
هدایت توییت ها به 
سمت حمایت از مدیرى

تمام آن چه باید در مورد 
جلوگیرى از عفونت و مراقبت 

از خونریزى بدانید

 چشم بادامى ها تمام 
توان شان را به کار گرفته اند 

تا بعد از جدایى کى روش 
طلسم  هشت ساله نبردن 

ایران را بشکنند؛ آنها 
ساعت 15:30 امروز با همین 
انگیزه مقابل تیم ویلموتس 

قرار مى گیرند

افشاى هویت جعلى و بستن 
صفحه فعال پرنفوذ توییتر

سردار رحیمى در برنامه اى 
تلویزیونى به ارایه 

توضیحاتى درباره طرح 
مقابله با افرادى که دوردور 

مى کنند، پرداخت

«ایست بازرسى» ها 
ساماندهى مى شوند

محمدعلى پورمختار عضو کمیسیون حقوقى 
و قضائى مجلس در گفت وگو با «شهروند»  
مصوبه جدید این کمیسیون را تشریح کرد

   صفحه2

خیلى از کاربران شبکه هاى 
اجتماعى مانند توییتر از اسم 
و عکس مســتعار استفاده 
مى کنند و ایــن یک عرف 
افتاده در فضاى  مجازى  جا 
اســت. اما وقتى شــنیده 

مى شود...

   صفحه 14
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شما
چرنوبیل دارید
ما هم هیوال!

بد حجاب های 
اشتباهی  فرم 
اعتراض پر کنند

ایران- کره
یک بازی  کامال 

غیردوستانه

پایان کار
حشمت علوی

یک ضد ایرانی فیک!

راز و رمز
زخم و مرهم

   صفحه 12

مخاطبم را گم کرده ام

بانوى امدادگر کوهدشتى 
خود را وقف محرومان 
حاشیه شهر کرده است
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سنگ صبور
 حاشیه نشین ها

   صفحه 2

فرهاد مجیدی
در ماموریت 

غیرممکن
انتخاب بدون هماهنگى

براى تیم امید ، فدراسیون را
با کمیته المپیک درانداخت

   صفحه 15

ماجرای نیمه شب 
یک سفارت

میهمانى سفارت انگلیس و 
حضور مدعوان در این مراسم با 
انتقادهاى اصولگرایان مواجه 

شده است

به دنبال زندگی
در قاب های

حماسه

گفت وگوى «شهروند» با سعید صادقى، عکاسى که سوژه هاى 
عکاسى خود در دوره جنگ را جست و جو مى کند  

يادداشت ۲

در دام داورى؛ به احترام اصغر فرهادى!

محمد اشعرى
معاون سردبیر

موضع گیرى در رخدادهاى اجتماعى، طرفدارى از استقالل 
و پرسپولیس نیست که بشــود یک موضوع فانتزى و نه چندان 
جدى فرضش کرد. به عبارت دیگر یکى که «طرفدار» باشگاهى 
است، هر قدر هم که رگ گردنش باد کند و سر پرتعصبى داشته 
باشــد، باز هم دارد یک تیم ورزشى را پشتیبانى مى کند و براى 
رقیبش خط و نشان مى کشد و نه بیشــتر از آن. یعنى انتهاى 
طرفدارى هاى ورزشى «عشق و عالقه» زیاد است و پررنگ بودن 

آن، ضرر عمیقى به پیکره جامعه نمى زند.
اما هوادارى در حوزه اجتماعى از آن اتفاقات ترســناك است 
و آفت هاى بزرگترى دارد. یکى اش همین کــه آدم را زود به دام 
قضاوت و صدور حکم مى کشــاند. نمى خواهم فیلم هاى اصغر 
فرهادى درباره قضاوت نکردن را یادآورى کنم تا نهیب اخالقى 
بزنم، سوى حرفم چیز دیگرى است، هرچند طرز تفکر فرهادى وار 
هم در آن بى تاثیر نباشــد! درباره مســائل اجتماعى که اندکى 
پیچیده تر از بقیه حوزه هاســت، وقتى پرچم هوادارى برداشته 
شود، حق جویى است که از در دیگر بیرون مى رود. وقتى قبل از 
آن که یک رخداد اجتماعى را موشکافى کنیم، -همان اول- بین 
دو جبهه خط فاصل بکشیم و سعى کنیم سریع مشخص کنیم 
کدام سمت میدان ایستاده ایم و طرف دیگر قرار است براساس 
این خط کشى ها چه موضعى بگیرد، خنجر زدن به پیکره جامعه 
است. این تعصب، دیگر نه از عالقه است و نه دوست داشتن زیاد، 
این خط کشى فورى، وادارمان مى کند که ندانسته سیر تحوالت 
و اتفاقات اجتماعى را تند و تند کنیم (این تندى ها دو معنا دارد!) 

