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تيتر مصور| شماره اول روزنامه اعتماد

آيين نامه  اخالق حرفه اي روزنامه اعتماد را در سايت بخوانيد

نگاه آخر نگاه فرهنگي نگاه سياسي
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كرگدن نامه

چهار هزارمين شماره روزنامه 
اعتماد منتشر ش��د. كساني 
كه در حوادث كش��ور در اين 
دهه ه��ا بوده ان��د مي دانن��د 
كه خ��ود اين خب��ر مي تواند 
چه پرون��ده پر از س��ختي و 
رن��ج و البته هم��ت و اميد و 
اراده را ي��اد آوري كند.  روزنامه اعتم��اد يك روزنامه 
اصالح طلب بود و هميشه اصالح طلب ماند. در تاريخ 
سياس��ي دو دهه گذشته هميش��ه اصالح طلبان از 
س��وي بخش هايي از حاكميت كه قدرت هاي مهم 
بازدارنده و توبيخ وتنبيه داش��تندتحت فشار بودند. 
چه دوران رس��مي مديريت اصالح طلب��ان در زمان 
رياست جمهوري خاتمي و طبعا چه در دوران 8 ساله 
احمدي نژاد و چه در دوران رياست جمهوري روحاني.  
تابلو و پيشاني اين هجمه ها و فشارها هم روزنامه هاي 
اصالح طلب بودند. اتهام هاي فراواني شنيدند. تعطيلي 
و دستگيري اعضاي آن را همه شاهد بودند.  جداي از 
نظرگاه سياسي، بيكاري كاركنان عادي روزنامه هاي 
اصالح طلب بعد از تعطيلي هاي مكرر و مشكالت مالي 
و ش��خصي آنها از دردناك ترين هاي اين تعطيلي ها 
بود.  در مقابل روزنامه ه��اي غير اصالح طلب حداقل 
كارمن��دان ع��ادي آن دغدغه ه��اي روزم��ره بيكار 
شدن را نداشتند. روزنامه و رسانه يك بولتن داخلي 
نيست. رسانه تا مخاطب نداشته باشد، رسانه نيست. 
روزنامه  هاي��ي كه در ان��دازه يك بولت��ن داخلي كار 
مي كنند و خوانش آنها توسط مخاطبان بي اهميت 
اس��ت، زيادند. آنها به خصوص اگر از بودجه عمومي 
استفاده كنند در جمع اختالس��گران اموال عمومي 
محسوب مي ش��وند.  »اعتماد« يكي از روزنامه هايي 
است كه هميشه در اين همه س��ال ثابت قدم مانده 
است. اين شكوه ايستادگي روي انديشه اصالح طلبي 
اصيل مديون كساني است كه با تفكر استوار تالش و 
خود را فدا كردند. ويژگي مهم ديگر اعتمادي ها جوان 
بودن و پر نشاط بودن اعضاي آن است. دست تك تك 
كساني را كه در طول نشر اين چهار هزار شماره تالش 
كردند به گرمي مي فشاريم و به آنها تعظيم مي كنيم. 
از مدير توانا و مخلص آن، دوست عزيزم جناب آقاي 

حضرتي هم تشكر ويژه دارم. 

