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عضو  انجمن  صنفی مدیران رسانه  و شرکت تعاونی مطبوعات کشور

رویداد

شهروند| حسن روحانی در نشست روسای جمهور  
ایران، روسیه و ترکیه که در تهران برگزار شد، با اشاره 
به آمادگی ایران در ایفای نقش ســازنده در کمک به 
بازگشــت آوارگان و بازسازی ســوریه، تاکید کرد که 
حضور و مداخله غیر قانونی آمریکا در سوریه که منجر 
به تداوم ناامنی در آن کشور شده است، باید فورا پایان 
یابد. روحانی در این نشســت به مســائل مهمی چون 
حاکمیت ملی سوریه، حفظ تمامیت ارضی این کشور، 
پایان دادن راه حل نظامی و مبارزه با تروریســم تاکید 

کرد. مشروح سخنان وی را می خوانیم. 
سوریه و تمامیت ارضی آن 

ـ با توجه به پیچیدگی های بحران ســوریه، بســیار 
مهم بود که 3 کشــور ایــران، روســیه و ترکیه برای 
فرونشاندن شعله های جنگ در ســوریه به چارچوبی 
مشترک بر اساس اصول بنیادین حفظ تمامیت ارضی 
و یکپارچگی ســوریه و احترام به حاکمیت ملی و حق 
ملت سوریه برای تعیین سرنوشــت آینده کشورشان 

دست یابند.
ـ ما از ابتــدا بر ناکارآمــدی راه حــل نظامی برای 
پایان بخشــیدن به بحران ســوریه تأکید کرده ایم و 
اکنون خشنودیم که پس از گذشــت 7سال از بحران 
سوریه و بر مبنای تجربیات حاصله از آن، حل و فصل 
بحران سوریه و ســایر بحران های مشابه در منطقه از 
طریق مسالمت آمیز به یک باور عمومی از سوی غالب 

بازیگران موثر تبدیل شده است. 
ـ تالش ما در طول ســال های گذشته و به ویژه پس 
از متمرکز شــدن فعالیت ها در چارچوب روند آستانه، 
همواره بر مبنای تســهیل روند گفت وگوی »سوری-

سوری« و تشــویق دولت و معارضه برای پیوستن به 
این روند بوده است.

ـ جمهوری اســالمی ایران بنا به درخواســت دولت 
قانونی ســوریه از اراده ملت ســوریه بــه عنوان ملت 

دوست حمایت خواهد کرد.
تروریسم زدایی از منطقه

ـ مبــارزه بــا تروریســم یک خواســت مشــترک 
بین المللی اســت، اما هنگامی که اجرای این خواسته 
در چارچــوب مرزهای شناخته شــده دولــت و ملت 
دیگری قــرار می گیــرد، انجام آن جز با درخواســت 

 صریــح و موافقــت شــفاف آن کشــور امکان پذیر
نخواهد بود. 

ـ مــا نگرانی های برخی کشــورهای منطقه از خطر 
تروریســم و جدایی طلبــی را درک می کنیــم، امــا 
موثرترین و پایدارترین راه بــرای رفع این نگرانی ها را 

همکاری با دولت قانونی سوریه می دانیم.
ـ مبارزه با تروریســم در ادلب بخشی اجتناب ناپذیر 
از ماموریت اعاده صلح و ثبات به سوریه است؛ اما نباید 
این مبارزه به غیرنظامیان آســیب رسانده و منجر به 

اعمال سیاست سرزمین سوخته شود. 
ـ ما برای صلح می جنگیم و جنگ برای جنگ از نظر 
ما راه غلطی است که گروه ها و رژیم های تروریستی در 
پیش گرفته اند. هدف نهایی چه در سوریه و چه در کل 
منطقه صلح است، اما برای دستیابی به صلحی پایدار 

چاره ای جز مبارزه با تروریسم نداریم.
ـ بانیان و مسببان اشغال، تروریسم، تجاوز، مداخله 
خارجی و تبعیــض همچون ایاالت متحــده آمریکا و 
رژیم صهیونیستی و برخی دیگر از حامیان تروریسم، 
نمی توانند با اتهام پراکنی و غوغا ساالری جایگاه خود 

را از متهم به مدعی تغییر دهند. 

