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عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه  و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

رویداد

منت چه را بر سر مردم 
مي گذاريد؟

واكنش محمدرضا گلزار به شــائبه تقلب در مســابقه 
»برنده باش« عالي اســت. او  مقابل دوربین ایســتاده و 
جمالت تند و تیزش را پشت ســر هم به زبان مي آورد.  او 
قصور را پذیرفته، چون چاره اي جــز این ندارد، اما خیلي 
زود بحث را به بیراهه مي كشــاند با عبارت مردم! عبارات 
به كار گرفته شده توسط مجري »برنده باش« عالي است. 
او مي گویــد در برابر هجمه ها آســیب نخواهد دید، چرا 
كه از بطن مردم است و همیشــه پاي آنها ایستاده است. 
كجا؟ نمي دانیم. البته كه هر شهروندي كارش را درست 
انجام بدهــد باید مورد تحســین قرار بگیــرد، اما »پاي 
مردم ایســتادن« تركیب سنگیني اســت؛ که هرکس 
مجاز به استفاده از آن نیســت. جناب گلزار كه با خودرو 
الكچري اش وارد استودیوي ضبط »برنده باش« مي شود و 

دستمزد نجومي مي گیرد، كجا پاي مردم ایستاده؟  
در عین حال اما جالب ترین بخش از سخنان گلزار جایي 
اســت كه او منت كمك كردنش به شركت كننده ها براي 
راهیابي به مراحل باالتر را بر سر مردم مي گذارد. این یك 
سوءتفاهم بزرگ  است؛ جایي كه جناب مجري سرشناس 
از كیسه اسپانسر برنامه مي بخشد، اما براي خودش وجهه 
و اعتبار مضاعف دســت و پا مي كند. در همه آن لحظاتي 
كه گلزار با راهنمایي هایش شــركت كنندگان را به پیش 
مي برد، خیلي از عوام در خانه از ســخاوت و بخشندگي او 
تمجید مي كنند؛ در حالي كه آقاي سوپراســتار ریالي از 
جیب خودش هزینه نمي كند. این حامي مالي اســت كه 
چك مي كشــد و صد البته كه خود اسپانســر هم  درصد 
اندكي از عوایدش از مراحل گزینشي مسابقه را به برندگان 
نهایي مي بخشــد. در نهایت اما آقاي گلزار ترفیع درجه 
اجتماعي پیدا مي كند. حاال ظاهرا خود او هم تحت تاثیر 
بذل و بخشش اش از جیب دیگران قرار گرفته و منتش را 
بر ســر مردم مي گذارد. حاال بگذریم از شوي  تالش براي 
افزایش نرخ مطالعه؛ آن هم با سواالتي از جنس ممنوعیت 

جویدن آدامس در سنگاپور!
مسأله فقط مســئوالن این برنامه نیست، بلكه به نظر 
مي رســد جامعه ما به شــكل عمیقي درگیر آفت »خود 
مهم پنداري« شده اســت. خیلي ها كه حاال ممكن است 
كم وبیش موفق هم باشند، تصوري بسیار فراتر از جایگاه و 
اثرگذاري واقعي شان در ذهن دارند و گمان مي كنند چرخ 
روزگار بدون آنها نمي چرخد. اینها بر سر عالم و آدم منت 
دارند.   حسین هدایتي هم از بزرگترین گلریزان تاریخ با 
حضور پنج میلیون پرسپولیسي براي تسویه بدهي هایش 
حرف زده اســت. گویا توهم خدمت به مردم و طلبكاري 
از آنها چنان اســت كه حتي اخاللگر اقتصــادي با اتهام 
بدهــي 1500 میلیارد توماني هم انتظــار دارد هواداران 
براي خالصي او تالش كننــد و از جیب مایه بگذارند! این 
یعني پورشــه اش را طارمي خریده، پزش را هدایتي داده 
و حاال تاوانش را ملت باید بدهند. بامزه تر از این هم ممكن 
است؟ آدم ناخودآگاه یاد سردار آزمون مي افتد كه بعد از 
جام  جهاني مي گفت: »از تعطیالت مان زدیم و براي شما 
بازي كردیم.« ببینید كار به كجا كشیده كه فوتبالیست 
23ساله غرق در ناز و نعمت و شــهرت، بابت بازي كردن 
در تورنمنتي به اعتبار جام  جهاني هم بر ســر مردم منت 
مي گذارد. نه فقط مسئوالن و سلبریتي ها، كه این ویروس 
به جــان خیلي از مــا معمولي ها هم افتــاده؛ ما كه فكر 
مي كنیم خیلي آدم هاي مهم و موثري براي جامعه هستیم 
و همیشه از زمین و زمان طلبكاریم. ما كه گمان مي كنیم 
همه وظایف فردي مان را در قبــال دیگران انجام داده ایم 

