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سرمقاله سردبیر

سرمقاله
اسماعیل عسلی

خبرها با ما چه میکنند ؟
مـا در جهانـی سرشـار از اثرگـذاری و اثرپذیـری
زندگـی میکنیـم .تاکنـون بارهـا در بـارهی غـذا،
مسـکن و محیـط ،طبیعـت ،ابزارها ،دوسـتان ،نظام
تربیتی و آموزشـی ،سیسـتم حکومتی ،دین و مذهب
و آثـار آنهـا بر شـخصیت انسـان و فرهنگسـازی
در جوامـع سـخن رفته اسـت امـا کمتر پیـش آمده
کـه توقـف و تأملـی روی اثـر خبـر بر شـکلگیری
شـخصیت داشـته باشـیم .ایـن مقولـه را میتـوان
در پرسشـی کوتـاه گنجانیـد .رسـانهها بـا مـا چـه
میکننـد؟ در مقـام پاسـخگویی بـه ایـن پرسـش
ابتـدا بایـد تکلیـف خـود را بـا رسـانه مشـخص
کنیـم .آیـا رسـانه صرفـاً یعنـی رادیـو ،تلویزیـون،
ماهـواره ،روزنامـه و مجلـه و کتـاب؟ دقیقاً نـه؛ اگر
چـه نقـش این ابزارها در شـکلگیری شـخصیت ما
قابـل انـکار نیسـت! بیگمان همسـایه ،همنشـین،
همکالسـی ،همکار ،همشـهری و تمامی    کسـانی که
همزیسـتی ناگزیـری بـا آنهـا داریـم نیـز میتوانند
در نقـش رسـانه ظاهـر شـوند! حـال اگـر مـا در
جامعـهای زندگی میکنیـم کـه در آن دروغ ،تهمت،
خرافـه ،باورهـای بیاسـاس ،بزرگنمایـی ،تسـاهل
و بیخیالـی و سـایر آسـیبهای اخالقـی و رفتـاری
رواج دارد ،اخبـاری کـه از دل چنین جامعهای شـکل
میگیـرد و بـر زبـان افـراد همزیسـت با مـا جاری
میشـود منجر به ارائـهی تعریف خاصـی از زندگی
در ذهـن مـا میشـود .همیـن شنیدههاسـت کـه ما
را ترسـو ،عجـول ،سـادهنگر ،خوشبین یـا بدبین،
خوشپـوش ،شـلخته ،خجالتـی ،پـررو ،بیخیـال،
خرافاتـی ،همـواره در انتظـار معجـزه ،معتقـد بـه
شـانس و اتفـاق در زندگـی و یا محکم و اسـتوار و
بـا اراده بـار مـیآورد .کافـی اسـت به عـادی بودن
یـک ناهنجـاری در محلـهای خـاص توجـه کنیـم
تـا دریابیـم وقتـی در حصـار اخبـاری ویـژه قـرار
میگیریـم چقـدر راحـت حقـوق دیگـران را پایمال
میکنیـم .خشـونت در جامعـهای نهادینه نمیشـود
مگـر اینکـه سـاکنان آن دائمـا در تیـررس اخبـار
جنـگ و منازعـه و برخـورد فیزیکـی قـرار داشـته
باشـند یا همـواره خـود را در معرض اصابـت گلوله
و تـوپ و تانـک و بمـب ببیننـد .بیگمـان اروپـای
پـس از جنـگ جهانـی دوم بـا اروپـای پیـش از
آن متفـاوت اسـت .بـرای نمونـه مـردم عـراق 40
سـال اسـت کـه صبـح خـود را بـا پیگیـری اخبـار
جنـگ دنبـال میکننـد .مردمی    عصبـی ،فاقـد
همگراییهـای اجتماعـی و وفـاق ملی؛ زیـرا همواره
کسـانی پیدا شـدهاند کـه به آنهـا خیانـت کردهاند
و هرگـز بـه خاطـر خودشـان نجنگیدهانـد ،هـم
