نظیر تلویزیونهای ماهوارهای و شبکه جهانی
اینترنت و نظایر آنها ،بدون سانسور
 حق استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی،صوتی ،تصویری و ضبط و ثبت اطالعات و اخبار
مربوط به رویدادهای عمومی.
 حق حض��ور در میدانهای خب��ری (محلوقوع س��وانح طبیعی و ح��وادث غیرمترقبه،
بینظمیهای عمومی ،حالتهای فوقالعاده،
جلسات عمومی و گردهمآییها ،تظاهرات و)...
و دسترس��ی آزاد به کانونهای اخبار درجهت
انجام وظیفه.
حق برخ��ورداری از امنیت حرفهای در حینانج��ام وظیف��ه روزنامهنگاری و ض��رورت به
رسمیت ش��ناخته شدن حق فعالیت حرفهای
روزنامهنگار توس��ط کلیه نهادهای حکومتی
و غیرحکومت��ی ،بهمنظور برآوردهش��دن این
حکم صری��ح قانونی« :هیچکس ح��ق ندارد
درص��دد ا ِعمال سانس��ور ،تطمیع ی��ا تهدید
روزنامهن��گاران برآی��د ی��ا در براب��ر فعالیت
حرفهایش��ان محدودیت ایجاد یا با انجام آن
مخالفت کند یا حیثیت و شرافت حرفهای آنان
را نادیده بگیرد و با اعمال خش��ونت و تهدید،
س�لامتی و ایمنی روزنامهنگاران را در معرض
مخاطره قرار دهد».
-حق شکایت از ا ِعمال فشار سیاسی یا حرفهای

توسط مقامات دولتی یا غیردولتی برای انتشار
یا جلوگیری از انتشار اخبار و سایر مطالب
 حق برخورداری از رسیدگی به هرگونه اتهامحرفهای روزنامهنگار در محاکم دادگس��تری
براساس نص صریح اصل یکصدوشصتوهشتم
قانون اساسی.
حق برخورداری از ابراز آزادانه عقیده و انتشارآن و پرهیز از هرآنچه خالف اعتقادات و وجدان
حرفهای او است.
حق اعت��راض ب��ه هرگون��ه تبعیضنژادی،جنسیتی ،قومی و مذهبی که مانع انجام وظایف
حرفهای روزنامهنگار شود.
حق اجتن��اب از عمل به ش��یوههای مغایر بااصول استقالل و اخالق حرفهای روزنامهنگاری
و خودداریِ موقت علنی و آش��کار از کسب یا
انتشار اخبار بهصورت موردی یا کلی.
حق اطالع یافتن از آن دس��ته از تصمیماتمدیران و مس��ئوالن موسس��ههای رسانهای
متبوع که بر زندگی حرفهای و امنیت ش��غلی
روزنامهنگار تاثیر مستقیم دارد (نظیر تعطیل
ی��ا ف��روش موسس��ه ،تغییر ترکی��ب اعضای
تحریریه ،اس��تخدام ،اخراج ،انتقال یا ارتقای
اعضای تحریریه).
حق اط�لاع یافت��ن از نحوه انتش��ار مطلببهطوریکه با مسئولیتهای قانونی روزنامهنگار
تناسب داشته باشد.
 حق انتشار مطالب خود با امضای شخصی یابا نام مستعار یا بدون امضا.
 حق تشکیل و عضویت در تشکلهای صنفیداخلی در موسسه رسانهای متبوع.
 حق برخ��ورداری از قرارداده��ای معتبر کهضامن حقوق مادی و معنوی او باشد.
حق مذاکره دستهجمعی و دخالت در تنظیمقراردادهای کار.
 حق برخورداری از بیمههای عادی و تکمیلیو بیمههای حوادث ناشی از کار.
 ح��ق بهرس��میت شناختهش��دن ش��غلروزنامهنگاری بهعنوان شغل سخت و زیانآور
و قائلش��دن ش��رایط وی��ژه بازنشس��تگی و
ازکارافتادگی زودرس.
حق دفاع از منافع جمع��ی روزنامهنگاران ازطریق عضویت در انجمنهای صنفی و حرفهای
ملی ،منطق��های و بینالمللی و حق ش��رکت
مس��تقل (فردی یا جمع��ی) در کنفرانسها و
مجامع بینالمللی مرتبط با کار روزنامهنگاران
حق برخ��ورداری از آموزشهای تخصصی وبازآموزی حرفهای و ش��رکت در هرگونه دوره
آموزشی ملی ،منطقهای و بینالمللی که به ارتقا
و پیشرفت سطح کیفی فعالیت روزنامهنگاری
کمک میکند.
اصول حاکم بر مسئولیتهای حرفهای
روزنامهنگاران

