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چهارشنبه  17مرداد 1397

خبرنــــ

سال چهارم شماره 940

برای شما هستیم و مینویسیم
بازخوانی ماجرایی به نام روز خبرنگار با دستنوشتههایی از حلقه «همدلی»

...این عادت تلخی است که خبرنگاران و روزنامه نگاران در  17مرداد که روزی به نام آنهاست،
تلخیها را بر زبان می رانند و شانه های خمیده خود را به تصویر می کشند .هر سال نیز این گونه میشود
و هر سال نیز  17مرداد که به انتها می رسد حجم انبوه تلخی ها ،می چربد و شیرینی ها را در خود
آب میکند .البته این یک واقعیت است که با همه ناشادی ها همچنان روزنامه نویسان و خبرنگاران

روز خبرنگار تسلیت باد

هرمز شریفیان
مناسبت روز خبرنگار در ایران مصادف با شهادت «محمود
صارمی» ،خبرنگار ایرنا در شهر «مزار شریف» افغانستان و به
دست نیروهای طالبان است که البته مناسبت بسیار درستی
با روز خبرنگار در ایران است.
این درستی از چند جهت قابل بررسی است .نخست اینکه
اوضاع کنونی خبرنگاران و روزنامهنگاران در رســانههای مستقل دست کمی از
شهادت آن هم نه بهصورت یکمرتبه بلکه «ذره ذره» دارد .دوم اینکه خبرنگاران در
ایران هم به نوعی با «تندروهای داخلی» دست به گریبانند و برخوردی که با آنان
می شود کمتر از برخورد طالبان نیست.
از سطح دستمزد شاغالن در این حرفه که هرچه ننویسیم بهتر است چون اگر
شرمی وجود داشته باشد موجب شرمساری مسئوالن نظام و دست در کاران حوزه
رسانهای و فرهنگی است؛ حال آنکه کار خبرنگاری و روزنامهنگاری در تمام دنیا
جزو مشاغل سخت بهشمار میرود و به همین دلیل سطح دستمزد باالتری دارد.
برای مثال در کانادا سطح دستمزد یک فعال رسانهای باالتر از پزشک عمومی
است و همینطور در اروپا و آمریکا.
«این مرغهای عزا و عروسی» اما همچنان ایستادگی میکنند تا مردم از جریان
رخدادهــا و اخبار دور نمانند تا مردم و مخاطبان بدانند که بیخ گوششــان چه
میگذرد.
در یک کالم گفته میشــود که حرفه خبرنگاری ،ضربهگیر و سوپاپ اطمینان
جامعه است اما در ایران نه حرفه خبرنگاری که خود خبرنگاران این نقش را ایفا
میکنند چون حرفه روزنامهنگاری تقریبا حکم جسدی را دارد که در گور خوابیده
و اهالی این عرصه از جان مایه میگذارند تا شوکی به این جسد وارد کنند تا ضربان
ناکوکش هرچند ضعیف اما همچنان به گوش برسد.

چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم

حمید طاهری
برای من که خود را خبرنگار نمی دانم نوشــتن درباره روز
خبرنگار شاید از دید خودم کمی کمیک باشد .ولی از جهت
دیگر حضور در رســانه و خوردن تنم بــه تن خبرنگاران و
روزنامه نگاران کمی از بار کمیک داســتان می کاهد .تاریخ
همواره برای انسان بهترین اشل بوده است تا در مقام مقایسه،
درباره مفاهیم ،جایگاه ها و...قضاوت کند.
نزدیکی روز خبرنگار با سالگرد مشــروطه به عنوان درخشانترین برگ تاریخ
آزادیخواهی در این مملکت که از قضا با شــروع روزنامه نگاری مدرن همزمانی
دارد،مــی تواند جلوه ای دیگر یابد .آزادی خواهــان روزنامه نگاری که الگوهایی
شدهاند برای تاریخ تا همواره شنیدن نام کسانی چون «جهانگیر خان صوراسرافیل»
در دل هر آزادی خواهی لرزه بیندازد و اشک در گوشه چشم مان جمع کند که
از یاد نبریم مستبدین تاریخ این سرزمین خون از دهان چه کسانی درآورده اند و
خنجر در دل چه انسان ها نکرده اند .خون هایی که از برگ تاریخ پاک نشده و نمی
شوند تا در کودتای ننگین آمریکایی-شاهنشاهی  ۲۸مرداد دوباره بر زمین روزنامه
ها و حافظه تاریخی ما بریزد تا از یاد نبریم آنان را .با این وجود از یاد بردهایم همه
آنها را و تنها نامی شــده اند در گوشــه ذهن مان که شاید ستون روزنامه ای در
سالگرد مشروطه یاد آنها را دوباره در ذهن مان زنده کند.
«قهرمانان ژورنالیست کاریکاتوری» که یا در رسانه های خارج از کشور در حال
تورق روزنامه ها و تبلیغ دوستان داخل نشین خود هستند یا روزنامه نگاران داخلی
هستند که عاشقانه و دالالنه در حال تبلیغ این یا آن حزب و شخصیت سیاسی،
چون تیزاب بر حافظه تاریخی این سرزمین میریزند؛ خاکستر نشینانی که چشم
بر کاخ ها دوخته اند ،تیشه بر ریشه آزادی و عدالت فرود می آورند و حتی قادر
(و حاضر) به دفاع از حق خود نیستند .اکنون در جعبه پاندورای آینده مان به جز
سیاهی هیچ نیست.

لطفا به من تبریک نگویید

فرشته بهروزینیک
« تو چه خبرنگاری هســتی که نتوانستی از حق خودت
دفاع کنی؟» وقتی دیروز این جمله را با یک خنده آزاردهنده
از زبان نماینده وزارت کار شنیدم تازه فهمیدم ای دل غافل،
چه فکر می کردم و چه شــد! داشتم حرفهایم را در ذهن
مرور میکردم که آبروداری کنم و مثل یک روزنامهنگار واقعی
حرف بزنم و برای کم نیاوردن هم که شــده ،محکم و از موضع قدرت چیزهایی
بگویم ،اما تا به خودم آمدم آقای قاضی پروندهام را گذاشت زیر بغلم و بدون آنکه
سر بلند کند گفت 10«:روز دیگر بیا تا رای را بگیری» منظورش از رای این بود که
باید بررسی و مشخص شود آیا من حق دارم درخواست دریافت عیدی ،سنوات و
بیمهای که یک سال منتظر آن هستم را داشته باشم یا خیر؟ نبود امنیت شغلی و
مشکالت صنفی تنها یک گوشه از نامهربانیهاییست که با ما خبرنگاران میشود.
بماند که چماق سانسور هرروز باالی سرمان قرار گرفته داستان به همینجا ختم
نمیشود ،چون دردمان یکی دو تا نیست.
امــروز عصبانیام .حاال با این حال و روز اگر قرار اســت درباره  17مرداد و روز
خبرنگار حرفی بزنم دلم میخواهد ســیاهنمایی کنم .دلم میخواهد بگویم من
عاشــق روزنامهنگاری بودم و هســتم .فقط  17مرداد ها که از راه میرســد دلم
میســوزد .خیلی وقتها با خودم فکر میکنم ای کاش  16ســال پیش ،وقتی
هرروز بعد از درس و مشق با اشتیاقی باور نکردنی تمام خیابان بلوار کشاورز را طی
میکردم تا به دفترروزنامهای که فکر میکردم خانه آرزوهایم است برسم ،کسی
مانعم میشد .لطفا کسی این روز را به من تبریک نگوید .همین

ایستادهاند و سال همیشه در  17مردادکه برای آنها دوباره نو می شود ،احساس می کنند که در اوج
نامالیمات باز هم نفس چاق کرده اند و می خواهند با نیرویی دوباره بتازند .ولی یکسال که به آغاز سال
بعد ،در  17مرداد به انتها می رسد دوباره در بر همان پاشنه می چرخد و گعده های خبری گوشهایش
پر می شود از تلخی هایی که تلخ اندیشان و زندگی سخت اقتصادی ،بر رگ و پی روزنامه نویسی تزریق

علی نامجو

دخترم بابا را ببخش!

