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خبر روزنه

 عارف ضمن پیشنهاد به مسئوالن 
برای عذرخواهی از ملت:

به سهم خود عذرخواهی  می کنم
پیروزی    ایام  محمدرضا عــارف در  امیدنامه: 

انقالب اسالمی در یادداشتی اینستاگرامی خطاب 
به مسئوالن نوشت: »در آســتانه چهل و سومین 
ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی، یاد و خاطره 
رهبر فقید انقالب و شــهدای انقــالب را گرامی 
می دارم. انقالب ۵۷، زمانی به وقوع پیوست که 
رژیم اقتدارگرای پهلــوی، با پای نهادن بر اصول 
قانون اساسی مشــروطه، همه راه ها را به روی 
اصالح تدریجی بسته، مصلحان و آزادی خواهان 
روانه زندان، سانســور شــدید را بــر مطبوعات 
تحمیل، صدای مخالفان و منتقدان حکومت را 
مغرورانه به هیچ انگاشته و با به کارگیری ماشین 
تبلیغاتی پر ســر و صدا می کوشــید صدای اقشار 
گوناگون ملت را نشــنود و ضعف های حکومت 
را مخفی نگه دارد. راهبرد مســتبدانه پهلویسم 
و بســتن راه اصالحــات تدریجی، دیــری نپایید 
که اقشــار گوناگون ملت، نخبگان، نواندیشــان، 
عدالت طلبان و... با محوریت رهبر فقید انقالب 
اســالمی حول شــعارهایی اصیــل و بر آمده از 
روح تاریخ ایران اسالمی، تحت عنوان استقالل، 
آزادی و جمهوری اسالمی، بساط کهنه استبداد 
پهلوی و توسعه نامتوازن پهلویسم را برچیدند«.

او ادامه داد: »هر کدام از این شــعارها، پاسخ 
به یک فقــدان بزرگ در گفتمــان حاکم بر رژیم 
پهلوی بود؛ استقالل واکنش به وابستگی شدید 
به بیگانگان، آزادی واکنش به انســداد سیاسی 
حاکــم بر کشــور و جمهــوری اســالمی، نظام 
مطلــوب انقالبیون بــود که رهبر عظیم الشــأن 
انقالب آن را جمهوریتی بسان سایر جمهوری ها 
و مزین و متصف به صفت اســالمی برای غلبه 
بر ضعف ســایر جمهوری ها، یعنی تهی بودن از 

