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روی موج کوتاه

محبوبه ولی

دســتگاهی با طول و عرض صدا و 
سیما و اندک مخاطبانی که آنها هم در 
حال ریزش اند، حکایــت همان آفتابه 
لگن هفت دست و شام و ناهار هیچ! است. 
صدا و سیما در این ســال ها نشان داده 
بیش از آنکه دستگاهی فرهنگی باشد، 
دســتگاه بودجه خواری است؛ آن هم 
بودجه خواری هایی که نه شفافیت دارند 

و نه با عقل جور درمی آیند.
آخرین آماری کــه از تعداد نیروی 
انسانی صدا و ســیما ارائه شده، مربوط 
به سال 95 است که این تعداد را نزدیک 
به 50 هزار نفر تخمین می زد. وقتی این 
آمار منتشر شد، همگان انگشت حیرت 
به دهان گزیدند، به ویژه آنکه در مقایسه 
با تعداد نیروی انســانی ســازمان های 
رسانه ای بزرگ جهان، این عدد بسیار 
بزرگ بود.   همان زمــان گزارش هایی 
منتشر شد حاکی از اینکه بی بی سی به 
عنوان یکی از بزرگترین بنگاه های خبری 
جهان که شبکه های تلویزیونی مختلفی 
دارد و به زبان های گوناگون برنامه تولید 

می کند، حدود 20 هزار کارمند دارد. 
 CCTV برخی نیز به تلویزیــون
چین به عنوان نزدیکترین رســانه به 
تلویزیون ایران اشاره می کردند که با تمام 
گستردگی و تولید برنامه هایش تنها 10 
هزار کارمند داشت. SKY به عنوان یکی 
از بزرگترین تلویزیون های سطح جهان 

که کانال های زیرمجموعه اش تقریبا همه 
حوزه ها را با زبان های گوناگون پوشش 
می دهد، در میان سایر رسانه های از نوع 
خود بیشترین نیروی انسانی را داشت. 
اما تعداد نیروی انســانی آن هم به پای 
صدا و سیمای ایران نمی رسید و تنها 30 

هزار نفر بود. 
فربه سازی یا دستاورد؟

گذشــته از ایــن ولنــگاری در به 
کارگیری نیروی انسانی، بودجه صدا و 
سیما نیز همواره جای سوال بوده است. 
بودجه این نهاد سال گذشته بیش از دو 
هزار میلیارد تومان بود. گذشــته از این 
بودجه هنگفت، اکثر برنامه های صدا و 
سیما با اسپانسر ساخته می شوند و این 
سازمان از محل تبلیغات و بازرگانی نیز 
درآمدهای قابل توجهی دارد.  این همه 
درآمد و بودجه در دوران ضرغامی منجر 
به ظهور قارچ گونه شــبکه های داخلی 
و خارجی رادیویی و تلویزیونی شد که 
در آن دوران به عنوان دســتاوردهای 
ریاست ضرغامی بر صدا و سیما از آنها یاد 
می شد. مدتی بعد هزینه های سرسام آور 
این شبکه ها و البته مخاطبان اندکی که 
گواهی بر حیف و میل کردن بودجه این 
شبکه ها بود، منجر به ادغام شماری از 
این شبکه ها به ویژه در داخل شد. حاال 

اما نوبت شبکه های برون مرزی است. 
اینکه هنگام تحریم، کفگیر سازمان 
صدا و سیما نیز چنان به ته دیگ می خورد 
که شبکه های تلویزیونی و رادیویی اش در 

خارج مرزها، یک به یک تعطیل می شوند، 
حاکی از این است که این دستگاه عریض 
و طویل نیــز مانند بســیاری دیگر از 
دستگاه های کشور در چنبره مدیرانی 
گرفتار است که هوش اقتصادی و تدبیر 

چندانی ندارند. 
صدای ایران وابسته به پول است

اکنون چند ماهی است که خبر قطع 
شبکه های برون مرزی ایران یکی پس 
از دیگــری به گوش می رســد. انتهای 
اردیبهشــت، شــبکه الکوثر معاونت 
برون مرزی رســانه ملی به دلیل بدهی 
انباشت شده به ماهواره فرانسوی یوتل 

