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دروغگویان مقصران 
فضاي بي اعتمادي اند

پي��ش ازاين هم ب��ازار ش��ايعه و اخبار 
دس��ت و پا شكسته يا شاخ و برگ يافته 
در جامعه ما داغ بود. اما در حال حاضر به داليل متعدد 
ازجمله گسترش حيرت انگيز وسايل ارتباطي يك خبر 
فارغ از درستي يا نادرس��تي واقعا بسان برق در جامعه 
مي پيچ��د و بازتاب هاي خودش را ب��ه دنبال مي آورد. 
اين معنا هنگام ش��يوع يك خبر منف��ي و متاثر كننده 
ع��وارض متع��دد و گاه بلندمدتي را به هم��راه خواهد 
داش��ت كه رفع آثار زيانبارش به سادگي ميسر نيست. 
متاس��فانه جامعه ما در ش��رايطي به فضاي س��يال و 
پيچيده و پر س��رعت ارتباطات پا گذاش��ته است كه از 
استحكام الزم برخوردار نيس��ت وگاهي توان مواجهه 
خردمندانه با امواج سهمگين ومنفي را ندارد. ازآن بدتر 
رفتار و عملكرد نامناسب و ساده و دم دستي »رسمي« 
كه گاهي به دس��توري توقع دارن��د همه چيز پذيرفته 
ش��ود وكس��ي حتي در ذهن خود فك��ري را نپروراند 
آس��يب پذيري جامعه و حتي حاكميت در اين زمينه 

را بيشتر كرده است. 
مسلما خيلي پيش ترها بايد عقالي قوم مي نشستند و 
حساب اين روزها را مي كردند وجامعه را براي مواجهه 
با چنين فضايي آماده مي كردند. بايد برنامه ريزي اصولي 
براي زماني كه در چشم به هم زدني يك خبر تمام كشور 
را فرا مي گيرد از پيش صورت مي گرفت و افزون بر خود 
جامعه، دس��تگاه هاي مسوول مي دانستند كه چه بايد 
بكنند وبه مردم چه بگويند. مهم تر و اصولي تر آنكه بايد 
نسبت به سست شدن اعتماد عمومي به شدت حساس 
مي ش��ديم و مي دانس��تيم كه كمترين بي صداقتي ها 

عاقبت بنيان كن خواهد داشت. 
بايد مردم كامال ب��اور مي كردند ك��ه در كوچك ترين 
و بزرگ تري��ن مس��ائل دروغ��ي در كار نيس��ت حتي 
اگ��ر صداقت و راس��ت گفتن ب��ه م��ردم هزينه هايي 

در بر مي داشت. 
باي��د بارها مس��ووالن بلندپاي��ه رس��ما و متواضعانه 
وصادقانه پيرامون حس��اس ترين موضوعات رودرروي 
مرم مي نشس��تند و س��خن مي گفتند و گاهي خطاها 
و اشتباهات را مي پذيرفتند. با چنين كاري ساختمان 
بلندي از اعتماد ميان مردم و دولت س��اخته مي شد و 
سرمايه هاي اجتماعي فربه تر مي شدند. در اين صورت 
قطعا در هزار مس��اله اي ك��ه پيش آمد و فقط از س��ر 
گذرانديم جامعه گوش��ي ش��نوا و ذهني پذيرنده پيدا 
مي كرد و پايه هاي ايمان و فرهنگ و اعتماد اجتماعي 

