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شب فرانسوي
پرونده جام جهاني 2018  بسته شد

فرانسه 4 - كرواسي 2

AP

گويي بايد بيس��ت و چهارمين 
روز از تابستان امسال را در تاريخ 
۴۰ ساله صدا و سيما ثبت كرد. 
آنها كه مراسم اهداي مدال هاي 
قهرمان جام جهاني را از ش��بكه 
۳ سيما مي ديدند، مي دانستند 
ك��ه رييس جمه��ور كرواس��ي 
پس از هربار موفقيت فوتباليس��ت هاي كشورش در 
اين دوره از مسابقات احساس��اتش را بروز داده است و 
براي شان اين پرسش مطرح بود كه آيا تلويزيون اين 
لحظات را به نمايش مي گذارد يا آنچه از ديگر شبكه ها 
ديده بودند، حاال سانس��ور مي ش��ود. آنچ��ه در عرف 
و فرهنگ كروات ها و كش��ورهاي ديگر رايج است در 
عرف ما مالوف نيست اما قرار نيست با حذف واقعيت 
درون آن فرهنگ و كشورها تصويري متفاوت ترسيم 
شود. كروات ها ديشب فينال را به فرانسوي ها واگذار 
كرده  بودند. ام��ا رييس جمهور اين كش��ور همچون 
لحظات پيروزي، فوتباليست هاي تيم كشورش را در 
آغوش گرفت و احس��اس قدرداني اش را ب��ه آنها ابراز 
كرد. اين لحظات از ش��بكه ۳ صدا و سيما به نمايش 
درآمد و ايراني ها واقعيتي را كه سال ها از ديگر شبكه ها 
مي ديدند از شبكه تلويزيوني كشور خودشان ديدند. 
ش��ايد اين رويداد فقط يك اتفاق بود و ش��ايد كامال 
آگاهانه مديران و تصميم گيران تلويزيون كش��ورمان 
تصميم گرفتند به م��ردم اعتماد كنن��د و واقعيت را 
نمايش داده قض��اوت ، ديده و نادي��دن آن را به خود 
مردم واگذارند. به هر حال به همين سادگي مي توان 
نمايش بدون سانسور مراسم اهداي مدال ها را به فال 
نيك گرفت و روزنه اي براي ايجاد اعتماد در دل مردم 
گشود. فراموش نكنيم كه به همين سادگي مي توانيم 
با ترس��يم واقعيت ها ب��ه احياي مهم ترين س��رمايه 
اجتماعي در كشور بپردازيم و »اعتماد« را بازآفريني 
كنيم و به مردم اعتم��اد كنيم كه آنها خود پاس��دار 

اعتقادات و ميراث ديني و فرهنگي بوده و هستند. 

نمايش واقعيت 
رسانه

سينا   قنبر پور

كش��ور  ني��از  مهم تري��ن 
ب��راي پاس��خ ب��ه بحران هاي 
و  اجتماع��ي  اقتص��ادي، 
سياس��ت خارج��ي ع��زم و 
اس��ت.  دولتي  س��ازماندهي 
در ش��رايطي كه هنوز اقتصاد 
كش��ور به نفت وابسته است، 
تحمي��ل تحريم هاي جديد بر مش��كالت كش��ور 
خواهد اف��زود. همين مس��اله اتخ��اذ تصميمات 
جدي از سوي كارگزاران نظام را ضروري مي كند. 
تصميماتي كه بايد در سايه وحدت و انسجام بين 
مسووالن كشور عملياتي ش��ود. مسووالن كشور 
بايد درك درستي از شرايط كش��ور داشته باشند 
و متناس��ب با آن و با ن��گاه به آينده س��ازماندهي 
جدي��دي را در ق��واي كش��ور انجام دهن��د. يكي 
از مولفه هاي عبور از اين ش��رايط س��خت توجه به 
افكار عمومي است. اعتماد مردم به مسووالن نقش 
فزآينده اي در كاهش مش��كالت خواهد داش��ت. 
يك��ي از ابزارهاي مه��م ارتباطي با اف��كار عمومي 

رسانه ملي است. 
صداوسيما انحصار كالن در ارايه تصوير از عملكرد 
بخش ه��اي مختلف نظ��ام جمهوري اس��المي به 
مردم را دارد و اگر متناسب با شرايط سخت كشور 
خود را آم��اده نكند و همچنان بخواهد در س��طح 
يك رس��انه جناحي به تنظيم برنام��ه بپردازد و به 
مس��ووليت خطير خود يعني ارايه درست اخبار به 
مردم عمل نكند، عبور كش��ور از بحران ها ممكن 
نخواهد شد. در گذش��ته ش��اهد بوديم كه رسانه 
ملي ب��ه س��ياه نمايي عملك��رد برخ��ي دولت ها 
مي پرداخت و در عي��ن حال به اش��تباهات ديگر 

دولت ها توجهي نمي كرد تا حاشيه 
امن��ي برايش��ان ايجاد كن��د. صدا 

و س��يما در چنين ش��رايطي در قامت رسانه ملي 
ظاهر نمي شد. 

