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احزاب

نهاونديان و جهانگيري روابط
صميمانه دارند

ديبرخان�ه ش�وراي اطالعرس�اني دول�ت روز
گذشته به يكي از مطالب منتشر شده در صفحه
سياسي اعتماد» واكنش نش�ان داد و با ارسال
جوابيهايبهدفترروزنامهنوشت:
جنابآقايالياسحضرتي
صاحبامتيازومديرمسوولمحترمروزنامهاعتماد
نظر به انتش��ار مطلب��ي در روزنامه اعتم��اد در تاريخ
 19تيرماه جاري با عنوان «پش��ت پرده انتشار شايعه
كنارهگيريجهانگيريازدولت؛آيانهاونديانجايگزين
س��يف ميش��ود؟» و طرح مطالب خالف واقع در اين
گزارش مقتضي اس��ت وفق ماده  23قانون مطبوعات
جوابيه ذيل در همان صفحه و ذكر عنوان آن در صفحه
يكمنتشرگردد.
توضيحاتذيلجهتتنويرافكارعموميارايهميشود:
 -1اصل خبر پيشنهاد رياس��ت بانك مركزي به دكتر
نهاونديانصحتندارد.
-2آقاي دكتر نهاونديان در چند نوبت ،شخصا شايعه
استعفاي دكتر سيف و قبول مسووليت خود را تكذيب
كردهاند.
-3روابط آق��اي دكتر جهانگيري و دكت��ر نهاونديان،
هميشهبرپايههمكارينزديكوصميمانهبودهاست.
 -4جاي��گاه و كيفي��ت رابطه آق��اي جهانگي��ري با
رييسجمهور ،ني��ز هرگز به گونهاي نبوده اس��ت كه
ايشان نياز داشته باشد با تهديد به استعفا ،نظر خود را
بهكرسيبنشاند.
 -5الزم است همه رس��انهها و جناحهاي سياسي در
شرايط تهديد خارجي هم و غم خود را در مسير تحقق
وحدت و انسجام ملي و حمايت از دولت ،در اين شرايط
رااولويتكارخودقراردهند.

معاونسياسيوزارتكشوردولتاصالحات:

پيشنهادتشكيلهستهسخت
اصالحات ،اظهارنظر شخصي
حجاريان است

محمد عطريانفر ،معاون سياس��ي وزارت كش��ور در
دولت اصالحات ،اظه��ارات اخير س��عيد حجاريان
مبني بر تشكيل هسته سخت اصالحات را اظهارنظر
ش��خصي دانس��ت و گفت :حجاريان تعابير منحصر
به خودش را دارد كه توس��ط خود ايش��ان در حوزه
سياسيخلقميشود.
عطريانفر در گفتوگو با خبرگزاري آنا ،اظهاركرد :اين
اظهارنظرها بيشتر اس��تعاراتي است كه توسط خود
ايشان در حوزه سياسي خلق ميشود و ما نميتوانيم
اظهارنظر كنيم و اگر ضرورت داشته باشد خود ايشان
بايد مس��اله را باز كند .اينها اظهارنظرهاي شخصي
حجاريان است و نميتوان به جريان اصالحات نسبت
داد و بيشتر هم استعاراتي است كه خود ايشان به كار
ميبرد كه برخي قش��نگ و برخي هم واقعي است و
برخي هم نيست و كال كشش مصاحبه ندارد.

واكنش آشنا به ادعاي ذوالنوري در
موردپسررييسجمهور

حسامالدين آشنا به مصاحبه يك نماينده مجلس كه
در مورد پس��ر رييسجمهور حرف زده بود ،واكنش
نشان داد .به گزارش «اعتماد» ،آشنا در صفحه توييتر
خود نوشت :پس��ر رييسجمهوري نه تابعيت جاي
ديگري دارد نه كارت اقامت و نه اصال س��فر خارجي
م��يرود .گفتني اس��ت ،مجتبي ذالن��وري نماينده
اصولگراي مجلس پيشت��ر در گفتوگو با «اعتماد»
گفته بود كه رييسجمهوري كه پسر او سه تابعيتي
است نميتواند به فكر حل مشكالت اقتصادي باشد.
خبر

بستهنگاردرگذشت

محمد بس��تهنگار داماد آیتاهلل محم��ود طالقانی و
همسرطاهرهطالقانیدرگذشت.
محمد بس��تهنگار ،یار دیرین آیتاهلل س��یدمحمود
طالقانی و همسر طاهره طالقاني ،پس از سالها تالش
در عرصه سیاسی و فکری در س��الروز رحلت صادق
آلمحمد(ص) به دیدار حق شتافت.

