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کوران قطبی، زندگی 
۲۵۰ میلیون نفر را مختل کرده

ماجرای حضور دوملیتی ها در 
تیم امید به دالل بازی ختم شد
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از ۱۰۰ کشور طلبه داریم
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گام اول همکاری است

 با بیانیه اروپایی ها کانال ویژه مالی اروپا با ایران
به صورت رسمی راه اندازی  شد

 موگرینی می گوید: این ساز و کار ویژه مالی نشان دهنده تعهد اروپا به برجام است
تصمیمی که بسیاری آن را به رویارویی با آمریکا تعبیر می کنند
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 جهنمی
 از برف و سرما

در آمریکا

عصیان کرانچار 
بازیکن دورگه 
نمی خواهم!

طلبه های خارجی 
از کدام کشورها 

می آیند؟
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بفرمایید 
دهنتان را 

شیرین نکنید
فروش قنادی های ایران 
تقریبا نصف شده است
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چالش قرن!

  مرگ تلخ سوزان 
زیر تیغ جراحی

به مناسبت صدسالگی فدراسیون 
بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر

 تختی شعارزده
  تختی خاموش
تختی نازنین
نگاهی به فیلم »غالمرضا تختی« ساخته 
جدید بهرام توکلی که باالخره جشنواره را 
گرم کرد و باعث بحث های متفاوتی شد
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یادداشت یک
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متوليان خودخوانده

نيمکت تيم ملی را فقط به ما بدهيد!

در روزهاي گذشته خبر تأســف آوري منتشر شد كه نشان 
مي دهــد دســت هاي پنهاني درصــدد ايجاد مشــكل براي 
سياست گذاري در كشــور هســتند. برخي از اعضاي مجمع 
تشخيص مصلحت نظام كه معلوم است موافق تصويب لوايح 
مربوط به FATF  هســتند، صدها پيامــك گوناگون دريافت 
كرده اند كه پيام دهندگان با زبان هاي گوناگون از آنان خواسته اند 
كه از رأي دادن به تصويب اين لوايح اجتناب كنند. بخشــي از 
پيام ها شامل خواهش و تمنا از آنان براي احترام به خون شهدا 
يا ارزش هاي انقالب يا آرمان هاي امام راحل يا اسالم است و در 
هيچ كدام هم معلوم نيست كه چرا چنين چيزهايي با تصويب

FATF  در تعارض معرفی شده است؛ سهل است كه براي احترام 
به همه اينها بايد آن را تصويب كرد. خرد و عقالنيت حكم مي كند 
كه براي گردش امور مردم بهترين تصميم گرفته شود و اين كار 

در جهت تمام آن ارزش هاي پيش گفته و خواست مردم است.
بخش ديگري از پيامك ها تهديدآميز است و از طريق ارعاب 
خواســته اند نمايندگان مجمع را بترسانند. در اين زمينه چند 

پرسش روشن وجود دارد.
1ـ نخستين پرسش اين اســت كه چه گروه يا سازماني در 
پشــت اين تبليغات و تهديدات سازمان يافته هستند؟ آيا غير 
ممكن اســت چند نفر را اجير كرد و با ده ها خط تلفِن همراه، 

مثل ربات هاي اينترنتي در يك اتاق نشست و مسئوالن كشور 
را تحت تبليغات و تهديدات خود قرار داد؟

2ـ در پشت اين هجوم سازمان يافته و ضمنا نامريي و پنهاني، 
منافع كدام گروه خوابيده اســت؟ كدام گروه مي خواهند وضع 

اقتصاد كشور را بحراني تر كنند؟
3ـ اگر اين گروه محدود داراي منطق و استدالل هستند، چرا 
پشت خون شهدا پنهان مي شوند؟ اصوال چه كسي آنان را متولي 
خون شهدا كرده است؟ نكند متوليان خودخوانده خون شهدا 
هستند؟ اگر حرفي دارند، چرا شفاف و روشن در فضاي عمومي 

مطرح نمي كنند؟
4ـ چرا بايد اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام را تحت 
چنين بمباران تبليغاتي، شخصي و تهديدآميز قرار داد؟ مگر نه 
اين كه اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب رهبري 
نظام هســتند؟ پس چرا بايد براي اتخاذ يك تصميم معمولي 
تحت فشــار قرار گيرند؟ آيا ممكن است تحت ارعاب و چنين 

