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روزنامه اعتماد در راستاي حمايت از توليد داخل وظيفه خود مي داند تا 
در تبليغ و ترويج كاالي ايراني توليد كنندگان را ياري كند. لذا براي درج 

آگهي كاالي ايراني تسهيالت ويژه اي را در نظر مي گيرد.

حمايت از توليد داخلي

تلفن:66429506

خبر فوري، فوري. مزارشريف 
به دست طالبان سقوط كرد. 
ع��ده اي از اف��راد طالبان در 
محوطه كنس��ولگري ديده 
مي ش��وند. »به من بگوييد 
كه چه وظيفه اي ]دارم[...« 
اين آخرين جمله اي اس��ت 
كه همكار عزيزمان محمود صارمي دقيقا 20 سال 
پي��ش در چنين روزي مخابره ك��رد و پس از آن به 
دست نيروهاي طالبان شهيد ش��د و پس از آن 17 
مردادماه را ب��راي قدرداني از اي��ن همكارمان روز 
خبرنگار نام نهاديم و يادش را گرامي مي داريم. 20 
سال گذش��ت، ولي روزنامه نگاري ايران در اين 20 
س��ال فراز و فرودهاي زيادي را تجربه كرده اس��ت. 
ابتدا اوج گيري فضاي مطبوعاتي را شاهد بوديم كه 
شور و نش��اط بزرگي را در جامعه ايجاد كرد و مردم 
را با مطبوعات آشتي داد و آينده اميدبخشي را براي 
جامعه و ايران نويد داد. تجربه اي كه دو سال بيشتر 
دوام نياورد و با بس��تن فله اي مطبوعات و فش��ار به 
روزنامه ن��گاران آن اميد را به ي��أس تبديل كردند. 
هرچند روزنامه نگاران مقاومت كردند و در ادامه نيز 
وظيفه خطير خود را پيگيري كردند. مطبوعات و به  
طور مشخص روزنامه ها در سال 79 ضربه خوردند. 
ولي توقيف كنن��دگان صداي آن را 20 س��ال بعد 
شنيدند. مي گويند كسي در حال سوراخ كردن ديوار 
خانه اي ب��ود تا وارد ش��ود و دزدي كند. گفتند چه 
كار مي كني؟ گفت طب��ل مي زنم. گفتند پس چرا 
صداي��ش در نمي آيد؟ گفت صداي اين طبل صبح 
در خواه��د آمد! اكنون صداي آن بس��تن فله اي در 
آمده است و كرترين افراد نيز آن را مي شنوند. از يك 
سو كسي كه عهده دار زدن تير خالص به مطبوعات 
بود، در زندان اس��ت و در پشت سر خود يك پرونده 
آبروريزانه براي كشور به جا گذاشته است و از اين سو 
نيز، رسانه هاي غير رسمي تيرهاي زهرآگين خود را 
روانه س��اختاري مي كنند كه فاقد ابزار و حتي يك 
سنگر كوچك رسانه اي است؛ ساختاري كه به لحاظ 
رسانه اي بي دفاع شده و به صورت روشني دست هاي 
خود را باال برده اس��ت. ساختاري كه اگر در گذشته 
گمان مي كرد موشك و تحريم آن را تهديد مي كند، 
امروز متوجه ش��ده اس��ت كه پيش و بي��ش از آنها 
ناكارآمدي نظام رس��انه اي است كه خطري جدي 
براي امنيت ملي آن است.امروز در حضيض وضعيت 
رسانه اي هس��تيم. راديو و تلويزيوني كه به كلي از 
دايره اثرگذاري خارج اس��ت و مطبوعاتي كه حتي 
براي تيراژ اندك و قابل چشم پوشي نيز بايد منتظر 

تامين كاغذ باشند.
اگر بگوييم كه ساختار قدرت و سياست در ايران دچار 
نش��انگان نقص ايمني ارتباطي يا رسانه اي )ميدز(

)MAIDS ( ش��ده است، سخن ناروايي نگفته ايم. 
به عب��ارت ديگر هنگامي كه اين س��اختار در برابر 
كوچك ترين ويروس رس��انه اي قرار مي گيرد كل 
نظام ارتباطي و رسانه اي آن دچار اختالل مي شود و 
قادر به نابودي ويروس مهاجم نيست. اين وضعيت 
محصول نگاه سنتي بلندمدت و تاريخي صاحبان 
قدرت به رسانه اس��ت كه فرق ميان بوق و رسانه را 

