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نقدی بر کارکرد رسانه ملی در رواج شادی

* معاون سردبیر روزنامه سازندگی

ه ترامپ و FATF
هفت 

گریاندنبهجایخنداندن

خواننده اسیر ما نیست

چــرا رســانه هــای بومــی و محلــی
نتوانستند موفق باشند؟
حتما ا گر مصداقی از برای پرسشی
که کردم بخواهم ،به ســیل انبوهی
ا کبر
منتجبی از روزنامــه ها و نشــریاتی کــه روزانه
یا هفتگی منتشــر می شــوند اشــاره
مــی شــود .مــن نیــز بــه دو نمونــه مشــخص اشــاره
می کنم تا پاسخ صریحی داده باشم که در این باره
اشتباه می شود.
روزنامــه خراســان بــا قدمتــی  70ســاله مهمتریــن
نشریه استان پهناور خراسان است .اهالی استان و
مســئوالن آن ،به این روزنامه بیش از روزنامه های
تهرانــی  -سراســری اهمیــت مــی دهنــد 70 .ســال
اســت که این روزنامــه توانســته دخل و خــرج کند
واخبار مهم اســتان را به مردم خود بدهد .حتی در
ایــن روزگار که تلگــرام و شــبکه های مجــازی نفس
روزنامــه هــا و نشــریات را گرفته انــد و ســلیقه مردم
را تنــزل داده انــد ،بــاز روزنامــه خراســان توانســته
مهمتریــن روزنامــه منطقــه خــود باشــد .دلیــل آن
چیســت؟ پول زیاد؟ خیر .در مشــهد آستان قدس
برای رقابت با خراسان ،روزنامه قدس را راه اندازی
کــرد تــا نــا و نفــس ایــن روزنامــه را بگیــرد امــا موفق
نشــد .خراســان در این ســال هــا حتــی توانســته با
اتکا به آ گهــی ها و فروش خــوب خود،روزنامه های
دیگری را نیز منتشر کند .خراسان رضوی ،خراسان
شمالی ،خراســان جنوبی و ...می بینید؟ این یک
نمونه موفق.
نمونــه دوم روزنامــه خبرجنــوب اســت کــه بعــد از
خراســان دومین و مهم ترین روزنامه محلی است.
چندباری کــه آن را دیــدم بیــش از  50صفحــه بود.
کــدام روزنامــه سراســری مــا بــا ایــن تعــداد صفحه
منتشر می شــود؟ حتی همشــهری نیز نه می تواند
و نه جرئت آن را دارد با این تعداد صفحات منتشــر
شود .می گویند در سال های نزدیک تر  ،حدود 50
هزار نســخه در روز منتشــر می شــد .خبر جنوب نیز
روزنامــه ای اســت کــه
حتــی یــک نســخه آن
برگشــت نمی خورد.
چـــرا؟ همـــــه نیــازهــای
مــردم اســتان را در خود
روزنامه یک
دارد .معتمــــــد مـــــردم
موجود زنده
اســت و آنچه را که مردم
است.
مــی خواهنــــــد منتشــــــر
مانند گل ،مانند می کند.
درخت ،مانند
امــا چــرا روزنامــه هــای
دیگــر محلــی و بومــی
فرزند خود.
چنیــن موفقیــت هایــی
روز به روز باید
را ندارنــد و نمــی بینند؟
تغییر را در آن
مهم ترین دلیــل آن این
ببینی
اســت که بــه جــای آنکه
دســت بــه زانــوی خــود
بزننــد و بلنــد شــوند و راه بیفتنــد ،منتظــر دولــت
هســتند که دســت آنهــا را بگیــرد و بلند کنــد .تا ابد
که نمی تــوان منتظر کســی ماند که دســت آدمی را
بگیرد و ما را بلند کند .شکی نیست که وقتی چنین
نگرشی در جان و ضمیر ماست ،اتفاقی نمی افتد و
ما همیشه نشســته ایم .آدم نشســته که پیشرفت
نمی کند.آدم نشســته که نمی توانــد قدمی از قدم
بردارد .مگــر خداونــد نمی گویــد از تو حرکــت از من
برکــت .برکــت یــک روزنامــه و رســانه در ایــن اســت
کــه چشــمش را از کمــک و اعانه هــای دولتــی و غیر
دولتی برگیــرد .روی پاهای خودش بایســتد .طرح
بریــزد و ایــده هــای جدیــد بدهــد .نفــس بــه نفس
خواننده اش پیش برود.
از نگاه مــن روزنامه یــک موجود زنده اســت .مانند
گل ،ماننــد درخــت ،ماننــد فرزند خــود .روز بــه روز
بایــد تغییــر را در آن ببینــی ،روز بــه روز بایــد بــرای
قــد کشــیدن آن برنامه داشــته باشــید .ایــده های
خوانندگان را بگیری و باال و پایین کنی و دست آخر
بهترین را انتخاب کنی .شــما مگر تــاش نمی کنی
بهترین لباس را بــرای فرزند خود تهیــه کنی؟ خب
بایــد بــرای روزنامه هــم لبــاس ( یونیفرم ) مناســب
تهیه کرد تا چشم نواز و زیبا باشد.
عصــر جدیــد ،عصــر بســته بنــدی اســت .کاالیــی
معمولــی را در بهتریــن حالــت با یــک بســته بندی
جدیــد و نــو بــه شــما عرضــه مــی کننــد .روزنامــه را
بایــد بــا بهترین بســته بنــدی موجــود عرضــه کرد.
کاغــذ درجــه یــک .قطــع مناســب و جدیــد .عکس
خــوب و اختصاصــی ،مطلــب مهــم و درجــه یــک.
تحلیــل هــای واقعــی .عمــوم روزنامــه هــای مــا از
این مســئله یا چیــزی نمــی دانند یــا ا گر مــی دانند
خالقیتــی بــرای آن بــه خــرج نمــی دهنــد .مــا ایــن
روزهــا در مطبوعــات بــا بحــران خالقیــت روبــه رو
هستیم.
خواننده اســیر ما نیســت کــه هرچه تولید و منتشــر
کردیم ،بخرد .عصر رســانه های یک طرفه گذشــته
است.
خواننده امروز قدرت انتخاب دارد .ما از این غفلت
کرده ایم .باید همیشــه یکی از گزینه های روی میز
خواننده باشیم اما تازمانی که نه حرفی برای گفتن
داریــم و نــه ایــده ای بــرای خواننــده خــود ،و فقــط
چشــم به کمک های مالی و غیرمالــی دولتی داریم
و می خواهیم از رانــت و پول کاغــذ و  ...روزی خود
را بگذارنیم  ،نه تنها روی میز خوانندگان بلکه روی
میز روزنامه فروش ها هم قرار نمی گیریم.

