پیشخوان
«ابتکار» از نحوه برخورد خانوادهها با داوطلبان کنکور
همزمان با اعالم نتایج گزارش میدهد

بیم وامید های
مرزی به نام کنکور

آیا میتوان
در تذهیب هم خالق بود؟

از آبی الجوردی
تا صورتی کالباسی!

اثر مالیات بر بازار چه
خواهد بود؟
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قامت خمیده هتلداران زیر بار
افزایش هزینهها
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«ابتکار» از راهاندازی سامانه انتشار فیش حقوق مسئوالن و نمایندگان گزارش میدهد

تالش برای شفافیت به دور از اقدامات پوپولیستی
در این راستا روز گذشته خبر آمد که سامانه انتشار فیش حقوقی مسئوالن و نمایندگان در
حال طراحی است و پس از اتمام کار امکان دسترسی به آن فراهم خواهد شد .بهروز نعمتی،
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی در این باره گفت« :طبق مصوبه مجلس در
قانون برنامه ششم ،دولت باید نسبت به راهاندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان
دسترسی نهادهای نظارتی و عموم مردم را به آن فراهم کند ».نماینده مردم تهران در مجلس

سرمقاله

جالل خوشچهره

تاکید کرد« :از جمله فیش حقوقی مسئوالن و نمایندگان باید در این سامانه قرار بگیرد و دوستان
ما در معاونت نیروی انسانی ریاستجمهوری هم در حال طراحی سیستمی به همین منظور
هستند ».طبق اظهارات نعمتی برای اینکه سیستم واحد و یکپارچهای در این زمینه به وجود آید،
قرار است سیستم طراحیشده را از ریاستجمهوری تحویل بگیرند و بخش انفورماتیک مجلس
روی آن کار کند تا نهایتا امکان انتشار فیش حقوقی نمایندگان در سایت فراهم شود.
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تجربه بهرهمندی از تریبون های جهانی

« ابتکار» گمانهزنیهای مختلف برای حضور یا عدم حضور رئیس جمهوری در مجمع عمومی امسال را بررسی میکند

تحریم تریبون های جهانی ،به معنای خالی کردن جا
برای دیگرانی است که میخواهند دیدگاههای خود را بر
افکار عمومی و اصوال سیاست جهانی القا کنند .ایران
سالها و در بزنگاههایی حساس به دلیل تحریم برخی
تریبونها ،فرصت را برای عرض اندام دیگرانی فرآهم کرد
که اهداف خود را علیه تهران دنبال میکردند.
اصالح این وضع موقعیتهایی را ایجاد کرد که برجام،
برجستهترین نتیجه آن است.
حضور در تریبونهای جهانی به مفهوم ایجاد رابطه
بیواسطه با جهان سیاست است .واگذاری تبیین و
انتشار دیدگاههای تهران در دفاع از اصول دیپلماسی
خود به رسانهها و یا واسطهها ،برخالف تجربه مذاکرات
هستهای با گروه  1+5همواره برای مخالفان ایران فرصت
ساز بود.
آنان در این فضا هرآنچه میخواستند میگفتند و
در ایجاد همسویی با نگرشهای خود عمل میکردند.
کافی است حضور رئیس جمهوری و وزیر امورخارجه
را در محافل مختلف جهانی طی سالهای گذشته و
به ویژه ماههای اخیر مرور کنیم .بهرغم تالش گسترده
واشنگتن در ایجاد تردید به برجام و دستاوردهای ایران
در اینباره ،آنان توانستهاند حمایت جامعه جهانی را از
اصول سیاست خارجی ایران پایدار نگه دارند .در واقع
ترجیح واشنگتن و متحدان منطقهای آن از جمله اسرائیل
و عربستان ،عکسالعمل انفعالی و یا عصبی تهران است.

