دلنوشته

با مردم
تعارف دارند!
امیرحسین ذاکری روزنامه نگار

در عصر قاجار زمانی که قوای انگلیس و روس
در کشور بودند بیشــتر آذوقهها به انبار قوای
فرنگــی میرفت و مردم ازلحــاظ آذوقه و نان
درمضیقه بودند .مشغلوم مصالحچی که مصالح
ساختمانی را با االغش حمل میکرد هر چند
سواد نداشــت اما عقل معاش خوبی داشت..
یکروزکهخیلیازتحوالتجامعهواوضاعخراب
مردم دلــش به درد آمده بود بــه دفتر میرزا
غرالملک مدیر مسئول روزنامه "یوم المطایبه"
مــیرود و با توپ و تشــر بــه وی میگوید:
«برو به رجل و صاحب جاه و جالل بگو چطور
نمیتونیــن اوضــاع مردمو درســت کنین.
هر چیزی یه راهی داره چاه داره .برو بهشــون
بگو حتی مش غلوم مصالح چی بیســواد هم
فهمیده مملکت درد داره اما انگار طبیب نداره!
همین میرزا معین التجار خودمان ،در حجره
و دکانشرو بسته و توش بسط نشسته ،زنش
میگه بازار خرابه حال میــرزا هم خرابه،حتی
خونه هم نمیاد میترسم تو همون حجرهاش
دق کنه بیشوهر بشم .رفتم از پشت درحجره
بهش گفتم میرزا ،در حجره را چند قفله کردی
بسط نشستی ،زنت داره دق میکنه .گفت :برو
بهش بگو میرزا هــم داره دق میکنه .جنس
نیست اگه هست گرونی هست پول و مواجبی
هم به جیب ملت نیست.برو به زنم بگو یه مدتی
صبر کنه بعد بیان در حجره را بشکنند جنازهام
را ببرن چال کنند! البته اگه روزی یکی از رجال
را هم دیدی بهش بگو میرزا تو وصیتش نوشته
"از دستتون دق کرد" .خالصه میرزا غرالملک!
تو یوم المطایبه ات به دولتمردان بگو مش غلوم
بیسواد هم میدونه اوضاع خوب نیست کسی از
خوشی بشکن نمیزنه ،حتی مطربای خیابونی
هم اگه ســاز میزنند کســی با شکم گرسنه
براشون بشکن نمیزنه! تو این دیار اگه قحطی
مردمو آزار میده قحط الرجالی بیشترآزار میده.
دو تا رجل برای حل مشــکل مملکت نیست؟
اگه مصلحت باشه حاضرم بیام تو دستگاه دولت
کمک کنم .یک عمر بار مصالح بردم ،میدونم
مصالح و مصلحت چیه؟ بهشــون بگو واال من
بیســواد هم میدونم درد کجاســت؟ مشکل
کجاســت .چندی پیش عینالدولــه تو ایوان
عمارت دولت برای مردم حرف زد همه جمع
شــده بودند ببینن چه حرفی با رعیت و ملت
داره؟ امــا یه جوری حرف زد انگار تعارف داره.
یکی از بین جمعیت خطاب کرد !:مملکتداری
با تعارفداری فرق داره»

حافظ نامه
مقام و مسئولی به نزد ما بیامد و بگفت :حافظا!
برخی زما خواهنــد که حقایق بگوییم و حرف
وحدیث زین باب بگوییم تو را به شــاخه نباتت
قســم در فال خود ما را پندی ده که بگوییم یا
نه؟ ما نیز چنین بگفتیم :
"ای جان حدیث ما بر دلدار بازگو
لیکن چنان مگو که صبا را خبر شود"
در تفســیرش خودمانی گفتیــم :هر چه دل
تنگ ات می خواهد بگو

نکته چی

اقتراح

روزنامه فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی

اذان ظهر 13:10
اذان مغرب 20:18
اذان صبح فردا  4:47
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نشانی الكترونیكی روزنامهaftab.yz@gmail.com :
سامانه پیامك آفتاب یزد3000141427 :
عضو انجمن روزنامههای غیر دولتی -تعاونی مطبوعات -انجمن مدیران رسانه

توصیه میشود درخصوص برخی آگهیها تحقیق الزم صورت گیرد

مقاالت و نوشتارهای ارسالی به روزنامه افتخاری بوده و درصورت عدم چاپ مسترد نمیگردد
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امام علی (ع) :گذشت زیور قدرت و توانایی است.

