
مخاطب شماييد!

افکار عمومی در اختیار جمعی است که پیام ها را 
به ذهن مردم منتقل کند

والاّ اگ��ر ای��ن تبلیغات نب��ود، ملتهای دنی��ا - ولو 
هیچ رابطه ای هم با فلس��طین نداشتند - روزی نبود 
ک��ه تظاهراتی به نف��ع مردم فلس��طین راه نیندازند، 
اعتراض��ی نکنند، حکومتها را زیر فش��ار قرار ندهند 
و دولتهای خودش��ان را برای موضعگیری تحِت فش��ار 
نگذارند. اگر این تبلیغات نبود، اصالً صحنه ی سیاست 
دنیا عوض میش��د. اینه��ا افکار عموم��ی را همان طور 
که خودشان میخواس��تند، تصراّف و هدایت کردند - 
به خاطر رعایت همان ترتیب منطقِی کار رس��انه ای - و 
این دروغ بزرگ را در ذهن مردم جا انداختند. اگر ما 
بتوانیم یک کار رسانه ای درست انجام دهیم، میتوانیم 
ای��ن صحنه ی باطل را لاقل تا حدودی به صحنه ی حق 
تبدی��ل کنیم؛ یعنی در افکار عمومی دنیا کار را طوری 
پیش ببریم که واقعاً قضیه بعکس ش��ود. بنابراین ما 
در این زمینه ضعیف هستیم. »ما« که میگویم، یعنی 
جبهه ی حق. این در مورد افکار عمومی دنیا نسبت به 
یک قضیه ی بین المللی اس��ت. در مورد افکار عمومی 

داخل کشور هم عیناً همین مسأله وجود دارد.
اگ��ر میتوانس��تیم پیامهایی را ک��ه باید به ذهن 
مردم منتقل ش��ود، درس��ت بشناس��یم، بعد آنها را 
تولی��د کنیم و س��پس ب��ا مدیریاّت صحی��ح، توزیع و 
پخش کنیم، آن وقت افکار عمومی در اختیار ما، یعنی 
در اختیار آن جمعی اس��ت که این کار بزرگ را انجام 
میدهند. آنچه که ما انتظار و توقاّع داریم، این است. 
ب��ا این دید که نگاه میکنیم، همه ی بخش��های صدا و 
س��یما اعضای مختلفی هس��تند که کارهای گوناگونی 
انجام میدهند؛ اما همه به این هدف منتهی میشود. 
یعنی دیگر رادیو، با تلویزیون، با بخش فناّی، با بخش 
تحقیقاتی، با کار بین المللی و با کارهای جانبی دیگر و 
اینها با همدیگر هیچ گونه تفاوتی ندارند. همه تالش 
میکنن��د برای این که این مقصود محقاّق ش��ود؛ یعنی 
این پیامها تولید و به ش��کل صحیح��ی توزیع گردد. 
رادیو بخش��ی از کار را به عهده میگیرد؛ هر کدام از 
بخشهای مختلف رادیو کارهایی را به عهده میگیرند. 
تلویزی��ون بخش��هایی از کار را ب��ه عه��ده میگی��رد: 
برنام��ه ی طنز یک بخش از کار را ب��ه عهده میگیرد؛ 
برنام��ه ی میزگ��رد صرف��اً علمی یک بخ��ش از کار را 
به عه��ده میگیرد؛ برنامه ی فیلمهای تولیدش��ده یک 
بخش را ب��ه عهده میگیرد و حتاّ��ی برنامه ی فیلمهای 
خارجی عهده دار بخش��ی از کار را میشود. پس وقتی 
این مدیریاّت هست، طوری انتخاب میکنید که همه ی 
اجزای این صحنه ی عظیم صدا و س��یما متوجاّه همان 
هدف باشند. برآیند همه ی کارها همان هدف بزرگ، 

یعنی انتقال پیامهاِی صحیح به ذهن مردم است.

بیانات در دیدار مسئولن صداوسیما
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سياست مجازی

پیغام محسن رضایی به رئیس جمهور فرانسه
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در توئیتی نوش��ت: آقای ماکرون، به پادش��اه عربستان 

توصیه کنید دست از ماجراجویی بردارد.