آسيب نمي ديد. 
چرا بايد جامع��ه ما پيرامون ش��ايعات و اخبار منفي و 
حتي القائات رس��انه هاي بيگانه دست بسته و منفعل 
عمل كند و در مسائلي حساس واجتماعي باورپذيرانه 
آس��يب هاي موحش آن را بپذيرد ؟ ما با مردم خود چه 
كرده ايم كه اخبار درس��ت را صاف و صادق از خويشان 
باور نمي كنند و گاهي حتي نمي شنوند؟ چرا هنگامي 
ك��ه دروغ در حال باروري بود بر آن چش��م بس��تيم و 
خيال اين آينده آسيب زا را نكرديم؟ در فضاي شلخته 
و پيچيده و ره��ا و بدبينانه و پرآس��يب كنوني آبروي 
هيچ كس در امنيت نيس��ت و اگ��ر بدخواهي بخواهد 
كسي را از هستي ساقط كند امكان آن فراهم است. در 
چنين ش��رايطي با همه قصورها و تقصير ها هيچ راهي 
جز صداقت ، راس��تگويي وتالش در جهت بازگرداندن 
اعتماد عمومي وجود ندارد. آنها كه در دعواهاي جناحي 
و سياس��ي از دروغ و نيرنگ و قلب واقعيت ها اجتناب 
ندارند نخس��تين مقصران فض��اي بي اعتمادي اند. در 
اين زمينه مس��ووالن مختلف وظايف سنگيني دارند 
وخصوصا هنگام سخن گفتن دقت و وسواس در حقيقت 
گويي داروي درد پيراموني ما است. در ماجرايي كه اين 
روزها فضاي جامعه را پوش��انده است و انواع شايعات و 
شنيده ها و ش��اخ و برگ دادن در حساس ترين زمينه 
ممكن بيگانگان هم ميدان دار ش��ده اند آس��يب هاي 
جانكاه و خأل هاي فرهنگي و اجتماعي و اخالقي كامال 
هويدا ش��د و نش��ان داد كه براي فضاي ناروايي كه در 
آن به س��ر مي بريم بايد چاره اي انديشه شود. در همه 
جوامع ناهنجاري ها هس��ت، در هم��ه جوامع حتي در 
محافل ارزش��ي و اعتقادي مسائل منفي پيش مي آيد 
اما اگر درجامعه اي اعتماد عمومي وجود داش��ته باشد 
و مردم به مراجع رس��مي اطمينان داشته باشند يك 
حادثه يا تخل��ف و اتهام يا وقوع جرمي به ريش��ه هاي 
اعتقادي و ايماني مردم لطمه نمي زند. اين آخرين تير 
زهرآگين ناهنجاري نيست كه پايه هاي ارزشي جامعه 
را هدف قرار مي دهد و فضا را از س��المت معمول خود 

دور مي سازد پس بايد از سهل انگاري 
دست برداريم و با امواج گوناگوني كه 
هر از چندي س��ر مي رسند برخوردي 

صادقانه، آگاهانه و مسووالنه داشته باشيم و به صيانت 
از سرمايه هاي اجتماعي خود همت كنيم. 
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ورزشگاه نقش جهان هدیه فوالدمبارکه به مردم اصفهان

رجوع به صفحه 11

 فوالد مباركه
 در بين10 شركت برتر فوالد دنيا

ســازمــان آگــهـي هــاي روزنــامه اعتــمــاد   

تلفن:66124025

بيش از پنج سال و نيم است كه از آغاز بحران در سوريه مي گذرد و در اين 
مدت، به جز ويراني سوريه، كشتار صدها هزار سوري و آواره شدن ميليون ها 
نفر نتيجه  ديگري به دست نيامده اس��ت. با آنكه از همان ابتداي بحران، 
تالش ها براي حل و فصل مسايل س��وريه آغاز شده اما نتايج رايزني هاي 
سياسي هم چيزي جز سردرگمي سياسي نبوده است. تحوالت ميداني 
سوريه از حدود يك سال پيش، روي ديگري به خود گرفته و آمدن نظامي 
روس ها به سوريه و فعاليت جدي تر ساير بازيگران در اين پرونده بازي را در 
سطح ميدان تغيير داده است. از حدود دو ماه پيش نيز نگاه ها به نبرد حلب 
دوخته شده و هر كسي روايت مخصوص به خود را ارايه مي دهد. غربي ها از 
كشتار غيرنظاميان در حلب شرقي سخن مي گويند و روس ها هدف شان 
را مبارزه با تروريسم اعالم مي كنند. آخرين اميدها نيز براي برقراري يك 
آتش بس سراسري در سوريه با شكست توافق روسيه و امريكا بر باد رفته 
است. با توافق روسيه و امريكا، فشارها بر مسكو و دمشق نيز افزايش يافته 
است. با اين حال، س��وريه خود مجالي براي افزايش مناسبات و مراودات 
تهران و مسكو شده است. لوان جاگاريان، سفير روسيه در ايران 58 ساله 
است و بيش از چهار سال و نيم است كه در تهران مستقر است و البته آخرين 
روزهاي حضور خود در تهران را تجربه مي كند. با او درباره وضعيت حلب، 
برنامه روسيه در سوريه، گفت وگوهاي مسكو و واشنگتن، همكاري هاي 
ايران و روسيه در خاورميانه و البته نگاه روسيه به انتخابات رياست جمهوري 

