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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠٢٠ اپريل ٠۵

  

 !»گذاری اجتماعی فاصله «ۀسانسور جديد در اير ان به بھان
و اکنون با تشديد بحران کرونا در ايران، خبررسانی آزاد در تمام عمر حاکميت جمھوری اسالمی ممنوع بوده است 

ھای اجتماعی را نيز تحت تعقيب  ھای چاپی را تعطيل کند و فعالين شبکه حکومت تصميم گرفته است کليه روزنامه

  .دھد ی قرار پوليس

وغ و کند، بلکه با در گيری شيوع ويروس کشنده کرونا عمل نمی حکومت اسالمی ايران، نه تنھا به وظايف خود در پيش

 عليه ايران، رسما سپاه پاسداران و ارتش و ساير نيروھای سرکوبگر خود امريکاپنھان کار و توجيه جنگ بيولوژيکی 

ه و سربازان گمنام امام زمان و وزارت اطالعاتتش نيز ئيھا آورده و دستگاه سانسور و اختناق و قوه قضا را به خيابان

  .دارند ای از سرکوب و تھديد مردم دست برنمی لحظ 

مير در اثر کرونا در سراسر دنيا بين دو تا دو و نيم درصد است، اين رقم در ايران بر اساس  و در حالی که نرخ مرگ

  .مير بعد از چين و شده باالی پنج درصد است؛ باالترين نرخ مرگ آمارھای رسمی اعالم

دھنده  بود امکانات درمانی در ايران باشد، نشانکه ناشی از ن اين تفاوت فاحش به نظر بسياری از کارشناسان بيش از آن

 سؤالتعداد بھبود يافتگان ھم نقطه تاريک ديگری است که آمار ايران را زير . کاری است آمار غلط دولتی و پنھان

 . برد می

ن ای که آمار متناقض کرونا بر اعتماد عمومی در ايرا  در گزارشی که درباره ضربهZDF المانشبکه دو تلويزيون 

ھا  وارد کرده، از قول يک پزشک که نخواسته نامش فاش شود نوشته که از طرف سپاه پاسداران به پزشکان بيمارستان

 .شود که درباره کارشان و نيز آمار بيماران مبتال به کرونا سکوت اختيار کنند ھنگام ورود و خروج ھشدارداده می

اند که علت مرگ را چيزی غير از  واردی مجبورشان کردهاين گزارش از قول پزشکان ديگری نيز نوشته که در م

 .کرونا ثبت کنند

 ھزار نفر از بيماران مبتال به سرطان و ۵٠٠کم  کريم ھمتی، سرپرست جمعيت ھالل احمر، از افزايش مشکالت دست

  .مواجه ھستند» خطر جدی«بيماران خاص در بحران کرونا خبر داد و گفت که اين افراد با 
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خيرين به «:  حالی که وزارت بھداشت با کمبود حدود دو ھزار دستگاه تنفس مصنوعی مواجه است، او گفتچنين در ھم

 کشور دنيا در ٢۴ ئیھای اھدا ھمتی از کمک ».اند که صد دستگاه ونتيالتور خريداری کنند اند و قول داده کمک آمده

  .بحران کرونا به ايران به صورت نقد يا اقالم امدادی خبر داد

  
 نفر را به طور رسمی اعالم کردند و تعداد ٣٢٩۴، مرگ ١٣٩٩ فروردين ١۵مقامات جمھوری اسالمی تا روز جمعه 

اين آمار در حالی است که يک مقام سازمان بھداشت جھانی گفته است .  نفر رسيد١٨٣ ھزار و ۵٣کل مبتاليان ھم به 

   کرونا تنھا يک پنجم مبتاليان واقعی است آمار اعالم شده مقامات ايران درباره مبتاليان به ويروس

 بيمار ٢٧١۵ گذشته ٢۴به گفته کيانوش جھانپور، رئيس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بھداشت، طی 

 نفر از بيماران مبتال به اين بيماری در کشور جان خود را از ١٣۴ شدند و ئی در ايران شناسا١٩جديد مبتال به کوويد

 .دست دادند

. اند  نفر جان باخته٧٣٩١ نفر به ويروس کرونا مبتال شده و ٩۶۵ ھزار و ٢٧۶ امريکا فروردين در ١۵ا روز جمعه ت

 .ترين تعداد بيمار مبتال به کرونا را در جھان دارد  بيشامريکا

 نفر و شمار  ھزار٢۶ ميليون و ١بنا بر آخرين آمار منتشر شده، شمار مبتاليان به کرونا در سراسر جھان به بيش از 

ترين  چنان بيش  ھم، فروردين١۵، اسپانيا و ايتاليا جمعه امريکا.  ھزار نفر رسيده است۵۴باختگان آن به بيش از  جان

  .بندی جھانی قرار گرفته است شمار مبتاليان در جھان را دارند و ايران نيز در جايگاه ھفتم رتبه

 مرگ، ٩١۵ ھزار و ١٣ان را به ثبت رسانده است اما ايتاليا با ثبت ترين شمار مبتالي  بيشامريکااگرچه اياالت متحده 

 .باختگان را در سراسر جھان دارد بيشترين شمار جان

که  در حالی. چنان ادامه دارد ن حکومت اسالمی درباره وضعيت شيوع بيماری کرونا در ايران ھممسؤوال ئیگو تناقض

تر  ن ديگر نسبت به شيوع بيشمسؤوالگويد، برخی از  ی سخن میحسن روحانی از بھبود شرايط و از گشايش اقتصاد

  .کنند بيماری کرونا در ايران ابراز نگرانی می

تھران ھنوز در شرايط «: شھر تھران رسما اعالم کرده است عليرضا زالی، فرمانده عمليات مقابله با کرونا در کالن

 ». کرونا نيستکنترولمطلوب 

در (تعداد آمار مبتاليان «: چھارم آوريل به نقل از زالی نوشته است -  فروردين١۶روز شنبه » فرارو«خبرگزاری 

 ».کاھش نيافته است) شھر تھران کالن

دھد به  شھر تھران در تصويری که از وضعيت ابتال به کرونا در اين شھر می فرمانده عمليات مقابله با کرونا در کالن

 .معتادان و بازگشت مسافران نوروزی: نا اشاره کرده استتر بيماری کرو دو عامل مھم در افزايش بيش

