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عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه  و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

رویداد

روزی که عضو سابق شورای شهر تهران از شکستن شاخ این 
و آن گفت، گمان نمی کردیم این رجزخوانی و معرکه گردانی 
به گود سياســت بچرخد و زور سياســت به جبر سودجویان 
اقتصادی بچربد. همه آن روز به صحبت های عباس جدیدی 
خندیدند و آن را نمادی از لمپنيســم سياسی خواندند. با این 
حال امروز شاهد شکستن شاخ هایی هستيم که ممکن است 
دوباره رشــد کنند. ماجرا به دختری هفده ساله به اسم مائده 
هژبری برمی گردد. دختری که صاحب یکی از پربازدیدترین 
صفحات اینستاگرام بود و صفحه اش را مجال نمایش رقص های 
گاه وبی گاهش کرده بود و از هشدار رئيس پليس فتا هم قاعدتا 
بی خبر بود. دختری دهه هشتادی که نه اهل سياست بوده، نه 
دانش و بينشی داشته تا از این رفتارها کناره گيرد و بی جهت 
معرکه نگيرد. با این حال دختر هفده ســاله از سوی پليس فتا 
دستگير شد، روی صندلی نشانده شد، اعترافاتی از او گرفته شد، 
در اختيار صداوسيما قرار داده شد و تمام این غائله تحت عنوان 
برنامه ای به نام »بی راهه« از شبکه یک سيما پخش شد. البته 
ماجرا فقط به او ختم نمی شــد؛ در برنامه 30 دقيقه ای جمعه 
شب، دو دختر و یک پسر هم با چهره های شطرنجی و مشبک 
حضور داشتند، اظهار ندامت می کردند و اعترافاتی داشتند. در 
این برنامه نامی از اینها برده نشــد اما کاربران فعال شبکه های 
اجتماعی همه شان را می شناختند: مائده هژبری، الناز قاسمی، 
شــاداب و کامی! این چهار نفر به این القاب شــهره بودند ولی 
عجيب اینجاست که در این ميان مائده هژبری پيش تر از سوی 
برنامه »بازی شو« در آپارات دعوت شــده و به عنوان نماینده 
پارکورکاران مصاحبه ای انجام داده بود. عجيب تر این که رشته 
پارکور اواخر خرداد ماه همين امســال زیرشاخه فدراسيون 
ژیمناســتيک قرار گرفته بود. در هر حال که هژبری و سه نفر 
دیگر، بعد از دســتگيری و اعتراف و پخش تلویزیونی به قيد 
وثيقه آزاد شدند اما دیگر خبری از صفحاتشان در اینستاگرام 
نيست و همگی حذف شده اند. اگر چه این حذف همزمان شد 
با شروع اعتراض ها و انتقادها به عملکرد صداوسيما؛ در طيف 
وسيع منتقدان این بار غير از سلبریتی هایی نظير پرستو صالحی، 
اميرمهدی ژوله و رضا رشيدپور، چهره های مذهبی و سياسی 
نيز حضور داشتند. درواقع ابعاد انتقادها رفته رفته فراتر رفت 
و همچنان ادامه دارد. در ادامه بخشــی از این واکنش ها را به 

عملکرد صداوسيما می خوانيد:  
از لرزش کمر تا لغزش قلم

زائری  محمدرضا  حجت االسالم 
یکی از چهره های سرشناس فرهنگی و 
رســانه ای در صفحه شخصی خود در 
واکنش به بازداشــت هژبری و پخش 
اعترافات او نوشــت: »قرن ها ادبيات 
اباحی و جنســی آیا چيزی از اقتدار و 
صالبت فکری دینی کاست؟ غالب شعرا هزليات دارند و غالب 
تصویرگران، نقش هایی که قابل نشــر نيســت! قرن ها مردم 

رقصيدند و برهنه شدند و رفتند و آمدند اما دین آسيبی ندید! 
چرا بزرگان مدعی این نکته ســاده و کوچک را نمی فهمند؟ 
آن چه دین و ایمان را متالشــی و نظام را نابود می کند، لرزش 

کمر دختری نوجوان نيست لغزش قلم قاضی کهنسال است!«
پرونده شكایت را باز کنيم

حســام  الدین آشــنا، مشــاور 
رئيس جمهــوری که بــه تویيت های 
سياســی و اجتماعی مشــهور است و 
بالفاصله به بعضی اتفاقات واکنش نشان 
می دهد، درباره این اتفاق نوشــت: »در 
موارد پخش تصاویر مربوط به افراد در 
حاالت غير عادی، ازجمله در بيمارستان، کالنتری یا بازداشتگاه 
نياز به هماهنگی ميان قوه  قضائيه، سازمان صداوسيما و رضایت 
فردی اســت که از او تصویربرداری می شود. شورای نظارت بر 
صداوسيما این امکان را فراهم می کند تا به هر شکایتی از طرف 
افراد در مورد عدم رضایتشان به پخش تصاویر آنان در تلویزیون 
رسيدگی کند.« این تویيت وقتی اهميتی بيشتری پيدا می کند 
که به جایگاه آشنا به  عنوان عضو شورای نظارت بر صداوسيما 

