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عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه  و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

رویداد

شــهروند|  این روزها آن قدر بحث 
»مائده« داغ است که هرطرف سر بزنی، 
با اسم و تصویرش روبه رو می شوی. این 
دسته گِل جدیدی که صداوسيما به آب 
داده، حاالحاالها قابليت پرداختن دارد. 
آنها به زیبایِی هرچه  تمام تر توانستند 
دختری 17ساله را در بوق و کرنا کنند 
و سر زبان ها بيندازند. کار حاال به جایی 
رسيده که روز گذشــته این مسأله در 
مجلس بازتاب داشت و حرِف »شکایت 

از صداوسيما« به ميان آمد.
انتقاِد رسانه ای ها از رسانه  ملی

پخــش اعترافات تلویزیونــِی مائده 
هژبری آن قدر مــورد انتقاد قرار گرفت 
که صــدای مجریــان صداوســيما و 
کارشناسان رسانه را هم درآورد. محمود 
ممنوع التصویر  مجــری  شــهریاری، 
تلویزیون با انتشــار یک ویدیو به انتقاد 
از صداوســيما پرداخــت و گفت: این 
رسانه هر روز بيشتر از قبل مخاطبانش 
را از دســت می دهد. رضا رشيدپور هم 
پيش از این در برنامه »حاال خورشيد« 
گفته بود: حواستون فقط به شاخ های 
مجازی نباشه، به سرشاخه های واقعی 
هم باشه! محمدمهدی فرقانی، رئيس 
دانشــکده ارتباطات عالمــه هم مثل 
رئيس دانشکده صداوســيما به رفتار 
تلویزیــون انتقاد کــرد. او در این مورد 
گفــت: »به طورکلی می تــوان گفت 
عملکرد صداوســيما در این خصوص 
بيــش از آن که منافعی نصيب کشــور 
کند، باعث شد نزد افکار عمومی نتيجه 
معکوسی داشته باشــد؛ چراکه اساسا 
چنيــن اقداماتی آن هم بــدون توجه 
به تبعاتش در  شــأن و تراز رسانه ملی 
نيست و این گونه برخوردها و رفتارهای 
رســانه ای عالوه بر هزینه سازی برای 
کشــور موجب بی اعتمادی و کاهش 
مخاطبان رســانه ملی خواهد شد که 
این رویکــرد برخالف سياســت های 
تبيين شده برای صداوسيماست.« این 
البته اولين و آخرین رومخِی تلویزیون 
نيست. صداوسيمایی ها در این زمينه 

ید طوالیی دارند. 
»پویول« و موهای غم انگيزش!

هنوز هم قصه پویــول برای خيلی ها 
ناتمام مانده. بعضی ها می گویند کاش 
برنمی گشت  هيچ وقت  فردوســی پور 
و ســر تصميم خود می ماند. برخی هم 
در مقابل، طرِف تلویزیون را می گيرند 

و بــا تکيه بر صحبت هــای ميرباقری، 
معاون ســيما به ابالغيــه ممنوعيت 
حضور چهره های پرخــرج خارجی در 
صداوســيما اشــاره می کنند، اما واقعا 
ماجرای پویول چه بود و چرا صداوسيما 
روی اعصاب همــه مــا راه رفت؟ روز 
بازی با اسپانيا در ابتدا گفته شد؛ چون 
پویول از اسپانسر برنامه »بيست هجده« 
پولــی نگرفته، نمی خواهــد در برنامه 
شرکت کند. کمی بعدتر گفتند شرایط 
اقتصادی کشــور خراب است و پویول 
پول بسيار زیادی طلب کرده و مدیران 
صداوســيما هم جلوی این مســأله را 
گرفته اند. در آخر البتــه بحث مو های 
بلند و پيراهن آســتين کوتاه پویول به 
ميان آمد و گفته شــد کــه دليل عدم 
حضور این بازیکن اسپانيایی در برنامه 

زنده تلویزیون همين موارد است. 
 تماشای فوتبال، کنار ستاره

  مربع مثلث،  ذوزنقه و...
رومخی های صداوسيما تمامی ندارد. 
آنها در این مســأله خبره انــد؛ چطور؟ 
صداوســيما لطف کــرده و بازی های 
جام جهانــی را با اعمال شــاقه برایمان 
پخش می کند؛ آن قدر که به ســختی 