معنویت و دیانت، تئوریزه کردند«.
این چهره سیاســی در این یادداشــت مطرح 
کرد: »جمهوری اسالمی ایران، به عنوان پارادایم 
برآمــده از انقــالب ۵۷، در هــر لحظــه و زمان 
و بــرای موفقیــت در برابر موانــع، راهی غیر از 
بازگشــتی روزآمد به اصول برســازنده گفتمان 
انقالب ندارد. بدیهی اســت که گفتمان انقالب، 
به واســطه اســتقالل طلبی، از بدو شــکل گیری 
و اســتقرار، مورد هجمه بیگانــگان مداخله گر 
بــوده اســت. راه مقابلــه مؤثر بــر توطئه های 
بیگانگان همچنان از مســیر اتحــاد حاکمیت و 
ملت می گذرد. اگر علت محدثه انقالب، وحدت 
کلمه بــود، علــت مبقیه انقالب نیــز همچنان 
وحدت کلمه اســت؛ وحدتی با مسما که در آن 
حاکمیت خود را نماینده مطالبات تاریخی ملت 
و مبتنــی بر اصــول، ارزش ها و مبانــی انقالب 
بدانــد . از طرفی امروز دســتاوردهای انقالب در 
سطوح مختلف برای اقشــار گوناگون و فراتر از 
آن برای کشورهای دوســت و دشمن، غیر قابل 
کتمان اســت. همچنان که برخــی انحرافات از 
این اصول که از بدو شــکل گیری بر نظام تحمیل 
شــدند، در ایجــاد برخی ناکامی ها، کاســتی ها، 
عقب ماندگی ها و توسعه نیافتگی ها نقش آفرینی 
کرده انــد. برای گذار به وضعیت مطلوب و غلبه 
بر این مخاطرات، آسیب شناســی همه جانبه ای 
با محوریــت منافع و مصالح ملــی و با ترازوی 
اصــول انقالب، بیــش از هر زمانی الزم اســت. 
در وهله نخســت، پیشــنهاد می کنم مســئوالن 
نظام به واسطه برخی نارســایی ها و کم کاری ها 
از مردم نجیــب ایران متواضعانــه عذرخواهی 
کنند. این جانب به ســهم خود بــه خاطر برخی 
قصور احتمالی در زمان تصدی مســئولیت هایی 
کــه در ادوار مختلف داشــته ام، از ملت بزرگوار 
ایران پوزش می خواهم«.  عارف در پایان نوشت: 
»معتقدم یکی از چالش هایی که حاکمیت با آن 
روبه روســت، عدم صداقت و شــفافیت با مردم 
اســت. در طول چهار دهه گذشته، عدم صداقت 
بــا ملت ایران در مقاطعی آســیب های جدی به 
روند توسعه و پیشــرفت ایران وارد کرده و باعث 
ایجاد هزینه هایی برای کشــور و ملت شده است. 
در دهه پنجم انقالب شــکوهمند اسالمی ایران، 
ترمیم شکاف بین حاکمیت و ملت به ویژه ارتقای 
اعتمــاد بین مردم و مســئوالن کــه در چند دهه 
گذشته آسیب جدی دیده است، بیش از هر زمان 
دیگر فوریت دارد. عبور از منطق اندک ساالری به 
روش و رویکرد مردم ســاالری مد نظِر رهبر فقید 
انقالب اســالمی، گذر از روایت های ناســازگار با 
انقالب،  حقوق شهروندی، روزآمد سازی گفتمان 
انطبــاق دادن مصالــح و منافع نظام بــا منافع و 
مصالح کشــور و ملت، بازگشــت بــه محکمات 
اندیشــه رهبر فقید انقالب مبنی بر مؤسس بودن 
رأی ملت و نیز نقد خطاهای چهار دهه گذشــته 
راهبــرد صــواب و متضمــن امنیت، توســعه و 
پیشرفت و تقویت جمهوری اسالمی ایران است. 
می طلبد که بــا رویکرد منطقی گفت وگوی ملی، 
همه دلســوزان انقالب گرد هم آمده، با وحدت و 
همدلی، راه را بر کســانی که خواب های شــومی 
برای تجزیه و فروپاشــی ایران اســالمی دیده اند، 
ببندد. متأســفم که بگویم، گام نهــادن در بیراهه 
اختالف، اصرار بر خطاهای گذشــته و نشــنیدن 
صدای مصلحان راه خسران ملک و ملت، انقالب 
و نظــام جمهوری اســالمی و فرصــت دادن به 

دشمنان و بدخواهان است«.

