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 گفت وگوی »شهروند« با 3 خانواده ای که
از خون قاتل عزیزان شان گذشتند

 اولین حضور رسمی و غیرگزینشی زنان
 در استادیوم آزادی
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گزارش »شهروند« از ساختمان 
بی سیم پهلوی  نخستین مکان 

فرستنده رادیویی

با افزایش تقاضاها، شرکت های 
بیمه ای هنوز تمایلی به بیمه 

کردن موتورها ندارند 

رئیس جمهوری 
در جلسه هیأت دولت

 مطرح کرد:  

یک فیلمساز کودک درباره 
وضع تولیدات این حوزه به 
»شهروند« توضیح می دهد

 ایــن روزهــا همــه می گویند که 
روزهای اوج ســینما و برنامه های 
تلویزیونی کودک و نوجوان به ســر 
رسیده است. البته نظر تازه ای هم 
نیست، در این ســال ها بارها چوب 
برنامه های تلویزیونی و ســینمایی 
دهه هــای 60 و 70 در حوزه های 
کودک و نوجوان باالی سر تولیدات 
جدید برای کودکان بوده، اما آیا واقعا 
این طور است؟ اگر جواب بله است، 

دالیل آن چیست؟ ...

جلســه هیأت دولت روز گذشته با 
حضور رئیس جمهــوری و اعضای 
دولت برگزار شــد. دکتر حســن 
روحانی در این جلسه با گرامیداشت 
ایام اربعین حسینی و ضمن اشاره 
به راهپیمایی عظیم این ایام گفت: 
»این حرکــت قرابت نزدیکی میان 
دو ملت ایران و عراق به وجود آورده 
اســت و اتفاقی مانند آن چه میان 
مهاجران و انصــار روی داد، در این 

حرکت به چشم می خورد.«...

 گرانی خودرو خرید موتورسیکلت 
کــرده  بیشــتر  38 درصــد  را 
اســت. براســاس آماری که مرکز 
شماره گذاری وســایل نقلیه اعالم 
امســال شــماره گذاری  کــرده، 
موتورســیکلت به طــور میانگین 
حدود 38 درصد بیشتر شده است. 
این موضوع درحالی رخ می دهد که 
شرکت های بیمه ای تمایل چندانی 
به بیمه کــردن موتورســیکلت ها 

ندارند.. .

گزارشی از برگزاری مسابقه 
نقاشی »شهری که من دوست 

دارم« در خیابان های تهران

یک پیش بینی جالب از انتخابات 
پرسروصدای فدراسیون فوتبال  

که 7ماه دیگر برگزار می شود
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 زائران ارز  
خود  را  از   بازار 
آزاد تهیه  کنند   نخستین 

 »مورس«دیدار با خانه 
و »تلگراف«  

موتورسواری 
منهای بیمه نامه  

 ترکیه
تجدیدنظر   کند 

 سینمای کودک 
طال یا مس؟

تهران به قلم 
کودکان

 دوقطبی
دایی- تاج  

جنگ بی پایان در سوریه
آغاز عملیات هوایی و زمینی ترکیه در سوریه علیه نیروهای ُکرد

یادداشت

  حقیقتی درباره ویلموتس که فدراسیون سعی در پنهان کردن آن دارد

کارگر ایران؛ ساکن بلژیک!

حسین قهار
روزنامهنگار

قبل از هر چیزی باید خیال مدیران 
فدراسیون فوتبال را بابت یک موضوع 
بسیار مهم راحت کنیم؛ »دفن حقیقت 
باعث از بین رفتن آن نمی شود. حقیقت 
باالخــره خــودش را نشــان خواهد 
داد. حاال می خواهد قشــنگ باشد یا 

فجیع!!«
اما سوال بعد؛ »میزان مرخصی های 
مــارک ویلموتــس  در  ســال چقدر 

است؟!«
این سوالی است که به احترام فوتبال 
ایران، همه باید تالش کنیم پاســخی 
قانع کننده درباره آن ارایه شود، هم از 
طرف سرمربی تیم ملی و هم مدیریت 