؟ این نام در تاریخ مطبوعات ایران ماندگار ش��ده است و

بلیغات جنگ از سال  66تا پایان جنگ ،سرپرست دفتر
تا  ،71معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
ه مجلس از سال  79تا  82و همچنین عضو شورای عالی
سیما از سال  79تا  81بود .او در  13بهمن سال  1386بر
ِل یک شهید است ،فردی که تا آخرین ثانیههای حیات
داشت.
حمدآقا ،بس��یاری از سازوکارهای دموکراتیک رسانهای
شه را ِه آینده رسانهای ایران حذف شدند .آنچه اما امروز
سالها پیش برای آینده مطبوعات کشور نوشته بود تا با
اه آزادی و عدالت باشند.

روزنامهن��گاران بای��د در فعالیته��ای
روزنامهن��گاری از دس��تزدن ب��ه کاره��ا یا
انجام فعالیته��ای مغایر با ش��أن و وظیفه و
رس��الت روزنامهنگاری بپرهیزند و به الزامات
و مس��ئولیتهای حرفهای خود ،طبق اصول
کلی اخالق و شرافت حرفهایشان که در همه
میثاقهای اخ�لاق حرف��های روزنامهنگاران
مشترک و مندرج است ،پایبند بمانند.
اهم این اصول عبارتاند از:
-1رعایت راستی و درستی و حقیقتجویی
-2رعایت عینیت و انطباق داشتن با واقعیت و
عدم تحریف حقایق
-3رعایت بیطرفی و رازداری
-4رعایت انصاف و عدالت و شرافت حرفهای
-5رعای��ت مناف��ع و مصالح عموم��ی ،قبول
مسئولیت و پاسخگویی به افکار عمومی
-6رعایت حق پاسخگویی برای افرادی که خبر،
گزارش یا مطلبی دربارهشان نوشته میشود
-7خ��ودداری از واردآوردن لطم��ه یا صدمه
جان��ی ،مال��ی ی��ا حیثیتی(افترا،تهم��ت،
هتکحرمت) به احدی از آحاد جامعه و مقابله
با ترویج هرگونه تبعیض ناروا
-8خودداری از س��رقت نوش��تهها یا مطالب
دیگران
-9خودداری از قبول هرگونه هدیه ،وجه نقد یا
غیر آن که به قصد تاثیرگذاردن بر نحوه انعکاس
رویدادها یا تطمیع او پیشنهاد شده باشد.
بهگمان ما هر س��ندی که در ارتباط با حقوق و
مسئولیتهای روزنامهنگاران تنظیم وتدوین
ش��ود و اص��ول و حق��وق مذک��ور در فوق در
آن مغف��ول و مجهول مانده باش��د ،با نیازها و
الزامات روزنامهنگاری امروز ما مغایرت داشته
و اگر مشکلی بر مش��کالت صنف روزنامهنگار
نیفزاید ،قطعا مش��کلی از مشکالت او را رفعو
حل نخواهد کرد.
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چرا با الیحه نظام رسانهای مخالفیم؟