باز هم روزها گذشــت و 17مرداد از راه رســید .در تمام
روزهای رفته نباید منیتی در قلم می داشــتم چون از من و
همکارانم قول گرفته بودند حافظ و پاسدار حرمت قلممان
باشیم و گفتند :ما ناقالن پیامیم نه ذی نفع ،نباید جانب داری
کنیم .روسایمان بی طرفی را رسالت صنفی معرفی کردند و
باید با بایدهایی قلم روی صفحه می چرخید که گاهی  ،دردآور می نمود اما امروز
دیگر روز ماست .به رسمش کاری ندارم اما اسمش روز خبرنگار است .امروز شاید
اجازه بدهند از درد شخصی بنویسیم و به همین امید می خواهم از غنچه کوچکم،
دخترم؛ آوینا حاللیت بطلبم.
دخترم لطفا بابا علی را ببخش! مرا برای تمام روزهای ســختی که در آینده با
آن روبه رو خواهی شــد ببخش! مرا بابت اینکه نمــی توانم و اصال حق ندارم در
کارم چیزی برای خودم بخواهم ببخش! بابایت را برای سختی هایی که تا امروز
در سی و دو ماهگیات با آنها بی هیچ جرم و تقصیری رو به رو بوده ای ببخش.
بابا جان ببخش اما الاقل برای یک لحظه به چشمان مصمم و دست های لرزانم
نگاه کن و ببین که اگر افتخاری برایت دست و پا نکرده ام ،کوشیدم باعث بدنامی
هم نباشم .دخترم نازنینم ،من و خیلی از پدر و مادرهایی که همکار من اند خود
فروشــی نکردند ،به دنبال شنیدن صدای وجدانشان بودند و برای فردای بهتر تو
و هم سن و ساالنت کوشیدند اما سرنوشت بسیاری از ما ختم به خیر نمی شود!
نسل خبرنگارانی چون من افتادند میان بازی ایدئولوژیست هایی ترسناک .همان
هایی که پشت میکروفون از حرمت خبرنگاری و نوشتن و قلم حرف می زنند اما
رسمشان بافتن طنابِ داری است برای اندیشیدن؛ همان هایی که به دست های
خالی و دل های شکسته و پاهای خسته شاید حتی فکر هم نمی کنند!
به یاد ندارم تا امروز با بیگانه ای همراه شــده باشــم یا آب به آسیاب دشمنان
میهنم ریخته باشم اما بارها من و دیگرانی چون بابا را به انگ هایی متهم کردند
که خودشان بیشتر الیقش بودند .این نوشته را شاید بعدهایی که بزرگ تر شدی
و خواندن و نوشتن آموختی بخوانی! به تو و به خودم قول می دهم تا آن روز این
غم نامه را برایت نخوانم که با خواندنش جان خودم آتش می گیرد چه رسد به تو
نوگل کوچک باغ زندگی ام!
بابا جان بدان تا امروز تمام تالشم را کردم برای سربلندی ات هرچند اطمینان
دارم راه من هم ختم به خیر نخواهد شد!

