
کاروان سالمت جمعیت 
هالل احمرآذربایجان 
غربى  در قالب مرحله 

دوم طرح ملى «نذر آب» 
در شهرستان مهرستان 
به ارایه خدمت  پرداختند

همزمان در فضاى مجازى 
خبرهایى درباره حیوان آزارى 

و کمپین هاى حمایتى 
حیوانات دیده مى شود

گروه هاى کارگرى، حقوق 
بشرى و محیط زیستى

براى بحران آب و هوایى 
ائتالف مى کنند

با وجود مجوز شوراى 
تامین و پلیس راهور، 

همایش دوچرخه سوارى
در تهران لغو شد

گزارش «شهروند» از نشست 
بررسى «موانع فعالیت 

ورزشى زنان»

با رتبه 2 و 3
قبول نشدیم!

تعدادى از رتبه هاى برتر کنکور کارشناسى ارشد امسال 
مى گویند از اولویت هاى انتخابى خود بازمانده اند

 سعیدى، عضو کمیسیون آموزش مجلس:
اعتراض ها در جلسه این هفته کمیسیون بررسى مى شود

 توکلى، سخنگوى سازمان سنجش: اگر اعتراضى  وجود دارد، 
باید به منبع تدوین این قوانین باشد

   صفحه13

جامعه شناسان دور هم جمع 
شدند و ماجراى خودسوزى 
«سحر خدایارى» را بررسى 
کردند؛ ســحر،  دخترى که 
به  اعتراض  در  چندى پیش 
روند رسیدگى به پرونده اش 
براى بار دوم خودکشى کرد...

صدها هزار نفر در سراســر 
دنیــا در اعتصــاب بزرگ 
محیط زیستى شرکت کردند. 
راهپیمایى  ســومین  این 
محیط زیســتى  جهانــى 
بزرگترین  احتماال  که  است 
آنهاست. افرادى که در این 
راهپیمایى سراسرى شرکت 

کردند...
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   صفحه 3

تزریق امید در 
شهر نخل و آفتاب

ناامید نیستیم، 
نوع امیدمان 
تغییر کرده است

تصاویر 
دوست داشتنی
از قیطریه و اراک

اعتصاب در ۱۳۹ 
کشور جهان

بیایید روز جهانی 
بدون خودرو

را پاس نداریم!

تخریب و شایعه پراکنى جاى 
رقابت سیاسى را مى گیرد؟

   صفحه 2

قضیه جماعت 
انقالبی نما و پروژه 

ماساژورسازی

 بهنام تشکر، بنیامین 
بهادرى، بهرام رادان و نادر 
طالب زاده مجرى مى شوند

   صفحه 14

چهره های مشتری 
جلب کن! 

   صفحه 14

تجاوز های سریالی
میان شمشادهای 

کردستان
پسر 26 ساله به اتهام آزار و 

اذیت سه دختر جوان در تهران 
بازداشت شد

   صفحه 6

سورپرایزهای 
پیش دربی!
 گزارش «شهروند»

از آخرین حواشى سرخابى
در فاصله کمتر از 36 ساعت تا 

شروع دربى 90

بالگردهای نجات، زمینگیر تحریم
 رئیس مرکز امداد هوایى سازمان امداد و نجات هالل احمر: «6 بالگرد به دلیل کمبود قطعه 

زمینگیر شده و 10 بالگرد دیگر نیز تا 6 ماه آینده احتماال زمینگیر خواهد شد»
 بالگرد هاى این مرکز در سیل فروردین ماه به اندازه دو سال کارى ماموریت انجام دادند

حاشيه  نوي�

يادداشت

فردا جنگ شروع مى شود

برادرزاده چه کسى ماساژور بود؟

سعید اصغرزاده
معاون سردبیر

فردا جنگ شروع مى شــود و همه مى دانند که ما طالب 
صلح بودیم. ما وارثان انقالبــى بودیم که آمده بود تا بنیان 
ظلم را در هم شــکند و براى همین هم مى خواستند سد 
راهش شــوند؛ چرا که تا ظالمى در جهان باشــد، شــعار 
انقالب براى دفاع از مظلوم پابرجــا خواهد بود. فردا دوباره 
آوازهاى پر از شور و حماسه مردم را مى شنویم. مردمى که 
کم نگذاشتند. هشت  ســال دفاع مقدس و آرمان هایى که 
هنوز پابرجا هستند؛ هشت سالى که براى مان قرنى طول 
کشید و خسارت هایى که به جان خریدیم، بهترین هاى مان 
را راهى کردیم تا در راه وطن قربانى شوند. شهدا، جانبازان، 
مفقودین، اســرا و خانواده هایى داغدار و مصیبت دیده که 
انتظارشان تداوم راه فرزندان و شوهران و مادران شان بود. 
آنهایى کــه برخالف خیلى ها درجه خلوص شــان در این 