روزنامهنگاران و اهالی رسانه معتقدند که به سبب عدم توجه به نظراتشان
در پیشنویس الیحه نظام رسانه ای ،حق دارند مخالفت صد در صدی خود را با دولت و
نویسندگان دولتی آن مطرح کنند
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روزنامهنگاران گاهی به طنز و گاه به ش��کوه خود را مرغ عزا و عروس��ی
میدانستند ،اما حاال به نظر میرسد که چه دولت اصولگرا س ِر کار باشد و
چه معتدالن ،برخورد با روزنامهنگاران و فضای رسانهای کشور در اولویت
قرار خواهد گرفت .این بار تایید شرایط تلخ روزنامهنگاران با تالش دولت
برای به تصویب رس��اندن الیحه سازمان نظام رسانه جمهوری اسالمی
ایران رنگ و بویی تلختر به خود گرفته .روزنامهنگارانی که امیدوار بودند
دولت یازدهم و پس از آن منتخب مردم در بیست و نهم اردیبهشتماه
 ،96تنها نهاد صنفی آنها را پس از سالها بازگشایی کند ،حاال رو در روی
سازمانی قرار گرفتهاند که در صورت تأسیس ،دست آنها را برای همیشه
خواهد بست و در ازدحام نهادهای نظارتی ،حق و شخصیت روزنامهنگار
بودن را از دست خواهند داد .همزمان با جدی شدن بخشهایی از این
الیحه و بررس��ی نهایی آن در هیأت دولت ،روزنامهنگاران دست به کار
شدهاند تا این بار خود از خود و صنف خود دفاع کنند و جالب اینجاست
که به همین بهان��ه اتحادی میان روزنامهنگاران جریانهای سیاس��ی
مختلف به راه افتاده که میت��وان آن را به فال نیک گرفت ،تا جایی که
اگر شمسالواعظین به عنوان یک روزنامهنگار اصالحطلب مخالفت خود
را با این الیحه عنوان کرده« ،تس��نیم» نیز در یادداشتی به نق ِد همین
الیحه پرداخته است .ظرف چند روز گذشته ،یک گروه تلگرامی هم برای
جمعآوری نظر مطبوعاتیها درباره این الیحه به راه افتاده ،اقدامی که به
نظر میرسد باید از طرف نویسندگان پیشنویس این الیحه و به عبارت
دیگر ،دولت س��فارشدهنده آن اتفاق میافتاد و حاال اگر حتی معاونت
مطبوعاتی هم با این انتقاده��ا همراهی کند در بهترین حالت ،مصداق
«روغن ریخته را نذر امامزاده کردن» است.
 .1بس��یاری از مطبوعاتیها کماکان در جریان این الیحه نیس��تند و
عجیب اینجاس��ت که فایل پیشنوی��س آن در اینترنت به راحتی قابل
جستن و یافتن نیس��ت .به همین بهانه ،بخشهای چالشبرانگیز این
الیحه را مرور کردهایم و به فراخور هر بخش ،نظرات روشن روزنامهنگاران
درباره عیب و ایراد آن را جویا ش��دهایم که بدون تقدم و تاخر اشارهای
به آن خواهیم داشت.
 .2براساس این الیحه قرار است تشکیالتی با عنوان «سازمان نظام»
رسانه ایجاد شود .این سازمان برای صنوف مختلف کشور نامی آشناست؛
در نظام مهندس��ی و پزشکی کش��ور چنین س��از و کاری سالهاست
پیشبینی شده و به ساختار قدرت صنفی نهادهای اینچنینی انجامیده
است .اما پرسش اصلی روزنامهنگارانی که هیچ یک در تهیه پیشنویس
الیحه دولت نقشی نداشتهاند از نویسندگان آن الیحه این است که آیا
چنین سازمانی میتواند یک نهاد صنفی را نمایندگی کند.
 .3پاس��خ به این پرسش چندان ساده نیست .در این الیحه ،این طور
آمده که پس از شکلگیری سازمان نظام رسانه ،تنها افرادی میتوانند
در حرفه روزنامهنگاری اجازه فعالیت داشته باشند که پروانه خبرنگاری
یا مجوز مدیریت رسانه داشته باشند .این پروانه یا مجوز چطور و از طریق
چه نهادی باید اخذ شود؟ از طریق همین سازمان .به عبارت دیگر سیکل
بستهای که به راه افتاده این اس��ت که هیأتمدیرهای سازمان را ایجاد
میکند و بعد همین سازمان اس��ت که به آنها اجازه داشتن یا نداشتن
پروانه کار خبری را میدهد.
 .4حضور پررنگ دولت یکی دیگر از چالشهای این سازمان در شرف
تأسیس است .صالحیت افراد برای حضور در هیأتمدیره سازمان نظام
رسانه باید توسط هیأتی به تصویب برسد که عموم افراد حاضر در آن را
نمایندگان نهادهای دولتی تشکیل میدهند .به عبارت دیگر اگر تا پیش
از این انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران به عنوان یک نهاد صنفی ،تنها
براس��اس رأی و نظر روزنامهنگاران فعالیت میکرد ،حاال سازمان نظام
رسانه قرار اس��ت با ترکیبی کار خود را آغاز کند که از فیلتر یک هیأت
دولتی گذش��تهاند ،هیأتی که کمترین آشنایی را با واقعیتهای دنیای

