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امید علی مسعودی در گفت وگو با «شرق»:
تبرئه شدن ۲ خبرنگار به  نفع مطبوعات است

 خبرنگاران طبق قانون مطبوعات عمل می کنند؟  .
من معتقدم که رفتار و کــردار خبرنگاران باید مطابق با 
قانون مطبوعات و آیین نامه آن باشــد، باالخره در مطبوعات 
مــا یک بخش نظارت بر مطبوعــات وجود دارد که معموال 
این هیئت بر تخلفات رسانه ها رسیدگی می کند؛ بنابراین اگر 
بخواهد محدودیت هایی ایجاد شود، ما محدودیت هایی در 
شرایط خاص مثل مســائل امنیت ملی یا حریم خصوصی 
داریم و طبعا نظارت هیئت نظارت بر مطبوعات که از جاهای 
مختلف حتی از قوه قضائیه صــورت می گیرد، می تواند به 

اینکه محدودیت های غیرقانونی ایجاد نشود، کمک کند.
یک سری وظایف برای خبرنگار تعیین شده و زمانی که 
یــک رویداد رخ می دهد، وظیفه خبرنگار تهیه و پوشــش 
گزارش و وظیفه عکاس تهیه عکس اســت، اگر همه چیز 
به این موضوع ختم شــود که این افراد در خارج از کشور 
آموزش دیده اند، باعث زیرسؤال رفتن حرفه روزنامه نگاری 
نمی شود؟ چون این موارد ساده ترین اتفاقاتی است که یک 
روزنامه نگار باید انجام دهد. مشکلی که ما داریم این است 
که در داخل کشور باید شرایط آموزش به همکاران مان را 
فراهم کنیم. متأســفانه در دوره دولت قبل، مرکز آموزش 
رســانه و مرکــز مطالعات و تحقیقات رســانه روشــش 
تغییر کرده اســت. نه بودجه ای بــه آن تعلق گرفت و نه 
کتاب آموزشــی ای به چاپ رســاند. این در حالی است که 
تحــوالت زیادی در عرصه مطبوعات، خبرگزاری ها و رادیو 
تلویزیون هــا رخ می دهد. وظیفه این مرکز این اســت که 
آموزش های به روز را برای خبرنگاران، سردبیران و مدیران 
مسئول بر پا کند. سال ها بود که این مرکز در کنار دانشگاه ها 
و دانشــکده های ارتباطــات، یکی از مراکــز مهم آموزش 
روزنامه نــگاری بود، البته قول داده شــده کــه دوره های 
پیشــرفته ای برای آموزش خبرنــگاران برگزار کند تا نیازی 
نباشــد که خبرنگاران ما با هزینه ســنگین ایــن دوره ها را 

بگذرانند.
 در حال حاضر به تعدادی از روزنامه نگاران این اتهام وارد   .

شده که شما اگر عکس و گزارشی از یک رویداد تهیه کرده اید، 
در خارج از کشــور آموزش دیدید، مگــر این موارد چیزهای 

ساده ای نیست که یک خبرنگار باید آن را اعمال کند؟
مــا در حال حاضــر نمی توانیــم قضــاوت کنیــم؛ چون 
نمی دانیم آن آموزش هایی که همکاران ما در خارج از کشور 

دیده اند، تا چه انــدازه از نیاز کار روزنامه نــگاری را برطرف 
می کنــد؟ اگر ما آموزش را با نظــارت وزارت امور خارجه یا 
نهادهای مردمی برقرار کنیم، این مشکالت ایجاد نمی شود. 
خبرنگاران ما باید در حین خدمت آموزش ببینند. در دوره ای 
که آقای روحانی رئیس جمهــور بودند، یکی از کارهایی که 
انجام دادند، این بود که روابط عمومی تمام استانداری ها را 
حذف کردند، عملیات تروری که در شــاه چراغ رخ داد، یک 
روابط عمومی حضور نداشــت که این اخبار را به درستی به 
ما منتقل کند. این موارد از مشکالت حوزه روزنامه نگاری ما 

است.
 بیانیه اخیری که منتشر شد، مقداری خبرنگاران را محدود   .

