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فرمان�ده كميت�ه جس�ت وجوي مفق�ودان س�تاد كل 
نيروه�اي مس�لح گف�ت: س�ايه جنگ ب�ا چه�ره مصمم 
رزمندگان اس�ام دفع مي ش�ود نه اين بازي هاي سياسي 
ك�ه ش�ما مي بيني�د و قراردادهاي�ي ك�ه امضا مي ش�ود. 
به گزارش خبرگزاري بس��يج، س��ردار محمد باقرزاده ش��امگاه 
پنج شنبه در مراسم اربعين شهداي گمنام سرخنكالته شهرستان 
گرگان تأكيد كرد: م��ا چگونه به خودمان اج��ازه مي دهيم كه با 
جگرگوشه  هاي  يك ملت )ش��هدا( كه حتي تا امروز در جهان در 
حال فعاليت هستند و با نام مدافعان حرم در سوريه مي جنگند، 
اينگونه برخورد شود و به نظر من مسئوالن بايد اين نگاه را اصالح 
كنند. وي با بيان اينكه ش��هدا به اين علت عزيز و شكست ناپذير 
هس��تند كه در اطاعت خدا بودند، ادامه داد: برخي از چهره هاي 
سياسي يك شبه تمام اعتبار و جايگاه خودشان را از دست مي دهند 
و دليل آن دوري از ارزش هاي ديني و اسالمي است كه به همان 
ميزان كه از اين ارزش ها فاصله مي گيرند از عزت آنها كم مي شود. 
فرمانده كميته جست وجوي مفقودان ستاد كل نيروهاي مسلح 
تصريح كرد: انگيزه اصلي انقالب اين بود كه ملت مي خواستند از 

زير بند استكبار آزاد باشند و آيا آزادي يعني بي بند و باري؟
باقرزاده تأكيد كرد: جنگ در اس��اس مخير ك��ردن ملت ما بين 
عزت و ذلت بود و مي خواس��تند بگويند كه شما يكي از اين دو را 
انتخاب كنيد اما امام حسين)ع( در عاشورا فرياد هيهات منا الذله 
س��ر داد. وي گفت: در ابتداي جنگ زماني كه صدام آمد و عربده 
كشيد، مردم، بسيج و ارتش و س��پاه بودند كه آمدند و در مقابل 
دشمن ايستادند و همين شد كه هيچ وقت امام و شهدا احساس 

حقارت نكردند. 
باقرزاده ادامه داد: دش��من بعد از جنگ تحويلي در دوران دفاع 

مقدس مي خواس��ت صلح تحميلي را اجرايي كند اما ملت پاي 
نظام و انقالب و كش��ور خود ايس��تادند و جنگ و تهديد را دفع 
كردند و سايه جنگ را رزمندگان اسالم هستند كه دفع مي كنند 
نه اين بازي هاي سياسي كه شما مي بينيد و قراردادهايي كه امضا 
مي شود. وي تأكيد كرد: سايه جنگ با روي خوش نشان دادن به 
دشمن دفع نمي شود بلكه چهره مصمم رزمنده اسالم است كه 
سايه جنگ را دفع مي كند و اين درس دفاع مقدس و رشادت هاي 

شهداست. 
فرمان��ده كميته جس��ت وجوي مفق��ودان س��تاد كل نيروهاي 

مسلح گفت: برخي اوقات شبهه ايجاد مي كنند كه ايران چرا در 
كشورهايي مثل سوريه، لبنان و عراق حضور دارد و مي گويند ما 
خودمان مشكالت داريم و آنجا چه كاري انجام مي دهيم. وي اضافه 
كرد: ما زماني كه از زاويه اي ديگر به موضوع نگاه مي كنيم سوريه، 
عراق و لبنان را يكي مي بينيم و بستگي دارد كه شما با چه زاويه اي 

به اين موضوع نگاه كنيد. 
باقرزاده در بخش ديگري با بازخواني رشادت هاي جوانان در هشت 
سال دفاع مقدس و تالش برخي عناصر دشمن در داخل كشور، 
بيان كرد: تفكر زمان بني صدر هنوز در اليه هاي مختلف كش��ور 

