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گار و رسانه

ويژه هفته خبرن

مردادماه 1399
مردادماه 1399ويژه هفته خبرنگار و رسانه

بيش از 20 ســال است كه از تشكيل خانه مطبوعات استان 
همدان مى گذرد. در اين ايام خانه مطبوعات استان تنها نهاد 
صنفى همه اهالى رســانه بوده و با فراز و نشيب هاى مختلفى 
روبه رو شده است. قطعا در تمام اين سال ها هيأت مديره اين 
خانه بدون گرفتن ريالى دستمزد زحمات فراوانى براى ارتقاى 
جايگاه خبرنگاران و رســانه هاى اســتان كشيده اند كه شايد 
خيلى از جاها به چشــم نيامده باشد. اكنون و پس از گذشت 
2 دهه از عمر خانه مطبوعات، اين مجموعه توانســته است 
جايگاه خود را در بين بخش هاى مختلف اســتان پيدا كند و 
امروز برنامه، همايش و هيچ اتفاقى در استان نيست كه خانه 
مطبوعات به عنوان يكى از نهادهــاى تأثيرگذار در آن زمينه 
حضور نداشته باشــد. آنچه در ادامه خواهد آمد تنها نگاهى 
كوتاه به اقدامات انجام شده از سوى هيأت مديره اين مجموعه 
در 3 سال گذشته است. اين تنها بخشى از همه دغدغه ماست. 

جلسات هيأت مديره
هيأت مديره خانه مطبوعات اســتان همدان از زمان آغاز به 
كار خود يعنى آذرماه سال 1396 تاكنون 40 جلسه داشته 
است كه در اين جلسات موارد و مشكالت مربوط به جامعه 
رسانه استان را بررسى و مصوباتى در اين زمينه داشته است 

كه در ادامه به برخى از آنها اشاره مى شود.

تعامل با روابط عمومى ها
در اين راســتا جلسات متعددى با روابط عمومى هاى 
دستگاه و ادارات، به ويژه شوراى روابط عمومى هاى 
استان برگزار و مشكالت حوزه مطبوعات از جمله 
آگهى هاى  ســاماندهى  نشــريات،  اشتراك  بحث 
دولتــى، برگزارى تورهاى خبــرى، نحوه برگزارى 

نشست هاى خبرى و... مطرح شده كه اگر نگوييم صد درصد 
اما تا حدودى برخى مشكالت مرتفع گرديد.

حضور در نشست هاى روز روابط عمومى و سخنرانى نماينده 
خانه مطبوعات در اين جلســات و بيــان دغدغه ها از جمله 

اقدامات صورت گرفته است.
همچنين حضور در جلسات تدوين سند اطالع رسانى استان 
و بيــان نظرات جامعــه مطبوعات از ديگــر اقدامات انجام 
شده اســت كه اميدواريم پيگيرى اجرايى شدن كامل سند 
اطالع رسانى استان در دستور كار روابط عمومى ها قرار بگيرد.

پيگيرى رفع مشكل كاغذ مطبوعات
در اين راستا جلسات متعددى با حضور برخى مديران مسئول 
گذاشته شده و عالوه بر چندين نوبت جلسه با مديركل محترم 
فرهنگ و ارشاد اسالمى، در سال 96 و در سفر معاون وقت امور 
مطبوعاتى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى مشكل مطرح شد كه 
خوشبختانه با اختصاص سهميه 5 تنى به هر نشريه تا حدود 
زيادى اين مشكل در آن مقطع مرتفع شد. همچنين با توجه با 
اختصاص سهميه 300 تنى كاغذ به مطبوعات استان همدان و 
غرب كشور در سال 98، متأسفانه على رغم پيگيرى هاى فراوان 
و رايزنى با همه مســئوالن مروبط از اســتاندار تا معاونان وى، 
مديران بانك ها و... هنوز نقدينگى اين ميزان كاغذ تأمين نشده 
و درصورت تأمين نقدينگى الزم مشكل بيشتر نشريات استان 
و حتى غرب كشور براى تأمين كاغذ حداقل تا يك سال مرتفع 

خواهد شد.

پيگيرى بحث
رفع مشكل دكه هاى مطبوعاتى

در اين زمينه نيز چندين جلسه با سازمان ساماندهى مشاغل 

و فرآورده هــاى كشــاورزى شــهرداى 
همدان تشكيل و در نهايت قرارداد تحميل 

شده از سوى شهردارى با نظر خانه مطبوعات، 
اتحاديــه محصوالت فرهنگى، نمايندگان دكه داران اصالح و 
نهايى شد، تا جايى كه آنان ضرر نكنند و خوشبختانه قرارداد 

جديد با رضايت دكه داران عزيز تنظيم و منعقد شد.
در هميــن راســتا قرار شــد كميته ســاماندهى دكه هاى 
مطبوعاتــى متشــكل از رئيس هيأت مديــره و مديرعامل 
سازمان ساماندهى مشاغل، نماينده خانه مطبوعات، نمايده 
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى و رئيس اتحاديه محصوالت 
فرهنگى تشكيل شده و تصميمات در اين كميته گرفته شود.

برگزارى هفته خبرنگار
برنامه هاى هفته خبرنگار سال 97 و 98 پرشورتر و متنوع تر 
از ســال هاى گذشــته در طول يك هفته برگزار شد كه به 
اذعان معاونت امور مطبوعاتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى 
در نوع خود در كشور بى نظير بوده است. در هر سال، حداقل 
20 برنامه در هفته خبرنگار برگزار شده كه برنامه اصلى روز 
خبرنگار با حضور استاندار و ساير مسئوالن و همه خبرنگاران 
اســتان، مراســم پياده روى خانوادگى خبرنــگاران، اردوى 
يك روزه، ديدار با نماينده ولى فقيه در اســتان و امام جمعه 
همدان، مسابقه كتاب خوانى، دوره آموزشى، برگزارى جنگ 
شــادى براى خبرنگاران به همراه خانــواده و... از جمله اين 

برنامه ها بوده است. 

نشست اهالى رسانه
با معاون مطبوعاتى وزير

با درخواســت خانه مطبوعات استان همدان و پيگيرى هاى 
مديــركل وقت فرهنگ و ارشــاد اســالمى، معــاون وقت 
امورمطبوعاتى وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى در سال 97

ســفرى يك روزه به همدان داشت و نمايندگان اهالى رسانه 
دغدغه هاى خود را با ايشان مطرح كردند.

همچنين با پيگيرى خانه مطبوعات استان، هيأت مديره اين 
خانه به همراه نمايندگان وقت همدان در مجلس جلســه اى 
با آقاى خدادى، معاون وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى در 
ارديبهشت ماه سال 98 داشــته كه اختصاص سهميه كاغذ 
300 تنى به نشريات همدان و غرب كشور از جمله مصوبات 

اين جلسه بود.

پيگيرى برگزارى
جشنواره مطبوعات غرب كشور

بنا به درخواســت اهالى رسانه استان و مصوبه هيأت مديره 
خانه مطبوعات، طرح جشــنواره مطبوعات غرب كشــور به 
همراه فراخوان جشنواره و هزينه هاى پيش بينى شده براى 
اين جشنواره آماده و تقديم اداره كل فرهنگ و ارشاد استان 
شــد كه متأســفانه على رغم پيگيرى هاى فراوان و نيز قول 
مســاعد جناب آقاى شــاهرخى مبنى بر تأمين 50 درصد 
هزينه، اداره كل فرهنگ و ارشــاد همدان هنوز پاسخى در 

اين زمينه نداده است.

مسئوليت كميته اطالع رسانى 2018
يكى از فعاليت هاى شــاخص خانه مطبوعات استان همدان، 
گرفتن مسئوليت كميته  اطالع رسانى رويداد «همدان2018» 
بود كه به اذعان همه دست اندركارن اين رويداد، موفق ترين 
كميته همين كميته اطالع  رســانى بود كه اين امر مرهون 

زحمات همه اهالى رسانه استان است. 
در همين راســتا مبلغى حدود 150 ميليــون تومان اعتبار 

براى رســانه ها در بحث اجالس 2018
جذب و پس از بررســى عملكرد رســانه ها 
براســاس معيارهاى مشخص شــده، اين مبلغ 
به عنوان كمكى اندك به رســانه از ســوى اداره كل ميراث 
فرهنگى،گردشگرى و صنايع دستى استان همدان پرداخت 
شــد. همچنين با رايزنى و پيگيرى خانه مطبوعات مبلغى 
حــدود صد ميليون تومــان اعتبار براى رســانه ها در بحث 
اجالس سازمان جهانى گردشگرى جذب، كه پس از بررسى 
عملكرد رسانه ها، اين مبلغ توسط شركت سياحتى عليصدر 

به آنان پرداخت شد. 

پيگيرى توزيع عادالنه آگهى ها
در زمينه نيز جلســات متعددى بــا بخش هاى مختلف و 
مديران دســتگاه ها برگزار شد كه خوشــبختانه به تازگى 
بخشنامه اى از سوى استاندار محترم به همه دستگاه هاى 
دولتى ابالغ شــده اســت تا آگهى هاى دولتى را از طريق 
اداره كل فرهنگ و ارشاد اســالمى و براساس تعرفه هاى 

ابالغى به نشريات بدهند.

ساماندهى وضعيت
اعطاى سرپرستى نشريات

به پيشــنهاد خانــه مطبوعات و با همــكارى اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى، قرار شد افرادى كه به گرفتن 
سرپرستى نشــريات سراسرى اقدام كرده  اند، درصورت 
موافقــت خانه مطبوعات اين سرپرســتى بــه آنها اعطا 

شد. خواهد 
خانه مطبوعات در اين زمينه 5 شرط گذاشته كه درصورت 
داشتن اين شــرايط با اعطاى سرپرســتى به افراد موافقت 

مى شود. اين 5 شرط عبارتند از:
1.دارا بودن سابقه مطبوعاتى حداقل 5 سال با تأييديه خانه 
مطبوعات 2.بازنسشته نباشد(بازنشستگان رسانه اى مستثنى 
هستند) 3.داشتن حداقل 50 نسخه توزيع روزانه در سراسر 
اســتان 4. امضاى تعهدنامه به منظور رعايت قوانين مربوط 
به سرپرســتى، اعم از توزيع نشريه، آگهى ها و نيازمندى ها 
5.تمديد درخواســت سرپرستى منوط به ارزيابى عملكرد از 

سوى خانه مطبوعات
متأســفانه اين طرح يك سال اجرا و پس از آن از سوى اداره 

كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان متوقف شد.

پيگيرى صدور كارت خبرنگارى
براى اعضاى باقيمانده

با مصوبه هيأت مديره، ليست خبرنگارى كه هنوز براى آنان 
كارت صادر نشده، احصا شده و درحال حاضر كارت هاى اين 
عزيزان درحال طراحى و چاپ است و خبرنگاران عزيز پس 
از 17 مردادماه مى توانند با مراجعه به دفتر خانه مطبوعات 

كارت خود را تحويل بگيرند.

پيگيرى مشكالت بيمه اى خبرنگاران
در جلســه اى هيأت مديره خانه مطبوعات با مديركل جديد 
تأمين اجتماعى استان مسائل و مشــكالت دفاتر رسانه اى 
اســتان مطرح شــد و خانه مطبوعات پس از جمع بندى در 
نامه اى مشكالت دفاتر را به تأمين اجتماعى استان منعكس 

كرد.
خوشــبختانه درحال حاضر اكثريت خبرنــگاران ثابت دفاتر 

رسانه ها در استان مشكل بيمه اى ندارند.
پيگيرى ساختمان رسانه
و محل توزيع نشريات

در زمينه ساختمان رسانه شهردارى همدان چندين بار قول 
داده است كه متأسفانه على رغم پيگيرى فراوان تاكنون هيچ 
خبرى نشــده اســت. در بحث دكه براى توزيع نشريات با 
پيگيرى هاى صورت گرفته يك باب كانكس از سوى معاونت 
خدمات شــهرى شــهردارى همدان در محوطه سرگذر در 

اختيار خانه مطبوعات قرار گرفته است.

پيگيرى مسائل رفاهى خبرنگاران
در اين زمينه نيز اقدامات شــاخصى از ســوى خانه 

مطبوعات صورت گرفته است كه نمونه آن در بين 
خانه هاى مطبوعات كشور نيست. پيگيرى واريز 

كمك هزينه معيشتى كرونا براى 371 نفر به 
مبلغ 5 ميليون ريال براى هر نفر، پيگيرى 

واريز هديه ده ميليون ريالى اســتاندار 
براى زوج هاى جوان در ســال هاى 

97 و 98، پيگيرى و واريز هديه 
عضو  براى 500  خبرنگار  روز 
خانــه مطبوعــات، پيگيرى 

واريــز هديه معاونــت مطبوعاتى 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى براى بالغ 

بر 200 نفر ازاعضاى، عضو سامانه كشورى خانه 
مطبوعات، پيگيرى توزيع اقالم اساســى با نرخ دولتى 

براى خبرنگاران و اصحاب رسانه و... .

عضويت خانه در مجامع مختلف
بــا پيگيرى هاى صورت گرفتــه، خانه مطبوعات 

اســتان درحال حاضر به عنــوان عضو حقوقى 
شــوراى فرهنگ عمومى اســتان، شوراى 

اطالع رسانى استان، كميته اطالع رسانى 
ستاد اســتانى مقابله با كرونا، شوراى 

سياست گذارى فضاى مجازى و.... 
است.

جلسات با 
مديران دولتى و بخش 

خصوصى
در راســتاى تعامل بــا ادارات و ســازمان هاى دولتى و 

ارتقــاى جايگاه خبرنــگاران و رســانه ها بيش از 30
جلسه با مســئوالن مختلف از اســتاندار، معاونان 

ايشان، فرمانداران، مديران كل و مديران بخش 
خصوصى برگزار شده است.

دفاع از حقوق صنفى 
خبرنگاران

بــا توجه بــه وظيفــه خانه 
راســتاى  در  مطبوعــات، 

دفــاع از حقوق صنفى 
انتشــار  خبرنگاران، 

بيانيه هاى مختلف 
مواقــع  در 

 ، س حســا
ى  پيگيــر

شكايت  وضعيت 
از خبرنگاران و رسانه ها، 

و  رســانه ها  بين  دعاوى  حل 
ادارات دولتى با كدخدامنشى و... از 

جمله كارهايى است كه انجام شده است. 
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امام جمعه همدان:
قلم حق مدار

بر سر منافع مردم
معامله نمى كند

قلم حق مدار بر ســر منافع مردم معامله نمى كند، 
«قلــم» بايد از كانون هــاى زر و زور و تزوير به دور 

باشد.
قرآن كريم برخى قلم ها را مســتحق قسم خوردن 
دانسته است، قلم هايى كه سطر به سطر و واژه به 

واژه اى كه مى نويسند، ارزشمند هستند.
قلمى كه قرآن از آن ياد مى كند بر سر حق معامله  
نمى كند و بر ســر منافع مردم داد و ستدى انجام 

نمى دهد.
 اين قلــم در فرياد زدن حــق كوتاهى نمى كند، 
متعهد به اخالق اســت و اميدآفرينى، نقد كردن و 

مطالبه گرى را دنبال مى كند.
«قلــم» بايد از كانون هــاى زر و زور و تزوير به دور 
باشــد، بيانيه گام دوم انقالب كه از ســوى مقام 
معظم رهبرى ابالغ شده اســت، براى حركت در 
مسير اجراى عدالت است و خبرنگاران بايد در اين 
مسير نقش خود را تعيين كنند و مى توانند بسيار 

مؤثر باشند.
 خبرنگاران صداى كســانى باشند كه نمى توانند 
حــرف خــود را بزننــد، مانند حاشيه نشــينان و 

كم برخوردارانى كه رسانه اى ندارند.
قلم هايى هســتند كه منافع مردم براى آنها مهم 

است و دغدغه فرهنگ دارند.
قلــم آزاد وقتى نقد مى كند، منصفانه مى نويســد 
و بــه جامعه اميد مى دهد و بــر ميزان اعتماد آن 
مى افزايــد؛ زيرا امروز ما نيــاز داريم كه جامعه را 

اميدوار كنيم.
عملكــرد رســانه هاى اســتان در فرهنگســازى 
براى مقابله بــا كرونا قابل قبول اســت و رعايت 
موارد بهداشتى به ويژه اســتفاده از ماسك نياز به 
فرهنگسازى داشــت كه رسانه ها به خوبى از عهده 

آن برآمدند.
در پايان از همه دســتگاه و متوليان مى خواهم به 

وعده هايى كه به رسانه ها داده اند عمل كنند.

حجت االسالم والمسلمين حبيب ا... شعبانى 
نماينده ولى فقيه در استان همدان

خبرنگاران
در كمال صداقت

عمر خود را
صرف خدمتگذارى كردند

17 مرداد سالروز شــهادت خبرنگار شهيدمحمد 
صارمى؛ روز بزرگى است كه آحاد جامعه خدمات 
تالشــگران عرصه خبر و رســانه را ارج مى نهند تا 
راه و رســم حرفه اى و اخالقى آن شهيد گرانقدر و 

آگاهى بخشى به جامعه تداوم يابد.
بخش مهم و قابل توجهى از پاســدارى از حقوق 
مــردم، دفاع از ارزش هاى انقالب اســالمى و بيان 
دســتاوردهاى ارزشــمند انقالب اسالمى در چند 
دهه اخير، مرهون خدمات ارزشــمند و تالش هاى 
صادقانه خبرنگارانى است كه با رعايت اصول اخالق 
حرفه اى در آگاهى بخشى و روشنگرى جامعه ايفاى 

نقش مى كنند.
عزيزانى كه در كمال صداقت و امانتدارى، عمر خود 
را در عرصه خدمتگزارى ســپرى كرده و در مسير 
دستيابى به اهداف متعالى تالش مى كنند و ضمن 
انعكاس اخبار اميدواركننده با انتقادهاى دلسوزانه 

خود منشأ اصالح و بهتر شدن امور هستند.
اينجانب ضمن گرامى داشــت يــاد و خاطره آقاى 
مهدى كاشــى از فعاالن متعهد عرصه رســانه  و 
همچنيــن قدردانى از همراهى و تعامل ســازنده 
خبرنــگاران اســتان در انعكاس دقيــق اخبار و 
همــكارى و تعامل خوب با كميته اطالع رســانى 
ستاد استانى پيشگيرى، كنترل و مقابله با كرونا و 
همكارى خوب در ديگر رويدادهاى مهم كه تنوير 
افكار عمومى را به همراه دارد، اين مناسبت ميمون 
را تبريك  گفته و از يكايك فعاالن اين عرصه تشكر 

و قدردانى مى كنم.
اميدوارم با همكارى هــاى ارزنده اصحاب محترم 
رســانه بتوانيم گام هاى مؤثــرى در ارتقاى نظام 
جمهورى اسالمى و خدمت رسانى بيشتر به مردم 

شريف استان برداريم.

سيد سعيد شاهرخى 
استاندار همدان

تنها دغدغه خبرنگاران 
شفافيت، حق گرايى
و حق جويى باشد
جان نباشد جز خبر در آزمون

هر كه را افزون خبر جانش فزون
 در عصــر اطالعــات و فنــاورى، حساســيت قلم 
روزافزون تر و جايگاه خبرنگاران آزاد و آزاده رفيع تر 
شده است؛ زيرا ايستادن در برابر تغييرات گسترده و 
مهارنشدنى، در شرايط گذر فرهنگى و حفظ شأن و 
حرمت قلم هاى مستقل، آزاد، شجاع، جسور، منصف، 
دقيق، معتبر، جامع و حقيقت گرا رســالت عظيمى 

است كه خبرنگاران واصحاب رسانه به عهده دارند.
در چنين شرايطى، خبرنگارى هنر ارزشمندى است كه 
با ذوق، استعداد، علم، دانش، مهارت، تجربه، با تحقيق 
و تعميق، با خبررســانى دقيــق و معتبر و مبتنى بر 
واقعيت هاى جامعه و بر پايه اصل صداقت، سرعت، دقت 
و صحت و به دور از ابهام، چشم و گوش مردم مى شوند و 

در ايجاد اعتماد عمومى بيش از پيش مى كوشند.
شرايط موجود و بحران هاى ناشى از وضعيت شيوع 
ويروس كرونا، شــرايط ويژه اقتصــادى، در جامعه 
امروز بيش از هر زمان ديگرى ضرورت اعتمادسازى 
و ايجــاد آرامــش در جامعه را تبييــن مى كند و 
اين مســئوليت خطير بى شــك در قلم هاى آزاده 
وآزادانديش خبرنگاران و اصحاب رسانه تجلى پيدا 
مى كند. با تبريك هفته خبرنگار و بزرگداشــت ياد 
شهيد صارمى و شهداى خبرنگار، به همه خبرنگاران 
و اصحاب رســانه كه در هنگامه هاى ســخت اين 
سرزمين هميشه در كنار ملت بزرگ ايران بودند و با 
ياد شهداى رسانه كه در عرصه اطالع رسانى ويروس 
كرونا براى حفظ سالمت ملت بزرگ جان ارزشمند 
خود را در طبق اخالص نهادند و باز هم به قلم، آبرو 
و كرامت صدچندان بخشــيدند، از خداوند سبحان 
سربلندى، سعادت، سالمت و سرافرازى خبرنگاران 

و اصحاب رسانه را مسألت مى نمايد.
با عنايت به افتخار ارتباط نزديك با جامعه رســانه 
و اصحاب خبر كشــور، در جريان و پيگير مطالبات 
برحق اين قشــر فرهيخته هســتيم. اميد است، با 
اســتفاده از فرصت هاى قانونگــذارى در مجلس و 
نظارت بر دولت، بتوانيم شرايطى را ايجاد كنيم كه 
تنها دغدغه خبرنگاران و اصحاب رســانه شفافيت، 
مصلحت جامعه، ارتقاى دانش حرفه اى، حق گرايى 

و حقيقت جويى باشد.
حميدرضا حاجى بابايى

رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات 
مجلس شوراى اسالمى

خبرنگاران
وجدان بيدار
شهر و استان

در حريم واليت:
سوگند به قلم و آنچه مى نويسند

سالم بر...
ســالم بر آنانى كه يــك روز در اختنــاق دوران 
ستمشــاهى فرياد مجاهدان راه آزادى وطن را از 
قعر زندان هاى طاغوت به گوش جهان رســاندند، 
بر آنان كه در ميدان آتش و خون، مظلوميت ياران 
خمينى كبير (قدس) را از بيابان هاى فكه و شلمچه 
و طالئيه تا كوهاى ســر به فلك كشيده كردستان 
پيام آوران حق و حقيقت بودند، در غربت افغانستان 
و حاكميت قرون وســطائى طالبان و يا سرزمين 
مظلوميت بوســنى و هرزگوين و ويرانه هاى حلب 
و حمــا و بوكمال و نبل الزهــراء فرياد مظلومان و 

مجاهدان شدند و در كنار آنان آرميدند. 
كسى كه به خاطر حقيقت يابى و روشنگرى و يا مبارزه 
با فرصت طلبان و گاهى ماجراجويى در راستاى رسالت 
رسانه اى مورد بى مهرى قرار گرفت و كتك خورد يا 
دوربينش شكست و گوشه بيمارستان افتاد اما از پا 
نيفتاد تا صداى مردم وطنش باشد و تا در كوچه پس 
كوچه هاى جامعه بغضى در گلو نماند و نفسى آرام و 

بى ياور، قطع نشود. آرى سالم بر خبرنگار!
روز 17 مردادمــاه در تقويــم جمهورى اســالمى 
ايــران روز شــهادت غيورفرزنــدى از عرصه خبر 
«شــهيدمحمود صارمى» به نام روز خبرنگار مزين 
گشته اســت تا بهانه اى براى پاسداشت تالشگران 

عرصه نشر و بيان حقايق باشد.
خبرنگاران به راســتى تجســم دو فرع مهم از دين 
مبين اســالم يعنى امر به معروف و نهى از منكرند 
و خبرنگاران امانتدار، وظيفه شناس، دلسوز و متعهد 
مصداق بارز اين دو فريضه الهى هستند. خبرنگاران 
وجدان بيدار شهر و استان ما و بيان گر تصوير واقعى 
جامعه خويش اند؛ زيرا همواره حامى و مبلغ ارزش هاى 
دينى بــوده و با مردم زندگى مى كنند و ســالمت 
فرهنگى و فكرى هر جامعه اى، مرهون تالش آنهاست.

اينجانب بر خود فــرض مى دانم كه همواره حامى 
اين عزيزان باشــم و اين روز و هفته را بر ايشــان 

تبريك مى گويم.
برادر و خواهر خبرنگارم روزت مبارك.

احمدحسين فالحى
نماينده مردم شهرستان هاى همدان و 
فامنين در مجلس شوراى اسالمى

خبرنگاران
سربازان
خط مقدم

اطالع رسانى 
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى استان همدان 
در پيامى، روز و هفته خبرنگار را به اهالى رســانه 

استان تبريك گفت.
«خبرنگاران، ســربازان خط مقدم اطالع رسانى و 
آگاه ســازى صادقانه و خالصانه هســتند كه خون 
شــهيدمحمود صارمى نمادى از تالش ايثارگرانه 

اين قشر است.
امــروز كه بــار ديگر اهالــى رســانه، وظيفه 
ســنگين آگاهى بخشى صحيح و مداوم را براى 
در امــان ماندن مــردم عزيزمــان از ويروس 
نشــاط  ايجاد  اميدآفرينى،  و  كرونــا  منحوس 
و روحيه بخشــى به جامعه را بــر عهده دارند، 
بيش  سالمت  جهاد  عرصه  در  خطيرشان  نقش 
از پيش نمايان اســت و بايد از تالش بى دريغ 

كرد. تجليل  دوچندان  آنها 
اينجانــب، روز خبرنگار را بــه تمامى خبرنگاران، 
عكاســان خبرى و نيروهاى تالشــگر رسانه هاى 
اســتان همدان تبريك عرض كــرده و توفيق در 
خدمت، ايمان در عمل و رستگارى در زندگانى را 

از خداوند متعال خواستارم.»

احمدرضا احسانى
مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى
استان همدان
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هميشه براى ديگران مى نويسيم و تنها يك 
روز آن هم هفدهم مردادماه هرسال به بهانه 
گراميداشت روز خبرنگار مجالى فراهم مى شود تا 
اندكى هم براى خودمان از شرايط كارى گرفته تا 
موقعيت هاى متعدد چگونگى پيمودن مسير در 
روزمرگ ها ...!
مسئوليت ما خبرنگاران انعكاس رخدادهايى است 
كه قابليت خبر شدن و اطالع رسانى به جامعه 
را دارد. الزمه خبرنگار خوب بودن، داشتن علم 
و دانش، تجربه و جسارت است تا در كنار آن با 
سرعت، دقت و صحت، كه 3 اصل مهم در كار 
خبرى است بتواند موفق عمل كند.

نوشتارى كه در قالب ويژه نامه پيش روى 
شماست، برگرفته از مطالبى با موضوعات 
مختلف است كه در قالب خاطره گويى و توصيه 
پيشكسوتان رسانه، آخرين وضعيت مطبوعات 
استان، گفت وگوهايى با كارشناسان رسانه و 
برخى مديران، بررسى وضعيت اجرايى سند 
اطالع رسانى، نقش خبرنگاران در توسعه استان، 
خبرهاى برگزيده وضعيت فعاليت هاى خبرى در 
شهرستان ها، خبرنگاران تخصصى و ... است.
اين ويژه نامه حاصل تالش مشترك بين اعضاى 
خانه مطبوعات و روزنامه همدان پيام است كه 
فضايى را رقم زد تا با مشاركت و بهره بردن از 
قلم همكاران و همراهان رسانه در استان همدان 
محتواى درخور توجه گردآورى شود. 
در روزگارى كه از آن به عصر اطالعات و فناورى 
نام مى برند، قطعا نقش خبرنگار به عنوان ابزار 
اطالع رسانى، نقشى حياتى و انكارنشدنى دارد. 
در دنياى كنونى با وجود فناورى هاى ارتباطِى 
پيشرفته و متعدد در امر دستيابى سريع به 
اطالعات و منابع مختلف و با وجود درگيرى هايى 
كه به طور آشكار در بيشتر نقاط اين كره خاكى 
فراگير شده، كسب اطالعات صحيح و قابل 
اطمينان، تنها از راه خبرنگارانى درست كار شدنى 
است. خبرنگاران كه از مهره هاى اساسى اين 
مهم به شمار مى آيند. روز خبرنگار روز نكوداشت 
قلم، كرامت رسانه و روز عهد دوباره  براى انتشار 
دانايى و تكثير همدردى در راستاى فطرت انسان 
و ارزش هاى واالى الهى است اين روز بر همه 
فعاالن اين عرصه گرامى باد.

طليعه 

https://t.me/Hamedanpayam
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ويژه هفته خبرن

مردادماه 1399
مردادماه 1399ويژه هفته خبرنگار و رسانه

 در آستانه 
سال 97 خبرنگار  روز 
گرانــى كاغذ نگرانــى عمده 
اهالى مطبوعات اســتان بود، همدان 
پيــام با تيترى به نقل از مدير خانه مطبوعات 
اســتان به اين موضوع واكنش نشــان داد و در مورد 

احتمال تعطيلى قريب الوقوع مطبوعات هشدار داد.

در ســتون مهم 
راســت  ســمت 

صفحــه دوم همــدان 
پيام در همين روز مقاله اى از يكى از 
پيشكسوتان مطبوعات استان منتشر 
شــد كه از مشكالت اقتصادى رو به 

فزونى خبرنگاران گاليه داشت.
لزوم حمايت از كاالهاى توليد داخل، 
توليد برق در نيروگاه مفتح، تعطيلى 
بعضى از پروازهاى فرودگاه همدان، 
مشكالت تيم پاس، طرح آرام سازى 
بلوار ارم و اختالفات بر سر پرشمارى 
كنســرت در همــدان و كمبود آب 
برخــى از ديگر مســائلى بودند كه 
در روزهاى بعد از مرداد آن سال در 

رسانه هاى استان بازتاب داشتند.
هفدهم مرداد ماه سال 97 سرمقاله 
همــدان پيام به مشــكل تعرفه هاى 
قديمى آگهى براى رسانه ها پرداخت 
و ضعــف اطالع رســانى در دولــت 
و معايــب جلســات بيــان عملكرد 

يك سويه را تشريح كرد.
همان روز قرار بود سخنان استاندار در 
مراسم رسمى روز خبرنگار در سالن 
شهداى استاندارى به طور مستقيم از 
صداوسيما پخش شود كه به سبب 
تالقى با زمان پخش اخبار منتفى 
شــد، از نكات جانبى آن مراسم 
نژاد  درويش  سخنان  همچنين 
مديركل وقت فرهنگ و ارشاد 
همدان خطــاب به نيكبخت 
اســتاندار آن زمــان بود كه 
استاندار  حكومتى  حكم  خواســتار 

براى پرداخت مطالبات رسانه ها شد.
اگر بخواهيم جلوتر رفته و چشــم اندازى اجمالى از عناوين 

رســانه ها در روزهاى بعد داشته باشيم، بايد به برخى موارد مانند لزوم 
تغيير الگوى كشت در راستاى ممانعت از كاشت محصوالت آب بر، مشكالت 
معلمان حق التدريس، سخنان عادل آذر رئيس وقت ديوان محاسبات مبنى 
بر ثبت ســند 70 ملك دولتى به نام يكــى از مديران، پيگيرى ايجاد دفتر 
نمايندگى وزارت خارجه در همدان، برگزارى جشــنواره مد و لباس غرب 

كشور و ثبت تويسركان به عنوان شهر ملى منبت اشاره كنيم.
خواهرخواندگى همدان و شــهر بم در روز 16 مرداد و دستور رئيس جمهور 
به وزير ارتباطات براى در نظر گرفتن اينترنت پرسرعت براى خبرنگاران دو 

مورد از تيترهاى منتهى به روز خبرنگار سال 98 هستند.

قبل و بعد از كرونا بر رسانه ها چه گذشت؟

همدان پيام پيشتاز اطالع رسانى 
در استان

گراميداشت روز خبرنگار زير سايه كرونا

در مرداد ماه آن ســال جشــنى به 
مناســبت روز خبرنــگار در مجتمــع 
عين القضات برگزار شــد و شهردار همدان 
بر جايگاه مهم رســانه ها در انعكاس رويدادهاى 
2018 تأكيد كرد، مديرعامل خانه مطبوعات نيز در همين 

مراسم پيگير واگذارى ساختمان رسانه شد.

ارتقاى همدان پيام
به سطح نشريات ملى

در ستون ســرمقاله همدان پيام در روز هفدهم مرداد سال 
98 از ارتقاى اين روزنامه به نشــريات سطح ملى خبر داده 
شد و به ميمنت اين خبر همدان پيام در ايام هفته خبرنگار 
همان سال تخفيف 80 درصدى براى انتشار تبليغ توليدات 

داخلى در نظر گرفت.
همان ماه نشستى باهدف بررسى چالش هاى رسانه اى استان 
با حضور يداهللا طاقتى احســن ســردبير همــدان پيام، على 
ثقفى مدير پايــگاه خبرى «همدان نيــوز»، مهدى طاهرى 
فعال رســانه اى و برخى از ديگر اهالى رسانه استان در دفتر 
خبرگزارى ايرناى استان برگزار شد و پاره اى مسائل و مشكالت 

فعاليت رسانه ها موردبحث و بررسى قرار گرفت.
در آن روزها عكسى از شاهرخى استاندار تازه منصوب همدان 
در حال عكاســى از برخى اهالى مطبوعات منتشــر شد كه 
اكثريت رسانه ها آن را منتشر كرده و اين اقدام نمادين استاندار 

را نشانگر رويكرد رسانه اى وى دانستند.
طى روزهاى بعد همدان پيام با انتشار ويژه نامه هاى فرش 
و كشــاورزى و همچنين ويژه هاى اقتصاد 
شهرستان هاى استان، دستور 
مبنى  خود  كار 
به  پرداختن  بر 
و  توليد  مســئله 
دنبال  را  اشــتغال 

كرد.
بين المللى  همايــش 
دفــاع  ابريشــم،  راه 
آمــار  از  توصيفيــان 
سوم  گام  استان،  اشتغال 
كاهش تعهــدات برجامى، 
ديدار شــاهرخى استاندار با 

استان  و مســائل پيــاده راه اكباتان سمن هاى 
تيترهاى عمده همدان پيام و برخى رسانه هاى ديگر استان 

در روزهاى بعد بودند.
با يــك فلش بك بــه شــهريورماه 98 شــاهد برگزارى 
بزرگداشــت حكيم هزاره ها هســتيم كــه در مركز توجه 
رســانه ها قــرار مى گيرد و پــس از آن مســائلى از قبيل 
آسفالت محوطه باســتانى هگمتانه، قطع يارانه ثروتمندان 
و جشنواره شهروند برتر موردتوجه تحريريه همدان پيام و 

برخى رسانه هاى ديگر استان قرار مى گيرد.
انتشار ويژه نامه هاى مبل و منبت مالير و تويسركان و ويژه 
هفته دولت به تفكيك شهرستان ها در روزهاى بعد مدنظر 

همدان پيام قرار مى گيرد.
آغاز مطالعات قطار شــهرى همدان و نقد و نظرها پيرامون 
ارجحيــت تراموا يا مترو، راه اندازى موزه در خانه پوســتى 
زاده، مشــكالت ســد تالوار، راه آهن فامنين-تاكســتان، 
برگزارى راهپيمايــى اربعين تيترهاى مهم همدان پيام در 

روزهاى منتهى به مهرماه 98 هستند.
گرانى لوازم التحرير در آســتانه سال تحصيلى جديد، پرواز 
جت ياسين از پايگاه نوژه، مباحث مرتبط با عمارت جنت، 
وعده معاون وزير نفت مبنى بر افتتاح پتروشيمى هگمتانه 
در بهــار 99 ديگر محورهاى مهم در صفحات همدان پيام 

طى روزهاى مهرماه 98 هستند.

روزهاى ملتهب آبان ماه
پس از آن در آبان ماه ويژه نامه كودك و نوجوان همدان پيام 
با پرداختن به جشنواره تئاتر مدنظر تحريريه اين نشريه قرار 
مى گيرد همچنين جشنواره انگور مانيزان مالير نيز در يك 

شماره ويژه مستقل بررسى مى شود.
تصويب كالن شهرى همدان، طرح مسكن ملى دولت و گرانى 
بنزين و دســتورات دولت براى ممانعت از گرانى ها و سپس 
بروز ناآرامى هاى بعد از آن عمده تيترهاى پيام و رسانه هاى 

استان در آبان ماه 98 است.
آذرمــاه اولين موارد جان باختن شــهروندان بر اثر ابتال 

به نوعى آنفلوانزا در رســانه هاى استان طرح مى شود 
و دهم آذرماه آغاز فعاليت ســتاد انتخابات استان به 

صدر اخبار مى آيد.
جشــنواره حبيب حرم و كنگره آيت اهللا تالهى دو مورد 

ديگر از برنامه هاى فرهنگى آن ايام هســتند تا روز مهم 
14 دى كه با ترور ناجوانمردانه ســپهبد قاسم سليمانى 

پرونده مذاكره با آمريكا و حرف وحديث موافقان و مخالفان 
تا اطالع ثانوى بسته مى شود.

تشييع ميليونى سردار مقاومت 16 دى بر جلد همدان پيام 
مى آيد و تيتــر اصلى آن روز همدان پيــام عبارت معنادار 
«برجام تمام» انتخاب مى شود كه اشاره به برداشتن آخرين 

گام تعهدات برجامى ايران دارد.
همدان پيام پس از آن حداقل در پنج شــماره خود تيترهاى 
جلد را به ســردار شــهيد اختصاص مى دهد و ايــن به غيراز 
مطالب داخلى، مصاحبه ها و مقاالتى اســت كه در اين نشريه 
توليد مى شود تا يكشنبه 22 دى ماه كه ساقط شدن هواپيماى 
اوكراينى بار ديگر توجه همه رسانه ها را به خود جلب مى كند 
و مطلبى در همدان پيام منتشــر مى شود كه ورود آن اشاره به 

خبرهاى ناخوشايند پى در پى آن روزهاست.
در همان ايام و در روز 21 دى ماه حادثه اسيدپاشى عجيبى 
در همــدان رخ مى دهد كه انگيزه عامل آن در گزارشــات 

رسمى، سياسى و روانى اعالم مى شود.
رد صالحيت 129 داوطلب انتخابات در اســتان 23 دى ماه 
بــه صدر اخبار مى آيد و 26 دى تشــييع پيكر چهار قربانى 
همدانى پرواز اوكراين بر صفحه يك همدان پيام مى نشيند.

آنفلوانزا جاى خود را 
به كرونا مى دهد

اوايل بهمن ماه بار ديگر گزارشاتى پراكنده از آنفلوانزاى قاتل 
در رسانه هاى استان منتشر مى شود.

در همين ايام همدان پيام همچنان گردشــگرى را به عنوان 
يكى از اصلى ترين محورهاى توســعه اســتان ذيل باالترين 
عناوين خود دنبــال مى كند و ويژه نامــه صنايع كوچك و 
متوســط و ضميمه ويژه «رونق توليد» نيز با هدف تقويت 

اقتصاد استان منتشر مى شود.
اســتقرار يكهزار و 287 صنــدوق رأى، 590 پــروژه فجر 
انقالب، ليســت نهايى 179 نفره داوطلبان تائيد صالحيت 
شــده، ويژه نامه فجر ســليمانى به تفكيك شهرستان هاى 
اســتان برخى از فعاليت هاى بعدى همــدان پيام در زمينه 
توليد محتوا طى روزهاى بعد هســتند تا 24 بهمن كه آغاز 
رقابت انتخابات اســت و از آن زمان در 8 شــماره روزنامه و 
يك شــماره فوق العاده انتخابات، معرفى كانديداها در رأس 
محتواى توليدى همدان پيام و اكثر رســانه هاى استان قرار 
مى گيرد تا زمان اعالم نتايج و مشــاركت 45 درصدى مردم 
اســتان كه اهميت درج در صفحات نخست رسانه ها را پيدا 

مى كند.
از سوم اســفندماه 98 كه اعالم رسمى اولين موارد ابتال به 
كرونا در كشور است تا همين امروز يعنى به مدت نزديك به 
شش ماه روزى نبوده كه كرونا در صفحات نخست و صفحات 

داخلى همدان پيام و ســاير رسانه ها مطرح نباشد، بطوريكه 
اين روزنامه با انتشار ويژه نامه تخصصى از زواياى مختلف 

و در گفتگو با كارشناسان به شيوع  ويروس كرونا  
و پسا كرونا پرداخت.

 در اين زمينه  صدالبته رســانه ها 
گريزى از اين مســئله مهم 

و بى ســابقه ندارند و 
آنچه  شــايد 

رسانه هاى 
ن  ســتا ا

كشــور  و 
در ايــن ايــام 

منتشــر مى كنند به عنوان برگ هايى از تاريخ يك 
بحران و پاندمى كم سابقه طى ساليان آتى موردبحث و بررسى 

پژوهشگران قرار بگيرد.
به هر روى ايام مردادماه كه مقارن با گراميداشــت ســالروز 
شــهادت شهيد صارمى و بزرگداشــت فعاليت خبرنگاران و 
اهالى رسانه است امســال زير سايه كرونا و محدوديت هاى 

اجتماعى برگزار مى شود.
اهالى رســانه در استان و كشور همچون عموم مردم، داغدار 
مــرگ تلخ و تدارك ناپذير برخى همكاران و بســتگان خود 
هستند و شرايطى ويژه بر رسانه ها حاكم است كه از سويى 
تحت فشــارهاى بى ســابقه اقتصادى قرار دارند و از سوى 
ديگر الزام دارند كه در اين روزهاى ســخت همراه جامعه و 
پيش قراول اطالع رســانى شفاف و صادقانه باشند تا به يارى 
خداوند و همت مسئوالن، عزم ملى آحاد ملت محقق شده، 
پرونده بيمارى كرونا بسته شود و روزهاى بهترى براى همه 

مردم فرا برسد.
تا آن روز اهالى رسانه نيز تاريخ جشن خود را به ضربان 
دلهــاى نگران همه مردم گــره خواهند زد و در همان 
حال كه لبخند پر مهر و نگاه نواشــگر را به مخاطبان 
ارزانــى مى دارند، در خود خواهند گريســت كه بار 
هســتى را تحمل بايد، مرگ امان ندارد اما زندگى 
با پرتو انوار درخشــان خود دوباره لبخند خواهد 

زد و رامش و آرامش سهم صابران خواهد بود.
سوگواران در ميان سوگواران

قاصد روزان ابرى، داروگ! كى مى رسد باران؟
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حضورتان در صداوسيما به چه شكل بود؟
بنده دقيقا 16 ارديبهشــت ســال 79 به عنوان تهيه كننده در 
صداوسيما استخدام شدم. آن زمان صوفى رئيس مركز همدان 
بود. شــهريور 79 تهيه كننده برنامه هاى زنده شدم. نخستين 
برنامه زنده اى كه ساختم برنامه دهمين اجالس نماز بود. سال 
80 شــبكه استانى سيما راه افتاد كه همانجا مدير توليد سيما 
شدم. ما 2 نفر بوديم، روزى 8 ساعت براى شبكه استان برنامه 
مى ساختيم. تقريبا وجب به وجب اين مركز را من حفظم از بس 

كه من اينجا برنامه ساختم. 
اكنون براى مركز همدان توليد خيلى ســخت شــده چون هم 
نيرو و هم پولش را نداريم. ما حاال خيلى ناراحتيم كه نمى شود 
دوباره اين كارها را ساخت. آن زمان آقاى مجتهدى مدير توليد 
بود و از مشهد  مى آمد، معاون سيماى همدان شد كه ما خيلى 

چيزها از ايشان ياد گرفتيم. پس از بازنشستگى تقريبا 3 ماهى 
جاى ايشان نشســتم تا از مرخصى هايش استفاده كند. حكم 
معاونت ســيما نگرفتم ولى همه كارهاى معاونت با من بود تا 
اينكه فردى به عنوان معاون سيماى همدان معرفى شد. به جاى 
آقاى صوفى هم آقاى رشــيد به همدان آمد كه اتفاقاتى افتاد 
و آقاى حيدرى به جايشــان آمد. آقــاى حيدرى فرد جديدى 
را به عنــوان معــاون آورد كه حاال مجرى برنامه هايش اســت. 
من يك روز در اتاقم نشســته بودم كه آقاى صادق صيادى از 
بچه هــاى خوب همدان آمد و گفت: اين آقا چى مى گه؟ گفتم: 
چى مى گه؟ گفــت: مى گه وقتى داريد واليبال پخش مى كنيد 
طرف كه داره اسپك مى زنه فيكس كنيد، حديث امام صادق(ع) 
بياوريد كه قهرمان ترين شما با تقواترين شماست نه آن كسى 
كه داره اسپك مى زند! همانجا من استعفايم را نوشته و زدم به 
ديوار، گفتند براى چى؟ گفتم ســوال نداره، من توى اين شهر 
آبرو دارم همه من را در اين شــهر مى شناسند از روستا بگير تا 
شهر، چون من همه روستاها رفته بودم تا بعد كه به صدا و 

سيما آمده بودم، گفتند نمى شود.
يادم هســت رفيقى داشتم به نام عباس اذكايى كه براى 
فيلم هاى حاتمى كيا دكور مى ساخت. در فيلم روبان قرمز 
با در اثر انفجار از ناحيه 2 پا مجروح شــد و تا آخر عمر 
روى وليچر نشست. من ايشــان را از خانه با ويلچرش 
مــى آوردم و مى بردم. يك روز پس از اســتعفا به اتاق 

تدوين رفتم، ديدم ايشان دارند يك كپشنى را كار مى كنند كه 
يك شــمعى نورش تكان مى خوره، كنارش نوشته شبكه براى 
برگزارى نماز جماعت 5 دقيقه تعطيل است، گفت معاون اين 
دســتور را داده اســت. پس از اذان گفتم عباس اين چه كارى 
است، تو رو قرآن پاكش كن. گفت به من چه معاون گفته! رفتم 
پيش معاون گفتم اجازه ميــدى من اين 5 دقيقه  رو پر كنم؟ 
شــما اين كار رو نكن، مگه ميشه شبكه رو تعطيل كرد!؟ گفت 
نه آقا مردم بايد بروند نماز جماعت، گفتم اجازه بده من پر كنم. 