گفت وگو كرديم. مشروح اين گفت وگو در ادامه مي آيد. 
وضعيـت حلب این روزها بيش از هر موضـوع دیگري درباره 
سوریه مورد توجه قرار گرفته اسـت. از بحران کنوني حلب، 
روایت هاي مختلفي ارایه مي شـود. روایت مسـكو از بحران 

حلب شرقي چيست؟ 
مس��ائل بحث انگيزي درباره حلب ش��رقي مطرح است. غربي ها در اين 
ب��اره روايت مخصوص به خود را دارند و مس��كو نيز روايت مخصوص به 
خود را در اين باره دارد. امروز، مس��اله اصلي درباره س��وريه متمركز بر 
وضعيت حلب شرقي است و برخي از رسانه ها، از روسيه و دولت قانوني 
جمهوري سوريه انتقاد مي كنند. آنها مدعي هستند كه ما مردم بي گناه 
حلب شرقي را مي كشيم و روسيه دست به جنايت نظامي زده است. آنها 
شديدا از روسيه انتقاد مي كنند و ما به شدت شاهد فشارهايي جدي بر 
مسكو و دمشق هستيم. مس��ووالن عاليرتبه روسيه از ابتداي طرح اين 
اتهامات، از اساس آنها را رد كرده و مي كنند. ما چندين بار از امريكايي ها 
و متحدان شان وعده هايي را دريافت كرديم اما آنها به وعده هاي شان عمل 
نكردند. در ابتداي سال ميالدي، امريكايي ها به ما قول دادند كه واشنگتن 
گروه تروريس��تي جبهه النصره را از گروه هاي به اصطالح معتدل جدا 
خواهد كرد. آنها به اين قول شان پايبند نبودند. اين عدم پايبندي موجب 
شد تا ما نسبت به آنها مشكوك شويم. ما مشاهده مي كنيم حلب شرقي 

تحت كنترل جبهه  النصره است؛ گروهي كه همانند داعش تروريستي 
اس��ت و هم امريكا و هم روسيه و همچنين از سوي سازمان ملل متحد، 
تروريستي شناخته شده است ولي نوع برخورد امريكايي ها نسبت به اين 
تروريست ها موجب شد تا ما نسبت به آنها در برخوردشان با جبهه النصره 
مشكوك ش��ويم. ما مشاهده مي كنيم كه امريكا از اين گروه تروريستي 
حمايت مي كند. در واقع، امريكا مي خواهد از اين گروه براي بركنار كردن 
رييس جمهور قانوني س��وريه يعني آقاي بشار اس��د استفاده كنند. ما 
مشاهده مي كنيم كه آنها عليه تروريسم اصال مبارزه نمي كنند. ائتالفي كه 
در راس آن امريكا است، هم برخي از مناطق سوريه و هم برخي از مناطق 
عراق را بمباران مي كند ولي آن بمباران ها چه نتيجه اي داش��ته است؟ 
نتيجه آن بسيار بسيار كم و ضعيف است. با اين وجود، رياست جمهوري 
آقاي اوباما در حال پايان يافتن است و ما در انتظار رييس جمهور جديد 
اين كشور هستيم. عدم موفقيت امريكا در مساله سوريه موجب عصبانيت 
ش��ديد آنها شده است، زيرا به هدف خود نرس��يده اند. هدف عمده آنها 

بركناري آقاي بشار اسد است كه موفق نشدند. 
روسـيه بيان مي کند که هدفش از بمباران مبارزه با نيروهاي 
تروریستي است ولي غربي ها مي گویند مردم حلب شرقي بر 
اثر بمباران روسيه در حال کشـته شدن هستند. آیا کشتن 
تروریست ها آنقدر ارزش دارد که در کنار آن مردم غيرنظامي 

