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اصالحات ممنوع!
اعتراضات و ناآرامي ه��اي اخير از 
منظرهاي مختلفي قابل بررس��ي 
است. درباره اين پديده تحليل هاي 
مختلفي منتش��ر ش��ده اس��ت و 
تحليل گ��ران هر ي��ك از منظري 
به بررس��ي آن پرداخته اند. در اين 
مي��ان رفتار تبليغاتي و سياس��ي 
برخي جريان ها و رس��انه هاي خارج از كش��ور به داليلي 
كه خواهم گفت كمت��ر مورد توجه ق��رار گرفت. موضوع 
اين يادداشت تحليل تحول آش��كاري است كه در شيوه 
خبررساني و تبليغاتي شبكه تلويزيوني بي بي سي در اين 

ماجرا شاهد آن بوديم. اما چرا بي بي سي؟ 

سرمقاله

محسن آرمين
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گزارش » اعتماد «  از روند و علل تخريب اصالح طلبان در داخل و خارج  

احمد معيني جم / ايرنا

محتواي اين يادداش��ت صرفا مختص به خوانندگان محترم 
روزنامه اعتماد نيست، بلكه موضوعيت آن، به تحليل وضعيت 
نوظهور و چشم انداز رسانه هاي مكتوب جامعه به صورت عام 
اشاره دارد. اساسا اين روزها با گسترش شبكه هاي اجتماعي 
و رسانه هاي مجازي پرسرعت و نسبتا ارزان قيمت، طبيعي 
است كه گرايش توده ها و ش��هروندان عادي جامعه به دليل 
جدال پيوس��ته با چالش هاي بي وقفه اقتص��ادي دچار يأس 
و روزمّرگي هاي بي امان ش��ده و ميل كمتري به رجوع و مطالعه روزنامه ها داشته 
باشند. در كنار اين، بايد به افزايش ميزان بي اعتمادي ها در سطوح مختلف و بالطبع 
بي رغبتي هاي اجتماعي به كسب اخبار و احيانا فهم علل وقايع و دريافت راهكاري 
براي برون رفت از مشكالت موجود به واسطه دريافت آن از طريق روزنامه ها را نيز 

به معضل فوق اضافه كرده و به آن توجهي جدي كرد. در واقع امروز 
حتي به صورت مستقالنه و منصفانه و با نگاهي فاقد قضاوت ارزشي، 
معتبرترين رونامه هاي كش��ور با مشكل كمبود ش��هروندان عادي 

روزنامه خوان )ونه كمبود خوانندگان حرفه اي و هميش��گي( مواجه اند و اين تنها 
شامل روزنامه هاي مدرن نيست. 

چه كساني »روزنامه اعتماد« مي خوانند؟! 
جامعه
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احمدصالح صفار

تو كژ باشي نه آيينه، تو خود را راست كن اول
داستان مواجهه برخي رس��انه هاي ما )به خصوص صدا و سيما( 
با رخدادهاي اخير مصداق داس��تان مثنوي اس��ت كه فردي نزد 
طبيبي نادان رفت و او تنها دليل بيماري فرد را پيري مي دانست كه 

بيمار بر آشفت و گفت: 
اي مدمغ عقلت اين دانش نداد /  كه خدا هر درد را درمان نهاد

شايد نبود يك استراتژي رسانه اي در مواجهه با رخدادهاي اخير 
)چه در دولت و چه در صدا و سيما( سبب شد كه از همان ساعات اوليه دستان بزرگ ترين 
رسانه  كش��ور به عالمت تس��ليم باال برود. ما هر چقدر در ساخت موش��ك و سخت افزار 
پيشرفت كرديم، از آن سو در بخش جنگ نرم نشان داديم كه از كالس اكابر هم نتوانسته ايم 
جلوتر برويم و تنها هنر ما فيلتر كردن و بستن رسانه هاست كه آن هم تا چندي ديگر كه 
امكانات س��خت افزاري اينگونه قفل و زنجيرزدن ها به كاستي و فترت گراييد، مشخص 
نيست باورمندان به فيلتر و بگير و ببند رسانه اي چه بايد بكنند. دستان روزنامه نگاران و 
كارشناسان و نخبگان داخل كشور بسته شد و همه گوش و چشم ها به سمت رسانه هاي 