بریده

موسسه گالوپ گزارشی مبنی بر بررسی
وضعیتخشنودیوخوشحالیدر بین۱۳۸
کشور منتشر کردهاست کهبنابهاین گزارش،
عراقنخستین کشور غمگینجهانمعرفی
محمود
فرهادی* شده است .بعد از عراق ،کشورهای ایران،
مصر ،یونان و سوریه به ترتیب ناشادترین
کشورهایجهانمعرفیشدند.هرچندمیتواننقدهاییبر
شیوه تحلیل گالوپ مطرح کرد ،اما شواهد عینی دیگری
وجود دارد که بر این وضعیت تلخ صحه می گذارد .این آمار را
در کنار ساالنه بیش از  70هزار پرونده نزاع و  600هزار درگیری
گزارششده،قرار دهیدتاتصویرجامعهایناشادوخشمگین
برایتان ملموس تر شود .به طور معمول در چنین فضایی،
رسانه های حا کمیتی باید امید را به جامعه پمپاژ و فضای

غمگینجامعهراباشادیونشاطجایگزین کنند.اینمسئله
به ویژه در ماه مبارک رمضان که ماه مهمانی خداست ،از
اهمیتبیشتریبرخوردار است.بانگاهی گذرابهشبکههای
عرب زبان در ماه مبارک رمضان به خوبی هویدا میشود که
چگونهاینشبکههابهترینوبانشاطترینبرنامههایشانرا
برایاینماهمبارکپخشمیکنند.اینشبکههاچندینماه
قبل از حلولماهمبارکرمضان،بابرنامهریزیدقیقوحساب
شده ،نیازهای مخاطبان را در نظر می گیرند و به تناسب آنها
به تولید یا خرید برنامه ها  ،سریال ها و مسابقه های ورزشی و
تلویزیونی سرگرم کننده دست میزنند .موضوعی که
متاسفانه در سریالها و برنامههای صدا و سیمای ملی،
فقدان آن به شدت احساس میشود .برای مثال ،سریال
«رهایمنکن»بهعنوانیکیاز سریالهایمناسبتی،معجونی

غم افزا از تجاوز ،خیانت ،بی وفایی ،حرص و طمع و سایر
خصایل پلید بشری را به مدت  30شب برای بیننده آماده
میسازد.هرچنداینسریالدر زماننگارشاینمطلبهنوز
بهپایاننرسیدهاست،اماخوشترینپایانهاهمنمیتواند
اینحجماز سیاهیوتلخیرااز کاممخاطببزداید.بهراستی
کداممسئولپخشچنینسریالیرابرایشبهایماهمبارک
رمضاندر پربینندهترینساعتآنتنتدارکدیدهاست؟چه
میزانبررویمحتوایاینسریال ،کار کارشناسیانجامشده
است؟ شیوه برنامه سازی در سازمان صدا و سیما به ویژه
در ماه مبارک رمضان ،به گونه ای بوده است که بازپخش
سریالهایطنزقدیمیمانندپایتختمخاطبانبیشتریاز
این سریال ها به خود اختصاص داده اند و در جلب اعتماد
مخاطبان مجددا موفق عمل کرده اند .این موضوع نشان

رسانه

میدهدمخاطباندلشاننمیخواهدتلخیهایدستچین
شده روزانهشان را در قالب شعارهای پرطمطراق از قاب
تلویزیون به تماشا بنشینند .وظیفه رسانه ملی ،گریاندن
شهرونداننیست،وظیفهرسانهملی،شایدایناست کهبرای
چند لحظه بر لبان کارگرانی که کارشان را از دست داده اند،
شهروندانی که با نرخ فزاینده دالر اندک سرمایههایشان در
حال آب شدن است ،کشاورزانی که با خشکسالی دست به
گریبانندوچشمامیدبهیاریآسمانبستهاند ،کارمندانی که
رسیدنپایانماهرابرایدریافتاندکحقوقانتظار میکشند
و زنـانـی که به تنه ــایی بار زن ــدگی یک خ ــانــواده را ب ــر دوش
می کشند ،لبخند بنشاند .گریاندن این افراد کار دشواری
نیست اما متاسفانه صدا و سیمای ملی کار سادهتر را برگزیده
است؛ گریاندن به جای خنداندن . ...
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مدیر مرکز اسناد اصفهان میگوید نبود اعتبار ،مانع انتقال آرشیو رسانه ها به اصفهان است
فرورد یــن بــه خــرداد ر ســید ،ا مــا آر شــیو
مطبوعات هنوز به اصفهان نرسیده است .چرا؟

یکی از انتقادهایــی که درباره انتقال آرشــیو
مطرح می شد ،این بود که چرا گندزدایی در خود
اصفهان انجام نشده است .چرا؟

کجا پول پیدا می شــود تا این ســاختمان-مرکز اســناد
اصفهــان -تعمیر شــود و بتوانــد آرشــیو را در خود جای
دهد .به هر که می گوییم ،می گوید پول نیســت .فعال
منتظر هستیم تا منابع مالی تامین شود.

در اصفهان هــچ کس این کار را انجــام نمی دهد .برای
مثــال ا کنــون ،دانشــگاه اصفهان درخواســت کــرده تا
هماهنگــی های الزم ،بــرای انتقال منابعــش به تهران
را انجــام بدهیــم .گندزدایــی کاری تخصصــی اســت و
فقط مرکــز اســناد و کتابخانه های ملی از عهــده آن ،به
خوبی برمی آیند.

