
تراکتور و سپاهان 
کهکشانی می شوند

 یک منبع آگاه در گفت وگو با 
 »شهروند«:   ساخت یادمان
در ازای دریافت پول یک 

حرکت خیریه از سوی بنیاد 
دانشگاهی فردوسی  است

چطور در روزهای امتحان 
 مضطرب نشویم 

و بر خود مسلط باشیم؟

 روایتی از مرغ بهداشتی تر و با 
تاریخ انقضای طوالنی تر که قرار 

است به بازار عرضه شود

شماره تماس اسرارآمیز
 پلیس تکذیب کرد اما دادسرای ارشاد تهران از سامانه ای می گوید

که مردم می توانند تخلفات شخصی را به آن گزارش کنند
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تلفــات  زیــاد  تعــداد  
کوهنوردانی که امســال در 
فصل صعود به اورست رفته 
بودنــد، توجه بســیاری از 
به خود  را  رسانه های جهان 
جلب کرده است. این اتفاق 

یکی آن قدر عجیب و نادر بود... تلگرامی  کانال  دیروز 
آموزشی  موسســه های  از 
تصویری منتشــر کرد که 
اجتماعی  شــبکه های  در 
جمع هــای  بخصــوص 
 دانشــگاهی بازتاب زیادی 
داشــت. این تصویر نشان 
دانشگاهی  بنیاد  که  می داد 

فردوسی در...
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 استقالل
 و پرسپولیس

در خواب ناز بهاری!

اورست حتی 
اجساد را هم 
پس نمی دهد

مرغ »ممتاز« 
بدون دخالت 
دست در بازار 

 پول بده
یادگاری دانشگاهی 

تحویل بگیر

 شکست
غول استرس 

 پزشکی قانونی
علت فوت هوادار 

پرسپولیس را اعالم کرد
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واقعیت مرگ 
»علی« رو شد

وزیر نفت به شایعه 
دستگاه پوز و چند حرف 
و حدیث دیگر جواب داد
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آتش توپخانه آنها 
شدید است!

 رئیس سازمان لیگ
در گفت وگو با »شهروند« 

از فاجعه اهواز گفت
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دالیلی تازه از 
جنجال فینال حذفی

مدیرعامل موسسه امید فردا از 
ضرورت همکاری »ان جی او«ها 

با هالل احمر می گوید
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 گنج هایی که
در خانه  پنهان است
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شیشلیک مشهد 
جانانه مقاومت 

می کند
گرانی گوشت ریزش 30 درصدی 
مشتریان غذای محبوب ایرانی ها 

را به دنبال داشت
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   معمای مرگ
 2 برادر  در تعقیب
و گریز محیط بانان
ماجرای 2 شکارچی که کشته 

 شدند و 4 محیط بانی که
در بازداشت به سر می برند

 چند دهه استیالی کره ای
بر سیمای ایرانی

  چرا تلویزیون دربست در اختیار سریال های کره ای است و اثری از ساخته های
 با ارزش سینمای جهان نمی بینیم؟ مدیر کل تأمین رسانه صداوسیما به »شهروند« می گوید:

»مردم  هنوز هم درخواست پخش جواهری در قصر را دارند«

یادداشت 2

حاشیه  نوییس

چهار نکته در مبارزه مسعود با حسام!

شمال چه خبر است؟ وان چه خبر است؟ چرا دلخوری برادر؟

سعید اصغرزاده
معاون سردبیر

مســعود فراســتی، منتقد حاضر در برنامه های ســازمان 
صداوســیما در آغاز میز نقد این هفته  برنامه  هفت گفته است:  
»جناب آشــنا، معاون ریاســت جمهوری راجع به سریالی که 
آمریکایی است، نظر دادند. چون این حیطه ما است، نه حیطه 
ایشان پس لطفا در حوزه ما دخالت نکنند، همان طور که ما وارد 
سیاست نمی شویم، چون این سریال بسیار بد است و موضوع 
بسیار التهاب دارد که بسیار تیپیکال است و قادر نیست مسأله 
به این مهمی را منتقل کنــد. آمریکایی ها طبق معمول از این 
موضوع اســتفاده می کنند، تا بگویند ما به حقیم! جمله ای که 
آقای آشنا خوششان آمده این است که آیا حاضر هستند تاوان 

