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جامعه فردا :در روزهــای اخیر تجمعهای
اعتراضی در نقاط مختلف کشــور در حالی
گسترش پیدا کرد که در ابتدا گفته میشد این
اعتراضات به گرانیهاست .اما گویا گسترش
آن در سراسر کشور شائبه دخالت گروههای
خارجنشین را در این اعتراضات تقویت کرده
اســت .دیروز اغلب سیاسیون در گفتوگو با
ســایتها و خبرگزاریها به این نکته اشاره
داشــتند که مردم باید مراقــب تحریکات
گروههای اپوزیسیون خارجی باشند.
در این میان کانــال تلگرامی آمدنیوز بیش
از ســایرین در مظان اتهام است ،بهطوری
که دیروز احمــد خاتمی ،امام جمعه موقت
تهران و نماینده کرمان در مجلس خبرگان،
در مراســم  9دی درشــهر کرمان از وزیر
ارتباطات خواست سایت آمدنیوز را له کند.
او در این مراسم گفت :معرکهگردان صحنه
این اغتشاشــات و حلقه وصلی که تحریک
میکند جاهای مختلف شلوغ شود ،سایت
آمدنیوز است و مردم باید بدانند حامی مالی
این سایت بهاییها هستند و از آمریکا دستور
میگیرد و این سایت آتشبیار معرکه است و
از مسئوالن وزارت ارتباطات میخواهم اگر
توانش را دارند این ســایت ضدانقالب را له
کنند و اجازه ندهند این ســایت ضدانقالب
فرآوردههای انقالب اسالمی را از بین ببرد.
روز گذشــته محمد جــواد آذری جهرمی
نیز در پیامی که به زبان فارســی و انگلیسی
در توئیتــر خود خطاب به مؤســس تلگرام
منتشر کرد گفت :یک کانال تلگرامی عمال
مردم را دعوت به ایجاد ناامنی و اســتفاده از
بمب دستی و اســلحه میکند .زمان توقف
خشونتپراکنی نیست؟
پاول دوروف موســس پیامرسان تلگرام در
پاســخ به توئیت جهرمی وزیــر ارتباطات
اینگونه پاسخ داد :ترویج خشونت بر اساس
مقررات تلگرام ممنوع است ،اگر صحیح باشد
ما ناچاریم این کانالها را مسدود کنیم ،بدون
توجه به تعداد اعضا و تاثیرات سیاسی آن.
پیشتر نیز برخی از مقامات سیاسی خواستار
فیلتر پیامرسان تلگرام شده بودند که علیه
مقامــات بلندپایه نظام اخباری را منتشــر
میکرد .وزیــر ارتباطــات در آن زمان در
واکنش به ایــن اعتراضات گفتــه بود :این
مســئله که یک کانال ضد انقالب بیاید و در
فضای مجازی حرفهای ناروا بزند قطعا باید
پیگیری شود ،اما اگر بخواهیم به این دلیل
تلگرام را فیلتر کنیم و مردم را ناراضی کنیم،
حرف غلطی است.
او با بیــان اینکه فضای سیاســی کشــور
باز اســت گفته بــود :قطعا دولــت مخالف
ضدانقالب است؛ همه مسئوالن در برخورد
با افراد ضدانقالب همصدا هســتند ،اما این
به آن معنا نیســت که در حوزه سیاســی
محدودیت بیمورد وجود داشته باشد .اگر
افرادی بخواهند به اسم فعالیت سیاسی به
فعالیتهای ضدانقالبــی بپردازند ما موافق
نیســتیم ،اما دولت همچنان تأکید دارد که
نباید برای عموم مردم ،بهخصوص در حوزه
فضای مجازی ،محدودیت ایجاد شود.

عدم پذیرش مسافر
در دو ایستگاه مترو

در حالی که اخبار رسانههای رسمی از عدم
استقبال مردم از تجمعات روز گذشته تهران
در حوالی میدان انقالب خبر میداد ،مدیر
روابط عمومی شــرکت بهرهبرداری مترو،
ساعت 5عصرروزشنبهازعدمسرویسدهی
دو ایستگاه مترو در محدوده دانشگاه تهران
خبرداد.محمدیاندرگفتوگوبا ایسنا،بدون
توضیحیازمردمخواستبرایسوارشدنبه
مترو از ایستگاههایی جز تئاتر شهر و میدان
انقالب استفاده کنند و تاکید کرده است :دو
ایستگاهمترویتئاترشهرومیدانانقالبدر
خط 4مترو مسافرگیری ندارد.
اوهمچنینیادآورشدهکه«اینعدمپذیرش
مسافرتاپایانناآرامیها ادامهخواهدداشت»
و بر این اســاس مردمی که از این مسیر به
خانههای خود میروند ،قطعا شب گذشته
در ترافیکهای طوالنی خیابانهای منتهی
به میدان انقالب گیر کردهاند.