تر اين بيماری در  تواند باعث شيوع بيش ھای پزشکی از سوی معتادان می به باور زالی، عدم رعايت مقررات و توصيه

 .سطح شھر تھران گردد

وری معتادان در تھران تنظيم شده آ  برای جمعئیھا فرمانده عمليات مقابله با کرونا در تھران اعالم کرده است که برنامه

 . خواھند شدئیھا با ھمکاری نيروی انتظامی و شھرداری تھران اجرا او گفته است که اين برنامه. است
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رسانه  . صداوسيمای حکومت اسالمی جان مردم را به بازی گرفته استبينيد  می زير ھمين مطلبفلمبا اين وجود در 

کافی است يک نفرشان . خاطر يک تب سنج وسط شھر به صف کرده است فقط به مردم را در ،دولتی در اين شرايط

  !  بازی گرفتن تا يک گزارش تبليغاتی بسازند،مبتال به کرونا باشد تا جان صدھا نفر را به خطر بيفتد

ين اعالم کرد  فرورد١٢شنبه  رسانی ستاد ملی مقابله با کرونا سه کميته اطالعدر چنين شرايطی بحرانی و فاجعه انسانی، 

: در اين اطالعيه گفته شده. شود  در ايران چاپ نشريات کاغذی متوقف می١٩برای جلوگيری از شيوع بيماری کوويد 

ای از افراد از خبرنگاران تا فعاالن صنعت  که انتشار مطبوعات و نشريات کاغذی مستلزم فعاليت مجموعه نظر به اين«

تر بيماری منجر شود لذا در راستای  صورت بالقوه به شيوع بيش کن است بهچاپ و توزيع خواھد بود و اين روند مم

گذاری مصوب ستاد ملی مقابله با کرونا، نسخه کاغذی نشريات تا پايان اين طرح چاپ  عمل به الزامات طرح ملی فاصله

برای «ھای مکتوب خواست  رسانی ستاد ملی مقابله با کرونا در ادامه اين اطالعيه از رسانه کميته اطالع» .نخواھد شد

ھای  رسانی و کارکرد آموزشی مقابله با کرونا تمام ظرفيت خود را در فضای برخط و شبکه تقويت جريان اطالع

  .به کار گيرند» اجتماعی

 فروردين ١۶ھا و نشريات کاغذی در ايران از روز  بر اساس اين تصميم قرار است که توقف چاپ و توزيع روزنامه

در اطالعيه ستاد ملی مقابله با کرونا تصريح شده است که اين تصميم بنا بر توصيه وزارت بھداشت، .  شودئیاجرا

 .درمان و آموزش پزشکی اتخاذ شده است

است و » گذاری اجتماعی فاصله«ھا نقض توصيه  ستاد مقابله با کرونا مدعی شده است که انتشار نسخه کاغذی روزنامه

 . بيماری کرونا در کشور گرددتواند منجر به شيوع بيشتر می

در عين حال . ھا ادامه خواھد يافت  فروردين انتشار نسخه ديجيتال اين روزنامه١۶اين ستاد اعالم کرده است که از روز 

ھای  و شبکه) برخط( درخواست شده است ھمه توان و ظرفيت خود را در فضای آنالين» ھای مکتوب روزنامه«از 

 .اجتماعی به کار گيرند

ھای مذھبی از  اند که ھنوز شھر قم مملو از توريست را پيش کشيده» گذاری اجتماعی فاصله«ر حالی اين ادعای د

. جا آغاز شد و سپس به ساير شھرھای ايران سرايت کرد شھری که کرونا نخست آز آن. کشورھا و شھرھای ديگر است

 . کشور طلبه وجود دارد١٣٠کم از  ھای علميه قم دست در حوزه

شود که در   میئیھا در شرايطی اتخاذ و اجرا ھای کاغذی روزنامه چنين تصميم مبنی بر توقف انتشار و توزيع نسخه مھ

چنان ادامه دارند و روشن نيست که چرا توصيه  ھای توليدی و خدماتی ھم ھا، فعاليت بسياری از ديگر عرصه

 .شود ھا نمی شامل حال اين بخش» گذاری اجتماعی فاصله«

ھا نيز عمال بر دامنه مشکالت  چنين فيلترينگ بسياری از رسانه ھای اجتماعی و ھم ن بر آن موضوع سانسور شبکهافزو

 .افزايد ھای کاغذی می ناشی از توقف انتشار روزنامه

غذی در ايران ھشدار ھا و ساير نشريات کا ھا به توقف انتشار روزنامه  روزنامه شرق در نخستين واکنشمسؤولمدير 

  .آفرينی در کانون يک بحران است شود و اين به معنای بحران نگاران بيکار می داد که بسياری از روزنامه

) ايسنا(  فروردين در مصاحبه با خبرگزاری دانشجويان ايران١٢شنبه   روزنانه شرق سهمسؤولمھدی رحمانيان، مدير 

  :گفت

االن بحث ارتزاق است .  فراتر از اشتغال استمسأله از کار بيکار شود، چرا که يک نفر ھم در اين شرايط خاص نبايد«

 اين است که يک نفر نان داشته باشد که بخورد، به ھمين دليل مسأله.  اين نيست که يک نفر شغل داشته باشدمسألهو 

 ».نبايد اين باب بسته شود
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 سر مديريت بحران کرونا در ايران در ادامه مصاحبه با چشمی به باال گرفتن اختالفات جناحی بر رحمانيان با گوشه

  :ايسنا گفت

ای نيست و تقابلی است؛ پس اين  ، مواجھه ھمدالنهمسألهمواجھه صدا و سيما با اين . اين تصميم به نفع دولت نيست«

با اين کار دولت . گر باشند توانند به دولت در عرصه رسانه کمک و ياری ھای مکتوب ھستند که می ھا و روزنامه رسانه

  ».کند اين کمک را ھم از خودش دريغ می

با باال گرفتن دعواھای جناحی، محمد باقر قاليباف، شھردار سابق تھران و نماينده منتخب در مجلس شورای اسالمی، در 

مان س جمھوری را به کتئي در کشور، ر١٩ھای دولت روحانی در مقابله با شيوع بيماری کوويد  انتقاد از سياست

س ئيزمان ابراھيم رئيسی، ر ھم. متھم کرده بود» نيروھای جھادی«بينی غيرکارشناسی و عدم استفاده از  واقعيت و خوش

