
ناظر بازى مى گوید تا 
لحظه آخر مخالف بودم

ساخت  وساز
در حریم گسل هاى 
تهران ممنوع شد 

این بار شوراى تأمین اجازه 
نداد بازى هیجان انگیز شود

همه چیز
در مورد ذخایر اضطرارى 

نفتى ایالت متحده 

پگاه آهنگرانى گریزان 
از فضاى مجازى و نظر 

همکارانش 

مذاکره نخواهیم کرد
نه دوجانبه نه چندجانبه
نه در نیویورك نه غیر آن

نه در هیچ سطحى

رهبر معظم انقالب سیاست هاى ایران در قبال آمریکا را تبیین کردند
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یکى دوسالى هست که بحث 
برگزارى دربــى پایتخت با 
قانون 90- 10 براى تماشاگران 
سرخابى مطرح مى شود و در 
آســتانه برگزارى بازى، این 
مسأله ملغى مى شود. امسال 
هم صحبت هــاى مختلفى 
براى برگــزارى این دیدار با 
همین قانون مطرح شده بود و 
سازمان لیگ هم تأکید کرده 
بود که در بازى رفت 90 درصد 

ورزشگاه آزادى...

گسل هاى  در  ساخت وســاز 
این  شــد.  ممنوع  تهــران 
محمد  که  اســت  موضوعى 
شــکرچى زاده، رئیس مرکز 
تحقیقــات راه، مســکن و 

شهرسازى...
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پشت پرده
رخت سیاه

بر تن استقالل

در کدام 
مناطق تهران
خانه نخریم؟

شورش سلبریتی
علیه سلبریتی ها

۱۰-۹۰
دربی شاید

یک سال دیگر

آمریکا بدون 
نفت فقط ۳۱ روز 

دوام می آورد

دختر دانشجونماى 
دانشگاه شهید بهشتى 

مدعى شد

گزارش «شهروند» از 
طرح تازه اى براى منع 
حیوان آزارى در مجلس

امدادگران پایگاهى
در خداآفرین، پشتیبان 
عملیات اطفاى حریق 
جنگل هاى ارسباران

بدون یک فینالیست در
10 وزن مسابقات جهانى؛ حال 

کشتى فرنگى خوش نیست
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افشاگری
می کنم!

مقابله با 
حیوان آزاری شاید 
در مجلس بعدی!

یکشنبه
غم انگیز   ارس

بنای فرنگی
در خطر ریزش!

گفت و گو با 3 نفر از 9 دانش آموز سر پل  ذهابى که
در دومین کنکور پس از زلزله 96 بهترین رتبه ها را آوردند

در چادر و کانکس 
درس خواندیم و  پزشکی  قبول شدیم

عماد اول مهر را ندید
 پدر عماد در گفت وگو با «شهروند» : هیچ صدایى نداشت. جورى که فکر کردم خودش را

روى زمین انداخته و دارد با من شوخى مى کند، حتى مرا صدا هم نکرد

پرونده کامل «شهروند» براى مرگ غم انگیز پسر 6 ساله  در استادیوم آزادى

يادداشت ۱

يادداشت ۲

ظاهر جدید خانم نعمت زاده 

درباره برنامه دوشنبه شب و یک حسرت بزرگ

محمدحسین تو هم؟ بروتوس تو هم؟ 

قضیــه ظاهــر خانم شــبنم نعمــت زاده در دادگاه حســابى 
جنجالى ســاز شــد، به طورى که بســیارى فراموش کردند اصل 
اتهام وى چه  بوده اســت؟ در نتیجه گیر داده انــد به این که چرا 
او بــا چادرمشــکى و روگیرى کامــل در دادگاه حضــور یافته، 
درحالى کــه پیشــتر و در فضــاى عمومــى با  روســرى حاضر 
شــده و عکس مى گرفته اســت. تصویــرى از حضــور او در یک 
موزه کنار یک مجســمه که کودکــى را در بغــل دارد با حجاب 
 عادى و بدون چادر منتشــر شــده اســت، ولى در دادگاه چنان 
روگیــرى دارند کــه قطعا بــراى افراد عــادى قابل شناســایى 
نیســت. بیشــترین اعتراض ها از  جانــب تندروهــاى اصولگرا 
صورت گرفته اســت. دراین بــاره باید به چند نکته اشــاره کرد:   
 1- تا چندماه پیش همه متهمان زن، ملــزم بودند که با چادر در 
دادگاه حاضر شوند. درحالى که بســیارى از آنان اتهامات زشتى 
 داشــتند که مغایر با مفهوم و فلســفه حجاب بود و حتى ممکن 
بــود اعتقادى هم به این مفهوم و رفتار نداشــتند. خوشــبختانه 
این رویه غلــط از  چندماه پیش اصالح شــد و متهمــان، اعم از 
آن که از زنــدان یا از خانه به دادگاه مى آمدند، لباس مناســبى را 
که دوســت دارند،  مى پوشــند. ولى نکته مهم این است که افراد 