جامعه فردا :روز گذشــته در برخی
میادیــن و خیابانهای شــهر تهران
تجمعاتــی صورت گرفــت .به گزارش
خبرنگار میدانی جامعه فردا ،هسته این
تجمع از آغاز صبح و جلوی دانشــگاه
تهران و اعتراض دانشــجویان شــکل
گرفته بود ،اما در ساعات بعدازظهر که
شــاهد تعطیلی ادارات و مراکز دولتی
هســتیم بر تعداد مردم افزوده شد .اما
مردمی که در راه بازگشت به خانه بودند
و از دیگر سو ،در خیابان انقالب حدفاصل
میدان فردوسی به سمت میدان انقالب
ترافیک شــدیدی وجود داشت .انبوده
ماشــینهایی که در ترافیــک مانده
بودند و مردمی که در پیادهروها حرکت
میکردنــد .در این میان گشــت ویژه
نیروی انتظامــی نیز که روی موتورها و
ماشینها سوار بودند به چشم میخورد.
صدای بــوق موتورها و ماشــینها به
گوش میرسید .همچنین در محدوده
چهارراه ولیعصــر تجمعات پراکندهای
به چشم میخورد که نیروهای انتظامی
مــردم را پراکنده میکردنــد .البته در
پیادهروها نیروهــای انتظامی مردم را
هدایت میکردند تا باعث شلوغی نشوند.
همچنین در چهارراه وصال به خودروها
اجــازه ورود بــه میدان انقــاب داده
نمیشد و ماشینها مجبور بودند تغییر
مسیر بدهند .از دیگر سو در خیابانهای
اطراف دانشگاه نیز ترافیک و تجمع مردم
به دلیل شلوغی به چشم میخورد .اما در
خیابان نصرت و تقاطع کارگر ،ماشین
آبپاش نیــروی انتظامی مســتقر بود؛
اما برخورد شــدید وجود نداشت .اگر
چه در برخی نقاط بوی دود و ســوزش
گاز اشــک آور وجود داشت .همچنین
در برخی شــعارها تقاضــای اقتصادی
مطرح میشد ،اما واقعیت این است که
در برخی شعارها ناهمخوانیهایی نیز
وجود داشت .همچنین با این که هوا رو
به تاریکی میرفت ،هنوز دانشجوها در
تقاطع خیابان نصرت ایســتاده بودند و
ماموران نیروی انتظامی سعی داشتند تا
مردم را به خروج از پیادهروها و هدایت به
سمت خیابانهای فرعی هدایت کنند.
بسیاری از مردم به دلیل بسته شدن مترو
و نبود تاکسی و بیآرتی برای رفت و آمد
با مشکل مواجه شده و مدام میپرسیدند
که چطور باید به مسیرشان ادامه دهند.
آنها مجبور بودند که حداقل دو چهارراه
را برای رســیدن به یک وسیله عمومی
پیادهروی کنند .همین مســئله منجر
به شلوغی چهارراه ولیعصر شد .اما نکته
جالب ماجرا نوع برخورد مردم عادی با
این اتفاقات بود .مردمی که میخندیدند
و بــا نیروهــای انتظامــی وارد گفتگو
میشــدند .همچنین حوالــی خیابان
انقالب اختالل در شبکههای تلفن همراه
و اینترنتها نیز محسوس بود.

گزارش ایسنا از برخی ناآرامیها
ن انقالب تهران
در خیابا 
از حدود ساعت
چهار عصر
تجمعهایی
در حدفاصل
چهارراه ولیعصر
تا میدان انقالب
مشاهده
میشود و
درحالی که
تعدادی از
تجمع کنندگان
در خیابان
دانشگاه اقدام
به آتش زدن
سطل آشغال
و پرتاب سنگ
میکردند،
پلیس در تالش
است کنترل
اوضاع را
دردست بگیرد

