بهبهانهانتشار«خوزیها»
در استان خوزستان

در دیدار اعضای ستاد ملی
مقابله با کرونا

روزنامهای با رنگوبوی
احمدمحمود

رهبر انقالب :هتک حرمت
رئیسجمهور غلط بود
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روزنامه سیاسی  ٬اقتصادی  ٬اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

دوشنبه  5آبان  9 _1399ربيع االول  26 _1442اکتبر 2020

همدلی ویدئویی منتشر شده در فضای
مجازی را بررسی کرد

ابهامات و اتهامات
در ماجرای دختر آبادان

همدلــی| هنوز مردم از شــوک خودکشــی
دانشآموزان بوشهری و ارومیهای به خاطر موبایل
که صحبتهای نماینده
و تبلت بیرون نیامده بودند 
مردم چابهار در مجلــس -که ادعا کرده بود زنی
بــه خاطر تامین آب بــرای فرزندانش مجبور به
همخوابگی با مردی شده و سپس خودکشی کرده
است -مردم را در شوکی عمیقتر فرو برد.
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جامعه در انتظار روشنگری
درباره قتل جوان مشهدی
همدلی| انتشــار ویدئویی در فضای مجازی از
برخورد نامناسب پلیس با فردی که دستگیر شده
است موجی از انتقادها را نسبت به این نهاد تامین
کننده امنیت در شهر روانه کرد .انتقادهایی که با
مشخص شدن مرگ فرد مورد نظر قوت بیشتری
به خود گرفت.
4
پیامد زمزمههای افزایش نرخ سود بانکی
بر بازار سرمایه

سال ششم _ شماره  8 _ 1541صفحه _ قيمت  2000ناموت

برخی مراجع بهداشتی تعداد جانباختگان را
 3الی  4برابر آمارهای رسمی میدانند

سرمقاله

سختگیریکرونا
و سهلانگاری ما
همدلی| محدودیتها برای مقابله با ویروس کرونا
از امروز (دوشــنبه) به 43شهرستان برمیگردد .این
درحالی است که گروهی از کارشناسان معتقدند کرونا
در خالء مدیریت ناکارآمد روز به روز نگران کنندهتر
میشــود .نگرانیهایی که از باال بودن آمارهای موارد
ابتال و مرگ ناشی از بیماری کووید 19تا سه الی چهار
برابر موارد اعالم شده خبر میدهد .با آغاز فصل پاییز
موارد ابتال و مرگ ناشی از ویروس کرونا شیب صعودی
بــه خود گرفت و دائم رکوردی تــازه از خود به جای
گذاشت .تعداد مرگومیرها طبق اعالم وزارت بهداشت

حقوقمتهمان
از روی کاغذ تا مرحله عمل
ولیاهلل شجاع پوریان
مدیرمسئول

به باالی 300نفر در روز رسید و آمار موارد جدید ابتال
به این ویروس کشنده از 6هزار نفر در یک روز گذشت.
آمارهایی که حاال تعدادی از کارشناســان با صراحت
بیشتری درباره صحتوســقم آن صحبت میکنند.
درحالیکه مدتی قبل ایرج حریرچی ،معاونت وزارت
بهداشــت در یک برنامه تلویزیونی گفته بود دو برابر
شدن آمارهای اعالم شده به عدد واقعی موارد ابتال و
مرگ نزدیکتر است ،روز گذشته عضو شورای عالی
نظام پزشکی اعالم کرد «تعداد جانباختگان کرونا 3
الی  4برابر آمارهای رسمی است».
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اضطرابجدید
برای سهامداران بورس
همدلی| زمزمههای مطرح شده درباره افزایش
نرخ سود بانکی در روزهای اخیر ،با واکنشهای
بسیاری از ســوی ســهامداران و حتی فعاالن
اقتصادی ،همراه شده است؛ سهامدارانی که در
روزهای ســبز تاالر شیشهای و با ورود شاخص
کل به دو میلیون و 100هزار واحدی ،به تشویق
بسیاری از سکانداران اقتصادی یا حتی دوستان
و همراهان خود وارد این بازار شدند ...
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ادامه سرمقاله

