ادامه اظهارات عجیب از سوی مهمانان صدا وسیما
در مورد ویروس منحوس؛ این بار افسانه بایگان

تلویزیون:نگوییمکرونا بگوییمکروناز! 12

عید سعید غدیر خم مبارک باد

دولت رسما با بازگشت کوپن مخالفت کرد

افقه ،اقتصاددان :شرایط خاصتر از

نشست حقوق بشر اسالم به ابتکار مرکز وکال قوه قضائیه با حضور
تعدادی از نمایندگان مجلس و متخصصین حقوقی دانشگاهها برگزار شد

مرکز وکال به دنبال ترسیم

دوران جنگ است!
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سرمقاله

گزارش آفتاب یزد از همدردی مردم کشورمان با مردم لبنان

آثارانفجارلبنان
برمنطقه

عروس زخمی
ِ

مرتضی مکی
تحلیلگر مسائل بینالملل

صفحه3

گزارش مرتبط

تمام سناریوهای سیاسی یک انفجار

صفحه5

یادداشت1-

عروس خاور میانه
سیاهپوش شد
دکتر فتح اله دهقان

دانش آموخته جغرافیای سیاسی

بیروت را اگر ش��هر ح��وادث و رویدادها بنامیم
سخنی گزافه نگفته ایم.
بیروت شهری کهن،باستانی ،تاریخی واز مراکز
مهم فرهنگی جهان عرب است.
خیابانهای س��نگ فرش شده،مجس��مههای
تاریخی،صخره هاو کوههای همیشه سبز،ساحل
آفتابی،زیباتر از همه مردمانی که با عقاید وسبک
زندگی متفاوت در کنار یکدیگر زندگی میکنند.
این مش��خصات و ......موجب ش��ده تا لبنان را
عروس خاور میانه بنامند.
بی��روت دارای س��ابقهای طوالن��ی تاریخ��ی و
رویدادهای تلخ وش��یرین بیش��ماری را از س��ر
گذرانده است.
این ش��هر در دوران امپراطوریهای س��لوکیان،
رومیان وبیزانس شکوفا شده و رشد یافت.
ح��وادث و رویدادهای بیش��مار در ط��ول تاریخ
صدمات زیادی به لبنان و بی��روت زیبا واردکرده
است .در جنگهای داخلی لبنان زخمهایی برپیکر
زیبایش وا رد شد که هنوز هم التیام نیافته است.
در 14مرداد1399انفجار مخزن نیترات آمونیوم
که به انفجار کوچک هس��تهای شباهت داشت
این شهر را ویران کرد.
گذشت زمان و روشن شدن بیشتر ابعاد حادثه
از فاجعهای جانس��وز و هولن��اک حکایت دارد.
در این ش��رایط سخت ،بحرانی و جانکاه بوجود
آمده برای عروس خاورمیانه ،شایسته ،پسندیده
و وظیفه انس��انی است که مردم ایران،منطقه و
جهانیان ضمن ابراز هم��دردی به کمک مردم
لبنانبشتابند.

