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رویداد

خودکردهراتدبیرنیست
سینا شریفی| »گاندو«، »ســام صبح بخیر« و 
برنامه های دیگری نظیر »بدون توقف« و »داســتان 
اتم« در پی چه چیزی هســتند؟ واقعیت آن اســت 
که تعریف »رســانه« در نگاه عــده ای کاما مبنای 
لیبرالیســتی پیدا کرده؛ درواقع درســت است که 
بعضی جریان های سیاســی در کشــورمان هر نوع 
تفکر و اندیشه  منتقد را در معنای تفکر لیبرالیستی 
زیر تیغ می برند، اما پایه های رفتاری آنها در رســانه  
همان چیزی است که خودشان را مخالفش می دانند. 
چون آزادی لیبرالیســتی در مفهوم عــام آن نوعی 
آزادی تعریف می شــود که به همــه اصحاب تفکر 
اجازه عرضه تفکرات شان را بدهد. با این حال آن چه 
منتقدان لیبرالیســم به درستی مطرح می کنند این 
اســت که عرضه افکار آزادانه، ناخــودآگاه به وجود 
بازاری می انجامد که باید برای آن متقاضیانی یافت. 
در شکل گیری این سیســتم عرضه و تقاضا هم نیاز 
به سرمایه اســت و درنهایت »آزادی رسانه« به نوعی 
»آزادی برای کدام ســرمایه گذار« تبدیل می شود؛ 
تعریفی که خــود متضاد آن نوع آزادی اســت که از 
ابتدا تعریف شــده! بنابراین آزادی های لیبرالیستی 
خود به شمشیری دو دم علیه خود تبدیل می شوند. 
این خاصه ای از نظریاتی است که برخی جریان های 
سیاسی در این سال ها مطرح کرده اند و براساس این 
انتقادها، لیبرالیسم را سرکوب کننده و مسخ کننده 
تعریف کرده اند. اتفاقا نظریه پردازان اینچنین عموما 
قرابت هایی هم با تفکرات ضددولتی داشــته اند و در 
این سال ها با هر ابزار و وسیله ای تاش کرده اند علیه 
دولت جریان ســازی کنند. درحالی کــه اگر چنین 
تفکرات و نظریاتی را در مصادیق برنامه ها، سریال ها 
و فیلم هایشان نگاه کنیم، خواهیم دید اصوال با آن چه 
خودشان به عنوان گزک هایی از دولت یاد می کنند، 
قرابت دارنــد. اگر نظریاتی که به عنوان رســانه های 
لیبرالیستی از آن یاد می کنند، نظریاتی علیه حقیقت 
و درنهایت علیه آزادی است، چرا همان سیستم عرضه 
و تقاضایی که گفتیم را می شود در سازوکار خودشان 
هم دنبال کــرد؟ یعنی ســرمایه درنهایت به تجمع 
افکاری منجر شــده که از یک جریان خاص فکری 
حمایت کند. این جا هم دوباره ســلطه سرمایه داری 
اتفاقا پررنگ است.  به این ترتیب پول و سرمایه تجمیع 
می شود، حقیقت یا آن چه گمان می کنیم رنگ وبویی 
از حقیقت ماجرا دارد، کناری نهاده می شود و قدرت 
سرمایه ما را به ســمت برنامه هایی می برد که هدف 
سرمایه گذار اســت، نه هدف غایی رســانه. در این 
راه و رسم، رسانه تبدیل به ســرمایه گذار می شود و 
سرمایه گذار تبدیل به رسانه. سمبه هر کس هم که 
پرزورتر بود، محکم تر می کوبد. فعا تجمع سرمایه به 
سمت ساخت »گاندو« پیش می رود، پس »گاندو« 
می ســازیم!  فردا که این تجمیع از مــا چیز دیگری 
خواســت، دقیقا هر چیز دیگری را که اندوخته های 
سرمایه از ما خواست، خواهیم ســاخت! پس فردا و 
روزهای دیگر هم به همین ترتیب. پس این نوع نگاه به 
رسانه )که از اساس آن را نوعی نگاه لیبرالیستی رسانه 
تعریف می کنند(، دقیقا همان چیزی است که خود 
درحال انجام دادن آن هستند. به همین دلیل فرداروز 
اگر صداوسیمای کشــور با نوعی جناح بندی دیگر، 
به برنامه سازی با نگاهی دیگر روبیاورد، هیچ کدام از 
دست اندرکاران پی ریزی چنین برنامه ها و فیلم هایی 
نمی توانند معترض آن باشند، چون خودکرده را دیگر 