پنجشنبه   14 بهمن 1400سال نوزدهم    شماره 4212

 ورود دولت
به انتصابات وزیر کار

حجت اهلل عبدالملکی، وزیر 40ســاله دولت   
ســیزدهم، در حالی از همان آغاز به کار خود با 
انتصاب های عجیبش حاشیه ساز شده است که 
حاال خبر از دستور رئیسی به صولت مرتضوی، 
معــاون اجرائی خود، برای بررســی حواشــی 
وزارت کار رسیده است. مدتی پیش، رئیسی در 
میان نمایندگان اســتان های لرستان، خوزستان 
و چهارمحال وبختیــاری حضور یافت و پس از 
شنیدن اعتراض های آنها درخصوص انتصابات 
خارج از قاعده وزارت کار، دســتور داد صولت 
مرتضــوی، معــاون اجرائــی رئیس جمهــور، 
موضوع انتصابات در وزارت کار را بررسی کند. 
پیــش از ایــن، عبدالملکی دو بــار به مجلس 
احضار شــده تــا دربــاره ابهامات و حواشــی 
به وجودآمــده در وزارتخانه تحــت مدیریتش 
پاســخ دهد ولی متأســفانه هر بار حضور این 
وزیر با حواشــی ای جدی از طرف حامیان وی 
در فضای مجازی روبه رو می شــد. دو روز پیش 
هم فهرستی منتشر شد که نشان می داد حسین 
عامریان، فرزند الله افتخاری، نماینده اصولگرا 
در مجلــس، به ســمت مدیرعاملــی صندوق 
حمایــت و بازنشســتگی کارکنــان فــوالد در 
وزارت کار منصوب شــده است. این انتصاب ها 
ضربــه ای جــدی بــه وزارت کار وارد کــرده و 
نماینــدگان مجلــس را به اعتراض واداشــته 
اســت. طبــق گزارش های منتشر شــده از 180 
انتصــاب صورت گرفتــه در وزارت کار، 96 نفر 
سوابقی نزدیک به ســمت فعلی خود دارند و 
84 نفــر کارنامه ای ســفید و رزومه ای مجهول 
دارند یا تجربیاتشــان ارتباطی به شغلی فعلی  
آنها ندارد. رویداد۲4 چندی قبل فایل صوتی و 
متن جلســه کمیسیون اجتماعی با وزیر تعاون، 
کار و رفاه را منتشــر کرد. در جلســه کمیسیون 
اجتماعی مجلس، موســوی الرگانی ســؤاالتی 
از وزیر کار داشــت که در نهایت به خاطر آنکه 
از پاســخ های وزیر قانع نشــد، قرار شــد سؤال 
به صحــن علنی ارجــاع داده شــود. او گفته 
بــود برخی از افرادی که از ســوی عبدالملکی 
پســت گرفته اند، از سوی ســازمان های امنیتی 
رد شــده بودنــد و نهادهای امنیتــی وزیر را از 
انتصــاب آنها منــع کرده بودند  امــا چون وزیر 
نمی توانســته برایشــان پســت بزنــد، آنها را 
به عنوان سرپرســت منصوب کرده است! نکته 
عجیب اینجاســت که در این جلسه نمایندگان 
دیگر با شــنیدن اتفاقاتی کــه در وزارت کار رخ 
داده، به جای آنکه طرح ســؤال یا اســتیضاح 
وزیر را کلیــد بزنند، به دنبال آن هســتند تا به 
هر ترتیبی که شده موسوی الرگانی را از پیگیری 
ســؤالش منصرف کنند و نماینده سؤال کننده را 
با قسم و آیه منصرف کنند! روزی که حجت اهلل 
عبدالملکی از ســوی ابراهیم رئیسی به عنوان 
وزیر پیشــنهادی تعاون، کار و رفــاه اجتماعی 
معرفی شــد، کمتر کســی حتی می دانســت او 
کیســت. شــاید تنها کســانی او را می شناختند 
که مســابقه »میدون« را از تلویزیون جمهوری 
اســالمی تماشــا می کردند. البتــه او با برخی 
اظهارنظرهــای عجیــب اقتصــادی خــود نیز 
معروف شــده اســت؛ مانند توانایی ســاخت 

پورشه یا اشتغال با یک میلیون تومان.
جبــار کوچکی  نــژاد، از نماینــدگان موافق 
اســتیضاح وزیــر کار، پیش تــر بــا اشــاره به 
جمع آوری امضا و اعالم درخواست استیضاح 
حجت اهلل عبدالملکــی، وزیر کار، تعاون و رفاه 
اجتماعی گفته بود: با توجه به اینکه وزارت کار 
یک وزارتخانه بســیار ســنگین و مهم است، به 
نظر من نوع انتصابات و عملکردی که وزیر کار 
در این مدت داشته، قابل قبول نیست. اگر ایشان 
بیاید به سمت استیضاح، قطعا مجلس موافق 
اســتیضاح اســت و ایشــان برکنار خواهد شد. 
ایشان در عرض چند ماه نشان داد توانایی اداره 
این وزارتخانــه مهم را ندارد و ضعف مدیریتی 
شــدید در این وزارتخانه مشــاهده می شود. در 
این مدت چند ماهه ای که از آغاز به کار دولت و 
وزرا می گذرد، انتصابات وزیر کار قابل دفاع نبود 
و سردرگمی داشت. این در حالی است که این 
وزارتخانه بسیار مهم است و با جمعیت بسیار 
زیادی از مردم ســروکار دارد؛ بنابراین وزیر باید 
در انتصابات و تصمیم گیری ها خیلی دقت کند. 
انتصابــات فامیلی، باندی، جناحی و غیرکارآمد 
باعث شــد این وزارتخانه دچار مشکل اساسی 
شــود. او گفته بود: من معتقدم مجلس حتی 
بــا تردید به ایشــان رأی داد. در آن روز فضا در 
ابتدا به شــکلی بود که ایشان رأی نمی آورد  اما 
کمک کردند و رأی آورد  ولی متأســفانه بعد از 
رأی آوردن نتوانســت اعتماد مجلس را جلب 

کند.
 در حالی کــه در یکی، دو ماه گذشــته بحث 
اســتیضاح چهــار وزیــر از جمله همیــن وزیر 
کار یکــی از ســوژه های داغ مجلســیان بــود، 
به نظر می رســد فعال پارلمان نشــینان تا پایان 
ســال فتیلــه اســتیضاح را پایین کشــده و کال 
ماجــرا را مســکوت گذاشــته اند. برخی در این 
میان از نقش هیئت رئیســه مجلــس در عدم 
موافقت با اســتیضاح وزرا و در نتیجه مسکوت 

گذاشته شدن آن سخن گفته اند.