توری سفید روی دقایق

عباس ابوالفتحی
به نام آغاز صمیمانه سالم .هیچ کس بدهکار ثانیه ها نیست.
مسیر تماشا از چشــم پنجره آغاز می شود و منظره کسی
را به دیدن خودش دعوت نمی کند .وقتی که سطح کاهی
روزها گاهی در انتظار چند سطر شادمانی کالفه می شود و
صندلیهای خالی پارک در امتداد عبور ممنو ِع چند عابر آرام
آرام پیر می شوند .درست همان وقتی که خیال می کنی زمستان تمام شده است،
شــبیه دو بار آمدن برف؛ لحظه ها گاهی آدم را غافل گیر می کنند .ریسه ریسه
روشنایی از میان توده های تاریک و مجهول زمان به هم گره می خورند و شبیه
توری سفید روی دقایق می نشینند .برای خیلی از ما این ها خو ِد روزنامه نگاری
اند .روز خبرنگار بر همه خبرنگاران مبارک

کرده اند .بارها خواسته ایم که این گونه نباشیم .انتهای خیار ،همه واقعیت بزرگواری این میوه بی قند
نیست ،اما کام را برای همیشه به تلخی آشنا می کند .ما زندگی می کنیم و هستیم و زنده به فردا خیره
شده ایم .اما کسی این پرسش را پاسخ نمی دهد که ما ،این حقیقت اجتماعی ،چگونه می توانیم گوهری
باشیم به نام گوی شیرین شکر؟

قضاوت با شما

فاطمه آقاییفرد
چند ســال پیش ،درست بعد از تجربه
روزهای شیرین دانشگاه ،وقتی تازه اسمم
در میان خبرنگاران روزنامه ثبت شــده
بود ،به این فکر میکردم که چقدر خوب
است که هر روز میتوانم با زبان دلم برای
مردم کشورم بنویســم؛ از دغدغههایشان ،از مشکالتشان و از
نگرانیهایــی که خودم هم پا به پــای آن ها تحمل میکنم.
فکــر میکردم چه لذتی دارد که از این پس قرار اســت نرم و
لطیف مثل انشــاهای روزهای کودکــیام ،از نگرانی مردمی
بنویسم که شاید پاســخ برخی از حرفهایشان را هیچ وقت
از زیان هیچ مســئولی نشــنیدهاند .من پر از هیجان و شوق
پا به دنیای حرفهای گذاشــته بودم که همه از ســختیهای
آن میگفتنــد؛ از نبود امنیت کاری ،از بیمهریها و شــاید
کم لطفیهایی که قرار بود برای پیگیری هر ســوژهای من را
به دفتر مسئوالن یا کارشناســان هدایت کند ،و البته انتظار

روزنامه بهمثابه تیتر یک
مجید مسعودی
همکاران سرویس فرهنگی خواستند به
مناسبت 17مردادماه ،روز خبرنگار ،چیزکی
درباره این روز نوشته شود .با خود گفتم مثال
از چه بنویسم؛ از اینکه سانسور در مطبوعات
ایران ،بهخصوص روزنامههای کاغذی بیداد
میکند؟ از وضع بیمه و حقوقهای افتضاح
خبرنگاران رسانههای مستقل(و البته نه دولتی)؟ از روزنامههایی
ِ
که پشت سرهم تعطیل میشوند و همکارانی که بیکار میشوند؟
از اینکه ...اما نه؛ نوشتن از اینها اوضاع را تلختر میکند(آیا بازتاب
نقصان ،به بازتولید نقصان منجر میشود؟) .دیدم با این حساب بعید
نیست آخرش بهجای یک صفحه یادنامه ،یک «زهرنامه» منتشر
شود بهخصوص وقتی که در گفتوگو با سایر همکاران هم متوجه
شده باشی آنها هم کموبیش درباره این موضوعات خواهند نوشت.
به اینجا که رســیدم ،ناخودآگاه این سوال به ذهنم خطور کرد:
حاال که اوضاع اینقدر تلخ اســت ،چــرا همچنان روزنامه کاغذی
منتشر میشود؟ بگذارید سوال را از زاویه مخاطب بپرسم .مخاطب
برای چه باید روزنامه بخرد و بخواند؟ مگر روزنامه کارکردی برایش
دارد؟ در عصر گوشیهای هوشمند و استیالی شبکههای اجتماعی
و تلویزیونهــای ماهــوارهای – که اخبار را لحظــهای در اختیار
مخاطب قرار می دهند – و در شرایطی که روزنامهها «دیروزنامه»
هستند و کارکرد خبری ندارند ،این همه تقالی اهالی مطبوعات
برای درآوردن روزنامه چیست؟
در پاسخ ،میتوان گفت که مخاطب روزانه از طریق تلگرام ،توئیتر،
فیسبوک و کانالهای ماهوارهای بر اخبار و حتی تحلیلها اشراف
دارد .اما اینها همه رسانههای «غیر رسمی» هستند .او در پی این
است بداند موضعی که در قبال یک رخداد دارد ،توسط کدام رسانه
«رسمی» بازتاب داده شده است .مخاطب میخواهد بداند که غم