دروغ های خود را بپردازند!«
پیش از این، مشاور فرهنگی رئیس جمهوری و رئیس مرکز 

بررسی های اســتراتژیک نهاد ریاســت جمهوری، تماشای 
»چرنوبیل« یک سریال کمپانی آمریکایی HBO را به »دولت و 
حکومت« با تکیه بر یک دیالوگ سریال توصیه کرده بود: »بهای 

دروغ چقدر است؟!«
این که فراستی که همیشــه تالش کرده بگوید طرف مردم 
عادی است، مخاطب عام را در نظر می گیرد و بعد تبدیل به آقای 
نقاد می شــود، چرا از توصیه عام آقای آشنا به دولت و حکومت 

برآشفته است، می تواند دالیل عدیده ای داشته باشد. 
1- توصیه جناب آشــنا، توصیه ای محتوایــی و در حوزه ای 
عمومی مطرح شــده و ســعی در نفوذ در قلمروی اختصاصی 
سینما و نقد نداشته است، اما فراستی اینبار برعکس توصیه اش 
به آشــنا، به حوزه سیاست چشــم دارد و از همین منظر است 
که برمی آشــوبد، مخصوصا آن جا که می گویــد آمریکایی ها 
می خواهند مثل همیشه بگویند برحقیم! فراستی همیشه حوزه 

نقد اثر را رها کرده و به مولف هجوم برده است. 
ادامه در صفحه 2

یک- خبــر اول این روزها، شــلوغی تــوی جاده ها بود. 
جاده هایی که ساعت ها قفل می شدند. مردمی که ساعت ها در 
مسیر می ماندند. مسیر رفتن. مسیر برگشتن. حامد ساعت 3 
صبح راه افتاده و ساعت 5 بعدازظهر فردا خسته و درمانده به 
مقصد رسیده. عوضش از آن طرف ساعت 9 صبح راه افتاده و 
3 عصر تهران بوده. محمود ترجیح داده جمعه و شنبه برنگردد 
تا ترافیک کم شود و یکشنبه خودش را برساند سرکار. همه 
از درماندگی جماعــت در جاده چالوس می گوینــد. هراز از 
آب اسک تا گزنک یک ساعت طول کشیده. سر سه راهی چالو 
هم دو ساعتی معطلی داشته. اینها هم اولین بار نیست که اتفاق 
می افتد. تقریبا هر بار که دو روز تعطیلی و بیشتر داشته باشیم، 
جاده های شمال همین است. طرف نوشته بود ایرانی ها جنون 
شمال گرفته اند. زلزله بیاید هم می روند جاده چالوس. شادی 
باشد می روند چالوس. غم هم باشد می روند چالوس. چالوس 
چه خبر اســت؟ شمال چه خبر اســت؟ از بچه های روزنامه 
کلی هایشان در این چند روز شمال بوده اند. از آستارا و رشت 
و فومن بگیر تا اینور، قائمشهر و بهشهر و بندرترکمن. خبر این 
است که در این چند روز تعطیلی چند میلیون نفر به جمعیت 
شمال اضافه شده است. چند میلیونی که خیلی هایشان کنار 
پیاده رو می خوابیدند. توی چمن. با کمترین امکانات. بدون 
ســرویس بهداشــتی. بدون حمام و در گرما. اما مردم کوتاه 
نمی آیند. تعطیلی بعدی کی می رســد که دوباره راه بیفتیم 

سمت شمال. تقویم را ورق بزنیم و دنبال قرمزها بگردیم.
دو- خبر دیگر این اســت که تریبون ها برآشفته شده اند. 