تدبیر نیست.

یادداشت

ره
چه

چراکسیزامبیهای
فضایمجازیرامهارنمیکند؟

ادامه از صفحه اول| عجیب این که چنین رفتاری 
از سوی این جماعت ناشناس و غیرواقعی از سوی افراد 
شناخته شــده منتقد دولت هم با واکنش و اعتراضی 
مواجه نمی شــود. درباره جمع زامبی هــای وطنی و 
فعالیت های خشونت بارشان می شود به واکنش اخیر 
معصومه ابتکار به یک توییت اشاره کرد که نوشته بود: 
»متاسفم که برخی مدعیان با هویت فیک چه اصراری 
دارند به الفاظ تحقیر آمیز و  زن ستیز! چه اصراری دارند 
به توهین! یعنی واقعا نمی دانند به خودشــان توهین 
می کنند!« یا حجت االسام زائری که نوشت: »احساس 
تکلیف کرده اید که با پول بیت المال اکانت های فیک 
بســازید و برای حفظ نظام به مــردم فحش بدهید؟ 
اشکالی ندارد! اقا به نیروهایتان بیاموزید که با عکس 
خانم، فحش های مردانه ندهند! به آنها بگویید زبان هم 
جنسیت دارد و اگر قرار است خودشان را زن جا بزنند، 

ادبیات شان هم باید زنانه باشد!«
این حرف ها درواقع نشانه های این کاربران فیک را هم 
متذکر می شد که حاال به اکانت ناامن مشهور شده اند؛ 
کاربرانی با اســامی غیرواقعی، عکس های غیرواقعی 
و رفتارهای تند و غیرقابل توجیه. اگر در اینســتاگرام 
دنبال شان کنید، معموال هیچ تصویر و مطلب شخصی 
از آنهــا نمی بینید و با چند پســت عمومی به فعالیت 
مشغولند. در توییتر هم به بازنشر مطالب خشونت طلبانه 
اشتغال دارند و خیلی وقت ها با پست های خاص تاش 
می کنند جلب توجه کنند، فالوور خود را باال ببرند و فضا 

را شناسایی کنند.
اگــر ایــن رفتارها این قدر ســازمان دهی شــده و 
دســته جمعی نبود می شــد از کنارش گذشــت. اما 
همان طور که حجت االســام زائــری و خانم ابتکار 
نوشته اند اینها یک دسته و جماعت اند. مطمئنا وابسته 
به هیچ نهاد و ارگان معتبر و شناسنامه داری هم نیستند. 
اگر این گونه بــود حداقل حد و مرزی برایشــان قایل 
می شــدند و این طور بی محابا فحاشی نمی کردند و به 
دیگران تهمت نمی زدند. اگر پشــت این جریان فرد یا 
مرکز قابل اعتنایی بود، باید انتظار رفتار هوشمندانه تر 
و محترمانه تری از این گــروه و از این اکانت های ناامن 
می داشــتیم. اما مطمئنا چنین نیســت و هیچ کس 
حاضر نیست مسئولیت کارهای وحشتناک و ادبیات 
وحشــتناک تر آنها را به عهده بگیرد. اما عجیب است 
که به اعمال خود ادامه می دهنــد و مورد اعتراض قرار 
نمی گیرند. یعنی امکان آن نیست که پلیس فتا و دیگر 
نهادهای ذیربط هم تاش کنند و بخشی از این جریان را 
زیر نظر بگیرند تا چهره های اجتماعی و حتی مسئوالن 
و شخصیت های موجه کشــور این گونه مورد حمله و 