وی انتخاب های غلط   شرط بندی ر
یعنی دامن زدن به بحران های بیشتر

محمدج��واد ظریف در توئیتی نوش��ت: یک فرد با 
تجربه تر ممکن بود متوجه ش��ود که ش��رط بندی باالتر 
روی انتخاب ه��ای غل��ط ب��ا دامن زدن ب��ه بحران های 
بیش ت��ر عاقالنه نیس��ت و تنها می تواند به پش��یمانی 
بینجامد. وی در این توئیت اس��امی را با هش��تگ مورد 
اش��اره قرار داد: صدام< طالبان<زرقاوی<داعش و حاال 

یمن<قطر<لبنان

کسی که ربیعی را دوست دارد
علی ربیعی وزیر کار در توئیتی نوشت: کسی که تو را 
دوست دارد، از تو انتقاد می کند و کسی که با تو دشمنی 
دارد، از تو تعریف و تمجید می کند. »امام حس��ین)ع(« 

اربعین حسینی تسلیت باد.

 جمالت حماسی جوان عراقی
خطاب به رهبر انقالب 
در حاش��یه یک مراس��م عزاداری در حسینیه امام 
خمینی)ره( جوان عراقی خطاب به رهبر انقالب جمالتی 
حماسی بیان کرد. در حاشیه یکی از مراسم های عزاداری 
در حس��ینیه ام��ام خمینی)ره( جوان عراق��ی حاضر در 
مراس��م خطاب به رهبر انقالب گفت: »واهلل اگر کش��ته 
شویم، سپس سوزانده شویم، خاکسترمان را بر باد دهند، 
باز زنده ش��ویم و دوباره کشته شویم و همین کار را هزار 

بار با ما تکرار کنند، به خدا دست از تو بر نمی داریم.«
این فیلم به مناس��بت ایام اربعین حسینی و اجتماع 
میلیونی آن به سبب وفاقی که بین امت اسالمی به وجود 
می آید مورد توجه کاربران قرار گرفته و بازنشر شده است 
و تعداد زیادی از صفحات مجازی در اینستاگرام این فیلم 

را منتشر کرده اند.

یری  نگاه حسام الدین آشنا به استعفای سعد حر
مش��اور رئیس جمهوری با انتش��ار پستی در صفحه 
توئیتر خود نسبت به استعفای نخست وزیر لبنان واکنش 

نشان داد.
حس��ام الدین آش��نا که حضور فعالی در شبکه های 
اجتماعی دارد مطلبی را در واکنش به اس��تعفای س��عد 
الحریری منتشر کرد. آشنا نوشت: عملیات استعفا شلیکی 
اس��ت به همگرایی های منطقه ای که در بحران سوریه و 
رفراندم اقلیم کارآمدی خود را نشان داد. موفقیت فرآیند 
آستانه، پترودالر های خونین را به تکاپو انداخته تا جنگ 
دیگری را بر ملت های مظلوم منطقه تحمیل کنند. لبنان، 

عراق، ترکیه و ایران در این تله نخواهند افتاد.

قطب نمای انقالب

سخنرانی در جمع پاسداران و بازاریان تهران 
۲3 خرداد 1358

آزادی در حدود قانون
آنچه که مورد نگرانی هس��ت فی الجمله این است که 
الن که ش��ما آقایان و همه اقش��ار احس��اس یک آزادی 
کردی��د و آزاد هس��تید، ببینیم که آی��ا آزادی که ما الن 

داری��م با این آزادی چه می کنیم. م��ا اآلن از قید و بندی 
که رژیم سابق داش��ت آزاد هستیم؛ و لهذا آزادانه شما 
پیش ما آمدید و س��ابقاً نمی توانستید؛ و ما هم آزادانه با 
شما صحبت می کنیم، و شما هم با ما صحبت می کنید؛ لکن 
ما با این آزادی باید چه بکنیم؟ آیا حال که آزاد هس��تیم 
دیگ��ر تمام قید و بندها را کنار بگذاریم؟ به مجرد اینکه 
آزاد شدیم هر چه می خواهیم بگوییم؟ هر چه می خواهیم 

بنویس��یم؟! هر کاری می خواهیم بکنیم؟ این است معنای 
آزادی که در جمهوری اس��المی اس��ت، که قیدها و بندها 
دیگر برداش��ته باید بش��ود؟ هرکس هر چ��ه می خواهد 
بگوید؟ و لو ضد ملت باشد، و لو ضد اسالم باشد، و لو بر 
خالف قرآن مجید باش��د؟ یا ن��ه، آزادی که می خواهیم ما، 
آن آزادی که اسالم به ما داده است، حدود دارد آزادی.

آزادی در حدود قانون اس��ت. همه جای دنیا این طور 

است که آزادی که هر ملتی دارد، در حدود قانون آزادی 
دارد. نمی تواند کس��ی به اسم آزادی قانون شکنی بکند. 
آزادی این نیس��ت که مثاًل ش��ما بایستید در کوچه به هر 
کس رد می شود یک ناسزایی بگویید خدای نخواسته؛ یا 
ب��ا چوب بزنید او را: »من آزادم!« آزادی این نیس��ت که 
قلم را بردارید و هر چه دلتان می خواهد بنویس��ید، و لو 

بر ضد اسالم باشد، و لو بر ضد قانون باشد.

