
آراى فوتبالى ها را 
شفاف اعالم کنید!

 شکل برگزارى مراسم برترین ها
و برخى انتخاب هاى صورت گرفته صداى اهالى فوتبال را درآورد

 یک مسئول سازمان لیگ مى گوید مراسم امروز پخش مى شود
 اما آیا برنامه ضبط شده بیننده اى هم دارد؟ 
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فرزانه کابلى از حاشیه هاى 
کنسرت ساالر عقیلى

 به «شهروند» مى گوید 

   صفحه 14

اسمم حساسیت 
ایجاد می کند

داریوش اسدزاده
در 96 سالگى

درگذشت
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پایان آقای
قرن بیستم!

توریست ایرلندى هدف نقشه 
یک زن و شوهر سارق
در شهرستان آبیک 
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خواب دردسرساز 
پاتریک در ایران

جشنواره  دانشجویى که بر 
صلح، بشردوستى  و مهارت 

سخنورى تمرکز داشت
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گفت و گو با جهان   
از تریبون هالل
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زیاد هم الزم نیست 
مردم بدانند!

نمایندگان «فوریت» طرحى
با محوریت شفافیت آراى شان 

را رد کردند
   صفحه 2

بازار شیرین 
خودروهای 

قسطی
کاهش قدرت خرید مردم و 

جهش قیمت ها، نان شرکت هاى 
لیزینگ را به روغن انداخت

من محمدرضا شجریان هستم!
گفت وگو با شجریانى که نه خواننده است و نه حتى اهل موسیقى

  ماجراى کمک 10 میلیونى که باعث شد هنرمند یزدى مورد توجه قرار بگیرد
و حاشیه هاى جالب یک تشابه اسمى

يادداشت

يادداشت

کاش سینماى کودك هرى پاتر داشت

شهداى جنگل بلوط

مریم نراقى
دبیر گروه فرهنگ

حدود چهار دهه از ســاخت درخشــان ترین آثار سینماى 
کودك و نوجوان مى گذرد و ما همچنان درگیر نوستالژى هاى 
کودکى مان هســتیم. هنوز از کاله قرمزى مى گوییم و شــهر 
موش ها و حواس مان نیست که چهل  سال از آن روزها گذشته، 
همه چیز فرق کرده و نسل جدید قرار نیست مثل ما با آن آثار 
ارتباط برقرار کند. ســینماى کودك و نوجوان متعلق به دهه 
شصت است و اوایل دهه هفتاد. همان سال هاى درخشانى که 
محمدعلى طالبى و مرضیه برومند براى مان شــهر موش ها را 
ســاختند (1360)، کامپوزیا پرتوى گلنار را ساخت (1367)، 
محمدرضا هنرمند دزد عروســک ها و مسعود کرامتى پاتال و 
آرزوهاى کوچک را ساختند (1368) و ابوالحسن داوودى سفر 
جادویى را ســاخت (1369). این 10  سال که تمام شد، با آغاز 
دهه هفتاد سر و کله ایرج طهماسب و حمید جبلى پیدا شد و 

کاله قرمزى متولد شد؛ عروســکى که به یک پدیده فرهنگى 
تبدیل شده و حدود سى ســال عمر کرده و همچنان محبوب 
دل هاســت. اما بعد از آن چه اتفاقى افتاد؛ ســینماى کودك و 
نوجوان ما بعد از آن دوران طالیى چه کرده و چقدر توانســته 
نیاز کودکان نسل هاى بعدى را برآورده کند و براى شان خاطره 
بســازد. واقعیت این است که آســیب هاى جدى و فراوانى در 
سینماى کودك و نوجوان وجود دارد. مدت هاست که سینماى 
کودك و نوجوان دچار شکاف بین نسلى با نسل حاضر شده است. 
فیلمسازان کودك و نوجوان ما چقدر دنیاى کودکانه این نسل را 
مى شناسند؟ آیا هنوز انتظار داریم حاال که هر کودك و نوجوان 
پنج تا پانزده ساله اى در گوشه اى موبایلى در دست دارد یا درگیر 
کنسول بازى هاى مختلف است، مشتاقانه بنشیند و کاله قرمزى 
و پسرخاله ببیند و ذوق کند یا شیفته شهر موش ها و کپل اش 
باشد؟ آسیب دیگر این است که سال هاست فیلمسازان حوزه 
کودك و نوجوان به ایــن موضوع توجه نمى کننــد که لزوما 