هتاکی نباشند؟ 

نشست سه جانبه سران ترکيه ، ایران و روسيه درباره سوریه برگزار شد
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اسحاق جهانگيری، معاون اول رئيس جمهوری گفت: »جای تعجب است که وزارت نفت با وجود کارنامه 
درخشان خود باید به جای حمایت و تقدیر بيشترین فشارها و هجمه ها را متحمل شود. با وجود کمبود منابع 
و حتی نبود ســرمایه گذاری خارجی، مدیریت کارآمد آقای زنگنه و همکارانش باعث شد همه طرح های 
نيمه تمام در پارس جنوبی تکميل شود و از آن مهمتر شاهد ایجاد بازار مصرف و فروش محصوالت آن باشيم. 
ما در ميدان مشــترک پارس جنوبی با قطر برداشت برابر داشــتيم، اما در یک دوره قطری ها موفق شدند 
برداشت خود را از این ميدان چندین برابر افزایش دهند،  خوشبختانه در ۶ سال گذشته موفق شدیم با تکميل 

طرح های نيمه تمام و اجرای طرح های جدید در توليد و برداشت روزانه گاز از این کشور جلو بيفتيم.«

معاون اول رئيس جمهوری:  

هجمههاعلیه
وزارتنفتجای
تعجبدارد

شروع صفحه آرایی
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اگر احساس خواب به شما 
دست داد در مکان امنی مانند 
پارکينگ های جاده ای، خودرو 
را متوقف کنيد و از توقف در 
شانه بزرگراه خودداری کنيد.

مجوزانتقالآبدریایخزرراندادهایم

علیمحمدشاعری، عضو 
کميسيون  هيات رئيســه 
کشــاورزی با انتقاد از طرح 
انتقــال آب از دریای خزر به 
فالت مرکزی کشور  گفت: 
»محيط زیست مجوز انتقال آب از دریای خزر را نداده 
است. انتقال آب خزر تبعات غيرقابل جبرانی برای 
اکوسيســتم طبيعی دریای خــزر دارد و موجب 
عقب نشينی و پسروی تدریجی دریای خزر می شود. 
همچنين انتقال آب از دریای خزر باعث از بين رفتن 
تاالب هایی خواهد شــد که متصل بــه دریای خزر 
هستند. تاالب های مهمی مانند ميان کاله و تاالب 
انزلی را از بين خواهد برد و ســبب گرم شدن دمای 
محيط دریا می شود و به  تدریج زندگی آبزیان را در 
معرض خطر قرار می دهد. نمک حاصل از تصفيه آب 

دریا هم موجب افزایش غلظت نمک دریا می شود.«

سودازلباسفرممدارس!

مینوپدرام، دبير دو دوره 
طراحی  ملی  جشــنواره 
پارچه و لبــاس کودک و 
دربــاره موضوع  نوجوان، 
لباس فــرم مدارس گفت: 
»مدارس به دنبال سود بيشتر از عرضه لباس فرم 
دانش آموزان هستند و از ســویی دیگر به دليل 
مشکالت اقتصادی خانواده ها نمی توانند رقم های 
باالیی را بر هزینه پوشاک مدارس درنظر گيرند، 
پس این گونه اســت که روزبه روز از کيفيت این 
لباس ها کاسته شده و عليرغم تحوالت چشمگير 
هنر صنعت مد و لباس کشــور به ویژه در بخش 
طراحی طی سال های اخير شاهد آنيم که اتفاق 
مثبتی به شکل محســوس در بحث لباس فرم 