متوجه نمي شدند.
اين يك روي سكه اس��ت كه موجب تاسف همه ما 
است و بيشتر كارشناسان رسانه در اين مورد اتفاق 
نظر دارند. ولي بنده مي خواهم به روي ديگر اين سكه 
نيز اشاره كنم. معتقدم كه دوران خزان روزنامه نگاري 
در حال به سر آمدن است. شواهدي جدي وجود دارد 
كه نظام مديريت��ي كم كم متوجه بيماري »ميدز« 
خود شده اس��ت. هرچند اين آگاهي در ابتداي راه 
اس��ت ولي من به عنوان يك همكار شما اين نويد را 
مي دهم كه با نش��انه هايي كه در ماه هاي اخير با آن 
مواجه شده ام احساس مي كنم كه نطفه اين فرآيند 
در حال انعقاد و شكل گيري اس��ت. بنابراين شايد 
بهتر است آخرين جمله تمام نشده مرحوم صارمي را 
دوباره تكرار كنيم كه »من چه وظيفه اي دارم؟« در 
شرايط كنوني پاسخ به اين پرسش مي بايد محصول 
همفكري و گفت وگوي آزاد مي��ان روزنامه نگاران 
باش��د. انجمن صنفي روزنامه نگاران استان تهران 
سعي كرده است كه با طرح اهميت موضوع رسانه، 
توجه مسووالن را بيش از پيش به مخاطرات ضعف 
رسانه اي براي امنيت كشور جلب كند ولي اين يك 
روي ماجرا اس��ت. روي ديگر آن، اقداماتي است كه 
همه ما به عنوان روزنامه نگار بايد در فعليت دادن اين 

ظرفيت انجام دهيم. 

MAIDS ،بيماري ميدز

رسانه
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مهدي محسنيان راد:

چرا روزنامه نگاران 
نمي توانند حقوق حقه 
خود را به دست آورند

نقد و نظر
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عباس عبدي

 استيضاح وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي حاوي 
پيام مهمي ب��راي دولت بود. دولت بايد دريابد كه 
در ش��رايط فعلي نيازمند افزايش سطح تعامالت 
خود با قوه مقننه است. اميدواريم كه اين هشدار 
از سوي قوه مجريه جدي گرفته شود تا در آينده 
استيضاح هاي ديگري به جريان نيفتد. روشن است 
كه اگر رييس جمه��ور و وزراي كابينه به مجلس 
آمده و در جلساتي با نمايندگان سخن بگويند مي توان بسياري از مسائل 
را قبل از اينكه كار به اينجا برسد، حل و فصل كرد. به اعتقاد من استيضاح 
آقاي ربيعي به هيچ وجه يك تسويه حساب شخصي به حساب نمي آيد و 
در نتيجه عدم تعامل دولت و مجلس پيش آمد. به هرحال در وضعيتي قرار 
داريم كه مردم با تنگناها و مشكالت بسيار اقتصادي، اجتماعي و ... مواجه 
هستند و انتظار دارند كه دولت براي حل و فصل اين مشكالت فعاالنه تر 
عمل كند. توقع مردم اين اس��ت كه مس��ووالن دولتي حداقل با مردم يا 
نمايندگان آنان در مجلس سخن گفته و در مورد علل بروز چنين اوضاعي 
توضيح دهند. نمايندگان مجلس در حوزه هاي انتخابيه از سوي مردم براي 
پيگيري مشكالت شان تحت فشار قرار مي گيرند و ناگزير به اقدام هستند. 
در شرايطي كه دولت تعامل الزم را ندارد راهي غير از استفاده از اختيارات 
قانوني براي سوال و استيضاح باقي نمي ماند. در مورد اخير نيز درخواست 
اول ما در مجلس اين بود كه آقاي رييس جمهور در جلس��ه ش��ركت و با 
نمايندگان صحبت كنند اما به دليل گرفتاري هايي ايشان و سفر خارجي 
كه براي شان پيش آمد،  اين خواسته محقق نشد و جلسه استيضاح بدون 
حضور آقاي روحاني برگزار شد. به هر ترتيب اكنون علي ربيعي ديگر وزير 
كار نيست و رييس جمهور نيز بايد جايگزين مناسبي را براي وي در نظر 
گرفته و به مجلس معرفي كند. البته بنده ش��خصا معتقد هستم كه اين 
وزارتخانه نيازمند تفكيك است و تنها با رفتن ربيعي و معرفي يك وزير 
ديگر نمي توان مشكالت را حل و فصل كرد. استداللم نيز اين است كه حوزه 
تحت پوشش اين وزارتخانه بسيار وسيع است و شرايط كشور نيز خاص. 
وزيري كه جايگزين ربيعي مي شود حتما بايد اقتصاددان و باتجربه باشد. 
او همچنين بايد در حوزه آسيب هاي اجتماعي، مقوله بهداشت و درمان و 
كمك هاي امدادي و حمايتي تجربه كاري الزم يا اشراف كافي داشته باشد 
زيرا در غير اين صورت از پس اداره وزارتخانه كار، تعاون و رفاه اجتماعي 

