
حمایت 4 هزار نفرى از 
یک مسابقه فوتسال همه 

را شوکه کرد

تردد یوفوها در آسمان 
آمریکایى ها را نگران 

کرده است
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آستانه  در  استقالل  باشگاه 
شروع تمرینات آماده سازى 
پیش فصل، روز گذشــته از 
5 خرید جدید خود رونمایى 
توجه  قابــل  نکتــه  کرد. 
اینجاست که به جز سیاوش 
در  پارســال  یزدانى کــه 

سپاهان بد...

بلوند کردن مو براى نو عروس 
تمام  مرگش  بهاى  به  جوان 
شد. رنگ مویى که قرار بود 
چهره این زن را زیباتر کند، 
او را به کام مرگ کشــاند. 
مرگى تلخ کــه در یکى از 
تهران  شمال  آرایشگاه هاى 
رخ داد و مویرگ هاى سرش 
را پاره کرد. این درحالى است 
که شــوهر این تازه عروس 
هم بعد از شنیدن خبر مرگ 

عجیب همسرش...
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در هیاهوی هواداران 
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گزارش اشیاء 
ناشناس پرنده 
به کنگره رسید

مرگ عجیب
تازه عروس
در آرایشگاه 
شمال شهر

5G یعنی زندگی 
هوشمند

«چاچیچ» به پرسپولیس 
نزدیک شد، اما یک 

سوال جدى است:

دلیل حمالت به «ما همه 
با هم هستیم»

از نظر کمال تبریزى 
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رابط ناشناس ایران 
و ایتالیا که بود؟

حضور گلزار
ایراد فیلم نیست!

تحلیل صعود
زودهنگام ایران در 

گفت وگو با بهنام محمودى
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فکر نکنید قهرمان 
جهان می شویم!

گزارشى از عالقه 
دانش آموزان نوجوان به رپ
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توقع نداشته 
باشید «شجریان» 

گوش کنیم! 

   صفحه 14

درخواست دوباره 
خودروسازها
برای گرانی!

مشاور وزیر صنعت
به «شهروند» خبر داد:  
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رقابت سخت 
اصغر، ابراهیم

IMDb و امیر در
پاسخ به یک پرسش: جایگاه 

فیلمسازان ایران در آوردگاه هاى 
جهانى کجاست؟

پرواز از  آسمان به آسمان 
به مناسبت درگذشت کاپیتان وحید قدیمى ترین خلبان 

هلى کوپترهاى امدادونجات ایران

يادداشت ۲

حاشيه  نوي�

برانکو را به بزرگى خودتان ببخشید!

در حاشیه تداوم دردسرآفرینى ها براى زنگنه و وزارت نفت

تهاجم به فرمانده خودى جنگ اقتصادى کى تمام خواهد شد؟

رسول بهروش
روزنامه نگار

بیایید آخرین روز ســرمربیگرى برانکو در ایران را به یاد 
بیاوریم؛ شــبى که به تنهایى براى قطعى کــردن هر نوع 
تصمیم جدایى کافى است. شــب حیرت انگیز فینال جام 
حذفى بین پرســپولیس و داماش گیالن؛ تصور کنید یک 
پیرمرد شصت وچند ساله را ساعت ها در گرماى شدید، زیر 
هجوم سوسک ها و ملخ ها کنار زمین معطل کردند که «صبر 
کن پدر جان، االن بازى شــروع مى شود.» او که صد بار بین 
زمین و رختکن جابه جا شد، با گردنى کج و چشمانى مأیوس 
یک گوشه ایستاده بود و خواهش و تمناى بیرانوند و جالل 
حسینى از هواداران پرسپولیس براى جا دادن به داماشى ها 
را نگاه مى کرد. چند متر دورتر از برانکو هم بازیکنان رقیب 
سرشــان را با روپایى زدن گــرم مى  کردند؛ درســت مثل 
پســربچه هایى که براى تفریح به پارك رفته اند. شاید این، 
همان لحظه نهایى بــود که مرد کروات یــک قدم از زمین 
و زمان فاصله گرفت و از خودش پرســید: «واقعا من این جا 

چه کار مى کنم؟» این جا، یعنى جایى که 20 ســال بعد از 
حرفه اى شــدن فوتبال، کل مدیران این حوزه حتى توانایى 

برگزارى یک بازى ساده حذفى را هم ندارند.
 در همین فصل آخر حضور برانکو در ایران اتفاقات عجیب 
براى او و تیمش کم رخ نداد. در بــازى لیگى با فوالد به بهانه 
قطعى برق و مسائل امنیتى حتى اجازه حضور پرسپولیس در 
رختکن را ندادنــد و بازیکنان این تیم در اتوبوس لباس عوض 
کردند. بلبشوى تاریخى دیدار با سپاهان هم بود؛ روزى که حتى 
قواعد نانوشــته میدان جنگ هم زیر سوال رفت و آمبوالنس 
مریض دار و اموال خبرنگاران نیز از تعرض در امان نماند. قصه 
فینال حذفى اما کمى فرق داشت، چون برخالف سایر موارد، 
اجبارى براى بازى در آن ورزشگاه و شرایط وجود نداشت، اما 
مدیران سازمان لیگ گشتند و گشتند تا نهایتا با اختیار کامل 
آن جا را براى انجام بازى برگزیدند؛ یک حسن سلیقه تاریخى! 
برانکو اما برخالف ما بلد است از حق انتخابش به خوبى استفاده 
کند؛ به همین ســادگى اســت که براى ادامه کار به کشورى 
مى رود که پول بیشــتر و راحت تر بگیرد و البته برگزارى هر 

