
تغییر اولیاى دم میترا استاد و 
حرف هاى نرم و تازه مسعود

گزارش «شهروند» درباره 
تغییر کاربرى باغ چاى 

خمینى شهر اصفهان

گزارشى از پر حادثه ترین 
پایگاه امداد و نجات کشور

اگر ایرانى ها مصرف 
سوخت  شان را اصالح کنند، 
میزان صادرات بنزین به دو 

برابر مى رسد

خبرى که سازمان لیگ آن 
را اعالم نمى کند

یکى از این سناریو ها 
جایگزین کنکور مى شوند

کنسلى براى گرانتر فروختن بلیت

طرح هاى جدیدى براى حذف کنکور در دست بررسى است
از جزییات آنها چه مى دانید؟

چه کسانى از لغو 8 هزار پرواز در سال سودهاى کالن به جیب مى زنند؟
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مى خورد. اینجا پایگاه «ندا» 
روســتاى لیماکده در محور 
کندوان است؛ پر حادثه ترین 
پایگاه امداد و نجات کشور که 

تابستان هاى شلوغ...

همین چند روز پیش ایران 
براى  نخستین بار 15 میلیون 
لیتر بنزین را صادر کرد. هر 
لیتر بنزین چیزى حدود دو 
برابر نفت خام براى ایرانى ها 
درآمد دارد و البته اگر اسراف 
و حیف و میل بنزین در ایران 

اجازه دهد...
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اسراف ۲/۵ میلیارد 
دالری بنزین 

شروع لیگ برتر
۲۹ مرداد

فرد گرمازده را 
چطور از مرگ 
نجات دهیم

چند نکته در حاشیه
یک مصاحبه پرسوژه
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ورزش ایران
چند پدر دارد 

جواد؟

منتقدان موسیقى به سوال 
«شهروند» پاسخ مى دهند
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چرا پشت سر 
پرواز همای این 
همه حرف است؟

حرف هاى متناقض
و یک ادعاى عجیب
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باالخره
یغما گلرویی

االن کجاست؟

کوچ  عقاب
از تهران به انجیره

يادداشت ۲

حاشيه  نوي�

دایره انصاف و جواد ظریف

در حاشیه مطرح شدن یک ابهام در شبکه هاى ماهواره اى

سکوت عالمت رضاست؟! 

آرمین منتظرى
دبیر سرویس جهان

محمدجــواد ظریــف، وزیــر امورخارجه ایــران، چند 
روز پیش از ســوى وزارت خزانه دارى آمریکا در لیســت 
تحریم هاى یک جانبــه آمریکا قرار گرفــت. اقدامى که به 
صدر اخبار رسانه اى جهان رفت. بســیارى از کشورها این 
اقدام را یا محکوم کرده یا به انتقاد از آن پرداختند. تحریم 
وزیرخارجه یک کشور درتاریخ سیاســى بین الملل امرى 
عجیب و خالف عرف اســت. اما نکته جالــب اتفاقاتى بود 
که بعد از تحریم ظریــف رخ داد. برخى از مخالفان داخلى 
ظریف ادبیاتى درخصوص او بــه کار گرفتند که در برخى 
موارد با ادبیات مقامات آمریکایى درباره ظریف شــباهت 
داشــت، گویى برخى فرصت را غنیمت شمرده بودند و به 
محض این که اسب حمله به ظریف توسط آمریکا زین شد، 

سعى کردند اندك  سوارى از این اسب بگیرند. 
شــاید بگویید این عادت برخى از ما ایرانى هاست، البته 
درســت مى گویید. برخى از ما ایرانى ها متاســفانه سنت 

ارج نهادن به شخصیت هایمان را نمى دانیم. کدام شخصیت 
برجســته دوران بعد از انقالب را مى شناســید که ما سعى 
کرده باشــیم حق ارج نهادن به او را ادا کرده باشیم. اشاره ام 
تنها به شــخصیت هاى سیاســى نیســت. از عرصه هاى 
فرهنگى، هنــرى، اجتماعى و اقتصادى مدام نخبه کشــى 
مى کنیم و به نظر نمى رســد این عطش به  زودى فروکش 

کند. 
سخن اما درباره ظریف متفاوت است. من معتقد نیستم 
که ظریف هرچه کرد، درســت بــود. خــود او همچنین 
اعتقادى ندارد و بارها عنوان کرده از اشتباه برى نیست. اما 
واقعیت این است که ظریف کسى بود که در حساس ترین 
برهه تاریخى بعد از انقالب در عرصه دیپلماسى ایران ظهور 
کرد و در طوفانى ترین شرایط اقیانوس تحوالت بین المللى 
کشــتى دیپلماســى ایران به پیش راند. حال این کشتى 
ممکن است برخى نقاط دچار آســیب شده باشد که البته 
این ماهیت طوفان است. نمى شود دل به طوفان زد و انتظار 
هیچ آسیبى نداشــت، اما باید از خود بپرســیم که آیا این 

کشتى به سالمت از این دریا عبور کرد یا نه؟ 
ادامه در صفحه 3

 «اگر کسى در گفتار بر تو چیره شود، هیچ کس در سکوت بر تو 
چیره نمى تواند بشود.» 