گفت باشــه هر كارى خواستى بكن. رفتم از مساجد 
نماز جماعت ضبط كردم. آمديم به جاى اين 

5 دقيقــه نماز جماعت پخــش كرديم و 
همين سبب شد كه تمام شبكه ها هم 

نماز جماعت پخش كردند. 
به دليل مشكالتى كه با مديران وقت 
داشــتم، پس از 6 مــاه كه در حوزه 
ســيما مســئوليتى نداشــتم و كار 
نمى كردم، به توصيه آقاى مجتهدى 
خدمت آقاى صوفى در تهران رفتم. 
و  صداوسيما  برنامه  معاون  صوفى 
بود.  صداوســيما  رئيس  ضرغامى 
آقاى صوفى گفت چى شده؟ گفتم 

حاجى ظاهــراً از من اونجا 
كارى  ديگــه 

برنمياد. مى خواهم برگردم تهران، ايشــان به تقدس نژاد معاون 
ادارى مالى وقت نامه اى نوشــتند و اعالم كردند 1385/2/16
محل كار من اتاق آقاى صوفى معاون مشاور است. آمدم اينجا 
تســويه حســاب كردم و بدون خداحافظى به تهران رفتم 2 تا 
شبكه راه انداختم. زمانى كه آقاى صوفى معاون برنامه ريزى بود، 
مديركل نظارت و ارزيابى برنامه شبكه هاى استانى شدم سپس 
آقاى صوفى رفت معاونت صدا، بنده هم رفتم آنجا 2 تا شــبكه 
راه انداختيم، يكى شبكه راديويى نوا كه از ساعت 12 شب تا 6
صبح بود و آوا از 6 صبح تا 12 شــب بود. سال 90 شبكه راديو 
نمايش را راه انداختم كه 300 تا از بازيگرهاى سينما مى آمدند 

و با همكارى مى كردند.

پس از جابه جايــى آقاى صوفى، 
از ســال 1394 تا 1395 به مركز 
صبا رفتم و مدير گروه مركز صبا 

انيميشــين شدم. از 94 تا 95 من حدود 25 پروژه 26 قسمتى 
براى بچه ها با كمك شركت ها ساختم تا اينكه دستور دادند از 
آبان 96 من دوباره به همدان بيايم. پس از گذشــت ده سال از 
85 تا 96، به همدان برگشــتم و حاال حدود 2/5 سال است كه 

در خدمت دوستان در همدان هستم. 
 به طور كلى از آمدن به صداوســيما راضى 

هستيد؟
اكنــون كــه همــكاران ســابق در 
جهادكشــاورزى را مى بينم كه در 
چه چيزهايى متنعم هستند، نه! 
ولى من فوق ليســانس ادبيات 
فارســى خواندم و زمانى هم كه 
ليسانس مى گرفتم، شعر مى گفتم 
و كتاب مى نوشتم. 2 تا كتاب دفاع 
مقدســى دارم. يكى از آنها كتاب 
سال دفاع مقدسى شد. خيلى به 
اين كارها عالقه دارم يك 
رمــان دارم كه تا حاال 
8 فصل آن را نوشته ام 

و يك رمان مدرن اســت. وقتى ما توليد خودمان را روى آنتن 
مى بينم لذت بخش است. وقتى برنامه شبانه در سال 1380 در 
ســيما راه افتاد به من گفتند شما چون سابقه برنامه شبانه در 
صدا را داريد، اين كار را در ســيما انجام دهيد. برنامه فانوس را 
ساختيم كه اين برنامه چون هم زمان با آغاز شبكه استانى بود، 
مورد اســتقبال مخاطبان قرار گرفت تا جايى كه حتى برخى 

مغازه هاى بزرگ استان اسم مغازه را فانوس گذاشته بودند. 
 كار خبرنگارى هم كرديد؟

بله، يك برنامه در همدان به اســم در شهر ساختيم. در يكى از 
قســمت هاى اين برنامه با عنوان نامحرم ترين چشم با دوربين 
مخفى مى رفتيم و فيلم عروسى هايى كه تو بازار فروخته مى شد، 

مديركل صداوسيماى مركز همدان:

با سعيد 
حجاريان به 
دندان پزشكى 
على تاجرنيا 
مى رويم

تصوير مى گرفتيــم و گفتيم تمام 
عروســى ها  توى  كه  دوربين هايى 
فيلم ضبط مى كنند در اختيار افراد 
سودجو مى گذارند. پس از آن نيروى انتظامى براى ما لوح تقدير 
فرستاد كه شما موجب شديد اين حس در مردم ايجاد شود كه 
هر دوربينى در عروســى ها نرود، و از آن پس مردم دوربين ها را 

در مراسم ها مى گرفتند و مى شكستند. 
 در راديو، خبرنگار حج شدم كه به يادگار همه را نگه داشته ام، 
2 بار مدينه رفتيم مدينه اول و مدينه دوم. چون بايد از ابتداى 
ورود زوار تــا انتها مى بوديم گزارش هاى مختلفى داشــتيم كه 
بســيار مورد اســتقبال گرفت. در حوزه انتخابات بيشتر اوقات 
خودم خبرنگارى كــردم، در برخى بحران ها هم مثل فتنه 88
يا سال 96 در همدان، يا زلزله كرمانشاه كار خبرنگارى كردم.

 كار خبرنگارى لذت بيشترى دارد يا كار توليد؟
خبرنگارى هم يك نوع توليد است، وقتى من مدير توليد بودم 
فيلم سينمايى عارف قزوينى را ساختيم، 5 قسمت مستند فاخر 
ســاختم؛ دوربين را به خانه شــجريان برديم، ايشان مى گفت 
تصوير من را پخش نكنيد تنها صدايم پخش شود. يك ابتكارى 
به خرج داديم، اينكه اســاتيد ســاز و آواز كــه از آنها مصاحبه 
گرفته مى شد، واكنش هايى جلوى دوربين داشتند، همه را روى 
صداى شــجريان گذاشتيم. براى فيلم ســينمايى شاعر ناتمام 
كــه درباره عارف قزوينى بود، مــن توبيخى گرفتم. به نظر من 
عارف قزوينى همين آهنگران امروزى است ولى او براى انقالب 

مشروطه مى خواند. 
كار توليد در رســانه كار گسترده  اى اســت و هر چقدر كه كار 
انجام دهى باز هم جا دارد. ما بايد همه را هم فيلم كنيم. در اين 
سال ها فيلم هاى مستند خوبى ساختيم؛ مثل كارى كه به تازگى 

براى تاالب آق گل ساخته شده است يا مستند آماداى. 
 گرايش سياسى شما چيست؟

من بچه انجمن اســالمى دانشجويان بودم. با آقاى على تاجرنيا 
رفيق خيلى صميمى هســتم. با ميثم سعيدى و آقاى خانجانى 
كه زمانى ســخنگوى عبدا... نورى در وزارت كشور بود، ارتباط 
دارم. مــا يك هيأت مكتب شــهدا در تهــران داريم كه همان 
هيأت دانشــگاه تبريز اســت. خانجانى مداح هيأت است. اينها 
همه رفيق هاى من هســتند. درســت اســت كه در فتنه 88
كتك خوردند و من هم از آنها شــاكى بودم اما خانواده آنها را 
ما نگهدارى مى كرديم چون آنها يك سال زندان بودند. ارتباط 
بسيار خوبى با هم داريم. دندان هايم را هم على تاجرنيا درست 
مى كند، چون دندان پزشك است. با سعيد حجاريان به مطب او 
مى رويم. اين افراد نقد دارند ولى برانداز نيستند، ما با براندازى 

مشكل داريم.
 يعنى شما اصالح طلبيد؟

من خط قرمزم آقاســت. اگر فرد اصالح طلبى، حرفى خارج از 
مواضع رهبرى بزند با او بحث مى كنم. ما يك حزب داريم به نام 
كانون دانش آموختگان دانشــگاه تبريز كه در كتاب احزاب هم 
ثبت شــده، من هيأت امناى اين مجموعه هستم. با هم بحث 
مى كنيم، جلســه مى رويم، نشست ساالنه هم برگزار مى كنيم. 
در بسيارى از مسائل ديدگاهم باز است، حتى در شبكه استانى 
اصًال نگاه بســته اى ندارم. به پيشرفت و توسعه و حقوق مردم 
اعتقاد دارم. اصال آدم بســته اى نيستم ضمن اينكه حد و حدود 
خودم را هم رعايت مى كنم. به رهبرى واحد بسيار اعتقاد دارم، 
ما پيشرفت هايى تحت لواى رهبرى داشتيم. اگر مشكالتى هم 
داشتيم، چون گوش به حرف نداديم. حاال من نمى دانم شما به 

اين اصالح طلب مى گوييد يا اصولگرا!
 اين طور كه من فهميدم بيشتر دوستانتان اصالح طلب 

هستند.
خوب من دوســتان اصولگــرا هم زيــاد دارم. ارتباطى كه من 
با حــوزه علميه دارم، كدام مديركل در اســتان دارد! مثال من 
دوســتانى دارم كه ســالى حداقل يك بار نماز را پشت سر آقا 
مى خوانيم. اين مثل مشهد رفتنمان است، يا هاشمى رفسنجانى 
كه فوت كرد ما همه جمع شديم رفتيم خانه هاشمى رفسنجانى 

چون مهدى هاشمى را من از دوران جنگ مى شناسم.
 هاشمى را قبول داشتيد؟

اواخر نه، ولى ابتدا به عنوان سردار سازندگى قبول داشتم. آقاى 
هاشمى مى خواســت در متمم قانون اساسى رئيس جمهور را 
مادام العمر كند، ما بلند شديم با اتوبوس تا جلوى مجلس رفتيم 
و 2 شــب در آنجا خوابيديم كه بــه اين قانون اعتراض داريم و 
قانون هم نشد. ما همه حرف هاى هاشمى را قبول نداشتيم ولى 
يادتان باشــد خود آقا هم گفت بــراى من هيچ كس مثل آقاى 

هاشمى رفسنجانى نمى شود.
 سال 96 در انتخابات رياست جمهورى به چه كسى 

رأى داديد؟
كانديد ما آقاى قاليباف بود، حسم اين بود كه اگر آقاى قاليباف 
مى مانــد حتماً رأى مــى آورد و آقاى روحانــى رأى نمى آورد. 
اين يك اشــتباه بود كه آقاى قاليباف به نفع آقاى رئيسى كنار 
كشيد چون رئيســى رأى نمى آورد. آقاى روحانى در مديريت 
اســتراتژيكى نظام كار كرده بود، رأى ما از قاليباف به روحانى 

برگشت و اين جزو اشتباهات استراتژيك آقاى قاليباف بود.
 فكر مى كنيد آقاى روحانى موفق عمل كردند؟

شايد از من كمتر برنامه اى ديده باشيد كه يك مديركل استانى 
را زير ســؤال برده باشــيم شايد پرســش كرده باشم ولى زير 
ســؤال نبرده ام؛ مثًال حاال شنبه ها برنامه ايسوا را داريم، حسابى 
پرسش مى كنيم. مثًال رئيس بانك مركزى چرا وام هاى بچه هاى 
كرونايى را نداديد؟ پرسش مى كنيم چون بخشى از آن را عمل 
نكرده ولى زير ســؤال نمى بريم، چون هر كس در نظام ما مدير 
مى شــود عقيده اش اين است كه مى خواهد كار كند، آن كسى 
كه مى خواهد كار كند زود لو مى رود ما حاال در اســتان همدان 

آدمى نداريم كه نخواهد كار كند. 
به نظر من آقاى روحانى نيامد كــه اقتصاد را خراب كند اصًال 
به نظر من اقتصاد امــروز ايران به روحانى ربطى ندارد. من فكر 
نكنــم هيأت دولــت نخواهد كار كند و بخواهــد كمر مردم را 

بشكند، مديران استانى هم به همين صورت.
 تحليلى وجود دارد كه مى گويند آقاى دهقان با مديران 
استان خيلى رفيق است، به نظر شما اين گونه است يا خير؟ 
در كار رسانه مرز رفاقت با مديران تا كجاست بايد خيلى 

رفيق شوند يا فاصله شان را حفظ كنند.
من دلم مى خواست آقاى آزادبخت به اين پرسش جواب مى داد، 

ايشان تحليل خيلى خوبى درباره من دارد.
 من دردى نســبت به مديران اســتان دارم و به آنها مى گويم 
شــما آن دنيا بايد هزار بار جواب بدهيــد. چرا؟ چون آدم هاى 
رسانه اى نيستند و ســواد رسانه اى ندارند. به آنها مى گويم من 
آئينه شما هستم، هر كارى كرديد، مثًال اگر اينجا را بيل زديد، 
بياييد بگوييد. شما نمايندگان نظام هستيد درباره اين موضوع 

هم خيلى دغدغه دارم. 
من از روز نخســتى كه آمدم، داد زدم كه ما روابط عمومى همه 
ادارات هســتيم، ما شبكه استانى سيما هســتيم با اين شعار 
كه به نظر ما در اســتان كسى نيســت كه نخواهد كار كند مگر 
اينكه عكس آن اثبات بشــود، مثًال من حدود يك سال نماينده 
كبودراهنــگ و بهار در مجلس دهــم را روى آنتن نبردم، براى 

اينكه مى دانستم كه او داشت چه كارى مى كرد! 
 عملكــرد خودتان را در اين حدود 3 ســال چطور 

ارزيابى مى كنيد؟
من فكر مى كنم رويكرد مردم نســبت به شبكه استانى با همه 
نداشــته هايم عوض شده اســت. باور كنيد برخى اوقات از نظر 
درآمد صفر صفريم و هيچ پولى نداريم ولى بچه ها كار مى كنند. 
توى اين مدت كار بزرگى نتوانستيم انجام دهيم اما خاكريز به 

خاكريز پيش مى رويم. 
 يك خبر خيلى براى شما حاشيه ساز شد، گزارشى كه 
در 20:30 از آموزش و پرورش پخش شد و با واكنش هاى 
مختلفى مواجه شد و شما از رسانه ها نيز شكايت كرديد؟
البته رسانه اى كه ما شكايت كرديم خيلى بى انصافى كرد، ما كه 

قشر معلم ها را زير سؤال نمى بريم.

 معلم ها واكنش تندى داشتند!
من حتــى حاضر شــدم در راهپيمايى معلم ها شــركت كنم 
و برايشــان حرف بزنم كه خود آمــوزش و پرورش گفت نه ما 
خودمان جمعش مى كنيم. يك ظلمى در حق خانواده اى شده 
بود كه پدر و مادرش رفته بودند به چند جا مراجعه كرده بودند 
مدرســه، آموزش و پرورش ناحيه، آمــوزش و پرورش كل و به 
نتيجه نرســيده بودند. آمدند اينجا، گفتم با مسئوالن آموزش 
و پــرورش برويد آنجا و گزارش بگيريــد، كه به اتفاق بچه هاى 
ناحيه رفته بودند در آن مدرسه و رئيس مدرسه گفته بود مگر 
چاقو خورده! چيزى نشده است. ما همان حرف را پخش كرديم 
و گفتيم ببخشــيد آقاى معلمان و آقــاى مديران، يك عده اى 
هستند كه اين گونه فكر مى كنند و شما را خراب مى كنند. قصد 
تخريب معلمان را كه نداشتيم. ما رفتيم كه معلمان مراقب يك 
چنين كســانى در بين خودشان باشند، جلوى دوربين به جاى 
عذرخواهى چنين حرفى زده! مشكل ما آن كاريكاتور بدى بود 
كه آن روزنامه زد. دقيقا عكس خود من بود، من هميشــه آرم 
صداوســيما كنار كتم بود. كت و شلوارش اصًال مال خودم بود 
و به جاى ســرم يك دوربين گذاشته بود و يك بيل هم دستم 
داده بــود، حتى مقاله اى هم كه چــاپ كرده بودند زنگ زدم و 
گفتم شما كه اين را نوشته ايد اصال به من زنگ زديد و قضيه را 
پرسيديد! عين همين برخوردى كه من با ديگر مديران استانى 

مى كنم و من براى هر حركتى يك اسنادى دارم.
 شايد كمى روحيه انتقادپذيرى شما پايين است؟

اينكه حرف بدى است، شما داريد يكطرفه مى رويد و كاريكاتور 
هم چاپ مى كنيد ســپس بگوييد شــما روحيه انتقادپذيرى 
نداريد، به دادگاه هم رفتم و ديگر اصال دنباله اش را هم نگرفتم.

 در يك مقطعى گفتند كه شما داريد بازنشسته شويد، 
چطور شد كه دوباره مانديد؟

ما در صداوســيما 25 ســاله بازنشسته مى شــويم، سازمان ما 
درخواســتى كرده بود كه ايثارگران مدرك تحصيلى شان مانند 
بقيه ادارات شــود؛ مثًال كســى كه ليســانس دارد 30 سال و 
كســى كه فوق ليســانس و دكترى دارد 35 سال خدمت كند. 
به همين دليل ســازمان در مجلس مصــوب كرد كه هر كس 

دوست داشته باشه باشد، مى تواند بازنشستگى اش بر مبناى 
مدرك تحصيلى اش باشــد. از آنجايى كه ما يك سال بود 
اينجا آمده بوديم ســازمان گفت بيا شما امضا كن و فعال 
در همدان بمان. نزديك ده ســال به سنوات خدمتى ما 
اضافه شد. قرار بود 25 سال بازنشست شويم و به دليل 
تصويب اين قانون، بازنشســتگى ما هم 35 ساله شد و 

فعال در صداوسيما هستيم.

نماز
5 د
همي
نماز
به د
داش
ســ
نمى
خد
صو
ضر

آقاى
حاج
ديگ

آقا مردم بايد بروند نماز جماعت، گفتم اجازه بده من پر كنم. 
ت باشــه هر كارى خواستى بكن. رفتم از مساجد 

در خدمت دوستان در همدان هستم. 
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ز جماعت ضبط كردم. آمديم به جاى اين

دقيقــه نماز جماعت پخــش كرديم و 
ين سبب شد كه تمام شبكه ها هم 

ز جماعت پخش كردند. 
وقت  ليل مشكالتى كه با مديران
6 مــاه كه در حوزه  6شــتم، پس از
ـيما مســئوليتى نداشــتم و كار 
ى كردم، به توصيه آقاى مجتهدى 
رفتم.  تهران دمت آقاى صوفى در
و  صداوسيما  برنامه  معاون  فى 
بود.  صداوســيما  رئيس  غامى 
ى صوفى گفت چى شده؟ گفتم 

اونجا  جى ظاهــراً از من
كارى  گــه 

ى ر و ن ز ى ور
هستيد؟

ســابق در اكنــون كــه همــكاران
جهادكشــاورزى را مى بينم كه در
چيزهايى متنعم هستند، نه چه
ليســانس ادبيات فوق ولى من
فارســى خواندم و زمانى هم كه
ليسانس مى گرفتم، شعر مى گفتم
و كتاب مى نوشتم. 2 تا كتاب دفاع
آنها كتاب مقدســى دارم. يكى از
سال دفاع مقدسى شد. خيلى به
اين كارها عالقه دارم يك
رمــان دارم كه تا حاال
را نوشته ام لللللللصلصلصلصصصصصصلصل آن ففف فففف ففففف ف 8888888888888

 مهدى دهقان نيرى حدود 3 سال است كه مسئوليت صداوسيماى مركز همدان را بر عهده دارد. 
خودش مى گويد اهل روستاى نير استان يزد است. در دوران كودكى به تهران مى آيد. فارغ التحصيل 
مهندســى عمران آب از دانشگاه تبريز است. در دوران دانشجويى جبهه هم رفته و در همان دوران 
فعاليت هاى فرهنگى و سياسى خود را با حضور در انجمن اسالمى دانشجويان دانشگاه تبريز(دفتر 

تحكيم وحدت) آغاز مى كند.
با همان بچه هاى دانشگاه تبريز هيأت مكتب شهدا را راه اندازى مى كند، تا جايى كه فعاليت هاى اين 

هيأت مورد تجليل امام جمعه و استاندار وقت تبريز قرار مى گيرد.
دهقان نيرى در همان دوران دانشگاه با همسر خود كه اصالتا همدانى است آشنا شده و با هم ازدواج 
مى كنند. پس از دانشــگاه در اداره كشاورزى همدان مشــغول به خدمت مى شود. در حوزه آبيارى 
تحت فشــار كارهاى شاخصى انجام داده تا جايى كه در اين حوزه 7 جلد كتاب تأليف كرده است. در 
سال 79 با رئيس سازمان كشاورزى وقت اختالف پيدا كرده و در دوران مديريت محمدحسين صوفى 
به صداوسيماى همدان مى آيد. او دستى نيز در ادبيات دارد و درحال حاضر دانشجوى مقطع دكترى 
است، به داشتن روابط عمومى باال و ارتباط دوستانه با مديران استان شهره است. ادامه فعاليت هايش 
از زمان حضورش در صداوســيما تا نگاه او به جريان هاى سياســى، فرهنگى و اجتماعى را از زبان 

خودش خواهيم خواند. 

عارف قزوينى آهنگران امروزى 
است در دوران مشروطه

 در سال 96 رأى من از قاليباف به 
روحانى برگشت

مهرداد حمزهمهرداد حمزه

https://t.me/Hamedanpayam



1011
گار و رسانه
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مردادماه 1399ويژه هفته خبرنگار و رسانه

  مهدى طاهرى از روزنامه نگاران پيشكسوت استان 
همدان كه حــاال دقيقا در ميانه دهه ششــم زندگى 
خود قرار دارد. او فارغ التحصيل رشــته ادبيات فارسى 
از دانشگاه تبريز است و از ســال 78 وارد عرصه كار 
روزنامه نگارى شــده است. او كه سابقه حضور در دفاع 
مقدس را نيز دارد، در اين ســال ها با نشريات مختلفى 
همكارى داشته اســت. عالوه بر اين سابقه تدريس در 

دانشگاه و مدارس را نيز دارد.
 او كار خــود را بــا هفته نامه پيك همــدان آغاز كرده، 
نشريه اى كه در زمان خود چند پله جلوتر از ديگران بود. 
بعدها در نشرياتى چون محراب، نداى ابوذر، همدان 1400، 

سپهر غرب و... در قامت سردبير حضور داشت. در 
در  متعددى  مطالب  و  مقاالت  ســال ها  اين 

روزنامه ها و نشــريات كشــورى از 
ســتاره  مردم،  راه  جملــه 

مردم ساالرى،  صبح، 
ايران،  هم ميهن، 

رفاه  فصلنامــه 
اجتماعى و... به چاپ 

درحال حاضر  و  رسانده 
و  صاحب امتيــاز 

نويسار  نشريه  مديرمسئول 
جمله  از  طاهرى  مهدى  است. 

معدود افرادى بوده كه ســبك 
نوشــتارى خاص خود را دارد و در 

البه الى كلمــات و جمالتش مى توان 
به نوع نگاه او به مســائل و دغدغه هاى 

فرهنگى، اجتماعى و سياسى اش پى برد. 
قلم او گاهى تيز اســت و گاه مشــفقانه، با 

اين حال او را مى تــوان در زمره روزنامه نگاران 
جريان ساز استان همدان برشمرد. كسى كه حتى 

در حــرف زدن با طرف مقابل چنــدان اهل تعارف 
نيســت، اين روزها دغدغه نان موجب شــده تا مثل 

بسيارى ديگر از روز نامه نگاران نگران آينده به ويژه آينده 
فرزندانش باشد. در آستانه روز خبرنگار به سراغ او رفتيم 
تا در صحبتى دوستانه از او و دغدغه هايش بيشتر بدانيم. 

چه شد كه وارد مطبوعات شديد؟
من سال 1359 دوره راهنمايى بودم، انقالب هم پيروز شده بود. 
گروه هاى سياســى مجوزدار نشرياتى داشتند، انقالب اسالمى با 
روزنامه و نشــريه متولد شد. فضاى مجازى وجود نداشت و راديو 
و تلويزيون هــم در خانواده هاى مذهبى ممنوع بود. ما خودمان 
تا پــس از انقالب راديو در خانه مان حرام بود. انقالب اســالمى 
پايه هايش روى مطبوعات بنا نهاده شد. روزنامه اطالعات، كيهان، 
حتى آيندگان كه وابسته به دربار بود، مى خواستند كه اخبار را به 
گوش مردم برســانند. انقالب كه پيروز شد، صدها روزنامه متولد 
شــد، هنوز قانون مطبوعات درست تدوين نشده بود و هر گروه 
سياسى براى خودش يك نشــريه داشت. من عضو يك گروهى 
بودم كه به آن عالقه داشتيم. روزنامه اين گروه كه مى آمد، ما آن 
را به دكه ها مى داديم. من از دوم، سوم راهنمايى با دكه آشنا شدم 
و همين عالقه اى در من ايجاد كرد كه در دبيرســتان به رشــته 
انسانى رفتم. از همان ابتدا امال و انشاى من عالى بود و نورچشمى 
معلمان امال و انشا بودم. به تدريج براى نشريات كشورى يادداشت 
نوشــتم. از هر ده تا مطلب يكى از آن چاپ نمى شــد. من هيچ 
دوره خبرنــگارى و هيچ كالس و هيچ مربى و اســتادى نديدم 
اما آنقدر روزنامه خوانده بودم كه با همه اين مســائل آشــنايى 
داشــتم. من از دانشگاه آمدم و نتوانستم استخدام شوم، تنها 
آرزويم اين بود كه بتوانم نشــريه ادبى در بياورم. اگر پيك 
همدان از شــماره يك تا ده آن را نــگاه كنى، كامال ادبى 
است. ولى ذات مطبوعات اين است كه حتى اگر ادبياتى 
و محيط زيستى باشــى، يك پايت به سياست كشانده 
مى شــود. اصًال رسانه در هر شكل و ژانرش يك پايش 

در سياست است و اين اجتناب ناپذير است. 

 در اين ســال ها عالوه بر كارهــاى فرهنگى كارهاى 
متفرقه هم كرده ايد. چرا و چــه اتفاقى افتاد كه مجبور 

شديد اين كارها را انجام بدهيد؟
زمانى كه ما جوان تر بوديم مطبوعات به عنوان شغل مطرح نبود. 
آنهايــى كه حرفه اى بودند به مطبوعات به عنوان ممر درآمد نگاه 
نمى كردند، ما با اين ذهنيت بزرگ شــديم. بــه آگهى و رپرتاژ 
مى خنديديم. اصًال بلد نبوديم. من به 70-80 شماره نشان نشريه 
مى دهم كه حتى يك آگهى حصر وراثت هم در آن نيست. براى 
دلمان و انديشــه و افكارمان كار مى كرديم. بعدها كه جلو آمديم 
و ديديــم قافيه را باخته ايم و از زندگى عاديمان هم جا ماند ه ايم. 
يك دوره نمايشــگاه بين المللى روابط عمومــى بودم، براى امرار 
معاش مجبور شــديم دنبال كار بگرديم. از بستن اس پيس هاى 
نمايشــگاهى تا كار كارتن پالست و... انجام مى داديم. تمام اين 
ســال ها من يك شــغل موازى در كنار مطبوعات داشتم. از 
مطبوعات درآمد داشــتم اما نه آنقدر كــه بتوان امورات 
زندگــى را گذراند. برخى دوســتان مى گويند طاهرى 
نشــريه هاى ســرپا را تعطيل مى كند و نشريه هاى 
تعطيل و مانده روى زمين را مى تواند ســرپا كند 
ولــى به لحاظ اقتصادى نمى توانــد روزنامه دار 
خوبى باشــد. روزنامه دارى هنرى است كه 
بــا روزنامه نگارى خيلى فــرق مى كند و 
مــا در همــدان به اســتثناى يكى دو 
نفــر در كار روزنامــه دارى كمتــر 
آدم موفقــى داريم. مــن حتماً 
نصرت ا...  محمــدى،  پرويز  از 
مرحــوم  و  طاقتى احســن 
به عنوان  كاشــى  مهدى 
موفــق  روزنامــه دار 

مى توانم نام ببرم. 

توازن 
كار  بيــن 
كار  مطبوعات 

و  اقتصــادى 
و  فرهنگى  كار 

آن  تأثيرگذارى 
مى توان  چطور  را 

برقرار كرد؟ 
در كشــور مــا خيلــى 

خودش  جــاى  ســر  چيزها 
نيست و مطبوعات 

هم سرجاى 
خودش 

اســتثناى  به  نيســت.  و  نبــوده 
3-2 تجربــه موفق مثــل روزنامه 
همشهرى زمان آقاى عطريان فر و 
كرباسچى، مثل روزنامه خورشيد و 

يكى دو تا، بقيه روزنامه ها مثل اعتماد ملى، يك حزب سياســى 
يا يك البى اقتصادى پشــتش بوده يــا اينكه عده اى براى اينكه 
افكار و انديشــه هاى سياســى و قدرتشــان را به اثبات برسانند 
آن روزنامه را منتشــر كردند و اصال برايشــان مهم نبود كه اين 
روزنامه سود دارد يا نه! در دنيا اين تعريف دارد. مطبوعات حالت 
نخست، بايد خودشان يك بنگاه خبرى باشند مثل بنگاه معامالت 
ملكى بر پايه يكســرى اطالعاتى كه از امالك دارند آن را به شما 
بفروشــند و پول بگيرند. مطبوعات در دنيا بنگاه خبرى هستند، 
يعنى يكســرى اطالعات دارند اين را به مخاطبان مى فروشند و 
پولش را مى گيرند، بيشتر نشريات مثل آساهى در ژاپن، باالى 15

ميليون مشترك دارد، چيزى كه براى ما رؤياست. ما بزرگ ترين 
روزنامه هايمان در بهترين شرايط با 70 هزار تيراژ چاپ مى شود، 
پس يك خبر خريدارى ندارد، مگر اينكه رايگان در ادارات توزيع 

شود. حالت دوم مطبوعات بايد كار حزبى كنند. 
در ايــران هم ما بايد به مطبوعات ميدان بدهيم كه به يك بنگاه 
خبرى تبديل شــوند يا اينكه بايد تشــكل هاى صنفى سياسى و 
احزاب را طورى تعريف كنيم كه رســانه داشته باشند. اگر همه 
احزاب رسانه داشته باشند و از آزادى مساوى برخوردار باشند اين 
رقابتى كه بين آنها ايجاد مى شود، اتوماتيك اقتصاد رسانه را تقويت 
مى كند ولى وقتى كه ما مى بينيم انحصار اخبار در اختيار برخى 
بنگاه هاى خبرى و برخى نهادهاى خاص است كه بودجه هايشان 
ميلياردى است، هيچ كس توان رقابت با آنها را ندارد. وقتى انحصار 
دست 3-2 تا روزنامه مى ماند، بقيه از لحاظ اقتصادى فلج و مجبور 
به تعطيلى مى شــوند. ولى اگر نيت سياست مداران و دولتمردان 
كشورى اين باشد كه رسانه موفق داشته باشند، بايد فضا را براى 

رقابت ايجاد كنند، اصًال مطبوعات بدون رقابت مزه نمى دهد. 
مطبوعات در تعريف نوينش در جهان، عرصه اطالع رســانى است 
كه حتماً عنصر رقابت در آن هست براى 2 دقيقه دير و زود شدن 
انتشــار اخبار در خبرگزارى هاى خارجى چه كورسى مى گذارند، 
ولى در اينجا كدام خبرگزارى را ســراغ داريد كه بتواند از فارس 
زودتــر خبر بگذارد، اصــال توانش را نداريم و دسترســى آزاد به 

اطالعات نداريم. 
به نظر شما مردم دنبال اين هستند كه روزنامه 

بخوانند؟
من اين را نمى پســندم كه ما همه تقصيرها را به 
گــردن مردم بيندازيم. ببينيــد همين مردم ما 
مگر نبودند كه روزنامه جامعه در روز نخست و 
دوم انتشارش به همدان نرسيد و مجبور شدند 
تجديد چاپ كنند و بفرستند. آن زمان تيراژها 
ميليونى بود. در همان دوره، روزنامه هاى جناح 
مقابل هم تيراژ بااليى داشت چرا؟ چون آزادى 
نسبى ايجاد شــده، دسترسى آزاد به اطالعات 
محقق شده و عنصر رقابت وجود داشت، يعنى 
واقعاً مردم مى توانســتند بيــن چندين لوگوى 
روزنامه، يكــى را انتخاب كنند. 
وقتــى مــن 
بــه دكه 
مى روم 

بايد رسانه هاى جديد را بومى سازى كنيم

خبرنگاران كف خيابان زندگى مى كنند

و مى بينيم تيتر بيشتر روزنامه ها و 
هفته نامه ها يك شــكل است. خبر 
را همــه كپى كردند و گذاشــتند، 
اصــال ميلى بــه خوانــدن روزنامه 
پيدا نمى كنم. مردم ما روزنامه را دوســت دارند و از قديمى ترين 
كشــورهايى هســتيم كه روزنامه را راه انداختنــد. روزنامه هاى 
شاخص و بى نظيرى در تاريخ مطبوعات داشتيم. اگر مردم امروز 
به مطبوعات تمايلى ندارند به اين دليل اســت كه هيچ اعتمادى 
به محتواى مطالبشــان ندارند، درصورتى كــه تعريف مطبوعات 
اين اســت كه شــما ابتدا خبر را چاپ كنيد ســپس يقه شما را 
بگيرند، ولى متأسفانه ما پيش از چاپ خبر خودمان آن را سانسور 
مى كنيم. آن لذت و شيرينى نقد و تازگى از بين رفته است و مردم 

براى همين نمى خرند. 
فكر مى كنيد دوران مطبوعات كاغذى تمام شده يا با 
توجه به قدرت فضاى مجازى، مطبوعات همچنان مى تواند 

قوت داشته باشند؟
چند ســال پيش هم به اين پرداختيــم. فضاى مجازى ابتدا يك 

شــوكى وارد كرد و همه ترســيديم و فكر كرديم كه 
ديگــر روزگار مطبوعات كاغذى تمام شــده و با 

اتفاقاتى كه در اروپــا و آمريكا و ژاپن و كره 
افتاد وقتى بيشــتر دقت مى كنيم، مى بينيم 
محال است كه مطبوعات به عنوان يك عنصر 
فرهنگــى در جامعه نقش خود را ازدســت 
بدهد. ممكن اســت دچار فــراز و فرودهايى 

شود اما كال از دور خارج نخواهد شد. 
برخى نشريات با آمدن فضاى مجازى آخرين 
شماره خود را منتشر كرده و نشريه را جمع 
كردند، مغلوب فضاى مجازى شدند. امروز كه 
آسيب هاى فضاى مجازى كه رو شده هم چون 
اينكه اصالت خبر در آن معلوم نيست، روزنامه 
دارد دوباره جايــگاه خودش را پيدا مى كند. 
روزنامه هم خاطره انگيز و نوســتالژيك است 
و هم يك ديتا و اطالعاتى اســت كه شــما 
بالفاصلــه مى توانيد به آن دسترســى پيدا 
كنيد، مثل عكاسى! شما هنوز هم كه هنوز 

است از عكس هايى كه در قديم چاپ كرده و 
رنگ هايش قديمى است بيشتر لذت مى بريد 

تا عكس هاى ديجيتالى كه به راحتى تصحيحش 
مى كنيد. 

اين نوستالژى براى ما خوب است، آيا براى نسل هاى 
بعدى هم وجود دارد؟

بلــه، پس از 15-10 ســالى كه نســل مــا تمام شــود و برود 
روزنامه نگارهايــى كه به كاغذ وفادار بودنــد جمع كنند و بروند، 
فضاى مجازى آنقدر روح و روان ها را تســخير بكند، آنها عصيان 
خواهند كرد و به مطبوعات كاغذى برمى گردند. مثل موســيقى 
ســنتى و كالســيك كه شــجريان پرچم آن را باال نگه داشت، 
درصورتى كه ممكن اســت يك آواز تتلو هزاران برابر يك راست 
پنجگاه شجريان فروش داشته باشه ولى شجريان مجبور بود چراغ 
اين خانه را روشــن نگه دارد كه اين گرد و غبارها بنشيد تا ببيند 

چه درختى را آبيارى مى كرده است. 
فكر مى كنيد آيا مطبوعات به كارهاى ساختارشكنان هم 
نياز دارد؟ اگر كار ساختارشكنانه اى قرار است اتفاق بيفتد بايد 

در كدام بخش باشد، نوشتار خبر يا بخش هاى ديگر؟
نكته جالبى در فرهنگمان ديدم، ما در تقليد استاديم به شرطى كه 
پايه گذار آن خارجى ها باشند، مثًال خارجى ها چون فتوتيتر را ابداع 
كردند چون مدل اخبار در فضاى مجازى خالصه و كوتاه اســت 
پس ما آن را تقليــد كرديم بدون توجه به اينكه عناصر بصرى و 
فرهنگى ما در اين قالب است يا نه!؟ فتوتيتر براى كشورهايى است 
كه مردمانش فرصت اندكى دارند اما بسيارى از مردم ما در طول 
روز وقت اضافى هم دارند. ما به جاى اينكه بيايم تقليد از عناصر 
خلق شده كنيم، بايد رســانه هاى جديد را بومى سازى كنيم اما 
اگر كسى پيدا شود كه در مطبوعات كاغذى نوعى ساختارشكنى 

كرده و تغييرى ايجاد كند بســيار خوب است. اين اجتناب ناپذير 
است كه مطبوعات كاغذى خودشان بايد شكل جديد انتشار اخبار 
و صفحه بندى را دنبال كنند. شما اگر مغازه اى هم داشته باشيد . 
ويترينش را در مدت 20 سال يك جور بچينيد قطعاً مشترى شما 
جذب مغازه اى مى شــود كه داراى دكور و نورپردازى شيك ترى 
اســت. من بارها فكر كردم چه اشكالى دارد ما روزنامه را به اندازه 
ويژه نامه اى منتشــر كنيم كه هم روى دكه جاى بيشــترى براى 
مطبوعات باشد و هم وقتى بازش مى كنيم قطع روزنامه باز شود، 

هم در چينش صفحه جا خالى نياوريم. 
وضعيــت مطبوعات و خبرنــگاران همدان را چگونه 

مى بينيد و چالش مطبوعات همدان كجا است؟ 
ابتدا بضاعت همدان را بگويم. من اصفهان هم كار كرده ام، همدان 
نه تنها در مطبوعات، در سينما و بسيارى از هنرها پيشگام است. 
غول هايى داريم كه در ايران كم نظير هستند. همدان آنقدر فضايش 
عجيب است ما در مطبوعات بزرگ دنيا همدانى داريم، علتش هم 
بحث سياســى و اجتماعى نبود بلكه نوع نگاهشان به مطبوعات 
و تخصصشان بود. سال هاى نخست اصالحات، بهترين بچه هايى 

كه در تهران مطبوعات را متحول كردند، بچه هاى همدان بودند. 
همدان در بسيارى از عرصه ها نفر نخست است اما متأسفانه بازار 
حاشيه اش هم به همان اندازه گرم است. به اندازه اى كه خبرنگار و 

هنرمند فيك داريم در هيچ شهر ديگرى نداريم! 
در بحــث موفقيت اقتصادى به عنوان ماندگارى در اين حوزه نگاه 
كنيم ما نه تنها در اين زمينه در سينما، در هنرهاى تجسمى و... 
نيــز موفق نبوديم. علت هاى متعــددى دارد. برخى داليل آن به 
هنرمندان ربطى ندارد، به شرايط اجتماعى و بافت سياسى مربوط 
است. ما چندين كار شاخص در همدان داشتيم، همايش ابن سينا 
بــود كه آقاى هاشمى رفســنجانى آمد، جشــنواره فيلم كودك، 
اجالس 2018 و ... بسيار موفق بوديم اما برخى مواقع نتوانستيم 
خود را ثابت كنيم. در ســرانه اگر بخواهيم حســاب كنيم تعداد 
روزنامه هايمان خوب است، مشكل ما در آثار ماندگار و ثابتى است 
كه بتواند براى چند نسل دوام پيدا بكند. بيرون از استان ما كمتر 
موفقيتى داشــتيم يا بهتر بگويم حداقل خوب منعكس نشده و 
ارتباطمان هميشه با بيرون ضعيف بوده است. خانه مطبوعات ما 
در چندين زمينه  بسيار جلوتر از خانه مطبوعات ديگر جاهاست، 
اين نشان دهنده ظرفيتى است كه در اينجا وجود دارد ولى به دليل 

نداشتن مدير دلسوز و ... مغفول مانده است.
پس از اين همه كار مطبوعاتى چه حس و حالى داريد؟ 

اگر برگرديد دوست داريد چه كارى بكنيد؟
حاال ديگر كارى از دستم برنمى آيد، آقاى دهقانى آرانى مى گفت 
«حتى اگر شغل بهترى شــما پيدا كنيد اين خارخار مطبوعات 

ولت نمى كند». روزنامه نگارى يك اعتياد مزمن است، من احساس 
مى كنم روزنامه نگارى متعالى ترين شكل زيستن فرهنگى در جهان 
معاصر است، چون شما هميشه به روز هستيد، مانند كتاب نيست 
هر روز شما مجبوريد تمرين كنيد. به خاطر شغلت شاخك هايت 
تيز است. مثل كارخانه اى مى ماند كه دائما مجبور است واژه توليد 
كند، وقتى شما چنين كارخانه اى در مغزت دارى، مطمئن باشيد 

تا آخر عمر دچار يأس فلسفى نمى شويد. 
چاره اى جز ورود به كار رسانه نداشتم، چون كار ديگرى از دستم 
برنمى آمد؛ نه هيكل يلى داشتم كه كارگرى كنم نه خيلى مايه دار 
بودم كه هنرمند شوم. ارزان ترين شغل هنرى خبرنگارى است. اگر 
نوشته روزنامه را هنر بدانيم كه من مى دانم هيچ فرقى با سينما و... 
ندارد، براى نويسندگى كتاب بايد از لحاظ مالى تأمين باشى ولى 
كار ما چون روزمره اســت و كف خيابانيم، كف خيابان ارزان ترين 

جاست و ما آن را انتخاب كرده ايم.
اگر بچه هايتان بخواهند وارد اين كار شوند اجازه مى دهيد؟
من خيلى تالش كردم عالقه مند نشــوند ولى عجيب اســت در 
خانه وقتى حتى با من حرف مى زنند، اتوماتيك خبرنگارى سخن 
مى گويند. نمى دانم اين داستان ژنى است يا 
نه! توصيه نمى كنم به نسل جوان تر كه وارد 
اين كار شوند. متأسفانه آنهايى كه با دلشان 
دنبــال كارى مى روند به لحــاظ اقتصادى 
خيلى صدمه مى بيننــد؛ ببيند من در 55

سالگى، هنوز مستأجرم و...!
متن  طاهرى  مهدى  مى شود  گفته 
سخنرانى بسيارى از مسئوالن استانى را 

مى نويسد، اين را تأييد مى كنيد؟
تنها در دوره ما رواج نداشــته اســت. من 
خاطرات آقاى فرزانــه را مى خواندم، متن 
ســخنرانى حســين مكــى را در مجلس 
مى نوشته است. متن ســخنرانى هاى يكى 
از نماينــدگان ادوار همــدان در مجلــس 
را يكــى از معلمان ادبيات مى نوشــت. اين 
چيز رايجى اســت و ايراددار نيست ولى نه 
هر مديرى و نه هر كســى. من هيچ مطلب 
سفارشى اال اينكه در راستاى عقايد و افكار 
و نوع نگاهم به آن پديده باشــد ننوشــتم، 
اگر هــم مديرى بوده يــا در آن رويدادى 
كه مى خواســته حرف بزند دســتم باز بوده يا در 
ســرفصل هايى كه داده مورد توجــه خودم بوده 
اســت، چون به جرأت مى گويم هيچ مطلب دلچســبى از من 

نخواهى خواند اال اينكه به آن باور داشته باشم. 
در خلوت خودتان اين روزها چه چيزى زمزمه مى كنيد؟
وقتى آدم سنش از 50 سالگى مى گذرد و زن و بچه دور و برش را 
مى گيرد، اگر 50 سال نخست را براى آموختن و درگيرى بگذارى 
50 ســال دوم را بايد هى با خودت مرور كنى كه اينجا را درست 
رفتم اينجا را غلط رفتم، من اين روزها ذهنم بيشتر درگير پايان 
اســت به ويژه با اين داستان كرونا و جالب است بگوييم كه بيشتر 

خبرنگاران آخرش به فلسفه كشيده مى شوند. 
پايان همه مان مرگ اســت و چه بهتر كه پيش از مرگ خودمان 
خودمان را تحليل بكنيم، قضاوت بكنيم يا يك جايى بنويسيم و 
يا در زمان حياتمان بگوييم. اين حكايت نفس خيلى زيباســت و 
پيشنهادم هم به دوستانى كه به آخر كارشان رسيده اند اين است 
كه حتماً يك مجموعه از يادداشت هايشان بياورند و يك حكايت 
نفسى براى نســل آينده بياورند و خودم هم اين قصد را دارم كه 
مثًال اگر يكى مى خواست يك چالش محيط زيستى را نقد بكند 

يادداشت من را بخواند و سپس تصميم بگيرد. شايد منصرف 
بشــود و از تجربه من استفاده كند. اين سال ها و اين روزها 
خيلى درگيرم كه چه كرديــم. به قول آقاى همايى: پايان 
شب سخن سرايى، مى گفت ز سوز دل همايى، فرياد كزين 

رباط كه گل، جان مى كنم و نمى كنم دل. 

حتى 
تعارف  ل

ده تا مثل 
ه ويژه آينده 
راغ او رفتيم 
يشتر بدانيم. 

يروز شده بود. 
الب اسالمى با 
نداشت و راديو 
ود. ما خودمان 
الب اســالمى 
العات، كيهان، 
 كه اخبار را به 
روزنامه متولد 
بود و هر گروه 
ضو يك گروهى 
مى آمد، ما آن 
دكه آشنا شدم 
تان به رشــته 
و نورچشمى  د
ورى يادداشت 
شــد. من هيچ 
ــتادى نديدم 
ـائل آشــنايى 
خدام شوم، تنها 
اورم. اگر پيك 
نى، كامال ادبى 
اگر ادبياتى  ى
ست كشانده 
يك پايش  ش

ت. 