جهانگيري :اجازه نميدهيم در
اين شرايط جيب مردم را بزنند

اس��حاق جهانگيري مع��اون اول در جريان س��فر به
اصفهان و حضور در آيين گشايش طرحهاي توسعه
فوالد گفت :مهمترين ه��دف امريكاييها همان طور
كه خودشان گفتهاند يك جنگ اقتصادي تمامعيار
عليه ايران اس��ت تا مردم ناراضي ش��وند .اين راهبرد
امريكا ،اسراييل و عربستان اس��ت .به گزارش ايسنا،
جهانگيري اظهار داشت :ما به عنوان مسووالن كشور
راهبردي كه اتخاذ كرديم ،مقاومت اس��ت .به نحوي
كه حتياالمكان آس��يب از زندگي مردم دور شود اما
ميداني��م اين كار به س��ادگي ممكن نيس��ت چون
كشورهاي ديگر هم تا حدود زيادي با امريكا همراهي
كردند .آنها ميخواهند صادرات نفت ايران را به صفر
برسانند .از نظر ما عملياتي شدن اين ايده به سادگي
ممكن نيست .ما براي تداوم صادرات نفت برنامههايي
داريم كه اعالم ميكنيم .مع��اون اول رييسجمهور
گفت :در حالي كه همه به دنبال مقاومت هس��تند،
عدهاي به دنبال اين هس��تند كه حتي در اين شرايط
هم جي��ب م��ردم را بزنند اما م��ا اج��ازه نميدهيم.
گفتني اس��ت ،جهانگيري معاون در ادامه سفر خود
ديدارهايي ب��ا آيتاهلل حاج ش��يخ محم��د ناصري
دولتآبادي و آيتاهلل مظاه��ري رييس حوزه علميه
قم داش��ت و ضمن تشريح مشكالت كش��ور گفت:
امروز بيش از هر زمان ديگري به حمايت و دعاي خير
علما و روحانيون كش��ور نيازمند هستيم تا بتوانيم از
مشكالتعبوركنيم.

صدايمخالف

مهدي كروبي به اختالفات پايان داد

مهرتاييد دبيركلمحصوربرقائممقاميالياسحضرتي

مهدي كروبي ،دبيركل حزب اعتماد ملي طي
نامهاي بر قائممقامي الياس حضرتي مهر تاييد
زد .وي در اين نامه با اش�اره به امضاي اعضاي
ش�وراي مركزي اعتماد مل�ي الياس حضرتي
را به مدت دو س�ال ب�ه عنوان قائ�م مقام اين
ح�زب تايي�د و از زحمات منتجبني�ا تقدير
كرد .تغييرات تشكيالتي در حزب اعتماد ملي
در حالي به تاييد دبي�ركل محصور اين حزب
رسيد كه جلسه شوراي مركزي با حضور 33
عضو ش�وراي مركزي اين حزب براي انتخاب
قائم مقام ،سخنگو و روساي دفاتر برگزار شده
بود .مهدي كروبي در تاييد آراي جلسه اخير
شورايمركزينوشت:

برادرارجمندجنابآقايالياسحضرتي
باسالم
پي�رو نام�ه م�ورخ  1397/3/12و تفوي�ض
وظايف و اختيارات دبيركل به شوراي مركزي
حزب اعتماد ملي كه حس�ب تبص�ره  3ماده
 19و تبص�ره  2م�اده  18اساس�نامه مص�وب
( )1385/4/3به عمل آمده ،با قرائت سلسله
گزارش�ات دوره تصدي رياس�ت بر ش�وراي
اجرايي و عملكرد آن شورا و نحوه شكلگيري
و اتفاقات كنگ�ره دوم ح�زب ( )1397/3/4و
مالحظه گزارش و مستندات تفصيلي نشست
قانوني و رسمي ( )1397/4/15شوراي مركزي
كه همراه صورت مجلس ب�ا امضاي  33عضو

شوراي مركزي به دبيركل تقديم گرديد كه به
موجب آن را راي قاطع  30عضو صالحيتدار
به قائ�م مقامي حزب انتخاب ش�دهايد .بدين
وسيله جنابعالي را كه همراهان خوب و با وفاي
اينجان�ب در دورههاي عدي�ده قانونگذاري و
از موسس�ان حزب بودهاي�د ،در اجراي بند 7
ماده  19اساسنامه براي مدت دو سال از تاريخ
 97/4/15ب�ه عنوان قائم مق�ام حزب اعتماد
مليمنصوبمينمايم.
الزم ميدان�م از زحم�ات ب�رادر ارزش�مند و
عزيزم جن�اب حجتاالسلام والمس�لمين
آق�اي دكت�ر رس�ول منتجب ني�ا ك�ه از بدو
تاس�يس حزب همراهم ب�وده و با مش�قت و

