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انتقاد پرستو گلستانی از بیانیه منتسب به برخی هنرمندان
بازیگر سینما، تلویزیون و تئاتر با حذف پست اینستاگرامی بیانیه صدای آبان ۹۸ 
مطلب جدیدی را نوشت. »پرستو گلستانی« نیز به جمع منتقدین بیانیه صدای 

آبان ۹۸ پیوست و آن را نمایشی از رفتار دوگانه برخی از سلبریتی ها خواند.
این بازیگر س��ینما و تلویزون که در صفحه خود پس��ت بیانیه صدای آبان ۹۸ را 

امض��ا کرده بود بعد از س��اعاتی آن را پاک کرد. بع��د از آن برخی از طرفداران و 
عالقه مندان او از علت پاک کردن این پست اینستاگرامی سؤال کردند که در نهایت 

او در پست دیگری علت پاک کردن این پست را اینگونه توضیح داد:
»مرتکب اشتباه شدم اما هیچ وقت موج سواری نکردم.همین« او به طور تلویحی هنرمندانی 
که در پروژه های پولشویی و مشکوک شرکت می کنند، در نشریه های اصالحاتچی مطلب 
می نویس��ند و همزمان در پروژه های حکومتی ب��ازی و در ضمن با امضای این بیانیه به 

حکومت اعتراض می کنند،نقد کرده است.  تسنیم 

مجلس سازوکاری تعیین می کند که سلبریتی ها مالیات بدهند
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: ما در مجلس سازوکاری را تعیین می کنیم 
که اگر هنرمندی از یک حد مش��خص درآمد بیشتری داشته باشد، مشمول معافیت 
مالیاتی نشود. فاطمه ذوالقدر با اشاره به دستور اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور 
مبنی بر معافیت مالیاتی هنرمندان در الیحه بودجه ۹۹، گفت:ما در مجلس سازوکاری را 

تعیین می کنیم که اگر هنرمندی از یک حد مشخص درآمد بیشتری داشته باشد، مشمول 
معافیت مالیاتی نش��ود. ذوالقدر افزود: همانطور که کارمندان و کارگران مالیات می دهند، 

هنرمندانی هم که قراردادهای میلیاردی منعقد می کنند، نباید مشمول معافیت های مالیاتی 
شوند. ذوالقدر گفت: اکثر مؤسسات فرهنگی درآمد باالیی ندارند که باید مشمول معافیت های 
مالیاتی شوند اما هنرمندانی که درآمد بسیار باالیی دارند، نباید از پرداخت مالیات معاف شوند.
وی افزود: الزم است در زمان بررسی الیحه بودجه ۹۹ تبصره ای به این ماده پیشنهادی دولت 

اضافه شود تا هنرمندانی که درآمد باالیی دارند، از مالیات معافیت  نشوند.  مهر

بخشودن مالیات هنرمندان بدسلیقگی است
منیژه حکمت خطاب به نوبخت رئیس س��ازمان برنامه و بودجه نوشت: بخشودن 
مالی��ات هنرمندان اگر باج انتخاباتی به یکی از گروه های مرجع جامعه نباش��د 

مسلما نشانه سردرگمی و عدم شناخت از هدف و کارکرد مالیات است.
وی اع��الم معافیت را در این زمان و در این ش��رایط وخی��م اقتصادی نهایت بد 

س��لیقگی دانس��ت. ظاهرا جناب نوبخت مثل بقیه همفکرانشان در دولت، وقت و 
حوصله فکر کردن به عواقب راه حل های خلق الس��اعه و نبوغ آمیزش��ان را ندارند و 

ساده ترین راه را برگزیده اند، یعنی یک کاسه کردن درآمدهای بشدت ناهمگون و حکم 
واحد بر آنان راندن،در حالیکه ناگفته پیداست اینچنین بذل و بخشش در شرایط امروز 
ما نتیجه ای جز افزایش شکاف طبقاتی و فقیرتر شدن اقشار کم درآمد عرصه هنر ندارد 
و س��ود هنگفتش مس��تقیما به جیب صاحبان دس��تمزدهای میلیاردی و سرمایه های 