یک روز تلختر از زهر

رضا نامجو
گاهی نمی دانی خوش باشــی از یک روز دیده شــدن یا
غصه های عالم یک بارکی ســرت هوار شوند از این دورویی
و تقلب آشکار!
گفتــه انــد روز  17مرداد به نام خبرنگاران مزین شــده.
ســالهای اول آغــاز به کار می شــود دلخوش باشــی به
گرامیداشتهای پر سخنرانی فالن مقام مسئول و بهمان مسئول روزنامه .بعدتر
اما انگار حقیقت خودش را به بی پیرایه ترین شکل ها می اندازد توی دامنت .برای
خیلی هامان ،روز خبرنگار تلخ تر از روزهای قبل و بعد از آن است.
اینکه رویا ببافی و همه بافته هایت به یغما بروند تلخ نیست؟ دیدن آدمک های
رســانه ای که از نوشته های تو و همکارانت ریسمان می سازند برای باال رفتن از
دیوار سیاست و ثروت چطور؟ سخت نیست تمام داشته های جمعی یک صنف
را به تاراج ببرند و بعد همان ها از اهمیت خبررسانی و رسالت اهل قلم بگویند؟
ســخت تر نمی شود روزگار اگر  17مرداد هر سال یا یکی دو روز این طرف و آن
طرف ،همان ها بروند پشت میکروفن و بعد تو و همکارانت را خطاب قرار بدهند که
قلم هایتان شریف است و باید قدرش را بدانید؟
امروز از روزهای قبل تجربه بیشتری دارم .می خواهم بی تفاوتی را بیندازم وسط
معرکه ایده آل های بر باد رفته و جیب های خالیمان .حتی اگر آن وجود تا دیروز
استوار و امیدوار که گوشه ذهن هر کدام از ما داشت جان می گرفت ،بخواهد به
کلمه «رســالت» بیندیشد در هیاهوی این ذهن شلوغ ،می پرم وسط نطق های
شریفش و می افتم به جانش تا خاموش شود.
به قاطعیت دریافته ام نطق های توخالی شان را .آن سخنرانی های پرطمطراق
فقط مالل می آورد این روزها .نمی توانم بشنوم این نیرنگ های زنجیروار را که از
ذهن مشوقان اهل قلم به زبانهاشان رانده می شود.
من و شاید خیلی از ما دیگر توان شنیدن این حرفها را نداریم .آسانسور پیشرفت
حامیان ریاکار در میان روابط تشکیالتی پیچیده ،هر روز دارد سریعتر میشود و ما
فقیرتر .این فقر دیگر نه رسالت می شناسد نه امید به بار می آورد .تبریکی در کار
نیست .کاش برویم سراغ کاری دیگر ،جایی دیگر .شاید روزگار کمی مالیم تر رفتار
کند .شاید آنها که نشسته اند بیرون گود و به من و ما می گویند قلم به مزد بروند
سراغ سوژه هایی جدیدتر!