واگذاری شرکتهای دولتی؛ چه طور و چگونه؟

ادامه از صفحه اول:
سابقه این واگذاری ها نشان می دهد بدلیل ايجاد
مشکالت اساسی در این زنجیره واگذاری ها ،اموال
و دارائی کارخانجات و شرکت ها حیف و میل شده
و مجــددا ً بدلیل بحران های اقتصادی ،اجتماعی و
بخصوص کارگری حاصل ،دولت ناگزیر به پرداخت
مبالغ کالن در جهت رفع بحران و مشکالت جاری
گشــته و این موضوع بصورت چالشــی اساسی و
روزمــره ادامه خواهد یافت و دولــت مجددا ً وارث
کارخانجات و شرکت های غارت شده و فاقد تولید
و درآمد می شــود.دراین میان بدلیل عدم نظارت
و بی برنامگــی و یا احیاناً سوءاســتفاده ،برخی از
مســئوالن فروش این کارخانجات و شــرکت ها و
همچنین مدیران بانک ها و موسســات مالی ،که
روی اســناد واحدهای واگذاری شده ،چندین برابر
ارزش کارخانجات ،تســهیالت میلیاردی پرداخت
نموده اند ،به اتفاق به اصطالح ســرمایه گذاران و
خریداران چپاولگر از کشور متواری و در آسایش و
رفاه با پول ملت در کشورهای دیگر اقامت کرده اند
و دیگر مســئوالن ناتوان هم که در بستر حمایت و
امنیت حلقه دوستان قدرتمند! در کشور باقیمانده اند،
عــده ای با بزرگواری؛ فقط از مــردم عذرخواهی
کرده و برخی از آنان هم که طلبکار و منتقد شده اند
کــه البته عزمی هــم در برخورد و رســیدگی به
تخلفات آنان از سوی دولت دیده نشده است!!
لــذا از آنجــا که دولــت بدلیل مشــکالت فراوان
داخلــی و خارجی حاصــل از عملکردهای دولت
های گذشــته و خود و نداشتن برنامه ای علمی و
جامع و همچنین فقدان تیم قوی اقتصادی ،سبب
روزمرگی در امور کشــور گردیده و طی شش ماه
گذشته تصمیمات اقتصادی مناسبی را اخذ نکرده
است و نتوانسته تدبیری شایسته بر اساس شرایط
کشور در جهت رفع مشکالت جاری حاکم نماید و
با اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی و شتابزده سبب
ايجاد بحران های عظیم برای مملکت شــده است،
که در نتیجه شــاهد سقوط شدید ارزش پول ملی
و از بیــن رفتن دارائی های ملــت بوده و از طرفی
ناظر بر ناکارآمدی هیئت دولــت در جلوگیری از
سوءاســتفاده از منابع و ذخائر کشــور می باشیم،
همانند تخلفات و سوءاستفاده های پیش آمده در
جریان توزیع بیست میلیارد دالر اخیر که بواقع اگر
همچنین تخلفاتی و هرج و مرجی در هر کشوری
اتفاق افتاده بود شــاهد اســتعفای رئیس و هیئت
دولتش بودیم ،پیشنهاد می گردد دولت از هر گونه
اقدام شتابزده و بدون کارشناسی ،خودداری نموده
و اجازه زدن چوب حراج به دار و ندار مملکت داده
نشود.