بايد صحبت هايم را با خسته 
نباش��يد و دس��ت مريزاد به 
همكارانم در روزنامه اعتماد 
آغاز  كنم و امي��دواري براي 
روزگاري كه ش��اهد انتش��ار 
شماره 5 هزار و 10 هزار اين 
روزنام��ه باش��يم. در دوراني 
كه مطبوعات و رس��انه هاي چاپي دچار كم اقبالي و 
كم تيراژي شدند، در روزگاري كه كاغذ بسيار بسيار 
گران ش��ده و ارزي كه اهالي مطبوع��ات بايد بابت 
كاغذ و تكنولوژي انتش��ار پرداخت كنند جان آنها را 
كم رمق ك��رده و اهالي مطبوعات با س��يلي صورت 
خود را س��رخ نگه داش��ته و زنده مانده اند، رسيدن 
به ش��ماره 4 هزار اتفاق ويژه و مباركي است. در اين 
روزگار شاهد هستيم كه فضاي مجازي از يك طرف، 
گران بودن تولي��د و تكثير نش��ريات چاپي از طرف 
ديگر و كم ش��دن روزنامه نگاران قوي، مطبوعات را 
با موانع و مشكالت بس��يار زيادي روبه رو كرده و در 
چنين شرايطي ايستادن در ميدان مطبوعات و رها 
نكردن اين تريبون مهم، كاري ش��بيه معجزه هاي 
عاش��قانه اس��ت. اگر از منظر اقتصادي ب��ه اوضاع و 
احوال اين روزهاي مطبوعات نگاه كنيم بايد بگوييم 
هيچ چيز به جز عش��ق اين فضا را زنده نگه نداشته 
اس��ت. فش��ارهاي قضايي روي مطبوعات، بايدها و 
نبايد ها و نگاه هاي سلبي كه نس��بت به مطبوعات 
وجود دارد هم فشارهاي مضاعف ايجاد كرده است. 
امروز شاهد هستيم بسياري از مطبوعاتي هاي بنام و 
قهار، در روابط عمومي ها به دليل اينكه بستر رسانه 
و روزنامه نگاري درآمدزا نيس��ت و امنيت شغلي در 
روابط عمومي بيشتر است، مشغول به كار شده اند و 
در خأل ميان اين دو فضا، آنچه از دست رفته و ناديده 
گرفته مي شود، كلمه نقد است. چون به همان اندازه 
كه به روابط عمومي ها نيازمنديم، به روزنامه نگاراني 
براي نقد هم نياز داريم. ب��راي روزنامه اعتماد و ديگر 
روزنامه ها كه در اين ش��رايط در مي��دان مطبوعات 
حضور دارن��د، آرزوي موفقيت داريم و رس��يدن به 
روزگاري كه حداقل كمترين خواس��ته هاي اهالي 
مطبوعاتي انجام شود و روزنامه نگاران در بستري امن 

فعاليت كنند و حمايت شوند. 

چهارهزارمين ش��ماره روزنام��ه »اعتماد« 
اكنون پيش روي ش��ما اس��ت. درب��اره آن 
س��خن نمي گويم، »چون آنچه عيان است 
چه حاجت به بيان اس��ت. ولي با انصاف كه 
صحبت كنم، بايد بگويم، دوس��تان من در 
تحريريه گرچه از نظر ش��كلي و محتوايي 
روزنامه را بسيار توس��عه داده اند و بر زيبايي 
غنايش افزوده اند، ولي خوش��بختانه به سياس��تگذاري ها پايبند 
بوده اند. چرا؟ به اين دليل كه اگر بازگرديم به ش��ماره يكم و كمي 
بيش��تر از آن كه من و جناب الياس حضرتي مديرمس��وول درباره 
روش كار روزنامه صحبت مي كرديم و همان روش »قانون اساسي« 
روزنامه ش��د بايد بگويم ك��ه اصلي ترين تفاهم ب��ر اجرايي كردن 
مفهوم نام روزنامه بود. خوب به ياد دارم كه حضرتي از من خواست 
روزنامه اي منتش��ر كنيم كه خواننده به آن اعتماد داش��ته باشد و 
چنين شد كه اعتماد خوانندگان نخستين اصل كار تحريريه براي 
شماره يكم ش��د و پس از آن نيز ادامه يافت. حتي تا امروز و شماره 
چهارهزار.  امروز اگر روزنامه اعتماد پيش��رفت كرده و توسعه يافته 
است مديون همين واژه اعتماد اس��ت كه بر سرلوحه خود دارد و به 
آن افتخار مي كند. آنچه بعد از واژه اعتماد خوانندگان، يعني مردم 
انجام ش��د برگرفته از همان اصل طاليي اعتماد بود. به ياد مي آورم 
كه در اولين شماره نوشتم كه تالش خواهيم كرد راست بگوييم، اگر 
نتوانستيم نخواهيم نوشت. باز اگر نتوانستيم همه ماجرا را براي شما 
گزارش كنيم، نيمي از آن را هرگز نخواهيم نوشت. بگذاريد بخشي از 
يادداشت نخستين شماره را بدون كم و كاست براي تان بازنشر كنم: 
»بزرگ ترين حوزه كاري روزنامه نگاران را اجتماع مي دانم و اطمينان 
دارم يك روزنامه ن��گار در ميان مردم مي تواند بهترين س��وژه ها را 
شكار كند، نه اينكه رويكردي دولتي داشته باشد و براي كار خبري 
و حتي گزارش و مصاحبه تنها چشم به س��ازمان ها، وزارتخانه ها و 
نهادها بدوزد. با اينكه در كشور ما بازار سياست داغ است و برخي از 
همكارانم عادت به مصاحبه، تهيه خبر و گزارش از شخصيت هاي 
سياسي كرده اند، ولي من معتقدم در اين زمينه ها نيز انعكاس نظر 
مردم كه اكثريت جامعه را تشكيل مي دهند مهم ترين است. با چنين 
انديشه هايي درباره حرفه روزنامه نگاري، سكان تحريريه »اعتماد« 
را به دس��ت گرفته ام و به همكارانم توصيه ك��رده ام در هيچ حالتي 
كار حرفه اي را فراموش نكنند. هنگام ورود به س��اختمان روزنامه، 
عقايد حزبي و گروهي خود را كنار بگذارند و بسيار ساده و شفاف با 
خوانندگان ارتباط برقرار كنند تا بتوانيم روزنامه اي شايسته و درخور 

