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پس از بازتاب گسترده سخنان یک کارشناس در برنامه 
زنده تلویزیونی که مسئوالن را به پای منقل بودن به جای 
حل مشکالت مردم متهم کرد، علی عسکری رئیس سازمان 

صدا و سیما، عذرخواهی کرد.
به گزارش »مردم ســاالری آنالین«، او که در نشســت 
هفتگی با معاون و مدیران شبکه های سیما سخن می گفت، 
با اشاره به اظهارات نسنجیده و دور از شان میهمان یکی از 
برنامه های زنده شبکه چهار اشاره و تاکید کرد: این اظهارات 
باعث تکدر خاطر بینندگان فهیم شــبکه چهار ســیما و 
خدمتگزاران دلسوز نظام شــد و اینجانب با ابراز تاسف، از 
مخاطبان فرهیخته رسانه ملی و ریاست محترم جمهوری 

به نوبه خود عذرخواهی می کنم.
او رعایت اخالق اســالمی، اصول حرفــه ای و پرهیز از 
اهانت در عین نقد سازنده را رویکرد محوری و همواره مورد 
تاکید رسانه ملی دانست و افزود: هر چند بارها تاکید شده 
مسئولیت اظهارنظر در برنامه های زنده برعهده کارشناس 
مدعو اســت، اما بیان چنین اظهاراتی از آنتن صداوسیمای 
جمهوری اسالمی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و با هرگونه 

قصور و تقصیر برخورد قاطع می شود.
پیش از این معاون حقوقی رئیس جمهوری اعالم کرده 
بود بــه دلیل صحبت های توهین آمیز احمد جهان بزرگی 
نسبت به رئیس جمهور و وزرای دولت در برنامه »زاویه«، از 
این سازمان و کلیه عوامل پخش برنامه شکایت خواهد کرد.
اما چه شد که صداوسیما که قرار بود دانشگاه باشد، طی 
ســال های پس از پیروزی انقالب اســالمی، به مرور زمان، 
مخاطبان خود را از دســت داد؟ بســیاری از کارشناسان و 
صاحبنظــران معتقدند تنهــا راهکار بــرای ارتقا وضعیت 
صداوســیما، ایجاد رقابت از طریق تغییــر قانون برای راه 
انــدازی رادیو تلویزیون خصوصی اســت؛ چــرا که حتی 
کشورهای همسایه ایران نیز کانالهای تلویزیونی خصوصی 
دارند و حتی افغانستان هم اکنون دارای بیش از ۸۰ شبکۀ 
تلویزیونی محلی، سراسری و بین المللی است، اما در ایران 
انحصار صدا و تصویر در اختیار صدا و سیماست و همین امر 

موجب کاهش مخاطبان صدا و سیما شده است.
صداوسیما پس از انقالب

با وقوع انقالب و ایجاد تحوالت بنیادین در ساختارهای 
کشــور، رادیو و تلویزیون ایران با عنوان جدید »ســازمان 
صداوســیمای جمهوری اســالمی ایران« رســالت خطیر 
توسعه تحوالت فرهنگی در چهارچوب برنامه هاي ارشادی، 
آموزشي، خبري و تفریحي را بر عهده گرفت. صادق قطب 
زاده به عنوان اولین رئیس این ســازمان از ســال 5۸ کار 
خــود را آغاز کــرد. پس از اعدام قطب زاده در ســال 61، 
محمد هاشمی ریاست سازمان را برعهده گرفت و در ادامه 
مســیر علی الریجانی، عزت اهلل ضرغامی، محمد سرافراز و 
عبدالعلی علی عسگری ریاست سازمان را عهده دار شدند.

برطبق اساســنامه، اهداف اصلی سازمان، نشر فرهنگ 
اسالمي، ایجاد محیط مســاعد براي تزکیه و تعلیم انسان 
و رشد فضایل اخالقي و شتاب بخشیدن به حرکت تکاملي 
انقالب اســالمی عنوان شده اســت. اهدافی که با گذشت 
بیــش از چهار دهه از انقالب 57 از نظر موافقان هر چند با 
کاستیهایی همراه بوده اما در بسیاری زمینه ها محقق شده 
اســت و از نظر منتقدان، »استقالل« سازمان به مرور زمان 
با گرایش آشــکار به یک جریان خاص سیاسي نه تنها زیر 
ســوال رفته است بلکه رابطه دوسویه سازمان با مخاطب را 
نیز خدشــه دار کرده است. مروری بر عملکرد این سازمان 
عریض و طویل که از قضا با بودجه ای بسیارهنگفت )2619 
هزار میلیارد تومان برای سال 14۰۰( اداره میشود، حاکی 
از آن اســت که مدتهاســت میانه خوبی با مخاطب ندارد. 
اعتماد همان حلقه گمشده این رابطه است. رابطه ای که با 
پیوستن به شبکه جهانی اینترنت، استقبال از ماهواره ها و 
بعدها با گسترش شبکه های اجتماعی و مقایسه اطالعات و 
آمار منتشــر شده درباره موضوعی واحد، کامال آسیب دید. 
اما این همه ماجرا نیست. سانسور، تحریف، بی اعتنایی به 
ســلیقه مخاطب، تهیه گزارشها، مستندها، سریالها و سایر 
تولیدات جهت دار در طول سالیان گذشته فاصله ای عمیق 
میان ســازمان و مخاطب ایجاد کرد تا جایی که شــنیدن 
اخبار شبکه های فارسی زبان و تعقیب سریالهای ترکیه ای 