و تحت هر شرایطي این بقیه هستند كه به ما بدهكارند.
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شناسايی رأی دزد
رئیس پلیس فتای ناجا با تشــریح نحوه 
تقلب صورت گرفته در نظرسنجی پیامکی 
صداوســیما میان دو برنامه »نود« و »برنده 
باش«، از شناسایی یک نفر در این خصوص 
خبــر داد. ســردار وحیــد مجیــد گفت: 
»رسیدگی به این پرونده برمبنای شکایت 
قسمت حقوقی صداوسیما و یکی از مدیران 
و تهیه کننــدگان تلویزیونی بــه پلیس فتا 
ارجاع شــد. کارآگاهان و مســتندبرداران 
پلیس فتــا؛ اپراتور و شــرکت ارایه دهنده 
خدمات USSD را شناســایی و تحقیقات 
خود در این زمینه را آغاز کردند، تحقیقات 
انجام شد و نهایتا متوجه شدیم که از لحاظ 
فنی ثبت امتیاز بــرای آن برنامه، به صورت 
اتوماتیک و خارج از فرآیند انجام شده است. 
با شناســایی آی پی مداخله گــر به یک نفر 
رسیدیم که در شــرکتی که پیمانکار تولید 
این نرم افزار و فرآیند سیســتم نظرسنجی 
بود، مشــغول بــه کار بــود که ایــن فرد 

شناسایی شد.«

 
تنش در مجلس برای يک ديدار
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علی عسگری، عضو دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای، در واکنش به حکم دادگاه ابوالفضل 
قدیانی مبنی بر مطالعه و رونویسی از برخی کتاب های مرتبط با رهبر انقالب گفت: »انتشار آثار مرتبط با رهبر 
معظم انقالب برای آشنایی با رأی و اندیشه و نیز زندگی و سیره اخالقی و اجتماعی معظم له است و بکارگیری 
آن به عنوان مجازات یک مجرم بدسلیقگی است. همچنین دفتر تنظیم و نشر آثار رهبر معظم انقالب هیچ 
توصیه ای به دادگاه ها برای مطالعه اجباری آثار رهبر انقالب توسط محکومان  ندارد و این کار را مغایر با اثربخشی  

      و     روح کار   فرهنگی می داند.«

توصیه ای به دادگاه ها 
برای مطالعه اجباری 
 آثار رهبر انقالب 
وجود ندارد
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بستن کمربند می تواند خطر 
مرگ و مير را در سرنشينان 

صندلی عقب، ۲۵ تا ۷۵ درصد 
کاهش دهد.
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 کسی که تهمت بزند را
 حالل نمی کنم

صــادق آملــی 
 الريجانی، رئیس سابق 
»گاهــی  قوه قضائیــه: 
دشمن بیرونی و جاهل 
درونــی مشــکل ایجاد 
می کند. دشــمن شــایعه کرد دختر رئیس 
قوه قضائیه جاسوس است. صبیه ما می رفت و 
می گفتند شما از زندان آزاد شدید. عزیزی از ما 
حاللیت طلبید، من گفتم عهد کردم از کسی 
که تهمت بزند، نمی گذرم و کســی را هم که 
حرف ناحقی را شــنید ولی دفاع نکرد، حالل 

نخواهم کرد. «

 دولت آماده کمک
 به قوه قضائیه  

آشنا،   حسام  الدين 
مشاور رئيس جمهوری: 
اعتمــاد مقــام معظم 
رهبری به حجت االسالم 
رئيســی در حدی است 
که مسئوليت سنگين قوه قضائيه را به ایشان 
واگذار کرده اند و این ميزان از اعتماد رهبری 
به طور طبيعی برای دولت هم حجيت دارد و 
دولت هــم، آمادگی کامل را بــرای کمک به 
قوه قضائيه در بسط عدالت، حقوق عمومی و در 
مواجهه با فساد و تعارض منافع دارد. )باشگاه 

خبرنگاران(

عیدی به بدحساب ها
ســردار کمــال  
هاديان فــر، رئیس 
پلیس راهور کشورگفت: 
»بــه تمامــی نیرو های 
راهور ابالغ شده است از 
۲۸ اسفند هیچ خودرویی دارای جریمه باالی 
یک میلیون تومان در جاده ها توقیف نشــود، 