حقوق متهمان از روی کاغذ تا مرحله عمل
 ...ایــن حق در مرحله کشــف جــرم ،تحقیقات
مقدماتــی ،تعقیب جــرم ،دادرســی و حتی اجرای
مجازات برقرار است و نمیتوان به صرف مجرم بودن
فــردی ،حقوق او را نادیده گرفــت و فراتر از قانون با
او برخورد کرد .منشــور حقوق شهروندی به عنوان
یکی از دســتاوردهای مهم دولت دکتر روحانی نیز
در ســال  ۹۵با تاکید بر حقوق شهروندی ایرانیان در
نظام حقوقی کشور ابالغ شد تا با احیای مواد مندرج
در قانون اساسی سیاستها و برنامههای دولت برای
پیشبرد حقوق شهروندی پیگیری شود .ماده  ۷این
منشور تاکید میکند که شهروندان از کرامت انسانی و
تمامی مزایای پیشبینی شده در قوانین به نحو یکسان
بهرهمند هستند .همچنین ماده  ۹این منشور اشعار
میدارد حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض
است .ماده  ۶۰این منشور نیز هرگونه رفتار غیر قانونی
مانند شکنجه جسمی یا روانی یا رفتار توأم با تحقیر
کالمی یا عملــی را مردود میداند .در تازهترین اقدام
در خصوص رعایت حقوق متهمان ،ابالغ سند امنیت
قضایی توسط رئیس قوه قضائیه در  ۳۷ماده در مهرماه
ســال جاری نیز اقدامی درخور تأمل بود .ماده  ۸این
ســند اصل برابری در مقابل قانون را تاکید میکند.
مــاده  ۱۳مربوط به حق حریم خصوصی یا ماده ۲۰
با عنوان منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز از
جمله موارد مصرح در این ســند برای رعایت حقوق
متهمان است که در صورت اجرای صحیح از بسیاری
از بیعدالتیها و رفتارهای خشونتآمیز و تبعات منفی
آن جلوگیری میکند .همه موارد پیش گفته دال بر
رعایت حقوق مجرمان و متهمان در آموزههای دینی
و فرهنگ غنی تمدن ایرانی نظام حقوقی کشــور و
رویکردهای دولت محترم است ،اما شوربختانه وقوع
حوادثی همچون دورگردانی خیابانی اراذل و اوباش به
بهانه عبرتآموزی ،ماجرای تعرض به دختری جوان
در حادثــه آبادان و اخیرا مرگ دردناک یک متهم در
مشهد نشان میدهد هنوز فاصله زیادی میان قوانین و
اجرای آنها در کشور وجود دارد .به یقین این اتفاقات
محدود به حوادث فوق نبوده و آخرین آنها نیز نخواهند
بود و شایســته است ضمن برخورد قانونی و جدی با
هرگونه جرم و جنایت در کشــور ،با توجه به رعایت
کرامت انســانی و حقوق قانونی متهمان به مجرمان
نیز جدی گرفته شود تا شاهد اتفاقات ناگواری از این
دست نباشیم .اگرچه تالشهای دستگاههای نظامی
و قضایی کشــور در ایجاد امنیت کشور قابل تقدیر
اســت ،اما اتفاقات ناخوشایندی که برخی از ضابطان
قوه قضاییه به دلیل عدم آموزش صحیح ،عدم آگاهی
از قوانین و مقررات و حقوق متهمین ،کاهش آستانه
تحمــل و نبود روحیه مدارا در میان مجریان قانون و
سایر موانع و مشــکالتی را به وجود آورده که اگر در
صدد اصالح و بهبود آن بر نیاییم در ســایه گسترش
رســانههای جمعــی و نمایش این گونــه اتفاقات و
اشتباهات در فضای رسانههای جهانی عواقب ناگواری
را برای نظام حقوقی کشور شاهد خواهیم بود.