  .يت شيوع کرونا در فاصله بين بھمن تا اواسط اسفند سال گذشته را متوجه دولت کردمسؤوله ھم ئيقوه قضا

 ١٠ تا ۶ در ايران نشريات کاغذی حدود ١٩بب شيوع کوويد رحمانيان در ادامه مصاحبه با ايسنا اعالم کرد که به س

  : شرق گفتمسؤولمدير . کردند حال دخل و خرج می اند و با اين درصد افت فروش داشته

  ».بينيم اگر نتوانيم روزنامه را بفروشيم و شرايط فراھم نباشد که روزنامه را چاپ و منتشر کنيم، آسيب جدی می«

بار ديگر ردپای انحصار و قدرت ناشناسان را در  يکی جلسات ستاد عالی مقابله با کرونا يک از ئیاخير انتشار ويدئو

خواھد که در طول  س صداسيما میئيعسگری ر در اين جلسه حسن روحانی از علی. حکومت اسالمی برجسته کرد

دم از اين طريق خريد کنند و صورت رايگان تبليغ کند تا مر  که فروش اينترنتی دارند بهئیھا بحران کرونا برای شرکت

ھا شکايت  از آن» توسکا«گويد اگر چنين کاری کنند شرکت  از خانه بيرون نروند و رئيس صداوسيما در پاسخ می

  !خواھد کرد

 تاسيس شده که با توجه به ١٣٩۶ مھرماه ١۶است در تاريخ » وکار ايرانی توسعه کسب«که مخفف عبارت » توسکا«

  داران آن سه شرکت ديگر ھستند  شرکت درجه پنجم است که سھامھا يک نامه شرکت نئيآ 

ای ميان شرکت مادر با   فرمان امام ھفت نھاد صوری قرار دارند که تنھا نقش واسطهئیبين توسکا و ستاد اجرا

يت س صداوسيما را از شکائي ست که ترس رئیکنند و نمونه روشن اين ادعا ھمين ويدئو ھای مختلف را ايفا می فعاليت

س صداوسيما که خود ئيداران بود قطعا ر دھد زيرا اگر توسکا واقعا يک شرکت رده پنجم با آن سھام توسکا نشان می

  .ست ھرگز چنين از شکايتش ھراس نداشت که در جلسه علنی نام آن را به زبان بياورد منصوب رھبری

اندازی شده در حقيقت ابزار  فرمان امام راه ئیاپليکيشن روبيکا ھم که توسط يک شرکت ديگر وابسته به ستاد اجرا

انحصار توسکا بر صداوسيماست که بارھا در دعواھای جناحی مورد اعتراض آذری جھرمی وزير ارتباطات قرار 

گرفته و عالوه بر جھرمی تعدادی از نمايندگان مجلس ھم دنبال تحقيق و تفحص از قرارداد توسکا با صداوسيما بودند 

  .سه مجلس اعالم وصول نشدئيوسط ھيات رکه آن طرح نيز ت

گذاری توسعه نور  سرمايه«و شرکت » ارتباطات سيار«، شرکت »نقش اول کيفيت«بر اساس اسناد رسمی، شرکت 

  .دار اصلی اين شرکت ھستند ، سه سھام»دنا

ھام دارد، نخ که در ھر دو شرکت ديگر س» شرکت ارتباطات سيار«. ھا مثل يک شبکه در ھم تنيده ھستند اين شرکت

شرکت مخابرات «، »گسترش الکترونيک مبين«داران اين شرکت گرفته شود، به سه نام  اگر رد سھام. تسبيح است

  .رسد می» گذاری مھر اقتصاد مبين سرمايه«و » ايران



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

گروه توسعه ساختمان «، »گروه توسعه انرژی تدبير«عبارتند از » گسترش الکترونيک مبين«داران شرکت  سھام

بازوی » ھلدينگ تدبير«. ھستند» ھلدينگ تدبير«اين سه شرکت متعلق به . »گروه توسعه اقتصادی تدبير«و » بيرتد

  .شود ای محسوب می هللا علی خامنه ترين نھاد اقتصادی زير نظر دفتر آيت  فرمان امام است که مھمئیاقتصادی ستاد اجرا

دار يکديگر ھستند و  ھا سھام عمده اين شرکت. يگر واسطه ھستندبنابراين بين توسکا و دفتر رھبر، چھار نھاد اصلی د

  .اند مثل تارھای يک شبکه عنکبوتی به ھم وصل شده

توسکا تمامی «: آمده است»  گسترش الکترونيک مبين« ھيات مديره توسکا شرکت ١٣٩٧ اسفند ٢٢  در بخشی از بيانيه

، برنده باش، کودک شو، فرمول يک، نود، حاال خورشيد، به خانه ای چون خندوانه ھای پربيننده ھای توليد برنامه ھزينه

 ٧٩در مجموع ... ھای داخلی و خارجی و ساز، فوتبال گرديم، عصر جديد، تب تاب، جام جھانی، ماه عسل، ستاره بر می

  ».پردازد برنامه تلويزيونی را می

 ميليارد ١۵٠، ٩٧اند که سال   مورد ادعا کردهھا مشخص نيست ولی در يک گذاری توسکا برای اين برنامه مبلغ سرمايه

خوبی  ھا که ستون فقرات صداوسيما ھستند، به دقت در اسامی اين برنامه. اند ھا ھزينه کرده تومان برای توليد اين برنامه

ه پويا ھای کودک که از شبک تيم توسکا در حوزه توليد برنامه .ترين توليدکننده صداوسيما است دھد توسکا مھم نشان می

  .اند اندازی کرده و انحصار توليد را در دست گرفته تاک را راه شود نيز شرکت تين پخش می

 چون ئیھا فلمکننده در تامين سرمايه  توسکا پس از صداوسيما وارد سينما و شبکه نمايش خانگی شده و در قالب تھيه

  .حضور داشته است» زده خواب«و سريال » ٢ماجرای نيمروز «

 ٩٨ شھريور ٢۵در گزارش . ھا نيز تا حدودی  در انحصار توسکا است  آپ رھای اينترنتی و استارتکسب و کا

دو اپراتور اصلی تلفن ھمراه و شرکت توسکا در صداوسيما، گلوگاه شبکه توزيع «: ُروزنامه خراسان آمده است

