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گزارش «ایران» از حمالت رسانههای خاص
علیه شخص رئیس جمهور و دولت

روی موج
تخریب

رهبر معظم انقالب در دیدار سخنگوی جنبش انصاراهلل یمن :

باید مقابل توطئه تجزیه یمن ایستاد
معاون اول رئیسجمهوری در جلسه بررسی آخرین وضعیت مناطق
سیلزده تأکید کرد

در صدا و سیما غیر از برنامههای یکسویهای در شبکه «افق»،
به تازگی مســتندی پخش شد که در آن تاریخ مخدوشی از سابقه
حسن روحانی در مجلس اول ارائه شد .این مستند دستکم
برای  11بار بازپخش شد .برخی خبرگزاریها ،سوژه کهنه شده
«اختیارات رئیس جمهوری» را دستمایه تولید گزارشهای
یکجانبه و خبرهای سوگیرانه خود قرار دادند
صدا و سیما و رسانههای منتقد دولت نه
گـــزارش تنهــا در شــرایط کنونی به ســمت وحدت
گـروه سـیاسی و اجمــاع ملی حرکت نمیکنند ،بلکه بار
دیگر ســاز تخریب رئیس جمهــوری و دولت را کــوک کردهاند .در
صدا و ســیما غیر از برنامههای یکســویهای در شبکه «افق» که به
یک رویه تبدیل شد ،به تازگی مستندی پخش شد که در آن تاریخ
مخدوشــی از سابقه حســن روحانی در مجلس اول ارائه شد .این
مستند دســتکم برای  11بار بازپخش شــد ،امری که میتواند به
نشــانه اصرار بر رویکردهای گذشــته تعبیر شــود .در این میان در
روزهای گذشــته برخی خبرگزاریها ،سوژه کهنه شده «اختیارات
رئیــس جمهــوری» را دســتمایه تولیــد گزارشهــای یکجانبــه و
خبرهای ســوگیرانه خــود قرار دادند .این خبرگزاریها ،مشــخصاً
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حمالت گازانبری

