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نشانههایی جدید از ترمیم کابینه
مشاور رئیسجمهوری :احتمال دارد کابینه دچار تحوالتی شود
شرق :بعد از کمتر از یک سال از رویکارآمدن دولت
دوم حســن روحانی ،شــواهد و قرائن نشان میدهد
کــه دولتیها کمکــم به این نتیجه رســیدهاند که با
توجه به التهابات و شرایط اقتصادی این روزها ،باید
در کابینــه و بهویژه در تیم اقتصادی دولت تغییراتی
ایجاد شود.
ایــن را میتــوان از نظرســنجیای کــه مشــاور
رئیسجمهور و رئیس مرکز بررســیهای استراتژیک
در صفحــه توییتر خود گذاشــته اســت ،نیز متوجه
شــد .حسامالدین آشــنا از مخاطبان خود ،این سؤال
را پرســیده بود که اگر کابینه ترمیم شود ،شما کدام
نوع از افراد را میپســندید؟ او سه گزینه را که البته
خیلی کلی و نامفهوم بود ،در نظر گرفته بود» :جوان
متخصــص ولــو کمتجربه«» ،میانســال باســابقه
پاکدســت« و »قدیمی معروف هماهنگ« که گزینه
اول با اختالف رأی آورده بود.
او روز گذشته در گفتوگو با »باشگاه خبرنگاران«
با اشاره به این نظرســنجی توییتری گفت» :احتمال
دارد کابینــه دچار تحوالتی شــود .تغییر کابینه حق
رئیسجمهور است و در هر حوزهای و هر زمانی که
صالح بدانند ،اقدام میکنند«.
مشــاور رئیسجمهوری افــزود» :همانطور که
قبال هم رئیسدفتر رئیسجمهور مطرح کردهاند ،در
دولــت این آمادگی وجود دارد که تحوالتی در زمینه
تطبیق سیاستها با شــرایط فعلی و پاسخگویی به
نیازهای جاری کشور اتفاق بیفتد«.
اشــاره حســامالدین آشــنا به حرفهــای اواخر
خرداد محمود واعظی اســت که در حاشیه جلسه
هیئت دولت به میــان خبرنگاران آمد و گفت که در
این جلســه درباره اصالح ســاختار تشکیالت دولت
صحبت شــده و قرار اســت کابینه جوانتر شــود و
اولویت اصلی رئیسجمهوري ،ساماندهي وضعیت
اقتصادي و ایجاد تحول براي حل مشــکالت کشــور
است.
البته اشــاره او بــه ایجــاد وزارتخانههاي جدید
در قالب طرح »اصالح ســاختار تشــکیالت دولت«
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 شــرق :الیاس حضرتــي عضو فراکســیون امید
با اشــاره به اینکــه در مجلس نــه اصالحطلبان و
نه اصولگرایــان دنبال اســتیضاح رئیسجمهوری
نیســتند ،به »ایلنا« گفت» :یک تعداد تندرو که عضو
جبهه پایــداری بودند ،اســتیضاح رئیسجمهور را
مطرح کردند و به دنبال این داســتان بودند که آنها
هم دیگر پیگیر نیســتند« .محمدرضــا عارف رئیس
فراکسیون امید مجلس هم دیروز در نشست خبري
در پاســخ به چرایــي عدم موضعگیری فراکســیون
امید در قبال انتشــار اخباری مبنــی بر پیگیری طرح
اســتیضاح رئیسجمهور در این فراکســیون ،گفت:
»اینقدر این موضوع روشــن بود که نهتنها به بیانیه
بلکه بــه موضعگیری هــم نیازی نبــود ،موضع ما
نســبت بــه دولت حمایــت در عین نقد مشــفقانه
اســت .ما باید دولت را در این شرایط خاص حمایت
کنیم و از فراکســیونهای دیگر هــم میخواهیم با
نگاه بــه منافع ملی از دولت حمایــت کنند .در این
شرایط نهتنها اســتیضاح رئیسجمهور ،بلکه حتی
ســؤال از رئیسجمهور که حق مجلس اســت در
دســتور کار ما قرار نگرفته؛ البته ممکن است روزی
از رئیسجمهور ســؤال کنیم ولی استیضاح و عدم
کفایت رئیسجمهور در دستور کار ما نبوده است .ما
میدانیم آقای روحانی چه زحماتی میکشد و با چه
مسائلی روبهروســت« .او ادامه داد» :این موضوع از
ســوی یک نماینده مطرح شده که با فراکسیون امید
ارتباط دارد و حتی اگر عضو فعال فراکســیون باشد
باید موضوع فردی او را جدا از فراکسیون بدانیم«.