)صدا و سیما(

میوه و تره بار به جای آجیل
سازمان  عامل  مدير 
میادين میوه و  تره بار 
»با  تهران:  شــهر 
برخی  کــه  وجــودی 
اصنــاف ماننــد آجیل 
 فروش ها و شــیرینی فروش ها اعالم کرده اند 
میزان فروش آنها ۴۰ تا ۶۰ درصد در آســتانه 
نوروز کاهش یافته است، میادین میوه و تره بار با 
رونق مواجهنــد و حتی میزان فــروش این 
میادین، امســال ۳۰ درصد نســبت به  سال 

گذشته بیشتر شده است.«

آن طور که خبرگزاری ها نوشته اند، دیدار 
اعضای ليست اميد با رئيس جمهوری اسبق 
کشور باعث شــده که دیروز صحن علنی 
خانه ملت به تنش کشيده شــود. ماجرا از 
آن جا شروع شده که محمدمهدی زاهدی 
نماینده کرمان این دیــدار را خالف منافع 
ملی اعــالم کرد و محمــد وکيلی نماینده 
تهران هم ساکت نماند و در جواب او گفت: 
»خالف منافع ملــی آنجایی صورت گرفت 
که تنگ نظری برخی، سرمایه های انسانی 
را به حاشيه برد. خالف منافع ملی آنجایی 
صورت گرفت که رئيس جمهوری 8ســاله 
این کشور همچنان در گوشه و کنار کشور 
سخنرانی می کند و مرزهای رسمی کشور 
را زیر سوال برده است؛ نه رئيس جمهوری 
که سال ها گوشه ای نشسته و جز دعوت به 

وحدت کاری نمی کند.«
بعــد از صحبت هــای وکيلــی برخی 
نماینده های اصولگرا به جایگاه هيأت رئيسه 
هجوم بردند. مجتبــی ذوالنوری ميکروفن 
وکيلی را به سمت خود کشيد تا سخنرانی 

کند، اما وکيلی اجازه ایــن کار را به او نداد. 
ذوالنوری سپس به سمت صندلی مطهری 
رفــت و از ميکروفن مطهــری فریاد زد که 
از صبــح تذکر اصــل 75 داریــم اما نوبت 
ندادید. چرا به وکيلی اجــازه دادید؟ تعداد 
نمایندگان در جایگاه هيأت رئيســه لحظه 
به لحظه رو بــه افزایش رفــت. در همين 

گيرودار کریمی قدوسی به سمت ميکروفن 
وکيلی رفــت و از غفلت او اســتفاده کرد و 
گفــت: »خاتمی این همه خــون ریخته و 
فتنه کرده...« بالفاصلــه وکيلی ميکروفن 
را از او گرفت و شــروع به جــواب دادن کرد 
اما کریمی قدوســی و مجتبــی ذوالنوری 
همچنان بر ســر علــی مطهــری فریاد 

می زدند. وقتی نماینده هــای اصولگرا اوج 
گرفتنــد، اصالح طلبــان مجلــس هم به 
جایگاه هيأت رئيسه آمدند تا طرف مقابل را 
بی جواب نگذارند. از این لحظه به بعد هرکدام 
از طرفين برای چند ثانيــه ميکروفن ها را 
می گرفتند، روشن می کردند اما حرفشان به 
انتها نمی رسيد و طرف دیگر ماجرا ميکروفن 
را از آن خود می کرد. علــی مطهری که تا 
اینجای کار سعی کرده بود به عنوان رئيس 
جلسه دوطرف ماجرا را آرام کند، درنهایت 
تصميم گرفت که از خود اقتدار بيشــتری 
نشــان بدهد، بنابراین ميکروفن را روشن 
کرد و گفت: »اخطــار آقای وکيلی وارد بود. 
آقای خاتمی ممنوع المالقات نيست بلکه 
ممنوع التصویر است که آن هم مبنای قانونی 
ندارد. لطفا بنشينيد سرجایتان.« با این وجود 
اغلب نماینده ها ترجيح می دهند ننشينند 
سرجایشــان و به بحث و درگيــری ادامه 
بدهند، بحثی که تقریبا نيم ســاعت دیگر 
هم ادامه پيدا کرد و درنهایت با تغيير دستور 

جلسه تمام شد.

