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شهرنوشت

قلم خبرنگاران و روزنامه نگاران 
هرچند برای دفاع از حقوق بسیاری 
از اقشــار جامعه تیز اســت و تالش 
دارند تا با گسترش شفافیت و آگاهی 
و بیان مشــکالت و محرومیت های 
اقشار مختلف جامعه، بی عدالتی ها 
را به حداقل برسانند، اما واقعیت امر 
این است که دقیقا بســیاری از آنها 
خود از همان حقوق محروم هستند. 
اما چرا وضعیت برای اهالی رســانه 
که باید تریبون آگاه و بینای جامعه 
باشد، اینچنین پیچیده است و این 
جماعت به قولی از کوزه شکسته آب 

می خورند؟ 
پاسخ این سوال شاید در بررسی 
دقیق تر سخنان اخیر وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی نهفته باشد. پاسخی 
که در واقع بیان گوشه ای از نگرانی 
اهالی رسانه اســت که سعی دارند 
تــا در وانفســای محدودیت هــا و 
پرده پوشی ها و مشکالت اقتصادی 
و اجتماعی و ... جایگاه به شدت مورد 
تهدید مستقل خود را حفظ و از تتمه 

به جا مانده آن مراقبت کنند.

 اعطای پروانه خبرنگاری 
و وعده های طالیی

عصرجمعــه ۲۸ مــرداد، وزیر 
فرهنگ و ارشاد اســالمی در آیین 
گرامیداشــت روز خبرنــگار که در 
دانشــگاه آزاد گنبدکاووس برگزار 

شــد، اظهــار کــرد: »مشــکالت 
خبرنــگاران را بارها شــنیده ایم و 
می دانیم و تمام تالش خود را به کار 
خواهیم گرفت تا مشــکالت پیش 

روی این قشر حل شود«.
محمــد مهــدی اســماعیلی 
از تصویــب »الیحــه جامــع نظام 
روزنامه نگاری« توسط کمیسیون 
فرهنگی دولت  خبر داد و گفت: »با 
تصویب این الیحه در مجلس تمامی 
خبرنگاران حقوق روشنی داشته و 
پروانه خبرنگاری کســب می کنند 
و از همــه حداقل های یک شــغل 
اعم از بیمه، تضمین شــغلی و غیره 

برخوردار می شوند«.
واضح اســت که برخورداری از 
حداقل  دستمزد، امنیت شغلی، بیمه 
و ... جزو مطالبات بسیاری از اهالی 
رسانه است و مشکالت عدیده ای در 
خصوص آن دارند. موردی که وزیر 

به درستی به آن اشاره کرد.
 اما در این میان ســخن دیگری 
هم نهفته که شائبه کنترل رسانه ها 
و خبرنگاران را به این واســطه قوت 
می دهد . موردی که پیشــتر هم با 
طرح این الیحه در دولت های قبلی 
بارها از سوی اساتید روزنامه نگاری 
بدان اشــاره و مورد نقد قرار گرفته 
بود و بسیاری طرح و اجرای آن را از 
سوی دولت نه تنها مثبت ندانسته، 
بلکه آن را در جهت وابســته کردن 
هر چه بیشتر رسانه ها و خبرنگاران 

عنوان می کردند.
مــوردی که در بخــش دیگری 
از صحبت هــای وزیر نیــز به نوعی 

بدان اشاره شده اســت. اسماعیلی 
تأکید کــرد: »جامعــه ایرانی یک 
جامعه پرنشــاط و امیدوار و با عزم 
جزم بــرای حرکت به ســمت فتح 
قله ها است و این تصویر یک جامعه 
ایرانی است. رسانه ها باید تصویری 
امیدوارکننده از جامعه را به تصویر 
بکشــند. مأموریت اصحاب رسانه 
در حــوزه جهاد تبیین ویژه اســت 
و مهم تریــن وظیفه آنهــا روایت و 

