
 گام بلند والیبال
 برای صعود به فینال

در شرق آسیا

گزارشی از تمام 
 خوراکی هایی که شما را

در تابستان خنک می کند

   59 نماینده دموکرات 
 خواستار استیضاح

ترامپ شدند

مشترکانی که 10 درصد 
مصرف برق شان را کم کنند 
20 درصد مبلغ قبض شان 

تخفیف می گیرند

شورای نگهبان الیحه 
»حمایت از کودکان و 

نوجوانان« را تأیید نکرد  
اما سخنگوی کمیسیون 
اجتماعی به »شهروند« 

می گوید:  

 َمحرم دل های آواره 
مردم سیل زده  می شدیم 

 عکاسان هالل احمری از سیل افغانستان، ایران و سوریه
روایت می کنند  

   صفحه 10

خردادمــاه 9۷ هیأت دولت 
درخواست اولویت رسیدگی 
به الیحه حمایت از کودکان و 

نوجوانان توسط...

بــرق  کــه  مشــترکانی 
مصرفی شان را کاهش دهند، 
جایزه می گیرند. این خبری 
است که شرکت توانیر اعالم 
کرده و توضیح داده اســت 
به جز جایزه الگوی مصرف، 
طرح قبض سبز هم به اجرا 
درمی آیــد و  قبض هــای 
کاغذی از مهــر ماه حذف 

می شود...

   صفحه ۷
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   صفحه 9

   صفحه 13

 ما ایرانیم
حریف می طلبیم

 »آزار عاطفی«
برای شورای نگهبان 

تشریح شد

 استیضاح
 یا زندان

مسأله این است

جایزه برای 
خوش مصرف های 

برق

کولرهای 
خوردنی

 عموی کاراته کای شیرازی
از حادثه مرگبار می گوید

   صفحه 6

 قهرمانی که
 بدون گواهینامه
به خط پایان رسید

 مدیرعامل پرسپولیس
از دالر به ریال رسید

   صفحه 14

 بازی با اعداد
برای توجیه 
جدایی برانکو!

 دو انگ، دو فیلم
دو دوست

   صفحه 15

 نگرانی های
 نوید  و هوتن
برای اکران

ماجرای پیاده کردن 
یک زن به دلیل 

 بی حجابی از اسنپ
همچنان داغ است

   صفحه 2

مسافر بدقلق، 
راننده مقرراتی و 

یک جنگ توییتری 

   صفحه 3

قشون کشی 
مهاجمان موذی

»شهروند« در گفت وگو با 
کارشناسان دالیل هجوم ملخ ها، 

خطرناک بودن آنها و احتمال 
هجوم مجددشان را بررسی کرد

   صفحه 4

شبانه های 
پرمانِع تهران

 نیروی انتظامی برای
 »طرح حیات شبانه پایتخت«

 شرط و شروط گذاشت

یادداشت 2

درباره تصمیم زوج هنرمند ایرانی برای تولد فرزندشان در خارج از کشور

یک تصمیم و دو مالحظه

آرمین منتظری
دبیر سرویس جهان

خبر آمده که رامبد جوان و نــگار جواهریان، زوج هنرمند 
مشهور قرار است برای به دنیا آوردن فرزندشان به  کانادا سفر 
کنند و در آن جا فرزندشان را به دنیا آورند. این مسأله البته در 
بین بسیاری از هنرمندان کشور  معمول است. سوال این است 
که آیا این کار اشتباه است؟ این کار چه فوایدی برای فرزندشان 

به همراه دارد؟  
نخستین نکته در این خصوص این است که هیچ کسی حق 
ندارد در زندگی خصوصی افراد دخالت کنــد و آنها را  وادار به 
انجام کاری کرده یا از تصمیمی که گرفته اند، بازدارد. مادامی 
که تصمیم افراد مخل نظم و قانون  نباشد، افراد مختار هستند 
بر همان اساس اقدام کنند. بنابراین تصمیم رامبد جوان و نگار 
جواهریان را  می توان از این بعد نگریست. آنها به دالیلی که به 
خودشان مربوط است تصمیم به چنین کاری گرفته اند و  وقتی 
که می توانند از پس انجامش برآیند، کســی حق ندارد آنها را 

مورد هجمه و هتک حرمت قرار دهد.  
از ســوی دیگر، به اعتقاد نگارنده تصمیم آنها از یک جهت 
قابل دفاع اســت. اگر بــه دنیا آمدن فرزند موجب شــود  او از 
تابعیت دیگری به غیراز تابعیت ایرانی برخوردار باشــد و اگر 
برخورداری از این تابعیت مضاعف فواید برای  آینده او به همراه 
داشته باشــد، کدام پدر و مادری است که بخواهد از این فایده 
برای جگرگوشه اش چشم  پوشــی کند؟ متاسفانه به دالیل 
مختلف پاســپورت ایرانی اعتبار زیادی در جهان ندارد. غیر 