روز گذشته در حالی مراسم معارفه سید ابراهیم رئیسی به عنوان 
رئیس قوه قضائیه برگزار شد که حضور او در توییتر بیش از پیش 
مورد توجه کاربران این فضا قرار داشــت. توییتر که مدت هاست 
صحبت از رفع فیلتر آن مطرح است، همچنان محلی است برای 
حضور ریاســت قوه قضائیه و این مورد امیدواری های بســیاری 
را به کاربران داده تا شــاید فیلترینگ این فضا برداشــته شود و 

سیاست های موجود در این باره تغییر یابد.
 محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا در توییتی با اشاره به این 
امر نوشت: »وقتی رئیس محترم جدید #قوه_قضائیه - جناب 
آقای #رئیسی - هم عضو #توییتر است و هم صفحه #اینستاگرام 
دارد، معنایش این است که از این پس عاشقان #فیلترینگ این 
دو رسانه نمی توانند از مدیران ارشد دستگاه قضائی باشند و این 
یعنی یک گام به جلو.«از ســوی دیگر، پس از آن که رهبرمعظم  
انقالب طی حکمی ســید ابراهیم رئیســی را به عنــوان رئیس 

جدید قوه قضائیه منصوب کردند، حساب شخصی او در توییتر، 
عنوان ریاست قوه قضائیه جمهوری اســالمی را در کنار تولیت 
آستان قدس رضوی قرار داد و از سوی دیگر توییت های او همچنان 
ادامه داشت که نشــان می داد او همچنان در توییتر حاضر است. 
او در توییتی در روزهای اخیر نوشته است: »آن چه در حکم مقام 
معظم رهبری آمده منشور کاری همه همکاران بنده در دستگاه 
قضائی در این دوره است. مردم در اجرای عدالت همچنان نگرانند 
و خواســت و مطالبه مردم آن است که در سطوح مختلف اجرای 
عدالت را بیش از گذشته ببینند« یا در توییتی دیگر نوشت: »هیچ 
دستگاهی را در کشور نمی شناسم اال این که وظیفه پیشگیری در 
وقوع جرم را دارد. همه باید ساز و کارهای دیگری را تعریف کنیم. 
این قضیه کمک جدی مجلس را می طلبد. پیشنهادات اصالحی 
داریــم و آن را تقدیم خواهیم کرد.« از جملــه دیگر مواردی که 
می توان آن را به عنوان نشانه ای از بهبود وضع در این حوزه دانست، 

صحبت های جواد جاویدنیا، معاون فضای مجازی دادستانی کشور 
اســت که در تازه ترین اظهاراتش چارچوب قانونی فعالیت کردن 
در بسترهای فیلترشده را جرم ندانسته و گفته است: »در قانون 
صرفا پخش و فروش فیلترشکن جرم تعریف شده، اما ذکر این نکته 
ضروری اســت که یک چیزی جرم است و یک چیزی هم التزام. 
باید در نظر گرفت که هر فرد به عنوان مقام یک نظام باید به قوانین 
کشور التزام داشته باشد. این بحث فرهنگی، عقیدتی است و قبح 
 قانون را می شــکند وگرنه خالفی که جرم تعریف شده باشد، رخ

 نداده اســت.« او با تأکید بر این که اگر قانون ایــراد دارد باید اول 
قانون را درست کرد، گفت: »اگر هم در قانونگذاری به یک نقطه 
نظر ثابت نمی رسیم باید وارد گفتمان شویم تا ببینیم مشکل کار 
از کجاست.« استفاده از ابزار گفتمان اتفاق جدیدی در این عرصه 
است تا شاید بتواند نگرش ها به مقوله فیلترینگ توییتر را تغییر 

دهد و درنهایت آن را از میان بردارد. 

حضور ریاست قوه قضائيه در تویيتر، گمانه زنی ها درباره رفع فيلتر این فضا را افزایش داده است

یک گام به جلو؟

شهروند| حسن روحانی، رئیس جمهوری اسالمی ایران، به 
دعوت رسمی رئیس جمهوری و نخست وزیر عراق، روز دوشنبه 
در صدر هیأت عالی رتبه سیاســی و اقتصادی وارد بغداد شد. 
رئیس جمهوری در این ســفر ســه روزه مذاکرات دو جانبه ای 
با رئیس جمهوری و نخســت وزیر عراق درباره روابط فیمابین 
و همکاری های منطقه ای دو کشــور داشت. جلسه با رئیس و 
نمایندگان مجلس عراق، شرکت در همایش تجاری با حضور 
بخش های دولتی و خصوصی ایــران و عراق، همچنین دیدار با 
سایر مسئوالن بلندپایه عراقی و نیز برخی نخبگان و گروه های 
سیاسی و اجتماعی این کشــور از دیگر برنامه های روحانی در 
سفر به عراق بود. رئیس جمهوری همچنین در جریان این سفر 
رســمی،  با حضرت آیت اهلل العظمی سیستانی از مراجع عظام 
تقلید دیدار کرد. یکی دیگر از برنامه های روحانی زیارت حرمین 