می کند، با ایجاد این محدودیت ما مرجعیت را به رسانه های 
بیگانه نمی دهیم و باعث نمی شود که مرجعیت از رسانه های 

داخلی ما گرفته شود؟
مدت هــا بود که من روزنامه  نمی خواندم و رســانه ها را 
دنبال نمی کردم؛ اما در حال حاضر رســانه های ما یک سری 
مطالب جدی می نویســند و گزارش هایــی را ارائه می دهند 
که کارشناســانه است. چپ و راســت بودن آنها هم فرقی 
نمی کند. در بحران هایی که مطبوعــات ما آزاد بودند، مثل 

ســال های ۱۳۲۰، ۱۳۳۲، شروع پیروزی انقالب اما متأسفانه 
بعدهــا مطبوعات مــا به دعواهای ســطح پاییــن راه پیدا 
کردند. اگــر مطبوعاتمان هم وظایف خــود را حفظ کنند و 
منتقدان هم شــرایط انتقاد را حفظ کنند، فکر می کنم که ما 

روزنامه نگاران بسیار برجسته ای داریم.
 اینکه در این ســال ها رســانه های ما نتوانستند رسالت   .

خود را حفظ کنند، به فشارهای سیاسی و محدودیت قانون 
مطبوعات باز نمی گردد؟

نه، چون قانون مطبوعات، فشــاری ایجــاد نمی کند، ما 
نتوانستیم از فرصت هایی که پیش می آید، به درستی استفاده 
کنیم. مثال مطبوعات ما دائم در حال نوشتن مطالب سیاسی 
اســت. در حالی که امســال با وجود خشک ســالی، قطعی 
برق خیلی کــم بود  اما هیچ روزنامه نــگاری به این مطلب 
نپرداخت. روزنامه نگار فقط نباید ابعاد منفی یک جامعه را 
بررســی کند. وظیفه دارد که همه موارد و همه موضوعات 
را پوشش دهد. از طرفی هم نهادها نسبت به انجام کارشان 
احساس تردید دارند؛ وگرنه اگر یک روزنامه نگار کار خودش 
را درست انجام دهد، در دادگاه هم هیئت منصفه طبق قانون 
مطبوعات می تواند از او دفاع کند. معموال مجازات هایی هم 

که در حوزه مطبوعات رخ می دهد، چندان بازدارنده نیست. 
به تازگی هم خبرنگاری نداشتیم که برای درست انجام دادن 

وظیفه  و صداقت دچار مشکل شده باشد.
 واقعا موردی نداشتیم؟  .

به هر حال ممکن است مشــکلی پیش بیاید، این مسئله 
یک اتهام است. این دوستانی که به تازگی دچار مشکل شدند، 
هنوز محکوم نشــده اند. به امید خدا در دادگاه از خودشان 
دفاع می کنند و مشــکلی هم برای شــان پیش نمی آید. این 
افراد باید در دادگاه از حرفه خودشــان دفاع کنند و اگر هم 
اتهامی وجود دارد، باید به صورت مســتند از آن دفاع کنند. 
من نمی پســندم که خیلی راحت به افراد اتهام وارد شود و 
بعد از وارد کردن اتهام جایگاه این موضوع را وارد مطبوعات 
کنیم. ترجیــح می دهــم در دادگاه وکالی خوبی مثل آقای 
کامبیز نوروزی و نعمت احمدی داشته باشیم تا این دوستان 
بتوانند یک دادخواســت خوب ارائه دهند؛ چون دفاع از این 
دو خبرنگار در صورت تبرئه شدن به نفع مطبوعات ماست، 
اگر هم محکوم شــوند، کل مطبوعات ما زیر سؤال می روند. 
البته مطمئنم کــه اتفاقی رخ نمی دهد؛ چون خبرنگاران ما 
بســیار حرفه ای هستند و هر کدام از آنها به تنهایی می توانند 