ديگر چرخيد. 
سربازان جنگ نرم كه هر روز روزنامه نگاران مستقل را به تيغ تهمت مي نواختند، مشخص 
نبود در اينگونه مواقع چه مي كنند؟ طبيعي است كه وقتي اصول حرفه اي كار رسانه در 
يك محيط حكمفرما نباش��د، آنها نخستين كس��اني اند كه خلع س��الح خواهند شد و 
نهادهاي ديگري غير از نهادهاي فرهنگي باالجبار وارد ماجرا مي ش��وند تا صدا و سيما و 
به خصوص بخش سياسي آن كه از قرار انعكاس اخبار زيرنظر آنها صورت مي گيرد، قطعا 
كارشناسان و مشاوران رسانه  را در كنار خود دارند كه مي توانند اصول تئوريك و نظري يك 
رسانه مستقل و بي طرف را براي آنها تشريح كنند. البته اگر اين مشاوران وجدان اخالقي 
داشته باشند و تنها به صفت دريافت حق  المشاوره به اينگونه مراكز تردد نكنند و بتوانند 
حقيقت توفيق مندي يك رسانه را بيان كنند. يكي از مهم ترين اصول و شايد ستون اعتماد 
مخاطبان به يك رسانه، رعايت اصل بي طرفي است. به اين معنا كه در يك رخداد اگر رسانه 
بي طرف نباشد و نخواهد توازن و انصاف را در انعكاس اخبار رعايت كند، به سرعت برق و 
باد مخاطبان خود را به سمت رس��انه هاي ديگري راهنمايي خواهد كرد. نگارنده در سال 
۱۳۹۱ و براي پايان نامه كارشناسي ارشد پژوهشي را سامان داد كه نتيجه آن براي خود من 
شگفت انگيز بود. در اين پژوهش بيش از ۲۰ استاد برجسته علوم ارتباطات و روزنامه نگاري 
و بيش از ۲۰ روزنامه نگار و سردبير برجسته و با تجربه و پيشكسوت كه حداقل باالي ۲۰ 

سال تجربه كار روزنامه نگاري و رسانه در سطوح باالي مديريتي داشته اند 
را انتخاب كردم و ۶۰ گويه مرتبط با اخالق حرفه اي روزنامه نگاري را بين 

آنها به پرسش نهادم. حدس مي زنيد چه گويه اي بيشترين توافق را بين دو گروه به دست 
آورد؟ بله. »صدا و سيما به اخالق حرفه اي روزنامه نگاري پاي بند نيست.«

ناآرامي هاي اخير و صدا و سيما
رسانه
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سيد  ابوالحسن   مختاباد 

نظر سنجي انجام شده در س��ال جاري نشان مي دهد بيش 
از ۶۰ درصد م��ردم از زندگي در تهران راضي نيس��تند و در 
صورتي كه امكان مهاجرت از تهران را داش��ته باشند از اين 
ش��هر خواهند رفت؛ اين ب��ه معناي كاهش ش��اخص هاي 
كيفيت زندگي اس��ت يعني اينكه شهر مش��كالت اساسي 

دارد. هم كالبد شهر و هم جان شهر خسته است. 
- كالبد ش��هر به دليل رش��د غيرقاعده مند و ش��كل گيري 
س��اختمان هاي بلندمرتبه در خياب��ان و كوچه هاي با عرض كم و بي س��اماني و 

بي تناسبي در توده گذاري شهري؛ 
- نبود حمل و نقل عمومي مناس��ب؛ با وجود تكليف قانون توس��عه حمل و نقل 
عمومي و مصرف سوخت مبني بر تحقق س��هم 75 درصدي حمل و نقل عمومي 
در سفرهاي درون شهري با كمتر از 5۰ درصد اين سهم محقق شده است و نيمي 

ديگر تحرك وسايل حمل و نقل شخصي است. 
- ايمن نب��ودن ش��هر در مقاب��ل حريق و س��وانح طبيع��ي و نيز 

آلودگي هاي زيس��ت محيطي )هوا، صدا و زمين( از جمله مشكالت كالبدي شهر 
تهران محسوب مي شود. 