توازن 
كار  بيــن 
كار  مطبوعات 

و  اقتصــادى 
و  فرهنگى  كار 

آن  تأثيرگذارى 
مى توان  چطور  را 

برقرار كرد؟ 
در كشــور مــا خيلــى 

خودش  جــاى  ســر  چيزها 
نيست و مطبوعات 

هم سرجاى 
خودش 

مطبوعات در تعريف نوينش در جهان، عرصه اطالع رســانى است 
دقيقه دير و زود شدن  كه حتماً عنصر رقابت در آن هست براى 2
انتشــار اخبار در خبرگزارى هاى خارجى چه كورسى مى گذارند، 
ولى در اينجا كدام خبرگزارى را ســراغ داريد كه بتواند از فارس 
زودتــر خبر بگذارد، اصــال توانش را نداريم و دسترســى آزاد به 

اطالعات نداريم. 
به نظر شما مردم دنبال اين هستند كه روزنامه 

بخوانند؟
من اين را نمى پســندم كه ما همه تقصيرها را به 
گــردن مردم بيندازيم. ببينيــد همين مردم ما 
مگر نبودند كه روزنامه جامعه در روز نخست و 
دوم انتشارش به همدان نرسيد و مجبور شدند 
تجديد چاپ كنند و بفرستند. آن زمان تيراژها 
ميليونى بود. در همان دوره، روزنامه هاى جناح 
مقابل هم تيراژ بااليى داشت چرا؟ چون آزادى 
نسبى ايجاد شــده، دسترسى آزاد به اطالعات 
محقق شده و عنصر رقابت وجود داشت، يعنى 
واقعاً مردم مى توانســتند بيــن چندين لوگوى 
روزنامه، يكــى را انتخاب كنند. 
وقتــى مــن 
بــه دكه 
مى روم 
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مرورى بر خاطرات

پيشكسوتان رسانه
على اكبر يارى، سرپرست 
روزنامه عصر اقتصاد

خاطره اى كه براى شــما مى گويم، برمى گردد به سال 1375 كه 
مرحوم آيت ا... رفسنجانى قرار بود براى دومين بار به همدان سفر 

كند. روزى كه قرار بود ايشــان وارد همدان بشوند. ساعت 6 صبح 
با يك  پيكان وانت 58 مســقف سفيد همراه با آقاى مجيد نكويى كه 
كار عكاســى مى كرد به فرودگاه رفتيم. پس از اينكه آقاى رفسنجانى 
وارد همدان شد براى اينكه زودتر به محل سخنرانى در استاديوم قدس 

برســيم ســريع تر از بقيه از فرودگاه خارج شــديم و حركت كرديم، 
ولــى چون در محلى كه ماشــين را پارك كرديم شــلوغ بود دچار 

مشــكل شــديم و تقريبا همزمان با اتومبيل آقاى رفسنجانى به راه 
افتاديم. سرعت بااليى داشتيم و از طرفى يك صندوق در قسمت پشتى 

ماشــين بود و باعث شــد مأموران پليس تصور كنند كه سوءقصد داريم و ما را تعقيب 
كردند و مدام با بلندگو از ما مى خواســتند كه توقف كنيم، ولى چون قصد داشــتيم 
زودتر به اســتاديوم قدس برسيم بى توجه به ماشين پليس به راه خود ادامه داديم. 

در جورقان مردم به خاطر آقاى رفســنجانى تجمع كرده بودند، ماهم به همين 
دليل متوقف شــديم و پليس با اسلحه ما 

را پياده كرد و وقتى متوجه شــد 
كه ما خبرنگاريم و سوءقصد 

عذرخواهى  ما  از  نداريم 
كردند و رفتند. 

زهره شفيعى، 
خبرنگار روزنامه 

كيهان

ر  مدت 24 ســال كار خبرنگارى كه به حق آن د
از  يكــى  جذاب ترين و بهترين مشاغل دنيا مى دانم، خاطرات را 

بسيارى برايم به جا مانده كه خيلى از آنها شيرين و برخى هم تلخ است. 
از جمله خاطراتم اين است كه مرحوم مصطفى صفى زاده، خبرنگار پيشكسوت روزنامه  كيهان، كه 

من نخستين آموخته هايم را در عرصه  روزنامه نگارى مديون ايشان هستم، فردى با اخالق و شوخ طبع 
بود. فكر مى كنم سال 1374 بود كه يكى از همكاران شاغل در يكى از رسانه هاى استان به استان ديگر 
منتقل شــد و آقاى صفى زاده چند روز پس از اين امر، درحالى كه تن صداى خود را عوض كرده بود به 
ايشــان زنگ زد و گفت: فالنى من اكنون از اطراف شــهر ... تماس مى گيرم، اينجا زمين فرو رفته و يك 
گودال خيلى بزرگ و عميقى ايجاد شده و هر روز بزرگ و بزرگ تر مى شود و االن است كه همه  زمين هاى 

اطراف را ببلعد.
آن همكار بنده  خداى ما كه دستپاچه شده بود، گفت: همين حاال براى گرفتن خبر و عكس به آن منطقه 

مى آيم و سپس گوشى را قطع كرد.
آقاى صفى زاده بالفاصله دوباره تماس گرفت و درحالى كه به شدت مى خنديد، گفت: فالنى من بودم 

زنگ زدم بابا!! صفى زاده ام. بلند نشى برى براى خبر گودال، مى خواستم سر به سرت بذارم.
تا مدت ها و هر وقت همكار مذكورمان را كه دوباره به همدان بازگشته بود، مى ديديم اين 

جريان را تعريف مى كرد و مى خنديديم.
ناگفته نماند خاطرات سال هاى زيبا و بى نظير روزنامه نگارى و قلم زدن در 

عرصه رسانه بسيار است كه در اين زمان كوتاه نمى گنجد. 

محمدرضا عارف 
عضو هيأت مديره
خانه مطبوعات
استان همدان

از  هر چيــز بايد بگويم صحبت كردن در قالب يك پيــش 
با  رســانه اى  ايشان كار دشوارى بود. ايشــان هرگز راضى نمى شود در گفت وگوى 

جايى تجليل شود يا با جايى مصاحبه كند.
وى يكى از مردان خوب ولى بى حاشيه و كاربلد رسانه است، كمتر كسى است كه با شنيدن نام عارف 
به او اداى احترام نكند. مى گويم از تجاربتان بگوييد، اصًال از خواسته هايتان براى تازه كارها بگوييد. مى گويد 

من خودم را پيشكســوت نمى دانم ولى تا ياد دارم كار كردن را از رسانه آغاز كرده ام، دقيقاً از اسفندماه سال 
1358 وارد عرصه رسانه شدم. آن روزها 15 سال بيشتر نداشتم؛ چون عضو حزب جمهورى اسالمى ايران بودم 

در اين عرصه ورود به رسانه برايم رقم خورد. با روزنامه جمهورى اسالمى پاى كار آمدم و با روزنامه جمهورى اسالمى 
هم خواهم رفت. خرداد 1358 خورشيدى روزنامه جمهورى اسالمى متولد شد، پايه گذار اين روزنامه بزرگانى همچون 

شهيد بهشتى، مرحوم آيت ا... هاشمى رفسنجانى و رهبر معظم انقالب اسالمى بودند.
در سال هاى نخست كارم را در مالير آغاز كردم و به تدريج كار در مركز استان توسعه پيدا كرد.

يك نكته هميشه در خاطرم هست كه آن روزها چقدر براى اينكه از شيوه هاى خبرنويسى و خبرنگارى بدانم، پيدا كردن يك كتاب از 
كوچه پس كوچه هاى خيابان انقالب حتى برايم سخت بود اما حاال همه اينها به راحتى در دسترس خبرنگاران تازه وارد و مشغول به كار است و 

چقدر خوب است از منابع آموزشى استفاده الزم را ببرند.
صراحتاً مى گويم 2 سال بود در روزنامه كار مى كردم تا به تدريج با خواندن كتاب هايى فهميدم خبر چيست و ارگانش به چه شكل آن را تشكيل مى دهند.

در يك كالم بگويم خبرنگار اگر دانش و تسلط داشته باشد، مى تواند جايگاه تأثيرگذار خود را معنا بخشد.
قلمى كه خبرنگار به دست مى گيرد يك سالح است و اين جايگاه خبر با نگاه خدا به هيچ انسانى بخشيده نمى شود. وقتى خبرنگار مى شويم به آن 

معناست كه خدا نگاه ويژه اى به ما كرده است، از سوى ديگر مى توانم به مسئوالن بگويم به دغدغه مند بودن خبرنگاران احترام بگذاريد، آنها 
دلشان براى حفظ اين نظام مى تپد و به آن متعهد هستند.

اگر خبرنگارى صراحت لهجه دارد به اين معناســت كه او يك فرد مســتقل و دلسوز جامعه است او مشكالت را به جاى مسئوالن 
مى بيند و به آنها منعكس مى كند تا به دغدغه هاى مردم پاسخ دهد. اى كاش مسئوالن اين باور را پرورش دهند كه مطبوعات 

و خبرنگاران مى توانند با نقد كردن موجبات توسعه را فراهم كنند.
در برابر نقد رســانه، مديران مى توانند صبورتر باشند و به قلم كارشناسانه احترام بگذارند، اگر رسانه اى 

نقد كرد راه مقابله با آن حذف رســانه نيســت، باور كنيم اين رسانه اى ها هستند كه دلشان 
براى زحمات شــما مديران مى سوزد و مى خواهند در كنار شما براى جامعه 

تأثيرگذار باشند.

نصرت ا... 
طاقتى احسن، 

مديرمسئول روزنامه 
همدان پيام

رســانه به عنوان يكى از صنايع تأثيرگذار در دنيا مطرح است، اگرچه اين صنعت در ايران 
عالوه بر نگاه توليدى و كارآفرينى از نوع غالب فرهنگى آن نيز مورد توجه بوده اما هيچ گاه ارزش 

و جايگاه واقعى را نتوانسته پيدا كند.
از طرفى اين صنعت با توسعه تكنولوژى رابطه بسيار نزديك و تنگاتنگى با شبكه هاى اجتماعى پيدا كرده 

و حضور و بلوغ شبكه هاى اجتماعى و اينترنت به عنوان يك پايلوت مؤثر در توسعه اين صنعت موجب پيشران 
شدن آن شده است.

اما همه اين توسعه و موفقيت زير چترى به نام خالقيت و نوآورى امكان پذير بوده و به همين دليل در مديريت و 
بدنه غالب رسانه هاى موفق در ايران و دنيا، تفكر خالقيت و كارآفرينى تأثيرگذارترين مؤلفه بوده است.

در همدان نيز اين تفكر به خلق و توســعه رسانه هاى مختلف نوشتارى، مجازى و اينترنتى منجر شده كه نه تنها 
به عنوان رهبران توســعه فضاى رسانه اى استان بوده اند، بلكه شكل آنها موجب اصالح و بهبود در فرايند توسعه 

استان در ساير بخش ها نيز شده است.
اكنون اين نگاه كارآفرينى موجب شــده تا نه تنها توليد ثروت و ارزش در اســتان به شكل محسوسى شكل 
گيرد، بلكه سبب ايجاد اشتغال و شاخه هاى توسعه اى در زيرمجموعه هاى مرتبط با آن نيز گردد. اين نگاه 

در تفكر و عملكرد ساير حوزه هاى دولتى و خصوصى نيز تأثيرگذار بوده و رتبه و مقام توسعه اى استان 
در حوزه هاى دولتى رســانه و حتى ساير حوزه ها را در مقايسه با استان هاى هم ارز خود محقق 

ساخته است. هرچند در اين ايام بر فضاى مديران ناآشنا و كارنابلد دولتى حاكم بر استان 
يك فرصت ســوزى درحال رخ دادن اســت اما به قطع روزگارى زيرساخت هاى 

ايجادشــده حوزه كارآفرينى در صنعت رســانه اســتان به عنوان يك 
پيشران، شتاب تندترى به توسعه استان در همه زمينه ها 

خواهد داد.

مجيد ملكيان، رئيس 
هيأت مديره خانه مطبوعات 

در تمام اين سال ها خاطرات زيادى داشتم اما دوست داشتم 
در آستانه روز خبرنگار خاطره آخرين همكارى با آقاى كاشى كه در 

خردادماه امسال رقم خورد را بيان كنم.
آقاى كاشى به جايگاه رسانه به ويژه رسانه مكتوب اعتقاد خاصى داشت و بر 

اين باور بود حتى با آمدن رســانه مجازى جايگاه رسانه مكتوب از بين نرفته 
و هنوز هم هست.

او معتقــد بود كه جايگاه اهالى رســانه از نظر مالى بايد خيلى بهتر باشــد و 
به همين دليل با همكارى من و ايشــان و چند تن ديگر از دوســتان و با 
آمدن رئيس كميته امداد كشــور يك مركز نيكوكارى رسانه اى به نام 

«جوانه هاى ايثار» در خردادماه افتتاح كرديم تا در حوزه هاى مسكن، 
اشــتغال و بازرگانى از جامعه رســانه حمايت كنيم و اين شد 

آخرين خاطره و همكارى من با آقاى كاشى.

حسين غالمى، سرپرست 
خبرگزارى ايلنا و روزنامه كار و كارگر

خاطره اى كه براى شــما مى گويم مربوط به سال هاى دور است. كار 
ما خبرنگاران و روزنامه نگاران بسيار سخت و پر از مسئوليت است!

اگر ننويســيم، مى گويند: پس وظيفه تان چيســت؟ بنويســيم، بايد 
جوابگوى ده ها نفر باشيم!

خبرنگاران امنيت شغلى ندارند و تا دلتان بخواهد دغدغه دارند!!
من سال هاست افتخار دارم در عرصه كار، توليد و كارگرى قلم بزنم و البته 

اگر خدا قبول كند و بندگانش راضى باشــند! روزى در نشستى مطبوعاتى، 
مديــركل محترم ... به ما گفت: حاال قلم ها را زمين بگذاريد مى خواهم مطلبى 

بگويم؛ اين مطلب فقط براى اطالع خودتان!
من با مسئول خبر استان ها؛ موضوع را در ميان گذاشتم و اتفاقا «صحبت هاى اين 

مدير محترم را ضبط كرده بودم و فردا آنچه بايد اتفاق نمى افتاد؛ افتاد!»
خبر آقاى مديركل، خبر نخســت اســتان ها شــده بود و متنى را كه گفته بود 
محرمانه و خودمانى اســت؛ چاپ شــده بود! چشــمانتان روز بد نبيند! من 

مدت ها تالش مى كردم جلوى چشمان ايشان ظاهر نشوم! روزى باألخره 
يقه ام را گرفت و گفت: آقاى ... من واقعا انتظارنداشــتم! شــما 

خبرنگاريد يا جاسوس! آمده بوديد مچ بگيريد؟ و من 
فقط زمين را نگاه مى كردم!!

سيد صدرالدين موسوى، 
مدير مسئول هفته نامه فرين

در عرصه رســانه خاطرات بســيار اســت اما چيزى كه 
اكنون در ذهنم اســت، خاطره اى از ســال84 اســت كه سردبير 

يكى از هفته نامه هاى منطقه اى بودم. يك روزى كه براى ديدن آيت ا... 
رفســنجانى رفته  بوديم به دليل موارد امنيتى كه مجمع تشخيص مصلحت 

نظام داشــت اجازه عكاسى نمى دادند و ما هم بدون توجه قصد داشتيم با آقاى 
رفســنجانى عكس بگيريم كه با ما برخورد جدى كردند و چند ساعتى بازداشت 

شديم.
در ســال 89 هم خاطره مشتركى با همدان پيام دارم؛ مطلبى نوشته 
بوديم با تيتر «شهردارى همدان داراى فرهيختگى است» كه روز 
بعدش متوجه شديم هيچ معنا و مفهومى ندارد و همدان پيام 
هم در قسمت شنيده هاى روزنامه خود به آن اشاره كرد و 

ما را مورد انتقاد قرار دارد.
هردوى اين خاطره ها از خاطراتى كه است كه در لحظه 

در ذهن من بود، اما تلخ ترين خاطره من مرگ آقاى 
كاشى است؛ دوســتى زيادى بين ما بود و اكنون 

نبودش براى من سخت است.

زهره پوروهابى، 
سردبير روزنامه سپهر غرب

حضــور در عرصه خبر و روزنامه براى من با نگاه 
شــغلى نبود بلكه انجام يك رسالت دينى بود كه بيان 

مى كند در برابر اشــتباه ها واكنش بدهم و كارهاى خوب را 
تأييد كنم. من هم با همين رويكرد پا به عرصه رسانه گذاشتم.

همه  روزهايى كه حرف حقى بزنم، كمك كنم يك سوژه به سرانجام برسد، كسى را به 
كار خير تشويق و از كار بد برحذر كنم، برايم خاطره است. از سال 93 كه كار سپهر غرب 
را انجــام دادم تمام روزها و لحظاتم برايم خاطره خوب و شــيرين بوده، اگرچه تلخى هاى 
ظاهرى هم داشته است. مرحوم كاشى از همان روزهاى نخست با نگاه خير و مثبتى كه به 
كار داشت و با نوآورى و خالقيت موجب پويايى سپهر غرب شد و در آن روزها هيچ وقت 
حس روزمرگى نداشتيم و همه  مجموعه را به سمت جلو حركت مى داد. مرحوم كاشى 

زمانى آمد كه ســپهر چاپ نمى شد و زمانى روى در نقاب خاك كشيد گروه خبرى 
ســپهر را به يادگار گذاشــت. در تمام لحظه ها همپاى ما بود و سپهر را سرشار 

از شــادى كرد ما هم خاطرات آن مرحوم را زنده نگه مى داريم و با همان 
روحيه شاد تا زمانى كه توان داريم همين مسير را ادامه مى دهيم و 

روزهاى خوبى براى سپهر رقم مى زنيم.

زهرا زنگنهزهرا زنگنه

  بار ديگر 17 مردادماه در راه اســت؛ 
قديمى تر رسانه رفته و به گفت وگو با آنها پرداختيم تلخ و شــيرين آنها شــنيدنى! به همين بهانه   به ســراغ اهالى پيشكســوتان عرصه رسانه پس از سال ها قلم زدن، حاال مملو از تجربه هستند و خاطرات را به كار مى گيريم تا چراغى كه اين افراد با سختى روشن نگه داشته اند را خاموش نكنيم.و پويايــى فعلى خودش را مرهون تالش هاى آنها مى داند و قطعا ما جوانان تمام تالش خود كار جوانان اين عرصه است. جامعه رسانه استان به خاطر وجود پيشكسوتان بر خود مى بالد هستند ولى تجربه و فعاليتشان هيچ گاه از مسير رسانه جدا نمى شود و همواره سرلوحه پيشكســوتانى هستند كه راه را برايشان هموار كرده اند و اگر حاال كمرنگ تر از سابق در كنــار تمام جوانان پرشــور و شــعورى كه در اين عرصــه فعاليت مى كنند، اطالع رسانى مى كنند و چقدر در شكل گيرى جامعه مؤثر هستند.نامگذارى شده و يادآور اين است كه اين افراد چه تالش هايى براى روزى كه براى پاسداشت تالش هاى بى وقفه اهالى رسانه 

و گزيده اى از تجريبات ســاليان طوالنى 
فعاليتشان را به تحرير درآورديم.

https://t.me/Hamedanpayam
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ناصر شهال، سردبير نشريه اقتصاد
و نمايشگاه

خرســندم كه فرصتى در اختيارم گذاشــته شــد تا در 
ويژه نامــه «روز خبرنــگار»، ارادت و احترام عميقم به 
هموطنان شــريف و اصيل همدانــى را تجديد كنم و 
خاطرات 4 ســال اقامتم در شــهر «اطلســى ها» را 
با مخاطبــان روزنامه به اشــتراك بگذارم. 4 ســالى 

كه از شــهريور 1382 با لطــف و دعوت جناب «پرويز 
محمدى» شهروند كارآفرين، جســور و پيشرو همدانى 

آغاز شــد و با سرمايه گذارى و مديريت وى و سردبيرى بنده 
روزنامه به انتشار هفته نامه «اعتماد همدان» از مهر 82، ارتقاى هفته نامه به 

منظم و تأثير گذار از ابتداى آذر همان ســال و ادامه انتشــار آن با نام هاى ديگر در سال هاى 
آينده انجاميد.

4 سالى كه از بهترين، پرثمرترين و شيرين ترين ايام عمر 66 ساله ام به حساب مى آيد و مهر و 
احترام مردمان همدان را تا زنده ام در جانم حك و ثبت كرده است.

امــا پيش از روايت چند خاطــره، وظيفه ضرورى مى دانم كه احترام و ارادت عميق خود را به 
پيشگاه تمام كسانى كه با مرارت و تلخى بسيار چراغ رسانه ها و مطبوعات مادستان را روشن 
نگاه داشته اند پيشــكش نمايم؛ دست و پيشانى پيشكسوتان و جوانان اين عرصه را ببوسم و 
براى روح پرفتوح ســفركردگان خانواده شريف مطبوعات استان در سال هاى اخير، آرامش و 
آمرزش طلب كنم. ســفركردگانى كه از ميان جمع آنان چهره و نام عزيزانى چون زنده نامان 
خانم هــا ژيال اتابكى، خديجه تراكمه و آقايان مصطفى صفــى زاده، على اكبر محمودى وثاق، 
كيهان ســليمانى، محمدرضا رستمى، روح ا... شــيرمحمدى، هادى قرابى، على وزينى، وحيد 
سهرابى، پرويز ترتيبيان و همكار تازه سفر كرده مان مهدى كاشى در ضميرم نقش بسته است.

*نقش رسانه ها در موفقيت برنامه هاى ملى
على اصغر زبردســت اســتاندار وقت همدان (آبان80 تا مرداد 84) از هيچ تالشى براى جذب 
ســرمايه گذاران كارآفرين به استان همدان فروگذار نمى كرد. يكى از اقدامات مهم وى در اين 
زمينه، دعوت از زنده نام مكاره چيان، كارآفرين پرتأثير همدانى بود كه در التهاب و نابه سامانى 

ابتداى انقالب به رغم ميل خود، ناچار به ترك ديار و اقامت در كانادا شده بود.
با توجه به جو منفى دهه هاى نخســت پس از پيروزى انقالب اســالمى عليه ســرمايه داران، 
زبردســت براى بازگشت آن انســان نيك انديش، دانش، سرمايه و تجربه هاى ايشان به زادگاه 
خود، انصافا از آبرو و اعتبار خود مايه گذاشت و حتى براى دعوت و مذاكره با جناب مكاره چيان 

به تركيه سفر كرد.
در اين پرونده، روزنامه «اعتماد همدان» با مديريت پرويز محمدى و ســردبيرى بنده، به مثابه 
تريبون فرهنگى و زمينه ســاز ذهن جامعه همدان براى اين بازگشــت عمل كرد و با انتشــار 
مقاالت و گزارش هايى كوشش كرد فضاى ذهنى نخبگان و شهروندان استان را براى همراهى 
با استاندار و پذيرش و استقبال از جناب مكاره چيان مهيا كند كه سفر پرويز محمدى به كانادا 

با هزينه شخصى براى متقاعدكردن جناب مكاره چيان به بازگشت از جمله اين تالش ها بود.
هرچند كه مجموع اين اقدامات به سفر جناب  مكاره چيان و همسرشان به همدان و استقبال 
شايســته شهروندان از وى در يكى از مساجد شهر منجر شد؛ اما حيف كه اين تالش ها كه تا 
مرز تأسيس يك بنياد ملى براى مديريت اندوخته ها، امكانات و داشته هاى جناب مكاره چيان 
در جهت توسعه اســتان پيش رفت، با تنگ نظرى برخى ها به سرانجام نرسيد و اين همدانى 
اصيل و عاشــق كار و توليد، در حسرت آسودگى در زادگاهش در واپسين سال هاى عمر، در 

غربت به ديار باقى شتافت.
البته تأثير يك رســانه در همراهى با مس ئوالن و متوليان دولتى و حكومتى براى آماده كردن 
ذهن جامعه در پذيرش يك امر ملى، تجربه موفقى بود كه مديران ارشــد استان همدان بايد 

بيش از پيش از اين امكان و ظرفيت بهره گيرند.
*دوستى هاى مفيد با گردشگران 

شهر و استان همدان، سرزمين مورد عالقه گردشگران و توريست ها از سراسر ايران و چهارگوشه 
جهان است؛ اما افسوس كه از اين ظرفيت و استعداد بزرگ به اندازه كافى براى توليد ثروت و 
از آن مهم تر براى تبادل فرهنگى و ايجاد دوستى هاى ماندگار و پرفايده استفاده نمى شود. در 
مدت ســكونتم در همداِن گرامى و انتشار روزنامه به توصيه جناب محمدى، بسيار كوشيديم 
كه شــهروندان استان را به ايجاد رابطه و دوستى با گردشگران ايرانى و توريست هاى خارجى 
تشويق كنيم اما كمتر در اين عرصه موفق شديم و به ندرت ديديم و شنيديم كه اهالى همدان 
و ديگر شهرهاى استان، گردشگر ايرانى يا توريست خارجى را در خانه و كاشانه خود بپذيرند 
و از اين فرصت براى ايجاد دوســتى هاى جديد، تبادل فرهنگى يا دست كم براى تقويت زبان 

خارجى خود استفاده كنند.
فرزندان من اما – كه در انتشــار روزنامه يار و ياور من بودند – در هتل هاى شهر يا در آرامگاه 
«بوعلى ســينا» و مزار «باباطاهر» و «غار عليصدر»، توريســت هايى را كه انگليسى را خوب و 
سليس تلفظ مى كردند، مى يافتند. آنها را به خانه دعوت مى كردند. از آنها انگليسى مى آموختند 
و با پذيرايى با «كباب سرداشى» و «آش اماج» و «آبگوشت يخنِى» همدان، خاطره هاى خوش 
از ميهمان نوازى، مهربانى و صلح دوستى ايرانيان در ذهن ميهمانان ايران برجاى مى گذاشتند. 
خاطره هايى كه بعدها به دوستى و روابطى عميق و سودمند تبديل شدند و در زندگى بسيار 

به كار آمدند و مى آيند.

على اكبر مدى
سرپرست روزنامه رسالت

قصد دارم خاطــره اى از چگونگى ورودم به 
ايــن وادى بگويم. از بچگى عالقه  زيادى به 
مطالعه و خواندن كتاب داشــتم و با آقاى 

هاشم ميرى كه يكى از نويسندگان، مترجمان 
و ويراستاران به نام است، همكالسى بودم. او كه 

و به كتاب عالقه داشــت به من هم كتاب هايى مى داد 
مى خواندم، نخستين كتاب هايى كه مى خواندم براى پرويز قاضى  سعيد بود و پس از 
آن وارد وادى رمان هاى پليسى شدم و سپس كتاب هاى عزيز نسين را مى خواندم. آن 
زمان پدرم به من 2 ريال پول توجيبى مى داد و من اين پول توجيبى را صرف خريد 
جزل بزل مى كردم اما ميل و عالقه ام به كتاب سبب شد تا از جزل بزل بگذرم و پولم 
را صرف كرايه كردن كتاب از كتاب فروشى آقاى نراقى كه در خيابان بوعلى بود بكنم.

11 سالم بود و شب ها تا صبح با چراغ هاى قديمى كتاب مى خواندم كه هم از نورش 
اســتفاده كنم و هم خودم را گرم كنم، يك بــار كتابى به نام «راهى در تاريكى» به 
نويسندگى امير عشــيرى را كرايه كردم و تا صبح آن را خواندم تا به كتاب فروشى 
برگرداندم اما صبح كه بلند شــدم ديدم كه به شدت برف باريده و بايد برف ها را پارو 
كنم و اگر بخواهم برف ها را پارو كنم، ممكن اســت دير شــود و آقاى نراقى مغازه را 
تعطيل كند و عالوه بر اينكه 2 ريال ديگر بايد اضافه پرداخت كنم، شــب هم كتابى 
براى خواندن ندارم. به هر ترتيب برف ها را پارو كردم و همراه تعدادى از دستفروش ها 
به ســمت همدان رفتم وقتى رسيدم ديدم كه آقاى نراقى براى ناهار رفته و من هم 
بايد منتظر باشم تا ايشان بيايد. براى همين به يك قهوه خانه رفتم تا فقط گرم شوم 
چون پولى نداشــتم كه بخواهم چيزى براى خوردن بخرم. آقاى نراقى كه آمد يك 
چايى به من داد كه تا االن هم مزه آن از دهانم بيرون نرفته اســت و ســپس جلد 
دوم همان كتاب را گرفتم و به خانه برگشــتم. تمام اينها را گفتم تا بدانيد كه با چه 

امكاناتى به دنبال كتاب بودم. 
سال 53 تا حدود سال 56 عضو سپاه دانش بودم و در روستاهايى خدمت مى كرديم 

كه هرگز پاى معلم به آن باز نشده بود.
ما را براى خدمت به ورزقان فرســتادند، روستايى كه از اهر تا آنجا با قاطر حدود 3

شــبانه روز راه بود و زمانى كه به اهالى آنجا از همدان مى گفتيم، نمى دانســتند كه 
همدان كجاســت و بزرگ ترين جايى كه ديده بودند داش اسپيران بود. در آن روستا 
30 يا 40 خانوار زندگى مى كردند. مردم روســتا اين عــادت را دارند كه وقتى يك 
غريبه را مى بينند آغاز مى كنند به درد دل گفتن و فكر مى كنند تمام مشكالتشــان 
را آن غريبه مى تواند حل كند. در همســايگى ما يك آقاى جوانى كه كارش حمل و 
نقل بار بود همراه همســر باردارش زندگى مى كرد. يك شب همسرش به دليل وضع 
حمل و موقعيت نامناسب بچه حال خوبى نداشت، طبق عادت براى كمك به سراغ 
من آمدند و زمانى كه متوجه شــديم حال مادرخوب نيســت، قاطرى آورده و در 2
طرفش گونى كاه قرار دادم و با همسر و برادرش راهى داش اسپيران كردم. چند شب 
گذشت و خبرى از رسيدن آنها نشد. چند نفر را به دنبال آنها فرستاديم و تنها چيزى 
كه پيدا كردنــد چند تكه لباس پاره بود و فهميديم در اثر حمله گرگ ها جان خود 
را از دست داده اند. پس از اين ماجرا تا چند وقت حال خوبى نداشتم و حتى غذاهم 
نمى توانســتم بخورم. براى همين دست به قلم شدم و شرح ماجرا را نوشتم و براى 
روزنامه اطالعات فرســتادم. پس از آن هم هر ماجرايى كه مى ديدم مى نوشتم. وقتى 
بــراى مرخصى به همدان آمده و براى دريافت نامه هايم رفتم، نامه اى با مهر روزنامه 
اطالعات گرفتم كه در آن نوشــته شــده بود كه مقاله ام به دستشان رسيده و اگر به 
تهران رفتم سرى به آنها بزنم. من سر از پا نمى شناختم، لباسى مناسب به تن كردم 
و به تهران رفتم. زمانى كه رسيدم به من گفتند كه صبح روز بعد ساعت 7/5 سرى 
به آنها بزنم. صبح روز بعد وقتى وارد دفتر دكتر صالح يار كه سردبير روزنامه اطالعات 
بود شــدم و خودم را معرفى كردم من را شــناختند و بوسيدند. از سابقه كارى من 
پرسيدند و زمانى كه متوجه شدند ســابقه كارى ندارم متعجب شدند. آن زمان كه 
حتى ژيان هم وارد بازار نشــده بود 3 تا پول هزار تومانى به من دادند و من با همان 

پول خانه اى اجاره و كارم را آغاز كردم.
با تمام اين تفاسير از گذشته خودم راضى ام و خدا را شكر مى كنم.

علي، اي پرشكوه چگونه وصف كنم سيماي مردانه ات را كه آئينه تمام عياري از همه
پاكي هاست و من به هنگامه گفتن از تو وامانده ام كه از كدامين سو آغازگر باشم كه

تو خود آغاز تمامي آغازهايي.
من چه بگويم از شكوه تو، آن شكوهي كه فّر و جالل از تو آموخت نازيدن را، تو را كه تمامي
نظامي، با كدامين كلمات و كدامين جمالت مي توان نظم كرد؟ چراكه نظم و نثر از تو تراوش

يافت و به حقيقت كه تو شاه  بيت تمامي غزل هايي.
وقتي به تو مي انديشم، تنها آن زمان است كه آرام مي گيرم و سر در گريبان خويشتن خويش و
آن فطرت باشكوهي كه خداوند به من ناچيز سپرده مي برم و درست در اين لحظات شكوهمند،
كه بلندايش از آفتاب فراخناك تر و ژرفش از ُعمق عميِق همه دردهاي دردمندان ژرفناك تر و
تكاملش بسان قطرات پرمعناي باران از ابر فروافتاده است قرار مي گيرم، كه در خاطرم جانمايه

درد و رنج هاي علي بزرگ، علي نمونه، علي ساالر، علي سردار، علي فاتح، علي باوقار و
شكوهمند. آري آن علي كه عزيز محمد بود و آن محمد هم حبيب حضرت دوست، در باور تشنه ام

جان مي گيرد آن سكوت پرعظمتش، آن سكوتي كه خالق بود و پرمعني و صورت نازنين.
خداوندگار اين سكوت، پر بود از ضربات هزاران هزار شالق نيش ها و نوش ها، همان صورتي
كه از گرسنگي زرد بود. آري آن گرسنگي كه، علي آنچه را كه داشت، در راه رضاي دوست
و به خاطر دوست به گرسنگان تاريخ بذل مي كرد و خود هر روز گرسنه تر از دوشينة دوش با
لذت و سرمستي و وقار به سر مي برد. آري سالم باد به آن علي كه مظهر تمام عيار و نمونه
بدون همتاي همه تاريخ انسانيت است در ايثار و فداكاري، در مهرباني و محبت، در سجده و

عبوديت و در تمامي تكامل معماي سر به مهر ايمان و عشق و تكميل تمامي تكامل ها و روشني
تمامي نورها.

«به علي شناختم من به خدا قسم خدا را»
آري من هرگز معاذا... كه بگويم تو خدايي اما فرياد م يزنم، از خدا جدا نيستي و نخواهي بود.
و با همين ميراث بزرگ است كه ايمان دارم كه آفتاب اگر مي درخشد، درخشندگي را از تو

آموخته همچنان كه ماه به هنگام آرامش تو آرام مي گيرد و درخشش ستارگان از توست.
آري؛ تو آني كه كرامت را ابر از تو وام گرفت تا ببارد و روييدني هاي زمين فراخ وامدار تو

باشند؛ تو تمامي معناي معرفت و بزرگواري و صداقتي؛ تو همه سرسبزي هاي سبزي؛ و تو
چشمة جوشان عشق و اميد؛ و باور و ايماني؛ تو تمامي ايثاري، و اين ايثار بود كه از تو ايثارگري

را فرا آموخت.
اي خوب من، من اينك از تو پرم و لبريز رفتار ِعطرناك توأم، تو سرشاري از عشق و هواي

تو قلبم را به مهر دوستي تو گرم ساخته، بسان آن كه خون زندگيت در تمامي جانم جاري شده
كه تو تنها جاري زمان هاييو يكه سوار جان و رواني، تو نقطه آغازين هر آغازي كه پس از تو

زمان سلسله يافت و بر اساس وجود تو به موجوديت رسيد، تو تمامي خطوط هستي را از خط و
سطح و حجم در كف داري و همه هستي از هستي توست. اگر آفرينش را نظمي است تو الفباي

نظم آفرينشي از نظم و فخامت، تا پيروزي و شهادت. هيچ اندازه و ميزان و مقياس و معياري
در روي زمين عظمت و شكوه نام مقدس تو را نمي نماياند؛ در ميزان، تو فراتر از بام آسماني و
ستارگان آسمان در مقابل ستاره وجودت، ناچيز. تو بلندترين قله رفيع عالم حقيقتي كه از تو

رفيع تري نيست.
تو اي خوب من! خود حقيقتي و حقانيت حقيقت به تو وامدار است و مديون، زندگي و رفتار تو
عالي ترين غزل هستي است و تو خود عميق ترين و زيباترين شعر و پديدة هستي بوده و هستي،

من در مقابل تو چه مي توانم بكنم، تويي كه حيات ثمربخش حال و آينده اي. اگر حال در تو جاري
است آينده نيز همچنان از وجود تو جاري و ساري خواهد ماند كه تو خود جاري همه زمانهايي،

تو درخت تنومند و ابد ريشه اي در خاك كه ميوه و ثمره اش پاكي و شرافت و ايمان و شهادت
است، تو اصلي از ريشه و تنه و شاخه و شاخسارهايت خورشيدي كه دوازده شاخه ماه گونه اش
هر يك عالمي است برابر با تمامي عالم براي همه عصرها و براي همه نسل ها؛ اينكه اينك به
انتها رسيده ام نه انتهاي وصف توست چه وصف تو بي انتها است، اما آگاهي من از تو موري

است در برابر كل كائنات، تو وجودت باعث بالندگي شده به شمار همه سال ها و قرن ها؛ و قرن ها
به نشانه قوام و همان قانون مسلم نقطه و خط و سطح و حجم كه هستي را در آن عيان مي بينم
همان هستي كه از هست تو به هستي رسيد. قلم آرام بگير، كه وصف او را نتواني، پس خاموش!

على ححببييبياننعلى حبيبيان
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در بيشتر مشــاغل ، ورود افراد براى اشــتغال به كار بر اساس 
تخصص و تجربه و تحصيالت امكان پذير مى شود. به  واقع ورود يك  
فرد غيرمتخصص به  هر حرفه اى همواره پرسش برانگيز است اما در 
حرفه خبرنگارى و روزنامه نگارى  هر كس  با هر سطح  علمى ، فرهنگى  

و تحصيلى  مى تواند وارد اين شغل شود.
اين همان نكته اى  است كه سال ها از سوى تحليلگران و رسانه اى هاى 
كاربلد نقد مى شود اما هرگز به صورت جدى در هيچ شهر و استانى 

مورد توجه قرار نگرفته است.
حال كه شــرايط اين گونه پيش مى رود، تنها يك راه مى تواند حرفه 
خبرنگارى را داراى جايگاه قابل احترام از نگاه تحليلگران كند و آن 
هم داشتن تخصص و تحصيالت بر طبق فعاليت يك فرد رسانه ايست. 
اگر خبرنگار يا روزنامه نگار هستيد، يكبار هر آنچه نوشته ايد و منتشر 
كرده ايد را پرينت بگيريد و مطالعه كنيد و فكر كنيد كه چقدر تأثير 

داشته و چه گره هايى را باز كرده است.
 نمى دانم پس از ده ســال كار خبرنگارى آيا واقعا خبرنگار هستم يا 
نــه؟ گاهى به روزهايى فكر مى كنم كه اگرچه دير بود اما در وجودم 

ميزان عالقه به گردشگرى را به وفور يافتم.
آن روزها اصال تصور هم نمى كردم روزى به فعاليت در عرصه رسانه 

راه پيدا كنم اما شد آنچه تصورش را هم نمى كردم.
ميزان تسلط به گردشگرى و گذراندن تحصيالت تكميلى دانشگاهى 
در اين زمينه، موجب شد بتوانم تاحدود زيادى با ورود به موضوعات 
گردشــگرى واقعيات را كارشناسانه انعكاس و تحليل كنم و البته تا 
امــروز خود را تنها 40 درصد مســلط به موضوع تخصصى و حرفه 
كارى ام مى دانــم و بر اين باورم كه هنوز بايد خوب بخوانم تا خوب 

بدانم.
هــر از گاهى با خود فكر مى كنم، كدام مصاحبه ها و گزارش ها براى 
مــردم يا جامعه مؤثر يا مفيد بوده اســت. وقتى ياد گزارش هايى از 
خانه هاى تخريب شده تاريخى، نبود مسير گردشگرى در شهر، زير 
ســؤال بود، ساخت وسازها در حرايم تاريخى؛ ميدان امام و تغييرات 
مرمتى، پيوســت هاى گردشــگرى پروژه هاى شــهرى، نقشه هاى 
گردشــگرى با كم وكاستى ها، جهانى نشــدن حتى يك جاذبه در 
همدان، انتقاد به نبود برند تجارى گردشــگرى، نبود بســته بندى 
براى صنايع دســتى، نداشتن فرودگاه و پرواز فعال، نبود ايستگاه در 
دســترس راه آهن و ... مى افتم درمى يابم اگر به چند و چون موضوع 
اشــراف نداشتم شايد پرونده هاى باز شده در مسير هموار به نتيجه 
نمى رسيد و اگر تسلط كافى بر موضوعات داشتم شايد امروز بسيارى 

از پرونده هاى نيمه كاره را به سرانجام مى رساندم. 
تخصص الزمه كار خبرنگارى 

خبرنگار واقعى بايد در جامعه پيرامون خود تأثيرگذار باشد و نقش 
مهمى در سياســت، اقتصاد و جامعه ايفا كند، اين مهم محقق 
نمى شود مگر آنكه در اين زمينه داشتن تخصص و اشرافيت به 

موضوع حرف نخست را بزند. 
اگرچه خبرنگار بايد در تمامى حوزه ها سواد رسانه اى و تسلط 
داشته باشد اما تخصص در يك زمينه خاص، بحث ديگرى 

است.

نداشــتن اطالعات تخصصى و كافى سبب مى شود تا خبرنگار بدون 
اطالعات و بينش و تحليل يك كاتب و نويســنده خبر باشــد و اين 

دليلى است تا رسانه به مرداب خبرهاى بى تأثير تبديل شود.
پس از نشر مطلب، هر خبرنگار بايد تأثيرگذارى خود را با يك ترازوى 

حرفه اى وزن كند كه چه ميزان سواد براى خبرنگارى الزم دارد؟ 
من وقتى خبرنگار محلى در يك شهرســتان هســتم بر اساس چه 
برنامه اى بايد شهرستانم را ارزيابى و كنشگرى كنم محور توسعه در 

منطقه جغرافيايى من چيست؟ 
بايد آنقدر به موضوع مســلط باشــم كه بدانم پرســش هاى من از 
مســئوالن چگونه بايد طراحى شــود؟ وقتى من به عنوان خبرنگار 
اطالعاتى از آمايش سرزمينى، اسناد توسعه باالدست و برش استانى 
و شهرســتانى با محوريت دانش تخصصى ام به دست نياورم، قوانين 
بودجه، اعتبــارات و تخصيص ها را ندانم هيچ وقت نمى توانم به طور 
حرفه اى خبرنگارى كنم و الزمه اين مهم، داشتن تخصص و تسلط به 
موضوع است؛ زيرا اطالعات، تسلط و دانش يك خبرنگار بايد هميشه 
باالتر از مدير باشد؛ يعنى آنقدر سواد و هوش و خالقيت داشته باشد 

كه حداقل همتراز با آن مدير طرح مسأله و راهكار ارائه كند.
تسلط بر قوانين و مصوبات

وقتى تخصص كافى در كار خبرنگارى در حوزه كارى وجود داشــته 
باشد؛ همزمان با بررسى يك پروژه يا تأسيسات گردشگرى به سرعت 
آن را با سند آمايش و برنامه تطبيق  خواهيد داد و خواهيد پرسيد اين 
اتفاق بر اساس كدام برنامه و سند اين پروژه را اينجا اجرايى كرديد؟ 
آقاى نماينده مجلس چه كســى به تو حق داده تا در شهرى كه به 
راه انداختن اين پروژه نياز ندارد فشــار بياورى تا يك هتل يا واحد 
بومگردى يا ... ايجاد شود و تو افتتاح كنى كه رأى بياورى و يا به عنوان 
خبرنگار پرسش مى كنى كه آقاى دهيار بر چه اساسى از حريم روستا 
خارج شــدى و درحال ساخت وساز هستى. آقاى جهاد كشاورزى بر 
چه اساسى تغيير كاربرى دادى؟ كميسيون ماده 100 بر چه مبنايى 
تخلف كردى، تو مى دانى چون قوانين و برنامه را به درستى خوانده اى!

در يــك كالم بايــد بدانيم ســواد خبرنــگارى به تيتــر و ليد و 
گزارش نويســى و سبك هرم وارونه نيســت. خبرنگار بدون سطح 
علمى الزم مثل يك مهندس كامپيوتر اســت كه تنها تخصصش 
راه اندازى ويندوز است و بس!  خبرنگار حرفه اى بايد، بايد و بايد در 
حوزه كارى خودش متخصص باشــد. هرگز تصور نكنيد خبرنگارى 
بدون تسلط بر ســطح علمى و دانش الزم بتواند تعيين مسير براى 
برنامه ريزان شهر و استانش كند. خبرنگار اگر تسلط الزم بر موضوع 

نداشته باشد در هر جلسه به يك ميرزابنويس تبديل مى شود.
ميرزابنويس نباشيم 

اگر در يك نشســت يا مصاحبه تنها به انعكاس گفته ها و شنيده ها 
بپردازيد، هيچ نقشى در انعكاس مطالب نداشته ايد؛ زيرا پيش از شما 
خبرگزارى ها و صداوسيما تيتر خبر را رفته است. آنچه شما را متمايز 
از ديگر خبرنگاران مى كند ميزان تســلط شــما به موضوع است كه 

مى تواند زير و بم حرف ها را به ميدان بررسى و تحليل بكشاند. 
وقتى به عنوان يك رسانه اى به موضوعات حوزه تخصصى خود تسلط 
نداشته باشى، هرگز نمى توانى در جلسات پرسش و پاسخ، پرسشى 

تأثيرگذار كه مدير را متعهد به پيگيرى و پاســخگويى كند، مطرح 
كنى.