ایــن منابــع مالــی از کجــا قــرار اســت تامیــن
شود؟

مرکزاسنادواســتانداریوســازمانمدیریتوبرنامهریزی.
براین اساس ،تا کنون چندین جلسه با رئیس سازمان
مدیریــت و برنامه ریــزی تشــکیل داده ایم تــا اعتباری
بــرای انتقــال و نگهــداری آرشــیو رســانه هــا تخصیــص
دهند ،اما ایــن اتفاق هنوز رخ نداده اســت .همچنین
قرار اســت بازدیــدی از ســاختمان مرکز اســناد داشــته
باشــند تــا مقــدار اعتبــار الزم ،بــرای مرمــت و تعمیــر
ســاختمان را تعییــن کننــد .چون قرار اســت ایــن مرکز
به محلــی برای نگهــداری آرشــیو تبدیل شــود و بخش
ادارای اینجــا نیــز بــه ســاختمانی در خیابــان زینبیــه
منتقل شود.
چه مقدار اعتبار ،برای این کار نیاز است؟

حدود  250تا  300میلیون اعتبار نیاز دارد.
استاندار در این باره چه نظری دارد؟

همه نظرشــان این اســت که چیزی که متعلــق به این
اســتان اســت ،باید به اصفهان برگردد .هیچ کس این
مســئله را رد نمــی کنــد ،اما منــوط بــه اینکه آرشــیو در
جای مطلوبی نگهداری شــود .مادامی که این شرایط
مهیا نشود ،نظر همه این است که آرشیو در تهران و در
شرایط استاندارد نگهداری شود.
تهــران محدودیتــی بــرای نگهــداری ا یــن
مجموعه ندارد؟

به هر حال در تهران هم محدودیت فضا وجود دارد اما
چاره ای نیست .در شهرهایی مثل زاهدان و فارس به
دلیل وجود فضا اسناد همانجا نگهداری می شود ،اما
در اصفهان تا کنون ،فضایی درخور فراهم نشده است.
یعنی در اصفهــان به این بزرگــی جایی برای
نگهداری آرشیو پیدا نمی شود؟

متاســفانه اصفهان با این جایگاه و شأن ملی و فراملی
که دارد ،هنوز نتوانسته این فضا را فراهم کند.
گندزدایــی آرشــیو رســانه هــا ا کنــون در چــه
مرحله ای است؟

گندزدایی انجام شــده و اســناد االن قابلیت اســتفاده
دارد.
گفته می شد قرار است تمامی این مجموعه
اسکن شود و روی سایت مرکز اسناد قرار بگیرید.

کیوسک

ا یــن نقــل و انتقــال هــا تیشــه بــه ریشــه
مطبوعات اصفهان نمی زند؟

نه .اسناد با شرایط ویژه منتقل می شوند.
بگویید آخر گندزدایی بهانه انتقال آرشیو به
تهران بود یا نبود فضای نگهداری .این تناقض ها
بعد از دو ســال ،هنــوز ادامــه دارد و حاشــیه های
زیادی درست کرده است.

سـه مـاه از موعـد مقـرر گذشـته ،امـا هنـوز درهـای آرشـیو رسـانه هـای اصفهان باز نشـده اسـت.
درحالـی کـه بـه گفتـه متولیـان این امر قرار بـود ،آرشـیو مطبوعـات در فروردین ماه به اصفهـان  -به
سـاختمان مرکز اسـناد فعلی -منتقل شـود .آرشـیوی که نزدیک به دو سـال پیش ،به بهانه گندزدایی
و نبـود فضـای مناسـب ،بـرای نگهـداری از مرکـز صائـب به مرکز اسـناد ملـی و کتابخانه هـای تهران
لیال
مقیمی منتقـل شـد و تـا بـه االن همانجـا مانـد! مختـار باقـری ،مدیـر مرکز اسـناد اصفهـان ،اما دلیـل این
تعویـق هـا و تاخیـر را در یـک جملـه کـه «پول نیسـت» بیان مـی کند .به ایـن معنا که تـا موقعی که
اعتبارات تامین نشود ،آش همین خواهد بود و کاسه همین!