برنيامده و بيش از ربيعي موفقيتي حاصل نمي كند.

هشدار مجلس به دولت
نگاه روز

محمدرضا تابش

ريش��ه اختالفات ميان تركيه و امريكا به كودتاي 
نافرجام سال 2016 در تركيه باز مي گردد. در آن 
دوره آنكارا اعالم كرد كه فتح اهلل گولن روحاني سني 
ساكن پنسيلوانياي امريكا نقش اصلي را در اجراي 
اين كودتاي نافرجام داشته است. از آن پس تركيه 
از امريكا درخواست استرداد گولن به تركيه را داشت. 
اما استرداد در حقوق بين الملل در نهايت يك امر 
سياسي است. كشور يا دولت مستقر در نهايت بايد تصميم به استرداد بگيرد 
يا نه و صرف اينكه يك فرد در محافل قضايي كشور خود متهم باشد دليلي 
بر استرداد وي نخواهد شد، از همين رو استرداد، يك مساله حقوقي است. 
در م��ورد آقاي گولن نيز همين اتفاق رخ داد. با وجود اصرارهايي كه آقاي 
اردوغان داش��ت و وعده هايي كه در سخنراني هاي مختلف عمومي خود 
داشت و كه  به هر شكلي ش��ده فتح اهلل گولن را از امريكا مسترد خواهيم 
كرد ، امريكا به اين درخواس��ت تركيه تن نداد و پاسخ منفي داد. آقاي جو 
بايدن معاون اول رييس جمهور وقت امريكا در سفري كه به آنكارا داشت، 
تالش كرد كه از تشديد تنش ميان دو كشور بر سر موضوع گولن تا حدي 
جلوگيري كند. وقتي دوران رياست جمهوري اوباما به پايان رسيد، اردوغان 
بسيار اميدوار بود كه دولت ترامپ برخالف دولت اوباما فتح اهلل گولن را به 
تركيه تحويل دهد. با همين خوش بيني نيز به كاخ سفيد رفت ولي پاسخ 
واشنگتن براي تركيه خوشحال كننده نبود، درنتيجه از آنجا بود كه فاصله 
تركيه با امريكا بيشتر و بيشتر شد تا به وقايع اخير رسيد. امريكا در تحريمي 
كه عليه تركيه وضع كرده وزير كش��ور و دادگستري اين كشور به خاطر 
دست داشتن در دستگيري و حصر خانگي كشيش برانسون تحت تحريم 
قرار گرفته اند. برانسون متهم است كه در ايام كودتا با گروه فتح اهلل گولن 
همكاري داشته و حتي با پ ك ك نيز در ارتباط بوده است. اما هنوز اتهامات 
او در دادگاه مورد بررسي قرار نگرفته است. بنابراين ريشه بحث كشيش 
برانس��ون نيز به موضوع كودتا باز مي گردد. برخي معتقدند كه تركيه به 
دنبال آن است كه برانسون را با گولن مبادله كند و در ازاي استرداد گولن، 
برانس��ون را نيز آزاد كند. اما واقعيت آن است كه وزن جنبش هزيمت به 

رهبري فتح اهلل گولن به مراتب بيشتر از كشيش برانسون 
است.آقاي گولن يك شبكه عظيم را رهبري مي كند كه 

عمال در 35 كشور مدرسه دارد و نفوذ آن بسيار باالست و در تركيه و ساير 
كشورها نيز از هواداران متعددي برخوردار است. 