فرهنگ انقالبـیغلط نامه ی کدخدا
فرهنگ از کربال تا قدس

مهدیس پارسا

این روزه��ا جهان ش��اهد رویدادی بزرگ ی��ا حتی به 
تعبیر بسیاری از بزرگان رس��انه ای جهان، حماسه ای بزرگ 
به حضور میلیون ها دلداده و ش��یفته آزادی خواهی است که 
برای اربعین حس��ینی)ع( راهی کربال ش��ده اند. آنانی که با 
کمترین امکانات با پای پیاده راهی سفری شده اند که در آن 
یک واژه زمزمه همگان است و آن نام حسین)ع( است. این 
حماسه بزرگ این سوال را در میان جهانیان به همراه داشته 
اس��ت که این حسین کیس��ت که عالم همه دیوانه  اوست و 
مس��لمان و غیرمسلمان را راهی کربال کرده است. راهی که 

همگان با جان دل و نه با اجبار در آن قدم نهاده اند. 
حض��وری که به اذعان جهانی��ان بزرگ ترین گردهمایی 
جهانی اس��ت ه��ر چند ک��ه محافل رس��انه ای و سیاس��ی 
ض��د آزادی خواه��ی با سانس��ور و بایکوت خبری س��عی در 

اهمیت زدای��ی از آن را دارن��د در حالی برخی از کش��ورهای 
دست نشانده غرب نظیر سعودی در همین ایام با بحران سازی 
در لبنان و اجرای کودتا در داخل عربستان سعی در انحراف 

افکار عمومی از این حماسه حضور به حاشیه ها را دارند. 
حضور عاش��وراییان در کربال از تمام ادیان و فرق الهی در 
حالی رقم زده ش��ده اس��ت که یک نکته مهم در آن مشاهده 
می شود و آن تداعی شدن یکی از نکات قابل توجه در انقالب 
اس��المی ملت ایران این جمله ای است که بارها حضرت امام 
خمینی)ره( آن را بیان فرمودند »راه قدس از کربال می گذرد«

وقتی امام و ملت ایران این مس��ئله را مطرح می کردند 
محافل رسانه ای و سیاسی غربی چنان عنوان می کردند که 
منظور ایرانیان اش��غال عراق اس��ت و سعی می کردند با این 
ادعا کش��ورهای منطق��ه و جهانیان را علی��ه ایران تحریک 

کنند. 
ام��روز با نگاهی بر آنچه اربعین حس��ینی در کربال روی 
داده می توان دریافت که گفته امام)ره( مبنی بر گذر راه قدس 
از کربال فانوس راهی بوده که بهترین مس��یر را نش��ان دهد. 
اوال میعادگاه همگان کربالی حس��ینی )ع( اس��ت که سنبل 
آزادی خواهی و مبارزه با اس��تبداد و س��تم و... اس��ت و گرد 

آم��دن در این حلقه می تواند زمینه س��از همگرایی و وحدت 
آزادی خواهان جهان باش��د که حرکتی جهانی برای مبارزه با 
ظل��م و س��تم را رقم خواهد زد. ثانیا ای��ن اجتماع عظیم که 
بخش��ی از آن در قالب مدافعان حرم در س��وریه تجلی یافت 
می توان��د مولفه ای برای وح��دت جهانی علیه صهیونیس��م 
بین المل��ل و در نهایت گامی برای اصلی ترین غده س��رطانی 

علیه بشریت یعنی رژیم صهیونیستی و اربابان خارجی آن. 
آری اربعین حس��ینی)ع( نش��ان داد که راه قدس و راه 
آزادی خواه��ی از کربال می گ��ذرد و آزادی خواهان جهان با 
حرکت در این مس��یر می توانند ضمن تحقق صلح و برابری 
و ب��رادری جهانی از آن ب��ه عنوان راهی برای پایان دادن به 
حیات جعلی رژیمی نامشروع به نام رژیم صهیونیستی بهره 
گیرند که رهایی بخش تمام س��تمدیدگان و مظلومان عالم 
خواهد بود. لبیک یا حس��ین)ع( واژه ای اس��ت که می تواند 
تحقق بخش تمام این ارزش ها و آرمان ها باش��د و ش��اید به 
همین دلیل است که دشمنان بشریت برای اهمیت زدایی از 
حماس��ه بزرگ آزادی خواهان در اربعین حسینی)ع( از هیچ 
اقدامی فروگذار نیستند و سعی در پنهان سازی این حرکت 

و اجتماع عظیم بشری هستند. 