در پشــت درهایی که مثل همه کارهــای اداری دیگر امروز و
فرداکردنی بیش نبود.
من مثل کودکی که تازه نوشتن را یاد گرفته هیجان عجیبی
برای روزنامهنگاری داشتم ،هنوز سختی کار برایم معنی نداشت
و هیچ درکــی از حرفهای همکارانم درباره این ســختیها
نداشــتم .اما امــروز بعد از نزدیک به چهار ســال ،انگار کمی
جدیتر از دیروز حرفها و گلههای همکارانم را درک میکنم.
امروز در هفدهمین روز مرداد ماه سال  97که دیگر خبرنگاری
برایم تازگی روزهای اول را ندارد ،به این فکر میکنم که چقدر
ســخت است ،وقتی هر روز بیشتر از دیروز در این حرفه غرق
یشوم .من امروز کمی خستهتر و بیانگیزهتر از دیروز از حال
م
و روز اقتصادی مینویســم که همه میدانند حال و روز خوبی
ندارد؛ همه اینها به کنار ،نگرانم از اینکه چرا با همه راهکارها و
ایدههایی که از زبان کارشناسان و تحلیلگران شنیدهام و با کلی
ذوق و هیجان ،تمامشان را روی کاغذ روزنامه ریختهام ،اتفاقات
و دغدغههای تلخ همیشگی را هر روز در رسانهها میبینم یا از
زبان رهگذران خیابان میشنوم.
و شــادی و دردی که او از شنیدن یک خبر احساس کرده است،
بازتابی در ساخت رسمی رسانهای دارد یا نه و همین می شود که
فروشی سرکوچه تیترها را مرور
هر روز و هر روز روی دکه روزنامه
ِ
میکند تا شاید جایی پیدا کند که همنوا و همموضع او باشد که
اگــر امروز و فردا و پس فردا و هفته آینده و ماه آینده ،روزنامهای
نیافت که چنین باشد ،عطای روزنامه را به لقایش میبخشد(که اگر
چنین شد ،روزنامه میمیرد و مگر سانسور نکشته است بسیاری
روزنامهها را؟)
همین کارکرد روزنامه نزد مخاطب اســت که در حال حاضر،
کارکرد روزنامه نزد دستاندرکارانش را به «تریبون اعالم موضع»
بدل کرده اســت .روزنامه جایی است که گروهی از آدمها (هیئت
تحریریه ،بخش فنی ،بازرگانی ،حامیان مالی و سیاسی) با داشتن
نوعی گرایش سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی ،نسبت به
رخدادهای روز گذشته واکنش «رسمی» نشان میدهند :نسبت به
برخی اخبار اعالم انزجار می کنند؛ از برخی دیگر استقبال؛ در قبال
بعضی وقایع موضع میانه میگیرند و برخی دیگر را به کل نادیده
میانگارند و همین می شود که صفحه یک روزنامهها تا به این اندازه
مهم تلقی میشود .چه اینکه مخاطب برای فهمیدن موضع یک
روزنامه در مورد اخباری که خودش پیشتر به آن آگاهی داشــته
اســت ،تنها صفحه یک را نگاه میکند و نتیجه این میشود که
در منظر دستاندرکاران روزنامه ،صفحه یک ،نه مهمترین صفحه
روزنامه که تمام روزنامه است.
اگر تنگناهای رســانهای ،افزونتر از چیزی که االن هست بشود
و اگر شکاف میان رسانههای «رسمی» و «غیر رسمی» گسترش
یابد ،بعید نیســت روزنامههای ایران در آینده تنها به صفحه یک
خالصه شود؛ یک پوستر یک صفحهای پشت و رو؛ چیزی شبیه
نشــریات دانشجویی؛ جایی برای اعالم موضع .مخاطب به همین
راضی است که روزنامه یک صفحهای مورد عالقهاش صدای او را
در فضای رسمی بازتاب داده است و دستاندرکار روزنامه هم راضی
است آنقدری که توانسته ،مخاطبش را راضی نگه داشته است.

