مقابله با آثار 
و رفتارهاي سوء فضاي مجازي، فراهم کردن 
شرایط براي استفاده هاي درست از آن است. 
همان شرایطی  که آقاي رئیسی در فراخوان 
خود به آن اشاره کرده اند .  با این حال ذکر دو 
نکته را درباره این فراخوان نباید فراموش کرد. 
اول اینکه مسائل قضائی به نسبت پیچیده و 
کارشناسانه هستند و  بســیاري از مردم قادر 
نیســتند که در این مورد به دستگاه قضائی 
از طریــق فراخوان مزبور کمــک کنند. این 
کمک بیشــتر از طریق  کارشناسان حقوقی 
مثل قضات بازنشسته، وکال، استادان حقوق، 
مشاوران حقوقی شــرکت ها و ادارات دولتی 
قابل انجام است. بنابراین  اي کاش سازوکاري 
تعبیه می شد که این گروه هاي مهم بتوانند 
نقدها و پیشــنهادهاي خود را مستقیما به 
ریاســت قوه قضائیه منعکس  کنند و حتی 
پاســخ ها و اقدامات احتمالی خود را درباره 
رسیدگی به پیشنهادهاي ارسالی منعکس 

نمایند . 
نکته دوم اینکه از این گروه نخبه خواسته 
شــود که پیشــنهادها را در عرصه عمومی 
و از طریــق مطبوعات منعکــس کنند که 
هم  مســئوالنه تر خواهد بــود و هم اینکه به 
عرصه عمومی کشیده خواهد شد. متاسفانه 
مطبوعات در ســال هاي گذشته از بیان این 
نقدها  پرهیز می کردند، چون می ترسیدند با 
عواقب آن مواجه شوند. امیدواریم آن دوران 

به سر آمده باشد . 
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پوپه مهدوى نادر، دخترى که 17 سال پیش 
اولین بانوى جهانگرد ایرانى شد،
از سفرنامه جالبش مى گوید

درباره کمپینى که مى خواهد
کودکان و نوجوانان سیل زده لبخند بزنند

ایرانگردی با پای پیاده،
 جهانگردی با دوچرخه!

دست در دست هم
تا ماه مهر  

پوپه مهدوى نادر، دخترى که 
اولین بانوى جهانگرد ایرانى شد،

ایرانگردی با پای پیاده،
 جهانگردی با دوچرخه!
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