می تــوان ميــان انبــوه زیرنویس ها و 
لوگوها و ميان برنامه ها و تبليغات ستاره 
و مربعی، تــوپ و بازیکنــان فوتبال را 
تشخيص داد. کمتر کسی از این قابليت 
برخوردار است. اگر شما جزو آن دسته از 
افرادی بودید که می توانيد مسير حرکت 
بازیکنان را تشــخيص بدهيد و روح و 
روان تــان درمواجهه با انبــوه پيام های 
تبليغاتی له نشده، به ما اس ام اس بزنيد، 
تا در قرعه کشــی »ســتاره مربع، مربع 

ستاره« شرکت کنيد.
 برنامه هایی به نام »به وقت جام«

 و »روایت مردم«
تلویزیون پيش از پخــش بازی های 
جام جهانی بــرای ما ویــژه برنامه های 
خاصی تدارک دیده. مستندهایی مثل 
»به وقت جــام« و »روایت مردم« که با 
انتقادات بســياری مواجه شد. هردوی 
این مستندها کارکردی سياسی دارند 
و به تمام وقایع بــا ایدئولوژی ویژه خود 
نگاه می کنند. این مســتندها درحالی 
پيش از بازی ها یا بعضا بين بازی ها پخش 
می شود که ویژه برنامه اصلی تلویزیون 
)بيســت هجده( معموال از کمبود وقت 
رنج می برد! در مســتند »روایت مردم« 

حســين یکتا و همکارانش دوربينی در 
دست می گيرند و به کارگاه ها، توليدی ها 
و بازار سر می زنند و با مردم هم صحبت 
می شــوند  و از مشــکالت می گویند. 
پخش ایــن برنامه در شــرایط حاضر، 
انتقاد بســياری همراه داشته. غالمعلی 
جعفرزاده، نماینده رشت ضمن انتقاد از 
ساخت »روایت مردم« در شرایط فعلی 
گفته: صداوســيما به مثابه یک حزب 
سياســی درحال بهره برداری از شرایط 
فعلی کشور به نفع یک جریان است. این 
مجموعه اوج بی تدبيری صداوسيما در 
شــرایط فعلی را نشان می دهد که آنتن 
خود را در اختيار عده ای گذاشته  که به 
شــکل کاماًل واضحی دنبال چيزی جز 
ماهی گرفتن از آب گل آلود در شــرایط 
فعلی نيســتند. »به وقت جام« هم نام 
دیگرمســتندی اســت که توسط تيم 
برنامه »ثریا« ساخته شــده. این برنامه 
برعکس اســم و زمان پخشش ربطی به 
فوتبال ندارد. فوتبال برایش ابزاری است 
که به مدد آن رویکرد خود را تبليغ کند. 
در واقع این مســتند به بهانه بازی های 
سياســت گذاری های  جام جهانــی، 
کشورهای مختلف حاضر در جام جهانی  
را انتخاب و متناسب با رویکرد خود نقد 

می کند.
 جناب صداوسيما! 

َدم از کدام حق قانونی  می زنيد؟
محمدحســين رنجبــران، مدیرکل 
روابط عمومی صداوســيما در واکنش 
به حواشی مستند »بيراهه« گفته: »این 
وظيفه ذاتی رسانه ملی و خواست مردم 
به ویژه خانواده هاســت کــه اطالعات 
بيشتری درخصوص آسيب های فضای 
مجازی داشــته باشــند و نمی توانيم 
وقتی مسئوالن مربوط در حوزه فضای 
مجازی به وظایف خود در ســاماندهی 
فضای مجازی عمــل نمی کنند ما هم 
بنشينيم و دســت روی دست بگذاریم 
و برنامه های آگاهی بخش به خانواده ها 
ارایــه نکنيم.« بــا توجه بــه واکنش 
رنجبران و به کار بــردن واژه »مردم« 
می تــوان گفــت اهالی صداوســيما 
شناختی از افکار عمومی ندارند. چراکه 
با پخش بيراهــه و اعترافات تلویزیونی 
یک دختر 17ساله  تصویر غيرموجهی 
از خود بين مخاطبــان و افکار عمومی 
به جا گذاشــته اند. آنهــا متخصص راه 

رفتن روی اعصاب مردم اند.