خبر

یادداشت4-

یادداشت3 -

بقایی به جای عذرخواهی طلبکار شد
برنا  :وکیل حمید بقایی بیان کرد :روزنامه ش��رق
ش��یطنتی کرده اس��ت که باعث تشدید وضعیت
بقایی شده و این روزنامه حداقل برای راحت کردن
وجدان خود و تسکین آن باید عذرخواهی کند.
مهران عبداهللپور ،وکی��ل مدافع حمید بقایی ،در
خصوص زمان ترخیص او از بیمارس��تان اعصاب و
روان گفت :او باید تا زمانی که معالجه شود ،بستری
باشد لذا فعال که بیمارستان هستند و پزشکان باید
تشخیص دهند چه زمانی او مرخص شود ،در حال
حاضر تحت درمان اس��ت .وکیل بقایی در پاسخ به
اینکه با توجه به حضور بقایی در دفتر روزنامه شرق
و برخورد نامناسب وی با پرسنل و خبرنگاران این
روزنامه ،آیا روزنامه ش��رق از بقایی ش��کایت کرده
اس��ت؟ تصریح کرد :اگر شکایتی هم شده باشد از
آن مطلع نیستم و خبر ندارم ،البته روزنامه شرق باید
بابت این قضیه عذرخواهی کند چرا که مش��خص
است بقایی در چه شرایط و وضعیتی قرار دارد.
عبداهللپ��ور ادام��ه داد :به هر حال روزنامه ش��رق
ش��یطنتی کرده اس��ت که باعث تشدید وضعیت
بقایی شده و این روزنامه حداقل برای راحت کردن
وجدان خود و تسکین آن باید عذرخواهی کند.
وکی��ل بقایی در واکنش به اینکه بهتر نبود بقایی
به ج��ای حضور و آن ن��وع برخورد با پرس��نل و
خبرن��گار روزنام��ه ش��رق ،اطالعیه و ی��ا جوابیه
میداد؟ اظهار کرد :چه جوابی به این سوال بدهم؟!
بای��د عذرخواهی کنند .یک اش��تباهی در فضای
مطبوعاتی ایجاد شده که میگویند ما هر خبری
را بزنیم ش��ما اگر ش��اکی و مخال��ف بودید به ما
بگوئید و جوابیه میزنیم در صورتی که این رسالت
مطبوعاتینیست.
عبداهللپور در ادامه افزود :شما وظیفه دارید اخبار
صحیح بزنید اگر س��وءنیتی وجود نداشت شما به

انفجار مهی��ب در لبنان که توجه جه��ان را به
خود معطوف کرده اس��ت دارای ظرفیتی است
ک��ه در آینده نیز روی حوزههای گوناگونی اثر
بگذارد .البته برای بررس��ی تبعات ناشی از این
انفجار هنوز زود است که بتوان سناریویی دقیق
را ترس��یم کرد چرا که باید مشخص شود که
آیا انفجار تنها ناش��ی از یک حادثه بوده یا پای
خراب��کاری در میان اس��ت .بازیگران خارجی
همچون اسرائیل و آمریکا یا برخی کشورهای
عربی چه نقش��ی داشته اند؟ در این باره به نظر
میرسد باید منتظر ماند و دید چه جزئیاتی در
آینده منتشر خواهد شد .با این حال با توجه به
اینکه هیچ گروه یا کشوری مسئولیت این انفجار
را قبول نکرده طبیعی است که نمیتوان سریعا
انگشت اتهام را به سمت یک طرف برد و مقصر
را اعالم کرد .با این حال با توجه به اینکه حدود
شش سال است که این مواد قابل انفجار در این
انبار انباشته شده بوده است به نظر میرسد گزینه
مناسبیبرایخرابکارینیزبهشمارمیرود.لبنان
کشور کوچکی است که اقتصاد ضعیفی دارد
و بیثباتیهای سیاسی در این کشور فاکتوری
بوده که به ضعف اقتصاد دامن زده است .بنابراین
چنین حادثهای در لبنان میتواند تبعات سنگینی
بر اقتصاد این کشور وارد کند و بار دیگر تشتت
سیاسی در لبنان را نیز افزایش دهد .با توجه به
تنوع جریانهای مردمی و سیاسی در این کشور
تنها دولتهایی موفق بودهاند که قابلیت ایجاد
اجماع میان همه طرفها را داشتهاند.
ادامه در صفحه 8

