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آمریکاییهاهیچگاهصداقتنداشتهاند
ظریف:

2روش آمریکا نه تنها هیچ اعتمادی برای ایران، بلکه برای هیچ کشوری در دنیا باقی نمی گذارد

استراتژی خروج از سایه روحانی
پس از پرحاشیه ترین روز عمر مجلس! 

معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی:

گزارش خبری
| معاون مطبوعاتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى با بيان اين كه 
امروز روزنامه نگارى نســبت به گذشته سخت تر شــده است، گفت: كار 
خبرنگارى به معناى حرفه اى ديگر مثل گذشــته نيســت و خبرنگار بايد 

مجهز به تمام فناورى ها و علوم روز باشد.
محمد ســلطانى فر درنخســتين جشــنواره مطبوعات، خبرگزارى ها و 
پايگاه هاى خبرى اســتان قم، با اشــاره به اين كه در گذشته تعداد منابع 
خبرى بســيار محدود بود، افزود: در داخل كشــور واحــد مركزى خبر و 
خبرگزارى جمهورى اســالمى جزو منابع رسمى محسوب مى شد و منابع 
غيررســمى و روزنامه ها هم محدود بود كه باعث مى شد جايگاه روزنامه 

نگارها محبوب و ويژه باشد.
وى با اشــاره به اين كه امروز منابع خبرى نامحدود اســت، اضافه كرد: 
وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمى تاكنون به 42 خبرگزارى مجوز داده كه 
اين تعداد ازكل خبرگزارى هاى اتحاديه اروپا بيشــتر است؛ البته درحال 

حاضر 29 خبرگزارى فعال است.
وى ادامه داد: 2هزار و 300 پايــگاه خبرى نيز مجوز دريافت كرده اند و 
بيش از 2برابر اين تعداد، پايگاه خبرى غير مجاز دركشور فعال مى باشد.
سلطانى فر با بيان اين كه آمار سايت هاى دنيا از مرز يك ميليارد گذشته 
است، گفت: هم اكنون بيش از 47 ميليون تن در كشور در فضاى مجازى 

توليد خبر مى كنند و خودشــان را در جايگاه توليد خبر مى شناسند.
وى تصريح كرد: با وجود اين تعداد فعال رســانه اى، كار خبر بســيار 
ســخت تر از گذشته است و امروز شــاهد نوعى پديده ها و ادبيات جديد 

به نــام روزنامه نگار شــهروندى، خبرنگار مديرمســئول و خبرنگار خانه 
دار هستيم و باعث شــده كه امروز كار خبرى سخت شود و مثل گذشته 

برند نباشد.
وى با اشاره به اين كه در شرايط امروز اجازه توليد محتوا و خبر به همه 
داده شده، افزود: در گذشته صرفا اگر اصول اوليه خبرى را ياد مى گرفتيم، 
مى توانســتيم روزنامه نگار باشــيم، در حالى كه امروز جايگاه خبرنگاران 
ســخت تر اســت و خبرنگار بايد با آخرين تكنولوژى دنيا آشــنا و در اين 
زمينه حرفه اى باشد و خودش را با تمام اپليكشين هاى دنيا تطبيق دهد.
ســلطانى فر اضافه كرد: خبرنگار بايد با آخرين پديده هايى كه در حوزه 
هاى تكنولوژى وارد شده و توسط آن ها مى تواند خبر توليد كند، از جمله 

موشن گرافى و اينفوگرافى آشنا باشد.
وى با اشــاره به اين كه خبرنگار نبايد خودش را محدود به شــبكه هاى 
فضاى موجود نمايد، گفت: در دنيايى كه 90 درصد فضاى مجازى با توليد 
فيلم و ويدئو تغذيه مى شود، خبرنگار بايد با روزنامه نگارى پهبادى و فيلم 

نگارى آشنا باشد تا بتواند به هدف برسد.
معاون وزير ارشــاد همچنين بــا تاكيد بر لزوم تشــخيص منابع خبرى 
درست و نادرســت، گفت: خبرنگار بايد بتواند در اين فضاى پر از منبع و 
آلودگى، خبر بد و خوب و خبر شــايعه و غيرشايعه را از هم تشخيص دهد 