پیشنهادی برای گفت وگوی ملی (گفت وگوی مکتوب)

شــرق: چرا یک رسانه مرجع می شود؟ ســؤالی که بخش بزرگی 
از جواب آن در گرو نگاه مخاطب اســت. رسانه  هایی که بتوانند 
خوراک مخاطبان شــان را تأمیــن کنند، در آســتانه توجه قرار 
می گیرند، این خوراک چندان چیز عجیبی نیست، هر چقدر پاسخ 
به سؤال مخاطبان ســریع، دقیق و صادقانه باشد، یک رسانه را 
در وضعیت مرجع شدن قرار می دهد، رقابت دائمی که می تواند 
سبب حفظ یا حذف یک رسانه شود؛ اما این رقابت باید عادالنه 
باشد، در وضعیتی که رسانه های حرفه ای نمی توانند روایتگر یک 
بزنگاه باشند، نشان مرجع بودن به سینه رسانه   دیگری می نشیند؛ 
حتی اگر وقتی در یک بزنگاه رســانه هایی که قرار است سرعت و 
صداقت را چاشنی خبر و گزارش خود کنند، محدود می شوند و اگر 
آن محافظه کاری دائمی را کنار بگذارند، ممکن است در مرجعیت 
قرار بگیرند  اما احتماال با یک سری از مسائل مواجه می شوند که در 
صورت تبرئه شدن از آن اتهام ها می توانند مرجعیت رسانه های 
داخلی را کمابیش حفظ کنند. امید علی مسعودی، دانشیار علوم 
ارتباطات دانشــکده فرهنگ و ارتباطات، درباره این موضوع به 

گفت وگو پرداختیم که در ادامه می خوانید.

علیرضــا دباغ (باران): پــس از اعتراضات اخیر در کشــور و رویدادهای تأســف بار، لزوم 
گفت وگو میان بخش های مختلــف جامعه، برای برون رفت از وضعیت کنونی و حرکت 
در مسیر اهداف و شرایط مطلوب، ضرورت بیشتری یافته است. اما چنین گفت وگویی، یک 
فرایند اســت و نمی تواند بدون ساختار و مدت زمان مناسب خود به اجرا درآید. پیشنهاد 
من برای شــکل گیری چنین گفت وگــو و فرایندی، ضمن تالش بــرای کاهش صدمات و 
هزینه ها، با توجه به داشته ها و آموزه های فرهنگی مان، ضعف تشکیالت و کارکرد حزبی 

و تجربه های مختلف تاریخی که داشته ایم، این است:
مرحلــه اول: هر گروه و صنف غیرحکومتی، اعم از هنرمندان، ورزشــکاران، حقوق دانان، 
معلمان، کارگران، دانشجویان و اساتید دانشگاه ها و... در هر شهر، بیانیه ای از طرف گروه 
و صنــف خود، صادر کند و در آن، ضمن اعــالم آمادگی برای گفت وگوی ملی، مهم ترین 
خواسته های ملی و صنفی خود را به صورت مکتوب و با ذکر نام افراد عضو، بیان و منتشر 

کند و از میان خود، سه نفر را به عنوان نماینده انتخاب و اعالم کند.
مرحله دوم: با توجه به شرایط موجود (کاهش ارتباطات و قطعی یا کندی اینترنت)، پس 

از صدور بیانیه های مرحله اول در هر شــهر، از میان مجمــوع نمایندگان تمام گروه ها و 
اصناف، نمایندگانی که کمتر از سه نفر نباشند به عنوان نمایندگان شهر انتخاب و مشخص 
شــوند. ســپس با گفت وگو و رأی گیری، بیانیه مشــترک هر شهر، توســط این نمایندگان، 

