
تيراندازي در خيابان جمهوري براي دستگيري سارق زورگير
ماموران پليس سارق زورگير خودروي سواري را با شليك گلوله به پايش در خيابان جمهوري دستگير كردند. مركز اطالع رساني پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: »ديروز پليس آگاهي تهران بزرگ در خيابان 

جمهوري موفق به شناسايي يك خودرو پژو 405 داراي سابقه سرقت به شيوه زورگيري با دو سرنشين شد. مامورين به راننده پژو دستور ايست دادند اما راننده خودرو مسروقه فرار كرد. در لحظه توقف 
خودروي مسروقه، به وسيله پليس يكي از متهمان قصد داشت با متوقف كردن خودرو تاكسي اقدام به زورگيري و ربايش راننده آن كند كه از ناحيه پا مورد هدف گلوله مامورين قرار گرفته و دستگير شد. 

حادثه چهار شنبه 26 مهر 1396، 27 محرم 1439،  18  اكتبر2017،  سال پانزد                        هم، شماره 143932 havades@etemadnewspaper.ir

لزوم  وجود مشاوره هاي پس از طالق 
اعتماد اشتباهي

بحث مهم��ي كه بعد از طالق و جداي��ي بايد به آن توجه 
شود، آشنايي و شناختي است كه مرد يا زن بايد از همسر 
دوم شان داشته باشند. حقوقي كه فرزند دارد، بايد توسط 
فردي كه جايگزين پدر يا مادرش مي ش��ود، رعايت شود. 
بحث ش��ناخت خيلي مهم اس��ت. به طور مثال در واقعه 
مرگ كودك دو ساله در رشت كه روز گذشته اتفاق افتاد 
و منجر به مرگ اين كودك شد، اطالعاتي كه ما مي بينيم 

با هم همخواني ندارند. 
از ي��ك ط��رف مادر بچ��ه  مي گويد ك��ه اين م��رد با بچه 
خيلي مهربان ب��وده و از طرف ديگر ضرب و ش��تمي كه 
نهايتا باعث مرگ كودك ش��ده اس��ت. اين نشان دهنده 
اين اس��ت كه حتما مش��كلي در رابطه بي��ن اين ناپدري 
و فرزند وجود داش��ته اس��ت.  حاال ممكن اس��ت مشكل 
مربوط به مس��ائل عصبي و عاطف��ي و اختالالت رفتاري 
باش��د كه مي توان��د در ف��رد پنهان باش��د. چي��زي كه 
مهم اس��ت شناس��ايي خصوصيات و رفتاره��اي فردي 
اس��ت كه مي خواه��د جايگزين ش��ود. چرا ك��ه عالوه بر 
زندگ��ي خودم��ان، زندگ��ي فرزندمان ه��م مي تواند در 
اين رابطه تحت تاثي��ر قرار بگيرد. م��ن معتقدم كه بايد 
 در كن��ار مش��اوره هايي كه قب��ل و بعد و حي��ن ازدواج 
داريم، مش��اوره هاي حين طالق و بعد از آن هم داش��ته 
باشيم و اين مشاوره ها را در س��رفصل هاي آموزشي مان 
قرار دهيم. بخواهي��م يا نخواهيم بخش��ي از جامعه )كه 
االن در تهران آمار آن يك به سه و در برخي شهرستان ها 
بيش��تر و برخي ديگر كمتر اس��ت( با اين مس��اله مواجه 
هس��تند. ما بايد بتوانيم افراد جامع��ه را براي ورود به اين 
مرحله از زندگي شان آماده كنيم. چه بسا كه بعد از ازدواج 
مجدد ما ش��اهد ادامه روند تكراري ناسازگاري همسران 
باهم و طالق مج��دد و افزايش بچه هاي بدسرپرس��ت يا 