توسط مردم بر محصوالت صداوسیما ارجحیت یافت.
سانسور و بی اعتنایی به سلیقه مخاطب

سانســور در صدا و ســیما تقریبا عمری به قدمت این 
ســازمان دارد. بیشــتر از آنکه یک واژه باشد ابزاری است 
برای حذف صداها و تصاویر ناخوشــایند مدیران سازمان. 
تقریبا هیچ کس و هیچ چیز از تیغ سانسور در امان نمانده 
اســت. این قضیــه گاه به قدری عجیب و مضحک اســت 
که تا مدتها ســوژه کاربران فضای مجــازی را برای خنده 
و شــوخی فراهم میکند. آباژور از مشــهورترین ابزارهای 
صداوسیما درپوشاندن موارد حذفی است. افشاگری درباره 
سانســورهای نامعقول رسانه ملی توسط امیرمهدی ژوله و 
با هشتگ من و سانســورچی باعث شد عمق فاجعه بیش 
از پیش نمایان شــود. مهراب قاســم خانی با پیوستن به 
این هشــتگ از چگونگی سانسور عکس رضاشاه در سریال 
شــبهای برره پرده برداشت. طبق گفته مهراب قاسم خانی 
ظاهرا با نشان دادن تصویر رضاشاه از گردن به پایین غائله 

ختم شده است. سانسور ســکانس های مختلف سریال در 
پناه تو که توسط کارگردان آن بعد از 25 سال منتشر شد، 
سانسور صحبتهای هنرمندان در مراسم اختتامیه فیلم فجر 
سال گذشته، سانسور بوسه تختی برعکس مصدق در فیلم 
غالمرضا تختی، سانســور لوگوی باشگاه آ اس رم ایتالیا و 
... از عجیب ترین و به یادماندنی ترین سانســورهای رسانه 
ملی هستند. نکته جالب آن است که بعضی موارد منکراتی 
به قدری عجیب هســتند که با گذشت زمان، بیهوده بودن 

اعمال محدودیتها، بیشتر نمایان می شود. 
البته سانســور در صدا و ســیما به همیــن موارد ختم 
نمیشود. استفاده از ستاره ها در سریالهای تلویزیونی همیشه 
برای مخاطب جذاب بوده اســت. ستاره هایی که مخاطب 
میتواند بدون رفتن به سینما آنها را در قاب تلویزیون و در 
کنار خانواده ببینید. اما این اتفاق برای مخاطب ایرانی با اما 
و اگر همراه اســت. چرا که ممنوع التصویر بودن یا ممنوع 
الکار بودن برچسبی است که باعث میشود هنرمند محبوب 
مخاطب برای ماهها یا ســالها از این ســازمان حذف شود. 
فرقی نمیکند که او یک هنرپیشه طناز باشد یا یک مجری 
محبوب. فاطمه معتمد آریا و باران کوثری از مشــهورترین 
ممنوع التصویرهای صداو سیما هستند که مشخص نیست 
بر اســاس کدام سیاست تصاویرشــان گاه از مجموعه های 
قدیمی تلویزیون و تیزرهای ســینمایی حذف میشــود و 

زمانی دیگر پخش چهره و تصاویرشان ایرادی ندارد.
درباره چرایی ممنوع التصویر بودن ها رسم بر این است 
که توضیحی داده نمیشــود اما عدم رعایت شئونات شرعی 
و عرفی و اتخاذ مواضع سیاسی متضاد با گرایشهای حاکم 
بر ســازمان از اصلی ترین دالیل حذف چهره ها از رســانه 
ملی است. یکی ازمهمترین مواردی که درباره علت ممنوع 
الکاری در صدا و ســیما بسیار شــنیده میشود، فشارهای 
خارج از این سازمان یا حتی برخی جوسازی های سیاسی از 

سوی جریان ها یا افراد سیاسی پرنفوذ است. 
عملکرد صداوســیما در سال های اخیر به گونه ای بوده 
اســت که گویی در نبردی تن به تن با مخاطب قرار دارد. 
هر جا که مخاطب انتظار داشــته است تصویری از هنرمند 
محبــوب خود ببیند یا صدای مورد عالقه اش را بشــنود و 
به ســلیقه اش احترام گذاشته شود، سیاستهای سازمان بر 
هر خواسته ای ترجیح داده شــده و در نهایت مخاطب را 
هرچه بیشــتر به سوی رسانه های خارجی و فضای مجازی 
سوق داده است. آنچه بر »محمدرضا شجریان« در سال های 
گذشته و »عادل فردوسی پور« در ماه های اخیر رفته است، 
نمونه بارز این مدعاســت. اختالف صداو سیما و شجریان 
بهانه ای شــد تا پخش ربنا علیرغم درخواســت های مکرر 
مردم ممنوع و به آرشیو صداو سیما سپرده شود. این دهن 
کجی به ســلیقه میلیونها ایرانی در مراسم درگذشت او بار 
دیگر دیده شــد، وقتی که خبر درگذشــت صدای ماندگار 
موســیقی ایرانی در کوتاه ترین شکل ممکن تهیه و پخش 
شــد و بازهم مخاطب ناچار شــد بــرای پیگیری جزئیات 
مربوط به مراسم تشــییع و خاکسپاری هنرمند محبوبش 
اخبــار را از طریق صفحه بیمارســتان و صفحه شــخصی 