مشخص، مکتوب و منتشر شود.
مرحله سوم: در سطح ملی، از جمع هیئت های نمایندگی شهرها، مجمع ملی نمایندگان 
تشکیل شود. مجمع ملی، خواسته های ملی تمام شهرها را بر اساس اولویت و اشتراکات 
و با رأی گیری مشخص، تدوین و طی بیانیه ای منتشر کند و از میان خود، افرادی را به عنوان 

نماینده مجمع برای گفت وگو با نمایندگان حاکمیت مشخص کند.
توضیحات: هر بیانیه در هر یک از مراحل، به صورت مکتوب و دارای شماره، تاریخ، محل و 
نام گروه صادرکننده باشد و ترجیحا نسخه ای از آن به صورت الکترونیکی نگهداری شود.

مرحله چهارم: مجمع ملی، با هدف چگونگی اجرا و دستیابی به تحقق خواسته های 
مشترک ملی با همدیگر گفت وگو کنند و از طرف دیگر، نمایندگان این مجمع، با نمایندگانی 
از دولتمردان که حاضر به گفت وگو باشــند اقدام به گفت وگــو کنند و نتایج گفت وگوها 

مکتوب و منتشــر شود. ترجیح این اســت که این نمایندگان نتیجه گفت وگوهای خود با 
نماینده دولت را، برای تصمیم گیری نهایی به مجمع ملی ارجاع دهد.

با توجه به تجربه هایی که داریم به نظرم الزم است هر بیانیه ای در هر مرحله، شامل 
خواســته های ملی در این موضوعات باشــد: ۱- سیاســت داخلی ۲- سیاست خارجی 
۳- انتخابــات ۴- قوانین مورد نظر ۵- زندانیان سیاســی و.... ترجیحــا در هر یک از این 
موضوعات، هم اقدام یا سیاستی که مطلوب است و باید انجام شود و هم اقدام و سیاستی 
که ناخواستنی است و باید کنار گذاشته شود، مشخصا بیان شود. ارزش ها و مزایای صدور 
چنین بیانیه هایی و روندی که پیشــنهاد شــد، به نظر من عبارت اند از: ۱- تقویت و ارتقای 
فضای گفت وگوی اجتماعی بر مبنای خواســته های مشــخص و مشــترک، ۲- افزایش 
انســجام اجتماعی در بخش های مختلف جامعه با افزایش همکاری و فرایندسازی و با 
کاستن از موانع درونی و بیرونی گفت وگو، ازجمله این ادعاها یا تصورات که جامعه کنونی 
خواسته های مشترک و مهمی ندارد، یا توان همگرایی و همکاری چندانی ندارد، ۳- پرهیز 
از سکون یا رفتارهای نامناسب و کاستن از هزینه ها و صدمات قابل اجتناب، ۴- کمک به 

ایجاد ساختارهای نمایندگی و دموکراتیک برای خواسته ها و اهداف اجتماعی، ۵- ایجاد 
فرصت تازه ای برای دولتمردان به منظور تأمل بیشــتر و برخورد مناسب تر با خواسته های 
جامعه و ۶- مکتوب و قابل اســتناد شــدن خواســته های ملی که ضمن پیشــگیری از 
فراموشی آنها، به تالش برای تحقق آنها و نیز ارتقای آنها در آینده (درصورت لزوم) یاری 
می رســاند. شاید الزم به گفتن نباشد که مخاطب این متن، همه افراد و گروه های جامعه 
با هر میزان از تجربه و مهارت کار اجتماعی هســتند و به همین دلیل برخی مطالب را با 
جزئیات توضیح داده ام تا روند و شیوه ای مشترک و قابل استناد توسط همه عالقه مندان به 
گفت وگو در پیش گرفته شود. در پایان، با ابراز همدردی مجدد با دیگر هم میهنان، به خاطر 
کشته شدگان اعتراض های اخیر و آرزوی سالمتی برای آسیب دیدگان، امیدوارم همگی ما، 
با وجود احساس غم یا خشمی که این روزها داریم، بتوانیم در یک روند گفت وگوی ملی 
که نیازمند هم اندیشــی، درایت، بخشش و شجاعت است، مشارکت کنیم و این پیشنهاد، 
مورد توجه و اســتقبال مردم و دولتمردان قرار گیرد و شــاهد نتایج و ثمرات آغاز و تداوم 

چنین گفت وگویی باشیم.