 درصد درآمدھای ٩٠ درصد سھام و ٣٣ درصد ارزش برند، ۵٠ھا گاھی تا  آن. اند ھا را در اختيار گرفته استارت آپ

  ».دھند ھا نمی دارند و باز ھم اجازه تبليغات تلويزيونی به آن وکارھا را برمی کسب

کند و ھر روز  رود، سھام و سودشان را قبضه می ھا می ھا در تلويزيون سراغ آن آپ توسکا برای معرفی کردن استارت

  .ردگي  خود میکنترولتری از بازار را در  بخش بيش

در جريان اين پرونده، محمدجواد . يک نمونه ديگر ماجرای خدمات ارزش افزوده به مشترکان تلفن ھمراه است

اند و از   ھزار ميليارد تومان از جيب مردم درآمد داشته١٣ھای فعال اين حوزه،  جھرمی اقرار کرد برخی شرکت آذری

دادن مردم از  ھا برای جذب و فريب تبليغات اين شرکتبخش مھمی از . اند  ھزار نفر کالھبرداری کرده۵٠٠حدود 

  .ھای صداوسيما صورت گرفته است طريق برنامه

پيش . کند ھای ارزش افزوده را تعطيل می گرداند و کل سرويس ھا را بر می  وعده داد که پول٩٨ آبان ١۵جھرمی  آذری

س قوه ئيسی، ريای و ابراھيم رئ س دفتر خامنهئينی، رای به محمدی گلپايگا ھای فعال در اين حوزه، نامه از آن اما شرکت

ھا  ای به اين پرونده، نه پيگيری وزارت ارتباطات ادامه يافت و نه به شکايت با ورود دفتر خامنه. ه نوشته بودندئيقضا

  .رسيدگی شد

ھای ناشی  زشی در تعطيلیھای آمو ھای داخلی برای فعاليت رسان يک نمونه جديدتر نيز، اجبار مدارس به استفاده از پيام

  .از بحران کرونا است

، يکی »روبيکا«و » سروش«، »گپ آی«، »گپ«، »بله«ھای داخلی  ھای رسان مديران مدارس مجبور ھستند از بين پيام

گپ نيز در اختيار  عالوه بر روبيکا، اپليکيشن آی. شوند) شاد( آموزان را انتخاب کنند و بعد وارد شبکه اجتماعی دانش

  . فرمان امام استئید ستاد اجرابان
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کند،   فرمان امام به صداوسيما تنھا به چشم محل درآمد نگاه نمیئیدھد که ستاد اجرا ھا به خوبی نشان می اين نمونه

دھی و  تر از ھمه در سازمان  و مھم.تر، ايجاد انحصار و حذف رقبا است ھای بزرگ ھا ابزار رانت تلويزيون برای آن

  .يز نقش مھمی دارداجرای سانسور ن

اش را از مصادره اموال  گردد، عمده منابع مالی اوليه  باز می١٣۶٨ فرمان امام که سابقه تاسيس آن به سال ئیستاد اجرا

  . داشتئی دارادالر ميليارد ٩٣ طبق گزارش خبرگزاری رويترز ١٣٩٣به دست آورد و سال 

ھا جای بنياد  ھای اقتصادی داشته و در بسياری از پروژه ای در حوزه اين ستاد که در پنج سال اخير، جھش گسترده

کار آن   پيمان–بازوی دالل : تعاون سپاه پاسداران و بنياد مستعضفان را گرفته است، دو بازوی اقتصادی اصلی دارد

  .است» گروه برکت« خير آن، -است و بازوی دالل » گروه تدبير«

کند و ھم وظيفه تامين عمده ھدايای رھبر را بر عھده دارد که  تامين میای را  اين ستاد ھم بخشی از خرج دفتر خامنه

در واقع ھم نقش جيب رھبر را بازی . شوند  چون زلزله و سيل توزيع میئیھا معموال با تبليغات گسترده در بحران

  .کند و ھم خزانه دفترش است می

حوزه دارو وارد عمل شد، » !نجات؟«ھا برای  ريمھای وابسته به اين ستاد، گاھی ھم در بحران دارو پس از تح شرکت

  .شده است» سلطان دارو«اندازی کرد و االن   بزرگ راهئیھای خصوصی را خريد، يک شھرک دارو برخی از شرکت

ساز وارد  ھای داخلی را خريد، خودش ھم ده دستگاه ماسک در دوران کرونا ھم اين ستاد، ظرفيت توليد برخی شرکت

  .ايران است» ان ماسکسلط«کرد و االن 

 ئیچون محمد مخبر و محمدجواد ايروانی از نزديکان بيت رھبر ھستند ولی عمده مديران اجرا مديران ارشد اين ستاد ھم

اين نھادھا مانند علی نيکزاد، غالمحسين نوذری، مھرداد بذرپاش و کاوه اشتھاردی، از مديران ارشد و ميانی دولت 

ای، به مديران اصلی بدل  اند و حاال در شبکه اقتصادی دفتر خامنه از نظر سياسی از او بريدهنژاد بودند که ظاھرا  احمدی

  .اند شده

ھای اين شبکه بزرگ است که بايد خرج و دخل نھادھای زير نظر  شرکت توسکا، تنھا يکی از ابزارھای تامين ھزينه

س صداوسيما بايد از چنين شرکت و ئير. روی قدس سپاهای را جور کنند، از دفتر نشر آثارش گرفته تا ني هللا خامنه آيت

  .ای حساب ببرد شبکه

 
 در شرايطی اتخاذ شده است که مردم بيش از ھر زمانی به نسخه چابی ،ھا ھا و چاپخانه اين تصميم تعطيلی روزنامه

صورت روزانه منتشر و  که بهنشينی، نياز دارند  رسانی به مردم و خانه ھا با توجه به اھميت بسيار زياد اطالع روزنامه
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گونه که ستاد ملی کرونا در ايران مصوب کرده است، جلو انتشار نسخه کاغذی  با اين حال اما آن. شود توزيع نيز می

 . ھا را بگيرد روزنامه

 عليرضا بختياری،. ھا نيز ھمراه شده است  روزنامهمسؤولاين تصميم البته با انتقاد و مخالفت تعدادی از مديران 

به دليل کرونا طبيعی : گويد باره می در اين» شرق« با ئیوگو  روزنامه دنيای اقتصاد در ھمين مورد در گفتمسؤولمدير