چشم نگران جهانیان از اسراییل تا روسیه
به انتخابات آمریکا دوخته است

بیم و امید
در کاخ سفید

ممیز را باید همیشه مردم از اصالحطلبان تحرکاتاجرایی
«دلخور»هستند رئیسقوهقانونگذاری
مهم دانست
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هفته پایانی دونالد؟
محسن رفیق
روزنامهنگار

 8روز مانده تا پایان انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا ،جهان بیصبرانه به
نظاره نتیجه نهایی این اتفاق مهم سیاسی نشسته است .فارغ از ادعاهای مطرح
شده ،مبنی بر کم اهمیت دانستن نتیجه این انتخابات ،تقلیل دادن آن به یک
موضوع داخلی یا عدم تاثیرگزاری آن بر روند تعامالت بینالمللی و امور داخلی
کشورهای تاثیرپذیر ،ناظران واقعی عرصه سیاست به وضوح بر اهمیت آبی شدن
یا همچنان قرمز ماندن رویکرد سیاست این قدرت برتر بینالمللی واقفند.
این اهمیت البته در داخل آمریکا نیز خود را نشان داده است؛ به طوری که میزان
مشارکت آمریکاییها در رایگیری پیش از موعد ،درصد بسیار باالتری را نسبت
به دورههای پیشین ،نشان میدهد .در این بین ،پیشبینیهای متفاوت در مورد
رئیــس جمهور آینده ایاالت متحده ،خود به رقابتی جدید در این عرصه تبدیل
شده است .هر چند نظرسنجیها نشان از برتری جو بایدن نسبت به دونالد ترامپ
دارند ،اما با وجود بهرهگیری تبلیغاتی دموکراتها از این مسئله ،تجربیات قبلی
آنها در این زمینه باعث شده است تا نسبت به این پیشبینیها ،دلخوشی چندانی
نشان ندهند .تجربه انتخابات  ۲۰۱۶نشان داد که برخالف همه نظرسنجیها که
پیروزی هیالری کلینتون را تاییــد میکرد ،در نهایت این دونالد ترامپ بود که
پیروز میدان شــد و همین امر موجب شــده است تا دموکراتها در حال حاضر
نیز همچنان نسبت به تغییر وضعیت موجود به سود ترامپ نگران باشند .حتی با
وجود آنکه مشارکت دموکراتها در رایگیری زودهنگام در آمریکا افزایش یافته
اســت ،اما هنوز مشخص نیســت که این میزان تا چه حد میتواند بر شکست
جمهوریخواهان در روز انتخابات ،تاثیرگذار باشــد.اگر چه این نظرسنجیها در
آمریکا ،تقریبا بر پایه روشهای علمی انجام میشوند ،اما نتیجه آنها در حد حدس
باقی مانده و آنچنان هم که به نظر میرســد ،قابل اتکا نیســتند .جدا از درصد
ضریب خطای این نظرسنجیها ،نکته مهم دیگر آن است که در آمریکا ،رئیس
جمهور تنها توسط آرای مردمی انتخاب نمیشود ،در صورتی که نظرسنجیها تنها
از منظر آرای مردمی ،به تحلیل شــرایط میپردازند .شاهد اصلی آنجاست که بر
اساس نتیجه نظرسنجیها در انتخابات  ،2016هیالری کلینتون برنده قطعی بود،
اگر چه البته این امر اتفاق افتاد و هیالری با سه میلیون رای بیشتر ،نتیجه آرای
مردمــی را از آن خود کرد ،اما در نهایت این آرای الکترال کالج بود که ترامپ را
رئیس جمهور آمریکا کرد.در حال حاضر نیز اگر اختالف آرای نهایی دو رقیب کم
باشد ،خود میتواند به منازعهای جدید بین دو حزب تبدیل شود .تاثیر اختالف
آرای مردمی اندک ،روی الکترال کالج میتواند دستاویز تقلب را برای دو طرف و
خصوصا برای ترامپ ،پر رنگترکرده و احتمال شکایت به دیوان عالی و درخواست
بازشماری آرای مردمی را از جانب او بیشتر کند .این در حالی است که جایگزینی
یک قاضی جمهوریخواه در این دیوان که با مرگ یکی از اعضای سابق آن اتفاق
افتاد ،اکثریت کرسیهای دیوان عالی را در اختیار قضات جمهوریخواه قرار داده و
به نوعی شانس برتری ترامپ را در یک منازعه احتمالی ،افزایش داده است.در این
بین نمیتوان از اهرمهای دیگر مهم ترامپ برای تاثیرگزاری بر روند انتخابات ،غافل
شد .هم سو بودن شرکتهای نفتی و صنعتی بزرگ با ترامپ ،بهرهمندی از حمایت
البیهای قدرتمند اسرائیلی ،وعدههای او برای رونمایی از واکسن کرونا در روزهای
ی او در جریانسازیهایی جدید ،همه
آینده و از همه مهمتر رفتار غیرقابل پیشبین 
از مواردی است که با وجود رتبه دوم او در نظرسنجیها ،همچنان از زمینههای
شانس او در پشت صحنه محسوب میشــود .ترامپ بارها اعالم کرده است که
برگزاری رایگیریهای پستی را متقلبانه و مخدوش میداند .او از این طریق ،راه
گریز جدیدی برای دوره بعد از اعالم نتایج و شکست احتمالی خود ،ایجاد کرده
است؛ مسئلهای که باعث شده تا جدا از نتیجه انتخابات ،گزینه انتقال مسالمتآمیز
قدرت نیز به چالش جدیدی در این دوره از انتخابات آمریکا تبدیل شود.
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یادداشت
هژمونآمریکا و سقوط ترامپ
علی تقوی