سینماى کودك با سینمایى درباره کودك متفاوت است.
ادامه در صفحه 3

سعید اصغرزاده
معاون سردبیر 

در زمین لرزه کرمانشــاه بود که او را دیدم. درســت مثل ایام 
جنگ در عقبه خط. افرادى که در تالشند تا به پیروزى برسیم. 
گمنام هاى پشت صحنه. همان ها که ســر در گریبان دارند و 
دلشان همچون گنجشــک کوچکى رها در آسمانى است که 
سقف باالى سر زلزله  زده هاست. دل نیســت که، دل دل زدن 
است! شــریف باجور ازجمله امدادرسان هایى بود که بى درنگ 
از سویى دست به کار گردآورى  کمک هاى مردمى در شهرهاى 
کردستان شــده بود و از دیگر سو با حضور در منطقه، مدیریت 
توزیع کمک ها و تأمین نیازهاى  زلزله زدگان را برعهده گرفته بود. 
شوق مردم از دیدن وانت ها وکامیون هاى کمکى که از کردستان 

مى آمد وصف ناشدنى بود.  
این روزها در روســتاى باشــماق در منطقه تیله کوى سقز، 
یک مرکز خیریه و یــک کتابخانه اى ساخته شــده به یادبود 
کشته شدگان  ماجراى سلسى، اســم کتابخانه شهید شریف 
باجور خیلى پرمسماست. یک  فعال مدنى و فعال محیط زیست 
مریوانى و عضو انجمن  سبز چیا و مســئول اطفاى حریق که 

هر سال ماه هاى متوالى تکرار مى شد و تکرار مى شود.  
سال گذشته هم تکرار شد. حماسه سلسى حکایت شریف و 

سه نفر دیگر است در بزنگاه حادثه. ســوم شهریور بود که او به 
همراه  امید کهنه پوشى از اعضاى انجمن سبز چیا و محمد پژوهى 
و رحمت حکیمى نیا از جنگلبانان منطقه براى مهار آتش سوزى 
در  جنگل هاى روستاى پیله و سلســى به آن جا رفتند و خود 
شعله کشیدند و در واهمه دود و شعله و انفجار دیگر بازنگشتند. 
همان زمان  بود که مرتضى سلیمى، رئیس سازمان امدادونجات 
هالل احمر در گفت وگو با شــبکه خبر صداوسیما ضمن تأیید 
مرگ این چهار تن،  آلوده بودن منطقه به مین و احتماال انفجار 

آن را دلیل مرگ این افراد دانست. 
حاال سوم شهریور زمان تلخى براى دوستداران محیط زیست 
وفعاالن مدنى شده است. شــهداى جنگل بلوط! دوباره مرور 
مى  کنم:  شــهادت مى دهم که او سرپرست تیم اطفاى حریق 
6 نفره اى بود که بــراى مقابله با آتش ســوزى در جنگل هاى 
روستاى پیله از  توابع مریوان بدون هیچ امکاناتى به منطقه اعزام 
شد. شهادت مى دهم او که عضو انجمن سبز چیا بود، در حفاظت 
از محیط زیست  و مهار آتش سوزى، فرد مجرب و باسابقه اى بوده 

است؛ شهادت مى دهم که او همچون درختان ایستاده سوخت. 
مى گویند هر جا شریف بوده، امید کهنه پوشى هم بوده. دو یار 
دبستانى که شب و روزشان کوه ها و جنگل هاى سبز کردستان 
بود  که مبادا گزندى به آنها برسد. آنها از اعضاى انجمن سبز چیا 

بودند. 
ادامه در صفحه 2
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يادداشت

نواختن شیپور از دهانه گشاد!

عباس عبدى
روزنامه نگار

یک روزنامــه اصولگــرا خطاب به 
آقاى یزدى و الریجانى نوشــته است 
که «فیلترشکن نصب کنید و ببینید 
چگونه آبروى نظام را حراج زده اید؟» 
به این همکاران محترم باید گفت که 
اتفاقا مشکل همین است که نوشته اید. 
درواقع بى اطالعــى از اطراف و آن چه 
دور و بر مى گذرد، مشکل اصلى است. 
این که عده اى در پوســته هاى قدرت 
محصور شوند و اطالع از محیط بیرونى 
نداشته باشند، مشکل جامعه ماست. 
این زیســت گلخانه اى در زمانى و از 
جایى که تصور نمى کنید (ِمن َحیُث ال 
یَحَتِسب) به یک باره اثرات منفى خود را 
نشان خواهد داد و مجادله این دو شیخ 
بخش کوچکى از آن است که دیر یا زود 
و در شرایط دیگر بروز پیدا مى کند. ولى 
این نوشته همکاران به مثابه شیپور را از 