سه شنبه
۱۷ آبان ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۱۵

گــــزارش

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
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ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

رشــته کوه جهــان ۹- افراشــته- تابنــاک- سپاســگزار
۱۰- سرمشــق- اندوه کسی را کاســتن- دیوانه ۱۱- نشانه 
مصدر جعلی- شــادمانی- شوفر ۱۲- هنرمند دوربین به 
دســت- جایگاه مرشد در گود زورخانه- آسوده ۱۳- روی 

دوش  اندازنــد- قدرت و نیرو- از دالیل پوکی اســتخوان 
۱۴- نویسنده و کارگردان مجموعه تلویزیونی نوستالژیک 
بوعلی ســینا- گریــزگاه ۱۵- آواز آهنگیــن- هــر داروی 

نرم کننده مزاج- در هر زمان افقی: 
 ۱- کال- رســیدگی به دعوی توسط قاضی- تصویر 
۲- از خواهــران برونته- ســخنان بی پایه و اســاس- 
تفسیر کردن ۳- سراینده مجموعه شعر دشنه در دیس- 
معطر- یک پای ثابت ســاالد ۴- صبور- اندیشمندان- 
نام آذری ۵- از زیبایی های آسمان- جنگ و پیکار- پاره 
و جــدا کردن ۶- کــوزه آب- مطالعه اجمالی- آماس 
۷- پیش شــماره تلفــن- بخــش مراقبت هــای ویژه 
بیمارستان- ســهل انگاری ۸- نهایت آرزو- گردش در 
میان باغ- آغشته به رنگ ۹ -از حواریون- جانوری که 
دمــای بدنش تابع دمای محیط باشــد- آیینی مبتنی 
بر تعالیم بودا ۱۰- پریشــان- لشکر مخلص خداست- 
چراغ نفت ســوز قدیمی ۱۱- سرشت و نهاد- اشاره به 
نزدیک- رفیق مشــهدی ۱۲- درخــت انگور- پروتئین 
گیاهی- بیــزار ۱۳- لطافت- زبان عربی- همیشــگی
 ۱۴- نخســت وزیری- شاه پیشدادی- ســراب دیدنی 
کنــگاور ۱۵- حیله- پزشــکی کــه دوره تخصصی را 

می گذراند- حبه ترش انگور 
عمودی: 

انصــاف  زن-  خدمتــکار  ۱- صبحانه نخــورده- 
دارد ۲- ضمیــر متکلــم وحــده- کنایــه از بی چیز و 
گرسنه بودن است ۳- بینش- هرکه شد ... دل در حرم 
یار بماند- اولین قوم  ایرانی ۴- رهرو- روییدن- آســان
۵- خیالباف- سایبان چشــم- نشانه صفت تفضیلی
۶- بله روســی- دیروقت شــب- ســتاره ای روشن در 
نیمکره جنوبی آســمان ۷- به زور کســی را به کاری 
واداشتن- بی اعتنا به قید و بندها- معروف ۸- موجود 
خیالی- از انــواع غذاهای پلویی ایرانی- طوالنی ترین 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

   جدول ۴۳۵۸      طراح: بیژن گورانی
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 حل جدول  ۴۳۵۷

