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دست به کار شدند

فرماندار سیرجان
مانع ازدواج دخترى

10 ساله شد

گزارش «شهروند» درباره 
چرایى بلوغ زودرس دختران 
و پسران ایرانى و پیامدهاى 

فیزیکى و روحى آن 

هویت کودك آزاران بوشهر 
هنوز برمال نشده است؛

دستورالعمل مواجهه با 
خونریزى و قطع عضو

مالیات براى 
مالکان زمین و 
محتکران مسکن

وزیر اقتصاد در گفت وگو با «شهروند»
از طراحى مدل جدید مالیاتى خبر داد:    

 «جزئیات را اعالم نمى کنیم
تا روى بازار تاثیر سوء نداشته باشد»
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شهریور پارسال بود که نیره 
عابدین زاده، معاون دادستان 
خراســان رضوى دســتور 
توقف عقد دخترى 9 ساله را 
صادر کرد. خودش به همراه 
ازدواج رفت  به مراسم  نیرو 
و از خانــواده عروس و داماد 

تعهد گرفت...

بى سرپرست  5ساله  کودك 
در یک کارواش در شــهر 
بوشهر تحت شکنجه و آزار 
قــرار گرفت. یک  اذیت  و 
ناشناس صداى ناله هاى این 
کودك را شنید، به بهزیستى 
بهزیســتى  و  داد  خبــر 
سرپرســتى او را پذیرفت. 

کودك 5ساله...
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مد جدید 
کنسرت های 
نوستالژی 

تالش برای
بازگرداندن کودکی

دوران 
پرمشقت  ورود
به بزرگسالی

روایتی دلخراش 
از شکنجه  کودک 

۵ساله در 
کارواش

به چشم تان 
اعتماد نکنید

گفت وگو با داود صالحى روحانى 
فعال حوزه کارآفرینى: 
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طلبگی
مرام است

 کارآفرینی  وظیفه

افزایش دستمزد ها و جلسه 
اضطرارى سازمان لیگ
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صفرهای قرارداد 
مثل نقل روی سر 

فوتبالیست ها!

گفت وگوى «شهروند»
با دو برادر هنرمند

با سازهاى عجیب و غریب  

   صفحه 4

 جارولون نوازهای 
خیابان ولیعصر

   صفحه 6
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پایان نامه نویسی 
در مخفیگاه

کاروکاسبى پایان نامه نویس ها با 
عنوان صورى موسسات علمى و 
پژوهشى همچنان جریان دارد 

   صفحه 8

انتقام عجیب از 
شوهری که

سرش با گوشی 
گرم بود

ماموران عزل
دختران و پسران بازداشت!

مصرف مشکوک برق
در استان های سردسیر

زن 40 ساله در کیف همسرش  
48 گرم شیشه جاساز کرد

ورود مجلس
به ماجراى دستگیرى دختر تهرانپارس

مشاور شرکت برق منطقه اى تهران به «شهروند» 
مى گوید احتماال پاى بیت کوین در میان است

درآمد چراغ خاموش
از یوتیوب!

«شهروند» از ایده جدید صداوسیما
براى پول درآوردن به دالر گزارش مى دهد

حاشيه  نوي�

يادداشت ۲

کاش حق با تو بود امیرجان جعفرى!

تحریم ظریف، گواه دروغ پردازى آمریکایى ها

وقتى امیــر جعفرى آن جمــالت را مى گفــت، خودش هم 
مى دانســت چه هجمه اى به او خواهد شــد. این روزها دفاع از 
آقازاده ها و بچه پولدارها جزو گناهان نابخشــودنى اســت. امیر 
جعفرى اول از این مى گوید که اگر خودش هم رئیس جمهورى 
بود به برادرش پست و منصبى مى داد و این طبیعى است و مردم 
نباید اعتراض کنند. حرف هایى که به نظر نیمه شوخى نیمه جدى 
مى رسد، اما بعد ادامه مى دهد: «طرف میگه پسر فالن وزیر بنز 
سوار میشه. بابا پســر فالن وزیر، بدبختى کشیده باباهه پدرش 
درومده، زحمت کشیده... چرا سوار نشه؟ چرا سوار نشه؟ باباى تو 
هم زحمت مى کشید، بى خوابى مى کشید، تو هم ماشین خوب 
سوار مى شدى.» بعد هم اضافه مى کند که اگر این حرف هایش 
پخش شــود، مردم در اینســتاگرام اعتراض مى کنند که چرا 
هنرمندان از بیت المال پول درمى آورند و توضیح مى دهد: «بابا 
زحمت کشیدم، بى خوابى کشیدم!» حرف هایى که با وجود همه 

این توضیحات، صداى مردم را حسابى درآورده و از خجالت امیر 
جعفرى درآمده اند. در مورد صحبت هاى او اما الزم اســت چند 