بعد از ســخنراني دو هفته پیش روحاني درباره
لزوم وحــدت و کنارگذاشــتن اختالفات در شــرایط
فعلــي ،جمعــي از اصولگرایان ماننــد چهرههاي
نزدیك بــه جبهه پایداري در مجلــس که به دنبال
استیضاح و طرح عدم کفایت سیاسي حسن روحاني
در مجلس بودند و حتي براي جمعآوري امضا اتاق
فکر تشکیل داده بودند ،شروع به عقبنشیني کردند.
رســانههاي اصولگرا هم مانند خبرگزاري تســنیم،
روزنامه کیهان و جهاننیوز در خطي هماهنگ توپ
را به زمین اصالحطلبان انداختند و مدعي شــدند از
ابتدا اصالحطلبان به دنبال اجراي طرح عدم کفایت
سیاسي رئیسجمهوري در مجلس بودند! کیهان و
جهاننیوز در مطلبي نوشــته بودند» :باز هم شاهد
تحرکات مشکوک از سوي اصالحطلبان در زماني که
دولت در مدیریت بحران دچار مشکالتي شده است،
هستیم .استیضاح رئیسجمهوري در قانون اساسي
از ســوي مجلس در صورت عدم کفایت پیشبیني
شــده اما به نظر ميرســد که اصالحطلبان بســیار
مشتاق استعفاي حسن روحاني هستند«.
آلزایمر اصولگرایي
همــه اینها در حالي اســت که جبهــه پایداري
همچنــان در بیانیهاي که دو روز پیش منتشــر کرد،
دولــت را متهــم به نداشــتن کفایت سیاســي کرده
و در بیانیــه خود نوشــته اســت» :برخــي مدعیان
اصالحطلب نیز امروز دقیقا بر همان طبل ميکوبند و
ميخواهند مردم را بر ســر همان دوراهي نگه دارند.
نامهنگاريهاي این جماعت براي مذاکره مســتقیم
و بدونقیدوشــرط با ترامپ و طرح استیضاح و عدم
کفایت رئیسجمهور و انتقادات تند این جماعت در
مطبوعات و رســانههاي خبري همــه و همه از این
راهبرد سیاســي خبر ميدهد که آنها خــود را براي
آلترناتیــو حســن روحاني آماده کردهانــد تا به خیال
واهي خود ،باقيمانده این راه –نابوديکشاندن نظام
و انقالب -را ســرعت بخشند« .در همان روزهایي که
تبوتاب طرح عدم کفایت سیاسي از سوي جمعي از
اصولگرایان در مجلس داغ شده بود ،این حسینعلي
حاجيدلیگاني عضو فراکسیون والیي مجلس بود که
از تشــکیل اتاق فکر براي طرح عدم کفایت سیاسي
رئیسجمهــوري در مجلس خبــر داده و گفته بود:
»ما در حال تنظیم طــرح عدم کفایت رئیسجمهور
هســتیم و به نظر ميرســد که هفته آینــده بتوانیم
بــه جمعبندي برســیم و جمعآوري امضــا را دنبال
کنیم .اتاق فکري براي بررســي عدم پایبندي روحاني
در اجراي قانون برنامه پنجم تشــکیل شــده« .امیر
خجسته نماینده اصولگرای مجلس هم با بیان اینکه
دولت اگر واقعا احســاس ميکند نميتواند کشور را
اداره کند ،باید کار را به اهلش بســپارد ،گفته بود »ما
 ۱۰تا  ۱۵روز به دولت فرصت ميدهیم تا برنامههاي
خــود را براي مقابله با توطئههاي دشــمن در جنگ
اقتصــادي به مجلــس ارائه کند و اگــر نتواند ما در
مجلس استیضاح وزراي اقتصادي دولت و موضوع
عــدم کفایت رئیسجمهوري را کلیــد خواهیم زد«.
