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  رئيس سازمان بسيج: در چند روز گذشته اقالم احتكار شده 
زيادي توسط نيروهاي بسيج كشف و تحويل مراجع قضايي 
شده است و به محتكران هش��دار جدي مي دهيم كه با اين 

عمل آنان به شدت برخورد مي شود | صفحه 12

ويژه هاي جوان  

   اصالح طلبان همان فتنه گرانند؟
  راه حل های تان را به دولت متبوع بسپاريد

   حقايق را شما بگوييد آقاي زيباکالم!
صفحه 2

ارتش ملی لیبی: 
حلبحرانکشورمداخلهپوتینرامیطلبد

سخنگوی ارتش ملی لیبی اعالم کرد که حل بحران در این 
کش�ور مداخله روس�یه و ش�خص پوتی�ن را می طلبد.   جهان

احمد المس��ماری، س��خنگوی نيروهای نظامی كه خود را » ارتش ملی ليبی « می دانند، 
در مصاحبه با خبرگزاری اس��پوتنيك، گفت:»حل بحران ليبی مداخله روسيه و شخص 
والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه و دور ش��دن بازيگران خارجی مثل تركيه و قطر و 

ايتاليا از كشور را می طلبد. روسيه بايد نقش مهمی در اين باره ايفا كند.«
پيش تر ارتش ملی ليبی، م��ورد حمايت امارات و به رهبری خليف��ه حفتر، قطر، تركيه و 

سودان را به حمايت از گروه های تروريستی متهم كرده بود. 
المسماری گفت: ليبی برای مقابله با گروه های تندرو به كمك روسيه نياز دارد به داليلی 
از جمله اينكه بيشتر سالح های ارتش ساخت روسيه است و اينكه روسيه مهارت كافی در 
زمينه مبارزه با تروريسم دارد.  وی تأكيد كرد: ليبی در زمينه مبارزه با تروريسم به روسيه 
نياز دارد، چراكه روسيه از كارآمد  ترين كشور  ها در زمينه مقابله با تروريسم است و سوريه 
بهترين دليل برای اين مسئله است.  المسماری درباره برگزاری انتخابات سراسری در اين 
كشور كه مقامات شرق ليبی ايتاليا را به كارشكنی در آن متهم می كنند، بر پايبندی ارتش 

به برگزاری انتخابات قبل از پايان سال ميالدی جاری تأكيد كرد. 
وی گفت: فرانسه با برگزاری انتخابات در اين س��ال موافق اما ايتاليا مخالف است. به نظر 
می رسد گويی سرنوش��ت ليبيايی   ها به دس��ت طرف های خارجی اس��ت. ما از برگزاری 

انتخابات در سال كنونی ميالدی استقبال می كنيم. 

خبرنگاری؛نقشوکارکردهادرجهانمعاصروایران
ساحت خبر و خبرنگاری پيوسته در 

داود عامری
جريانات و تحوالت كشور  ها و افكار   يادداشت

عمومی جهان��ی تأثيرگذار بوده و از 
قابليت های بی شماری در تعيين مسير تحوالت برخوردار است، 
از اين رو خبرنگاری نه تنها يك شغل كه يك رسالت انسانی و 

اجتماعی بزرگ است. 
از گذشته های دور صاحبان خبر و اطالع مورد توجه بوده اند؛ 
ه��م از جانب صاحب��ان قدرت و هم از س��وی عم��وم مردم. 
قدرتمندان ت��الش كرده اند خبرنگاران را به اس��تخدام خود 
در آورند تا بر جريان اطالع رس��انی كنترل و نظارت داش��ته 
باشند و اين مسير را در جهت برنامه های خود هدايت كنند و 
خبرنگاران به واسطه رسالت خود و همگامی با مردم، انتقال 
وقايع را وظيفه خود دانسته و در جلب حمايت عمومی برای 

