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دختر آبى در تلویزیون چه سرنوشتى داشت؟ چرا فقط دولت و مجلس و رسانه ها متهم بودند؟

32 دقیقه وقت پاسخگویى به مطهرى، سلحشورى و آذرى جهرمى

روحانیون متولد دهه چهل حاال قدرى حرفه اى تر و جدى تر 
وارد فضاى مناسبات سیاسى شده اند و هر کدام با استفاده از منابر 
و تکایا و فضاى مجازى و رسانه هاى همسو در نقد و بررسى فضاى 
موجود کشور متناسب با دیدگاه خود اظهار نظر مى کنند؛ گاهى 
پرخاشگرانه، گاهى مهربان، گاهى منتقدانه و گاه کینه ورزانه. 
دو نمونه از این روحانیون که ایــن روزها مى توان گفت موازى 
و همپاى هم و در دو جایگاه و دیدگاه متفــاوت به عرض اندام 
پرداخته اند، یکى علیرضا پناهیان است و یکى محمدرضا زائرى. 
پناهیان در تحصیالت حوزوى خود شــاگرد روحانیونى چون 
وحید خراسانى، سید محمود  هاشمى شاهرودى و جوادى آملى 
بوده  و در رشته روانشناسى هم مدرك دانشگاهى گرفته است. 
در مقابل زائرى در حوزه علمیه تحصیالت خود را تا خارج سطح 
پیش برده است و دکتراى علوم ادیان از دانشگاه قدیس یوسف 
بیروت، کارشناسى فقه و مبانى حقوق اسالمى از مدرسه عالى 
شهید مطهرى، کارشناسى ارشد فلسفه و حکمت اسالمى از 

دانشگاه آزاد اسالمى و کارشناسى ارشد روابط اسالم و مسیحیت 
از دانشگاه قدیس یوسف بیروت دارد.

جنجال هاى بى پایان
ســخنرانى هاى جنجالى علیرضا پناهیان در ایام ماه محرم 
و توییت ها و پیام هاى زائرى در این روزها تمامى ندارند. دیروز 
لحظاتى قبل از این که محمدحســن ابوترابى فرد، امام جمعه 
موقت تهران در خطبه نماز جمعه گفت که «عاشورا جنگ بین 
دو اسالم است؛ اسالم یزیدى و اســالم دین مدار، اخالق مدار، 
عزت مدار و در یک کلمه اســالم ناب محمــدى و انقالبى»، 
سخنران قبل از خطبه ها کســى نبود جز پناهیان که براى بار 
چندم در روزهاى اخیر رئیس جمهورى را مى نواخت. او گفت: 
«از رئیس جمهورى عجیب بود که در یک سخنرانى هم علیه 
دوقطبى ســازى ســخن مى گوید هم یک دوقطبى را براى 

انتخابات آتى ایجاد مى کند.»
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پنجشنبه شب تلویزیون از خوش خیالى بیرون آمد و سرانجام 
به موضوع داغ شده «دختر آبى» پرداخت. میهمانان حاضر در 
برنامه «پرونده ویژه» (که مجرى آن را «بررسى ویژه» مى نامد) 
محسن مهدیان (کارشناس رسانه از خبرگزارى فارس)، دکتر 
سیدمجید امامى (جامعه شناس و دکتراى فرهنگ و ارتباطات 
از دانشگاه امام صادق(ع)) و دکتر محمدمهدى توکلى (حقوقدان 
و تحصیل کرده در مدرسه عالى شهید مطهرى) بودند. طبیعى 
است که از این ترکیب و سابقه، کسى انتظار بحث تخصصى یا 
کنکاش حقیقى در موضوع را نداشته باشد و تصور نکند حرفى 
خالف آن چه در بیست وسى بیان شده بود، روى آنتن رسانه ملى 
مطرح شود ولى حداقل توقع این بود که میهمانان و مجرى برنامه 
جانب انصاف را بگیرند و حداقــل به آخرین اطالعات موجود و 
خبرهاى منتشرشده در رسانه ها مسلط باشند. این که مهدیان 
نمى داند واعظى حرف هایش درباره حضور زنان در استادیوم را 
توضیح داده، یا توییت دوم على مطهرى به چه نکته دقیقى اشاره 