کارشناس روابط بینالملل

از زمان ورود ترامپ به کاخ سفید همه چیز به چالش کشیده
شد؛ از نقش رهبری سیاسی ایاالت متحده بر جهان تا جایگاه
نهادهای بینالمللی .تاجری که توانست بر مهمترین کرسی
سیاسی جهان تکیه بزند ،بیش از آنکه دغدغه تداوم رهبری
سیاسیآمریکا را داشته باشد ،به چرتکه اقتصادی نظر افکنده
است؛ چرتکهای که قادر به محاسبه جایگاه سیاسی ابرقدرت
در یک نظام تکقطبی نیست .آمریکا بعد از جنگ جهانی
دوم با پیمان ناتو و مارشــال توانست با کمکهای نظامی و
اقتصادی به اروپا از نفوذ شــوروی جلوگیری کند و خود را
به عنوان رهبر جهان غرب معرفی کند .این کشــور بعد از
فروپاشی شوروی سابق و در مرحله دوم حوادث 11سپتامبر
با معرفی تروریسم ســازمان یافته به عنوان دشمن جدید
آمریکا و جهان متمدن ،به تنها رهبر سیاســی و اقتصادی
جهان تبدیل شد .کشوری که توانسته بود با قدرت نظامی
و اقتصادی ،خــود را به عنوان تنها قدرت بزرگ در جهانی
تکقطبی ببیند ،حال با رهبری ترامپ شــرایط را متفاوت
میبیند .شــعارهای ساختارشکنانه ترامپ قبل از انتخابات
 2016و اقدامات یکجانبه در خروج از توفقها و معاهدات
بینالمللی بعد از ریاست جمهوری ،و همچنین ترجیح مسائل
اقتصادی بر مسائل سیاسی و کماهمیت کردن نقش رهبری
سیاسیآمریکا در جهانی تکقطبی ،هم اعتماد کشورهایی
که خود را زیر سپر امنیتیآمریکا میدیدند از بین برده است
و هم نهادهای سیاسی قدرتمند و تاثیرگذار در انتخابات را
به سمت رقیب متمایل کرده است .توافقها و پیمانهایی
همچون توافق پاریس ،پیمان نفتا ،پیمان تجاری اقیانوس
آرام ،پیمان نیویورک و از همه مهمتر بحث بر سر بودجه ناتو،
چالشهایی است که نقش رهبریآمریکا را به عنوان رهبری
سیاسی جهان کمرنگ کرده است .چنین رفتارهایی برای
اروپاییان که بیشترین ارتباط سیاسی و اقتصادی را با دولت
آمریکا داشتند دیگر قابل توجه نیست .ایاالت متحده تا قبل
از دولت ترامپ همچنان به سیاست هزینه برای نفوذ و حفظ
رهبری بر جهان ادامه مــیداد .ترامپ که هزینه اقتصادی
برایش قابل توجیه نبود ،با شروع دوره ریاست جمهوری خود
با شعار «اولآمریکا» به کاخ سفید وارد شد و تغییراتی در
نقش نفوذآمریکا اعمال کــرد .ترامپ از زمان ورود به کاخ
سفید بارها به شــرکای اروپایی خود و همچنین متحدان
حاشیهنشین خلیج فارس هشدار داد کهآمریکا دیگر مجانی
از کسی دفاع نخواهد کرد .این سیاستها انحراف از استراتژی
آمریکا در چند دهه اخیر اســت که میتوان بر نظم جهانی
به رهبری ایاالت متحده پایان دهد .چنین سیاستهایی در
زمانی انجام میشود که با افزایش قدرت چین امکان تغییر
از جهان تکقطبی به جهان دوقطبی یا چند قطبی دور از
ذهن نیست .در زمانی کهآمریکا بیش از هر چیزی نیاز به
حفظ نظام تکقطبی دارد تا بتواند به رهبری خود بر جهان
ادامه دهد؛ تاجری بر مسند قدرت است که باورهای متفاوتی
ادامه در صفحه 5
نسبت به سیاست دارد.