ست قطع شد. 
شش خرداد، کانال 24 ساعته اردوی 
شبکه سحر به دلیل مشابه، امکان پخش 
خود از ماهواره پاک ست را از دست داد. 
از صبح 20 خرداد هم صدای رادیو دری 

برون مرزی ایران در کابل قطع شد.
یک هفته بعد اعالم شد که ماهواره 
گالکسی 19 که پخش »پرس تی وی« 
و »آی فیلم« انگلیســی را برای حوزه 
جغرافیایی آمریکای شمالی و مرکزی 
انجام می دهد، تهدید کرده  که اگر تا روز 
جمعه بدهی سازمان صداوسیما به آن 
پرداخت نشود، پخش این دو شبکه هم 

قطع خواهد شد. 
هجمه به دولت

در خــالل این قطعی هــا، معاونت 
برون مرزی سازمان صدا و سیما ابتدای 
خرداد نشســتی خبری گذاشــت و 

 دولت را مســبب این قطعی ها دانست.  
پیمان جبلی در این باره گفت: »مشکل 
اصلی کمبود بودجه و کمبود ارز نیست،   
چرا که دستگاه های مسئول اجرایی در 
فضای عمومی کشــور و خارج از رسانه 
ملی، بودجه های بســیار کالن توزیع 
می کنند که شــاید در جای خود الزم 
هم باشد، اما مســئله و مشکل ما درک 
ناقص و فهم ناکافی از ضرورت های کار 
رسانه ای بین المللی و گاهی لجبازی و 
چه  بسا تعمد و شاید »سیاسی کاری و 

گروکشی« است.«
مدیرکل روابط عمومی سازمان صدا 
و سیما نیز در توئیتی اعالم کرد که دولت 
بودجه صدا و ســیما را ناقص پرداخت 
کرده و این اقدام منجر به این شــده که 

یوتلست، شبکه الکوثر را قطع کند. 
این ادعاها در شــرایطی اســت که 
هزینه کرد بودجه این سازمان هیچگاه 

شــفاف نبوده اســت تا جایی که سال 
گذشته برخی نمایندگان مجلس دهم، 
طرحی را کلید زدند که تاکید می کرد 
بودجه صدا و سیما باید بر اساس عملکرد 

آن پرداخت شود.
از آن مجلس تا این مجلس

به لحاظ اعتبار و اثرگــذاری نیز به 
قدری رسانه ملی در مسیر افت و تنزل 
شتاب گرفته که مجلس دهم این موضوع 
را نیز مطرح کرد که مدیریت سازمان صدا 

و سیما از فردی به شورایی تغییر یابد. 
آن طرح ها به ســرانجام نرســید و 
نونمایندگان اصولگرا راهی بهارستان 
شدند. مجلس یازدهم اما با توجه به مشی 
و خط سیاسی خود، راهی کامال متفاوت 
را در پیش گرفته است که هم حاکی از 
حمایت از رسانه بی ضابطه ناشفاف است 

و هم حاکی از فشار به دولت تحریمی. 
202 نماینده مجلــس اصولگرا در 
قالب بیانیه ای که روز ســه شــنبه در 
مجلس قرائت شد، بابت قطع شبکه های 
برون مرزی صدا و سیما حمله تندی به 