دارد، نشــان از جوزدگى و بازى ژورنالیستى با موضوعى به این 
اهمیت است. استفاده از کلیات یک حرف و اتهام زدن کار ساده اى 
است که مناسب رسانه هاست، نه برنامه اى با هدف کارشناسانه. 
این که کارشناس اجتماعى برنامه نمى تواند نمونه هاى مشابه 
موج سازى در توییتر را با نمونه اخیر مقایسه کند و گویا اساسا 
به ترند شدن توییترى آگاه نیست، باعث تاسف است ولى وقتى 
توضیح نمى دهد که محتواى تلگرام بــا توجه به تعدد گروه ها 
چگونه احصا شده اســت،  نشانه ســهل گیرى و دل بستن به 
چهار نمودار است. این که کارشناس اجتماعى برنامه مستقیم 
مى گوید: «مرحوم خدایارى از یک نفر در دادگاه شــنیده که 6 
ماه برایت حبس مى برند...» و دقایقى بعد، کارشناس رسانه اى 
و حقوقى همین جملــه را به بهانه زدن نماینده مجلس چماق 
مى کند، از آن شاهکارهاى تلویزیونى ما در «بحران روایت» در 

عرض چند دقیقه است.
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آخر هفته داغ
با این زنان خبرساز

«شهروند» در چند گزارش به اتفاقات جالب روزهاى 
گذشته پرداخته؛ از کمپین پیشنهادى کتایون ریاحى 

تا پرونده هاى قضائى صبا کمالى، لیال تهرانچیان
نگار معظمى و شبنم نعمت زاده 
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واكنش

من امیدوار مى مانم

نامه شوراى سردبیرى خبرآنالین به رئیس صداوسیما

طبق قانون براى پاسخگویى وقت بدهید

مهرداد احمدى شیخانى
روزنامه نگار

یکى از جذاب ترین داستان هاى 
ایرانــى کــه تقریبا همه مــا آن را 
مى دانیم و بشــدت دلبسته آنیم، 
داستان نبرد رستم و سهراب است 
که در شاهنامه به زیبایى و شگفتى 
نقل شده است؛ داستانى جذاب که 
بى اغــراق، زیباترین و در عین حال 
غم انگیزترین داستان شاهنامه هم 
هســت. مى گویند در عصر صفوى، 
بسیار بوده اند کسانى که به نقاالن 
پول مى دادند تا جناب نقال داستان 
را نه با مرگ ســهراب کــه با زنده 
ماندن او به ســرانجام برساند و نقل 
کرده اند که بســیار رخ مى داد که 
مردم بر سر نقال مى ریختند و او را 
کتک مى زدند که چرا به رستم خبر 
نمى دهد که ســهراب پسر اوست 
و چرا ســهراب را از ندانم کارى پدر 
نمى رهاند؟ این خواســته عمومى 
آن قدر شایع بوده که حتى در بعضى 
طومارهاى نقالــى، دو روایت براى 
ســرانجام جنگ رســتم و سهراب 
هست و بسته به شرایط نقل و نقالى 
و واکنش شنوندگان، راوى یکى از 
دو روایت را نقل مى کــرد و اگر به 
جان خود بیمناك بود، ســهراب را 
نجات مى داد. اما هــر چه مى کرد، 
واقعیت شــاهنامه همان است که 

سهراب مرده بود.
در خبرهــا آمــده که ریاســت 
محترم قوه قضائیــه، نمایندگانى 
را براى دلجویــى از خانواده مرحوم 
سحر خدایارى به خانه او فرستاده 

است؛ خبرى بســیار خوب که در 
میان این همه خبرهاى آشــفته و 
نگران کننــده، مى تواند نشــانه اى 
از امیدوارى با خود داشــته باشد؛ 
این که راه مودت و دلجویى بســته 
نیست و اهمیت دادن به واکنش ها 
و افکار عمومى، جایــگاه خود را از 
دست نداده اســت. البته مى توان 
بــر این طبــل کوبیــد و گفت که 
نوشــداروى بعد از مرگ سهراب به 
چه کار مى آید و عــالج واقعه قبل 
از وقوع باید کرد؛ که قطعا ســخن 
درستى اســت و حتما مى بایست 
چنین باشــد و اصال شــرط عقل 
همیــن اســت، . اگر شــرط عقل 
آن اســت کــه پیــران دنیادیده 
مى بایســت در برخورد بــا جوانان 
پرشــور، راه مدارا و آشتى و محبت 
در پیش گیرند، شــرط عقل آنانى 
که از رفتارهاى نسنجیده به غلیان 