مقاصد متعالی تأثيرگذار بوده اند. 
 از طرف ديگر حس كنجكاوی امری فطری در انسان است. 
همه انسان  ها دوست دارند از حوادث دور و نزديك اطراف خود 
و جهان مطلع ش��وند، به اين خاطر افرادی كه در تهيه اخبار 
تالش می كنند، م��ورد توجه و رجوع مردم ق��رار می گيرند. 
بنابراين می توان گفت زمانی كه مردم در خوابند يا س��رگرم 
كارهای روزمره خود هستند، عده ای ديگر از افراد جامعه به 
عنوان خبرنگار و در مواقعی حتی ب��ا به خطر انداختن جان 
خود، تالش می كنن��د حوادث و اخبار مختل��ف را در اقصی 
نقاط جهان دريافت كنند و به اطالع خوانندگان، شنوندگان و 

بينندگان خود برساند. 
 بی ترديد رشد ابزارهای رسانه ای و برخط بودن امكانات رسانه ای 
بين مخاطب و منبع خبر، فاصله بين خبرنگار، خبر و مخاطب 
را به حداقل ممكن كاهش داده است و اين امر سرعت و رقابتی 

غير قابل توصيف در عرصه خبرنگاری به وجود آورده است. 
عالوه بر آن، وسايل ارتباطی و شبكه های مجازی، اين امكان را 
فراهم كرده است كه هر فرد به تنهايی بتواند برای خود صاحب 
يك رسانه ش��ود. بنابراين می توان مدعی ش��د كه ما در عصر 
شيشه ای ارتباطات و اطالعات زندگی می كنيم و در هر نقطه ای 

كه هستيم، از ديد و نگاه تيزبين خبرنگاران مخفی نيستيم. 
نكته اساسی اين اس��ت كه با وجود تغييرات ش��گرفی كه در 
روش های كار خبرنگاران به وجود آمده است و آنها به ابزارهای 
پيشرفته و سريع دس��ت پيدا كرده اند، كماكان در نگاه عموم 
جامعه به عنوان يك قشر فرهيخته و تأثيرگذار جايگاه خود را 
حفظ كرده و كماكان محل رجوع و تأثيرگذاری هستند كه در 

اين خصوص داليل زير را می توان برشمرد:
1- خبرنگاران به صورت سنتی محل توجه و توليد اخبار بوده اند 
و هنوز ذائقه مردم با وجود عدم ش��ناخت به منابع خبری در 
بسياری موارد، به علت سابقه اعتماد و تعلق خاطر به اين قشر 

وابستگی عاطفی دارد. 
2- خبرنگاری اگرچه با واژه خبر همراه است، ولی صرفاً محدود 
به دريافت و انتشار خبر نمی شود، بلكه آنها با تحليل   ها و بيان 
ديدگاه های خود كه غالباً مورد توجه عموم مردم نيز می باشد، 
فضای شكلی اطراف را برای مخاطبان خود می سازند. به عبارت 
س��اده تر، تصويری كه از يك واقعه در ذهن مخاطبان ش��كل 
می گيرد، وابسته به تصويری است كه از سوی منبع خبر تصوير 
و يا حتی القا می شود، به همين خاطر می بينيم كه در مورد يك 

واقعه در بين مردم، ديدگاه های متفاوتی شكل می گيرد. 
3- خبرنگاری يك تعهد در برابر تمامی انسان  ها برای كمك 
به آنها در رسيدن به حقايق اس��ت و گاهی ممكن است يك 
خبرنگار در مسير كش��ف يك حقيقت و انتقال آن به مردم، 
جان خود را نيز از دست بدهد. به اين خاطر خبرنگاری يكی 
از مشاغل پرخطر تعريف شده و متأس��فانه ساالنه شاهد آن 
هس��تيم كه تعداد زيادی خبرنگار در نق��اط مختلف جهان 
به خاطر انجام وظيفه جان خود را از دس��ت می دهند و اين 