حمله به دولت و شــخص رئیــس جمهوری اتفاق جدیدی
نیست و از فرط تکرار به امری عادی تبدیل شده است .ولی
حمــات روزهای اخیر علیه دولت و آقای رئیس جمهور از
طریق رســانههای یک جناح خاص که مشهور به دلواپسان
تنــدرو هســتند ،از نــوع دیگــری اســت .اینکــه یــک مســتند
انتقــادی یا طعنهزننده علیه آقای رئیس جمهوری را بیش از  10بار پخش کنند یا
در روز پیش از تعطیلی مطلبی را علیه دولت و رئیس آن تهیه و در یک خبرگزاری
منتشر کنند یا به صورت هماهنگ نسبت به تغییر مدیری که از اساس انتصاب او
اشتباه بود معترض شوند ،نشاندهنده نوعی از عصبانیت لجامگسیخته از جانب
این مجموعه است .این حمالت چند ویژگی دارد.
اولین ویژگی آنها ،اســتفاده از رســانههایی اســت که عموماً از بودجه عمومی و
بیتالمال ارتزاق میکنند .رســانههایی که از این بودجه اســتفاده میکنند به طور
طبیعــی باید در ذیل چارچــوب منافع ملی و فراجناحی رفتــار کنند .ورود آنان به
رقابتهــای حزبــی و جناحــی به طوری که هزینــه آنان از جیب مردم داده شــود،
خیانت به اموال عمومی محسوب میشود .جالب اینکه آنان فریاد مبارزه با فساد
را هم سر میدهند ،در حالی که رفتار خودشان یکی از مظاهر سوء استفاده و رانت
است که بدترین نوع رانتها را میتوان رانت رسانهای دانست.
ویژگــی دیگــر این حمالت ،حمایت از یک جناح و باند محدود اســت .تغییر
یــک مدیــر امــری طبیعی در نظــام اداری اســت ،ولی اگــر دولــت نمیتواند یا
صــاح نمیداند که علت تغییر را بگوید ،بیشــتر به دلیل رعایت ضوابط اداری
و شــأن افراد اســت .ولی این امر بدان معنا نیست که دلیلی برای این تغییرات
ندارند .متأســفانه در مورد انتصاب مذکور (صندوق بازنشســتگی کشــوری) این
انتصاب از همان ابتدا اشــتباه بود زیرا فردی را بدون رعایت ضوابط و مقررات
اداری و نیــز صالحیتهای حرفهای منصوب کــرده بودند و اکنون که وی تغییر
کرده است باید از وزیر کار ،تعاون و رفاه اجتماعی تشکر کرد که اشتباه را جبران
کرده است ،و این نکته مفید و مثبتی است ولی چرا عدهای به طور هماهنگ به
ایــن تغییر حمله میکنند؟ به این علت که به احتمال فراوان منافع آنان دچار
مشکل شده است.
اگــر یــک نفر از فراز سیاســت به صحنه رقابــت یا مبارزه سیاســی در ایران نگاه
کند ،بسیار متعجب خواهد شد که چگونه ممکن است که جامعهای چنین درگیر
مشــکالت و تنشهــای خارجی و اقتصادی باشــد و در عین حــال عدهای بیتوجه
بــه آنها ،عزم خود را جــزم کردهاند تا منافع کوتاهمدت خویش را به هر قیمتی که
هست حتی به قیمت از میان بردن وحدت سیاسی ،تأمین کنند؟
واقعیــت این اســت که برآیند نیروهای سیاســی ایران به جــای آنکه یکدیگر را
حمایت کنند و یک نیروی بزرگتری را تشکیل دهند که در برابر زیادهخواهیهای
دیگران و به طور مشــخص ترامپ مقاومت کنند ،در حال خنثی کردن یکدیگرند
و این بدترین تصویری اســت که از ایران به جهان مخابره میشــود و امکان دیده
شدن تصاویر مثبت از ایران را از میان میَب َرد.
بــه نظــر میرســد که نــاف عــدهای را در سیاســت بــا مفهــوم حملــه گازانبری
بریدهانــد و هیــچ منطق و درکــی جز حمالت گازانبری ندارنــد و گمان میکنند که
هر چیزی را که نمیپســندند ،باید با حمالت گازانبری قلع و قمع کنند .این نحوه
رفتار ،جزو ویژگی و طبیعت افراد غیر مسئول و کم سن و سال است ،ولی معلوم
نیســت که چرا افراد جا افتاده و پا به ســن گذاشــته این جماعت جلوی این رفتار
ضد ملی را نمیگیرند؟
صـــد و نـــودم
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اقتصاددانان روند واگذاری شرکتهای دولتی را ارزیابی میکنند

شروط فاز جدید خصوصی سازی

همراه با یادداشت هایی از محمود جام ساز ،محمد قلی یوسفی و آلبرت بغزیان

5

معاون سیاسی وزیر کشور

یادنامهای در هفتادوپنجمین سالروز تولد علی حاتمی
که به «سینمای ملی» معنا بخشید

فیلمساز ،ادیب ،نقاش

همراه با یادداشت هایی از هادی مرزبان ،امین تارخ ،افسانه بایگان ،ارسالن کامکار
و گفت وگویی با امید روحانی  ،خسرو دهقان و احمد بخشی
 7تا 10