فاصله ها را بیشــتر کنیم و حتى طرف دیگر را به واکنش هاى 
ناخواسته و ناعادالنه بکشــانیم. انگار امضا داده ایم که اگر کسى 
موضعى درباره یک موضوع ملتهب اجتماعى گرفت، ما باید در 
مقام دادرس وارد میدان شویم و طرف دیگر را به سکوت یا اعتراف 
به اشتباه مجبور کنیم. بى خیاِل این که این وسط، جایگاه حقیقت 
کجاست، واقعا چه اتفاقى افتاده و آیا همه حقیقت همانى است 

که ما مى دانیم و ما مى گوییم و ما فکر مى کنیم؟
فرارى بودم از این که مثــال بزنم، ولى مثال در همین ماجراى 
اخیر راننده اســنپ، چنــد نفر از مــا قانون این اپلیکیشــن 
خدمات رسان را خوانده بودیم و بعد موضعگیرى کردیم؟ چند 
نفر از ما روایت ســمت دیگر ماجرا را شنیده بودیم و بعد توییت 
نوشتیم؟ چند نفر از ما مى دانستیم چه واکنش هایى در جریان 
است و بعد هشتگ تحریم (اولیه و ثانویه) زدیم؟ مى بینید؛ در این 
کشاکش سریع وقایع، جایگاه ما و نوشته هاى ما را خط کشى ها 
و تعصب ها و داورى هاى اغلب کورکورانه مشخص مى کند و نه 
حقیقت ماجرا. و «درد» فقط در مثله شدن حقیقت و به فنا رفتن 
واقعیت نیست، درد اصلى در دوپاره شدن وحشتناك جامعه اى 
اســت که بیش از هر زمان دیگرى به همبستگى نیاز دارد. درد 
اصلى اینجاســت که هرچه جلوتر مى رویم، این دو پاره ها از هم 
جداتر مى شوند. جزیره هایى جداافتاده و رقت انگیز. کاش کسى 

پیدا مى شد و داد مى کشید که: بس است دیگر؛ بى خیال!
تکمله: خیلى مشهود اســت که این یادداشت به زحمت و 
جان کندن نوشته شــده. خیلى تالش کرده ام تا فارغ از اشاره ها 
و تعصب ها و همین خط کشى هاى دست وپاگیر، اصل حرف را 
بزنم. اما راستش بهانه اصلى یک توییت بود در حاشیه ماجراى 
راننده اسنپ و وقایع پس از آن: «من نه طرفدار آن راننده اسنپم؛ 

نه طرفدار آن دختر. طرفدار جامعه ام. جامعه را چندپاره نکنید!»

يادداشت ۳

مهدى تاج یک نفر نیست، یک فرهنگ است

رسول بهروش
روزنامه نگار

در فصل گذشته فوتبال ایران تقریبا هیچ مسابقه بزرگى 
بدون تلفات برگزار نشد. انگار که پاى  جنگ هاى داخلى وسط 
باشد، بعد از هر جدال مهم ابتدا تعداد تلفات اعالم مى شد و 
بعد نوبت به نتیجه  بازى مى رســید. همین حاال یک هوادار 
بى گناه پرسپولیس که در اصفهان با تیغ موکت برى چشمش 
را  نابود کرده اند، روى تخت بیمارستان منتظر است دکترها 
جواب بدهند که آیا شــانس دیگرى براى تماشــاى  دختر 
سه ساله اش خواهد داشــت یا نه. در چنین اوضاع و احوالى 
اما رئیس فدراسیون فوتبال نشســت  خبرى برگزار کرده و 

عملکرد مجموعه مدیریتى اش را «فوق العاده مثبت» خوانده 
است. آن چه روز یکشنبه در  شمایل مهدى تاج دیدیم، شاید 
نمادى از وضع سایر بخش هاى کشور بود؛ مدیرانى که به جاى 
شرم از ناتوانى و  بدهکارى، ژست طلبکارى مى گیرند و بر 
سر زمین و زمان منت دارند. مهدى تاج یک نفر نیست، 

یک  فرهنگ است.
بین همه حرف هاى آقاى رئیس، اما جمله اى وجود دارد که 
بیشتر از بقیه آدم را مى سوزاند؛ آن جا که او  مى گوید: «عملکرد 
فدراســیون فوتبال از خیلى از نهادهاى دولتى بهتر است. 
سندش هم این که تیم ملى در  رتبه نخست رنکینگ آسیایى 
قرار دارد.» آدم متحیر مى ماند که در قبال چنین استداللى، 

 چه باید بکند. 
ادامه در صفحه 2
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يادداشت يک

دو حلقه گمشده
هر  سال که به فصل تابستان نزدیک 
مى شــویم، بحث تکرارى توصیه به 
رعایت ضوابط رفتارى و اخالقى و نیز 
موضوع امر به معروف و نهى از منکر 
اوج مى گیرد و به طور طبیعى اقداماتى 
هم انجام مى شود و سطح تنش هاى 
اجتماعى قدرى افزایش پیدا مى کند. 
این وضع تا مدتــى ادامه پیدا کرده و 
سپس رو به خاموشــى مى گذارد، تا 
 سال آینده دوباره روز از نو و روزى از نو. 
البته هر  سال نیز قدرى از حساسیت ها 
کاســته مى شــود و اگر تصاویرى از 
فضاى امروز را با تصاویر 20 سال پیش 
مقایســه کنیم، متوجه این تغییرات 
مى شــویم. امســال نیز موضوعاتى 
چون حجاب بانــوان، دور دور کردن 
با خودروهــاى مدل بــاال، رفتارها و 
شادى هاى جمعى در پارك ها و سایر 
اماکن عمومى نیز به عنوان مصادیق 