»گریه کن« سیخی چند؟

امیرهاتفینیا
روزنامهنگار

شهروند|  »گریه کــن نداری، وگرنه خودت 
مصيبتی.« ایــن یکی از دیالوگ هــای مجيِد 
سوته دالن اســت که حاال انگار در مورد مردم 
قبایل غــرب آفریقا صدق می کنــد، چون آنها 
با اینکه غرق در بدبختی انــد، دنبال گریه کن 
می گردند. هرچــه تعداد گریه کن ها بيشــتر 
باشد، مراسم خفن تری برپا شده است. در واقع 
گریه با صدای بلند برایشان افتخار می آفریند 

و آدم ها می توانند با آن به یکدیگر پُز بدهند. 
اصال شــيون های غيرمنتظره جزو رســم و 
رســوم اهالی غرب آفریقا محسوب می شود و 
نمی توانند به راحتــی از کنارش بگذرند. حتی 
اگر آنها در مراســم تدفين اشــکی در بساط 
نداشته باشــند، باید فکری به حال خودشان 
بکنند و با اشــک فراوان حاضر شــوند، چون 
اشــک زیاد نشــانه احتراِم فرِد از دست رفته 
است و به همين دليل اشک نریختن قابل قبول 

نيست!
همين مسأله باعث شــده که گریه کردن در 
قبایل غرب آفریقا تبدیل به یک شــغل شود. 
افراد زیادی هرســاله آمــوزش می بينند تا با 
حضور در مراسم تدفين اشک بریزند و احترام 

متوفی را به رخ اطرافيان بکشند!
 این گریه و زاری هــا البته متر و معيار خاص 
خود را هم دارد؛ مثال با پول بيشتر در کشوری 
مثل غنــا می توان گریه کن هــای زیادی را در 
اختيار گرفت تا از اول تا پایان مراســم یک ریز 
اشــک بریزند و ناله کنند. غنایی ها آن قدر به 
نحوه برگزاری مراسم عزا اهميت می دهند که 
خيلی اوقات هزینه اش از مراســم عروسی هم 

بيشتر می شود.
شاید شــما تا به این جای کار یاد فيلم »چند 
می گيری گریه کنی« خودمان افتاده باشــيد. 
فيلمی کــه در آن یک پيرمرد چون دوســت 
و فاميلــی ندارد، ســراغ آدم هایی مــی رود تا 
بعد از مرگ بــه احترامش گریــه کنند. برای 
همين، برپایی مراســم خود را به یک موسسه 
تشریفات مجلس واگذار می کند، چراکه دنبال 

»شکوهمند ترین مراسم ختم ممکن« است. 
این فيلم  ســال 84 ساخته شــد و در زمان 
اکران برای بســياری جالب و خنده دار بود. در 
واقع پيش از ســاخت این فيلــم کمتر درباره 
موسســات برگزارکننده مراسم ترحيم حرفی 

به ميان آمده بود.

یادداشت

استعفای جهانگیری و نهاوندیان 
چه پشتوانه ای دارد؟

در پی انتشــار مطلبی در روزنامه اعتماد به تاریخ 
19 تيرماه تحت عنوان »پشــت پرده انتشار شایعه 
کناره گيری جهانگيــری از دولت؛ آیــا نهاوندیان 
جایگزین ســيف می شــود؟« دبيرخانه شــورای 
اطالع رســانی دولت با تکذیب انتخاب نهاوندیان 
به عنوان رئيس بانک مرکزی اعــالم کرد که روابط 
جهانگيری و نهاوندیان، هميشــه بر پایه همکاری 
نزدیک و صميمانه بوده اســت. در بخشــی از این 
اطالعيه آمده اســت: »اصل خبر پيشنهاد ریاست 
بانک مرکزی به  دکتر نهاوندیان صحت ندارد. روابط 
آقای دکتر جهانگيری و دکتر نهاوندیان، هميشه بر 
پایه همکاری نزدیک و صميمانه بوده است.  جایگاه و 
کيفيت رابطه آقای جهانگيری با رئيس جمهوری نيز 
هرگز به گونه ای نبوده است که ایشان نياز داشته باشد 
با تهدید به استعفا، نظر خود را به کرسی بنشاند. الزم 
است همه رسانه ها و جناح های سياسی در شرایط 
تهدید خارجــی، هّم وغم خود را در مســير تحقق  
وحدت و  انسجام ملی و حمایت از دولت قرار دهند.«

آخرین خبرسازی های تلویزیون؛ از موی »پویول« و »به وقت جام« تا اعترافات »مائده«  و ...