از ظهر امروز(شنبه) در نقاط مختلف بخش مرکزی تهران از جمله
میدان انقالب و چهارراه ولیعصر و دانشگاه تهران تجمعاتی برگزار
شد و در برخی از آنها شعارهایی علیه مسووالن سر داده شد.
در پی این تجمعهای غیرقانونی ،شایعاتی در فضای مجازی منتشر
شد مبنی بر اینکه شورای امنیت کشور از ساعت  ۲۰امشب قانون
منع عبور و مرور در تهران را تصویب کرده است که معاون امنیتی
انتظامی استاندار تهران در همین راستا خبر منع رفت و آمد در تهران
را تکذیب کرد .محسن همدانی در گفتوگو با ایسنا ،تاکید کرد که
خبر تصمیم شورای امنیت کشور مبنی بر اعالم منع رفتوآمد در
تهران را تکذیب میکند.
به گزارش ایسنا ،از حدود ساعت  ۱۲و نیم حد فاصل میدان انقالب
تا در دانشگاه تهران تجمعاتی رخ داد که همزمان نیروهای انتظامی
برای کنترل تجمعکنندگان در محل حاضر بودند.
تجمعهای پراکنده در پیادهروی مقابل دانشــگاه تهران با تالش
نیروهای انتظامی برای پراکندن تجمعکنندگان همراه بود و تعداد
زیادی از مغازههای کتابفروشی خیابان انقالب در پی این تجمعات
مجبور به بســتن مغازهها شدند یا در مقابل در مغازه با کرکرههای
نیمه بسته نظارهگر بودند.
در داخل دانشگاه تهران نیز جمعی از دانشجویان اقدام به سر دادن
شعارهایی علیه جناحهای سیاسی و مسووالن کشور کردند .پس
از ساعتی نیروی انتظامی تالش کرد تا در دانشگاه تهران را به روی
دانشــجویانی که داخل دانشگاه هســتند ببندند که این اقدام با
درگیریهایی همراه شد اما سرانجام نیروی انتظامی موفق شد در
دانشگاه تهران را به روی دانشجویان تجمعکننده ببندد.
همچنین از سویی دیگر از حدود ســاعت  ۱۵:۳۰جمعی دیگر از
دانشــجویان به جمع دانشجویان پشــت در اصلی دانشگاه تهران
اضافه شــدند که با پرچمهایی در حمایت از مسووالن نظام و مقام
معظم رهبری شعارهایی در حمایت از جایگاه والیت فقیه سر دادند

و تعداد زیادی از این دانشــجویان باالی سردر دانشگاه پرچمهای
خود را برافراشــتند و شــعارهایی در مخالفت با شعارهای دیگر
تجمعکنندگان سر دادند.
همچنین از حدود ســاعت چهار عصــر تجمعهایی در حدفاصل
چهارراه ولیعصر تا میدان انقالب مشــاهده میشود و درحالی که
تعدادی از تجمع کنندگان در خیابان دانشــگاه اقدام به آتش زدن
سطل آشغال و پرتاب سنگ میکردند ،پلیس در تالش است کنترل
اوضاع را دردســت بگیرد و تجمعکنندگان را که اکثرا شعارهایی
غیرمرتبط با مشــکالت اقتصادی و عمدتا در ضدیت با ارکان نظام
سر میدهند ،متفرق کند.
خیابانهای منتهــی به خیابان انقالب در راســتای تالش پلیس
برای پراکنده کردن تجمعکنندگان بســته شده بود که هماکنون
باز شده است.
این تجمعات در شرایطی برگزار میشــود که عبدالرضا رحمانی
فضلی وزیر کشــور از مردم تقاضا کرده اســت که در تجمعات غیر
قانونی شــرکت نکنند و اگر قصد تجمع دارند درخواســت دهند،
بررسی شود.
وزیر کشــور درباره برخی فراخوانهای فضای مجازی که مردم را
دعوت به تجمع میکنند ،اظهار کرد :ما گزارشهای در این زمینه
داشتهایم و این تجمعات قطعا غیرقانونی است.
وی با تاکید بر اینکه هر نوع تجمعی باید مجوز داشته باشد ،گفت:
نیروی انتظامی و قوه قضائیه تاکنون تالش کردهاند ،مدیریت کنند تا
تجمعات غیر قانونی تبدیل به مسئلهای نشود که نگرانی ایجاد کند.
وزیر کشور که با باشگاه خبرنگاران جوان گفتوگو میکرد ،افزود :از
همه کسانی که با این نوع فراخوانها در تجمعی شرکت میکنند،
تقاضا داریم که در این نوع تجمعات غیر قانونی شرکت نکنند چراکه
برای خودشان و دیگر شهروندان زحمت ایجاد میکنند.
رحمانی فضلی به روند قانونی اخذ مجوز تجمع اشــاره و بیان کرد:

افرادی که میخواهند تجمعی داشته باشند ،باید درخواست دهند،
وزارت کشور و استانداریها درخواست آنان را بررسی میکنند.
***
با نزدیک شدن به زمان غروب آفتاب نیروهای امنیتی و انتظامی با
در دست گرفتن بلندگوهایی مردم را به خروج از پیاده روها و خیابان
و حرکت به سمت خیابانهای فرعی دعوت کردند.
با مطرح شدن این خواستهها از سوی نیروی انتظامی و نیز حرکت
جمعی از تظاهرکنندگان به ســمت خیابانهای فرعی و خروج از
خیابان انقالب ،اندکی از تعداد حاضران در خیابانها کاســته شد
و روند ترافیــک که با حضور خودروها و موتورهای نیروی انتظامی
و نیز حرکت تجمع کنندگان و دیگر عابران در خیابانها به شدت
سنگین شده بود اندکی رو به کاستی گذاشت و به نظر میرسد این
تجمع در برابر دانشگاه تهران رفته رفته به پایان خود نزدیک شود.
بسیاری از مردم به دلیل بسته شدن مترو و نبود تاکسی و بیآرتی
برای رفت و آمد با مشکل مواجه شده و مدام میپرسیدند که چطور
باید به مسیرشــان ادامه دهند .آنها مجبور بودنــد که حداقل دو
چهارراه را برای رســیدن به یک وســیله عمومی پیادهروی کنند.
همین مساله منجر به شلوغی چهارراه ولیعصر شده است.
در پایان این گزارش ،ایســنا قید کرده است که در ساعت  16و 45
دقیقه شــب ،سردادن شعار از ســوی تجمع کنندگان در خیابان
انقالب تهران پایان یافته و شاهد ترددآرام در معابر هستیم و ترافیک
موجود نیز ناشی از شرایط ایجاد شده طی ساعات قبلی است .نیروی
انتظامی همچنان بــرای برقراری نظم در خیابان انقالب حضوری
پررنگ دارد .بر اساس این گزارش فضای دانشگاه تهران نیز به حالت
عادی بازگشته است.
همچنین در گزارشی دیگر ،ایسنا از تجمعات اعتراضی در سراسر
کشور و واکنش مسئوالن گفته است .در ابتدای این گزارش آمده
اســت« :اعالم نظر و انتقــاد آحاد مردم در خصــوص موضوعات
مختلف کشور بر بســترهای قانونی یکی از ظرفیتهای ارزشمند
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است .در اصل بیست و هفتم
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران هم می خوانیم که « تشکیل
اجتماعات و راهپیماییها بدون حمل سالح ،به شرط آنکه مخل
مبانی اسالم نباشد ،آزاد اســت» .در ادامه این گزارش ،ایسنا نظر
مســئوالن و چهره های مختلف را درباره این موضوع منتشر و به
بحث گذاشته است.

گزارش روز

لوایح پرحاشیه دولت برای مطبوعات

نگاهی به دو الیحه سازمان نظام رسانهای و نظام جامع رسانههای همگانی
حسن اسدی زیدآبادی