بله بزرگى این جمله را نقل کرده، ولى گارانتى نداده که چنین 
گزاره اى در همه حاالت و همه شرایط کارگر بیفتد و مصداق تام 
و تمام  چیرگى باشد. گاهى یکى حرفى مى زند، ادعایى مى کند 
و همه نگاهشان به توســت که حرفى بزنى و براى گفته ها ادله 
بیان کنى. بله که  پاسخ به هر حرفى، کارى است عبث و جواب 
ابلهان هم خاموشى است! ولى این که همیشه سکوت پیشه کنى 
و چیزى نگویى و فکر کنى  دارى بهترین کار دنیا را انجام مى دهى 
و تازه، چیره هم مى شوى از آن خیال هاى خام است. بزرگترى در 
نهج البالغه در دفع سوءظن ها  توصیه کرده و فرموده: «کسى که 
خود را در مواضع تهمت قرار دهد، نباید کسى را مالمت کند که به 
او سوءظن پیدا مى کند (بلکه باید  خود را سرزنش کند که اسباب 
سوءظن را فراهم کرده است.)» خب حاال به هر نحوى، با هر ترفند 
و ماجرایى که هیچ کدام از ما نمى دانیم  شــک و شبهه اى درباره 
یک اتفاق در سال هاى گذشته ایجاد شــده، آیا سکوت کردن 
و نشنیده گرفتن، پاســخ ندادن و خود را به آن راه زدن  تصمیم 
درستى است؟ حتى اگر بخشى از این ماجراى مطرح شده درست 
باشد و بخش بزرگترى از آن غلط، توضیح دادن و روشن کردن 

 نقاط مبهم، کار بهترى است یا ســکوت کردن؟ آن چه در ذهن 
مردم خانه مى کند، آن سوءظنى که بدل به یقین مى شود و آن 
نادرستى که  تعبیر به صدق مى شود، در همین مواقع و بحرانى 
است. دست دســت کردن ها جز منحرف کردن ذهن مردم چه 
نتیجه اى دارد؟ حتى اگر بنا  بر پذیرش یک اشــتباه یا تصحیح 
برخى مسیرهاى ناصواب باشد، بهترین زمان ممکن دارد از دست 
مى رود. راستى چرا عذرخواهى براى  برخى ها این قدر سخت و 
نشدنى است؟ بدگمانى، سوءظن و تهمت با همین ترفند صادقانه 

به راحتى فراموش مى شوند. یکبار امتحان  کنید.
تکمله: این جا ستون پند اخالقى و درس هاى تاریخى نیست، 
اگر زیادى رازگونه و کنایه آمیز شــد هم عذر مى خواهم؛ از این 
دیالوگ هاى  درونى و منطقى باال، مصاحبه با یک تروریست آزاد 
شده که از شبکه هاى ماهواره اى پخش شد، به ذهن تان متبادر 
نمى شود؟ راستش اینجاست که  باید به یک سخن بزرگ دیگر 

ارجاع داد که:
«کلمات بال و پر دارند، همین که قفسشــان یعنى دهان باز 
مى شود، از آن بیرون مى پرند و از  دسترس ما خارج مى شوند و در 
کوچکترین شکاف ها راه مى یابند و بعضى اوقات در ضخیم ترین 

دیوارها نفوذ مى کنند.» 
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يادداشت يک

مسأله جدید؛ پاسخ قدیمی

عباس عبدى
روزنامه نگار

اخیــرا در یکــی از پســت هاي 
تلگرامی گزارشــی در مورد طالق و 
مقایسه کشوري آن نوشته شده بود. 
این گزارش به نقــل از مراکز آماري 
وابســته به اتحادیه اروپاست. در آن 
آمده اســت که ایران بــا 27 درصد 
نرخ طالق دهمین کشــور از حیث 
پایین بــودن میزان طالق اســت. 
خوشــبختانه آمار این گونه امور در 
ایران موجود و دقیق اســت و نیازى 
به اســتناد به دیگــران نداریم. در 
مقابل متاســفانه باید گفت که این 
آمار از دوجهت ایراد دارد؛ اول اینکه 
نرخ طالق در  ســال 1396، در ایران 
29 درصد بــوده و احتماال اکنون به 
حدود 31 درصد رسیده است و این 
رتبه با نرخ طالق کانادا که رتبه دهم 
در میان کشــورهایى که نرخ باالى 
طــالق را دارد، فقط 7 درصد تفاوت 
دارد. از زاویه دوم مســأله ایران فقط 
نرخ طالق نیست، بلکه سرعت رشد 
آن است، که طی 10 سال گذشته از 
رقم 13 درصد بــه 31 درصد کنونی 
رسیده است. این ســرعت رشد در 
روستاها بسیار شــدیدتر است و اگر 
با همین دســت فرمان جلو برویم، 
به زودي رتبه هاي باال را به دســت 