یادداشت
یهودیان و انتخابات آمریکا
دکتر سیفالرضا شهابی
کارشناس سیاسی

اســرائیل در زمانی تاسیس شــد که یک دمکرات به نام
«هری ترومن» رئیس جمهور آمریکا بود و حمایت او سبب
شــد تا ســازمان ملل قطعنامهای در تایید تاسیس کشور
جدیدالوالدهای به نام اسرائیل به تصویب برساند و از این جهت
یهودیان و اســرائیلیها وامدار دمکراتهای ایاالت متحده
هستند و اکثر یهودیان داخل این کشور به پاس خدماتی که
سران حزب دمکرات به این اقلیت کردهاند همواره در انتخابات
این کشور ،از حزب دمکرات حمایت میکنند و به نامزدهای
این حزب رای میدهند؛ همچنین بعد از تاسیس اسرائیل،
در هــر جنگی که بین اســرائیل و اعراب بهوقوع پیوســت
هنگامی که دمکراتها در کاخ ســفید بودند ،تقریبا به نفع
اســرائیل پایان پیدا کرد ،نظیر جنگ  ۱۹۴۸که ترومن در
کاخ سفید بود یا جنگ شش روزه ژوئن  ۱۹۶۷که «لیندون
جانسون» دمکرات رئیس جمهور بود؛ اما جنگهایی که در
زمان جمهوریخواهان رخ داد نظیر جنگ  ۱۹۵۶در جریان
ملی شدن کانال سوئز که دوران ریاست جمهوری «آیزنهاور»
جمهوریخواه بود یا در اکتبر  ۱۹۷۳که «ریچارد نیکسون»
جمهوریخواه در قدرت بود ،چندان مطابق اهداف تل آویو
پیش نرفت .در ســالهای اخیر و خصوصا در دوران ریاست
جمهوری ترامــپ ،بین یهودیان داخــل آمریکا و یهودیان
ســاکن اسرائیل گسلی به وجود آمد ،به طوری که یهودیان
داخل ایاالت متحــده از نامزد دمکراتها حمایت میکنند
و عالقهمندنــد آرای خود را به نــام نامزد دمکراتها داخل
صندوق بیندازند ،این در حالی اســت که یهودیان اسرائیلی
ابراز عالقه میکنند ترامپ پیروز انتخابات باشد و این موضوع
ناشی از عوامل مختلف از جمله :وابستگی نتانیاهو نخستوزیر
اسرائیل به ترامپ و گرمی روابط بین این دو است .آمریکا در
این بازه زمانی ،سفارتش را از تلآویو به بیتالمقدس منتقل
کرد و اسرائیلیها موفق شدند به شهرکسازیهای غیر قانونی
ادامه بدهند و در اشغال بلندیهای جوالن از حمایت ترامپ
برخوردار شــوند و از سوی دیگر معامله قرن روی میز قرار
بگیرد و به آرزوی دیرینهشان در برقراری رابطه با کشورهای
عربی خصوصا حاشیه خلیج فارس جامه عمل بپوشانند و در
حالی که در دوران ریاســت جمهوری «باراک اوباما» روابط
بین او و نتانیاهو ســرد و توام با چالش بود .بر اساس برخی