ناسالم موجود در این حوزه خواهد رفت.  فارس

هنرمند باید متعهد باشد 
بعضی کسان میگویند در هنر متعّهد، کلمه اّول با کلمه 
دوم تناق��ض دارد. هنر، یعن��ی آن چیزی که مبتنی بر 
تخّیل آزاد انس��ان است و متعّهد، یعنی زنجیر شده؛ این 
دو چگونه با هم میسازد!؟ این یک تصّور است؛ البته تصّور 
درستی نیست. بحث مسؤولیت و تعّهد هنرمند، قبل از 
هنرمند بودن او به انسان بودن او برمیگردد. باألخره یک 
هنرمند قبل از این که یک هنرمند باشد، یک انسان است. 
انسان که نمیتواند مسؤول نباشد. اّولین مسؤولیِت انسان 
در مقابل انسانهاس��ت. اگرچه انسان در مقابل طبیعت و 
زمین و آس��مان هم تعهد دارد، اما مس��ؤولیت بزرگ او 
در قبال انسانهاست. درعین حال هنرمند به خاطر ویژگی 
بس��یار ممتازش، تعّهد جداگانه ای غی��ر از آن بیانی که 
قب��اًل گفتم، دارد. هنرمند، ه��م در باب فرم و قالب هنِر 
خ��ودش و ه��م در قبال مضمون تعّهد دارد. کس��ی که 
قریحه هنری دارد، نباید به س��طح پایین اکتفا کند. این 
یک تعّهد است. هنرمند تنبل و بیتالش، هنرمندی که 
برای تعالی کار هنرِی خ��ودش و ایجاد خالقیت تالش 
نمیکند، در حقیقت به مسؤولیِت هنری خودش در قبال 
قالب عمل نکرده است. هنرمند باید دائم تالش کند. البته 
ممکن اس��ت انسان یک وقت به جایی برسد که بیش از 
آن نمیتواند تالش کند - بحثی نیست - اما تا آن جایی 
که میتواند، باید برای اعتالی قالب هنری تالش کند. این 
تعّهد در قبال قالب، بدون یک احس��اس شور و عشق و 
مسؤولیت - البته این شور و عشق هم مسؤولیت است؛ 
آن هم یک دس��ت قوی است که انسان را وادار به کاری 
میکند و نمیگذارد که احساس تنبلی و تن آسایی، او را از 

کار باز بدارد - به دست نمی آید.
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مخاطب شمایید