پژمانفــر اصولگرا هــم گفته بود »با ادامــه این روند
مصلحت کشور در استیضاح رئیسجمهور است« .از
سویي دیگر اســدﷲ بادامچیان عضو شوراي مرکزي
حــزب مؤتلفه هم با بیان اینکه براي حل مشــکالت
کشــور به یک حزب ســالم ،قوي و پاک نیازمندیم تا
مسئولیت را بر عهده بگیرد ،گفته بود» :کسي ميتواند
کار را پیش ببرد که کارآمد ،قوي و مقتدر باشد .هرچه
به دولت ضعیف کمک کنیم ،چون ناکارآمد اســت،
نميتواند پیش برود .به نظرم اگر اصولگرایان بیایند،
وضعیت عوض ميشود؛ چون شرایط فعلي حاصل
کار اصالحطلبــان ،امید و اعتدالیون اســت که نه در
مجلس و نه در دولت نتوانستند کاري کنند« .با وجود
همــه این شــواهد اصولگرایان همچنــان ميگویند
طرح رأي به عدم کفایت سیاسي در مجلس از سوي
اصالحطلبان دنبال ميشد!
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هم بود که ســال گذشــته به مجلس ارائه شــد تا
براساسآن بار دیگر »وزارت بازرگاني« تشکیل شود،
وزارت »راهوترابري« به طور مستقل از »وزارت مسکن
و شهرســازي« کار کند و همچنین سازماني با عنوان
»ســازمان ملي جوانان« زیر نظر ریاســتجمهوري
تشکیل شــود تا از »وزارت ورزش و جوانان« منفک
شــود .با اینکه دولت به این طرح امید زیادی بســته
بــود؛ اما در نهایت از طــرف نمایندگان مجلس رأی
نیاورد و رد شد.
بااینحــال هنــوز نماینــدگان مجلس از حســن
روحانــی انتظار دارنــد که در تیــم اقتصادی دولت
تغییراتی ایجاد کند .روز گذشــته ،محمدرضا عارف،
رئیس فراکســیون امید در نشســتی خبــری درباره
لزوم تغییر کابینه با توجه به شــرایط فعلی ،اینگونه
گفت» :تحرک جدیتر و هماهنگی و انســجام بیشتر
در بخش اقتصــادی دولت موضوع مهمی اســت
کــه آن را در قالــب نامهای با امضــای  ۲۰۰نماینده
مجلس خواستار شــدیم که نظر اکثریت فراکسیون
هم تغییر تیم اقتصادی دولت است .انشاءاﷲ آقای
روحانــی اصالحــات الزم را در تیــم اقتصادی برای

کارآمدترشــدن انجام دهند که به نفع کشور خواهد
بود تا کار در فضای آرام دنبال شــود؛ ولی اگر ایشان
به هر دلیلی صالح ندانستند ،مجلس کارش را انجام
میدهد؛ همانطور که چند استیضاح در دستور کار
است« .یک سال پیش که روحانی کابینه جدید خود
را بــه مجلس معرفی کرد ،هم صدای رأیدهندگان
به خــود را درآورد و هم صداي سیاســیون را .آنها
انتظــار داشــتند با توجه بــه شــعارها و وعدههای
رئیسجمهوری در زمان انتخابات حداقل از وزیر زن
و همچنیــن اقلیتها در کابینه خود اســتفاده کند و
نیروهای اصالحطلب هم در دولت او بیشــتر شوند
که در نهایت هیچکدام از آنها را انجام نداد؛ اما حاال
قضیه پیچیدهتر و حساستر از شرایط یک سال پیش
است .اوضاع اقتصادی کشــور بعد از خروج آمریکا
از برجــام ،موافقان و منتقدان دولت را به این نتیجه
رســانده که تیم اقتصــادی دولــت عملکرد خوبی
نداشته و نیاز به تغییر دارد .این روزها هم اتفاقی که
اخبار دولت را تحت تأثیر قرار داده ،شایعه استعفای
اسحاق جهانگیری ،معاوناول حسن روحانی ،است؛
خبــری که »انتخاب« آن را منتشــر کــرد و در آن از

استعفاي شفاهي جهانگیري و دخالتهاي محمود
واعظــي ،رئیسدفتــر رئیسجمهــور و محمدباقر
نوبخت ،ســخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و
بودجه گفته بود و همانطور که پیشبینی میشــد،
از ســوی یک منبع آگاه تکذیب شد .بااینحال چیزی
که در یک ســال گذشته دیده شده ،نشان میدهد که
حضور و نقش اســحاق جهانگیــری در دولت دوم
روحانی در مقایســه با دولت اول کمتر شــده است.