وج��ود دارد و زماني كه مقام معظم رهب��ري مي فرمايند اقتصاد 
مقاومتي، عده اي مي گويند صرفه ندارد كه در داخل توليد كنيم 
و برويم و از خ��ارج وارد كنيم. وي متذكر ش��د: برگزاري يادواره 
شهدا و سفرهاي راهيان نور يعني اينكه ما پاي آرمان هاي شهدا 
ايستاده ايم و دست از مبارزه برنمي داريم و اين يعني امريكا هيچ 
غلطي نمي توان��د بكند. فرمانده كميته جس��ت وجوي مفقودان 
ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: نگاه انقالبي است كه مي تواند ما را 
از گردنه هاي سخت عبور دهد و مشكالت اقتصادي با نگاه انقالبي 
قابل حل است و امروز جنگ اقتصادي است و آنهايي كه سرباز اين 

ميدان هستند بايد هوشيار باشند. 
باقرزاده با اش��اره به اينكه هر كس��ي در هر جايي كه هست بايد 
به دنبال انجام وظيفه باش��د، گفت: مجلسي نيست كه تعدادي 
از جوانان به مس��ئوالن مراجعه نكنند و تقاضا نداشته باشند كه 
به جمع مدافعان حرم بپيوندند. وي با اشاره به سخنان برخي از 
افراد با نيت تطهير چهره منافقان، گفت: يعني آنقدر انسان از نظر 
سياسي و اخالقي بايد تنزل پيدا كند كه حاضر باشد براي از ميدان 
به در كردن رقيب خود از صحنه انتخابات خفت و خواري همكاري 
با منافقان را بپذيرد؛ منافقاني كه حكم قرآن براي آنها مشخص 
اس��ت. باقرزاده بيان كرد: ملت بايد هوشيار باش��ند كه هوشيار 
هستند و ملت به خوبي پاسخ توطئه هاي عناصر دشمن در هر زمان 
را با اقتصاد و بصيرت مي دهند. وي در بخش ديگري با اش��اره به 
يادمان شهداي گمنام تدفين شده در شهر سرخنكالته شهرستان 
گرگان، تأكيد كرد: مردم وظيفه خود را مي دانند و انجام مي دهند 
اما مسئوالن بايد حواسشان جمع باشد و بايد به اين يادمان توجه 
ويژه اي داشته باشند و مديران شهري بايد هميشه اينجا را پرنور 

نگه دارند زيرا اينجا يكي از نمادهاي عزت ملت ايران است.

سردار باقرزاده:

سايه جنگ را رزمنده دفع مي كند نه قرارداد و بازي سياسي

دیدگاه

 اتحاديه اروپا 
دنباله رو سياست هاي امريكا وصهيونيست هاست  

رئي�س كميس�يون امني�ت ملي و سياس�ت 
خارج�ي مجل�س ب�ا اش�اره ب�ه تمدي�د 
تحريم هاي حقوق بش�ري اي�ران تأكيد كرد: 
اتحاديه اروپا دنباله رو سياس�ت هاي امريكا 
و صهيونيس�ت ها در مقابل�ه با ايران اس�ت. 
به گزارش خانه ملت، عالءالدي��ن بروجردي در 
واكنش به تمديد تحريم هاي اتحاديه اروپا عليه 

ايران به بهانه مسائل حقوق بشري اظهار داشت: اتحاديه اروپا با وجود اينكه از 
مجموعه ۲۷ كشور مستقل تشكيل شده است، اما دنباله رو سياست هاي امريكا و 

البي صهيونيست هاست، بنابراين تمديد تحريم ها فاقد هرگونه ارزش است. 
وي ادامه داد: جمهوري اس��المي تبديل به نماد مبارزه با تروريس��م در جهان 
و منطقه اس��ت و همه دنيا با اين جايگاه و چهره ايران آش��نا ش��ده اند. رئيس 
كميسيون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس تأكيد كرد: ما در مبارزه با 
تروريسم جان تعداد زيادي از شخصيت هاي جهادگر را تقديم كرده ايم و اجازه 
نخواهيم داد، رفتار شوم تروريسم توسعه يابد. بروجردي ادامه داد: تروريسم مورد 
حمايت آشكار و پنهان امريكاست و تالش دارد با اين رفتار منطقه را به آشوب 
بكشاند. براساس اين گزارش، شوراي اتحاديه اروپا، تحريم هاي اعمال شده عليه 