نبردها اگرچه درمجموع با دردها و مرارت های جسمی و عاطفی و خسارت های مادی 
و معنوی توأم است اما در البه الی سطور تاریخ آن ها می توان عشق ها و دل بستگی های 
تازه و بکری را هم یافت. آنچه از جنگ جهانی دوم که براثر زیاده طلبی آدولف هیتلر 
و عدم تعامل غرب با او حاصل ش��د و توانس��ت دنیا را به چالش��ی عظیم روبرو سازد، 
چیزی نبود جز درد و رنج و آالم فراوان برای نیمی از س��اکنان کره زمین که بالطبع 
پیامدهایی نیز برای دیگر نقاط دنیا به همراه داش��ت که هنوز هم آثار آن برجاس��ت. 
کش��ور ایران که آنروزها تازه از یوغ اس��ارت قاجار خارج شده و به دام حکومت پهلوی 
گرفتار ش��ده ب��ود و مردم آن در تهیدس��تی و فقر فرهنگی محض به س��ر می بردند 
اگرچه درگیری چندانی از باب اعالم بی طرفی با جنگ جهانی نداشت اما آثار مخرب 
آن را در کالب��د خ��ود به خوب��ی حس می کرد زی��را این کنفرانس ته��ران بود که پل 
پیروزی نام گرفت و آدولف هیتلر و آلمان را محکوم به دوپاره ش��دن و تقس��یم بین 
غرب و ش��رق نمود و ارتش منهدم شده شش��م را از قلب استالینگراد با پای پیاده به 
س��رزمین خود برگرداند. در طول این ایام مردم قاره اروپا همه چیز خود را از دس��ت 
می دادند و بعضی از کش��ورها آنچنان در هم کوبیده ش��دند که س��ال ها برای روی پا 
آمدنش��ان سپری می ش��د. آتش این نبرد سهمگین جامعه کش��ور کوچک و مظلوم 
لهس��تان را آنچن��ان درهم کوبید تا قس��متی از مردم آن ناچار ش��وند خاک خود را 
ترک کرده و به س��وی دیگر نقاط دنیا بگریزند و ش��وروی سابق بتواند این سرزمین را 
به حیاط خلوت سوسیالیس��ت ها تبدیل نماید و کنفرانس تهران، اروپا را نیز همچون 
کش��ور آلمان دونیم نماید تا غرب آن به آمریکا و ش��رق آن به اتحاد جماهیر شوروی 
سوسیالیس��تی وابسته باشند و این پایان نامه دکترین این کنفرانس با نام پل پیروزی 

بود و لهس��تانی هایی که با حمله ارتش س��رخ شوروی به ش��رق این کشور از پای 
درآمدند و توس��ط س��ربازان این نظام ب��ه بیگاری گرفته ش��دند. این مردم صبور 
و ب��ا متانت در مظلومیت ازدس��ت رفته خود پس از تحمل مش��قت های فراوان به 
کش��ورهای دیگر ازجمله ایران پناه آوردند که در این تقسیم بندی انسان ها حدود 

سه هزار نفر سهم اصفهان بود. 
آن ها توانس��تند تن و روح رنجورش��ان را از جهنم نایگا و استپ های قزاقستان به 
منطق��ه خوش آب وه��وا و زیبایی در قلب کویر یعنی اصفهان برس��انند. این گروه 
تجارب تلخی را که پش��ت س��ر گذاش��ته بودند به زودی فرام��وش کردند و امید 
ازدست رفته را دوباره به زندگی خود بازگرداندند. بر اساس آمارهای موجود حدود 
یک میلیون نفر از لهس��تانی های آمده در روس��یه مقیم ش��دند که ۱۱۶۰۰۰ نفر 
از آن ه��ا به ایران پناه آوردند. در این میان تنها پنج و دودهم درصد که توانس��ته 
بودند از شوروی جان سالم به در برند عازم ایران و آن گروهی که اصفهان را برای 
س��کونت انتخاب کردند آنچنان ش��یفته اخالق و برخورد مردم آن شدند که خود 
را همش��هری فرض نم��وده و حتی تن به ازدواج در این ش��هر دادند. تعدادی نیز 
آموزش های مقدماتی را به اتمام رسانده و با دریافت بورسیه عازم ادامه تحصیالت 

در لبنان گردیدند.
این جدایی ها نتوانست ارتباط با مردم اصفهان را قطع نماید و در میان سرگذشت های 
متعدد این آوارگان که حاال همش��هری مردم اصفهان در ایران ش��ده بودند داستان 
زندگی کاترین کراکف که اتفاقاً متولد همین ش��هر بوده از همه شورانگیزتر است و 

فرازی از این رمان جاودانه را در این رمان می خوانید و خواسته یا ناخواسته قطرات اشک 
غم توأم با احس��اس شوق و افتخار از ایثارهایی که ش��ده است گونه هایتان را مرطوب 
خواهد کرد. امروز بیش از هفتادوپنج س��ال از عمر این رویداد بزرگ و استثنایی که به 
نظر می رسید می تواند برای همیشه پیوندی باشد میان قلب های دو ملت اما با کم لطفی 
هیئت حاکمه کشور لهستان روبرو شد که البته حساب جامعه آن سوای آن هاست زیرا 
فرصت ندادند حداقل یک قرن از ایثارهای ملت فهیم ایران بگذرد و باقیمانده نسل زنده 
حاضر در سرزمین Poland و بخصوص شهر کراکف که خواهرخوانده اصفهان است و 
می توانند شهادت عادالنه دهند چون تاریخ شفاهی هستند دار فانی را وداع گویند و آنگاه 