ايثارگری مورد توجه و تكريم همگان است. 
4- واقعيت ام��ر اين اس��ت كه ام��روزه بس��ياری از اقدامات 
بشردوستانه و صلح طلبانه به واسطه فشار افكار عمومی جهانی 
انجام می ش��ود و در موارد زيادی نيز از همي��ن طريق جلوی 
تعدی های زورگويان و س��لطه طلبان گرفته می ش��ود. نمونه 
اين تأثيرگ��ذاری را می توان در جنايت  هايی كه طی س��اليان 
اخير در منطقه انجام شده است، مالحظه كرد، به عنوان نمونه 
چندين سال پيش در حمله رژيم صهيونيستی به نوار غزه، به 
اذعان جهانيان، آنچه باعث شد تا در جنگ 22 روزه اين رژيم 
نژادپرس��ت از تهاجم همه جانبه به مردم بی دفاع غزه دس��ت 
بكشد، اقدام بجای جبهه رس��انه ای آزادی خواه جهان و فشار 
افكار عمومی جهانی بود و ما ش��اهد راهپيمايی های هر روزه 
در كش��ورهای مختلف عليه جنايت های رژيم صهيونيستی 
بوديم. بنابراين خبرنگاران، جهان را برای حركت در مسير صلح 
و عدالت ياری رسان هس��تند و امروز در فجايعی مثل كشتار 
مردم بيگناه يمن، اين قشر فرهيخته می توانند بهتر از هر قدرت 
ديگری با بسيج افكار عمومی جهانی، فشارهای افكار عمومی 
را عليه متجاوزان و جنايتكاران به حرك��ت در آورده و مانع از 

ادامه اين جناي��ات بزرگ و جنايت های ديگری از اين دس��ت 
در جهان شوند. 

5- مرور وقايع مختلف طبيعی مثل سيل، قحطی و زلزله نشان 
می دهد كه توجه و مي��زان وقوع كمك ه��ای مردمی ارتباط 
مستقيمی با اهتمام رس��انه   ها به انعكاس مشكالت و هدايت 
كمك های مردمی به س��وی جمع آوری كمك های هدفمند 
دارد. بنابراي��ن خبرنگاران پيش��گامان فعاليت های اجتماعی 
خيرخواهانه و انسان دوستانه هستند و نمونه های آن را می توان 

در همين زلزله اخير در كشورمان جست وجو كرد. 
6- نگاهی به تحوالت روزهای اخير در كشور و رصد فعاليت های 
دشمنان ايران اسالمی، نشان می دهد كه دشمن در عمليات 
روانی خود حساب ويژه ای روی جريان رسانه ای و كاركردهای 
آن باز كرده است كه بی گمان اين شرايط، رسالت خبرنگاران 
اي��ران اس��المی را به عن��وان مدافعان خ��ط مق��دم مقابله با 

فعاليت های رسانه ای معاند و مخالف دو چندان می كند. 
7- و اما چنانچه بخواهيم به نق��ش و كاركردهای خبرنگاری 
در جامعه امروز ادامه دهيم، ب��ی ترديد مطلب به درازا خواهد 
كشيد و سخن در اين ارتباط بسيار اس��ت، اما همانطور كه به 
صورت ضمنی به توسعه ابزار  ها و روش های اطالع رسانی اشاره 
كرديم، متأسفانه در كنار محاس��ن و فرصت های آسان برای 
كار خبرنگاری به خص��وص در فضای مجازی، بازار ش��ايعه و 
گمراه سازی افكار عمومی و انتشار اخبار غير واقعی و مخرب كه 
به جای تعالی بخشی، مسير قهقرايی را برای مخاطبان ترسيم 
می كنند، كم نيستند و به نظر می رسد يكی از رسالت های مهم 
خبرنگاران متعهد در كنار رسالت خبرنگاری، مراقبت از فضای 
رسانه ای و آگاه سازی مخاطبان و رس��اندن آنها به درجه ای از 
سواد رسانه ای اس��ت كه بتوانند در فضای پر آشوب رسانه ای، 
س��ره را از ناس��ره و واقعيت   ها را از دروغ پردازی های رسانه ای 