مردم ايران منتشر كنيم.«

از بداقبالي هاي من و دوستانم يكي اين بود- شايد هنوز هم 
هست- كه كارمان دوام ندارد. فعل ماضي استفاده كنم بهتر 
است؛ نداشت. با انرژي سهمگين كاري را سرمي انداختيم، 
حس��ابي تالش مي كرديم، وقت مي گذاشتيم، بلكه عمر 
مي گذاش��تيم، آجر روي آجر مي چيديم و ديوار روزنامه يا 
مجله اي را باال مي برديم. باال هم مي رف��ت، بازارمان رونق 
پيدا مي كرد، اما از بد حادثه، يك باره، باليي بر سرمان نازل 
مي ش��د و بنامان فرو مي ريخت و فواره باال رفته، سرنگون 
مي شد. يك بار كه خيلي از تكرار اين سرنگوني افسرده شده 
بودم نوشتم ما »ابتر« شده ايم و تداوم و پيوند از قاموس مان 
رخت بربس��ته اند. روش��نفكري نياز به دوام و قوام دارد و با 
دوره گردي جور درنمي آيد. اما از س��ر ناچاري دوره گردي 
پيش گرفتيم و به هر جان كندني بود، چ��راغ اين دكان را 
روشن نگه  داشتيم. اين بيت موالنا به اعتباري وصف حال 
من و دوستانم بود: باد تند است و چراغم ابتري/ زو بگيرانم 
چراغ ديگري... بدترين اتفاقي ك��ه براي ما افتاد اين بود كه 
همنشين افعال ماضي شديم. هركس مي گفت چه كاره اي؟ 
بايد از داش��تم و بودم و رفتم اس��تفاده مي كرديم... يك بار 
داشتم در موسسه اطالعات، در ساختمان قديمي اش قدم 
مي زدم. هزار و س��يصد و سه كجا؟ هش��تاد، نود سال بعد 
كجا؟ با خودم و با خداي خودم گفتم آيا مي شود ما هم از اين 
دم بريدگي محتوم نجات يابيم وسال ها و سال ها و سال ها 
دوام بياوريم؟ روزنام��ه اعتماد امروز به ش��ماره چهارهزار 
رسيده. اتفاق فرخنده اي است. قابل تحسين و تكريم است 
خصوصا اينكه روزنامه را بخش خصوصي منتشر مي كند و 
عبور از موانع سياس��ي و اقتصادي و اجتماعي كار ساده اي 
نيست. اكثر رقباي ما از بيت المال ارتزاق مي كنند. نه مشكل 
كاغذ را مي فهمند و نه دركي از تعطيلي و توقيف و فروش 
دارند. به كر وصلند، ع��الوه يارانه هم مي گيرند. اين خيلي 
ارزشمند است كه بخش خصوصي پاي آرمان هايش بايستد 
و براي تداوم عهدش مقاومت كند، هزينه هاي گزاف بپردازد 
و ارتباطش را با مخاطبان��ش حفظ كند. حقيقتا دم الياس 
حضرتي گرم كه چهار هزار شماره دوام آورده، بي مهري ها 
و فش��ارها و هزينه ها را به جان خريده و »اعتماد« را تداوم 
بخش��يده. دم همكارانم گرم كه پاي آرمان هاي بلندشان 
و پاي رفاقت ش��ان و مهم تر از همه پ��اي روزنامه خوان ها 
ايستاده اند. ان شاءاهلل كه به ش��ماره چهل هزار برسيم... دم 
خوانندگان عزيز و شريف »اعتماد« هم گرم. اگر همراهي 