دولت کردند.  
خط و نشان 202 نماینده

در این بیانیه که روح اهلل متفکرآزاد، 
عضو هیأت رئیسه مجلس آن را قرائت 
کرد، با انتقاد از »عدم تخصیص به موقع 
بودجه ارزی به شبکه های برون مرزی 
صدا و ســیما« آمده بود: »رسانه های 
برون مرزی کشــور که در صف نخست 
رسانه های مقاومت قرار دارند و متناسب 
با پیام جهانی انقالب اسالمی سال هاست 
در راســتای مقابله با ایران هراســی و 
اسالم هراســی و نیز معرفی ظرفیت ها 
و واقعیت های کشور و با تأمین مواضع 
جمهوری اســالمی فعالیت می کنند، 
اخیراً یک به یک در حال قطع شــدن 
از ماهواره هســتند. در هفته های اخیر 
انباشت بدهی ارزی و عدم اقدام عاجل 
نهادهای مســئول گریبان شبکه های 
الکوثر، سحر اردو، پرس تی وی، آی فیلم 
انگلیسی و رادیو دری برون مرزی گرفته 
و موجب قطع پخش آنها در مناطق هدف 

شده است.«
بهارســتانی ها ادامه داده بودند: »ما 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
درخواســت داریــم دولــت محترم و 
دستگاه های اصلی مسئول تخصیص 
بودجه ارزی و رسانه ملی یعنی سازمان 
برنامه و بودجه ضمن اقدام عاجل برای 
حل فوری این مشکل پاسخی شایسته 

برای موارد زیر داشته باشند.«

ســواالتی که آنهــا در ادامه مطرح 
کرده بودند، یکی این بــود که »چرا به 
رغم ضرورت های ناشــی از گسترش 
اقتدارمنطقــه ای و جهانی جمهوری 
اســالمی، توجهی به افزایش نیازهای 
زیرســاختی و بنیــه برنامه ســازی 
رسانه های برون مرزی نشده است و بلکه 
به جای حمایت موظف از آنها رسانه ها در 

تنگنا نیز قرار گرفته اند.«
ســوال دوم نیز این بود که »به چه 
دلیل تخصیص و پرداخت بودجه ارزی 
صدا و سیما با گردش کار قانونی که باید 
حداقل از 5 ماه پیش انجام می شد تاکنون 
به تأخیر افتاده است که تأثیر منطقه ای 
و مســتقیم آن بر روابــط بین المللی 
جمهوری اسالمی مشهود است و عالوه 
بر آسیب حیثیتی به کشور فعالیت های 
رسانه ای بین المللی رسمی کشور را فلج 

کرده است.«
درنهایت نمایندگان مجلس اصولگرا 
از دولت خواسته بودند که فورا مشکل 
این شــبکه ها را رفع و برای آنها بودجه 

مناسب ارزی جداگانه پیش بینی کند. 
بدین ترتیب می توان گفت این یکی 
از سرفصل های تازه فشار است به دولت 
تحریم زده برای شبکه هایی که تناسب 
کارآیی آنها با بودجــه ای که می بلعند، 

بسیار مورد تردید است. 
حال باید دید آیــا مجلس اصولگرا 
در روزهای پیش رو نسبت به شفافیت 
هزینه کرد صدا و سیما و مطالبه افزایش 
ســطح کیفی آن نیز حساسیت نشان 
خواهد داد یا اینکه کماکان آن را به حال 
خود رها خواهند کرد تا به عنوان دستگاه 
لوس نظام، صرفا بودجه ببلعد و همزمان 
که از بی پولی می نالد، مخاطب ایرانی را دو 
دستی تقدیم آلودگی های اینستاگرام و 

شبکه های جم کند! 

قطعی شبکه های برون مرزی و خط و نشان های مجلس اصولگرا برای دولت؛ 

دردسرهای دستگاه »لوس« نظام

خبر

عضو کانون  وکالی دادگســتری مرکز گفت: 
مرگ قاضی منصوری گره کــوری برای پرونده 
طبری شده است؛ چون قاضی منصوری مدعی 
بود که رشوه نگرفته است بر همین اساس شاید 
حضور او در دادگاه به روشــن شدن ابعاد پرونده 

کمک می کرد.
محمود علیزاده طباطبایــی، وکیل پایه یک 
دادگســتری و عضو کانون وکالی دادگستری 