اهمیت بازسازی سوریه
ـ جامعه بین المللی باید برای بازســازی ســوریه به 
دولت سوریه کمک کند. بازگشت آوارگان و بازسازی 
سوریه بی تردید به روند آتش بس و گفت وگوی ملی و 

تسریع در فرآیند آشتی و مصالحه کمک خواهد کرد.
ـ  در هــر گونه راه حلــی برای آینده ســوریه نقش 

نخست و آخر از آن ملت سوریه است.
ـ در ترســیم آینده ســوریه، تنوع موجــود قومی 
و مذهبی جامعه ســوریه باید به دور از فشــار، تهدید 
 یــا مداخلــه بیگانــگان مــورد مالحظــه و احترام

قرار گیرد. 
ـ جهان و به ویــژه منطقه ما هزینه بســیار فراوان 
انسانی و مادی به خاطر دخالت خارجی و سیاست های 
یک جانبه گرایانــه و ماجراجویانــه برخــی دولت ها 
پرداخته اســت و تجربه شکســت مداخلــه نظامی 
خارجی در سوریه در گذشــته، ترسیم کننده وضعیت 
آینده بحران یمن و سایر بحران های مشابه در منطقه 

و جهان خواهد بود.
ـ نابــودی تروریســم و چیرگی نظامــی به تنهایی 
نمی تواند ضامن استمرار ثبات و صلح در آینده سوریه 
و دیگر کشــورهای درگیر بحــران در منطقه و جهان 
باشــد، بلکه گفت وگــوی مردم هر کشــور با پذیرش 
مفهوم مشــارکت ملی و به رسمیت شــناختن تنوع 
گرایش های سیاســی و اجتماعی مختلــف می تواند 

نقطه قابل اتکا برای آینده باشد.
ـ تســهیل کار کمیته های قانون اساســی و تبادل 
بازداشت شدگان، بازگشت آوارگان و طراحی چارچوبی 
برای مرهم نهادن بر زخم های آسیب دیدگان سال های 
ســیاه بحران و ســرانجام بازسازی ســوریه از جمله 

اقدامات محوری پیش رو است.
ـ همکاری ما در بحران سوریه می تواند الگویی برای 
همکاری جهت حل و فصل ســایر بحران های منطقه 
باشــد. منطقه ما می توانــد عاری از تهدید، اشــغال، 

نظامی گری، تبعیض نژادی و مذهبی شود. 

بهتر است حواسمان به موزه ها باشد

مهتاب جودکی
روزنامهنگار

اینکه در هفته گذشــته مدام از »روز تلخ برزیلی ها« و 
ســوختن موزه 200 ساله این کشــور یاد شد، مقصودی 
نداشت جز اینکه بیشتر حواسمان به موزه ها باشد، مسئوالن 
کشور نگران بازمانده های تاریخ باشند و پیگیر بهسازی و 
تجهیز موزه ها. اما عالوه بر موزه ملی )که به گفته مدیرکل 
موزه ها، وضع خوبی دارد( بســیاری از موزه های بزرگ و 

کوچک در معرض آسیب  هستند.
 با وجــود دلگرمی که پــس از حادثه برزیل، از ســوی 
مسئوالن کشور به دغدغه مندان میراث فرهنگی القا شد، تا 
 سال 86، 353 موزه دولتـي و عمـومي و 172 مـوزه متعلق 
به میراث فرهنگي از سیستم هاي اولیه امنیتي برخوردار 
نبوده اند و مشكل اصـلي آنهـــا عالوه بر آتش، زلزله بوده. 
آتش از موزه های ما دور نبوده؛ باید از موزه رضا عباسی یاد 
کنیم و موزه شهر سوخته که هر دو به دلیل اتصاالت سیم 
برق دچار آتش سوزی شدند. از بخت خوشمان هنوز البته 
آتش ســوزی در موزه ها چنان گرفتارمان نکرده، اما باید 
حواسمان را جمع کنیم. با تبدیل خیابان سی تیر به »گذر 
غذا« و راه اندازی دکه های پخت وپز و کافه های سیار، موزه 
ملی در معرض خطر قرار گرفته و بســیاری از بابت وقوع 