هر دو .به هر حال آرشیو هم نیاز به گندزدایی داشت و
هم در فضایی نامناسب نگهداری می شد.
ساختمان مرکز اســناد که قرار است ،جایی
شود برای نگهداری این مجموعه ،استانداردهای
کافی دارد؟

بله .مخزن اســتانداردی برای نگهداری اســناد وجود
دارد .باید در نظر داشــت که درکشــور فقط مرکز اسناد،
متولــی نگهــداری ایــن آرشــیو اســت .بقیــه نبایــد این
کار را بکننــد .چــون کار آنها نیســت و هم اســناد از بین
می رود و هم هزینه های بیهوده روی دست خودشان
می گذارنند.
این متولی در همه این ســال ها کجا بود که
حاال یکباره سر و کله اش پیدا شد؟

آرشــیو مطبوعات اصفهان حدود دو ســال پیش به تهران منتقل شــد .آرشــیوی که تعدادی
از اسناد فارس ـیاش در دنیا دستنیافتنی اســت .گفته میشــود بیش از پنجمیلیون صفحه
آرشــیو مطبوعــات شــامل صفحاتــی بینظیــر و کمنظیــر از تار یــخ مطبوعــات معاصر ایــران از

این را باید از آنهایی که در این سال ها وظیفه نگهداری
را به عهده داشتند ،سوال کرد.
از شما می پرسیم که مدیر این مرکز هستید
و به گفتــه خودتان متولــی نگهداری اســناد .چرا
شما اقدام نکردید؟

دوره قاجــار تا کنون در ایــن مجموعه وجــود دارد که نزدیک بــه 90درصد آن اهدایی اســت.

این اتفاق افتاد؟

فاتحه آرشیو رسانه ها را بخوانیم!

این فرآیند در حال انجام اســت .حجم اســناد بســیار زیاد
اســت و شــاید یک ســال تا یک ســال و نیم دیگر زمان نیاز
داشته باشد.

نظر من این اســت که فاتحه اش را نخوانیم .ما هیچ وقت
ناامید نمی شویم .تا وقتی که بر این سمت هستیم ،تالش
می کنیم تا آرشیو را برگردانیم.

پس این بهانه هم ممکن اســت انتقال آرشیو را
به تاخیر بیندازد؟

چــه تعــدادی از این اســناد ،اســکن شــان تمام
شده؟

ا گر فضا آماده باشد ،آن بخشی که اسکن شده را می توانیم
منتقل کنیم.
با این وضعیتی که شــما می گویید ،کم کم باید

گردی

جراید

فعال آمار دقیقی ندارم.
هزینه گندزدایی چقدر است؟

شاید حدود  300یا  400میلیون تومان.

تبادل

من از سال  94به اینجا آمدم .شاید هیچ کس تلنگری
بهشــان نزده بود که اســناد و مطبوعات چــه وضعیتی
دارند و راه درست نگهداری آنها چیست.
راهدرستچیست،اینکهبهتهرانمنتقلشود؟

راهش این اســت کــه آنهایی کــه مــی خواهنــد ،از این
آرشــیو اســتفاده کننــد بــه ســایت مرکــز اســناد برونــد و
نسخه اسکن شده را مدنظر قرار بدهند .اینطوری آمار
بازدیدکنندگان هم بــاال می رود ،برخــاف مرکز صائب
که در روز شــاید حدود دو ســه نفر بازدید کننده بیشــتر
نداشت.

تجربه

مروری بر وقایع روزنامه های محلی اصفهان در هفته ای که گذشت

لزوم انتشار اخبار با اسناد و مدارک

آب ،آب ،آب...