همایون شجریان در فضای مجازی پیگیری کند.
عادل فردوســی پور هم از محبوبترین مغضوبین صداو 
سیماســت. گزارش فوتبال با صدای او فعال ممنوع است. 
او که به گفته علی فروغی از مدار ســازمان خارج شده بود، 
از دید مردم هم کنار گذاشــته شد تا صداوسیما در اقدامی 
خودخواهانــه فوتبالدوســتان را از گزارش های دلچســب 
محبوبترین مجری ورزشــی ســالهای اخیر محروم کند. 
امثال فردوســی پور از صدا و سیما کنار گذاشته میشوند 
تا چهره های نه چندان شناخته شــده با اجراهای ناشیانه 
و ســواالت نابجا از مهمانان برنامه، افکار عمومی را جریحه 
دار کنند و در نهایــت مجبور به عذرخواهی از »بینندگان 
محترم« شوند. در بهترین حالت هم برخی از آنان که معلوم 
نیست بر چه اساسی گزینش می شوند پس از چند اجرا از 
آنسوی مرزها سردرآورده و با ظاهری جدید در قامت مجری 
و منتقد ظاهر می شــوند. البته پیش تر نیز محمد حسینی 
مجری برنامه های نمایشی و سرگرم کننده تلویزیون، پس 
از خروج از ایران به یکی از منتقدان نظام تبدیل شده بود. 

البته این فقط صداوســیما نیست که برخی چهره ها را 
ممنوع التصویر می کند، گروهی از هنرمندان نیز در اعتراض 
به اقدامات صداوسیما این سازمان را تحریم کرده اند. بعداز 
توهین صادق کوشکی در شبکه افق به رخشان بنی اعتماد 
و دخترش )باران کوثری( که اعتراض همکاران او را در پی 
داشت، برخی از هنرمندان همکاری با صدا و سیما را تحریم 

کردند هر چند که ظاهرا برای سازمان اهمیتی نداشت.
صداوسیما و دولتمردانی که نباید دیده شوند

در دهه شــصت و در غیاب ماهــواره و فضای مجازی 
و بــا وجود تلویزیونی که در شــبکه های یک و دو خالصه 
میشــد، رســانه های مکتوب بار انتقاد از دولت را به دوش 
میکشیدند. واژه »اخبار« شاید سیاسی ترین واژه آن روزگار 
برای مخاطب عام بود و هرآنچه الزم بود مردم درباره دولت 
بدانند، در ســه وعده از طریق رسانه ملی منتشر می شد. با 
ورود بــه دهه هفتاد و آغاز دوره مدیریت الریجانی در صدا 
وسیما، دوران توسعه کمی این سازمان نیز آغاز و به تعداد 
شبکه های تلویزیونی و رادیویی افزوده شد. سال 76 فضای 
جامعه تحت تاثیر اولین انتخابات رقابتی کشور قرار داشت 
که در نهایت با پیروزی اصالح طلبان محمد خاتمی بر مسند 
ریاست جمهوری نشســت. صداو سیما با دولت اصالحات 
که منتخــب میلیونها ایرانی بود، تعامل چندان دوســتانه 
ای نداشــت. در دی ماه 77، شش روز پس از آنکه وزارت 
اطالعات، با انتشــار اطالعیه ای فراموش ناشدنی، نیروهای 
خودسر این وزارتخانه را عامل »قتل های زنجیره ای« اعالم 
کرد، صداوســیما روح اهلل حســینیان را به برنامه »چراغ« 
دعوت کرد. حسینیان در آن برنامه اتهاماتی را متوجه دولت 
کرد و قتل های زنجیره ای را به آنان نسبت داد. دو سال بعد 
و در اقدامی دیگر پخش دقایقی از کنفرانس »ایران پس از 
انتخابات« یا همان »کنفرانس برلین« به لطف صداوسیما 
به یکی از بحرانهای سیاســی دولت خاتمی تبدیل شد. با 
آمدن ضرغامی و در ادامه سیاســت های قبلی صدا و سیما 
اخبار مربوط به خاتمی همچنان کمتر پوشــش داده شد. 
بــا روی کار آمدن احمدی نژاد رفتار صداوســیما در عدم 
تعامل با اصالح طلبان بیشتر به چشم آمد. سفرهای استانی 
رئیس جمهور تمامی نداشت و دوربین صداوسیما شهر به 
شهر همراه رئیس جمهور بود، همان دوربینی که کمتر به 
سراغ دولت اصالحات میرفت. درمورد حسن روحانی که در 
یکی دیگر از رقابتی ترین انتخابات کشور، بر مسند ریاست 
جمهوری نشست، صداوســیما کار را به جایی رسانده که 
رئیس جمهور شخصا لب به گله و شکایت گشوده و در تازه 
ترین و آخرین مورد معــاون حقوقی، رئیس جمهور اعالم 
کرده اســت به دلیل صحبتهای توهین آمیز احمد جهان 
بزرگی نســبت به رئیس جمهــور و وزرای دولت در برنامه 
»زاویه« از این سازمان و کلیه عوامل پخش برنامه شکایت 

خواهد کرد. 
صداو سیما و اخباری که باورشان سخت است

در حــوزه خبر، برنامــه 2۰:3۰ از جنجالــی ترین و 
پربیننده ترین برنامه های خبری با 34.7 درصد مخاطب 
در سا ل های اخیر بوده است. منتقدان این برنامه معتقدند 
که ســازندگان آن به طور آشکار از جناح خاصی حمایت 
می کنند. گزارشــگران جــوان برنامه با لحنی دوســتانه 
برای جذب مخاطب تالش میکننــد اما محتوای اخبار و 
گزارشــهای جهت دار آن ربطی بــه واقعیت های موجود 
جامعه ندارد. در هیاهوی اعتراضــات آبان 9۸ درحالیکه 
فیلمهــا و تصاویر مربوط به »اعتراضات« در رســانه های 
خارجی و فضای مجازی منتشــر می شد، رسانه ملی تنها 
در قالــب خبر و مصاحبه با مردمی که دارایی شــان را در 
»اغتشاشات« ازدست داده بودند، به این موضوع پرداخت 
که مصاحبه با مرد میانســالی که جهیزیه دخترش طعمه 
آتش اغتشاشگران شده بود نه تنها در فضای مجازی مورد 
تمســخر واقع شد، بعدها سوژه ســریال ۰21 شد. اصوال 
بازتاب اعتراضات از »نیشــکر هفت تپه« تا »غیزانیه« در 
رسانه ملی اهمیتی ندارد و در صورت بازتاب به قدری به 
ماجرا رنگ و بوی امنیتی داده میشــود که برای مخاطب 
دلســرد راهی جز رجــوع به شــبکه های اجتماعی باقی 

نمیماند. 