روسای محترم قوای سه گانه کشور!
بدانید که ملت گالیه مند و شدیدا ً نگران و خواهان
اقدامــات اصالحی فراگیر می باشــند .مردم دیگر
تحمل این همه بی برنامگــی و روزمرگی در امور
مختلف کشــور و خطاها و تخلفات متعدد مدیران
ناتــوان و قانون گریز را ندارند و با نگرانی شــدید
اما همراه با امید خواهــان اصالح و بهبود امور در
چارچوب نظام میباشــند و انتظار دارند که قوای
ســه گانه کشــور با همدلی و قاطعیت ،در حسن
اجــرای وظایف خود تالش نموده و با متخلفین در
هر منصب و موقعیتی ،ضمن عزل  ،برخورد قانونی
صورت گرفته و دایره مدیریتی کشــور از مدیران
ناتوان و غیرمتعهد پاکســازی و افرادی متخصص
و متعهد براســاس اصل شایسته ساالری منصوب
گردند .نگرانی وسردرگمی مردم در کنار مشکالت
جاری کشــور ،آنزمانی فزونی می یابد که شــاهد
وجود تناقض های اساسی درحوزه مسئولیت و عمل
برخی از افراد می باشند و مشاهده می نمایند فردی

که خود مســئول و مسبب دوران سیاه هشت سال
مدیریت نابسامان ،برنامه گریزی ،خسارات مالی و
معنــوی فراوان در عرصه هــای داخلی و خارجی،
بخصــوص واگذاری های مجتمع ها ،کارخانجات و
ن بخس بوده و بدلیل عدم
شرکت های عظیم به ثم 
نظارت بر امور ،سبب تاراج اموال منقول و غیر منقول
موارد واگذار شده و ايجاد رانت ها و سوء استفاده های
کالن اقتصادی و از طرفی فساد مالی در بانکهای
کشــور ،در سراسر ایران میباشــد و در پاره ای از
آنها ،قوه قضائیه و دســتگاههای نظارتی و امنیتی،
وارد گردیده اند که سبب تشکیل پرونده های قطور
والینحل شده است ،شــخصاً در حلقه محافظین!!
در سراســر کشورحاضر شده و با توهین و فحاشی
به همــه ارکان نظام ،وعده آمــدن بهارمیدهد و
نه تنها پاسخگوی هشت سال تخلفات و بی برنامگی
در حوزه های تحت نظارت خود نمی باشــد ،بلکه
به عنوان ناجی خودخوانده ملت ،منتقد نظام گشته
و متأســفانه بدلیل عدم برخورد قاطع و قانونی با
ایشــان ،ســبب ایجاد تفرقه در بین ملت و ارکان
قانونی مملکت گردیده است.
مردم ضمن تقاضای رفــع این ابهامات و تناقضات
جاری ،خواهان رســیدگی و بررسی جامع عملکرد
کلیه مســئوالن درهر رده و منصبی پس از اتمام
دوره مســئولیت در حــوزه های تحــت امر آنان
میباشند.
لذا باتوجه به مشــکالت ذکر شــده و متاســفانه
عملکردمنفیوغیرقابلقبولدرفروشوواگذاریهای
گذشته وبا در نظر گرفتن شرایط حساس اقتصادی
کشور  ،در جهت کسب اعتماد عمومی و شفافیت و
رعایت حسن اجرای امور در واگذاری های مورد نظر
پیشنهاد می گردد:
اول  :شــورایی ویــژه متشــکل از نماینــدگان و
کارشناســان ســه قوه کشــور و کارشناسان در
امورمربوطه و انجمن های صنفي بویژه نمایندگان
کارفرمایان و کارگران ،بر امور واگذاری نظارت کامل
بعمل آورند.
دوم :در جهت شفافیت و حسن اجرای امور از طریق
صدا و ســیمای ملی و استان ها و جراید کشوری و
محلی  ،فهرست کلیه موارد واگذاری با شرایط کلی،
در چندین نوبت به اطالع عموم ملت رسانده شود.
سوم :توانایی متقاضیان خرید ،از هرنظر بخصوص
تخصــص ،توانایی مالی و اعتبار بانکی ،دارایی های
منقول و غیر منقول و احیاناً تســهیالت دریافتی
ازبانک هــا و دیون جاری آنان  ،دقیقاً بررســی و
استعالم شــده و در واگذاری ها شرایط مذکور در
نظر گرفته شود.
چهارم :ترجیحاً در جهت جــذب اعتماد عمومی،
انجام مزایده ها وتعیین خریداران ،در تاریخ وزمان
مشخص و اعالم قبلی ،از طریق صدا و سیمای ملی
و استانی به آگاهی و رویت ملت رسانده گردد.
پنجم :جهت شــرکت درمزایده وخرید واحدهای
مورد نظر وهمچنین عقد قرارداد ،ضمانتنامه های
الزم درجهت حســن امور و توانایی مالی خریدار،
رسماً اخذ گردیده و تا اتمام تسویه حساب کامل ،از
هر گونه فروش اموال منقول و غیر منقول و دریافت
تسهیالت بانکی بواســطه ترهین واحدهای واگذار
شده توسط خریداران ،جلوگیری گردد.
ششم  :پس از عقد قرارداد نهایی ،در جهت شفافیت
امور ،مفاد آن به اطالع عموم برسد.
هفتم  :از فروش و واگذاری به بســتگان سببی و
نسبی مسئوالن ارشد کشور در هر سمتی جلوگیری
بعمل آید .و قطعاً از رعایت موارد دیگری که در این
مقال فرصت آن نیست و بهتر است درجهت حسن
اجرای امور مورد اســتفاده قرار گیرند ،بهره گرفته
شــود که از شتابزدگی و احیاناً تخلفات و خطاء ها
جلوگیــری بعمل آمده و ســبب رضایــت مردم و
شکوفایی اقتصاد کشور گردد.
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نگاه صنفی