نکته بگوییم.
اوال که: بله، پول درآوردن حق هنرمندهاســت. مردم مى روند 
کارهایشــان را مى بینند و حمایت شان مى کنند پس حق شان 
اســت که درآمد باال داشته باشــند. در  هالیوود و اروپا و هند هم 
همین است و بازیگرها درآمد نجومى دارند. اما آقاى امیر جعفرى 
فراموش نکنند که بخشى از این درآمد از بیت المال مى آید و فقط 
به دلیل این که نهاد و موسسه اى که دستش در جیب مردم است، 
دلش مى خواهد فیلم و سریال بسازد و افکار مطلوبش را تبلیغ کند. 
فیلم و سریالى که خیلى وقت ها فروشى هم نمى کند، اما پول تپل 
به آرتیست و کارگردان و بقیه عوامل پرداخت مى شود. پول هاى 

تپلى که هیچ وقت آدم عادى نصیبش نمى شود. 
ادامه در صفحه 2

آرمین منتظرى
دبیر گروه جهان

ایاالت متحده آمریکا اعالم کرده دور جدیدى از تحریم ها 
علیه ایران را به اجرا خواهد گذاشــت؛ تحریم هایى که هیچ 
تناسبى با درخواست این کشور براى مذاکره با ایران ندارد. 
واشنگتن اعالم کرده رهبر معظم انقالب، برخى از نهادهاى 
پایین دستى او، به همراه هشت تن از فرماندهان ارشد سپاه 
پاسداران را تحریم کرده اســت. در این میان، موضوعى که 
بسیار مهم جلوه مى کند تحریم شخص محمدجواد ظریف، 

وزیر امور خارجه ایران است. 
تحریم رئیس دستگاه دیپلماسى یک کشور اقدامى عجیب 
است. از یک ســو، آمریکا مدام اعالم مى کند به دیپلماسى در 
قبال ایران پایبند اســت و قصد جنگ ندارد و از سوى دیگر 
رئیس دستگاه دیپلماسى ایران را در فهرست تحریم ها قرار 
مى دهد. البته این تحریم هنوز اجرایى نشده است و مقامات 
آمریکایى گفته اند ظرف هفته آینده ایــن تصمیم را به اجرا 
خواهند گذاشت، اما با فرض اجراى این تحریم باید گفت که 
آمریکا خود به دســت خود مسیرهاى دیپلماتیک به سمت 

ایران را بسته است. 
جواد ظریف از چهره هاى دیپلماتیک مشهور ایران است. 
او بود که در مذاکره با مسئوالن دیپلماسى گروه 1+5 درباره 
توافق هسته اى شرکت داشت که در نهایت به امضاى برجام 
انجامید. اما سوالى که این جا مطرح است، این است که این 
تحریم چه اثراتى به دنبال خواهد داشت؟ نخستین پاسخ این 

است که با این نوع تحریم دریچه هاى مذاکره بیش از هر زمان 
دیگرى بسته شده است. مسیرى که آمریکا در پیش گرفته، 

نه راه دیپلماسى که درواقع مسیر رویارویى است. 
براساس این تحریم، آمریکا مى تواند از دادن ویزا به جواد 
ظریف امتناع کند. ممکن است ظریف نتواند در بسیارى از 
نشست هاى بین المللى و رسانه اى که در خاك آمریکا برگزار 
مى شود، شرکت کند. پیشــتر همه جواد ظریف را به عنوان 
زبان گویاى دیپلماسى ایران در خارج از کشور مى شناختند. 
تسلط او به زبان انگلیسى و سرعت انتقال او در نشست هاى 
دیپلماتیک و رســانه ها زبانزد خاص و عام اســت. حاال این 
فرصت از ظریف دریغ خواهد شــد. لزوما این ایران نیست 
که از این فرصت سوزى متضرر مى شــود بلکه خود ایاالت 
متحده آمریکا نیز فرصت هایش را با بستن این دروازه هاى 
دیپلماسى از دســت مى دهد. امتناع آمریکا از ارایه ویزا به 
برخى شخصیت ها سابقه دارد. نارندرا مودى قبل از این که 
در هند به قدرت برسد به مدت 10 سال امکان سفر به آمریکا 
را نداشت. البته بعد از این که قدرت را در هند به دست گرفت، 

ممنوعیت صدور ویزا از روى او برداشته شد. 
البته هنوز مشخص نیست دســتورالعمل تحریم جواد 
ظریف چگونه اســت و آیا او همچنان مى تواند براى شرکت 
در نشست هاى ســازمان ملل به نیویورك سفر کند یا خیر. 
چه این که ســازمان ملل یک نهاد بین المللى است و لزوما 

نمى تواند تحت تحریم هاى آمریکا قرار بگیرد. 
خالصه کالم این که تحریم ظریف به عنوان دیپلمات ارشد 
ایران به هیچ عنوان بــا ادعاهاى مقامات آمریکایى مبنى بر 

تمایل به مذاکره با ایران هماهنگ نیست. 

