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گزارش اختصاصی «ایران عصر» از حاشیه امروز در پاستور

ِ
حیاط دولت
انصراف خبرنگاران از پوشش اخبار

دبیرخانه شورای اطالعرسانی دولت:
اتفاق امروز هیچ ارتباطی به نهاد ریاست جمهوری نداشت
ناهماهنگــی میــان نیروهــای
حفاظــت و کارکنــان نهــاد ریاســت
سیاسی جمهــوری ،بــه همــراه رفتــار
نامناســب برخــی از مأمــوران،
باعــث شــد خبرنــگاران حــوزه دولــت در یــک
توافــق جمعــی تصمیــم بگیرنــد از پوشــش
جلســه امــروز هیــأت وزیــران خــودداری کننــد.
متعاقــب ایــن رویــداد ،دبیرخانــه شــورای
اطالعرســانی دولــت بــا صــدور اطالعی ـهای،
ضمــن دلجویــی از خبرنــگاران ،اعــام کــرد
کــه آنــان بــه صــرف رفتــار نامناســب یــک
فــرد ،بــه توقــف وظیفــه حرفــهای و چرخــه
اطالعرســانی رضایــت نمیدادنــد.
بهگــزارش «ایــران عصــر» ماجــرا از آنجــا
آغــاز شــد کــه خبرنــگاران ،مطابــق معمــول
هــر هفتــه ،پــس از تحویــل موبایلهــا،
ریکــوردر و دوربینهــای خــود بــه واحــد
«چــک و خنثــی» راهــی گیــت بعــد شــدند تــا
پــس از ارائــه کارت شناســایی ،در اتــاق انتظار
خبرنــگاران مســتقر شــوند .اما برخــاف روال

همــه خبرنــگاران حاضــر تصمیــم گرفتنــد
در اعتــراض بــه رویــه غیرمعمــول جدیــد ،از
پوشــش اخبــار حاشــیه جلســه امــروز هیــأت
دولــت خــودداری کننــد.
ســاعتی پــس از قرارگرفتــن خبــر ایــن
تصمیــم خبرنــگاران حــوزه دولــت روی
خروجــی خبرگزاریهــا ،دبیرخانــه شــورای
اطالعرســانی دولــت بــا صــدور اطالعیــهای
ضمــن ابــراز تأســف از آنچــه امــروز موجــب
رنجــش برخــی از خبرنــگاران محتــرم حــوزه
دولــت شــده اســت ،ابــراز امیــدواری کــرد کــه
بــا هماهنگیهــای بیشــتر مســئوالن مرتبــط،
ایــن گونــه مشــکالت حــل شــود.
در ایــن اطالعیــه آمــده اســت« :از بابــت
مشــکل پیــش آمــده از همــه خبرنــگاران
محتــرم دلجویــی میکنیــم امــا انتظــار
داریــم خبرنــگاران عزیــز و محتــرم حــوزه
دولــت کــه همــواره بــا نهایــت صبــوری و
همراهــی و همدلــی ،اخبــار دولــت را پوشــش
دادهانــد ،بــه صــرف رفتــار نامناســب یــک

معمــول ،مأمــور حاضــر در ایــن بخــش ،بــا
ایــن توجیــه کــه بــرای طــی کــردن فاصلــه
 5متــری ایــن گیــت تــا اتــاق انتظــار (یــک
فضــای بــاز کــه تنهــا چند قــدم تــا اتــاق انتظار
فاصلــه دارد) حتمــاً بایــد یــک «نیــروی
آمــاده» از نهــاد هــم حاضــر باشــد ،مانــع
از عبــور خبرنــگاران شــد .در ایــن هنــگام،
آمــدن یــک یــک خبرنــگاران بــه ایــن گیــت،
ســبب شــد ناخواســته تجمعــی از خبرنــگاران
شــکل بگیــرد؛ چــرا کــه برخــاف هفتههــای
قبــل ،ایــن بــار نمیتوانســتند از ایــن گیــت
عبــور کننــد .ایــن تجمــع ،درنهایــت اعتــراض
خبرنــگاران نســبت بــه ایــن رویــه بیســابقه
را بهدنبــال داشــت .در ایــن حیــن ،میــان
برخــی از مأمــوران حفاظــت و برخــی از
خبرنــگاران درگیــری لفظــی صــورت گرفــت
کــه درنهایــت در یــک تصمیــم جمعــی،