میان ماندن و رفتن

کاخ سفید در تدارک
دیدار دوم ترامپ و اون
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اسحاقجهانگیری:

باید حداقل فشارها
به مردم وارد شود
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سخنگویمطبوعاتیکاخ
سفید اعالم کرد

راه دشوار روزنامههاى روشنگر

*
مسعود خوشابى
قبل از دولت اصالحات ،روزنامه سالم را داشتيم و چندتایى مجله كه كموبيش
مقبوليت عام داشتند ،آن موقع ماهوارهها و دنياى رسانههاى مجازى تا اين اندازه
جا باز نكرده بودند .روزنامه سالم با رويكردى نسبتا ً دموكراتيك ،آرامآرام در
جامعه رشد مىكرد و با ستون معروف «الو سالم»اش اگر دير مىجنبيدى ،آن
روزخوشى بزرگى را ناخواسته از دست مىدادى ،الو سالم ،حلقه رابط مردمى كه
بود كه مىخواستند در صحنه بيايند و ابراز نظر كنند و ديده شوند .اين رابطه
تدريجا ًشكل گرفت و شكوفا شد ،به طورى كه شايد به جرأت بتوان گفت چنين
رابطهاى در تاريخ مطبوعات ايران بىسابقه بوده است.
عمده مطالبى كه در اين روزنامه قلمى مىشدند به غايت ساده و عامهفهم
بودند .وقتى صفحات روزنامه را در اتوبوس يا تاكسى باز مىكردى گردنها به
سمتش كشيده مىشد.
پر واضح است كه همين روزنامه ،به رغم آنكه در مواردى غيرحرفهاى عمل
مىكرد ،در روى كار آمدن دولت اصالحات نقش تعيينكننده داشت و متأسفانه
پس از تعطيلىاش روزنامهاى با آن سبك و سياق جايگزينش نشد ،و چه بسا
روزنامهخوانانى كه روزشان را با مطالعه ستون الو سالم آغاز مىكردند ،دلشان
براى سالم تنگ شده بود .در دوره هشت ساله دولت اصالحات روزنامههاى
رنگارنگ بسيارى آمدند و رفتند ،اما هيچ كدام به اندازه روزنامه سالم مردمى
و مردمفهم نبود و شايد از نگاهى به اندازه روزنامه سالم تأثيرگذارى اجتماعى
نداشت .در دوره هشت ساله احمدىنژاد ،خيلى چيزها يا خشكيد يا آب رفت يا
از شدت كمرنگى محو شد و خيلى چيزهاى ديگر هم ظهور ناگهانى و باورنكردنى
داشتند .دنياى مطبوعات از جمله موارد اول بود و آنچه پيرامون انتخابات سال
١٣٨٨ر ُخ داد از جمله موارد دوم  .با نگاهى كلى به مطبوعات بازآمده پس از
دوم خرداد  ،١٣٧٦شايد بتوان گفت كه در مجموع مدافعين اصالحات بودند
كه عمدتا ًبه نقد حاكميت مىپرداختند .آنها نسبت بين قدرت دولت و حكومت
را مورد ارزيابى و سنجش قرار مىدادند ،به محتواى سه قوه ،ارتباط بين آنها،
نقش هر كدام در كل نظام ،جايگاه ولى فقيه ،شوراى نگهبان و ساير نهادهاى
انتخابى و انتصابى بذل توجه میکردند و چون اتكاء دولت به مفاد قانون اساسى
بود ،باالخص اصول قانون اساسى را به دقت مورد توجه قرار مىدادند  .طبعا ً
آنچه پير اصالحات در ابتداى برنامههاى انتخاباتى خود وعده داده بود و براى
ايشان محوريت داشت در اولويت قرار گرفتند ،ازجمله :تقدم توسعه سياسى بر
توسعه اقتصادى ،در همين راستا طرح مبحث جامعه مدنى ،تأكيد بر تساهل
و تسامح در گفتار و رفتار مراجع و نهادهاى قدرت ،احياء اصول مغفول قانون
اساسى همچون شوراهاى شهر و روستا و قس علىهذا .بالطبع سوژههاى اصلى
مطبوعات اصالحطلب هم همين موضوعات بودند  .سواى موضوعات بر شمرده
مباحث متنوع روشنفكرى  -و نه لزوما ً روشنگرانه  -در روزنامهها سر به فلك
گذاشته بود كه اگر صرفا ً سرفصلهاى آن عنوان شوند ،تا الى ماشاءالله ادامه
دارند .فضاى مطبوعات تا حدودى باز شده بود و هركس انديشهاى در سرداشت
كه آن را قابل طرح مىدانست با حفظ ضوابطى مستند عرضه مىداشت و چه
زيبا ! در آن ايام حتى اگر  ٢٤ساعت روزنامه مىخواندى باز هم ناخواندهها بسيار
بود .چه «ايسم»ها و مكاتب كه مورد نقد و بررسى قرار نمىگرفتند ،چه كتابها
كه معرفى نمىشدند ،چه عملكردهاى تاريخى ،اقتصادى ،اجتماعى و فرهنگى كه
بازخوانى نمىشد ،يادآورى اين نكته خالى از لطف نخواهد بود كه آيتالله مصباح
يزدى در آن مقطع كه توفان انديشهها برخاسته بود فرمودند اگر انتقادهایى كه
به ما مىشود بخواهيم پاسخ دهيم صدسال زمان مىخواهيم .تمام اينها خوب
بود به شرطى كه ساير نهادهاى دموكراتيك پابهپاى آن رشد مىكرد و در جامعه
جا پا سفت مىكرد .اما در فضاى فارغ از وجود نهادهاى دموكراتيك وظيفه
مطبوعات تجزيه تحليل مسائل جامعه است در راستاى گسترش نهادهاى
دموكراتيك و نه صرفا ًنقد حاكميت ! جاى يادآورى دارد ،از بعد از كانديد شدن