اربعین: 

]اَ َب[. )ع(
توضیح: اربعین در لغت به معنی چهلم است. این لغت 
چندسالی است که با پیاده روی زائران اربعین حسینی 
تالقی خاصی پیدا کرده اس��ت. ام��ا آنچه در غلط نامه 
کدخدا ثبت شده اس��ت، معنای دیگری را درباره این 

آیین ارائه می دهد.

1- ایام جش��ن برخی ها! 2- موعد به پا ش��دن س��ور 
و س��ات برخی ارگان ها 3- زمانی برای کس��ب درآمد 
و پ��س گرفتن چن��د برابر یارانه ه��ا  4- مجالی برای 
سوء اس��تفاده از دی��ن و س��نت م��ردم 5- از آب کره 
گرفت��ن 6- تیغ زدن جیب م��ردم 7- کندن از جیب 
فقرا و اقش��ار متوسط 8- رفع بخش��ی از کسری های 
بودجه س��ازمان ها و ادارات 9- توهین به شعور زائران  
10- روشی منطبق بر سوء استفاده از اهل بیت به مانند 

داستان مذاکره امام حسین)ع( با دشمن! 

بیا کم�ی اینجا ق�دم بزنیم

امام علی)ع( هنگام بیعت در مدینه: عهده ام در گرو درستی سخنم قرار دارد، و نسبت به آن ضامن و پای بندم. کسی 
که عبرت های روزگار کیفرهای پیش رویش را بر او آشکار کند تقوا او را از درافتادن در اشتباهات مانع گردد.هشیار باشید 
که روزگاِر آزمایش به همان شکل خود در روز بعثت پیامبر)ص( به شما بازگشته. به خدایی که او را به حق فرستاد هرآینه 

همه درهم ریخته می شوید،و هرآینه غربال می گردید، و همچون محتوای دیگ جوشان درهم و برهم گشته تا آنجا که ذلیل 
شما گرامی و بالنشینتان پست شود. واپس مانده ها که کوتاهی کردند پیش افتند، و پیش افتاده های گذشته پس مانند. به 

خدا قسم سخنی را مخفی ننموده، و دروغی بر زبان نیاورده ام، و به این اوضاع و چنین زمانی آگاهیم داده اند.

maede.shirpour91@gmail.com

پور مائده شیر

حق��وق  منش��ور  روز  ی��ک 
شهروندی را قول می دهند و دست بـه نقد

چهار سال بعد چند ماه قبل 
از انتخاب��ات رونمایی می گیرند! البته اینها ربطی به 
انتخابات نداشت اتفاقی مقارن شد. پناه می برند به 
خدا از بس��تن دهان منتق��د و منتقدی را به داخل 
ح��وزه  استحفاظی ش��ان راه نمی دهن��د. روزی به 
منتق��دان می گویند بی شناس��نامه و حاال در صدد 
شناسنامه دار کردن یا حذف آن ها بر آمده اند. چند 
روزی اس��ت که تدوین دولتی نظام جامع رسانه ای 
س��ر و صدای زیادی ب��ه پا کرده اس��ت و هرکس 
تالش دارد این موض��وع را از رویه خودش ببیند و 
نقد کند. البته این موضوع سه روز است که با اعالم 

وزیر ارشاد در هیات دولت متوقف شده است.

توقفبررسیالیحهنظامرسانهای
درهیاتدولت

هر چند که سه روز پیش وزیر فرهنگ و ارشاد 
اس��المی با اش��اره به برخی انتقادات مطرح شده 
درباره وجود نگاه دولتی در الیحه نظام رس��انه ای، 
اظه��ار کرد: چنانچ��ه در این الیح��ه رگه هایی از 
نگاه دولت��ی وجود دارد حتم��ا در گام های بعدی 
ای��ن نگاه تعدیل خواهد ش��د. و اظهار کرد: الیحه 
نظام رسانه ای نگاه اصلی اش بر این است که اهالی 
صنف رس��انه مس��ائل خود را متکفل و آنها را حل 
و فصل کنند. اما فع��ال این نظام در دولت متوقف 