فلش بک سیاسی
روزنامه آفتاب یزد در نظر دارد هر روز در این ســتون بخشــی از خاطرات سیاســیون
برجسته كشور را به چاپ برساند .این سلسله خاطرات را با مرحوم اکبرهاشمیرفسنجانی
از مســئوالن با ســابقه نظام ادامه میدهیم .او زاده رفسنجانو رئیس مجمع تشخیص
مصلحت نظام ،نماینده تهران در مجلس خبرگان رهبری و رئیس هیئت موسس و هیئت
امنای دانشــگاه آزاد اسالمیبود.هاشــمیهمچنین اولین رئیس مجلس شورای اسالمی
و چهارمیــن رئیس جمهور ایران در دو دوره پیاپی بین ســالهای  1368تا  1376بوده و
به عنوان یكی از پرنفوذترین شخصیتهای سیاسی نظام شناخته میشود.

روایت اسدالله بیات از مذاکرات مرموز یزدی

پنجشنبه  15مهر سال 1361
جلسه علنی داشتیم .چند الیحه تصویب شد.
آقای (اسداهلل) بیات از مذاکرات مرموز دکتر
(ابراهیم) یزدی در سفر حج میگفت .عدهای
از نمایندگان درصدد اعالم جرم علیه نهضت
آزادی بودند .جو تندی حاکم اســت .عدهای
نیز جلسه رسمی غیر علنی میخواستند که
منصرفشان کردم.
عصر گروهی از علمای ســنی کرد آذربایجان
غربی آمده بودند که برایشان صحبت کردم.
یکی از مدیران اداری مجلس ،همسرش را که
به خاطر انجمنی بودن از معلمی اخراج شده

بود ،آورد و شکایت داشت و حق دارد .ساعت
هشت شب به خانه آمدم.
عفت به عروسی آقای مهدی مفتح رفته بود.
آشیخ حسین هاشــمیان آمد و گزارش سفر
هیئت را به اروپا داد که در رابطه با موسسات
تکمیلی مجتمع مس سرچشمه بوده است .در
مورد اســتفاده از گاز  so2و انواع تعاونیها در
کرمان خبر داد که وام میخواستند .طرحهای
خوبــی دارند کــه باید کمکشــان کرد تا
مجتمعهای صنعتی ،دامداری و کشاورزی و...
برای تشویق تولید و صدور ایجاد شود.