يادداشت يک

سه نکته درباره یک درگیرى خبرساز

اجازه ندهید شأن پلیس خدشه دار شود

سیامک رحمانى
سردبیر

صحبت هاى روز گذشته رئیس پلیس 
پایتخت در مورد دســتگیرى و عزل دو 
مامور متخلــف در ماجــراى درگیرى با 
دخترى در تهرانپــارس مثل آبى بر آتش 
بود. اقدامى که قاطعریت پلیس در اجرا و 
پایبندى به قانون را نشان مى دهد حتى 
اگر پاى مامــوران خود این نیرو وســط 
باشد؛ نمایشى که متاســفانه کم شاهد 
آن هســتیم و حتى اگر نیروى انتظامى 
در مورد نیروهاى خود هم با دیسیپلین و 
بدون مالحظه برخورد کند، آن را رسانه اى 
نمى کند؛ چرا که تصورى تحقیرکننده از 
این تصمیمات دارد. در حالى  که برعکس 
این گمان، هر چه پلیــس با بى نظمى ها 
و قصور داخلى جدى برخــورد کند و هر 
چه این جدیت را براى جامعه علنى کند، 
اطمینان و اعتبارش نزد مردم باالتر خواهد 

رفت. 
درباره آن چه که در تهرانپارس رخ داد، 
این چند روزه زیاد نوشــته اند و انتقادات 
پرشمارى که بخشــى از آن هم از طرف 
مســئوالن و نمایندگان مجلس مطرح 
شــده، نشــان مى دهد امثــال این گونه 
حوادث و ادامــه چنین کلنجارى با مردم 
به نفع هیچ کس نیســت. کارشناســان 
بر حفــظ امنیت روانى جامعه و شــأن و 
احترام شــهروندان تأکید مى کنند که به 
نظر مى رســد باید بیش از گذشته مورد 
تأکید نیروى انتظامى باشد؛ اما این جا باید 
نکاتى را مطرح کنیم که شاید کمتر به آنها 

پرداخته شده است.
یک- در ماه هاى اخیــر پلیس مدام بر 
مجهزشدن لباس نیروهایش به دوربین 
تأکید کرده و این تجهیــزات قرار بود به  
عنوان شــاهدى بر عملیات پلیس عمل 
کند. آن چه فیلم  منتشرشده از تهرانپارس 
نشــان مى دهد این اســت که ماموران 
حاضر در صحنه هنوز بــه این تجهیزات 
مجهز نیستند. شاید اگر این به روزرسانى 

انجام مى شــد، االن پلیس مى توانســت 
صحنه هایى را در حقانیت خود منتشــر 
کند و نشان دهد که واقعا همان طور که ادعا 
مى شود ماموران از طرف آن چند نوجوان 
مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفته اند. 
در آن صورت حتى پلیس شواهدى از حال 
غیر طبیعى این بچه ها در دست داشت و 
منتشر مى کرد تا افکار عمومى آرام بگیرد. 
پلیس گفته است که تصاویرى در این باره 
در دســت دارد اما هنوز ســندى منتشر 

نشده است. 
دو- فیلمى که منتشر شد مثل بسیارى 
از نمونه هاى دیگر، هم بــه بینندگان در 
سطح جامعه و هم به پلیس کمک کرد تا به 
جزییات یک حادثه واقف شوند. حادثه اى 
که شاید به شکل مشابه یا به اشکال دیگر 
هر روز در سراســر کشــور تکرار شود اما 
چون تصویر و مســتندى از آنها در دست 
نیست، امکان قضاوت درباره شان هم وجود 
ندارد. این مســتند اما به خود پلیس هم 
کمک کرده تا تخلف مامورانش را ببیند و 
آنها را تنبیه کند تا درس و توصیه اى هم 
براى دیگر ماموران باشد. این تجربه شاید 
محملى باشد براى نوعى فرهنگسازى و 
رواج یک رفتار تا به مردم بگوییم همان طور 
که از تخلفات فیلم و عکس تهیه مى کنند 
و آن را به مراجع قانونى ارایه مى دهند، از 
مشکالتى که در برخورد مردم با ماموران 
انتظامى و غیرانتظامى رخ مى دهد هم فیلم 
بگیرند و گزارش بدهند. کاش پلیس براى 
نشــان دادن بى طرفى و قانون مدارى اش 
همیشــه اجازه مى داد تا مردم به راحتى 
از چنین صحنه هایى گزارش تهیه کنند. 
آن وقت شرایطى فراهم مى شد تا حقوق 
خبرنگاران هم براى حضور در صحنه هاى 
مختلف به رسمیت شــناخته شود و هر 
کســى به خود اجازه ندهد با فیلمبردار و 
عکاس برخورد کند. حاال که پلیس برخورد 
واقع بینانه اى با ماجرا داشــته، خیلى بد 
است که پیشنهاد بدهیم فیلمبردار این 
حادثه را هم پیدا کنند و از او به خاطر این 

واقع نمایى تقدیر کنند؟
ادامه در صفحه 2
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رئیس جمهورى دیروز در دیدار با وزیر
و مدیران ارشد وزارت بهداشت

تحریم رهبری
اقدامی مضحک
و وقیحانه است
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خداحافظى تلخ و زودهنگام امدادگر هالل احمر 
شهرستان خرمبید  با دنیاى داوطلبى   
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امیر جعفرى: مسئولین شب 
بیدارى مى کشند  فرزندانشان 

حق دارند بنز سوار شوند
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مسئولین: نگید 
آقای جعفری

 نمی خوایم ریا 
بشه
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