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 ستون  پیام های خوانندگان

را هرروز در صفحه 16 بخوانید

یادداشت

حاشیه بر یک تصمیم درست مطبوعاتی

در گفت وگ��وی اختصاص��ی مع��اون مطبوع��ات 
وزارت ارش��اد با خبرنگار ش��هروند، خبر از توقف طرح 
»پیش نویس سازمان نظام رس��انه ای« داده شده است. 
حسین انتظامی در این گفت وگوی کوتاه اظهار داشته 
است: »انتقادات زیاد اهل رسانه باعث متوقف شدن این 
قانون شده است »... برای بررسی این قانون ]پیشنهادی[ 
چند جلسه برگزار کردیم و مجموعه دوستان ما معتقد 
بودند که آن را متوقف کنی��م... درباره این قانون ما با دو 
رویک��رد مواجه بودیم: یک��ی این بود که ای��ن قانون با 
اصالحاتی قابل اجراست و عده ای هم می گفتند اساساً 
این قانون ]پیشنهادی[ اصالح پذیر نیست... دیدیم که 
مجموعاً نظر گروه دوم که معتقد به متوقف شدن تدوین 

این قانون بودن می چربد... و آن را متوقف کردیم.«
به عنوان یکی از کس��انی که متن پیشنهادی معاونت 
مطبوعاتی در مورد تشکیل سازمان نظام رسانه ای کشور 
را با گفت وگو و یادداش��ت و مقاله به رشته نقد در آوردم 
و همراه با منتقدین متعدد و ف��راوان این متن، معایب و 
نواقص بنیادین این طرح را عی��ان کردیم، اخالقاً باید از 
این تصمیم معاونت مطبوعاتی استقبال کنم و آن را به 
فال نیک بگیرم. بعد از انتش��ار این متن، گفت وگوهای 
کارشناس��ی فراوانی در جامعه روزنامه نگاری کش��ور و 
متخصصان ارتباطات و حقوق رسانه شکل گرفت و نظر 

غالب، بر رد آن بود. محور اصلی و هسته کانونی انتقادات 
آن بود که این متن کامالً و عمیقاً نافی استقالل حرفه ای 
روزنامه نگاری کشور است. تصمیم بجا و درست معاونت 
مطبوعاتی، در همسویی با جامعه روزنامه نگاری، خطر 
مهلک ناشی از این پیش نویس را مرتفع می کند. به تجربه 
دیده ام که در میان مدیران ارش��د س��ازمان های اداری، 
عدول از یک تصمیم یا نظر اداری بس��یار نادر و کمیاب 
است، اّما در این ماجرا حسین انتظامی با مالحظه انتقادات 
کارشناسی گس��ترده نس��بت به »پیش نویس الیحه 
سازمان نظام رسانه ای«، با نظر جدید خود، مرتکب یکی 
از این استثناها شده و باید آن را قدر دانست، همچنانکه 
قدر انتقادات دانسته شد. آنچه در مجموعه مباحثه ها و 
گاه مجادله های راجع به آن پیش نویس، از روز اول تا روز 
آخر، گذش��ت، تجربه ای تواند بود که نشان می دهد اوالً 
مش��ارکت فعال روزنامه نگاران در مسائل صنفی حتماً 
بی اثر نخواهد بود. ثانیاً رفتار تعاملی سازمان های ذی ربط 
دولت��ی و روزنامه ن��گاران طی گفت وگوه��ای انتقادی 
مستقیم و غیرمستقیم، ش��یوه ای است که باید همواره 
معمول و جاری باشد. ثالثاً توجه به انتقادات و تغییر نظر یا 
تصمیم به دلیل این انتقادات نه فقط از شأن مدیر دولتی 
نمی کاهد، بلکه بر قدر او هم می افزاید.  اما مس��ائل و گاه 
مصائبی که بر کار روزنامه نگاری ایران بار ش��ده اس��ت، 
به همین ج��ا پایان نمی گیرد. امی��د آن دارم که در رفع 
این مش��کالت دامنگیر، این تعامل انتق��ادی در جهت 
توس��عه و تثبیت آزادی، امنیت و استقالل مطبوعات و 

روزنامه نگاری کشور ادامه یابد.
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20صفحه  |  500 تومان

یادداشتها

پیشگیری از آسیب های 
اجتماعی و...