مسابقه ساده اى در آن، تبدیل به یک بحران بزرگ نشود. 
ادامه در صفحه 3

این همه هجمه به وزارت نفت حیرت انگیز است. در هفته هاى 
اخیر تقریبا روزى نبوده که حمله اى به  این وزارتخانه و شــخص 
وزیر را شاهد نباشیم. از ماجراهاى عجیبى مثل گذاشتن پوز در 
دفتر وزیر،  مدیر مالى که هنگام خروج از کشــور دستگیر شده و 
دعواى روحانى با زنگنه که قرار بوده به برکنارى  زنگنه بینجامد 
تا این خبر که دیروز منتشر شد و از دستگیرى زنى نفوذى در این 
وزارتخانه حکایت  مى کرد. زنى کــه با 16 مدیر رده باال در تماس 
بوده و در تصمیماتى نقش داشــته که بشدت به سیاست هاى 
 وزارتخانه لطمه وارد مى کرده. شــایعاتى که یکى پس از دیگرى 
تکذیب مى شــوند، اما انگار پایانى ندارند.  شایعاتى که متاسفانه 
منبع انتشــار آنها هم معموال افراد معتبرى هستند و به راحتى 
نمى شود از کنار خبر  گذشت. این که زنگنه این اواخر چه فشارى 
را تحمل کرده، بر کسى پوشیده نیست. تقریبا روشن هم است 
 که چنین موج مخربى نمى تواند اتفاقى باشد. زنگنه ثابت کرده 
فردى سلیم النفس است و بخصوص در  فروش نفت حاضر نیست 
باج بدهد و دوباره پاى بابک زنجانى ها را به این تجارت شیرین و  
میلیارد  دالرى باز کند. او تمام قد پاى منافع مردم و کشور ایستاده 
و ظاهرا وقتى موضوع وسوسه انگیزى مثل  فروش نفت در میان 

باشد، چنین مقاومتى با هزینه هاى سنگین همراه خواهد شد.  
عجیب تر از همه این اســت که همه مى دانند در شــرایط 

اقتصادى کنونى که سنت به سنت درآمد کشور با  چه مشقتى 
به دست مى آید، وزارت نفت و ژنرال کارکشته این صنعت چه 
جایگاهى دارند. همه متوجهند  که فروش نفت و نظارت بر لوله ها 
و نفتکش ها چه اندازه براى مملکت حساسیت و اهمیت دارد و 
کوتاهى  در آن چطور مى تواند زندگى همه را به خطر بیندازد. 
اما در همین احوال جنگ اقتصادى با  دشمن، جبهه خودى زیر 
آتشبار تهمت و شایعه قرار گرفته و کسى واکنش مناسبى در 
حمایت از دولت و وزیر نشان  نمى دهد. خوشبینانه ترین قضاوت 
هم این است که بگوییم همه این اقدامات از روى ندانم کارى است 

و  سناریوى مهلکى براى قبضه کردن فروش نفت در کار نیست. 
جناب رئیســى، رئیــس قوه قضائیــه در روزهــاى اخیر با 
فراخوان هایى که داده بودند، از مردم خواسته بودند  به کمک این 
قوه بیایند. فراخوانى که بشدت با استقبال هم مواجه شدند و در 
بخشى از آن آمده  بود:  «مردم عزیزمان مى توانند رأسا نظرات 
خود را از این مســیر منتقل کنند، اینجانب نیز حسب مورد، 
 فراخوان هایى جهت دریافت نظرات درخصوص ایجاد، اصالح 
یا تکمیل برخى رویه ها، رویکردها،  دستورالعمل ها و آیین نامه ها 
اعالم خواهم کرد و در انتظار نظرات راهگشاى صاحب نظران و 

 متخصصان این امر خواهم بود.» 
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يادداشت يک

اصالحات ساختاري یک گام به پیش
با حضور آقاي رئیسی در دستگاه 
قضائی، شاهد تحوالتی هستیم که 
امیــد را به بهبود نســبی عملکرد 
این دستگاه مهم زنده کرده است. 
وجود بیــش از 10میلیون پرونده 
در  ســال به تنهایی نشــان دهنده 
ابعاد اهمیت عملکرد این دستگاه 
در زندگی روزمره مردم و نیز تأثیر 
عملکرد آن در میزان رضایت مردم 
از ساختارهاى نظام است. بنابراین 
هرگونه اصالحــی هرچند جزیی 
می تواند به بهبود رضایت و نگرش 
مردم نســبت به کلیــت حکومت 
و به طــور مشــخص به دســتگاه 
قضائی منجر شــود. آخرین مورد 
از این اصالحات را که ســخنگوي 
قوه قضائیه اعالم کرده، اصالحاتی 
اســت که معطــوف به ســاختار 