نيز دقت کنيم.
نه اخالقی، نه حرفه ای

بعــد از پخــش تصاویــر، کاربران 
شبکه های اجتماعی گویا مسئوالنی را 
که به هر شکلی به صداوسيما متصل 
می دانستند، مورد انتقاد قرار داده اند. 
پيرو این جریان شهاب اسفندیاری، 
رئيس دانشکده صداوسيما در پاسخ به 
پيام انتقادی یک کاربر در صفحــه تویيتر خود و در واکنش به 
ماجرای مائده هژبری نوشت: »1. من هيچ مسئوليتی در »صدا« 
و »سيما« ندارم. 2. دیروز با دیدن این کليپ منتشرشده، متاسف 
و ناراحت شــدم؛ نه اخالقی بود، نه حرفه ای و رسانه ملی بابت 

پخش این قبيل مصاحبه ها در گذشته هزینه سنگينی داده.«
سقوط آزاد رسانه

مســائل  تحليلگر  عبدی،  عباس 
سياسی و اجتماعی نيز در گفت وگو با 
ایرناپــالس در این باره گفته اســت: 
»وجود آســيب  مختص شبکه های 
اجتماعی نيست و هر پدیده دیگری هم 
منافع و هم آسيب دارد. مسأله اصلی 
این اســت که چگونه ما می توانيم این آسيب ها را کم کنيم؟ 
انگيزه ما برای کم کردن این آســيب ها بــه خودی خود دليل 
نمی شود که ما هر کاری را به نام مبارزه با آسيب های اجتماعی 
انجام دهيم و توجيه کنيم. هنگامی که فيلم اعترافات دختری 
که رقصش منتشر شده را پخش کردند، چرا فکر نکردند این 
اعتراف صداوسيما عليه خودش است؟ چون رفتار آن دختر چيز 
پنهانی نداشت.  این اقدام نشان داد آنان درکی از نتایج اخالقی و 

حتی عملی رفتارشــان ندارند. ســقوط آزاد سياست رسمی 
رسانه ای در ایران مدت ها است که آغاز شده.«

عدالت برای همه
محمود صادقی، عضو فراکسيون اميد 
مجلس نيــز در صفحــه تویيتر خود 
مطالبی با این مضمون نوشــت: »به 
رئيس محتــرم صداوســيما توصيه 
می کنم که دستور دهد یک مصاحبه 
هم با قربانيان آزارهای جنسی مربی 

صوت و لحن انجام شود.« 
بازی در زمين دشمن

دکتر اکبــر نصراللهی، اســتاد 
ارتباطــات و مدیریت رســانه  نيز با 
اشاره به دستگيری و پخش گریه و 
اعترافــات مائده هژبــری  در کانال 
شخصی خود نوشت: »دستگيری و 
پخش گریه مائده هژبری از تلویزیون 
بار دیگر ثابت کرده اســت که قوه قضائيه، ناجا و صداوسيما 
در30  ســال قبل مانده اند، افکار عمومی، اولویت ها و زمان 
مناسب را نمی دانند. بی تردید مقابله با مفسدان اقتصادی و 
مدیران ناالیق و تجارت آشــکار ســکس در اینستاگرام بر 
دستگيری این دختر اولویت دارد. این نوع اقدامات حتی اگر 
شــرعی  و قانونی  باشــد، غيرحرفه ای  و در زمان نامناسب 
صورت گرفت و با قاطعيت، بازی در زمين دشــمن است و 
ایران و اسالم هراســی را تقویت و خوراک مناسبی را برای 
رسانه های مغرض و دشمن آماده می کند. توصيه های اخير 
مقام معظم رهبــری به قوه قضائيه را یادآوری و پيشــنهاد 
می کنم  اگر دوستان صداوسيما خود را عقل کل و بی نياز از 
نقد و تغييــر می داننــد، حداقل قــوه قضائيــه و ناجا در 
تيم رسانه ای شــان  تجدید نظر کنند  و قضات و فرماندهان 
پليس هم  خود را بی نيــاز از فراگيری اصول و تاکتيک های 