تشخيص دهند. 
 بنابر اين به عنوان پايان سخن ضمن  تبريك روز خبرنگار به همه 
فعاالن حوزه رسانه و تكريم خدمات آنها بايد گفت كه مراقبت از 
حريم خبر و خبرنگار، رسالت مهم و بزرگ ديگری است كه در 
زمانه ما شغل خبرنگاری را به چالش طلبيده است و خبرنگاران 
رسالت بزرگی در حفظ حريم كار صادقانه دارند و نبايد از كنار 
اين امر به راحتی عبور كنند. بنابراي��ن توجه به ارتقای دانش 
رسانه ای و ارتقای ذائقه و قدرت تشخيص مخاطبان در كنار كار 
خبرنگاری حرفه ای با رعايت اخالق اجتماعی مبتنی بر تعاليم 

اسالمی، رسالت مهم خبرنگاران متعهد است. 

مراسم روز خبرنگار در روزنامه جوان | رضا دهشيري| محمدمهدي صافي

تلآویو:بحرانانسانيدرغزه
مشکلاسرائیلنیست

یك وزی�ر کابین�ه رژی�م صهیونیس�تی ب�ا بی�ان اینک�ه بحران 
انس�انی در نواز غزه، مش�کل اس�رائیل نیس�ت، گفت کشورهای 
عرب�ی خودش�ان بای�د راه�کاری ب�رای ای�ن مس�ئله بیابن�د. 
زئيو الكين، وزير محيط زيست رژيم صهيونيستی با ساقط كردن هرگونه 
مسئوليتی از تل آويو در برابر وضعيت بحرانی نوار غزه، مدعی شد جهان 
عرب بايد به اين مش��كل رس��يدگی كند. الكين در مصاحبه با روزنامه 
»يديعوت آحارونوت « گفت: »تا جايی كه به ما مربوط است بعد از اينكه 
اسرائيل، غزه را ترک كرد، مسئوليت اين منطقه نبايد به ما تحميل   می شد. 
ما غزه را ترک كرديم«. وی با اشاره به سياست حمالت تالفی جويانه رژيم 
صهيونيستی عليه هر نوع عملياتی از سوی گروه های مقاومت در نوار غزه، 
افزود:»بگذاريد جهان عرب، خودش مش��كالت داخلی و بحران انسانی 
نوار غزه را حل كند. چرا ما بايد مسئول اين مشكالت باشيم؟« يك مقام 
دولتی نزديك به »بنيامين نتانياهو« نخس��ت وزير رژيم صهيونيستی از 
پاسخ دادن درباره اينكه اظهارات الكين، نمايانگر موضع كابينه است يا 
نه، امتناع كرد. يك مقام مصری كه خواست نامش فاش نشود در واكنش 
به اين اظهارات، به خبرگزاری »رويت��رز « گفت: »ما تمايل داريم هرچه 
كه می توانيم برای آرام كردن اوضاع در غزه يا حصول توافق سازش انجام 
دهيم ولی ما مسئوليت های اسرائيل در قبال غزه را برعهده نمی گيريم. 
اين مشكل اسرائيل است«. اين در حالی است كه يك مقام ارشد حماس به 
روزنامه »هاآرتص « گفته بود كه در حال حاضر سه سناريو برای سرنوشت 
نوار غزه وجود دارد: »تقابل نظامی تمام عيار با اسرائيل، توافق آتش بس 
موقت يا مصالحه طوالنی مدت بر پايه تبادل زندانی و رفع محاصره غزه«. 
طی هفته های اخير وضعيت مرز زمينی نوار غزه با فلس��طين اشغالی به 
خاطر تداوم خش��ونت و حمالت رژيم صهيونيس��تی عليه فلسطينيان 

معترض در اين منطقه تشديد و متشنج شده است. 

