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بالژویچ هم در یک مصاحبه از لفظ»کروکودیل« استفاده کرده بود

 تولد »نیایش« مادر »ستایش« را آرام تر کرد
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سلطان بو در تهران

االن با پول 
یک ساندویچ 

چهار لیتر اسید 
می دهند

 رئیس جمهوری روز گذشته در جلسه هیأت دولت مطرح کرد:  

مظهر جشن 40 سالگی راستگویی است، آن نیست که چراغانی کنیم و پرچم نشان دهیم، مظهر آن جشن 
کمک به همدیگر است، مظهر آن جشن وفای به عهد، ایستادگی، وحدت و اتحاد است. 40سالگی را باید 

این گونه جشن بگیریم، متحد شویم و درکنار هم قرار بگیریم و ان شاء اهلل دشمن را مأیوس کنیم

خودمان را برای جشن بزرگ 
40سالگی انقالب آماده کنیم

نتایج چندین پیمایش و نظرسنجی نشان می دهد که  درصد باالیی از شهروندان تهرانی از 
این شهر رضایت ندارند و به  مهاجرت از آن فکر می کنند

فاطمه حسینی جزییات طرح 
تشدید مجازات اسیدپاشی را 

توضیح داد

رایحه مرموز دیروز از کجا بود؟

الیو اینستاگرامی دو زندانی در زندان قزل حصار  موضوع 
وجود گوشی تلفن همراه در زندان ها را دوباره داغ کرد

بررسی مجدد طرح ساماندهی شبکه های اجتماعی

 روحانِی دانشمند
 دبیر شورای عالی
انقالب فرهنگی 

چرا تهرانی ها شهرشان 
را دوست ندارند؟

 الکچری بازی
در زندان

طرحی که نگاه امنیتی 
داشت متوقف شد

خرید »گوشی دولتی« 
در عالءالدین

با اعمال شاقه

تهدید و باج گیری جدید گروه 
هکری »ارباب تاریکی«:

موبایل هایی که با ارز نیمایی قیمت گذاری شده اند، 
بی سر وصدا فروخته می شوند

فیلتر شدن یا نشدن 
اینستاگرام، جنجال 
تازه فضای مجازی 

ماست

نه آموزش، نه 
ساماندهی، 

اینستاگرام را هم 
باید بست!

افشای 18 هزار 
سند در رابطه 

با 11 سپتامبر
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 اطالعیه دانشگاه تهران درباره
حواشی ورود شفیعی کدکنی به دانشگاه

از اجرای حکم 
پشیمان نیستم

اگر بازیگر من طنز 
جنسی بگوید فیلم من هم 

می فروشد

در نخستین 
دادگاه قائدی 

 شاهدان
حرف دیگری 

زدند

ویژه نامه 40 
سالگی انقالب 
در »شهروند« 

امروز در پی درج اخباری در رسانه ها و فضای مجازی 
مبنی بر ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای ورود 
استاد دکتر شفیعی کدکنی به دانشگاه تهران، روابط 

عمومی دانشگاه این خبر را تکذیب کرد.
دانشگاه تهران اعالم کرد اساساً از طرف نیرو های 
حراســت و انتظامات دانشگاه تهران هیچ گونه 
ممانعتی برای ورود این استاد برجسته به دانشگاه 
ایجاد نشده است. پرســنل انتظامات دانشگاه 
عموماً استاد را می شناسند و شأن و جایگاه ایشان 
را به خوبی می داننــد و هرگز در خدمتگزاری 
به این استاد ممتاز و برجسته دانشگاه تهران که 
برای یکایک کارکنان دانشگاه به نیکی و بزرگی 
شناخته شده است، کوتاهی نکرده و نخواهند 

کرد. در این اطالعیه آمده است؛ یادآور می شود 
که در روز سه شنبه ۱۱ دی ماه در اطراف دانشگاه 
تجمعات و ناآرامی هایی وجود داشته که به تبع 
آن نیرو های انتظامات دانشــگاه تهران موظف 
بوده اند ورود و خروج افراد را دقیق تر بررسی و 
کنترل نمایند. از این رو به دلیل ازدحامی که در 
ورودی های مختلف دانشگاه وجود داشته است، 
استاد شفیعی کدکنی احساس کرده اند که امکان 
ورود ایشان به دانشگاه فراهم نیست و از ورود به 
دانشگاه صرف نظر کرده و به کتاب فروشی های 
رو به روی دانشــگاه برای انجام امور شخصی 
مراجعه می نمایند. تاکید می کنیم که شأن و جایگاه 
این استاد ممتاز و فرهیخته برای همه دانشگاهیان 

شناخته شده است و همگان خود را موظف به حفظ 
این جایگاه می دانند. شایان ذکر است که کارکنان 
دانشگاه تهران بر اساس وظایف شغلی و ذاتی خود 
موظف به رعایت ضوابط و مقررات اداری بوده 
و اینکه برخی خبرگزاری ها اظهار داشته اند که 
»پادرمیانی رئیس دانشگاه نیز برای حل مشکل 
ورود به داخل دانشگاه کارساز نبوده است«، از 

اساس کذب است.
بدیهی است دانشگاه ادعای برخی از خبرگزاری ها 
و شبکه های مجازی مبنی بر وقوع اتفاقاتی در 
مورد ایشان در بیرون از فضای دانشگاه را بررسی 
نموده و پیش از روشن شدن موضوع نمی تواند 

در این باره اظهار نظر نماید.