ستادي دادگستري است.
در این مورد ذکر چند نکته خالی 
از فایده نیست؛ اول اینکه آشنایی 
جامعه با ساختار قوه قضائیه کافى 
و چندان روشن نیســت بنابراین 
درك دقیقی از تغییــرات موجود 
پیدا نخواهند کــرد. نکته دوم این 
اســت که دســتگاه قضائی بسیار 
بزرگ و حجیم شده است. ساختار 
این دستگاه با ســاختار قوه مجریه 
به کلی تفاوت دارد، زیرا دادگاه ها 
مستقل هســتند و کلیه مقررات و 
اختیارات آن بایــد در قالب قانون 
تعریف شود و با ادارات دولتی که از 
طریق آیین نامه نیز تغییر می کنند، 
تفاوت جدي دارد. بنابراین هرگونه 
تمرکزي در ساختار این قوه نه تنها 
مانع از پیشــرفت کارها می شود، 
بلکه نافی فلسفه رسیدگی قضائی 
است. به نظر می رسد که برخی از 
تغییرات ســاختاري اعالم شده، با 
هدف اصالح همین مشــکل است. 

مشکلی که بعضا در قانون نیز وجود 
دارد و اختیاراتــی را بــراي رئیس 
قوه  تعریف می کند کــه به اقتدار 
و اســتقالل نظــام قضائی کمکى 
نمى کنــد. ازجمله حق اعتراض به 
احــکام دادگاه ها از ســوي رئیس 
قوه قضائیه که منجر به شکل گیري 
اداره اي عریض و طویل و نیز گاهى 
کندى در فرآیند دادرسی که شاید 
با قوه قضائیه ایده آل آقاى رئیسى 

همخوان نباشد.
یکی از مشــکالت مهم دستگاه 
قضائی که شــاید تا حدى ریشــه 
در قانون اساسی هم داشته باشد، 
وجــود نهادهــاي غیرقضائی ولی 
مرتبط با امر قضا در ذیل مسئولیت 
این قوه است. سازمان ثبت اسناد، 
پزشــکی قانونی، سازمان زندان ها 
و موارد مشــابه درعین حال که با 
امر قضائی مرتبط هستند، ولی در 
نهایت فعالیت آنها غیرقضائی است 
و عوارض سوء اقدامات آنها به پاي 
دستگاه قضائی نوشــته می شود، 
درحالی که دســتگاه قضائی فقط 
باید پاســخگوي رســیدگی هاي 
قضائــی باشــد. امــکان انتقــال 
مســئولیت این نهادها به دولت و 

وزارت دادگسترى وجود دارد.
نکته بعــدي آنکه این حجم زیاد 
از شــکایات مردم از یکدیگر خارج 
از تــوان رســیدگی هر دســتگاه 
قضائی اســت. این امر معلول نگاه 
رسمى موجود است که شیوه هاي 
تفاهم و ســازش را جدي نگرفته 
است. دســتگاه قضائی باید براي 
این مســأله چاره اندیشــی کند و 
نهادهاي حل اختــالف و توافقی و 
داورى را تقویت کنــد، که در این 
صورت بسیاري از مشکالت مردم 

سریع و ارزان حل خواهد شد.
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دیدار رئیس قوه قضائیه با چهره هاى حوزه زنان
در صحبت با طیبه سیاوشى

گزارش «شهروند» از تبدیل 
سومین پمپ بنزین تهران در 
خیابان سعدى شمالى به موزه

امیدوار به
رویکرد تازۀ رئیس
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جدیدترین تصمیمات 
شوراى انقالب شهرى:

 ما در خانه قهوه میخوریم
کافه ها نباید باز باشند

 رئیس کمیته اعتصابات:
گیالس میوه اى غیر اخالقى است

سیب بخورید
   صفحه 16

از شب میترسم 
تعطیلش کنید

نایب رئیس مجلس شوراى اسالمى فرم بومى شده FATF  در ایران را فرآیند مناسبى براى مقابله با فساد دانسته و در ادامه از ایجاد قانون 
در این راستا سخن گفته است. مسعود پزشکیان با بیان این که FATF  داخلى توانایى این را دارد که نقطه زن جریان پولى کشور را رصد 
کند، گفت که «چرا ایران FATF  داخلى ایجاد نمى کند که نقطه زن بدانیم چه کســى رانت و رشوه گرفته و زمین خوارى کرده است.» 

پزشکیان در تشریح دالیل مخالفان پیوستن ایران به  FATF   گفته که این افراد مى گویند...
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