بعــد از التهابات اقتصادی ،جهانگیری که ریاســت
»ســتاد فرماندهي اقتصــاد مقاومتــي« را برعهده
دارد؛ بهعنوان نماینــده دولت ،نرخ چهارهزارو ۲۰۰
تومانــي دالر را اعــالم کــرد که همیــن موضوع به
معناي پررنگشــدن نقش او در فضــاي اقتصادي
دولت تعبیر شــد؛ هرچند با باالرفتن نرخ ارز همین
نیــز باعث شــوخیهایی بــا جهانگیــری در فضای
مجازی شــد تا اینطور تلقی شــود کــه جهانگیری
سپر بالی دولت شده اســت .محمود واعظی فردی
اســت که از او بهعنوان کسی که نقش معاوناول را
در دولت کمرنگ کرده ،نام برده میشــود و اعضای
اقتصــادی دولت نیــز به او نزدیک هســتند .در کنار
شــایعه استعفای جهانگیری این شــایعه نیز پیچید
که رئیسجمهوری قرار است او را به ریاست »ستاد
ویژه اقتصــادی« منصوب کند و تغییرات جدیدی در
کابینه رخ دهد.
اتفاقی که حســامالدین آشنا درباره آن به باشگاه
خبرنگاران جوان گفــت» :معاون اول رئیسجمهور
مسئولیتهای متعددی را برعهده دارند و مسئولیت
ســنگین ایشــان بهعنوان فرمانده قــرارگاه اقتصاد
مقاومتی نشــان میدهد که باالترین مسئولیتها در
حوزه هماهنگیهای اقتصــاد مقاومتی در دولت را
برعهده دارند«.
روز سهشــنبه اســحاق جهانگیــری در اصفهان
گفــت که در ماه مــرداد درباره مســائل اقتصادی و
اتفاقات آن با مردم ســخن خواهد گفت .باید دید تا
آن روز تیــم اقتصادی دولت هم تغییر خواهد کرد یا
شایعهها به واقعیت خواهند پیوست.

پخش مستند »بیراهه« صداي اعتراض همه را درآورد

اﺣﺘﻤﺎل ﺷﮑﺎﯾﺖ از ﺻﺪاوﺳﯿﻤﺎ
پخــش اعترافات دختــران رقصنــده در برنامه
»بیراهه« از شــبکه یک ،حاال ابعاد گســتردهتري به
خود گرفته اســت .به طوري که نمایندگان مجلس
و اعضاي شــوراي نظارت بر صداوســیما از جلسه
هفته آینده خود با مسئوالن صداوسیما در این رابطه
خبر ميدهند .از طــرف دیگر مقامات قضائي که به
نام آنها اشاره نشــده ،مسئولیت پخش این برنامه را
بر عهده نميگیرند و در ایــن میان برخي نمایندگان
از جملــه علــي مطهــري و غالمرضــا کاتــب ،کار
صداوسیما در پخش این مستند را غیرقانوني دانسته
و عنوان کردهاند کساني که حقي از آنها ضایع شده،
ميتوانند از صداوسیما شکایت کنند .اگرچه تا زمان
اظهار نظر نمایندگان برخي از جمله انجمن حمایت
از حقوق کودکان از صداوسیما شکایت کردهاند.
پخش مســتند »بیراهه« اعتراف سه دختري بود
کــه در فضاي اینســتاگرام فیلمهــاي رقص خود را
منتشــر ميکردند .پخش این مســتند با واکنشهاي
گســترده کاربــران فضاي مجــازي و البتــه فعاالن
سیاسي روبهرو شد .محور این نقدها هم این بود که
آیا با اختالســگران و مجرمان اقتصادي هم برخورد
مشــابهي انجام ميشــود یا نه .حواشي پخش این
مســتند که عالوه بــر آن فضاي مجــازي را آکنده از
فیلمهایــي کرده بود کــه در حمایت از متهم در این
مســتند ،حرکات موزون انجام ميدادند ،اما حواشي
آن بــه خــارج از مرزهاي ایران هم کشــیده شــد و
بســیاري از رســانههاي خارجي با آب و تاب به آن
پرداختــه و حتي برخي فعــاالن مخالف جمهوري
اســالمي از ترامپ خواستند صداوســیماي ایران را
تحریم کند.