اکنـون نیز بـا پدیـدهی فسـاد اقتصـادی مواجهاند
کـه مانـع اصلی گسـترش عدالـت اجتماعی اسـت
لـذا طبیعـی اسـت کسـانی کـه از عـراق میآینـد
از کثیفـی و عـدم وجـود بهداشـت سـخن بگوینـد
امـا عراقیهـا خصوصـاً سـاکنان مناطـق جنوبی آن
خودشـان چنیـن حسـی ندارنـد چـون سـالها بـه
ایـن وضعیـت خـو گرفتهانـد .شـاید اگـر آنهـا بـه
برخـی از شـهرهای ایـران بیایند و امکان مقایسـه
پیـدا کننـد به چنیـن درکی برسـند کما اینکـه وقتی
یـک ایرانـی بـه اروپا مـیرود با نـگاه متفاوتـی باز
میگـردد زیـرا بـا منهـا کـردن شـرایط آنجـا بـا
ایـران موفق بـه ارزیابـی فاصلهی موجود میشـود.
طبیعـی اسـت کـه عراقیهـا مردمی    بدبیـن،
تحریکپذیـر ،ماجراجـو و مهیـا بـرای آشـوب و
سرکشـی باشـند .مردمی    که هـم زمامدارانشـان و
هـم به اصطلاح نیروهای خارجی و همسایگانشـان
بـه آنهـا نـگاه ابـزاری داشـتهاند ،بـا اینکـه روزانه
سـه میلیـون بشـکه نفـت صـادر میکننـد امـا
کمـاکان با گونـهای زندگـی حداقلی کنـار آمدهاند و
بـه موهومـات دلخوشانـد!
شـاید بـرای سـاکنان سـوئیس ،نگهـداری سلاح
گـرم در خانـه گونـهای ناهنجـاری بـه حسـاب آید
امـا در جامعـهی آمریکایی که از ابتدای شـکلگیری
تاکنـون بـرای رشـد و توسـعه نیازمنـد دشـمن و
جنـگ و رقابـت بـوده ،وجـود سلاح گـرم آمادهی
شـلیک در هـر خانـه امـری پیـش پـا افتـاده تلقی
میشـود .کافی اسـت شـما بـرای مدت چند سـال
گونـهای زندگی در تنهایی و سـکوت را تجربه کنید
تـا آثـار بیخبـری از آنچـه پیرامونتان میگـذرد را
بـر زندگـی و نـگاه و احسـاس درونـی خود شـاهد
باشـید .اینجاسـت که آشـکار میشـود چـرا فضای
مجـازی برخـی از جوامع را دچار گونهای فروپاشـی
فرهنگـی کـرده اسـت مثـل اینکـه در آنجـا کودتـا
ً
کاملا آشـکار اسـت زیـرا برخـی از
شـده باشـد!
جوامـع کـه تـا پیـش از رواج فضـای مجـازی،
تنهـا امـکان شـنیدن اخباری خـاص را داشـتهاند،
ناگهـان در معـرض هـزاران خبـر قـرار گرفتهانـد
که بـا ظرفیـت اجتماعی و شـخصیتی آنها تناسـبی
نـدارد .نتیجـهی چنین تحولـی این اسـت که خیلی
از رفتارهـای تابـو و ممنوعه در گذشـته ،اکنون حقی
مسـلم تلقی شـود.
البتـه نبایـد از نظـر دور داشـت کـه تأثیـر هـر خبر
بـه باورپذیـر بودنـش بسـتگی دارد .کـم نیسـتند
خبرهایـی کـه شـنیدن هـر روزهی آن کوچکتریـن
تأثیـری بـر تصمیـم و موضعگیـری مـردم نـدارد
زیـرا تصـور میکننـد کـه همـه از پایـه و اسـاس
دروغ هسـتند.
امـروزه روز مـا در جهانـی زندگـی میکنیـم کـه
اد امه د  ر ستون روبرو
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یک وکیل دادگستری:

موسویان:

آمریکا درمورد ایران دچار بنبست سیاسی شده است
عضــو ســابق تیــم مذاکــر ه کننــده هســتهای
ایــران معتقــد اســت بــا گذشــت یکســال از
خــروج آمریــکا از برجــام و اعمــال سیاســت
فشــار حداکثــری ،ایــن کشــور نــه تنهــا بــه
هیــچ یــک از اهــداف اعالمی    خــود دســت
نیافتــه ،بلکــه بــه بنبســت سیاســی در مــورد
ایــران رســیده اســت.
«حســین موســویان» در مقالــه ای کــه روز
جمعــه در روزنامــه لــس آنجلــس تایمــز
آمریــکا منتشــر کــرد ،افــزود :در مــاه گذشــته
وســاطت شــخصیت  های برجســته جهانــی
همچــون «امانوئــل مکــرون» رییــس
جمهــوری فرانســه« ،بوریــس جانســون»
نخســت وزیــر انگلیــس« ،آنــگال مــرکل»
صدراعظــم آلمــان« ،آبــه شــینزو» نخســت
وزیــر ژاپــن و «عمــران خــان» نخســت وزیــر
پاکســتان بــرای دیــدار روحانــی  -ترامــپ در

جریــان نشســت مجمــع عمومی    ســازمان
ملــل شکســت خــورد.

ترامــپ دم از مذاکــره مســتقیم می    زنــد
درحالیکــه سیاســت فشــار حداکثــری و

«واقعیــت ایــن اســت کــه آمریــکا و ایــران
هیچکــدام بــرای مذاکــره جــدی نیســتند.

تحریــم را اجــرا می    کنــد .ایــن روش در
مــورد ایــران جــواب نمی    دهــد .ترامــپ

بــا زیــر پاگذاشــتن برجــام ،میــز مذاکــره را
تــرک کــرد و بــا تحریــم رهبــر عالــی ایــران،
وزیــر امــور خارجــه و تعییــن ســپاه پاســداران
انقــاب اســامی    ایران بــه عنــوان ســازمان
تروریســتی ،شــانس هــر نــوع مذاکــره ای را
از بیــن بــرد».
پژوهشــگر دانشــگاه «پرینســتون» افــزود:
اســاس سیاســت بیمارگونــه آمریــکا بــه خاطر
ایــن درک غلــط اســت کــه ایــران تحــت
فشــارهای اقتصــادی ،تســلیم خواســته  های
حداکثــری ترامــپ خواهــد شــد .اکنــون
بیــش از یکســال از خــروج آمریــکا از برجــام و
اعمــال سیاســت فشــار حداکثــری می    گــذرد
امــا آمریــکا نــه تنهــا بــه هیــچ یــک از اهداف
اعالمی    خــود دســت نیافتــه ،بلکــه بــه
بــن بســت سیاســی درمــورد ایــران رســیده
است.

وزارت خارجه پاکستان:

بن سلمان از پاکستان نخواسته بین ایران و عربستان
میانجیگری کند
وزارت امورخارجــه پاکســتان در بیانیــهای
گزارشــات مبنــی بــر درخواســت ریــاض
از نخســت وزیــر پاکســتان بــرای
میانجیگــری میــان ایــران و عربســتان را
تکذیــب کــرد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از عــرب نیــوز،
وزارت امورخارجــه پاکســتان بــا انتشــار
بیانیـهای تصریــح کــرد :گزارشــاتی در برخی
رســانههای خارجــی مبنــی بــر ایــن وجــود
دارد کــه مقامــات ســعودی و حتــی محمــد
بــن ســلمان ولیعهــد عربســتان نامــه و یــا
پیامـی    را بــه نخســت وزیــر پاکســتان بــرای
گفتوگــو میــان تهــران و ریــاض تحویــل
داده تــا او بــه رهبــری ایــران ارائــه دهــد.
در ادامــه ایــن بیانیــه آمــده اســت :ایــن

گزارشــات بیاســاس هســتند و هیــچ پیــام
یــا نامــهای منتقــل نشــده و بهعــاوه
ولیعهــد ســعودی از پاکســتان نخواســته