رسانه و فضای مطبوعات کشور دارد.
 .5یکی دیگر از نگرانیهای مطبوعاتیها به طور روشن به ماده  22این
الیحه اشاره دارد .براساس این ماده ،هیأت مرکزی انتخابات این سازمان
تنها نهادی است که میتواند نتیجه انتخابات هیأتمدیره را باطل کند.
به عبارت دیگر ،این ماده رسیدگی به تخلفات روزنامهنگاران را بر عهده
مجموعهای قرار داده که عموما غیرحرفهای و ناآشنا با فضای رسانهای
کشور هس��تند ،تا جایی که یکی از مطبوعاتیهای خوشنام در نقد این
ماده نوشته است« :گوش مطبوعات را چه صنفی خواهد پیچاند؟ مگر
میشود برای بیماری به یک مهندس عمران مراجعه کرد؟»
 .6بس��یاری از روزنامهنگاران منتق ِد این الیحه ،با انتشار اولین اخبار
آن ،متعجب از آن که چطور دولت روحانی دس��ت به کار نوشتن چنین
الیحهای ش��ده است به دنبال منش��أ اصلی چنین نگاهی به مطبوعات
گشتند و دریافتند که نخستین پیشنویسهای آن ،نه در دولت روحانی
که در دولت احمدینژاد و توسط برخی از روزنامهنگاران و سیاستمداران
اصولگرای آن دولت نوش��ته شده است .در آن زمان که فضای رسانهای
کشور به عنوان غیرخودیترین صنف فعال در عرصه سیاست و جامعه
شناخته میشد و تندباد حوادث بعد از  88دامن روزنامهنگاران بسیاری
را گرفته بود ،نویس��ندگان ای��ن پیشنویس تمام ت�لاش خود را برای
کنترل کردن مطبوعات از طریق ابزارها و نهادهای دولتی به خرج دادند.
عجیب اما آنجایی بود که رئیسجمهوری که با ش��عار آزادی و حمایت
از مطبوعات و بازگشایی انجمن صنفی پیروز رقابت انتخاباتی  92شد،
مثل مرغ
همان پیشنویس را در دستور کار خود قرار داده و این چنین ِ
عزا و عروسی را به روزنامهنگاران حقنه کرده است.
 .7ش��وک فضای رسانهای کش��ور از تدوین این الیحه و به سرانجام
رسیدن آن در دولت دوازدهم با شنیدن برخی از نامها در دو ماده 19
و  22این الیحه بیشتر و بیشتر میش��ود ،آنجا که مدیرکل فرهنگ و
ارشاد اس�لامی استان ،رئیس دادگستری اس��تان ،مدیر کل سازمان
صداوسیمای استان ،بازرس سازمان و نماینده مدیران مسئول استان،
نمایندگان دادستان کل و یک قاضی بازنشسته ،یک نماینده از هیأت
نظارت بر مطبوعات و یک نماینده از ش��ورایعالی سازمان برای تائید
صالحیت اعضا و تائید انتخابات تعیین شدهاند ،در حالی که این دولت
قرار بود کار را به متخصصان امور بس��پارد و به گونهای تخصصمحور
عمل کند.
 .8به نظر میرس��د که در ش��رایط فعلی نبود یک نظام صنفی تنها
دلیل نبو ِد یک اعتراض دستهجمعی و فراگیر به چنین الیحهایست.
روزنامهنگاران در طول سالهای گذش��ته ،برای بازگشایی بسیاری از
نهاده��ای صنفی و مدن��ی از دل و جان مایه گذاش��تهاند ،اما امروز در
برابر بدتری��ن الیحه تاریخ مطبوعات ایران حت��ی از همراهی معاونت
مطبوعاتی وزیر ارش��اد و یاریرسانی نمایندگان مجلس هم ناامیدند.
فرض گرفتن حمایت از کمیسیون فرهنگی مجلس برای عدم تصویب
ِ
این الیحه نیز فرضی محال اس��ت ،چرا که در بهترین حالت این الیحه
میتواند با کمترین چالش در چنین کمیسیونی رأی مثبت بگیرد ،آن
هم با قبول کردن این واقعیت که از نمایندگانی س��خن میگوییم که
انتش��ار عکسهای میوه خوردن خود را در مجلس برنتافتند! بنابراین
تنها امید روزنامهنگاران برای مقابله با این الیحه ،تالش مزبوحانهایست
که از طریق شبکههای اجتماعی انجام میشود و درخواست همراهی
از چهرههایی که ممکن اس��ت با آقای روحانی در ارتباط باشند و به او
از واقعیتهای این الیحه بگویند ،واقعیتهایی که ش��اید حتی خود او
در جریان آنها نباش��د و اطرافیانش چندان تمایل��ی برای توضیح آنها
نداش��ته باش��ند .آخرین راهکار اما همچنان مقابله مدنی با این الیحه
کل روزنامهها و مجالت کش��ور است؛
حتی به قیمت یک روز تعطیلی ِ
شاید اینطور روشن شود که ما چه میخواهیم ،از چه سخن میگوییم
و تا چه میزان به قوانین رس��می و مکتوب کشور پایبند هستیم ،اما در
برابر این میزان تعهد چه وظایفی را بر گردن دولت میبینیم تا از رکن
چهارم دموکراسی دفاع کند.
اثر انگشت