مرکز در گفت وگو با خبرنگار ایلنــا، اظهار کرد:  
من این انتقاد را به قوه قضاییه دارم که دو پرونده 
همزمان در دستگاه قضایی در حال بررسی است، 
یکی پرونده آقای طبری با اتهام 200 میلیارد تومان 
است و پرونده دیگر پرونده عیسی شریفی، قائم 
مقام شــهردار وقت تهران با اتهام حدود 20 هزار 
میلیارد تومان که طبق گفته سخنگوی قوه قضاییه 
بیش از 40 جلسه رســیدگی  با حضور متهم هم 

تشکیل شده است؛ اما کسی از متهمان و اظهارات 
آنها اطالع ندارد؛ تفاوت این دو پرونده چیست که 
این پرونده باید علنی شود و قاضی بازنشسته بدون 

ثابت شدن ادعاها در معرض اتهام قرار گیرد.
علیزاده طباطبایی ادامه داد: اما پرونده مشابه 
)عیسی شریفی( در جلسات غیرعلنی و در دادگاه 
نظامی بررسی  شــود و هیچکس هم از محتوای 
پرونده و اتهــام افراد اطالع حاصــل نکند؛ فقط 

می دانیم که موضــوع 20 هزار میلیــارد تومان 
اختالس در آن پرونده مطرح است.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه پرونده طبری 
از چند مــاه گذشــته در حال رســیدگی بوده 
اســت،  چگونه منصوری در معرض اتهام بوده اما 
ممنوع الخروج نشده و توانسته به صورت قانونی از 
کشور خارج شود؟ اینها مسائلی است که نماینده 

دادستان باید پاسخ دهد.
این عضو کانون وکالی دادگستری مرکز در 
واکنش به اظهارات اخیر نماینده دادستان مبنی 
بر اینکه تحقیقات و بررسی های این پرونده انجام 
شده و این مسئله خللی در پرونده ایجاد نمی کند، 

گفت: نکته دیگر این است که وقتی متهم حضور 
ندارد،  از چه کسانی تحقیق شده است، از مدعیان 
متهم تحقیق شده؛ تحقیقات باید از خود متهم 
انجام شود و از شخص دیگری نمی توان تحقیق 

کرد.

علیزاده طباطبایی مطرح کرد؛

تفاوت های معنادار  در  دو پرونده مشابه
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 آذر منصوری در گفت وگو با ایلنا:
دادگاه » بیانیه 77 نفر« بر مبنای 
قانون جرم سیاسی تشکیل شود

آذر منصوری، فعال سیاسی اصالح طلب و عضو 
شــورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران با اشاره به 
دادگاه دیروز تعدادی از فعاالن سیاسی اصالح طلب 
در ارتباط با بیانیه 77 نفر، به ایلنا گفت: وکالی ما با 
توجه به ابالغ قانون جرم سیاسی و تاکیدی که رئیس 
قوه قضاییه روی این مسئله داشتند، معتقد بودند که 
این پرونده و این اتهامات آن مصداق جرم سیاسی 
است و بر این اساس باید دادگاه بر مبنای آنچه که در 
قانون جرم سیاسی تعریف شده است، تشکیل شود.

    
یک منبع آگاه خبر داد؛

تکذیب »اعدام برای سه نفر از 
معترضان آبان«

یک منبع آگاه در دیوان عالی کشور خبر »تأیید 
حکم اعدام سه نفر از معترضان آبان توسط دیوان 
عالی کشور« را تکذیب کرد. به گزارش ایلنا، پس از 
انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر تایید حکم 
اعدام سه جوان به دلیل شرکت در اعتراض های آبان 
ماه از سوی دیوان عالی کشور، یک منبع آگاه در این 
دیوان، این خبر را تکذیب کرد و گفت: چنین خبری 

صحت ندارد.
    