...ادامه دارد

شهروندنگار

روزهای کسالت آور
برایمطبوعات!
علي اكبر فرقاني

سزاوار نیســت روزنامهها برای تهیه کاغذ،
با مشــکل مواجه شــوند .عدهای خبرنگار
سالها دانشــگاه رفته و تحصیل کردهاند تا
بتوانند پس از فارغالتحصیلی در مطبوعات
استخدام شــوند و کار کنند .برخیها پس
از این که شــرایط استخدامشان فراهم شد،
ج کرده یا خانــه و خودرو خریدهاند و
ازدوا 

از بانکها وام گرفتهاند ،متأســفانه شرایط
فعلــی روزنامهها و مجــات به علت گرانی
کاغــذ و هزینههای باال برای چاپ به صرفه
و اقتصادی نیســت ،از این رو مطبوعاتیها
از آینده شغلیشــان نگراننــد و میگویند
امنیت شــغلی ندارند .این که میشنویم یا
میبینیم برخی روزنامهها تعطیل شدهاند یا
قرار اســت تعطیل شــوند ،بیشــتر متأثر
میشــویم .مســئوالن گرامی لطفا هرچه
ســریع تر به فکر چارهای اساسی باشند و
اجازه ندهند بیش از این اصحاب مطبوعات
دغدغه فکری داشته باشند.

معرفی

تبریز  :2018مسجد جامع مرند

مســجد جامع مرند ظاهرا در آغاز یکی از
آتشــکدههای دوره ساسانی بود و بعدها به
کلیسا و با اسالم آوردن مردم آذربایجان به
مسجد تبدیل شده است.
مســجد جامــع مرنــد دارای دو محراب و
در مرکز شــهر واقع شــده و مطابق کتیبه
موجود ،محراب این مسجد و گچ بریهای
آن در ســال  485هجــری قمری مقارن با
آخرین سال ســلطنت ملک شاه سلجوقی
احداث شــده است .محراب آن حدود 930
ســال قدمت دارد و قدیمیترین بنای سالم
خطــه آذربایجان اســت کــه از نظر طرز
ساختمان و ستونهای مدور گچبری شده و

کتیبههای کوفی و نقشه و متر قابل توجه
میباشــد .تجدید محراب آن در سال 731
هجری قمری و در زمان ابوسعید خان بهادر
انجام شــده است .محراب به عرض  ۲/۷۵و
ارتفاع  ۶متر در قسمت جنوبی مسجد واقع
شده و مزین به آیات قرآنی به خط کوفی و
گچبریهای زیبا و بدیع میباشد .همچنین
باالســر محراب منقش بر صلیب شکســته
و ستاره داوود اســت که استدالل مورخان
مبنی بر کلیســا بودن آن در گذشــتههای
دور است.
با تشــکر از راهنماییها اســتاد میرهدایت
مرندی

