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پايان داعش
زندگيبهسوريهبرميگردد

مقام معظم رهبري:

افق پيش رو ، اميدبخش  
موفقيت آميز و خوش عاقبت است

پيروزي نويدبخش در سوريه
مهم ترين مس��اله در بيرون راندن 
داعش از خاك س��وريه اين اس��ت 
كه پيروزي چگونه به دس��ت آمد. 
در اي��ن خص��وص باي��د گفت كه 
اين پيروزي بر تروريسم بر مبناي 
يك هم��كاري و هم پيماني ميان 
دولت و ارتش س��وريه و همچنين 
جمهوري اس��امي ايران، حزب اهلل و روسيه به دست آمد. 
جمهوري اس��امي ايران در طول سال هاي اخير و به ويژه 
در بحران س��وريه و ع��راق يكي از مهم تري��ن طرف هايي 
بود كه به درخواس��ت هر دو دولت در مبارزه با تروريس��م 
همكاري كرد و توانس��ت بر اين غده بدخيم كه در منطقه 
ايجاد ش��ده بود فايق آيد. همچنين اين پيروزي در سايه 
همكاري نظامي بين ايران و روسيه در سوريه به دست آمد. 
از س��وي ديگر پيروزي دولت و ارتش سوريه و هم پيمانان 
آنها در سوريه و فتح آخرين سنگرهاي داعش در اين كشور 
مرحله نويني را در سوريه نويد مي دهد و اين موضوع بسيار 

خوشحال كننده است. 

حميدرضا دهقاني پوده
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 ح��ق آزادي بيان يكي از »حق��وق بنيادين« 
بشري محسوب مي شود. حقوقي كه از اركان 
نظام حقوق��ي جامعه بين المللي محس��وب 
شده و تحت عنوان حقوق اوليه و مقدماتي نيز 
شناخته مي ش��ود. حقوقي كه به واقع با آزادي 
بش��ري و كرام��ت او پيوند خ��ورده و حذف يا 
تحديد باوجه آنها، مقوله هايي همچون آزادي، 
برابري، مردمساالري و دولت قانونمدار را خالي از مفهوم و انتفاع خواهد 
كرد. چنانكه آزادي مطبوعات به عنوان ركن چهارم دموكراسي و حقي 
بنيادين، يكي از شروط الزم براي تقويت حقوق و آزادي هاي عمومي و 
حقي غير قابل سلب است كه بدون آن به ديگر آزادي ها نمي توان دست 
يافت. در اين ميان نقش پررنگ استقال تحريريه، گردش آزاد اطاعات، 
تكثر شكلي و ماهوي رسانه ها و خودنظام دهي رسانه اي به عنوان مباني 
اساسي حقوق ارتباطات جمعي شناخته مي شوند. طي روزهاي گذشته 
اليحه اي تحت عنوان س��ازمان نظام رسانه جمهوري اسامي ايران به 
هيات دولت تقديم ش��ده است؛ اليحه اي كه انتقاد شديد حقوقدانان و 
اصحاب رسانه با هر ديدگاه سياسي و حزبي را برانگيخته و البته شبيه 
به چنين انتقاداتي در س��ال 1393 در اليحه مش��ابه نيز مطرح بود. در 
ابتداي مطالعه اليحه قصد داشتم به نقد چند ماده ازآن اكتفا كنم و اميد 
به اصاح و حذف آنها داشته باشم. اما با مطالعه مواد پاياني به خصوص 
61 و 62 تحت عنوان حقوق اعضاي س��ازمان دريافتم كه اين اليحه در 
ساختار فكري نسبت به عناصر آزادي بيان در رسانه و حقوق حرفه اي 
روزنامه نگاري و مبحث خودنظام دهي رس��انه ها دچار مشكل بنيادي 
رويكردي اس��ت؛ مواردي ك��ه با حذف و اصاح يك ي��ا چند ماده حل 
نخواهد ش��د. به عنوان مثال در ماده 52 اليحه مذكور اشتغال به حرفه 
روزنامه نگاري صرفا منوط به اخذ پروانه روزنامه نگاري از سازمان نظام 
رس��انه اي شده اس��ت و در ماده 61 تنها روزنامه نگاران داراي »پروانه« 
را داراي حقوق مصرحي همچون برخورداري از اس��تقال حرفه اي از 
جمله حق جست وجو و كسب اخبار و اطاعات، همراه داشتن وسايل و 
تجهيزات روزنامه نگاري، حضور در رويدادهاي خبري از جمله در وقايع 
طبيعي، ح��وادث غيرمترقبه، مناس��بت ها، گردهمايي ها و تظاهرات، 
برخ��ورداري از امنيت جاني، مالي، عرضي و حرف��ه اي و برخورداري از 
بيمه تامين اجتماعي و بيمه بيكاري، مي داند. اين در حالي اس��ت كه 

اكثر كش��ورهاي دنيا در نظام هاي تاسيس رسانه هاي 
همگاني، روش نظارت پس��يني ي��ا اعامنامه اي را در 

پيش گرفته اند و اين مس��ير را در جهت برخورداري همه شهروندان از 
حق بنيادين آزادي بيان، صحيح و شايسته مي دانند...