بازنمایی دقیق مشکالت است«.
او در حالی از ماموریت رسانه ها 
ســخن گفت که هفته گذشــته به 
مناسبت روز خبرنگار این الیحه 67 
ماده ای را متضمن اســتقالل کامل 
حوزه خبر و رســانه دانسته و گفته 
بود: »این الیحــه در واقع یک نظام 
صنفی مستقل برای فعاالن عرصه 
رسانه به ویژه روزنامه نگاران ایجاد 
می کند و بــه فعالیت آنها چارچوب 

قانونی می دهد«.
بــه گفتــه اســماعیلی »یکی 

از رویکردهای الیحــه جامع نظام 
روزنامه نــگاری، هویت بخشــی به 
ایــن صنــف و باالبــردن ارزش 
فعالیت آنها در رسانه هاســت؛ بنابر 
این دولــت در اجرای ایــن الیحه 
صرفاً نقش تســهیل گر و پشتیبان 
را دارد و تمامــی امــور اجرایی به 
 تشکل های صنفی این حوزه واگذار 

شده است«.
وی افزوده بــود: »در این الیحه 
تمــام ارکان تشــکیالتی مرتبط با 
حرفــه روزنامه نگاری دیده شــده 
و دولت فقط یک حامی اســت که 
اجرای مفاد این الیحــه را تضمین 
می کند. بنابر این ارائــه این الیحه 
از ســوی دولت و تصویب نهایی آن 
در مجلس شــورای اســالمی هیچ 
تعارضی با نقش تشکل های صنفی 
روزنامه نگاری و استقالل حرفه ای 

روزنامه نگاران ندارد«.
این ادعا در حالی مطرح می شود 
کــه در آخریــن ماه های ریاســت 
جمهــوری محمــود احمدی نژاد، 
انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران 

در عمل منحل شد.
ایــن انجمن کــه در مهر ۱۳76 
و بــا روی کار آمــدن دولت محمد 
خاتمی تاسیس شــده بود، به رغم 
وعده هــای دولت حســن روحانی 

هرگز بازگشایی نشد. 
در عــوض، در آذرماه ۹6 انجمن 
صنفی روزنامه نگاران استان تهران 
راه اندازی شــد که ظاهــرا قرار بود 
جایگزینی برای سندیکای سراسری 
روزنامه نگاران ایران باشد. انجمنی 

که تاکنون هیچ تــوان عملیاتی از 
خود به نمایش نگذاشته است.

طرحی قدیمی 
به نام پروانه خبرنگاری

طرح اعطای پروانــه خبرنگاری 
ماجرای جدیدی نیســت. در چهار 
دهه اخیــر حداقل 5 بار به اشــکال 
مختلف مطرح شده است. نخستین 
بــار در دوره تصــدی مصطفــی 
میرســلیم بر وزارت ارشــاد دولت 
دوم هاشمی رفسنجانی مطرح شد. 
معاونت مطبوعاتــی آن دوره با علی 
اکبر اشعری بود و حسین انتظامی، 
مدیرکلــی مطبوعات داخلــی را بر 
عهده داشت. انتشار این طرح در آن 
دوره واکنش های متفاوتی را به دنبال 
داشت و بســیاری از روزنامه نگاران 
شــاخص و مســتقل به آن اعتراض 
کردنــد. در همان زمــان کیومرث 
صابری فومنی، مدیر مسئول مجله 
گل آقا نیز در اظهارنظری گفته بود: 
»قرار اســت خبرنگار را به خبربیار 

تبدیل کنند«.
این واکنش ها سبب شــد تا کار 
عمال متوقف شود و استقبالی از سوی 

رسانه ها در این زمینه صورت نگیرد.
یک دهه بعد و بــا روی کار آمدن 
طیفی دیگر از جریان راست در پاییز 
۸5 پیش نویس آیین نامه کار حرفه ای 
روزنامه نــگاری کــه در آن بندی به 
چگونگی صــدور کارت خبرنگاری 
اختصاص داده شــده بود، در قالب 