شبکه  »ماه نشــان«  برنامه  مجری  نوباره،   بیژن 
افق

به عنوان  می تــوان  او  از 
مجریــان  پیش کســوت 
پایــداری  جبهه  طیــف 
صداوســیما نام بــرد. از 
اعضــای رســمی جبهه 
در  و  اســت  پایــداری 
مجلس در طیــف اصولگرایان قــرار دارد. نوباوه 
سابقه عضویت در شورای نظارت بر صداوسیما را 
نیــز دارد. او همچنین خبرنــگار جنگ و مدتی نیز 
خبرنگار صداوسیما در سازمان ملل بود. نوباوه در 
اوایــل دهه ۷0 برنامه »نگاهی بــه مطبوعات« را 
تهیه و اجرا می کرد. بیژن نوباوه از مخالفان دولت 

حسن روحانی و برجام است.

 رضا پورحسین، مجری مناظره ها ی سال 88
اســتاد  و  دکتــرا  او 
دانشــگاه  روان شناســی 
تهران است و بیشتر یک 
چهره فرهنگی محسوب 
سیاســی.  تــا  می شــود 
پور حسین سابقه مدیریت 
شــبکه های دوم، چهارم، آموزش، مستند سیما و 
مدیر شــبکه سراســری رادیو را در کارنامه دارد و 
مدتی نیز قائم مقامی معاونت ســیمای ســازمان 
صداوســیما را بــر عهده داشــت. پورحســین در 
مناظــرات چنان بی طرف بود که به شــوخی او را 
تنها مســئول نگه داشــتن زمان می دانســتند. او 
سال ها در شــبکه چهار با علی اکبر والیتی درباره 

تاریخ گفت وگو می کرد.

»جهــان آرا«  ســابق    مجری  یامین پور،   وحیــد 
شبکه افق

را  خود  ارشد  کارشناسی 
از  حقــوق  رشــته  در 
صادق  امــام  دانشــگاه 
گرفته و دکترا از دانشگاه 
او  دارد.  تحقیقات  علوم 
امــام  دانشــگاه های  در 
صادق)ع(، هنر و باقرالعلوم )ع( به تدریس علوم  

اجتماعی و ارتباطات مشغول است.
در تلویزیون مشــهور شــد و حاال معاون امور 
جوانــان وزارت ورزش و جوانان در دولت ابراهیم 
رئیســی اســت. او در دولــت احمدی نــژاد، دبیر 
بررسی های  کمیســیون فرهنگی-اجتماعی مرکز 
اســتراتژیک ریاســت جمهوری بــود. از یامین پور 
به عنوان یکی از مؤسسان سازمان هنری-رسانه ای 
اوج و همچنیــن از مدیران اولیه شــبکه افق نام 

برده می شود.
او که به جبهه پایداری نزدیک بود، در انتخابات 
مجلس یازدهم شــرکت کرد اما ســی و یکم شد. 
یامین پور قرار بود در لیســت وحدت اصولگرایان 
قــرار بگیرد اما نــام او در آخرین لحظات خط زده 
شد. این مجری ســابق تلویزیون نیز در توییتی در 
واکنش به وحدت شورای ائتالف و جبهه پایداری 
نوشت: »آنچه از مواضع پایداری در جلسه دیروز 
شنیدم، باورنکردنی بود. آقای محصولی! به خاطر 
یک جمله که در حمایت از وحدت و آقای قالیباف 
گفتم، اســم بنده را از لیســت وحدت خط زدید! 
فقط برای مقابله با انحصار طلبی و باندبازی شما 
انصراف نمی دهم. رأی من: لیست وحدت منهای 

سه نفر از سهمیه پایداری«.
یامین پور که از دلواپسان نیز محسوب می شود، 
با صداوســیما هم مشــکل پیدا کرد؛ مدعی شــد 
روابط عمومــی صداوســیما برای تخریــب او به 
برخــی کانال هــای تلگرامی پــول پرداخت کرده 
اســت. او در توییتی علی عســکری، رئیس سابق 
تلویزیون را بی کفایت تریــن رئیس تاریخ تلویزیون 
خواند. این تقابل باعث شــد تا برنامه »جهان آرا« 

مدتی تعطیل شود.
او چنــدی پیــش بــه همراه بشــیر حســینی 
و حجت االســالم دریایــی بــه تبلیــغ »کلینیــک 

خودسازی و ترک گناه« پرداخته بودند.