سخنران ها عصبانی بوده اند. گفته اند مسافرانی که به شمال 
رفته اند چرا رعایت نمی کنند. چرا پوشش آنها مناسب نیست. 
چرا هر طوری دلشان می خواهد می گردند. خبر دریاچه لفور 
هم بود. چند نفر با قایق رفته بودند توی دریاچه و لباس شان 
مناسب نبود. عکس ها نشــان نمی داد که آنها به هم محرم 
بوده اند یا نه. نشان نمی داد چند ساله بوده اند. اما همین چند تا 
عکس کافی بود تا همه راه بیفتند سمت لفور و قایق ها را جمع 
کنند و یکی را دستگیر کنند و این بساط را جمع آوری کنند. 
لفور کجاســت اصال؟ چرا مردم باید بروند لفور و قایق سواری 
کنند؟ چرا اجازه می دهند غریبه ازشان عکس بگیرد؟ این که 
آدم از غریبه ها عکاسی و آن را منتشر کند، کار درستی است؟ 
این که عکس غریبه ها را نگاه کنیم و بعد شــاکی شویم کار 
مناسبی اســت؟ تریبون ها حق ندارند با دیدن این صحنه ها 
و تصاویر ناراضی باشــند؟ یعنی اگر تریبون دارها می آمدند با 
قایق سوارها گپ می زدند و حرف دل هم را می شنیدند، ممکن 
بود بخشی از مسائل حل شــود؟ اگر تریبون دارها می رفتند 
چند ســاعت در ترافیک می ماندند و حرف دل مسافرهای 
بی خواب و به جاده زده را می شــنیدند، ممکن بود لحن شان 
موقع سخنرانی کمی آرام تر باشد؟ اگر آن مسافرها می رفتند 
پشت تریبون چی؟ چی می خواستند بگویند؟ می خواستند 
فریاد بزنند که اتوبــان تهران-شــمال را زودتر تمام کنید؟ 
خواسته دیگری نداشتند؟ ممکن بود در توضیح به گالیه های 

تریبون دارها چیزی بگویند؟ 
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یادداشت یک

بال موضوع كردن قانون گذاري

عباس عبدی
روزنامه نگار

تصویب الیحــه پذیــرش تابعیت 
کودکان زنان ایراني که پدران آنان غیر 
ایراني هســتند، از سوي مجلس یکي 
از دغدغه هــاي عالقه مندان به جامعه 
و ایــران را کم کرد، ولي بازگشــت آن 
از ســوي شــوراي نگهبان دوباره این 
نگراني را ایجاد کرد کــه نکند اراده اي 
براي جلوگیري از حل مشــکل وجود 
دارد؟ هرچند به قول سخنگوي شوراي 
نگهبان این ایرادات جزیي و طبعا قابل 
رفع است، ولي به نظر مي رسد شوراي 
نگهبان در ایرادي که گرفته از یک سو 
از حدود اختیارات خود عبور کرده و از 
ســوی دیگر این ایــراد منطقا نیز غیر 
موجه اســت. دو ایرادي که شــوراي 
نگهبان به مصوبه گرفته به این شــرح 

است:   
»اطــالق اعطای تابعیت،  نســبت 
به مــواردی که خوف بروز مشــکالت 
و مســائل امنیتی وجود داشته باشد، 
خالف موازین شرع و مغایر بند 5 اصل 

3 قانون اساسی شناخته شد.
2- اطالق اعطای پروانــه اقامت به 
پدر، نســبت به مواردی که خوف بروز 
مشکالت و مسائل امنیتی وجود داشته 
باشد، خالف موازین شرع و مغایر بند 5 

