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یادداشت هایی به مناسبت روز خبرنگار
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یادداشتیادداشت
خبرنگاری و اتهام تشویش اذهانتضعیف خبرنگار، تهدیدی برای توسعه

 17مــرداد، سالگشــت شــهادت محمــود 
صارمی که امســال مقارن بود با عاشــورای 
حسینی، روز خبرنگار بود. به رسم معهود در 
چنین مناسبت هایی به چالش ها، سختی ها، 
مشکالت و البته اثربخشی آن پدیده، عنوان 
یا شــغل پرداخته می شود. شغل خبرنگاری، 
حرفه ای نوپاست که محصول دوران مدرنیته 
است، گرچه در گذشته افرادی به عنوان کاتب، 
دبیر و منشی بخشی از وظایف خبرنگاری را 
شرح در صفحه4 عهده دار بوده اند..  

 اگــر بخواهیــم به طور خالصــه تعریفی از 
خبرنــگار بدهیم، می توان گفت که خبرنگار 
شخصی است با سطح مهارت ارتباطی باال و 
روابط عمومی قوی و میزان هوشمندی خوب 
که بتواند کنــه قضایا را دریابد و برای انجام 
رسالت خویش که همانا جستجوی حقیقت 
و به میان مردم بردن آن است، شجاعت الزم 
را دارا باشد. این شخص باید دارای عملکردی 

دقیق و منظم باشد.
شرح در صفحه ۵    

    ولی اله شجاع پوریان
   مدیرمسئول

    جهانگیر ایزدپناه
   فعال اجتماعی

یادداشت
رسانه باالخره از سد سانسور می گذرد

»مطبوعــات رکــن چهارم دموکراســی 
هستند.« این گزاره معموالً در هر بحثی 
پیرامــون مطبوعات و رســانه ها به عنوان 
یک کل بزرگ تر کــه مطبوعات ذیل آن 
قرار می گیرد به میان می آید. قصد از بیان 
این گزاره نیز بیشــتر در جهت کنترل و 
به ندرت  و  رسانه هاســت  بــه  اندرزدهی 
مقصود اصلی گزاره یعنی تایید رســانه ها 

و پذیرش آن ها مطمح نظر است. 
شرح در صفحه4  

    محسن خرامین
   روزنامه نگار

یادداشت
کسی ما را نمی شنود، خودمان را تیتر نکنیم

فکــر می کردیم بــا نوک قلممــان دنیا 
را تغییــر خواهیــم داد، اما بــا ندیدن و 
نشــنیدن های مداوم دنیایمــان را تغییر 
دادند، چنان تغییر بزرگی که »فرشــته« 
باالی کارت خبرنگاری اش با خط درشت 
بنویسد »تباه شدیم« و آن را منتشر کند.

»فرشته بهروزی نیک« بعد از نزدیک به بیست 
ســال فعالیت مطبوعاتی به این جمله رسید: 

»تباه شدیم.« 
شرح در صفحه ۵   

   ستاره لطفی
   روزنامه نگار

یادداشت
روز خبرنگاران غیردولتی؛ مبارک!

 دســتگاه های حکومتــی و دولتــی در هر 
کشــوری، به حد کفایت و حتــی بیش از 
آن، سطح گســترده ای از امکانات رسانه ای 
و تبلیغاتــی ممکن را در اختیار دارند. آنان، 
با اســتفاده از این توانایــی مهم، به راحتی 
قادرند تــا اقدامات مثبــِت انجام گرفته در 
حوزه حکومتی خود )که اتفاقاً مشــتمل بر 
مسئولیت های وجودی آن ها بوده است( را 
با رنگ و لعاب هایــی مختلف؛ بزکی دوباره 
شرح در صفحه ۵  کرده. 

    محسن رفیق
   روزنامه نگار

یادداشت
 کاش هشدار خبرنگاران

 درباره »متروپل« شنیده می شد

شــاید هیچ حادثه ای به انــدازی متروپل 
طی چند ماه گذشــته حق مطلب را درباره 
لزوم حضــور و احترام به گســتره فعالیت 
خبرنگاران در جامعه ادا نکرده باشد. ابهام 
سرنوشت مالک، ضرورت های امدادرسانی و 
اطالع رسانی از آسیب دیدگان و پیچیدگی 
شــرایط دخیل در این ماجرا اگر در غیبت 
خبرنــگاران بود هــم گنگ تر می شــد و 
شرح در صفحه ۵  متأخرتر. 