   سودوکو سخت ۳۳۵۴

   سودوکو ساده ۳۳۵۴

گزارش خبرگزاری قوه قضائیه، میزان
 از وضعیت حضور وکالی محمد قبادلو در دادگاه

شــرق: ۱۱ روز پیش اولین دادگاه رسیدگی به اتهامات بازداشت  شدگان اعتراضات 
اخیر به ریاســت قاضی صلواتی برگزار شــد. متهم این دادگاه محمد قبادلو بود و 
طبق گزارش ها «امیر رئیسیان» که وکیل تعیینی متهم بود، اجازه حضور در دادگاه 
برای دفاع را نیافت. خبرگزاری میزان به تازگی گزارشــی از این دادگاه منتشر کرده 
که نکات درخور توجهی دارد. میزان نوشــته قبادلو متهم به افســاد فی االرض از 
طریق اقدام گســترده علیه مأموران موتوری نیــروی انتظامی با اصابت خودروی 
ســواری پیکان سفید رنگ شده اســت که بنا بر گفته این رسانه، اقدام وی منجر به 
شهادت استوار فرید کرم پور حســنوند و مجروح شدن پنج مأمور دیگر پلیس شده 
است. در گزارش میزان اشاره ای هم به حضور وکالی قبادلو شده که در ادامه عینا 

گزارش خبرگزاری قوه  قضائیه را می خوانیم:
با توجه به اینکه اتهامات قبادلو مبنی بر قتل عمد، ایراد صدمه عمدی منجر 
به شکستگی نسبت به سایر شــکات، اقدام به قتل عمدی سایر شکات که زنده 
مانــده بودند، از طریق برخورد با خودرو و تخریب وســایل نقیله ناجا در دادگاه 
کیفری یک رســیدگی می شود، وکالیی که خانواده وی انتخاب کردند، در جریان 
این پرونده حضــور دارند و می توانند طبق قانون از موکل خود دفاع کنند. نکته 
مهم این اســت که بحث قصــاص متهم هم در همیــن دادگاه مطرح و مورد 

پیگیری است.
طبق قانون و در آغاز تحقیقات مقدماتی، قاضی پرونده به محمد قبادلو اعالم 

می کند که توانایی اخذ وکیل دارد یا خیر؟
قبادلو مدعی می شــود کــه توانایی اخذ وکیل ندارد و خطــاب به قاضی بیان 
می کند قوه قضائیــه برای وی وکیل انتخاب کند. قاضی هم طی مکاتبات موجود 
طبق تبصره ماده ۱۹۰ از مرکز مشــاوران قوه قضائیه برای قبادلو درخواست وکیل 
می کند. در این مرحلــه خانواده محمد قبادلو دو وکیــل (مهدخت دامغان پور و 
امیر رئیســیان) را برای پرونده وی معرفی می کنند. با توجــه به ابعاد امنیتی این 
پرونــده و اجرای تبصره ماده ۴۸ (انتخاب وکالی مــورد تأیید رئیس قوه قضائیه) 
وکالی معرفی شــده توسط خانواده قبادلو، صالحیت دفاع از وی در پرونده افساد 
فی االرض را که در دادگاه انقالب رســیدگی می شــود، ندارند امــا حضور آنها در 
پرونــده کیفری محمد قبادلو مانعی نــدارد و وکالی تعیینی می توانند از اتهامات 
انتصابــی وی در دادگاه کیفری یک دفاع کنند. در آخرین جلســه دفاع مربوط به 
پرونده کیفری محمد قبادلو در دادسرا، هر دو وکیل انتخابی (مهدخت دامغان پور 
و امیر رئیســیان) حضور داشتند. در این جلســه که حدود سه ساعت طول کشید، 
وکیل رئیسیان مدعی شد که موکل وی دچار بیماری دوقطبی است و تعادل روانی 
ندارد و در زمان حرکت به ســمت مأموران از خود اراده ای نداشــته است. پس از 
صحبت هــای وکیل، بازپرس پرونده در حضور وکال از متهم درباره بیماری روانی و 
دوقطبی سؤال می پرسد. محمد قبادلو اعالم می کند سال ۹۴ متوجه بیماری خود 
شده اما پیش از این در بیمارستانی برای درمان بستری نبوده است، فقط گهگاهی 
به پزشــک مراجعه می کرده اســت و آخرین درگیری یا نزاع وی هم برمی گردد به 

سال اول دبیرستان.