و براى اعتبار بخشيدن به خبر و رسانه از اخبار درست استفاده نمايد.
وى با بيــان اين كه بســيارى از روزنامــه و خبرگزارى هــاى مختلف 
امروز قربانى ايــن فضاى توام با آلودگى شــده اند، گفــت: اگر بخواهيم 

در دنيــاى امــروز نماد شــويم صــرف گرفتن يــك ضبــط و ميكروفن 
 نيســت، بلكه بايد پــا را مقدارى فراتــر از فضاى هاى كنونــى بگذاريم.
وى در بخش ديگرى از سخنان خود با تاكيد بر جايگاه قم و لزوم نگاه ويژه 
به اين اســتان، گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمى دربست در اختيار 
حضرت معصومه(س) و شهروندان قمى قرار دارد و هر كمكى كه در زمينه 

مطبوعات استان الزم باشد، به طور قطع خواهيم نمود.
ســلطانى فر بااشــاره به فعاليت تعداد باالى خبرگزارى ها در شهر قم، 
افزود: اين آمار نشان دهنده اين است كه با وجود شرايط خاص قم از جمله 
نداشــتن تعداد فرماندارى هاى متعدد كه عامــل افزايش آمار مطبوعات 

است، اما 295 رسانه مكتوب دارد.
نخســتين جشــنواره مطبوعات، خبرگزارى ها و پايگاه هاى خبرى قم 
با شــركت 175 خبرنگار و عكاس و به همت معاونــت مطبوعاتى فرهنگ 
و ارشاد اســالمى قم، خانه مطبوعات، روابط عمومى استاندارى و توليت 
آستان مقدس حضرت معصومه(س) برگزار و از ميان بيش از 800 اثر ارايه 
شده به جشنواره 51 تن از شــركت كنندگان در بخش هاى اصلى، ويژه و 

موضوعى مورد تجليل قرار گرفتند. 
سه درصد رسانه هاى داراى مجوز كشــور متعلق به استان قم است و از 
هشت هزار و 629 مجوز صادر شده، 260 مجوز مربوط به قم است؛ از 42 
خبرگزارى كشــور، بيش از 15 خبرگزارى در قم داراى نمايندگى است، 
و از 172 روزنامه داراى مجوز براى توزيع سراســرى، حدود 10 روزنامه 

سراسرى در قم دفتر نمايندگى دارند.

ســرمقاله
روز بین  المللی 

مردمان بومی
| رضا امیری مهر- مردم بومى 
عمدتا به بخشى از جوامع بشرى گفته 
مى شود كه هنوز بر پايه دانش و سبك 
زندگى ســنتى گذران عمر مى كنند. 
معموال در جوامع بومى آهنگ توسعه 
كندتر از جوامع ديگر اســت. علت اين 
كندى آن است كه عموما جوامع بومى 
بر پايه يافته ها و دانش ســنتى خود و 
همچنين برقرارى تعادل بين داشته ها 
و نيازهاى جامعه شــان راه توســعه را 
پيش مى گيرند. به نوعى مى توان گفت 
كه جوامــع بومى به پايدارى توســعه 
بيش از ســاير جوامع توجه مى كنند. 
توجه جوامع بومى بــه منابع طبيعى 
به عنوان مهمترين اهرم توسعه، باعث 
شده تا مجامع علمى جهان امروزه توجه 
بيشترى به دانش بومى نشان دهند. روز 
9 اوت (آگوست) مصادف با 18 مرداد 
ماه به عنوان روز جهانــى مردم بومى 
شناخته مى شــود.روز جهانى بوميان، 
به منظور بزرگداشت ياد هزاران نفر از 
زنان و مردان بومى وفــادار به آداب و 
رسوم و ســنت هاى خود از سوى مردم 
كشــورهاى مختلف گرامى داشته مى 
شود. در ونزوئال، پرو، بوليوى، اكوادور، 
پاراگوئه، مكزيك و ســاير كشورهاى 
آمريكاى التين و حــوزه كارائيب روز 
جهانى بوميان به سبك ويژه اى جشن 
گرفته شد.مردم بومى عمدتا به بخشى 
از جوامع بشرى گفته مى شود كه هنوز 
بر پايه دانش و ســبك زندگى سنتى، 
گذران عمر مى كنند. معموال در جوامع 
بومى آهنگ توســعه كندتر از جوامع 
ديگر اســت. علت اين كندى آن است 
كه عموما جوامع بومى بر پايه يافته ها و 
دانش سنتى خود و همچنين برقرارى 
تعادل بين داشته ها و نيازهاى جامعه 
شــان راه توســعه را پيش مى گيرند. 
مى تــوان گفت كــه جوامــع بومى به 
پايدارى توســعه بيش از ساير جوامع 
توجه مى كننــد. توجه جوامع بومى به 
منابع طبيعى به عنوان مهمترين اهرم 
توســعه، باعث شــده تا مجامع علمى 
جهان امروزه توجه بيشــترى به دانش 
بومى نشان دهند.برخى معتقدند نوع 
زندگى بوميان در واقع بازتابى از زندگى 
انسان هاى دوره هاى نخستين است كه 
كمتر مورد هجوم آثار منفى شهر نشينى 
قرار گرفته است. در اواخر  قرن بيستم 
و همزمان با نضج و توسعه انديشه هاى 
پست مدرنيسم در حوزه فلسفه ، مكتبى 
نيز در جامعه شناســى شهرى شكل 
گرفت كه از آن به « شهر گريزى «  ياد 
مى شــود. در واقع انسان هاى شهرى 
امروز با دلزدگى از آثار منفى اين گونه 
زندگى ســعى دارند به روســتاها نقل 
مكان كنند و در واقع نوعى بازگشــت 

