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شبکه

سرنوشت یکسان رشیدپور وفردوسیپور

بازدیدرسانههایخارجی
از زندان مرکزی توکیو

رسانههای خارجی روز دوشنبه از زندان مرکزی
توکیو بازدی��د کردند .به گ��زارش عصرایران به
نقل از وب س��ایت «ژاپن تودی» ،زندان مرکزی
توکیو که در آن بیش از  1700زندانی نگهداری
میشود ،بخشهایی از تاسیسات خود را به روی
خبرنگاران خارجی گش��ود .در طی این بازدید
زندانیان به مکانهای دیگری از زندان انتقال داده
شده بودند .در سلولهای انفرادی این زندان که

> حذف رشیدپور

> واکنش مخاطبان

از آنجای�ی ک�ه برنام�ه ح�اال خورش�ید از
برنامههای پر مخاطب ش�بکه سه سیما بود،
ح�ذف و نبود مجری آن مورد توجه کاربران
شبکههای اجتماعی قرار گرفته و واکنشهای
انتقادی آنها را در پی داشته است.
یکی از کاربران در این مورد نوش�ته اس�ت:
«انج�ام برخی کارها بدون رعایت هیچگونه
ضوابط و اصول»

فرد دیگری گفته است «:حاال خورشید رضا
رش�یدپور هم ظاه�را ً به عاقبت ن�ود عادل
فردوسی پور دچار شده» ...
دیگ�ری نوش�ت « :ح�ذف «پ�ور» دوم از
صداوس�یما؛ حذف «پور»ها در صداوس�یما
تبدیل به اپیدمی شده»
یکی دیگر از کاربران اینطور مینویسد« :این
رسانه ملی ماس�ت هر بار هرکی مسئول یه
ش�بکه میشه اونایی رو که دوست داره توی
قس�متهای مختل�ف می�زاره و اونایی که
دوست نداره ،بیرون میکنه»
کاربر دیگری گفته است«:حیف واقعا که دیگه
شبکه سه از مزه افتاده»

مهربانی خرجی ندارد
> واکنش کاربران

اکن��ون کارب��ران ش��بکههای اجتماع��ی ب��ا
واکنشهایشان از این
پزش��ک جوان تقدیر
کردهاند.
یک��ی از کارب��ران در
ای��ن م��ورد نوش��ت:
«ای��ن آق��ا فهمی��ده
انسانیت چه مفهومی
داره ،این آقا شایسته
تقدیره»
کاربر دیگ��ری گفته
اس��ت« :در پ��س
خبرهای ناگ��وار این بهترین خب��ری بود که
لبخن��د امی��د رو کاش��ت .به امی��د موفقیت
روزاف��زون ب��رای ای��ن پزش��ک مهرب��ون و
دوستداشتنی»
دیگری نوش��ت« :به همین س��ادگی میشود
مهربان بود»
یکی دیگر از کاربران گفته اس��ت« :اش��ک تو
چش��ام جمع ش��د ،ببین چق��در درک کرده
تنهایی سخته اونم برای یه بیمار قلبی»
کارب��ران دیگر نوش��تهاند« :عالیس��ت نیازی
نیس��ت انسان بزرگی باشیم ،انسان بودن خود
نهایت بزرگیس��ت مهربان باشیم با مهربانان»،
«منم چنوقت پیش یه عمل داشتم ولی همراه
نداش��تم به خاطر همین ،دکتر و پرس��تارای
بیمارس��تان خیلی هوامو داش��تن خدایی اگه
حالم خوب بود فیل��م میگرفتم .همه جا آدم
خوب و بد هست» « ،واقعا عالی بود ،اگه آدما
میفهمیدن زندگی چق��در کوتاهه انقدر بهم
ظل��م نمیکردن ،بجای کینه و حس��ادت برای
ه��م مهربانی خ��رج میکردن ،بج��ای تهمت
و ناس��زا لبخن��د به��م هدیه می��دادن ،بجای
نامردی ،محبت بجای دشمنی ،دوستی ،بجای
ناامی��دی ،انرژی مثبت و حرفهای خوب بهم
هدیه میک��ردن ،کاش قدر لحظات عمری که
داره میگ��ذره رو بدونی��م»« ،مهربانی خرجی
ندارد ولی تحس��ین و س��تایش فراوان دارد»،
«من بادیدن وشنیدن این کلیپ منقلب شدم
و اشک از چشمانم جاری شد .احسنت به این
دکتر ،احسنت به این بزرگ مرد».