ايران را به بهانه هاي ادعايي حقوق بشر به مدت يك سال ديگر تمديد كرد. 
در بيانيه شوراي اتحاديه اروپا آمده كه اين تحريم ها منع سفر و مسدود شدن 
دارايي هاي ۸۲ فرد و يك مؤسسه را شامل مي شود. تحريم هاي اتحاديه اروپا، 
همچنين منع صادرات تجهيزاتي را شامل مي ش��ود كه به ادعاي اين اتحاديه 
براي »س��ركوب داخلي و نظارت بر ابزارهاي ارتباطي« به كار گرفته مي شوند. 
شوراي اتحاديه اروپا در اين بيانيه خاطرنشان كرده كه اين تحريم ها براي اولين 
بار در سال ۲۰۱۱ اعمال شده و از آن پس هر باره تمديد شده اند. تصميم جديد 
در ژورنال رسمي اتحاديه اروپا، در تاريخ ۱۲ آوريل ۲۰۱۷ به چاپ خواهد رسيد 
و از ۱۳ آوريل س��ال جديد تا همين تاريخ در س��ال آينده ميالدي الزم االجرا 

خواهد بود.
-------------------------------------------------------------

 دستورالعمل كاملي درباره تبليغات 
در فضاي مجازي تهيه و ابالغ شده است 

گف�ت:  كش�ور  وزارت  امنيت�ي  مع�اون 
دستورالعمل كاملي درباره تبليغات در فضاي 
مجازي تهيه و به اس�تان ها اباغ شده است. 
به گزارش مهر، حسين ذوالفقاري ضمن بازديد 
از س��تاد انتخابات وزارت كش��ور در سومين روز 
ثبت نام داوطلبان انتخابات رياست جمهوري در 
جمع خبرنگاران گفت: دستورالعمل كاملي درباره 

تبليغات در فضاي مجازي تهيه و به استان ها ابالغ شده است مبني بر اينكه هر 
كدام از ستادهاي انتخاباتي نامزدها كه بنا دارند كار تبليغاتي انجام دهند بايد دقيقاً 
آن كانالي كه مي خواهند در فضاي مجازي ايجاد كنند با شناسه مشخص باشد. 
وي افزود: اگر در آن كانال ها مطلبي نوشته شود، مسئوليتش مستقيماً متوجه 
آن ستاد انتخاباتي است كه در حال انجام دادن كار تبليغاتي است اما اگر خارج 
از آن و در سايت و كانال ديگري از اين كانديدا يا ستاد تبليغاتي اش مطرح شود 
بايد بالفاصله درخصوص آن مطلب اظهارنظر كنند و مشخص شود كه اين مطلب 
متعلق به آنهاست يا خير كه اگر آن مطلب مربوط به آنها نباشد بايد بالفاصله طي 
اطالعيه اي تكذيبيه بزنند. ذوالفقاري گفت: ستادهاي تبليغاتي نامزدها مكلف 
هستند تبليغات خود را در فضاي مجازي ساماندهي كنند. معاون امنيتي وزارت 
كشور در پاسخ به اين س��ؤال كه آيا تخلفات انتخاباتي در فضاي مجازي وجود 
داشته يا خير، گفت: موارد جزئي بوده كه از سوي كميته قضايي رصد شده اند و در 

اين راستا تذكر و برخوردهاي الزم با تخلفات و جرائم صورت مي گيرد. 
-------------------------------------------------------------

 دومين گزارش مجلس از برجام
 8 خرداد ماه منتشر مي شود 

رئي�س كميت�ه هس�ته اي كميس�يون امنيت مل�ي و سياس�ت خارجي 
مجلس ش�وراي اس�امي با بيان اينكه دومي�ن گزارش ش�ش ماهه قوه 
مقننه از برجام آماده انتش�ار اس�ت، عنوان كرد: بر اس�اس تفسيري كه 
از قانون ص�ورت گرفته اس�ت هش�تم خرداد گ�زارش قرائت مي ش�ود. 
به گزارش خانه ملت، مجتبي ذوالنوري در خصوص دومين گزارش شش ماهه 
مجلس از برجام توضيح داد: طبق قانون كميسيون امنيت ملي بايد هر شش ماه 
گزارشي از حسن اجراي برجام به صحن علني ارائه دهد، از اين قانون دو تفسير 
وجود دارد. نماينده مردم قم در مجلس دهم شوراي اسالمي ادامه داد: برخي 
اعتقاد دارند كه گزارش شش ماهه بايد از لحظه پذيرش توافق هسته اي تنظيم و 