نقش مهم صدا و سيما 
سياست
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غالمرضا   ظريفيان

اين روزها مجددا برخي مواضع 
و اقدام��ات مقام ه��اي روس��ي 
موضوع روابط ايران و روس��يه و 
ميزان قابل اعتم��اد و اتكا بودن 
يا نبودن آنها را به مس��اله افكار 
عموم��ي و اظهارنظ��ر برخ��ي 
كارشناس��ان و صاحبنظ��ران 
مسائل بين المللي تبديل كرده است. طي ماه هاي اخير 
س��ه رويداد مهم يعني تبادل آتش و درگيري نظامي 
ميان نيروهاي رژيم صهيونيستي و نيروهاي مقاومت 
مستقر در سوريه، تشديد تنش ها ميان ايران و امريكا 
در پي خروج اين كش��ور از تواف��ق برجام و همچنين 
همراهي و همسويي روس��يه با عربستان سعودي در 
اجالس اخير اوپك بار ديگر اين پرس��ش كه روس��يه 
در معادالت و مناسبات بين المللي و منطقه اي ايران 
در چه جايگاهي قرار دارد را برجسته كرده است. براي 
برخي از تحليلگران و كارشناساني كه نگاه بدبينانه اي 
به روابط دو كش��ور دارند مواض��ع و اقدامات مبهم و 
بعضا دور از انتظار روس ها در موضوعات مطرح ش��ده 
دليل ديگري بر بدعهدي و غير قابل اعتماد بودن آنها 
به ش��مار مي آيد. در يكي از آخرين اظهارنظرها عضو 
كميس��يون انرژي مجلس در جريان مذاكرات اخير 
نفتي از رك��ب زدن روس ها به ايران و اينكه روس��يه 
نمي تواند شريك استراتژيكي براي ايران باشد سخن 
گفته است. حش��مت اهلل فالحت پيشه، رييس جديد 
كميس��يون امنيت ملي و سياس��ت خارجي مجلس 
ني��ز در مصاحبه اي تاكيد كرده اس��ت ك��ه ايراني ها 
بارها بازيچه سياس��ت هاي منفعت محور روسيه قرار 
گرفته ان��د. پ��س از ربع ق��رن رابطه پر فراز و نش��يب 
مي توان گفت كه عباراتي همچون »غير قابل اعتماد 

بودن روس��يه«، »بازي روسيه با كارت 
ايران« يا »خنجر از پشت زدن روسيه 

به اي��ران«، از جمله گزاره هاي مح��وري و پرتكرار در 
گفتمان عمومي نسبت به اين رابطه است.

در خدمت و خيانت روسيه
جهان
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محمود  شوري

متاس��فانه تاثي��رات اجتماعي 
گراني  سكه همه ناشي از مسائل 
اقتصادي است. از زماني كه سكه 
گران ش��ده، كرايه ماش��ين، نان 
و گوشت و پنير، شهريه مدرسه 
بچه ها و... گران ش��ده اند و گراني 
سكه بر هر چيزي كه نگاه كنيد، 
تاثير گذاش��ته اس��ت. در مورد زوج هايي كه در دادگاه 
پرونده دارند و آقا محكوم شده كه ماهي يك قطعه نيم 
س��كه بابت مهريه پرداخت كند، م��رد از راه قانوني اش 
استفاده مي كند. دوباره به دادگاه مي رود و مي گويد كه 
زماني كه اين تقسيط س��كه براي من انجام شده، حاال 
مثال يكي، دو سال پيش، هر س��كه يك ميليون تومان 
بوده و االن شده سه ميليون تومان. درآمد من اما همان 
يك ميليون و چهارصد هزارتوماني اس��ت كه پارسال 
بوده اس��ت. ش��اهد هم مي برد و راس��ت هم مي گويد. 
درنتيجه دادگاه دوباره حكم مي دهد و مي گويد به جاي 
اينكه ماهي يك سكه پرداخت كني، سه ماهي يك سكه 
پرداخت كن. راه برون رفت را به اين شكل پيدا مي كنند. 
ما از زمان آقاي ش��اهرودي و آقاي الريجاني بخشنامه 
داريم كه زندان هاي مان در حال تركيدن است و كسي 
را به زندان نفرستيد. يكي از معاني آن هم اين است كه 
دعاوي اعسار معموال به ويژه در داستان مهريه پذيرفته 
مي ش��ود. براي اينكه مهريه سال هاس��ت از آن مبنا و 
فلسفه اي كه داشته، خارج شده است. مبناي مهريه در 
فقه اين است كه وقتي مردي مي خواهد زني را عقد كند، 
به طور مثال 5 سكه از جيبش دربياورد و به زن بپردازد. 
مبناي آن مهريه اس��تقالل زن، احترام به او و پرداخت 
هديه به او بوده است. اما سال هاست كه عدد و رقم هايي 
براي مهريه مي بينيم كه كامال مش��خص است طرف 