سیاهه رفتار غیر متعارف سیمای ملی

شــهروند| ماجرای مائده هژبری، دختــری که در  
اینستاگرام در زمينه رقص فعال بوده، بازتاب گسترده ای در 
داخل و خارج از کشور داشته است. در خارج رسانه های مهم 
به این موضوع پرداختنــد و در داخل نيز واکنش ها به این 
موضوع همچنان ادامه دارد؛ برخی از آن دفاع کرده و برخی 
دیگر انتشار اعترافات از سوی صداوسيما را نقد کردند. در 
ميان واکنش های صورت  گرفتــه، واکنش وزیر ارتباطات 
و یک عضو ناظر مجلس بر صداوسيما جالب توجه به نظر 

می رسيد. در پایين به این واکنش ها پرداخته ایم.  
خوراک  سياسی  برای »کفتار های سياسی«  

روزنامه کيهــان درباره ماجرای مســتندی با عنوان 
»بيراهه« به قلم جعفر بلوری نوشت: انتخاب آن قسمت 
از صحبت های دختر نوجوان که  گریه کنان ابراز پشيمانی 
می کند، برای مســتند، دل هر انســانی را می رنجاند و 
همين حس گاهی، برای پيداشدن سروکله »کفتارهای 
سياسی« که نه انسانيت سرشان می شود، نه حقوق زن 
و دختر می فهمند، کافی است. آنها مترصد فرصتند تا در 
جامعه »بحران آفرینی« کنند. در ادامه یادداشت نوشته 
شــده که »نه قتلی صورت گرفته، نه تجاوزی رخ داده، 

نه کســی را به  دار آویخته اند و نه به کســی سيلی زده و 
شکنجه اش کرده اند.«

شكایت از صداوسيما 
یک عضو ناظر مجلس در شورای نظارت بر صداوسيما 
از بررسی اقدام صداوســيما در پخش مستند بيراهه و 
نشان دادن اعترافات، در جلسه دوشنبه هفته آینده این 
شورا خبر داد. غالمرضا کاتب در این مورد گفت: حتما به 
قصور نيروی انتظامی به دليل دراختيارگذاشتن جزیيات 
اعترافات )م. ه( رســيدگی خواهد شــد. عالوه بر آن، به 
اشتباه پليس فتا نيز رســيدگی خواهد شد. کاتب که با 
ایسنا گفت وگو می کرد، از برخورد با مسببان و مقصران 
برنامه ساز در صداوسيما خبر داد و افزود: در نشست هفته 
آینده با دعوت از مدیران صداوسيما به ویژه مدیر شبکه 
یک و سایر شبکه هایی که احتماال این مستند توسط آنها 
پخش شده اســت، از آنان درباره این اقدام غيراخالقی و 
غيرحرفه ای توضيح خواهيم خواست و به نسبت قصور 

انجام شده با متخلفان برخورد می کنيم.
منافعشان به خطر افتاده

محمدجــواد آذری جهرمــی نيــز در گفت وگویی 

رادیویی و با اشاره به پشت پرده ماجرای هژبری گفت: 
پيش کشيدن موضوع دخترخانمی که در اینستاگرام 
فعال بود و فيلتر این شبکه اجتماعی، حاصل تصميم 
اتاق فکرهایی بود که منافعشان از موضوع شفاف سازی 
ارزی به خطــر افتاده اســت، البته نــه این که بگویم 
صداوسيما و مسئول محترمی که در این موارد مصاحبه 
کرده است، اتاق فکر هستند. وقتی فضای کشور روی 
مطالبه شفاف گرایی قرار گرفته تا تکليف ارزهایی که 
گرفته شــده، مشخص شــود، یک باره خانمی تبدیل 
به سوژه خبری بزرگی می شــود که کل دنيا شروع به 
صحبت کردن درباره او می کنند که به نظر من طبيعی 

نيست.
پخش بازجویی چه فایده ای دارد؟

همزمان محمدرضا عارف عضو اصالح طلب مجلس 
نيز، در نشســت خبری دیروز خود با اشــاره به پخش 
اعترافات در رسانه ملی گفت:   چيزی که از اهميت بسيار 
زیادی برخوردار اســت، این است که آیا اعالم یک خبر 
و یک بازجویی و محاکمه در رسانه ملی کمکی به حل 
مسائل فرهنگی و ارتقای آن می کند یا تنها باعث ایجاد 
مسأله می شود؟ عارف ادامه داد: گاهی دولت مواردی را 
مطرح می کند که انعکاس آن در جامعه به کمک رسانه 

نياز دارد اما این اتفاق رخ نمی دهد.