نديده بلکه الشعاع قرار گيرد اما در اکثر کشورھا اصل توليد آسيب  ھای اداری، توليدی و اقتصادی تحت است که فعاليت

چنين کارھای  ھم. اند گذاری کرده گذاری اجتماعی و فيزيکی شکل گرفته است و مردم را ترغيب به اين فاصله فاصله

ھای مکتوب  اما درباره بحث رسانه. اداری و سازمانی که امکان دورکاری دارند نيز به اين شکل در حال انجام است

کردن نيست، در ھمان شرايط  رسانی حتی در بدترين شرايط ھم قابل تعطيل چند نکته وجود دارد؛ اول اينکه بحث اطالع

 .رسانی کند و به مردم موضوعات و نکات مھم را برساند بد و بحرانی ھم باالخره بايد رسانه ای باشد که اطالع

 که کرونا در یامريکائ و ئیدر حال حاضر در کشورھای اروپا: گويد چنين می  ھم، روزنامه دنيای اقتصادمسؤولمدير

ھا به نشر و توزيع خودشان  ھای چاپی و ملی آن ھا مثل ايتاليا و اسپانيا شيوع زيادی پيدا کرده، رسانه برخی از آن

ھای سراسری ايتاليا در حال توزيع  به عنوان مثال ھمين االن روزنامه. دھند و مشغول به کار ھستند چنان ادامه می ھم

ھا  دھند از طريق بخشی از سوپرمارکت ھای مطبوعاتی ما در ايران انجام می کيوسکدر اين کشورھا کاری که . است

ھا را ھم مانند بخشی از مايحتاج  ھا در اين شرايط رسانه آن. کنند شود که وسايل ضروری مردم را توزيع می انجام می

ھا ھستند و از طريق  ترک روزنامهالبته تعداد زيادی از مخاطبان در اين کشورھا نيز مش. کنند ضروری مردم توزيع می

 .رسانند ھا می پست و سيستم توزيع، روزنامه را به دست آن

طور در ايران منبع  نبايد فراموش کرد که بخش زيادی از مردم در ھمه کشورھا، و ھمين: بختياری در ادامه افزود

رسانی به اين بخش از مردم را  عتوان اطال ھای چاپی است و نمی ھا و مجالت و رسانه شان، روزنامه اصلی خبری

شود و  ھای مکتوب توليد می ای و خبری در بخش رسانه ای از محتوای رسانه در کشور ما که بخش عمده. متوقف کرد

رسانی کشور را با  تواند فضای اطالع ھای چاپی می رسد، تعطيلی رسانه در ادامه به بخش آنالين و فضای مجازی می

ھای مکتوب در   بر ھمين اساس من معتقدم اصل اين تصميم و رويکرد که چاپ و توزيع رسانه.خأل و مشکل مواجه کند

 .اين شرايط ممنوع بشود، رويکرد نادرستی است

شخصه تصورم اين است که در وضعيت کنونی و با شيوع بحران بزرگ  به:  دنيای اقتصاد در ادامه گفتمسؤولمدير

از طرفی نبايد فراموش کرد که به ھر حال . تر استفاده کرد سازی بيش  و فرھنگھا برای آگاھی کرونا بايد از روزنامه

ھرچند من . راحتی نداد خود رسانه ھم يک صنعت است و بايد به اين چشم به آن نگاه کرد و دستور تعطيلی آن را به

است، نبايد به دليل کرونا رسانی  معتقدم حتی اگر صنايع ديگر ھم محدود و تعطيل شوند، اين صنعت را که کارش اطالع

 .تعطيل کرد

ھای   ربطی به بحران کرونا ندارد و زنجيره ای از سياستترين ، کمھای چاپی خيلی روشن است که تعطيلی رونامه

ھای  ھا و شبکه ، با بستن روزنامهشود که در اين شرايطی بحرانی ارتجاعی و سانسور حکومت اسالمی محسوب می

خواھد  گونه که حکومت دلش می سيما قرار دھند و آن و  چون صدائیھا ا را در انحصار رسانهاجتماعی سعی دارند خبرھ

  .اخبار و گزارشات را منتشر کند

 عکاس و خبرنگار   فروردين در گزارشی اعالم کرده است که مھدی بحری،۵شنبه  سازمان حقوق بشری اھواز روز سه

 ميليوين تومانی در ۶٠٠اش در سپردن وثيقه  و به دليل ناتوانی خانوادهآزاد که در اعتراضات آبان ماه گذشته بازداشت 

 .برد، به ويروس کرونا مبتال شده است  سر می حال حاضر در زندان مرکزی اھواز به
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ن زندان مرکزی اھواز به فراگير شدن اين ويروس و به خطر مسؤوالتفاوتی  اين سازمان ضمن ھشدار دادن نسبت به بی

از اين زندان شده » زندانيان سياسی و غيرخطرناک«دانيان در اين زندان، خواستار آزادی فوری تمامی افتاد جان زن

 .است

 فروردين با انتشار متنی در توئيتر ۴شنبه  س خبرگزاری صداوسيما، روز دوئي ر از سوی ديگر سيد مھرداد سيدمھدی،

 .اری کرونا خبر داد نفر از خبرنگاران اين مجموعه به بيم١٩ خود از مبتال شدن 

ھای رسيده به اين  نگاران نيز در آخرين گزارش خود اعالم کرده است که گزارش المللی روزنامه فدراسيون بين

 .نگار ايرانی در نقاط مختلف به اين ويروس است  روزنامه۵فدراسيون حاکی از ابتال و قرنطينه حداقل 

 سردبير شيفت بامدادی   زاويه، باختن عبدهللا شده حاکی از جانماه اخبار منتشر   فروردين۴چنين روز دوشنبه  ھم

 .خبرگزاری فارس، بر اثر بيماری کرونا است

 و صاحبان امتياز مسؤولمديران  .ندا ه روزنامه خواستار لغو دستور توقف چاپ نشريات کاغذی شد٧اخيرا مديران 

جمھوری، از او خواستند که دستور توقف چاپ س ئيای به حسن روحانی، ر ھفت روزنامه سراسری ايران در نامه

  .اين دستور از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا صادر شده است. نشريات کاغذی را لغو کند

ساالری، گل، آفتاب يزد و جھان صنعت روز  ھای اعتماد، دنيای اقتصاد، ابتکار، مردم  روزنامهمسؤولمديران 