جزوه ای منتشر شد.
پیش نویس منتشره در سال ۸5 با 
انتقاد تند روزنامه نگاران اصالح طلب 
و البته انجمن صنفی روزنامه نگاران 
ایران روبرو شــد. نهاد صنفی که سه 
سال بعد دفتر اصلی آن با حکم قاضی 

سعید مرتضوی پلمب شد.
تــا ســال ۱۳۹۰ خبــری از 
ایــن آیین نامه نبود تــا آنکه معاون 
مطبوعاتی دولــت دوم احمدی نژاد 
در اردیبهشــت ماه آن سال در گفت 
وگویی بــا خبرگزاری مهــر از ارائه 
ایــن آیین نامه به دولــت و تصویب 
قریب الوقوع آن خبــر داد. هر چند 

بعدتر خبری از آن نشد.
در آذر ماه ســال ۱۳۹۲ حسین 
انتظامی که نخســتین بــار نیز این 
ایده را پشــتیبانی می کرد بار دیگر 
در ســمت معاون مطبوعاتی وزارت 
ارشــاد آن را طرح کــرد. البته با این 
وعده که مرجع تشخیص و صدور این 
پروانه باید سازمانی حرفه ای باشد. او 
اعالم کرد که دولت نه صالحیت دارد 
و نه مصلحت است که بخواهد پروانه 
فعالیت کار حرفه ای را صادر یا ابطال 
کند، وی صدور چنین پروانه ای را تا 
زمان تصویب »الیحــه نظام صنفی 
رسانه ای« به شورایی واگذار کرد که 
مرکب از 5 تن فعاالن این حوزه بود. با 
این حال این پیشنهاد بار دیگر مورد 

نقد قرار گرفت.
کامبیز نــوروزی، مدرس حقوق 

مطبوعــات و روزنامه نــگار مخالف 
صــدور پروانه  خبرنــگاری و معتقد 
است: »با توجه به شــرایط موجود 
روزنامه نگاری ایران، چنین اقداماتی 
به شدت استقالل روزنامه نگاری را با 

مشکل مواجه می کند«.
او با تأکید بر اینکه در حال حاضر 
وضعیت تشکل های مدنی و نهادهای 
صنفی روزنامه نگاری در ایران و نوع 
نگاه حکومت بــه روزنامه نگاری در 
شــرایطی نیســت که صدور کارت 
خبرنگاری را بتوانند به صورت اصولی 
انجام دهند، می گویــد: »در صدور 
پروانــه  خبرنــگاری، مداخله های 
غیرحرفــه ای جهت دار سیاســی 
می تواند به کار روزنامه نگاری لطمه 

وارد کند«.
مجید رضائیان، استاد ارتباطات 
هم بر این باور است که: »ارائه قانون 
ســازمان نظام رســانه ای از سوی 
حکومت و نه خــود روزنامه نگاران، 
رســانه های کشــور را بــه شــکل 

محترمانه ای محدود می کند«.
او با بیان اینکه انجمن صنفی نباید 
براســاس نیازهای حکومتی تشکیل 
و اداره شــود، می گویــد: »در اصــل 
چنین انجمنی باید پیشنهاد دهنده و 
تصویب کننده باشد و تایید این انجمن 
باید به منزله تایید نهایی ضوابط میان 
روزنامه نگاران به حســاب بیاید؛ این 
درحالی است یکی دیگر از اهداف تدوین 
این الیحه شکل نگرفتن انجمن های 

صنفی روزنامه نگاران است«.
در حالی کــه بســیاری از اهالی 
رســانه سال هاســت که از ناامنی و 
مشــکالت اقتصادی شغل خود رنج 
می برند، بســیاری از آنهــا راه چاره 
را در راهکارهــای دولتی نمی دانند. 
آنها نگرانند کــه در صورت تصویب 
این الیحه در مجلــس، اگر مطالب 
روزنامه نگار خوشایند دولت نباشد، 
دولت در صدور پروانه  خبرنگاری او 
مانع تراشــی و به بهانه های مختلف 
از صدور کارت خبرنــگاری و ادامه  

فعالیت او جلوگیری کند.
از ســوی دیگــر نظــام جامــع 
رسانه ای کشور باید برآمده از نظرات 
روزنامه نــگاران باشــد. در اصل این 
نظام جامع باید مورد تایید پارلمان 
فعاالن رســانه ای باشــد نه مجلس 
شــورای اســالمی! چراکه پارلمان 
روزنامه نگاران انجمــن صنفی آنها 
است و هر موضوعی که به اهالی این 
حرفه مربوط می شــود باید در این 

انجمن مورد بررسی قرار گیرد.