معترض کــه به پوشــش اختیــارى خانم نعمــت زاده معترض 
هســتند، هیچــگاه در ایــن چند  دهــه گذشــته کوچکترین 
اعتراضــى به آن رفتــار قبلــى نمى کردند، درحالى کــه آن کار 
شــاید به نوعى توهین به حجاب و چادر نیز محســوب  مى شــد. 
 2- از نظر افکارعمومى، ایــن رفتار خانم نعمت زاده نوعى دورویى 
محسوب مى شود؛ چراکه وى در فضاى عمومى با مانتو و روسرى 
 حاضر مى شــده، ولى اکنون و در دادگاه به شــکل دیگرى حاضر 
مى شــود. این مرتبط با ریاکارى رایج در جامعه ایران است. ولى 
 فقط یک بخشــى از این ایــراد متوجه خانم نعمــت زاده و دیگر 
افراد مثل ایشان اســت. وجه دیگر آن را کسانى باید پاسخ دهند 
که  چنین رفتــارى را مى پذیرند و براى عامــل آن جایزه تعیین 
مى کنند. زمانى بود که افراد را از روى ظاهرشان داورى مى کردند 
هنوز هم هست. اگر  کسى ظاهرى مذهبى و متدین داشت، کارش 
راه مى افتــاد. این رفتار بــه دیگران پیام مى داد کــه با این ظاهر 
مراجعه  کنند، حتى اگر  در باطن با آن همدلى ندارند. بنابراین اگر 
دادگاه یا هرجاى دیگر امتیازى به این پوشش ندهد، به طور عادى 

کسى نمى کوشد که  ریاکارانه از چنین پوششى استفاده کنند. 
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اگر اسمش محمدحسین میثاقى نبود، 
مى شــد کاریش کرد، مى شد ندیده اش 
گرفت. اگر نمى دانستیم که خودش چقدر 
عشق فوتبال اســت و قبال چقدر به این 
اتفاقات حساســیت داشته و چقدر دلش 
مى سوخته، این قدر دل مان نمى سوخت. 
مى توانســتیم باور نکنیم. مى توانستیم 
پیش خودمان توجیهى برایش پیدا کنیم. 
اگر او را هم جزو کارمندان حرف گوش کنى 
مى شــناختیم که هرچه بگویند همان را 
مى ســازند و پخش مى کنند، هضمش 
خیلى راحت تر بود. حیف. او محمدحسین 
میثاقى اســت و ما چقدر روى رفاقت با او، 
چقدر روى این که قرار است در آینده یکى 
از برنامه سازان موفق و محبوب تلویزیون 
شود، حســاب کرده بودیم.  دوشنبه شب 
اما او بار دیگر آب سرد را روى سر همه مان 
ریخت تا ما را به خودمان بیاورد. آن ســبو 
بشکسته و آن پیمانه ریخته است. او همانى 
نیست که ما روزگارى مى شناختیم. وقتى 
آیتم برنامه اش براى سحر خدایارى پخش 
شد، دلمان مى خواست برایش گریه کنیم. 
برایش پیامکى بفرستیم و بنویسیم: «چه 
شده محمدحســین داداش. کجا دارى 
مى رى؟» این که دیگر موضوع برد و باخت 

فوتبال نیست آدم بگوید فداى سرم. 
یک بچه به خاطر فوتبال جانش را داده تا 
بگوید چقدر دلش یک لحظه نشستن روى 
آن سکوهاى داغ لعنتى را مى خواهد. چه 
آرزوى نحیفى. چه وجود شکننده عاشقى. 
آدم چطور مى تواند به همه اینها فکر کند و 
به جاى همدلى، به جاى فروریختن، براى 
سحر و دوستداران فوتبال کیفرخواست 
صادر کند. آدم چطــور مى تواند به جاى 

دفاع از حــق یک دختر براى تماشــاى 
فوتبال آسمان و ریسمان ببافد و دیگران 
را به کشته سازى و دروغگویى متهم کند. 
محمدحسین تو خودت مگر عاشق فوتبال 
نیســتى؟ تو خودت مگر براى تماشــاى 
فوتبال حاضر نیســتى به در و دیوار بزنى. 

