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حادثه

جهان

15 روایت داغ

 شهرام ناظری
شاکی جدید صداوسیما 

14 روایت داغ16 شهرونگ
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 اجماع
 برای صلح
در منطقه

رقابت نفسگیر 
زنجیره ای ها

20 نامه ُپرامضا از 
سیستان و بلوچستان

وز  حال »مهدی« 4  ر
پس از خودسوزی

 رأی عجیب دادگاه درباره شکایت 
شجریان، کار رسانه ملی را سخت کرد

ادامه کمپین »نذر آب«، طرح 
پاسخگویی به نیازهای دارویی و توسعه 
پایگاه های امداد و نجات هالل با تقدیر و 

تشکر مردم همراه شد

 نگاهی به بسته حمایتی دولت
برای مقابله با آثار تحریم و تصمیمات 

احتمالی پیش رو

خرید از کدام فروشگاه زنجیره ای 
 به صرفه تر است؟

کدام بیشتر تخفیف می دهند؟

  »شهروند« بررسی می کند:
سینمای ایران زیر سلطه کمدی

 قدرت نمایی یک روزنامه
علیه پادشاهی ترامپ  

 برادر مهدی: برادرم هنوز بیهوش است 
و عالوه بر 45  درصد سوختگی بدنش، 

دستگاه های داخلی اش هم  دچار سوختگی 
شده  است 

8 دخل و خرج

افزایش حقوق 
کارمندان و 

بازگشت کوپن
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مدرسه امداد

رویداد

مقاله ای که کاخ سفید 
را به هم ریخت

خنده کسب و کار 
من است!
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نیمه شهریور مناسب ترین زمان برای تزریق آمپول ضدسرماخوردگی است اما...

اعضای خانه ملت برای حضور در مراسم گوناگون نیازمند اطالع رسانی توسط تشریفات مجلس اند آغاز پیگیری ها پیش از ابالغ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 

 همه نیازی
به واکسن 
آنفلوآنزا ندارند

رفتارهای  غیر دیپلماتیک 
وس از بهارستان تا بالر

مشکوک  #وقت_ 
خداحافظی   _

اين تعبير دقيق و درســتي اســت كه 
از ســوي مقام معظم رهبري ابراز شــد و 
فرمودند: »امــروز نظام اســامی با يک 
جنگ همه جانبه اقتصادی مواجه اســت 
كه از يک اتاق جنگ و بــا دقت و اهتمام 
كامل هدايت می شــود امــا در كنار اين 
جنــگ، يــک جنگ مهــم رســانه ای و 
تبليغاتی نيز در جريان اســت كه بيشتر 
اوقات از آن غفلت می شــود. اهداف اين 
جنگ رســانه ای ايجاد اضطــراب، يأس، 
نااميدی و احساس بن بست و بدبين كردن 
مردم نســبت بــه يکديگر و نســبت به 
دستگاه های مسئول و همچنين بيشتر و 
بزرگتر نشان دادن مشکات اقتصادی در 

ذهن جامعه است.« 
اما پرسش اين اســت كه براي مقابله با 
چنين جنگي چه بايد كــرد؟ همان طور 
كه در برابر جنگ كاســيک بايد ارتش و 
تجهيزات نظامي تهيه ديد، در برابر جنگ 
رسانه اي نيز بايد از رســانه استفاده كرد. 
در ميــدان جنگ و هنگامي كه دشــمن 
با موشــک يا توپ و تانک و ســرباز وارد 
عمليات مي شــود، به  طــور طبيعي اين 
طرف نيز بايد مجهز به اين نوع تجهيزات 
شود، همان طور كه در دوران جنگ شعار 
داده مي شد كه »موشک، جواب موشک« 
اكنون نيز بايد گفت رســانه جواب رسانه! 
ولي كدام موشک پاســخ موشک دشمن 
بود؟ موشــکي كه قوي و با بُرد بلند باشد. 
خرج تخريبــي آن زياد باشــد. نقطه زن 

باشد.
نخستين موشــکي كه ايران در جنگ 
عراق به ســوي بغداد شــليک كرد، هتل 
الرشيد عراق را ويران كرد و اثرات سياسي 
و نظامي آن به اندازه چند عمليات نظامي 
بود. بنابرايــن در برابر جنگ رســانه اي 
كه عليــه ايــران وجــود دارد، نيازمند 
رسانه هايي هستيم كه بُرد زيادي داشته 
باشــد، نقطه زن باشــد و قدرت تخريبي 
آن چشمگير باشد؛ رســانه اي كه قدرت 

بازدارندگي داشته باشد.
آيا رســانه هاي رســمي ايــران چنين 
قدرتــي را دارنــد؟ به  طور واضــح خير. 
مقايسه آنها با يک رســانه پرقدرت مثل 