یک استاد ارتباطات: 
»ارائه قانون سازمان نظام 
رسانه ای از سوی حکومت 

و نه خود روزنامه نگاران، 
رسانه های کشور را به 

شکل محترمانه ای محدود 
می کند.«

طرح اعطای پروانه 
خبرنگاری ماجرای 

جدیدی نیست و در چهار 
دهه اخیر حداقل 5 بار به 

اشکال مختلف مطرح شده 
است. نخستین بار در دوره 
تصدی مصطفی میرسلیم 

بر وزارت ارشاد در دولت 
دوم هاشمی رفسنجانی 

مطرح شد
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دبیر ستاد امر به معروف: 

یک تار موی زن بیرون باشد، 
مجرم است 

دبیر ســتاد امر به معروف 
و نهی از منکر کشــور گفت: 
طبق آمار مرکز پژوهش های 
مجلس، تعداد بدحجاب  ها به 
باالی 5۰درصد رسیده است 
یعنی طبق قانون، تعریف فــرد باحجاب و بی حجاب 
را بر اساس مالک شــرعی قرار داده اند. مالک شرعی 
یعنی یک تار موی زن هم بیرون باشد مجرم است و باید 
دستگیر شود. محمد صالح هاشمی گلپایگانی گفت: 
در قانون برای یک بدحجاب جرم تعریف کردند؛ یعنی 
این شخص باید توسط پلیس دستگیر و برایش پرونده 
تشکیل شــود و در نهایت محاکمه و برای او مجازات 
تعیین می  شــود؛ ولی در حال حاضر عمال این مساله 
امکان تحقق ندارد. وی افزود: در طرح جدید شاید ما 
جرم را به تخلف تقلیل داده ایم، امــا کارآمد و اثرگذار 

است و قابلیت اجرا دارد و شدنی است. 
    

احتمال افزایش نوزادان تاالسمی
 با قوانین جدید غربالگری

مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران تاالســمی 
گفت: قوانین سخت گیرانه غربالگری، نگرانی از افزایش 
بیماران تاالسمی را به همراه داشته است. به گزارش 
ایلنا، یونس عرب افزود: این احتمال وجود دارد که اگر 
غربالگری و سقط درمانی برای زوج های دارای تاالسمی 
مینور جدی گرفته نشود، تولد نوزاد دارای تاالسمی 

ماژور افزایش پیدا کند.
    

حضور بانوان در ورزشگاه ها 
در صورت آمادگی

وزیر کشور گفت: هر جایی 
که بتوانیم ورزشــگاه را برای 
حضور بانوان آماده کنیم، این 
موضوع مانعی ندارد اما شرط 
آن این اســت که ورزشگاه ها 
آماده باشند. طبیعتا تا این آمادگی ها به وجود بیاید، 
زمان می برد. به گزارش ایســنا، احمد وحیدی افزود: 
ورزشگاه هایی که مانند استادیوم آزادی آمادگی دارند، 
اگر مواردی پیش بیاید تا حدی که بتوانند این بحث را 

پوشش بدهند، منعی برای حضور بانوان ندارند.
    