از برخی  کشــورهای تقریبا کم اهمیت که برای اتباع ایرانی 
درخواست ویزا نمی کنند، سفر اتباع ایرانی به دیگر نقاط  جهان 
با سختگیری های عجیب و غریب مواجه است. وجود مانع بر 
سر راه سفر اتباع ایرانی به خارج کشور،  چه برای تفریح باشد یا 
مطالعه یا پژوهش و کار موجب می شود که اتباع ایرانی به نوعی 
در فضایی ایزوله قرار  گرفته و از تجربیات جدیدی که سفر به آنها 
می دهد، محروم بمانند. عالوه بر این ممکن است در خارج از 
 کشور موقعیت های مختلفی برای پیشرفت پیش روی افراد قرار 
بگیرد که به دالیل متعدد در داخل کشور  وجود ندارد. بنابراین 

چرا باید فردی را از بهره مندی از این موقعیت ها محروم کرد.  
اما در این میان نکته ای ظریف وجود دارد و آن این که افرادی 
نظیر رامبد جوان و نگار جواهریان، در ســلک  ســلبریتی ها 
می گنجنــد، آنها از حمایــت و محبت میلیون هــای ایرانی 
بهره مند هستند و اساسا از قبل همین  حمایت و محبت امرار 
معاش می کنند. بنابراین نمی توان از این موضوع گذشت که 
این افراد باید مالحظاتی را  نیز در ارتباط با حامیانشان داشته 
باشند. حامیانی که ممکن است آنها را در صف برخورداران و 
مرفهان بی درد  ببینند. بنابراین رفتار و گفتارشان باید به نوعی 
باشد که از این خط قرمز فاصله بگیرند. در عین حال این حق 
 برای ســلبریتی ها نیز محفوظ اســت که خودشان براساس 
توانایی هایشــان برای زندگی شــان تصمیم بگیرند.  مسلما 
فرزند رامبد جوان و نگار جواهریــان همچنان ایرانی خواهد 
ماند، هرچند تابعیت کشوری دیگر را داشته  باشد. اما آنها نیز 
باید درک کنند که در واکنش بــه برخی اظهارنظرها از رفتار 
و گفتاری که باعث ایجاد تنش  و خشــم در جامعه می شــود 

خودداری کنند.  

حاشیه  نوییس

 »دور دور« چیست؟ چرا؟ چگونه؟
بیایید همین اول این قرار را بگذاریم که هیچ کس با مزاحمت های 
خیابانی به هر شکل و اسم و ترتیبی موافق نیست. هیچ کس دلش 
 برای دستگیری دقیق و صحیح کسانی که به گفته سردار حسین 
رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ مزاحمت ایجاد کرده اند و 
عددشــان  به ۵۶۹ خودرو توقیف شده رسیده، نمی سوزد و حتی 

پلیس را بابت این قاطعیت و اعمال قانون تشویق هم می کنیم!  
همه می دانیم که قانون خوب، قانونی است که جامع و مانع باشد؛ 
یعنی همه آن چه الزم است در آن قانون جمع و حد و مرزش  نیز 
مشخص باشد تا نکات اضافه و زوائد به آن افزوده نشود. وقتی بشود 
برای قوانین )اینجا به نوشته و نانوشــته اش کاری نداریم( انواع و 
 اقسام حاشیه ها را نوشت و تفسیرهای متفاوتی ارایه داد، یعنی با 

مجموعه کاملی طرف نیستیم. 
حاال بعــد از این مقدمه چینی ها برگردیم ســر ســوژه اصلی 

خودمان، یعنی برخورد پلیس با دور دورها؛ وقتی پلیس می گوید 
باید با این  جنس از مزاحمت های خیابانی برخورد کرد، یعنی حتما 
کار درستی است و نیاز عمومی جامعه این کار را می طلبد. اما در 
کنار این خبر  تازه منتشر شده، سوال های دیگری مطرح می شود 
که می بایست هرچه زودتر و قبل از اعمال قانون های بیشتر برایش 
پاسخی جست. باید  به مردم )جوان ترها یا والدین در این جا فرقی 
نمی کند( توضیح داد که دور دور شــامل چه مواردی می شود؟ 
چه کارهایی اگر انجام شود شــامل  دور دور است و چه کارهایی 
صورت نگیرد، می شود گشــت وگذار خیابانی؟ این که خودرویی 
حرکات مارپیچی انجام دهد یا سرعت غیرمجاز  داشته باشد، شامل 
تخلفاتی اســت که پلیس راهور بررسی می کند یا پلیس امنیت 
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یادداشت یک