یکی دیگر از جنجال های مربــوط به این برنامه پخش 
اعترافات متهمان پرونده های سیاســی و اقتصادی اســت 
که اعتراض متهمان و خانواده هایشــان را در پی داشــت. 
پخش اعترافات تلویزیونی اتفاق تازه ای در صدا و ســیما 
محسوب نمی شــود. اعترافات محمدعلی ابطحی و محمد 
عطریانفر پس از وقایع ۸۸ و اعتراف تلویزیونی صادق قطب 
زاده، اولین رئیس ســازمان نیز در سوابق رسانه ملی دیده 
میشــود اما اینبار متهمان و خانواده هایشان مدعی حضور 
خبرنگاران این برنامه در مراحل بازجوییشان بودند. در یک 
مورد سپیده قلیان از محکومان پرونده نیشکر هفت تپه با 
انتشــار توئیتی »آمنه سادات ذبیح پور« خبرنگار 2۰:3۰ را 
بازجــوی امنیتی خواند که در تهیه فیلم اعترافاتش حضور 
داشته اســت. ذبیح پور در پستی اینستاگرامی این ادعا را 
رد کــرده و اورا به خدا واگذار کرد. مشــابه این ادعا درباره 
»علی رضوانی« دیگر خبرنگار 2۰:3۰ توسط پسر »کاووس 
سید امامی« از متهمان پرونده موسوم به جاسوسان محیط 

زیستی، مطرح شد.
صداوسیما و ترجمه های دلبخواهی و تحریف 

تاریخ
در بحث ترجمه، صداوســیما همانقدر امانتدار است که 
در بازگویــی وقایع تاریخی. اگر بخواهیم تنها به چند مورد 
از اقدامات صدا و ســیما در این زمینه اشاره کنیم ترجمه 
ســخنان »محمد مرسی« رئیس جمهور ســابق مصر در 
افتتاحیه اجالس ســران در تهران در ســال 91 فاجعه ای 
باورنکردنی بود که سوژه ای داغ در اختیار رسانه های عربی 
قرارداد و ابعاد منطقه ای پیدا کرد. در آن اجالس »محمد 
مرسی« با حمایت از انقالبیون سوریه، رژیم »بشار اسد« را 
سرکوبگر خواند اما مترجمان رسمی اجالس و صداوسیما 
ســوریه را بحریــن ترجمه کردنــد. وزارت خارجه بحرین 
در واکنش به ایــن اقدام با احضار کاردار ایران خواســتار 

عذرخواهی تهران شد.
در تحریــف تاریخ نیز آنجا که بــه تاریخ معاصر مربوط 
میشود کافیســت فقط چند قسمت از سریال معمای شاه 
را ببینید. این سریال با گافهای تاریخی فراوانی همراه بود. 
به گفته »اعظم طالقانی« مبارزات و فعالیت های »آیت اهلل 
طالقانی« در این سریال بسیار مختصر و خالصه به تصویر 
کشــیده شده بود و حتی قسمت هایی از این سریال به دور 

از واقعیت بود. 
محمود کاشانی، فرزند »آیت اهلل کاشانی« نیز در واکنش 
به سکانسهای مربوط به دیدار شاه وآیت اهلل کاشانی گفت 
قطعا نمی توان روایت موهن و رذیالنه دست اندرکاران سریال 
از دیدار شــاه و ایت اهلل کاشانی را به حساب ناآگاهی آنان 
گذارد، زیرا در همه بخش های این ســریال از تحریف های 
آشکار و فریب بینندگان فروگذار نکرده اند. گریم »روح اهلل 
خالقی« نیز درقالب یــک پیرمرد در حالیکه در آن مقطع 
تاریخی 35 ساله بوده اســت از نظر »ابوالحسن مختاباد« 

یک تحریف تاریخی بود.
معمای شــاه وقتی یک اثر نازل به نظر میرســد که آن 
را بــا آثار تاریخی خود ســازمان از جمله آثار علی حاتمی 
مقایسه کنیم و حتی اگر نخواهیم به گذشته های دور برویم، 
این ســریال در مقایسه با ســریال تاریخی و به یاد ماندنی 
»درچشــم باد« اثر مسعود جعفری جوزانی، نه تنها حرفی 
برای گفتن نداشت، بلکه تنها افسوس مخاطب از هدررفت 
بودجه سازمان برای تولید چنین محصوالت بی کیفیتی را 

بیشتر میکرد.
در تحریــف رویدادها و وقایع، در اقدامی دیگر، ســال 
گذشته صداوسیما با تهیه مســتندی با نام »داستان اتم« 
تالش کرد روایتی اصولگرایانه از مذاکرات هسته ای را ارائه 
دهد که با واکنش علی ربیعی روبرو شــد. صداوســیما با 
تحریف ســخنان اوباما درباره انتخــاب روحانی و تغییر در 
سیاســت خارجی ایران، منکر آن شــد که مردم ایران در 
اردیبهشــت 92 به تغییر در سیاســت خارجی رای داده 
اند. علی مطهری نیز در یادداشــتی این مستند را تحریف 
تاریخچه برجام دانســت. ظاهرا صداوســیما این نکته را از 
نظر دور داشته است که برجام انعقاد یک قرارداد در ایران 
باستان نبوده است و با تحریف وقایع در دهه حاضر و پیش 