مجلس و حکایت کهن سوزن و جوالدوز!
ِ

ادامه از صفحه اول:
چالشهایی هستند که امروز کمتر خانوادهای
را ســراغ میتوان گرفت که با آنها رو در رو
نباشد و آنچنان که از شواهد پیداست ،انگار در
فهرســت بلند باالی نمایندگان محترم مجلس،
این بغرنجها جــای درخوری ندارند! برکناری
وزیر کار دولت تدبیر و امید ،تاییدیهای است
بر همین کم اطالعی برخی نمایندگان محترم از
شرایط دشوار این روزهای کشور! ...آن چنان
که زُبدگان اقتصادی و کارشناسان گفتهاند ما
برای رونق بخشــیدن به اقتصاد و بازار کار،
نیازمند  50میلیارد دالر ناقابل هســتیم!رقمی
البته درشت که با کمی انصاف میتوان اعتراف
کرد مهیا کردن آن از تــوان یک وزیر و یک
نهاد خارج است و اراده عمومی همه نهادهای
کشور و همه سازمانها را میطلبد .به عبارت
دیگر ،وقتی که خیابانهای تمام شهرهای کشور
لگد کوب «میلیون»ها جوان در جستوجوی
کار اســت وصدها هزار کارگر درگیر عقب
افتادن حقوق و مزایایشان هستند وکارخانهها و
کارگاههای کوچک پی در پی بسته میشوند؛
به خودی خود نشانگر این است که طو ِ
ق کم
کاری ومســئولیت نه فقط بــه گردن وزارت
کار و وزیــر اقتصاد که بر گردن همه نهادها و
سازمانهاست .نگارنده این ستون هرگز آهنگ
دفاع از برخی کم کاریهای وزیر کار دولت را
ندارد اما ،نکته اینجاست که برخی نمایندگان
محترم مجلس از نقش خود در هیوالیی شدن
معضل بیکاری و مشکالت اقتصادی بیخبرند
و گویا دیواری کوتاه تر از دیوار وزیر دولت
پیدا نکردهاند! تصمیمات متناقض نما و برخی
اهمالهای مجلســیان محترم در پر وبال دادن
به مشــکل بیکاری و عقب افتادن دستمزدها

و ..چندان کم نیست.نمونه نزدیک آن هم رأی
ندادن به تحقیق و تفحص از شهرداری تهران
است که ســوگمندانه و در کمال ناباوری از
دســتور کار مجلس خارج شد! اگر نمایندگان
مجلس پروای بیکاری و مشــکالت حوزه کار
و کســب مردم را دارند ،باید نیک بدانند که
ما برای رونق بخشــیدن به بازار کار و اشتغال
نیازمند سرمایه گذاری خارجی هم هستیم .در
شــرایطی که مجلس ما اراده اســتواری برای
رد یابی فســاد از خود نشان نمیدهد ،چگونه
انتظار داریم که تجار خارجی و شــرکتهای
بزرگ در کشــور ما ســرمایه ریزی کنند و
تکانی به حوزه کســب و کار بدهند؟! کدام
کارآفریــن خارجی را میشــود پیدا کرد که
عقلاش چنان پاره ســنگ برداشــته باشد که
سرمایهای را که با خون جگر فراهم آورده ،در
اقتصادی بــه کار اندازد که رقمهای میلیاردی
اختــاس در آن پدیــدهای ِ
پیش پــا افتاده
به شــمار میرود؟! با کشــیدن فرش وزارت
از زیر پای این و آن حتی یک ریشه از ریشه تناور
مشــکالت ما در حوزه اقتصاد و کار و کسب
کنده نخواهد شــد مگر آن که ،وزیر بعدی در
خانه ضرابخانهای داشته باشد و به ضرب سکه
ِ
پدری
و چاپ اســکناس بپردازد و یا از ارث
پُر و پیمانی برخوردار باشــد و آن را گشاده
دستانه در جهت اشتغالزایی به کار بندد که البته
همه اینها فانتزیهای دســت نیافتنی وخیاالت
هزار و یک شبی است!ای کاش مجلسیان محترم
پس از چشــاندن مزه جوالدوز به وزیر دولت
تدبیر و امید ،سوزنی هم نثار خویش کنند ونقش
و وظیفهشان را در رونق بخشیدن به سفرههای
مردم و پدید آوردن اشتغال به دست فراموشی
نسپرند!

