
مردی که می گوید عاشق 
فیلم های پلیسی ام و 
چند بار دستگیر شد

 هوای پایتخت 
در روزهای گرم تابستان 
بارها به مرحله ناسالم و 
هشدار برای گروه های 

حساس رسید

مروری بر سری سازی های 
پرسود که تاریخ سینما را 

متحول کردند

روزگار سپری شده 

کوسه های 
کولی گرگ  

گزارشی از آخرین نسل صیادا ن جزیره هنگام  

  صیادان جزیره هنگام با پریدن روی کوسه های 10 تا 20 متری، قالب در دهانشان 
می گذاشتند و آنها را شکار می کردند؛ استفاده از روغن جگر کوسه برای باال بردن عمر 

بدنه لنج های چوبی، دلیل اصلی شکار آنها بود که حاال منسوخ  شده است
   صفحه4

کامــل  متــن  گذشــته  روز 
»دســتورالعمل حفــظ کرامت و 
ارزش های انسانی در قوه قضائیه« از 
سوی مرکز رسانه قوه قضائیه منتشر 

شد ...

تابستان تهران دیگر دست کمی 
از زمســتانش ندارد. آلودگی هوا 
در تیرماهی که می گذرد آن قدر 
زیاد بوده که چند روزی از این ماه 
به مرحله هشدار رسید. هرچند 
خبری از تعطیلی های مرسوم در 
زمستان نیست، اما از گروه های 
حســاس هم خواســته شده تا 

می توانند از خانه خارج نشوند. 
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آرتیستبازی
درمترو

بااسلحهقالبی

دستورالعمل
حفظکرامتو

ارزشهایانسانی
قوهقضائیه
منتشرشد

پولسازی
بانامهای
تکراریوآشنا

ازن،تهرانرا
بلعید

کودکان
درگرما

چهبنوشندو
چهبپوشند

یک حرف ساده، داور 
»عصر جدید« را متهم به 

نژادپرستی کرد
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#امین_حیایی
#شوخی
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ادبیات
ناشایست
برایصیانت
اززنان
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ماجرای
درگیریمسلحانه
خیابانلبافینژاد

   صفحه 2

زنانفوتبال
ایرانراتعلیق
میکنند؟

صداوسیما
پمپئورا
بهمصاحبه
دعوتکند

 مهلت فیفا تمام شد
فدراسیون تالش کرد در نامه ای 

اوضاع را نرمال جلوه دهد

 در حاشیه ابراز آمادگی
 وزیر امورخارجه آمریکا
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یادداشت 3 

زیر پوست زند�گ

یادداشت 2

گاندو و حمله به  سوی خودی ها! 

آزمون دیدن رد پای گربه!

سالمت روان به مثابه یک موضوع اجتماعی

جاسوسی و ضد جاسوسی در هر کشــوری زمانبر، پرهزینه، 
حساس و بعضا سرنوشت ساز است. نه تنها در جنگ که در صلح 
هم نیاز به اقدامات وسیع و متمرکز  امنیتی از ضروریات است و 
همه دولت ها در تمهید این اقدامات از هیچ کوششــی فروگذار 
نمی کنند. در واقع در بعد امنیتی »جنگ« اغلــب ادامه دارد و 
همواره الزم است که عده ای از فرزندان میهن در این جنگ شرکت 
کنند تا امنیت مردم حفظ شود و خسارت آفرینی بدخواهان به 

حداقل خود برسد. بر این اساس سریال گاندو می توانست مثل 
فیلم های دوران دفاع مقدس حس حماسه، گذشت، ایثارگری 
و میهن دوســتی را در مردم زنده کند و تحسین ها را  برانگیزاند. 
این سریال به واسطه نشان دادن فضای بشدت حساس کارهای 
امنیتی موفق بود و توجه مردم را به خود جلب کرد. جلب توجه 
مردم در حالی  که صداوسیما اغلب در آن ناکام می ماند، نشان داد 
که زمینه ها و سوژه های بکری وجود دارد و باید سراغ آنها رفت و 
سطح سرگرمی مردم را باال برد؛ اما در سریال گاندو که خوب آغاز 
کرد،  گرایش های سیاسی و جناحی وارد شدند و موضوع را از یک 

سطح ملی خارج و متوجه اختالفات سیاسی کردند. 
ادامه در صفحه 2

پیشتر در کتابی که بســیار دلنشین و مختصر نوشته 
شده بود، در موضوع وظایف پدری و مادری خواندم خوب 
است پدر، کودک را به ماهیگیری ببرد، ماهی که صید شد 
با کمترین صدمه و با کمک کــودک، از قالب بازش کند و 
به آب برگرداند. بعدها فهمیــدم آموختن صفت مروت و 
آدمیت، ارزش این که دهان یک ماهی آزرده شــود، ندارد؛ 
از راه و رسم والدین و به زبان روانشناسی»مراقب«، کودک 
می آموزد باید بَِدرد یا تیمار کند، باید عصیان کند یا مهربانی، 
ادامه در صفحه 2 باید نشانه بگیرد یا سالح بیندازد.  