شــبکه  »جهان آرا«  مجری    ثابتی،   امیرحســین 
افق

در سایت »شــبکه اعزام 
سخنران و استاد« درباره 
تحصیــالت او این گونــه 
اســت:  شــده  نوشــته 
کارشــناس ارشــد علوم 
سیاسی دانشگاه تهران و 
دکترای رشته علوم سیاســی - اندیشه سیاسی در 
اسالم در پژوهشــکده علوم انسانی. ثابتی پیش تر 
دبیر سیاسی بسیج دانشگاه تهران بوده و به جبهه 
پایداری نزدیک است. خبرگزاری فارس در گزارشی 

او را از طرفداران سعید جلیلی دانسته بود.
چند شــب پیش، خــروج دو میهمــان از این 
برنامه جنجال  آفرین شد. شهیندخت موالوردی و 
زهرا شــجاعی که برای پاســخ به اتهاماتی که در 
این برنامه به آنها زده شــده، به اســتودیو رفتند، 
اما در پاســخ به اتهامات میهمــان تلفنی برنامه، 
به نشــانه اعتــراض برنامه را تــرک کردند. ثابتی 
هنــگام رفتن آنها از برنامه به طعنه به موالوردی 
گفت: »شــما در فضای مجــازی منتقدان را بالک 
می کنید، اینجا هم اســتودیو را ترک می کنید. شما 
دیگر شعار گفت وگو ندهید«. پس از آن مصطفی 
تاجزاده در توییتی نوشــت: » ثابتی در گفت وگو با 
خانم ها  شجاعی و  موالوردی گفت اصالح طلبان 
که خــود را طرفدار گفت وگــو می خوانند، حاضر 
به  مناظره با منتقدان خود در آن شــبکه نیســتند. 
مــن آماده مناظــره درباره عملکــرد اصالحات و 
مخالفانش، با هر فردی که صداوسیما مصلحت 
بداند، هســتم. چه روزی؟  #دروغ_ممنوع«. هنوز 
به درخواست این فعال اصالح طلب پاسخی داده 
نشــده اســت.  ثابتی یک بار هم در دفاع از زینب 
ابوطالبــی، دیگر مجری شــبکه افق که گفته بود: 
»اگر کســی اعتقاد ندارد، جمع کند از ایران برود«، 
برآمد و در توییتی نوشــت: »بایــد خداقوت گفت 
به خانم ها ذبیح پــور و ابوطالبی که این روزها به 
خاطــر اثرگذاری و دفاع مؤثرشــان از جبهه حق، 
مورد تخریب عده ای معلوم الحال قرار گرفته اند«. 
او در ادامــه توییتش نوشــت حرف هــای خانم 

ابوطالبی بر اساس یک کلیپ 30ثانیه ای قضاوت 
شده و مخاطب او مســئوالن بودند نه مردم. این 
مجری در گفت وگویی بــا روزنامه جام جم اعالم 
کــرده بــود لزوما بــه بی طرفی اعتقــادی ندارد. 
او گفتــه بود: »معتقدم در فضای سیاســی که ما 
داریم، بی طرفی امکان پذیر نیســت. امکان ندارد 
بتوانید بگویید یک برنامه بی طرف است و مجری 
بی طرف دارد. ما بیشتر از آنکه بخواهیم شو اجرا 
کنیــم و همه را راضی نگه داریم تا ما را تحســین 
کنند، برای مخاطب خاص، جــوان مؤثر و عمدتا 
انقالبی خودمان محتوایــی تولید می کنیم که به 

دردش بخورد«.

   محمد حســین رنجبــران، مجری   »دســتخط« 
شبکه پنج

تا مهر ماه امسال مدیر کل 
مــی  بط عمو ا و ر
صداوسیما بود اما رئیس 
جدید سازمان او را تغییر 
داد. فارغ التحصیل رشته 
تلویزیون  تهیه کنندگــی 
اســت و برادر همســر مرتضی غرقــی، خبرنگار 
پیشین ایران در نیویورک. او در دولت احمدی نژاد 
مدیرکل روابط عمومی وزارت رفاه شــد اما بعد از 
هفــت ماه اســتعفا داد و مجری برنامــه »دیروز، 
امــروز و فــردا« شــد. رنجبــران کــه او نیــز به 
اصولگرایان و جبهه پایداری نزدیک است، سابقه 
کار با »خبر ۲0:30« و اجرای برنامه »شناســنامه« 
در شبکه ســه را دارد که بیشــتر میهمانان آن را 