اصل 3 قانون اساسی شناخته شد.«
مطابق مصوبه مجلس این احتیاطات 
براي افراد مذکور که باالتر از 18 ســال 
داشــته یا پدر خارجی کودک باشند، 
لحاظ شده است که جزییات آن را طبعا 
در آیین نامه قانوني مي نویسند، ولي اگر 
منظور شورای نگهبان درباره افراد زیر 
18 سال باشــد، چنین ورودي از سوي 
شوراي نگهبان موجه نیست، زیرا نه تنها 
چنین خطری از جانب فرد زیر 18 سال 
برای کشــور وجود ندارد، بلکه اساس 
قانون مبتني بر حق تابعیت براي این 
افراد است و نه آن که یک امتیاز محسوب 
شود که آیا داده شود یا خیر. همچنان 

که ایرانیان زیادي هستند که تابعیت 
ایران را دارند و براي امنیت و استقالل 
کشور نیز خطرناک شناخته مي شوند، 
ولي سلب تابعیت از آنان رخ نمي دهد، 
حتي اگر به اشــد مجازات هم محکوم 
شوند، باز هم ایراني هستند. در حقیقت 
در این الیحه اعطاي تابعیت یک سویه 
انجام شده اســت، مگر آن که خود فرد 
یا مادرش چنین خواسته اي را نداشته 
باشند. از این حیث توجه دادن به بند 5 
اصل سوم قانون اساسي عجیب است. 

این اصل و بند مي گوید که:   
»دولــت جمهوری اســالمی ایران 
موظف است برای نیل به اهداف مذکور 
در اصل دوم، همه امکانات خود را برای 

امور زیر به کار برد:  ...
5- طرد کامل استعمار و جلوگیری از 

نفوذ اجانب.«
 اصوال چگونــه مي تــوان از چنین 
بندي تا این حد اســتنتاج هاي جزیي 
و با تفســیری عام کرد؟ این کار مخل 
قانون گــذاري خواهد بــود. بحث این 
نیست که قانون مصوب مجلس درست 
است یا غلط؟ و آیا مي توانست بهتر باشد 
یا خیر؟ این پرسش ها براي هر قانوني 
که تصویب مي شود، وجود دارد. مسأله 
این اســت که این ایراد شوراي نگهبان 
نافي حقي است که قانون براي چنین 
فرزنداني در نظر گرفته است. اگر شوراي 
نگهبان معتقد است که تابعیت از طریق 
خون منتقل مي شــود، صریحا اعالم 
کند، ولي اگر مشکلي با پذیرش تابعیت 
برحسب فرزندي زن ایراني ندارد، در این 
صورت ایراد مذکور موضوعا منتفي است 
و مثل این مي ماند که ســایر ایرانیان را 
هم به همین علت بتوانیم سلب تابعیت 

کنیم.
این گونه دخالت هاي شوراي نگهبان 
در قانون گذاري ایجاد اختالل مي کند، 
حتي اگر قانوني که نوشــته شده است 
داراي ضعف و نارسایي ها باشد، ولي در 
این صورت نیز مرجع حل آن شــوراي 

نگهبان نیست.
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 »شهروند« از رانش زمین در نقاط مختلف 
استان لرستان پس از سیل گزارش می دهد

 قلب زاگرس
5 شوال  June 2019 |1440 9| ترک می خورد

سال هفتم  |  شماره 1711 | 16 صفحه |  1000 تومان

یکشنبه
www.shahrvand-newspaper. i r

98.3.19

   صفحه 7

رئیس پلیس پایتخت: 
شماره ای که برای برخورد 
با بدحجابی داخل اتومبیل 

اعالم شده، مال پلیس 
نیست
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مردم: شماره هر 
کی هست سرعت 

پاسخگوییش 
خیلی عالیه!

در جست وجوی عکاس بازیگوش لفور
  نعمت احمدی، حقوقدان در گفت وگو با »شهروند«: »فردی که تصاویر 

گردشگران سد لفور مازندران را گرفته و منتشر کرده هم مرتکب خالف شده«
   صفحه2