توصیههای وزیر کشور به زائران اربعین:

مدت اقامت خود را در عراق کوتاه کنید

وزیــر کشــور بــه زائــران مراســم اربعیــن توصیــه کــرد کــه مــدت اقامــت خــود را در عــراق کوتــاه
کننــد.
بــه گــزارش ایســنا ،عبدالرضــا رحمانــی فضلــی در بــاره آخریــن وضعیــت حضــور زائــران ایــران
در عــراق ،اظهــار کــرد :تاکنــون بیــش از  3میلیــون نفــر در ســامانه ســماح ثبــت نــام کرده انــد و
بعضــی از زائــران نیــز بــدون ثبــت نــام در ایــن ســامانه وارد عــراق شــدند .پیشبینــی مــا حداقــل
ســه میلیــون زائــر بــود ،ولــی از اول محــرم بیــش از دو و نیــم میلیــون نفــر راهــی مراســم اربعیــن
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 -3مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  405/000/000ریال است که باید به یکی از صورتهای
مشروحه زیر همراه با اســناد مناقصه در پاکت (الف) به دستگاه مناقصهگزار تسلیم
شود.
الف -ضمانتنامه بانکی معتبر به نفع سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر با ذکر موضوع
مناقصه
ب -رســید بانکی مبلغ واریز شده به حساب شــماره  700805822742نزد بانک شهر
شعبه قصردشت به نام سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز
 -4سپرده برندگان اول و دوم مناقصه در صورتی که حاضر به عقد قرارداد نشوند به
نفع سازمان ضبط خواهد شد.
 -5در زمان انعقاد قرارداد  5درصد مبلغ پیشــنهادی به عنوان ضمانت حســن اجرای
تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکی اخذ میگردد.
 -6تعدیل :بــه قیمتهای این برآورد مطابق با دســتورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای
پیمان به شــماره  101/173073مورخ  1382/9/15با شــاخص مبنای سه ماهه دوم سال
 1398تعدیل تعلق میگیرد.
 -7آخرین مهلت تســلیم پیشنهادها به سازمان تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ
 98/8/2خواهد بود.
 -8زمان تشکیل کمیسیون بازگشــایی پاکتها ساعت  15روز شنبه مورخ  98/8/4در
محل سالن جلسات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز واقع در چهارراه خلدبرین خواهد
بود.
 -9مدت اعتبار پیشنهادها  3ماه میباشد.
 -10هیچگونه وجهی بابت پیش پرداخت داده نخواهد شد.
 -11بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 -12کمیسیون در رد یک یا تمام پیشــنهادها مختار میباشد در این صورت سپردهها
مسترد میگردد.
 -13شــرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول شــروط و تکالیف شهرداری
موضوع ماده  10آییننامه معامالت شهرداری میباشد.
 -14سایر اطالعات و جزییات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.
 /9480م الف
شناسه آگهی627904 :
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اســت کــه نقــش میانجــی میــان ایــران و
عربســتان را ایفــا کنــد.
وزارت امورخارجــه پاکســتان همچنیــن

تاکیــد کــرده اســت کــه هرگونــه
گفتوگــوی احتمالــی میــان دو کشــور
(ایــران و عربســتان) بــا ابتــکار عمــل
پاکســتان انجــام خواهــد گرفــت.
وزارت امورخارجــه پاکســتان در بیانیــه خــود
آورده اســت :الزم بــه ذکــر اســت کــه
احتمــال برقــراری گفتوگــو میــان ایــران و
پادشــاهی عربســتان کــه هــر دو کشــورهای
بــرادر پاکســتان هســتند ،نتیجــه تــاش
نخســت وزیــر (پاکســتان) بــرای برقــراری
صلــح در منطقــه اســت.
بــه گــزارش ایســنا ،عمــران خــان نخســت
وزیــر پاکســتان دیــروز (شــنبه) بــه منظــور
دیــدار بــا مقامــات کشــورمان وارد تهــران
شــد.