سال ها اندکى هم تغییر نکرد.
فردا دوباره سالگرد دفاع مقدس است و من مانده ام که در 

این همه سال هاى فراق از جنگ چه کرده ایم؟ چه را پاس 
داشته ایم و تا کجا بر شعارهاى مان اصرار ورزیده ایم؟ جنگى 
که دفاع بود، مدافعینى که آشــنا بودند و استقالل و عزتى 
که ماندگار شــد. هر ســال به روزهاى دفاع که مى رسیم، 
پاسداشت ها و نکوداشــت ها آغاز مى شود و سپس جنگ 
را براى بازماندگانش مى گذاریم و هر کس ســر در گریبان 
خود به سویى مى رود. از همین روى است که برخى جنگ 
را میراث خــود مى پندارند و برخــى از ورود به آن امتناع 
مى کنند و برخى از آن فــرار. غافل از این که فضاى موجود 
مرهون تمام آن استقامت است؛ فارغ از رنگ و لعاب و جناح 
و حزب و دسته و عنوان. جنگى را مى گویم که هیچ گاه تمام 
نشد. جنگى اجتناب ناپذیر. رزمندگانى که هنوز بوى باروت 
مى دهند و چشمانى که گاه نمى خوابند و همواره خیس اند 
و زمینى که تشــنه است! فردا جنگ مى شــود و ما صلح 
مى خواستیم. ایرانى آبادان که دیگر نه ظلمى بر آن روا شود 

و نه ظالمى در فکر تعدى بر آن باشد.
آن زمان ها خیلى شور و شعف داشتیم. کارى نداشتیم به 

شب پرستان. کارى نداشتیم به زراندوزان. 
ادامه در صفحه 3

سید مهرزاد موسوى
روزنامه نگار

خبرســازى و انگ فســاد اخالقى به بــرادرزاده پروانه 
سلحشورى و موج سازى بعد از آن، توسط یکى دو نماینده 
مجلس (یعنى همکاران سلحشورى) و لشکر اکانت هاى فیک 
را خوانده اید حتما. پس دوباره مرور نمى کنیم که مالل آور 

نشود، اما در این باره چند نکته خیلى کوچک وجود دارد:  
اول- بیایید تصور کنیم واقعا [و نه با نقشه اى قبلى براى 
تسویه حساب سیاســى] فردى به نام سلحشورى دستگیر 
شده و از قضا ادعا کرده که فامیل نماینده مجلس است و از 
آن جا که سازنده این خبر ذهن خالقى دارد، بى خیال فرزند 
و برادر شده و ایده «برادرزاده ماساژور» را به اطالع دوستان 
و فرماندهان لشکر مجازى رسانیده. خب! در همه این سال ها 
«گیرم پدر تو بود فاضل،  از فضل پدر تو را چه حاصل» را مگر 
در مغز ما نکردید؟ نقیض این رابطه هم صدق مى کند دیگر. 
فرض محال که محال نیست؛ اصال برادرزاده اى فاسد، اگر پاى 
سیاسى کارى در وسط نباشد، چه ربطى به سلحشورى پیدا 
مى کند؟ فساد وقتى نسبى و سببى اش مهم مى شود که از 
قَِبل این ارتباط، سودى به فاسد رسیده باشد. آیا با بیان مثال 

رابطه با نماینده مجلس، ســفارش هاى بهترى براى ماساژ 
گرفته که آن را به نماینده مجلس وصل مى کنید؟! خودتان 
از همین جمله قبــل،  خنده تان نمى گیرد؟ اگــر آدم این 
نسبت سازى و هشتگ پراکنى را به دعواى سیاسى سر دختر 

آبى ربط ندهد، چه کند؟
دوم- خبرى منتشــر شــده که هنوز صحت و دروغش 
مشخص نشده. قبل ترها نماینده هاى مجلس منبع خوبى 
بودند براى خبرنــگاران که از ماجراهاى پشــت  پرده -ولو 
با اندکى اغراق- خبر موثق بگیرند. حاال که دو ســه نماینده 
خودجوش احســاس تکلیف کرده اند و صبــر نکرده اند تا 
شنبه  مثال در راهروهاى بهارستان از خود سلحشورى ماجرا 
را بپرســند، چه باید گفت؟ این که علیه همکار خود، آن هم 
در نازل ترین ســطح اتهام، این طور توییت مى کنند، دیگر 
چطور مى شود به بقیه حرف ها و موضعگیرى ها اعتماد کرد؟ 
همین االن دو نماینده مجلــس (کارى نداریم که از قضا نام 
یکى شان سلحشورى اســت!) به ضرب  و زور دو شب برنامه 
دلسوزانه(!) تلویزیون بر سر ماجراى دختر آبى و به جرم بیان 
آزادانه نظراتشان، به هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان معرفى 
شده اند، دروغ ســازى و تهمت زنى به همکار چه سرنوشتى 

دارد؟
ادامه در صفحه 3
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يادداشت