مدارس رقم نخورده است.«

رئیس جمهــوری ایران بــرای دیدار با 
همتایان روســیه ای و ترکیه ای خود وارد 
آنکارا شد تا عاوه بر دیدارهای دوجانبه در 
نشست  سه جانبه سران سه کشور نیز شرکت 
کند . تاش های مشــترک بیشــتر برای 
دستیابی به یک توافق بلند مدت در سوریه 
در جریان  مذاکرات با رئیس جمهوری ترکیه 
و روسیه ازجمله اولویت های روحانی در این 

سفر بوده است. 
رجب طیب اردوغــان در بیانیه ای اعام 
کرده که هدف از نشســت روز دوشــنبه 
بررسی »پیشرفت ها در سوریه و به طور ویژه 
در  ادلب و همچنین اقدامات مشترک قابل 
انجام )این سه کشــور( برای متوقف کردن 
بحران و برقراری  شرایط الزم برای بازگشت 
 داوطلبانه پناهجویان و نیز ایجاد یک راه حل 

سیاسی« در زمینه وضع سوریه است. 
با وجود برقراری یک آتش بس »ضعیف« 
از سیزدهم مارس گذشته تاکنون در منطقه 
ادلب، بمباران های پراکنده،  طی چهار ماه 
 گذشته همچنان در این منطقه ادامه داشته 

است. 
از ســوی دیگر حســن روحانی پیش از 
سفر به آنکارا اعام کرد که بخش زیادی از 
مشکات سوریه حل شــده است. به گفته 

وی آن چه  از مشکات سوریه همچنان باقی 
مانده، مربوط به شرق فرات است که ترکیه با 
آمریکا برای ایجاد یک منطقه امن در آن جا 
توافق  کرده و قرار است در نشست سه جانبه 
امروز درباره آن مذاکره شود. خوشبختانه در 
دو سال و نیم اخیر با ادامه روند آستانه، سه 
 کشور ایران، روسیه و ترکیه ضامن آتش بس 
در سوریه بوده اند. ایران، روسیه و ترکیه در 
یک منطقه و در همسایگی سوریه  زندگی 
می کنند و آن چه مهم است این است که تا 
االن قریب به 9 سال است که مردم سوریه در 

مشکات فراوانی قرار دارند و  با تروریست ها 
و حامیان آنها مواجه هستند.

در کنــار اجاس ســه جانبه هر ســه 
رئیس جمهوری مواضع کشورها را تبیین 
کرده و همچنین ریاست جمهوری ایران به 
صورت  جداگانــه با رئیس جمهوری ترکیه 
و فدراسیون روسیه دیدار داشت که در آن 
جلســات آخرین اوضاع روابط دو کشور و 
تفاهم های  فیمابین و تسریع اجرایی شدن 
موافقت های دو کشــور مــورد تأکید قرار 

گرفت. 

شایان ذکر است که رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه و حســن روحانی، 
همتای ایرانــی اش در آنکارا در حاشــیه 
پنجمین  نشست سه جانبه سران کشورهای 
»ترکیه، ایران و روسیه« در مورد سوریه در 
کاخ چانکایا در آنکارا دیدار کردند . پس از این 
دیدار  نشست بین هیأت های بلند پایه دو 
کشور به ریاست اردوغان و روحانی در همین 
محل برگزار شــد .  در این نشســت، مولود 
چاووش  اوغلو وزیــر امور خارجه، خلوصی 
آکار وزیر دفاع، رخسار پکجان وزیر تجارت، 
بکر پاکدیمرلی وزیر کشاورزی و جنگلداری، 
 برات آلبایراک وزیر دارایی و خزانه داری، فاتح 
دونمز وزیر انــرژی و منابع طبیعی ابراهیم 
کالین ســخنگوی نهاد ریاست  جمهوری، 
فخرالدیــن آلتون رئیــس دفترارتباطات 
ریاســت جمهوری ترکیه و همچنین دریا 

اورس سفیر ترکیه در تهران حضور  داشتند.
محمد جوادظریف وزیر امــور خارجه، 
رضا اردکانیان وزیر نیرو، امیر حاتمی وزیر 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، محمود 
 حجتی وزیر جهاد کشــاورزی، عبدالناصر 
همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران و محمد 
فرازمند سفیر این کشــور در آنکارا نیز در 