محمدحســین رنجبــران مدیــر روابطعمومــي
ســازمان صداوسیما در پاسخ به این نقدها گفته بود
که »یکي از مهمترین مســئولیتهاي مشــترک ما و
ناجا حرکت در مســیر پیشــگیري است و همانطور
که گفتم بســیاري از خانوادهها با ما تماس ميگیرند
و مطالبــه جدي در زمینــه برنامههاي آگاهيبخش
در حوزه فضــاي مجازي دارند ...و همــکاران ما را
قســم ميدهند که برنامههایي بسازید تا جلوي این
عرصه افسارگســیخته فضاي مجــازي را بگیرد و به
خانوادههــا آگاهي دهــد .براســاس صحبتي که با
مسئوالن ناجا داشــتم ،براي این افراد حکم قضائي
صادر شده بود و حتي مقام قضائي درخواست کرده
بود تا موضوع این افراد حتما رسانهاي شود«.
بدون هماهنگي با قوه قضائیه
جالــب آنکــه خبرگــزاري صداوســیما خود در
گفتوگــو با یک مقــام آگاه قضائي اعــالم کرده که
پخش مستند با این قوه هماهنگ نشده بود .این منبع
آگاه قضائي که به نام او اشارهاي نشده ،در مصاحبه
تلفني با خبرنگار خبرگزاري صداوســیما گفته است:
»قاضي پرونــده از پلیس فتــا و معاونت اجتماعي
ناجا خواســته بود پیش از پخش این اعترافات حتما
جزئیــات آن به اطالع قاضي برســد که بدون توجه
به نظر قاضي این اعترافات در این مجموعه مســتند
پخش شده اســت« .خبرنگار ایســنا هم آنطور که
گــزارش داده ،این موضوع را از چنــد حوزه قضائي

پیگیري کرده و به این پاســخ رسیده که »پخش این
مستند با هماهنگي دستگاه قضائي نبوده و دستگاه
قضائي اوایل هفته آینده در این زمینه اطالعرســاني
الزم را خواهد کرد«.
شکایات را به شوراي نظارت بر صداوسیما بدهید
موضوع امــا به اینجا ختم نشــده ،به طوري که
نمایندگان عضو در شــوراي نظارت بر صداوســیما
همگي در گفتوگوهــاي جداگانه بــه تقبیح رفتار
صداوسیما درباره پخش این مستند پرداخته و اعالم
کردهاند کساني که شکایتي دراینباره دارند ،شکایت
خود را مطرح کنند .همچنین قرار اســت تا دوشنبه
هفته آینده ،این شورا جلســهاي را براي بررسي این
موضوع تشــکیل داده و در عین حال از مقامات قوه
قضائیه از جمله ســخنگوي این قوه خواستهاند در
این جلسه حاضر شوند.
علي مطهري ،نایبرئیس مجلس در همین باره
اعالم کرده که صداوســیما با پخش اعترافات بدون
اجازه متهم مرتکب جرم شــده اســت .نایبرئیس
مجلس به »ایســنا« گفته» :پخش این اعترافات در
حالــي که هنــوز در دادگاه صالح حکمــي دریافت
نکرده اســت ،بدون اجازه متهم از صداوسیما جرم
دیگري اســت که این ســازمان مرتکب شده و البته
صداوســیما ید طوالیــي در این رویــه دارد .پخش
صحنههایي از زندگي خصوصي مرحوم ســیدامامي
فعال محیط زیســت که متهم به جاسوســي بود یا
پخش دادگاههاي معترضان انتخابات ســال  ۸۸در
حالــي که هنوز اتهام آنها ثابت نشــده بود ،مشــتي
از خروار اســت« .مطهري اضافــه کرد» :به هر حال
کســاني که در این ماجرا حقشــان ضایع شده است
ميتواننــد از طریــق شــوراي نظــارت بر ســازمان
صداوســیما شــکایت کنند تا بر اســاس مادهواحده
مصوبــه مجمع تشــخیص مصلحت نظــام به آنها
فرصت داده شــود تا دو برابر زماني که به ضرر آنها
صحبت شده است ،از خود دفاع کنند«.
سیداحسان قاضيزاده ،دیگر عضو شوراي نظارت
بر صداوســیما هم در گفتوگو با ایسنا درباره پخش
این مستند و این ادعا که پخش آن با درخواست قوه
قضائیه بوده ،گفت» :بررسيهاي بنده نشان ميدهد
که در این مستند به دلیل اطمینان به محتواي ارگان

تولیدکننده برنامه ضریب دقت به اندازه کافي وجود
نداشــت حال اینکه باید این ضریب دقت درباره هر
برنامهاي از ســوي صداوســیما وجود داشته باشد.