اصولگرایان تشکیل می دادند.
رئیــس  به عنــوان  رنجبــران  اختالف نظــر 
روابط عمومــی صداوســیما بــا وحیــد یامین پور 
جنجالی شــده بــود؛ یامین پور مدعی شــده بود 
رنجبران بــا پرداخت پول بــه کانال ها و پیج های 
زرد اینستاگرام، او و برنامه اش را تخریب کرده اند. 
رنجبران نیز این حمالت را به دلیل رأی نیاوردن او 

در انتخابات دانسته بود.

 بهــروز افخمی، مجــری برنامه »نقد ســینما« 
شبکه پنج

کارگــردان فیلم معروف 
»عــروس« بعــد از دوم 
خرداد به ناگاه وارد عالم 
سیاست شــد و به عنوان 
بــه  تهــران  نماینــده 
رســید.  مجلس ششــم 
بعد از مدتی به کانادا رفت و بعد از بازگشــت به 
ســمت اصولگرایــان چرخیــد، مجــری برنامــه 
سینمایی هفت در شبکه سه شد و بعد از مدتی به 
برنامه »نقد سینما« شبکه پنج رفت. او در یکی از 
صحبت های جنجالــی خود، ســقوط هواپیمای 
اوکراینــی را کار آمریکا دانســته بــود و همچنین 

درباره کرونا گفته بود: »ما در ایران کاســه داغ تر از 
آش شــده ایم. ماســک  را بــه مــردم تحمیــل و 
مدرسه ها را تعطیل کرده ایم که اینها غلط بوده... 
چــون مردم با خودروی شــخصی بیــرون رفتند، 

شهرها آلوده شد«.

 حمیدرضا آصفی، مجری »مجری« شبکه پنج
پیشــین  ســخنگوی  او 
دولــت  وزارت خارجــه 
آصفی  است.  اصالحات 
همچنین ســفیر ســابق 
ایران در امــارات متحده 
فرانســه  و  آلمان  عربی، 
نیز هســت. او در ایــن برنامه به مــرور خاطرات، 
ناگفته ها و گفت وگو با چهره های سیاســی هر دو 
جناح درباره 1۲ دوره انتخابات ریاســت جمهوری 

پرداخت.

 نادر طالــب زاده، مجری برنامه »عصر« شــبکه 
افق

اما  سینماست  کارگردان 
بــه سیاســت مشــغول 
اســت. او در انتخابــات 
مجلس نهم ثبت نام کرد 
بــه احتمال  بود  و گفته 
جبهه  لیســت  در  زیــاد 
پایداری قرار خواهــد گرفت. طالب زاده گفته بود: 
»احساســم به جبهــه پایداری نزدیک تر اســت«. 
طالب زاده در انتخابات سال 9۲ از ابراهیم رئیسی 
حمایت کرد و در فیلم تبلیغاتی او حضور داشت. 

او مدعی است ترور بیولوژیکی شده است.

 پیام فضلی نژاد، مجری   »شوکران« شبکه چهار 
وبالگ نویس بود و سر از 
و  درآورد  کیهان  روزنامه 
از همه چیز می نوشت. او 
عنــوان  بــا  کتــاب  دو 
ناتــوی  »شــوالیه های 
»ارتــش  و  فرهنگــی« 
سری روشنفکران« منتشــر کرده است. او از سال 
93 از کیهان رفت و نشــریه »عصر اندیشه« را راه 
انداخت. او در برنامه شوکران با چهره های خاص 
که کمتــر در تلویزیون ظاهر می شــوند، مصاحبه 
کرده است؛ سیدحسین نصر، شیرین هانتر، منصوره 
اتحادیــه، باقر ســاروخانی، عبداهلل انــوار و ایران 
درودی از افرادی هســتند که فضلی نــژاد با آنان 

گفت وگو کرده است.