 هیأت این کشور حضور پیدا کردند .
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روز گذشــته علی ربيعی، سخنگوی دولت در نشســت خبری اش به موارد 
گوناگون ازجمله ســفر رئيس جمهوری به آنکارا اشاره کرد. سفری که به گفته 
ربيعی مربوط به ایجاد صلح و ثبات در سوریه و برقراری نظم و ثبات سياسی در 
این کشور و همچنين تعميق ارتباطات سياســی دو کشور در موضوعات دیگر 
منطقه ای است. او در ادامه به حمالت آرامکو و حاشيه های پس از آن پرداخت. 
حاشيه هایی که آمریکایی ها عاملش بودند و ایران را دليل حمله به این تاسيسات 
عنوان کردند. ربيعی در پاسخ به این ادعاها گفت: »این یک اتهام زنی غيردقيق و 
عجوالنه است و به سبک آمریکایی انجام شده و نخستين بار از سوی وزیر خارجه 
آمریکا صورت گرفته که با فرافکنی بخشی از ســنت عمليات روانی آمریکا در 
این زمينه را انجام داده است. ما معتقدیم بحث درحال حاضر در منطقه، بحث 
سرکوب مردم یک کشور اســت و تحميل اراده ای که بر آنان مطرح می شود و 

معتقدیم که هيچ کس نباید از آن دفاعی بکند.«
ربيعی همچنين در پاســخ به پرســش ایســنا مبنی بر واردکــردن اتهام 
دوقطبی  سازی در جامعه به رئيس جمهوری در جریان نمازجمعه هفته گذشته 
تهران اظهار کرد: »گفته های آقای روحانی چيزی جز دعوت مردم به مشارکت در 
انتخابات نبود. ما فکر می کنيم هيچ دوره ای همچون دوره کنونی حضور مردم در 
انتخابات دارای پيام بين المللی نبوده است. در شرایطی که بيگانگان و امثال ترامپ 
می گویند مشارکت مردم در انتخابات ایران، نمایشی است، حضور مردم می تواند 

تاثير زیادی داشته باشد.« 
وی افزود: »ما به حضور مردم در انتخابات به عنوان یک نظام مردم ســاالر نياز 
داریم. اعالم می کنم که انتخابات قطعا با شکوه برگزار خواهد شد و دولت تمام 

تالش خود را برای حضور همگان در انتخابات به کار خواهد گرفت.«
ربيعی همچنين در پاسخ به پرسشی درباره راهبرد ایران برای  سفر روحانی به 
نيویورک گفت: »از نگاه ایران توقف کليه تحریم هایی که پس از خروج آمریکا از 
برجام صورت گرفت، امکان مذاکره را فراهم می کند. ما توقف تحریم ها و برگشتن 
به شرایط قبل از تحریم ها را خواستار هستيم و آمریکا برای نشان دادن صداقتش 
در این مسير باید شرایط را برای تامين منافع مردم ایران فراهم کند و درحال حاضر 

هيچ نشانه ای در این زمينه نمی بينيم.« 
نکته مهم دیگر صحبت هــای ربيعی به حضور زنان در ورزشــگاه و ماجرای 
سحر خدایاری برمی گشت. او گفت بليت فروشی هم انجام خواهد شد و این طور 
نيست که زنان گزینشی وارد استادیوم شوند. »ما امروز به سياست های مربوط 
به جنسيت نيازمندیم و نمی توانيم آن را نادیده بگيریم. ما باید به آستانه تحمل 
افراد توجه داشته باشيم و شرایط را به سمتی نبریم که اتفاقی مانند آن چه برای 