گرانفروشانجريمه،حبسواعدامميشوند
هشدار دادستان به واردکنندگان کاال

    جامعه

  يكي، دو ماهي مي شود كه برخورد بدون اغماض و فوري با اخاللگران بازار، كار 
ويژه قوه قضائيه اس��ت. رئيس قوه قضائيه چندي پيش موضع دستگاه قضايي را با 
گفتن اين جمله كه »چوبه دار در انتظار اخاللگران بازار اس��ت« شفاف اعالم كرد. 
پس از آن هم شعب ويژه با قضات ويژه تعيين شدند تا به پرونده هاي مالي اين مدت 

رسيدگي خارج از نوبت كنند.

  دادستان تهران از بازداشت 65 نفر و ممنوع الخروج شدن 1۰6نفر از متهمان پرونده هاي 
مالي خبر داد و گفت: از اين تعداد 53متهم در پرونده هاي ارزي و واردات گوش��ي تلفن 
همراه و 12نفر در پرونده واردات اتومبيل بازداشت شده اند. دادستاني تهران در پرونده هاي 
ارزي و تلفن همراه تاكنون 23فقره كيفرخواس��ت صادر كرده كه به موجب آن 24متهم 

تحت تعقيب قضايي قرار گرفته اند و به زودي در دادگاه محاكمه خواهند شد.

  بخشنامه رئيس سازمان تعزيرات براي رس��يدگي فوري به پرونده هاي تعزيراتي 
صادر شد. برگزاري گشت هاي مشترک بازرسي با ارائه طرح و برنامه هدفمند  از انبارها 
و مراكز نگهداري و دپوي كاالها، تسريع در ارجاع پرونده هاي مهم مربوط به تخلفات 
كاالهاي اساسي، هرگونه احتكارو گرا نفروشي هاي مهم در كاالهاي خانگي، خودرو و 

تلفن همراه از جمله مهم ترين بندهاي اين بخشنامه است| صفحه 3

رئیس سازمان غذا و دارو:

براي ذخیره دارو تا 2 سال 
آینده برنامه داریم 

3

با حضور رئیس سازمان بسیج 
و فرمانده سپاه استان تهران

24گونهدارويي
توليددهکدهسالمت

رونماييشد

12

»منوتو«خطحاشيهسازي
دربارهمديريرادنبالکرد

16

مدیر شبکه نسیم
با حضور در روزنامه جوان عنوان کرد

کارروحانيرامجلسکرد
در جلسه روز گذشته مجلس شوراي اسالمي علي ربیعي، وزیر کار، رفاه 
و تأمین اجتماعي به رغم البي هاي گسترده و چندالیه، نتوانست رأی 
مثبت نمایندگان را  براي ادامه کار خود کسب کند تا این گزینه تقویت 
شود که گویي مجلس تصمیم گرفته است، در غیاب اراده دولت، تغییر 
کابینه را به دوش بکشد. استیضاح علي ربیعي در جلسه روز گذشته 
مجلس شوراي اسالمي را مي توان تجربه اي جدید براي مجلس  دانست؛ 

تجربه اي که در آن روابط فرا پارلماني و نفوذ البي هاي خارج از مجلس 
در بین نمایندگان مجلس دهم بسیار پر رنگ و آشکار بود. اگرچه چنین 
مسائلي در جریان استیضاح ها و رأی گیری براي طرح ها جریان داشته 
اس�ت، اما این اولین بار بود که جدال بر سر این البي ها به صحن علني 
مجلس شوراي اس�المي رسید و آش�کارا در خصوص تبادالت مالي و 

همچنین تهدیدها و تطمیع هاي آنچنانی سخن گفته شد. 
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