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

سن اعتیاد در کشور  ٢۴  سال است
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: گفته می شود 
»سن اعتیاد« در کشــور کاهش یافته؛ ممکن است سن 
شروع مصرف فردی به پایین تر از ۱۰ سال هم برسد، اما سن 
اعتیاد در کشور که میانگین سن معتادان و حدود ۲۴ سال 
است. به گزارش ایسنا، اسکندر مومنی افزود:   در منطقه ۹۰ 
درصد کشفیات تریاک، ۴۸ درصد کشفیات مورفین و ۲6 
درصد کشفیات هرویین جهان مربوط به ایران است؛ این 
آمار رسمی سازمان ملل است. این موضوع نشان می دهد 

که ایران چه اقدامات گسترده ای انجام می دهد.
    

افزایش سن شرکت در آزمون های 
استخدامی به ۴۰ سال

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی از 
طرح جمعی از نمایندگان تحت عنوان افزایش حداکثر 
ســن داوطلبان شــرکت در آزمون های استخدامی 
دســتگاه های اجرایی، خبر داد.  به گزارش تســنیم، 
علی بابایی افزود: بر اســاس این طرح پیشــنهادی، 
میزان 5 سال به سن داوطلبان مشارکت در آزمون های 
استخدامی در دستگاه های اجرایی افزوده خواهد شد و 

سقف مجاز از ۳5 به ۴۰ سال افزایش می یابد.
    

ذخیره  ۵۰  میلیون دوز 
واکسن کرونا در کشور

وزیر بهداشــت گفت: 5۰ 
میلیون دوز واکسن کرونای 
ذخیره در کشور داریم و فعاًل 
با واکسن سازان داخلی قرارداد 
جدیدی نمی بندیــم و آماده 
صادرات واکســن ایرانی کرونا هســتیم. بهرام عین 
اللهی افزود: از آذرماه ۱۴۰۰ تا امروز تنها ۱۱ هزار فوتی 
داشته ایم و افراد ضدواکسن باید بدانند که این مسئله از 

تاثیرات واکسیناسیون است.
    

آلودگی هوای تهران با آالینده ازن
 مدیرعامل شــرکت کنترل کیفیت هوای تهران 
گفت: در هفته گذشته، هوای پایتخت یک روز در شرایط 
قابل قبول و شش روز در شرایط ناسالم برای گروه های 
حساس قرار داشت. به گزارش ایسنا، سید محمدمهدی 
میرزایی قمی افزود: در تمام روزهای هفته گذشــته، 

»گاز ازن« آالینده شاخص شهر تهران بود.

از گوشه و کنار 

عضو هیأت رئیسه مجلس دالیل مخالفت خود با مصوبه 
جنجالی شورای عالی انقالب فرهنگی را تشریح و تصریح 
کرد: با این مصوبه جامعه به ســمت طبقاتی شدن حرکت 
خواهد کرد و دیگر چیزی به اســم عدالــت در جمهوری 

اسالمی ایران باقی نمی ماند.
به گزارش خانه ملــت، احمد نادری گفــت: اطالعات 
دقیقی دارم که میزان تقلب های امسال در قیاس با سال های 
گذشته بسیار کمتر بوده است، اما دالیل در بوق و کرنا کردن 
تقلب های امســال چه بود و چرا ضریب رسانه ای باالیی به 

موضوع تقلب کنکور امسال داده شد؟
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس 
در مجلس یازدهم اضافه کرد: مصوبه ای غیرقانونی در شورای 
عالی انقالب فرهنگی به تصویب رسید که هم به لحاظ شکلی 
ایراد دارد و هم به لحاظ محتوایی؛ این مصوبه سرآغازی شد 
برای اینکه حمالتی به کنکور امسال صورت گیرد، ولی من 
معتقدم و البته مستنداتی دارم که مافیای کنکور نیز تعمداً 
برخی روش های تقلــب در کنکور را فــاش کرد تا ضریب 

رسانه ای بیشتری به میزان تقلب های امسال داده شود.