مى آیند، چیست؟
رئیس  نماینــدگان  فرســتادن 
قوه قضائیه به خانه مرحوم «ســحر 
خدایارى» نشان مى دهد که این قوه 
متوجه شده که ماجرا چه تاثیرى بر 
جامعه داشته و سعى دارد آب رفته 
را به جوى بازگرداند؛ گیرم دیر، ولى 
کدام مهم است؛ این که از این رفتار 
اســتقبال کنیم یا نه؟ آیا باید این 
کنش رئیس قوه قضائیه را حمل بر 
این کنیم که این قوه متوجه اهمیت 
و اثرگذارى افکار عمومى شــده یا 
بگوییم این یک رفتار مقطعى است، 
چرا که تجارب گذشــته نشان داده 
در بر همان پاشــنه که بود، خواهد 

چرخید. 
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به دنبال برنامه تحلیل پنجشنبه 
شب صدا و سیما درباره دختر آبى که 
در آن مطالبى به خبرآنالین نسبت 
داده شد این خبرگزارى متنى منتشر 

کرده که در زیر مى خوانید:
جناب آقاى دکتر على عسکرى

رئیس محترم سازمان صداوسیما
با سالم

متاســفانه رفتار غیرحرفــه اى و 
غرض آلود بخشى از سازمان متبوع 
جنابعالى در مورد فوت خانم ســحر 
خدایــارى که به احتمــال قریب به 
یقین بدون اطالع و نظارت جنابعالى 
صورت گرفته، دروغ هاى آشــکارى 
را در مورد خبرگزارى خبرآنالین در 
برنامه20:30 منتشر کرده است که 
مى تواند  رسانه ملى را بیش از پیش در 
خطر بى اعتبارشدن نزد افکار عمومى 

قرار دهد.
خبرگزارى خبرآنالین ، خبرفوت 
خانم ســحر خدایــارى را که پس 

از چندروز بســترى شــدن وى در 
بیمارســتان رخ داد، کسب و منتشر 
کرد. در متن خبر هم به هیچ وجه به 
حکم محکومیت مشارالیها به 6ماه 
حبس اشاره نشده بود و فقط به استناد 
اظهارات خواهر وى که چند روز قبل از 
فوت نامبرده در برخى رسانه ها منتشر 
شده بود، بازنشــر داده بود. طبیعتا 
خبرآنالین به لحاظ رعایت همگرایى 
حرفه اى الزم نمى بیند نام این رسانه 
ها را کــه داراى مجوز هم هســتند 

منتشر کند.
در عین حال آنچه مورد اســتناد 
گزارش 20:30قرار گرفته اسکرین 
شــات صفحه تلگرامى خبرآنالین 
اســت کــه در آنجــا هــم  اوال  
خبرآنالین اولین منبع خبر نبوده و 
ثانیا در همان متن هم گفته نشده 
کــه مرحومه به شــش ماه حبس 

محکوم شده است. 
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میان روحانیان صریح اللهجه

واحد 2701 برج آرمیتا در

چهار ماه از آن روز پرهیاهو گذشت. روزى باور نکردنى براى ساکنان برج آرمیتاى 
شهرك غرب.  همان ساختمانى    که یکى از جنجالى ترین جنایت هاى تاریخ معاصر 
ایران را به خود دید. جسد غرق خون  یک زن که به ضرب چند گلوله از پاى درآمده 
بود. ابتدا کسى باور نمى کرد مقتول، همسر شهردار اسبق تهران است. اصال خیلى 
از ساکنان این ساختمان لوکس از همسایگى با نجفى و همسر  دومش بى خبر بودند. 
آنها وقتى فهمیدند که مدتى است دیوار به دیوار چه کسى زندگى مى  کنند که تیم 
ویژه قتل، پلیس آگاهى، بازپرس جنایى و کلى مامور به این ساختمان هجوم آوردند...