شریفین کاظمین بود. 
ایران همواره خواستار عراقی امن، مستقل و 

توسعه یافته است
حســن روحانی روز دوشــنبه در دیدار بــا »برهم صالح« 
رئیس جمهوری عــراق در بغداد، با تقدیــر از میهمان نوازی و 
استقبال گرم دولت عراق از هیأت ایرانی در این سفر و پذیرایی 
مردم عراق از زائران ایرانی عتبات عالیات، اظهار امیدواری کرد 
که این ســفر گام بزرگی در راستای توســعه و تعمیق روابط و 
همکاری های دو کشور باشــد. رئیس جمهوری با بیان این که 
دو دولت و دو ملت ایران و عراق برادری و ُحســن همجواری را 
همواره در عرصه های گوناگون برای یکدیگر به اثبات رسانده اند، 
افزود: »اراده تمامــی ارکان نظام جمهوری اســالمی ایران بر 
توسعه و استحکام هرچه بیشتر روابط با عراق است.« روحانی 
با اشاره به این که روابط دولت های ایران و عراق ریشه های قلبی 
در تاریخ و فرهنگ مشترک دو ملت دارد، اظهار کرد: »مناسبات 
و همکاری نزدیک تهران- بغداد خواســته مشترک ملت های 
ماست.«  روحانی تقویت بازارچه های مرزی و ایجاد شهرک های 
صنعتی در مرزهای دو کشــور را در توســعه روابط فی مابین 
تاثیرگذار دانست و گفت: »آماده انتقال تجربیات و ارایه خدمات 
فنی و مهندسی به عراق و تشویق بخش خصوصی ایران برای 
سرمایه گذاری در عراق هســتیم.«رئیس جمهوری با تأکید بر 
این که ایران همواره خواستار عراقی امن، مستقل و توسعه یافته 
است و در این مسیر صادقانه در کنار دولت و ملت عراق ایستاده 

است، افزود: »مبارزه با تروریست ها باید تا ریشه کن شدن کامل 
آنها ادامه یابد و ایران آماده مشارکت فعاالنه در بازسازی مناطق 
آسیب دیده عراق است.« روحانی خاطرنشان کرد: »پیام این سفر 
این است که هیچ بروکراسی و کشور ثالثی نمی تواند در روابط 
دوستانه و برادرانه ایران و عراق تأثیر داشــته باشد و مانع اراده 

رهبران دو کشور برای توسعه و تعمیق مناسبات شود.«
روادید رایگان شد

 قبــل از اینکــه رئیس جمهــور راهی ســفر عراق شــود 
خیلی ها تســهیل یا حتی لغو روادید بین شــهروندان ایران و 
عراق را یکی از برنامه های ســفر او اعالم می کردند، برنامه ای 
 که محقق شده است. این خبر را خود روحانی در پایان نشست 
خبری اش اعالم کرد. بنابرگفته رئیس جمهور از اواسط فروردین 
 ماه سال آینده صدور ویزا برای گردشگران و زائران عراقی و ایرانی 

رایگان می شود.
 ایران نقش بسیار برجسته ای
 در شکست داعش داشت

»برهم صالح« رئیس جمهوری عــراق نیز در این دیدار 
روابط و همکاری های ایران و عراق را تاریخی و مستحکم 

دانســت و گفت:   »ملت ایران را خانواده خــود و ایران را 
کشور دوم خود می دانیم.« او با بیان این که ایران در مقاطع 
حساس میزبان بسیاری از مردم عراق بوده و در مسیر مبارزه 
با تروریسم داعش کمک ها و حمایت های فراوانی داشته 
است، افزود: »ایران نقش بســیار برجسته ای در شکست 
داعش داشته و این نشان دهنده روابط عمیق و دوستانه دو 
کشور اســت؛ ایران و عراق هیچ انتخابی جز روابط خوب و 
گسترده ندارند.«برهم صالح با تأکید بر این که اراده عراق 
توســعه روابط و همکاری های همه جانبــه با جمهوری 
اسالمی ایران است، خواستار تالش مسئوالن دو کشور برای 
گسترش مناسبات تهران- بغداد در زمینه های گوناگون 
ازجمله راه آهن، گردشگری، محیط زیست، صنعت، معدن 
و همکاری های علمی و فرهنگی شد.رئیس جمهوری عراق 
با بیان این که امنیت باید در منطقه مورد توجه همگان باشد 
و همه کشورها برای ریشه کن کردن تروریسم تالش کنند، 
اظهار داشــت: »هرگز حمایت های دولت و ملت ایران از 

مردم عراق در روزهای سخت را فراموش نخواهیم کرد.«

رئيس  جمهوری درسفر به عراق خبر داد:  

ويزای رايگان برای دو طرف
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