چشم مردم، تنها فاصله خود با مردم را بیشتر می کند.
رسانه ملی و سیاستی که تغییر نمیکند

سیاســت مخاطب گریز صداوسیما در طول چهار دهه 
حتی با تغییر مدیران ســازمان تغییری نکرد و دلســردی 
مردم تنها ارمغان این سیاســت بود. با اینحال صداوسیما 
در آخرین نظرســنجی خود مدعی شــده است تلویزیون 
محبوبتر از شــبکه های اجتماعی اســت. از طرفی رئیس 
کمیسیون فناوری اطالعات اتاق بازرگانی اعالم کرده است 
حدود 59 میلیون کاربر اینترنت در کشــور وجود دارد که 
33 میلیون نفرشان کاربر شبکه های اجتماعی هستند. به 
روشنی پیداســت تا وقتی جلب رضایت مخاطب در زمره 
اهداف اصلی ســازمان قرار نگیرد، آمار کاربران شبکه های 
اجتماعــی همچنان صعودی خواهد بــود. طنز تلخ ماجرا 
آنجاست که این سازمان با بودجه ای هنگفت برای مردمی 
برنامه میســازد که برنامه هــای آن را نمي بینند و به جای 
اینکه از بینندگان پروپا قرص باشند از منتقدان سرسخت 

آن هستند و این رویه همچنان ادامه دارد...

گرای غلط!
ادامه از صفحه یک

 آنهایی که دولت و وزارت خارجه را عامل تشــدید تحریم ها معرفی می کنند، 
خوب است الی همین کتاب منافقین را باز کنند و ببینند تا کجا به اظهارات این 
عده تندرو، جهت اثبات این ادعا که نظام در پی نقض برجام اســت، استناد شده 
است! این عده که خود را میراث دار انقالب می دانند، به همین امروز نگاه کنند که 
چگونه دشمن و منافقین هر موضوعی را به بلوایی جهت ایجاد اعتراض در کشور 
تبدیل می کنند. این عده به جای اینکه این اقدامات دشــمن را رسوا کنند، تمام 

تالششان این است که دولت را مقصر همین مشکالت معرفی کنند. 
جا دارد آنهایی که پیاپی در مواضع خود، تالش ها و سیاست های دولت و وزارت 
خارجه را کتمان کرده و به آن حمله می کنند،  بدانند چگونه با گرای غلط، بستر 
توطئه های بیشتر منافقین علیه کشور را مهیا می کنند و ناخواسته شطرنج بغرنج 

سیاسی را به نفع دشمن، چیدمان می کنند.

سرمقاله

گزارش »مردم ساالری آنالین« به بهانه عذرخواهی رئیس سازمان صداوسیما از رئیس جمهور

صداوسیماوچهاردههسیاستپایدارمخاطبگریز
لیال رحیمی خوشبخت

حسینی:  مجید  سید   - سیاسی  گروه 
یک روز پس از انتشــار گسترده فیلمی مبنی 
بر ســیل زدن یک نماینــده مجلس در گوش 
ســربازی که مانع از رفتار قانون شــکنانه وی 
شده بود، رئیس پلیس راهور تهران درستی کار 
ســرباز مورد نظر را تائید کرد و همچنین خبر 
داد که مســتندات کافی برای سیلی زدن این 
نمانیده وجود دارد تــا ماجرا ابعاد تازه ای پیدا 
کند و به آزمونی از عدالت تبدیل شود که مردم 
منتظر اجرای آن هســتند و درباره آن داوری 

مي کنند.  
علی اصغر عنابستانی نیرویی احمدی نژادی 
اســت که از خردادماه نماینده مجلس شــده 
است. او در سوم بهمن 1399 با خودروی »دنا 
پالس« که از مجلس گرفته است در حال تردد 
در خط ویژه اتوبوس در محدوده دروازه دولت 
تهران بود که ســربازی وظیفه شناس مانع از 
تردد در ادامه مســیر توســط وی شد، اما این 
نماینده بــه جای تمکین به قانون، ســرباز را 
سیلی مي زند. فیلم منتشــر شده البته سیلی 
را نشان نمي دهد ولی کامال مشخص است که 
ایــن نماینده بر اثر اصرار بر بی قانونی مســیر 
اتوبوس ها را بســته و باعــث ایجاد ترافیک در 
مسیر شــده اســت، به طوری که مردم به او 
اعتراض مي کنند ولی او نه جرات پیاده شــدن 
از خودرو را دارد و نه حاضر اســت که ماجرا را 

تمام کند!
این نوع رفتار و ناسپاسی از کسی که ظاهرا 
برای قانونگذاری انتخاب شده، بالفاصله بعد از 

انتشــار فیلم در فضای مجازی مورد اعتراض 
مــردم واقع شــد و واکنش های بســیاری را 
برانگیخت. توجه ارزشمند و به موقع مسئوالن 
نیروی انتظامی و دفاع از ســرباز مزبور یکی از 
نقاط قوت ماجرا بود. سخنگو و معاون اجتماعی 
ناجا  پس از انشــتار این فیلم خبر داد: سردار 
»حســین اشــتری«؛ فرمانده نیروی انتظامی 
بالفاصله دستور ویژه ای برای حمایت از حقوق 
سرباز وظیفه راهور و پیگیری موضوع از طریق 
معاونت حقوقی و بازرسی ناجا صادر کرده است.