این روزها خیلی از چیزها اتفاق می افتــد که روی روح و روان 
آدمی اثر می گــذارد؛ نمونه اش را می تــوان در تبدیل یک آدم 
اخالقی مسئولیت پذیر به یک قاتل زن دوم کش دید یا تبدیل 
یک شــوهر هنرمند اخالقی به یک غریبه کــه همراه دیگری 
برمی گزیند و البته همچنان استاد باقی می ماند یا نمونه هایی از 

این دست که اخبار ریز و درشتش نقل محافل و مجالس مردم 
و دیگران شــده اســت -بگذریم از این که جدای از روح و روان 
خود این آدم ها، اخبار زندگی شــان روی روح روان دیگران هم 
تأثیر می گذارد. زمینه های ژنتیکی و خانوادگی، سوانح، حوادث، 
آسیب های اجتماعی، بیماری های جسمی همچون سرطان، 
مصرف مواد مخدر، فقر، طالق، گرایش های هیجان خواهی باال، 
خودمحوری، پرخاشگری، جنسیت و شرایط هورمونی، تغییرات 
اجتماعی، گروه های همسال ازجمله عواملی هستند که می توانند 
ادامه در صفحه 3 بر سالمت روان افراد اثر منفی بگذارند. 
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یادداشت

سازوکار انتخابات و شکاف های ارزشی

اختالفاتــی که میــان مصوبات 
شــورای شــهر تعدادی از شهرها 
به ویژه تهــران و برخی از نهادهای 
دیگر و از طریق فرمانداری به وجود 
می آید را چگونــه می توان درک و 
تحلیل کرد؟ برای نمونه نام گذاری 
برخی از خیابان ها به نام تعدادی از 
هنرمندان ایرانی یا تصویب زیست 
شبانه در تهران و مخالفت عملی با 
این مصوبات را چگونه باید فهمید؟ 
واقعیت این است که درحال حاضر 
تعارضی جــدی میــان امیدها و 
برآمده  مدیریت های  خواست های 
از رأی مــردم بــا خواســت های 
برخــی از صاحبان قدرت شــکل 
گرفته اســت. ایــن تعــارض در 
ابتدای انقالب نبــود؛ زیرا ارزش ها 
و مرزهای فکری که رأی دهندگان 
داشــتند، کمابیش بــا ارزش ها و 
تصورات حاکم و رســمی یکسان 
بــود، در نتیجه میــان مصوبات و 
مطلوبیت هــای افــراد برآمــده از 
آرای مردم بــا افرادی کــه بدون 
رأی در مصدر امور قرار داشــتند، 
تفاوت چندانی وجود نداشت، ولی 
از زمانی نه چندان دور شــاهد این 
واقعیت هستیم که نوعی از تفاوت 
میان خواســت های عرصه عمومی 
و مردم با مدیران غیرانتخابی پیدا 
شــده اســت، به میزانی کــه نهاد 
انتخابی آزاد و به دور از محدودیت 
باشــد؛ این خواســت ها با یکدیگر 
دچــار تقابل می شــوند. بــه این 
معنا کــه مجموعه نهــاد انتخابی 
کــه بازتاب دهنده خواســت ها و 

اســت،   رأی دهندگان  ارزش های 
مصوباتــی را نهایــی می کند که از 
نظر نهادهای غیرانتخابی، مطلوب 
نیست و در نتیجه جلوی اجرای آن 

گرفته می شود.
فارغ از این کــه بخواهیم داوری 
کنیم که کدام سیاســت درست یا 
نادرست است، ولی در یک نتیجه 
نمی توان تردید داشــت و این که 
پذیرش نظام و ســاختار مبتنی بر 
رأی مردم مستلزم پذیرش تبعات 
آن نیز هســت و اگر بــه هر دلیلی 
این اصــل مورد قبول نباشــد؛ در 
درجــه اول ســازوکار رأی دادن 
بی اعتبار می شود و در مرحله بعد 
شــکاف میان ارزش های رسمی و 
عمومی روزبه روز افزون تر می شود 
و کارکــرد نهادهــای جامعــه را 
دچار اختــالل می کنــد. عملی و 
هدفمندی هــای  اجرایی کــردن 
رسمی از طریق ســازوکار اداری 
ممکن نیســت و عــوارض جدی 
دارد. بدترین عارضه آن، عادت به 
استفاده از این ســازوکارها و تکیه 
به قدرت سیاسی است و همین امر 
موجب می شود که به سازوکارهای 
واقعی و فرهنگی و توسعه ارزش ها 
کمتر توجــه کننــد و همین امر 
موجــب افزایــش شــکاف مزبور 
می شــود و کار به جایی می رســد 
که دیگر این شــکاف قابل ترمیم 
نخواهد بــود. درنهایت یــا باید به 
ســازوکار مبتنی بر رأی مردم تن 
داد یا از اساس سازوکار دیگری را 

برگزید.  
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   رئیس اتحادیه مشاوران امالک کشور: 
با هر بنگاهداری که ببینیم به کمپین»نه به اجاره بهای 

نامتعارف« پیوسته، برخورد می کنیم!

اتحادیه:بنگاهداران
حقدخالتدراجارهبهاراندارند!
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سعید اصغرزاده
معاون سردبیر

جعفر گالبی
روزنامه نگار

سیدمرتضی توکلی
روانشناس

هیوالبدخوب

دو نگاه متفاوت به مهران مدیری و 
جدیدترین اثرش؛ نبوغ همچنان فوران 

می کند یا اعتبارش ته کشیده است

یک شرکت تولید دوغ و 
دلستر این روزها تبلیغات 

 در صداوسیما را
 قرق خودش کرده است

   صفحه 16

صداوسیما:
برایشمادوغه
واسهمنآبحیاته!

 ایران خودرو خط تولید 301 را
در غیبت برند فرانسوی راه اندازی کرد 
رونماییازپژوی
دستکاریشده
200میلیونی!

 نماینده اصفهان
 به »شهروند« توضیح داد