شــدند.
وی بــا بیــان اینکــه تــاش مــا ایــن اســت کــه همــه امکانــات الزم را فراهــم کنیــم ،اظهــار کــرد:
بیــش از  8هــزار اتوبــوس بــرای حمــل و نقــل زائــران در نظــر گرفتهایــم کــه در صــورت نیــاز
بیــن ســه تــا  4هــزار دســتگاه دیگــر نیــز مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد ،البتــه مــا نمی    توانیــم
تعــداد زیــادی وســیله بــه داخــل خــاک عــراق بفرســتیم؛ زیــرا جادههــا در عــراق باریــک اســت و
بــه دلیــل حضــور زائــران اتوبوسهــا راه ســه ســاعته را مجبــور میشــوند ده ســاعته طــی کننــد.
مــا هــر چــه ماشــین بیشــتر بــه داخــل عــراق بفرســتیم ترافیــک بیشــتر میشــود.
وی ادامــه داد :زائــران بــه مــرور و بــا توجــه بــه ظرفیــت جادههــا وارد عــراق شــوند .بســته شــدن
موقتــی مرزهــا هــم بــه دلیــل مدیریــت ترافیکــی اســت خواهــش مــن از زائــران ایــن اســت کــه
مــدت اقامــت خــود را در عــراق کوتــاه کننــد.

آگهی مناقصه عمومی 98 -664

نوبت اول 98/7/21 :عصر مردم
نوبت دوم 98/7/23 :افسانه
شهرداری منطقه ( 8تاریخی) شــیراز در نظر دارد عملیات
دیوارگــذاری بلوکی و آجری خیابــان لطفعلی خان زند ،بلوار ســیبویه،
خیابان آســتانه ،خیابان حضرتی و منشــعبات مربوطه را با برآورد اولیه
 5/586/591/548ریال ،از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط
واگذار نماید .لذا از کلیه پیمانکاران حقوقی دارای حداقل رتبه در رشــته
راه و ترابری یا ساختمان و ابنیه از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی
ریاســت جمهوری دعوت به عمل میآید با توجه بــه موارد ذیل جهت
اخذ اســناد مناقصه به آدرس :شیراز ،بلوار زینبیه ،ابتدای خیابان آستانه،
دبیرخانه شــهرداری منطقه ( 8تاریخی) مراجعه نمایند .ضمن ًا در صورت
نیاز به اطالعات بیشــتر شــماره تلفن 37399075 :و  37362023آماده
پاسخگویی میباشد.
مدت انجام کار 8 :ماه
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  280/000/000ریال به صورت ضمانتنامهبانکی یا فیش واریزی نقدی به حساب سپرده  700794461858بانک شهر
شعبه بینالحرمین به نام شهرداری منطقه ( 8تاریخی)
 برنــدگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشــوندسپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
 در زمان انعقاد قرارداد  5درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان ضمانت حسناجرای تعهدات به صورت ضمانتنامه بانکی اخذ میگردد.
 آخرین مهلت تسلیم پیشــنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/8/4میباشد.
 تاریخ بازگشــایی پاکات ساعت  15روز دوشنبه مورخ  98/8/6در محلسالن جلسات اداره کل حقوقی شهرداری شیراز به نشانی شیراز -چهارراه
خلدبرین میباشد.
 مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه میباشد. بدیهی است هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و شهرداریدر رد یک یا تمام پیشنهادها مختار میباشد.
 جهت دریافت اسناد مناقصه ارایه تصویر صالحیت رتبهبندی مربوطهاز معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری الزامی است.
 شــرکت در مناقصه و دادن پیشــنهاد به منزله قبول شروط و تکالیفشهرداری موضوع ماده  10آییننامه معامالت شهرداری میباشد.
 ســایر اطالعات و جزییات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرجاست.
 /9455م الف
شناسه آگهی623529 :
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برای «یقه سفیدها» دادرسی مجزا
داشته باشیم