یک روز پس از آن فرمانده نیروی انتظامی 
در واکنش به ماجرای درگیری نماینده مجلس 
با مامور وظیفه شناس راهور ناجا در گفتگویی 
تصریــح کرد: قطعــا از مامور وظیفه شــناس 
حمایت مي کنیم، همه در برابر قانون یکسانند 
و از مســئوالن انتظار داریم که نسبت به قانون 

التزام و احترام داشته باشند.
وی تصریح کرد که این نماینده مجوز تردد 
در خط ویژه را نداشــته اســت . از سوی دیگر 
محمدحســین حمیدی رئیــس پلیس راهور 
تهران درباره اخبار و فیلم منتشرشده مبنی بر 
سیلی زدن یک نماینده مجلس شورای اسالمی 
به صورت ســرباز راهور در خط ویژه گفت: کار 
سرباز ما کاماًل درست و برگرفته از قانون بود و 
سرباز نباید به خودرویی که فاقد مجوز بود اجازه 

تردد در خط ویژه می داد. مســتنداتی مبنی بر 
برخورد فیزیکی نماینده با ســرباز پلیس راهور 
داریم که کاماًل کفایــت می کند و باید ببینیم 
مرجع قضایی در این رابطه چه تصمیم گیری ای 
خواهد کرد. مستندات خود را نیز در این رابطه 

به مرجع قضایی ارسال کرده ایم.
نکته عجیب ماجرا حمایت عجیب و غریب 
صداو ســیما و بعضی افراد خاص از فرد خاطی 
است. صدا و سیما در گفتگویی با عنابستانی به 
نقل از وی اعالم کرد که سرباز مذکور به راننده 
خودروی ما توهین کرد، بعد از این توهین؛ آنها 
از پشــت و جلو راه را به روی ما بستند و این 
باعث شد تا شلوغ شــده و با حضور جمعیت، 
التهاب ایجاد شود. ما حتی از ماشین هم پیاده 
نشدیم؛ لذا اینکه گفته می شود؛ عنابستانی بر 
صورت ســرباز پلیس راهور ســیلی زده است، 

اصاًل صحت ندارد.
این گفته هــا، بعد از اینکــه رئیس پلیس 
راهور تهران برخورد فیزیکی عنابستانی را تائید 
کرد این سوال را پیش مي آورد که چطور یک 
نماینده نه تنها قانون شکنی مي کند و مي تواند 
در گوش یک سرباز وظیفه شناس سیلی بزند، 

بلکه خیلی راحت دروغ هم مي گوید؟! 
عصر ایران با اشاره به این موضوع نوشت: » 
اگر ورود به خط ویــژه را گناه کوچکی بدانیم 

که برخی مســووالن به خــود اجازه مي دهند 
مرتکبش شــوند و اگر زدن ســیلی بر صورت 
سرباز را ناشــی از عصبانیت لحظه ای بدانیم، 
نمي توانیــم »دروغ« را مســاله ای کوچک یا 
یــک تکانش عصبی گذرا بدانیم. چنانچه ثابت 
شــود این نماینده دروغ گفته اســت، باید به 
اتهام اشــاعه اکاذیب و تشویش اذهان عمومی 
محاکمه شود، به عنوان یک »دروغگو« تا آخر 
عمر از تصدی هر پست حکومتی محروم شود و 
چنین شخصی را دیگر به خانه ملت راه ندهند. 
دروغ، یکی از اساســی ترین مشکالت جامعه 
ما و از بزرگ ترین موانع توســعه ایران اســت. 
دروغگویان باید رســوا شوند، چه سرباز باشند، 

چه نماینده مجلس.«
در ایــن میــان واکنش ســایر نمایندگان 
مجلس بــه این ماجرا هم شــنیدنی اســت. 
مصطفی میرسلیم، نماینده تهران در این زمینه 
در فضای مجازی نوشــت: » جریان عنابستانی 
مشکوک به نظر می رسد. هیئت نظارت بر رفتار 
نمایندگان باید با دقت رسیدگی کند، مبادا در 
ورای این جریان افرادی مي خواهند مجلس را 
بدنــام کنند.« روح اهلل نجابت، نماینده شــیراز 
هم نوشت: »شــما به یک جوان سیلی نزدید، 
به اعتبــار مجلس و امید مردم ســیلی زدید! 
 مجلس با کســی عقد اخوت نبســته و پشت 

مظلوم می ایستد.« بهزاد رحیمی، نماینده سقز 
و بانه هم نوشت: » صحنه سیلی خوردن  سرباز 
راهور عزیزمان را دیدم و بسیار اندوهگین شدم. 
 همکاران عزیزم! بزرگواران! قرار بود که باری از 
دوش جوانان برداریم. آیا این ظلم آشکارا نبود؟ 
 زمان آن رسیده اســت که نگاهمان را نسبت 
به ســربازی عوض بنماییم و همه بگوئیم  نه به 

سربازی اجباری «  
با این حــال بعضی از نمیانــدگان مجلس 
متاسفانه ســعی کردند این رفتارهای توهین 
آمیز و خالف شــرع و قانون عنابســتانی را با 
حرفهایــی از قبیل پرکار بودن عنابســتانی و 
اینکه ناجا باید اعالم کند چه خودروهایی مجوز 
تردد در خط ویژه را دارند، توجیه کنند. به این 
ترتیب مي توان گفت که این رفتار عنابستانی نه 
یک رفتار استثنایی بلکه چیزی است که بعضی 
از افــراد دیگر هم دنبال توجیه و احتماال ادامه 

دادن آن هستند!
مهمتر از همه این اظهارات رفتار مردم است؛ 
حمایت بی شائبه و جالب مردم از سرباز وظیفه 
»امیــد اکبری« و حتی اعــالم بعضی از مردم 
مبنی بر اینکه نماینده واقعی مردم این ســرباز 
وظیفه اســت نشان از هوشــیاری مردم دارد؛ 
ضمن اینکه در طنزهای منتشره و پرمخاطب 
این دو روز نشان مي دهد که مردم این دغدغه 
را دارنــد که مبادا به جای اینکه عدالت رعایت 
شود، سرباز وظیفه مزبور تحت فشارهای پیدا و 
پنهان سیاســی قرار گیرد و عدالت آن طور که 

انتظار مي رود اجرا نشود. 