هم کشته شوند؟ 
جنگ، جنگ اس��ت. غربي ه��ا هم اكنون موصل و برخ��ي مناطق حومه 
موصل را بمباران مي كنند. آيا در اين بمباران ها، افراد غيرنظامي كش��ته 
نمي شوند؟  چرا آنها سكوت مي كنند؟ الزم است من به دو نكته اشاره كنم. 
در ش��هر دهوك عراق، يك مراسم عزاداري توسط هواپيماها مورد هدف 
قرار مي گيرد. توس��ط كدام هواپيما؟ كدام كشور در عراق پرواز مي كند و 
بمباران ها را انجام مي دهد؟ س��وريه پروازي ندارد، روسيه پروازي ندارد، 
ايران پروازي ندارد، عراق هم پروازي ندارد. چه كسي آنها را بمباران كرده 
است؟ چند روز پيش يك دهكده كردنشين در سوريه بنام حساِجك توسط 
هواپيماهاي بلژيك بمباران شد. سفير آنها در مسكو به وزارت امور خارج 
احضار شد. ما شواهد را به آنها داديم و گفتيم كه مسووليت اين كار برعهده 
بلژيك است. چرا رسانه هاي غربي در اين باره سكوت مي كنند؟ دليل اين 
كارشان به خاطر آن است كه برخورد آنها چه نسبت به سوريه، چه نسبت 
به روسيه و چه نسبت به ايران، برخوردي دوگانه است. ما در حلب شرقي 
آتش بس برقرار كرديم كه براي هش��ت ساعت بود، سپس به 11 ساعت 
تداوم يافت و س��رانجام تا چند روز تمديد شد و ساعت هفت عصر امروز 
)شنبه( به پايان مي رسد. با آنكه ما در حلب آتش بس و توقف درگيري ها 

را برقرار كرديم اما تروريس��ت ها و حاميان خارجي آنها 
اجازه نمي دهند مردم بي گناه از ش��هر خارج شوند. چرا 

آنها اين كار را مي كنند؟ دليل كارشان به اين خاطر است تا بعدا روسيه و 
دولت سوريه را متهم كنند كه ما مردم بي گناه حلب شرقي را مي كشيم. 

محمدابراهيم ترقي نژاد
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به دليل موفقيت  مذاکرات  اختصاص یافت

یك منبع آگاه : وزیر خارجه ایران در مراسم 
دریافت جایزه در لندن حاضر نخواهد شد

جايزه چتم هاوس 
براي ظريف و كري

10

11

کمي انصاف هم بد نيست
ركن چهارم مردم س��االري، رسانه ها و 
مطبوعات آزاد هستند. رسانه هايي كه 
مستقل باشند و ضمن اطالع رساني بر روند امور نظارت 
كنند. ولي از همان يك قرن پيش كه پاي رسانه به طور 
جدي وارد كشورمان ايران شد، هميشه يك جاي آن ايراد 
داشت و در كمتر زماني بود كه رسانه ها در قالب تعريف 
شناخته شده براي آنها، در ايران حضور داشته باشند و 
كارك��رد مورد انتظار خود را نش��ان دهند. يكي از نقاط 
ضعف رسانه اي ايران، وابستگي برخي از آنها به نهادهاي 
رسمي است و بودجه آنها از درآمدهاي عمومي كشور و 
مردم تامين مي شود. اين رسانه ها قادر به ايفاي رسالت 
خود نيستند يا در مقام توجيه گري وضع موجود هستند 
يا غيرمسووالنه و بدون حداقلي از انصاف و با پشتيباني 
بودجه و اموال عمومي به جناح مقابل خود در حكومت 
مي تازند. اجازه دهيد به مورد اخيري كه در اين رسانه ها 
پيش آمده اشاره كنيم. اين مورد، مصداق مشت نمونه 