زحمت ب�ار امان�ت را در غياب اجب�اريام به
دوش كش�يدهاند ،تش�كر و س�پاس خود را
اعالم دارم .از همكاران خوبم اعضاي ش�وراي
مركزي انتظ�ار ميرود كه با ش�ركت فعال در
نشستهاي شوراي مركزي ،دفاتر ،كميتهها،
شاخهها و انجام س�فرهاي استاني با مديريت
جدي�د همراه�ي فك�ري و عمل�ي نماين�د.
اميد اس�ت با همدلي كليه اعضا در سراس�ر
كش�ور و با اجراي فرامين تش�كيالتي ،افق و
چش�ماندازهاي معطل مانده حزب ،مطابق با
اساس�نامه ،مرامنامه و اجراي آييننامههاي
مصوب احيا و اجرا شود.
مهديكروبيدبيركلحزباعتمادملي

سوژه روز

توضيحات مديركل روابط عمومي صدا و سيما درباره مستند بيراهه:

خانوادهها ما را قسم ميدهند جلوي افسارگسيختگي را بگيريم
ب��ا گذش��ت بي��ش از  5روز از پخ��ش مس��تند
«بيراه��ه» واكنشه��ا ب��ه پخ��ش اين مس��تند
همچنان ادامه دارد .مس��تندي كه در آن تعدادي
از اينفلوئنسرهاي اينس��تاگرامي در مقابل دوربين
نشس��ته و از انتش��ار تصاوير و فيلمه��اي خود در
ش��بكههاي اجتماعي ابراز ندام��ت كردند .محمد
حسين رنجبران مدير روابط عمومي سازمان و صدا
و سيما در گفتوگويي با باشگاه خبرنگاران جوان
توضيحات��ي را درباره پخش اين مس��تند ،ايرادات
حقوقي وارد شده به اين برنامه و همچنين اولويت
توامان مس��ائل فرهنگي و اقتصادي براي رس��انه
ملي ارايه داد .مديركل روابط عمومي صداوس��يما
در واكنش ب��ه برخ��ي فضاس��ازيها در خصوص
مس��تند «بيراهه» گفت :اين وظيفه ذاتي رسانه
ملي و خواس��ت مردم به ويژه خانوادههاس��ت كه
اطالعات بيش��تري درخصوص آسيبهاي فضاي
مجازي داشته باشند و نميتوانيم وقتي مسووالن
مربوط در حوزه فضاي مج��ازي به وظايف خود در
س��اماندهي فضاي مجازي عم��ل نميكنند ما هم
بنشينيم و دست روي دست بگذاريم و برنامههاي

آگاهي بخش به خانوادهها ارايه نكنيم.
او ريشه اصلي اين معضل را بيقاعده و قانون بودن
فضاي مجازي كشور دانس��ت و تصريح كرد :بارها
بر اين مس��اله تاكيد ش��ده اس��ت كه نبايد فضاي
مجازي افسارگس��يخته باش��د و مث��ل همهجاي
دنيا بايد قواعد و قانون مش��خصي داش��ته باشد و
منتش��ركنندگان محتواهاي نامناسب در اين فضا
بدانند كه چه هزينههايي در انتظارش��ان است ،اما
گويي ارادهاي در اين زمينه بين مس��ووالن مربوط
وجود ندارد و اين جاي تاسف است.
محمد حسين رنجبران با تاكيد بر اينكه اين برنامه
محصول معاونت اجتماعي ني��روي انتظامي بوده
اس��ت ،افزود :يك��ي از مهمترين مس��ووليتهاي
مش��ترك ما و ناجا حركت در مس��ير پيش��گيري
اس��ت و همانطور كه گفتم بس��ياري از خانوادهها
با ما تماس ميگيرن��د و مطالبه ج��دي در زمينه
برنامههاي آگاهي بخش در ح��وزه فضاي مجازي
دارند.
رنجبران در ادامه با اشاره به درخواست تعدادي از
مخاطبان از صدا و س��يما براي پخش برنامههايي

موضوعات اقتصادي براي مردم اولويت بيشتري دارد
به نظر ميرس��د ب��راي توده
م��ردم اولوي��ت نخس��ت
موضوع��ات اقتصادي اس��ت
ام��ا حكمران��ان نميتوانن��د
مس��ائل مهم ديگر را الينحل
گذاشته و آنها را ناديده گيرند.
اميرمحبيان
بنابراين صحبته��اي مدير
روابط عمومي سازمان صدا و سيما مبني بر پيگيري
همزماناولويتهايفرهنگيواقتصاديدرستاست
اما مشكل آنجاست كه مردم اين موضوعات را به شكل
همزمان مشاهده نميكنند يعني به نظر ميرسد به