درباره تصمیم زوج هنرمند ایرانی برای تولد فرزندشان در خارج از کشور 

رامبد منصرف شود، مشکل حل خواهد شد؟

سیامک رحمانی
سردبیر

رامبد جوان و نگار جواهریان ظاهرا 
تازه ترین مــورد از ســلبریتی هایی 
هستند که تصمیم گرفته اند فرزندشان 
را خارج از کشــور به دنیا بیاورند. گویا 
مقصد هم کاناداســت. حــاال مردم و 
بســیاری از مخاطبان رامبــد که به 
دلیل حضور طوالنی مدتش در مدیوم 
تلویزیون، جمع کثیری هم هســتند، 
دارند بــه این تصمیم او و همســرش 
واکنش نشــان می دهند. لب مطلب 
این اســت که چرا او با همه آن شعارها 
و تظاهرات در عشــق به میهن و مردم 
کشورش باید چنین تصمیمی بگیرد. 
واکنش هایــی که به شــکلی تند در 
رسانه ها هم دیده می شود. احساسات 
مــردم قابل درک اســت. به خصوص 
کسانی که معتقدند این رفتار دوگانه 
به معنی ریاکاری است. اگر او این همه 
با نــام ایران و این مــردم غش و ضعف 
می کند و »چقدر خوبیم ما« می گوید، 
دلیلی ندارد بچه اش را کنار »ما« به دنیا 
نیاورد و همسرش را برای زایمان ببرد 
پیش »آنها«! می گویند ســلبریتی ها 
که از همــه امتیــازات و امکانات این 
کشور اســتفاده می کنند و همه جوره 
به کشور و مردمش مدیون هستند، چرا 
باید دنبال پاسپورت و ملیت کانادایی 
برای فرزندشان باشند. این اظهارات و 

احساسات قابل فهم است. 
عده ای هم هستند که انتقاداتشان به 
این اندازه هوشمندانه و فکرشده نیست. 
ناراحتند کــه چرا رامبــد می تواند و 
خودشان نمی توانند. آن وقت این حس 
حسادت و تحقیرشــدگی را به شکل 
اعتراض به او نشان می دهند و بر سرش 
فریاد می زنند که حق ندارد نان این جا را 
بخورد و حلیم حاج عباس تورنتو را هم 
بزند و برای بچــه اش دنبال امتیازاتی 
باشد که شامل ایرانی ها نمی شود. این 

دسته هم اگرچه همدلی برنمی انگیزند 
اما باز هم مشخص است که چه دردی 

دارند.
اما اجازه بدهید به رامبد جوان و دیگر 
رامبدها حق بدهــم و در این مجادله 
سمت او بایســتم. با همه انتقادی که 
به او دارم، متوجه می شــوم چرا دلش 
می خواهد فرزندش در گوشه دیگری از 
دنیا متولد شود. نیتی که خیلی دیگر از 
ایرانی ها هم داشتند، اگر دست شان به 
دهن شان می رسید. این که پاسپورت 
ایرانی ارج و قــرب ندارد، تقصیر رامبد 
جوان نیســت. این که انتظار داشــته 
باشــیم او فرزندش را از همه امکاناتی 
کــه در این دنیا فراهم اســت، محروم 
کند، هم نه انســانی است و نه منطقی. 
این حرصی که می زنیم و خشــمی که 
به رامبد جوان نشان می دهیم، دانسته 
یا ندانسته، اظهار ناراحتی از شرایطی 
اســت که رامبد جوان و امثــال او را به 
چنین ایده هایی می رساند. این رامبد 
جوان و سلبریتی ها نیستند که زمینه 
مهاجرت و تمایل به پاسپورت خارجی 
را برای ایرانی هــا فراهم آورده اند، اما ما 
دق و دلی مان را سر رامبد جوان خالی 
می کنیم، چون نمی توانیم یقه کسی 
دیگر را بگیریم. می توانیم بپرسیم چرا 
کسی از کانادا نمی آید در ایران زایمان 
کند و برای بچه اش پاســپورت بگیرد. 
می توانیم بپرسیم تمایلی که ایرانی ها 
بــه مهاجــرت دارند، چــرا فروکش 
نمی کند. چرا عده ای می خواهند بروند 
و از آن طرف عده زیادی نیســتند که 
دلشــان بخواهد بیایند. چرا و چراهای 

دیگر.
اما ما ترجیح می دهیم رامبد جوان را 
سرزنش کنیم و این سوال ها را نپرسیم. 
تقصیر رامبد نیســت. همان طور که 
تقصیر مهناز افشار و ترانه علیدوستی 
و سام درخشــانی و بقیه نبود. اگر آنها 
هم از تصمیم شان منصرف می شدند، 
اتفاقی نمی افتاد. دنبال مســأله باید 

جای دیگری بگردیم.    
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گمانه زنی درباره نام تیمی که 
تاج به آن اولتیماتوم داد

 استقالل
 از آسیا حذف
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اعالم شماره حساب توسط 
مدیر عامل پرسپولیس، 

برای جور کردن پول برانکو
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مدیرعامل: 
 اسمش بده

درآمدش خوبه!

»شیر« در وضعیت شیر تو شیر!
 کارخانه داران محصوالت لبنی را چهار بار در  سال 9۷

و یک بار در  سال98 گران کرده اند  و حاال دوباره مجوز افزایش قیمت گرفته اند

   صفحه8

   صفحه های یک و14

تصمیم حساس آقا و خانم ج
رامبد جوان، همسرش و دیگر سلبریتی هایی که تصمیم می گیرند 

فرزندشان را خارج از ایران دنیا بیاورند حق دارند یا مردمی که به آنها 
معترض اند؟ در یک گزارش و دو یادداشت به این پدیده پرداخته ایم