دم از بی مهری برداش��ته و سری با ما و دلی با دیگری داشته باشند! و کنفرانس منافقان 
کوردل و دشمن مردم ایران را در ورشو پایتخت خود برگزار نمایند و تنها کشور اروپایی 
باش��ند که تلویحاً عمل دور از دیپلماس��ی جهانی دونالد ترامپ را پیرامون برجام صحه 
گذاشته و تأیید کنند و به یکی از ورزشکاران صهیونیست صفت خود »کاپیتان تیم ملی 
والیبال لهستان« اجازه اهانت به ملت این کشور دوست دیرینه را بدهند درحالی که بازهم 
مورد الطاف ایرانیان قرارگرفته و اجازه می یابند فستیوال فیلم های هنر و تجربه خود را با 
حضور کارگردان آن از یکم دسامبر »دهم آذر« در شهرهای تهران، اصفهان و شیراز برگزار 

نمایند که این چیزی نیست جز بزرگواری ملت همیشه زنده و پاینده ایران.

نامه وزیر ارشاد به وزیر اقتصاد

هنرمندان با درآمد باال باید مالیات دهند
معاون حقوقی، امور مجلس و اس��تان های وزیر ارشاد گفت: ما به عنوان دستگاه 
فرهنگی معتقدیم هنرپیشه، خواننده، موسسه یا هر جایی که درآمد باالیی داشته 

باشد باید مالیات بدهد، اما باید کارشناسی شود.
علی اصغ��ر کاراندیش، معاون حقوقی، امور مجلس و اس��تان های وزارت ارش��اد 
درباره نامه س��یدعباس صالحی وزیر ارشاد به »دژپسند« وزیر اقتصاد با موضوع 
معافیت های مالیاتی اظهار داشت: ما حدود دو هفته پیش نامه ای به وزیر اقتصاد 
نوشتیم تا جلساتی برگزار و کلیت موضوع بررسی شود. در واقع موضوع ما کالن 
است چراکه تاکنون جلسه ای در این راستا برگزار نشده است. ما در انتظار جلسه 
هستیم، اما جلسات کارشناسی خود را با سازمان مالیاتی موازی با آن داریم، ولی 

در جلسه دو وزیر قرار است موارد کالن بحث شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با مسئوالن مالیاتی تاکنون سر یک میز نشسته 
و درباره موارد معافیت مالیاتی صحبت کرده اید، گفت: اخیرا نشس��تی نداشتیم، 
اما درباره بند ل ماده ۱۳۹ هر چند سال یک بار بازنگری انجام می دهیم. آخرین 
بازنگری سال ۹۳ بوده و برآن اساس لیست نهایی شامل ۲۷۳ فعالیت است که 

مشمول معافیت مالیاتی است.
کاراندیش درباره ناش��ران آموزشی که کتاب های کمک درسی تولید می کنند و 
درآمدهای باال دارند و اینکه چرا این دس��ته از ناشران مشمول معافیت مالیاتی 
می ش��وند، تصریح کرد: مگر چند س��لبریتی و یا افرادی که در سال در آمد باال 
دارند، داریم؟ این نیس��ت که همه بازیگران دارای درآمد باال باش��ند. یا در حوزه 
موسیقی و خوانندگان، مگر چند خواننده داریم که کنسرت برگزار می کنند؟ ما 