مصوبه هیأت دولت؛
خالص بدهی های قطعی دولت 

تسویه می شود
هیأت دولت در جلســه دیروز خــود، آیین 
نامه اجرایــی بند )و( تبصــره )1( قانون بودجه 
سال 1399 کل کشــور با موضوع تسویه خالص 
بدهی هــای قطعی دولت به اشــخاص حقیقی، 
حقوقی، تعاونــی و خصوصــی از محل تحویل 
نفت خام به آنهــا طبق قیمت بــورس انرژی یا 
قیمت منطقه ای را به تصویب رساند. همچنین 
آیین نامه بند )هـ( تبصره )1( قانون بودجه سال 
1399 کل کشــور موضوع اختصــاص عوارض 
دریافتی از مشــترکان گاز مصرفی برای تأمین و 
استانداردسازی سامانه گرایشی مدارس، از دیگر 

مصوبات جلسه دیروز هیأت وزیران بود.
    

ترامپ:
پاره کردن برجام، بزرگترین 

کمک من به اسرائیل بود
دونالد ترامپ پــاره کردن برجــام را کمک 
بزرگ آمریکا به اسرائیل توصیف کرد. به گزارش 
ســی بی ان، دونالد ترامپ بار دیگــر بر حمایت 
دولتش از اسرائیل تاکید کرد و گفت: فکر می کنم 
احتماال بزرگ ترین کاری که برای اسرائیل انجام 
دادم، درباره ایران باشــد و آن کار هم پاره کردن 
توافق وحشتناک 150 میلیارد دالری بود که 1.۸ 
میلیارد دالر آن نقدی به ایران پرداخت شد. این 

بزرگترین کار من برای اسرائیل بود.
    

کمیته انتظامی امنیتی ستاد ملی کرونا:
تصمیم گیری درباره کرونا به 

استان ها واگذار شد
در بیست و چهارمین جلسه کمیته امنیتی، 
اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا موضــوع تولید انبوه ماســک ارزان مورد 
بحث قرار گرفت. در این جلسه وضعیت برخی از 
شهرستان های استان های کردستان، آذربایجان 
غربی، بوشــهر، هرمزگان، کرمانشاه، خوزستان 
بررســی و مقرر شــد تصمیم گیــری در برخی 
اختیارات حوزه های فرهنگی، آموزشی، اداری، 
مذهبی و صنفی به استان ها واگذار شود تا نسبت 
به مدیریت روند صعودی بیماری در این شهرها 

اقدام کنند.
    

در دیدار سفیر تازه پاکستان مطرح شد؛
تاکید روحانی بر اجرای 
توافقات ایران و پاکستان

رئیــس جمهــوری روز چهارشــنبه هنگام 
دریافت اســتوارنامه »رحیم حیات قریشــی«، 
ســفیر جدید پاکســتان در ایران، با اشــاره به 
ضرورت بازگشــایی مرزها و گسترش مبادالت 
تجاری و کاالیی ایران و پاکســتان، بر عملیاتی 
شــدن توافقات دو کشــور تاکید کرد. حســن 
روحانی با اشــاره به دیدارها و تماس های خود 
با رئیس جمهور و نخســت وزیر پاکستان، گفت: 
اجرایی شــدن توافقات می تواند  توسعه بیش از 
پیش  روابط اقتصادی و تجاری تهران - اسالم آباد 
را به همراه داشته باشد. سفیر جدید پاکستان در 
تهران نیز با تاکید بر اینکه پاکســتان به حمایت 
خود از ایران در مجامع بین المللی ادامه خواهد 
داد، افزود: وضعیت مرزهای تجاری دو کشور به 

زودی به شرایط پیش از کرونا بازخواهد گشت.

اینکه کفگیر سازمان صدا 
و سیما چنان به ته دیگ 
می خورد که شبکه های 

تلویزیونی و رادیویی اش 
در خارج مرزها، یک به یک 
تعطیل می شوند، حاکی از 
این است که این دستگاه 
عریض و طویل در چنبره 
مدیرانی گرفتار است که 
هوش اقتصادی و تدبیر 

چندانی ندارند

ظاهرا مجلس یازدهم با 
توجه به مشی و خط سیاسی 
خود، راهی کامال متفاوت از 
مجلس دهم را درباره صدا و 
سیما در پیش گرفته که هم 