وقتیخبرنگار بهشالقمحکوممیشود

با انتخاب دو تیتر «منابع آبی اصفهان در وضعیت
روزنامه های اصفهان ،پس از یک وقفه پنج
هشدار» و «رشد کشت گیاهان مقاوم به کم آبی در
روزه و استراحت کوتاه مدت ،کار خود را از
کوهپایه» به این موضوع پرداخت.
شنبه گذشته با موضوعاتی قابل پیش بینی و بعضا
این فقط همشهری نبود که به مبحث آب پرداخت،
تکراری از سر بگیرند.
بلکه زاینده رود نیز با استناد به حرف های استاندار،
جمعه گذشته مقارن با روز قدس بود و به همین علت،
اصفهانی ها را کمت ــرین مصرف کنندگان آب در کشور
اغلب روزنامه های محلی اصفهان _ به اضافه ضمیمه
دانست.
روزانه همشهری -قریب به اتفاق با انتشار تیترهای ریز
م ــوض ــوعی که سیم ــای شهـ ــر و عصـ ــر
و درشت یا عکس به شکوه راهپیمایی
اصفهان با یک روز تاخیر ،یعنی در روز
قدس در اصفهان پرداختند.
دوشنبه به آن پرداختند و دقیقا آن
در همین راستا روزنامه زاینده رود که
را تکرار کردند تا اینگونه قافیه را به
عالقه خاصی به دنبال کردن سبک و
رقیبانشان ببازند.
سیاق وطن امروز-اختصاص عکس به
اصفهان امروز ،اما با اختصاص تیتر
نیم تا یا تمام تای روزنامه -دارد ،نیم
«تعادل در توزیع آب برقرار شد» به
تای کامل صفحه اول خود را به عکسی
قطعی چند روزه آب در اصفهان
دریافتی از راهپیمایی قدس اختصاص
پرداخت و از قول سخنگوی آب و
داد و تیتر «قیامی به بلندای قدس» را
فاضالب استان نوشت تعادل در توزیع
ضمیمه آن کرد.
آب برقرار شد.
روز شنبه ،اما فقط روزنامه زاین ــده رود
آب
نسل فردا اما با موضعی متفاوت به آب
نبود که راهپیمایی قدس را به تصویر
و مباحث
پرداخت ،موضعی که در این سال ها
کشید ،بلکه روزنامه های اصفهان امروز،
مربوط به آن،
شاید به دالیل امنیتی کمتر روزنامه
کیمیای وطن ،نسل فردا ،سیمای شهر
اما سال هاست
ای جرات پرداختن به آن را داشته
و همچنین ضمیمه استانی همشهری
که پای ثابت
است.
نیز همین رویه را پیش گرفتند.
نسل فردا با انتخاب تیتر «مرز کمرنگ
هاست
سال
آبومباحثمربوطبهآن،اما
روزنامه ها
کم آبی و خودخواهی» به برنج کاران
های
رسانه
که پای ثابت روزنامه ها و
و رسانه های
ناحیه آتشگاه و کهندژ انتقاد کرد و آنها
اصفهان است.
اصفهان
را خودخواه دانست /.گروه رسانه
در همیــن راست ــا ضمیم ــه همشه ــری
است