ت جمهورى وى،
پير اصالحات تا چند صباحى پس از قطعيت يافتن حكم رياس 
دائم از او سؤال مىشد تكليف ستادهاى انتخاباتى كه به طور خودجوش در
اقصى نقاط ايران به منظور حمايت از او بر پاشده چيست و نامبرده به جاى آنكه
از تجميع و سازماندهى آن نيروهاى مخلص در جهت تشكيل يك «جبهه متحد
اصالحات» سود ببرد ،حكم انحالل آنها را صادر كرد ،شايد اين بزرگترين اشتباه
اصالحطلبان در طول عمرشان بوده است .
متأسفانه اين نگاه همچنان حاكم است ،رئيس دولت اصالحات در پيام
 97/5/14خود گفت« :امروز خالء يك تيم قوى رسانهاى كه مسائل را رصد
كند و پاسخگو باشد بيش از هر زمان احساس مىشود ».گويا مقرر نيست
نامبرده از هيبت وزير ارشاد درآيد و به هيأت رئيسالوزراء نه با ابزار رسانه بلكه
با ابزار حزب ،جبهه و تشكيالت مستقل وارد صحنه كارزار سياست شود ! از
دنياى رسانه مىگفتيم ،به مدت تقريبا ً دوسال بعد از انقالب هم به گونهاى
هرساعت روز كه از جلودرب اصلى دانشگاه تهران رد مىشدى به اندازه يك طَب َق!
اعالميه ،اطالعيه ،قطعنامه ،فراخوان ،بيانيه و نشريه از طيف وسيع گروههاى
مذهبى ،چپ ،ملى ،دموكراتيك ،اقليتهاى قومى و مذهبى ،جنبش زنان،
اتحاديهها و تشكلهاى مختلف و جالبتر ازهمه دعوت هنرمندان از مردم به
تاالرهاى تئاتر ،كنسرت ،نمايشگاههاى عكس ،نقاشى مجسمهسازى و  ...در
قالب تراكتهاى بسيار زيبا و خوش آبورنگ به دست مىآوردى كه خواندن
همه آنها نهتنها از كار و زندگى يوميه بلكه از لذت بردن ازخواب و خوراك
هم محرومت مىكرد ! عيب و ايرادهاى ما مردم ،ضعفهاى تاريخى ،بينشى،
عقايد نااستوار ،رفتارهاى ناپسنديده ما مردم ،از موضوعات بسيار كوچك شروع
مىشود ،مثال ً رعايت نكردن نوبت در صفها ،رعايت نكردن مقررات راهنمایى
و رانندگى ،رعايت نكردن حرمت اطرافيان در هنگام سوار و پيادهشدن به يا از
وسايل نقليه عمومى ،حتى نحوه ايستادنمان در اتوبوس ،نحوه نشستنمان در
تاكسى ،همه نشان مىدهد ما مردم ،خودمان ،كوچك و بزرگ ،زن و مرد ،پير و
جوان ،بيش از حاكميت محتاج نقد و بررسى هستيم .ما مردم هنوز نياموختهايم