قوانين براي رسانه يا بر رسانه؟
سياست

مينو خالقي

با شكس��ت داعش در عراق و 
س��وريه از طرفي و لغو تجزيه 
كردستان عراق از سوي ديگر 
اي��ران در موقعي��ت كم نظير 
تاريخي در منطقه قرار گرفته 
است و بر همين اساس مي توان 
تحوالت جدي��د خاورميانه را 
مورد ارزيابي قرار داد. رژيم سعودي رشته هاي خود را 
پنبه مي بيند و اسراييل احساس مي كند ديگر هيواليي 
مثل داعش وجود ندارد كه ملت هاي منطقه را به خود 
مشغول كند. ماجراي استعفاي نخست وزير لبنان يك 
بحران تحميلي است تا غرب آسيا دوره اي از آرامش و 
ثبات را تجربه نكند. در اين ميان كاما روش��ن اس��ت 
كه دش��منان و رقيبان ايران به شدت عصباني هستند 
و گاهي تعادل معمول خود را از دس��ت مي دهند و اين 
احتمال وجود دارد كه خيره س��ري كنن��د و ماجرايي 
بيافرينند. با اين اوصاف ايران چگونه مي تواند از دام با 
برهد و توطئه هاي بدخواهان منطقه اي و فرا منطقه اي 
را با شكست كامل روبه رو س��ازد؟ بهترين گزينه براي 
كش��ور مس��تقلي چون ايران كه به هيچ ابرقدرتي باج 
نمي دهد اين اس��ت كه روي پاي خود بايستد و با تكيه 
به ظرفيت هاي خود بر توان و قدرت و اس��تحكام ملي 

بيفزايد و طمع بيگانگان را بركند. 
ما براي همدلي و وحدت و ثبات داخلي هيچ كم نداريم و 
مي توانيم از طريق تفاهم و تعارف درونزا ركورد جديدي 
در مناسبات سياسي بين همه اقشار جامعه برسيم. اگر 
امكان گفت وگو ميان ايران با 6 قدرت جهاني وجود دارد 
و مي توان يك بازي باخت –باخت را به بازي برد –برد 
تبديل كرد مس��لما اين امكان در داخل كشور بيشتر 
اس��ت و با تن دادن به گفت وگو و لوازم و ضروريات آن 
بر اقتدار كشور افزود.  يك جامعه آگاه و زيرك شناخت 
دقيقي از تهديد ها و فرصت ه��اي دروني و بروني دارد 
و خوب مي داند كه اش��تباه محاس��باتي و نش��ناختن 
تهديدها خصوصا در شرايط خطير تا چه حد مي تواند 
بنيان بر انداز باش��د و براي همه طرف ه��ا و جناح ها و 
نهادها خس��ارات مهلك به بار آورد. مدتي است كه در 
سپهر سياسي كشور سخن از گفت وگو و تفاهم دروني 

به گوش مي رسد و ديده و شنيده نشده است كه جناح 
يا شخصيت نافذي با اصل آن به مخالفت برخيزد. ديدار 
مثبت و خوب و مبارك يك هيات از فراكس��يون اميد 
مجلس شوراي اسامي با رياست محترم قوه قضاييه در 
نوع خود اميدآفرين و براي ديگر سطوح داخلي راهگشا 
و قابل پيروي است. اگر زمينه هاي گفت وگوي جدي را 
فراهم كنيم و به لوازمش مقيد باشيم قطعا نتايج فوق 
تصوري به بار خواهد آورد و مردم را دلگرم و شاد خواهد 
ساخت. وقتي قانون اساسي ميثاق ملي ما است و همه 
به آن التزام دارند، وقتي كش��ور و انقاب و اسام فصل 
مش��ترك همه گروه ها و احزاب و شخصيت هاست جز 
افراطيون كه با كس��ي جز »خود« سر سازش ندارند و 
اصل تفاه��م و همدلي را برنمي تابند مي توانيم دور هم 
بنش��ينيم و اختاف ها و هزينه س��ازي ها را به حداقل 
برس��انيم و با كم��ك همديگر به مصاف مش��كات و 
معضات داخلي و خارجي برويم. حداكثر گذش��ت و 
رحمت در داخل درس��ت آن چيزي اس��ت كه امكان 
ظه��ور و بروز دارد و قطعا ض��رري را متوجه هيچكس 
نخواه��د كرد. ما چون در يك كش��تي نشس��ته ايم به 
س��هولت مي توانيم به يكديگر اعتماد كني��م و بايد از 
فوايد اعتماد داخلي بهره ببريم. وقتي كشوري از درون 
مس��تحكم باشد درس��ت مانند ثروتمند مولدي است 
كه در بخشايش دستي گشاده دارد و بي حساب انفاق 
مي كند و تازه بر ثروتش افزوده هم مي ش��ود. مي توان 
با متهمان سياس��ي و مطبوعاتي از در تنبه وارد ش��د 
و كيفر را ب��راي آخرين مرحله ها گذاش��ت. اين فرض 
كاما درست است كه به جز اندكي از متهمان سياسي 
كه غرض دارند اكثريت حتي اگر به خطا روند فقط در 
اتخاذ روش ها با ما اختاف دارند و راه خود را به صواب 
نزديك تر مي بينند. جناح هاي سياسي كشور با وجود 
همه اختاف ها ب��راي تعامل گفتني ها و اندوخته هاي 
فراوان دارند. يكي از قدرت برخوردار اس��ت و ديگري 
از محبوبيت و اين دو چون نزديك ش��وند و يكديگر را 

خنثي نسازند بر توان ملي مي افزايند. 
راستش ما سال هاست كه از نزديك با 

يكديگر و بدون واسطه با هم سخن نگفته ايم و هنوز در 
اين وادي پاي چوبين داريم. 

ضرورت گفت وگوي داخلي دربرابر تهديد خارجي
نگاه روز
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