ارائه شود كه در گزارش اول مجلس با چنين نگاهي پيش رفتيم. 
وي اظهار داشت: برخي دوس��تان نيز مي گويند از لحظه تشكيل دهمين دوره 
مجلس شوراي اسالمي بايد گزارش شش ماهه ارائه شود. از آنجايي كه مجلس 
دهم هفتم و هشتم خرداد افتتاح شده است، بنابراين در عمر چهارساله خود بايد 
چهار گزارش ش��ش ماهه ارائه دهد. اين نماينده مجلس افزود: بنابراين قرائت 
دومين گزارش شش ماهه مجلس از برجام هشتم خرداد در دستور كار خواهد 
گرفت، اما اگر تفسير همان نگاه اوليه باشد، گزارش كميسيون از برجام آماده 
انتشار است. ذوالنوري از تفاوت دومين گزارش كميسيون امنيت از برجام گفت: 
گزارش تفاوت زيادي نداش��ته و همان روندي كه در گذشته طي شده بود طي 
كرد، جلساتي با دستگاه هاي ذي ربط برگزار ش��د و اگر نياز باشد تا زمان ارائه 
گزارش جلساتي برگزار خواهيم كرد. عضو كميس��يون امنيت ملي و سياست 
خارجي مجلس شوراي اسالمي اظهارداشت: گزارش برجام حول دو محور اصلي 
مي چرخد، ابتدا استمرار انجام تعهدات ايران بررسي مي شود و همچنين بررسي 
مي كنيم كه طرف مقابل تا چه اندازه به تعهدات خود پايبند اس��ت كه شدت و 

ضعف تحريم ها عمده مطلبي است كه در گزارش انعكاس داده مي شود. 
------------------------------------------------------------ 

2 وزير دولت به صحن علني مجلس مي روند 
در جلس�ات علني هفته آينده مجلس وزير بهداش�ت، درم�ان و آموزش 
پزش�كي براي پاس�خ به س�ؤال محمد دهقان نماين�ده م�ردم طرقبه و 
چن�اران و وزير راه و شهرس�ازي براي پاس�خ به س�ؤال ن�ادر قاضي پور 
نماين�ده م�ردم اروميه در صح�ن علني مجل�س حضور خواهن�د يافت. 
به گزارش مهر، نمايندگان مجلس شوراي اسالمي در هفته پيش رو در روزهاي 
يك شنبه، سه شنبه و چهارشنبه جلسه علني خواهند داشت. نمايندگان در اين 

هفته مواد باقي مانده از اليحه هواي پاك را بررسي خواهند كرد. 
در ادامه ايرادات ش��وراي نگهبان به طرح تقويت و توس��عه نظام استاندارد در 
صحن علني مجلس بررسي خواهد شد. طرح تنقيح قوانين مالياتي كشور كه 
يك فوريت آن در جلسه علني ۲۳ خرداد ماه سال قبل به تصويب رسيده است، 
در هفته پيش رو در دستور كار مجلس قرار خواهد گرفت. در ادامه جلسات علني 
هفته آينده مجلس اليحه حفاظت و مديريت تاالب هاي كشور، اليحه معاضدت 
قضايي در امور كيفري بين ايران و كره، اليحه استرداد مجرمان بين ايران و كره 
و طرح اصالح ماده يك قانون توس��عه حمل و نق��ل عمومي و مديريت مصرف 
سوخت در دستور كار قرار خواهد گرفت. در جلسات علني هفته آينده مجلس 
وزير بهداش��ت، درمان و آموزش پزشكي براي پاسخ به س��ؤال محمد دهقان 
نماينده مردم طرقبه و چناران و وزير راه و شهرسازي براي پاسخ به سؤال نادر 

قاضي پور نماينده مردم اروميه در صحن علني مجلس حضور خواهند يافت. 
در دستور كار هفته آينده مجلس قرائت گزارش كميسيون عمران درباره نحوه 
اجراي ماده ۷۰ قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي 
دولت، قرائت گزارش كميسيون انرژي در مورد بحران اخير ريزگردها و قطعي 
آب و برق در استان خوزستان و نيز قرائت گزارش كميسيون اقتصادي درباره 
تصويب تقاضاي تحقيق و تفحص از عملكرد مناطق آزاد تجاري، صنعتي و ويژه 

اقتصادي اعالم شده است.