بي سرپرست هستيم. 
زني كه از ش��رايط طالق بيرون آمده، كوله باري از آسيب 
رواني را ب��ا خود حمل مي كن��د. اينكه دوب��اره بتواند به 
درستي به كسي اعتماد كند، سخت است. در آموزش هاي 
بعد از طالق بايد يكي-دو سال بعد از طالق را سال  بحران، 
س��ال كنار آمدن با شرايط و سال پيدا كردن خود بناميم. 
باي��د آموزش هايي ب��ه اين افراد داده ش��ود ك��ه بتوانند 
خودشان را بازيابي كنند و اگر خواستند وارد رابطه ديگري 

شوند، از همان سوراخ گزيده نشوند. 
زن مثل مرد نمي تواند نان آور خانواده باشد. مگر اشتغال 
براي پسران ما وجود دارد كه براي بانوان ما وجود داشته 
باشد؟ بسياري از زنان ما بعد از جدايي و طالق بايد به خانه 
پدري و مادري برگردند و دوباره مثل يك دختر 18 ساله 
 با او برخورد مي ش��ود و اگر هم بخواهد زندگي مس��تقلي 
براي خودش تش��كيل دهد، با مشكالت اقتصادي مواجه 

مي شود. 
نتيجه اين مشكالت اقتصادي اين مي شود كه اين زن به 
مردي نياز پيدا مي كند كه حامي مالي او باش��د. اگر اين 
فرد آموزش هاي الزم را نديده باش��د، ممكن است دوباره 
به فرد اش��تباهي اعتماد لرزاننده و شكننده اي كند. اين 
مي تواند در كوتاه مدت فرد را با شكست مجدد مواجه كند 
كه برخي از مواقع آسيب آن چيزي مثل مرگ اين كودك 
دو ساله مي ش��ود كه جبران ناپذير اس��ت. به نظر مي آيد 
ش��رايط اجتماعي و اقتصادي جامعه براي خيلي از افراد 

انتخاب و گريزي جز اين نمي گذارد. 
* روانشناس و دبير انجمن حمايت از سالمت، 
بهداشت و روان جامعه

خبر روز

تالش براي تعويق حكم اعدام 
قاتل ستايش 

مجتبي فرح بخش، وكيل مدافع متهم پرونده 
گفت: »متاسفانه مطلع شديم كه حكم اعدام 
پنجش��نبه اجرا مي ش��ود. ما درحال تالش هس��تيم كه از 
دادستاني وقتي بگيريم و اجراي حكم را به تعويق بيندازيم. 
درحال حاضر جمعي از فعاالن مدني درصدد اين هستند كه 
با جلب نظر خانواده ستايش اجراي حكم به تعويق بيفتد.«

گزارشيادداشت

هيس؛ كودكان   اعتراض نمي كنند

 قتل كودك دو سال و نيمه
در پي اعتراض به آزار جنسي توسط ناپدري

ناپدري بع��د از تجاوز به كودك دوس��ال و 
نيمه چند بار س��رش را به دي��وار كوبيد تا 
گريه هايش را ساكت كند اما همين منجر به مرگ كودك 
ش��د. روز ش��نبه 22 مهرماه همس��ايه هاي يك مجتمع 

مسكوني در منطقه الكاني رشت صداي فريادهاي كودك 
دوس��ال و نيمه اي به ن��ام اهورا كه همراه ب��ا مادر جوان و 
ناپدري اش زندگي مي كرد را ش��نيدند. تالش همسايه ها 
براي وارد ش��دن به خان��ه و نجات اه��ورا بي نتيجه بود تا 
اينك��ه با ورود پليس 110 در خانه باز ش��د و همس��ايه ها 
اهوراي دوس��ال و نيم��ه را ديدند كه غ��رق در خون روي 

زمين افتاده است. همسايه ها ناپدري كودك را ديدند كه 
روي مبل نشسته بود و ادعا مي كرد كه نمي داند چه بر سر 
پسربچه آمده. همس��ايه ها و ناپدري، اهورا را با هوشياري 
3 به بيمارس��تان پورسيناي رش��ت بردند و يك روز بعد 
كودك در بيمارس��تان جان باخت. صورت كبود ش��ده، 
دنده هاي شكسته و گوش هايي كه به شدت پيچانده شده 
بودن��د همگي گواه��ي مي دادند كه به اهورا تجاوز ش��ده 
اس��ت. ناپدري كودك كه تنها ش��اهد ماجرا بود در همان 
لحظ��ات اوليه ماجرا را ان��كار كرد. مادر ك��ودك در فايل 
صوتي كه از صحبت هايش در پايگاه اينترنتي خبري گيل 
 خبر منتشر شده گفته اس��ت: »وقتي اين اتفاق افتاد من