خسته باشید فعال

پیمان پیشگاه
كولبران اتفاقاتِ واژه شده ،تصوير هيچ وقت كشيده نشدهي فرهنگمان را پازل مي كنند .نه براي اينكه
ِ
روزي ،كسي خسته نباشيد را برايشان معنا كند.
اگر روزي جمع شديم ،تكه هاي پازل جمع شدند و بساط كم بيني جمع شد ،يادشان باشيم.

ستاره لطفی

بدون تیتر

همیشه از خود گفتن یا از خود نوشتن
برایم دشــوار بوده اســت .از دیــروز که با
همکاران تحریریه قرار گذاشتیم دلنوشتهای
در مورد روز خبرنگار بنویسیم ،شاید برای
اولین بــار بود که بارهــا و بارها به خودم
اندیشیدم ،به شغلام ،به حرفهام ،به مشغله پرطمطراقی که گاه آن
چنان میرنجاندم و روحم را خراش میدهد که خود را در یک بن
بست خود ساخته فرض میکنم .به انزوا میروم و سکوت میکنم.
گاهی سعی میکنم دور شوم از دنیای خبری و روزنامهنگاری اما
طولی نمی کشد که باز برق کاغذ و قلم و سوژههای بیشماری که
هر کدام به قصه هزار و یک شب میماند ،بیاختیار مرا به سمت
کاغذ و قلم ســوق میدهد و آن چنان جذبم میکند که قبل از
اینکه به خود بیایم این رقص انگشــتانم بر روی صفحه کیبورد
است که بر افکار پر از هیاهویم نقطه پایان میگذارد.
یه این موضوع میاندیشــیم که اگر تیغ طالبان با ایدئولوژی
منحط و قرون وسطایی شان که نمادی از سنگدلی ،بیرحمی،
انســان کشی و مزدورمنشی بود ،بر تن « محمود رضا صارمی»
خبرنگار ایرنا در مرکز کنسولگری ایران در مزار شریف افغانستان
نمینشســت آیا هنوز در روز شمار رســمی ایران روزی به نام
«روزخبرنگار» وجود داشت تا به صورت نمادین از زحمات آنان
تقدیر شود .روزی که فرصتی باشد برای بیان دغدغههای به نتیجه

نرسیده آنان و یک عمر آرزوهای بر دل مانده شان.
از انــدوه علت نام گذاری این روز میگذرم و ســعی میکنم
حتی اگر برای یک بار هم شــده است تعریف روشنی از فضای
رسانه و خبرنگاری ارائه بدهم .تعریفی که اگر سفید نیست حداقل
خاکستری باشــد .آرام آرام کوچههای خبری را طی میکنم و
برگهای خــاک خورده خاطرات دنیای خبــریام را در ذهنم
ورق میزنم و مرور میکنم .اما دریغ و افسوس به نقطه روشنی
نمیرسم .گویی این حرفه متزلزل و مخدوش پیوندی دیرینه با
تاری و سیاهی دارد.
از دغدغههای چندین ساله از جمله بیمه ،مزایای بسیار ناچیز،
امنیت لرزان کاری ،وعدههای ماســیده مسئوالن ،هجمههایی
انتقادی ،بیمهریهای گاه و بیگاه و  ...که بگذری ،یادآوری تیغ
بیرحم سانســور بر تن نحیف کلمات و جملهها اندوهت را صد
چندان میکند .امنیت کاری نداری ،گاهی شــاید امنیت جانی
هم؛ خدا میداند.
این است حرفه خبرنگاری ،به ظاهر جذاب و فریبنده و در باطن
سرشــار از درد و گرفتاری که استرس و فشارهای روحی روانی
بخش الینفک آن است.
امروز روز خبرنگار است .قشری پر تالش و مهجور با جایگاهی
متزلزل و مخدوش که همواره بیان و رفع مشکالت جامعه اولویت
اولشان اســت  ،اما برای حل و رفع مشکالت و دغدغههایشان
اولویت آخر هستند.
هم سنگران سختکوش روزتان مبارک و اندیشهتان بلند.