شده است.
با وجود ای��ن اظهارات هن��وز بحث چگونگی 
س��امان دهی نظام جامع رسانه ای مطرح است. اما 
بعد از اینکه صحبت های س��خنگوی دولت درباره 
هدف از تش��کیل س��ازمان رس��انه ای را انس��جام 
بخش��ی به این نهاد عنوان کرد و گفت: نگاه همه 
وزیران تقویت جایگاه س��ازمان رس��انه ای است و 
از همه اصحاب رس��انه می خواهیم پیش��نهادهای 
تکمیل��ی خود را ب��رای ارتقای این س��ازمان ارائه 
دهن��د. و محمدباق��ر نوبخت در پاس��خ به این که 
انتقاداتی نس��بت به تش��کیل س��ازمان رسانه ای 
مطرح است، تصمیم دولت در این زمینه چیست، 
اظهار ک��رد: دول��ت در چارچوب منش��ور حقوق 
ش��هروندی همه تالش خود را برای اجرایی کردن 
آن ب��ه کار بس��ته و در احکامی که ب��رای وزیران 
ص��ادر ش��د، در پیوس��ت های آن از اولویت ه��ای 
عموم��ی و تخصصی تعریف ش��ده اس��ت. یکی از 
آن نهاده��ا برای اجرایی کردن حقوق ش��هروندی 
و هدایت مجموعه دست اندرکاران اجرایی موضوع 
رس��انه ها است که اقدام دولت برای انسجام بخشی 
ب��ه این نهاد اس��ت. نگاه همه وزی��ران نیز تقویت 
جایگاه س��ازمان رسانه ای اس��ت و از همه اصحاب 
رس��انه می خواهیم پیش��نهادهای تکمیل خود را 
برای ارتقای این سازمان منعکس کنند و ما از آن 

استقبال خواهیم کرد.
این سواالت مطرح شد که اگر قرار است نظام 
رس��انه ای در چارچوب حمایت از اصحاب رس��انه 
تدوین ش��ود چرا باید دولت برای اصحاب رس��انه 
تعیین تکلیف کند؟! اصال مگر خبرنگار باید دولتی 
باشد؟! اگر واقعا قصد حمایت از حقوق خبرنگاران 
اس��ت چ��را متولی ای��ن کار باید دولت باش��د که 

ذی نفع است؟!

قوچانی:متننظامجامعرسانهای
ازسویمعاونمطبوعاتیدولتپیشنهادشد

محمد قوچانی مش��اور رس��انه ای دولت شده 
اس��ت اما تاکی��د می کند که با عن��وان یک فعال 

رس��انه ای نظ��رش را درب��اره الیحه نظ��ام جامع 
رس��انه ای بی��ان خواه��د ک��رد و بعد با اش��اره به 
اینکه ش��ما که اصولگرا هستید باید با نظام جامع 
رس��انه ای موافق باش��ید اینطور به سیاس��ت روز 
می  گوید: ش��ما که باید حامی نظام رسانه ای باشد 

قاعدتا اصولگرایان موافق نظام رسانه ای هستند.
ما هم در پاس��خ اینطور گفتیم که همین که 
فکر می کنید درب��اره موارد مطروحه نظر حزبی را 
به جای منافع ملی دخیل می کنیم نشان می دهد 

که خیلی وقت است سیاست روز نخوانده اید.
او اما در پاس��خ به اینکه با توجه به طرح نظام 
جامع رس��انه ای بعد از حکم گرفتن شما در دولت 
روحانی، اینطور حس می ش��ود ک��ه در این اقدام 
مش��اوره داده و دخی��ل بوده اید، آی��ا واقعا اینطور 
بوده؟ در نخس��تین واکنش ادامه  می دهد: همین 
سوال شما گویای این است که هدف تان چیست و 

می خواهید به چه جوابی برسید... .
بعد که به قوچان��ی می گوییم که می خواهیم 
اصل ماجرا را بدانیم و قضاوت نخواهیم کرد، ادامه 
می دهد: ن��ه من دخیل نبودم م��ن حوزه دیگری 
در دفت��ر رئیس جمهوری را پوش��ش می دهم و از 
آن ح��وزه نمی توانم مصاحبه کنم و از منظر فعال 

رسانه ای به ماجرا ورود می کنم
او ادام��ه می   دهد: آن چی��زی که اکنون مورد 
نظر است از سوی وزارت ارشاد آمده و زیرمجموعه 
وزارت ارشاد یعنی معاونت مطبوعاتی ارشاد این را 

تنظیم کرده است.
مش��اور رسانه ای رئیس جمهور در ادامه درباره 
اینکه چقدر موافق طرح اس��ت نیز می گوید: حال 
آن چی��زی ک��ه وجود دارد این اس��ت ک��ه نظام 
رس��انه ای ظرفیتی برای مطبوعات اس��ت. نظرات 
تکمیلی ت��ری نیز در این باره دارم ک��ه در روزنامه 