 در خانه نبودم.
 س��اعت 2 ظهر با مجتبي )ناپدري اهورا( شروع كرديم به 
پيغام دادن. تا ساعت 2:45 دقيقه مشغول ردو بدل كردن 
پيامك بوديم تا اينكه ناگهان مجتبي به من زنگ زد و گفت 
اهورا بدحال اس��ت. من از محل كارم به بيمارستان رفتم 
كه ناگهان مامور كالنتري داخل بيمارستان جلوي من را 
گرفت و گفت براي پرونده بچه ات بايد اعاده حيثيت كني 
چون به او تجاوز شده است.« مادر اهورا در صحبت هايش 
تاكيد كرده است: »همانجا از همسرش خواسته تا درباره 
اتفاقي كه براي پسرش افتاده توضيح بدهد. اما مجتبي در 
جواب سوال همسرش گريه كرده و گفته: » كافر هم اين كار 
را نمي كند. « مادر اهورا در ادامه افزوده است: »فرداي آن 
روز مجتبي داخل كالنتري اعتراف كرد كه شيطان گولش 
زده و خودش به اهورا تجاوز كرده.« اين زن با اعالم اينكه 
تنها خواس��ته اش از مراجع قضايي قصاص متهم تجاوز به 
پسرش است، گفت: »مي خواهم هر چه زودتر مراحل اين 
كار انجام ش��ود.« صحبت هاي مادر اهورا در حالي منتشر 
شده كه پدر كودك نيز در فايل صوتي جداگانه اي جزيياتي 
از ماجرا را براي گيل خبر شرح داده است. او گفته: »وقتي 
با من تماس گرفتند تا براي ديدن اهورا به بيمارستان بروم 

در رشت نبودم. 
وقتي به بيمارس��تان رفتم پزشكان گفتند ريه پسرم نابود 

شده و به علت ضربه مغزي ضريب هوشي اش شش درصد 
است. دكترهاي بيمارس��تان همانجا تشخيص دادند كه 
آزارجنسي اتفاق افتاده و اين موضوع را به من گفتند.« او 
با اش��اره به اينكه آيا قبال هم عاليم كودك آزاري به دست 
ناپ��دري را درباره اهورا ديده يا ش��نيده ني��ز گفت: »قبال 
همس��ايه ها به من گفته بودند ص��داي فريادهاي اهورا را 
داخل خانه شنيده اند. من مي خواستم پسرم را پيش خودم 
نگه دارم اما دادگاه تا 7 سالگي حضانتش را به همسر سابقم 
داده بود. اين خانم دو ماه بچه ام را به من نشان نمي داد آن 
ه��م به بهانه اينكه به او نفقه نداده ام.« پدر اهورا در ادامه با 
مقصر دانستن همسر سابقش، گفت: »من از همسر سابقم 
شكايت كردم چون خودش مقصر است كه اين اتفاق افتاده. 
اي��ن آقا )ناپدري اهورا( در دادگاه گفت من خودم دختر 2 