از نظرسنجیها ۷۰درصد اســرائیلیها عالقهمندند ترامپ
مجددا انتخاب بشود و این در حالی است که در بین یهودیان
داخــل آمریکا ترامپ از نفوذ ۳۰درصدی و رقیبش بایدن از
حمایت ۶۷درصدی یهودیان برخوردار هســتند .قطعا اگر
ترامپ انتخاب شود ،اسرائیل با قدرت بیشتر در پی هژمونی
در منطقه خواهد بود و با کشــورهای عربی بیشتری ارتباط
برقرار خواهد کرد؛ گرچه بایدن هم در تبلیغات انتخاباتیاش
حمایت از اسرائیل را مطرح کرد .به هر حال به نظر میرسد
حمایــت بایدن به اندازه ترامپ نخواهد بود ،زیرا ترامپ تابع
نظرات آنجلیکالهای آمریکا از جمله معاونش «مایک پنس»
در حمایت افراطی از تلآویو قرار دارد.
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دین اسالم و آموزههای دینی نسبت به حقوق
متهمان و مجرمان بیتفاوت نبوده و نیست .درباره
رعایت حقوق و شأن و کرامت متهمان و مجرمان
در مبانی دینی ما توصیههای فراوانی وجود دارد.
آیه دوم سوره مائده مسلمانان را از ظلم و زیادهروی
در برخورد با کسانی که جرمشان مسلم شده نهی
کرده است .همچنین سیره قضایی امام علی(ع)
نیز سرشار از روایاتی در مورد برخورداری متهم از
همه حقوق انسانی و رعایت کرامت انسانی همانند
دیگر افراد است.فرهنگ غنی پارسی و تمدن ایران
باســتان نیز حاکی از ســفارش بر رعایت حقوق
متهمان مبتنی بر تساهل و تسامح ،عدالتخواهی
و دادورزی در طول تاریخ است .گرچه حاکمان و
پادشاهان به دلیل ابتالی قدرت بر برتری نظامی
و تفوق در خشونت غالبا چهرهای انسانی از خود
برجای نگذاشتهاند ،اما مشاهیر ،بزرگان و مفاخر
بزرگ تاریخی و ملی ایرانیان همیشه پادشاهان
را بر رعایت حقوق متهمان فراخواندهاند .سعدی
شاعر بزرگ پارسی زبان میگوید :در جرم و خطای
ما نباشد /پس عفو تو بر کجا نشیند انقالب اسالمی
ایران نیز یــک انقالب فرهنگی مبتنی بر رعایت
اخالق و کرامت انســانی بود .مفاد مختلف قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران بر رعایت حقوق
متهم در نظام حقوقی کشــور تاکید دارد .قانون
اساسی تامین حقوق همهجانبه افراد و ایجاد امنیت
قضایی عادالنه را برای همه شهروندان از وظایف
کلی دولت میداند .یکی از مهمترین شعبههای
این حق ،حق دفاع متهم از خویش است...
ادامه در همین صفحه