حاکی از حمایت از رسانه 
بی ضابطه ناشفاف است و 

هم حاکی از فشار به دولت 
تحریمی

مشاور وزیر کشور در واکنش به طرح برخی ابهامات درباره 
حوادث آبان 9۸، درباره چرایی تصمیمات وزارت کشــور در 

جریان آن حوادث توضیحاتی ارائه کرد.
روح اهلل جمعه ای با اشاره به اینکه شورای امنیت کشور یکی 
از شوراهای فرعی شــورای عالی امنیت ملی می باشد و ذیل 
تصمیمات و دستورات مقامات عالی کشور وظیفه هماهنگی 
میان دســتگاه ها و ارگان ها و سازمان های مختلف کشوری و 

لشکری را در چارچوب وظایف محوله عهده دار می باشد، گفت: 
وزیر کشــور بنا به حکم رئیس جمهور رئیس شورای امنیت 
کشور است و بر اساس موارد و موضوعات محوله در خصوص 
مســائل امنیتی، تصمیمات منطبق بر منافع ملی و مصالح 
عمومی کشــور اتخاذ کرده و مسئولیت اجرای تصمیمات بر 
عهده فرماندهان و مسئوالن میدانی به تناسب موضوع می باشد.

وی به عنوان نمونه یکی از مســائل مطرح شده در شورای 
امنیت کشور را بحث اعتصاب کامیون داران در چند سال قبل 
ذکر کرد و افزود: در این موضوع که ارتباط مستقیمی با امنیت 
کشور پیدا کرده بود، برخی دستگاه های اجرایی مانند بانک 
مرکزی و وزارت صمت به عنوانی بخشی از مسئوالن میدانی در 
این موضوع مسئولیت داشتند و در چارچوب تصمیمات شورای 

امنیت کشور به وظایف خود پرداختند و یا در ماجرای موسسات 
مالی و اعتباری و یا تجمع اعتراضی کارگران و موارد مشــابه، 
مسئوالن میدانی ذیربط، فرماندهی عملیات را بر اساس وظایف 

محوله و قوانین و مقررات مشخص و معین به عهده داشتند.
جمعه ای درباره حوادث آبان نیز تصریح کرد: در این ماجرا 
هم طبق قانون و بر اساس تصمیمات مقامات عالیرتبه نظام، 
مسئولیت اجرای افزایش قیمت بنزین و همچنین حوادث پس 
از آن به شورای امنیت کشور سپرده شد که این شورا نیز بر اساس 
ضوابط قانونی و مصالح عمومی، مسئولیت اجرا را به فرماندهان 
عملیاتی در میدان واگــذار کرد و آنها نیز طبــق اختیارات و 
مسئولیت های خود به وظایف خود عمل کردند به طور مثال 
وزارت نفت در تامین ســوخت جایگاه های سوخت بر اساس 

 تصمیمات شورای امنیت، مســئول میدانی این موضوع بود. 
وی در پایان تاکید کرد: وزیر کشــور به عنوان رییس شورای 
امنیت کشور صرفا بر اساس اطالعات اعالمی از سوی مراجع 
ذیصالح و با مشورت ســایر اعضای این شورا تصمیم گیری 
می کند و به طور مثال در صورت ارائه گزارشی مبنی بر اینکه 
فضای مجازی و راه های مواصالتی از سوی تروریست ها و عوامل 
نفوذی به عنوان بستر سلب امنیت جامعه مورد استفاده قرار 
گرفته طبیعی است تا حصول اطمینان از قطع راه های ارتباطی و 
شبکه ای تروریست ها دستور به قطع موقت اینترنت و یا مسدود 
نمودن جاده های مواصالتی و ... بدهد و این تصمیمات نیز صرفا 
بر اساس گزارش دستگاه ها و ســازمان های مربوطه مبنی بر 

سواستفاده ضد امنیتی است.

مشاور رحمانی فضلی تشریح کرد؛

چرایی تصمیمات وزارت کشور در جریان اتفاقات آبان ۹۸