مردم درباره اجرای عدالت در مورد یک مدعی نمایندگی داوری خواهند کرد 

سه گانه قانون شکنی، سیلی زدن به سرباز و دروغگویی

انتصاب نماینده رهبری در امور انجمن اسالمی 
دانشجویان و دانشجویان ایرانی در اروپا 

حضــرت آیت اهلل خامنــه ای رهبر معظــم انقالب در حکمی حجت االســالم 
احمد واعظی را به عنوان نماینده رهبری در امور انجمن اســالمی دانشــجویان و 

دانشجویان ایرانی در اروپا منصوب کردند.

روحانی: 
مناسبات اقتصادی کشور درحال ورود به مرحله 

جدیدی است
رئیس جمهوری هدف کارگردانان شکست خورده جنگ اقتصادی را برهم زدن 
آرامش اقتصاد کشــور عنوان کرد و گفت: نگاه طرف های تجاری ایران تغییر یافته 

و مناسبات اقتصادی کشور درحال ورود به مرحله جدیدی است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، حسن روحانی در یکصد و 
نود و ششمین نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با تاکید بر اینکه همه باید 
تالش کنند به نحو موثــر از ثمره مقاومت و مقابله با جنگ تحمیلی اقتصادی در 
جهت رونق اقتصادی کشــور و جبران لطمات تحریم ها بهــره ببرند، افزود: برای 
دولت مســجل و اثبات شــده اســت که هدف کارگردانان شکست خورده جنگ 
اقتصادی، برهم زدن آرامش اقتصادی کشور است و امروز تالش می کنند پیروزی 
ملت در جنگ اقتصادی را بی ثمر و به کام مردم تلخ کنند. رئیس جمهوری افزود: 
من مطمئنم که فعاالن اقتصادی کشور و مردم با روشن بینی، به این نوع اظهارات 
و اقدامــات توجه و اعتنــا نمی کنند و با اطمینان، آرامش و امید به افق روشــن 
اقتصاد کشور به فعالیت های خود با قدرت ادامه می دهند. روحانی با بیان اینکه با 
فروکش کردن انتظارات تورمی و روندرو به رشد صادرات نفتی و غیر نفتی شرایط 
اقتصادی کشور به سمت بهتر شدن حرکت می کند، اظهار داشت: اهمیت بازارهای 
اقتصــادی ایجاب می کنــد آرامش الزم در این بازارها برقرار باشــد. رئیس دولت 
تدبیر و امید تاکید کرد: دشمنان عصبانی تالش می کنند روند مثبت را متوقف یا 
کند ســازند و با تبلیغات وسیع رسانه های معاند و جنگ روانی، عمدتا بدنبال این 
هســتند که روند کاهش نرخ ارز و قیمت کاالها را شــرطی کنند. روحانی با بیان 
اینکه با شکست جنگ اقتصادی ترامپ، نگاه طرف های تجاری ایران تغییر یافته و 
مناســبات اقتصادی کشور درحال ورود به مرحله جدیدی است، تصریح کرد: همه 
باید کمک کنند که بازارهای حساس نظیر ارز در چارچوب سیاست هایی که بانک 
مرکزی اعمال مي کند مدیریت و به تعادل برســد. در این جلســه رئیس سازمان 
برنامه و بودجه از روند بررســی و تغییراتی که کمیســیون تلفیق مجلس شورای 
اســالمی در منابع و مصارف الیحه بودجه 14۰۰ داده است، گزارشی ارائه کرد و 
تبعات و عوارض ناشی از تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس در زمینه افزایش منابع 

درآمدی و مصارف بودجه بر اقتصاد کشور و معیشت مردم، بررسی شد.

تاکید دادستان تهران
 بر نفوذناپذیری در مقابل فشار جریان ها

دادســتان تهران بر اهمیت اســتقالل رأی قضات، بی اعتنایی آنان به حواشی 
پرونده ها و نفوذناپذیری در مقابل فشار جریان ها و اراده های معطوف به تأثیرگذاری 

بر روند رسیدگی ها و انحراف پرونده ها تأکید کرد.
به گزارش ایســنا به نقل از قوه قضائیه، علی القاصی، دادستان تهران در دیدار 
با مدیران و قضات دادسرای ویژه رســیدگی به جرایم اقتصادی تهران )دادسرای 
ناحیه 32( بر اهمیت استقالل رأی قضات، بی اعتنایی آنان به حواشی پرونده ها و 
نفوذناپذیری در مقابل فشــار جریان ها و اراده های معطوف به تأثیرگذاری بر روند 
رسیدگی ها و انحراف پرونده ها تأکید و اظهار کرد: کیاست و زیرکی و مقاوم سازی 
خود در مقابل آســیب ها، تهدیدها و لغزش ها الزمه کار در دادســرای ویژه جرایم 