رسانه ای ندانند.«

  مائده، آخرین محصول 
دستگاه ستاره سازی معکوس

سیامک رحمانی
روزنامهنگار

ماشين ستارهســازی تندروها از کار نمیافتد. آخریاش 
مائده هژبری است که از هزارتوی اینستاگرام با چند k فالوور، 
حاال تبدیل شده به یکی از مهمترین خبرهای روز مملکت. 
اســمش را دیگر همه میدانند و ماجرایش را شــنيدهاند و 
ماجرایش ترند شده است. طبيعی است که این جور وقتها، 
زمانی که رســانه-ملی یا جای دیگر به یکی نقش قربانی را 
هدیه میکنند، او ناخواسته محبوب میشود و البته در کنار 
این محبوبيت دشمنان و منتقدان تندوتيزی هم پيدا میکند، 
اما تحليلها راه به جایی نمیبرند و اســمی که ناگهان مثل 
صاعقه درخشيد، دیگر در ذهنها میماند و کارکرد خودش 
را پيدا میکند. چه بســا هزاران نفر به هواخواهی اش همان 
رفتار و حرکات او را بروز خواهند داد و چه بسا از فردا حرفها 
و واکنشهایش تبدیل خواهد شــد به نماد متفاوت بودن و 
استقالل و حقطلبی، بدون این که دليل محکمی برای همه 
اینها وجود داشته باشد، بدون این که احتماال حتی رسانه و 
مدیرانش بدانند که رفتارشان چه عواقبی خواهد داشت. اما 
ماشين ستارهسازی تازه ساخته نشده و پيش از این هم کم 
چهره و سلبریتی توليد نکرده. از فعاالن اجتماعی و رسانهای 
که گاهی با تخلفات ناچيز به بند افتادهاند و پروندهدار شدهاند 
تا بتوانند برای هميشــه مدعی و پرچمــدار فعاليت های 
سياسی-اجتماعی شوند، تا گمنامانی که با یک فيلم، یک 
اتهام ناگهان به شهرت و همه چيز رسيدهاند و هزینه ناچيزی 
که پرداختهاند، اصال تناسبی با تخلف و محبوبيت بعدیشان 
ندارد. نمونهاش وحيد خزایی است که از یک فيلم ویدیویی و 
چند عکس شناخته شــد و بعد از دستگيری از ایران رفت و 
حاال خدا میداند چقدر تعقيب کننده و فالوور دارد و کارهای 
مضحکش بــرای چند هزار جوان الگو و الهامبخش اســت. 
مثالش بچههایی که سر کليپ هپی خبرساز شدند و برایشان 
هياهویی راه افتاد که بيا و ببين. ماجرای بیاهميتی که اسم 
چند تا جوان را بر سر زبانها انداخت و بخش بزرگی از ملت 
پيگيرشان شدند. به خاطر ویدیویی که در زمان انتشار چندان 
هم بازتاب نداشت، اما انگار بعضی از دوستان تندرو بدشان 
نمیآید که مدام برای خودشــان مشــکل بتراشند و عليه 

خودشان چهره درست کنند.
یک ایده هم این اســت که بعضی از این پروندهسازیها 
در واقع برنامه از پيش تعيين شــده اســت. نمایشی برای 
قربانیســازی که در اصل قربانی، اسب ترواست و قرار است 
بعد از به شهرت و محبوبيت رسيدن به محافل و منافذ سخت 
و خصوصی راه پيدا کند و اطالعات جمع کند. موضوعی که 
اگر درست باشد، به خصوص سلبریتیهای محترم بابتش 
حسابی بازی میخورند. چه وقتی که برای چنين سوژههایی 
شلوغ میکنند و از قربانی-ها اسطوره میسازند و چه وقتی که 
بعدا اسطورههای خودساخته را روی سر میگذارند و شمع 
مجالس خود می-کنند، اما همين پروژه هوشمندانه هم باشد، 
بعيد اســت به زحمت و هزینهاش بيارزد. فکر کنيد که این 
الگوهای یکشبه چه آسيبی به جوانان و سبک زندگیشان 
میزنند و چطور ممکن است بسياری را به تندروی سياسی 
یا فعاليت های نامتعارف اجتماعی- یعنی بهانههایی که خود 
به خاطرش متهم شدهاند-  تشویق کنند و جامعه را ملتهبتر 
کنند. به خاطر چهار تا خبر که به دست آوردنش برای طالبان 

اطالعات چندان هم سخت نيست.
بابت این همه بیدرایتی باز هم باید به آن مسئوالن عزیز 
تبریک گفت و برای جامعه تأســف خورد که درنهایت همه 

زخمها و آسيبها و هزینهها را یک جا باید متقبل شود. 