گمان اینکه خبر درس��تی را منتش��ر کردید بعد
مش��خص ش��ود این خبر درس��ت نبوده ،در این
صورت بله میش��ود جوابیه داد ،نه اینکه شما هر
خبری را برای کس��ی بزنی��د و تخریبش کنید و
اذهان عمومی تش��ویش شود و بعد بگویید ،شما
جوابیه بدهید ما بزنیم!
این وکیل پایه دادگستری در توضیح رسالت خبری
مطبوعات اظهار کرد :عرض من این است روزنامه
شرق رسانهای است که ادعای برخورداری از سواد
رس��انهای را دارد با توجه به اینکه اخباری که در
جراید بود ،کامال میشد تشخیص داد که این خبر
از اس��اس کذب است و نباید میزد .در واقع رسانه
نمیتواند مدعی باش��د هر خبری که میخواهیم
میزنیم و هر کسی را خواستیم تخریب کنیم بعد
آن فرد تخریب ش��ده جوابیه به ما بدهد ،منتشر
کنیم و اعالم کنیم که قضیه به این صورت نبوده
است ،اگر این طور باشد سنگ روی سنگ نمیماند.
عبداهللپور در واکنش به منبع خبر روزنامه ش��رق
خاطرنشان کرد :بنده خبر باش��گاه خبرنگاران را
ندیدم ،اما همین روزنامه ش��رق براساس مصاحبه
من این را منتش��ر کرده حتی در صفحه دوم که
مصاحبه بوده چیزی به عنوان فرار متبادر نمیشد.
در واقع شرق در تیتر شیطنت کرد.
چندی پیش حمید بقایی به همراه رضا داوری به
دلیل برداشت غلط از یک گزارش روزنامه شرق به
محل این روزنامه میروند و زمانی که مدیرمسئول
نب��وده مبادرت به تخریب اموال روزنامه و برخورد
لسانی با خبرنگاران میکنند.آن هم از سوی فردی
که هش��ت س��ال در دولت احمدی نژاد در قامت
معاون رئیس جمهور بوده .لذا اگر بنا بر عذرخواهی
باشد این حمید بقایی است که از جامعه خبرنگاری
باید عذرخواهی کند.

همراه��ان و خوانندگان آفت��اب یزد میتوانند مش��کالت ،دغدغهها و
مشاهدات خود را در قالب سوژه با روزنامه در میان گذاشته تا خبرنگاران
آفتاب یزد آنها را پیگیری و منتشر نمایند .البته تا پیش از این ستونهای
پیام مردمیروزنامه ،منبع مهم و غنی چنین سوژههایی بوده اما آفتاب
یزد به دلیل جایگاه مردمیخود در نظر دارد منسجمتر از قبل به این مهم
بپردازد .خوانندگان محترم میتوانند ایدهها و سوژههای خود را از طریق
پیامک  3000141428و یا تلگرام  09213553163ارسال نمایند.

سکوت عجیب در برابر
طرح غریب نمایندگان!
رضا رئیسی

روزنامه نگار

اردیبهشت ماه سال  91پس از کش و قوسهای
فراوان و نزدیک به دو سال از آغاز بحث در مجلس
هشتم پیرامون طرح موسوم به نظارت بر عملکرد
نمایندگان مجلس ،این طرح در آخرین روزهای
عمر مجلس هشتم ،مورد تصویب نمایندگان ملت
در آن برهه زمانی قرار گرفت و با موافقت شورای
نگهبان تبدیل به قانون شد و عطف به این طرح،
هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان حدوث یافت.
در همان برهه زمانی و در ش��رایط پیشا تصویب
طرح ،شماری از نمایندگان ادوار مجلس ،برخی
احزاب سیاس��ی و نیز ش��ماری از نمایندگان به
مخالف��ت با این ط��رح پرداخت��ه و آن را مانعی
در مس��یر ایفای اس��تقالل نماین��دگان مردم و
مخدوشکننده جایگاه مجلس دانسته و معترض
ب��ه اس��اس چنین طرح��ی با هم��ه متعلقات و
مخلف��ات آن بودند .مخالفان معتق��د بودند که
برخ��ی جم��الت در این طرح قابلیت تفس��یر و
تعبیرهای ضیق و محدودکننده برای نمایندگان
مخالف و منتقد دارد و با روح قانون اساس��ی که
نماین��دگان را آزاد در اظهار نظر و ایفای وظایف
نمایندگی میداند ،مغایر است.
در مقابل نمایندگان موافق ،این طرح را قابلیتی
بزرگ در راس��تای تصحیح رفت��ار نمایندگان و
جلوگیری از اقدامات خالف عرف و شائبه برانگیز
در عرص��ه اقتص��ادی و م��راودات و ارتباط��ات
نمایندگان ارزیابی کرده و بدان امعان نظر داشتند.
به هر تقدیر علیرغم مخالفتها در سطوح مختلف
و متفاوت سیاس��ی و نامه رئیس جمهوری وقت
در مغای��رت طرح با قانون اساس��ی و بازگش��ت
یکب��اره آن از ش��ورای نگهب��ان ،زور موافقان در
مجلس چربیده و طرح از تصویب گذشت و طی
دو دوره بعدی مجلس هم هیئت نظارت بر رفتار
نمایندگان به ایفای نقش حس��ب وظایف قانونی
خود پرداخت.
اما نکته جال��ب و عجیب این روزها ،اصالحیهای
است که یکی از نمایندگان مجلس بر این قانون
ارائه داده و با امضا و تایید ش��ماری از نمایندگان
به هیئت رئیس��ه تقدیم ش��ده و ب��ه گفته وی
نیز ب��ه زودی این طرح اصالحی��ه اعالم وصول
خواهد شد.
در ط��رح مورد نظ��ر البته نکات جال��ب و قابل
توجهی در راستای شفافیت عملکرد نمایندگان
و ارتباطات و تعام��ل آنان با دیگر قوا وجود دارد
که نقاط قوت این اصالحیه است و از حیث آنکه
با شفافیت ایجاد شده راه بر هر گونه سوء استفاده
و اتفاقات متداول پش��ت پرده بسته خواهد شد،
آن را در ای��ن بخ��ش میتوان مثبت و س��ازنده
دانس��ت اما نکت��ه عجیب در ای��ن اصالحیه آن