به زندگى مردمان بومى داشته باشند.

خبرنگار باید 
مجهز به تمام 
فناوری ها 
و علوم روز 
باشد

آیا ماهم خودمون رو به خواب می زنیم؟
خوابم يا بيدارم اصال يك ترانه نبود بلكه شايد دو ترانه هم 
نبود. اصال حاال چه شده است كه زده ام به دنياى ترانه ها . آن 
هم از نوع آنچنانى اش. بگذاريد مطلب را يكجور ديگر شروع 
كنم. آهان . يافتم. اصال شما بخوابيد كه من بيدارم. نه نشد. 

بگذاريد از وضع طال و دالر بگويم.
بى خيال داستان امروز را بخوانيد و بخنديد و به جان من 

دعا كنيد.
مردى وارد پاركى شــد تا كمى استراحت كند. او احتماال 
خبرنگار نبوده چون خبرنگار كه استراحت نمى كند.كفش 
هاش را زير ســرش گذاشــت و خوابيد. پس خيلى هم ناز 

نازى نبوده.
طولى نكشــيد كه دو نفــر وارد پارك شــدند. آن دو نفر 
هم حتما مامور سانســور نبوده اند چون آن مرد كه خوابيد 

خبرنگار نبوده است.
يكى از اون دو نفر گفت: طالها رو بزاريم پشت آن درخت. 
اون يكى گفت: نه اون مرد بيداره ،وقتى ما بريم طالها رو 

بر مى داره. 
گفتند: امتحانش كنيم. كفشاشو از زير سرش برمى داريم. 

اگه بيدار باشه، معلوم ميشه.
مرد كه حرفاى اونا رو شنيده بود، خودشو به خواب زد. اون 

ها كفشاشو برداشتن و مرد هيچ واكنشى نشون نداد.
گفتند: پس خوابه ،طالها رو بزاريم كنار همان درخت.

بعد از رفتن آن دو، مرد بلند شــد و رفت كه جعبه طالى 
اون دو رو برداره.اما اثرى از طال نبود! او متوجه شد كه همه 
اين حرفا براى اين بوده كه در عين بيدارى كفش هايش رو 
بدزدن!آيا ماهم خودمون رو به خواب مى زنيم؟آيا در پارك 
مى خوابيم. آيا افرادى هســتند كه طال كه به ما نمى دهند 
هيچ! حتى كفشمان را هم مى برند و چند ليتر آب معدنى از 

شير آب پر نشده هم رويش!