اگر ميزان سواد و تخصص خبرنگار كافى باشد و سواد خبرنگارى او 
فقط به بلد بودن الفباى تيتر و ليد و مصاحبه ختم نشود، مى تواند با 

طرح پرسش نشست رسانه را به چالش بكشاند. 
اگر پيش از ورود به نشست خبرى درباره طرح پرسش تحقيق الزم 

نشود، سطح آن نشست زير سؤال خواهد رفت. 
تربيت  خبرنگاران  متخصص
در كشور ما انجام نمى شود

مهم ترين  دليل  كم اطالعى خبرنگاران و روزنامه نگاران اين  است  كه  
آموزش هاى  روزنامه نگارى  مكمل  تحصيالت  آكادميك  ، در كشور ما 
به خوبى  انجام  نمى شود. به  بيان  ديگر، تربيت  خبرنگاران  متخصص و 
كاربلد در كشور ما صورت  نمى گيرد و در اساس خبرنگار تخصصى  در 

كشور تربيت  نمى شود. 
آنچه  در دانشكده  تعريف  و تدريس  مى شود براى  تربيت  خبرنگاران  
عمومى  اســت ، درحالى  كه  بايد براى  تربيــت  خبرنگاران  تخصصى،  
دوره هاى  كوتاه  مدت  آموزشــى  با گرايش هاى  متفاوت  در دانشگاه ها 
ايجاد و چند واحد دانشــگاهى  تخصصى  بر اساس  عالقه  دانشجويان  

تعريف  شود.
بســيارى  از خبرنگاران  فكر مى كنند كه  پس از فارغ التحصيلى  از هر 
رشــته اى از مطالعه  تخصصى  بى نياز هستند و بيشتر آنها نيز مجال  
مطالعه  ندارند. به  همين  دليل  است  كه  ما خبرنگار متخصص در حوزه 
اقتصاد، سياست، تئاتر، كتاب ، بهداشت ، حوادث، گردشگرى، جهاد 
كشــاورزى و... بسيار كم  داريم . به  نظر من  اينكه  نگاهى  تخصصى  به  

حرفه  خبرنگارى  نمى شود، 3 دليل  عمده  دارد.
3  دليل  براى  اينكه 

نگاهى  تخصصى  به  خبرنگارى  نمى شود
نخست اينكه  خبرنگار متخصص با تسلط بر يك رشته تحصيلى كه 
صرفا در حوزه رســانه به اين واسطه فعاليت كند كم داريم يا حتى 
اصال نداريم و سيســتم  آموزشــى  ما در اين  زمينه  ناكارآمد است  و 
تالش  خبرنگار براى  دستيابى  و پاسخگويى  به  پرسش ها كافى  نيست . 
اين يك تأكيد جدى است كه روزى در يك نوشتار آموزشى خواندم 
مبنى بر آنكه رسانه هاى  خبرى  به  سمت  تخصصى  شدن  خبرنگاران  
پيش  روند و در اين  زمينه  بايد سرمايه  كافى  داشته  باشند تا بتوانند 
كالس هايى  براى  بازآموزى  و آموزش  ضمن  خدمت  براى  خبرنگاران  
شاغل  داشته  باشــند. دومين  عامل ، نبود  تناسب  بين  نظام  آموزشى  
و بازار كار اســت . خبرنگارى ، رشــته  و حرفه  بســيار جوانى  است  و 
بسيارى  از جوانان  هر طور شــده  مى خواهند وارد اين  حرفه  جذاب  
شــوند و نمى دانند اين  حرفه  دشــوارى هاى  فراوانى  هم  دارد و اگر 
كسى  فقط  به دليل جذابيت  اين  شــغل  را انتخاب  كرده  باشد موانع  
بسيارى  خواهد داشت . سومين  عامل  هم  كه  بسيار مى تواند در ميزان  
موفقيــت  روزنامه نگارى  و به  نگاهى  تخصصى  به  اين  حرفه  بينجامد، 
توانايى  خبرنگار  براى  دســتيابى  به  اطالعاتى  است كه در آن زمينه 
تحصيالت و تخصص الزم را دارد و اين خبرنگار هرگز از سوى مديران 

و كارشناسان براى تحليل هاى منطقى زير سؤال نمى رود.

مريم مقدم

غيرحرفه اى نباشيم 
سواد خبرنگارى به تيتر و ليد و سبك هرم وارونه نيست

تسلط رسانه اى ها به موضوعات بايد بيشتر از مديران باشد 

cyber» را در زبان فارسى،  space»-1
فضاى مجازى ترجمه كرده اند.

 «Cyber» درحالى كه متخصصان بر اين باورند كه 
معنــاى مجازى نمى دهد و معنايش بيشــتر «موضوع واقعى و قابل 
ديدن ولى در عين حال غيرقابل لمس» است. مجازى در زبان فارسى 
كه آن نيز از عربى گرفته شــده است، موضوعى «ذهنى و تصورى» 

است.
با اين توضيح، اگر ديده مى شــود كه در خطابه ها و سخنان بسيارى 
از اهل ادعا و مســئوالن، اين فضا، مجازى و غيرواقعى تلقى مى شود، 

شايد از همين ترجمه ناقص و ناتوان سرچشمه مى گيرد.
هنوز برخى مســئوالن حتى اثرگذار نيز نتوانسته اند اهميت اين فضا 
را كه از قضا واقعى تر از هر چيزى اســت كه در عصر كنونى قابليت 

اثرپذيرى و اثرگذارى دارد، به درستى درك كنند.
اين درك نادرســت، امــا در بى اهميت جلوه دادن اين فضا و نداشــتِن 
تدارك الزم براى حضور واقعى در آن اثر گذاشته است. اين تصميم گيران 
سياســى، فرهنگى و اقتصادى، فضاى مجازى را تفننى و زينت و جايى 
براى وقت گذرانى تصور كرده اند و برخى اوقات نيز هوس مى كنند آن را 

به طور كلى ببندند و به زعم خويش از شّرش خالص شوند.
از طرفى برخالف نظر عمومى فضاى سايبرى (مجازى) با اينترنت همانند 
و يكى نيست. كارشناسان مى گويند اين فضا «محيطى مفهومى» است 
كه در آن ارتباط از طريق شبكه رايانه اى برقرار مى شود و بيشتر از اينكه 

فضايى فنى باشد، «فضايى تعاملى» است.
mass)، شــامل راديو، تلويزيون و مطبوعات كه از 2 سده  media) 2-رســانه هاى گروهى
پيش تاكنون، ســلطان بالمنازع اطالع رســانى، پروپاگاندا، علم گســترى و ابزار مهم جهانى 
شدن بوده اند و با صفت «پيام محورى» شناخته مى شوند؛ «مجموعه اى محدود از كانال هاى 

هدفمند» هستند كه در ارتباطى يكسويه پيام خاصى را به مخاطب القا مى كنند.
اما از 2 دهه پيش تاكنون اين ســالطيِن بالمنازع با رقابت رســانه هاى جديد كه «تعاملى» 
و «گفت وگومحور» هســتند؛ مواجه شــده اند. رقابتى آرام و آهسته و در عين حال خزنده و 
social) درست برعكس جريان  media)غيرقابل بازگشت. ويژگى اين رسانه هاى اجتماعى

يكطرفه پيشين، «تعاملى» و با«"تعدادى نامحدود كانال هاى هدفمند» تعريف شده است.
رســانه هاى اجتماعى جديد اينك فقط ابزار ارتباطى نيســتند؛ بلكه خــود مقصد و هدف 

اجتماعى به شمار مى روند.
فروش ميلياردها دستگاه موبايل در دهه هاى اخير و دسترسى بيشتر عمومى به اين ابزار مهِم 
گسترش شبكه هاى اجتماعى؛ كارى كه چند سده روزنامه و كاغذ نتوانست انجام دهد؛ توسط 

آنچه «مولتى مديا» ناميده مى شود، به انجام رساند.
اينك هر خبر، عكس و تحليل درست يا نادرستى در كسرى از ثانيه و دقيقه توليد و در كمتر 

از ساعتى در همه جاى كره خاكى گسترش مى يابد.
ويژگى مهم رســانه هاى اجتماعى، همگانى شــدن اطالعات، در دسترس بودن و قابل حمل 
بودِن ابزار آن و توليد آســان اســت. اخبار، اطالعات و تحليل هــاى آن نيز هر چند ممكن 
اســت غيرحرفه اى باشد اما مهم ترين وجه آن، دوسويه و حتى چندين سويه بودن تبادل اين 

اطالعات است.
جهاِن ما با همه تقاللهايى كه با زور و قدرِت دولت هاى توتاليتر، تك صدا و سانســور  طلب، 
راه عالج ماندگارى خويش را در بســتن و راهبند براى چنين امكاناِت اطالعاتى مى جويند، 
راه خود را از ميان فناورى هاى نوين و از جمله گســترش حيرت انگيِز "شــبكه هاى تعاملى 

اجتماعى"، با سرعت انتخاب كرده است.
اين انتخاب، نه با جبر و بگير و ببندهاى سنتى قابل كنترل است و نه با "كره شمالى" شدن 

قابل بازگشت.
در اعصار پيشين، مدل جمهوريت براى اداره جوامع در مخيله بسيارى از فالسفه و انديشمندان 
و حاكمان مطلق گرا، نمى گنجيد، و تنها راه نجات و نيل به سعادت بشر از كانال «سلطاِن عادِل 

قادر» مى  دانستند.
با اين حال روند دموكراتيزيوِن جوامع و كشــورهاى جهان چنان بى بازگشــت شده است كه 
«تماميت خواهــان» و «ديكتاتورها» نيز اعمال و رفتار خويش را در زرورِق انتخابات به خورد 
خلق ا... مى دهند؛ نمونه اش حكومت هايى با انتخابات تك رقابتى و البته آرائى باالى 90 درصد 

به رئيس جمهورى منتخب؟!
از اين بحث كلى و سياسى كه بگذريم، فضاى سايبر (مجازى) كه جهان واقعى را در ابعادى 
شــگفت انگيز در معرض تغيير و ديگرگونگى قرار داده اســت؛ درحال بلعيدن همه خواب و 

خيال هاى كسانى است كه كنترل بشر و استثمار آن را در سر مى پرورانند.
هر كس كه بخواهد در جهاِن رو به پيشــرفِت آينده، جاى پاى محكمى داشته باشد؛ در هر 
شــغل و مقام و مرتبه اى كه باشــد و در هر صنف و دسته و رســته اجتماعى و اقتصادى و 
مذهبى و رسانه اى؛ اگر در فهم «جهاِن سايبر»، دچار اعوجاج و نافهمى شود؛ در زير چرخ هاى 

قدرتمند آن له و نابود خواهد شد.

3- روزنامه نگارى و رسانه هاى سنتى نيز از گسترش اين فضاى سايبر 
جاِن سالم به در نخواهد بُرد، مگر آن كه در روش و حتى استراتژى هاى 

خويش تجديدنظر كرده باشند.
اينك اگر رســانه اى نتواند رابطه اى تعاملى با مخاطبان خويش برقرار 
كنــد و از «كامنت»هاى تند و تيز و حتى مغرضانه براى راهگشــايى 

و تغيير اســتفاده نكند، دچار شــدن آن به سرنوشت محتوِم نابودى و شكست، دور از انتظار 
نخواهد بود.

«روزنامه نگارى» كه ماده خام آن اخبار و رويدادهاى واقعى اســت، با حضور سياستمداران، 
جامعه شناسان، مورخان، فيلسوفان و بروكرات ها و تاجران، و تأثير نوع نگاه و نظرگاه آنان در 
«تحليل و تفســير و آينده نگرى»؛ به جهاِن 2 سده پيشين، رنگ و لعابى دلخواه مى بخشيد؛ 

به گونه اى كه گفته مى شد، «جهان همان رسانه است».
بــا اين حال با رخنه و حضــور قدرتمند رقيبى شــتابناك و غولى از چــراغ درآمده به نام 
«شــبكه هاى اجتماعى» كه خود محصول جهاِن انتخابگر و انسان محور است؛ روزنامه نگارى 
سنتى نفس هاى آخرش را مى كشد و حتى ابزار مهمى به نام «كاغذ» را در آينده اى نزديك 

از دست خواهد داد.
ايــن آينده به ظاهر خوفناك براى روزنامه نگارى، اما فرصتى ارزنده و بى بديل براى اين حرفه 
تخصصى فراهم كرده اســت كه بــا تجديدنظر در «ابزار، روش ها و شــيوه تعامل خويش با 

مخاطبان»؛ در اين آشفته بازار، راهى براى نجات خويش بيابد.
راهــى كه بى ترديد تنها و تنها از طريق پذيرِش حق انتقــاد و حتى انتقاِم مخاطب، خواهد 
گذشت. مخاطبى كه در ادوار مختلف تاريخ در ارتباطى يكسويه مجبور به پذيرش اطالعات 
مى شد، در اين دوره و توسط آنچه «رسانه اجتماعى» ناميده مى شود، چنان تعيين كننده شده 
است كه منشأ و مركز اطالعات، قادر نيست مثل گذشته او را ناديده و خام و مثل يك موم در 

دستاِن خويش تصور كند و هر طورى كه صالح مى داند به او شكل ببخشد.
«گوبليزم» در دنياى شبكه هاى اجتماعى اگرچه قابل حذف نيست، اما با تكانه  يك «كليك» 
و از دريچــه دوربين يك آماتور و ضبط چند دقيقه اى يك واقعيِت ســايبرى (مجازى)، در 

كسرى از ثانيه از هم فرومى پاشد و عامالِن آن رسواى جهانيان مى  شوند.
«روزنامه نگارى حقيقت جو» كه از اين گونه تبليغات بيزار و به دور اســت، براى قربانى نشدن 
در گردابه شــبكه هاى اجتماعى، اتفاقاً فرصتى ناب به دست آورده است تا منابع خود را –هر 
چند خام و ناپخته و اوليه- از لســان ميليون ها انسان به درستى و با استفاده از همان «فوِت 
كوزه گرى» كه تنها در اختيار خواص روزنامه نگارى و متخصصاِن آموزش ديده اســت؛ چنان 

انتخاب كند، كه همچنان بر «وثوق» و «اعتماد» او صحه گذاشته شود.
روزنامه نــگارى ايران و در بُعدى خيلى كوچك تر در همدان؛ اگــر نتواند خود را با اين موج 
جديد وفق دهد و از معيارها و مبانى آن آگاه نشــود -مثل همه آنچه كه داشته هاى تاريخى 
و ميراث پيشــينيان بوده و از بين رفته اند- به حرفه اى تزئينى و موزه اى و در بهترين حالت 

روابط عمومِى قدرتِ هاى سياسى، تجارى و... تبديل خواهد شد.
مواجهه ما ايرانيان با امر واقِع جديد در فناورى و ابزار نو كه البته منبعث از نگاه انسان محور غرب 

است، از 2 سده پيشين تاكنون، ابتدا انكار و تكفير و سپس در حد «اكل ميته» بوده است.
 آنچه در افواه مســئوالن باال و پايين جارى است، نشان مى دهد در همچنان بر پاشنه 

انكار و ايضاً تحديد مى چرخد.
نتيجه اما مثل هميشه آب در هاون كوفتن است. همين!

فضاى سايبرى
روزنامه نگارى را مى بلعد

توّكل دارائى

https://t.me/Hamedanpayam
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مبارزه با فساد

رسالت خبرنگار

امير بختياريان

روزنامه نگارى تحقيقى از شاخههاى مهم روزنامه نگارى 
اســت. بخش مهم اين شاخه از حرفه، تهيه گزارش درحوزه 
مبارزه با فساد اســت. در عمل تا زمانى كه موضوع مبارزه، 
بررسى مسائل كلى مربوط به فساد است و محقق، كارى به 
مصاديق آن ندارد، همه حتى خود مفسدين هم براى حفظ 
پرستيژ، از فعاالن اين حوزه حمايت مىكنند. اما زمانى كه 
پژوهشگر در جايگاه روزنامهنگار پا را فراتر مىگذارد و تالش 
مىكند وارد جزئيات فســاد شــده و عوامل آن را شناسايى 
كند، وارد منطقه قرمز شــده و از همان قدمهاى آغازين با 

موانع متعدد مواجه مىشود. 
روزنامهنگارى تحقيقى در كشــور ما جان نگرفته اســت و 
روزنامهنگارانى كه وارد اين وادى مىشوند از حمايت كافى 
برخوردار نيستند. براى نمونه در مهمترين قانون مربوط به 
مبارزه با فســاد، قانون «ارتقاى سالمت نظام اداري و مقابله 
با فســاد» نقشــى براى رســانهها در زمينه مبارزه با فساد 
پيش بينى نشده اســت و به تبع آن خبرنگار هم از حمايت 

روشنى برخوردار نيست. 
با اينكه قانون به صورت صريــح از خبرنگاران حوزه مبارزه 

شــاخه با فســاد حمايت نكرده،  اين 
در  روزنامهنــگارى  سالهاى از 

اخير رشــد بهترى نسبت 
به گذشــته داشــته است. 

گسترش رســانههاى مجازى 
و فراوانــى منابع خبرى موجب 

شده است اطالع رسانى در زمينه 
فساد به نسبت گذشته بسيار بيشتر 

شــود. درحال حاضر حجــم توليد 
شــايعات مربوط به فساد بسيار زياد 
است. با اينكه بخش عمده اين شايعات،

ساختگى و بدون پشتوانه است، بخشى 
از آنها نيز رنگى از واقعيــت دارد. روزنامهنگار حرفهاى اين 
توانايــى را دارد كه از ميان حجم انبوه شــايعات، از برخى 

شايعات به عنوان سوژه تحقيق، استفاده كند. 
در همدان اين شاخه از روزنامهنگارى، نسبتا ناشناخته مانده 
اســت و فعاالن رســانه معموال وارد اين وادى نمىشوند. 

بــا  وضعيــت  ايــن 
ســرمايه  وجود 

فرهنگى موجود در همدان، زيبنده نيست. همدان به لحاظ 
تابآورى محيط زيست، در يكى از مقاطع حساس تاريخى 
به ســر مىبرد. مباحث مربوط به تغيير كاربرىها از زراعى 
به مســكونى و تجارى در ابعــاد كالن و خرد و همين طور 
دستاندازى به اراضى ملى در بعد خرد و كالن اتفاق ساده 
و پيش پا افتادهاى نيســت. ميزان تابآورى محيط زيست 
در اين شهر، بىنهايت نيست و با گردشى در محيط شهرى 
و اطراف آن و همين طور مشــاهده اخبار و شايعات مىتوان 
ردپاى احتمالى كجروىها را در حواشــى مربوط به رينگ 
ســوم شــهر همدان و رويدادهاى پيرامونــى مربوط به آن 
حدس زد. اين حدسيات يا واقعيت دارد و يا شايعهاى بيشتر 
نيست و حرفهاى كه مىتواند به ميزان درستى و يا نادرستى 

اين شايعات مهر تأييد بزند، روزنامهنگارى تحقيقى است. 
اين روزها با وجود تعداد زياد رســانههاى مجازى و سرعت 
زياد توليد و انتقال خبر و شايعه در اين رسانهها، خبرنگارن 
بايد به هوش باشند. بى شــك اگر خبرنگار براى خود شأنى 
در زمينه روزنامهنگارى تحقيقى قائل نباشد بايد فاتحه اين 

حرفه را خواند.

تا چندى پيش هر اتفاق و پيشرفتى در جهان رخ مى داد به نفع روزنامه نگاران بود! ظهور تلفن، 
تلفن همراه، اينترنت، ايميل، وبالگ و حتى فيس بوك، همه و همه در خدمت اصحاب رسانه ها و 
مطبوعات بود تا اينكه ناگهان ظهور شبكه هاى اجتماعى چون زلزله اى ويرانگر اصحاب رسانه را زير 

آوارى سهمگين دچار پريشانى و بحران هاى پيش بينى نشده  كرد.
اين احساس كه اتكاى افكار عمومى از رسانه ها و  روزنامه هاى رسمى به شبكه هاى اجتماعى 

و فضاى مجازى منتقل مى شــود حنجره ها و قلم هاى روزنامه نويسان و خبرنگاران را به لرزه انداخت تا آنجا كه از 
نگاه آنها آمار ســقوط لحظه اى و روزانه مخاطب و تيراژ حكايت از آن دارد كه عن قريب شغلى به نام روزنامه نگار و 

خبرنگار و اهل رسانه و ... را خواهد بلعيد و به تاريخ گره خواهد زد!
هراس از دســت دادن شغل در ميان روزنامه نگاران زمانى جدى تر مى شود كه بدانيم در دل روزنامه ها و در همين 
يكى دو دهه  گذشــته چند شــغل جلوى چشــم روزنامه نويس ها و خبرنگاران نابود شده؛ صفحه بندهاى دستى و 

حروف چين ها و تايپيست ها اكنون ديگر در روزنامه ها شغلى برايشان وجود ندارد!
اما آيا در حوزه ى محتوا نيز شغل خبرنگارى و روزنامه نگارى نابود خواهد شد؟

آيا اين تصور و تصوير درستى از آينده روزنامه نگارى است؟
آيا روزنامه هاى كاغذى به پايان راه رسيده اند؟

پيش از پاســخ به اين پرســش ها بايد به خاطر بياوريم كه در زمان تولد روزنامه ها بسيارى گمان مى كردند پايان 
دوران كتاب و كتاب خوانى فرا رسيده و افزايش روزافزون تيراژ روزنامه ها كتاب و كتاب خوانى در دنياى جديد را با 
سرعتى باورنكردنى به محاق مى برد كه بشر مدرن در مدت زمان كوتاهى برخالف شباهت ظاهرى به تفاوت باطنى 
و عميق كتاب و روزنامه مسلط شد و با كمك روزنامه ها، توليد و عرضه  كتاب از دوران سنتى عبور كرد و به دوران 
صنعتى وارد شــد و اوضاع صنعت كتاب هر روز بهتر مى شد تا اينكه وقايعى در دهه هاى گذشته رخ داد كه ديگر 

ربطى به تقابل روزنامه و كتاب نداشت و توضيح آن از حوصله  اين نوشته نيز خارج است.
رابطه  روزنامه ها با فضاى مجازى و شــبكه هاى اجتماعى چيزى شبيه رابطه كتاب و روزنامه در همان دوران مورد 
اشــاره اســت كه هرچند شــبكه هاى اجتماعى براى مدتى با ضربات پياپى، صنعت روزنامه را ضعيف و ضعيف تر 
مى كنند اما به طور حتم روزگارى نه چندان دور كه تفاوت هاى روزنامه هاى كاغذى با شــبكه هاى اجتماعى آشكار 

شود روزنامه ها با كمك همين شبكه هاى متكثر اجتماعى وارد عصر جديد و احتماال طاليى خواهند شد.
روزنامه ها پيش از اين نيز در زمان ورود ناگهانى شبكه هاى متنوع تلويزيونى سقوط سرسام آور مخاطب و تيراژ را 

تجربه كرده اند و از آن طوفان سهمگين نيز ققنوس وار، سربلند بيرون آمده اند!
مســير و مقصدى كه شبكه هاى اجتماعى درپيش گرفته اند با مسير و مقصد روزنامه هاى كاغذى تشابه ظاهرى و 
تفاوت باطنى بسيار دارد و جا دارد روزنامه نگاران و صاحبان مطبوعات با بازتعريف و تسلط بر هويت خود راهى نو 
به سوى مقصد ديرينه  خود كه پيوند تنگاتنگ و تأثيرگذارى بر افكار عمومى به عنوان ركن چهارم دموكراسى است، 

بيابند و حركت در آن مسير را آغاز كنند.
روزنامه نگارى شهرى، پايتختى و متكى به قدرت دولت ها و حكومت ها در سرتاسر جهان رو به افول و نزول است و 

كفگير رسانه هاى بزرگ و پرطمطراق به ته ديگ خورده است.
در مقابل اما روزنامه نگارى در عرصه هاى بومى و محلى، هنوز حرف هايش را با مردم جهان آغاز نكرده است.

آنقدر كه تاريخ و سنت هاى يك محله يا روستا در جهان آينده مى تواند سوژه جذابى براى تهيه  اقالم ژورناليستى 
باشد، واترگيت ها و زد و بندهاى دولت ها و امثالهم جذابيتى نخواهند داشت.

كســانى كه عزم اين را دارند كه به ســالمت از زير آوار شــبكه هاى اجتماعى و فضاى 
مجازى خارج شــوند و در راه روزنامه نگارى مــدرن قدم بردارند عالوه 
بر اينكه مى بايست خود را به ســالح تكنولوژى روز مجهز كنند 
همزمان بايد به ســواد و دانش روزنامه نگارى بومى و محلى نيز 
دســت يابند تا بتوانند آينده اى روشن و موفق پيش روى خود 

داشته باشند.
در سپهر روزنامه نگارى دهه هاى آينده، سالح تكنولوژى بدون 
ســواد بومى همانند خودروى مدرن و با ابهتى است كه بدون 

بنزين و انرژى توان حركت به سوى هيچ مقصدى ندارد.

رشد خبرنگارى
در تنزل روابط عمومى ها

  خبرنــگارى در ايران، حرفه اى رو به پيشــرفت و همواره 
درحال رشد بوده است، اگرچه نخستين خبرنگاران در ايران، 
كارمندان دولت بوده اند كه وضعيت را به صدر  اعظم وقت، امير 
كبيــر، در قالب روزنامه دولت گزارش مى دادند، اما اكنون اين 
حرفه از انحصار دولتمردان خارج و به حرفه اى كه تجربه، دانش 
و آموزش دانشــگاهى الزمه موفقيت در آن است، تبديل شده 

است.
البته بــا تمام اين تغييرات، مشــكالت معيشــتى همچنان 
خبرنگاران را آزار داده و درآمد خبرنگارى به تنهايى پاسخگوى 

نيازهاى معيشتى و هزينه هاى زندگى آنها نيست.
در ايران روابط عمومى ها به عنوان ساختارى مدرن در تشكيالت 
ادارى به كار گرفته شــدند و وظايف ايــن واحدها با تغييرات 

جامعه و ادارات روزبه روز تغيير كرد.
اگــر روزى تنها تبليغات و تشــريفات در روابــط عمومى ها 
اهميت داشــت، امروز اطالع رســانى، آگاهى بخشى، توجه به 
فضاى مجازى، ارتباطات درون و برون ســازمانى، نظرسنجى، 
اعتمادســازى و بسيارى وظايف سنگين بر مسئوليت هاى آن 

افزوده شده است.
اما رصد آنچه انجام مى شود، با آنچه بايد باشد، نشان مى دهد 
بيشتر روابط عمومى ها در استان در انجام وظايف خود نه تنها 
پيشرفتى نداشــته اند، بلكه دچار سرگردانى و عقب گرد شده 
و در انجــام وظايــف ابتدايى چون تبليغات و تشــريفات نيز 
موفقيتى ندارند. تنزل روابط عمومى ها و ناكامى بســيارى از 

آنها در مســئوليت هاى مرتبط با خبرنگاران همچون 
اطالع رســانى، بيانگر آن است كه بيشتر روابط 

عمومى هــا در بهره منــدى از ظرفيت هاى 
رســانه ها و خبرنــگاران پوياى اســتان 

ناتوان بوده اند و مشــكلى براى فعاليت 
خبرنگاران پويا در فعاليت حرفه اى در 

استان شده اند.
با  خبرنگاران  پيشرفت هاى  تفاوت 
وضعيت روابــط عمومى ها، بيانگر 
آن است كه بيشتر روابط عمومى ها 
به ويژه در اين ســال ها، نتوانسته اند 
با تغييرات رســانه ها و رشــد آنها 

و همچنيــن فعال شــدن نســلى از 
خبرنگاران كه مطالبه گرى، انتقاد و رصد 

و راســتى آزمايى مشــخصه بارز آنهاست، 
همپا شده و پيش روند و امروز دچار وضعيتى 

شــده اند كه خبرنگاران و رسانه ها كمتر احساس 
نيازى به همكارى با آنها دارند.

روابــط عمومى هاى جامانده از تحوالت و رشــد خبرنگاران و 
رسانه ها در استان، به جاى حركت براى پيشرفت و همپا شدن 
با تحوالت و خبرنگاران، تــالش در ايجاد مانع در راه فعاليت 
رسانه هاى مستقل و خبرنگاران دارند تا شايد اين موانع دليلى 
شــود تا آنها نيز عقب مانده و با اين نوع روابط عمومى ها همپا 
شــوند. اما ســرعت تحوالت خارج از تصور حتى بسيارى از 
صاحب نظران است و اين چنين نيست كه بتوان با ايجاد مانع، 
از تحول و پيشرفتى، پيشگيرى كرد و با تحوالت بعدى بدون 

تالش براى پر كردن عقب ماندگى ها بهره مند و همراه شد.
خبرنگاران استان با تجهيز بيشتر به دانش و علم و تجربه، راه 
خود را به پويايى در خدمت به مردم و تســريع توسعه استان 

با مطالبه  گرى، انتقاد منصفانه، پيگيرى عدالت و آرمان هاى 
جامعه خواهند پيمود و اين روابط عمومى ها هســتند كه 
بايد براى همراهى با اين پويايى تالش بيشترى براى به روز 
شدن و افزايش توان و ظرفيت خود داشته و با خبرنگاران 

پويا در انجام وظايف مشترك، همپا شوند.

روزنامه نگارى
زير آوار شبكه هاى اجتماعى

محسن افشارى
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كاركرد مطبوعات محلى
در توسعه ى فرهنگى همدان

  مطبوعات به عنوان يك رســانه ى جمعى، هرچند در نوع 
و ظاهر از ديگر رســانه ها متمايز مى شود، اما كاركرد آن همان 
كاركرد رسانه هاى جمعى است. كاركردهاى اطالع رسانى، تغيير 
افكار و نگرش ها، آموزش، ارتقاى سطح فرهنگى، آگاهى بخشى، 
تنظيــم و تصحيح رفتار و روابط جمعى، ســرگرمى و تفريح و 
ايجاد همبســتگى اجتماعــى از كاركردهاى اصلــى و فرعى 
مطبوعات در عهد حاضر اســت كه اين رســانه را به بخشى از 
فرهنــگ توده تبديل كرده و خواندن آن به نوعى به پيش نيازى 
براى آگاه كردن از اوضاع بدل شــده و مدلى كه آنها در درون 
خود ارائه مى دهند، فهم اطالعاتى اســت تــا بدانيم در جهان 

پيرامونى چه روى مى دهد (دانسى مارسل، 1387: 127).
از ديگــر كاركردها و رفتارهاى مطبوعات، بازنمايى واقعيت ها و 
رخ دادهاى اجتماعى است. اين يك اصل مهم در رسانه است و 
بايد دانست كه يكى از وظايف مهم رسانه، نشان دادن واقعيت 
بر اساس منافع خود رسانه است (نشريه  رسانه، ش97، س93، 
ص123). در وسعت و انتظار كمترى اين رسالت و كاركردهاى 
مطبوعات، همان رســالت امروزى نشــريات محلى را تشكيل 
مى دهد كه فقط در قلمرو جغرافيايى محدود و انعكاس بيشتر 
اخبــار و حوادث يــك منطقه با مطبوعات سراســرى متمايز 
مى شــوند كه به طور منظم و مداوم پيام هاى خود را در اختيار 
مخاطبان قرار مى دهند و نه تنها پيشــينه  اطالعاتى گسترده اى 
به اخبار محلى و منطقــه اى مى دهند، بلكه تالش مى كنند تا 
حدودى جاى خالى ديگر ابزارهاى فرهنگى چون فيلم و كتاب 
و ... را در اين مناطق بگيرند و تأثير فرهنگى و اجتماعى خود را 

به جا بگذارند(همان، 123).
مداومت انتشــار و پخش اطالعات از جملــه ويژگى هاى ديگر 
مطبوعات اســت كه سبب مى شود نيازها و عاليق مخاطبان به 
اطالعات را در هر زمان كه آنها مايل باشــند و شرايط زندگى 
اجازه بدهد، برآورده ســازند و به ويژه در كاركرد اطالع رسانى، 
آخرين اخبار و اطالعات را به مخاطبان ارائه دهند. نبود مداومت 
و نامنظمى در انتشــار پيام نزد ارتباطات سنتى، سبب مى شود 
كه برخى كاركردهاى ارتباطى مانند كاركرد اطالع رســانى آنها 
از ويژگى هاى مطلوب مورد انتظار مخاطبان برخوردار نباشد و 
برخى عاليق و نيازهاى آنان را به خوبى پاســخ ندهد(كاشانى، 
1390: 111). همچنين در زمانى كه شــاهد افزايش روزافزون 
و تنوع و تعدد رسانه هاى نوين هستيم، مطبوعات در اين عصر 
همچنان به دنبال شكل دهى به افكار عمومى و ايجاد مشاركت 
براى پيشــرفت جامعه هســتند تا به عنوان يــك توليدكننده  
فرهنگى، نقش رهبرى فكرى در تغييرات و تحوالت فرهنگى و 
اجتماعى را به عهده داشته باشند. اين جايگاه باالى مطبوعات 
را در بين ديگر رسانه ها مى توان در افزايش تعداد، رشد كّمى و 
كيفى و افزايش اقبال عمومى به مطبوعات محلى و زياد شدن 

مخاطب به خوبى مشاهده كرد.
همچنين به وســيله  مطبوعات ارزش ها و ميراث غنى ما انتقال 
مى يابــد تا در پى انتقال تجربيات گران بها، گذشــته به حال و 
آينده متصل شــود تا اين اطالعــات و تجربيات جديد، آگاهى 
ما را از گذشته بيشتر كند. ما هرچه از گذشته اطالعات بيشتر 
داشته باشــيم، حصول به توســعه  فرهنگى چون مطبوعات و 
ديگر رسانه ها آســان تر مى گردد و سبب مى شود تا مطبوعات 
و نشريات محلى به عنوان حافظ و ناظر سنن، خرده فرهنگ ها، 
الگوهاى ســنتى و بومــى، باورها و ارزش هــاى موجود جامعه 
كه برخى از آنها به وادى فراموشــى ســپرده شده اند، آنها را 
نگهدارى و احيا كنند و موجب آشنايى نسل كنونى جامعه 
با گذشــته  خود شود. بر اين اســاس، مطبوعات محلى با 
دسترسى به فرهنگ هاى مختلف محلى عهده دار ترويج 
فرهنــگ خودى در مقابل فرهنگ بيگانه مى شــود و 

به گســترش و تبيين اعتقــادات و ارزش هاى مورد نياز جامعه 
و خانواده مى پردازد.

بــا توجه به اين مباحث، براى رســيدن مطبوعــات به جايگاه 
واقعى خود الزم اســت كاركردهاي آنهــا را در عرصه  آموزش، 
اطالع رســاني و ترويج دانش هاي نوين گسترش داد و به نقش 
آنها در توســعه  جوامع توجه كرد. همچنين با شناخت جايگاه 
مطبوعات در جامعه پذيري و ارائه و انتقال محتواهاي فرهنگي 
به جامعه، به تدوين و سياستگذاري مناسب در جهت استفاده  
مناســب از آنها پرداخت و در جهت تقويت فرهنگ و پااليش 
عناصر فرهنگي نيز براي ارتقاي فرهنگي جامعه و انتقال ميراث 
فرهنگي به نسل آينده كوشش كرد تا شكاف نسلي كه حاصل 
متغيرهاي بسياري از جمله نفوذ و رخنه  رسانه ها در فرهنگ و 
جامعه اســت، كاهش پيدا كند و يا اصًال به وجود نيايد (ساعى، 
1387). در مقابل، از مطبوعات محلى نيز انتظار مى رود كه به 
شــكلى منطقى بر جهت گيرى مخاطبان در حوزه هاى مختلف 
سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى تأثيرگذار بوده و سعى 
كنند ارزش ها، هنجارها و رفتارهايى را كه به صورت مستقيم يا 
غيرمستقيم در جامعه ترويج مى كنند، با تعاليم آسمانى اسالم و 

مصالح ملى همخوان گردد.(رصد فرهنگى...، 1388: 54)
در عصر حاضر، جامعه اي توســعه يافته تلقي مي شود كه بتواند 
در كنار شــاخص هاي اجتماعى و اقتصادي بر معيار آموزش و 
اطالعات و در حقيقت عنصــر دانايي اجتماعى تأكيد كند. در 
چنيــن جامعه اي، مطبوعات با توليد و توزيع مطلوب اطالعات، 

نقش زيادي در باال بردن آگاهي هاي گوناگون و ضروري 
به عهــده مي گيرند و جامعــه را در نيل به تعالي 

و ترقــي همه جانبه يــاري مي كنند. مطبوعات 
در زمينه  توســعه ى فرهنگــي مي توانند عامل 

آميختگي، توازن و پيونــد دادن به باورهاي 
اصيِل اعتقــادي جامعه باشــند و موجب 
پويايي افكار شــوند. واقعيت اين اســت كه 

توســعه  اقتصادي و فرهنگي به آموزش و 
آگاه سازي و آماده كردن افكار عمومي 

براي بهره برداري از امكانات مادي 
و معنوي و ارتقاى ســطح بينش 

افراد نيــاز دارد. در اين ميان نقش 
مطبوعات به عنوان يكي از اركان مهم توسعه  

جامعه مى تواند با كاركردهاى گوناگون خود به توسعه  
همه جانبــه  جامعه كمك  كند و اين توســعه  همه جانبه  

جامعه، رشد و توسعه  مطبوعات را به ارمغان آورد. شكل گيرى 
اين ارتباط دوســويه و توجه به رسانه ها براي ارائه  فعاليت هاي 
فرهنگي، ترويجى و آموزشــى موجب نشاط و حركتي سازنده 
اســت؛ اما به  طــور قطع بي توجهــي به علل پيدايــش و دوام 
نارسايي ها و ناپيوســتگي هاي تاريخي رسانه ها، موجب خواهد 
شد اين توان بالقوه و زمينه  فراهم آمده نيز بهره و نتيجه  مطلوب 

را به دنبال نداشته باشد.
بي ترديد ميزان ســنجش شــكوفايي يا ركود مطبوعات صرفاً 
رشــد كّمي و افزايش تعداد نشــريات يك جامعه نخواهد بود، 
بلكه چگونگي نفوذ و رسوخ رسانه ها در سطوح مختلف جامعه، 
محتوا و مضمون پيام، تنوع و خالقيت و پاسخگويي به نيازهاي 
جدي از جمله ضرورت هاي فرهنگي و اولويت هاى برنامه ريزان 
و سياســتگذاران مطبوعاتي كشور بايد باشد تا به وسيله  جرايد 
به عنوان يك رســانه  ســودمند، ارزان و قابل دسترس براى باال 
بردن ســطح آگاهى افراد و افزايــش عنصر دانايى جامعه اقدام 

كنند.
با وجود پيشــرفت هاى فراوان در رسانه هاى جمعى، هنوز هم 
در بين جوامع توســعه يافته و درحال توســعه، ميزان مطالعه  
مطبوعات و تعداد آن مالك توســعه  هر جامعه اى است. جرايد 
به دليل ويژگى هايى از قبيل فراوانى، نقل صحيح و دقيق اخبار، 
اختصــار و تنوع مطالب و ســادگى زبان، قادر هســتند طيف 

گسترده اى از اقشار مختلف جامعه را 
زير پوشــش اطالعاتى خود قرار دهند و 

نيز به واسطه  مقبوليتى كه مى توانند در ميان 
مردم ايجاد كنند، قادر خواهند بود وسيله  مناسبى 

براى انتقال آگاهى هاى مختلف به ذهن و خاطر مردم و تصحيح 
روابط و ضوابط موجود در جامعه باشــند. به تدريج با باال رفتن 
بينش سياسى و اجتماعى جامعه، نقش مطبوعات به عنوان يك 
رسانه  مهم و تأثيرگذار بيشتر مى گردد و اشتياق اقشار مختلف 
جامعه به مطالعه  آن را افزايش مى دهد. اگر حضور هماهنگ و 
يك پارچه  مردم در صحنه هاى سياسى و اجتماعى را نشانه  باال 
بودن سطح فرهنگ عمومى بدانيم، آنگاه مى توانيم بگوييم كه 

اين امر با 
و  آزادى 

و  تنوع 
د  ا تعد

و 
حتــى 

ژ  ا تيــر
يــد  ا جر
بطــه   ا ر
مســتقيم 
معنادار  و 
زيرا  دارد؛ 

از  بدو پيدايــش، نقش مهم و جرايــد 
مؤثرى در تحوالت فرهنگى و اجتماعى جامعه داشته اند. عالوه 
بر مطالب بــاال، مزايا و مراتبى ديگر مى تــوان براى مطبوعات 
به ويژه مطبوعات محلى برشمرد. يكى از اين مزايا ايجاد عادت 
مطالعه اســت، آن هم در عصرى كه عــدم مطالعه و توجه به 
مطبوعات از بزرگ ترين دغدغه هاى فرهنگى جامعه است. اين 
مزيت مطبوعات مى تواند خوانندگان جرايد را به سوى مطالعه  
مفيد و مستمر ســوق دهد و تأثير بيشترى بر فرهنگ مطالعه 

داشته باشد.
همچنيــن مطبوعات در جامعه مى كوشــند بــا فراهم آوردن 

يك پشــتوانه  همگانى علمى و فكرى 
براى عموم مردم در جهت هم بســتگى و 
آگاهى اجتماعى آنها بتواند با اســتفاده از آن 
به طور فعال در زندگى عمومى مشــاركت داشته 
باشد(كاشانى، 1390: 91). تحول مطبوعات در جامعه و تجهيز 
شــدن به ابزارهاى نويــن نيز در مشــاركت اجتماعى موجب 
مى شود بر شيوه هاى تجربه  افراد در زندگى اجتماعى و افزايش 
مشاركت هاى عمومى تأثيرگذار باشد. ارتباطات جمعي به عنوان 
يك نهاد اجتماعي، با ديگــر نهادهاي موجود در جامعه روابط 
مبادالتي متقابل دارد؛ بدون شــك اين نهاد اجتماعي در روند 
تغييرات اجتماعي و رشد اقتصادي، عامل مهمي تلقي مي شود. 

تباطات  ر به معناي عام، نشــانگر ساختارهاي سياسي، ا
اقتصــادي و فرهنگي در يك جامعه  مشــخص اســت. تعامل 
اجتماعــي كه ميان افراد و در نهايت با مشــاركت رخ مي دهد، 
در اصل فرايند توســعه، رابطه  معنادارى با تعامل ميان مردم و 
مشــاركت فعال گروه هاي مختلف اجتماعي يك جامعه دارد و 
اين موضوع هيچ گاه محقق نمى گردد مگر اينكه ساختار ارتباطى 
همچون رسانه و مطبوعات بتواند تا حد زيادي تضادهاي موجود 
در ارزش ها و رفتارهاي مردم و فراهم آوردن محيط مساعد براي 

توسعه  جامعه  محلى و منطقه اى مؤثر باشد.

اين پديده در جوامع درحال توســعه يا كمتر رشديافته، به دليل 
بومي نبودن و نهادينه نشدن وسايل ارتباطي مدرن و برخورد آن 
با وسايل ارتباط سنتي، به عنوان نيروي اجتماعي فعال، مسائل و 
مشكالت كم و بيش مشابهي را پديد آورده است. نظريه پردازان، 
آگاهي مردمان را از توانايي هاي خود و نيز روابط حاكم بر خويش 
براي فراگرد توســعه امري اساســي مي دانند و معتقدند كه اين 
مهم از طريق رسانه ها و دانش ارتباطات امكان پذير است(رياحي، 
1385، روزنامــه ى رســالت، ش 6085). به ايــن ترتيب به نظر 
مى رسد كه بين پيام آفرينان مطبوعات و مخاطبان مطبوعات كه 
هر 2 به عنوان رهبران فكرى جامعه محســوب مى شوند ائتالفى 
به وجود آمده اســت؛ ائتالفى كه بى ترديد در گردونه  مناسبات 
اجتماعى سهم و تأثير به سزايى دارد. عالوه بر اين، نقش نظارتى 
مطبوعات در جامعه ى مبتنى بر عقل جمعى، موجب شده است تا 
اين رسانه به عنوان ركنى از اركان جامعه ى مدنى مطرح شود. در 
واقع، مطبوعات به مثابه عقل مستقل جامعه، ابزار مهمى در ايجاد 
رابطه و گسترش فضاى گفت وگوى 3 سويه ميان دولت، نخبگان 
و مردم به شمار مى آيد (رصد فرهنگى ارزش ها، هنجارها، رفتارها 

و جريان ها، 1388: 54).
اما در باب نقش مطبوعات محلى در كنار كاركردهاى نشــريات 
سراســرى بايد گفت كه اين دسته از مطبوعات به طور كلى نقش 
مهمى در بازتاب نيازها و مشكالت جامعه  يك منطقه  جغرافيايى 
داشــته و پويايى و رشد آنها به توسعه  مطبوعات سراسرى منجر 
مى شود و افزايش توجه مخاطبان نسبت به اين گونه نشريات، 
افزايش خوانندگان و مخاطبان نشريات سراسرى را در پى 
خواهد داشت. نشريات محلى به عنوان يك ابزار فرهنگى 
بومى، در مقايسه با ديگر رسانه ها همچون مطبوعات 
سراسرى، به دليل دسترسى آسان به آنها از اقبال 
مردمى بيشــترى برخوردارند و به نوعى رسانه  
عمومى ترى به شــمار مى آينــد كه صاحبان 
اين رســانه بايد از اين پشتوانه  مردمى در 
جهــت تأثيرگذارى و مخاطب پســندى 
به خوبى استفاده كنند. اما در كنار اين 
امتيازات مثبت از نشريات محلى، اين 
گروه از رسانه هاى مكتوب به داليل 
ضعف بنيه  اقتصادى و مالى، ساختار 
مديريتى و اجرايى و نگاه ســنتى از 
وضعيت مناســبى در اســتان ها و 
شهرســتان ها برخوردار نيستند و 
اين داليل ســبب گرديده است تا 
مطبوعات محلــى نتواند تا حدودى 
به رســالت و كاركرد اصلى خود نزديك 
شود. كلى نگرى و يك ســويه نگرى از ديگر 
مشكالت امروزى اين رسانه را تشكيل مى دهد؛ 
به طورى كه براى مردم منطقه هميشه تازگى نداشته 
و همان اخبار تكرارى روزنامه ها و رسانه هاى سراسرى را 
با ظاهرى هميشگى تكرار مى كنند و نوآورى و به روز بودن 
آن ها در مقايســه با سرعت ديگر رسانه ها كم است. اين داليل 
موجب شده است كه مطبوعات محلى بيشتر از ديگر رسانه ها به 
توجه و حمايت از سوى متوليان امر نيازمند باشند تا بتوانند در 
ســرعت سرسام آور رسانه ها، آن ها نيز در اين ميدان باقى بمانند 
و به رســالت واقعى خود عمل كنند. كمبود نيروهاى حرفه اى و 
متخصص در نشريات محلى و نبود آموزش هاى الزم مطبوعاتى و 

عدم تجهيز به منابع، از ديگر مسائل روز مطبوعات محلى است.
آنچــه امــروزه از حركــت و اقدامــات مطبوعــات محلى 
به خوبى قابل مشــاهده اســت، توجه بيشــتر به ابزارهاى 
ســنتى و نگاه ســنتى به حرفه  مطبوعات از سوى مديران 
اين گروه از رســانه ها اســت و كمتر اصحاب جرايد محلى 
توجــه خود را بــه اســتفاده از ابزارهاى نوين رســانه اى 
معطوف كرده و به دنبال كســب دانش نوين و تجهيز به آن 

هســتند تا بتوانند با ســرعت سرسام آور رسانه هاى جمعى 
به ويژه مطبوعات سراســرى همراه باشند و مخاطبان خود 
را نيز همــراه كنند. در كنار مشــكالت مطبوعات محلى، 
ذهنيت هاى منفى نيز شــكل گرفته اســت. عــده اى آنها 
را متأثر از رســانه هاى ملــى و بين المللــى مى دانند و بر 
اين عقيده هســتند كه نشــريات محلى به نوعى همان و يا 
مختصرشده  همان نشريات سراســرى هستند؛ اما بايد در 
نظر داشــت كه فضا و شرايط هريك تفاوت هاى بسيارى با 
يكديگــر دارند. براى رفع اين ذهنيت ها و اينكه نشــريات 
محلــى بهتر بتوانند فضا و شــرايط تأثيرگذارى بيشــتر و 
پشــتوانه  مردمى پيدا كننــد، مطبوعات محلى پيش از هر 
چيز بايد فقط مطرح كننده نباشــند و بيشــتر توليدكننده 
باشــند؛ زيرا تنها مزيت نســبى مطبوعات محلى و شــرط 
بقاى آن همين توليد اســت. بايد كار خالقانه و توليدى در 
مطبوعات محلى ســرلوحه  كار قــرار گيرد. در مرحله  دوم 
نيــز مطبوعات محلى بايد به شــرايط اجتماعى و فرهنگى 
جامعه  خود بيش از پيش توجه داشــته باشــند و اشرافى 
كلى و كامل بر آن داشــته باشــند، اولويت هــا و نيازهاى 
بومى و محلى را ســرلوحه  كار خود قــرار دهند تا بتوانند 
اثرگذارى خــود بر هويت منطقه و انسجام بخشــى جامعه 
را تقويت كنند. در حقيقــت احياى ارزش ها و هنجارهاى 
محلى و منطقه اى در راســتاى توســعه ى جوامع محلى از 
مهم ترين كاركردهاى يك رســانه  محلى به شــمار مى آيد. 
دربــاره ضرورت تقويت فرهنگ بومى از ســوى نشــريات 
محلى عالوه بر اطالع رســانى و شفاف سازى كه اساس كار 
مطبوعات اســت، الزم اســت براى تقويت فرهنگ بومى و 
ايجــاد وحدت بين ســطوح جامعه حركــت كنند. در كل 
بــا وجود اينكــه كاركردهاى مطبوعات محلــى چندان بر 
همگان مشــخص نشده اســت، اما مطبوعات محلى با اين 
امتيازات و انتشــار جزئيات رويدادهاى محلى مورد اعتماد 
جامعــه  خود قــرار گرفته اند. در كليت مطالــب باال آنچه 
به عنوان حلقه  گمشــده  توســعه  جامعه ها به شــمار مى آيد 
كه بايــد مطبوعات محلــى به آن اهتمام بيشــترى براى 
به دســت آوردن آن داشــته باشد. اين اســت كه بايد به 
اســتخراج نيازها و اولويت هاى توسعه  محلى و ارائه ى آن 
به مســئوالن در راه كمك به شناسايى نيازها و اقدام براى 

حل آنها مبادرت ورزند(رســانه، ش 97، س 93، 137).
درحال حاضر مطبوعات محلى شناســه و هويت فرهنگى يك 
منطقه با ســاختار خاص فرهنگى به شمار مى آيند كه به عنوان 
پيش قــراول فرهنگ، هم عامل توســعه  فرهنــگ آن جامعه 
محســوب مى شوند و هم ميزان توســعه و ترقى يك منطقه با 
آن ارزيابى و محك مى خورد. وجود مطبوعات محلى با پيشينه  
تاريخى و فرهنگى، حاوى اطالعات و داده هاى بســيار از كنش 
و بينش گذشــته  جامعه است كه مى تواند پشتوانه  بزرگى براى 
آينده  جامعه و روند توسعه  مطبوعات جامعه به شمار آيد. امروزه 
هرچند جنب و  جوش در مطبوعات محلى اســتان در هياهوى 
رســانه هاى ديدارى و شــنيدارى و مطبوعات سراسرى كمتر 
است، اما همين پشتوانه  تاريخى و فرهنگى موجب مى شود رونق 
مطبوعاتى در استان به نسبت گذشته بيشتر گردد و بيشترين 
حجم اشتغال شاغالن حوزه  مطبوعات را به خود اختصاص دهد. 
رقابت مثبت مطبوعاتى ســبب بهبود كّمى و كيفى اين بخش 
مى گردد و يك اســتمرار پايدار و پويــا را به وجود مى آورد و 

اين پويايى و رســيدن به موقعيت تثبيت، مستلزم پرداخت 
حرفه اى به شــغل خبرنگارى و روزنامه نــگارى با در نظر 

گرفتــن پارادايم هاى امروزى آن اســت تا به مطبوعات 
حرفه اى با هويت بومى و فرهنگى برسيم.