اقتصادی است.
دادســتان تهران ضمن تشریح اهمیت رســیدگی به جرایم اقتصادی در جلب 
اعتماد افکار عمومی به قوه قضائیه در ســطح کالن اظهار کرد: بخش عمده ای از 
عملکرد قوه قضائیه در گروی عملکرد دادسرا و دادگاه های جرایم اقتصادی است؛ 

چرا که عمده پرونده های کالن اقتصادی در این حوزه رسیدگی می شود.
وی همچنیــن به هزینــه بر بودن مبارزه با فســاد و حساســیت های کار در 
این حوزه اشــاره کــرد و افزود: اجــرای صحیح عدالت و قانــون در کوتاه کردن 
دســت مفســدین از بیت المال و اموال عمومی مسئولیت بســیار سنگین، مهم و 
اثرگذاری در گســتره ملــی و فراملی دارد که به لحاظ بازدارندگی و پیشــگیری 
 وضعی اثرات زیادی در سیستم و دستگاه هدف و اهمیت باالیی نزد افکار عمومی

 دارد.
القاصی گفت: کســی که از بیت المال دزدی و به حقوق عمومی خیانت کرده، 
در واقع به ۸۰ میلیون نفر در جامعه ظلم کرده است لذا همانطوری که مسئولیت 
ما در فرایند رسیدگی در قبال کل جامعه است در عین حال باید ارزش و اهمیت 
کار برای تمام مردم و در راستای استیفای حقوق الناس و حفظ بیت المال باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت هماهنگی با دستگاه های ضابط 
اشــاره کرد و با تأکید مجدد بر استقالل بازپرس در حوزه کاری خود تصریح کرد: 
باید به دســتگاه های ضابط و مجموعه های نظارتی اعتماد کنیم و از تمام امکانات 
و ظرفیت های آنان در کشــف حقیقت و شناسایی مفسدین اقتصادی و متعرضین 
به حقوق مردم و بیت المال اســتفاده کنیم. دادســتان عمومــی و انقالب تهران 
همچنین با اشــاره به آمار عملکرد دادســرای جرایم اقتصادی بر مبنای موجودی 
شعب بازپرســی، تحقیق و اجرای احکام و آمار پرونده های مسن خواستار تسریع 
در روند رســیدگی ها، کاهش موجودی پرونده ها و تعیین تکلیف پرونده های مسن 
شــد و با ارائه راهکارهای مدیریتی و تشویقی بر لزوم افزایش تالش در این حوزه 
تأکید کرد. وی همچنین بر لزوم افزایش دانش و اطالعات حقوقی و قضایی قضات 
و بازپرســان تأکید کرد و اظهار داشت: اشراف کافی بر محتوای پرونده با حصول 
تجربه به دســت می آید و جوهره فردی و تالش و کوشــش در این حوزه بســیار 

مؤثر است.

قالیباف: 
راه مقابله با آمریکا شعار نیست

رئیس مجلس شورای اسالمی راه مقابله با دشمن را قوی شدن دانست و گفت: 
به قدرت هایی که خوی استکباری دارند نمی توان اعتماد کرد.

به گزارش ایســنا، محمدباقر قالیباف در جمــع نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 
ضمن تبریک میالد دخت مکرم نبی اســالم و همچنین امام خمینی )ره( با بیان 
اینکه در پایان سال 99 و در روزهای آغاز قرن جدید هستیم، گفت: ما در این سال 
با یک پاندمی ســخت در دنیا روبرو شــدیم؛ این ویروس نشان داد این دنیا با این 
تکنولوژی چگونه می تواند غافلگیر شود و چگونه می تواند همه برنامه های طراحی 
شده را درهم کوبد. قالیباف با اشاره به اینکه شیوع این ویروس توانست کاری کند 
که فروش نفت را به صفر و منفی برســاند، افزود: گردشــگری که اقتصادی بزرگ 
بود را به طور کامل تعطیل کرد؛ اقتصادهایی که سالیان سال مبتنی بر یک مکاتب 
خاصی بودند خالفش تصمیمات متفاوتی اتخاذ شد. وی با تاکید بر اینکه این ها از 
ویژگی های ویروســی بود که دیدیم، گفت: همچنین در این سال خوی استکباری 
را از ترامــپ دیدیم؛ دیدیم چگونه با دنیا رفتار کرد و از تعهدات بین المللی عبور 
کرد؛ از تعهدات مربوط به اقلیم تا تعهدات به همسایگان و برهم زدن همه توافقات 
اقتصادی و فشــارهای غیرقانونی. ما هم بی آســیب از ایــن تصمیمات او نبودیم. 
رئیس مجلس افزود: فکر می کنم همه این بحث ها یک درس بزرگ دارد و آن این 
است که نشان داده شد که به قدرت های بزرگی که در آن ها خوی استکباری، زور، 
تکبر و دوری از انسانیت اســت، نمی توان اعتماد کرد، نشان داد آن چیزی که ما 
درس می گیریم این است که باور کنیم خودمان باید قوی شویم و دست به زانوی 
خودمان بگیریم. قالیباف گفت: باید به تولیدکنندگان، جوانان و علم و اندیشــه و 
خالقیــت مردم خودمان ایمان بیاوریم و به آن هــا اعتماد کنیم و فرصت بدهیم؛ 
همان طور که در ســال های قبل در یک صحبتی رهبر انقالب فرمودند که دشمن 
ما آمریکاست، ولی فرمودند راه مبارزه با آمریکا کار است. وی با تاکید بر اینکه راه 
مقابله با آمریکا شــعار نیست، اظهار داشت: ما در جلسه امروز هم از کار، فعالیت، 

تولید و تالش حرف می زنیم.

اخبار کوتاه