فدراسیون فوتبال! 
االن طرح ســوال، بهترین کاری 
اســت که می توان انجام داد. البته با 
شناختی که از سیاست های مدیریتی 
فوتبال کشــور در ســال های اخیر 
داریم، این حقیقــت را هم می دانیم 
که  هرچقــدر میزان پرسشــگری 
بیشتر باشد،  تالش برای مخفی ماندن 
حقیقت هم بیشتر می شود. منتهی 
از آنجایی که ماه هیچ وقت پشت ابر 
نمی ماند،  پیگیری سر نخ ها می تواند 
به کلیدی برای رسیدن به پاسخ این 
سواالت تبدیل شود. جالب اینجاست 
که آقای سرمربی باالخره بعد از چند 
ماه گافی را که منتظر آن بودیم، داده 

و حرفی را زده است که نباید!
مــارک ویلموتــس در تازه تریــن 
مصاحبه خــود با DH درباره شــرایط 
زندگی و کار در ایــران صحبت های 
جالبی کرده اســت. گفت وگو با این 
سوال شروع می شــود »زندگی شما 
بین اروپا و ایران خوب است؟« جایی 
که ویلموتس جواب داده »فرق زیادی 
بین کار در فوتبال ایران و بلژیک نیست 

و این جا ســرگرم بازی های انتخابی 
جام جهانی هســتیم. دو بــازی برابر 
کامبوج و بحرین داریم و تمام تمرکز 
ما روی این موضوع اســت که بتوانیم 
امتیازهای الزم را به دست بیاوریم. بله، 
خیلی خوب است. تفاوت زیادی نسبت 
به دوران حضور در بلژیــک ندارم، در 
خانه زندگی می کنم و برای بازی های 
ملی، بلژیک را ترک می کنم و سفرهای 
زیــادی نیز بــرای دیــدن بازی های 

بازیکنانم در اروپا دارم.«
بله!  او گفته اســت در خانه زندگی 
می کند و برای بازی های ملی بلژیک 
را ترک می کند! این اظهارات بســیار 
مهم ممکن است در هیاهوی اتفاقات 
حاشیه های فوتبال ایران گم شود، ولی 
چیزی فراتر از فاجعه است. تکرار همان 
مســائل تلخی که در زمان کارلوس 
کی روش شاهد آن بودیم و این مربی 
پرتغالی هم بیشتر روزهای  سال را در 
خارج از ایران سپری می کرد، به احدی 
هم درباره این مســأله پاسخگو نبود و 
فدراســیونی ها هم جرأت بازخواست 
آقای ســرمربی را نداشــتند، حتی با 
این که در قرارداد کی روش به صراحت 
نوشته شده بود که او در طول  سال تنها 
می تواند از 6 هفته مرخصی استفاده 

کند. 
حاال اما صحبت هــای ویلموتس 
نشــان می دهد او هم با شــرایطی 
کامال پروازی بــا فوتبال ملی ایران 
البته  داشــت،  همکاری خواهــد 
ارتبــاط کاری اش با فدراســیون 
فوق العــاده نزدیک و خوب اســت 
و همــه چیز طبق تفاهــم و تعامل 

کامل دوطرفه انجام می شود.
با این وجــود، جامعه فوتبال انتظار 
دارد به شکلی کامال شفاف مشخص 
شود جزییات توافق کاری ویلموتس 
با فدراسیون و مدت زمان توافق شده 

برای حضورش در ایران چیست؟ 
ادامه در صفحه 2

   صفحه 2

 رهبر معظم انقالب
 در دیدار نخبگان
و استعدادهای برتر علمی :

 جوان نخبه
پاره تن کشور است
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 یک بار دیگر بحث شیرین پول
 و سودجویی و هنرمندانی که

اعتبارشان قربانی می شود

نقاشی های تقلبی با 
قیمت های میلیاردی!