حض�رت آي�ت اهلل ناصر م�كارم     خبر 
شيرازي از مراجع تقليد با صدور 
بيانيه اي از وضع نابس�امان ثبت نام ها در انتخابات رياست 

جمهوري انتقاد كرد. 
متن بيانيه  اين مرجع تقليد كه در اختيار خبرگزاري رسا قرار گرفته 

به شرح زير است:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

ش��كايات زيادى از افراد متع��دد از نقاط مختلف به ما رس��يده 
كه از وضع نابسامان ثبت نام انتخاب رياس��ت جمهورى بسيار 

نگران هستند و معتقدند عده اى ناآگاه و گروهى آگاهانه براى به 
ُسخره كشيدن انتخابات رياست جمهورى و ضربه زدن به نظام 
با نداشتن هيچ گونه صالحيتى، براى نام نويسى شركت كرده و 
حتى صف تشكيل مى دهند و از آنجا كه ادامه اين وضع به ضرر 
نظام مقدس جمهورى اس��المى اس��ت و مخالف شئون كشور 
بزرگى مانند كشور ماس��ت، بايد هر چه زودتر فكرى براى حل 
اين مشكل شود تا افرادى نام نويسى كنند كه حداقل كمترين 
صالحيت الزم را براى اين كار داشته باشند و اى كاش از ساليان 
قبل اقدام به حل اين مشكل مى ش��د و تعجب مى كنيم چگونه 

بزرگان كشور براى حل اين مشكل 
تدبيرى نفرموده اند!

و اگ��ر تصور ش��ود قانون اساس��ى 
اجازه اضافه شرطى نمى دهد ظاهراً 
اشتباه است زيرا قيودى كه در قانون 
اساس��ى آمده ش��رايطى را در كنار 
خ��ود مى طلبد، مث��اًل هنگامى كه 

گفته مى شود يكى از شرايط »مدير و مدبر بودن« است مفهومش 
آن است كه شخص تقاضاكننده بايد سوابق اجرايى كالن خود را 

ارائه دهد يا اينكه هنگامى كه گفته مى ش��ود از »رجال سياس��ى 
باش��د«، حداقل بايد سن و س��الى داشته باش��د و پايه تحصيلى 
معتبر. همچنين قيود ديگرى كه در دل اين تعبيرات نهفته است 
و اهل ُعرف كاماًل آن را اس��تفاده مى كنند و قانوندانان آن را تأييد 
مى نمايند، بنابراين بايد الاقل شرايطى براى سن و مدرك تحصيلى 
و سابقه مديريتى كه موافق چنين كار مهمى باشد گذارده شود تا 
اين وضع نابسامان، سامان يابد. گرچه براى اين دوره فعاًل نمى توان 
تصميمى گرفت ولى بايد در اولين فرصت ب��راى دوره هاى آينده 

إن شاءاهلل تصميم گرفته شود.

آيت اهلل مكارم شيرازي: براي وضع نابسامان ثبت نام رياست جمهوري فكرى كنيد

 

تخري�ب و تخطئ�ه نهاده�ای نظ�ام ب�ا ه�دف 
فرافكن�ی از مطالب�ات برزمين مان�ده م�ردم اين 
روزها به سياس�ت ثاب�ت برخ�ی جريان ها تبديل 
ش�ده اس�ت. يک روز ش�ورای نگهب�ان، يک روز 
رس�انه ملی و يک روز ديگر ...ك�ه مي تواند دليل 
به ظاه�ر موجهي براي فراموش�ي و به حاش�يه 
 رفت�ن انبوه�ي از »وعده ه�اي بر زمي�ن مانده