خوانندگان بسیاری داریم که حتی کنسرت هم برگزار نمی کنند. در حوزه نشر 
هم اینگونه اس��ت. تنها شاید دو یا چهار تا موسسه اینطور باشند. این موسسات 
کتابشان معاف از مالیات است، اما فعالیت آموزشی و درآمد کالس های آموزشی 
آنه��ا معاف نیس��ت. کاراندیش با تاکید بر اینکه فعالیت کتاب معاف اس��ت، اما 
فعالیت های آموزش��ی نه، در پاسخ به این سوال که اغلب مدارس، دانش آموزان 
را وادار به خرید کتب آموزش��ی می کنند و این ناش��ران کمک آموزش��ی اغلب 
درآمده��ای میلیاردی از این کتب دارند؛ پس چطور مش��مول معافیت مالیاتی 
می ش��وند، توضیح داد: اگر درآمد موسسه آموزشی از مسیر کالس های آموزشی 

باشد مشمول پرداخت مالیات می شود، اما کتابی که چاپ می شود معاف است.
ب��ه گفته این مس��ئول، اغلب هزین��ه برگزاری کالس ها که موسس��ات دریافت 
می کنند، باالس��ت مثال کالس کنکور برگزار می کنن��د که در آمد باالیی دارد و 
مشمول مالیات است، اما کتاب در این حیطه معاف است. بنابراین درآمد اصلی 

این ها از طریق آموزش هایی است که انجام می دهند.
معاون حقوقی و پارلمانی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی با اش��اره به اینکه 
کتاب هایی داریم که در حوزه اقتصاد یا بهداش��ت و درمان و یا آش��پزی اس��ت 
و همه »کتاب« ش��مرده می شوند، گفت: نمی توان گفت هرکس کتاب در حوزه 
آشپزی نوشت، مالیات بدهد، در حوزه بهداشت یا رمان نوشت ندهد. تولید کتاب، 
کار فرهنگی اس��ت و ناشر و نویسندگان هم باید حمایت شوند، به لحاظ اینکه 
ما می دانیم آنها چه مشکالتی دارند. اینها بحث های تخصصی است و افرادی در 
جریان ریز جزئیات هستند که دخل و خرج اینها را محاسبه می کنند. کاراندیش 
متذکر شد: فرض کنید بنده در حوزه تجارت اطالعاتی نداشته باشم. بگویم فالن 
تاج��ر این میزان جنس صادر می کند، این می��زان ارز دریافت می کند و هزینه 
سالیانه را محاس��به کنم و... اما حوزه وزارت صنعت است که می داند یک تاجر 

چه گرفتاری و مشکالتی دارد.  فارس

رئیس س��ازمان صداوس��یما گفت: با بیان اینکه موضوع سوخت و تغییر قیمت 
بنزین بر اساس قانون بود گفت: بر این اساس دولت موظف به باال بردن قیمت 
بنزین بود و در دو س��ال گذش��ته چند بار تصمیم به عمل��ی کردن این قانون 

گرفت.
رئیس رسانه ملی در هشتمین همایش منشور رسانه ضمن تبیین فرازهایی از 
بیانیه گام دوم انقالب از همراهی کامل رس��انه ملی با دولت در اطالع رس��انی 
از تغییر قیمت بنزین و راهبردهای صداوس��یما در یازدهمین انتخابات مجلس 
شورای اسالمی برای ترغیب مردم به شرکت در انتخابات و حفظ بی طرفی تمام 

بخش های رسانه ملی در این رویداد ملی سخن گفت.
بنا بر این گزارش، علی عس��کری در این همایش که با عنوان »گام دوم انقالب 
و رس��انه ملی« برگزار شد، بر ضرورت ش��ناخت ترسیم کننده منشور گام دوم 
انقالب تاکید کرد و با ذکر ویژگی های رهبر معظم انقالب از ایش��ان به عنوان 
فردی آشنا به تاریخ  ایران و جهان در ادوار مختلف یاد کرد و گفت: رهبر معظم 
انقالب در مس��یر امام راحل)ره( همگام با ایشان برای تحقق انقالب اسالمی و 
بنیان گذاری جمهوری اس��المی فداکاری کردند و با ادبیاتی راهگش��ا منشوری 