خواهیم آورد.
 به نظــر مى رســد که یکــی از 
ریشه هاي مهم، شــدت یافتن نرخ 
طالق، ســاختار حقوقی خانواده و 
ســختى هاى ازدواج در ایران است 
که بایــد جداگانه بــه آن پرداخته 
شــود. یکی از عوارض این ساختار 
را در موضــوع کاهــش میــل به 
ازدواج مشاهده می کنیم. امروز که 
سیاســت هاي کلی نظام معطوف 
به افزایش جمعیت اســت، بیش از 
هرچیز باید مسأله ازدواج را حل کند. 
گزارشی که از سوي ایسپا در این باره 

منتشر شــده اســت، باید موجب 
نگرانی باشد. 

مهدى رفیعى سرپرســت مرکز 
ایران  دانشــجویان  افکارســنجى 
(ایسپا) گزارشى از نتایج نظرسنجى 
ملى ایسپا با عنوان «نگرش جوانان 
به ازدواج و تشکیل خانواده» که در 
اســفندماه 1397 با جامعه آمارى 
جوانان مجرد 18 تا 34 کل کشــور 
و با حجــم نمونه 3هزار اجرا شــد، 
ارایه کــرد. در این نظرســنجى از 
پاسخگویان خواسته شد نظر خود 
را دربــاره این جمله کــه «بعضى 
معتقدنــد الزم نیســت آدم حتما 
ازدواج کند» اعالم کنند. 60,1 درصد 
از جوانــان مخالــف و 38,9 درصد 
موافق ایــن جمله بودنــد. در ادامه 
از پاســخگویان در مورد تصمیم به 
ازدواج پرسیده شــد: «آیا در آینده 
تصمیم به ازدواج دارید؟ 68,3 درصد 
جوانان کشور اعالم کرده اند در آینده 
ازدواج خواهند کــرد. 25,2 درصد 
اعــالم کرده اند مطمئن نیســتند 
ازدواج کنند و 4,3 درصد نیز گفته اند 

اصال ازدواج نخواهند کرد.»
برخی ها برایشــان رقم 60 درصد 
موافقت بــا ازدواج اهمیــت دارد، 
درحالی کــه به نظر می رســد رقم 
39 درصد مخالفان بســیار بســیار 
مهمتــر اســت. جامعه مــا به کجا 
رســیده که این تعداد از جوانان آن 
مخالف با ضرورت ازدواج هســتند و 
حدود 30 درصــد گفته اند یا ازدواج 
نمی کنند یا اطمینان از ازدواج خود 

در آینده ندارند.
متأســفانه جامعه ایــران در برابر 
مسائل اساســی خود چون خانواده، 
واکنش درســتی نشــان نمی دهد. 
می خواهیم مســائل جدیــد را در 
قالب هاي سنتی و گذشته حل کنیم، 
درحالی که هرچه به آن راه حل ها پناه 
می بریم، نه تنها مسأله حل نمی شود 
بلکه تشــدید می شــود و به نوعی 

ناهنجاري آن را تشدید می کند.
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دادگاه 6نفر که در  سال 
1379، 76 میلیارد 

کالهبردارى کرده بودند 
برگزار شد
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طلبکاران: جون 
نداریم می شه 
نوه هامون رو 
بفرستیم بیان 

دادگاه؟!
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گفت وگوى «شهروند» با پسرى که وزیر ارتباطات را
به صرف آبدوغ خیار میهمان خانه اش شد

 من که رفتار جهرمى را و صمیمیتش را دیدم، احساس نکردم که ایشان
قصدى غیر از قبول یک دعوت و خوشحال کردن من داشته باشد

صبح که بیدار شدم فکر کردم خواب دیده ام

خلیل عقاب؛ پدر سیرك ایران 
که سال ها در کانکس هاي 
بوستان والیت زندگی می کرد  در 
گفت وگو با   «شهروند»، مشقت هاى 
زندگى و بازگشت به زادگاهش
پس از 80 سال را روایت کرد
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