جنبههاياقتصاديكمترازحدالزمپرداختهميشود.
صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران بر موضوعاتي
مانندايجادفضايشفافدرحوزهاقتصاديكهنيازهاي
روز مردم است و اين روزها تبديل به يك نقطه ضعف
براي كشور از سوي دشمنان شده است بايد محتوايي
ويژه توليد كرده و با كس��ي هم تعارف نداشته باشد.
بنابراين نميتوان به صدا و س��يما گفت كه مس��ائل
فرهنگ��ي و اجتماع��ي را به دليل مس��ائل اقتصادي
ناديده بگيرد اما واقعيت آن است كه مسائل اقتصادي
اين روزها هم براي مردم و هم براي كش��ور از اولويت
بيشتريبرخورداراست.

پخشاعتراف پيشازمحاكمه

به تازگي برنامه مس��تندي
با عنوان «بيراه��ه» از صدا
و سيما پخش ش��د .در اين
مس��تند كه اتفاقا به تازگي
ط عمومي صدا و
مدير رواب�� 
سيما از اين اقدام دفاع كرده
صالح نيكبخت
اس��ت از چند دخت��ر خانم
نرسيده به سن  18سال به دليل انتشار فيلم رقص
در فضاي مجازي اعترافاتي گرفتهش��د كه نهتنها
جنبه آموزندگي نداش��ت و در جهت تثبيت روند
رفتار اخالقي س��الم نبود بلكه نفس اين عمل كه
پيش از محكوميت اين اف��راد در مراجع قضايي و
بدون اخذ دستور از مراجع قضايي كه عمال قبل از
محاكمه غيرقابل صدور اس��ت ،اتفاق افتاده از نظر
مقررات قانوني ممنوع است.
بر اساس مقررات جزايي در كشور ما كه بر مبناي
اصل قانوني ب��ودن جرم و مجازات تدوين ش��ده و
در فقه اس�لامي هم تحت عنوان قاعده قبح عقاب
بال بي��ان نيز آمده اس��ت ما كد قانون��ي براي منع
اين عمل يعني رق��ص دختران نداري��م زيرا نوعا
اين اشخاص فاقد هر گونه س��وءنيت و به اصطالح
حقوقدانان عنصر قصد در جهت تش��ويش اذهان
عمومي بودهاند .مضاف ب��ر اينكه عمل آنان حالت
نش��ر عمومي نداش��ته و بلك��ه اين اف��راد در پيج
اينس��تاگرام بهطور ويژه و خاص ب��راي خود آن را
ضبط كرده و بس��ياري از افرادي ك��ه داراي پيج
اينس��تاگرام هس��تند از وجود چنين پيجهايي يا
اقدامات��ي بياطالع بودن��د .با اين ح��ال به بركت
رفتار سازمان صدا و سيما اكنون چندين ميليون
نفر از مردم ايران و جه��ان از وجود چنين اقدامي
مطلع ش��دهاند و چنان كه پخ��ش اينگونه اعمال
توس��ط دختران منع قانوني داش��تهباشد اين امر
در مرحله اول به صدا وسيما برميگردد و متوليان
امور عمومي كشور به ويژه در شوراي عالي انقالب
فرهنگي بايد از صدا و سيما شاكي شود.
در نتيج��ه با بررس��ي اين ام��ر و اينك��ه در قانون
مجازات اس�لامي قان��ون خاصي كه بط��ور ويژه
اينگونه اقدامات را مجرمانه تلقي كند وجود ندارد
و از طرف ديگر در حقوق جزاي اس�لامي تش��بيه
و تمثيل و قياس اعمال مجرمان��ه براي جرمزايي