تخریب هالل احمر؛
به دنبال تصمیم براى شفاف سازى

شهرام اجتهادى
مشاور رئیس
جمعیت هالل احمر

اقدامات چند وقــت اخیر در زمینه 
مبارزه با فساد و عزم راســخ در از بین 
بردن شبکه هاى فساد بارقه  امید را در 
میان مردم ایجاد کرده است. با نگاهى 
به نقاطى که فساد در آنها رخ داده است، 
به این باور قطعى مى رسیم که براى بروز 
فساد،  وجود ابهام و روندهاى غیرشفاف 
الزامى است. در این میان به هر دلیلى در 
سالیان گذشته در هالل  احمر نیز مانند 
بسیارى از ســازمان ها و مجموعه هاى 
دیگر تالشى جدى براى شفاف سازى 
وجود نداشته اســت. با تغییر مدیریت 
جمعیت هالل  احمر در اواســط  سال 
1396، عزم براى شفاف سازى جدیت 
یافت که منجر به شناسایى روندهایى 
شد که سال ها بدون تغییر یا اصالحى 
جمعیت هالل  احمر به واســطه آنها 
اداره شــده بود. در این مسیر به علت 
اتفاقات متعدد ازجمله زلزله هاى متعدد، 
ســقوط هواپیماى ایرانــى و خارجى، 
ســیل، بحران میانمار  و وقوع حوادث 
متعدد، پیاده سازى روندهاى الزم براى 
شفافیت به تأخیر افتاد و به همین خاطر 
مراحل پایانى براى برنامه ریزى درجهت 
شــفافیت به این زمان رسیده است؛ به 
عنوان مثال در روندهاى تازه، رویه ها به 
گونه اى تعیین شده است که هر یک از 
یارى دهنده ها قادر باشند، مسیر و مورد 
مصرف نهایى آن چه را که اهدا کرده اند، 
مشاهده کنند و بدین ترتیب با افزایش 
ضریب اطمینان جامعه، افراد مغرض 
نتوانند با تبلیغات سوء موجب دلسردى 

آنها شوند.
از سوى دیگر با پیگیرى و دستورات 
قاطــع رئیس جمعیت هــالل احمر، 
دستورالعمل هاى الزم براى شفافیت 
مراودات این جمعیت با بخش بیرونى 
نیز در حــال تهیه اســت و تغییر در 
ســاختارهاى نامطمئــن اقتصادى و 

حذف فعالیت هاى غیر همسو در دستور 
کار قرار گرفته اســت. این مسیر قطعا 
منجر به تهدید منافع افراد و گروه هایى 
مى شود که تاکنون با استفاده از فضاى 
غیرشفاف به سودجویى مى پرداختند و 
اطمینان داریم دامنه حمالت آنها بسیار 
بیشتر از آن چه که هست،  مى شود. آنها 
مى دانند تمام این برنامه ها در چند ماه 
آینده به ثمر مى نشیند و به همین خاطر 
تمام تالش خود را براى رفع این تهدید 
با جوســازى و تخریب به کار خواهند 
بست. شکل ظاهرى این حمالت مقابله 
با فســاد، ناکارآمدى مدیران و... است؛ 
اما آیا واقعیِت پشت پرده همین است؟ 
براى رســیدن به علت اصلى حمالت 
باید کمى به عقب بازگردیم تا با بررسى 
نمونه هاى متعددى که در کشور به وقوع 
پیوسته است، متوجه شویم که جریانى 
به دنبال تخریب پتانسیل هاى اجتماعى 
و محبوبیت اجتماعى افراد و گروه هاى 
مختلف و ازجمله نهادهاى حاکمیتى 
اســت. به عنوان مثال چند  سال قبل 
تحقیقى دربــاره میــزان محبوبیت 
اجتماعى اصناف مختلف انجام شــد و 
براساس بررســى هاى صورت گرفته، 
معلمان بیشترین ضریب نفوذ را داشتند.  
پس از مشخص شدن نتایج، بالفاصله 
اخبارى همچون تجــاوز به دانش آموز 
در مدرســه، تنبیه بدنى دانش آموزان 
و... خط اصلى جریان سازى ها را تشکیل 
دادنــد. پــس از آن هــم بحران هایى 
همچون اعتــراض راننــدگان و... در 
نقاط مختلف کشور صورت گرفت که 
با بررســى هاى دقیق مشخص شد در 
مواردى،  برخى با پنهان شــدن پشت 
خواســته هاى بحق معترضان واقعى، 
به دنبال اهداف سیاســى مد نظر خود 
بودند. الزم به تأکید مجدد اســت خط 
اصلى در این چند ســال، از بین بردن 
ظرفیت هــاى اجتماعى و پتانســیل 
ضریب نفوذ اجتماعــى گروه ها و افراد 

ذى نفوذ بوده است.
ادامه در صفحه 4
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با وجود ممنوعیت حدود یک ونیم ساله واردات، خودروهاى 
لوکس گرانقیمت چطور به گالرى ها مى رسند؟

معمای زیبا رویان مدل باال
در خیابان تخت طاوس

مادر زهرا در گفت وگو با «شهروند»
ماجراى 5 روز دورى از
دختر کوچکش را  روایت کرد   

دخترم را
به من برگردانید  
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نیمى از مردم زودتر
از سن طبیعى مى میرند
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ستایش: فقط 
منم که هی دارم 
جوون تر می شم
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 علیرضا فغانى در استرالیا 
چقدر حقوق مى گیرد؟
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یک مسابقه
به جای

یک سال قضاوت!