ای خطاب به حسن روحانی، خواستار اتخاذ تدابيری موثر برای جلوگيری  مهاول آوريل در نا -  فروردين١٣چھارشنبه 

  .از توقف انتشار نشريات کاغذی شدند

در اين شرايط «: گزارش اعتماد آنالين، در اين نامه با توجه به اوضاع فعلی کشور از روحانی خواسته شده است به

د ستاد ئيکننده داشته باشد، دستور فرما بخش و کمک تواند نقش موثر، آگاھی ھا می حساس که حضور پر رنگ رسانه

صادر نمايد تا جامعه ) با اتخاذ تدابير بھداشتی و فنی( صورت کاغذی ھا را به مقابله با کرونا اجازه چاپ روزنامه

مردم سازی عموم  ای کشور بتواند در اين مقطع مھم نقش سازنده و تاريخی خود را برای عبور از بحران با ھمراه رسانه

  ».ايفا کند

 است که ھمواره در ئیاند که ايران يکی از کشورھا زد کرده ھای ياد شده در نامه خود گوش  روزنامهمسؤولمديران 

ھر جا که بحران وجود دارد به ابزار مديريت »ھای مختلف سياسی، اقتصادی و اجتماعی قرار داشته و  معرض بحران

  ».آن و رسانه نياز است

به  . در اين شھرستان خبر دادئیکرونا» کذب« عامالن انتشار اخبار  دره زنجان، از دستگيری ی خرمفرمانده انتظام

علی قاسمی با اشاره به فعاليت برخی از افراد در فضای مجازی و انتشار اخبار دروغ در  گزارش ايسنا، سرھنگ محرم

ب و انتشار آن در فضای مجازی باعث ايجاد اين متھمان با انتشار خبری کذ: رابطه با بيماری کرونا، عنوان کرد

  .اضطراب و نگرانی در بين شھروندان شده بودند

رسانی  نگاران شھرستان سقز به دليل اطالع از احضار تعدادی از روزنامه» نگاران المللی روزنامه فدراسيون بين«

  .درباره کرونا خبر داده است

نگاران شھرستان سقز  فند ماه در خبری اعالم کرده تعدادی از روزنامه اس١۵نگاران روز  المللی روزنامه فدراسيون بين

در استان کردستان به دليل انتشار اخباری درباره شيوع ويروس کرونا در اين شھرستان از سوی نيروھای امنيتی 

 .اند گرفته» احظار تلفنی«شده يا » احضار«
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نگاران و مدير کانال تلگرامی  لمللی روزنامها ، عضو فدراسيون بين»ئیفردين مصطفا«براساس اين گزارش 

 به   او،ئیدر بازجو.  قرار گرفته استئی امنيت شھرستان سقز احضار و مورد بازجوپوليساز سوی » سقزرووداو«

  .نگار اشاره شده است اعالم آمار شيوع بيماری کرونا در شھرستان سقز از سوی اين روزنامه

ھای اجتماعی از  رسانی درباره کرونا در شبکه يگر ساکن سقز نيز به دليل اطالعای د عالوه براين، چند فعال رسانه

  .اند سوی نھادھای امنيتی اين شھر به صورت تلفنی اخطار گرفته

ھای خود اشاره به مرگ احتمالی چند شھروند سقز به علت کرونا و نامناسب بودن وضعيت  ھای در نوشته فعاالن رسانه

  . داده بودندبھداشتی اين شھر ھشدار

 فتا در تاريخ سوم پوليسس ئي، ر»وحيد مجيد«ھای کشور،  چند روز پس از انتشار شيوع ويروس کرونا در رسانه

 ٣٠ درباره ويروس کرونا کرد و گفت نزديک به» شايعه پراکنی«و » نشر اکاذيب« شبکه مجازی را متھم به ٩٠اسفند،

ھای ھرمزگان و خراسان جنوبی دستگير  شھروندانی نيز در استاندر اين ارتباط تشکيل شده است و  ئیپرونده قضا

  .اند شده

ھايشان درباره بيماری کرونا در   شھروند را به دليل نوشته٢۴ فتا پوليساو مجددا در تاريخ ھفتم اسفند ماه اعالم کرد 

  .اند شده» ارشاد« و ھای اجتماعی نيز تذکر گرفته  نفر از کاربران شبکه١١٨فضای مجازی بازداشت کرده است و 

ای و  رسانی فعاالن رسانه در حالی که کرونا در حال گسترش در ميان شھرھای ايران است مقامات امنيتی با اطالع

  .کنند ھای مجازی برخورد می نوشته

 روز ۴۵کند، در  ھاست در شھر سقز استان کردستان طبابت می ، پزشک متخصص داخلی که سال»پور رحيم يوسف«

رسانی   اطالع١٩-  در صفحه اينستاگرامش درباره ويروس کرونا و بيماری کوويدئیر روز با انتشار ويديوگذشته ھ

ھای انتقال  ، شيوه١٩-پور عالوه بر صحبت کردن درباره عاليم بيماری کوويد در اين ويديوھا، دکتر يوسف. کرده است

  .رسانی کرده است ن مبتاليان در سقز ھم اطالعگيری، در مورد روند بيماری و ميزا ھای پيش ويروس کرونا و راه

بر طبق آمار رسمی، تعداد . ترين تعداد مبتاليان به ويروس کرونا را دارد سقز در ميان شھرھای استان کردستان، بيش

پور  است که دکتر يوسف اين در حالی.  نفر رسيده است١٧٢ فروردين، به ١۵ در سقز تا جمعه ١٩-مبتاليان به کوويد

اش اعالم کرده بود تعداد مبتاليان در سقز چھار رقمی شده است اما معاونت  سفند در يکی از ويديوھای روزانه ا١٩

 . گيرند پزشکی استان کردستان حقايق را ناديده می درمان و دانشگاه علوم

 که به خاطر  فروردين در اينستاگرامش منتشر کرد ضمن اين١۵ که جمعه ئیاين پزشک متخصص در ويديو

 فروردين ١۶خاطر بيان حقيقت شنبه   احضاريه از دادگاه دريافت کرده است و به٨رسانی در ايام تعطيالت عيد،  اطالع

 مبتال نشده است و قرار ھم نيست ١٩-بايد در دادگاه سقز حاضر شود تاکيد کرد اگر فردا از او خبری نشد به کوويد