واکنش های رسمی به ماجرای مائده هژبری همچنان ادامه دارد

پس لرزه های یک اعتراف تلویزیونی
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 علی اکبر والیتی، مشاور امور بين الملل رهبر معظم انقالب در بدو ورود به مسکو، درپاسخ به این سوال 
که همزمانی سفر نخست وزیر رژیم صهيونيستی به روسيه را با سفر خود چگونه ارزیابی می کند، گفت: 
آقای نتانياهو دوره گردی است که هر روز به یک نقطه از جهان سفر می کند و اظهارات بی پایه و منطقی را 
هم بيان می کند. کار این آدم کم کم به جایی رسيده که دیگر کسی برای حرف های او اهميتی قایل نيست، 

لذا وجود یا عدم حضور او در روسيه هيچ تاثيری بر ماموریت استراتژیک ما ندارد.

علی اکبر والیتی:

 نتانیاهو
 دوره گردی با 
حرف های بی اهمیت 

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/45

اتمامصفحهآرایی
17/45

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

را  امن  محل های  اتاقی ،  هر  در 
مشخص کنيد  ) مثالً زیر یک ميز 
محكم یا کنار ستونها یا دیوارهای 

مجاور آنها(. 

ب
زتا
با

تحریم ها به اندازه ای که فکر 
می کنید نیست

قاضی  زاده  سيدحسن   
 هاشــمی، وزیر بهداشت 
می گوید: ســتاد تدابير ویژه 
برای تأمين دارو و تجهيزات 
پزشکی در شــرایط تحریم 
برنامه هایی دارد و درعين حــال اميدواریم بتوانيم از 
سوی بانک مرکزی و سایر بانک های عامل، حمایت های 
کافی را دریافــت کنيم تا بخــش دارو و تجهيزات با 
کمترین آسيب روبه رو شود. او همچنين گفته؛ از نظر 
رئيس جمهوری آمریکا، این تحریم ها، شدیدترین و 
بی رحمانه ترین نوع تحریم است، اما از نظر ما، تحریم در 
قرن 21 به شــدتی کــه او تصور می کند، نيســت، 
مخصوصا برای کشــوری مانند ایران که با 15 کشور 

همسایه بوده و چنددهه تجربه تحریم را داشته است.

دل مردم را خالی نکنید
حجت االســالم  سيد 
محمد غروی، عضو جامعه 
مدرسين حوزه علميه قم 
گفته؛ این طور نيســت که 
کســی از تضعيف دولت 
بتواند سودی ببرد. توفيق دولت، توفيق نظام است. 
عدم توفيق دولت هم عدم توفيق نظام محســوب 
می شود. همه جناح ها باید متوجه شرایط حساس 
کشور باشــند، دل مردم را خالی نکنند. االن وقت 

پرداختن به اختالف سليقه ها نيست.

 قانون درباره »شل حجابی«  
چه می گوید؟ 

ســعيد  ســردار   
منتظرالمهدی، سخنگوی 
ناجا می گوید:حجاب مبتنی 
بر قوانين کشــور اســت و 
تمامی دستگاه ها، نهادها، 
افراد و ســازمان ها باید برای ترویج عفاف و حجاب 
پيش قدم باشند. شــل حجابی، هنجارشکنی و 
بدحجابی برخی از افــراد هيچ ارتباطی با باورهای 
آنان ندارد بلکه این اقدامات براساس اميال آنها بروز 

می کند. مردان و زنان ما بالفطره دینمدارند. 

خبر خوش برای خانواده های 
دارای دو معلول

انوشــيروان محسنی 
 بندپی، رئيس ســازمان 
گفت:    کشــور  بهزیستی 
بــرای حمایــت از تهيه 
خانواده های  برای  مسکن 
دارای دو معلول به بــاال 30 ميليون تومان کمک 
بالعوض توسط سازمان بهزیستی به این خانواده ها 

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

باشـيد تمـاس  در   5000262662