فریاد مشکالت در گعده روزنامهنگاران
عکس :جامعه فردا  /سارا غضنفری
عکس :خبرآنالین

سارا غضنفری :نمایشگاه مطبوعات را گعده روزنامهنگاران میدانند .همانها که در طول
سال و ماه س��عی میکنند از مشکالت مردم بنویس��ند .اما این روزها انگار هرچه این قشر
مینویسند آنگونه که باید و شاید به گوش مسئوالن نمیرود.
ش��اید همین بی توجهی به مش��کالت برخی اقش��ار جامعه موجب ش��ده به دلیل ازدیاد
مش��کالت ،این مردم به نمایش��گاه مطبوعات پناه بیاورند و آنجا فریاد بزنند که چرا کسی
صدای ما را نمیشنود.
مالباختگان تعاونی غیرمجاز فرشتگان ،مالباختگان موسسه کاسپین و آرمان در روزهای
پیدرپی به نمایش��گاه مطبوعات آمدند تا در دل حوزه خبر مشکلشان را فریاد بزنند .اما
در روز پنجش��نبه  11آبان این بار معلوالن بودند که روی ویلچر و با شرایط سخت دردشان
را فریاد زدند .از حق اس��تخدامی که باید در ادارات دولتی و خصوصی به ایشان اختصاص
مییافت و همچنان خبری نیس��ت .ساماندهی مبلمان ش��هری تا بتوانند به آسانی عبور و
مرور کنند.
حق داشتن زیرنویس تلویزیون برای ناش��نوایان که برای برخی برنامهها فقط عملی شده
است .آنها با پالکاردی در دست خواستار تصویب و اجرای الیحه حمایت از حقوق معلوالن
بودند که در راهروهای مجلس خاک میخورد.
خبرنگاران موبایل به دست از آنها فیلم و عکس گرفتند اما واقعیت این است باید مسئوالن
و نمایندگان مجلس به عنوان حامی حق تمام اقشار جامعه به این اتفاق ورود کنند و احقاق
حق از طریق گوشیهای موبایل میسر نمیشود.

