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در گفت وگو با «شهروند» 

ازجزییات این فیلم 
جنجالى گفت

مدیرعامل بانک مسکن 
وعده کاهش 30 درصدى 

قیمت مصالح ساختمانى را 
مطرح کرد

خانواده علیرضا 
شیرمحمدى خواهان 

قصاص هستند

در مواجهه با کسى که 
بیهوش شده یا نفس اش 

باال نمى آید چه کنیم؟

 شبکه اى تلویزیونى 
مخصوص گوشى هاى موبایل 
با فیلم ترسناك اسپیلبرگ 

آغاز به کار مى کند

«ترامپ» را شایسته مبادله پیام نمى دانم 
رهبر معظم انقالب اسالمى در دیدار نخست وزیر ژاپن:  

 با دیدگاه هایى از فریدون مجلسى، کارشناس مسائل بین الملل
و محمدتقى روغنى ها، پژوهشگر رسانه
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عمل  جیبى  تلویزیون  یک 
کند و قرار اســت نخستین 
برنامه اى باشــد که به طور 

جهانى فیلم و سریال ها را...

«از پاییــز امســال قیمت 
مســکن 30 درصد ارزان تر 
ابوالقاســم  مى شــود.» 

رحیمى انارکى...
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 بازی
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حکم کامران چهارشنبه 
صبح اجرا شد
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اعدام قاتل
آتیال کوچولو
پس از ۷ سال

ابتکار داوطلبان اراکى 
زندگى عادى را به پلدختر 

برمى گرداند
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تعمیر یخچال    
سیل زده ها با ما
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قشنگ ها به شهر 
برمی گردند!

بررسى هاى «شهروند» 
نشان مى دهد تعداد 

گونه هاى پرندگان در تهران 
بیشتر شده است
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مورد عجیب 
«کرمان موتور»

چرا قیمت هاى
یک  خودروساز باالتر از
قیمت بازار آزاد است؟

غوغای والیبال لب دریاچه
ارومیه غرق در هیجان والیبال است؛ دیروز خانواده ها

به ورزشگاه آمدند تا بچه هاى تیم ملى یک برد راحت دشت کنند

حاشيه  نوي� يک

۲ �حاشيه نوي

ارومیه 2019، فرصتى که غنیمت است

حاج آقا شوخى نکنید، فقط موسیقى رقابتى بود؟ 

برگزارى مسابقات لیگ والیبال 2019 در ارومیه را باید به 
فال نیک گرفت. در روزهایى که بسیارى در دنیا مى خواهند ما 
را کشورى ناامن و لجوج نشان بدهند، این مسابقات که با حضور 
تیم هایى از شرق و غرب برگزار مى شود عرصه خوبى است تا 
نشــان دهیم که زندگى چطور در این کشور جریان دارد. که 
یکى از شهرهاى غیرمرکزى ما چطور مى تواند میزبان برترین 
تیم هاى والیبال جهان باشد و تماشاگران ما چه ظرفیتى براى 

حضور و استقبال از برترین رقابت هاى بین المللى دارند. 
این که عــده اى مى گویند ما متخصــص تبدیل کردن 
فرصت ها به تهدیدها هســتیم، شاید همین یک جا کمى 
رنگ ببازد. به شــرط این که همه متوجه باشــیم که چه 
شرایطى را داریم ســپرى مى کنیم و چقدر به آرامش و در 
عین حال نشاط نیازمندیم. در همین روزهاى اخیر دیده 
شد بزرگانى ابراز نگرانى کردند و دوباره از ممنوعیت ورود 
زنان به ورزشگاه گفتند. دلیلى که مثل همیشه ذکر مى شود 
هم شأن و جایگاه زنان است و البته این که شرع با رفتن زنان 
به ورزشگاه ها مخالف است. درباره مالحظات شرعى مراجع 
پیش از این نظر داده اند و مشخص شده که با توجه به نبودن 

حکم قطعى و این که عده اى از مجتهدین چنین حضورى 
را غیرمجاز نمى دانند، مى توان با سهولت بیشترى با ماجرا 

روبه رو شد. 
قضیه شأن و جایگاه بانوان را هم باید یک سوء تفاهم بزرگ 
محسوب کرد. در حالى که این همه تمایل براى حضور بانوان 
در ورزشگاه ها وجود دارد و در شرایطى که سابقه نشان داده 
آمدن دختران به ورزشگاه باعث کم شدن خشونت و بهبود 
رفتار مردان هم خواهد شد، این که بگوییم در شأن خانم ها 
نیست به ورزشگاه بیایند نهایت کم انصافى است. البد همه آن 
احترام و جایگاهى که از آن گفته مى شود در تصاویرى که از 
برخورد با زنان مشتاق براى رفتن به استادیوم ها دیده مى شود 
متجلى شده. خانم ها حق دارند به ورزشگاه بیایند و مسابقات 
ارومیه و الزامات نهادهاى بین المللى فرصتى است تا نشان 
بدهیم مشکلى براى حضور همزمان زنان و مردان نداریم. این 
همان فرصتى است که مى تواند فرهنگ باالى ایرانى را به رخ 
جهانیان بکشد و کارشکنى و زمزمه هاى مخالفى که در گوشه 
و کنار شنیده مى شود کمکى به دیپلماسى ما براى نمایش 

واقعیت ایران در دنیا نخواهد کرد.