یــک وکیــل دادگســتری گفــت :بــرای جرایــم تودههــای
مــردم بایــد یــک سیاســت کیفــری عمومی    داشــته باشــیم
و در عــوض یقــه ســفیدها یعنــی کســانی کــه کارگــزاران
حاکمیتــی هســتند ،بــه لحــاظ اقتصــادی و اجتماعــی صاحــب
نفوذانــد و تــوان ویــژهای دارنــد ،تحــت دادرســی مجزایــی
قــرار بگیرنــد.
محمــود میرخلیلــی در گفتوگــو بــا ایســنا و در ارزیابــی از
طــرح «ممنوعیــت ضبــط و پخــش اعترافــات از صداوســیما
و دیگــر رســانهها» بــا تقســیم بنــدی جرایــم بــه دو دســته
از یــک منظــر ،گفــت :دســته اول ،جرایــم معمولــی علیــه
اشــخاص و امــوال و بــه نوعــی جرایــم عامــه مــردم هســتند،
ولــو اینکــه در حــد ارتــکاب یــک قتــل باشــد کــه بــر ایــن
جرایــم یــک ســری قواعــد حاکــم اســت و دســته دیگــر جرایــم
علیــه امنیــت ،بیتالمــال و بــه تعبیــری فســادهای اقتصــادی
و ...هســتند کــه بــر آنهــا قواعــد خــاص دیگــری حاکــم
است.
وی بــا بیــان اینکــه «مــا یــک ســری اصــول کلــی حاکــم بــر
تمامی    جرایــم مثــل اصــل برائــت داریــم» افــزود :اقتضــای
کلــی ایــن اصــل ایــن اســت کــه تــا زمانــی کــه اتهــام کســی
ثابــت نشــده و محکومیتــش در دادگاه قطعــی نشــده اســت،
اســم و تصویــرش را اعــام نکنیــم و حتــی خبــری در بــارهاش
در رســانههای عمومی    مبنــی بــر اینکــه ایــن شــخص
محکــوم یــا متهــم اســت منتشــر نکنیــم.
ایــن وکیــل دادگســتری بــا بیــان اینکــه «سیاســت کیفــری
در مــورد فســاد اقتصــادی کــه مــورد تاکیــد آموزههــای
اسالمی    اســت و رهبــری هــم در صحبتهــا و فرمایشاتشــان
تاکیــد داشــتند ایــن اســت کــه در مــورد ایــن دســته از جرایــم
رســیدگی بایــد متفــاوت یعنــی همــراه بــا ســرعت و حتمیــت
باشــد» خاطرنشــان کــرد :مجرمانــی کــه در ایــن گــروه قــرار
میگیرنــد معمــوال بــا اســتفاده از رانتهــا ،شــرایط و اوضــاع
و احوالــی کــه وجــود دارد بــه انحــای مختلــف از مجــازات
رهایــی پیــدا میکننــد یــا در مراحــل مختلــف ،پروندههایشــان
از فراینــد رســیدگی خــارج میشــود .بنابرایــن مــا در نامــه 53
نهــج البالغــه داریــم کــه امــام علــی(ع) میفرماینــد در مــورد
جرایــم ایــن طبقــه اگــر گــزارش مامــوران مــورد اعتمــاد آمــد
کافــی اســت و بــه گــزارش مامــوران اکتفــا کــن و نســبت بــه
آنهــا برخــورد کــن.
میرخلیلــی بــا بیــان اینکــه «چالــش اصلــی در جامعــه مــا،
در سیاســت کیفــری مــا و در فراینــد قضایــی مــا ایــن اســت
کــه ایــن دادرســیها از دادرســیهای جرایــم تودههــای
مــردم حتــی طوالنیتــر اســت و مــا سیاســت کیفــری
افتراقــی نداریــم کــه ایــن فراینــد را تصحیــح کنــد» افــزود:
بایــد زمانــی کــه بــه شــخص اتهامــی    از جانــب گــزارش
مامــوران کــه تاییدکننــده جــرم اســت ،وارد می    شــود ،فراینــد
جــرم ســرعت بخشــیده شــود ،امــا عمــا بــه ایــن صــورت
نیســت یعنــی در واقــع مــا فرایندمــان در نهادهــای بازرســی
و نهادهــای نظــارت ضعیــف اســت و گاهــی نهادهایــی کــه
نظــارت میکننــد خودشــان تحــت ســلطه نظــارت شــوندهها
هســتند ،بــرای مثــال فــرض کنیــد ســازمان بازرســی یــا اداره
بازرســی یــک اســتان ناظــر بــر رفتــار مســئوالن و کارکنــان
اســتان اســت امــا خــودش بودجــهاش را از اســتانداری
می    گیــرد یعنــی اســتانداری تامیــن کننــده بودجــه آن ســازمان
است.