اینکه صرفا چند ،یک یا دو نفر در این موارد آن برنامه
را مورد بررســي قرار دهند ،پذیرفتني نیست آن هم
با این توجیه کــه ارگاني مثل ناجا چنین برنامهاي را
تولید کرده و تنها صداوسیما پخشکننده آن است«.
ایــن عضــو ناظر مجلــس در هیئت نظــارت بر
صداوســیما در پایان با تأکید بر اینکه این موضوع در
هیئت مورد بررسي قرار ميگیرد ،گفت» :با این وجود
چنانچــه هر شــخص حقیقي و حقوقي نســبت به
برنامههاي صداوسیما شکایت داشته باشد ،ميتواند
آن را به شــوراي نظارت بر صداوسیما براي بررسي
منعکس کند«.
طرح شکایتهاي مختلف از صداوسیما
غالمرضــا کاتب ،دیگــر عضو ناظــر مجلس در
شوراي نظارت بر صداوسیما ،هم در گفتوگو با ایسنا
گفت» :اقدام صداوســیما در پخش مستند بیراهه و
نمایش اعترافات ،اقدامــي غیرقانوني و غیراخالقي
بود که موجب بهوجودآمدن فضایی بسیار منفي در
جامعه شد و شــکایتهاي متعددي توسط انجمن
حمایــت از کودکان و گروههاي اجتماعي گوناگون از
صداوسیما به شورا رسیده که در جلسه هفته آینده
به این شــکایات و آثار بسیار منفي بهوجودآورده در
داخل و خارج از کشور رسیدگي ميکنیم«.
او ایــن اقــدام را غیرحرفــهاي و غیراخالقــي
دانســت و افــزود» :در نشســت شــوراي نظارت بر
صداوســیما حتما به قصور نیروي انتظامي به دلیل
دراختیارگذاشــتن جزئیات اعترافات )م.ه( رسیدگي
خواهد شــد .بازجویيهاي ناجا اگر محرمانه باشــد
نباید در اختیار صداوسیما قرار ميگرفت ،عالوهبرآن
به اشتباه پلیس فتا نیز رسیدگي خواهد شد«.
این عضــو ناظر مجلــس در شــوراي نظارت بر
صداوسیما از برخورد با مسببان و مقصران برنامهساز
در صداوســیما خبر داد و افزود» :در نشســت هفته
آینده بــا دعوت از مدیران صداوســیما ،بهویژه مدیر
شــبکه یک و سایر شبکههایي که احتماال این مستند
توسط آنها پخش شده است ،از آنان درباره این اقدام
غیراخالقي و غیرحرفهاي توضیح خواهیم خواست

و به نســبت قصور انجامشــده با متخلفان برخورد
ميکنیم«.
کاتــب بــا رد ادعاهــاي مطرحشــده مبنيبــر
درخواســت قوه قضائیه براي پخش اعترافات )م.ه(
گفت» :بعید ميدانم که چنین درخواســتي توســط
قوه قضائیه از صداوسیما شده باشد ،اما درعینحال
در نشست شوراي نظارت موضوع را با حجتاالسالم
اژهاي و محمدجواد الریجاني در میان ميگذارم«.
محمدرضا عارف ،رئیس فراکسیون امید مجلس،
هم در نشســت خبري خود دراینباره اعالم کرد که
چیزي که از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است ،این
است که آیا اعالم یک خبر و یک بازجویي و محاکمه
در رســانه ملي کمکــي به حل مســائل فرهنگي و
ارتقاي آن ميکند یا تنها باعث ایجاد مسئله ميشود.
بااینحال ،عالوهبــر آنکه مجلس وارد بررســي
موضــوع شــده» ،حســامالدین آشــنا« ،مشــاور
رئیسجمهــوري ،هم به ایلنا گفته که »به زودي این
مسئله )پخش مستند( در جلســه هیئت نظارت بر
صداوسیما مطرح شــده و مورد بررسي قرار خواهد
گرفت«.