ساله دارم و هرگز چنين كاري را نمي كنم.«

پزشكي قانوني رشت تجاوز را تاييد كرد
به گزارش خبرگزاري صدا و سيما، پزشكي قانوني گيالن 
اع��الم كرده: آزار جنس��ي و ضرب و جرح هم��راه با ضربه 
مغزي علت اصلي مرگ اين كودك دو سال و نيمه توسط 
ناپدري اش اس��ت. همچنين احمد س��ياوش پور؛ رييس 
كل دادگس��تري گيالن در جمع خبرن��گاران از وقوع اين 
كودك آزاري منجر به قتل خبر داد و گفت: ناپدري كودك 
در بازجويي اظهار داشته كه هيچگونه سابقه و مشكل رواني 
نداش��ته و در زمان اقدام به اي��ن جنايت مواد مخدري نيز 
مصرف نكرده است. سياوش پور درباره علت فوت كودك 
نيز گفت: » ناپدري اين پسربچه دو سال و نيمه پس از آزار 
و اذيت جسمي كودك، سر طفل را به ديوار كوبيده كه در اثر 
اين اقدام كودك فوت كرده است.« رييس كل دادگستري 
گيالن درباره روند ادامه پرونده افزود: »پرونده در بازپرسي 
در مرحله تحقيقات مقدماتي است و جسد طفل به منظور 
بررسي به پزش��كي قانوني ارسال ش��ده است؛ همچنين 
وضعيت رواني متهم نيز توسط كادر روانپزشكي در پزشكي 

قانوني بررسي خواهد شد.«

گروه حوادث

جد        ول

1- متخصص در امري - مستبد و خودراي
2- شيمي كربن - بي آبرويي - شريعت

3- نفي عربي - مرواريد - چرك بدن - از كوه هاي مهم كشور
4- پايتخت اسپانيا - پله اتوبوس

5- خنده رو - مدافع فوتبال - سقف فروريخته - حرف توفير
6- درخت جنگلي - گذران زندگي - سالخورده و پير

7- غنچه شگفته - معدن - خداي توفان و آسمان هندوان
8- خيمه بزرگ - اشد

9- از شهرهاي خوزستان - صدا - آب صفر درجه
10- قرض و بدهي - دشت و صحرا - پارچه صاف كن

11- يكدندگي - جنايتكار - حرف ندا - چهره و صورت
12- پيامبر عهد فرعون - نامه نگاري

13- كاخي در پاريس فرانس��ه - نظ��رات و عقايد - مظهر 
روشنايي - چهار من تبريزي

14- ماه پاييزي - پوسيده شدن - زمان بي پايان
15- از شهرهاي خوزستان - باغ انگور

1- كوپن - واحد پول ونزوئال
2- از كلمات اس��تثنا - رهرو - برآمدگي ته الستيك - سود 

حرام
3- پسر رشتي - ضال - اسم - سوراخ هاي ريز روي پوست

4- حيوان اهلي - لكه سفيد روي ناخن - شاخه تازه درخت
5- مبارزه - مركز ايالت فلوريدا آمريكا

6- نام آذري - چاشني غذا - جهل - دهان عرب
7- اتحاديه كارگران - پرآوازه - پول خارجي

 8- قط��ب مثب��ت بات��ري - م��ن و ت��و - دل آزار كهن��ه - 

واحد تلگراف
9- يك پنجم - زيرك - ضربه فني بوكس

10- ح��رف پي��روزي - س��رزمين م��ردان بلن��د - حرف 
ترديد - مادر لر

11- گارمون - خودروي جنگي
12- تخته سنگ - باال پوش بلند - علت و جهت

13- پيامبر صبور - پايان شطرنج - نشانه الهي - همراه آشغال
14- سالح كاشتني - تصديق انگليسي - ضربه آهنگ - پول 

حرام
15- ميوه جاليزي - رقاد

افقی

متقاطع

سود        وكو

عمود        ی

 آگهی فراخوان مناقصه عمومی 
شماره 95-3-1653

شركت ملی مناطق نفتخيز جنوب در نظر دارد كاالی مورد نياز خود را مطابق جدول زير از طريق برگزاری مناقصه ی عمومی تأمين نمايد.