خروار است. 
يكي از خبرگزاري هاي مهم اصولگرا كه از بودجه عمومي 
تامين مالي مي ش��ود، در تحليل وضع تورم چنين تيتر 
و مطلبي را منتشر كرده اس��ت: »واقعيات تورم، از 7/9 
درصد مركز آمار تا 50 درصدي س��فره مردم + جدول« 
سپس در ادامه گزارش آورده اس��ت كه: »در پي اعالم 
گزارش آماري مركز آمار از تازه ترين ش��اخص تورمي، 
بر آن ش��ديم تا مروري داشته باش��يم بر تغيير قيمت 
42 قلم كاالي ضروري مردم البته با اس��تناد به گزارش 

بانك مركزي!
قياس آمارهاي بانك مرك��زي از وضعيت اقالم مصرفي 
مردم با تورم اعالمي مركز آمار در مهر ماه نشان مي دهد 
كه اين بار هم آمار تورم با سفره مردم نمي خواند. درحالي 
مركز آم��ار از تورم 7/9 درصدي در مهر ماه خبر داده كه 
مستندات آماري بانك مركزي نشان مي دهد كه كاالهاي 
اساسي مردم طي يك سال گذشته از نيم تا 57/8 درصد 
افزايش يافته است. بر اساس گزارش بانك مركزي طي 
هفته منتهي به 23 مهر 95 قيمت لبنيات   3/5 درصد، 
تخم مرغ 13/9 درصد، برنج 51/7 درصد، حبوب 23/5 

درصد، ميوه هاي ت��ازه 3/1 درصد، گوش��ت قرمز 9/1 
درصد، گوش��ت مرغ 6 درصد، قند و شكر 45/1 درصد، 
چاي 16/5 درصد و روغن نباتي 6/6 درصد رشد داشته 
است. گفتني است در يك سال گذشته قيمت اكثر اقالم 
ضروري با افزايش قيمت همراه بوده و تنها كاالهاي گروه 

سبزي هاي تازه با كاهش قيمت مواجه شده اند.«
اين خبرگ��زاري در ادامه مطلب جدول تغيير قيمت ها 
را كه از س��وي مركز منتشر شده به عنوان مستند خود 
آورده است. ترديدي نيست كه حتي اگر تورم به 5 درصد 
هم برسد به دليل پايين بودن سطح اشتغال و درآمدها، 
مردم كم��اكان در فش��ار اقتصادي هس��تند و جبران 
خرابكاري هاي دولت پيش چند دهه وقت مي خواهد. 
ولي اينها دو موضوع مستقل از يكديگر هستند. وقتي كه 
يك خبرگزاري وابسته به بودجه عمومي مردم، بهترين 
دس��تاورد اين دولت كه كاهش تورم است را چنين به 
چالش مي كشد، به معناي آن اس��ت كه يك جاي كار 
چنين رسانه هايي ايراد جدي دارد. اين رسانه كه طرفدار 
جدي دولت پيش بود، آيا نس��بت به تورم 60 درصدي 
مواد غذايي دوران احمدي نژاد موضعي گرفت؟ آيا وضع 
تاس��فبار ايجاد اش��تغال در آن دولت را نقد كرد؟ آيا در 
صورت افزايش 50 درصدي يك كاال مي توان گفت كه 
تورم 50 درصد شده است؟ آيا كسي در آن خبرگزاري 
نيس��ت كه تعريف تورم را ش��رح دهد؟ اگ��ر دولت هم 
بخواهد اين گونه آمار دهد مي تواند برخي كاالهايي كه 
ارزان شده اند را مثال بياورد و بگويد كه تورم منفي شده! 
آيا به چنين آمار دادني نمي خندند؟ تورم افزايش قيمت 
يك بس��ته از كاالي مصرفي مردم ب��ا ضرايب گوناگون 
اس��ت. اتفاقا در دوره احمدي نژاد كه تورم به حدود 40 
درصد رسيد، براي سبد خانوارهاي كم درآمد، اين تورم 
حدود 60 درصد بود، و االن قضيه برعكس اش شده است. 
اين نحوه گزارش نويس��ي، نه تنها به لح��اظ اخالقي و 

سياس��ي اي��راد دارد، بلكه ب��ه لحاظ 
حرفه اي نيز اش��كال دارد. وظيفه يك 

خبرگزاري ارايه خبر اس��ت و نه بيانيه هاي سياس��ي و 
مخدوش منتشر كردن. 

سرمقاله
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان
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