مهار قاچاق؛ از برنامه تا قانون

مســأله مهار یــا مقابله بــا قاچاق کاال به کشــور یا قاچاق از کشــور،
یکی از دغدغههای همیشــگی مســئوالن و برنامهریزان اقتصادی
یادداشت
بــوده بــا تمام تبعاتی کــه برای خروج ارز از کشــور داشــته یا زمینه
توســعه فعالیتهــای اقتصــادی مولــد را کاهــش داده اســت.اما
نبایــد فرامــوش کرد که مقابله بــا قاچاق ابعاد متفاوتــی دارد ،در
واقع ،اســتفاده از ابزارهای انتظامــی و قهری برای کاهش قاچاق،
یکــی از اهرمهــای کنترل و نظارت بر تجارت غیررســمی اســت و
سیده فاطمه
برنامهریزی کالن اقتصادی و اســتفاده از اهرمهای قانونی مؤثر یا
مقیمی
بازنگری در قوانین نقش بازدارندگی مؤثرتری دارد.
عضو هیأت رئیسه
جــدای از برخوردهــای انتظامــی با فعــاالن عرصــه قاچاق ،تا
اتاق بازرگانی تهران
زمانی که سیاستگذاران اقدام به اتخاذ تصمیماتی که هزینه انجام
قاچاق را افزایش ندهد،نکنند هیچ گاه قاچاق کاهش نمییابد .در واقع ،راه مهار قاچاق
افزایــش هزینههای اقتصادی آن اســت.به بیان دیگر باید با بهرهگیــری از مکانیزمهای
اقتصــادی قاچــاق را مهــار کرد.امــا چگونــه؟ تا زمانی که کشــور به ســمت اقتصــاد آزاد
حرکــت نکنــد و راهکارهای مربــوط به فعالیت در فضــای اقتصاد باز در دســتور کار قرار
نگیرد ،همچنان شــاهد تخلف در انواع گوناگون آن از جمله قاچاق خواهیم بود .یکی از
زمینههای انجام قاچاق کاال از کشــور ،تخصیص ارز ترجیجی به کاالســت ،تا هنگامی که
با اختصاص ارز  4200تومانی زمینه کاهش هزینه تولید محصوالتی که قاچاق میشود،
وجــود دارد ،مــا باید همچنان شــاهد ســیل گســترده انتقال کاالهــا و اجنــاس داخلی به
کشــورهای همسایه باشــیم.اما چنانچه با تخصیص ارز با نرخ واقعی ،تفاضل یا تفاوت
قیمــت کاالهــای داخلی با محصوالت مشــابه در بازارهای خارجی کاهــش یابد ،قاچاق
نیــز تعدیــل میشــود.این موضوع به شــکل دیگری قابل توجه اســت ،وقتــی که قیمت
ســوخت نیز در بازار داخلی نســبت به بازار خارجی سرکوب شــده است ،بنابراین انجام
قاچاق ســوخت به ســایر کشورهای همســایه امری بدیهی اســت .بنابراین سیاستهای
ارزی و اقتصادی(به عنوان نمونه یارانه آشکار و پنهان) در این حوزه نقش مؤثری دارد.
بــه عنوان نمونه عدم اظهار واقعی کاالها در مبادی گمرکی بخشــی از نمونههای وجود
قاچاق اســت .بخشــی از دالیل عدم اظهار واقعی کاال ناشــی از ســوداگری و ســودطلبی،