فــرد ،بــه توقــف وظیفــه حرفــهای و چرخــه
اطالعرســانی رضایــت نمیدادنــد .اتفاقــی
کــه امــروز در خصــوص ورود خبرنــگاران
محتــرم بــه حیــاط دولــت بــرای پوشــش
خبــری افتــاد اگرچــه هیــچ ارتباطــی بــه
نهــاد ریاســت جمهــوری ،اعــم از معاونــت
ارتباطــات و اطالعرســانی دفتــر و دبیرخانــه
شــورای اطالعرســانی دولــت نــدارد؛ موجــب
تأســف شــد و تمامــی مســاعی بــه عمــل
خواهــد آمــد تــا بــا هماهنگیهــای بیشــتر
مســئوالن مرتبــط ،از تکــرار مســائل مشــابه
ایــن چنینــی جلوگیــری شــود .درعیــن حــال
قصــور یــک نفــر نبایــد بــه گونــهای جلــوه
داده شــود کــه خــدای نکــرده مأموریتهــا
و زحمــات مجموعــه نیروهــای محتــرم و
مســئول در برقــراری امنیــت و نظــم زیــر
ســؤال بــرود».
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از نماینده سراوان تا نماینده کره
از پراید تا هیوندایی
احسان بداغی
خبرنگار

سیاسی ماجــرای نماینــده ســراوان یــک
نمونــه خارجــی مشــابه هــم پیــدا
کــرد؛ توهیــن نماینــده پارلمــان کــره جنوبــی
بــه یــک مأمــور فــرودگاه .امــا وقتــی دو
ماجــرا را بــا جزئیــات بررســی کنیــم ،متوجــه
میشــویم کــه تنهــا تشــابه آنهــا درهمــان
توهیــن اســت و گــر نــه ادامــه دو ماجــرا
هیــچ شــباهتی بــه هــم ندارنــد .دو ماجرایــی
کــه تفاوتهــای آنهــا را بایــد تفاوتهــای
سیاســتورزی در دو بســتر کامــاً متفــاوت
دانســت .تفاوتــی کــه تکنولــوژی آنهــا را بعــد
از شــش دهــه اتومبیلســازی بــه غولهایــی
بهنــام هیوندایــی یــا کیــا موتــورز میرســاند
و تکنولــوژی مــا را در همیــن مــدت روی
پرایــدی کــه همــان کرهایهــا  30ســال قبــل
طرحــی کردهانــد متوقــف میکنــد.
شــنبه همیــن هفتــه ماجرایــی شــبیه ماجرای
نماینــده ســراوان در آن ســوی آســیا تکــرار
شــده بــود؛ رســانههای کــره جنوبــی خبــر
دادنــد کــه یــک نماینــده پارلمــان ایــن کشــور
بــه یــک مأمــور امنیتــی فــرودگاه بینالمللــی
ســئول توهیــن کــرده اســت.
ماجــرا از ایــن قــرار بــوده کــه شــامگاه
پنجشــنبه گذشــته کیــم جونگ-هــو نماینــده
مجلــس کــره جنوبــی قصــد داشــته از ســئول
بــه پوســان پــرواز کنــد کــه یــک مأمــور جــوان
بازرســی بــه کنتــرل او پرداخــت .مأمــور از
کیــم جونگ-هــو میخواهد کارت شناســایی
خــود را نشــان دهــد .نماینــده پارلمــان کیــف
پــول خــود را بــاز میکنــد و کارت شناســایی
خــود را کــه در کیفــش و پشــت یــک برگــه
پالســتیکی شــفاف بــود نشــان میدهــد.
مأمــور فــرودگاه از او میخواهــد کــه کارت
شناســاییاش را بیــرون آورد تــا از نزدیک آن
را کنتــرل کنــد؛ امــا نماینــده مجلــس امتنــاع
میکنــد و همیــن هــم در نهایــت بــه توهیــن
نماینــده بــه مأمــور فــرودگاه میانجامــد.
پــس از بازتــاب وســیع ایــن ماجــرا در
رســانهها ،مــردم کــره جنوبــی ایــن نماینــده
مجلــس را بــه سوءاســتفاده از قــدرت
متهــم کردنــد و حتــی رســانهها خواســتار
اخــراج او از پارلمــان شــدند .امــا در نهایــت
کیــم جونگ-هــو ،بعــد از ظهــر روز گذشــته
در یــک نشســت مطبوعاتــی بــا حضــور
خبرنــگاران رســانهها شــرکت و از ایــن مأمــور
امنیتــی عذرخواهــی کــرد .او گفــت عمیقــاً از
«رفتــار ســخیف و شــرمآور» خــود پــوزش
میخواهــد.
امــا ایــن تمــام ماجــرا نیســت؛ چــرا کــه
یــک ســخنگوی مأمــوران امنیتــی فــرودگاه
گیمپــو کــه عضــو فدراســیون اتحادیــه هــای
کرهجنوبــی اســت نیــز روز سهشــنبه اعــام
کــرد کــه کیــم جونگ-هــو ســاعت  ۱۱صبــح
بــا مأمــور مذکــور تمــاس تلفنــی گرفتــه و از او
شــخصاً عذرخواهــی کــرده اســت .جالبتــر
اینکــه بهگفتــه ایــن اتحادیــه ،مأمــور جــوان