عکس :استاد غالمرضا قاسمی

بنده نکتهچــی چندان آدم سیاســی نبوده
طرفــدار دولت و مواجب بگیر و مزدور دولت
هم نیســتم اما اینکه کیهان در انتقاداتی به
دولت می گوید« :اگر واقعاً بنابر کسب نظرات
مردم است چرا بیتدبیریهای دولت در سه
برابر کردن قیمت ارز پــس از برجام یا هدر
دادن  ۳۰میلیارد دالر ظرف چند ماه گذشته
را به "اقتراح" مردم نمیگذارند"؟!» فقط این
انتقــاد را دارم که جنــاب مدیر کیهان! لغت
واضحتر و شــفافتر و عامه پسند تر نبود که
از واژه " اقتراح" استفاده کردید؟ اگر استفاده
کردیــد چرا مترادف اش را بــه کار نبردید؟
گیرم رفراندوم واژه غربی اســت ،نظر سنجی
و همهپرســی چه بدیای داشــت که یکبار
نگفتی ؟!

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :منصور مظفری
سردبیر :سید علیرضا کریمی
تهران :خیابان شهید مطهری ،ابتدای قائم مقام فراهانی(به سمت هفت تیر)
كوچه  26پالك 10طبقه اول واحد یك
امور آگهیها0912 819 7782 :
تلفن 88321397- 8 :نمابر88321399 :
چاپ :روزتاب -جاده مخصوص -تلفن44545076-7 :
توزیع :تلفن09128197782 :
دفتر مركزی یزد :بلوار 22بهمن ،تلفکس035-35246919 :

دیالوگ
برن  :میشه کسی که میترسه هنوز هم شجاع باشه؟
ند استارک  :این تنها زمانیه که میتونه شجاع باشه!