تا مورد اتهام قرارنگیرید و این همان ریز هکار یهای
خب ــرنگاران همیش ــه از ج ــایی چ ــوب
خبرنگاری در ایران است ،چون آزادی بیان وجود
می خــورند که تصــورش را نمی کننـ ــد.
ندارد و همیشه افراد متخلف از رسانه و خبرنگار شا کی
دلیل آن هم این اس ــت که به ق ــوانی ــن و
می شوند.
سید هادی مج ــازات های مــرتبـ ــط با مطب ــو عـات
کسایی
در پرونده ای قضایی ،من به دلیل اینکه گزارشی مبنی
آشنایی ندارند.
زاده*
بر تخلفات رئیس وقت تعزیرات کشور (جمشیدی) در
یکی از مهم ترین جرائم خبرنگاران تهمت
خبرگزاری موج نوشتم از سوی رئیس وقت تعزیرات به
و افتراست .متاسفانه خبرنگارانی که تجربه زیادی در
عنوان متهم احضار شدم.
کار ندارند تصور می کنند وقتی از خبری
جرم من این بود که به او اتهام تخلف
مطلع می شوند باید به سرعت آن را
زدم .با اینکه مدارک و اسناد داشتم
منتشر کنند تا هم رسانه و هم خودشان
دادگاه من را محکوم به جزای نقدی و
را مطرح کنند.
شالق کرد.
این کار بسیار اشتباهی است چون ا گر خبر
این یک مصداق است .یعنی مدرک و
موثق نباشد هم خود و هم مدیر مسئول
دلیل و سند داشتم و دادگاه من را برای
رسانه به دردسر می افتد.
تهمت محکوم نکرد ،بلکه من را برای
تصور نکنید قاضی کاری به شما ندارد،
توهین به یک حقوقدان محکوم کرد.
چون بر اساس قانون خبرنگار هم مسئول
من در آن گــزارش یــک عکــس از رئی ــس
است و شا کی می تواند از خبرنگار هم
وقت تعزیرات گذاشتم که روی آن نوشته
شکایت کند.
خبـــرنگاران
شده بود حقوقدان متخلف و دلیل جرم
خبرنگاران تا وقتی اسناد و مدارک مستند
همیشـــه از
من همین بود .دیگر خودتان تا آخر کار را
در دست ندارند به هیچ عنوان اقدام به
جـــایی چـــوب
بخوانید و از خبرهای خــودتان مـراقبـت
انتشار خبر و گزارش نکنند .نام فرد را به
می خــورند که
کنید.
هیچ عنوان نباید در خبر بیاورید ،چون
تصــورش را
در خار ج از کش ــور از ا ی ــن گــزارش هــا و
جرمی از سوی دادگاه تایید نشده و حکم
خبرنگاران از سوی سازمان و انجمن های
نهایی نشده است.
نمی کننــــد زیرا
صنفیحمایتمیشودامادرایرانرسانهها
را
فردی
و
سازمان
و
نهاد
حواستان باشد
به قـــوانیـــن
همیشه محکومند.
داشته
هم
مدرک
گر
ا
حتی
متهم نکنید
آشنایی
*سردبیر روزنامه صدای اصالحات
باشید باید گزارش را طوری بنویسید
ندارند

ترامپدر برابرهمه؛در روزهایی که گذشتبه
سبب تعطیالت ،روزنامه ها منتشر نشدند،
اما دو خبـــر اصلی در سـرتیتــر بسیـاری از رسـانــه های
مکتوب و مجازی ایران خودنماییکرد.
خبر اول در مورد عکسی بود که در حاشیه اجالس