بهرهبــرداری از نبــود نظارتهاســت.در ایــن میــان نقش قوانیــن ،مقــررات و اجرای آن
اهمیت زیادی در کنترل قاچاق و سایر امور تجاری کشور دارد.
در حال حاضر قانون تجارت وجود دارد ،اما نظاممند اجرا کردن این قانون ،مستلزم
وجــود قوانین دیگر در حوزههای زیرمجموعه از جمله خرید ،فروش ،واردات و صادرات
و دیگر قوانین حاکم و مرتبط با این مباحث است .به نظر میرسد برخی از قوانین جاری
در حوزه تجارت ،در حال حاضر نســبت به قوانین ســایر کشــورها قدیمی و ناکارآمد شده
اســت و اگر کشــور سودای جهانی شــدن را دنبال میکند و میخواهد به سازمان جهانی و
بینالمللی ملحق شود ،باید در مسیر مشترک با جریان جهانی ،از لحاظ الزامات قانونی
و آییننامهای قرار گیرد .نمیتوان در یک کشتی مستقل نشست ،اما آرمان مسیر مشترک
و اهداف مشترک با جهانیان را دنبال کرد .بنابراین ضرورت دارد قوانین و مقررات جاری
همسو با قوانین تجارت جهانی مورد بازنگری قرار گیرد .شفافیت با قانون خوب محقق
میشــود.باید اشــاره کنیم که در اینجا موضــوع ،وضع قوانین جدید نیســت ،بلکه قانون
تجــارت وجــود دارد ،ما باید بازتعریف مجددی در مورد قانون تجارت داشــته باشــیم تا
بتوان بر ادعای شــفافیت صحه گذاشــت .پس از این مرحله ،اجرای قانون مهم است که
بایــد نحوه درســت اجرای قوانیــن را به مجری یادآوری کرد .یعنی باید به مجری مســیر،
منطق و شیوه اجرای قانون را رهنمود کرد .در پایان باید اشاره شود که سویه دیگر موضوع
برخورد با قاچاق و قاچاقچی ،داشتن یک سیستم نظارتی کارآمد است .از ویژگیهای این
سیستم میتوان به چرخه قانون خوب ،مجری خوب و سپس سیستم نظارتی خوب اشاره
کرد .در موقعیتی که امور ،روال منطقی خود را ســپری میکند ،نظارت محســوس اســت
اما در شــرایطی غیر از این ،راهکارها تنبیهی و بازدارنده میشــود .البته همیشــه منظور از
تنبیه زندان و اعدام و ...نیست ،بلکه شاید معنای دیگر محرومیت از مزایای اقتصادی و
بهرهبرداری فعالیت اقتصادی باشد ،در واقع قانون خوب در صورت نقض شدن تنبیهات
خوب را هم پیشبینی میکند.در جمعبندی نهایی میتوان گفت با قانون خوب ،برنامه
اقتصادی خوب ،نظارت کافی و هدفگذاری در مراحل مختلف روند اقتصادی میتوان از
آسیبهای اقتصاد کنونی کاست .بهجد میتوان گفت یکی از این بیماریها قاچاق است.
با اتکا به راهکارهای فوق تا حدودی ،قاچاق قابل مدیریت و پیشگیری است .مراتب فوق
با اراده قانونگذاران ،سیاستگذاران و مجریان قابل اجراست.