اس��ت که در هیئت تازهای که قرار است نظارت
ب��ر رفتار نمایندگان را به انجام رس��اند ،عالوه بر
رئیس کمیسیون قضائی مجلس ،یکی از اعضای
حقوقدان ش��ورای نگهبان و یکی از قضات دیوان
عالی کشور نیز حضور داشته و وظیفه نظارت بر
رفت��ار نمایندگان و حت��ی در نهایت عزل آنان از
مقام نمایندگی را عهده دار اس��ت!ایدهای عجیب
و قابل تامل که سکوت پیرامون آن نه جایز است
نه قابل قبول.
اگر در گذش��ته مخالفان ط��رح اولیه به اعتراض
پیرامون این طرح پرداخته و شائبه محدود کردن
نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی و اظهار نظر
آزادانه و منتقدان��ه را مطرح میکردند در مقابل
موافقان حضور خود نمایندگان در هیئت نظارت
و استقالل آن و اشراف ایشان به مقوله نمایندگی
و ضرورتهای آن را مطرح میساختند و نظارت
درون مجموعهای را به عنوان چارچوبی سنجیده
و معقول مطرح میس��اختند اما اکنون با حضور
یک عضو شورای نگهبان و یک قاضی دیوان عالی
نظارت فرا مجموعهای ش��ده و به ش��کل صریح
مغایر با اصل تفکیک قوا بوده و به جرات میتوان
گفت منجر به تقلیل جایگاه و منزلت نمایندگی
مردم خواهد شد.
نکته آنکه شورای نگهبان با بسط تفسیر نظارت
استصوابی در مرحله پیشا انتخابات ،نظارت موسع
خود را اعمال و از طرف دیگر نظارت این ش��ورا
را بر نمایندگان تا پایان دوره نمایندگی بس��ط و
توس��عه داده اس��ت و اگر نمایندهای هم متخلف
باش��د ،وفق همین طرح فعلی نظ��ارت بر رفتار
نمایندگان پرونده تخلف وی به قوه قضائیه میرود
و معلوم نیس��ت چرا با همه ای��ن اوصاف چنین
اقدام مغای��ر با اصل تفکیک قوا و قواعد مس��لم
مردم ساالری قرار است در دستور کار نمایندگان
قرار گیرد.
از همه جالبتر آنکه روز گذش��ته در برنامه زنده
و ویژه صبحگاهی ش��بکه خبر بیش از یکساعت
ب��ه این موضوع اختصاص یافت��ه و در حمایت از
این طرح س��نگ تمام گذاشته شد و از آن بدتر
آنکه بر خالف سال  91که جریانها و تشکلهای
مختل��ف ب��ا گرایشه��ای متفاوت ب��ه اعتراض
فعاالنه در مورد طرح نظارت بر رفتار نمایندگان
پرداخته و زنگ خطر را پیرامون شائبههای طرح
به ص��دا درآوردن��د این بار که به ش��کل جدی
جای��گاه مجلس و اختی��ارات حق��ه نمایندگان
در مع��رض خطر و تحدید ق��رار گرفته صدای
اعتراضی هم بلند نمیش��ود ،نکتهای که فراتر از
ترکی��ب و گرایش نماین��دگان فعلی و یا جایگاه
مجلس در س��اخت ق��درت طی این س��ال ها،
مس��ئلهای بنیادین بوده و مخدوشکننده ارکان
و قواعد و جایگاه پارلمان در س��اختار سیاسی و
اصول مس��لم دموکراسی است و مخدوش شدن
آن ،تبعات جبران ناپذیری دارد و سکوت پیرامون
آن به هیچ روی جایز نیست.