تهران را دريابيم
شهر
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علي نوذرپور 

مواجه��ه و برخورد منتق��دان داخل��ي برجام به ط��ور خاص و 
سياست خارجي ايران به نحو ويژه و مشخصا با اعمال و رفتار هاي 
ديپلماتيك- به عنوان ابزار و وس��يله اجراي سياست خارجي- 
حكايت بازگو كردن نقصان در مال با همسايه است كه عالوه بر 
اين زيان شماتت او را نيز افزون كرد. اين مس��اله با بروز حوادث 
اخير در ايران و نيز س��نگ اندازي هاي داخل��ي مكرر با تصميم 
دونالد ترام��پ، رييس جمهور اي��االت متحده در م��ورد برجام 
برجسته تر مي شود.  ديپلماسي توييتري رييس جمهور اياالت متحده امريكا كه بسياري 
از پنهان هاي سياس��ت كاخ س��فيد را عريان و وحش��ي در معرض عموم قرار مي دهد 
به خوبي كراهت ش��ماتت او در ارتباط با رخداد هاي داخلي ايران را نشان داد. شايسته 
است كه برجام را فقط در حوزه خود اين سند حقوقي-فني و بين المللي مالحظه نكنيم 
بلكه بايد آن را يك تاسيس حقوقي- بين المللي دانست كه چون بنايي محكم توانسته 
و مي تواند آثار بسياري براي ايران و حتي اطراف آن و فراتر از آن، براي كشور هاي ثالث 
فراهم آورد. مهم ترين كاركرد اين بنا ايجاد امنيت بوده و هست. اين امنيت مي تواند با 
همگرايي داخلي و عدم تخطئه در داخل نتايج ارزشمند بيشتري را به ثمر آورد؛ امنيتي 
كه توانست آنچنان  بندي به دستان ترامپ بزند تا او كه در ظرف كمتر از يك سال حداقل 
از دو معاهده مهم بين المللي خارج شده تاكنون نتواند از اين توافق خارج شود. تصميم 
امروز مشاور امالك راه يافته به كاخ سفيد هر چه باشد بيانگر يك هشدار جدي است براي 
آنان كه با همسايه يا براي او يا در مقابل او چنان زبان در دهان مي چرخانند كه شماتتش 
چندان مي كند. اگر چه نقصاني هم اگر هست به شهادت آنچه به دست آمده، با مالحظه 
آنچه مي توانسته از دس��ت برود و نرفته و تحقيق در آنچه بد خواهان منطقه و جهان در 
وجهه همت خود قرار دادند و دارند تا اين توافق زمينگير شود در سبد و جيب طرف ديگر 
است، انكار اين همه واقعيت و نفي همه حقيقت به بهانه رقابت هاي سياسي سرانجامي 
جز اعتبار بخش��يدن به حريف و رقيب ندارد. اينچنين بي تدبيري نقد نمي تواند باشد و 
با مخالفت هم سازگاري ندارد كه تاكنون دلخوشي فراهم شان نيامده، ناگزير اين همه 
بي خردي فقط مي تواند مينا و طعمي از عناد داشته باشد. عناد هم نباشد سخن از زبان 
رقيب گفتن است. پس مهم تر از تصميم ترامپ تصميم ما خواهد بود كه آيا مصالح ُملك و 
منافع ملت ارجح است يا مانع تراشي و سخن يأس راندن براي تامين منافع گروهي. قبل 
از ترامپ بايد افرادي در ايران تصميم بگيرند كه آيا با مردم هستند يا براي به زانو در آوردن 
رقيب داخلي خود )دولت( حتي شماتت همس��ايه را هم مباح مي دانند. تصميم دونالد 
ترامپ هر چه باشد بي تاثير از رفتار و اعمال و كنش ها و واكنش هاي اجتماعي و سياسي 
ما در داخل ايران نيس��ت! براي درك اين حقيقت نه هشتگ نياز است نه كمپين! كمي 
تعصب و غيرت ملي به همراه عزت نفس كافي است تا چنان سدي بسازيم تا ٤ ماه ديگر 

منتظر اعالم تصميم از شماره ١٦٠٠ خيابان پنسيلوانيا در واشنگتن دي سي نباشيم. 

شماتت همسايه را مباح ندانيم 
ديپلماسي

مهرداد   پشنگ پور
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حامد بهداد، باران كوثري  و محسن قرايي درگفت وگو با »اعتماد«

»سد معبر«؛ داستان آدم هاي  كف خيابان

به غفلت عمر شد حافظ بيا با ما به ميخانه
كه شنگوالن خوش باشت بياموزند كاري خوش
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