این موضوعات مطرح شده اند. 
ماجرا با ارســال پیامــک و احضار 
صاحبــان خودروهایــى کــه گفته 
مى شود خانم هاى بى حجاب در آنها 
حضور داشته اند، آغاز شد. این مسأله 
با تنش میان یک خانم مسافر و راننده 
یکى از شــرکت هاى تاکســى هاى 
اینترنتى به اوج رســید. همچنین با 
اعالم شــماره تلفن براى اطالع دادن 
مردم از مواردى که مشاهده مى کنند 
و سپس اجازه دادن به گرفتن تصویر از 
این موارد موضوع گفت وگوى حادى 
شده است. ولى در این میان دو نکته 
اساسى فراموش مى شود که مى توان 
آنها را حلقه هاى گمشــده براى این 

بحث عمومى دانست.
نخستین حلقه گمشده محوریت 
قانون در روابط میان ما انسان ها و نیز 
حقوق و تکالیف ما در برابر حکومت و 
بالعکس است. هر فردى هنگامى که 
مى خواهد دربــاره رفتارهاى دیگران 
امــر و نهى کند، چــاره اى جز ارجاع 
به قانون ندارد. بــراى نمونه رفتار دور 
دور کردن قطعا زشت و مزاحم روال 
زندگى شهرى اســت و بیشتر مردم 

با آن مخالف هستند. ولى اگر پلیس 
مى خواهد با این پدیده برخورد کند، 
ابتدا باید اســتناد قانونى خود را بیان 
کند؛ قانونــى که حــدود و کیفیت 
برخورد را دقیقا مشخص کرده است. 
بدون ارجاع به قاعده قانونى نمى توان 
هیچ کارى را انجام داد. هر کارى حتى 
اگر مردم هــم آن را تایید کنند، ولى 
مستند به این ویژگى نباشد، موجب 
فســاد و عدم تداوم آن رفتار خواهد 
شد. منع حضور افراد بدون حجاب در 
خودرو و کیفیت مقابله با آن نیز باید 
به طور دقیق مبتنى بر قانون و مقررات 

باشد.
امــکان  دوم  گمشــده  حلقــه 
اجرایى بودن یا نبودن یک قانون است. 
قانون را مى نویسند که اجرا شود، ولى 
از سوى دیگر باید قابلیت اجرایى شدن 
را هم داشته باشد و تکلیف ماالیطاق 
بر پلیس و دســتگاه قضائى بار نکند. 
براى نمونه اگر پلیس و دستگاه قضائى 
بخواهنــد تبصره مــاده 638 درباره 
حجاب بانوان را به نحو کامل و دقیق 
اجرا کنند، قطعا موفق نخواهند بود. 
کافى است نگاهى به اطراف خود در 
خیابان و پارك و سایر اماکن عمومى 
بیندازیم، تا مصداق هاى فراوان نقض 
این قانون را ببینیــم که هیچ کس با 
آنان کارى ندارد و اگر در مواردى هم 
برخورد شود، به تنش منجر مى شود. 
در نقطه مقابل رفتارى که در دریاچه 
یک سد در شمال کشــور رخ داد، به 
ســرعت با واکنش مواجه و برخورد 
شــد. کســى هم  متعرض این رفتار 
پلیس نبود. این نشان مى دهد که اگر 
در هر موضوعى این دو حلقه گمشده 
را مورد توجه قرار دهیــم و به قانون 
استناد کنیم و اگر هم اجرایى نباشد 
آن را صریح و شفاف بیان کرده و قانون 
را اصالح کنیم، در این صورت بخش 
مهمى از مشــکالت مشــابه کاسته 
شــده و امکان گفت وگو و تفاهم نیز 
ایجاد خواهد شد، در غیر این صورت 

و همواره به نقطه اول خواهیم رسید.

   صفحه 8

«شهروند» بررسى مى کند؛ طرح دولت
جهش قیمت مسکن را مهار خواهد کرد؟

کلید «مسکن ملی»
برای قفل بازار
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یک مسئول: چینى ها 
با یک وعده غذا سیر 

مى شوند  ما زیاد مى خوریم 
و مى پوشیم
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مردم: خوبه 
از لنگ و نون 

خشک رسیدیم 
به یک وعده؛ این 
یعنی پیشرفت!

10

پورمختار مى گوید: «سابق بر این  رویه اى نبوده است، یعنى 
برخى نهادها رأسا اقدام به برقرارى ایست بازرسى یا تفتیش 
مى کردند. االن قرار شده که عالوه بر اجازه این نهادها کسب 

مجوز از دادستان هم لحاظ شود.»

گفت وگو با «اسماعیل میرفخرایى» 
درباره خودش، اوضاع این روزهایش 

و نسبت اش با رسانه ملى