استفاده اردوغان از موج ناسيوناليسم
جهان
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رحمان قهرمان پور

با توجه به ش��رايط بين المللي كه براي ايران 
مخصوصا پس از روي كار آمدن ترامپ ايجاد 
شد و سرنوشت برجام تا حدودي از مسير خود 
خارج شد و به تبع آن وضعيت اقتصادي كشور 
تحت تاثير قرار گرفت نياز به وحدت و همدلي 
در كش��ور را بيش از هر زم��ان ديگري حس 
كردم.ايران در دوره هش��ت سال دفاع مقدس 
شرايطي به  مراتب بدتر از اين را هم ديد و حتي در آن ايام بسياري از 
كشورها نه  تنها در تجهيزات جنگي بلكه در طراحي عمليات هم به 
عراق تحت مديريت صدام كمك مي كردند؛ ولي اين اتفاقات باعث 
ش��د تا مردم ايران در داخل كشور بيشتر متحد شوند تا دشمن را از 
ميهن بيرون كنند.امروز هم فرصتي اس��ت كه با تصميمات ترامپ 
عليه ايران، بايد دل هاي مردم به هم نزديك تر شود. حال با اين اوصاف 
كه حقيقتا مديريت كش��ور را با چالش روبه رو كرده طرح س��وال از 
رييس جمهور را به صالح كشور ندانستم. هرچند بنده طرح سوال از 
رييس جمهور را امضا نكردم ولي معتقدم نماينده بايد نقش نظارتي 
خود را با قدرت و قوت دنبال كند.امروز اتحاد مردم و مسووالن باعث 
قوت قلب دستگاه ديپلماسي ما در مواجهه با رفتارهاي غيرعقالني 
كشورهاي معارض با ايران خواهد شد و اين عزيزان خواهند توانست 
با آرامش بيشتري منافع كشور را دنبال كنند. از طرفي انتظار است 
كه مسووالن هم برنامه هاي مدون شده اي را براي آينده بهتر مردم 
ارايه كنند و با يك  زمان بندي واقعي يكي پس از ديگري مشكالتي 
كه زندگي را بر مردم سخت كرده را مرتفع كنند.به نظر مي شد كه 
نمايندگان س��واالت خود را به  جاي رييس جمه��ور از وزرا مطرح 
مي كردند چون همه س��واالت در حد وزارتخانه هاست. حال شايد 
نمايندگان سواالت خود را از وزرا بپرسند و اقناع نشوند كه مي شود 
روي به استيضاح بياورند. به هر حال استيضاح يك امكاني است كه 
نمايندگان مي توانند در صورت صالحديد از آن استفاده كنند ولي 
امروز شاهديم كه تعدادي از نمايندگان تاكيد دارند كه سواالت آنها 
توس��ط شخص آقاي روحاني پاسخ داده ش��ود. در هر صورت طرح 
سوال از رييس جمهور اعالم وصول  شده و اميدوارم آقاي روحاني با 
پاسخ هاي شفاف خود، ابهامات برخي نمايندگان را برطرف و مردم 

را نسبت به امورات كشور آگاه كند.