بدون فكر فقط دهانش را باز كرده و يك 
عددي را اعالم ك��رده و به عواقبش هم 

فكر نكرده است. خود من مواردي داشتم كه شلوار پاي 
مرد را هم توقيف كرده اند. 

كمي دورتر را هم ببينيد
جامعه
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ليال حقيقت خواه

ابتداي دولت يازدهم اعالم ش��د 
كه 75 هزار ط��رح ناتمام وجود 
دارد كه از 5 درص��د تا 85 درصد 
در آنه��ا س��رمايه گذاري ش��ده 
است. در همان مقطع ما به عنوان 
فعاالن بخش خصوصي كش��ور 
براي راه اندازي اين طرح ها اعالم 
آمادگي كرديم و از دولت خواستيم تا تمامي طرح هاي 
ناتمام را به بخ��ش خصوصي واگ��ذار كند. همچنين 
به دولت پيش��نهاد كرديم طرح هايي كه در آنها زير 5۰ 
درصد سرمايه گذاري شده را به شرط اينكه در يك دوره 
زماني مشخص در بخش خصوصي به توليد برسند، به 
صورت رايگان واگذار كن��د و طرح هايي كه بيش از 5۰ 
درصد س��رمايه گذاري در آنها ص��ورت گرفته با بخش 
خصوصي تفاهم ش��ود ت��ا هزينه هايي ك��ه صرف اين 
طرح ها شده، بخش خصوصي تحت يك زمان مشخصي 
مثال 5 تا 1۰ ساله به دولت برگرداند. استدالل ما هم اين 
بود كه اگر اين طرح ها به توليد و اشتغال برسند، دولت 
سرمايه گذاري اي كه در آنها انجام داده، از محل توليد و 
اشتغال به دست خواهد آورد. ما همچنين معتقد بوديم 
كه اگر طرح ه��ا همين طور بالتكلي��ف بمانند، هزينه 
طرح هاي نيمه تم��ام بيش از آن پولي خواهد ش��د كه 
دولت از فروش آنها به دس��ت م��ي آورد. در حال حاضر 
نيز بعد از 6 سال به همان نقطه رسيده ايم. هم اكنون با 
توجه به تحريم ها و مساله ارز، ديگر جذابيتي براي بخش 
خصوصي وجود ندارد كه به اي��ن طرح هاي نيمه تمام 
ورود پي��دا كند زي��را وج��ود برخ��ي محدوديت هاي 
بين المللي ش��رايطي ايجاد كرده كه تامين مواد اوليه و 
ماشين آالت براي كارخانه ها سخت و پيچيده شده است. 
حال كه دولت درصدد واگذاري طرح هاي نيمه تمام به 

بخش خصوصي است بايد بعد از اينكه 
تكليف موانع و تحريم ها روش��ن ش��د 

چنين طرحي را اجرايي كند و چشم انتظار نتيجه تفاهم 
و مذاكرات ايران با اعضاي اروپايي برجام بود. 

واگذاري به شرط تضمين
اقتصاد
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مسعود  دانشمند

با متخلفان در هر سطحي كه هستند برخورد شود
2

رهبر انقالب ضمن حمايت از دولت و تاكيد بر حل مشكالت اقتصادي:

زيباتر از هر چيز ديگر
1- جام جهان��ي 2۰18 
هم ب��ه پاي��ان رس��يد. 
آم��دن و رفت��ن پيايي و 
شتابان مس��ابقات جام 
جهاني، معناي��ي ندارد 
تايي��د  حقيق��ت  در  و 
همان حكم ازلي و ابدي 
حكيم عمر خيام اس��ت: اي��ن قافله عمر عجب 
مي گذرد... انگار همي��ن ديروز بود كه تلويزيون 
ايران براي نخس��تين بار پس از انقالب، تصميم 
گرفت مس��ابقات جام جهان��ي را - تقريبا - به 
صورت زن��ده پخش كند. ش��بي كه مش��غول 
تماش��اي بازي برزيل و اسكاتلند بوديم ناگهان 
زمين لرزيد و رودب��ار و منجيل به كام زلزله فرو 
رفتند... ش��بي كه آرژانتين در فينال به آلمان 
باخت و مارادونا ب��راي جام از دس��ت رفته اش 
گريست و جهان براي مارادونا. جام جهاني براي 
بسياري از مردم جهان نه فقط مخزن خاطرات 
كه معيار تقسيم بندي مراحل گوناگون زندگي 
است. ما با مرور دوره هاي گوناگون جام جهاني، 
به ياد مي آوريم در كودك��ي و نوجواني و جواني 
و ميانس��الي و... چه حال وهوايي داش��تيم و در 
كدام اتمس��فر اجتماعي و فرهنگ��ي غوطه ور 
بوديم. براي ما ايرانيان و بس��ياري از مردم دنيا، 
جام جهاني مثل انتخابات رياس��ت جمهوري، 
نقش مهمي در دوره بندي عمرمان دارد. چهار 
سال دوره اصالحات در جامعه ايران، چهار سال 
پادش��اهي زيدان بر دنياي فوتبال، دوباره چهار 
س��ال اصالحات و اين بار چهار س��ال رونالدوي 
برزيلي. دوران س��روري پالتين��ي و مارادونا در 
جهان فوتبال براي ما ي��ادآور دهه 6۰ و جنگ 
و كوپن و صداي موش��ك و... اس��ت. قهرماني 
آلمان با بكن بائر و ماتيوس، دوران س��ازندگي و 
گشايش نسبي فضاي اجتماعي و فرهنگي در 
دوران پس از جنگ را به ي��اد ايرانياني مي آورد 
كه چهار تا پيراهن بيشتر از متولدين دهه هاي 
7۰ و 8۰ پاره كرده ان��د. آري، جام جهاني مثل 
دفتر خاطرات است، مثل تقويم مثل آلبوم هاي 
عكس؛ عكس ه��اي خانوادگ��ي. عكس هايي با 

دوستان ديروز. ياران موافِق از دست شده... 
2- ريي��س كميته س��ازماندهي ج��ام جهاني 
2۰18، اعالم كرده است 192 شبكه تلويزيوني 
در 212 كش��ور جهان بازي هاي جام جهاني را 
پخش كردند و حدود ۳ ميليارد نفر تماشاگر اين 

رقابت ها از طريق تلويزيون بودند. 

سرمقاله

هومان دورانديش

با نهايت تاسف و تاثر درگذشت مرحومه
 بانو حاجيه خانم فاطمه قرباني 

 مادر ش�هيد رضا قرباني را به اطالع كليه دوس�تان و آشنايان 
محت�رم مي رس�اند.مجلس خت�م آن مرحومه روز دوش�نبه 
97/4/25 از س�اعت 10 صب�ح الي 14 در بزرگ�راه فتح خيابان 
خليج، خياب�ان فالح زاده، هش�ت متري پنجم، مس�جد قمر 
بني هاشم منعقد مي گردد. ضمنا مراسم سوم و هفتم آن مرحومه 
در روز سه شنبه 97/4/26 از س�اعت 16 الي 17:30 در مسجد 
امام زمان)ع�ج( واقع در مهرآباد جنوبي، فردوس، خيابان امام 
زمان)عج( برگزار مي گردد.اميد اس�ت با تشريف فرمايي خود 

روح آن مرحومه را شاد و بازماندگانش را قرين امتنان فرماييد.

انا هلل و انا اليه راجعون

از طرف خانواده

 ســازمــان آگــهـي هــاي
 روزنــامه  اعتــمــاد

تلفن:66124025

مصيبت درگذش�ت م�ادر گراميتان را تس�ليت گفته ب�راي آن 
مرحومه غفران و آمرزش الهي و براي شما و ساير بازماندگان صبر 

و شكيبايي خواستاريم.

 برادر گرامي جناب آقاي عربعلي قرباني

الياس حضرتي- دكتر محبوب حضرتي
 حجت طهماسبي- بهنام عزت نژاد

       كوتاه با كامران شيردل  
مستندساز: از سينما متنفرم

       عباس عبدي: 
رقيب اصالح طلبان خودشان 

3هستند، نه براندازان

ادامه در صفحه 08

مصيبت وارده را تس�ليت گفته ، م�ا را در غم خود 
شريك بدانيد.

 حضرت حجت االسالم والمسلمين
 جناب آقاي محمدباقر ذاكري

روابط عمومي حزب اعتماد ملي

عضو محترم شوراي مركزي حزب اعتماد ملي
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