 محسن مقصودی، مجری برنامه »ثریا« شبکه یک
به  نزدیــک  مجریــان  از 
جبهه پایداری است و از 
حســن  دولت  مخالفان 
نیز  او چند باری  روحانی. 
ظریف  محمد جــواد  به 
طعنه زده بود. مقصودی 
بعد از اســتعفای وزیــر خارجه گفته بــود: »این 
استعفا هم مثل خود برجام، عجوالنه، احساسی و 
ساده اندیشانه بود«. این برنامه که به صورت زنده 
پخــش می شــد، یک بــار تعطیــل شــد کــه با 
اعتراض هایی همراه بــود و مانند تعطیلی برنامه 
روابط عمومــی  مدیــر  رنجبــران،  »جهــان آرا«، 

صداوسیما، متهم اصلی آن بود. 

بیشتر برنامه های سیاسی صدا و سیما در دست اصولگرایان است

همه مجر ی های خاص تلویزیون

 مجتبی توانگر، نماینده تهران، در حالی در توییتی از تعارض طرح 
صیانت با قانون اساسی سخن گفته که هم زمان یک عضو کمیسیون 
مشــترک طرح صیانت از فضای مجازی با اشاره به ایرادهای مجدد 
مرکز پژوهش های مجلس با این طرح گفته که این مرکز یک پیشنهاد 
8 ماده ای هم مطرح کــرده که قابلیت جایگزینی با طرح مجلس را 

دارد.
توانگر در توییت خود آورده بــود: »در گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس درباره نســخه جدید  طرح صیانت)حمایــت یا تنظیم گری( 
نســخه پنجم دی ضمن تأکید بر ضــرورت حکمرانی و قانون گذاری 
گفته اســت طرح فعلی در تعارض با دستور رهبر انقالب در تشکیل 
شــورای عالی فضای مجازی و مخالف اصول متعدد قانون  اساسی 

است و قابلیت اجرا و تصویب در مجلس را ندارد«.
اول دی ماه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در نامه ای 
به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی ضمن 
برشــمردن اشکاالت عدیده متن طرح خواستار تخصیص زمان بیشتر 
برای اصالح آن شــد. بعــد از آن در هفتم دی، اعضای کمیســیون 
مشترک حمایت از حقوق کاربران طرح حمایت از حقوق کاربران در 
فضای مجازی را برای اعمال پیشــنهادات کارشناسی و بررسی بیشتر 

به مرکز پژوهش های مجلس بازگرداند.
غالمرضا نوری قزلجه، عضو کمیســیون مشــترک طرح صیانت از 
فضای مجازی، درباره آخرین وضعیت طرح به ایلنا گفته اســت: در 
جلسه ای که کمیسیون داشــت و این گزارش بررسی شد، مجددا ۲0 
روز دیگر به مرکز پژوهش ها وقت داده شد تا گزارش بدهند. مجددا 
بعــد از بیســت وچند روز بار دیگر مرکز گــزارش داد که تقریبا همان 
ایرادها و اشکاالت باز تأکید شده بود که وجود دارد و با این چارچوبی 
که داده شــده قابل رفع نیستند. در اینجا مرکز پژوهش ها هم زمان با 
این گزارش یک پیشنهاد هشت  ماده ای نیز مطرح کرد که می شود این 

را جایگزیــن کرد و بدون آن ایرادها و اشــکاالت، اهداف این طرح را 
پیگیری کرد. نوری در ادامه بیان کرد: بعد از آن نامه، دیگر کمیسیون 
جلسه  رســمی نداشت و آنچه در دستور کمیســیون بود و در هفته 
جاری قرار بود مطرح باشــد، به علت شیوع ســویه اومیکرون کرونا 
جلســه لغو شد. قرار است براســاس آنچه اعالم شده گزارش مرکز 
پژوهش ها در دو جلســه بررسی شود و در کنار جواب مکتوبی که به 
اعضا دادند در دو جلســه به صورت شــفاهی هم گزارش ارائه کنند؛ 
بنابراین اگر ان شــاءاهلل در هفته آینده جلسات کمیسیون ها دایر باشد، 
علی القاعده دو جلســه هفته آینده به این گزارش کارگروه اختصاص 
پیدا کند. وی افزود: پس از آن هم طبق تقویم زمانی که برای بودجه 
اعالم شده، وارد بودجه خواهیم شد و عمال بررسی این طرح و کلیات 