کــه  ۲۴ســال ســن دارد نیــز اعــام کــرده کــه
پــوزش نماینــده مجلــس را میپذیــرد.
ایــن ماجــرا حــاال بــاز هــم باعــث مقایســه
رفتــار سیاســیون ایرانــی بــا همتایــان خــود
در کشــورهای توســعه یافتــه شــده اســت .امــا
موضــوع نماینــده کــره جنوبــی جنبههــای
دیگــر هــم دارد؛ اولیــن جنبــه تفــاوت آنهــا
اینجاســت کــه از ماجــرای نماینــده ســراوان
در ایــران یــک فیلــم کامــاً واضح و مشــخص
وجــود داشــت؛اما توهیــن نماینــده پارلمــان
کــره بــه مأمــور فــرودگاه تنهــا مســتند بــه
شــهادت چنــد شــاهد بــود.
جنبــه دوم آنجاســت کــه نــه تنهــا نماینــده
ســراوان بلکــه بخشــی از سیاســیون پارلمــان
ایــران بــا وجــود یــک فیلــم واضــح ،نــه تنهــا
رو بــه انــکار اصــل ماجــرا آوردنــد بلکــه
مدعــی شــدند کــه کارمنــد گمــرک بــوده کــه
اقــدام بــه توهیــن مذهبــی و قومــی کــرده
اســت .آنهــا حتــی مدعــی بودنــد کــه ایــن
کار بــا برنامــه قبلــی انجــام شــده .درازهــی
چنــد روز مــدام تأکیــد داشــت کــه ایــن فیلــم
دســتکاری شــده اســت و هیــچ گاه هــم از
ایــن ادعاهــا کوتــاه نیامــد .حتــی آنجــا کــه
معلــوم شــد مــدت معطــل شــدنش در
گمــرک نــه  45دقیقــه کــه کمتــر از  10دقیقــه
بــوده اســت .یــا جــای دیگــری کــه روشــن شــد
نــه بــرای راه انداختــن کار مــردم بلکــه در
معیــت یــک واردکننــده عمــده خــودرو بــه
گمــرک مراجعــه داشــته اســت.
در آن ســوی آســیا امــا حتــی بــدون وجــود
فیلــم و عکــس ،شــهادت چنــد شــاهد آنقــدر
قــوت و اســتحکام در برابــر واکنــش نماینــده
پارلمــان داشــت کــه ایــن نماینــده بــرای
عبــور از بحــران پیــش آمــده دســت بــه دامــن
روایتهــای ســاختگی و دروغیــن نشــود.
شــاید چــون میدانســته کــه اگــر چنیــن کنــد
وضعیــت خــود را چقــدر پیچیدهتــر خواهــد
کــرد .جنبــه ســوم تفــاوت؛ در ایــن حادثــه
ادعــا شــد کــه نماینــده ســراوان عذرخواهــی
کــرده ،آن هــم کجــا؟ در جلســه غیــر علنــی
مجلــس .همــان جلسـهای کــه البتــه فیلمش
هــم بیــرون آمــد و در اظهــارات درازهــی
هیــچ نشــانی از کوتــاه آمــدن او از ادعاهایــش
نداشــت کــه هیــچ؛ بلکــه خواســتار برخــورد
بــا کارمنــد گمــرک و رئیــس ایــن مجموعــه
هــم شــد .نماینــده کــره امــا در یــک نشســت
رســمی خبــری و در برابــر چشــم رســانهها
بهعنــوان نماینــدگان افــکار عمومــی دســت
بــه ایــن کار زد .رســانههایی کــه در ایــران یــک
هفتــه اســت نماینــده ســراوان از آنهــا فــرار
میکنــد.
تفــاوت چهــارم آنجاســت کــه در کــره
نماینــده مجلــس بایــد منتظــر پذیرفتــه
شــدن عذرخواهــیاش توســط کارمنــد 24
ســاله فــرودگاه باشــد؛ امــا در ایــران حامیــان
نماینــده ســراوان نــه تنهــا بهدنبــال برخــورد
بــا آن کارمنــد کــه در پــی برکنــاری وزیــر
اقتصــاد افتادهانــد.