یادداشت

فاضالب یاری به جای آبیاری
آبياری مزارع جنوب تهران با فاضالب شــهری 
موضوع جدیدی نيست و هر چند وقت یک بار هم 
درباره اش حرف هایی شنيده می شود. این موضوع 
این بار صــدای رئيس گروه ســالمت محيط و کار 
دانشــگاه علوم پزشــکی تهران را درآورده است. او 
گفته: »براســاس آخرین اطالعــات 37 تا 40 هزار 
هکتار زمين که بيشتر در جنوب تهرانند، زیر کشت 
هســتند. حدود 113 تا 115 هکتار نيز زمين زیر 
کشت با فاضالب شناسایی شده است.« او ادامه داده: 
»به دليل شــيب منطقه تمام فاضالب شهر تهران 
به ســمت جنوب تهران می آید، یعنی این ميزان 

فاضالب متعلق به کل شهر تهران است.«

زمزمه تعطیلی بیک 
در روزهای گذشته از وضع بد کارخانه بيک 
و ورشکســتگی و تعطيلی آن صحبت هایی 
شنيده می شد، اما مدیر کارخانه بيک خبرهایی 
مبنی بر تعطيلی کارخانــه را تکذیب کرده و 
گفته:   »کارخانه فعال است و همه 130 کارگر 
آن مشغول به کار هســتند.« البته آقای مدیر 
از این فرصت بــرای کمک گرفتن از دولت هم 
استفاده کرده و گفته: »برای دریافت ارز دولتی 
ثبت نام کرده ایم و اگر دولت مساعدت کند و ارز 
دولتی به این واحد قدیمی اختصاص دهد، همه 
قسمت های کارخانه فعال خواهد شد و توليد را 

با تمام ظرفيت ادامه خواهيم داد.«

 پخش اعترافات یكی از چهره های پر مخاطب فضای مجازی
 با واکنش های بسياری مواجه شد

 شاخ به شاخ 
سیما با اینستاگرام

هفته هـای  در   شـهروند  روزنامـه 
اخيـر در شـكل و محتـوا متحـول 
و  نظـرات  از  را  مـا  اسـت.  شـده 
 انتقـادات خـود بی نصيـب نگذارید 
و بـا مـا از طریـق شـماره پيامـک 

باشـيد تمـاس  در   5000262662
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محمدرضا عارف،  رئيس فراکسيون اميد گفت: »در مسائل ارزی بد عمل شد و تجربه شکست خورده مدیریت 
ارز در  سال 73 و ســال های 91 و 90 را دوباره به نوعی تکرار کردیم درحالی  که تجربيات موفقی درخصوص 
مدیریت ارزی در زمان دولت اصالحات موجود است که می توانســت مورد استفاده قرار بگيرد.« او ادامه داد: 
»مردم در همه سختی ها همراه نظام هستند. ما مسئوالن شاید تغيير کرده باشيم، اما مردم همان مردم هستند 
و نظام هم همان نظام است و ما می توانيم با وحدت و همدلی و ميدانداری افراد متخصص از گردنه های سخت 

عبور کنيم، به شرط آن که به گونه ای عمل نکنيم که اعتماد مردم به مسئوالن و حکومت سلب شود.«

محمدرضا عارف:  

 در مسائل ارزی
 بد عمل شد

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/45

اتمامصفحهآرایی
17/45

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟
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شهروند|  همه چيز از خط آخر یک »نامه« شروع 
شد: »دست شــما را برای ایراد این سخنان به موقع، 
حکيمانه و صحيح می بوســم و برای هر سياستی که 
مصلحت نظام اسالمی باشــد، در خدمت هستيم.« 
نامه ای که سردار قاسم سليمانی، فرمانده سپاه قدس 
به حسن روحانی نوشت و از مواضع رئيس جمهوری 

در قبال آمریکایی ها و صهيونيست ها قدردانی کرد.
ماجرا اما همين جا تمام نشــد. ایــن نامه موافقان 
و مخالفانی هم داشــت. حسام الدین آشــنا، مشاور 
رئيس جمهوری در حســاب کاربری خود در تویيتر 
نوشــت: » نامه ســردار به رئيس جمهوری مهمترین 
ســند هماهنگی مطلــق نيروی نظامــی و مدیریت 
سياســی کشــور تحت زعامت والیت امــر برای هر 
سياستی اســت که مصلحت نظام اسالمی باشد.« از 
طرف دیگر، حميد رسایی نيز در تویيتر خود نوشت: 
»به تاریخ که نــگاه می کنم، امثال اشــعث کندی و 
ابوموسی اشــعری یک عمر به امام علی )ع( خون دل 
دادند، یکی دوبار هم در حــرف و نه در عمل، مواضع 
درست داشتند، اما مالک اشــتر برای دست بوسی از 