سازندگی می نویسم.
او درب��اره اینک��ه می توان��د همی��ن فرآین��د 
پاس��خگوی رس��انه های کش��ور باش��د؟ می گوید: 
همی��ن فرآیند که ارش��اد در نظر گرفت��ه و وزیر 
محترم ارش��اد عن��وان کردند که ای��ن متن را به 
کمیسیون فرهنگی دولت می دهند تا مشورت های 
الزم با اس��اتید روزنامه نگاری گرفته ش��ود، موضع 
خوبی اس��ت و ترجیح می دهم نظرات را در رسانه 

خودم بگویم.
از قوچان��ی می خواهی��م درب��اره اینکه دولت 
چق��در می تواند ب��ا این نظ��ام کالن عادالنه رفتار 
کرده بگوید؛ با توجه به اینکه دولت سابقه طوالنی 
در برخ��ورد با منتقدان داش��ته و گاهی آنها را به 

جهن��م حوال��ه داده و گاه��ی از آنها شناس��نامه  
خواس��ته، که او پاسخ می دهد: دولت روحانی جزو 

آزادی خواه ترین دولت ها در مطبوعات است.
وقتی ب��رای او نحوه تقس��یم یارانه ها را مثال 
زده و س��والمان را تکرار می کنی��م دوباره قوچانی 
می  گوی��د: قطعا اگر قرار باش��د دولت��ی این کار را 
کند؛ آن دولت دولت روحانی است و اصالح طلب ها 

می توانند آن را تنظیم کنند.

روغنیها:درکشورهایپیشرفته
دولتدراینکارهادخالتیندارد

دکتر محمدتقی روغنی ها سرپرس��ت س��ابق 
روزنامه ایران و مدرس دانش��گاه نفر بعدی اس��ت 
 که توانستیم با او هم کالم شویم. او به سیاست روز 
درب��اره قاعده تدوین نظام جامع رس��انه ای گفت: 
قاع��ده این اس��ت در این نوع کارها از دو س��ری 
افراد نظر خواس��ته ش��ود، یکی افرادی که سال ها 
در رس��انه کار کردند یا مدیران رسانه ای هستند و 
سری دوم مدرس رسانه هستند و اساتید دانشگاه 

که به روز بوده و در این زمینه ها مطالعه دارند.
وی اف��زود: قاعدت��ا بای��د پیش نوی��س نظام 
جامع رس��انه ای در اختیار اینها قرار داده بش��ود و 
دیدگاه ها تلطیف ش��ود و بعد بخشی نوشته شود، 
صرفا اگر بخواه��د یک نگاه در نگارش متن وجود 
داشته باشد، فرقی نمی کند نگاه یکطرفه دولتی یا 

خصوصی باشد کار پیش نمی رود.
روغنی ه��ا در ادام��ه گفت: برخ��ورد با تدوین 
ای��ن نوع قوانین در جوامع مختلف متفاوت اس��ت 
و هم��ه کش��ورها حتی اگ��ر مکتوب نظ��ام جامع 
مشخصی هم وجود نداشته باشد شفاهی و سنتی 
قرارداده��ای وج��ود دارد و روش های��ی هم برای 
پایبندی اس��ت. حتی در کش��ور توسعه یافته هم 
این وجود دارد. مثال در انگلیس دیدم مجموعه ای 

از قواعد و مقررات رسانه ای وجود دارد.
 وی گف��ت: اساس��ا مهم نیس��ت چیزی روی 
کاغذ باش��د مهم این است که قاعده و قواعی باشد 
ک��ه مورد تایید وجدان عمومی خبرنگار قرار گیرد 
که اگ��ر اینطوری با وجود اینکه قانون نوش��تاری 
وجود یابد رعایت نخواهد ش��د چراکه مورد تایید 

وجدان عمومی قرار نمی گیرد.
او درب��اره اینک��ه در انگلس��تان نظ��ام جامع 
رسانه ای را چه کس��انی تدوین کرده اند نیز گفت: 
عمدتا رس��انه ها و کانون های رس��انه ای این کار را 
کرده اند، قاعده این است که در کشورهای توسعه 

یافته دولت در این موارد دخالت نمی کند.