چطور دلت آمد؟ 
آنهایى کــه برنامه مى ســازند و براى 
وزیر و وکیل خط و نشــان مى کشــند و 
مى خواهنــد با پرونده ســازى واقعیت را 
برگردانند، تکلیف شــان مشخص است. 
آنهایى که مى خواهنــد از این نردبان باال 
بروند، تکلیف شان مشخص است. ما فکر 
مى کردیم تو سرى از این جماعت سوا دارى 
محمدحسین. با وجود همه مسیرى که 
آمده اى، گفتیم جایى پاسست مى کنى و به 
همه چیز بله نمى گویى. برنامه دوشنبه شب 
احتماال آب  پاکى را روى دســت همه مان 

ریخت.
کارى کرده اى کــه آدم دلش نمى آید 
برایت یک خاطره سینمایى بگوید. یک مثال 
سینمایى بزند. فیلم و ماجراى ژولیوس سزار 
را که یادت نرفته. وقتى قیصر برمى گردد به 
جیمز میسون مى گوید:  «بروتوس تو هم؟» 
یا در فیلم مردى براى تمام فصول زینه مان، 
جایى که ســر توماس درمانده از همه جا 
برمى گردد به ریچارد، که حاال دادستان ولز 
شده مى گوید: «ولز؟ واقعا ریچارد، آدمى 
اگر روحش را با تمام جهان هم تاخت بزند 
باز زیان کرده، چه برسد به ولز!»  و آن وقت 
این همه به حاشیه رفتن و از چشم افتادن 
ارزش چى را دارد که آدم اعتبار و وجدانش 
را با آن تاخت بزند. آدم بیشتر از این که شاکى 
شود، دلش مى سوزد محمدحسین. و کاش 
متوجه مى شدى این مورد ترحم واقع شدن 
چقدر تباه است. چه نهایتى است که کاش 
هیچ کس پایش به آن جا نرسد. خدا عاقبت 

همه مان را به خیر کند.
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حضور رئیس جمهورى در هفتادوچهارمین نشست
«شهروند» از بازار لوکس نوشت افزار گزارش مجمع عمومى سازمان ملل چه اهمیتى دارد؟

مى دهد، از مداد نوك طال تا دفترچه نیم میلیونى    برگ برنده روحانی
در مجمع عمومی سازمان ملل

بورس لوازم التحریر  بوتیکی
در شمال شهر
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یک متهم اقتصادى:
پدرم مسئول بود

اما 5 سال بیکار بودم 
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متهم:
 ولی االن دادگاه 

و خبرنگارها و مردم 
رو هم گذاشتم 

سرکار! 
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چهار شنبه
w w w . s h a h r v a n d o n l i n e . i r

98.6.27

درس خواندیم و  پزشکی  قبول شدیم

w w w . s h a h r v a n d o n l i n e . i r

یادتان هست فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ 
براى این که مســابقات لیگ نوزدهم را استارت 
بزنند، دست روى چه گذاشته بودند؟ مصاحبه هاى 
مدیران ارشــد فوتبال را به یــاد دارید؟ حتما 
فراموش نکردید که مهدى تاج، رئیس فدراسیون 
فوتبال بیشــتر از یک ماه به صورت هفتگى در 
مصاحبه هایش شروط شــروع لیگ که ظاهرا در 
راستاى رفاه تماشاگران براى لذت بردن از فوتبال 
بود را اعالم مى کرد. شــروط را هــم که به خاطر 
بلیت فروشى  تجهیزشده،  ورزشگاه هاى  دارید؛ 
الکترونیک، صندلى هاى شماره دار و... در راستاى 

ایمن شدن میزبان هاى مسابقات لیگ نوزدهم.
حدود یک ماه ونیم طول کشــید تا سریال طنز 
فوتبال ایران به پایان برســد و مســئوالن امر 
بتوانند لیگ برتر را در ورزشــگاه هاى اصطالحا 
«استاندارد» برگزار کنند. بعد از این مدت طوالنى 
اگرچه تغییراتى در ورزشگاه ها ایجاد شد و عملیات 
عمرانى را تقریبا در همه آنها شاهد بودیم، اما در 
عمل هیچ کدام از ورزشگاه ها نه تنها به طور کامل 
الزام هایى که تاج گفته بود را برخوردار نشــدند، 
بلکه بســیارى از عملیات هاى ساخت وســاز و 
تجهیز نیمه کاره رها شــد. اقدامى که عالوه بر 
زیرســوال بردن زیبایى ظاهــرى بخش هایى از 
ورزشگاه هاى مختلف خرابى هاى عجیبى هم به 

بار آورد!
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ممنون از این همه استانداردسازى آقاى رئیس!

امیر صادقى پناه
دبیر گروه  ورزش

سیاوش باقى
روزنامه نگار
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