چگونه با هم حرف بزنيم ،چگونه با هم رفتار كنيم ،چگونه به حقوق هم احترام
بگذاريم ،چگونه با ظرافت از حريمهاى شخصىمان حفاظت كنيم ،چگونه از
منممنم دست برداريم و آنها را به ما ،تبديل كنيم ،چگونه به حرفهاى همديگر
گوش بدهيم ،چگونه همديگر را دوست داشته باشيم و در نهايت به همديگر
عشق بورزيم تا به عنوان قدرتى اجتماعى نهتنها لياقت تعيين سرنوشت خود را
به كف آوريم بلكه در ابعاد جهانى از مصاديق بارز و بهنام اشعارمان باشيم که
بر طاقها نصب است ! در جامعهاى كه نهادهاى دموكراتيك موجوديت ندارند
يا عملكردى به غايت ضعيف دارند ،رويكرد مطبوعات بهتر است از بعد اجتماعى
پررنگترى برخوردار باشد تا سياسى ! از همين زاويه به نظر مىرسد سزاوارتر
است ترفندهایى بكار برد كه در وهله نخست عموم مردم و در مرحله دوم قشر
تحصيلكرده از مطبوعات استفاده بهينه ببرند  .لذا از آنجا كه به نظر مىرسد
مردم كوچه و بازاردر بهترين حالت به طور متوسط بيش از يك ساعت وقت
مطالعه ندارند ،پيشنهاد مىشود :روزنامهها صرفا ً براى يك ساعت صرف وقت
خواننده ،خبر ،گزارش ،مصاحبه ،مقاله ،عكس ،كاريكاتور و  ...تهيه كنند  .به
نظر مىرسد با احتساب آگهىها ٨ ،صفحه محتواى روزنامه با فونتى كه چشم را
ناراحت نكند ،مناسب باشد  .با توجه به اوضاع اقتصادى مردم ،حداكثر بهاى يك
روزنامه  ٥٠٠تومان باشد ،روزنامه مىتواند از خوانندگان عالقهمندش درخواست
كمك مالى كند  .در پايان هر هفته ويژهنامه جداگانهاى براى عالقهمندان به
مسائل بيش از ميانگين درخواست ميانگين دانش عمومى مردم منتشر شود
 .نبايد از نظر دور داشت كه اهالى مطبوعه ،هميشه و باالخص در اين مقطع
زمانى ،وظيفه سنگينى به دوش دارند و آن كمك به ارتقاء سطح نظرى جامعه
است ،آموزش اينكه چگونه در هر شرايطى هم از تنهایى خود سود ببريم و هم از
با هم بودنمان بهرهمند شويم .درباره اين طرح مقدماتى باز هم خواهيم نوشت .

چهارشنبه 21شهریور2- 97محرم12- 1440سپتامبر - 2018سال پانزدهم  -شماره  16 - 4084صفحه  1000 -تومان

صفحه 8

موانع صنعت گردشگری در نشست خبری جامعه
هتلداران بررسی شد