وی تصریح کرد: علت اینکه مافیای کنکور قصد داشت تا 
تقلب ها فاش شود، این بود که با مصوبه شورای عالی انقالب 
فرهنگی، این مافیا جان تــازه ای می گیرد. مافیای کنکور 
سودی حدود ۸ هزار میلیارد تومان از روش های مختلف در 
کنکور به دست می آورد، اما سود خود را از کنکور کسب کرده 
و به دنبال روش های جدید اســت. با مصوبه جدید شورای 
عالی انقالب فرهنگی، ظرفیت بیشتری ایجاد شده تا مافیای 
کنکور پای خود را به مدارس نیز باز کند و اصطالحاً از مافیای 

کنکور تبدیل به مافیای آموزشی شود.
نادری اظهار کرد: ۲7۱ نماینده مجلس با مصوبه شورای 
عالی انقالب فرهنگی مخالفت کردند، اما مافیای کنکور سعی 
کرد با رو کردن تقلب های گسترده امسال، فشار رسانه ای 
علیه کنکور ایجاد کند و در واقع با این مصوبه ماراتن یکساله 
کنکور به سه سال افزایش پیدا می کند که قطعاً سود مافیا 
دوچندان خواهد شد. وی گفت: در واقع تقلب کنکور امسال 
با یک دستور کار سیاسی و منفعت اقتصادی در رسانه ها به 
صورت گسترده منتشر شد. در علوم انسانی بحثی را تحت 
عنوان »فراواقعیت« داریم کــه یک واقعیت اولیه به قدری 

بزرگ می شود که در این ماجرا نیز همین اتفاق افتاد.
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس یازدهم 
در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه شــورای عالی انقالب 
فرهنگی، میزان تقلب های کنکــور را کاهش خواهد داد، 
گفت: قطعاً میزان تقلب ها با ایــن مصوبه افزایش می یابد. 
ما نمی توانیم امنیــت را در کنکوری که ۴۰ ســال در آن 
تجربه داریم و طی ۴ روز در کشور برگزار می شود را تامین 
کنیم، حال چگونه می خواهیم حوزه های امتحانی سراسر 
کشور که شامل همه مدارس می شود را با مواد درسی زیاد، 

مدیریت کنیم؟
نادری اضافه کرد: حتی اگر نحوه طرح ســواالت، نحوه 
تصحیح برگه ها و موارد دیگر را کنار بگذاریم، شکل برگزاری 
همین امتحانات نیز با موارد بسیاری مواجه بوده و غیرممکن 
است که آزمون سالم برگزار شود، چرا که آموزش و پرورش 
به هیچ عنوان زیرساخت های مناسبی برای تضمین امنیت 

آزمون ندارد.
نادری درباره ایراد شــکلی مصوبه شورای عالی انقالب 
فرهنگی، گفــت: مطابق آخرین نســخه قانون اساســی 

جمهوری اســالمی ایران، اصالحی ۱۳6۸، شورای عالی 
انقالب فرهنگی حق قانونگذاری ندارد و اگر ما به این نتیجه 
رســیدیم که مجلس قانونگذاری نکند، باید اصالح قانون 
اساسی صورت گیرد و کمیسیون آموزش و مجلس را تعطیل 
کنیم تا مراجع دیگر قانونگذاری کنند، اما تا اطالع ثانوی نه 
رفراندومی برای تغییر قانون اساسی برگزار شده و نه پیش 

نویس اولیه ای تغییر قانون اساسی تهیه شده است.
این عضو هیات رئیســه مجلس یازدهم تصریح کرد: در 
سال ۱۳۹۲ با تایید شورای نگهبان، قانون سنجش و پذیرش 
توسط مجلس به تصویب رســیده و هیچ نهاد دیگری جز 
صحن مجلس نمی تواند قانون مصوب مجلس را ملغی کند 

و این ایراد واضح به لحاظ شکلی به مصوبه شورا وارد است.

اعتراض یک نماینده مجلس به مصوبه کنکوری شورای عالی انقالب فرهنگی؛ 

دیگر چیزی به نام عدالت در جمهوری اسالمی باقی نمی ماند

گزارش

نظام جامع رسانه ای کشور باید برآمده از نظرات روزنامه نگاران باشد نه نمایندگان؛ 

آزادی رسانه ها در چارچوب دستوری؟!