مردم نبود كه روزنامه دوام نمي آورد. مبارك تان باشد. 

اعتماد خوانندگان، اصل اساسي »اعتماد«خسته نباشيداعتمادي ها، تبريك
سال ها و سال ها و سال ها

بهروز    بهزاديمحمد    سلطاني فرمحمد علي  ابطحي

حركات موزوننگاه مطبوعاتي

گاهي اوقات اعداد مي توانند كميت بلند بااليي را بسازند؛ كميتي قدكشيده و استوار مانند سرو. مانند چنارهاي بلند باالي خيابان 
وليعصر كه پشت سر هم رديف مي شوند و نشانه اي مهم از سازند گي و زندگي هستند. عددي مانند همين 4 هزار؛ عددي فرخنده، 
ارجمند و معزز. عددي كه بايد آن را گرامي دانس��ت و نشانه اي حساب كرد براي سال هاي س��ال تالش روزنامه نگاراني كه در 
امتداد و اعتالي يك روزنامه سهيم بودند. روزنامه اعتماد، امروز به شماره 4 هزار رسيده است. اين ش��روع يك دوره تازه، براي 
روزنامه اي است كه هرروز بايد آن را ديد، تورق كرد و خواند. »اعتماد« شگفتي هاي تازه دارد. يكي از اين شگفتي ها فرصت هاي 
تازه، موقعيت هاي تازه و فضاي زيست تازه  در جامعه امروزي است. »اعتماد« مي تواند با مطالب با كيفيت و راهبردي در جهت 
گسترش تعامالت اجتماعي و فرهنگي و متناسب با فضاي نوين جامعه گام بردارد. من عميقا رسيدن اين روزنامه به شماره 4 هزار 

را به دست اندركاران و روزنامه نگاران و مخاطبانش تبريك مي گويم و اميدوارم شاهد حضور اعداد و ارقام هاي باالتر كنار نام اين روزنامه باشيم. 

شبيه چنارهاي خيابان وليعصر
در مورد نشريه ساعي گفتيم/ با دغدعه شعر اجتماعي گفتيم

وقتي سخن از چهار آمد في الفور/ در مورد آن سه تا رباعي گفتيم
اي دوست بده مژده كه ياُرم آمد/ با دلبري و طرب نگاُرم آمد

يك نسخه اعتماد در دستش بود/ مي گفت ببين! چارهزارم آمد
گنجشك جهان بي قفس مي خواهد/ فرياد جواب دادرس مي خواهد

در نشريه راه خويش را پيمودن / تا چارهزارتا نفس مي خواهد

شماره چهارهزارم

مهدي استاد احمد 
شعر طنز

سيدعلي   ميرفتاح

فريدون صديقي 