یادداشت
بُرد تبلیغی-آموزشی رسانه ملی تا کجاست؟
محمدرضا آقاابراهیمی
استاد دانشگاه

انتشار کلیپی دردناک و شرمآور از ضرب و شتم منجر
به فوت یک جوان ۲۸ســاله توسط یک مامور پلیس در
شهرک حجت مشــهد ،در حالی که توسط دستبند به
یک میله آهنی بسته شده و نه تنها امکان دفاع یا تهاجم
ندارد ،بلکه کمترین آثار مقاومت فیزیکی هم از خود نشان
نمیدهد ،کام تلخ هموطنانمان را در این دوران سراســر
تلخی باز هم تلختر کرد.
کمترین تردیدی نیست که مسئولینی که در ارتباط
با قتل غیرانســانی و ناجوانمردان ه جرج فلوید آمریکایی
توســط یک پلیس نژادپرســت آمریکایی سخنرانیها
کرده و اشــکها ریختند و نیز صداوسیمایی که هفتهها
در چندین و چند شبکه و به طور شبانهروزی در سوگ
او داد ســخن داد و پته بیآبرویی پلیس آمریکا را بر آب
افکند ،در این فقره هم ،مثل همیشه ،سکوت خواهند کرد
و اگر فشار افکار عمومی زیاد شود ،حداکثر به ذکر گذرایی
در ردیف بیست و هشتم اخبار فالن بخش خبری بدون
بیننده و شنونده اکتفا خواهند کرد .این واقعیتیست که
سالهاست همه ما بدان خو کردهایم و در نتیجه ،تعجبی
را در ما برنمیانگیزد ،هرچند که از میزان تاسفبار بودن
آن هرگز اندکی کاســته نمیشود! من ،اما ،در این میان
ســوال دیگری در ذهنم جوالن میدهد :هزاران میلیارد
تومان هزینه ساالنه رسانه به اصطالح ملی ،چه از کیسه
بیتالمال و چه از محل درآمدهای تبلیغات تجاری ،چه
میزان بُرد آموزشی و تبلیغی برای این ابردستگاه عریض و
طویل ایجاد کرده است؟ به گمانم هیچ!
چرا هیچ؟ پاسخ ساده است .آیا این پلیس هموطن ،که
میداند امروز در دســت هر طفل نیسواری یک گوشی
تلفن همراه دوربیندار هســت که از چنین صحنههایی
فیلم بگیرد و در طی چند ثانیه ،یا حداکثر چند دقیقه،
آن را به اقصی نقاط جهان ارسال کند ،آن همه تبلیغات
و برنامههای خبری-تحلیلی چندهفتهای صدا و سیما در
مورد قتل جرج فلوید مظلوم را ندیده بود؟! آیا اگر ذرهای
ارزش آموزشی در برنامههای تبلیغاتی رسانه به اصطالح
ملی ،که در کالم امام(ره) بنا بود دانشــگاه باشد ،وجود
داشت ،این پلیس هموطن نباید با دیدن آن گزارشها یاد
میگرفت که در چنین مواقعی ،باید بر اعصاب خود مسلط
باشد و خشــم خود را کنترل کند و متهم دستبسته و
بیدفاع را زیر باران ضربات شوکر و اسپری فلفل نگیرد؟!
باالتر از آن مامور دونپایه ،مقامات ارشــد ذیربط مورد
سوال هستند که چرا به ابواب جمعی خود آموزش الزم
را ندادهان د تا چنین فجایعی در اینجا ،ایران اسالمی ،رخ
ندهد؟! آیا آن همــه گزارشهای تلویزیونی در ارتباط با
ناآرامیهای پس از قتل جرج فلوید نباید این مقامات را
اندکی هشــیار میکرد که چنین حوادث تلخ و غیرقابل
جبران و پرهزینهای مختص آمریکا نیســت و زیر گوش
خود ما هم امکان وقوع و تکرار دارد؟!