آنها دستپاچه نشد.«

انتقادها به نامه و لحن آن )منظور دست  بوسيدن( 
آن قدر ادامه پيدا کرد که صفحه ســردار سليمانی در 
اینســتاگرام کليپی با هشــتگ #وحدت_حول_

دشمن منتشر کرد. این پست یک کپشن هم داشت: 
»بخشــی از توصيه رهبرمعظم انقالب به سرلشــکر 
ســليمانی درباره وحــدت«. کاربران بــاز هم بيکار 
ننشستند و به این پست واکنش نشان دادند. این بار 
هم ماجرا مخالف داشت و موافق. تکيه مخالف ها روی 
جمله آخر نامه بود و آن را دور از انتظار می دانستند و 
موافق ها هم از ضرورت اتحاد در شرایط فعلی کشور 

می گفتند. 
یکی از دنبال کنندگان صفحه قاســم ســليمانی 
در کامنتی نوشت:   »امثال رســایی باعث این وضع 
مملکت هستند. زنده باد سردار با بصيرت با سياست و 
شجاع حاج قاسم.« این کامنت بيشترین الیک را بين 
پيام های »کليپ معنادار« دریافت کرده است.  کاربر 
دیگری هم نوشته: »شما شــرافت خودتون رو ثابت 
کردید. نام ســردار واقعا برازنده شماست.« خيلی ها 
با الیک کردن این کامنت -بــه نوعی- خواهان پایان 

چندصدایی شده اند. اميدی هست؟

صفحه قاسم سليمانی به بازخوردهای نامه به رئيس جمهوری واکنش نشان داد

#وحدت_حول_دشمن

 فیلترینگ اینستاگرام
ضربه به روان جامعه 

غالمعلی جعفرزاده 
نماینده رشــت: فيلترینگ 
اینســتاگرام ضربــه بــه 
بيانگــر  و  جامعــه  روان 
ضعف حاکميت اســت. با 
فيلترکردن اینستاگرام راه های ارتباطی ما با جامعه 
و همچنين مــردم با همدیگــر را می بندند. عالوه 
بر این، کســب وکارهایی که در اینســتاگرام شکل  
گرفته، تعطيل می شود. این درحالی است که دنيا از 
فضای مجازی استفاده می کند اما ما آن را به نابودی 

می کشانيم.

مشکل سپنتا نیکنام حل شد؟
 محمد جواد کولیوند 
رئيس کميسيون شوراهای 
مجلس:   کميســيون های 
قضائی و سياســی مجمع 
تشخيص مصلحت نظام با 
بازگشت سپنتا نيکنام به شورای شهر یزد موافقت 
کرده اند. عمل کردن براساس قانون  سال 57 منجر به 
این می شود که ســپنتا نيکنام به شورای شهر یزد 

بازگردد.

عامل شوری آب خوزستان 
چیست؟

رئيس   عیسی کالنتری 
سازمان محيط زیست: اتفاق 
بدی که در خوزستان افتاد، 
آبگيری سد گتوند بود. این 
پروژه در زمان مرحوم آقای  
هاشمی کلنگ زده شد. در آن زمان هيچ اشکالی در 
اجرای آن نبود اما در زمان دولت نهم محل سد تغيير 
کرد. این کار باعث شد که گنبدهای نمکی به درون 
آب راه پيدا کنند. گفتند پوشــش ُرسی می دهيم و 
نمک را از بستر جدا می کنيم ولی با نخستين آبگيری، 
پوشش از بين رفت و آب شيرین کارون، شور شد. ما 
بخش اعظم آب خوزستان را با یک اشتباه مهندسی 

محرز شور کردیم.

سکه های ایرانی در عراق
جواد کریمی قدوسی،  
نماینده اصولگرای مجلس: 
در 2 ماه گذشته سه ميليون 
و 500 هزار ســکه از کشور 
جمع آوری و به ســليمانيه 
عراق ارسال شد. ســعودی ها برای جنگ اقتصادی 
عليه ایران در سليمانيه عراق قرارگاه زدند و 13 نفر را 
مامور کردند که در بازار تهران هر چه ســکه و دالر 
آوردند، خریداری کنند. این افراد ماموریت داشتند 
که هر چه سکه و دالر در بازار تهران بوده را حتی 20 
درصد باالتر از قيمت هم بخرند. فعال سپاه سه نفر از 

این افراد را دستگير کرده است. 