جی  ( 7گروه کشورهای صنعتی جهان اول) منتشر
شد.
این عکس به محض انتشار به سرتیتر خبرگزاریهای
معتبر راه یافت .عکس توسط جسکو دنزل ،عکاس
خانم مرکل گرفته شده است و آلمانی ها به طرز
هوشمندانه ای آن را منتشر کردند .عکس به
خوبی نشان از شکاف عمیق بین آمریکا و سایر
قدرت های جهانی دارد .گزار شها و تفسیرهای
منتشر شده نشان می دهد ،او در اجالس بارها از
سوی رهبران دیگر مانند جاستین ترودو (که در این
عکس دیده نمیشود اما در حقیقت پشت سر آقای
ترامپ ایستاده) ،آنگال مرکل (که در عکس گویی
جلودار مخالفان شده) و ترزا می (که سرش در گوشه
چپ باالی عکس دیده میشود) تهدید به اتخاذ
تصمیمهای تالفیجویانه شد اما «دست به سینه»
نشست و در حالی که جان بولتون (با سبیل متمایز
از دیگران است و باالی سر آقای ترامپ ایستاده) به
پافشاری بر موضع خودش ادامه داد و گفت «دوران
سواری گرفتن از آمریکا گذشته» و ا گر سایر کشورها
میخواهند ،همچنان در بازار آمریکا دکه و حجره
داشته باشند ،باید موانعی چون تعرفه و دردسرهای
گمرکی را که برای تولیدکنندگان آمریکایی ایجاد
کرد هاند حذف کنند تا بلکه به قول آقای ترامپ
بشود اصال «عاری از تعرفه» داد و ستد کرد.
مجلس و  FATF؛ جلسه تصمیم گیری مجلس
در مورد  FATFبه محلی برای جوالن موافقان و
مخالفان بدل شد .مخالفان ،تصویب آن را خیانت
به مردم ایران می دانستند و موافقان با استناد
به سخنان دبیر شورای عالی امنیت ملی  ،آن را
اقدامی در راستای شفاف سازی مالی کشور ارزیابی
می کردند.
نشریات نیز در بازتاب این جلسه مجلس ،سنگ
تمام گذاشتند .اعتماد ،تصویری از پهن کردن
طومار در مجلس را با عنوان طومار بازی در صفحه
اول خود جای داده است و به انتقاد از رفتار
نمایندگان مخالف پرداخت .ایران ،اما نام آن را
جنجال طومارها در پارلمان گذاشت.
شرق اما در تیتری که حمایت بیشتری از کنوانسیون
بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم در خود
جای داده است «دیپلماسی پشت سد طومار» را
برای تیتر انتخاب کرد.
کیهان نیز در مقابل تصویب این سند را باز کردن
پای داعش به ایران دانسته است .جلسه مجلس
با تمام حواشیاش با مسکوت ماندن دو ماهه این
طرح به پایان رسید .امری که در روزهای بعد انتقاد
روزنامه هایی مانند آفتاب یزد از «سکوت ا کثریت
مجلس در برابر اقلیت» را در برداشت .کیهان
نیز در مقابل اقدام مجلس را مناسب ندانست و
نوشت «اقدام حداقلی مجلس خطر  FATFرا دفع
نمیکند» .این جدال شاید تا دو ماه دیگر به تعویق
بیفتد ،اما حاشیههای آن همچنان ادامه خواهد
داشت/ .گروه رسانه
موج