3 بخشش بزرگ 
به جای انتقام

 یک بازی
 کامال ملی
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مجتبی پارســا| دیروز، ترکیــه عملیات 
نظامی خود به شــمال ســوریه را آغــاز کرد. 
جنگنده های اف ۱6 نیــروی هوایی ترکیه به 
پایگاه های یگان های مدافع خلق کرد در شهر 
راس العین در شمال شرقی سوریه حمله کردند 
و دقایقی بعد، رجب طیــب اردوغان، این خبر 
را در توییتر خود اعالم کــرد. اردوغان نام این 
عملیات را »چشــمه صلح« خواند و هدفش را 
ممانعت از »ایجاد گذرگاه تروریســتی« در 
طول مرزهــای جنوبی ترکیــه عنوان کرد. 
رئیس جمهوری ترکیه در حساب توییتری 

خــود این خبر را به ســه 
زبان ترکی، انگلیســی و 

عربی منتشر کرد.
شبکه ســی ان ان ترک 
نیز پس از آغــاز عملیات 
گزارش داد، آنکارا پیش از 
آغاز حمله به سفیر ایاالت 
متحــده در ترکیه اطالع 
در جریــان  را  او  و  داده 
جزییــات ایــن عملیات 

نظامی قرار داده است.
رجب طیب اردوغان همچنین گفته اســت 
که عملیات چشمه صلح، ناقض تمامیت ارضی 
سوریه نیســت و ترکیه می خواهد مردم این 

منطقه را از »چنگال تروریسم« نجات دهد.
با این حــال اما منابع ُکــرد در گزارش های 
خود گفته اند که جنگنده هــای ترکیه اهداف 
غیرنظامی را در راس العین )سرکانی( در شمال 
سوریه بمباران کرده اند و باعث وحشت مردم 

منطقه شده اند.

نیروهای ُکرد از آمریکا خواسته اند تا با ایجاد 
منطقه پرواز ممنوع، اجازه پرواز جنگنده های 
ترکیه و بمباران مناطق ُکردنشــین را ندهد؛ 
این در حالی است که پیشــتر، کاخ سفید در 
بیانیه خود اعالم کــرده بود، نه از حمله ترکیه 
به ُکردها حمایت خواهد کرد و نه در این جنگ، 
دخالت خواهد کرد. رســانه های آمریکایی نیز 
در گزارش هــای خود گفته اند کــه ترامپ به 
نیروهای نظامی خود دســتور عدم مداخله را 

داده است.
پیشتر، زمانی که دونالد ترامپ تصمیم گرفت 
نیروهای خــود را از مناطق 
شمال ســوریه خارج کند، 
بســیاری از دموکرات ها و 
جمهوری خواهان هم پیمان 
او، به شــدت از این تصمیم 
انتقاد کردند و هشدار دادند 
که خروج نظامیان آمریکایی 
از این منطقه، خطر بی ثباتی 
را بــه دنبــال دارد و حتی 
ممکن است فرصت رشد و 

ظهور مجدد داعش را فراهم کند.
از سوی دیگر، پس از آغاز حمالت ترکیه، 
دولت فرانسه حمله ترکیه به شمال سوریه را 
به شــدت محکوم کرده است. گفته می شود 
که فرانســه، آلمان و بریتانیــا در حال تهیه 
بیانیه ای مشــترک در محکومیت این اقدام 
هســتند. ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون 
اروپا، هم از ترکیه خواســته عملیات نظامی 

علیه کردها را متوقف کند.
پیشتر ترامپ هشدار داده بود که اگر خطایی 

از ترکیه سر بزند و »پایش را از گلیمش درازتر 
کند«، اقتصاد این کشــور را »نابــود و محو« 