پژوهشگر حقوق

از چندی پیش پیشنویس دو الیحه «ســازمان نظام رسانهای
جمهوری اســامی ایران» و «نظام جامع رسانههای همگانی»
موجب نگرانی شهروندانی شده اســت که آزادیها و خصوصا
آزادی بیان را داروی بسیاری از دردهای عدیده میهن و مردم از
جمله فساد گسترده و سازمان یافته کنونی میدانند و متعجبند
که چگونه لوایح فوق از دســتگاههای تابعه دولتی سر برآورده
است که شعار رئیس آن در ایام انتخابات «سالم بر آزادی» بود.
در لوایح مذکور ســازوکارهایی حکومت محور از قبیل صدور
«پروانه روزنامهنــگاری» آن هم با معیارهای غیردموکراتیک و
نیز ایجاد نهادهای جدید عالوه بر نهادهای متعددی که اکنون
بر عملکرد رسانهها و اصحاب آن نظارت دارند ،پیشبینی شده
اســت .تو گویی هدف تحقق رؤیایی اســت کــه دو دهه پیش
عناصر معروف امنیتی برای ایجــاد محدودیتهای حداکثری
بر مطبوعات و نهایتا تبدیل آنها به پیکهای شادی و توجیهگر
در سر میپروراندند.
در ماده  ۳الیحه ســازمان نظام رسانهای آمده است« :سازمان،
مؤسسهای است حرفهای ،غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی
مستقل »...آیا ســازمانی غیردولتی قرار است با ارائه الیحه به
مجلس تشکیل شــود؟ به موجب ماده  ۹همین الیحه تشکیل
ســازمان به این ترتیب است که « در جلســهای که به ریاست
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اداره میشود ،اعضای
هیأت موقت صدور پروانه روزنامهنگاری با رأی اکثریت نســبی
حضار انتخاب میشــوند .این هیأت باید ظرف سه ماه ،شرایط
متقاضیان پروانه موقت عضویت در سازمان را براساس ماده ( )۴۵
بررسی کرده و پروانه موقت عضویت برای متقاضیان واجد شرایط
صادر کرده و از اعضا برا ی تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی
دعوت کند» .ماده  ۱۰نیز مقرر میدارد« :اولین مجمع عمومی
سازمان استان مرکب از اعضای دارای پروانه موقت روزنامهنگاری
و بنا به دعوت اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی پس از تحقق
موضوع ماده (  )۹این قانون تشکیل میگردد».
مخاطب محترم توجه دارد که ســخن گفتن از سازمانی با این
ترتیبــات عمال شــکلگیری نهادی دولتی در پوشــش نظام
صنفی اســت و معنایی جز قلب مفاهیم نــدارد .در اینجا این
ســوال مطرح میشــود که آیا طبق موازیــن و آییننامههای

مربوط به تشکیل انجمنهای صنفی کارگری و کارفرمایی حق
تشکلیابی کارکنان هر صنف ســازوکار مشخصی ندارد؟ و آیا
مطابق تعهدات بینالمللی جمهوری اســامی ،دخالت دولت
در شــکلدهی به نهادهای صنفی ممنوع نیســت و نقض آن
تعهدات محسوب نمیشود؟ و آیا بهتر نیست که از سوی دولت
محترم به وزارتخانههای اطالعات و کار ابالغ شــود که نسبت
به تعیین تکلیف و ایجاد مقدمات بازگشــایی «انجمن صنفی
روزنامهنگاران» همت بیشتری گمارند؟
اما در الیحه دیگر با نام نظام جامع رسانههای همگانی در ماده
 ۲۶آمده اســت که نهضتهای اسالمی و آزادیبخش میتوانند
با «سرمایه و مسئولیت اشــخاص غیرایرانی» در ایران صاحب
رسانه شوند؛ اما در بند  ۲ماده  ۳۵اعالم شده است که محکومان
دادگاههای انقالب به اتهامات اقدام علیه امنیت و یا تبلیغ علیه
نظام (که حداکثر مجازات قانونی آن هم مشــمول محرومیت
از حقوق اجتماعی نیســت) مادامالعمر از کســب مجوز رسانه
محروم میشوند ،حال آنکه مطابق مواد  ۲۵و  ۲۶قانون مجازات
اســامی حتی محکومان به مجازاتهای سالب حیات هم اگر
حکم قطعی اعدامشان به هر نحو متوقف شود ،پس از گذشت ۷
سال ،محرومیت از حقوق اجتماعیشان پایان مییابد( .بند ج
ماده  ۲۶قانون مجازات اسالمی اشتغال به عنوان مدیر مسئول یا
سردبیر رسانههای گروهی را از جمله حقوق اجتماعی میداند).
همچنین در خصوص نحوه تشکیل «هیات منصفه» مطابق ماده
 ۶۶این قانون نقش دادستان کل کشور ،رئیس سازمان تبلیغات
اسالمی و رئیس شــورای سیاستگذاری ائمه جمعه در تشکیل
هیات منصفهای که قرار اســت به جرایم مطبوعاتی رسیدگی
کند ،چیســت؟ آیا قرار است یکبار دیگر مفهوم روشن «هیات
منصفه» بهعنوان نمایندگان افکار عمومی قلب شده و مخالفان
افکار عمومی جایگزین آن شوند؟ عجیب است که دولتمردان و
طراحان این پیشنویسها از یاد بردهاند که چه در قضیه برجام و
چه در ایام انتخابات نهادهایی چون شورای ائمه جمعه ،سازمان
تبلیغات اسالمی و صداوسیما در مقابل خواست اکثریت ملت و
با استفاده از بیت المال ایستادند .چرا اکنون باید در طرح ابداعی
دولت نقشهای تعیین کننده به این گونه نهادها در مواردی چون
تشکیل هیات نظارت بر مطبوعات و نیز تشکیل هیات منصفه
رسیدگی به جرایم مطبوعاتی داده شود؟
تغییر در ترکیب فعلی و نامطلوب هیات نظارت بر مطبوعات را
ش بینی شده
چگونه باید تفسیر کرد وقتی در میان ده عضو پی 
در ماده  ۴۲الیحه نظام جامع رسانههای همگانی حق رای تنها
نماینده مجلس با عنوان اینکه وی عضو ناظر اســت سلب شده