ممنوع است .بنا به شرح فوق اقدام سازمان صدا و
سيما غيرقانوني و عملي نادرست بود.
با توجه به حقوقي ك��ه همه مردم اي��ران در صدا
وس��يما دارند و ب��ا در نظر گرفتن اينكه س��ازمان
صدا و س��يما از مالياتي كه همه م��ردم به انحاي
مختلف پرداخت ميكنند اداره ميش��ود ،انتظار
ميرود در ش��رايطي كه در گوشه و كنار كشور هر
روز فس��ادهاي چندصد ميليارد توماني و چندده
ميليون دالري و يورويي كش��ف ميش��ود صدا و
س��يما در اين موارد براي افكار عمومي آگاهسازي
كند و در جهت افش��اي اينگونه اقدام��ات با مردم
همراه شود .توصيه ميش��ود كه مراجع بيطرف
با ي��ك نظرس��نجي از رويك��رد و اقبال م��ردم به
برنامههاي صدا وسيما و س��اير برنامههايي كه در
بيرون از مرزهاي اي��ران به زبان فارس��ي توليد و
پخش ميشود ،مشخص كنند چرا مردم به صدا و
سيما روي خوشي نشان نميدهند.
همچنين نباي��د آنقدر درگير پخش اين مس��تند
از صدا و سيما ش��ويم كه فراموش كنيم براي اين
اقدامات قانون ويژهاي وجود ندارد .تش��بيه كردن
اين اقدامات يا تمثيل به عمل آوردن هم در حقوق
جزاي اسالمي ممنوع اس��ت و نميتوان اقدام اين
دختران را مش��مول قوانين ديگر مث�لا ماده 639
قانون مجازات اس�لامي بدانيم زي��را در اين ماده
بهطور خاص اش��اره شده است كس��اني كه مركز
فس��اد يا فحش��ا را اداره كنند يا مردم را به فساد و
فحش��ا تش��ويق كنند يا مش��مول ماده  640قرار
گيرند كه اشخاصي كه نوش��ته يا طرح يا نقاشي يا
فيلم و نوار س��ينمايي و ...يا بط��ور كلي هر چيزي
كه عفت و اخالق عموم��ي را جريحهدار كند براي
توزيع يا تج��ارت به نماي��ش و در مع��رض انظار
عمومي گذارد مستحق مجازات هستند .اما آنچه
در صفحه اينس��تاگرامي افراد آمده است نه براي
توزيع و تجارت و نه براي تش��ويق م��ردم ايران به
هرزگي بوده وانگه��ي پيجهاي اينس��تاگرامي يا
ساير موارد در فضاي مجازي همگي خانه شخصي
افراد محسوب ميشوند و كساني كه نميخواهند
مرتكب جرم يا سرك كشيدن به تعلقات شخصي
افراد ديگر شوند ميتوانند از مراجعه به آن پيجها
خودداري كنند.

با اين محتوا اف��زود :برخي خانوادهه��ا با ما تماس
ميگيرند و ب��ه صراحت ميگويند م��ا خانوادهاي
مذهب��ي نيس��تيم ،اما به خان��واده و حف��ظ حيا و
حرمت خانواده اعتقاد داريم و همكاران ما را قس��م
ميدهند ك��ه برنامههايي بس��ازيد ت��ا جلوي اين
عرصه افسارگس��يخته فضاي مجازي را بگيرد و به
خانوادهها آگاهي دهد.
مدي��ركل رواب��ط عمومي رس��انه ملي ب��ه برخي
ش��ايعات در خصوص نبود حك��م قضايي براي اين
كار اش��اره كرد و گفت :بر اس��اس صحبت��ي كه با
مسووالن ناجا داش��تم براي اين افراد حكم قضايي
صادر ش��ده بوده و حتي مقام قضايي درخواس��ت
كرده بوده است تا موضوع اين افراد حتما رسانهاي
شود.
مديركل روابط عمومي رس��انه ملي ب��ا بيان اينكه
متاس��فانه در اين فض��اي آلوده رس��انهاي ،صداي
نقدهاي دلسوزانه وكارشناسي ش��نيده نميشود
گف��ت :در مي��ان تخريبه��اي فراوان��ي ك��ه اين
روزها ديدم برخ��ي به روش س��اخت برنامه انتقاد
رس��انهاي داش��تند و معتقد بودند ك��ه اين امكان

بود ت��ا از راههاي ديگري براي انتقال درس��ت پيام
اس��تفاده كرد اما اين يك بحث كارشناسي است و
ممكن است خود من هم در جايگاه يك برنامهساز
حرفهايي در اين حوزه داشته باشم.
او برخ��ي نقده��ا در خص��وص اولوي��ت داش��تن
پرداخت به مفاس��د اقتص��ادي به ج��اي اينگونه
مفاس��د فرهنگي را قابل تامل دانس��ت و افزود :به
نظرم ه��ر موضوعي جايگاه و اهمي��ت خود را دارد
و نباي��د ب��ه بهانه پرداخ��ت ضعيف به مفاس��د در
حوزهاي ،مفاس��د در عرصههاي ديگ��ر را كه مثل
خوره ب��ه ج��ان بني��ان خانوادهها افتاده اس��ت را
فراموش كرد .رس��انه ملي در اين سالها در حوزه
مبارزه با مفاس��د اقتصادي هم��واره در خط مقدم
بوده و حتي باعث باز شدن پروندههايي شده است
كه شايد بس��ياري از افراد فكرش را هم نميكردند
اما با اين وجود مسووالن س��ازمان معتقدند هنوز
جاي كار بيش��تر و جديتري در اين زمينه وجود
دارد به شرط آنكه مس��ووالن بزرگوار قضايي براي
ه��ر ك��دام از پروندههاي مفاس��د اقتص��ادي يك
پيوست رسانهاي مشخص داشته باشند.