بحران در شلوغی این خیابان نگران هستند. 
  این یک واقعیت اســت: عوامل فساد، آســـیب های 
محیطي و ســرقت؛ مجموعه هاي موجــود در انبارها و 
گنجینه های زیرزمینی را تهدید می کنند. نبود سیستم هاي 
امنیتـي کافی، تجهیزات اطفـاي حریـق و مقاوم نبودن 
سـاختمان مـوزه ها شاید به  زعم مسئوالن برای موزه ملی 
مشکل ساز نباشد، اما برای بســیاری از موزه های کوچک 
و بزرگ شهرســتان ها و  اغلب انبارهای موزه ای هســت. 
کارشناسان بسیاری بارها گوشزد کرده اند که مخزن موزه 
ملی امن نیســت و آثارش در معرض خطر ند و در صورت 
وقوع بحــران، نمی توان نجاتشــان داد. این بنــد را برای 

موزه های رضا عباسی و فرش هم باید تکرار کرد.
 این یک هشدار است: بســیاری از موزه ها کپسول های 
آتش نشــانی ندارند و اگر تجهیزاتی هم هست، رفتار در 
شرایط بحرانی هنوز آموزش داده نشده. مرور  آن چه بر سر 
آثار تاریخی و موزه ای آورد، گواه مقاوم نبودن ساختمان ها 
به عنوان یکی از محورهای اصلی مشکالت موزه های ایران 
است. می گویند موزه ایران باســتان امن است، اما باید به 
ساختمان موزه اســالمی در این مجموعه اشاره کنیم؛ به 
دکورهای غیراســتاندارد و اتفاق اول آبــان 95: دو ظرف 
سلجوقی موزه  اسالمی، شکست. دلیل: دیواره  تقسیم کننده  
شیشه ای ویترین روی این اشیا افتاد. اگر ویترین ها هنوز 
استانداردســازی نشــده، باید دعا کنیم که زمین نلرزد. 
امنیـت چطور؟ اردیبهشت سال 92 پنج شی تاریخی دوره 
ساسانی از موزه تبریز ســرقت شد. نگهبانان متوجه ورود 
دزدان نشــده بودند و دوربین های نصب شده هم کیفیت 
مناسبی نداشتند. موزه ملی کشور اگرچه از  سال پیش به 
مرکز هشدار الکترونیکی متصل شده و اگرچه مرور اخبار 
نشان می دهد که سرقت از موزه های کشور کاهش یافته، 
اما براساس پژوهشی که مرکز پژوهش های مجلس در  سال 
86 انجام داده، امنیت هنوز مشــکل موزه هاست و پرونده 

بسیاري از سرقت های موزه ای مفتوح است. 
مقصود از این حرف ها این است: چندان نباید به دلگرمی 
دادن های تصنعی اعتنا کرد. بهتر اســت خیالمان راحت 
نباشد و مدام از آنها که مسئولیت دارند، بپرسیم که برای 

پیشگیری از بال کاری می کنند یا نه؟

یادداشت

 طرح جدید نمایندگان
برای صداوسیما 

جمشــید جعفرپــور، عضو کمیســیون 
فرهنگــی مجلــس شــورای اســالمی از 
طرح جدید نماینــدگان مجلس و اعضای 
این کمیســیون برای فروش امــوال مازاد 
صداوســیما خبــر داد و گفــت: »تعدادی 
از نماینــدگان مجلس شــورای اســالمی 
طرحی را برای تمرکز بیشــتر صداوســیما 
بر ایفای وظایــف ذاتــی اش در چارچوب 
برنامه ســازی و جلب نظــر مخاطبان ارایه 
کردند.« بر اساس این طرح بخشی از اموال 
مازاد ســازمان صداوسیما که در تملک این 
ســازمان قرار دارد، باید به بخش خصوصی 
واگذار شــود. جعفرپور تأکید کرد: »البته 
اختالف نظرهایی میان صداوسیما و برخی 
از نمایندگان مجلس دربــاره میزان اموال 
صداوسیما که باید فروخته شود، وجود دارد 
که با تشریک مســاعی، حل وفصل خواهد 

شد.«

اجماع برای صلح در منطقه

هفته هـای  در   شـهروند  روزنامـه 
اخيـر در شـکل و محتـوا متحـول 
و  نظـرات  از  را  مـا  اسـت.  شـده 
 انتقـادات خـود بی نصيـب نگذارید 
و بـا مـا از طریـق شـماره پيامـک 