لذا كليه ش�ركتهايی كه فعاليت آنها مرتبط با شرح كاالی مورد درخواست می باشد می بايست ظرف مدت 14 روز از تاريخ درج آگهی فراخوان با مراجعه به 
سايت اينترنتی ذيل الذكر ، نسبت به استخراج و تكميل >فرم تعهدنامه ارائه كاال مطابق با استانداردهای شركت ملی مناطق نفتخيز جنوب< و ارسال آن به 
همراه مدارك و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزيابی كيفی ) برای معامالت كمتر از بيست برابر نصاب معامالت متوسط ( به آدرس پستی 

مندرج در فراخوان اقدام نمايند .
WWW.NISOC.IR   فرم پرسش نامه ارزيابی     مديريت تداركات و امور كاال   مزايده و مناقصه

كسب حداقل نمره 60در ارزيابی كيفی جهت تحويل اسناد مناقصه به فروشندگان / سازندگان الزامی است.
ضمنا مبلغ تضمين شركت در مناقصه 115/000/000 ريال می باشند.

آدرس پس�تی : اهواز – كوی فدائيان اسالم )نيوسايد( – خيابان شهريور – مجتمع تداركات و امور كاال – ساختمان 102- اداره تداركات خريد كاالی داخلی 
– واحد مكانيكال اتاق 11 كد پستی 54579-61138  تلفن : 061-341-24618

درگاه های اينترنتی مرتبط جهت رؤيت و مطالعه شرايط مناقصه و ساير مشخصات فنی و مقادر كاال :

روابط عمومی شركت ملی مناطق نفتخيز جنوب

شماره تقاضاجمع عدیموضوع مناقصهشماره قلم

1قلم

OFF SPEC PUMP RECYCLE
 CENTRIFUGAL PUMP ISO 13709 – TYPE V –
 ELECTRO MOTOR PUMP SETS
)API 610 – 10 TH THETHION) – IPS – G – PM – 105 – NACE   MR   0175
 ACCORDING   TO   DATA   SHEET –  
 CAPACITY : 30 M3/H – RATED : 33 M3/H
 DISCHARGE PRESSURE: 8‚5 BAR
DIFF   HEAD : 101‚  5 M
 ELECTROMOTOR GENERALLY ACC  TO
IPS – M -  EL – 131 )1)

148-9500049

نوبت اول
شماره مجوز : 1396/3300

شركت ملی مناطق نفتخيز جنوب 
)سهامی خاص( 

شركت ملي نفت ايران

WWW.SHANA.IR       WWW.NISOC.IR       WWW.IETS.MPORG.IR

س�االنه كودكان زيادي مورد آزار و اذيت ق�رار مي گيرند. با 
وج�ود فعاليت هاي فع�االن حقوق كودكان و س�ازمان هاي 
مختلف بين المللي هنوز هم آم�ار كودكاني كه روزانه مورد 
آزار و اذيت قرار مي گيرند، شوكه كننده است. هرچند آمار 
دقيقي از تعداد كودكاني كه مورد آزار و اذيت قرار مي گيرند، 
در دس�ترس نيس�ت اما همي�ن آمارهاي جس�ته گريخته 
هم مي تواند حجم اين مش�كل حوزه ك�ودكان را كه جوامع 
مختل�ف با آن دس�ت و پنجه نرم مي كنند، به خوبي نش�ان 
دهد. متاس�فانه هنوز هم افراد از بيان اينكه مورد آزار قرار 
گرفته اند، خودداري مي كنند. ن�ه تنها خود كودكان ممكن 
است از ترس سكوت كنند، گاهي خانواده ها هم با علم به اين 
موضوع س�كوت اختيار مي كنند. باالتر از اينها اما دولت ها 
هستند كه يا آمارشان را اعالم نمي كنند يا آماري غيرواقعي 

ارايه مي دهند. 

 آمار بين المللي آزار و اذيت كودكان: 
هر سال 40 ميليون كودك مورد آزار و اذيت قرار مي گيرند. 

خودكش�ي س�ومين عامل مرگ در ميان نوجوانان سراسر 
جهان است. 

30 درصد از كودكان معلول اوكرايني كه در خانه هاي خاص 
نگهداري مي شوند، قبل از 18 سالگي مي ميرند. 

تقريبا 20 درصد از زن�ان و پنج تا ده درصد از مردان گزارش 
مي دهند كه در كودكي مورد آزار فيزيكي قرار گرفته اند، اين 
در حالي است كه 20 تا 50 درصد از همه كودكان مورد آزار و 

اذيت فيزيكي قرار مي گيرند. 
آمار نش�ان مي دهد كه ساالنه س�ه ميليون دختر جوان در 

معرض ختنه آلت تناسلي قرار مي گيرند. 