خشونت وعصبيت در صدا وسيما
وظيفه اصلي يك رس��انه
در گام نخس��ت ترس��يم
آين��دهاي اميدبخ��ش و
س��پس بررس��ي موان��ع
راهه��اي رس��يدن ب��ه
ابراهيم فياض آرامش اس��ت .اي��ن روزها
صداوس��يما ب��ا تولي��د
برنامهه��اي مختلف دقيقا برخالف اين مس��ير
درحال حرك��ت بوده و س��عي در عصبي كردن
جامع��ه دارد .اي��ن روي��ه از س��الها پيش در
صداوسيما آغاز شده است.

در ابت��دا س��ريالهاي مختل��ف خش��ونت را
رواج ميدادن��د س��پس رفتهرفته اي��ن موج به
برنامههاي س��رگرمي رس��يد و ام��روز نوبت به
برنامههاي مس��تند رسيده اس��ت .صداوسيما
اخيرا در اقدامي اشتباه به جنگ فضاي مجازي
رفت��ه در حالي كه اي��ن فضا هي��چ ارتباطي به
صداوس��يما ندارد .ش��بكه اجتماع��ي فضايي
خصوصي اس��ت و هركس ميتوان��د هرطور كه
مايل است صفحه خود را مديريت كند.
صداوسيما بايد در راستاي تزريق آرامش توليد
محتوا كند نه عصبي كردن جامعه.

اتاقهايفكرپخشاعتراف

گفتوگ��وي روز گذش��ته
مدي��ركل رواب��ط عموم��ي
س��ازمان صدا و سيما نوعي
فرار رو به جلو و البته بيشتر
از توضيح نوع��ي توجيه بود
چرا كه مس��ووالن امر هيچ
اسماعيلگراميمقدم
مس��تندي مبني ب��ر اينكه
تعداد مش��خصي از مخاطبان درخواست داشتند
چنين برنامهاي پخش شود تاكنون ارايه نكردهاند.
وقتي س��خن از مخاطبس��نجي ميكني��م ،بايد
ابزار كاف��ي و همچنين دانش دس��تيابي به چنين
ارزياب��ي را داشتهباش��يم و الگوي مورد اس��تفاده
را نيز ب��ه مردم اراي��ه دهيم .قطعا تع��داد قليلي از
مخاطبان بودند كه درخواستشان از صدا و سيما
پخش اعتراف��ات تلويزيوني چند دخت��ر نوجوان
بوده اس��ت چرا كه اكثريت به دليل عدم مقبوليت
صدا وسيما اساس��ا به سمت رس��انههاي خارجي
كش��يده ش��دهاند چه رس��د به اينكه درخواست
پخ��ش چني��ن برنامههاي��ي داشتهباش��ند و چه
ميزان و مالك و مصداق��ي باالتر از اينكه مخاطبان
صداوسيما در مقابل مخاطبان رسانههاي خارجي
به حداقل رسيده اس��ت .اينگونه دادهها را ميتوان
از دس��تگاههاي اطالعاتي،امنيت��ي و حتي ديگر
نهادها و سازمانها به سهولت اس��تخراج كرد .اگر
صدا وس��يما پژوهش��ي انجام دهد و نمونه آماري
حتي در همين تهران داشتهباشد مسلما نتيجهاي
عكس آنچه مدي��ركل روابطعموم��ي اعالم كرده،
خواهند گرفت .در ش��رايطي كه كش��ور در بحران
اقتصادي غوطهور ش��ده و ميليونها انس��ان با باال
رفتن افسارگس��يخته قيمتها زير خط فقر مطلق
رفتهاند و هر روز با فس��اد جديدي رو به رو هستيم
نميتوان ادعا داشت كه اكثريت مخاطبان به دنبال
آن هس��تند كه اعترافهاي يك دخت��ر نوجوان را
كه به زعم آقايان دچار ناهنجاري اس��ت بش��نوند.
االن مردم انتظار دارند صدا وس��يما به فسادهايي
اعتراف كند و از فس��ادهايي پرد ه بردارد كه امروز
بيشتر اركان و دستگاههاي كش��ور را در بر گرفته
اس��ت .روزانه در فضاي مجازي از فسادهايي پرده
برداشته ميش��ود كه دل مردم را به درد ميآورد.
انگار كشور در حالت غارت است .مردم تمايل دارند