باشـيد تمـاس  در   5000262662
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خطیب موقت نماز جمعه تهران در خطبه های نماز جمعه تهران گفت: »وقتی می پرسند چرا میوه گران 
است می گویند اصل میوه ارزان است اما احتکار کردند. این احتکار کردن و گران کردن اصل انسانیت را از 
بین می برد. کسی که میوه را گران می کنی، ای محتکر که کاال را گران می کنی، ای کسی که کاال را گران 
می کنی، ببین چه ضربه ای به نظام می زنی... رهبر انقالب مطلبی را گفتند که ای کاش عملیاتی شود، 
ایشان به سران قوا گفتند که باید شبانه روزی با فساد برخورد شود... ای محتکر که کاال را گران می کنی، 

ببین چه ضربه ای به نظام می زنی« 

 حجت االسالم
امامی کاشانی:

برخورد شبانه 
روزی با فساد
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ماجرای بازگشت کوپن 
چیست؟

روز گذشته خبری در شبکه های اجتماعی 
منتشر شد مبنی بر »بازگشت به دوران کوپن«. 
البته ایــن خبر با بازتاب هایی منفی از ســوی 
کاربران مواجه شــد، اما گویا اصل ماجرا چیز 
دیگری بود. درواقع قرار نیســت برگه هایی به 
شکل کوپن بین مردم توزیع شود، بلکه طرحی 
برای ساماندهی توزیع کاال بین اقشار مختلف 

جامعه برنامه ریزی شده است. 
کوپن الکترونیک

انوشیروان محسنی بندپی، سرپرست وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همین رابطه روز 
گذشــته گفت: »برای حمایت از خانوارهای 
ایرانــی و تمامی دهک های درآمــدی در این 
شــرایط ویژه اقتصادی، تدابیری را پیش بینی 
کــرده و برنامه های آنی را در دســتور کار قرار 
داده ایم.« محســنی بندپی در گفت وگویی با 
خبرآنالین تاکید کرده: »بررسی اعطای کوپن 
الکترونیکی بــه آحاد جامعه بــا هدف تامین 
کاالهای اساسی در دســتور کار قرار دارد. این 
برنامه را برای هشت دهک یا تمامی افراد جامعه 

در دستور کار داریم.«
حمایت از کارگران بیکارشده

بندپی در پاســخ بــه ســوالی درخصوص 
پیش بینی های صورت گرفته در زمینه ریزش 
اشتغال در ایران در ماه های آتی نیز گفته است:   
»ما ســتادی را تحت عنوان ســتاد حمایت از 
بنگاه های مشکل دار ایجاد کردیم و ماهانه وضع 
بنگاه هایی که دارای مشکل و بحران هستند را 
رصد می کنیم... اما نکته اساسی و بسیار مهم 
این است که با فراگیر کردن طرح های حمایتی 
و با پوشــش بیمه بیکاری تالش می کنیم از 
کســانی که در معرض بیکاری قرار می گیرند، 
حمایت های الزم را به عمــل بیاوریم تا از این 

دوره عبور کنیم.«
راه های برون رفت

محســنی بندپی در بخش دیگــری از این 
گفت وگو تاکید کرده:   »قابل کتمان نیســت 
نظام تدبیر اقتصادی کشور دچار مشکل جدی 
اســت. دشــمنان ایران روی تصمیم نگرفتن 
و دیر تصمیم گرفتن حســاب باز کــرده  و بر 
مشغول شدن ما به مسیرهای انحرافی، فرعی 
امید بسته اند، بنابراین ائتالف نخبگان علمی 
و سیاســی و همدلی، تدبیر و وحدت می تواند 

امکان عبور از این شرایط را فراهم کند.«

حسن هانی زاده
تحلیلگرمسائلمنطقهای

نشست روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه یکی 
از مهمترین نشست های منطقه ای در سال های اخیر 
است. دو کار مهم را کشــورهای مذکور در دستور کار 
خود قرار می دهند؛ یکی آزادســازی ادلب و دیگری 
حل مسأله نگرانی ترکیه از پاکسازی تروریست هایی 
که در مرز این کشور هســتند. چیزی حدود 40هزار 
نیروی تروریســت در اســتان ادلب حضور دارند که 

توسط آمریکا و متحدان منطقه ای اش پشتیبانی مالی 
و لجستیکی می شــوند. این مسأله نشان می دهد که 
آمریکا نمی خواهد منطقه روی آرامش را به خود ببیند. 
به همین دلیل اســت که در این نشست به پاکسازی 
ادلب توجه اساسی شده است. عالوه بر مسأله سوریه، 
در نشست اخیر ســازوکاری برای مبارزه با هژمونی 
دالری آمریکا نیز اندیشیده شده است. هر سه کشور 
ایران، روسیه و ترکیه توسط آمریکا تحریم شده اند؛ لذا 
بحث های اساسی در این نشست صورت گرفته است 

که در معادالت آینده منطقه نقش اساسی 
خواهد داشت.