نباید پول مجهول وارد انتخابات شود
طرح :شهاب جعفرنژاد  /ایران

«فــارس» برای این اخبار و گزارشها به چهرههایی اســتناد کرده
اســت که در همه ســالهای گذشــته جز ضعف ،نکته روشنی در
کارنامه دولت ندیده اند .از این رو میتوان گفت که پیشاپیش ،این
تولیداتچهپیامیرامخابرهمیکند.
ëëتخریبدرعیدقربان!
در روزهــای اخیــر چه اتفاقی افتاده اســت کــه خبرگزاریهای
منتقــد دولت ،بــه صورت ویژه مســأله کهنــه «اختیــارات رئیس
جمهــوری» را مورد توجه قرار دادهاند؟ یک روز قبل از عید قربان
و یک روز بعد از عید ســعید قربان ،برخی خبرگزاریهای منتقد
دولــت بــه صــورت ویژه بــه خبرســازی دربــاره اختیــارات رئیس
جمهوری روی آوردند.
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ژست آزادی بیان با تکصدایی

دروغ ،تهمــت ،توهیــن و بدگویــی بتدریــج ،از
اینکــه نیــش عقربــی باشــد کــه از ره کیــن زده
یادداشت
میشــود به اقتضای طبیعــت تلویزیون تبدیل
شــده .گویــی ،اصــاً اول برنامــه میریزنــد کــه
بــه کســی یــا دســتگاهی بــد بگوینــد و پیــرو آن
مصاحبــهای یــا تحلیلــی پخــش میکننــد کــه
آن هــدف را تأمیــن کنــد .از میهمانــی دعــوت
محمد مهاجری
میکننــد کــه میــراثدار شــهیدی عزیز اســت.
روزنامه نگار
تریبــون را به او میســپارند و او مســئوالن بعثه
حــج مقــام معظــم رهبــری و دیگــر نهادهای
مســئول را متهم میکند که درباره قربانیان فاجعه چهار سال قبل در
منا ،ساخت و پاخت کردهاند .ساعتی بعد ،محتوای برنامه در فضای
مجازی منتشــر میشود .مســئوالن صدا و سیما هم به احتمال زیاد از
طریق همین فضا متوجه میشوند که چه دستهگلی به آب دادهاند و
به تالش میافتند تا قضیه را جمع وجور کنند.
اولین ژســت ،ژست آزادی بیان و تعاطی افکار است که ایهاالناس
یــک نفــر آمده در تلویزیون و حرفی زده که نظر شــخصی اوســت؛ اگر
کسی جوابی دارد بسماهلل!
اوالً آقای رئیس صدا وســیما اگر به چنین برنامههایی که از شــبکه
افق پخش میشــود دقت کند ،درخواهد یافــت که از این نمونه دروغ
و تهمت یک بار و دو بار نیســت که گفته شــده و اتفاقاً روی آنتن زنده
هم رفته است .اما به نظر میرسد زور آقای رئیس آنقدرها نیست که
جلــوی دعــوت از میهمانهایی را که در ایــن برنامه حضور مییابند و
طبــق عادت یا از روی توهــم ،دروغ میگویند بگیــرد .حتی نمیتواند
پخش زنده این برنامهها را که معموالً برای امنیت ملی کشــور هزینه
میتراشند ،متوقف کند و پس از بازبینی منتشر کند.
اگر قرار اســت مارگزیده از ریسمان ســیاه و سفید بترسد ،پس باید
تدبیری به اتاق مدیران صدا وســیما راه یافته باشــد .بنابراین چارهای
جز این نمیماند که تصور شــود چنیــن اقداماتی از روی عمد صورت
میگیرد .این تصور آنگاه قطعیتر میشــود که صداوســیما به عنوان
رقیــب سیاســی دولــت وارد میــدان میشــود و از جایــگاه اپوزیســیون
(همچون بیبیســی و رادیو فردا و تلویزیون وابســته به آل سعود) به
دســتگاههای اجرایی کشــور حمله میکند.آن وقت آخر هرماه منتظر
اســت از همیــن دولتــی کــه از صبح تا نیمهشــب بــه آن بــد میگوید،
مواجبش را بگیرد!
کاش تلویزیــون به جــای اینکــه از آمارهای  90درصد بــه باال برای
بیننــدگان خود حرف میزند ،درباره عملکردش به یک نهاد بیطرف
پیشــنهاد نظرســنجی بدهد و با دیدن نتایج ،ماســتها را کیسه کند و
الاقل خودش را نفریبد.
ثانیــاً فرض کنیم ژســت آزادی بیان صداوســیما جدی باشــد .اگر
چنیــن اســت چــرا رســانه ملی همیشــه بــه یک ســمت غش کــرده و
همــواره یک بخش کوچک بداخالق عصبانی از جریانهای سیاســی
جامعــه قدر میبینند و در صدر مینشــینند؟ واقعــاً در بین این همه
استاد دانشگاه و اقتصاددان و سیاستمدار و فرهنگشناس و فرهیخته،
تریبون باید دســت چند نفر محدود بیفتد که معموالً هم برای کشــور
هزینهســاز شــود؟ این کجایش با ژســت آزادیخواهی صداوسیما جور
درمیآید که صداهای متعدد در جامعه از تلویزیون پخش نشود؟
خاطــرم هســت یکبــار مقــام معظــم رهبری دربــاره صداوســیما
فرمودند خودشــان نیز منتقد این رســانهاند .همان موقع نوشــتم اگر
جای رئیس صداوســیما بودم با این بیان معظمله ،اتاق کارم را ترک
میکردم و کلید را به نگهبان میدادم و برای همیشه میرفتم.
راســتش االن فکــر میکنم ایشــان آن توصیه را عملــی کرده و من
جــای گالیه از ایشــان را نــدارم! چون اگر صداوســیما رئیس داشــت و
رئیسش در اتاق کارش بود نباید اوضاعش این همه شلم شوربا باشد!
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گزارش سازمان تعزیرات حکومتی از مقابله با تجارت غیررسمی
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تماس تلفنی رئیس جمهوری آذربایجان با روحانی