به جاي اينكه از اينگونه اعترافات در صدا و س��يما
ببينند به موضوعات اصلي كه زندگيشان را تحت
تاثير قرار داده پرداخته ش��ود نه به حوزه خصوصي
و ش��خصي چند نفر كه در فض��اي مجازي حضور
داشتهاند .تصور من اين است كه همه اين رفتارها
سازمان يافته و ناش��ي از اتاقهاي فكري است كه
از س��وي برخي جريانها رس��انه ملي را مديريت
ميكنند چرا كه اگر چني��ن برنامههايي خروجي
اتاق فكرها نبود قاعدتا باي��د خروجي بيش از اين و
در زمينههايي چون فسادهاي اقتصادي و سياسي
و عدم رعايت حقوق ش��هروندي و حقوق بشر نيز
شاهد بوديم .به نظر ميرس��د كه تمام برنامهها در
يك جهت و خط فكري و ب��ا انگيزهاي خاص توليد
ميشود.
تجربه نشان داده كه همواره صدا و سيما در مواقع
بحران از مت��ن به حاش��يه رفته و اين حاش��يهها
را برجس��ته كرده اس��ت تا اص��ل ماج��را ناديده
گرفته ش��ده و به فراموشي سپرده ش��ود .اينگونه
رفتارهايي كه از س��ازمان صدا و س��يما سر ميزند
صرفا به كمرنگ ش��دن اعتماد عمومي هم به اين
س��ازمان و در مرحله بعد به جريانهاي سياسي و
در نهايت حاكميت ختم ميش��ود .چ��را كه مردم
احساس ميكنند اتاقهاي فكر مدام در حال تحقير
آنها هستند .همين ميشود كه وقتي المانهايي از
حمايت صدا وسيما از جريان يا فهرست انتخاباتي
را مش��اهده ميكنند كنش��ي اعتراضي داش��ته و
عكس تبليغ��ات آن عم��ل ميكنند .ب��راي مثال
وقتي فهرستي انتخاباتي در جهت مذموم شمردن
«فهرست انگليسي» خوانده ميشود اكثريت به آن
راي ميدهند.
از همين روي رسانه ملي بايد توجه كند كه نبايد به
مسائلي بپردازد كه كوچكترين نقشي در زندگي
اجتماعي و اقتص��ادي آنها ن��دارد .در حال حاضر
مردم تش��نه آگاهي رس��انهاي در مورد متالش��ي
شدن درآمدهايشان هستند .دغدغه امروز مردم
وضعيت بحرانزد ه اقتصاد اس��ت و حتي كس��اني
كه اعتقادات سفت و س��خت ديني دارند نسبت به
پخش اعترافات چند دختر نوجوان واكنش نش��ان
دادند و بر اين باور هس��تند كه اينگونه اقدامات به
نوعي سوءاستفاده از دين است.

روزنامه كيهان روزگذشته در واكنش به ستون
مخالف نوش�ت :روزنامه اعتماد در س�توني به
سايتها و روزنامههاي منتقد دولت ميپردازد.
خوانشهايي كه در اين س�تون ارايه ميش�ود
گاه بس�يار عجيب اس�ت و حيرتانگيز و البته
تاسفآور! مگر قرار نيست كه رس�انه امانتدار
باشد؟!
ب�ه اعتق�اد روزنام�ه كيه�ان «نويس�ندگان
«اعتماد» هدف�ي را از پيش تعيي�ن ميكنند و
سپس به مقتضاي آن هدف يك مطلب هرچند
بيرب�ط را بهان�ه ق�رار ميدهند تا ح�رف دل
خودشان را بزنند ».اگر اين اتهام كيهان را قبول
كنيم باز هم اين س�وال در ذهن ما وجودخواهد
داشت كه مگر امتياز انحصاري بهانه قرار دادن
يك مطلب وگفتن حرفي ديگر در اختيار كيهان
قرار دارد؟ اين روزنامه در س�تون اخبار ويژه و
م�رور «ديروزنامههاي زنجي�رهاي» مگر كاري
غير از اي�ن ميكند؟ خود عن�وان تخفيفآميز
ديروزنام�ه زنجي�رهاي به چه معناس�ت؟ اصل
را ب�ر پذيرش اته�ام كيه�ان هم ك�ه بگذاريم
بايد بگويي�م در اين زمانهاي ك�ه انحصار گفتن
همهچيز به همهك�س در اختيار كيهان اس�ت
اج�ازه دهيد م�ا هم دك�ه كوچك خودم�ان را
داشتهباشيم.