آزار جنسي: 
تجاوز به كودكان هر دو دقيقه يك بار اتفاق مي افتد. 

يك دختر از هر سه دختر قبل از س�ن 17 سالگي مورد آزار 
جنسي قرار مي گيرد. 

يك پس�ر از هر شش پسر قبل از س�ن 17 سالگي مورد آزار 
جنسي قرار مي گيرد. 

هر مجرم جنسي به طور متوسط 120 نفر را مورد آزار و اذيت 
قرار مي دهد. اكثر اين آزارها گزارش داده نمي شود. 

90 درصد از مجرمان جنسي، از آشناهاي كودك مورد تعارض 
قرار گرفته هستند. 

اغلب اوقات كودك آزار جنس�ي ديده، از روش هاي ديگري 
هم مورد آزار و اذيت قرار گرفته است. 

اثرات درمان نكردن كودكان مورد آزار قرار گرفته: 
38 درص�د افزايش نرخ بازداش�ت ب�ه دليل انج�ام جرايم 

خشونت آميز. 
84 درص�د زنداني�ان در كودك�ي م�ورد آزار و اذي�ت قرار 

گرفته اند. 
59 درصد بيشتر احتمال دارد كه در نوجواني دستگير شوند. 
28 درصد بيش�تر احتمال دارد كه در بزرگس�الي دستگير 

شوند. 
30 درصد بيش�تر احتمال دارد كه در جرايم خش�ونت آميز 

شركت كنند. 

65 درصد از افرادي كه در معرض سوءاس�تفاده مواد مخدر 
قرار مي گيرند، در كودكي مورد آزار و اذيت قرار گرفته اند. 

82 درص�د از اين افراد مي توانند به ي�ك »پدوفيل« تبديل 
شوند. 

80 درصد آنها در بزرگس�الي حداقل به ي�ك بيماري رواني 
مبتال مي شوند. 

عواقب طوالني مدت مانند ابتال به بيماري هاي مزمن به دليل 
درمان نكردن زخم هاي روحي. 

مرگ و خودكشي كودكان به دليل آزار و اذيت: 
ساالنه هزار و 850 كودك به دليل آزار و اذيت مي ميرند. 

80 درص�د از كودكاني كه هر روز مي ميرند، زير چهار س�ال 
سن دارند. 

امروزه 6 كودك به دليل سوءاس�تفاده دس�ت به خودكشي 
زده اند. 

تخمين زده مي شود كه 60 درصد از مرگ و مير كودكان ناشي 
از آزار و اذيت، جايي ثبت نمي شود. 