مجازی

وقتی نام یک شهر
در فضای مجازی پیچید
در هفته ای که گذشت ،ا گر چه اغلب
روزنامه های مکتوب به حادثه تعرض در
خمینی شهر بی تفاوت بودند ،اما کاربران فضای
مجازی با دست به دست کردن تصاویر بهاره و
اظهار نظرهای مختلف به تشریح این ماجرا رفتند.
انتشار اخبار مربوط به حادثه تعرض به بهاره ،دختر
پنج ساله در فضای مجازی جریان سازی کرد تا نام
خمینی شهر بر سر زبان ها بیفتد .جریان سازی در این
باره ،وقتی اوج گرفت که نماینده این شهر با انتشار
نامه ای به رئیس سازمان بهزیستی خواستار برکناری
رئیس اورژانس اجتماعی ایران شد ،چرا که از نظر وی،
اعالمخبرتجاوزبهدخترکافغاناز سویاینمسئول،
اقدامی ناشیانه است .در همین راستا مردم این شهر
نیز با انتشار نامه ای در فضای مجازی ،خود را
سخنگویشهرشاندانستندو ضمنابراز همدردیبا
بهاره و خانواده اش از مسئوالن خواستند تا دوری از
خارج شدن از مــدار انصــاف و عــدالت و دوری گزیــدن
از فضای ملتهب رسانه ای که می تواند مسیر حقیقت
وعدالتراتحتتاثیرقرار دهدوباعثایجادتنشهای
محلی شود ،از هرگونه اظهار نظر غیرمستند و عجوالنه
دوری گزیدهومسرانهوپیگیرانهدر احقاقحقوقبهاره
عزیز تالش کنند /.گروه رسانه
افکار

عمومی

جای خالی دغدغه های
اصفهانی در مطبوعات محلی
مهم ترین مطالبه اصفهانی ها از رسانه های بومی
چیست؟
اصفهان زیبابرای پاسخ به این سوال در این هفته به
سراغ فرهنگی ها رفته و مطالبات و انتظارات آنان را از
رسانه های اصفهان جویا شده است .آن طور که این
قشر به اصفهان زیبا می گویند ،خالی بودن صندلی
ریاست آموزش و پرورش استان مهم ترین دغدغه آنها
و اولیای دانش آموزان است .موضوعی که از نظر آنها
در هیچ کدام از رسانه های اصفهان آن طور که باید
و شاید بازتاب نیافته است .حال سوال اساسی این
است که ماهیت روزنامه های محلی چیست؟ ا گر آنها
به دغدغه های مردم اصفهان نپردازند ،آیا در انجام
رسالتشان کوتاهی نکرده اند؟ اصال فلسفه تولد و
ادامه کارشان بر چه اساس است؟