حجت االســالم شــهاب مــرادى به عنوان یــک چهره 
شناخته شده رسانه اى همیشه ســعى کرده اعتدال را رعایت 
کند. مثال در مورد او مى گویند که نزدیک به اصولگرایان است 
و براى اثباتش هم به حضور دایمى او در رســانه ملى -یعنى 
موجه بودنش از نظر این رســانه که خود مى تواند شــاهدى 
بر این مدعا باشد- اســتناد مى کنند و این که در زمان ریاست 
محمدباقر قالیباف در شــهردارى تهــران او مدتى به عنوان 
مسئول فرهنگى شهردارى فعالیت کرده و سال هاى زیادى هم 
همکار مصطفى پورمحمدى بوده. با این وجود شهاب مرادى 
در موضع گیرى هایش همیشــه فردى میانه رو بوده و کمتر 
به یاد مى آوریم که او موضع سیاسى مشخصى گرفته باشد یا 
صحبتى کرده باشد که تمایل شدید او را به یک جناح سیاسى 
نشان بدهد. اما یکى از موضوعاتى که همیشه او را به پاسخگویى 
واداشته، تصمیماتى اســت که در زمان حضور در شهردارى 
تهران گرفتــه. در میــان این تصمیم ها هــم تعطیل کردن 
آموزش موسیقى در فرهنگسراها خیلى رسانه اى شد. او قبال 
هم دراین باره توضیحاتى داده بود و دوبــاره در روزهاى اخیر 
در آنتن زنده برنامه «آیینه خانه» شبکه دوم سیما دراین باره 
صحبت کرده و البته مشابه همان دالیل قبلى را براى کارش 
آورده. مرادى با بیان این که من با آموزش موســیقى مخالف 
نیســتم، مى گوید:   «300 آموزشگاه موسیقى خصوصى در 
تهران وجــود دارد. ما تصمیم گرفتیم آموزش موســیقى در 

فرهنگسراها تعطیل شود، براى این که رقابت بخش دولتى با 
بخش خصوصى در هر جایى اشتباه است.

آموزشــگاه هاى خصوصى هزینه هاى زیادى مثل آب، برق، 
اجاره و ... دارند؛ هزینه هایى که بخش دولتى آنها را ندارد. براى 
همین هزینه آموزش در این بخش هم ارزان تر اســت و براى 
همین است که مى گوییم این رقابت اشتباه است.» اما به نظر 
نمى رسد این توضیح براى کسى باورپذیر و قابل پذیرش باشد. 
چرا؟ چون که شهردارى و نهادهاى مشابه مسئولیتى دارند که 
باید براساس آن رفتار کنند. آنها نشان داده اند که هر جا سیاست 
و تمایالت فکرى و جناحى ایجاب مى کرده، براى خرج کردن 
در حوزه هاى فرهنگى و شبه فرهنگى بسیار هم دست و دلباز 
بوده اند و چنان ریخت وپاش کرده اند که صداى همه درآمده. 
مثال هایش هم آن قدر زیاد است که گفتنش فقط براى انبساط 
خاطر است. شهردارى در زمان آقاى قالیباف هم براى ساخت 
آثار ســینمایى هزینه کرده، هم با داشــتن موسسه اى مثل 
همشهرى و ده ها مجله در زمینه انتشارات و مطبوعات با بخش 
خصوصى رقابت کرده، هم کتاب چاپ کرده، هم همایش هاى 
باربط و بى ربط برگزار کرده، هم کنســرت برگــزار کرده، هم 
ساختمان هایش را در اختیار نهادهاى خاص  قرار داده و در هر 
زمینه اى که به فکرمان برسد، از بودجه کهکشانى شهر چنان 

فورانى داشته که تصورش سخت است. 
ادامه در صفحه 2
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توطئه رسانه اى پشت صحنه انهدام کشتى هاى ژاپنى

آرمین منتظرى
دبیر گروه جهان

انفجار دو کشــتى در دریاى عمان 
در 30 کیلومترى سواحل ایران دیروز 
تیتر نخست بسیارى از خبرگزارى ها 
و روزنامه هاى جهان بود. درخصوص 
این اتفاق چند نکته بسیار مهم قابل 
توجه اســت. صرف نظــر از این که 
ایران از انهدام این کشتى هیچ نفعى 
نمى برد، برشمردن برخى نکات شاید 