استراتژيجديداصولگرايان:
گفتوگويدوطرفهدركفخيابان

بعد از اتفاقات اخير در بازار ته��ران كه آخرين نمونه
از اعتراضات علني بود ،اصولگرايان استراتژي جديدي
را با عن��وان «گفتوگوي دوطرف��ه در كف جامعه»
تعريف كردند .نمونههاي زي��ادي از اين گفتوگوها
آغاز ش��ده اس��ت .از مشهد حجتاالس�لام رييسي
«حاجحسين يكتا» را به وسط شهر فرستاده تا برنامه
تلويزيوني گفتوگو با مردم برگ��زار كند .امام جمعه
جديد ش��يراز بعد از نماز در ميان مردم مينشيند و
رس��انهها به بازتاب اين گفتوگوها ميپردازند .وطن
امروز هفته گذش��ته اي��ن اس��تراتژي را علني كرد و
نوشت« :نقطه ضعف و نقطه آسيب جريان انقالبي در
طول اين سالها كه ميدان را براي عمليات تزوير باز
گذاش��ته ،حضور كمفروغ در عرصه عمومي و كمبود
گفتوگوي دوطرفه در كف جامعه است».
با همين اس��تراتژي حجتالسالم خسروپناه ،رييس
موسسه حكمت و فلس��فه به بازار شوش تهران رفته
و روزنامه نو امروز (نزديك ب��ه قاليباف) گفتوگوي
مفصلي با او انجام داده است .خسروپناه نقلقولهاي
بس��ياري از زبان مردم بيان ميكند و معتقد اس��ت:
«مردم گفتندما خودمان حافظ اي��ن نظام و انقالب
هس��تيم ،آنها اگر ه��م اعتراض��ي داش��تند ،به اين
معنا نيس��ت كه اين اعت��راض به اصل نظام اس��ت،
اين اعت��راض به تصميمه��ا و بيتوجهيهاس��ت».
او همچنين گفته« :يك��ي از گلههاي آنه��ا از علما و
روحانيوني بود كه هميشه با بازاريان در ارتباط بودند.
بازاريان ميگفتندچرا ارتباطها كم شده است؟ چرا
صداي ما را نميشنوند؟ انتظار داش��تند كه درد دل
بازار را بشنوند و ارتباطات هم بيش��تر شود و صداي
بازاريان را به دولتمردان برسانند».

خبر جوان از جلسه محرمانه
روساي قوا با رهبري

روزنام��ه جوان در گزارش��ي به تش��كيل اتاق جنگ
اقتص��ادي اش��اره ك��رده و از جزيي��ات ي��ك ديدار
محرمانه ميان روس��اي قوا و رهب��ري خبر ميدهد.
جوان مينويس��د« :نقطه شروع تش��كيل اين ستاد
به جلس��هاي محرمانه در هش��تم ارديبهش��تماه با
مسووالن س��ه قوه بازميگردد و در آن جلسه ،رهبر
انقالب مطرح كردند كه رييسجمهور و قوه مجريه،
مسوول ش��وراي هماهنگي اقتصادي قوا هستند ،به
همين دليل دبير آن از س��وي رييسجمهور انتخاب
ش��ده و جايگاه دبيرخانه آن نيز در معاونت اقتصادي
رياستجمهوري قرار گرفت .طبق اخبار منتشرشده
در اين ش��ورا عالوه بر س��ران قوا ،از مجلس ،روساي
كميسيون اقتصادي و برنامه و بودجه ،از قوه قضاييه،
معاون اول و دادس��تان كل كش��ور و از دولت معاون
اول رييسجمه��ور ،وزير ام��ور اقتص��ادي و دارايي،
رييس س��ازمان برنامه و بودجه و مع��اون اقتصادي
رييسجمهور حض��ور داش��ته و دارند .ب��ا اين حال
نگاهي به گذش��ته به خوبي نش��ان ميدهد تشكيل
چنين ستادهايي هم در ايران و هم در ساير كشورها
مسبوق به سابقه است و اتفاقا نتايج مثبتي نيز در اين
باره حاصل ش��ده كه گاه سرنوشت جنگها را تغيير
داده اس��ت ».روزنامه جوان عالوه بر اين به نسبت به
مذاك��ره مجدد با غ��رب با نگاهي همدالن��ه برخورد
كرده مينويس��د« :حال در چنين شرايطي كه ستاد
جنگ اقتصادي با ابتكار شخص مقام معظم رهبري
تش��كيل ش��ده فرصتي طاليي در مقابل دولت قرار
گرفته تا تهديد موجود در خصوص بازگشت تحريمها
را به فرصت تبديل كند .در اين صورت حتي اگر زماني
مقرر ش��د تا بار ديگر ايران پاي مي��ز مذاكره جدي با
غرب بنشيند ،نظام دست باالتر را خواهد داشت».