مقدم:مسیرتدوینقانوندرستاست
جزئیاترابایداصالحکرد

بیژن مقدم مدیرمسئول سایت الف نیز درباره 
 نحوه فعلی تدوین نظام جامع رسانه ای به سیاست روز 
گف��ت: به نظر من مس��یری که ب��ه تدوین قانون 
ختم بش��ود ی��ا از طریق لوایحی اس��ت که دولت 
می نویس��د و یا از طریق طرح است که نمایندگان 
باید پیشنهاد دهند و مس��یر دیگری برای تدوین 
متن به قانون نداری��م. بنابراین از این جهت ورود 
دولت برای تدوین قانون نظام جامع رس��انه ای کار 

درستی بوده  است.
وی اف��زود: دول��ت راه را کوت��اه ک��رده و این 
درخواستی که سال هاست بین انجمن های رسانه ای 
و کارشناسان و اساتید دانشگاهی برای تدوین نظام 
جامع وجود داش��ته را دولت جمع بندی کرده و به 
عنوان الیحه در آس��تانه ارائ��ه به مجلس قرار داده 
است. ما مسیر دیگری غیر از این مسیر نداریم اگر 
خود روزنامه نگاران می نشس��تند به طریق مستقل 
از دولت هم به متنی می رس��یدند یا باید متن را به 

مجلس می دادند و یا دولت تا قانونی شود.
مق��دم درب��اره اینکه برخی معترض هس��تند 
که چرا دولت از رس��انه ها نظرخواهی نکرده است 
می گوی��د: کدام تش��کیل صنفی فعال��ی داریم که 
چنین توانی را داش��ته باش��د که الیحه بنویسد؟! 
تش��کیالت وج��ود دارد اما قابلیت نوش��تن الیحه 
وجود ن��دارد به همین دلیل خود رس��انه ای ها به 
دولت فش��ار می آوردن��د تا او می��دان داری کند. 
دول��ت هم اف��رادی را دعوت کردن��د و این کار را 

انجام دادند.
وی ادام��ه داد: دولت پیش نویس��ی را تدوین 
کرد و حتما نقدهایی بر آن هست و اشکاالتی دارد 
اما ما تش��کل دیگری نداریم که الیحه را بنویسد، 
ضمن آنکه نمی توان نظر همه رسانه ای ها را گرفت، 
گاهی وقت ها افراد طوری برخورد می کنند که نظر 

شخص آنها گرفته نشده است.
وی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه معتقدید 
دول��ت در تدوین الیح��ه مذکور نظر رس��انه ها را 
اخذ کرده گفت: می توانسته از تشکل سیستمی و 
غیرسیستماتیک نظرات را اخذ کند دولت تعدادی 
را دع��وت کرده و نظر گرفته اس��ت. اما باید توجه 
داشت که مهم ترین اتفاقی که االن افتاده این است 
که ما با پیش نویس��ی مواجه هستیم که می توانیم 
درباه آن حرف بزنیم و از اینجا به بعد هرکسی نظر 
دارد و اصالحات��ی را می خواهد می تواند ارائه دهد 

این کار بزرگی است.
مق��دم در پاس��خ به اینک��ه وقت��ی دولت در 
کارهای قبلی خ��ود مانند یارانه ها توجه به عدالت 
نداش��ته ح��اال می توان��د کار کالن تدوی��ن نظام 
جامع رس��انه ای را عادالنه پی بگیرد، گفت: سوال 
ش��ما یک طوری اس��ت که جواب��ش را باید گفت 
نه... دولت نمی تواند بی  توجه باش��د ما نمی گوییم 
بی توجه باش��د و می گوییم توج��ه کند به نقدها و 
آنها را بررسی کند و همین آدم های فکور حوزه را 
دع��وت کند و نظر را اخذ کند، توجه کنید که این 
کار تازه در مرحله پیش نویس اس��ت االن راحت تر 
می توان درباره آن نظ��ر داد. قبال می گفتیم کاش 
ما نظام جامع رس��انه داشتیم و االن پیش نویس را 
داری��م. افراد نقدها را بگویند و دولت تعجیل نکند 

و نقدها را در آن موثر واقع کند.
مق��دم درباره اینک��ه آیا از او ب��ه عنوان فعال 
رسانه ای درباره نظام جامع رسانه ای نظر خواستند 
یا خیر، گفت: س��ابقه نظام جامع رسانه ای موجود 
به چند دولت می رس��د در اما من در همین دولت 
دعوت ش��دم ولی برای کمیته نتوانس��تم شرکت 
کنم در این دولت، اما بله من نظراتم را دادم و قبال 

هم همینطور بوده اس��ت. 15، 20 س��اله این کار 
مطرح بوده خدا رحمت کند مرحوم معتمدنژاد هم 
می آمدند و نظرات را می گفتند این روند همیش��ه 
بوده اینکه من می گویم کار خوبی اس��ت برای این 
اس��ت که االن با متن مواجهیم که یک امضا پای 
آن اس��ت که آن دولت اس��ت و ای��ن خیلی خوب 