سناریوي بهحاشیهراندن تخلفات ارزي
در ایــن میــان اما محمــد آذريجهرمــي ،وزیر
ارتباطــات ،در گفتوگــو با یــک برنامــه رادیویي،
ســناریوي جدیدي را طرح کرد و گفــت پخش این
برنامه با هدف بهحاشــیهراندن موضوع شفافیت در
اعطاي ارز دولتي بوده اســت .به گزارش »تسنیم«،
او کــه در رابطه با موضــوع فیلترینگ اینســتاگرام
صحبت ميکرد ،با بیان اینکه پیشکشــیدن موضوع
دخترخانمي که در اینســتاگرام فعال بود و فیلتر این
شــبکه اجتماعي ،حاصل تصمیم اتاقفکرهایي بود
که منافعشان از موضوع شفافسازي ارزي به خطر
افتاده است ،گفت» :البته نهاینکه بگویم صداوسیما
و مســئول محترمي که در این موارد مصاحبه کرده
است ،اتاق فکر هستند«.
آذريجهرمي یادآور شــد» :وقتي فضاي کشــور
روي مطالبــه شــفافگرایي قــرار گرفته تــا تکلیف
ارزهایــي که گرفته شــده مشــخص شــود ،یکباره
خانمي تبدیل به سوژه خبري بزرگي ميشود که کل
دنیا شــروع به صحبتکردن درباره او ميکنند که به
نظر من طبیعي نیست«.
چه کساني شکایت کردند
تا به اینجــا ،انجمن حمایت از حقــوق کودکان
در بیانیهاي با اشــاره به پخش سخنان اعترافگونه
دختر  ۱۷ســاله از صداوســیما ،آن را نماد مشخص
و بارز خشــونت علیه کودکان توصیف کرده و ســارا
باقري ،وکیل این انجمن ،از پیگیري حقوقي موضوع
و شکایت از صداوسیما خبر داد.
بســیاري از کارشناســان و حقوقدانــان هم این
کار صداوســیما را خالف قانون دانسته و از مجاري
مختلف ســعي در اثبات آن داشــتند .آنهــا این کار
صداوسیما را خالف اصول و موادي از آیین دادرسي
کیفري ميدانند که تأکید دارد انتشار تصویر یا گزارش
از یــک موضوع که در دادســرا و مراحل دادرســي
مطرح است ممنوع و این کار خالف قانون است.

ﯾﺎدداﺷﺖ

پرسشهایي
درباره فاجعه تصادف تانکر
اﺣﺴﺎن ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  .ﻓﻌﺎل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
 ســانحه فاجعهبار و ناراحتکننده برخورد تانکر
حامل مــازوت که ظاهرا از اقلیم کردســتان به ایران
آمــده بود با اتوبوس مســافربري و مــرگ چند نفر از
هموطنانمان ،چند ســؤال و نکتــه را در ذهن ایجاد
ميکند که بررســي و جواب به آنها ميتواند از موارد
بعــدی جلوگیري کند یــا در صورت وقــوع ،از عمق
فاجعه بکاهــد -۱ .جاده مریوان به ســنندج یکي از
بدترین مســیرهاي اســتان و راهی غیراســتاندارد ،با
عرض کم و پیچهاي زیاد است .ظاهرا تانکر موصوف
از اقلیم کردســتان وارد شــده بود که تردد شبانه این
تانکر ،نهتنها خطر را چند برابر کرده ،بلکه شایعههایی
را نیز در پي داشت که در ادامه به آن پرداخته خواهد
شــد .در این مسیر ،فقط در ســال گذشته  ۲۰تصادف
تانکر با وســایل نقلیه دیگر رخ داده است که در یکي
از این حوادث ،بــر اثر واژگوني تانکــر روي خودروی
پژو ،حداقل ســه و حداکثر پنج نفر کشــته شدند و در
پي آن ،اعتراضهایی شــکل گرفت که منجر به سفر
وزیر راه به استان کردســتان و وعده اصالح اشکاالت
مســیر شــد -۲ .براي رفتن به کرمانشــاه و مسیري
کــه این حادثه مرگبار در آن رخ داده اســت ،مســیر
جایگزین قصرشــیرین به کرمانشــاه نیز وجــود دارد
که اتفاقا بــه دلیل دوباندهبودن ،مســیر بهتري براي
رفتن به پاالیشگاه کرمانشــاه است و این سؤال ایجاد
ميشــود که چرا راننده این تانکر آن مسیر را انتخاب
نکرده است -۳ .بخشي از بودجه کشور صرف رادیو و
تلویزیون محلي ميشود؛ در نتیجه بهتر است پوشش
اخبــار در چنین حوادثي که به قیمت جان چند نفر از
هموطنان تمام ميشود ،بهسرعت و بهطور مستقیم
وجود داشته باشد؛ اما در این حادثه چنین کاري انجام
نشده و وجود ابهاماتي دراینباره باعث بهوجودآمدن
شــایعهها و جوي متشنج در منطقه شده است .نبود
اطالعرســاني دقیق باعث شــده اخبار ضدونقیضي
دراینباره منتشــر شــود؛ ازجمله اینکــه تانکر حامل
نفت قاچاق از اقلیم کردســتان بوده است .حال آنکه
اگر بهســرعت و دقیق و بهجا اطالعرســاني ميشد،
شایعههای متعددی پخش نميشد .یکي دیگر از این
شــایعهها ،عراقيبودن راننده بود که باعث ناراحتي
بیشــتر شــد که در نهایت معلوم شــد راننده ایراني
اســت .حتي درباره مســیر تانکر نیز اطالعات دقیقي
در دست نیســت و عدهاي ميگویند مقصد کرمانشاه
بوده و عدهاي دیگر مقصد را بندر امام عنوان ميکنند.