شهروند| حســن روحانی، رئیس جمهور ایران؛ 
والدیمیــر پوتین، رئیس جمهور روســیه و رجب 
طیب اردوغــان، رئیس جمهور ترکیــه دیروز در 
قالب نشستی سه  جانبه در مورد سوریه با یکدیگر 
دیدار و گفت وگو کردند. این دیدار سومین نشست 
سه جانبه این کشورها درباره سوریه است. نشست 
مذکــور در زمانی برگزار می شــود که بخش های 
عمده ای از خاک ســوریه از وجود تروریســت ها 
و نیرو های مســلح متعــدد پاک شــده و حضور 
تروریست ها فقط در اســتان »ادلب« سوریه باقی 
مانده اســت و از این نظر نشســت تهران اهمیت 
دارد. از سوی دیگر، سیاست های یک جانبه گرایانه 
آمریکا، هر سه کشور شرکت کننده در این اجالس 
را هدف گرفته و تحریم کرده است؛ به همین علت 
اجالس جمعه از اهمیت خاصی برخوردار است. این 
نشست در واقع تقابل جبهه شرق با جبهه غرب در 
مورد مسأله سوریه است که قصد دارد نقش جبهه 

غرب را کمرنگ کند. 

سند »اجالس تهران«
اجالس تهــران از نظــر موضوعــات مرتبط با 
ســوریه، ســندی را در پــی خواهد داشــت که 
به عنوان بیانیه پایانی این نشست یا سند اجالس 
تهران منتشر خواهد شد. این ســند تقریبا همه 
موضوعــات فعلی مرتبــط با تحوالت ســوریه و 
تالش هایی که در روند آســتانه و صلح ســوریه 
تاکنون توسط سه کشــور ایران، روسیه و ترکیه 
انجام شــده را در بر خواهد داشت. تاکید بر ادامه 
رویارویی با تروریسم، بازگشــت آوارگان و تاکید 
بر ضرورت ســاماندهی آنهــا، همچنین موضوع 
بازداشت شــدگان و مفقــودان جنگ ســوریه از 

موضوعات مطرح شده در این سند است. 
افق آینده تحوالت از منطقه ادلب

با اشــاره بــه اینکه منطقــه »ادلــب« تنها 
منطقــه باقیمانــده خــارج از حاکمیت دولت 
ســوریه است، ســه کشــور در پی آن هستند 
کــه این منطقــه از طریــق راه حلــی مبتنی 

 بر نوعــی توافــق، تحــت  حاکمیــت دولت
سوریه قرار گیرد. 

بازسازی سوریه
کشــورهای غربی و برخی از کشورهای منطقه، 
شــرط آغاز بازســازی ســوریه را محقق شــدن 
خواسته های خود بیان می کنند. ایران در نبرد علیه 
تروریســم در کنار دولت و ملت ســوریه بوده و در 
تحوالت بعدی هم در ســطوح سیاسی و اقتصادی 
در کنار آنها خواهد بود. منظور از مشارکت ایران در 
بازار بعد از جنگ سوریه، گرفتن طرح ها در بازسازی 
سوریه از سوی شرکت های دولتی و خصوصی ایران 
است. بخشی از گفت وگوهای سفر اخیر وزیر خارجه 
ایران با مقامات عالی ســوریه در ارتباط با مشارکت 
ایران در بازســازی سوریه بوده اســت، نه به معنای 
کمک خیریه ای بلکه به این معنا که شــرکت های 
ایرانی از فرصت اقتصادی ایجادشده در شرایط پس 
از جنگ سوریه استفاده کنند و فرصتی برای صدور 

خدمات فنی و مهندسی و کاالها باشد.

در نشست روحانی با اردوغان و پوتين بر رویارویی با تروریسم و سياست های یک جانبه گرایانه آمریکا تاکيد شد

شرق در برابر غرب
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