به روشن ترشدن موضوع کمک کند. 
نخست همزمانى این اتفاق با دیدار 
آبه شینزو، نخست وزیر ژاپن با مقام 
معظم رهبرى اســت. دیدارى که در 
آن شینزو حامل پیامى از سوى دونالد 
ترامپ بود که با پاسخ قاطعانه رهبرى 
روبه رو شد. در تحوالت ژئوپولتیکى 
همزمانــى از اهمیت بســیار زیادى 
برخوردار است. چرا این اتفاق باید در 
آن بازه زمانى خاص رخ مى داد. نکته 
دوم این که کشــتى ها ژاپنى بودند و 
درست در زمان ســفر نخست وزیر 
ژاپن به ایران مورد حمله قرار گرفتند. 
نکته سوم این که دولت آمریکا ساعاتى 
کوتاه پس از این اتفاق انگشت اتهام 
را به سوى ایران نشــانه رفت و البته 
نکته چهارم محتواى دیدار شینزو با 
مقام معظم رهبرى و سخنان قاطعانه 
ایشان در پاسخ به اظهارات شینزو بود. 
آن چــه در این خصــوص از نظر 
نگارنده واضح به نظر مى رســد یک 
تاکتیک جنــگ روانى و رســانه اى 
است. واقعیت این اســت که پس از 
این اتفاق و موضع گیرى سریع آمریکا 
در متهم کــردن ایران، رســانه هاى 
غربى محتواى ســخنان منطقى و 
قاطعانه رهبــرى درخصوص ترامپ 
را در حاشــیه قرار داده و به موضوع 
پرداختند.  کشــتى ها  آتش سوزى 
تاکتیک رســانه ها به شکلى کامال 
واضح نشان مى دهد این کار به عمد 

انجام شده است.

آمریکا که طى ماه هاى گذشــته از 
ایجاد اجماع سیاســى جهانى علیه 
ایران ناتوان بوده، حاال کار را به رسانه ها 
کشانده است. وقتى به روش پوشش 
خبرى انهدام دو کشتى و دیدار شینزو 
و رهبرى انقالب توجــه مى کنیم و 
چینش رخدادهــا را در گزارش هاى 
خبرى مى خوانیم، کامــال واضح به 
نظر مى رسد که هدف این بوده انهدام 
کشتى ها در رأس توجه قرار گرفته و 
سپس پاســخ منفى و البته منطقى 
رهبرى انقالب به پیشــنهاد مذاکره 
ترامپ در مرحله بعدى قرار بگیرد تا 
به خواننده این گونه القا شود که ایران 
از یک سو به کشتى ها در خلیج فارس 
حمله مى کند و از سوى دیگر پیشنهاد 
مذاکره را نیز رد مى کنــد. این نوع از 
پوشش خبرى پیشــتر درخصوص 
حمله آمریکا به عراق نیز دیده شــد. 
تجربه نیز نشان داده است که آمریکا 
از رسانه هاى غربى براى توجیه رفتارها 
و سیاست هاى خود استفاده مى کند. 

حــاال همــه در دنیــا بــه انهدام 
کشتى هاى ژاپنى مى پردازند و کمتر 
از سخنان رهبرى سخن مى گویند. به 
حاشیه راندن یک اتفاق مهم (دیدار 
شینزو با رهبرى) و روى خط آوردن 
اتفاقى جانبى تنها یــک هدف دارد؛ 
تخریب چهره ایران در منطقه و جهان. 
چه این که بسیارى از خبرگزارى هاى 
غربى در پوشــش این رخداد ابتدا به 
انهدام کشتى ها اشاره کرده و سپس 
به موضوع آمریکا در متهم کردن ایران 
پرداخته و بعد از آن بالفاصله نوشته اند 
که رهبــرى انقالب نیــز در دیدار با 
شینزو به درخواست رئیس جمهورى 

آمریکا پاسخ منفى داد. 
لزوم هوشــیارى امروز بیش از هر 
زمــان دیگرى حس مى شــود. این 
دیگر جنگ صرفا اقتصادى نیســت. 
جنگ رسانه اى نیز بشدت تمام آغاز 
شده است. بنابراین پادزهر آن اتکا بر 
حقایق، استدالل مبتنى بر واقعیت و 

پرهیز از هرگونه تنش زایى است. 
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بویینگ 747 در خطوط هوایى 
استرالیا از رده خارج شد 
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یک خودروی 
محبوب داخلی: 
ولی من تازه به 
سبد خرید  قشر 
مرفه اضافه شدم!

حمله به گفت و گو
کارشناسان به «شهروند» از سناریو هایى مى گویند که

انفجار نفتکش ها در آب هاى نزدیک ایران دنبال مى کرد
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روحانى در دیدار با پوتین
در حاشیه اجالس شانگهاى:   

مثال زدنی است 