چه خوب بود اگر صداوســیما این حادثه را نیز مانند
سیل ژاپن پخش مستقیم ميکرد تا از هیجان عمومي
بکاهــد .ضمن اینکــه در این حادثه اطالعرســاني از
سمت یک نفر اتفاق نیفتاد و هریک از منابع ،اطالعات
گوناگوني را ارائه دادند .همین موضوع احتمال انتشار
شــایعه را افزایش داد - ۴ .ســؤال این اســت که بر
اســاس اعالم پلیس ،ورود تانکر به شهر و تردد آن در
شب ممنوع است؛ حال چطور این تانکر توانسته در آن
ساعت وارد شهر شود؟ گفته ميشود این خودرو چهار
ساعت قبل از حادثه کارت تردد گرفته بود و به علت
خرابي یا پنچري یا خوابآلودگي راننده ،زمان حرکت
به تعویق افتاده بود .در این صورت ،این سؤال مطرح
ميشود که چرا در مسیر هیچ مأمور پلیسي نبوده که
مانع حرکت تانکر شــود یا آن را به مسیر جایگزین که
همان جاده قصرشــیرین است ،هدایت کند؟ مقامات
عالي اســتان بایــد دراینباره شــفاف توضیح بدهند.
استاندار و مقامات محلي از بعدازظهر در محل بودند،
ولي دراینبــاره توضیحي ندادهاند کــه چرا با وجود
ممنوعیت موجود ،این تانکر وارد شــهر شده و از کنار
ترمینال عبور کرده است.

ﺧﺒﺮ

معاون وزیر کشور با خانواده
زندانیان محیطزیستی دیدار کرد
 ایرنا :آرش کیخســروی ،وکیل خانواده سیدامامی،
گفت :هفته گذشــته جلسه اي با حضور خانوادهها و
همسران فعاالن محیطزیستی بازداشتشده و معاون
امنیتی وزیر کشــور  ،برگزار شد و هر یک از خانوادهها،
مطالب و مشــکالتی که برای همســر یا فرزندانشان
پیش آمده را مطرح کردند .قرار اســت معاون امنیتی
وزیر کشــور ،گزارش این جلسه را به کمیته چهارنفره
تعیینشده از سوی رئیسجمهوری ارائه دهد.

توضیحات وزیر دادگستری درباره
وضعیت دانشجویان پروندهدار
 ایلنا :ســیدعلیرضا آوایی درخصــوص احکام
صادرشــده بــرای دانشــجویان دستگیرشــده در
ناآرامیهــای دیماه گفت :هفته قبــل نامهای از
سوی دادستان کل کشور دیدم که گفتهاند اگر شما
افرادی را میشناسید که دانشجو بوده و بالتکلیف
هســتند ،به من معرفی کنید کــه در حال پیگیری
هستیم .آوایی در پاســخ به این سؤال که چرا برای
یک دانشــجو حکم حبس هشتساله صادر شده،
درحالیکه قرار بر عدمپروندهســازی بوده اســت،
گفت :معموال کسانی که اینگونه محکوم میشوند،
بســته به نوع پس از مدتــی با دادن عفــو به این
افراد کمک میشــود ،مخصوصا زمانی که دوستان
احساس کنند که اشــتباه صورتگرفته ،قابلجبران
است یا مشیشان عوض شده باشد.