قدرت يک آرپي جي با برد كوتاه چند صد 
متر و با نشــانه گيري كم و قدرت تخريب 
اندك و محدود در برابر موشک بالستيک 
با بــرد چند هــزار كيلومتــر و نقطه زن و 
دارای چند تُن قدرت تخريبي اســت. با 
آرپي جــي نمي توان به مقابله با موشــک 
قاره پيماي بالســتيک رفت. از اين رو در 
جنگ رســانه ای بايد رســانه اي درخور 
رسانه هاي پيشــرفته داشــته باشيم. ما 
يا نبايــد به مقابله با نظــام جهاني و يکي 
از اجزاي مهم آن نظام رســانه اي جهاني 
برويم يا آنکه بــراي مقابله با آنها بايد يک 
ساختار رسانه اي باقابليت ايجاد كنيم. با 
اثرگذاري  صداوسيماي كنوني نمي توان 
حداقلي بر افکار عمومي داخلي داشــت؛ 
چه رســد به اثرگذاري بر افــکار عمومي 
جهان. اصــاح و بهبود نظام رســانه اي 
داخل كشور و به  طور مشخص صداوسيما 
بايد در صدر اولويت هاي اصاحات نهادي 

در ايران قرار گيرد.
متاســفانه برخي گمــان مي كنند كه 
مشــکات ما منحصر به مسائل اقتصادي 
اســت. امروز قيمت ارز و ســکه و كاالي 
مورد نياز مردم در اولويت اذهان عمومي 
اســت ولي ممکن نيســت كه شاهد يک 
جامعه مدرن و رو به رشد باشيم اما نظام 
رسانه اي متناســب با چنين جامعه اي را 

نداشته باشيم.
رســانه  كارآمد چه نوع رسانه اي است؟ 
اگر مردم براي شــنيدن اخبار مهمترين 
بخش خبري آن رســانه لحظه شــماري 
كنند و يا انتظار داشته باشند كه ارزيابي 
و خبر و تحليل آن رسانه را درباره مسائل 
كشور بدانند و آن را به نوعي فصل الخطاب 
تلقي كنند، اين رسانه اثرگذار است؛ ولي 
اگر كســي به بخش خبري تحليل رسانه 
بي تفاوت اســت و به جاي آن برنامه هاي 
ورزشي و فکاهی و ســريال هاي كم اثر را 
فقط براي گــذران اوقات فراغت مي بيند، 
بايد گفت كه چنين رســانه اي از اساس 
بي اثر و حتي منفي اســت. با اين رســانه 
نمي توان به جنگ رسانه هاي بزرگ رفت، 
مثل اين اســت كه با چوب بــه مقابله با 

مسلسل رفت!

یادداشت

جنگ رسانه اي؛ چوب در برابر مسلسل!

از میزان 
ی  هین ها تو

به  جنسی 
نماینده  زنان 

شوکه ایم!

ایرانشهر

 طیبه سیاوشی
 نماینده تهران در مجلس
 در گفت وگو با »شهروند«

 از هجمه های اخیر
به پروانه سلحشوری می گوید
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روش گروه های تروریستی و حامی های غربی آنان 
در اجالس سه جانبه تهران تقبیح شد 
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  زنان نماینده در مجلس هم با انواع 
و اقسام محدودیت های جنسیتی 

روبه رویند

  فیلمبرداری نماینده مجلس از علی الریجانی  در حین ادای احترام
به کشته شدگان جنگ جهانی دوم در سفر بالروس واکنش های بسیاری را برانگیخته است

  کمپینی برای اعالم اسامی مدیران بازنشسته و پیگیری مردمی جایگزینی با جوانان شایسته
به راه افتاده است که بیشتر به مدیران دولتی توجه می کند
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 فهمیدم برای دولت ژاپن
جان مردم چقدر مهم است

علیرضا فغانی در گفت وگو با »شهروند« از زلزله ترسناک می گوید

كارلوس كی روش، ســرمربی تيم ملی برای 
ديدار تداركاتی با ازبکســتان 25 بازيکن را در 
فهرست تيمش نگه داشــت و 4 بازيکن را خط 
زد. 4 بازيکنــی كه ديگر تيم ملــی را همراهی 
نخواهنــد كرد ســردار آزمــون، كاوه رضايی، 
محمد خانزاده و رشيد مظاهری نام دارند كه 3 
نفر از آنها به دليل مصدوميت و ديگری به دليل 
حل نشدن سوءتفاهمات پيش آمده بعد از جام 
جهانی از افکار كارلوس كی روش خارج شده اند 
تا مهمترين سوژه فهرست جديد تيم ملی ايران 