خواهد کرد.
گزارش آسوشیتدپرس از شرایط مردم 

پیش از آغاز حمالت ترکیه
روز سه شــنبه، زندگی مردم در شــهرهای 
شمال و شرق ســوریه به صورت عادی ادامه 
داشت؛ بازارها  شــلوغ بود و مردم هم با وجود 
ترس از حملــه ترکیه، بــه کار و زندگی خود 

مشغول بودند. 
در حقیقت ترس گســترده ای در دل مردم   

ُکردنشــین  شــهرهای 
افتاده، اما در عین حال آنها 
در مــورد اتفاقاتــی  که در 
روزهای آینده قرار اســت 
بیفتد، بسیار ســردرگم و 
پریشان هســتند. پس از 
آن که ترامپ چراغ ســبز 
خود را به  ترکیه نشــان داد 
تا عملیاتی را علیه کردهای 
دموکراتیک شمال سوریه 

آغاز کند، به نظر می رسد احتمال وقوع  جنگ 
میان این دو طرف، افزایش یافته است.    از سوی 
دیگر اما حمالت شــدید به اقــدام ترامپ در 
آمریکا باعث  شده که ترامپ، ترک ها را تهدید 

کند که مبادا حرکت اشتباهی انجام دهند. 
کردها حاال درحال حرکت به ســمت روژاوا 
)اسمی که برای مناطق شمال و شرق سوریه 
به کار برده می شود(  هستند. این را وزیر خارجه 
ترکیه در بیانیه ای اعالم کرد و گفت که هرگونه 
عملیات ترکیه، »موقتــی« خواهد بود.  حاال 

به نظر می رسد که فشــارهای انتقادی علیه 
ترامپ، باعث شده که ترکیه چنین موضعی 

را اتخاذ کند. 
یکی از دستفروشــان ُکرد که برای دفاع از 
عراق به سمت شمال سوریه حرکت می کند، 
می گویــد: »اردوغــان تا  دیروز فکــر می کرد 
هرکاری دلش بخواهــد، می تواند انجام دهد. 
حاال او با واقعیت متفاوتی روبه رو شــده. شاید 
 آمریکایی هــا به طــور کامل ما را رهــا نکرده 
باشــند.«    قاضی علــی، یک راننــده ُکرد هم 
می گوید که جاده های شــمال  سوریه به نظر 
عادی می رســند: »گرچه 
هستند،  وحشت زده  مردم 
امــا زندگی عــادی آنها در 
جریان است. همه  منتظرند 
تا ببینند چه اتفاقی می افتد. 
زده  زیــادی  حرف هــای 
می شــود، اما هنــوز اتفاق 

خاصی نیفتاده است.« 
نورالدین عیســی، یکی 
دیگر از ساکنان ُکرد در این 
منطقه می گوید:   »ما می شــنویم که ترک ها 
درحال آماده ســازی  خود برای حمله هستند. 
فعال با اضطراب صبر می کنیــم تا ببینیم چه 
می شود.«    از ســوی دیگر، مقامات زندان هایی 
 که اسیران داعشــی را در آن جا نگه می دارند، 
گزارش کرده انــد که ناآرامی هــا در زندان ها 
افزایش یافته و با شــنیدن  خبر حمله ترکیه، 
تعداد حمالت به نگهبانان، بیش از همیشــه 

گزارش می شود و شرایط بی ثبات است.
ادامه در صفحه 7

 وزیر خارجه ترکیه
در بیانیه ای اعالم کرد و 

گفت که هرگونه عملیات 
ترکیه، »موقتی« خواهد 

بود. فشارهای انتقادی علیه 
ترامپ، باعث شده که ترکیه 

این موضع را اتخاذ کند

 ترامپ
 هشدار داده بود که

اگر خطایی از ترکیه سر بزند 
 و »پایش را از گلیمش

درازتر کند«، اقتصاد این 
کشور را »نابود و محو« 

خواهد کرد