وحدت و همدلي نياز ضروري كشور
جامعه

فريده اوالد قباد

واقعيت اين است كه هجوم فيلم هاي كمدي يا 
ش��به كمدي يا بعضا طنز به سينماهاي كشور 
بر اساس نقشه از قبل طراحي شده نيست؛ بلكه 
از ضرورت ناشي مي شود. اقتصاد وحشتناك و 
بيمار حاكم بر كشور سينما را به سمتي مي برد 
كه فيلمسازان خوب ما هم به اين فكر كنند كه 
دل مخاطب عام را به دست آورند. دل مخاطب 
عام هم با فيلم هاي جدي و اجتماعي حاصل نمي شود بلكه با دو ژانر 
و دو ساختار به دس��ت مي آيد. اول فيلم هايي با داستان هاي عاشقانه 
كه در س��ينماي بعد از انقالب ساخته نمي ش��ود و نمونه هاي مشابه 
اين فيلم ها )عروس( را بيشتر فيلم اجتماعي بايد دانست تا عاشقانه؛ 
و ديگ��ري فيلم كمدي چراكه مردم ما بيش از هر چيزي به خنديدن 
نياز دارند. متاس��فانه تلويزيون ما آنقدر با س��ريال هاي ايراني آبكي و 
شبكه هاي ماهواره اي با پخش سريال هاي تركي و امريكاي التين سطح 
سليقه مخاطب را نازل كرده كه فيلم ها و سريال ها هرچه نازل تر باشند 
بيشتر مي فروشد و با اقبال بيش��تري همراه مي شوند.در حال حاضر 
كم��دي خوب »دلم مي خواد« در مرز ف��روش دو ميليارد تومان قرار 
دارد اما فيلم هاي كمدي سطحي و سخيف ديگر بعيد نيست به گيشه 
بيست ميليارد تومان هم برسند. متاسفانه در حال حاضر مديريتي بر 
سينماي ايران حاكم نيست جز مديريت بر سانسور مسائل اجتماعي و 
اخالقي كه صدالبته سانسور بعضي مسائل اخالقي، اجتماعي به عنوان 
رانت در اختيار بعضي نورچشمي ها قرار دارد و تعدادي از كارگردان ها 
به راحتي مي توانند با بعضي تابوها، جنگ، جانبازان، روحانيت و مسائل 
ديگر شوخي مي كنند و براي فيلم شان اتفاقي هم نمي افتد؛ اما بعضي 
فيلمسازان ازجمله رضا درميشيان يا عبدالرضا كاهاني و البته تعدادي 
از سينماگران قديمي تر نمي توانند از خط قرمزهاي ساختگي عبور 
كنند هرچند بايد گفت كه بعضي ها بدش��ان نمي آيد فيلم ش��ان در 
مرحله نمايش با مميزي روبه رو شود و ژست اپوزيسيون به خود بگيرند 
حال آنكه اپوزيسيون واقعي يعني فيلمسازاني كه نمي خواهند فيلم 

سخيف و سطحي بسازند. در حال حاضر هم مي بينيم 
كه مسابقه دو براي ساخت فيلم كمدي راه افتاده و همه 

فيلمسازان هم دوست دارند در اين مسابقه شركت كنند و خود را زودتر 
به خط پايان برسانند و گيشه را تصاحب كنند.

سينماي ايران در آستانه تعطيلي
سينما

ادامه در صفحه
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احمد طالبي نژاد

همه پشت  سر 
رييس جمهور

تقابل امريكا و تركيه
 به نفع اردوغان است؟

4

احتكار170 هزار تن كاغذ

كار را به روزنامه ها بسپاريد
در اين ايام ك��ه روز خبرنگار را 
هم در آن پشت سرگذاشته ايم 
و همه به رسانه ها و خبرنگاران 
تبريك مي گويي��م و خدمات و 
زحمات ش��ان را پاس مي داريم 
با معضلي موث��ر در مطبوعات 
مواجهيم؛ موضوع كمبود كاغذ 
در بازار، امروز به يكي از چالش هاي پيش روي رسانه هاي 
ما بدل شده اس��ت و در صورت ادامه اين رويه مي رود تا 
به بحراني در اين عرصه تبديل شود. به بياني در آستانه 
شرايط بحراني قرار داريم. به نظرم در چنين وضعيتي، 
دو راه��كار اصلي را مي توان پيش��نهاد داد. يك راهكار 
بلندمدت و يك راهكار كوتاه مدت. راهكار ريش��ه اي يا 
همان بلندمدت مي تواند اين باش��د كه اوال جلساتي با 

مسووالن روزنامه هاي بزرگ برگزار شود و...

سرمقاله

احمد  مسجدجامعي
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از عكس يادگاري رييس جمهور
تا بررسي اليحه مطبوعات

جلسه هيات دولت با چاشني روز خبرنگار 
برگزار شد

3

مطبوعات زير بار فشار كمبود و افزايش قيمت كاغذ كمر خم كرده اند

  سرنوشت 260 ميليون دالر ارز  واردات كاغذ در هاله اي از ابهام
  سودجويان  مقادير قابل توجهي كاغذ روزنامه را  درگاوداري ها و  سوله ها انبار كرده اند

دستورالعملی در آهنگسازی نداريم

گفت و گو با هرمز فرهت، آهنگساز و  اتنوموزيکولوژيست ايرانیفرهنگ

8
تلخ تر از  استيضاح

نمايندگان با ادامه وزارت علي ربيعي مخالفت كردند پارلمان

2

10 و 11