فضايی مصلحت كشور سنجيده شود؟
5ـ از همه بدتر اين كه مسئوليت اين جوسازي ها را چه كساني 
عهده دار مي شوند؟ چه كســي مي تواند مسئوليت تبعات رد 
كردن FATF  را بپذيرد؟ آيا خودتحريمي از اين بيشتر ممكن 

است؟

سیاوش باقی| رفتن كی روش و خالی شدن نيمكت تيم ملی 
فرصتی شده تا دوباره اين بحث داغ شود كه چرا سرمربی خارجی؟ 
باورش سخت است. كارنامه مربيان ايرانی- با همه احترامی كه 
برای آنها قائليم- مشخص اســت و اختالف سطح آنها با مربيان 
خارجی هم. اما دوباره ميهمانان ســيما، قبل از ديدار فينال جام 
ملت های آسيا و ديگر كارشناسان برنامه های ورزشی در شبكه 
ورزش و ديگر شبكه ها، لقلقه زبان شان اين است كه چرا نبايد به 
مربيان داخلی فرصت داد و چرا بايد اين همه به مربيان خارجی 
ميدان بدهيم. اسمش هم اين اســت كه اساتيد موسپيد كرده 
فوتبالند و دلشان برای فوتبال می سوزد. اما واقعيت اين است كه 
هيچ بقالی نمی گويد ماست من ترش است و هيچ چاقويی هم 
دســته خودش را نمی برد؛ يعنی در عين دشمنی هم مربيان ما 
-كه همه اين كرسی های كارشناسی را اشغال كرده اند- گوشت 
هم را می خورند اما استخوان هم را دور نمی ريزند. حاضرند دشمن 
خونی همزبانشان سرمربی تيم ملی شود اما يك اجنبی نيايد؛ 
همه اش هم به اسم ميهن دوستی و دلسوزی. از امير حاج رضايی 
عزيز كه اينطور با حرارت از مربيان داخلی حمايت می كند بايد 
پرسيد اگر باشگاهی بداند كه با مايلی كهن نتيجه می گيرد چرا بايد 
ده برابر پول بدهد و برانكو و شفر را بياورد؟ اگر مربيان داخلی ما 
اين همه رشد كرده اند چرا نبايد يك دعوتنامه از كشورهای همين 

دور و بر داشته باشــند؛ دعوتنامه ای كه اتفاقا بازيكنان ما دارند. 
استفاده از مربی خارجی تنها مختص ما نيست و در همين جام 
ملت ها شاهد حضور مربيان شاخص بوديم. همين قطر را مربی 
اسپانيايی به افتخار رساند. آقای مجيد جاللی كه هميشه طرفدار 
توسعه و تكنولوژی اند اما پای مربی خارجی كه می رسد ناگهان 
موضع شان تغيير می كند، می توانند جواب بدهند كه اگر محصول 
داخلی خوب است چرا هميشه در تيم هايشان از بازيكن خارجی 
استفاده كرده اند؟ آيا حاضرند ســوار خودروی داخلی بشوند؟ يا 
همه محصوالت خارجی خوب اســت غير از مربی هايش؟ چون 
اين ســهم و بازار ماست و به كســی نمی دهيمش. آقای مجيد 
جاللی لب مطلب شان اين اســت كه به جای هزينه كردن برای 
مربيان خارجی چرا همان پول را خرج مربيان داخلی نمی كنيم. 
چرا مربی داخلی تربيت نمی كنيم. حرف غلطی نيست. فوتبال 
بايد مربی خوب تربيت كند؛ اما جنس مطرح كردن اين سوال و 
زيركی نهفته در آن مثل اين است كه بپرسيم اين همه مربی ايرانی 
داشته ايم چرا در همه اين سال ها يك كاگاوا تربيت نكرده اند. چرا 
يك بازيكن مثل علی معز نداريم. موضع سيما را هم كه ديگر همه 
می دانيم؛ در اين بحث ها حاضرند متعصب ترين و تكراری ترين 
كارشناسان و مربيان را دعوت كنند اما از روزنامه نگارها و نظرات 

متفاوت استفاده نكنند. 

گفت وگوی »شهروند« با امام جمعه 
بیله سوار که اظهارنظرهای متفاوتش 
واکنش های بسیاری داشته است 

 افزایش قیمت ذائقه مشتریان را تغییر داد
و بازار ضایعات مرغ و گوشت را گرم کرد

 حاال جگر مرغ هم 
به ما فخر می فروشد!

 برخی روحانیون
دنیای امروز را باور ندارند

 ویژه نامه جشنواره فیلم  فجر را
هر روز در صفحه های  8 و 9 بخوانید