لقب بگيرند. 
عليرضــا بيرانوند )پرســپوليس تهــران(، 

اميرعابدزاده )ماريتيمو پرتغال(، سيدحسين 
حســينی، روزبه چشــمی، پژمان منتظری، 
وريا غفوری، آرمين ســهرابيان، علی كريمی 
)اســتقال(، مجيد حســينی و وحيد اميری 
)ترابزون اسپور تركيه(، مرتضی پورعلی گنجی 
)يوپن بلژيک(، مياد محمدی )احمدگروژنی 
روســيه(، صــادق محرمــی )ديناموزاگرب 
كرواســی(، ســعيد عــزت اللهــی )ردينگ 
انگلستان(، اميد ابراهيمی )االهلی قطر(، اشکان 
دژاگه، مســعود شجاعی، احســان حاج صفی 
)تراكتورسازی تبريز(، ســامان قدوس )آميان 
فرانســه(، مهدی ترابی )سايپا تهران(، عليرضا 

جهانبخش )برايتون انگلستان(، علی قلی زاده 
)شارلروا بلژيک(، كريم انصاری فرد )ناتينگهام 
فارست انگستان(، مهدی طارمی )الغرافه قطر( و 
رامين رضاييان 25 بازيکن باقيمانده در فهرست 
تيم ملی هستند.  اين نفرات طبق برنامه اعام 
شده تمرينات خود را تا امروز)يکشنبه( در تهران 
پيگيری  می كنند، ســپس با پرواز اختصاصی 
راهی تاشــکند می شــوند تا آخريــن تمرين 
خود را روز دوشــنبه در ورزشگاه ملی تاشکند 
)اختصاصی بنيادكار( برگزار كنند و برای بازی 
روز سه شنبه مقابل ازبک ها آماده شوند. جدال 

دو تيم ساعت 20 به وقت تهران آغاز می شود.
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اعالم فهرست 25 نفره کی روش برای دیدار با ازبکستان

سردار و خانزاده از تیم ملی خط خوردند!

رئيس كانتری 168 سيزده آبان از دستگيری نوجوان 15 ساله ای كه در 
جريان يک نزاع خيابانی اقدام به قتل فردی 19 ساله در محله سيزده آبان 

كرده بود، خبر داد.
سرهنگ امين محمدی در اين باره گفت: حوالی ساعت 14 ديروز خبر 
وقوع چاقوكشــی و مصدوميت يک تن به مركز فوريت های پليسی 110 
اطاع داده شــد كه در پی آن ماموران كانتری  168 سيزده آبان به محل 
حادثه واقع در پارك معلم در شهرك شهيد بهشتی سيزده آبان اعزام شدند. 
وی با اشــاره به حضور مأموران در محل اظهاركرد: پس از حضور ماموران 
مشاهده شد كه نوجوان 15 ساله از اتباع كشور افغانستان از ناحيه پا و كمر بر 
اثر اصابت ضربات چاقو مصدوم شده است كه مقدمات انتقال وی به همراه 
مامور به مراكز درمانی انجام شــد و ماموران نيز رسيدگی به پرونده را در 

دستوركار خود قرار دادند.
رئيس كانتری 168 ســيزده آبان با بيان اينکه همزمان با رسيدگی به 
اين پرونده، گزارش ديگری از وقوع چاقوكشی به مركز فوريت های پليسی 
110 اعام شــده و تيمی ديگر از ماموران به محل اعام شده اعزام شدند، 
گفت: محل دوم در نزديکی محل اول و در خيابان نيلوفر نهم همان شهرك 
شهيد بهشتی بود كه پس از حضور ماموران مشاهده شد جوانی 19 ساله 

از اتباع كشور افغانستان از ناحيه بازو و گردن مورد اصابت چاقو قرار گرفته 
است. وی با اشــاره به وخامت حال مصدوم 19 ساله اظهاركرد: اين فرد به 
بيمارستان منتقل شده و متاسفانه به دليل شدت جراحات وارده جان خود 
را از دست داد كه بافاصله نسبت به تشکيل پرونده با موضوع قتل اقدام و 
در تحقيقات اوليه مشخص شد كه اين فرد از سوی جوان 15 ساله ای كه 
خودش نيز مورد اصابت چاقو قرار گرفته بود، كشته شده است. محمدی با 
اشاره به انجام تحقيقات ماموران گفت: در تحقيقات اوليه ماموران مشخص 
شد كه اين دو نفر از شب قبل از جنايت با يکديگر دچار مشکل شده و برای 
نزاع با هم در روز جمعه قرارگذاشته بودند كه پس از حضور در سر قرار هر دو 
نفر با چاقو به يکديگر حمله ور شدند و در اين ميان شدت ضربات وارده به 
فرد 19 ساله بيشتر بوده و موجب مرگ وی شده است و قاتل نيز قصد فرار 
از محل را داشته اما با توجه به جراحاتش تا چند كوچه بيشتر نتوانسته از 
محل دور شود. رئيس كانتری 168 سيزده آبان افزود: متهم هم اكنون در 

بيمارستان است تا پس از بهبود تحقيقات از وی آغاز شود.
به گفته وی، پرونده تشکيل شده برای اين جنايت با دستور مقام قضائی 
به كارآگاهان پليس آگاهی سپرده شد تا ابعاد بيشتر اين جنايت را كشف 

كنند.

روایت عجیب چاقوکشی مرگبار در محله سیزده آبان