بازی تاج و تخت – دیوید بنیاف

باالخره ایسنا
دستپروردهکیست؟!
مهناز باقری

همین امروز بود که از طریق یکی از دوستان
متوجه شدم ظاهرا موسس خبرگزاری ایسنا
از شــرایط کنونی حاکم بر این خبرگزاری
و نحــوه انعــکاس اخبارآن ناراضی اســت.
درست یا غلط بودن این خبر را نمیدانم اما
بهعنوان یــک خبرنگار فکر میکنم با توجه
به شــرایط کنونی نه تنها خبرگزاری ایسنا
که جامعه رســانهای ما به بنبســت خبری
رســیده اســت .با توجه به فعالیتهایی که
طی  20ســال گذشــته در قامت خبرنگار
به دست آوردهام ،فکر میکنم شاید این مسئله
ریشه در گذشــتهای نه چندان دور ما دارد.
بــه خوبی به خاطر دارم کــه پس از جریان
قتلهای زنجیرهای و قضایای سعید امامی،
فضای جامعه تا حدود خیلی زیادی ملتهب
شده بود .بحثهای دانشــجویی ،کارگری،
حاشیهنشینی شــهرهای بزرگ و ...در زمره
معضالتی بودند کــه در همان مقطع زمانی
بســیاری از جامعهشناســان را به این باور
رســانده بود که دهــه  ،80دهه بحرانهای
اجتماعی و اقتصادی خواهد بود.
در اثنای همان سالها بود که ایسنا بهعنوان
رسانهای دانشجویی پاگرفت و من بهعنوان
خبرنگار مشغول خدمت شدم .زمان زیادی
نگذشت که رفت و آمدهایم به وزارت کشور
و پس از آن مجلس شورای اسالمی در قامت
خبرنگار این حوزهها زیاد شد .ایسنا که سال
 79رســما فعالیت رســانهای خود را شروع
کرده بود در آن ایام و در آغازین ســالهای
فعالیت خــود تحرک قابل تأملی داشــت؛
تحرکی که با توجه به شــاکله دانشــجویی
آن و ادعایی که در ســر داشت ،با "انعکاس
دیدگاههای دانشــجویی" محل توجه آحاد
مــردم و مســئوالن بــود .شــاید اگر خلع
رســانههای داخلی در انعکاس اخبار داخلی
نبود،هرگز رسانهای مثل ایسنا پا نمیگرفت
ولی به هر حال ایســنا ظهوری درخشــان
داشت؛ ظهوری که به واسطه گفت و گوهای
تفصیلی و نگاه عمیقش به مسائل و انعکاس
اخبار دانشجویی محل توجه بسیاری بود.
یادم هست بعد از یکی از نشستهای خبری
در وزارت کشور ،وقتی خبرنگار صدا و سیما
در اعتراض به خبری در خروجی ایسنا گفت:
«این خبرگزاری دست پرورده وزارت کشور
است؛» ســکوت کردم چون ایسنا براساس
اساســنامه ،زیرمجموعه جهاد دانشــگاهی
تعریف شده بود .با باال گرفتن نارضایتیهای
عمومی ،بخشهای دیگری از جامعه از جمله
کارگران به بیان مطالبــات خود پرداختند.
هر روز در گوشه و کنار کشور کارگران خسته
از وضعیت موجود و نابســامانی تدابیر مدیر
آنوقت ،دست به تجمع میزدند.در آن ایام
در یکــی از روزها زمانــی که در راهروهای
وزارت کشور برای پیدا کردن خبری مشغول
رفت و آمــد بودم ،یکی از کارشناســان در
قالب شــوخی یا شاید هم طنزی تلخ گفت:
«ایسنا را علم کردیم تا جنبش دانشجویی را
ساکت کنیم »...مدت زمان زیادی نگذشت
که خبرگزاری ایلنا شکل گرفت.
اگرچه هر دو خبرگزاری ایسنا و ایلنا در آغاز
به ادعــای خود پایبند بودند و محل خوبی
برای انعکاس دیدگاههای جامعه هدف خود
یعنی اخبار دانشــجویی و کارگری به شمار
میآمدند ،اما با فاصله گرفتن از وقایع پایانی
دهه  70کــه محل هوشــیاری و بزنگاهی
بــرای حرکتهای بنیادین بــود ،رفته رفته
رو به خاموشــی رفتند .خبرگزاری ایســنا
که زمانی بیپروا دیدگاههای دانشجویان را
فــارغ از نگاه چپ و راســت مطرح میکرد،
به جایی رســید که مدتهاســت نه تنها در
انعکاس اخبارش از دیدگاههای دانشــجویی
اثری دیده نمیشود ،بلکه خبرهای معمول
روز جامعه رسانهای مثل کشته شدن فالن
دانشــجو در فالن دانشــگاه نیز در سرتیتر
اخبــارش قرار ندارد ،چه رســد بــه اینکه
مســئوالن وقت خبرگــزاری بخواهند وقت
خــود را صرف این کنند کــه چرا و چگونه
دانشجوی نگون بخت به چنین روزی رسیده
است.
بــه عقیده نگارنده ،امــروز روز به جایگاهی
رســیدهایم که نه از فرصتهای سرنوشــت
ساز خبری هست و نه از انعکاس اخبار آنها.
متاسفانه ما به سمت و سویی سیر کردهایم
که عمال جامعه را به سمت نوعی بیتفاوتی
ســوق دادهایــم .بیتفــاوت به سرنوشــت
آنچــه مدعی انعــکاس اخبار آن هســتیم.
خبرگزاری دانشــجویان ایران میتوانســت
منعکــس کننده اخبار جامعــه هدف خود
باشــد یعنی دیدگاههای دانشجویی .شاید
موسس خبرگزاری ایسنا زمانی که به بهانه
تحصیل در دوره دکتــرای علوم ارتباطالت
جــای وطــن کرد و عــازم انگلیس شــد
نمیدانســت به چه بهــای ارزانی (تحصیل
در رشــتهای که در همان زمان تا دکترای
آن در کشــور امکان پذیر بود) خاموشــی
آنچــه را که به آن اعتقاد داشــت کلید زده
است.