و رئیس شــورای سیاستگذاری ائمه جمعه و رئیس نهاد والیت
فقیه در دانشگاهها با حق رأی به ترکیب فعلی اضافه میشوند؟
آیا این تغییرات را در جهت بســط آزادیهای عمومی و تقویت
بخشهای مردمساالر نظام و در مجموع رکن رکین جمهوریت
نظام میتوان تفسیر کرد؟
در منشــور حقوق شــهروندی که هم برنامه راهبردی دولت
روحانی است و هم ســندی تعهدآور برای قوه مجریه بهشمار
میرود ،صراحتا تأکید شده اســت که «دولت باید آزادی بیان
را بهطــور خاص در عرصههای ارتباطــات گروهی و اجتماعی
و فضای مجازی ازجمله روزنامه ،مجله ،کتاب ،ســینما ،رادیو،
تلویزیون و شــبکههای اجتماعی و ماننــد اینها طبق قوانین
تضمین کند»(ماده  )۲۶و «دولت از آزادی ،اســتقالل ،تکثر و
تنوع رسانهها در چارچوب قانون حمایت میکند»( .ماده )۲۹
در بیانیهای همزمان با انتشــار منشور حقوق شهروندی اعالم
کردید که «به دستگاههای تابع قوه مجریه دستور میدهم تا برای
اجرای دقیق منشور حقوق شهروندی ،بسترسازیهای قانونی و
ساختاری و همچنین تالشهای فرهنگی و آموزشی الزم را انجام
دهند» .همچنین دستگاههای تابع قوه مجریه را مکلف کردید
که «ظرف شش ماه از اعالم این منشور ،برنامه «اصالح و توسعه
نظام حقوقی» را در حوزه مســئولیت خود با تأکید بر تحقق هر
چه بهتر حقوق شهروندی تهیه و به تصویب برسانند و هرسال،

گزارش ادواری حوزه مســئولیت خود را در زمینه پیشرفتها،
چالشها ،موانع و راهحلهای پیشنهادی ،به رئیسجمهور ارائه
دهند» .آیا اکنون باید لوایح دوقلویی که موجبات تحدید آزادی
نیمبند رسانهها را فراهم میکند و آنها را هرچه بیشتر به سوی
حکومتی شدن و دوری از عامه مردم میکشاند ،به عنوان گزارش
کار دولت دوازدهم و وزارت ارشــاد در زمینه پیگیری تعهدات
دولت در راستای منشور حقوق شهروندی تلقی کنیم؟
ختم کالم آنکه همه باید به یاد داشته باشیم آنچه ابزار پیروزی
روحانی و اصالحطلبان در انتخابات نفسگیر اردیبهشت  ۹۶بود،
از جمله مدیون تالش همین شهروند-خبرنگارها و روزنامهنگاران
بیپروانهای بود که بی پروا تکرار کردند که سالم بر آزادی .همه
به یاد داریم که رئیس جمهور محتــرم در بزرگترین میتینگ
انتخاباتی خود با صدایی رسا گفتند که «با زیرساختها کاری
خواهیم کرد که تکتک شــما جوانان با گوشــی خود ،صدا و
سیما باشــید» .ایشان اینها را گفت چرا که به درستی همه ما از
مخاطرات بلندگوهای اختصاصی و انحصاری برای منافع ملی
آگاهیم .پس در ایامی که انتظار میرود دولت با طراحی الیحهای
به ایجاد سازوکارهای الزم برای تکثر رسانههای متنوع از جمله به
عنوان رقبای صداوسیما همت کند ،فعال امیدوارم به ویژه معاونت
جدید مطبوعاتی وزارت ارشاد مانع تصویب چنین لوایحی شود،
تا زمانی که اصالحات الزم در آن معمول شود.