صدا و سیما
یا کمپانی؟
امیرمحمود حریرچی

جامعه شناس

بعض��ا در صدا و س��یما مهمانهایی حاضر
میش��وند ک��ه از س��واد و دان��ش کاف��ی
برخوردار نیس��تند و این مسئله سبب شده
اس��ت که ش��اهد اظهارنظرهای عجیبی از
سوی آنها باش��یم که مردم را دچار اشتباه
میکنند.
مش��کل اینجاست که صدا و س��یما وظیفه
اصلی خود را نمیداند چیس��ت و از آنجا که
مخاطبان خود را هم نمیشناس��د تبدیل به
یک کمپانی بزرگ ش��ده است که به دنبال
سلبریتیس��ازی و آنتن فروش��ی اس��ت .با
توجه به این مس��ائل هدفمند عمل نمیکند
از همینرو کس��انی را دعوت میکند که به
نوعی جنجالآفرین باشند.
البته ش��رایطی را نیز ب��ه وجود آوردهاند که
اف��رادی که صاحب نظ��ر و از تخصص الزم
برخوردار هستند در صدا و سیما حضور پیدا
نکنند .بنابراین صدا و س��یما دنبال کسانی
م��یرود ک��ه از ای��ن طریق دنبال ش��هرت
میگردند.
در حال حاضر نقش��ی که صدا و سیما دارد
همان نقش��ی اس��ت که فضای مجازی ایفا
میکن��د یعنی به ش��کلها و ان��واع مختلف
سلبریتیس��ازی میکند همین مسئله باعث
میش��ود ک��ه بعض��ا اطالعات نادرس��ت در
اختیار مردم قرار بگیرد.
در واق��ع صدا و س��یما به دنب��ال پر کردن
برنامهه��ای خ��ود اس��ت و اف��رادی هم که
صالحی��ت الزم را ندارن��د دع��وت آنه��ا را
میپذیرند و مس��ائلی را مطرح میکنند که
مردم را به اش��تباه میاندازند .صدا و س��یما
نمیدان��د ک��ه مش��کالت مردم چیس��ت از
همین رو میبینیم که چقدر با مردم فاصله
گرفته است .از سوی دیگر این نهاد هیچگاه
نخواس��ته اس��ت که ب��ه انتقادهای��ی که به
آن،نسبت به مسائل مختلف مطرح میشود،
توج��ه و ق��دری تأمل کند .صدا و س��یما با
چنین کارهایی باعث ش��ده است که اعتماد
مردم را نس��بت به خودش از دس��ت بدهد
و مردم هم به س��راغ ش��بکههای ماهوارهای
بروند.
اکنون یک س��ردرگمی در میان مردم ایجاد
ش��ده به خصوص در مورد کرونا از همین رو
هر کس��ی میخواهد خودی نش��ان دهد .از
همین رو بهتر اس��ت که صدا و س��یما بداند
درد مردم چیست .قبل ترها به صدا و سیما
عنوان دانشگاه داده شده بود اما آنقدر که از
م��ردم فاصله گرفته تبدی��ل به یک کمپانی
شده است.