آن برای سال آینده خواهد ماند.
عضو کمیســیون طرح صیانت در پاســخ به این سؤال که »شنیده 
می شــود مرکز پژوهش ها یک پیشنهاد ۲۲ ماده ای مطرح کرده است 
آیا این مسئله صحت دارد؟«، گفت: من هم دیدم در جاهایی مطرح 
شده اســت که مرکز یک پیشــنهاد ۲۲ ماده ای ارائه کرده  ولی آنچه 
مرکز به ما داده است، یک پیشنهاد هشت ماده ای است نه ۲۲ ماده ای 
و این موضوع از جانب آنها تأیید نشــده اســت. بــا وجود این بعد از 
اینکه این گزارش ها در کمیسیون مطرح شد و اگر نظر اعضا رد طرح 
اولیه صیانت و جایگزینی باشــد؛ براساس آیین نامه آن وقت است که 
نظر مرکز به عنوان یک پیشــنهاد مطرح می شــود که در آن شــرایط، 
نمایندگان هم می توانند به صورت شــخصی یا جمعی پیشنهادهای 
جایگزین بدهند. در این شــرایط پیشــنهادها از مرکــز و همین طور از 
نمایندگان جمع آوری شده و از میان آنها هرکدام که جامع تر باشد به 
رأی گذاشته می شــود و هرکدام که رأی بیاورد، در دستور کار و مورد 

بررسی قرار می گیرد.
او خاطرنشــان کرد: تا جایی که من در جریان هســتم، تعدادی از 

نمایندگان پیشــنهادهایی برای جایگزینی دارند و این طور نیســت که 
کارگروه یا هیئت رئیســه به جای کمیســیون تصمیم بگیرند و طرح یا 
پیشــنهادی را بیاورند و بگویند باید این را در دستور قرار دهیم؛ بقیه 
اعضا هم می توانند پیشنهادهای جایگزین را مطرح کنند، بعد از آنکه 

کلیات طرح صیانت قرار شود که از دستور خارج شود.
نــوری تأکید کــرد: این روندی اســت که تاکنون طی شــده و در 
جلســات پیش رو هم باید طی شــود و من با دقت نظر و درایتی که 
از اکثریت اعضای کمیســیون مشترک ســراغ دارم، مطمئن هستم به 
طرحی که منافع ملت در آن نباشــد رأی نخواهند داد  بلکه طرحی 
را پیش خواهند برد که حاصل آن یک قانون جامع و نافع برای حال 
اجتماع باشد و هیچ گونه دغدغه و نگرانی ای برای کاربران و فعاالن 
در فضای مجازی نداشــته باشــد. هدف هم همین اســت و اکثریت 
اعضای کمیســیون این را دنبال می کنند که اگر مشکلی وجود دارد، 
آن را برطرف کنند نه اینکه دغدغه یا مشکلی را برای جامعه و مردم 

ایجاد کنند.
به تازگی هم ســیدنظام موسوی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، 
در برنامه دســتخط ســیما گفته بود کــه طرح حمایــت از کاربران 
فضای مجازی که به اســم صیانت مطرح شــد، در کمیسیون است 
و جلو می رود. دقیقا نمی دانم نهایی شــدن آن چه زمانی اســت  اما 
آن چیزی که اطالع دارم، این اســت که بعد از مذاکرات مفصلی که 
در کمیســیون صورت گرفت، دوســتان در دولت، وزارت ارتباطات و 
دبیرخانه شــورای عالی فضای مجازی، نکات و مســائلی داشتند که 

توافق شد نکات آن دوستان هم لحاظ شود.
ایلنا نوشــت: نوری قزلجه گفت: مرکــز پژوهش ها هم زمان با این 
گزارش یک پیشــنهاد هشــت ماده ای هم مطرح کرد که می شود این 
را جایگزیــن کرد و بدون آن ایرادها، اشــکاالت و اهداف این طرح را 

پیگیری کرد.

ادامه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی به سال آینده موکول شد

پیشنهاد 8 ماده ای مرکز پژوهش ها جایگزین طرح مجلس می شود؟

 علی ایوبی: هیچ اهل رسانه ای نیست که صداوسیمای ایران را جناحی نداند. گاه برنامه های آن چنان 
به یک ســمت سیاســت غش می کند که حتی مدیران نیز نمی توانند از بی طرفــی آن دفاع کنند. این 
ســال ها اما مجری هایی در تلویزیون ظاهر و مشهور می شوند که مشخصا برچسب یک جریان سیاسی 
خاص را بر ســینه دارند و اتفاقا از این فرصت برای ارتقای خود نیز استفاده می کنند؛ از مجری ای که 
هوس نمایندگی به ســرش زد و حاال در وزارتخانه حضور دارد تا کارشناســی که وزیر دولت سیزدهم 
اســت. در این گزارش مروری داریم بر برخی مجریان تلویزیونی که سبقه سیاسی آنان بر عملکردشان 

در رسانه می چربد.