صداو سیما:

پولی برای زوج جوان جمعآوری نشده بود
آفتاب یزد -گروه ش��بکه :در ای��ام ماه مبارک
رمضان شبکه یک س��یما در برنامه «دعوت»
یک زوج خوزس��تانی را که در زمان س��یل در
این ش��هر فیلم عروسیش��ان منتشر شده بود
را دعوت ک��رده بود .مجری برنامه به آنها قول
میدهد که جش��ن عروسی بزرگی را به همراه
ص��د زوج دیگر در عید س��عید فطر برای آنها
برگ��زار میکنند .اما بع��د از مدتی ویدئویی از
این زوج در فضای مجازی منتش��ر شد که در
آن مدعی ش��ده بودند که دستاندرکاران این
برنامه به قولش��ان مبنی بر برگزاری جش��ن
عروس��ی برای آنه��ا عمل نکردهان��د .این زوج
همچنین ای��ن موضوع را مط��رح کرده بودند
که به اس��م آنها کمکهایی را از طریق مردم
جمعآوری کردهاند ،حاال میخواهند بدانند این
پولهای جمع آوری شده کجاست؟
> تکذیب صدا و سیما

ام��ا تهیه کننده برنامه «دع��وت» جمع آوری
پول ب��ه بهانه این زوج خوزس��تانی را تکذیب
میکند و میگوید «:ه��دف این برنامه ترویج
فرهنگ ازدواج آس��ان و محب��ت بین زوجین
ب��وده و برنامه دع��وت برای برگزاری مراس��م
عروس��ی جمع��ی ،هیچگون��ه کم��ک نقدی
جم��عآوری نک��رده اس��ت .مجتبی کش��اورز
تهیهکنن��ده وی��ژه برنامه رمضان��ی «دعوت»
شبکه یک سیما با اش��اره به معرفی زوجهای
واجد ش��رایط کمک هزین��ه جهیزیه و حضور
در جش��ن عروس��ی این برنامه گفت«:عالوهبر
زوجه��ای مهم��ان در این برنام��ه ،از  70زوج

دیگر نیز برای شرکت در جشن عروسی دعوت
به عمل آمد که این مراس��م عروس��ی دس��ت
جمعی و باش��کوه ،پنجشنبه ش��ب به صورت
مستقیم از ش��بکه یک سیما نیز پخش شد».
کش��اورز درباره فرآیند کمک هزینه جهیزیه به
ای��ن زوجها تصریح کرد« :م��دارک و اطالعات
ه��ر یک از زوجه��ا تکمی��ل و در اختیار بنیاد
کرامت آس��تان قدس رضوی قرار گرفته است
و پس از ط��ی مراحل قانون��ی ،از طریق دفاتر
استانی این بنیاد به زوجهای واجد شرایط تقدیم
خواهد شد .برنامه دعوت فقط معرف این زوجها
است و در فرآیند بعدی دخالت ندارد».