 انتخابات�ي - تبليغاتي«دول�ت يازده�م و 
همچنين عامل�ي براي س�رپوش گذاش�تن بر 
ناتواني ه�ا و ناكارآمدي هايي باش�د ك�ه امروز 
جامعه به دليل آن تمايل دارد ب�ه گزينه اي غير 
از »رئيس جمهور فعلي« روي خوش نشان دهد. 
باور اينكه تخريب عملكرد رس��انه ملي به ويژه »در 
نگاه مساوي به نامزدها و جريان هاي سياسي حاضر 
در رقابت ه��اي انتخابات��ي«، مي تواند ب��راي نامزد 
جريان تجديدنظرطلب، ابتدا »ايجاد مظلوميت«، 
»برانگيختن حس ترحم به آن« و در نهايت »ايجاد 
محبوبي��ت ب��راي رأي آوري« كند، باعث ش��د كه 
هفته ها قبل از شروع ش��دن مناظرات تلويزيوني، 
رسانه هاي وابسته به اين طيف همس��و با برخي از 
رسانه هاي معاند، تخريب صداوسيما را آغاز كنند. 
به عنوان نمون��ه در انتخابات س��ال ۸۰، رهبران و 
رس��انه هاي اين طيف به جاي پذيرش اش��تباهات 
خود نسبت به مديريت و س��ازماندهي شهرآشوب 
۱۸تير ۷۸ و پاسخ به اين مسئله كه چرا فرصت چهار 
ساله براي خدمتگزاري به مردم جاي خود را به هدفي 
جناحي به نام »توسعه سياسي« داد، نهادهاي نظام از 
جمله صداوسيما را متهم به جانبداري از ناطق نوري 
كردند تا رئيس جمهور دول��ت اول اصالحات بدون 
ارائه برنامه اي مشخص براي كشورداري، به چهره اي 
مظلوم مبدل شود تا افكار عمومي نسبت به وي يك 
حس ترحم پيدا كند و آرا به سمت وي متمايل شوند. 
اس��تفاده از اين تاكتيك باعث ش��د، رئيس جمهور 
اصالحات به جاي پاس��خ مس��تند و قانع كننده از 
كم كاري هاي متعدد صورت گرفته در طول ۳ هزار 
روز كه بر مسند رياست جمهوري تكيه زده بود، خود 
را تداركاتچي نظام معرفي كند تا مسير مظلوم نمايي 
و رأي آوري گزينه متبوع آنها در آن سال )مصطفي 

معين( ميسر شود. 
   كمک به ايجاد دوقطبي

از جمله اهدافي كه مي توان در پس حمله به رس��انه 
ملي جس��ت وجو ك��رد، اين مس��ئله اس��ت كه زير 
س��ؤال بردن كاركرد بيطرفانه و منصفانه مهم ترين 
و تأثيرگذارترين رس��انه كش��ور در عرصه انتخابات 
مي تواند كمك چش��م گيري به ايج��اد دوقطبي )به 
عنوان يكي از برگ هاي برنده جريان تجديدنظرطلب 
در انتخابات96( كرده و اينگونه القا كند كه حاكميت 
اس��المي براي رأي آوري نامزد دلخواه خود، مديران 
ارشد رسانه ملي را ملزم به جهت گيري و هواداري از 

نامزد اختصاصي فالن جريان سياسي كرده است. 

به همين دليل اس��ت كه كانال تلگرامي آمدنيوز )كه 
توسط برخي از عوامل سرويس هاي جاسوسي نيز اداره 
مي شود( پس از اعالم نامزدي رسمي حجت االسالم 
ابراهيم رئيس��ي اكثر پس��ت هاي يك روز خود را بر 
»اثبات جانبداري رس��انه ملي« از وي متمركز كرد و 
بدون اشاره به آنكه ساعات قابل توجهي از برنامه هاي 
صداوس��يما به ارائه گزارش كار هيئت دولت يازدهم 
اختصاص پيدا كرده، به درج تصاويري از پخش اقامه 

نماز توسط توليت آستان قدس رضوي پرداخت. 
اين در حالي اس��ت كه مدت هاست رسانه ملي پخش 
نماز جماعت به امامت حجت االس��الم رئيسي يا ساير 

چهره هاي مشهور را مورد توجه قرار داده است. 
   ايجاد ح�س بي اعتمادي به س�اختارهاي 