 عباس مدحجی
   روزنامه نگار

یادداشت
چگونه یک روزنامه نگار را بی انگیزه کنیم؟

 تندتند دکمه های مشــکی رنک لپ تاپ 
را فشــار دادم؛ دنبال بهترین جمله های 
دنیا دربــاره روز خبرنگار بــودم؛ گوگل 
مثل همیشه حرف های قشنگی در دلش 
داشــت؛ »روزنامه نگار ساکت نشستن را 
یــاد نگرفته«؛ یکی هم گفتــه بود: »اگر 
هدفتــان تغییر دنیاســت، روزنامه نگاری 
یک سالح زودبازده است«؛ آن یکی انگار 

مثل من خسته بود...
شرح در صفحه4  

    فاطمه آقایی فرد
   روزنامه نگار

یادداشت
روزنامه نگاری غرق می شود؟

 روزهایی که دانشــجوی پرامید رشــته 
استادی داشتیم که  بودیم  روزنامه نگاری 
اگر نگویم هرروز و هــر باری که یکی از 
دانشجویان را می دید الاقل هفته ای دو بار 
از هرکدامشان می پرسید به نظرتان وضع 
روزنامه ها و روزنامه نگاری در آینده نزدیک 
چه خواهد شد؟ راستش آن موقع ها هیچ 
معنی سؤالش را نمی فهمیدم. هر باری که 
به اتاقش می رفتیم یــا هر باری که وارد 
شرح در صفحه4 کالس می شد.. 

  معصومه حسینی
   روزنامه نگار

یادداشت
روز خبرنگار را تغییر دهید

17مرداد در ایران سال هاست به روز خبرنگار 
موسوم شده اســت و به این بهانه یک روز از 
365روز سال، بر اهمیت جایگاه رسانه تأکید 
شده و شعارهایی مثل رکن چهارم دموکراسی 
و ... سر داده می شود؛ اما این روز برای بسیاری 
از خبرنــگاران چندان هم مبارک نیســت؛ 
اگر از تضعیف جایگاه رســانه و برخوردهای 
سفت وسخت با اهالی رسانه  که آخرین نمونه 
آن محکومیت یک خبرنگار به دلیل افشــای 
شرح در صفحه ۵  یک قتل بود... 

   کیاوش حافظی
   روزنامه نگار

یادداشت
در خوزستان به »پاپاراتزی« نیاز داریم

در روز خبرنــگار الزم اســت مــواردی 
گفته یا نوشــته شــود که حقیقت امروز 
خوزستان در آن نهفته است. ما در اهواز 
و به طورکلی استان خوزستان چیزی بنام 
خبرنــگار حرفه ای که بــه معنای واقعی 
کلمه شــغلش خبرنگاری باشد و بتواند 
امرارمعاش حالل کند، نداریم. خبرنگاری 
که نتواند حقیقت امروز شــهر، استان و 
کشــورش را به نمایش بگذارد، خبرنگار 
شرح در صفحه 4 نیست.. 

 سعید آژده
   روزنامه نگار

فضل اهلل یاری - از روزی که »میرزاصالح شــیرازی« در 185 
سال پیش اولین روزنامه ایرانی را منتشر کرد، روزنامه نگاری ایرانی 
تاریخی پیدا کرده اســت فراتر از مرزهای رســانه و خبرنویسی و 
ارتباطات. این حوزه اگرچه برای خبررسانی و ارائه اطالعات بنیاد 
نهاده شــد، اما خود تاریخی دارد پر از جنجــال و ترور و قتل و 

زندان و البته سانسور.
 در میان چهره های روزنامه نگاری ایران کم نیستند، کسانی که 
جان بر سر قلم خود گذاشتند و بسیارانی دیگر که زندان به روالی 
معمولی در زندگی شان تبدیل شد. از روزی که »ملک المتکلمین« 
و»میرزاجهانگیرخان صوراســرافیل« جان بر ســر روزنامه نگاری 
گذاشتند، تا همین روزها که برخی از روزنامه نگاران با شکایت های 
متعــدد مراجع دولتی و شــخصی پــا به زندان ها گذاشــته اند، 
روزنامه نگاری ایران به کانونی حساسیت برانگیز تبدیل شده است؛ 
که اگرچه گاه برای دولت ها تهدیدی محسوب می شوند، اما برای 
مخاطبان نیز فرصتی جهت آگاهی فراهم کرده اند. به گونه ای که 
در بخش هایی از تاریخ ایران، روزنامه نگاران یا در جایگاه رســانه  
ای خــود و یا در موقعیت های دیگری که پیدا کردند، به مرجعی 

سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای مردم تبدیل شده اند. 
از »میرزاده عشقی« تا »حسین فاطمی«، از »ملک الشعرای بهار« 
تا »علی اکبر دهخدا«، از »مریم عمید تا نسیم شمال«، از»مرتضی 
کیوان تا خسرو گلسرخی«، از»محمود صارمی« تا »حسن باقری« 
همه کســانی بوده اند که اگرچه در جایگاه هایــی دیگر نیز نام آور 
شدند، اما ســابقه روزنامه  نگاری شان، سبب شده تا نامی در میان 
نام های درخشان تاریخ ایران برای خود دست و پا کنند. در روزگار 
ما کیســت که قدر تالش های یک تنه کسی چون»علی دهباشی« 

در ارتقای سطح فرهنگ حوزه تمدنی زبان فارسی را نداند؟
 در میان نگاه منفی ای که بخش زیادی از مخاطبان رسانه ملی 
به به جریان خبری آن دارند، نگاه برخی مردم به »قاســم افشار« 

متفاوت بوده است. 
در جریان حرکت تروریســتی حمله به رژه نیروهای مسلح در 
اهواز تصویــر »فاطمه رحیماویان«؛ عکاســی که در حالتی بین 
مرگ وزندگی در حال عکاســی از این اتفــاق تلخ بود، به اندازه 
تصاویر آن فاجعه، افــکار عمومی را تحت تاثیر قرار داد. البته در 
تاریخ این حوزه کســان دیگری هستند که با مرگ شان گوشه ای 

پنهــان مانده از معضــالت جامعه را برمال کردنــد؛ جنجال ها و 
حساسیت های درگذشــت تلخ دو روزنامه نگاِر زِن جوان »مهشاد 
کریمی« و »ریحانه یاســینی« آخرین اثری بود که این دو نفر از 
خود برجای گذاشــتند، تا بخشــی از روند نامطلوب مدیریت در 

کشور را نشان دهند.
 این شــماره از روزنامه همدلی اگرچه با یادداشت های متفاوتی 
درباره این حوزه به مناســبت روز خبرنگار تدارک دیده شد، اما 
ادای احترام به همه کسانی است که در عرصه خبر واطالع رسانی 
نگاه شــان به ایــران ومردم ایران بوده اســت. در ایــن میان این 
روزهــا وضعیــت خبرنــگاران و روزنامه نــگاران و در یک کالم 
»صاحب خبران« به گونه ای اســت که بســیاری از مخاطبان شان 
اگرچه به واســطه این گــروه، از خبرها آگاه می شــوند، اما خود 

مشمول یک »بی خبری« مزمن هستند. 
شاید وضعیت کنونی روزنامه نگاران ایرانی مصداقی از این شعر 
ســعدی بزرگ باشند »...کان را که خبر شــد، خبری باز نیامد.« 
روزنامه نــگاران ایرانی هم خود »باخبر« شــده اند و هم تبدیل به 
»خبر«، که فعال خبری از وضعیت آنان در کانون توجهات نیست.

*رسانه باالخره از سد سانســور می گذرد/ محسن خرامین* تضعیف 
خبرنگار، تهدیدی برای توسعه/ ولی اله شجاع پوریان * روز خبرنگاران 
غیر دولتی؛ مبارک!/ محسن رفیق*چگونه یک روزنامه نگار را بی انگیزه 
 کنیم؟/ فاطمه آقایی فرد* روز خبرنگار را تغییر دهید/ کیاوش حافظی

* کسی ما را نمی شنود، خودمان را تیتر نکنیم/ ستاره لطفی* خبرنگاری 
و اتهام تشــویش اذهان/ جهانگیر ایزدپناه*کاش هشدار خبرنگاران 
درباره »متروپل« شنیده می شد/ عباس مدحجی*روزنامه نگاری غرق 
می شود؟/ معصومه حســینی اقدم * در خوزستان به »پاپاراتزی« نیاز 

داریم/ سعید آژده