یک سلول عمومی

آفت�اب ی�زد -گ�روه ش�بکه :در می��ان
روزمرگیها و اخبارهای ناگواری که میشنویم
گاه��ی فیلمهای��ی در فضای مجازی منتش��ر
میش��ود که چی��زی جز حال خ��وب در پی
ندارد .فیلمهایی که انس��انیت را معنا میکند
و نشان میدهد ،هنوز
هم هس��تند کسانی
که دغدغه م��ردم را
در ذهن میپرورانند
مثل انتش��ار فیلمی
از یک دکتر تبریزی.
ای��ن دکتر ک��ه نوید
مدین��های ن��ام دارد،
در بیمارستان شهید
مدن��ی تبری��ز وقتی
متوجه ش��د یکی از
بیماران��ش همراه ندارد و تنهاس��ت خودش با
یک آواز آذری به س��راغش رفت و به بیمارش
روحیه داد.
این پزشک در صفحه اینستاگرامیاش در این
مورد مینویس��د«:یه روزایی میش��ه حالمون
گرفتس! یه روزایی شادیم! یه روزایی ِ
کیف دنیا
رو میبریم! یه روزایی از س��ختی کشیکهای
طاقت فرس��ای مرکز قلبمون ناله میکنیم یا
حتی با کسی دعوامون میشه! یه روزایی همه
پش��تمونو خالی میکنن اما همیشه اوضاع هم
به این بدی نیست .بدون شک تنها چیزی که
برامون تو این دنیا میمونه همین لحظههاییه
که از کنار هم بودن لذت میبریم .آقا بهروز که
تازه پیوند قلب ش��ده از همون اهل دِالس��ت.
دوست شدیم باهم ِ
کیف دنیا رو میبریم ...آخه
حیف��ه دو روز که باهمیم نخندیم به روی هم.
انرژی مثبت ندیم به هم .همو دوست نداشته
باش��یم .کاش هم��ه آدما همدیگ��ه رو دوس
داش��تن! اینق��در حقوق همدیگه رو حس��اب
نمیکردن که اون بیشتر درمیاره یا من! اینقدر
ب��ه کارای هم س��رک نمیکش��یدن که دارن
چی��کار میکنن! کاش آدم��ا از هم آتو نگیرن!
کاش همه سرش��ون تو الک خودش��ون بود و
شادی هدیه میکردن به هم....لبخند میزدن به
روی هم......به خاطر خوشحالی همدیگه تالش
میکردن .همینا باعث ش��دن با ماسک برم تو
اتاق��ش و براش بخونم ت��ا دوتایی یادمون بره
سمه
دوروبرمون آدمایی هس��تن که فکرشون ّ
واسه هرچی خوبیه.

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
که گر مراد نیابی؛ به قدر وسع بکوشی»

سه رو تعطیل کنند»« ،بطور برنامه ریزی شده
یک به یک برنامههای خوب س�یما رو حذف
میکنن»« ،شبكه سه مطمئن باشيد که دیگه
دیدنی نیس�ت« ،کال برنامهه�ای پرمخاطب
دارن جم�ع میش�ن ...صدا و س�یما که فقط
تبلیغات پخش میکن�ه»« ،جالبه برنامههای
خ�وب و پرمخاطب ح�ذف میش�ه احتماال
برنامههای بدرد نخور میمونه»« ،آخر سر خود
مسئول شبكه س�ه تمام برنامهها رو خودش
اجرا ميكنه كه به اقتصاد خودکفا كمك كنه...
چه معني داره اين همه مجري و دكور»«،بنازم
مدیریت شبکه سه که کال داره مخاطب رو از
تی وی میگیره».

یک سلول انفرادی

حکایت پزشکی که برای بیمار تنهای خود خواند

کاربران دیگر نوشتهاند« :من به عشق برنامه
حاال خورشید از خواب بیدار میشدم .برنامه
حاال خورشید بهترین برنامه بود به خصوص
با اجرای رضا رش�یدپور مجری توانمند .خدا
نگهدارت�ون باش�ه .بعد میگن چ�را مردم به
برنامه ماهوارهای رو میارن»«،آقای رشیدپور
برنامهت�ون عالی بود به درد مردم رس�یدگی
میکردین تو قلب همه م�ا جا دارید باحذف
برنامه تون ش�ما ازقلب ما حذف نمیشید»،
«یک�ی به م�ن بگه ،چه خبره تو این ش�بکه
سه»« ،انشاءاهلل ارم شبکه  ۳هم بزودی از تو
تلویزیون جمع شه هرچند که مافقط شبکه
پویا شو استفاده میکنیم»«،یه دفعه شبکه