هالل

9
فرحنازرافع

موبايل پاشايي،  قاتل 
جان لنون و دكتر اباذري

سعیداصغرزاده

جامعه

16

   نه خوش بین
 نه بدبین

حشمتمهاجرانی

ورزش

19

جهان ما نیازمند 
هويت بصری است

احمدرضادالوند

هفتاقلیم

7

جنگ نابرابر بیمه ای 
خودروهای داخلی و...

واهبنصیری

اقتصاد

6

 يلدای گرانی
 و اراده اي كه بايد باشد

حساممهدوی

اقتصاد

4

ورزشجهان

   صفحه19   صفحه3

استیلی در گفت وگو با »شهروند«:  موافقت
  پارلمان اروپا

 با تشکیل كشور 
مستقل فلسطین 

من كه رفتم
 نگذاريد راه آهن 

نابود شود

جامعه

 صفحه 16  

چنارهای كهنسال خیابان ولیعصر همزمان با خواب زمستانی ترمیم می شوند

 کاشت 500  تا 1000  اصله چنار 
در زیباترین خیابان تهران

جامعه

 صفحه  17

»شوخان« می بیند، نیازی 
به عمل جراحی نیست

وزير بهداشت به عیادت دختر ديواندره ای رفت 

انتقاد يادگار امام)س( از برهم زدن سخنرانی ها در دانشگاه های كشور:

  صفحه2

یادگار امام با تأکید بر توجه به ل��وازم امر پژوهش در 
محیط های علمی، گفت: اگر شرایط التهاب در جامعه 
فراهم باشد؛ نمی توانیم انتظار آرامش داشته باشیم، زیرا 
محیط های علمی جزیره هایی میان آب های سرگردان 
نبوده و جزیی از همین کشور هستند. به گزارش جماران، 
حجت االسالم والمسلمین سیدحسن خمینی در مراسم 
گرامیداشت هفته پژوهش و روز وحدت حوزه و دانشگاه 
که در دانشگاه آزاد قم برگزار شد، »فضای آرام محیط های 
پژوهشی و دانشگاهی« را اولین ضرورت و الزمه پژوهش 
خواند و سپس به تقسیم بندی انواع »آرامش« پرداخت و 
تصریح کرد: یک نوع آرامش، »آرامش قبرستانی« است 
که چون موضوعی برای بحث وجود ندارد، در نتیجه فضا 
هم آرام اس��ت؛ مانند آرامش مردگان. این آرامش بدان 
معناس��ت که اساسا فکر و اندیش��ه ای در جامعه وجود 
ندارد که اصال قابل قبول نیست. وی نوع دیگر آرامش را 

»آرامش پادگانی« خواند که ممکن است هزاران التهاب 
درون افراد وجود داشته باش��د، اما او به خاطر دستوری 
که آمده، آرام اس��ت. سیدحس��ن خمینی ادام��ه داد: 
آرامش دیگر که مختص محیط های علمی و دانشگاهی 
اس��ت، »آرامش عدم اقتضاء« است؛ شما نمی توانید به 
یک محیط علمی بگویید نس��بت به دردهای موجود 
در جامعه ابراز حساس��یت نکند. زی��را حتما دردهایی 
در جامعه وجود دارد که دانش��گاهیان آن را بر تحقیق و 
پژوهش مقدم بدارند؛ همان طور که در روز حمله صدام 
به ایران جنگ و جهاد مقدم بود. ل��ذا آرامش در فضای 
دانشگاه الزم است اما اقتضائات آن را باید فراهم کرد؛ و 
اال اگر شرایط التهاب در جامعه فراهم باشد نمی توانیم 
انتظار آرامش در دانشگاه داشته باشیم، زیرا محیط های 
علمی جزیره هایی می��ان آب های س��رگردان نبوده و 

جزیی از همین کشور هستند. 

 آرامش قبرستانی
 و پادگانی قابل قبول نیست

وزير اقتصاد از معافیت مالیاتی نصف اقتصاد ايران انتقاد كرد

  رئیس سازمان امور مالیاتی: برای استقرار نظام مالیاتی مطلوب، دولت اقتصاد را شفاف می كند

   بايد تحمل شنیدن را باال ببريم

عزم جزم دولت برای اداره کشور با مالیات

 استفاده از ظرفیت های هالل احمر ایران 
برای گسترش صلح

   صفحه  15

  صفحه4

از سوی دبیركل فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هالل احمر اعالم شد
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