رسمي نظام
بعد از نتاي��ج انتخابات يازدهم رياس��ت جمهوري 
سطح حمالت به رس��انه ملي كه بعد از 9دي سال 
۸۸ كاهش يافته بود، افزايش يافت تا آنجايي كه در 
سال 9۳ شاهد حمالت متراكمي از سوي وابستگان 
به اين طيف بوديم و به عنوان نمونه روزنامه آسمان 
در بهمن همان س��ال در گزارش��ي تح��ت عنوان 
»حاش��يه هاي پررنگ تر از متن در قاب تلويزيون« 
ضمن بررسي جهت دار كارنامه و شرايط صداوسيما، 
عزت اهلل ضرغامي، رئيس اين سازمان را مورد هجمه 
سياسي قرار داد و نوش��ت: »آخرين ماه هاي حضور 

عزت اهلل ضرغامي... مردي كه بر وجوه سياسي خاص 
و حمايت از طيف و جناحي كه خاس��تگاه سياسي 

مشتركي با آنان داشت، شيب فزاينده تري داد.« 
ساير روزنامه هاي وابسته به جريان تجديدنظرطلب نيز 
خداحافظي ضرغامي را بهانه اي براي جناحي ناميدن 
اقدامات صداوس��يما قرار دادند و با برجس��ته كردن 
موضع گيري تند حسام الدين آشنا و از قول وي نوشتند: 
» از نگاه رئيس سازمان صداوسيما شوراي نظارت بر اين 
سازمان جلسه اي تشريفاتي است كه هر دو هفته يك 
بار براي گپ زدن و گعده كردن تشكيل مي شود. انگار 
اين شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما نيست، شوراي 

نظارت صداوسيما بر رئيس جمهور است«. 
در مقطع ديگري استعفاي س��رافراز از صداوسيما 
دس��تاويزي براي تخطئ��ه عملكرد اين نه��اد قرار 
مي گيرد چراكه راهبرد » ايجاد حس بي اعتمادي به 
ساختارهاي رسمي نظام« نبايد مورد بي توجهي يا 
فراموشي شخصيت ها و رسانه هاي وابسته به جريان 
غربگرا قرار گيرد و بايد در شرايط مختلف اين مسئله 

مورد توجه قرار بگيرد. 
به همين دليل ابت��كار همگام با س��اير روزنامه هاي 
زنجيره اي، تيتر نخست خود را با عبارت كنايه آميز 
و تخريب گرايانه »رسانه ملي، ملي شود!« اختصاص 
داده و مي نويسد: »همه ساله در فصل انتخابات بيشتر 
از پيش نقش و وظايف صداو سيما در ايران اسالمي 

سنگين و خطير مي شود... در ۱۷ آبان ماه سال ۱۳9۳ 
محمد سرافراز از سوي رهبر معظم انقالب به رياست 
سازمان صداو سيما انتخاب شد. با اين حال، يك سال 
از عمر رياست وي بر رسانه ملي مي گذرد، اما برخي از 
كارشناسان رسانه و سياسي عملكرد يك ساله سرافراز 
را به دور از انصاف و عدالت ارزيابي مي كنند. به گفته 
منتقدان، رسانه ملي براي بررسي توافق هسته اي و 
قضيه برجام كاماًل جناحي رفتار كرده و عملكرد اين 

سازمان را قابل قبول ندانسته  است.« 
از تابس��تان 9۲ تاكن��ون ب��ه موج حم��الت عليه 
صداوسيما افزوده شده است كه هر چند در شرايط 
كنوني هدف، كس��ب قدرت در انتخابات به واسطه 
مظلوم نمايي اس��ت اما مي تواند در درازمدت نتايج 

كالن تري را با خود به همراه بياورد. 
جريان هوا  خواه ليبراليسم تالش مي كند با نسبت 
اتهامات مختلف به نهادهاي نظام »اعتماد عمومي 
نسبت به كاركرد و عملكرد« را كاهش و آنها را در 
»تقابل با منافع عمومي و مطالبات جامعه« معرفي 
كند؛ هدفي كه ردپاي پررن��گ آن را در انتخابات 
۸۸ با »متهم كردن سپاه و بسيج به ضرب و شتم 
معترضان«، »دخالت اعضاي ش��وراي نگهبان در 
بررس��ي صالحيت ها و جانبداري از يك نامزد« و 
»اقدام غيرقانوني قوه قضائيه در پرونده كهريزك« 

مي توان به وضوح  مشاهده كرد. 