روابط تهران  -باکو رو به توسعه است

رئیــس جمهــوری روابــط ایــران و جمهــوری آذربایجــان را
دوســتانه ،برادرانه و روبه گسترش دانست و بر ضرورت تالش
اخبـــــار
مســئوالن دو کشور در راستای توسعه مناسبات و همکاریهای
همه جانبه تهران -باکو تأکید کرد.
به گزارش پایگاه اطالعرسانی ریاست جمهوری ،حجتاالسالم حسن روحانی
روز سهشــنبه در تمــاس تلفنــی «الهام علــیاف» رئیس جمهــوری آذربایجان ،با
تبریــک متقابل عید ســعید قربان به دولــت و ملت جمهــوری آذربایجان ،اظهار
داشــت :خوشــبختانه شــاهد روند پیشــرفت مثبت در همکاریهای فــی مابین با
تالش مسئوالن دو کشور هستیم.
رئیس جمهوری ســفر متقابل مســئوالن و وزرای ایــران و جمهوری آذربایجان
بــه دو کشــور را دارای نتایــج تأثیرگذار در توســعه روابــط و همکاریها برشــمرد و
اظهار امیدواری کرد که با تالش و اهتمام بیشــتر مسئوالن شاهد تسریع در به ثمر
رسیدن توافقات و همکاریهای متقابل باشیم.
روحانی خاطرنشــان کــرد :جمهوری آذربایجان همواره کشــور دوســت و برادر
ایــران بــوده و مطمئناً این دوســتی و برادری میان دوملت بیش از پیش گســترش
خواهد یافت.
الهام علی اف نیز در این تماس تلفنی با تبریک عید ســعید قربان به دولت و
ملت ایران ،گفت :روابط و همکاریهای ایران و جمهوری آذربایجان روبه توسعه
و گســترش اســت و این ثمره تالش ،اهتمام و روابط مستمر و صمیمانه مسئوالن
در تهران و باکو است.
رئیــس جمهوری آذربایجان با ابــراز امیدواری برای دیدار بــا روحانی در آینده
نزدیــک ،اظهار داشــت :مطمئنــاً روابط دو کشــور و دوملت بهتر از گذشــته و روبه
توسعه خواهد بود.

اجالس سهجانبه سران ایران ،روسیه و آذربایجان
به زمان مناسب موکول شد

معاون ارتباطات و اطالعرسانی دفتر رئیس جمهوری گفت :اجالس سران ایران،
روسیه و جمهوری آذربایجان در زمان مناسبتری برگزار خواهد شد.
به گزارش ایســنا ،پرویز اســماعیلی با اعالم این خبر ،افزود :اجالس سه جانبه
ســران ایران ،روســیه و آذربایجان که قرار بود امروز (چهارشــنبه  ۲۳مرداد ماه) در
بندر سوچی روسیه برگزار شود ،به دالیل فنی و با توافق سه کشور به تعویق افتاد.
گفتوگــو درباره توســعه همکاریهای مشــترک ســه کشــور در حوزههای مختلف
اقتصــادی و همچنیــن ارتباطــات منطقــهای از جملــه اهــداف ایــن نشســتهای
سهجانبه است.