دهانه گشادش نواختن است. چرا؟
اول این که وجود فیلترینگ اســت 
که این همــه عــوارض را در جامعه 
ایجاد کرده اســت. هر وقت خواستیم 
به آگاهى و خیر عمومى برسیم، فورى 
سازوکار فیلتر راه افتاد. اتفاقا سخنان 
آقاى یزدى به نوعى در پى آن اســت 
که عوارض این فیلترینــگ را نادیده 
بگیرد. فیلتــر ورود به مجلس، فیلتر 
ورود به ریاست جمهورى، فیلتر ورود 
به خبرگان رهبرى، فیلتر ماهواره، فیلتر 
فضاى مجازى و اینترنــت و تلگرام و 
فیلتر اســتخدام دولتى... همه و همه 
موجب شده مسئوالن کشور از دیدن 

واقعیت محروم شوند.
دوم این که ایــن توصیه همکاران 
غیر قانونى اســت. اگــر فیلترینگ 
قانون اســت، توصیه به استفاده از 
فیلترشکن عملى غیرقانونى و نقض 
مقررات اســت. یا باید از این توصیه 
دســت برداشــت یا آن که مقررات 
فیلترینگ و ممنوعیت دسترســى 

آزاد به اطالعات را حذف کرد.
سوم این که گفته شده آبروى نظام را 
حراج زده اند. خب اگر چنین است، این 
کار عملى مجرمانه و مصداق تبلیغ علیه 
نظام و نیز تشویش اذهان عمومى است. 
هنگامى که برخى افراد سخنانى ده ها 
برابر رقیق تر از این آبروریزى ها را اظهار 
مى دارند بالفاصله با بازداشت و مجازات 
حبس و محرومیت اجتماعى مواجه 
مى شــوند؛ چرا در مورد دیگران رفتار 

تبعیض آمیزى صورت مى گیرد؟
چهارم این که اظهارات آقایان از دو 
حال خارج نیســت. اولى مدعى است 
که سینه او مخزن االســرار تخلفات 
منســوبان به قدرت است و دومى نیز 
نســبت به منبع مالى هزینه کرد اولى 
براى ساخت حوزه علمیه شک دارد و 
نیز اتهامات فردى که اخیرا بازداشت 
شــده را بى ارتباط با او نمى داند. این 
اظهارات یا راست اســت یا دروغ. اگر 
اینها راست است، چرا تاکنون مطرح 
و حتى رســیدگى قضائى نشده است 
و اگر دروغ است، چرا با اتهام زنندگان 
برخورد نمى شــود؟ در حالــت اول و 
اگر راست باشــد، بیان این مطالب به 
معناى آبروریزى نظام نیســت، بلکه 
واقعیتى است که باید رسیدگى شود، 
چه موجــب بى آبرویى شــود و چه 
موجب اعتبار. اتفاقا اگر راست باشد و 
رسیدگى شود، موجب کسب اعتبار و 
آبرو نیز مى شود. ولى اگر راست باشد 
و رسیدگى نشود، موجب بى اعتبارى 
اســت و عدم طرح آنها نیز دیر یا زود 
آبروریزى بیشــترى را سبب مى شود. 
آبرو داشتن به معناى پنهان نگه داشتن 
وجود تخلف نیست بلکه به معناى نبود 

تخلف است.
ولى اگر اینهــا دروغ باشــد، طبعاً 
آبروریزى به ناحق است. تنها راه حفظ 
آبرو، رسیدگى قضائى و تعیین صحت 
و ســقم ادعاها و محکومیت مجرم یا 
مفترى است. بنابراین به جاى تأکید 
بر آبروریــزى باید بر چگونگى حفظ و 

احیاى آبرو تأکید کرد. 
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گزارش «شهروند» از دریاچه امامزاده على در هراز که 
مبارزه بیولوژیک در آن گونه هاى مهاجمش  را کاهش 

داد و جمعیت ماهى هاى بومى را احیا کرد

ناگهان
یک به عالوه هفت
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کاپوچینو اسمش 
شده عشق لرزه!

جواد خیابانى: جارو مى زنم 
اما  به شبکه هاى ماهواره اى 

نمى روم
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خیابانی: اونی که 
داره خیابان رو جارو 
می کنه قطعا خیابانی 

نیست!

حکم قصاص 
دوباره برای

پزشک تبریزی

اسامى عجیب  در منوى 
رستوران ها و کافى شاپ ها

و به تبع قیمت باالى آنها توجه 
بسیارى را جلب کرده

 دیوان  عالى کشور
حکم اولیه را نقض کرده بود

 سامان گلریز در گفت وگو با 
«شهروند»:  این مسأله به اتحادیه ها 
ربطى ندارد و آنها نمى توانند در این 
مسائل هم ورود کنند. اتحادیه تنها 

وظیفه اش این است که جواز دهد

G7 حضور ظریف در نشست
راه تازه اى براى تبادل 
پیشنهادات اروپایى