دكتر ناصر قاسم زاد * هر دم از اين باغ بري مي رسد
باش��د در شرايطي مطرح مي شود كه تمامي 
نظام رس��انه اي رسمي كشور در پي مواجهه 
با شايعه اي هستند كه يك رسانه كوچك آن طرف آب عليه 
فرزند يكي از روس��اي قواي سه گانه طرح كرده است و هنوز 
كه هنوز است نتوانسته اند مواجهه موثري با اين شايعه داشته 
باش��ند. جالب اينكه برخي از فعاالن اصولگرا نيز به درستي 
مشكل را متوجه شده اند و اعالم كرده اند كه با اين سياست 
رس��انه اي نمي توان جلوي شايعات را گرفت. يا به قول ديگر 
با اين ريش به تجري��ش نمي روند! نظاِم ب��دِن ارتباطي در 
جامعه ما به علت همين سياس��ت هاي يك سويه رسانه اي، 
دچار ايدز خبري يا رس��انه اي شده است. ايدز يعني سندرم 
نقص ايمني اكتسابي در بدن انسان. به عبارت ديگر با ورود 
كوچك ترين ميكروب يا ويروس به بدن، گلبول هاي مدافع 
بدن توانايي خود را براي دفع آنها از دست داده اند لذا فرد به 
سرعت بيمار مي شود، در حالي كه همه ما در هر روز مواجه 
با هجوم انواع ميكروب ها و ويروس ها به بدن مان هستيم ولي 
گلبول هاي س��فيد ما اين موارد مهاجم را از ميان مي برند و 
جز در موارد اندكي اجازه نمي دهند بدن بيمار شود. سيستم 
ارتباطي يك جامعه نيز همين طور اس��ت. هر فرد يا نهاد يا 
جامعه اي برحسب اهميت آن در هر لحظه مواجه با حمالت 
خبري و تحليلي است، و موفقيت آن وقتي است كه بتوانند 
اين تهاجمات را دفع كنند. اين كار جز از طريق رس��انه هاي 
مس��تقل و آزاد و مورد اعتماد مردم امكان پذير نيس��ت. در 
ش��رايط كنوني كه ميزان بهره مندي مردم از رس��انه هاي 
غيررسمي بيش از پيش شده و سنگيني كفه مصرف رسانه اي 
مردم از صداوسيما به سوي شبكه هاي مجازي و اينترنت و 
ماهواره گرايش پيدا كرده است، رسانه هاي رسمي و به طور 
مشخص صداوسيما بايد اعتماد بيشتري از جامعه را به خود 
جذب كنند ت��ا بتوانند در برابر ميكروب ه��ا و ويروس هاي 
مهاجم، نقش دفاعي خود را به خوبي ايفا كنند. ولي به نظر 
مي رسد كه برخي از سياستگذاران رسانه اي در كشور متوجه 

اهميت و عمق اين ماجرا نمي شوند. 
سياس��ت ممن��وع از تصوي��ر ي��ا خب��ر ي��ا... سياس��ت 
شكست خورده اي است ولي ادامه آن در هر موردي، خطرات 
بيشتري براي امنيت جامعه و امنيت رسانه اي و خبري كشور 
دارد. ظاهرا برخي متوجه نشده اند كه اگر كساني را نمي توان 
از عرصه جامعه ح��ذف كرد، و حذف هم مفيد نيس��ت، به 
طريق اولي با وجود اين رس��انه ها آنان را نمي توان بايكوت 
خبري كرد. در ش��رايطي كه پخش هاي مستقيم اينترنتي 
همراه با ام��كان ابراز نظر مخاطبان وج��ود دارد و اظهارات 
افراد به طور مستقيم در تمامي كانال ها و شبكه هاي مجازي 
منتشر مي شود، چه جايي براي ممنوعيت خبري و تصويري 
زيد و عمرو مي ماند؟ اين نوع سياس��ت ها انسان را به ياد آن 
مسافري مي اندازد كه ديرتر از موعد مقرر به فرودگاه رفت و 
به او گفتند دير آمدي هواپيما پرواز كرد. پاسخ داد، هواپيما 
كجا رفته، بليت من اينجاست!! ظاهرا وي متوجه استقالل 
هواپيما از بليت صادره نبوده است. امروز نيز جايگاه و اعتبار 
و نفوذ، محبوبيت و نفرت نس��بت به هر فرد تحت تاثير يك 
رسانه مش��خص و محدود نيس��ت. تاكنون كدام فرد دچار 
ممنوعيت انتشار خبر و تصوير ش��ده و اعتبارش زايل شده 
يا برعكس كدام فرد است كه به علت حضور مستمر در اين 

جعبه، واجد اعتبار و محبوبيت شده باشد؟
مس��اله اصلي نه بايكوت خبري و تصوي��ري احتمالي آقاي 
ش��هردار اس��ت و نه آوردن مك��رر چهره هاي ناش��ناخته و 
كم محتوا در صداوسيما، مساله اصلي بي اثر شدن يا حداقل 
كم اثر ش��دن نظام رس��انه اي رسمي كش��ور در برابر امواج 
رس��انه هاي غيررسمي اس��ت و خطر اين نارسايي و ضعف 
ايمني از خطر ضعف سيستم ضدهوايي كشور كمتر نيست 

كه بيشتر است.

ادامه از صفحه اول