راهروی بخش سلولهای انفرادی زندان

به تازگی عکسی از دکور تخریب شده برنامه
«حاال خورش�ید» در فضای مجازی منتش�ر
ش�د که نش�ان میداد احتماالً این برنامه هم
به سرنوش�ت برنامه « »90دچار ش�ده است.
پیگیریها از عوامل «حاال خورشید» حکایت
از آن دارد که سازمان صدا و سیما به تیم تولید
برنامه اعالم کرده که استودیو را باید تحویل
دهن�د و پیرو این دس�تور دکور ای�ن برنامه
صبحگاهی جمع ش�ده اس�ت .این اتفاق در
حالی رخ داده که مخاطبان منتظر شروع فصل
جدید «حاالخورشید» بودند.اخبار دریافتی
نشان میدهد احتماالً برنامه حاالخورشید و
مجری آن رضا رش�یدپور نیز همچون برنامه
« »90از کنداکتور آینده شبکه سه سیما حذف
شده است .روزنامه ایران مینویسد«:براساس
آمار صدا و س�یما« ،حاالخورش�ید» به تهیه
کنندگی و اجرای رضا رش�یدپور بعد از 778
قس�مت ،پرمخاطبترین برنامه صبحگاهی
تلویزیون و یکی از مؤثرترین برنامههای این
سازمان در حوزه اجتماعی لقب گرفت».

 7.5متر مساحت دارد ،یک توالت ،یک سینک،
مالفه رختخواب ،یک قفسه و یک پنجره کوچک
وجود دارد .زندانیان این زندان روزانه مجازند به
مدت نیم ساعت هواخوری داشته باشند .سیستم
قضایی ژاپن به خاطر عدم قبول آزادی با تودیع
وثیقه و نیز بازداشتهای طوالنی مدت در زندان
پی��ش از حضور مته��م در دادگاه ،م��ورد انتقاد
مجامع حقوق بشری بینالمللی است.

یک وعده غذای زندان

آفتاب یزد – گروه ش�بکه :گویا شبکه سوم
س�یما قصد دارد ب�ا حذف برخ�ی مجریان
کاربلد صدا و س�یما همچنان در صدر اخبار
باشد! قبلتر عادل فردوسی پور و برنامهاش
یعنی  ،90بنا به دالیلی از این ش�بکه حذف
ش�د که انتق�ادات زی�ادی را متوج�ه خود
س�اخت .بس�یاری ب�ر ای�ن ب�اور بودند که
شبکه سه س�یما با این اقدام احترامی برای
مخاطبانش قائل نش�ده است .حاال با حذف
یکی دیگر از مجریان برنامه صبحگاهی این
شبکه ،به نظر میرسد همچنان سیاستهای
عجی�باش ادامه دارد.سیاس�تی که چیزی
جز ریزش مخاطب که یک�ی از ارکان اصلی
هر شبکه و برنامهای اس�ت ،در پی نخواهد
داش�ت .ضم�ن آنکه پروس�ه ح�ذف کامل
فردوسیپور از سیما انجام شده است ،چراکه
شنیده شده برنامه فوتبال  120نیز از شبکه
ورزش ح�ذف گردیده و عادل در این برنامه
فوتبالی هم دیگر جایی ندارد.
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> جمع آوری کمک صحت ندارد

محم��د برمای��ی مج��ری برنام��ه دع��وت نیز
دراینباره میگوید« :وظیفه دینیمان این است
که شفاف س��ازی کنیم و انصاف و وجدانش با
کسانی که چنین فیلمی را منتشر کردند بدون
اینکه تحقیق��ی در این مورد انجام دهند .تمام
زوجهایی که ما در برنامه «دعوت» دعوتش��ان
کردیم اعالم کردند که حس��ب مشکالت مالی
واقعا توان تهیه جهیزیه یا عروسی گرفتن نداریم
از همین رو پویش عروسی خوبان به نام حضرت
امام رضا (ع) تقبل کرد که یک کمک جهیزیه
به ای��ن زوجها اختصاص دهد .اعالم کردیم که
ما به همراه مدعوین برنام��ه دعوت برای تمام
زوجهایی که نمیتوانند هزینه عروسی خودشان
را پرداخت کنند یک پویشی راهانداختیم که تا
آخر ه��م پ��ای آن ایس��تادهایم کمااینکه این
مراسم را برگزار کردیم اتفاقا همه زوجها دعوت
بودن��د از جمله این زوج
خوزس��تانی ».وی ادامه
داد« :نکته دوم که خیلی
هم عجیب ب��ود این بود
که اعالم کردن��د که به
نام آنها پول جمع آوری
شده است! نمیدانم این
پول را چه کس��ی جمع
آوری کرده است ،اما این
موضوع صحت ندارد .در
این برنامه و چند برنامه
دیگر رس��ما اعالم کردم
ک��ه دریافت مبلغ نقدی
نداریم و اساس��ا شماره
کارتی هم اعالم نکردیم
و نخواهیم کرد».