ناب، متنوع و عمیق ارائه نمودند.
وی افزود: ایش��ان ملت ایران را ملتی شایس��ته تمدن س��ازی بزرگ دانسته اند 
و بیانیه گام دوم را با اش��راف به تح��والت منطقه و جهان، برای تحقق این امر 
نگاشتند. رئیس رس��انه ملی از بیانیه گام دوم به عنوان منشوری ملی یاد کرد 
و گفت: چش��م امید رهبر معظم انقالب به جوانان اس��ت، جوانانی که در همه 

عرصه ها در کشور تالش می کنند.
علی عس��کری در ادامه با اشاره به تحلیل رهبر معظم انقالب از دوران حکومت 
قاجار و پهلوی در این بیانیه از عقب ماندگی ۳۰۰س��اله ملت ایران یاد کرد و از 
فراز دیگری از این بیانیه که به دستاوردهای نظام، پس از انقالب اسالمی پرداخته 
اس��ت س��خن گفت و افزود: پس از چهل س��ال که از انقالب اسالمی گذشته با 
وج��ود تالش های فراوان هنوز آثار این عقب ماندگی باقی مانده اس��ت و بنا به 
فرمایش رهبر معظم انقالب ما باید گام دوم انقالب را در چهل س��ال آتی برای 

تمدن سازی برداریم.
علی عس��کری تصریح کرد: رهبر معظم انقالب از مردم ایران به عنوان مردمی 
انقالبی و تمدن س��از یاد کرده اند که در طول تاریخ از دوران پیش از اس��الم تا 
پ��س از آن و دوران حکومت صفوی این ویژگی را دارا بوده و در انقالب خود به 
اوج ش��کوفایی رسیده است. رئیس سازمان صداوسیما با برشمردن ویژگی های 
نقل ش��ده در بیانیه گام دوم درباره انقالب اس��المی گفت: بنا به گفته معظم له 
انقالب ما انقالبی خاص اس��ت ک��ه چون در باطن آن عنصر ح��ق وجود دارد 
انقالبی ماندگاراس��ت و ارزش های آن هیچ��گاه از بین نخواهد رفت. وی افزود: 
ش��عارهای انقالب ما که عدالت، اخالق، معنویت، اس��تقالل، عزت و... است بر 
فطرت انسان ها داللت دارد و تاریخ مصرف هم ندارد و همین امر موجب استمرار 
انقالب ما شده است. رئیس رسانه ملی همچنین به موضوع جوشش انقالبی در 
نظام سیاسی کشور پرداخت و گفت: نظام اسالمی، نظامی انقالبی است که خود 
پایه و مایه استمرار انقالب است. و همواره به ما ثابت شده است که اگر از خط 

اصیل انقالب فاصله بگیریم از مسیر پیشرفت عقب می  مانیم.
علی عسکری با تأکید بر اینکه باید انقالبی عمل کرد گفت: در این برهه خصوصا 
انتخابات پیش روی مجلس میدان را به جوانان انقالبی بدهیم.جوانان انقالبی که 
تخصص دارند و با تمام وجود خالصانه تالش می کنند و تجربه ریش سفیدان و 

پیشکسوتان را نیز چراغ راه خود می کننند.
رئیس رسانه ملی در ادامه درباره موضوع انتخابات پیش رو و عملکرد رسانه ملی 

در اطالع رسانی از تصمیم دولت برای باال بردن قیمت بنزین سخن گفت.
علی عسکری با بیان اینکه موضوع سوخت و تغییر قیمت بنزین بر اساس قانون 

بود گفت: بر این اساس دولت موظف به باال بردن قیمت بنزین بود و در دو سال 
گذشته چند بار تصمیم به عملی کردن این قانون گرفت.