را كه به صورت مستقيم يا 
، با تعاليم آسمانى اسالم و 

8نگى...، 1388: 54)
ته تلقي مي شود كه بتواند 
تصادي بر معيار آموزش و 
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و توزيع مطلوب اطالعات، 
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ي رسانه ها، موجب خواهد 
مطلوب  ه نيز بهره و نتيجه

ي يا ركود مطبوعات صرفاً 
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ترديدى نيســت كه وسايل ارتباط جمعى يكى از برجســته ترين كارگزاران فرهنگى-
اجتماعى هســتند كه همانند ســاير كنش گران از نوعى اخالق حرفه اى مدون و غيرمدون 
و الگوهــا و رويه هاى تجربى در مقام عمل تبعيت مى كنند. آنچه رســانه را در اين زمينه از 
ساير سازمان ها متمايز مى كند نياز شديد به داشتن يك نظام نامه اخالقى و الگوى هنجارى 
هدايت گر اســت. اين نياز، ابتدا به دليل حساسيت و اهميت نقش ها و وظايف آن است و دوم 
به دليل سنگينى خسارت ناشى از بى اعتنايى يا غفلت از رعايت اين ارزش ها به ابعاد روحى و 

شخصيتى مخاطبان و بنيادهاى فرهنگى و اخالقى جامعه است.
به دليل همين ضرورت، ابتداى شــكل گيرى و گسترش فعاليت رســانه هاى جمعى مدرن، 
تاكنــون مجموعه هاى متعددى با نام هاى مختلف، به دســت نهادهاى بين المللى و دولت ها 
واصناف رســانه اى، با هدف سامان دهى فعاليت هاى رســانه ها و تعيين خطوط سبز و قرمز 

هنجارى يا بايدها و نبايدهاى اخالق حرفه اى ايجاد شده است.
اخالق رســانه اى به مجموعــه اى از اصول اخالقى و ارزش هــا و هنجار هاى اجتماعى گفته 
مى شــود كه رعايت آنها در كار خبرنگارى و عرصه رسانه، ضرورى و اجتناب ناپذير است. اين 
مؤلفه در ارتباط تنگاتنگ با قبول مســئوليت اجتماعى رسانه در مقابل مخاطبان و جامعه و 
لزوم پاســخگويى به افكار عمومى است. اين مهم از طريق جامعه پذيرى، قانون گرايى، رقابت 
عادالنه، رعايت حريم خصوصى و پرهيز از تخريب و آسيب رسانى به ديگران در فعاليت هاى 

حرفه اى است.
اخالق رســانه اى مجموعه اى از اصول پذيرفته شده رفتارى توسط فعاالن رسانه است كه بر 
مبناى صداقت، بى طرفى و پرهيز از درگيرى هاى مربوط به مخالفت و ضديت با منافع فردى 

و جمعى شهروندان استوار است.
بى طرفى در كار رســانه اى و رعايت انصاف در كار خبــرى به عنوان 2 اصل اخالقى، ناظر بر 
رعايت حقوق همگان و دامن نزدن به چالش ها و اختالفات افراد، گروه ها و نهادهاى مختلف 
است. عنصر رقابت در ميدان فعاليت رسانه اى از امتيازات عرصه خبرنگارى است كه به عنوان 

يك ضــرورت و الزام براى مديران، گردانندگان و به ويژه خبرنگاران اســت كه هم در 
برترى و جلب اعتماد و تثبيت جايگاه رسانه سهم اساسى دارد و هم اگر 

به صورت عادالنه و منصفانه انجام نشود، موجب سست شدن 
بنيان هاى اخالقى مى شود.

تالش براى كشــف حقيقــت، در خدمت 
مخاطــب بــودن، دورى از هرگونــه 

وسوســه انگيز،  پيشــنهادهاى 
جلوگيرى از اعمال نظر و سانسور 

براى انحــراف حقايق، انتقال 
واقعيت ها،  تحريــف  بــدون 

دســتكارى  از  پرهيــز 
اطالعــات، رعايت حريم 

افــراد،  خصوصــى 
اصــالح  شــهامت 

درج  اشتباهات، 
ن  د نكــر

تبليغات 

اغواكننــده و خالف واقع در مقابل دريافت وجوه و هدايا، از نكات اخالقى 
در فعاليت هاى رسانه اى است كه در حيطه اخالق رسانه اى قرار مى گيرند.

درج اطالعات نادرســت، استفاده از تصاوير، عكس ها و كاريكاتورهاى جنجال برانگيز، اهانت 
به عقايد، آداب و رســوم و باورهاى اقوام و مذاهب و اقليت هاى دينى و قومى، نگاه تبعيض 
آميز بــه افراد، گروه ها، قوم ها و زبان ها به دليل تفاوت هاى فرهنگى، نژادى و جنســى، درج 
خلقيات و خصايص ناپيداى افراد و ... بخشــى از مصداق هاى نقض اخالق رسانه اى است كه 
متأسفانه به دليل غفلت، گاهى سبب خيزش ها و آشوب هايى كوچك و بزرگ در جامعه شده 

و احساسات آنان را جريحه دار كرده است.
احترام قائل شــدن به حقوق، ارزش هــا و تصميم گيرى هاى اشــخاص، رعايت عدالت، 
رعايت تعهدات اخالقى نســبت به افراد و به ويژه زندگى شخصى آنان، مشاركت آگاهانه 
در بحران ها و حوادث ناگوار حادث شــده براى جامعه و مــردم، اجتناب از فريب كارى و 
پنهان كارى، رازدارى، اجتناب از تفســير غيرواقعى و نادرســت اظهارات افراد و پرهيز از 

تحريف واقعيت ها براى فريبكارى، از اصول اخالق حرفه اى در رسانه هاست.
اصحاب رســانه بايد فعاليت خود را با توجه بــه معيارهاى حرفه اى انجام دهند، آنها بايد 
بــا امانتدارى و صداقت ضمن نهادينه كردن ارزش هاى اخالقى از فضاهاى ضدارزشــى و 

هنجارى در جامعه جلوگيرى كنند.
با توسعه فناورى هاى جديد و فضاى مجازى كه امكان ورود همگان را به عرصه رسانه اى 
باز كرده اســت، توجه به آموزه هاى اخالقى بســيار با اهميت تر شده است. اين فناورى ها 
كاربردهاى متضادى به همراه دارند، در عين حالى كه امكان افزايش اطالعات، آگاهى ها و 
دانش بشر را فراهم كرده اند، آسيب هاى جدى به دليل رعايت نكردن اخالق حرفه اى براى 
جوامع انسانى به وجود آورده اند. تكنولوژى جديد امكان ورود غيرمجاز و غيرمحسوس به 
حوزه شخصى افراد را فراهم كرده است كه از اين طريق بنيان و شالوده بسيارى از موازين 

اخالقى و پيوندهاى عاطفى و انسانى بين افراد را از هم گسسته است.
گسترش فضاى مجازى و گسترش كاربران و مخاطبان آن در دنياى امروز، ضرورت 
توجه به اخالق رســانه اى را در اين فضا بسيار پراهميت كرده 
است. فضاى مجازى نسل جديدى از روابط اجتماعى 
اســت كه با اينكه عمر خيلى زيــادى ندارد، 
توانســته به خوبى در زندگى مردم جا 

باز كند.
واقعيــت ايــن اســت كه 

فضاى مجــازى ويژگى هاى 
فراوانى  به فــرد  منحصــر 
دارد كــه در كنار مزايا و 
نقاط قــوت، داراى نقاط 
هســت  هم  ضعف هايى 
كــه در واقع همانند يك 
تيغه دولبه عمل مى كند، 
در عين اســتفاده درست 
از ايــن فرصــت بــزرگ، 
مى تواند زمينه را براى بروز 
چالش هاى اخالقى فراوان در 

كاربران خود فراهم كند.
دسترســى  همانند  ويژگى هايى 
آســان، ســرعت و كثرت انتشار، 
جذابيت بــا ســرگرمى ها، غفلت از 
گذشــت زمان، قرار گرفتن در معرض 
وسوسه، تنوع، شبهات زياد در حوزه هاى 
فكرى و اعتقادى، وجود حريم خصوصى قابل 
دسترس، آشنايى با فرهنگ هاى مختلف و ... 
ده ها ظرفيت ديگر، از اين فضا پديده اى پيچيده 
و در عين حال سهل ســاخته است كه جوالنگاه 
تفكرات، عقايد، نگرش، آداب و ... شــده اســت كه 
در خيلى از موارد تعارضات و تناقضات گسترده اى در 

جوامع ايجاد كرده است.
در ايــن فضا مهمترين راهــكار مقابله با تهديدات، 
زمينه سازى براى تبعيت از دستورات اخالقى، 
فــردى و اجتماعى و ترويج آن اســت تا 
كاربران هم آداب رفتارهاى خود را در 
فضاى مجازى بدانند و هم بتوانند 
حقــوق شــهروندى و اخالقى 

ديگران را در اين فضا رعايت كنند.
اهميت مســأله تدوين اخالق براى فضاى مجازى وقتى بيشــتر مى شود كه 
مســأله گمراهى تدريجى و اســتحاله هويتى و فرهنگى جامعه بيشتر خودنمايى مى كند و 
در دســتور كار مروجان سكوالرستى قرار مى گيرد. روند استحاله فرهنگى تدريجى است به 
اين صورت كه اشــتباه كوچك با تكرار، عادى سازى شده و پس از آن اشتباه بعدى و بزرگتر 
حادث مى شــود. فضاى مجازى به دليل اشتغال زياد انسان به آن، به راحتى تكرار يك اشتباه 
اخالقــى را فراهم مى ســازد تا جايى كه بــا تكرار آن، هم كاربر و هــم مخاطب به تدريج از 

هنجارهاى اخالقى فاصله مى گيرند.

اخالق در رســانه هاى اجتماعى، مسأله چندبعدى و بســيار پيچيده تر از مباحث اخالق در 
رسانه هاى ديگر است؛ زيرا تقابل هاى اخالقى برآمده از تعامالت و ارتباطات گسترده كاربران 

رسانه هاى اجتماعى، در اين فضا زياد است.
شــناخت دقيق فلســفه و ماهيت رســانه هاى اجتماعى، اين واقعيت را نشــان مى دهد كه 
در رســانه هاى اجتماعى برخالف ســاير رســانه ها، نمى توان اخالق را تنها از طريق تدوين 
دســتورالعمل هاى ادارى نگارش و ابالغ كرد. هرچند كه اثربخشى دستورالعمل هاى ابالغى 
در حوزه رســانه هاى جمعى از جمله مطبوعات و راديو و تلويزيون هم محل ترديد است. اما 
مى توان مدعى شــد چنين رويكردى به اخالق رسانه هاى جديد به ويژه رسانه هاى اجتماعى، 
نتيجه قابل اطمينانى نخواهد داشــت. اما اين بدان معنا نيســت كه اخالق در اين رسانه ها 
جايى ندارد، بلكه تقابل هاى اخالقى در بســترهاى متفاوتى شــامل اخالق عمومى، اخالق 
حرفه اى و اخالق رسانه هاى اجتماعى در جريان است. كاربران رسانه هاى اجتماعى به عنوان 
شــهروندان، ارزش ها، نگرش ها و ديدگاه هاى مختلفى درباره مســائل اخالقى دارند و ميان 
چالش ها، تقابل ها و موضع گيرى هاى متفاوت آنها، مباحث جديدى حول محور خودكنترلى و 

استفاده از قابليت هاى شبكه اى سامان مى يابد.
رعايــت اخالق در حوزه فضاى مجازى از بســيارى جهات مهمتر اســت. فرد در اين حوزه 
ناشــناس است و با توجه به مخفى بودن هويتش به راحتى مى تواند فعايت كند، ضمن اينكه 
مخاطبان زياد، مســئوليتش را افزايش مى هد؛ زيرا هر رفتارى بســيار تأثيرگذار است و آثار 

مثبت و منفى فراوانى به دنبال دارد.
بايد توجه داشــت كه اگر فناورى اطالعات را بدون اخالق داشــته باشــيم، نه تنها پيشرفت 
حاصل نمى شــود، بلكه جامعه به قهقرا مى رود؛ بنابراين اين 2 عامل بايد در كنار هم باشند 
تا توســعه و پيشرفت حاصل شــود و جامعه از چالش ها و آسيب هاى فرهنگى و اجتماعى و 

تربيتى مصون بماند.
رعايت اصول و ارزش هاى اخالقى توســط كارگزاران رســانه در هر رده و جايگاه، جوامع 
انســانى را از پرتگاه هاى ســقوط در ناهنجارى هاى غيراخالقى نجات و جامعه و افراد را 
به ســوى كمال و تعالى، آرامش و طمأنينه، كارآمدى و پيشرفت، تربيت يافتگى و دانش، 
آســودگى و رفاه، احترام و يك رنگى، ايثار و از خودگذشتگى، خويشتندارى و ... حركت 
خواهد داد. بر همين اســاس كنشــگران حوزه رســانه به دليل همين نقش تعيين كننده 
و هدايتگرى، در ســعادت و فالح انســان هاى پيرامون و مخاطبــان خود، وظيفه اى بس 
ســنگين و حساس و پرزحمت پيش روى خود دارند كه قطعا آموزهاى دين مبين اسالم 
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حرفه اى است.
اخالق رســانه اى مجموعه اى از اصول پذيرفته شده رفتارى توسط فعاالن رسانه است كه بر 
مبناى صداقت، بى طرفى و پرهيز از درگيرى هاى مربوط به مخالفت و ضديت با منافع فردى 

و جمعى شهروندان استوار است.
بى طرفى در كار رســانه اى و رعايت انصاف در كار خبــرى به عنوان 2 اصل اخالقى، ناظر بر 
رعايت حقوق همگان و دامن نزدن به چالش ها و اختالفات افراد، گروه ها و نهادهاى مختلف 
است. عنصر رقابت در ميدان فعاليت رسانه اى از امتيازات عرصه خبرنگارى است كه به عنوان 

يك ضــرورت و الزام براى مديران، گردانندگان و به ويژه خبرنگاران اســت كه هم در 
برترى و جلب اعتماد و تثبيت جايگاه رسانه سهم اساسى دارد و هم اگر 

به صورت عادالنه و منصفانه انجام نشود، موجب سست شدن 
بنيان هاى اخالقى مى شود.

تالش براى كشــف حقيقــت، در خدمت 
مخاطــب بــودن، دورى از هرگونــه 

وسوســه انگيز،  پيشــنهادهاى 
جلوگيرى از اعمال نظر و سانسور 

براى انحــراف حقايق، انتقال 
واقعيت ها،  تحريــف  بــدون 

دســتكارى  از  پرهيــز 
اطالعــات، رعايت حريم 

افــراد،  خصوصــى 
اصــالح  شــهامت 

درج  اشتباهات، 
ن  د نكــر

تبليغات 

با توسعه فناورى هاى جديد و فضاى مجازى كه امكان ورود همگان را به عرصه رسانه اى
باز كرده اســت، توجه به آموزه هاى اخالقى بســيار با اهميت تر شده است. اين فناورى ها
كاربردهاى متضادى به همراه دارند، در عين حالى كه امكان افزايش اطالعات، آگاهى ها و
دانش بشر را فراهم كرده اند، آسيب هاى جدى به دليل رعايت نكردن اخالق حرفه اى براى
جوامع انسانى به وجود آورده اند. تكنولوژى جديد امكان ورود غيرمجاز و غيرمحسوس به
حوزه شخصى افراد را فراهم كرده است كه از اين طريق بنيان و شالوده بسيارى از موازين

اخالقى و پيوندهاى عاطفى و انسانى بين افراد را از هم گسسته است.
گسترش فضاى مجازى و گسترش كاربران و مخاطبان آن در دنياى امروز، ضرورت
توجه به اخالق رســانه اى را در اين فضا بسيار پراهميت كرده
است. فضاى مجازى نسل جديدى از روابط اجتماعى
اســت كه با اينكه عمر خيلى زيــادى ندارد،
توانســته به خوبى در زندگى مردم جا

باز كند.
واقعيــت ايــن اســت كه 

فضاى مجــازى ويژگى هاى 
فراوانى  به فــرد  منحصــر 
دارد كــه در كنار مزايا و 
نقاط قــوت، داراى نقاط 
هســت  هم  ضعف هايى 
كــه در واقع همانند يك 
تيغه دولبه عمل مى كند، 
در عين اســتفاده درست 
از ايــن فرصــت بــزرگ، 
مى تواند زمينه را براى بروز 
چالش هاى اخالقى فراوان در 

كاربران خود فراهم كند.
دسترســى  همانند  ويژگى هايى 
آســان، ســرعت و كثرت انتشار، 
جذابيت بــا ســرگرمى ها، غفلت از 
گذشــت زمان، قرار گرفتن در معرض 
وسوسه، تنوع، شبهات زياد در حوزه هاى 
فكرى و اعتقادى، وجود حريم خصوصى قابل 
دسترس، آشنايى با فرهنگ هاى مختلف و ... 
ده ها ظرفيت ديگر، از اين فضا پديده اى پيچيده 
و در عين حال سهل ســاخته است كه جوالنگاه 
تفكرات، عقايد، نگرش، آداب و ... شــده اســت كه 
در خيلى از موارد تعارضات و تناقضات گسترده اى در 

جوامع ايجاد كرده است.
در ايــن فضا مهمترين راهــكار مقابله با تهديدات، 
زمينه سازى براى تبعيت از دستورات اخالقى، 
فــردى و اجتماعى و ترويج آن اســت تا 
كاربران هم آداب رفتارهاى خود را در 
فضاى مجازى بدانند و هم بتوانند 
حقــوق شــهروندى و اخالقى 
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انحصارى خبرى
صداوسيما 

  صدا و ســيما، بر اساس قانون در ايران انحصارى است و اين سازمان 
به صورت انحصارى اين تشكيالت را اداره مى كند.

انحصار صدا و ســيما، تقريبا موضوعى پذيرفته شــده  اســت، راه اندازى 
تلويزيــون يا راديو خصوصى در ايران با مشــكل قانونــى مواجه بوده و 
تاكنون امكان پذير نبوده است، از اين رو رقباى فارسى زبان صداوسيما را 

تلويزيون هاى ماهواره اى تشكيل مى دهند.
انحصار صداوسيما شــرايطى را ايجاد كرده كه مسئوالن نيز گاهى براى 
تقويت آن در برابر رقباى فارسى زبان و گاهى براى در امان ماندن از حمله 
و تخريب نقدگونه اين رســانه ها، به حمايت از آن به شكل قانونى در انواع 

مادى و معنوى بپردازند.
اما با تمام اين شــرايط مثبت و حمايت ها، صداوســيما در توليد محتوا، 
جــذب و ارتباط با مخاطب موفق نبوده و اين دغدغه همواره مديران اين 

سازمان را اذيت كرده است.
فعاليت انحصارى صداوســيما دليلى شده تا اين سازمان در استان ها هم 
به دنبال ايجاد ارتباط انحصارى به ويژه براى اطالع رسانى و فعاليت خبرى 

باشد.
حضور خبرنگاران صداوســيما در بيشــتر جلســات و حذف خبرنگاران 
رســانه هاى ديگر، نمونه اى از اين عالقه به انحصار خبرى در صداوسيما 

است.
ايــن رفتار كه متأســفانه از ســوى برخى مديــران دولتى حمايت 
مى شــود، برخــالف سياســت هاى دولــت، كار حرفه اى رســانه ها 
و حقوق شــهروندى و قوانينى چون انتشــار و دسترســى آزاد به 

است. اطالعات 
اطالعات اگر در انحصار باشــد و خبر انحصارى شــود، نتيجه آن جامعه 

تك صدايى و رانت و فساد خواهد بود.
اگر رســانه ها به عنوان ركنى از جوامع دموكراتيك به رســميت شناخته 
شــده اند به دليل تكثر در انتشار خبر با نگاه به آن با ديدگاه هاى گوناگون 

است كه به ترقى با تضارب آرا و افكار در جامعه منجر خواهد شد.
انحصار خبرى نه تنها به نفع دموكراسى و مردم نيست، بلكه مخاطب را نيز 

فرارى داده و دليلى بر ريزش مخاطب، خواهد شد.
اين رفتار، خبرنگاران حرفه اى را نيز از فعاليت بر اساس آنچه آموخته اند 

يا تجربه كرده اند، باز خواهد داشت.
از طرفى اين انحصار، به شــكل گيرى نوعى رابطه غيرحرفه اى بين منبع 
خبر با خبرنگار منجر شــده و حذف و سانسور اخبار انتقادى از دستگاه 

تحت مديريت منبع خبر را به دنبال خواهد داشت.
اين رفتار بايد اصالح شــود، كرونــا يا بحران، دليلــى براى ايجاد 
انحصار نيســت و فضاى مجازى مشكل بســيارى از اطالع رسانى ها 
و ارتباطات را حل كرده اســت، به شــرط آنكــه انحصارطلبى مانع 
نشــود و اجازه اســتفاده از فضاى مجازى و اطالع رسانى دستگاه ها 
با امكانــات آن از جمله پخش زنده، براى اســتفاده همگان به ويژه 

شود. فراهم  خبرنگاران 

https://t.me/Hamedanpayam
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مردويژه هفته خبرن

  سند اطالع رسانى همدان سوم مهرماه سال 1397 به تصويب رسيد كه در نوع خود اتفاق مباركى 
محســوب مى شد و پيشنهاددهنده آن سيدسعيد شاهرخى معاون سياسى امنيتى وقت استاندارى 
بود كه در گذشــته مشــابه اين كار را در قزوين انجام داده بود و نتيجه خوبى از آن گرفته بود. 
شــاهرخى بعدها كه بر صندلى اســتاندارى تكيه زد نيز چند بار بر اهميت اجراى اين سند 

تأكيد كرد، اما گويا اين ســند روى ميز روابط عمومى استاندارى خاك مى خورد.
سند اطالع رســانى مشتمل بر ده محور بوده كه بيشتر شــامل شرح وظايف دستگاه ها، 
توجه و تقويت حوزه روابط عمومى ها و وظايف مديران در قبال رسانه ها است. برگزارى 
نشست هاى خبرى، تعامل و ارتباط دوســويه با رسانه ها، برگزارى نشست هاى فصلى 
توســط تمامى دســتگاه ها، برگزارى تورهاى رسانه اى به ويژه توســط دستگاه هاى 
اقتصادى، بازديد مديران از دفاتر رسانه ها و حضور مديران در صداوسيما در اين سند 
ديده شده است. سند اطالع رسانى شامل شرح وظايف كامل هر يك از دستگاه ها در 
امر اطالع رسانى است تا با مبنا قرار دادن آن، بر اساس اين برنامه حركت كنند. 
تقويت و افزايش هماهنگى بين مديران اجرايى، روابط عمومى و رســانه ها 
به عنوان 3 ركن اطالع رســانى نيز در اين سند پيش بينى شده تا شاهد 

فعاليت منســجم، متمركز و قانونمند در اين حوزه ها باشيم.
همچنيــن در اين ســند به موضوعاتــى همچون انتخــاب روابط 
عمومى هاى باانگيزه، جوان و داراى ســواد رسانه اى، ارائه به موقع 
گــزارش عملكرد توســط اداره ها، بهره گيرى مناســب از فضاى 
مجــازى، ضرورت به روز كردن ســايت دســتگاه ها و برگزارى 
دوره هاى آموزشى ضمن خدمت براى روابط عمومى ها پرداخته 

شده است.
رويكرد شــوراى اطالع رســانى از تدوين ســند اين اســت كه 
فعاليت هاى حوزه اطالع رســانى به صورت جامع، كامل، متمركز 
و با برنامه باشــد. ايجاد تحرك در حوزه رسانه اى استان با توجه 
به افزايش انتظارات مردم و نياز جامعه به اطالع رســانى شــفاف و 
بى كم و كاست را مى توان از ديگر علل تدوين اين سند دانست. بر اين 
اساس دبيرخانه اين شورا در روابط 
عمومى استاندارى شكل گرفت تا بر 
روند اجــراى مصوبات نظارت دقيق 

داشته باشد.
اجراى اين سند مى توانست به ايجاد 
مديران  عملكرد  زمينه  در  شفافيت 
و مقوله گردش آزاد اطالعات كمك 
زيــادى بكند و در ادامــه خيلى از 
مشكالت رســانه ها رفع مى شد اما 
تقريبــا در حد يك ســند ماند و از 
نظريه به عمل درنيامد كه يا اراده اى 
براى اجرايى شدن آن وجود نداشت 
يا ســند قابليت اجرايى نداشت و يا 
حرف اســتاندار خريدار نداشــت و 
مهم تر از همه اينكه رســانه ها در 2
سال گذشــته كمتر به اين موضوع 

پرداختند، درحالى كه پيگيرى اجرايى شدن اين سند بايد يكى از مطالبات اصلى آنها مى شد.
همچنان ارتباط مديران با رسانه ها ضعيف است، انتخاب رسانه ها براى حضور در جلسات حتى در استاندارى به عنوان متولى اجراى سند 
اطالع رســانى، گزينشــى است، بسيارى از مديران از ارائه گزارش و پاسخگويى به رسانه ها فرارى هستند و ارتباط خوبى با آنها ندارند، بسيارى از مديران روابط عمومى نه تنها 
سواد رسانه اى ندارند بلكه بى انگيزه هم هستند و گاه از بخش هاى پرت و نامرتبط سازمان ها و ارگان ها به بخش روابط عمومى منتقل مى شوند و به همين دليل ارتباط رسانه با سازمان يا 
نهاد مذكور به سختى شكل مى گيرد و مقوله برگزارى دوره هاى آموزشى براى آنها اصال در برنامه سازمان گنجانده نشده است. برخى از آنها هم كال دِر روابط عمومى را به روى رسانه ها 

بسته اند و در حوزه روابط مالى با رسانه ها هم حرف و حديث بسيار است كه همان بهتر كه در اين زمينه سكوت كنيم.
در چند ماه گذشــته شــيوع ويروس كرونا همه بخش هاى زندگى را تحت تأثير قرار داده و به تبع آن ارتباط مديران با رســانه ها هم تحت تأثير قرار گرفته اما پيش از آن هم ما چيز 

دندان گيرى از سوى مديران نديديم، پس بهتر است مديران ارتباط سرد خود با رسانه ها را به گردن كرونا نيندازند.
بايد ديد آيا اعضاى دبيرخانه شــوراى نظارت بر اجراى ســند اطالع رســانى اســتان اراده اى براى پيگيرى اين موضوع دارد؟ در غير اين صورت رسانه ها بايد در اين زمينه 
مطالبه گرى كنند و اســتاندار به عنوان آغازگر اين داســتان، دوباره وارد ماجرا شــود و اجراى اين ســند را پيگيرى كند وگرنه اين سند نيز مانند هزاران سند در بايگانى 

استاندارى خاك خواهد خورد.

  از آغاز شكل گيرى رسانه هاى جمعى، شهروند، 
مخاطب رسانه  بود و نقشى در توليد محتوا نداشت. گاهى اگر بخت با 
او همراهى مى كرد به سوژه رسانه ها بدل مى شد، در غير اين صورت 

تنها خواننده اخبار و گزارش هاى رسانه ها بود.
اما با ورود و رشــد رسانه هاى تعاملى ورق برگشت و شهروندان 
نيز نقشــى ســازنده در عرصه رســانه يافتند. در رســانه هاى 
تعاملى، اشــتراك و تعامل ويژگى برجســته ارتباطات به شمار 

مى رود.
در واقع ارتباط، رويكردى براى تعامل است و دوسويگى در ادراك هاى 

مشترك بسيار مهم است.
در رســانه هاى تعاملى شــركت كنندگان يا مخاطبــان نيز در خلق 
اطالعات شــريك هستند و در توليد محتوا مشاركت مى كنند، البته 
رويكرد و تعاريف ديگرى نيز در رابطه با رسانه هاى تعاملى وجود دارد 
اما در اين مبحث به آنچه گفته شد بسنده مى كنم؛ زيرا اين رويكرد 
پس از ورود و رشــد فضاى مجازى نمود بيشترى پيدا كرده و امروز 

به اوج خود رسيده است.
امروز با گذشــت بيــش از 2 دهه از اين ماجرا شــهروندان يكى 
از اركان رســانه به شــمار مى آيند. در ايــن دوران بازخوردى كه 
شهروندان در پى انتشــار اخبار ارائه مى كنند گاهى از اصل خبر 

مهم تر است. 
هرگاه نتيجه اين بازخوردها به عمل مشترك، هويت مشترك، اقدام 
مشترك، احساس و ادراك مشترك منتهى شود تعامل شكل گرفته 

و رسانه نيز نقش تعاملى دارد.
بنابراين شــهروند يكى از اركان رسانه به شــمار مى آيد و در همين 

دوران است كه «شهروند خبرنگار» پا به عرصه مى گذارد.
در واقع انتشار بازخورد اخبار از سوى كاربران به آنان اعتماد به نفسى 
داد كه مى توانستند عالوه بر ارائه بازخورد، توليدكننده محتوا و خبر 
نيز باشند. شهروندان معمولى اما فعالى كه در جامعه به تهيه اخبار، 
گزارش و توليد محتوا مى پرداختند، توانستند رويكرد نوينى به عرصه 

رسانه ارائه كنند.
البته اين اتفاق همان طور كه گفته شــد با ورود ابزارهاى رســانه اى 
جديد از جمله تلفن همراه رشد چشمگيرى يافت، همين ها توانستند 

در رويدادهــاى مهم جهان از جمله «بهــار عربى» نقش مهمى ايفا 
كنند. 

ورود شهروندخبرنگاران و تعامل شكل گرفته در ابتدا مخالفان زيادى 
داشت اما امروز كمتر رسانه اى را مى توان سراغ داشت كه با ظرفيت 
شــهروندخبرنگار آشنا نباشــد و از آن بهره نبرده باشد. رسانه هاى 
بين المللى، ملى و محلى همگى با اين مســأله آشنا هستند و توجه 

ويژه اى به آن دارند.
همان طور كه گفته شد اين تعامل متكى به فناورى است و شهروندان 
يا كاربران با استفاده از فناورى و ابزارهاى جديد رسانه اى حق دارند 
ديدگاه هــا و بازخوردهــاى خود را به رســانه مبدأ ارســال كنند و 
ديدگاه ها را نه تنها با مديران رســانه ها بلكه با ديگر شــهروندان نيز 

به اشتراك بگذارند.
اين رويكرد در رســانه هاى محلى نيز نمود چشمگيرى داشت؛ 
ابتــدا گروه هــا و كانال هايى كــه از طريــق فناورى هاى نوين 
به صورت ديجيتالى اخبار منتشــر مى كردند به اين مسأله روى 
آوردنــد و به موفق ترين هــاى اين جريان مبدل شــدند، البته 
كســانى كه به مردم نقش بيشترى مى دادند به لحاظ مالى نيز 
نفع بيشــترى مى بردند، به طور مثال كانال تلگرامى «ســيزان» 
در همدان از ابتدا با همين روش يعنى مشــاركت شــهروندان 
در توليــد محتوا به عرصه اطالع رســانى پيوســت و همين امر 

بود. آن  موفقيت  نشان 
اكنون بيشــتر رسانه هاى معتبر استان از اين ظرفيت بهره مى برند و 

آن را عامل موفقيت مى دانند.
بدون شــك آينده رسانه ها در گرو مشاركت شهروندان است، با اين 
رويكرد نه تنها از هزينه توليد محتوا كاسته اند بلكه جايگاهى در اين 

عرصه پيدا كرده اند كه با گذشته آنها قابل مقايسه نيست. 
شــهروندخبرنگار، فعاليت رســانه اى را در جهــان دگرگون كرده و 
نمى توان آن را ناديده گرفت اما اتفاق مهم ترى كه شهروندخبرنگاران 
در جوامع محلى رقم زدند اين اســت كه ديدگاه مردم را به رســانه 

تغيير داده اند و مهم ترين دستاورد آنان مطالبه گرى است. 
به نظر مى رسد رشد مطالبه گرى در جهان مديون شهروندخبرنگاران 

است.

ب

پرداختند، درحالى كه پيگيرى اجرايى شدن اين سند با
همچنان ارتباط مديران با رسانه ها ضعيف است، انتخاب رسانه ها بر
اطالع رســانى، گزينشــى است، بسيارى از مديران از ارائه گزارش و پاسخگويى به رسانه ها فرارى هستند
سواد رسانه اى ندارند بلكه بى انگيزه هم هستند و گاه از بخش هاى پرت و نامرتبط سازمان ها و ارگان ها به بخش روابط
نهاد مذكور به سختى شكل مى گيرد و مقوله برگزارى دوره هاى آموزشى براى آنها اصال در برنامه سازمان گنجانده
بسته اند و در حوزه روابط مالى با رسانه ها هم حرف و حديث بسيار است كه همان بهتر كه در اين زمينه سكوت
در چند ماه گذشــته شــيوع ويروس كرونا همه بخش هاى زندگى را تحت تأثير قرار داده و به تبع آن ارتباط مد
ند ن نا ك دن گ به ا سانهها با د خ د س اط ت ا ان مدي است بهت پ نديدي ان مدي ى س از ى دندانگ

سند اطالع رسانى همدان سوم م س 
محســوب مى شد و پيشنهاددهن
بود كه در گذشــته مشــابه
شــاهرخى بعدها كه بر ص
تأكيد كرد، اما گويا اين

سند اطالع رســانى مش
توجه و تقويت حوزه
نشست هاى خبرى،
توســط تمامى دس
اقتصادى، بازديد م
ديده شده است. س
امر اطالع رسا
تقويت و
به عنو
فع

سند اطالع رسانىسند اطالع رسانى
از نظريه تا عملاز نظريه تا عمل
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از زمانى كه كسانى مانند ميرزا حسن تبريزى روحانى آزادانديش آذربايجانى، آموزش 
نوين در ايران را بنا گذاشــتند تا آن زمان كه ســيد اشــرف الدين حسينى گيالنى مدير 
روحانى روزنامه «نسيم شمال»  پس از اعتراضاتى كه به تخريب قبور بقيع و وضع جامعه 
اســتبدادزده ايران داشت، به جرم ديوانگى به تيمارستان انداخته شد، قصه مطبوعات در 

بيشتر مقاطع تاريخى پرآب چشم بوده است.
در دوران قاجــار، كاغذ اخبارهايى با شــمارگان محدود براى تعداد 
معدودى از رجال صاحب نفوذ عمدتاً در چاپخانه هاى خارج از 
كشور توليد و چاپ مى شد كه تنها به ذكر اخبار و وقايعى از 
جنگ ها و پيشرفت ها و اختراعات و اكتشافات فرنگى ها 
اختصاص داشت اما در عين حال موجبات آشنايى 

ايرانيان با دنياى خارج را فراهم آورد.
اين نشريات اوليه، خوانندگانى حتى در 
بين بانوان خواص داشتند و روايات 
جالبــى از نگارش برخى بانوان 
مستعار  نام هاى  به  باسواد 
اوليه  نشريات  اين  در 
شــده  منتشــر 

است.
هــا  بعد

در ســرمقاله روزنامــه «دانش» كه با 
شمارگان 30 عدد منتشر شد، بر آقايان 
زنان  بــراى  روزنامه  خواندن  باســواد 
بى ســواد فرض دانسته شد و به تدريج 

فعاليت نشريات عمومى پا گرفت.
در تاريخ مطبوعات هم نشريه به نسبت 
تند روى «صوراسرافيل» را داريم كه با 
قتل ميرزا جهانگيرخان شيرازى فرجام 
بدى پيــدا كرد، هم ميرزاده عشــقى 

همدانى قابل ذكر است كه او نيز اگرچه انسانى ذاتاً خيرخواه و ايران دوست بود اما به سبب 
پيروى از نوعى قرائت خاص از آزادى كه در تضاد با عرف روزگار بود، چندان راه به جايى 

نبرد و درنهايت خود وى نيز قربانى استبداد شد.
در تاريخ مطبوعات بعدها در دوران پهلوى به نشرياتى مى رسيم كه يكسره توجيه كننده 
وضع موجود و تبليغاتچى دستگاه حاكمه بودند، هر چند در همين دوران نيز روزنامه نگارانى 
حتى در همان نشريات حضور داشتند كه برخالف خواست مميزان و سانسورچى ها حقايق 

را بيان مى كردند و به نقد مسائل مختلف مى پرداختند.

روزنامه نگارى تحقيقى
زير سايه سياسى نويسان

در كل دوران پاگيــرى مطبوعات در ايــران، نوعى ناپختگى وجــود دارد كه منبعث از 
مسأله عوام زدگى اســت كه خواص را به دنبال عوام روان كرده، روشنگرى و بيان حقايق 
را تنها به امور سياســى خالصه كرده و از اين ناحيه روزنامه نگارانى كه با دستگاه حاكمه 

ه درمى افتاده اند را به عنوان تنهــا روزنامه نگاران مبّرز و حق طلب معرفى  د كر
اســت، درحالى كه جريانى عميق تر از روزنامه نگاران اهل علم و 

فرهيخته وجود داشــته اند كه كمتر ديده شــده و در هياهوى 
آمدورفت هاى سياســى ناشــناخته تر مانده اند و آنها كسانى 
بوده انــد كه اهتمام خود را بر ارتقــاى فرهنگ عموم ملت از 

خاص و عام گذاشــته بودند و اهداف بلندمدت فراتر از مســائل 
جّو سياســى را دنبال مى كردند، كسانى كه در روزهاى خون و آتش اسير 

روزگار نشــده و همچنــان روزنامه نگارى تحقيقى را دنبال كــرده و از اين ناحيه ارتقاى 
فرهنگ عمومى را به عنوان زيربناى شــكل گيرى دســتگاه سياسى مطلوب هدف گذارى 

كرده بودند.
تاريخ به ما نشــان داده كه در گذر دهه ها و قرن ها گردوغبار هياهوها و جاروجنجال هاى 
سياســى فرومى نشــيند و محققان بيشــتر از مطالب تاريخ مصرف دار به سراغ 
پژوهش هاى جان دار در زمينه جامعه شناسى، مردم شناسى، فرهنگ پژوهى 
و تحقيقات دقيق در حيطــه تاريخ و ادبيات مى روند كه با جان مايه 

ملت ها ســروكار دارد و در ايــن زمينه گزارش هاى دقيق و 
عميق اهل فن روشــنگر مسير آينده است، چنانكه 

آنچه ابوالفضل بيهقى قرن ها پيش در قالب آن 
گزارش واره كالســيك درباره حسنك وزير 
نگاشــت آنچه بايد بنگارد و چنان وصف 
دقيقى از شــخصيت ها و وضع سياسى 

و اجتماعــى روزگار كرد كه در صدها 
ورق مطالب پر مجامله و مداهنه يافت 

نمى شود و حاصل كار او امروز به عنوان 
اجتماعى- گزارش هاى  نخستين  از  يكى 

سياســى روزگار گذشــته ايران مورد 
استناد است.

پس از انقالب اســالمى مطبوعات 
بــه يكبــاره فضايى بــاز را 
مقابــل خود ديدنــد و نوعى 
دســتپاچگى از فضــاى باز 
ايجاد شــده در نخستين 
قابل  انقــالب  ماه هاى 
مشاهده است، چنانكه 
همه جور حرف عجيب وغريب 
و پراكنده و مواضع وارداتى و 
شاذ سياســى و اجتماعى در 
نخســت  روزهاى  نشــريات 

انقالب قابل رصد است.
بعدتر و پس از فرونشســتن 
التهابات اوليه، در دوران دفاع 
به خوبى  مطبوعــات  مقدس 
نقش خــود را در جهت دهى 
جامعه ايفا و همگى بر اساس 
محــورى نانوشــته از اصول 

امنيت ملى حركت كردند.

جايگزينى سياسيون قلم زن
و روزنامه نگاران سياسى نويس

از زمان دوران ســازندگى و پس از اصالحات بود كه بحث تقدم و تأخر توســعه سياسى 
و توســعه اقتصــادى كم كم بــه عرصه مطبوعات كشــيد و مطبوعات جــاى احزاب را 

معدودى از رجال صاحب نفوذ عمدتاً در چاپخانه هاى خارج از
كشور توليد و چاپ مى شد كه تنها به ذكر اخبار و وقايعى از
جنگ ها و پيشرفت ها و اختراعات و اكتشافات فرنگى ها
اختصاص داشت اما در عين حال موجبات آشنايى

ايرانيان با دنياى خارج را فراهم آورد.
اين نشريات اوليه، خوانندگانى حتى در
بين بانوان خواص داشتند و روايات
جالبــى از نگارش برخى بانوان
مستعار نام هاى  به  باسواد 
اوليه نشريات  اين  در 
شــده منتشــر 

است.
هــا بعد

در ســرمقاله روزنامــه «دانش» كه با 
عدد منتشر شد، بر آقايان  شمارگان 30
زنان  بــراى  روزنامه  خواندن  باســواد 
بى ســواد فرض دانسته شد و به تدريج 

فعاليت نشريات عمومى پا گرفت.

مسأله عوام زدگى اســت كه خواص را به دنبال عوام روان كرده، روشنگرى و بيان حقايق 
را تنها به امور سياســى خالصه كرده و از اين ناحيه روزنامه نگارانى كه با دستگاه حاكمه 

ه درمى افتاده اند را به عنوان تنهــا روزنامه نگاران مبّرز و حق طلب معرفى  د كر
اســت، درحالى كه جريانى عميق تر از روزنامه نگاران اهل علم و 

فرهيخته وجود داشــته اند كه كمتر ديده شــده و در هياهوى 
آمدورفت هاى سياســى ناشــناخته تر مانده اند و آنها كسانى 
بوده انــد كه اهتمام خود را بر ارتقــاى فرهنگ عموم ملت از 

خاص و عام گذاشــته بودند و اهداف بلندمدت فراتر از مســائل 
جّو سياســى را دنبال مى كردند، كسانى كه در روزهاى خون و آتش اسير 

روزگار نشــده و همچنــان روزنامه نگارى تحقيقى را دنبال كــرده و از اين ناحيه ارتقاى 
فرهنگ عمومى را به عنوان زيربناى شــكل گيرى دســتگاه سياسى مطلوب هدف گذارى 

كرده بودند.
تاريخ به ما نشــان داده كه در گذر دهه ها و قرن ها گردوغبار هياهوها و جاروجنجال هاى 
سياســى فرومى نشــيند و محققان بيشــتر از مطالب تاريخ مصرف دار به سراغ 
پژوهش هاى جان دار در زمينه جامعه شناسى، مردم شناسى، فرهنگ پژوهى 
و تحقيقات دقيق در حيطــه تاريخ و ادبيات مى روند كه با جان مايه 

و در ايــن زمينه گزارش هاى دقيق ملت ها ســروكار دارد و
آينده است، چنانكه  روشــنگر مسير عميق اهل فن

آنچه ابوالفضل بيهقى قرن ها پيش در قالب آن 
گزارش واره كالســيك درباره حسنك وزير

وصف  نگاشــت آنچه بايد بنگارد و چنان
دقيقى از شــخصيت ها و وضع سياسى 

و اجتماعــى روزگار كرد كه در صدها 
ورق مطالب پر مجامله و مداهنه يافت 

نمى شود و حاصل كار او امروز به عنوان 
اجتماعى- گزارش هاى  نخستين  از  يكى 

سياســى روزگار گذشــته ايران مورد 
استناد است.