است.
وی افزود: نکته دوم این اس��ت که یک متولی 
و مدافع دارد و آن دولت است و خیلی خوب است 
و االن دول��ت و معاون مطبوعاتی باید بش��نوند و 
مس��ئولیت دارد نقدها را اصالح کند و بگوید کجا 
را قب��ول دارد و حتی اگر نپذیرف��ت بعدا می توان 
منتقدان ب��ه نمایندگان مجل��س مراجعه کنند و 

نظراتشان را بگویند.
مقدم با اش��اره به اینکه وارد بررسی جزئیات 
پیش نوی��س نظ��ام جام��ع رس��انه ای نمی ش��ود، 
خاطرنش��ان کرد: درباره اعت��راض کلی به فضای 
موجود نق��د دارم، االن برخی یک طوری صحبت 
می کنند که انگار باید عطای نظام جامع رس��انه ای 
را به لقایش ببخش��یم اما این خسارت است. االن 
بعضا حمله به کلیات اس��ت مثال شبکه بی بی سی 

می گوید اصل طرح برای سعید امامی است.
وی در پاس��خ ب��ه ای��ن بخش ک��ه قطعا این 
خوب نیس��ت اما نباید به این دلیل که بی بی س��ی 
اینطور نقد کرده کامل از پیش نویس بدون توجه 
ب��ه جزئیات دفاع کرد، گفت: بله اینطور اس��ت اما 
اکنون نمی خواهم وارد بررس��ی جزئی بشوم. فعال 

باید کلیات را پذیرفت.

کسانیکهنبودندونخواستند
با حسام الدین آشنا، مصطفی کواکبیان، کاظم 
انبارلوی��ی و.. ه��م تماس گرفتیم تا نظراتش��ان را 
بش��نویم اما تلفن خود را پاسخ ندادند، در کنار آن 
الیاس حضرتی مدیرمسئول اعتماد به سیاست روز 

گفت: هفته بعد در این باره اظهارنظر می کنم.
مه��دی عرفات��ی س��ردبیر جام ج��م و محمد 
کریمی س��ردبیر تسنیم هم در تماس سیاست روز 
با آنها ترجیح دادند که فعال چیزی نگویند و وعده 

آینده را دادند.
اینکه گفته می ش��ود همین ک��ه پیش نویس 
نظام جامع رس��انه ای تدوین ش��ده اق��دام موثر و 
خوبی اس��ت نکته ای اس��ت که نمی توان انکارش 
کرد اما اینکه به خاطر داش��تن پیش نویس اصول 
را زیر پا گذاشته و به هر اقدامی تن دهیم اقدامی 

است که نباید مورد موافقت رسانه قرار گیرد.
واقعیت این اس��ت که روزنامه نگار باید مصالح 
مل��ی را براس��اس رعای��ت اصل قانون اساس��ی و 
حکومت��ی در نظر بگی��رد نه خوش��ایند دولت ها، 
مثال اینکه کرسنت فراموش شود و یا درباره دکل 
گمش��ده نفتی ننویس��یم تا به دولت ه��ا برنخورد 
خوب نیست، رس��انه باید هم به وجود حقوق های 
نجومی واکنش نش��ان دهد و هم به وجود امالک 
نجومی، هم درباره حضور خانم ها در ورزش��گاه در 
دول��ت احمدی نژاد اولویت های این حوزه را درنظر 
بگیرد و هم در دولت روحانی رویکرد ملی داش��ته 
باش��د و نظراتش با تغییر رئیس دولت و انتظارات 
دولتی تغییر نکند. برای همین است که معتقدیم 
نظام جامع رس��انه ای اقدام خوبی اس��ت اما نباید 
دولتی تدوین ش��ود و براساس سلیقه  دولت پیش 
برد چراکه خبرنگار فرادولتی است و باید فرادولتی 
و فراجناح��ی موضوعات را رصد کن��د و به منافع 
ملی حس��اس باش��د نه منافع دولت بنفش، قرمز، 

سبز و... .
اما ش��اید این س��وال پیش بیاید که دولت با 
توجه به رفتارهایی که با منتقدانش داش��ته و آنها 
را یکب��ار به جهن��م وعده داده و ب��ار دیگر آنها را 
بی شناس��نامه خوانده آیا برای شناسنامه دار کردن 
و به جهنم فرستادن برخی می خواهد وارد تدوین 
نظام جامع رس��انه ای شود یا قصد خیر دارد؟ این 
س��والی است که پاس��خ آن بعدتر ها بیشتر روشن 

خواهد شد.

فعاالن رسانه ای در گفت و گو با سیاست روز از تدوین دولتی نظام جامع رسانه ای می گویند؛

منتقدانشناسنامهدارمیشوند؟!