گفت وگوی »شهروند«   با پدر ستایش قریشی 
یک سال پس از اعدام قاتل

بردیا مجیدی رسما 
کوچکترین لژیونر 
فوتبال ایران لقب 

گرفت

حمله همه جانبه 
به کی روش
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وجه مشترك سه رويداد اخير
اتفاقات و رویدادهایي در دو هفته گذشته رخ داده است که علي رغم 
تفاوت میان آنها در یک نقطه فصل مشترك دارند. نخستین مورد مسأله 
برخورد نماینده سراوان با کارمند گمرك کشور و سپس نحوه پیگیري 
موضوع از جانب او و مجلس است،  دومین قضیه تأسف بار بریدن ترمز 
اتوبوس دانشجویان دانشگاه آزاد و سومین مورد نیز، توییت کوتاه 
آقاي محسن رضایي، فرمانده ســپاه در زمان جنگ درباره عملیات 
کربالي 4 در  سال۱365 است. اگرچه این چند موضوع به کلي متفاوت 
بودند، ولي از حیث حضور و اثرگــذاري در فضاي مجازي و نیز 
ناکارآمدي برخی مسئوالن در چگونگي تعامل با این فضا و رسانه هاي 

مجازي میان هر سه رویداد، اشتراك موضوع است.
در حقیقت در هر سه رویداد این نتیجه واضح و آشکار شد که مسئوالن 
مربوطه درك درستي از فضاي مجازي و شبکه هاي اجتماعي و نحوه 
اثرگذاري آنها ندارند. آنان نمي دانند که در این فضاي جدید چگونه 
با رســانه ها تعامل کنند. آنان نمي دانند هرگونه خطا در برخورد با 
فضاي مجازي که بوي کوچکترین بي صداقتي از آن به مشام برسد، با 
واکنش تند کاربران و شبکه هاي اجتماعي مواجه خواهد شد. به عالوه 
سرعت پاسخ ها در حدي سریع است که هیچ فردي نمي تواند همپاي 
شبکه هاي اجتماعي حرکت کند؛ بنابراین نباید خود را در برابر این 
شبکه ها قرار بدهد یا بکوشد با دروغ یا وارونه جلوه دادن حقیقت خود 

را از زیر بار فشار آنها خارج کند.
برخی مسئوالن ایراني تاکنون با رسانه رسمي صداوسیما کار کرده اند. 
درواقع گروه خوني آنان با یک رسانه کامال کنترل شده، یک سویه و 
بدون رقیب سازگار بوده است و به این فضا عادت کرده  و رفتار خود را با 
آن تطبیق داده اند، ولي اکنون با مجموعه وسیعي از رسانه ها و شبکه هایي 
مواجه هستند که حتي فرصت خواندن یا دیدن مطالب آنها را هم ندارند، 

چه رسد به این که بخواهند به پرسش های هرکدام آنها پاسخ دهند.
مشکل فقط این نیست، بلکه نگاه مسئوالن به مردم نیز در چارچوب 
فضاي انحصاري گذشته شکل گرفته است. برخی از آنان خود را برتر 
از مردم مي دانند. در بهترین حالت مردم را مشتري خود مي دانند و نه 
کارفرما. در حالي که مردم کارفرما و مسئوالن کارگزار آنان هستند. 
نگاه فروشنده به مشتري در بهترین حالت، نگاه کسي است که بر مغازه 
و اداره خود مالکیت دارد و مشتري نســبت به آن بیگانه است. این 
نگاه مغرورانه و از موضع طلبکارانه به مردم، میراث دوره اي است که 
رسانه هاي آزاد و پرسشگر در میدان حضور نداشتند، ولي امروز این 
انحصار شکسته شده است و باید با وضعیت رسانه هاي رقابتي و حتي 

رسانه هاي غیر قابل کنترل مواجه نمود.
چه کار باید کرد؟ این پرسشي است که پیش روي هر ناظري وجود 
دارد. مسئوالن کشور و دانشگاه آزاد و حتي افراد غیردولتي در برابر 
اتفاقاتي که به وجود مي آید و به نحوي به آنان مربوط مي شود، چگونه 

باید رفتار کنند، تا دچار این مشکالت نشوند.
نخستین کار کوشش براي کنترل امواجي است که علیه فرد یا مسئول 

راه مي افتد.
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یادداشت

خلیل آبادی، رئیس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای اسالمی شهر تهران: مدیریت شهری در گذشته 
انسان محور نبوده است؛  برای رفاه و آسایش آدم ها در تهران فکری نشده و نحوه مدیریت بیشتر ساختمان محور، 

پروژه محور و خودرومحور بوده است

سعیدرضا 
عاملی با 
عضویت در 
شورایعالی 
توسط رهبر 
معظم انقالب، 
جانشین مخبر 
دزفولی شد