وی اف��زود: دولت اولین بار در نیمه آبان س��ال ۹۷ تصمیم گرفت این قانون را 
عملی کند و صداوسیما نیز بنا به این تصمیم برای اطالع رسانی و فراهم کردن 

آن برنامه ریزی کرد اما این تصمیم در آن تاریخ عملی نشد.
رئیس س��ازمان صدا و س��یما از تکرار این اتفاق در روزهای پایانی س��ال ۹۷، 
اردیبهش��ت سال ۹۸ و شهریور امس��ال یاد کرد که در همه این تاریخ ها رسانه 
مل��ی برنامه ریزی دقیقی برای همراهی با  دولت ک��رده بود که به دلیل عملی 

نشدن این قانون به انجام نرسید. 
وی ب��ا بیان اینک��ه ۲۳آبان آخرین باری بود که دول��ت اعالم کرد مبلغ بنزین 
افزایش می یابد گفت: روز چهارش��نبه پس از بازگش��ت رئیس جمهور از سفر 
یزد در جلس��ه هیئت دولت اعالم ش��د که این تصمیم قطعی اس��ت اما زمان 
اع��الم آن هن��وز قطعی نبود ب��ا این وجود بعد از ظهر همان روز در جلس��ه ای 
با معاونان س��ازمان برنامه ریزی های الزم در رس��انه ملی برای اطالع رس��انی و 
همراهی با دولت برای اجرای درست و موفق این طرح انجام شد. علی عسکری 
از برنامه ریزی معاونت های صدا، سیما، سیاسی و همه بخش های سازمان برای 
آماده کردن افکار عمومی و مردم برای مواجهه با این خبر سخن گفت افزود: ما 
کامال مطابق برنامه ریزی دولت و آنچه وزیر کش��ور در این زمینه اعالم می کرد 

عمل کردیم و هیچگونه کوتاهی نداشته ایم.
وی ب��ا تأکید بر اینکه دولت برای پیش��گیری از ایجاد صف های طوالنی مقابل 
پمپ ه��ای بنزین سیاس��ت اعالم خب��ر ناگهانی باال رفتن قیم��ت بنزین را در 
پیش گرفته بود گفت: ظهر روز پنج ش��نبه به ما اعالم ش��د که قرار است این 
خبر س��اعت ۲4پنج ش��نبه ش��ب روی آنتن برود و ما نیز درست مطابق انچه 
وزیر کش��ور و دولت از رس��انه ملی خواس��ته بودند عمل کردیم و در این امر 
هیچگونه کوتاهی نداش��ته ایم. رئیس رسانه ملی با اشاره به منویات مقام معظم 
رهب��ری که از انتخابات به عنوان رویدادی عالی و ش��یرین یاد کرده اند گفت: 
دموکراسی انتخابات برای مردم ایران جشنواره ای ملی و حادثه ای شیرین است 
و م��ا باید کاری کنیم که مردم از این مشارکتش��ان ل��ذت ببرند و کاری کنیم 
آنچه می خواهند عملی شود؛ اما مهم ترین موضوع پیش روی ما مقابله با تالش 

دشمن برای کاستن از مرجعیت رسانه ملی است.
رئیس س��ازمان صداوس��یما تاکید کرد: باید دست به دست هم حضور پر شور 
م��ردم برای انتخابات مجلس را فراهم کنیم و مجلس��ی انقالبی، با کیفیت و با 
نیروه��ای جوان از طیف های مختلف فکری در چارچوب نظام تش��کیل دهیم.

 فارس

روزنامه نگار پیشکسوت
حسن  روانشید
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آمده بودند که برگردند اما دل هایشان را جا گذاشتند
نقدی به بهانه برگزاری دومین فستیوال فیلم های هنر و تجربه
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علی عسکری: 

رسانه ملی در ماجرای بنزین کوتاهی نکرد