پس از انقالب اســالمى مطبوعات 
بــه يكبــاره فضايى بــاز را 
مقابــل خود ديدنــد و نوعى 
دســتپاچگى از فضــاى باز 
ايجاد شــده در نخستين 
قابل  انقــالب  ماه هاى 
مشاهده است، چنانكه 
همه جور حرف عجيب وغريب 
و پراكنده و مواضع وارداتى و 
شاذ سياســى و اجتماعى در 
نخســت  روزهاى  نشــريات 

انقالب قابل رصد است.
بعدتر و پس از فرونشســتن 
التهابات اوليه، در دوران دفاع 
به خوبى  مطبوعــات  مقدس 

رسانه ها در كسوت قوام بخش
اركان يك تمدن

افراط
 و تفريط هاى 
روزنامه نگارى كجاست؟

سيون گرفتنــد و عمــًال تعداد  سيا
از  مطبوعــات  در  د قلــم زن  ا تعــد

لى كه روزنامه نگاران سياســى نويس بيشــتر شد،  حا ر د
لــب در وضعيــت ايده آل بايــد روزنامه نگاران مترجم  مطا

سياسيون براى مردم و انتقال دهنده خواست هاى مردم به سياسيون مى بودند و از اين هر دو 
پلى براى نقب زدن به امكانات فكرى و فرهنگى كمتر ديده شــده در اليه هاى عميق جامعه 

پيدا مى كردند.
فرق سياســى روزنامه نويس با روزنامه نگار اهل سياست، تفاوت در نوع نگاه به مسائل است، 
سياســى دنيا را از دريچه سياســت و انگاره هاى حزبى مى بيند و حتى اگر نيات خيرى را به 
زعم خود در پس آن انگاره سياســى دنبال كند در نهايت از مقدمه اى كه حرف مردم است 
مؤخره اى را اســتنتاج مى كند كه حرف احزاب است، روزنامه نگار اما حتى اگر اهل سياست 
نباشــد گاهى از منظر «فرهنگ» و «تمدن» مجبور به مداخله در مسائل سياسى مى شود با 
اين وصف او خود مردم اســت و اگر به دامان برخى مســائل نيفتاده باشد هنوز و همچنان 
احتماال از نظر پايگاه طبقانى و وضع معيشتى به گونه اى نشده كه ديگر حرف مردم كوچه و 

بازار را نفهمد؛ بنابراين اگر گاليه و شكوايى مى كند در واقع حرف خودش 
را مى زند كه منطبق بر خواست بخشى از مردم است و همچنين او 

همواره نظر به اعتالى فرهنگ و تمدن كشور دارد نه پيروزى و 
شكست اين و آن رجل سياسى.

گردش آزاد اطالعات ذيل قوانين
قانونگــذار تا حدى به آزادى مطبوعات پايبند بوده كه در قانون 

مصوب سال 64 و اصالحيه متأخر آن، عالوه بر آنكه مبارزه با اسراف 
و تبذير و اصول «نه شــرقى؛ نه غربى» را به عنوان رســالت مطبوعات ذكر كرده بيان 
داشــته كه اگر مقامات دولتى براى چاپ مقاله اى درصدد فشار بر مطبوعات برآيند 
به انفصال  از خدمت و 6 ماه تا 2 سال محروميت از خدمات دولتى محكوم  شوند.

از ســويى مطبوعات به طور قهرى شــامل قانون حمايت از آمــران به معروف و 
در ناهيان از منكر نيز مى شوند و در عمل مهم ترين  فساد  ســوت زنان 

سطح جامعه تلقى مى شوند.
اصل 24 قانون اساســى تأكيد دارد نشــريات و 

مطبوعات در بيان مطالب آزاد هستند مگر اينكه 
مخل به مبانى باشــد و اين كامال طبيعى است، 
چــون هر جامعه اى محورهايى براى انســجام و 

يكپارچگــى و نظم درونى خود نياز دارد كه نبايد 
مخدوش شوند.

نخســتين و مهم ترين حق روزنامه نگاران در قوانين 
بين المللى حــوزه مطبوعــات، برخــوردارى از حق 

جست وجوى اخبار و اطالعات است.
رســانه ها بنابــر نص صريــح قانون 

ساختن  حق «روشــن  مطبوعات 
افكار عمومــى» را دارند كه در 

واقع همان شفافيت است.
در قانــون ترويج شــفافيت و 
اطالعات  به  آزاد  دسترســى 
مصــوب مجلــس شــوراى 

اسالمى، عنوان شده هر شخص 
ايرانى حق دسترسى به اطالعات 

عمومــى را دارد، مگر در مواردى كه 
قانون آن را منع كرده باشــد، بر اين 
مبنا مؤسسه عمومى يا خصوصى بايد 
به درخواســت دسترسى به اطالعات 
(جز در موارد طبقه بندى شــده) در 
ســريع ترين زمان ممكن پاسخ دهد 
و درهرصورت زمان پاسخ نمى تواند 
حداكثــر بيــش از ده روز از زمان 

دريافت درخواست باشد.
همچنين بر مبناى قانون مطبوعات 
و خبرگزارى ها، كســب و انتشــار 
اخبار داخلى و خارجى كه به منظور 

افزايــش آگاهــى عمومــى و حفظ 

مصالح جامعه باشد با رعايت مفاد اين قانون حق رسانه ها است.
در هميــن زمينه معاونت تدوين، تنقيح و انتشــار قوانيــن و مقررات معاونت حقوقى 
رياســت جمهورى در آذرماه سال 1394، به راه اندازى ســامانه اطالع رسانى عمومى 
قوانيــن و مقررات اقدام كرد؛ زيرا آگاهى از قوانين و مقررات در زمره حقوق بنيادين 

است. شهروندى 

دسترسى به اطالعات
اصلى ترين مانع فساد

گردش آزاد اطالعات اصلى ترين مانع بروز فساد و تبعيض در يك جامعه است و به 
واقع در هر دوره اى از تاريخ كه اين مهم به عناوين مختلف تضعيف شده چند سالى 
بعدتر خود را در بروز فسادها و رانت خوارى هاى گسترده و تخلفات كالن از منافع 

ملى نشان داده است.
در شــروط تحقق مردم ســاالرى عنوان شــده كه در آن جامعه بايد طبقه و قشر 

متوســط (به معناى اكثريت اقتصادى و فرهنگى) با رعايت حقوق اقليت، دخيل 
در شكل گيرى اركان قدرت باشد، دوم عدالت اجتماعى به معناى برخوردارى 

از فرصت ها و رفاه نســبى محقق شــود و سوم دولت به مردم وابسته باشد نه 
مردم به دولت.

از ايــن منظر حضور رســانه هاى مختلــف و بيان آزادانه مســائل و 
دسترســى به اطالعات، اصلى ترين اركان حفظ يك مردم ســاالرى و 
در واقــع ضامن دوام يك تمدن و ملت هســتند حتــى اگر به صورت 
موردى بهره منــدى از اين حقوق، مضارى هم ايجاد كند در چشــم انداز 

است. جامعه  كليت  به نفع  كالن 
از آن ســو روزنامه نگاران و اهالى رسانه نيز بايد نقش خود را به درستى ايفا كرده با پرهيز از 
افراط وتفريط و درگذشــتن از منافع شــخصى، طورى حركت كنند كه شائبه سنگينى كفه 
مضرات بر منافع را در ذهن گردانندگان كشور ايجاد نكنند؛ زيرا هر آرمانى از مردم ساالرى تا 

عدالت و معنويت تنها و تنها در سايه نظم و امنيت امكان تحقق دارد.
نشريات بايد از 2 اشتباه تاريخى درس بگيرند يكى كارى كه نشريات وابسته 

حــزب توده در آن مقطع خاص انجــام دادند و آنقدر از به 
فضاى ايجاد شده سوءاستفاده كردند كه به سقوط 

دولت مصــدق، كودتاى 28 مرداد و قلع وقمع 
خود آنان منجر گرديد و ديگربار افراطى كه 

در دوره اصالحات رخ داد و مطبوعات عمًال 
جاى احزاب نشستند و دانسته و نادانسته به 
تخريــب عرف و نظم به دســت آمده در طى 
قرون كمر بســتند، درحالى كه دشمنان خارجى 
و همســايگان طمع كار با ولعــى خاص وقايع 
آن روز را دنبــال مى كردند و مترصد 
فرصتى بودنــد كه طومار همه 
چيز را با هم در هم بپيچند 

كه اگر چنين مى شد نه از 
از  نه  و  مى ماند  نشانى  تاك 

تاك نشان.
آزادى كــه ذيل نظــام جمهورى 

اســالمى براى مطبوعــات پيش آمده 
شــايد هنوز هم با نقطه ايده آل فاصله داشــته 

باشــد اما به واقع فرصتى كم نظير در تاريخ ايران اســت كه 
در وهله نخســت بايد توسط خود اهالى رسانه پاس داشته شود 
و بــا پرهيز از افراط وتفريط ها به ورطــه اى درنيفتد كه موجبات 
سوءبرداشــت ها را فراهم آورده، افرادى را به تحديد مطبوعات و 
رســانه ها تحريض كند، تا در گذر سال ها و دهه ها منطبق با قوام 
يافتن بلوغ اجتماعى به رشــدى درخور فرهنــگ و تمدن ايران 
دســت يافته، قوام بخش حيات اجتماعى و تمدن ايرانى-اسالمى 

مردمان اين سرزمين باشد.

عطا شعبانى راد

ويژه هف

و و ى ز ر ز نن ر هم ل رر ن ز و
سطح جامعهه تلقى مى شوند.

اساســى تأكيد دارد د نشــريات و قانون 24 4اصل
گر اينكه طبوعات در بيان مططالب آزاد هستند مگ
ى است، خل به مبانى باشـــد و اين كامال طبيعى
ــجام و چــون هر جامعه اى محورهايى براى انسـ
 كه نبايد كپارچگــى و نظم ددرونى خود نياز دارد

خدوش شوند.
ن در قوانين خســتين و مهم تريين حق روزنامه نگاران
ردارى از حق ين المللى حــوزه ممطبوعــات، برخــور

جست وجوى اخبار وو اطالعات است.
ســانه ها بنابــر نصص صريــح قانون 

ساختن  حق «روششــن  طبوعات 
فكار عمومــى» را ددارند كه در 

است. اقع همان شفافيت
ر قانــون ترويج شـــفافيت و
اطالعات  به  آزاد  سترســى 
صــوب مجلــس ششــوراى 

سالمى، عنوان شده هر شخص
به اطالعات  رانى حق دسترسى

مومــى را دارد، مگگر در مواردى كه 
انون آن را منع كردانون آن را منع كرده باشــد، بر اين 
بنا مؤسسه عمومى يا خصوصى بايد 
ه درخواســت دسترسى به اطالعات 
جز در موارد طبقه بندى شــده) در 
ســريع ترين زمان ممكن پاسخ دهد 
 درهرصورت زمان پاسخ نمى تواند 
حداكثــر بيــش از ده روز از زمان

ريافت درخواست باشد.
همچنين بر مبناى قانون مطبوعات 
خبرگزارى ها، كســب و انتشــار 
خبار داخلى و خارجى كه به منظور

فزايــش آگاهــى عمومــى و حفظ 

ر ى ر رس ى ر ز ر
حــزب توده در آن مقطع خاص انجــام دادندبه 

فضاى ايجاد شده سوءاستفاده كردند كه به
دولت مصــدق، كودتاى 28 مرداد و قلع وق
خود آنان منجر گرديد و ديگربار افراطى كه
در دوره اصالحات رخ داد و مطبوعات عمًال 
جاى احزاب نشستند و دانسته و نادانسته به 
تخريــب عرف و نظم به دســت آمده در طى 
قرون كمر بســتند، درحالى كه دشمنان خارجى 
و همســايگان طمع كار با ولعــى خاص وقايع 
آن روز را دنبــال مى كردند و مترصد 
فرصتى بودنــد كه طومار همه 
چيز را با هم در هم بپيچند 

كه اگر چنين مى شد نه از 
از نه  و  مى ماند  نشانى  تاك 

تاك نشان.
آزادى كــه ذيل نظــام جم
اســالمى براى مطبوعــات
شــايد هنوز هم با نقطه ايده
باشــد اما به واقع فرصتى كم
در وهله نخســت بايد توسط خو
و بــا پرهيز از افراط وتفريط ها به
سوءبرداشــت ها را فراهم آورده، ا
رســانه ها تحريض كند، تا در گذر
يافتن بلوغ اجتماعى به رشــدى

دســت يافته، قوام بخش حيات اج
مردمان اين سرزمين باشد.

طعطا شعبانى راد

https://t.me/Hamedanpayam
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ويژه هفته خبرن

مردادماه 1399
مردادماه 1399ويژه هفته خبرنگار و رسانه

  رسانه ها به مسائل مى پردازند، افشا مى كنند 
و از ريل و خطوط اصلى مواظبت مى كنند. همه 
اين كارويژه ها هنگامى نتيجه بخش است كه 
رســانه ها قدرت تأثيرگذارى و هدايت گرى 

داشته باشند.
امــكان هدايت گرى و اثرگــذارى در افكار 
عمومــى هنگامى براى يك رســانه ايجاد 
مى شــود كه راه كســب اعتمــاد و اعتبار 
را به خوبى ســپرى كرده باشــد. از اين رو 
رســانه هاى زرد و يا شــايعه پرداز، خود نيز 
مى دانند كه جايى در اعتماد عمومى ندارند 
و به كسب منافع از نوسان ها بسنده مى كنند.

كســب اعتمــاد و مقبوليت عمومى از ســوى 
يك رســانه البته كه مستلزم ترسيم ساختارها و 

امكانات قدرت آفرين در عرصه رسانه است از جمله 
اينكه توان رقابتى و هماوردى با انبوه رسانه هاى رقيب 

را با استفاده از تكنولوژى و فنون نوين ارتباطات رسانه اى 
تقويت كرده باشند.

اما اين تازه ابتداى كار است. رسانه ها در دنياى امروز ديگر نمى توانند 
در رديف بلندگوى شهر يا بنگاه خبرپراكن، عنان اختيار افكار عمومى را 

به دست بگيرند و هر آنچه نوشته اند را ديكته كنند. 
مخاطب امروز، شــريك اخبار و ناظر ديدگاه رسانه هاست و به عبارتى هم رديف او در فرايند 
بده بستان خبرى و اطالعاتى قرار دارد؛ به همين دليل است كه گاهى فيلم يا عكسى كه يك 
شــهروند با تلفن همراه خود از يك اتفاق ضبط كرده، بيشتر از اخبار و تحليل هاى سازمان 
رسانه اى عريض و طويل مورد توجه قرار مى گيرد. مخاطب فعال يا شهروندخبرنگار، توانايى 
تدوين، تحليل و ارسال خبر را پيدا كرده و خود انتخاب مى كند كه چه چيز را بشنود و چه 

چيزى را نبيند. 
اين مسأله اى است كه درك نكردن يا اهتمام به آن موجب جاماندگى بسيارى از رسانه هاى 

ايران به ويژه مطبوعات و رسانه هاى مكتوب از قرارداد نوين رسانه و  مخاطب شده است. 
تجهيز رسانه و فعاالن عرصه خبر و مهمتر از آن شوراى تيتر در رسانه ها به دانش نوين رسانه 
و تســلط بر تكنيك هاى اطالع رســانى براى مديريت و حفظ جريان در افكار عمومى، ديگر 

نيازمندى رسانه است. 
هستند رسانه هايى در ايران كه از اين مشخصه ها كمابيش برخوردارند اما اين پرسش مطرح 
است كه با وجود فعاليت رسانه هاى عديده مكتوب، مجازى و شنيدارى و تصويرى در كشور 
به عنوان نمونه، چرا موج ديگرى از اپيدمى كرونا كشور را دربرگرفت و شمار قربانيان به بيش 

از 200 نفر در روز افزايش يافت.
آيا واقعا رســانه ها با وجو د توليد هزاران مطلب و تصوير نتوانسته اند به شكل مؤثر به مسأله 
ورود داشــته باشند و در هدايت افكار عمومى براى رعايت پروتكل هاى بهداشتى نقش آفرين 
باشند؟! صداوسيما با وجود شبكه هاى متعدد، پشتيبانى اعتبارى و امكاناتى ازسوى حاكميت 
و بهره گيرى از انبوه كاركنان و گســتردگى ارتباط، چرا اثربخشى الزم را براى اقشار مختلف 

مردم در رعايت پروتكل ها نداشته است؟!
پاسخ به اين پرسش البته چندوجهى است. اما بخشى به كاركرد رسانه ها بازمى گردد، آن گونه 
كه اشاره شد، مستلزم وقوف به قرارداد نوين رسانه و مخاطب و پس از آن قدرت جريان سازى 

و مديريت افكار عمومى است.
بر اســاس رعايت اين قواعد است كه رســانه نه پيرو مطلق سياست هاى ناقص و تك وجهى 

را نهادهــاى توصيه كننده مى شــود و نه منفعالنه و بــدون تاكتيك  امــور  جريــان 
ى دنبال مى كند. همچنين در چنين شــرايطى بر اساس دسته  بند
و شــناخت ذائقه مخاطب، رســانه در تبيين و اطالع رسانى 
پروتكل هاى بهداشتى، هيچ گاه يك پيام واحد را براى شهرى 

و روستايى مخابره نمى كند.
ازســوى ديگر، بر اساس پروسه جريان سازى خبرى، يك رسانه فعال 

همگام با مرحله بندى بحران حركت كرده و با لحاظ 3 اصل پيش بينى، 
پيش گيرى و اقدام به موقع از نوسانات و امواج اپيدمى عقب نخواهد افتاد.

نبود و ضعف رعايت اين قواعد و بهره مندى از دانش است كه صداى رسانه ها 
را براى مخاطبان با همه تالش در جهت ايمن ســازى جامعه و دعوت 

شهروندان به رعايت پروتكل ها، نارسا كرده است.
كرونا و نحوه مواجهه رسانه با آن، بار ديگر نشان داد كه رسانه براى اثرگذارى 

و تأمين نياز افكار عمومى ابتداى امر نياز به وارسى داشته ها و ضعف هاى خود 

و ســپس 
و  تجهيــز 
امكانات  تأمين 
در  حركت  بــراى 
مســير قواعد قرار داد 
نوين رسانه و مخاطب است.

درصورت پيوستگى با اين قواعد، 
پيشروانه  و  هوشمندانه  اثرگذارى  انتظار 
براى اهداف توســعه اى كشور و استان ها را مى توان 
از رسانه ها داشت. شناخت همه جانبه، تحليل عالمانه و پرداخت مخاطب محور و بر وفق مفاد 
قراداد نوين رســانه اى مى تواند رسانه ها و فعاالن خبرى در استان ها را به حكماى مطالبه گر 

بدل كند.

قرارداد
نوين رسانه اى را
درك كنيم

ندگى بسيارى از رسانه هاى 
 و  مخاطب شده است. 

سانه ها به دانش نوين رسانه 
ريان در افكار عمومى، ديگر 

دارند اما اين پرسش مطرح 
يدارى و تصويرى در كشور 
ت و شمار قربانيان به بيش 

ه اند به شكل مؤثر به مسأله 
ل هاى بهداشتى نقش آفرين 
و امكاناتى ازسوى حاكميت 
ى الزم را براى اقشار مختلف 

سانه ها بازمى گردد، آن گونه 
س از آن قدرت جريان سازى 

ست هاى ناقص و تك وجهى 
را ك  امــور  جريــان 

ى  بند

فعال 
ش بينى، 

نخواهد افتاد.
ه صداى رسانه ها 

معه و دعوت 

ه براى اثرگذارى 
ته ها و ضعف هاى خود 

سعيد زارع صفاسعيد زارع صفا

مــا دنيــاى 
ز روزنامه نــگاران بــراى افــرادى كه  ا

ى جزئيــات آن اطــالع كافــى ندارند و  ير تصو
يك نشريه از فيلم گونه از آن دارند، مى تواند جذاب باشد. 

را زمان تولد تا وقتى كه به دســت خواننده برسد، فراز  بســيارى  فرود  و 
دنبال مى كند و ماالمال از اميد اســت. هر كلمه، جمله، پاراگراف، خبر، گزارش، يادداشت و 
تحليل به اين اميد نوشته مى شود كه بارى از دوش جامعه بردارد. خبرنگار، سردبير و مدير 
مسئوالن مى خواهند به رسالتى كه بدان ها ابالغ شده، عمل كنند. قرار است گره اى باز شود، 
اشكى بند آيد و لبخندى متولد شود، يادگارى در اين گنبد دوار بماند، چونان خاطره اى در 

ميان نهاده از نيش خنجرى با درختى. 
اما جوانان و پيران برنا دل اين عرصه، قصه هاى پر غصه بســيارى نيز در زير اين گنبد كبود، 
نگاشــته اند و از سر گذرانده اند. تا پاسى از نيمه شب بايد توليدات رسانه اى آماده شوند تا بر 
روى كاغذ، يار ديرينه انسان و تنهاييش، نقش بندند و با همان اميدهايى كه نوشته شده اند، 

مى روند تا در ديد همگان قرار گرفته و به سرمنزل مقصود برسند. 
خبرنگار كه خروس خوان به دل كوچه و خيابان مى زند، تا زبان مردم باشــد، كلماتش را در 
ذهنش مى چينيد تا پاى صفحه كليدى برســد كه ديگر توانى زير ضربات انگشتان دست او 
ندارد و با همان اشاره نخست كمر خم مى كند. موسيقى گزارش هاى امروزى همان ضرباهنگ 
صفحه كليد است كه شايد گاهى از اشك تر مى شود و گاهى مولكول هاى جامد بى حركتش 
با صداى خنده، لرزشى پيدا مى كند، راستش را بخواهيد اشيا در زير دست خبرنگاران جان 

پيدا كرده و احساس غم و شادى را تجربه مى كنند.
حــاال در اين ميان غم ها و غصه هاى مردم يك طــرف، برخى بدعهدى ها و وعده وعيدهاى 
توخالى، خستگى را در جان همه باقى مى گذارد؛ از خبرنگارى كه حاال بايد اقساط پول پيش 
خانه اى كه به زحمت جور كرده، يا قســط لپ تاپى كه ديگر نايى در جان ندارد را بپردازد يا 
طراح صفحه بندى كه اميدش را به كلمات خبرنگار بســته تا با نقش آنها، هم نانى درآورد و 

هم بر تأثير مطالب بيفزايد.
اين ليست هم وعده وعيدهاى كوچك دارد هم بزرگ! از ساختمانى كه شهردارى قول داده 
بود و آقاى رئيس شــورا بارها تكرار كرده بود تا در اختيار رسانه ها قرار دهند، بگير كه شايد 
اندكى بار سنگين مالى را بر شش هاى تنفسى جامعه يا همان ركن چهارم دموكراسى سبك 
كند، تا پرداخت حق ناچيز اشــتراك سال گذشته، درحالى كه 5 ماه از سال جديد مى گذرد. 
سالى كه تلخ آغاز شد و به نظر مى رسد كه هنوز قصد چشاندن شيرينى به كام مردم و البته 
اهالى رســانه ندارد. اما برخى انسان ها- شما بخوانيد مسئوالن وعده دهنده- هم قصد ندارند 
بــا اجراى همان وعده هاى كوچك كه البته كارى جز چرخاندن قلم بر روى كاغذ ندارد، نيز 

مرهمى باشند بر دردهاى امروز.
اگرچه آقاى شهردار و شوراى شهر بارها در جلسات مختلف با فخر و مباهات اعالم كردند كه 
ساختمانى در اختيار رسانه ها قرار مى دهند، هرچند نزديك به 4 سال است كه از حضور آقاى 
شهردار و عمر شوراى اسالمى دوره پنجم مى گذرد، اما اين وعده عملى نشد و به نظر مى رسد، 
رســانه ها نيز از خير آن گذشــته و به فعاليت خود به همان شــيوه گذشته ادامه مى دهند، 
درحالى كه درآمدهاى آنها نسبت به افزايش قيمت ها، ارتقا پيدا نكرده است. ضمن اينكه رسانه ها 

ن  همچنــا
نسيه كار مى كنند و دريافت حق انتشار 
آگهى ها و گزارش هــاى عملكرد ماه ها طول 

شــايد برخى از آنها نيز هرگز پرداخت نشوند، كه مى كشــد و 
البته ميزان آن براى هر رسانه اى چندان هم كم نيست.

واقعيت امر اين است كه وعده هاى مسئوالن به خبرنگاران و رسانه هاى استان به دليل احترام 
به افكار عمومى و گردش آزاد اطالعات است كه امروز حق مسلم شهروندى به حساب مى آيد 
و حمايت رســانه ها در واقع يارى رساندن به تحقق حقوق شهروندى است. رسانه مقتدر كه 
دغدغه هزينه انتشار، كاغذ، گرافيك و مكان نشريه و ساير هزينه ها را ندارد، مى تواند اطالعات 
درست را مخابره كرده و به دست گيرندگان برساند اما عمل نكردن به وعده ها توسط نهادهاى 
دولتى و خصوصى در اصل نوعى مانع اندازى در اين مسير است، درحالى كه تقويت و در پيش 
گرفتن رويه حمايتى، بى شك مى تواند به سالمت و توسعه متوازن جامعه كمك شايانى كند. 
هنوز سازوكار مناسب در همه ادارات دولتى و غيردولتى براى رفتار مناسب با رسانه ها، عمل 
كردن به وعده ها و ارائه وعده هاى ممكن كه در اصل به مردم داده مى شــود، تدوين نشــده 
اســت و همين مسأله موجب شده كه كوه وعده هايى كه عمل نشده و بر هم تلنبار شده اند، 

باقى بماند.
امروز رســانه ها چشم انتظار وعده هاى نسيه اى هســتند كه براى آن نقد جان گذاشته  و از 
سالمتى خود گذشته اند. در ميان شيوع ويروسى چون كرونا به دل هر كوى و برزنى زدند تا 
صداى مردم باشند و كمك حال مديران و ادارات دولتى و نهادهاى مختلف، تا خدمات بهترى 

به مردم داده و به وظايف خود عمل كنند. 
بزرگ تريــن اقدامى كه مديــران دولتى مى توانند براى رســانه ها انجــام دهند، همين 
حداقل ها اســت، اينكــه همان وعده ها و تعهدها را جبران كننــد. اين كم كارى درحالى 
روى مى دهد- البته اين اتهام متوجه همه دســتگاه ها نيســت و هستند مديرانى كه به 
درك درستى از رسانه و جامعه رســيده اند- مديران ارشد استان همواره تأكيد كرده اند 
كه مطالبات رســانه ها به سرعت پرداخت شــود. نگفته نگذريم كه بخشى از اين ديركرد 
پرداخــت مطالبات و عمل بــه وعده ها به بروكراســى طوالنى ادارى نيــز بازمى گردد. 
همچنين قوانين الزم براى فعاليت رسانه هاى مجازى در شبكه اجتماعى نيز بايد تدوين 

شود تا امكان تحقق وعده ها بيشتر فراهم شود.
جالب آنكه نجابت رسانه در اين برهه بيش از پيش نمايان مى شود، آنها هرگز نسبت به اين 

وعده هاى توخالى از ابزارهاى خود بهره نبرده اند؛ زيرا آن را سوءاســتفاده تلقى مى كنند. 
رســانه ها هرگز از وظايف خود نســبت به ارگان هاى وعده دهنده چون شهردارى غفلت 

نكرده اند و درباره اين موضوع بيش از يك اشــاره كوچك در برخى محافل كه شهردار 
و يا شــوراى شهر در آن حضور داشتند، بحث نداشــته اند. شايد امثال اين وعده در 

نزديكى روزهاى خبرنگار محقق شود و دلگرمى بزرگى براى رسانه ها به حساب آيد.

مــا دنيــاى 
ز روزنامه نــگاران بــراى افــرادى كه ا

كافــى ندارند و ىجزئيــات آن اطــالع ير تصو
يك نشريه از فيلم گونه از آن دارند، مى تواند جذاب باشد. 

تولد تا وقتى كه به دســت خواننده برسد، فراز را زمان بســيارى فرود  و 
دنبال مى كند و ماالمال از اميد اســت. هر كلمه، جمله، پاراگراف، خبر، گزارش، يادداشت و 

گا ا ا ا ا ك ا ا ل ل

ن همچنــا
نسيه كار مى كنند و دريافت حق انتشار
عملكرد ماه ها طول گزارشهــاى آگهى ها و

شــايد برخى از آنها نيز هرگز پرداخت نشوند، كهمى كشــد و 
ك ا ا ا ا آ ا ال

على پنبه اى

روزنامه نگاران
و وعده هاى زمين مانده 
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خبرنگارى با وجود جذابيت هاى فراوانى كه دارد شــغل دشوارى است. اين را مى توان 
به سادگى و با نگاهى گذرا به آمارهاى سازمان هاى بين المللى و تشكل هاى صنفى مرتبط با 
خبرنگاران فهميد. بنا بر اعالم يونسكو در ده سال گذشته بيش از هزار خبرنگار در سراسر 
دنيا در حين انجام وظيفه يا به دليل مسائل مربوط به شغل شان كشته شده اند. بدون شك 
آمار خبرنگاران مجروح، زندانى و خانواده هاى آنان كه درگير مســائل ناخوشايند مرتبط با 

اين موضوع بوده اند بسيار بيشتر از اين تعداد است.
رســالت خبرنگار و محصول كار خبرنگارى آگاه ســازى، روشــنگرى و مطالبه گرى براى 
خواســته ها و نيازهاى جامعه اســت؛ از اين رو فعاليت خبرنگارى همواره با منافع افراد و 
گروه هايى از جامعه در تعارض است و خبرنگاران به شكل هاى مختلف و از سوى بخش هايى 
از جامعه و شــرايط خاص حاكم بر آن در مخاطره اند. دشــوارى كار خبرنگارى اگرچه در 
تمام دنيا و تمام عرصه هاى حوزه اطالع رســانى تا حــدودى عموميت دارد؛ اما ميزان اين 
دشــوارى بسته به شــرايط سياســى- اجتماعى جوامع، حوزه هاى مختلف كارى، گستره 
اثرگذارى رسانه و مسائل مختلف ديگر متغير است؛ به عنوان نمونه خبرنگارى كه از ميدان 

اســت كه در جنگ واقعى گزارش مى كند در شرايط بسيار دشوارترى از خبرنگارى 
شــرايط صلح و امنيت كامل كارش را انجام مى دهد، به طور كلى در 
شرايط عادى جامعه خبرنگاران برخى حوزه ها نسبت به سايرين با 
مشــكالت و دشوارى هاى بيشترى در راه انجام رسالت كارى شان 
مواجه مى شوند. خبرنگارانى كه در شرايط بحران بالياى طبيعى 
مانند ســيل و زلزله گرفته تا جنگ و گسترش بيمارى، سوانح 
ترافيكى و وقوع جرم و جنايت فعاليت مى كنند، بسيار بيشتر 
از ديگران در معرض آســيب ها و مخاطرات اين شغل قرار 

دارند.
به عنوان كســى كه ســال ها خبرنگار حــوزه حوادث و 
آسيب هاى اجتماعى بوده است، مى توانم به جرأت ادعا 
كنــم، اين حوزه يكى از دشــوارترين حوزه هاى كارى 

براى خبرنگاران اســت. اين موضوع به ويژه بــراى خبرنگاران 
شهرســتانى كه محدوديت هاى بيشــترى براى دريافت اخبار و اطالعات از 

منابع معتبر و حمايت هاى كمترى از ســوى مديران و متوليان حوزه اطالع رسانى دارند، 
نمود بيشترى دارد.

خبرنگار حوزه حوادث بايد مشكالت، آسيب ها و واقعيت هاى تلخ و ناخوشايند جامعه نظير 
ســوانح ناگوار طبيعى و انســانى، انواع جرم و جنايت و بزهكارى و آسيب هاى شخصى و 
اجتماعى ناشى از آن را از مسير درست بررسى كرده و ضمن تأكيد بر جنبه آموزشى 
و هشداردهنده اين مسائل با اتخاذ شيوه هاى درست و اصولى اطالع رسانى نسبت به 

آگاه سازى آحاد جامعه اقدام كند.
به طور كلى خبرنگارى در شــرايط بحران نيازمند رعايت اصول و قواعدى است كه 
آن را از ساير عرصه ها و شرايط متمايز مى كند. خبرنگار اين حوزه عالوه بر تسلط 
كامل بر اصول خبرگيرى و خبررســانى، بايد شــناخت نسبى از شرايط بحران و 
مســائل بحرانى كه در حوزه فعاليت او احتمال وقوع دارند داشــته باشــد تا در 

زمان مورد نياز بتواند اخبار و اطالعات مربوطه را در ســريع ترين زمان و به بهترين شكل 
ممكن به مخاطبانش برســاند، در غير اين صورت تفاوتى بين يك خبرنگار حرفه اى و يك 
كاربر فضاى مجازى كه براى جلب توجه و جذب دنبال كننده بيشــتر براى كانال يا صفحه 

مجازى اش هر خبر تأييدنشده اى را منتشر مى كند وجود نخواهد داشت.
يك خبرنگار حرفه اى بايد در شــرايط بحران بدون پيــش داورى و دخالت دادن ديدگاه ها 
و مسائل شــخصى، پرهيز از بزرگ نمايى و كوچك نمايى، بررسى تمام جوانب يك رويداد 
بدون اســتفاده از اطالعات تأييدنشــده و نادرســت و درنهايت با اتخاذ رويكرد آموزشى، 

هشداردهنده و پيشگيرانه به انتشار اخبار و اطالعات اقدام كند.
مســأله ديگرى كه در شــرايط بحران بايد مورد توجه قرار بگيرد، تأثير حضور مســتقيم 
خبرنگار در صحنه و مشــاهده نزديك و مستقيم وضعيت موجود است. اگرچه اين موضوع 
درجه دشــوارى كار را باالتر مى برد و مخاطرات مختلفى را براى خبرنگار به دنبال خواهد 
داشــت اما بر هيچ كس پوشــيده نيســت كه خروجى كار خبرنگارى كه با تمام مشكالت 
موجود در عرصه ميدانى يك بحران حضور دارد بســيار اثرگذارتر از كار كسى است كه در 
شرايط امن و راحت و تنها با اتكا به تلفن و اينترنت از همان شرايط خبررسانى كرده است.

يكــى از ملموس ترين و عينى تريــن مصاديق بحران كه درحال حاضر كشــور ما و بخش 
وسيعى از جهان را درگير خود كرده است؛ شيوع گسترده ويروس مرموز و مرگبار 
كروناست كه در روزهاى آغازين شيوع آن در ميان بهت و سردرگمى 
مسئوالن و رســانه هاى رسمى، رسانه هاى غيررسمى و 
مجازى با انتشار گســترده اخبار و شايعات، ميدان دار 

عرصه اطالع رسانى درباره آن بودند.
امــا خوشــبختانه با گذشــت مــدت كوتاهــى، اتخاذ 
استراتژى درســت رســانه ها در كنار فداكارى، شهامت و 
از خودگذشــتگى خبرنگاران و عكاسان خبرى كه با حضور 
در كانون هاى بيمارى از مراكز درمانى گرفته تا غســالخانه و 
گورســتان ها موجب روشن شدن افكار عمومى و افزايش سطح 
آگاهى عمومى نســبت به بحران ايجادشــده و راه هاى مقابله و 
پيشــگيرى از آن شدند كه سبب شــد بخش زيادى از مردم براى 
دريافت اخبــار و اطالعات مربوط به اين كابــوس مرگبار به جاى 
فضاى مجازى و رسانه هاى نامعتبر به رسانه هاى رسمى روى آورند.

حاال در كنار كادر بهداشــت و درمان كه سربازان خط مقدم جبهه مبارزه با كرونا هستند 
و ساير افراد و گروه هاى درگير، خبرنگاران و اصحاب رسانه نيز سهم خود را در اين جدال 
ســهمگين و نابرابر به خوبى ايفا مى كنند. گواه اين مدعا تعــداد قابل توجه فعاالن عرصه 
خبررســانى اســت كه در راه ايفاى رسالتشــان به اين ويروس مبتال شده  و جانشان را از 

دست داده اند.
در پايان اين نوشتار، شايسته است اداى احترام  كنم به خبرنگاران، عكاسان و تمام فعاالن 
رســانه كه جان گراميشان را در اثر ابتال به ويروس كرونا از دست دادند؛ به ويژه خبرنگار و 
فعال رســانه اى همشهرى مان مرحوم مهدى كاشى كه به تازگى در اثر ابتال به اين ويروس 

دعوت حق را لبيك گفت. روحشان شاد و يادشان گرامى!
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  شــرايط اقتصادى بر همه شــئون 
زندگى مردم ســايه افكنده است. امروز 
كارمند  و  كارگر  توليدكننده،  سرمايه دار، 

همه درگير موضوع اقتصاد هستند.
مديريت رسانه نيز از اين قاعده مستثنى نيست. 
به ويژه اين مشكل در شهرستان ها بيشتر ديده 
مى شود؛ مشكل ديگرى كه در مراكز استان و 
شهرستان ها وجود دارد وابستگى مالى رسانه ها 

به نهادهاى دولتى است.
اين مشــكل خواه ناخواه در توليدات رسانه اى 
ســايه انداخته و زمان زيادى براى رفع آن نياز 

است.
بــه نظر مى رســد ايــن مهم ترين مشــكل 
رسانه هاســت كــه موجــب تضعيــف آنها 
شــده اســت. با اين حال اهالى رســانه در 
اســتان صورت خــود را با ســيلى ســرخ 
كــرده اما تــالش مى كننــد از وابســتگى 
كاســته و اســتقالل خــود را حفــظ كنند.

آنها در همين شرايط، گام هاى محكمى براى 
اطالع رســانى و مطالبه خواســت شهروندان 
برمى دارند. اين اســتان 3 روزنامه و چندين 
نشــريه دارد كه به صورت هفته نامه، ماهنامه 
و فصلنامه منتشــر مى شوند كه اين رسانه ها 

در استان هاى ديگر نيز تأثيرگذار هستند.
همچنيــن صدها فعال رســانه اى كه به حق از 
حرفه اى ترين ها هســتند اما آنچه در شــرايط 
كنونى آنان را درگير خود كرده همانا مســأله 
معيشت و مشــكالت اقتصادى است. حال در 
چنين شــرايطى چگونه مى توان اين كشتى را 
از درياى متالطم فعلى نجات داد؟ در سال هاى 
گذشته با اينكه استاندار محترم دستور تنظيم 
و تصويب ســند اطالع رسانى را صادر كرده اما 
مديران بــه مطالبات و جايگاه اهالى رســانه 

بى توجه هستند. 

بنابراين درخواست و انتظار اصلى اهل رسانه از 
مديران اين است كه جايگاه و شأن خبرنگار و 
اهل رسانه را حفظ كنند و توجه داشته باشند 
جايــگاه خبرنگار كمتر از يك مدير نيســت و 

نمى توان نگاه از باال به پايين به آنها داشت. 
ديگر اينكه از رسانه و اهل رسانه حمايت واقعى 
داشته باشند. طبق قانون نهادهاى دولتى بايد 
بخشــى از بودجه جارى خود را صرف فرهنگ 
و هنر كنند. امروز رســانه از مهم ترين عناصر 

فرهنگى كشور به شمار مى رود.
نهادهاى دولتــى بايد بخشــى از اين بودجه 
فرهنگى را در راه رسانه صرف كنند؛ امرى كه 
تاكنون مغفول مانده است. خانه مطبوعات در 
كنار همكاران رسانه اى خود تالش خواهد كرد 
اين امر محقق شــود و بودجه هاى فرهنگى به 
حــوزه فرهنگ برگــردد، در واقع به زودى اين 
موضوع به يك مطالبــه جمعى در بين اهالى 

فرهنگ و رسانه ها بدل خواهد شد. 
نكته ديگــر نگاه مديران روابــط عمومى به 
مطبوعات استان است، مسئوالن دولتى بايد 
در كنار انتخاب افراد متخصص و كارآمد در 
جايگاه مدير روابط عمومى  به آنها اختيارات 
الزم را داده تــا جايگاه واقعــى خود را پيدا 

كنند.
خانه مطبوعــات همدان به عنــوان يك نهاد 
صنفــى تالش كرده تا حد تــوان به مطالبات 
همكاران خود جامه عمل بپوشــاند از ســوى 
ديگر تالش كرده در استان پلى بين مسئوالن 

و اهالى رسانه بزند. 
به همين دليل اســت كه رســانه هاى استان 
همدان در مقايســه با ديگر استان ها موفق تر 
عمل كرده انــد. البته اين موضــوع مرهون و 
مديون همكاران رســانه اى ما اســت كه نگاه 

حرفه اى به شغل خود دارند.

جايگاه رسانه را 
مجيد ملكيانحفظ كنيم

مهسا طاقتى احسن 

نقش رسانه هاي ديجيتال و 
انقالبي در آگاهي بخشي عمومي

  رسانه هاي ديجيتال، انقالبي در آگاهي بخشي 
جامعه به وجود آورده اند كه شــايد كمتر رسانه اي 

تاكنون چنين عملكردي داشته است.
روزنامه هــا، راديو و تلويزيون كه از شــاخص ترين 
رسانه هاي سنتي محسوب مي شوند در دوره ظهور 
و فعاليت خود هرگز به مانند رســانه هاي ديجيتال 
داراي ايــن همه تنوع محتــوا و مخاطب نبوده اند؛ 
بنابراين تأثيرات آنها نيز به مانند اين رسانه نيست.

اين گونه شــد كه محصولى نوبنيان به نام رسانه ديجيتال در همدان پيام 
متولد شد. از آن پس اين رسانه در عرصه هاى مختلف فعاليت خود را آغاز 

كرد؛ از تلگرام و اينستاگرام تا سروش و ايتا و ... .
توليدات و محصوالت رســانه هاي ديجيتال جدا از كيفيت، داراي تأثيرات 
مثبت و منفي زيادي در جوامع شده كه خاستگاه تأثيرات منفي بيشترى 

در جوامع غيرپيشرفته و درحال توسعه بوده است.
رســانه هاي ديجيتــال با اين گســتردگي دربردارنده محتــواي عمقي و 
غيرعمقي است و تقريبا مي توانند به تمام سليقه ها و ذائقه ها پاسخ دهند. 
استفاده از اين رسانه ها، تحوالتي در بين همه افراد جامعه به ويژه كودكان، 

نوجوانان و جوانان به وجود آورده است.
براي مثال ســطح دانش و اطالعات كــودكان و نوجوانان و جوانان خيلي 
بيشتر از همساالن خود در سال ها و دهه هاي گذشته است كه اين تحول 
تا حدود زيادي به مدد شــبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي حاصل شده 

است.
البته همان طور كه گفته شد شبكه هاي اجتماعي و فضاي مجازي حاوي 
مطالب عمقي و غيرعمقي فراواني هســتند كه هر كــودك و نوجوان به 

تناسب عالقه خود از اين مطالب استفاده مي كنند.
تفاوت اساسي بين رسانه هاي سنتي و رسانه هاي ديجيتال وجود دارد كه 
شايد مهم ترين آن را قابل حمل بودن رسانه هاي نوين دانست. گوشي هاي 
هوشمند تلفن همراه كه يكي از اشكال رسانه هاي ديجيتال است به هرجا 
قابل حمل اســت و در واقع هر فرد دارنده اين گوشــي يك رسانه با خود 
حمل مي كند، در حالي كه رسانه هاي سنتي به ويژه راديو و تلويزيون چنين 

امكاني ندارند.
هر چند روزنامه را مي توان حمل كرد اما اين رســانه نيز آنالين نيست و 
اطالعات آن حداقل يك روز عقب تر از رسانه هاي آنالين است، درحالي كه 
رســانه هاي ديجيتال، اطالعات و اخبار را در اسرع وقت به مخاطبان ارائه 
مي كنند و تقريبا در بســياري از موارد يــك تبادل اطالعات دوطرفه بين 

مخاطب و انتشاردهنده پيام برقرار است.
شــمار مخاطبان رسانه هاي ديجيتال خيلي بيشــتر از رسانه هاي سنتي 

هستند.
اكنون دســت كم 40 ميليون نفر در ايران تلفن همراه هوشمند دارند كه 

اغلب آنان از شبكه هاي اجتماعي از جمله تلگرام استفاده مي كنند.
رسانه هاي سنتي چنين مخاطباني ندارند اما يك تفاوت اساسي ديگر كه 
بين اين 2 رسانه وجود دارد انتخاب نوع محتوا است كه رسانه هاي سنتي 
معموال به صورت رســمي اخبار و اطالعات را منتشر مي كنند، درحالي كه 
رسانه هاي ديجيتال به صورت غيرحرفه اي و غيررسمي به انتشار اطالعات 

مي پردازند.
خيلي از اطالعات رسانه هاي ديجيتال كامل نيست، درحالي كه رسانه هاي 
رسمي براي از دست ندادن مخاطبان خود بايد خبرها و اطالعات كامل تر 

به مخاطبان ارائه كنند.
ظهور رســانه هاي ديجيتال در واقع يك تلنگري به رسانه هاي رسمي وارد 
كرده كه به سرعت و دقت انتشار اطالعات خود بيفزايند. رسانه هاي سنتي 
اگر براي انتشار خبري غفلت كنند بالفاصله شبكه هاي اجتماعي و فضاي 

مجازي، زمام امور انتقال اطالعات به مردم را در دست مي گيرند و ممكن 
است خيلي از اطالعات آنان نادرست باشد كه سبب شايعات مختلف 

در جامعه مي شوند.
به هرحال رســانه هاي ديجيتال به ويژه در عرصه تلگرام، براي جذب 
مخاطب بيشتر بايد به مطالب خود عمق ببخشند در اين صورت عمر 

گروه هاي تلگرامي خيلي زود به پايان خواهد رسيد.