کامنت امروز

همه
اینطورند!؟
محمد ماکویی

ستون نویس

تعطیالت که میش��ود همه مسافرت میروند،
همه در ترافیک و شلوغی گیر میکنند و همه
دیر سر از مبدا و مقصد در میآورند .در برگشت
هم همه «خوش نگذش��ت» گفته و در دنباله
«خس��تگی در تنمان ماند» را اضافه میکنند.
قطعا در اس��تفاده از کلمه همه غلو کردهایم و
این کار را فقط برای اینکه مطلب بهتر جا بیفتد
انج��ام دادهایم (نگران نباش��ید! در ادامه هم از
همین شیوه پیروی خواهیم کرد!) وقتی به همه
«چه اجباری بود؟!» گفته شده و «در روزهای
غیر تعطیل میرفتید» اضافه شود سختی اخذ
مرخصی و بر زمین مان��دن کار ارباب رجوع و
مردم به عنوان دلیل انجام کار س��فر در چنین
ایامی عن��وان میگردد .همه میدانیم که یکی
دو روز مرخصی گرفتن به آن سختیها هم که
همه میگویند ،نیست .از سوی دیگر انجام دو
ساعت کار روزانه در محل کارهای خصوصی و
نیم س��اعت کار روزانه در محل کارهای دولتی
به معنای این است که مرخصیها کار مردم را
آنقدرها هم لنگ نگذاش��ته و دو روز مرخصی
را میتوان یکی دو س��اعته جب��ران کرد .همه

بچهداره��ا برای مس��افرت در ای��ام تعطیالت
مهد و مدرس��ه بچهها را بهان��ه میآورند و این
در حالی اس��ت که تعامل س��ازنده با مدیران و
معلمی��ن مدارس و مهد کودکها و اینکه اکثر
آموزگاران کالسهای خلوتتر را میپس��ندند
باعث میش��ود که عالوه بر اولیا ،مربیان نیز از
مسافرتهای ایام غیرتعطیلی استقبال شایان
توجه��ی به عم��ل آورند .با این حس��اب دلیل
اصلی مسافرتهای ایام تعطیل به یک مشکل
فرهنگی بر میگردد؛ همه ما ایرانیها اشتباهات
بزرگی که همه مرتکب میشوند را بسیار بیشاز
اشتباهات کوچک تک نفره ،که فقط خودمان
مرتکب شدهایم ،دوست داریم .در این باره کافی
اس��ت به یاد بیاوریم ک��ه در زمان کودکی که
نمره کم میگرفتیم پدر و مادر سختگیری که
از جواب «سواالت سخت بود» قانع نمیشدند،
به مجرد شنیدن «همه کم گرفتند» به نهایت
اقناع رسیده و در دل «بچه من گناهی نداشته»
میگفتند .در مسافرتها هم همه مردم ترجیح
میدهند ساعات طوالنی در ترافیک و شلوغی
بمانند ،اما مجبور نباش��ند ب��ه دلیل حادثهای
ناغافل که در ایام غیرتعطیلی روی داده اس��ت
حس��اب پس داده و «االن وقت مسافرت رفتن
بود» را دشت کنند .بیهوده نیست که تولستوی
گفته اس��ت«:بدترین جمالت این اس��ت:همه
اینطورند!» کاش بتوانیم همه نباشیم!