  .تھديد جانی او و يا احتمال بازداشتش باشدرسد ناظر به  ای که به نظر می اشاره. تصادف کند

 مستقل، با  رسانی خاطر اصرارش بر اطالع پور به دادگاه و فشارھا بر او به واير درباره داليل احضار دکتر يوسف ايران

در رسانی او از جمله درباره رقم واقعی مبتاليان به ويروس کرونا  گويد اطالع پور می آقای يوسف. او گفتگو کرده است

جا ختم نشده و  اما فشارھا به ھمين.  فتا احضار شودپوليسسقز موجب شد اطالعات سپاه او را زير فشار بگذارد و به 

 .صورت تلفنی تھديد به مرگ شده است ھای اخير بارھا به اين پزشک متخصص در ھفته

 شھر حاضر نشوند و در ام در سطح که از مردم سقز خواسته خاطر ھشدارھای پزشکی و اين من به :وی افزود

متاسفانه در روزھای نخست به ھشدارھای من به اندازه کافی توجه نشد و . ام ھايشان بمانند به دادگاه احضار شده خانه
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ھايم  رسانی آمار مبتاليان در سقز بيشتر از ھزار نفر شد و من ھم ھمين آمار را که عين واقعيت بود در يکی از اطالع

  .اند ن را به ارائه آمار نادرست به مردم و تشويش اذھان عمومی متھم کردهاکنون م. اعالم کردم

وکيل ندارم، وکالی زيادی تماس .  بازپرسی دادگاه عمومی سقز حاضر شوم٣ فروردين در شعبه ١۶من بايد شنبه 

کنم   به دادگاه مراجعه مییئبه تنھا. اند تا وکالتم را برعھده بگيرند اما ترجيح خودم اين است که وکيل نداشته باشم گرفته

من . کنند ُگردم به مطب، اما اگر بنا باشد بازداشت شوم، خب بازداشت می ام، طبعا برمی  انجام ندادهئیو چون کار خطا

فکر . ام رسانی در مورد بيماری و سالمت مردم بوده است را انجام داده ام که آگاھی فعاليت سياسی ندارم و تنھا وظيفه

فرماندار سقز عملکرد بسيار خوبی در اين مدت داشته است و در اين مدت ھم با کادر » کاميل کريميان «کنم مھندس می

درمانی و از جمله من خيلی خوب ھمکاری کرده است و طبعا اگر در دادگاه مشکلی پيش بيايد، ايشان دنبال من خواھند 

دھم  ی يا چه ارگانی شکايت کرده است اما احتمال میدانم چه کس در مورد شاکی ھم نمی. ھيچ ضمانت ديگری ندارم. آمد

  .اطالعات سپاه باشد

تواند صادقانه بگويد بيماری اين است و  نمی. دھد ھای تلويزيونی ھمه چيز را عادی جلوه می روحانی در صحبت

  .دارندوعيد و دروغ بر ھا و ھزينه را ھم محاسبه کنند و بگويند و دست از وعده روش. امکانات ما اين است

رسانی از  نگاران مستقل درباره اطالع ھا و روزنامه ای سرکوب رسانه طی بيانيه ،»گزارشگران بدون مرز«تر  پيش

دولت ايران درباره » کاری پنھان« نگاران در جھان، اين سازمان مدافع حقوق روزنامه. ويروس کرونا را محکوم کرد

  .نگاران را در اين امر محکوم کرد انست و سرکوب رورزنامهگير شدن ويروس کرونا را امری خالف قانون د ھمه

ای که در تاريخ ھفتم اسفند ماه منتشر کرده بود حکومت ايران نيز مانند چين  سازمان گزارشگران بدون مرز در بياينه

 .را دارد»  کردن اطالعات درباره واقعيت گسترش بيماری کرونا  سعی در پنھان«

 ئیگو رسانی و حقيقت نگاران از سانسور، دروغ گفتن مسووالن نظام نسبت به اطالع وزنامهطی آن روزھا تعدادی از ر

با اين حال نھادھای امنيتی حکومت اسالمی ايران با ھجوم به خانه . درباره ويروس کرونا اعتراض کردند

  .دھند ترين اعتراضات را نمی ھا اجازه کوچک ھا و احضار آن نگاران، تفتينش خانه روزنامه

، ئینگار آزاد در تاريخ چھارم اسفند ماه اشاره شده که پس از بازجو در اين بيانيه به احضار محمد مساعد، روزنامه

نگار  ھا اين روزنامه  با دستور آنئیبازجو ان گرفته شد و در ھمان ساعاتمأمورتاپ و تلفن ھمراھش نيز از سوی  لپ

  .نوشت ود شد تنھا به اين دليل که نظرات خود را بدون سانسور میتر خئيمجبور به بستن حساب کاربری تلگرام و تو

 فتا در جريان سانسور و خفقان پوليسھای وحيد مجيد، فرمانده  سازمان گزارشگران بدون مرز در بيانيه خود به گفته

ه در نشر اکاذيب و  حوزه مجازی ک٩٠«: اين مقام انتظامی در تاريخ سوم اسفند ماه گفته بود. ای اشاره کرده است رسانه

 پرونده تشکيل و در نھايت ٣٠کردند مورد بررسی قرار گرفت و نزديک به  فعاليت می) کرونا ويروس( شايعه پراکنی

  ».ھای کردستان ھرمزگان و خراسان جنوبی افرادی دستگير شدند افرادی در استان

 کشور جھان ١٨٠ن بدون مرز از ميان گرا  گزارش٢٠١٩بندی جھانی آزادی مطبوعات  حکومت اسالمی ايران دررده

  . قرار دارد١٧٠در رده 

ھای  ھای متعدد، بازداشت از زلزله، سيل. تر از يک ماه مانده به عيد نوروز، شديدا دچار کرونا شده است ايران کم

طه از اپيدمی ھا تا به اين نق ماه و سقوط ھواپيمای اوکراينی، شورش در زندان ھای سنگين اعتراضات آبان گسترده و حکم

   .مرگ رسيده است
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نگاران و  ھای روزنامه د رسمی ويروس کرونا در کشور نگذشته بود که اين بار ھم براساس گفتهئي روز از تا١۴ھنوز 

ھا  نگاران استان تھران، دولت اجازه انتشار اخبار درست از ويروس کرونا را به رسانه بيانيه انجمن صنفی روزنامه