مجيد ملكيان

ننسن مهسا طاقتى اح
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مهدى كاشى
همچنان در رسانه

فعال است
جمعــى  فعاليت هــاى 
چشمگير  پيشرفت هاى  به ويژه 
و به نوعى جهشــى در نگاهى 
نســبتاً عميق، منبعث از توان 
بــاال و خالقيت معــدود افراد 
در تشــكل مورد تعامل است؛ 

مهدى كاشى ازجمله همين افراد در مجموعه رسانه اى 
سپهرغرب بود و اين ارزيابى برگرفته از نظر كارشناسانه 
ده ها فرد دخيل در اين حوزه بوده كه حتى مورد تأييد 

رقباى دور و نزديك است.
مرحوم كاشــى كــه دعوت حضــرت حــق را به طور 
باورناپذيــرى لبيك گفــت، خادمى صــادق و آنچنان 
روسفيد است كه عده زيادى در نبود او سوخته و آشكارا 
بر درك عميق و توان باالى اين افســر ارزشمند جنگ 

نرم، صحه گذاشته و مى گذارند.
دلســوزى هاى آگاهانــه بــراى رســانه اى ها به معناى 
مجموعــه اى آن با توجــه خاص به حقــوق صنفى و 
اجتماعى اصحاب رســانه، واقعيتى است كه زحمات او 

را دوچندان كرده بود.
مديريــت هوشــيارانه و آينده نگرى مهدى كاشــى از 
مجموعه سپهرغرب تشكيالتى ساخته كه سال ها قابليت 
ادامه دادن راه يافته اســت؛ به طورى كه پرســش براى 
ادامه فعاليت، به نظر كســانى كه در متن فعاليت هاى 
اين مجموعه هســتند، امرى بديهى به حساب مى آيد و 
شواهد هم گوياى همين واقعيت است. صريح تر بگويم 
كه مهدى كاشــى ظاهراً خاموش، اما بسيار پُرتالش و 
ســودمند بود و از ذكر نامش در موقعيت هاى مختلف 
جلوگيرى كرد و بارها پيش آمد كه اظهار مى كرد: مهم 
اين اســت كه كار به خوبى انجام شود و تا جاى ممكن 
از تــه دل مى گويم نامى از مــن نبريد؛ به همين دليل 
همكاران اراده قوى دارند كه با مدد الهى مسير اين عزيز 
ســفركرده ادامه يافته و همچون گذشــته راه تكامل با 

لحاظ اهداف مقدس رسانه اى، استمرار يابد.
ناگفته نماند كه مرحوم كاشــى توجه ويژه اى به حال و 
احوال كاركنان و حتى گاهى خانواده هاى آنان داشــت؛ 
به عــالوه پدرى مهربــان براى فرزندانش و همســرى 
به معناى حقيقى وفادار بــود تا جايى كه دراين باره نيز 
زبانزد همكاران و دوســتانش بود و دل هاى سوخته از 
فقدان ظاهرى اين عزيز ســفركرده، شاهد بارز اين ادعا 
باشــد تا راهش با نگاه به همه ابعاد سازنده، ادامه يابد. 

اِن شاءا... .

وضعيت رسانه هاى همدان
در گفت وگو با مديران كل سابق 

فرهنگ و ارشاد استان

معيشت
و آموزش
معضالت بزرگ 

خبرنگار

  ذات كار خبرنگارى، اگرچه بايد مســتقل از ادارات دولتى باشد، اما شرايط دشوار، پُر 
مشكل و گاه پيچيده فعاليت در حوزه رسانه، ارتباطى ويژه بين رسانه با نهاد دولت برقرار كرده 
اســت. در اين ارتباط، رسانه ها هم بايد مستقل بمانند و به نمايندگى از مردم مطالبه گرى كنند و 
هم به فكر چرخاندن مجموعه شــان باشند. پس رابطه اى دوطرفه شكل مى گيرد كه يك سر آن نقد است و سر 
ديگرش حمايت هاى دولتى. تا وقتى هر دو طرف اخالقى و قانونى كار خوشــان را انجام دهند و رفتار يك طرف 
بر مســئوليت هاى طرف ديگر مؤثر نباشد، رسانه ها مى توانند به وظيفه اصلى شان كه باالبردن فرهنگ عمومى 
با مطالبه گرى و رساندن صداى مسئوالن و مردم به يكديگر است، عمل كنند. اما زمانى كه مشكالت اقتصادى 
گريبان رســانه را مى گيرد، اين رابطه دچار تغيير مى شود و به طور مستقيم بر كار خبرنگار تأثير مى گذارد. اين 
موضوع اما، تنها مشــكل خبرنگاران همدان – و در مقياسى بزرگتر، ايران – نيست. در كنار آن، نبود آموزش 
كافى براى خبرنگاران جوان و آنهايى كه دوست دارند وارد اين كار پرزحمت شوند، كيفيت اين شغل در همدان 
را تحت تأثير قرار داده اســت.  در اين مجموعه گفت وگو، 2 موضوع را با 3 نفر از مديران ســابق و اسبق اداره 
كل ارشاد استان همدان در ميان گذاشتيم. «عليرضا درويش نژاد»، «فاضل عبادى»، «خسرو بيات» و «سيدآقا 
حسينى» به 2 پرسش پاسخ دادند: يكى اينكه وضعيت كيفى رســانه ها و خبرنگاران استان را چطور ارزيابى 

مى كنيد و دوم درباره پيشنهاداتى كه مى تواند وضعيت كنونى شغل خبرنگارى را بهبود بخشد. 
مديران ســابق و اسبق اداره ارشاد از آنجايى مى توانند در اين موضوع صاحب نظر باشند كه به طور مستقيم در 
شرايط كالن رسانه ها و خبرنگاران نقش داشته و مشكالت را خوب بدانند. اينكه اين چند نفر در چه بخش هايى 

توانستند اقدامى در بهبود وضعيت خبرنگاران انجام دهند يا خير، البته مجالى ديگر مى طلبد.

«كمك به معيشت خبرنگاران»
عليرضا درويش نژاد 

در مدتى كه در اســتان همدان مســئوليت داشتم، 
دريافتم كه رســانه هاى همدان بــراى پويايى تالش 
مى كنند اما به ثمر نشســتن اين تالش به عزم جدى 
مجموعه اســتان نياز دارد. مهم ترين مشــكل بحث 
معيشــت و اقتصاد مجموعه رسانه ها –  از خبرنگار و 
عكاس و عوامل فنى چاپ تا مديران رســانه –  است. 
واقعيت اين است كه وابستگى رسانه ها به آگهى ها كه 
عموما دولتى هستند، آنها را از رسالت اصلى شان دور 
كرده است. از طرفى ادارات دولتى هم دچار مشكالت 
بودجه هستند و مانند گذشــته آگهى هاى دولتى به 
ســهولت به دست رسانه ها نمى رسد. راهكارى كه من 
پيشــنهاد كردم اين بود كه بــه تمامى خبرگزارى ها 
و مطبوعات، تســهيالت بانكى با ســودهاى بســيار 
كم داده شــود تا حداقل مشــكل اجاره دفتر و چاپ 
را كمتر كنند. مشــكل معيشــت فقط براى مديران 
رسانه هم نيســت. وقتى مديرى مشكالت اقتصادى 
داشته باشد، خبرنگار و عكاس و بقيه عوامل فنى هم 
نگران آينده شــان خواهند بود. در اين حالت پويايى و 
انرژى خبرنــگاران از بين مى رود. اگر اين معضل حل 
شود، رسانه ها به سمت توليد، مطالبه گرى و باالبردن 
فرهنگ عمومى حركت مى كنند. اين مشــكل البته 
نــه فقط در همــدان كه در تمام كشــور وجود دارد. 
برخــى مديران هم در اين ميان بدشــان نمى آيد كه 
رسانه ها مجبور به گرفتن آگهى از آنها باشند چون در 
اين صورت خبرنگار نخواهد توانســت به خوبى مدير را 
نقد كند. در حقيقت مشكالت اقتصادى حاشيه امنى 

براى برخى مديران درست كرده است.

«جاى خالى كالس هاى آموزشى»
فاضل عبادى

در دولت تدبير و اميد، خوشبختانه اوج صدور مجوزها 
را داشــتيم. در اين مدت، مجوزهاى فراوانى هم براى 
تأســيس پايگاه هاى خبرى در فضــاى مجازى و هم 
انتشار روزنامه و نشريات صادر شد. به نظرم اين اتفاق 
بســيار مهم بود. اگر به تاريخ مطبوعات كشــور نگاه 
كنيد، خواهيد ديد كه استان همدان جزو استان هاى 
پيشرو در اين حوزه است و در تمام اين سال ها چه از 
نظر كيفى و چه از نظر كمى وضعيت خوبى داشته ايم. 
امــا درحال حاضــر در حوزه آموزش ضعــف داريم و 

نمى توان اين موضوع را ناديده گرفت. 
هر چقدر كالس هاى آموزشــى برگــزار كنيم و در 
كنــار كميت، كيفيــت را هم بهبود ببخشــيم، در 
نهايــت فراتر از جايــگاه فعلى مان در كشــور قرار 
خواهيــم گرفت. البته در ســال هاى گذشــته اين 
حوزه هم تغييراتى كرده اســت اما واقعيت آن است 
كه هنوز جاى كار و پيشــرفت فراوانى به ويژه براى 
خبرنگاران همدان - كــه انصافا قلم خوبى دارند - 

وجود دارد. 
مى توان با برگزارى همايش ها، نشست هاى تخصصى، 
كارگاه هاى آموزشى يك روزه اين ضعف را هم برطرف 
كنيــم. در كنار اين نقد، البته نبايد جو و فضاى خوب 
حاكم بر رسانه هاى استان را فراموش كنيم. خبرنگاران 
همدان در برنامه ها و رخدادهاى مختلف نشان دادند 
كه پشــت يكديگر هســتند. اين ويژگى را در خيلى 
شــهرهاى ديگر كشــور به چنين وضوحى مشاهده 

نمى كنيم.

«از فضاى مجازى غافل نشويم»
خسرو بيات

وضعيت رســانه ها در همدان در قياس با شــهرهاى 
ديگر نســبتا مطلوب است. ما با داشتن چند روزنامه، 
هفته نامــه و پايگاه هاى خبرى مختلف، جايگاه خوبى 
در كشور داريم. همچنين جزو استان هايى هستيم كه 
خودمان چاپخانه هاى خوب و مجهزى داريم و از اين 

حيث هم وضعيت مان مناسب است.
ويژگــى مثبت ديگر رســانه هاى همدان انســجام و 
همدلى اســت كه بين آنها وجــود دارد. دقت كنيد 
كه ما در اســتان همدان به جاى روز خبرنگار، هفته 
خبرنــگار داريم و مى دانيم كه در خيلى از اســتان ها 
چنين نيســتند. البته در مواردى هم رســانه هاى ما 
ضعيف تر از اســتان هاى ديگر هســتند. اگر بخواهيم 
وضعيت كنونى مان را بهبود ببخشيم، مى بايست نگاه 
به روزترى به مســائل داشته باشيم. در وضعيت امروز، 

فضاى مجازى قدرت بسيارى دارد. 
بايد ببينيم پايگاه هاى خبرى اســتان همدان چطور 
كار مى كنند، چه مشكالتى دارند، مطالب شان چقدر 
بازديدكننده دارد و چقدر بر اســاس ذائقه مردم خبر 
توليد مى كنند. از طرف ديگر بايد بررسى كنيم كه آيا 
در اين سال ها توانسته ايم خبرنگاران خوب و حرفه اى 
آموزش دهيم؟ چقدر توانسته ايم براى بچه هاى خوب 
و خوش استعداد همدانى، زمينه آموزش ايجاد كنيم؟ 
در هر سال يا هر فصل چند كالس يا كارگاه خبرنگارى 
در اســتان برگــزار كرده ايــم؟ به نظر مــن در كنار 
شاخص هايى مثل تعداد خواننده و تعداد بازديدكننده، 
بايد شاخص هاى ديگر را هم در همدان درنظر بگيريم 

خيلى تا بتوانيم از جايگاه فعلى مان باالتر برويم.
هده 
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به راستى زمانى كه قدم در مسير نوشتن مى گذارى، اگر براى 
يك لحظه حتى قلبت همراهى نكند، هرگز نمى توانى نوشته ات 

را در قلب كسى جاى دهى!
بگذريــم از خبرنويس ها يا كارگراِن رســانه يا افرادى كه به 

جاى خبرنگارى، يار و ياور روابط عمومى ها هستند.
ســخن از خبرنگارى اســت كه قلم، توتم اوســت و قلمش 

گرانبهاست!
در دِل ماجرا مى رود، چه با ســيل، چه با جنگ، چه با زلزله 

و چه با كرونا!
ايــن خبرنگار، روزى خود را يك دانش آموز در دل عشــاير 
مى بيند، كه دسترسى به برنامه شاد و دنياى مجازى آموزشى 

ندارد!
يــك روز از پيــاده راه بوعلى رد مى شــود و خودش را يك 
معلول مى داند كه چرخ هــاى ويلچرش در موانعى كه براى 
موتورسواران نصب شده، گير مى كند اما موتورسواران درحال 

جوالن در پياده راه اند!
يك روز زنى كارآفرين مى شود!

يك روز، پسركى مى شود كه دستش به شيرهاى آب پارك 
نمى رسد!

يك روز، مرد نابينا اما پُراميد روستايى!
يك روز، جواِن تحصيلكرده و بيكار و دل بريده از همه جا!

يك روز، پرستارى شــركتى كه در بخش بيماران كرونايى 
است اما حقوق و مزد چندان مناسبى ندارد!

يك روز، يك فعال گردشگرى مى شود كه تمام داشته هايش 
را پــاى كار آورده امــا مى بينــد كــه مســافران را كارتن 

به دست هاى همدان به راحتى تور مى زنند!
يك روز، مادرى مى شود، مهربان و اميدوار!

يك روز، راننده تاكســى اى مى شود كه خرج و مخارجش با 
هم نمى خواند!

يك روز، دختركى فالگير!
يك روز متولى يك امامزاده!

يك روز، معلمى خالق!
يك روز، كارتن خواب مى شود، فردايش نوزادى مى شود كه 

گوشه خيابان رها شده!
و به راســتى كــه يك خبرنــگار، با شــادى هاى مخاطبش 
مى خندد، بــا غم هايــش مى گريد و قدم به قدم در مســير 

خبرنگارى، فردى ديگر مى شود و به بلوغ مى رسد!
خبرنگار مى نويسد و اميد دارد كه با آن نوشته هايش مى تواند 
گره هاى بزرگ را باز كند، گره هايى كه شــايد در 

روســتايى دورافتاده درهم پيچيده 
شــده و حتى گرِد فراموشى بر آن 

نشسته است!
خبرنــگار، مطالبه گرانــه و البتــه 
منتقدانــه (نقد ســازنده و نه نقد 

كوبنده) وارد عرصه مى شود، آن قدر مى نويسد تا بتواند كارى 
كند، كارستان!

ايــن روزها، اگرچــه كرونا بســيارى از صاحبان مشــاغل 
را خانه نشــين كرد اما يــك خبرنــگار، در دل ماجرا پاى 
صحبت هاى همه نشســت؛ از فعاالن اقتصادى و گردشگرى 
گرفته كه در سال جهش توليد، نگران و هراسناك نشوند تا 

يك بيمار كه درگير با كرونا بود!
كــه البتــه در اين مســير، در همــدان داغى هــم بر دل 
خبرنگاران نشســت و آن عروج ياِر رســانه ها، مهدى كاشى 
بود و قلم هايمان بوى درد به خود گرفت، آن هم در آســتانه 

هفته اى كه خبرنگاران كمى به چشم مى آيند!
با همه اين ها، در آستانه هفته خبرنگار، گويى به همه تلنگرى 
خورد كه آرى! خبرنگارى، شغل است، آن هم از نوع سخت 

كه در هر شرايطى تعطيلى ندارد، مى نويسد و گاه مى رود.
و به راستى كه يك خبرنگار مى نويسد؛ پس هست.

قلم، توتم يك خبرنگار است!
او بــا قلم مى خوابد، با قلم غذا مى خورد، با قلم راه مى رود، با 
قلم سوار اتوبوس مى شود، با قلم مى بيند، با قلم فكر مى كند، 
مى گويد، هست! و به راستى كه او، هر لحظه و هر ثانيه و هر 
كجا، زندگى اش آميخته به نوشتن است تا بتواند چشم بينا 
و گوش شنوايى و البته زبان گويايى باشد براى همه اقشار،

خبرنگار نمى نويســد كه از ســوى مسئول تشــويق شود! 
مى نويسد كه مســئول را از خواب بيدار كند، مى نويسد كه 
اگر دردى در جامعه است و گرد فراموشى بر آن نهاده شده، 
گوشــه اى از آن را حداقل هويدا كنــد و قدمى در رفع آن 
بردارد، مى نويسد كه اميد ببخشــد، مى نويسد كه نگفته ها 

را بگويد.
به راستى، هر كسى نبايد و نمى تواند خبرنگار باشد، به همين 
دليل خيلى ها در ابتداى مسير، از اين عرصه خارج مى شوند 

يا فقط نام خبرنگار را يدك مى كشند.
اما، آنها كــه مى مانند و براى قلمشــان ارزش قائل اند؛ اين 
روزها، زير ســايه كرونــا نرفته اند و جهادشــان در اين راه 

مسئوالنه و مقتدرانه ادامه دارد.
حتى اگر، فقط در روز خبرنگار به يادشان باشند.

و ما، مى نويسيم؛ پس هستيم!

شكيبا كوليوند ششكيبا كوليوندحسين صادقيان

و قلم توتم ماست...

به ياد آنان كه آسمانى شدند
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امــور  معــاون 
مطبوعاتــى در پاســخ به 
اين پرسش كه اين معاونت 
از خبرنگارانى كه به واســطه 
شغلشان در مواجهه با ويروس 
كرونا قرار گرفته اند، چه حمايتى 
كلى  به طور  داد:  توضيح  مى كند، 
رسانه هايشان  توســط  خبرنگاران 
مورد حمايت قــرار مى گيرند و ما نيز 
از رسانه ها حمايت مى كنيم. در اين ميان 
اگر خبرنگارانى كه به صــورت آزاد فعاليت 
مى كنند، به بيمارى كوييدـ  19 مبتال شــوند، 
به قطع در اندازه مقدورات و امكاناتى كه در اختيار 

داريم، به صورت همه جانبه از آنها حمايت مى كنيم. 
معاون امور مطبوعاتى وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمى در 
گفت وگو با ايســنا درباره عملكرد رســانه ها در پوشــش اخبار شيوع 
ويروس كرونا در كشور، اظهار كرد: با در نظر گرفتن اين نكته كه كرونا داراى دو 
اليه جســمى و روحى است، مى توان گفت كه كادر درمان بُعد جسمى و رسانه ها بُعد روحى 

را كنترل مى كنند. 
محمد خدادى با تأكيد بر اينكه «به طبع جريان رسانه اى و اطالعات در همه زمينه هاى مقابله 
با كرونا نقش داشــته است»، يادآور شد: رسانه ها در اطالع رسانى درباره پيشگيرى، مقابله و 
آموزش مواجهه با كرونا نقش تعيين كننده داشــتند؛ زيرا هر فرد بر مبناى اطالعات صحيح 
مى توانــد در موارد فوق وظايف خود را بداند و به انجام برســاند. عالوه بر اين در زمينه هاى 
مختلفى همچون حمايت از كادر درمان، ايجاد همگرايى، همكارى، هم افزايى و شريك سازى 

در شرايط بحران ناشى از كرونا نيز نقش محورى داشتند. 
وى ادامــه داد: خبرنــگاران در خط مقدم جبهه اطالع رســانى و به عنوان ســربازان گمنام 
ايــن عرصه در فضاى كرونايى كشــور فعاليت مى كردند، به عنوان مثال جاده هاى كشــور با 
اطالع رســانى بسته شــد و نه با اجبار و تفنگ يا روز سيزده به در، مردم به دليل اطالع رسانى 
درست به پارك ها نرفتند؛ بنابراين اين موارد به خوبى نشان مى دهد كه ظرفيت اطالع رسانى 

تا چه اندازه مى تواند موجب پيشگامى در جهت مشاركت شود. 
خدادى با اشاره به اهميت اطالع رسانى در پيشيگرى از افزايش شيوع ويروس كرونا، خاطرنشان كرد: 
مسأله ابتال به ويروس كرونا كامال يك موضوع فردى است كه ماهيتش ناشناخته بودن و نتيجه آن 

غافلگيرى است. در اين ميان به ميزانى كه اطالعات با مرجع و منبع مشخص  باشد، 
اثرات تكليف مردم در نحوه مواجهه با بحران معين و اقدام صحيح در سريع ترين زمان 
و ممكن مى شود و برعكس. معاون امور مطبوعاتى ادامه داد: ايجاد اضطراب، نگرانى 
ر نااميدى ســم مهلــك ابتال به هــر مريضى از جمله كرونا اســت كه رســانه ها  د
به اين موضوع نيز ســهم مهمى داشــتند. اينكه از حالت شــك و ترديد نســبت 
اقدامات مؤثر رها شــوند و دستورات وزارت بهداشت را در كوتاه ترين زمان دريافت 
كنند، بسيار در اين ايام تعيين كننده بود؛ به گونه اى كه مرجعيت اطالعات به منبع 

موثق آن يعنى وزارت بهداشت منتقل و هدايت شد.
وى يادآور شد: بايد بگويم رسانه ها وظيفه خودشان را در ايام مقابله با كرونا 

بــه نحو قابل توجهى اجرا كردند، البته اين عملكرد قابل قبول به اين معنى 
نيست كه واكاوى نكنيم و جريان رسانه اى را مورد آسيب شناسى قرار ندهيم. ما 

هم اكنون در دفتر مطالعات و برنامه ريزى رسانه ها اين كار را انجام مى دهيم تا بتوانيم با پرداختن 
به موضوعاتى همچون مهارت افزايى، مرجعيت سازى، نحوه پوشش اخبار و ... از تجربه كرونا براى 

تقويت مهارت رسانه اى در سطوح ملى، منطقه اى و بين المللى استفاده كنيم. 
اين مقام مســئول در پاسخ به اين پرســش كه آيا تدبيرى از سوى معاونت مطبوعاتى براى 
كاهش برگزارى برنامه هاى خبرى انديشــيده شده اســت، بيان كرد: در شرايط فعلى، ستاد 
ملــى مبارزه با كرونا وظيفه اصلى تصميم گيرى را بر عهده دارد و تمام ســازمان ها، نهادها، 
وزارتخانه ها و اصناف بر اســاس شــيوه نامه هايى كه وزارت بهداشت تعيين مى كند، موظف 
به رعايت تمامى موارد هســتند. ما نيز در معاونت مطبوعاتى مطابق همان دستورالعمل ها و 

شيوه نامه هايى كه تصويب شده، سياست گذارى مى كنيم. 
وى افزود: البته بايد اين نكته را نيز در نظر داشــت كه رســانه  به هيچ عنوان تعطيل شدنى 
نيست و اتفاقا در زمان بحران كار اهالى رسانه و وظيفه آنها چند برابر مى شود و حضور، نقش 
و سهمشــان نيز بايد نسبت به شرايط عادى افزايش پيدا كند. در شرايط فعلى رسانه ها بايد 
تقويت جريان اطالع رســانى براى پيشگيرى از افزايش شــيوع ويروس، تمام تالششان را به 
انجام رسانند. البته خبرنگاران هميشه به بحران عادت دارند و در هر شرايطى از 8 سال جنگ 

دفاع مقدس گرفته تا سيل و زلزله هميشه در صحنه حضور داشته اند. 
معاون امور مطبوعاتى يادآور شد: خبرنگارى در بحران، عالوه بر آموخته ها و آموزه هايى كه با 
خود به همراه دارد، سبب افزايش و تقويت مهارت ها نيز مى شود. با وجود همه اينها ما همواره 
تأكيد داشته و داريم كه براى كاهش آسيب پذيرى خبرنگاران تمامى پروتكل ها بايد اجرايى 

شود و در همين راستا نيز جلسات مكررى را تاكنون برگزار كرده ايم.

هميشــه 
خبرى  هر  تكميل كننده 

يك عكس اســت، همان يك عكس  
قابليت اين را دارد كه به تنهايى راوى كل ماجرا باشــد 

و پشــت هر عكســى يك عكاس بنده خدايى قرار دارد كه 
عكس هايش ديده مى شود اما كسى خودش را نمى بيند.

بله درست متوجه شديد، قرار است متن عكاسى مريخى را 
مطالعه كنيد كه دوربينــش را تبديل به قلم كرده تا كمى  

از حال و روز عكاسان خبرى اين سياره براى شما بنويسد.
هر كارى ســختى هاى مختص به خودش را دارد و به قطع 
عكاس خبرى بودن هم مشــكالت و سختى هايى دارد كه 

تحملش كار هر كسى نيست.
بايد گرماى طاقت فرســا و ســرماى استخوان سوز و دويدن 
به دنبال ســوژه و جر و بحث بــا نگهبانى را تحمل كنى كه 
اجازه عكســبردارى نمى دهد و وقتى كارت خبرنگاريت را 

فراموش كرده اى گمان مى كند تو عكاس نيستى.
در كل بايد عاشــق اين كار باشى كه خدا را شكر در مريخ 
همه عاشق كارشان هستند وگرنه كمتر كسى پيدا مى شود 
كه 30 ميليون تومان براى خريــد لنز دوربين هزينه كند 
و سپس گزارشــى تصويرى در اختيار رســانه قرار دهد تا 
50 هزار تومان در قبــال آن دريافت كند. گرانى تجهيزات 
عكاسى از مشكالت مهم اين قشــر است، درحالى كه هيچ 
رســانه اى دوربين عكاســى در اختيار عكاســان خود قرار 
نمى دهد و درصورت بروز رخدادى كه موجب خرابى دوربين 
عكاســى شــود، هيچ كمك و حمايتى نيز نمى كند، ضمن 
اينكه درآمد و دســتمزد عكاسان خبرى نيز به شدت پايين 

است.
 البتــه كــه حق 
حرف هاست  اين  از  عكاس ها بيشتر 
چون هر ســال يك جايى به اســم انجمن صنفى عكاسان 
مطبوعاتى ايران در سياره كنارى، يكسرى تعرفه هاى فضايى 
منتشر مى شود كه در ايران محقق شده است ولى در مريخ 

فقط حرفش را مى زنند و عمل نمى كنند.
 به عنوان مثال در اين تعرفه قيد شده است كه حق الزحمه 
هر گزارش تصويرى 600 هزار تومان اســت اما تنها چيزى 
كه از اين اتفاق ساليانه نصيب ما عكاس ها مى شود اين است 
كه مى فهميم چقدر كار ما با ارزش اســت و رســانه ها هم 
خوشــحال از اينكه اين تعرفه در مريخ هنوز جامه عمل به 

خود نپوشانده است.
يك قانون ديگرى هم در ايران خيلى رعايت مى شــود ولى 
متأســفانه اين قانون هم هنوز در مريخ مسأله اى خنده دار 
است و تنها كافى است شما عكس خبرى بگيريد و در فضاى 
رسانه اى منتشر كنيد، در عرض يك دقيقه به صورت كامال 
حرفــه اى لوگو و نام عكاس را حذف مى كنند و به راحتى به 
نام خودشان انتشار مى دهند و انگار نه انگار يك قانونى به نام 
حق كپى رايت وجود دارد كه طبق آن بايد بابت استفاده از 
عكس مبلغى را به صاحب اثر بدهند كه نمى دهند. خالصه 
آنكه اخبار با قلم خبرنگار مستند و با دوربين عكاس خبرى 
مستندتر مى شود، نبود قانون كپى رايت و پاك كردن لوگوها 
از روى عكس خبرگزارى براى اســتفاده در سايت و يا ساير 
رســانه ها، از ديگر مشــكالت اين زمينه است، درحالى كه 

اين كار در كشــورهاى ديگر جرم محسوب مى شود و 
جريمه دارد ولى در مريخ تبديل به يك عادت شــده 

است .
حاال اين همه گفتيم كه پول درآوردن يك عكاس خبرى 
در سياره مريخ چقدر سخت اســت، سخت تر از آن، خريد 
تجهيزات و وسايل عكاسى است كه مثال اگر شما بخواهيد 
بهترين دوربين مناسب كار خبرى مريخ را تهيه كنيد بايد 
پول 2 فروند سفينه پرايد بدون زه بغل را خيلى ناقابل تقديم 

فروشنده بكنيد، تجهيزات ديگر بماند! 
نكته ديگر اينكه عكاس خبرى با عكاس هنرى تفاوت دارد؛ 
عكاس هــاى خبرى اجازه ويرايش عكس خــود را ندارند و 
نمى توانند بخشى از عكس را انتخاب و بقيه را حذف كنند؛ 
زيرا هويت اصلى عكس از بين مى رود،  از همين رو عكاسان 
خبرى وظيفه دارند واقعيت هــا را به نمايش بگذارند و اين 

رسالت آنان را سنگين تر مى كند.
من نمى دانم چقدر توانســتم حق مطلــب را ادا بكنم ولى 
مطمئنم مشكالت ما عكاس ها بيشتر از اينهاست و نمى توان 
آن را تنها در يك مشــكل خالصه كرد؛ زيرا عكاسان خبرى 
حتى از امتياز بيمه نظير خبرنگاران محروم هســتند، اين 
درحالى اســت كه شــرايط كارى آنها با خطرات گوناگونى 

عجين است. 
در پايان تشــكر مى كنــم از مخاطبان عزيــزى كه به درد 
دل هاى عكاسان خبرى ساكن در سياره مريخ توجه كردند و 
به راستى خوشا به حال عكاسان سياره زمين! ان شاءا... روزى 
برســد كه مسئوالن مريخ هم مانند مسئوالن سياره زمين 

كمى  به فكر حال و روز عكاســانى باشــند كه تصويرگر 
مســئوليت و شخصيت آنان براى همه هستند تا ديده 

شوند.

وزگار عكاسان مريخى 
ر

قلم يك دوربين به دست 
با 

مهدى كلوندى
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در روزهاى ســخت 
خبرنگاران  كرونايــى، 
و اهالى رســانه اســتان 
تــالش  از  لحظــه اى 
اطالع رسانى  و  بازنايستادند 
تعطيل نشد، بسيارى از آنها به دل 
خطر زدند و از مدافعان ســالمت تا 
خيرينى كه به ميدان پا نهادند تا بارى از دوش 
مردم بردارند، خبر و گزارش تهيه كردند، اگرچه تعداد 
زيادى از همكاران رسانه كرونا گرفتند اما اين اتفاق 
سبب نشد دســت از تالش بكشند؛ بنابراين رسالت 

خبرى شان را جدى تر از گذشته به انجام رساندند.
همدان ـ كرونا كه قاره ها را درنورديد و از راه رسيد، 
همه چشم ها به كادر درمان و بهداشت معطوف شد، 
زيرا رزم آنها با اين ويروس كه جان انسان ها را نشانه 
گرفته اســت، آغاز شــد. اما در كنار اين رزمندگان 
تالشگر عرصه سالمت يا همان مدافعان سالمت، اين 
رســانه ها بودند كه بايد وظيفه اى سترگ را به انجام 
مى رساندند و به نوعى از مدافعان خط مقدم پشتيبانى 

مى كردند.
الزم بود اطالعات صحيح به دســت مردم برسد تا با 
رعايت آن از جان خود محافظت كنند و از بار سنگين 
كادر درمان نيز كاسته شود، كم كم رسانه ها اهميتى 
صدچندان پيــدا كردند تا در ميــان هجوم عظيم 

اطالعات، بتوانند راه هايى بيابند كه صداى حقيقت 
و واقعيت به گوش مردم برسد.

جامعه  آرامــش  و  اطالع رســانى  اهميت 
به اندازه اى بود كه «كميته اطالع رسانى» و 
مقابله  استانى  ستاد  در  روانى»  «عمليات 
با كرونا شــكل گرفت و زير نظر مديركل 

روابط  مديركل  استاندارى و  دفتر سياسى 
كرد،  به كار  آغاز  استاندار  مشاور  و  عمومى 

شــرايط به ســمتى رفت كه ظرافت در كار 
اطالع رسانى حائز اهميت شد و هر جمله كه قرار 

بود به دســت مردم برسد، نياز به كار جمعى و فكرى 
داشت.

در نهايــت عملكــرد خوب اســتان در كنترل اين 
ويروس به ويژه در موج ابتدايى شيوع نسبت به ساير 
نقاط، نشــان داد فعاالن عرصه رسانه و ستاد استانى 
توانســتند در اين حوزه خوب عمل كنند و پيام مهم 
كادر درمــان و اقدامات گروه هاى جهادى را به گوش 

مردم برسانند.
عمليــات  كميتــه  رئيــس 
مقابله  اســتانى  ستاد  روانى 
بــا كرونا در اين بــاره معتقد 
اســت عملكرد رســانه هاى 
استان در حوزه پيشگيرى و 
اطالع رسانى در مجموع قابل 
قبول است و همگى به خوبى 

پاى كار آمدند.
ابوالقاســم الماســى با بيان 

اينكه شــكل گيرى ستاد مبارزه با كرونا يك اقدام نو به دليل 
متفاوت بودن و نو بودن بروز ايــن ويروس بود، اظهار كرد: 
آشــنايى براى چگونگى برخورد با اين بيمارى در حوزه هاى 
درمانى، اطالع رســانى، بهداشــت و حوزه هاى مختلف 

بهداشتى وجود نداشت.
وى با اشــاره به اينكه در ابتدا نمى دانستيم چگونه 
بايد اطالع رسانى شود و يا چه مطالبى را به جامعه 
منتقل كرد، افزود: وقتى اين موارد مشــخص شد 
به چارچوبى رسيديم كه بتوانيم اقدامات الزم را 
انجام دهيم و در مدت 20 روز اطالع رسانى يك 

روند منطقى و صحيحى پيدا كرد.
رئيس كميته اطالع رســانى و عمليات روانى ســتاد استانى 
مقابله با كرونا با بيان اينكه اطالع رسانى به يك گروه و ستاد 
محدود نمى شود و هر فردى در دست خود رسانه اى دارد كه 
مى تواند از طريــق آن به جامعه اطالعات ارائه دهد، تصريح 
كرد: اين مسأله موجب شد برخى اوقات شاهد انتشار مطالب 
غيرواقع از سوى منابع غيررسمى باشيم كه گاهى به جامعه 
آســيب مى رساند، اما در نهايت پس از مدت كوتاهى به يك 
عملكرد قابل قبول براى رســانه ها در داخل ستاد و خارج از 

آن رسيديم.
وى ادامه داد: اگر در جامعه شــاهد 
توصيه هاى  و  پروتكل هــا  رعايــت 
بهداشتى هستيم، به دليل انتقال آنها 
توسط رسانه هاســت كه البته سهم 
بخشى از آنها بيش از ديگر رسانه ها 

بود و و تأثيرگذارى ها متفاوت.
الماسى با اشــاره به اينكه اگر امروز 
وضعيت ويروس كرونا در جامعه ما 
نسبت به ساير كشــورها بهتر بوده، 

عالوه بر رعايت مســائل بهداشتى و درمانى، اطالع رسانى ها 
مؤثر بوده اســت، خاطرنشان كرد: ركن اصلى و مهم مبارزه 
با كرونا مردم هســتند كه مردم نيز به وسيله خبرگزارى ها و 
رسانه هاى مكتوب متوجه مى شــدند چطور و چگونه رفتار 

كنند.
وى با بيان اينكه رســانه ها براى آگاهى جامعه 
به خوبى ورود كردند، يادآور شد: البته ممكن 
اســت خألهايى وجود داشــته باشد و 
گاهى اطالعات كامل به مردم منتقل 
نشده باشد، اگرچه اين روند طبيعى 
اســت؛ زيرا در كارهاى بزرگ گاهى 

كمبودهايى نيز بروز مى كند.
رئيس كميته اطالع رســانى و عمليات 
روانى ســتاد استانى مقابله با كرونا افزود: 
خالقيت هايى كه رسانه ها در امر اطالع رسانى 
و اقنــاع افكار عمومــى به ويژه در فضاى مجــازى به خرج 
دادند، بســيار قابل توجه و تأثيرگذار بود، ضمن اينكه ورود 

شهردارى ها و استفاده از فضاى شهرى نيز مطلوب بود.
وى با تأكيد بر اينكه صدا وســيماى مركز همدان در كنار 
حوزه درمــان عملكرد قابل قبولى داشــت، تصريح كرد: 
در مجموع عملكرد رســانه در حوزه مبارزه با كرونا قابل 
قبول اســت، به طورى كه شاهد انسجام در اين حوزه بوده 

و هستيم.

از روزهاى تلخ 
كرونايى

تا فراق همكار 
رسانه اى

مشاور استاندار و مدير روابط 
همدان  اســتاندارى  عمومى 
نيز معتقد اســت بــا وجود 
بحــران كرونا خبرنــگاران و 

اهالى رسانه استان لحظه اى از كار نايستادند و اطالع رسانى 
تعطيل نشد، ربانى مهر همچنين از داغى گفت كه اين روزها 

مطبوعات استان به خود ديد و مهدى كاشى پر كشيد.
وى اظهار كرد: كروناى منحوس، تمام ارمغانش اخبار بد بود 
و هر روز شاهد خبرهاى تلخى هستيم كه شايد تلخ ترين اين 
خبرها، مرگ بســيارى از هموطنان بود كه سبب شد كشور 
عزيزمان ايران همچون ديگر كشورها به گونه اى سياه پوش و 

ماتم زده باشد.
مشاور اســتاندار همدان با بيان اينكه كرونا آمد و زندگى ها 

را تغيير داد، افزود: شــادى ها و 
زيبايى هاى زندگى از دورهمى ها 
تا عروسى ها و تفريح ها و از همه 

مهمتر آرامش زندگى تحت تأثير قرار گرفت، ســبك زندگى 
تغيير كرد و مــردم در خانه ها حبس شــدند و بر چهره ها 

ماسك نشست.
 وى گفت: البتــه بايد پذيرفت كه در برابر اين ســختى ها 
ابتدا بايد از خداوند متعال كمــك بخواهيم كه در روزهاى 
سخت در كنار ما باشد، همان طور كه در گذشته نيز در همه 

ســختى ها اين نصرت و مدد الهى را شاهد بوده ايم و پس از 
آن بايد با رعايت اصول بهداشتى به سالمتى خود و ديگران 

كمك كرد تا از اين بحران با هزينه كمترى عبور كنيم.

حتى كرونا
اطالع رسانى را تعطيل نكرد

ربانى مهــر با تأكيد بــر اينكه در روزهاى ســخت كرونايى، 
رسانه ها رسالت خود را بيشتر از گذشته و بهتر انجام دادند، 
تصريح كرد: تعداد زيادى از همكاران رســانه به اين ويروس 
مبتال شــدند اما نه تنها اطالع رســانى را تعطيل نكردند كه 

جدى تر از گذشته در اين راه تالش كردند.
وى ادامــه داد: رســانه ها حتى اگر در جلســات هم حضور 
نداشــتند، ســعى كردند اخبار مهم كرونايــى را به صورت 

آنالين گزارش دهند و ايــن روحيه و اقدام اصحاب 
محترم رسانه در روزهاى سخت كرونايى شايسته 

قدردانى است.
رئيس كميته اطالع رســانى ستاد مقابله با كرونا 

در همــدان افــزود: خبرنگاران بــا تالش و 
احساس مسئوليت اجتماعى براى خدمت و 
آگاهى بخشى به مردم با تمام توان همكارى 

كردند و بيشترين همكارى را با 
كميته اطالع رسانى داشتند.

از  بسيارى  كرد:  خاطرنشان  وى 
توفيقات نتيجه همكارى خوب رسانه هاى استان بود كه از 

انتخابات تا برگزارى مناســبت ها و برنامه هاى مختلف و 
بحث كرونا بدون ايجاد حاشيه 

در جهــت خدمت به مردم 
و كمك به توســعه استان 
ربانى مهر  شــد.  انجــام 

در ادامه به فوت همكار رســانه اى اشــاره كرد و گفت: در 
كنار خبرهاى تلخ كرونايى، تلخ ترين خبر رسانه اى ماه هاى 
اخيــر، فوت مهدى كاشــى يكى از خبرنــگاران متعهد و 

پرتالش رسانه هاى استان، در آستانه روز خبرنگار بود.
وى افزود: مهدى كاشى در روزنامه وزين سپهر غرب، تعامل 
خوبى با همه مجموعه ها داشت و يك ظرفيت خوب رسانه اى 
در استان ايجاد كرد، اما كرونا از راه رسيد و اين همكار خوب 

را از ما گرفت.
مديــر روابط عمومى اســتاندارى همدان بــا بيان اينكه 
در حوزه دســتگاه هاى اجرايى و روابــط عمومى ها تمام 
تــالش ما ارتباط و تعامل با اصحاب رســانه اســت و در 
سال هاى اخير شــاهد تعامل خوبى 
يادآور  بوديــم،  حوزه  اين  در 
شــد: رســانه ها هــم نهايت 
همكارى را داشتند و 
بين  خوبى  ارتباط 
مجموعه رســانه، 
عمومى ها  روابــط 
را  مديــران  و 
شــاهد بوديم 
اين  البته  كه 

تعامل بايد تقويت شود.
وى تأكيد كرد: واقعيت اين اســت كه در شــرايط خاص 
فعلى رســانه ها نيازمند همكارى و حمايت بيشتر هستند 
و بايد به اين اركان مهم اطالع رســانى در شــرايط فعلى 
كمك كرد تا بتوانند بهتر از گذشــته در جهت توســعه 

استان كمك كنند.
ربانى مهر گفت: امسال روز خبرنگار را درحالى 
سپرى مى كنيم كه حال جامعه ما تحت تأثير 
كرونا خيلى خوب نيســت، از طرفى فوت 
سختى  و  درد  رســانه اى مان  همكار 
اين روزها را مضاعف كرده است، اما 
مى دانيم خداوند مهربان به ما كمك 
كند كه بتوانيم از اين روزهاى سخت 

بگذريم.
وى ســخنانش را با شعرى از خواجه 
شــيراز، حافظ شيرين سخن به پايان 

رساند.
صبا ز منزل جانان گذر دريغ مدار
وز او به عاشق بى دل خبر دريغ مدار
غبار غم برود حال خوش شود حافظ
تو آب ديده از اين رهگذر دريغ مدار

همه با هم
كرونا را شكست مى دهيم

در  مطلــوب  عملكــرد 
حــوزه اطالع رســانى و 

شبهه زدايى
دانشگاه  عمومى  روابط  مدير 
علوم پزشــكى همــدان نيز 
ضمــن قدردانــى از جامعه 
خبــرى اســتان در انعكاس 
اخبار حوزه سالمت و مقابله 
بــا كرونا اظهار كــرد: جلب 

اعتمــاد عمومى يكى از فرصت هاى اين ويروس اســت كه 
خوشبختانه در اين شــرايط دشوار، حوزه بهداشت و درمان 
توانست با اقدام به هنگام و اطالع رسانى شفاف اعتماد عمومى 

را بيش از پيش به حوزه سالمت و بهداشت جلب كند.
محمــد طاهرى با تبريــك روز خبرنــگار و تكريم جايگاه 

ارزشــمند طاليه داران آگاهى و بصيــرت، عنوان كرد: 
اطالع رســانى در عصر امروز كه عصر ارتباطات نام 

گرفته، نقش حائز اهميتى دارد و در شــرايط 
بحــران جهانى ويــروس كرونــا، اين نقش 

اثرگذارى برجسته ترى به خود گرفته است.
وى ادامــه داد: معتقــدم بخــش مهمى از 

مديريت افــكار عمومــى در كاهش تنش ها 
و افزايــش ابعاد اطالع رســانى بــراى مردم 

در مواجهــه با اين ويروس ناشــناخته منبعث از 
اثرگذارى رسانه ها بوده و است.

مديــر روابــط عمومى دانشــگاه علوم پزشــكى همدان با 
گراميداشــت ياد و نام مرحوم كاشــى قائم مقــام روزنامه 
منطقه اى سپهرغرب كه بر اثر ابتال به كرونا فوت كرد، گفت: 
تالش خســتگى ناپذير و خالقانه اين فعال رســانه اى كه در 
اثنــاى كار و فعاليت خود به اين بيمارى مبتال شــده بود، 
تنها گوشه اى از خدمات ارزنده اى است كه جريان رسانه در 

بحران ها بروز مى دهد.
وى با اشــاره به اينكه در ســتاد اســتانى مبــارزه با كرونا 
كميته هاى مختلفى تشــكيل شــد، تصريح كرد: به منظور 
جلوگيرى از بروز هر گونه تناقض اطالع رسانى با مسئوليت 
مدير روابط عمومى و ثبت و گزارش دهى با مسئوليت مدير 

آمار، انفورماتيك و فناورى اطالعات دانشگاه بوده است.