کات و مات
نویسنده: کیش میش

 استیضاح
 می کنم
پس هستم

على ربيعى اســتيضاح شد تا سى و يكمين استيضاح 
تاريــخ جمهورى اســالمى رقم بخورد. پيــش از اين، 
آخوندى سه بار استيضاح شده بود و از اين حيث ركوردار 
استيضاح در تاريخ ايران است. ربيعى نيز امروز بار ديگر 
استيضاح شد. اين افراد تنها وزيرانى هستند كه بيشتر 
از يك بار استيضاح شده اند و از اين نظر دولت روحانى 
منحصر به فرد است.وزير راه سه بار، وزير مسكن دو بار 
و وزير راه و شهرسازى ســه بار استيضاح شده اند كه از 
اين نظر نيز حساسيت اين وزارتخانه را نشان مى دهد. اما 
صرف نظر از تجميع وزارتخانه، وزارت آموزش و پرورش با 
چهاربار استيضاح ركورددار استيضاح است.وزيران كشور 
و كار هم هر كدام سه بار طعم استيضاح را چشيده اند. 
وزيرانى مثل اطالعات، دادگسترى، دفاع و امور خارجه 
هم هرگز براى اســتيضاح به مجلس فراخوانده نشدند.

ســال 83 همزمان با آغاز به كار مجلس هفتم سه وزير 
دولت خاتمى استيضاح شــدند كه در نهايت با دستور 
رهبرى، اين روند متوقف شــد. ســال گذشته هم سه 
وزير روحانى به مجلس رفتند كه هر سه توانستند راى 
اعتماد نمايندگان را مجددا كسب كنند.استيضاح زمانى 
است كه يك پرونده سياســى براى وزير يا وزرا گشوده 
مى   شود و در آن نمايندگان اســتيضاح كننده، وزير يا 
وزيران را همراه با مؤاخذه به صحنه سياســى مجلس 
فرا مى   خوانند تا به ايرادات وارده پاســخ گويند و پس از 
آن، موضوع اعتماد يا عدم اعتماد در مجلس نســبت به 
وزير يا وزيران مورد بررسى قرار مى   گيرد و در خاتمه، با 
اكثريت آراء نمايندگان، مجلس اتخاذ تصميم مى   كند.
در همين راســتا وزرا و رئيس جمهور چون مسؤوليت 
سنگينى در برابر امور اجرايى و سياسى جامعه و كشور 

دارند، بايد در نارسايى ها و كجروى ها نيز در مقابل يك 
قوه ناظر پاسخگو باشند، تا از چهار چوب قانونى خود پا 
فراتر نبرند.تخّطى وزرا و رييس جمهور از مسئوليت هاي 
فردي و جمعيشان، موجب طرح سؤال يا استيضاح براى 
آنان مى   شود.فرق ســؤال با استيضاح: سؤال معموالً در 
قبال ابهاماتى كه براى نمايندگان مجلس ايجاد شــده، 
مطرح مي شود كه آنان با دعوت از وزرا يا رئيس جمهور 
با طرح ســؤال ابهامات را از بين مى   برند؛ به دنبال آن، 
موضوع فيصلــه پيدا مى   كند. ولى اســتيضاح در قبال 
خطاها و تخّطى هاى قانونى وزيران يا رئيس جمهور است 
كه به دنبال آن ممكن اســت موجبات عزل آنها از مقام 
خودشان فراهم شود.با توجه به اين نكته مى   توان گفت 
شديدترين اقدام نمايندگان مجلس عليه وزير يا هيئت 

دولت، استيضاح است. 

ت
ش

یاددا
شاهی : خبرنگار

صوره دولت
من

روحانی در دیدار وزیر امور خارجه کره شمالی:

 آمریکای نامطمئن و غیرقابل اعتماد
به هیچ یک از تعهدات خود پایبند نیست

| رئيس جمهور، برقرارى صلح و امنيت كامل در منطقه شبه جزيره كره را خواست جمهورى اسالمى 
ايران دانست و با بيان اينكه تحوالت شبه جزيره كره براى تهران حائز اهميت است ، تصريح كرد: اراده تهران بر 
توسعه و گسترش مناسبات و همكارى هاى همه جانبه بين المللى از جمله با پيونگ يانگ است. حجت االسالم 
والمسلمين  حسن روحانى روز گذشته در ديدار «رى يونگ هو» وزير امور خارجه كره شمالى با اشاره به روابط 
دوستانه و صميمانه تهران – پيونگ يانگ در طول دهه هاى گذشته، گفت: ايران و كره شمالى در بسيارى از 
مقاطع حساس بين المللى و مجامع جهانى ديدگاه هاى مشتركى داشته و همواره از يكديگر حمايت كرده اند.
رئيس جمهور با اشاره به خروج يك جانبه آمريكا از برجام به عنوان توافقى بين المللى، گفت: عملكرد دولت 
آمريكا در اين سال ها به گونه اى بوده كه امروز آمريكا به عنوان كشورى نامطمئن و غيرقابل اعتماد در جهان 
شناخته مى شود كه به هيچ يك از تعهدات خود پايبند نيست. روحانى خاطر نشان كرد: در شرايط كنونى، 
كشورهاى دوست بايد با توسعه روابط و گسترش مناسبات و همكارى ها در مجامع بين المللى دركنار يكديگر 
قرار داشته باشند.«رى يونگ هو» وزير امور خارجه كره شمالى نيز با اشاره به روابط دوستانه و صميمى تهران 
- پيونگ يانگ و مواضع و ديدگاه هاى مشترك دو كشور درباره مسايل گوناگون منطقه اى و بين المللى، گفت: 
سياست راهبردى كره شمالى توسعه روابط با جمهورى اسالمى ايران و مقابله با يكجانبه گرايى است.وزير امور 
خارجه كره شمالى خروج آمريكا از برجام و تالش براى بازگرداندن تحريم ها عليه ايران را اقدامى نادرست و 
برخالف موازين بين المللى دانست و ضمن ارائه گزارشى از مذاكرات كره شمالى با آمريكا در سنگاپور و تحوالت 
شبه جزيره كره به رئيس جمهور كشورمان، توسعه روابط مقامات عالى رتبه دو كشور را در گسترش مناسبات 

و همكارى هاى فى مابين حائز اهميت عنوان كرد.

العبادی:

مخالف تحریم علیه ایران هستیم اما به آن پایبندیم
| نخست وزير عراق در واكنش به از سرگيرى 
تحريم هاى آمريكا عليه ايــران گفت كه ما مخالف 
وضع تحريم عليه ايران هســتيم اما بغداد به منظور 
حمايت از ملت عراق به اين تحريم ها پايبند خواهد 
بود.حيــدر  العبادى، نخســت وزير عــراق در يك 
نشســت هفتگى در پاسخ به ســوالى در رابطه با از 
ســرگيرى  تحريم هاى آمريكا عليه ايران گفت: ما 
كامال مخالف تحريم هاى بين المللى هستيم و عراق 
هزينه ســنگينى براى تحريم هايى  كه به مدت 13 
سال عليه آن اتخاذ  شد پرداخت كرد. تحريم ها بر 
اساس تضغيف نظام پيشين ( عراق) عليه ما تحميل شد اما منجر به تضعيف ملت، ايجاد شكاف در جامعه، از 
بين بردن بافت اجتماعى و ايجاد پديده هايى شد كه از قبل نبودند. اين تحريم ها نه تنها  آن نظام را از بين 

نبرد بلكه به ظلم و استبداد خود ادامه داد و قوى تر شد چراكه  شهروندان ضعيف شده بودند.
وى افزود:  ما تحريم ها را يك خطاى اساسى و استراتژيك مى دانيم و با آن همراهى نخواهيم كرد، ما مخالف 

تحريم  هستيم اما به منظور حمايت از ملت مان به آن پايبند خواهيم بود.
العبادى ادامه داد: ما نيز همانند ديگر كشورهاى جهان جز از طريق بانك فدرال عراق نمى توانيم از دالر 
اســتفاده كنيم. حصار و تحريم جوامع را نابود مى كند. ما مخالف تحريم ها هستيم. نمى توان تنها به خاطر 

يك هدف سياسى يك ملت كامل را ضعيف و گرسنه كرد.

 با توجه به حاشیه های جلسه استیضاح وزیر کار
تکلیف برای صراحت رئیس جمهوری در مجلس مشخص شد؛
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پس از پرحاشیه ترین روز عمر مجلس! 
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