اد  امه از ستون روبرو

یکـی از وظایـف تعریـف شـدهی خبرگزاریهـا،
گونـهای خبرسـازی بـرای خنثـی کـردن سـایر
خبرهاسـت .زمانـی بیبیسـی یکهتـاز در پخـش
خبـر و اثرگـذاری و تحریک مردم و ایجـاد باورهای
بیاسـاس در آنهـا بـود و هـر گاه قـرار بـود در
کشـوری کودتـا یـا تغییـری رخ دهـد درآمـد ایـن
آژانـش خبـری بـاال میرفت امـا همیـن خبرگزاری
اکنون بخشـی از نیـروی خود را صرف خنثیسـازی
آثـار برجـای مانـده از اخبـار منتشـر شـده توسـط
رقبـای خـود میکنـد .بـه همیـن دلیـل نمیتـوان
کـم و کیـف دیدبانی خبـر در خبرگزاریهـا را با 30
سـال پیش مقایسـه کـرد .گاهی آمادگـی مردم یک
جامعـه بـرای بـاور کـردن هـر خبـری به انـدازهای
اسـت که ظـرف مـدت کوتاهی میتـوان با انتشـار
خبـری راسـت یـا دروغ آنهـا را از حالـت تعـادل
خـارج کـرد .کاری کـه اخیـرا ً بـا عراقیهـا کردنـد!
برخـی از ایرانیهـا پـس از مهاجرت و قـرار گرفتن
در معـرض برخی اخبـار ،تدریجاً احساسـی متفاوت
نسـبت بـه زندگـی پیـدا میکننـد .بـرای مـردم
هرهـری مذهـب که هرگـز به دنبـال سـند و مدرک
و دلیـل عقلـی برای توجیـه رویدادها نیسـتند ،گاهی
برخـی از اخبـار بیاسـاس هـم برانگیزاننـده یـا
منفعلکننـده اسـت .اگـر همیـن فـردا چنـد نفـر با
کلنـگ شـروع بـه کنـدن وسـط چهـارراه مالصدرا
کننـد و شـایع شـود کـه در اینجـا گنجـی نهفتـه
اسـت .طولـی نمیکشـد که مـردم خاک و آسـفالت
ایـن منطقـه را بـه طـول و عـرض صدهـا متـر بـه
توبـره میکشـند .چـرا؟ زیـرا در چنیـن جامعـهای
خیلیهـا الکـی از هیـچ بـه همـه چیـز رسـیدهاند و
مـردم نیز شـاهد بـاال کشـیده شـدن آنهـا بودهاند
بـه همیـن دلیـل خیلـی راحـت بـاور میکننـد کـه
وسـط یک چهـارراه آسـفالت شـده ،گنجـی نهفته
با شد .
برخـی اخبـار مـردم را متوهـم و خیاالتـی بـار
میآورنـد .مردمی    کـه میخواهنـد مثـل بعضیهـا از
هیـچ بـه همـه چیـز برسـند .از چنیـن مردمی    نباید
انتظـار داشـت کـه بـه دام کالهبـرداران نیفتنـد.
بـه تعبیـری دیگـر میتـوان گفـت مـا محصـول
خبرهایـی هسـتیم که میشـنویم .به راسـتی خبرها
بـا مـا چـه میکننـد؟