دخترمان سحر عزیز رخ داد، انجام شود که قطعا غيرقابل قبول است.« 

از زمانی که برگزاری علنی دادگاه های دنباله دار متهمان اقتصادی شروع شده است، 
افکار عمومی در کنار توجه به محتویات  جلسات دادگاه و حرف و حدیث هایی که رد و 
بدل می شود، توجه خاصی هم به پوشش متهمان می کنند. این را هم از جنجالی که  بر 
سر نپوشیدن لباس زندان از طرف بعضی از متهمان راه افتاد می توان فهمید و هم حاال 
که کاربران شبکه های اجتماعی توجه  زیادی روی تغییر سبک پوشش و سر و شکل 
متهمان نشان داده اند. آن چه این موضوع را داغ تر کرد نوع پوشش شبنم نعمت  زاده، 
دختر یکی از وزرای سابق در نخستین جلسه دادگاهش بود که دیروز برگزار شد. جدا 
از این که این بار هم اتهامات نعمت زاده  این طور اعام شد: »مشارکت در اخال عمده 
درنظام اقتصادی کشور از طریق اخال در امر توزیع مایحتاج عمومی )دارو( به  منظور 
ایجاد انحصار و اخال در نظام تولیدی کشور از طریق تخلف از تعهدات مربوط در قبال 
تأمین کنندگان دارو با علم به  موثر بودن اقدام ها« و او هم همه اتهامات را رد کرد. آن چه  
بیشتر از هر چیزی توجه کاربران شبکه های اجتماعی را به خود  جلب کرد این بود که 
نعمت زاده درحالی در دادگاه حاضر شد که چادر به سر کرده و حسابی هم رو گرفته 
بود. درحالی که عکس  هایی که از او در بیرون از دادگاه و زندگی عادی دیده می شود 
او را یک مانتویی محجبه نشان می دهد. البته خیلی ها به منتقدان جواب داده اند که 
چادر پوشش رسمی زنانی اســت که از بازداشتگاه به دادگاه می آیند، اما کسانی که 
 تصاویر او را در جلسه دادگاه دست به دست می کردند کوتاه نیامدند و انتقاد به نحوه  

حضور او  را ادامه دادند.  
به همین بهانه تصاویر متهمان دیگری که با شــکل و شمایلی متفاوت در دادگاه 
حاضر شــده بودند هم مرور شــد. مثا قربانعلی  فرخزاد معروف به مش قربون که 
پرونده اش جزو نخستین پرونده های دادگاه های متهمان اقتصادی بود. او درحالی 
در جلسات  دادگاه حاضر می شد که ریش نســبتا بلندی داشت، اما تصاویر روزها و 

هفته های قبل از دادگاهش چنان ریشی را در صورتش  نشان نمی داد.  
انگشتر عقیق سبز رنگ و بزرگ هادی رضوی یکی دیگر از متهمان اقتصادی اخیر، 
موضوع دیگری بود که کاربران شبکه های اجتماعی به آن توجه نشان دادند. البته در 
بقیه تصاویری که  از رضوی در خارج از دادگاه دیده می شود هم او در اغلب موارد یک 
انگشتر عقیق در دست دارد، اما هیچ کدام با انگشتری که در  دادگاه به دست کرده بود 

از نظر اندازه قابل مقایسه نبود. 
یکی دیگر از دالیلی که کاربران شبکه های اجتماعی برای تاش متهمان اقتصادی 
به تحت تأثیر قرار دادن قضات از طریق تغییر  چهره و پوشش می آوردند، تسبیحی 
بود که متهمان پرونده پتروشیمی حین محاکمه به دست گرفته بودند و درحالی که 
دادستان و  قاضی به ردیف تخلفات و اتهامات آنها که بعدا هم بسیاری از آنها اثبات شد، 

می پرداختند آنها تسبیح به دست نشسته بودند.  

سخنگوی دولت:  

ورودزنانبهاستادیومگزینشینیست
 تغيير پوشش برخی چهره ها که این روزها در پيشگاه قانون حاضر می شوند

 توجه کاربران شبکه های اجتماعی را جلب کرد
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