  .ن دولتی ھستندمسؤوالھای ضدونقيض  تناسب و گفته  مردم خواننده آمارھای بیبه جای آن. دھد نمی

نگاران استان تھران   پيش رفته که انجمن صنفی روزنامهئیھا تا جا نگاران و رسانه ادامه سانسور و سرکوب روزنامه

سانی درباره شيوع کرونا نوشته ر ھا در اطالع  اسفند سال گذشته، از فقدان آزادی عمل رسانه١١ای در تاريخ  طی بيانيه

  .بود

نگاران و مردم  احتمال فراوان روزنامه داشت، به ای آزاد و کارآمد وجود می اگر نظام رسانه«: در اين بيانيه آمده بود

مار نخستين در يش از فوت دو بيار پيروس كرونا را بسيتوانستند شواھد كافی از حضور و یعادی و كارشناسان م

نی نابخردانه يب ا خوشيكاری ناخواسته  ن پنھانيری ايگ  زودتر مانع از شكلیليعمومی قرار دھند و خار افكار ياخت

  ».شوند

ھا  ای است که مردم با آن از مدت ھا از سوی نھادھای امنيتی و دولتی شيوه کاری و سرکوب رسانه جعل واقعيت، پنھان

   .ترين اعتمادی ندارند ھای رسمی حکومتی کم ومتی و رسانهپيش آشنا ھستند و ديگر به اظھارات و سران و مقامات حک

ھای  ن و رسانهمسؤوالادعاھای  ھای گزاف ماسک و ژل ضدعفونی کننده، اند، ترس از کرونا، قيمت حاال مردم مانده

  .گويند وابسته به حکومت که ھمه واقعيت را نمی

به قصد اضرار به غير يا تشويش اذھان عمومی ھرکس « بخش تعزيرات قانون مجازات اسالمی، ۶٩٨موجب ماده  به

ًاکاذيبی اظھار کند يا با ھمان مقاصد اعمالی را بر خالف حقيقت راسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقی يا حقوقی ...

 نحوی از انحا ضرر مادی يا معنوی به غير  از طريق مزبور به يا مقامات رسمی تصريحا يا تلويحا نسبت دھد، اعم از 

 ضربه ٧۴وارد شود يا خير، عالوه بر اعاده حيثيت در صورت امکان، بايد به حبس از دو ماه تا دوسال يا شالق تا 

توانند ھر  ھای حکومتی اسالمی می پس با تکيه به اين ماده بخش تعزيرات قانون مجازات اسالمی، دادگاه» .محکوم شود

  !شان خواست به زندان و شالق محکوم کنند کسی که دل

خبری نگه دارد و با سالم و  ، سعی دارد با تحويل يک مشت خرافات مذھبی مردم را در بیالبته حکومت اسالمی

گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاارن جوان وابسته به نھادھای  بهبرای نمونه . ھا به کام مرگ بفرستد صلوات آن

که ھنگام بيماری و بال  فه سجاديه با اشاره به ايناالسالم محمدصادق کفيل رئيس مرکز تخصصی صحي حکومتی، حجت

َإن الدعاء يرد القضاء «نقل شده است که ) ع( از امام صادق: کردند، بيان داشت دعای خاصی را قرائت می) ع( امام سجاد ََ ْ ُّ ُّ َُّ َ
ًوقد نزل من السماء وقد ابرم إبراما ْ َْ ِ ْ َْ ََ َِ َِّ َ َ َ گرداند، اگر چه آن قضا به سختى مبرم و   مى که از آسمان نازل شده برئی؛ دعا قضا»َ

  .محکم شده باشد

ِادعونی «: خداوند متعال بھترين مسير پيوند با خودش را دعا قرار داده است و خودش تضمين کرده است: او افزود ُ ْ

ْأستجب لکم ُ َ ْ ِْ َ ِوإذا سألک عبادی عنی فإنی قريب أجيب دعوة الداع«، »َ َّ َ َ َْ َ َُ ِ ُ ٌ ِ َ َِّ ِِّ ِِ َِ َ ََ ِ إذا دعانََ َ َ َ ؛ وقتی کسی جواب بخواھد، از خدا »ِ

 . به دعا ھستيممأمورشنود؛ بنابراين ما  لبيک می

بعضی : گيری است، ابراز داشت عامل عزلت و کناره» دعا«کنند،  که برخی تصور می االسالم کفيل با تأکيد بر اين حجت

در حالی علما و !  دعا کنيم و اين گونه درمان شوندای بنشينيم و فقط کنند برای درمان کرونا بايد يک گوشه فکر می

کند  ًعامل حرکت و برکت در حرکت است؛ يعنی عمال فرد دعا می» دعا«کنند که  بزرگان برای اين توصيه به دعا می

 .کند که در مسير حرکت می
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در ! د و ديگر دکتر نرويمگونه نيست وقتی مريض شديم، دعا کنيم که خداوند به ما سالمتی بدھ اين: او در ادامه گفت

 .برکات بسيار زيادی دارد» دعا«زيرا . دھد راه و مسير را بھتر نشان می» دعا«حالی که 

که افرادی که درباره بيماری کرونا و دعا برای رفع آن موضع  س مرکز تخصصی صحيفه سجاديه با اشاره به اينئير

در حالی که معتقد ھستيم، اگر از طريق : کنند، گفت  نگاه می ھستند به موضوع تک بعدی و مادیئیھا گيرند، انسان می

 .توحيد وارد شويم و بعد جسمانی و روحانی را توام ديديم، آن گاه به شکل صحيح مسير درمان را طی خواھيم کرد

ار اش تشديد مراقبت و سانسور اخب از سوی حکومت اسالمی ايران اين است که وظيفه» ای ويژه کميته«نھايت ايجاد 

نگاران و شھروندانی است که مديريت بحران کرونا از  مربوط به کرونا در اينترنت و احضار و بازداشت روزنامه

 .دھند سوی حکومت ايران را مورد انتقاد قرار می

  ٢٠٢٠ اپريل چھارم -  ١٣٨٩ ]حمل[شنبه شانزدھم فروردين

  
  :فلم صف حماقت ، صدا و سيما*
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 :پور، پزشک متخصص داخلی در سقز که تھديد به مرگ شده است گو با دکتر رحيم يوسف و گفت*
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