  انتخابات 96 و لزوم حمله مجدد به صداوسيما
بر اساس برآوردهاي صورت گرفته از انتخابات رياست 
جمهوري سال ۸4 تاكنون، برنامه انتخاباتي نامزدهاي 
انتخابات��ي در صداوس��يما و مهم ت��ر از آن مناظرات 
تلويزيوني كانديداها و نمايندگان آنه��ا در تلويزيون، 
از عوامل مهم كاهش محبوبيت يا افزايش آن به شمار 
مي آيد، به گونه اي كه بسياري معتقدند اظهار برخي از 
جمالت توسط حسن روحاني در مناظرات تلويزيوني 
در انتخابات چهار سال گذشته يكي از چند عواملي به 
شمار مي آيد كه آراي حسن روحاني را افزايش داد. بر 
همين اساس »خارج كردن صداوسيما از مرجعيت« 
مي تواند به محور قرار گرفتن ش��بكه هاي ماهواره اي 
مانند بي بي س��ي )كه از حاميان پروپاقرص غربگرايان 
داخلي است( و حتي كانال هاي تلگرامي مانند آمد نيوز 
و مملكته انجاميده كه خروجي آن رأي آوري نامزدهاي 

اختصاصي جريان تجديدنظرطلب است. 
موازي با چنين هدفي مديران رس��انه ملي با تحت 
فشار قرار گرفتن و ناخودآگاه س��هم بيشتري را به 
وزراي دولت در برنامه هاي صداوسيما داده و سهم 
حض��ور منتقدان دول��ت در برنامه ه��اي گفت وگو 
محور را ك��ه مي تواند تهديد كنن��ده آراي عمومي 
دولت يازدهم باشد، كاهش داده اند تا بهره برداري 
از صداوسيما، پيروزي در انتخابات ۲۸ارديبهشت را 
ممكن سازد.  از جمله دهها تيتري كه روزنامه هاي 
زنجيره اي در تخطئه عملكرد صداوسيما مورد توجه 
قرار داده اند، عبارتي است كه روزنامه شرق به نقل از 
علي مطهري مورد توجه قرار داده است: »صداوسيما 

بدون قانون اداره مي شود«. 
اين روزنامه در ادامه مي نويسد: »يك طرح با يك فوريت؛ 
فوريت رد شد و طرح به شكل عادي بررسي خواهد شد؛ 
»طرح اداره و نظارت بر سازمان صداوسيماي جمهوري 
اس��المي ايران«. پ��س از در دس��تور كار قرارگرفتن 
اين طرح، نماين��دگان مخالف و موافق ط��رح به ايراد 
س��خنراني له و عليه يك فوريت آن پرداختند. »علي 
مطه��ري«، نايب رئيس مجل��س، به عن��وان نماينده 
طراحان طرح اداره و نظارت بر سازمان صداوسيما به 
ايراد سخن پرداخت.« اين روزنامه همچنين با استناد 
به يكي از اصول قانون اساسي مي نويسد: »خط مشي و 
اداره سازمان صداوسيما و نظارت بر آن را قانون تعيين 
مي كند؛ بنابراين ما درباره صداوسيما نياز به سه قانون؛ 
خط مشي و اصول كلي، قانون اداره صداوسيما و قانون 

نظارت بر صداوسيما داريم«. 
به هر روي جري��ان تجديدنظرطلب طي ۲۰س��ال 
گذشته، در آستانه هر انتخاباتي تالش  خود را تخريب 
نهادهاي نظام به بهانه هاي مختلف قرار داده تا با وارد 
كردن اين اتهام كه »حاكميت اسالمي به سمت يك 
طيف خاص سياسي متمايل اس��ت«، ضمن ايجاد 
مظلوم نمايي براي جريان خودي، آراي عمومي را به 
سمت نامزد متبوع خود منحرف كند و انتخابات اخير 

نيز داراي همين مولفه مشهود است.

چرا با رسانه های معاند و ضدانقاب مرزبندی نمی شود؟

پنهان شدن پشت ناكارآمدي ها با حمله به نهادهاي نظام
محمد  اسماعیلی

      گزارش