مطبوعات
فـردا

عک�س :جامعه فردا /
محمدرضا رافع

جامعهف�ردا :داس��تان صوراس��رافیل و
ملکالمتکلمین از غمگینترین داستانهای
تاریخ معاصر اس��ت؛ داستانی که فقط در بطن
روزنامهن��گاری ای��ران رقم نمیخ��ورد ،بلکه
حکایت از سرنوش��ت تلخ��ی دارد که بزرگان
روزنامهن��گاری در ایران در ط��ول نزدیک به
 180سال که از تاریخ ورود مطبوعات به کشور
میگ��ذرد ،در حال مبارزه ب��ا آن بوده و در این
فقره بهخصوص در نهایت به آن مبتال شدهاند.
پس از به توپ بستهشدن مجلس و دستگیری
سردمداران مش��روطیت ،میرزا جهانگیرخان
صوراسرافیل و ملکالمتکلمین دو روزنامهنگار
مش��روطهخواه توس��ط نیروه��ای ه��وادار
محمدعلی ش��اه به قتل رس��یدند .میگویند
قتلشان بهاندازهای فجیع بود که جسدشان را
قزاقها از شهر خارج کردند و بعد از بیرون رفتن
از باغشاه در خندقی پرتاب کردند تا خاک بگیرد
گناهشان را و پنهان بماند از چشم مردم وحشت
زده آن روزگار.
در تاریک��ی یکی از همان ش��بها که آرامش
تا حدودی به تهران بازگش��ته بود ،گروهی از
دوستان میرزاجهانگیرخان و ملک المتکلمین
دست به دس��ت هم دادند تا جنازهها را در آن
خندق پیدا کنند و این اتفاق افتاد .آنها پش��ت
دیوارهای باغش��اه ک��ه خ��ارج از امپراتوری
پادشانهان مسلط به تهران بود ،گور سادهای
حفر کردند و شبانه آن دو را به خاک سپردند.
تا سالها کسی نمیدانست که این دو قبر ،در
تهران امروزی کجاست .کسی نمیدانست که
آن سوی خیابان کمالی و در پشت بیمارستان
لقمان ،خانه کوچکی قرار دارد که مقبره این دو
ش��هی ِر عالم مطبوعات در آنجا زیر سقفهای
ایرانیت پنهانشده تا از گزند باد و باران در امان
بماند و قبور ویرانهشان از این ویرانتر نشود.
از می��ان اعض��ای ش��ورای ش��هر،
احمدمس��جدجامعی ک��ه س��ابقه حضور در
وزارت ارشاد داش��ته و زلفی با اهالی فرهنگ
گرهزده ،یکی دو بار به دیدار این خانه و قبرهای
آن دو رفته و هر بار هم قولهایی برای مرمت و
پدران مطبوعات معاصر ایران
بازسازی آرامگاه
ِ
رد و بدل شده ،اما بازدیدی که عصر چهارشنبه
اتفاق افتاد در نوع خود متفاوت بود.
متفاوت از این دریچه که به نظر میرس��د این
عضو شورای ش��هر نیز خود از بینتیجه ماندن
دیدارهای قبلی ،نگران اس��ت؛ نگران است که
آخرین نش��انههای حضور این دو روزنامهنگار
در پایتخ��ت امروز ایران از بی��ن برود .خانهای
که این قب��ور در آنه��ا واقع ش��ده ،ویرانهتر از
س��الهای قبل شده ،س��قفها در آستانه فرو
ریختن هستند و دیوارها دیگری نای ایستادگی
ندارند .سنگ قبرهایی که بعد از استبداد صغیر
عاش��قان ملکالمتکلمین و صوراس��رافیل بر
باالی آرامگاههای آنها نصب کردند در بدترین
وضعیت خ��ود ق��رار گرفت��ه و کارد گویی در
حال رس��یدن به اس��تخوان اس��ت .توصیف
مسجدجامعی از این بنا که در سال  83به ثبت
ملی رس��یده ،دلیل این نگرانیها را روش��نتر
میکن��د« :چند س��ال پیش ک��ه اینجا آمدم
زیرزمینی بود و ستونهای آرامگاه هنوز استوار
بود و االن زیرزمین خراب شده و ستونها هم در
حال فروریختن است و من نگرانم این ستونها
را هم که اثر هنری هستند  ،ببرند».
ملکی که ای��ن دو آرامگاه در آن ق��رار گرفته،
شخصی است ،اما رئیس بیمارستان لقمان قول
داده در صورت حل و فصل مسائل حقوقی آن،
هزینههای بازسازیاش را بپردازد و اگر آنطور
کهمسجدجامعیگفته«تغییررویکردمدیریت
شهری» واقعا جدی باش��د ،بعید نیست که با
بازس��ازی آن ،موزهای یا کتابخانهای در کوچه
بیمارستان لقمان ،جای خرابه فعلی را بگیرد.
در خالل همین بازدید بود که مسجدجامعی
خاطرهایازمجسمهنصبشدهملکالمتکلمین
در میدان حس��نآباد آن روزه��ا نقل کرد که
میتواند جایگاه و اهمیت بازس��ازی این خانه
را روش��نتر کند« :در روزهای مشروطه مردم
گلی پای این مجسمه میگذاشتند و با این کار
جایگاه روزنامهنگاری و اهمیت آزادی خواهی
را در جامع��ه یادآور میش��دند ».حاال نه فقط
قبرهای این دو روزنامهنگار در شرایط بدی قرار
دارند بلکه به گفته مسجد جامعی آن مجسمه
ارزشمند نیز که اثر ابوالحسنخان صدیقی بوده
هم در هیاهوی شهر گم شده است.