طاهرى ادامه داد: به نظر بنده خوشبختانه عملكرد كميته 
اطالع رسانى ستاد اســتانى و رسانه ها رضايت بخش بوده و 
در حوزه اطالع رسانى و شــبهه زدايى اقدامات خوبى انجام 

شده است.
وى با قدردانى از رســانه ها براى فرهنگ ســازى درباره 
مقابله بــا كرونا بيان كرد: بهترين راهــكار مقابله با اين 
ويروس رعايت بهداشــت فــردى، كمتريــن حضور در 
مجامع عمومى و اطالع رســانى به بســتگان و اطرافيان 
اســت تا حتى المقدور از حضور غيرضرورى در بيرون و 

كنند. خوددارى  مسافرت   
مدير روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى همدان با بيان 
اينكه به منظور شفاف ســازى و تبيين افكار عمومى عالوه 
بر اطالع رسانى در رسانه ها اطالعيه هايى به صورت منظم 
منتشر شد، تصريح كرد: اطالع رسانى درباره پيشگيرى و 
مراقبت از كرونا مشــتمل بر برگزارى دوره هاى آموزشى 
بــا حضــور گروه هاى هدف پرســنلى و اقشــار مختلف 
جامعــه، توزيع تراكت و محتواى آموزشــى، پخش تيزر 
تلويزيونى، اســتفاده از ظرفيت فضاى مجازى، تبليغات 
محيطى در قالب نصب بنر در ميادين اصلى شــهرها نيز 

شد. انجام 
وى با اشاره به راه اندازى ايســتگاه هاى آموزش همگانى و 
هم انديشــى در اين زمينه، آمــوزش در باره ويروس كرونا 
را يك وظيفه قانونى، شــرعى، ملى ـ ميهنى دانســت و با 
تأكيد بر لزوم اســتفاده از ظرفيت شهرستان ها از مديران 
درخواست كرد كه با رفتار هوشمندانه و منطقى براى غلبه 

بر اين مشكل كمك كنند.
طاهرى اســتفاده از ظرفيت مردمى به ويژه دانشــجويان 
به منظور اطالع رســانى در خوابگاه هــا و جامعه از طريق 
آموزش چهره به چهره را يكى از نقاط مثبت اطالع رسانى 
عمومــى دربــاره كرونــا عنوان كــرد و افــزود: بايد با 
اطالع رســانى صحيح شــرايط را به گونه اى فراهم كرد تا 
مــردم از تجمعات غيرضــرورى بپرهيزند و تا حد امكان 

بمانند. منزل  در 
وى اطالع رسانى از طريق فضاى مجازى به همه گروه هاى 
كانال هاى خبرى را بااهميت دانســت و ابراز اميدوارى كرد 
با به كارگيرى مناســب فضاى مجازى در جهت رسيدن به 
اهداف و كمك گيرى از جامعه، شاهد كنترل مشكل موجود 

باشيم.
مدير روابط عمومى دانشــگاه علوم پزشكى همدان يادآور 
شد: آموزش و اطالع رسانى درباره كرونا در قالب 
شيوه نامه هاى آموزشى به گروه هاى پرسنلى 
بهداشتى  بخش هاى  در  گسترده  به طور 
و درمانــى، صنايع و ادارات و حوزه هاى 
مختلف انجام شده و پيگيرى و آموزش 
اطرافيان فرد متوفى و اطالع رســانى 
درباره دفن بهداشــتى و برگزار نكردن 

مراسم نيز از ديگر فعاليت ها بود.
وى از شهروندان خواست با مراقبان سالمت 
كــه از طريق تمــاس تلفنى با شــماره 4030
وضعيت ســالمت آنهــا را از لحاظ ابتال بــه ويروس كرونا 

پيگيرى مى كنند، همكارى داشته باشند.
عضو كميته اطالع رســانى ســتاد مقابله بــا كرونا تقويت 
اطالع رســانى در اين باره را خواستار شــد و ابراز اميدوارى 
كرد با شعار «همه با هم كرونا را شكست مى دهيم» با اين 

اپيدمى مبارزه شود.
وى بــا اشــاره به لــزوم فرهنگ ســازى در رعايت 

پروتكل هاى بهداشــتى تصريح كرد: اميد است با 
همراهى و همدلى رســانه ها بتوانيم در مديريت 

بحران كرونا گام هاى مؤثرترى برداريم.
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«كسى به ســرهنگ نامه نمى نويسد» نام كتابى است 
نوشــته گابريل گارســيا ماركز با ترجمه جهانبخش نورايى 
مترجم همدانى. تصوير كتاب را توى ذهنم مى چرخانم و به 
كوچه پشتى خانه مى پيچم. حاال به جاى سرهنگ، فرهنگ را 

جانشين مى كنم تا اين يادداشت باالخره آغاز شود.
در خانــه روى كاناپــه به خودم مى گويم ايــن روزنامه حق 
من بود، ســهم من بود، مال من بود! اين جمله ها به شــكل 
تغييريافته از زبان زنده ياد خســرو شكيبايى در فيلم هامون 
ساخته داريوش مهرجويى است. بايد براى هر كلمه و عبارت، 
نشــانه ها را هويدا كنم تا شمايى كه مخاطبم شده اى بدانى 
اين جا روبه روى كوه پايه هاى ســمت شرق الوند، چشم هايم 
چراغ هاى سوسوزن شبانه را تا همين بلوار نزديك خانه مرور 
مى كنــد و مى خواهد از اتاق، كلمه ها و صفحه اى روشــن با 

انگشت هاى متحرِك روبه رويش بنويسد.
راستى خانه اى اســت در مجاور خانه مان، هستى خود را از 
سنگ هاى اين شهر وام گرفته و دست هاى طراح مهندسى 

فقيد كه حــاال خانه هايــش يكى يكى بــه خاك هاى 
فراموشــى سپرده مى شــوند. برايش مى گويم: 

«اين يكى رفيق قديمــى منه، با تك تك 
آجرهاش حرف مى زنم و فكر كنم اون 

هم به هيچ ساختمونى به اندازه من 
نزديك نيست!» اين را هم مهدى 
احمــدى به يــك خانه جذاب، 
خوش فرم و قديمــى در فيلم 
فرزاد  ساخته  روشن  شب هاى 

مؤتمن مى گفت.

برمى گردم  بى اجازه  و  اجازه  با 
ســراغ روزنامه، كاغذ، رســانه، 
فضــاى مجازى! تــا از فرهنگى 
بگويــم كه كســى بــه او نامه 

نمى نويســد! ايــن را هــم به خدا 
يكى ديگه مى گفت كه سر چهارراه 

ايستاده بود. شــعر ترانه اندوهبار سه 
حماسه، ســروده شــاملو با نام ادبى ا. 

بامداد را زير لب مى خوانم: «ــ زندگى را 
فرصتى آنَقَدر نيست، كه در آيينه به قدمِت 
خويش بنگرد، يا از لبخنده و اشــك، يكى را 

سنجيده ُگزين كند.»

با حســاب همين مردادمــاه، به زودى 
وارد مــاه هفتم مى شــويم از روزهاى 

خانه مانى و بيرون روى با كالفگى و پرســش از باالخره 
مى شود؟! چه 

از روى كاناپه خودم را مى رســانم به همان صفحه روشن كه 
پشت سرش فرهنگ هست با يك تابلوى نقاشى، روبه رويش 
كلمه و شعرهاى ننوشــته و باالى سرش سرهنگ! مشغول 
تغيير حال ما با دستور چكار كن، چطور بپوش و چى بخور! 

چى بخون و چى گوش كن.
من مى گم تو گوش نده و كار خودت رو بكن. حســاب و 
كتاب مزخــرف دالر و پول و بانك و طــال و نگاه بازارى 
به آدم ها و شــهر و خانه و خودرو كنار باشــه بهتره. براى 
اوقات تلخى و غر زدن به حال زمين و زمان يه كم يه جور 
ديگه فكر كن. اگه ســر توى گوشــى  و از اين صفحه به 
يكى ديگه مى چرخى، حواســت باشه كه همون روزنامه و 
كلمه و رســانه، حق من بود تا بهت بگم راه هست، هنوز 

راه هست.

راه هســت بــراى يه كم دلخوشــى پيدا كــردن با اينكه 
آفرينندگان كلمه و نقاشــى و معمارى و موسيقى و نمايش 
و سينما و عكاسى يكى يكى كم مى شوند اما هنوز راه هست 
تا يك عصر، تا يك غروب، راه را بچرخانى ســمت كوهپايه 
و باغ هاى به جاى مانده يا از چشــم دور مانده براى ساخت 
و ســاز بى حساب و كتاب! راستش من هم سرم را چرخاندم 

روى همان صفحه نيمه روشن.
يه ويدئو در اينســتاگرام مى بينم. خســرو ســينايى داره 
آكاردئون مى زنه، على اكبــر صادقى مى خونه: «يك زمان 
مــن هم جوان بودم!» ژازه طباطبايــى ادا و اصول مى آد 
و محمدابراهيم جعفرى ســرخوش ترانه رو تكرار مى كنه 
و محمدعلى كشــاورز همراهى مى كنه. خســرو سينايى 
فيلمســازه و حــاال كنار اســمش كلمه زنده يــاد آمده، 
على اكبر صادقى نقاشه و ســاكن پاريس، ژازه طباطبايى 
مجسمه ســازه با پيشــوند زنده ياد، محمدابراهيم جعفرى 
با شــعرخوانى و حس معركه اش فقط بــه تصوير مانده و 
روى در نقاب خاك داره 
مثل  درســت 

علــى  محمد
بود  يَلى  كه  كشــاورز 
در  خــودش  بــراى 
سينما. همه اينا طاليه داران فرهنگ اين سرزمين بودن و 

هستن فقط ما يادمون مى ره برايشان نامه بنويسيم.
در كوچه هاى همين شــهر مثل همان اســم ها كه گفتم، 
هستند هنرمندانى كه براى فرهنگ و تاريخ اين سرزمين 
قلم مى زنند چــه بر كاغذ چه بر روى بــوم، تن مى زنند 
چه بــر صحنه نمايش و چه بر پرده ســينما، دســت به 
كار مى شــوند به معمارى يا بنايى يادمانى، يه ملودى از 
ترانه اى رو به موســيقى مانــدگار مى كنند و يك قاب را 
بر دوربين عكاســى. فقط كافيه بــا كمك همين روزنامه 
و رســانه و روزهاى خانه مانى و فضاى حاال مجازى شــده 
به چند خط يادشــان كنيم پيش از آنكه فرصت را براى 
نوشتن همان چند خط از دست بدهيم تا خودشان، خوِد 
واقعى شــان بخوانند و بدانند ما هســتيم و دانستن حق 

ما بود.

پرويــز 
به  اذكايــى 

تاريخ و فلسفه قامت 
گرفتــه، نصــرا... عبادى به 

ذكاوتى  عليرضــا  نمايش،  صحنه 
قراگزلــو به ادبيات و كتاب و مقاله، هادى 

گروسين به نوشته افزودن بر فرهنگ عامه و على 
جهانپور همچون نام كتابش الوند كوه به اســتوارى آن و 

از جمع فيلمساز و عكاس و نقاش و مجسمه ساز و سفال گر 
و معمار، جمع نام ها را براى شما مى نويسم تا بگويم به قول 

سهراب سپهرى چه اندازه تنهايى ما بزرگ است.

فرصت هست، يعنى هنوز هست براى شماره كردن راه هاى 
فرهنگى براى صدا كردن آنها كه دوستشــان داريم تا براى 

فرهنگ سازان 
از بازتاب روايت ايشــان در داســتان خودمان بگوييم. يكى 
مى گفت هر بار وقتى شــرايط اين ملت ســخت شــده، به 
داستان ســرايى روى آورده اســت! و چه داســتانى بهتر از 
داســتان دوست داشــتن كه ا. بامداد مى گفت: «ـ عشق را 
مجالى نيســت، حتــا آن قَدر كه بگويد، براى چه دوســتت 

مى دارد.»

هنوز كتاب «آگاهانه دوست داشتن» با جلد سرخ روى كاناپه 
است. آن را بر مى دارم تا با همان خرده آگاهى داشته شده 

به قامِت دوست داشتنم يك نام اضافه كنم و بگويم براى 
چه دوستتان دارم.

كرونا و رسالتى بزرگ درباره 
اطالع رسانى هاى به موقع، سريع و الزم

يك كارشــناس حوزه رســانه نيز با بيان اينكه اسفند 98
همزمان با كشورهاى مختلف دنيا، خبر ورود كرونا در كشور 
ما نيز رسانه اى شــد، اظهار كرد: دانشگاه علوم پزشكى قم 

نخستين دانشگاهى بود كه از ابتالى بيمارى خبر داد.
حسين ربيعى ادامه داد: با توجه به اينكه قم نه استان مرزى 
اســت كه مرز زمينى، دريايى و هوايى با كشــورهاى ديگر 
داشته باشد، حتى فرودگاه هم ندارد؛ بنابراين برخالف برخى 
تبليغات ســوء، به صورت طبيعى نمى تواند منشــأ گسترش 

كرونا قرار گيرد.
بــه  اشــاره  بــا  وى 
نخســتين  اينكــه 
پس  اطالع رســانى ها 
از كشــف نخســتين 
مبتال و شــيوع سريع 
شــد، افزود:  آن آغاز 
ويروســى  كرونــا، 
عجيب  و  ناشــناخته 
رفتارهاى  كه  اســت 
نشــان  را  متفاوتــى 
همه گيرى  مــى داد، 
و  ويــروس  ايــن 
آن  عملكــرد  تنــوع 
موجب مى شــد حوزه 

اطالع رسانى نيز متفاوت از كارهاى تجربه شده گذشته باشد.
عضو كميته اطالع رسانى ستاد استانى مقابله با كرونا با تأكيد 
بر اينكه به صورت طبيعى اطالع رسانى در 3 بخش نياز بود، 
تصريح كرد: اطالع رســانى درباره خود ويروس، خطرات آن، 
ميزان ابتال و شــيوع، بايدها و نبايدهــا درباره پروتكل هاى 

بهداشتى بخش نخست محسوب مى شد.
وى ادامه داد: اطالع رســانى در ارتبــاط با اقدامات مدافعان 
و جهادگران ســالمت براى مقابله با اين ويروس كه شامل 
كادر درمان، نيروهاى مردمى و گروه هاى جهادى، شركت ها 
و كارگاه هاى توليدى بخش ديگرى از اين فرايند به شــمار 

مى رفت.
ربيعى در ادامه اطالع رســانى در حوزه نواقص و مشــكالت 
موجــود درباره ويروس كرونا، مطالبه گــرى حقوق مردم از 
مســئوالن و پيگيرى اين مطالبات تا مرحلــه تحقق را فاز 

پايانى فعاليت رسانه اى دانست.
وى با بيان اينكه معتقدم عملكرد رسانه هاى استان در هر 3

بخش درخشان بود، يادآور شد: همدلى و هماهنگى رسانه ها 
برخالف برخى ناهماهنگى هاى دســتگاه هاى متولى، نقاط 
درخشــان و برجســته اى را رقم زد كه شايد تاكنون سابقه 

نداشته است.
عضو كميته اطالع رســانى ستاد اســتانى مقابله با كرونا از 
توليد هزاران خبر در حوزه توصيه هاى بهداشتى به مردم در 
زمينه كرونا خبر داد و گفت: پويش هاى مردمى و رفتارهاى 
اجتماعى متناســب با اين اطالع رســانى ها در كنار انعكاس 
ويژه اقدامات جهادى مردم و حتى مطالبه گرى از مسئوالن 
به صورت شــفاف و دقيق موجب شــده كارنامه رسانه هاى 

همدان روشن باشد.
وى بيــان كرد: مركز فضاى مجازى و اطالع رســانى ســپاه 
انصارالحسين(ع) نيز تمام ظرفيت هاى خود را در حوزه هاى 
مختلف آموزش شامل توليد صدها فيلم و آيتم تصويرى 
و كالس هاى مختلف آموزشى در بستر فضاى مجازى 

به كار گرفت.
ربيعى تأكيــد كرد: توليدات تخصصى در بســتر 
فضاى مجازى از قبيل موشن گرافى و مستندهاى 
كوتاه، عمليات هاى مختلف رسانه اى در راستاى 
حمايت و انعكاس تالش هاى جهادگران سالمت 

و رزمايــش كمك مؤمنانه مردم و نهادهاى انقالبى و دولتى 
از ديگر اقدامات مركز فضاى مجازى و اطالع رســانى ســپاه 

محسوب مى شود.
وى با اشــاره به اينكه به لطف خدا در كنار همه رسانه هاى 
استانى در رسانه ملى نيز توفيقات خوبى به دست آمده است، 
افزود: اميد آن دارم با رخت بربســتن اين ويروس منحوس، 
به  مــردم  بازگشــت  زمينه 
فراهم  عادى  زندگى 

شود.

رسانه ها با دغدغه كار كردند
مديركل صدا و سيماى مركز 
همــدان نيز بــه برنامه هاى 
متنوع و ويژه اى اشــاره كرد 
كــه در بخش هــاى مختلف 
روزهــاى  در  رســانه  ايــن 
كرونايــى توليــد و پخــش 
شــد، به طورى كه صداوسيما 
توانســت بيش از آن چيزى 
كه مردم براى حصول آن در 

نقاطى اجتماع مى كردند را به خانه ها ببرد.
عليرضا دهقان نيرى با بيان اينكه صداوسيماى مركز همدان 
در 5 ماه گذشته حدود 25 هزار دقيقه برنامه توليد و پخش 

داشــته اســت، اظهار كرد: اين برنامه هــا در بخش هاى 
مختلف صدا، سيما، فضاى مجازى و خبر توليد شده 

است.
وى افزود: در حوزه سيما حدود 3 ماه برنامه هاى 
مستمر زنده كه روزى 6 بار با حضور كارشناسان، 
روانشناسان و ورزشكاران پخش شد و اطالعات 

الزم به ويژه در حوزه روانشناســى به مردم ارائه و 
اقدامات الزم براى ايجاد آرامش در جامعه صورت 

گرفت.
مديركل صداوسيماى مركز همدان از پخش اخبار كرونايى 

در همه بخش ها خبر داد و گفت: در راستاى مبارزه با كرونا 
عالوه بر برنامه هاى نمايشــى با مفهوم آموزشــى، دوربين 
مخفى تهيه شــد تــا برخورد مردم با بيمــاران كرونايى در 

جامعه سنجيده شود.
وى در ادامه به پخش برنامه هاى متفاوت در حوزه صدا اشاره 
كرد و افزود: برنامه هاى راديويى چون نمايش هاى راديويى، 
برنامه هاى راديومحله، برنامه صبح الوند با محتواى آموزشى 

اجرا و به روى آنتن رفت.
دهقان نيرى با بيان اينكــه در بخش فضاى مجازى و تأثير 
مهم آن در افكار عمومى شــخصيت عروسكى «آداى» خلق 
شد، خاطرنشان كرد: بيش از 15 برنامه توسط اين شخصيت 
عروســكى به عنوان نمايندگان پزشكان و ســاير اقشار كه 

آموزش هاى الزم را به مردم ارائه 
داد، تهيه و پخش شد.

وى با اشــاره به اينكه در بخش 
خبر نيز همه اخبار ريز و درشــت در يك بســته ويژه ارائه 
مى شود، تصريح كرد: بيشتر مسئوالن استان در نشست هاى 
خبرى صداوســيما حاضر شدند و اطالع رســانى به صورت 

مستمر انجام گرفت.
مديركل صداوســيماى مركز همدان با بيــان اينكه از دوم 
اسفندماه مبارزه با كرونا در همدان آغاز شد و به خوبى پيش 
رفت، اظهار كرد: متأسفانه لغو محدوديت ها سبب گسترش 
مبتاليان  آمــار  و  شــد  بيمارى 
افزايش يافــت؛ بنابراين 
مجــدد اقدامات الزم 
در راســتاى مقابله با 
كرونا با قــوت انجام 

شد.
وى با تأكيد بر اينكه 
جايگزين  توانســتيم 
بســيارى از تجمعات 
مــردم  و  باشــيم 
از  را  الزم  خدمــات 
طريــق تلويزيون در 
بيمارى  شــيوع  ايام 
كننــد،  دريافــت 
كــرد:  خاطرنشــان 
رسانه ها در اين شــرايط ويژه با دغدغه كار كردند و بر روى 
همه مســائل فكر شــد تا مردم همراه شوند و فرهنگسازى 
الزم در برخورد مناسب براى مقابله با ويروس كرونا به خوبى 

انجام شد.
در اين ماه ها كه همه به خانه نشينى و حفظ فاصله از ديگران 
توصيه مى شدند، بسيارى از اهالى رسانه به دل جامعه زدند 
و از مدافعان سالمت تا خيرينى كه به ميدان پا نهادند و بارى 

از دوش مردم برداشتند، خبر و گزارش تهيه كردند.
جهادگرانــى كه به دل كوچه و بازار زدند تا معابر عمومى را 
ضدعفونى كنند و يا هيأتى هايى كه به روستاهاى دوردست 
رفتند تا لبى را بخندانند، از ديد رسانه ها جا نماند؛ آنها خطر 
را بــه جان خريدند و بدون هــراس از كرونا دل به كوچه و 
خيابان زدنــد و براى حفظ جان عزيزانشــان از آنها دورى 

كردند تا سالمتشان به خطر نيافتد.
 همين از خودگذشتگى هاى خبرنگاران 
بــود كه امروز مســئوالن عملكرد 
رسانه ها را قابل قبول مى خوانند 
و مــردم نيــز به خوبــى درك 
مى كنند كه اطالعات كامل بنا 
به تغيير شرايط در اختيارشان 
قــرار گرفت تا بــا رعايت نكات 
بهداشتى ســالمت خود را حفظ 
كنند، بى شــك اگر اين شــجاعت، 
گذشت و ايثار نبود، امروز نمى توانستيم 

با افتخار از عملكرد رسانه ها بگوييم.
البته اين صحبت ها به معناى نبود هيچ ضعفى در اين حوزه 
نيست، شايد تغيير چندباره اطالع رسانى درباره يك موضوع 
خاص يكى از اين موارد باشــد كه اين اتفاق هم ناشــى از 
تغيير رفتار كرونا بود نه نحوه اطالع رسانى! يا بالتكليف بودن 
درباره برداشــتن محدوديت ها يا برنداشتن آن با توجه به 2

گزاره «معيشت» و «سالمت» و حتى تحليل هاى ضدونقيض 
درباره ارائه آمار واقعى درباره مرگ و مير ناشى از اين ويروس 
شــايد يكى ديگر از نقاط ضعف باشــد كه اين موضوع نيز 
داليل خاص خود را داشــت، اما در مجموع اطالع رســانى 
درباره اين ويروس عجيب و غريب نمره بســيار خوبى را از 

همدان مى گيرد.

ار كرد: دانشگاه علوم پزشكى قم 
از ابتالى بيمارى خبر داد. ه

توجه به اينكه قم نه استان مرزى 
ايى و هوايى با كشــورهاى ديگر 
هم ندارد؛ بنابراين برخالف برخى 
طبيعى نمى تواند منشــأ گسترش 

استانى در رسانه ملى نيز توفيقات خوبى به دست آمده است،
افزود: اميد آن دارم با رخت بربســتن اين ويروس منحوس،
به مــردم  بازگشــت  زمينه 
فراهم عادى  زندگى 

شود.

مى شود، تصريح كرد: بيشتر مسئو
خبرى صداوســيما حاضر شدند

مستمر انجام گرفت.
مديركل صداوســيماى مركز هم
اسفندماه مبارزه با كرونا در همدا

رفت، اظهار كرد: متأسفانه لغو مح
بيمارى

ى به فرهنگ
ـ ـ ـكس

ـ ـ 

ـ ـ ـ ـ
دـ ـ ـ 

ى نويس
ه نم

 نام
    

 
 

هايــش يكى يكى بــه خاك هاى 
ى شــوند. برايش مى گويم: 

مــى منه، با تك تك 
م و فكر كنم اون 

ى به اندازه من 
ا هم مهدى 
انه جذاب، 
 در فيلم 
فرزاد  خته 

رمى گردم 
، رســانه، 
از فرهنگى 
بــه او نامه 

هــم به خدا 
كه سر چهارراه 

رانه اندوهبار سه 
ـاملو با نام ادبى ا. 

خوانم: «ــ زندگى را 
 كه در آيينه به قدمِت 
خنده و اشــك، يكى را 

ردادمــاه، به زودى 

نقاب خاك داره  روى در
مثل  درســت 

علــى  محمد
بود  يَلى  كه  كشــاورز 

فرزاد سپهر

https://t.me/Hamedanpayam
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امروزه  ورزش    
در  انكارناپذيــرى  نقــش 
سياسى  مسائل  اجتماعى،  روابط 
و اقتصادى دارد و رخدادهاى ورزش در 

صدر اخبار جهان است.
ورزش با ايجاد همبستگى نژادها، رنگ ها و قاره ها 
را درنورديــده و در يك قالب واحد دوســتى و رقابت 

جوانمردانه را در دستور كار خود قرار داده است.
انعكاس رخدادهاى ورزشــى به قلم ورزشى نويســان ساخته 
و پرداخته مى شــود و اخبار با شــور و هيجان خاصى به مردم و 

ن  ا قه منــد تزريق مى شود؛ استان همدان نيز از اين مقوله مستنثا نيست و تالش عال
و زحمات همكاران ورزشى نويس نقش پررنگى در پويايى ورزش استان دارد.

ورزشى نويســان هميشه در سايه قرار دارند و توجه چندانى به اين قشر زحمتكش نمى شود 
آنها در ســرما و گرما با حضور مســتمر در ميادين ورزشى به تهيه خبر و اطالع رسانى اقدام 
مى كنند كه كار سخت و طاقت فرساى آنها در قبال وجوهى كه دريافت مى كنند بسيار اندك 

و ناچيز است.
ورزشى نويســى در استان به دليل مشكالت و نارسايى ها نمى تواند به عنوان يك شغل باشد و 

بيشتر دوستان به دليل عشق و عالقه خود به اين كار مى پردازند.
نمى گرفت، البته ورزش نويســى در سال هاى گذشته چندان مورد  قرار  اســتقبال 
كــه در كنار زمانى استان يك خبرنگار داشت با عنوان مصطفى خبر 
اخبار استان خبرهاى ورزشى را نيز پوشش مى داد. 
مرحوم مصطفى صفى زاده كه خود اهل ورزش بود 

سال ها در اين حيطه زحمت كشيد.
حقير در سال 1370 با توجه به عشق و عالقه اى 

كه داشــتم قدم به اين حيطه گذاشتم و ورزش نويسى را 
به عنوان يك شغل پذيرفتم و در كنار استادانى چون مرحوم صفى زاده 

و مرحوم ايروانى الفباى ورزشى نويســى را آموختم و در روزنامه هاى محلى و كشورى اخبار 
ورزشى استان را پوشش دادم.

تا پيش از انتقال تيم پاس به همدان، ورزشى نويسان استان به يك يا 2 نفر ختم مى شد اما 
حضور پاس در همدان موجب شــد تا جوانان عالقه مند به ورزشى نويسى روى بياورند و به 
يكباره تعداد ورزشى نويســان استان شكل صعودى گرفت و در بيشتر نشست ها بيش از 20 

خبرنگار ورزشى حضور داشت و رخدادهاى ورزشى را پوشش مى دادند.
ورود پاس به همدان شور و شعف خاصى در ورزش استان به وجود آورد كه يكى از آنها افزايش 

تعداد ورزشى نويسان استان بود.
با ســقوط پاس به دســتجات پايين ورزشى نويســان نيز افول كردند و كم كم از تعداد آنها 
كاسته شــد و اكنون تعداد ورزشى نويسان به كمتر از انگشتان دست مى رسد و اين حكايت 

از بى انگيزگى دارد.
 خبرگزارى ها و روزنامه هاى محلى توجه چندانى به ورزشى نويســان نمى كنند و اين سبب 

مى شود كه همكاران ورزشى نويس نيز كمتر به بيان مطالب ورزشى بپردازند.
ورزشى نويسان واقعاً مظلوم واقع شده اند و توجه چندانى به آنها نمى شود و همين تعداد اندك 

نيز وحدت و يكپارچگى ندارند و حتى نسبت به يكديگر نيز موضع مى گيرند.
ورزشى نويسان برخالف تالش شبانه روزى گاهى مورد بى مهرى مسئوالن نيز قرار مى گيرند 
و در برابر هر انتقادى عكس العمل نشــان مى دهد و در سال هاى اخير حتى پاى خبرنگاران 

ورزشى نويس به دادگاه ها نيز كشيده شده است.
حال كه در هفته خبرنگار قرار داريم و كمى در اين ايام از خبرنگاران ياد مى شود، بهتر است 
خانه مطبوعات و مسئوالن استان نيز توجه بيشترى به اين گروه از خبرنگاران داشته باشند 
و اجازه ندهند ورزشى نويســى نيز افت كند. اميدوارم كه همچون سال هاى گذشته با حضور 

پررنگ پاس در همدان و افزايش ورزشى نويسان، دوباره شاهد اين شور و شعف باشيم.
متأســفانه هيأت هاى ورزشى و باشــگاه ها ارتباط خوبى با ورزش نويسان برقرار نمى كنند و 

دوستان ورزشى نويس به سختى به تهيه اخبار مى پردازند.
كه  در روز چند خبر ورزشى ارائه مى دادند اكنون به هفته اى يكى دو خبر بسنده خبرگزارى ها 

البته  آنها نيز مقصر نيستند؛ زيرا مركز نسبت به اخبار شهرستان ها مى كنند، 
و چــون همدان در ليگ هــاى معتبر نماينده اى بى توجه است 

ندارد آنها نيز به پوشش اخبار استان 
همدان تمايلى ندرند.

42
گار و رسانه

ويژه هفته خبرن

مردادماه 1399

ظلوميت 
م

شى نويسان استان 
ورز

رحيمى
سليمان 

متولى كه حرمت امامزاده را شكست
از بوق و كرناى تريبون به دست هاى
17 مرداد تا آوارگى رسانه هاى نهاوند

  از بازوى راست مديران و ركن چهارم دموكراسى و پل تعامل 
مردم با مســئوالن در بــوق و كرناى 17مرداد هــا كه بگذريم به 
رسانه هاى شهرستانى و خبرنگاران فعال در شهرستان ها مى رسيم 
كه عالوه بر مشــكالت عمومى كه همه با آن روبه رو هستند، اين 
افراد با شــرايطى بس دشوارتر دســت وپنجه نرم مى كنند و گذر 

روزگار. ..!
از غم نان و نداشــتن پشــتوانه  مالى و محروميت از هر امتياز و شــرايط خاصى كه در 
روزگار ســختى دستگيرشــان باشــد تا نگاه وظيفه مدارى مديرانى كه خبرنگار را فقط 
يــك خبربنويس محض و مالى عملكرد و نه نقد رفتار مديريتى شــان مى بينند كه در 
جلسات شــان هم گاهى از سختى هاى كار آنها ســخن مى گويند اما گاهى رفتارشان با 

درك اين شرايط در تضاد است!
گفتن مشكالت ديگر كليشه اى شده يا قدمت شان آنقدر بوده كه انس گرفته ايم.

وقتى سخن گفتن و صحبت از رسانه و خبرنگار مى شود در حد تريبون و وعده زيباترين 
كلمات شنيده مى شود اما به عمل كه مى رسد همه از سر باز مى كنند و گوش ها ناشنوا 

مى شوند.
وقتى مديرى گوشــى برمى دارد و آنچه در تصورت نمى گنجد را از آن ســوى خط بابت 
يك نقد رســانه اى حواله خبرنگار شهرستانى مى كند و كسى نيست كه مياندارى كند و 
بگويد كجاى اين نوشته، نقد منافع تو را اگر هدفت خدمت است، به خطر انداخته است! 
خبرنگارى كه شــايد نهايت بى پناهى و نبود حامى سبب مى شود گاهى براى رسيدن به 

آرامش، به آفتابى نشدن در محيط هاى خبرى فعال اكتفا كند تا آب ها از آسياب بيفتد!
روز خبرنگار كه مى شــود شعارها و حلوا حلوا كردن مديران و كارت هاى هديه در خفا و 
گاهى شام و ناهارهايى كه نام هديه و يادبود به خود مى گيرد و در پناهشان بايد گزارش 

عملكرد يكساله شان را در همان نشست نطق كرده و تحرير شود!
همه برنامه بزرگداشت اين روز براى خبرنگاران در شهرستان ها همين مى شود!

از بيان مشكالت قديمى و خاك خورده كه بگذريم به دوران كرونا مى رسيم كه شرايط موجود 
وظايف و رسالت رسانه را سنگين تر كرده، تا جايى كه خبرنگاران نتوانستند خود را كنار بكشند 
و حضورشــان را بيشتر كردند تا پيش مرگ همشهريان و هموطنان خود باشند و با آگاهى 
و هشــدارى كه مى دهند تلفات را به حداقل برسانند، اما كسى نپرسيد و جويا نشد امنيت، 

بهداشت و سالمت رسانه و خبرنگار شهرستانى تا كجا تأمين شده است؟!
گفتن ندارد اما اگر بگوييم در حد يك ماســك و ضدعفونى هم احوالى از خبرنگار پاى 

ثابت اين دوران، كه هنوز هم تمام نشده است، پرسيده نشد بيراهه نگفته ايم.
اصال هرچه پيش مى رود حال ناخوش شهرستانى ها به وخامت مى رود!

وقتــى متولــى فقط در قامت يــك نام هم حتى ظاهر نشــده و هنوز پس از ســال ها 
مطالبه گرى رسانه ها نتوانســته فضاى فعاليتى را براى رسانه هاى شهرستان امن كند و 
همچون امامزاده اى بدون متولى رهايشان كرده است و گاه هم از مرتبط بودن رسانه به 

فرهنگ و ارشاد شانه خالى مى كند! درد ها دوچندان مى شود.
متولى كه حتى تحمل نداشت ببيند در ساختمانى كه بيش از 60 اتاق خالى آن داشت 
خاك مى خورد و موش ها جوالن مى دادند، بى تعارف آن 2 اتاق هم كه به لطف رسانه ها 
باز بود را پلمب كرد و بساط رسانه را چند ماه در اتاق بسته حبس كرد و هيچ دادرسى 
هم نبود كه پاى درد دل خبرنگار شهرســتانى بنشيند! به قولى حرمت امامزاده را متولى 

نگه نداشت، از ساير دستگاه ها انتظارى نمى رفت.
متولى كه ناقوس آوارگى رسانه را در شهرستان كليد زد و بدترين بدرقه را در نفس هاى 
ســرد آن آبان دردآور پشت درهاى بســته اداره فرهنگ! براى هميشه در ذهن رسانه و 

خبرنگاران هميشه بى پناه شهر، بر جاى گذاشت!
متولى فرهنگى كه حتى روز خبرنگار را به او يادآورى مى كرديم نكند يادش برود بلكه پيام 
تبريكى را يكى درميان به گوشى خبرنگاران پيامك كند و بدانيم يادش است و مقابل يك 
شهر خجل نشويم و آنها هم ندانند كه در حياط خلوت رها شده رسانه و خبرنگاران شهرستانى 
با مدير فرهنگ يا همان متولى شــان چه بســاط پردردى بر پاست! و آن وقت ديگر كسى 

حرف شان را نخواند و گزارش و اخبارشان هم اعتبارش را از دست بدهد!
حرف بسيار است و گاليه ها خود جان گفتن ندارند.

متولى فرهنگى كه شايد اصال اهل رسانه و روزنامه و نشست خبرى و گزارش عملكرد و خبر 
نبود و خلق وخوى بيگانه با رسانه داشت، بيشتر به بايگانى خاك خورده اى شباهت داشت تا ...!

هر كه يغما شنود ناله ى گرمم گويد
آهن سرد چه كوبى دلش از فوالد است

گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من
آنچه البته به جائى نرسد فرياد است

«يغماى جندقى»

وضعيت رسانه ها
و خبرنگاران در شهرستان مالير

  عصر، عصر ارتباطات است و نياز فورى جامعه به خبر هاى تازه
و خبرنگارى شب و روز ندارد.

خبرنــگاران همــه خطرها را به جــان مى خرند تــا تازه ترين و 
دقيق ترين خبرها را به اطالع مخاطبان برسانند.

خبرنگارى شغل نيست، عشق است، تعهد اخالقى براى ساختن 
فرهنگ جامعه و غنى ســازى ســالمت فرهنگى و فكرى جامعه 

است، 
رســالت خبرنگار انعكاس حقايق و تصويرگرى كاستى هاســت، بــه ديگر عبارت، نبض 

اتفاقات روز جامعه در دست خبرنگار است.
 خبرنگار همواره بايد چون ديده بانى بصير و تيزبين، مراقب اوضاع و احوال جامعه باشد و 
به دور از هرگونه چالش و جانبدارى بى منطق در كمال آزادى، منصفانه جامعه خود را به 

تصوير بكشد و زمينه را براى تحليل و ارزيابى رويدادهاى مختلف فراهم كند. 
امروزه كه عصرارتباطات و فناورى هاى نوين شناخته شــده و هر روز و هر ساعت دامنه 
آن گسترش مى يابد، به طورى كه فضاى مجازى در عين مجازى بودنش در مقابل فضاى 
واقعى و حقيقت قدعلم كرده، بايد جايگاه و شأن رسانه مكتوب كه حقيقتى انكارناپذير 

است در همه ابعاد اجتماعى حفظ شده و از گزند رقيب مجازى در امان بماند. 
خبرنگاران همواره بيرق بزرگ آگاهى بخشى را به دوش كشيده و خاضعانه و بى ادعا وجود 

خويش را چراغ راه هدايت جامعه مى كنند و گاه نيز در اين مسير خطير فدا مى شوند.
با همه اين اوصاف، خبرنگاران اين شهرســتان هم مثل همه شهرها اوضاعى بدتر از مراكز 

استان ها دارند و عالوه بر نبود امنيت شغلى از اندك حمايت مسئوالن نيز برخوردار نيستند.
به هرحال به دليل اهميت اين پيشــه شريف و اين قشــر پرتالش جامعه، سالروز شهادت 
«شهيدمحمود صارمى» خبرنگار خبرگزارى جمهورى اسالمى در افغانستان، اين روز به نام 

خبرنگار ثبت شد و بهانه اى شد تا در اين روز از تالش هاى خبرنگاران كشور تجليل شود.
روز خبرنگار روز پاسداشــت خون يكى از پاك ترين اصحاب رســانه است. روز يادآورى 
مجاهدت هاى زنان و مردان حقيقت طلبى اســت كه شاهكارهاى پيامبرگونه شان را در 
واژه هايى مانند خبر مقاله، يادداشت، گزارش، گفت وگو و ... به رشته تحرير درآورده و يا 

به قاب تصوير مى كشند.
و با تأســف فراوان اين روزها در آستانه روز خبرنگار عروج آسمانى خبرنگار خوش فكر و 
بااخالق و جوان دوست داشتنى«زنده ياد مهدى كاشى» جامعه رسانه اى استان را داغدار 

كرد. 
و اما مطبوعات مالير در پيش و پس از انقالب 

مالير شــهر فرهنگى اســتان همدان از ديرباز داراى مطبوعات محلى بوده و در اين باره 
سابقه 80 ساله دارد.

بر اســاس تحقيقات متقن و موجود، اين شهرســتان حتى از مركز استان نيز در زمينه 
انتشار نشريات محلى، پيشتاز بوده و پيش از انقالب اسالمى يعنى از سال 1320 شمسى 
7 نشريه در قالب هفته نامه با امكانات 80 سال پيش، در اين شهرستان منتشر مى شده 

كه اين افتخارى براى اهالى رسانه و مردم فرهنگى مالير است.
در ســال 1320 شمسى، هفته نامه «پيام مالير» به مدير مسئولى محمود رضوى، سال 
1322 هفته نامه «سهيل» با مديريت احتشام الممالك سهيلى و هفته نامه «نصرت» نيز 

توسط نصرت ا... حاجى عظيمى در سال 1325 منتشر مى شده است.
همچنين هفته نامه «مرد مبارز» با مدير مسئولى خليل اسعد رزم آرا در سال 1330، هفته نامه 
«اشــك دهقان» با مديريت اردالن در سال 1331 و نشريه «دربند» نيز در همان سال و در 
نهايت هفته نامه «اتحاد مالير» توسط شادروان صادق اسماعيلى انتشار مى يافته است كه اين 

خود گوياى سبقه فرهنگى اين شهرستان در زمينه مطبوعات است.
پس از پيروزى انقالب متأسفانه مالير به لحاظ مطبوعات محلى رشد چشمگيرى نداشته 
كه بايد نبود حمايت مادى و معنوى مســئوالن اســتان و شهرســتان را دليل اين عدم 

پيشرفت دانست.
نشريات پس از انقالب مالير را بدين شرح مى توان معرفى كرد:

 هفته نامه «عندليب» توسط محمدرضا نبيئى (سال 1375 با 12 سال انتشار) 
«آواى مالير» حسن زمانى (سال 1383درحال انتشار) 
«اميد تاك» حسن ونايى (سال 1390 با 3 سال انتشار)

«فرهنگ مالير» مراد طاهرنيا (سال1390 درحال انتشار) 
«طليعه اميد» على محمد عبداللهى (سال1390 نيمه فعال)

«نور مالير» احمد آريايى نژاد (سال 1393 با 3 شماره انتشار)
 و «مهر مالير» محمودرضا تقوى راد (سال1396 با 4 شماره انتشار)

گفتنى است چند نشريه نيز توسط برخى افراد فرهنگى مجوز انتشار گرفته اند 
ولى هنوز به داليل مختلف هيچ گونه اقدامى براى فعاليت خود انجام نداده اند. 
مدير مسئول هفته نامه فرهنگ مالير

معصومه كمالوند 

برر 
!... شت تتاا
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گار و رسانه

ويژه هفته خبرن

مردادماه 1399
مردادماه 1399ويژه هفته خبرنگار و رسانه

اخبار كرونا دهكده اى به نام جهان را واقعيت بخشيد
خبرنگار خارج از قرنطينه در ميدان نبرد

بر
مريم مقدم

همه چيز روى روال بود، خبرها در فراز و نشيب عادى يك روز تلخ و روز ديگر شيرين، 
روى سر تيتر رسانه ها مى آمدند.

آغاز نشر اخبار مشمئزكننده كرونايى كيلومترها دورتر از ايران بود، آن روزها ووهان را كمتر 
كســى مى شناخت اما در كمتر از 24 ساعت خواســتگاه كرونا جهانى شد و اين كار فقط از 

عهده رسانه برمى آمد و بس!
وقتى اتفاقى تلخ در جايى رخ مى دهد، اگر اهل رســانه باشــى صدايش از خودش زودتر به 

گوش مى رسد.
آن روزها همه چيز مى گفت اتفاقى در راه اســت. 48 ساعت مانده به يك انتخابات نفس گير 

و پرماجرا در ايران، خبرى باالخره منتشر شد مبنى بر آنكه كرونا مرزها را درنورديده است.
خبر صاعقه وار به مردمى هراسان و سخت ترسيده، رسيد و فضاى خبرى كشور به يكباره زير 
و رو شد. كرونا سرانجام به ايران رسيد و همه معادالت مرزى و تعريف نقشه هاى جغرافيا بر 
هم ريخت و همه آنهايى كه روزگارى تصور مى كردند مرزها، هويت جهان امروز را تشــكيل 

داده اند به اين باور رسيدند كه جهان دهكده  كوچكى بيش نيست.
 حاال چه مى شــود؟ اين پرسشــى بود كه بساط رسانه را در جمع خانواده ها گستراند و همه 

چشم و گوش شدند تا ببينند تحليل ها به كدام سمت و سو مى رود. 
آن  روز تحليلى رســانه اى مى شد كه اين تازه اول راه است، نفس ها به شماره اگــر 

مى افتاد.

كاغذ  تلويزيــون،  به  چشــم هاى دوخته شــده 
روزنامه هــا، صفحــات مجــازى خبرگزارى ها و 
كانال هــاى تلگرام و� دنبال پاســخى براى اين 
پرســش بود كه كرونا چيســت؟ از كجا آمد؟ كى 
مــى رود؟ حــال و روزمان چه مى شــود؟ مى ميريم؟ 

مى مانيم؟ 
مدافعان ســالمت زاده شدند، پاى كار آمدند و كنار آنها اهالى رسانه 
دوباره احساس تكليفشان گوشزد شد و رسالت خبرى 

بر دوششان سنگينى كرد. 
كركره مغازه ها پايين كشــيده شد؛ مردم 
خانه نشــين شــدند و نفس هاى شــهر از 
اضطراب به شماره افتاد، نوروز تلخ رسيد و همه از هم 

روى برگرداندند.
حاال 5 ماه از نشــر نخســتين اخبار كرونايى مى گذرد و رسانه و رسانه اى ها برخالف 
ديگــران كه خانه پناهگاه امنشــان بود، در اين مدت هر روز بيشــتر از روز پيش در 

شدند.  حاضر  عرصه 
در ايــن چنــد ماه و چنــد روز، زندگى ايرانى ها به كلى دگرگون شــده اســت. تعامالت و 
ارتباطاتشان تغيير كرده و همه صنوف و اقشار اجتماعى دچار تحوالتى گسترده شده اند. در 
كنار پزشــكان و پرستاران، بزرگترين قشر درگيرشونده با ويروس كرونا اهالى رسانه هستند؛ 
جماعتى كه معموالً كمتر ديده مى شــوند، كسى از بيرون به آنها نگاه نمى كند و تجربه هاى 

سخت دوران هاى مختلفشان به حافظه هاى موقت و كم توان ايرانى سپرده مى شود.
امروز در اوج بحران مى گوييم هيچ بعيد نيست؛ تجربه هاى ماندگار روزنامه نگاران ايرانى دوران 

كرونا، به زودى فراموش شود. 

اين ســال ها بحــران به دنبال بحران ديگر ســر بــر خواهــد آورد. در روزگار كرونا 
روزنامه ها به يكباره به فضاى ديجيتال پرتاب شــدند، رقابت بين رسانه هاى رسمى و 
غيررســمى به داغ ترين روزهاى خود رسيد و هرگز كسى يادش نمى ماند، خبرنگاران 
و روزنامه نــگاران پيش از همه اقشــار اجتماعى ديگر به اصطالحى نو به نام دوركارى 

روى آوردند!
تجربه دوركارى در بحران كرونا براى بيشتر مشاغل به وجود آمد و اين سبب شد تا رسانه اى ها 

براى جانماندن از غافله، تالش كنند شرايط منزل را براى انجام كار مهيا كنند. 
بســيارى از رســانه اى ها پس از چند روز كار در منزل به اين نتيجه رسيدند كه هيچ كارى 

نمى شود كرد جز اينكه به محل كار برگردند و همان جا كار كنند. 
نكته ديگر اين اســت كه در فضــاى روزنامه نگارى در دوران كرونا تمايــز روزنامه نگارى با 
ســايت ها و كانال هاى تلگرامى بهتر مشــخص مى شــد. روزنامه نگارى در اين فضا به سمت 
تحليل اخبار، موضع گيرى، شــيرين نوشتن و سرگرم ســازى مخاطب رفت و مطبوعاتى كه 
نويســنده هاى بهترى داشته باشــند (از اين نظر كه خوب بنويسند نه اينكه سنگين و فاخر 

بهترى  وضعيت  در  بنويسند) 
قرار گرفتند. 

همه ما شوكه شــديم. اتفاق 
يكباره و غيرمنتظره بود و به 

يكباره همه توجهات جامعه به 
سمت رسانه ها جلب شد. اين 
درحالى بــود كه خودمان هم 

درگير اين واقعه شده بوديم.
در تجربه نــگارى ايــن بــازه 
چند ماهه بايــد به 2 نكته از 
يك  معضل هاى  اصلى تريــن 
اولى  كنــم؛  اشــاره  خبرنگار 
اقتصاد و دومى اينترنت است. 
دوست  باشــيد،  خبرنگار  اگر 
و فاميل خبرنگار، گزارشــگر، 
عــكاس و فيلم بــردار خبرى 

داشته يا دست كم كمى از اين شغل شنيده باشيد، مى دانيد كه براى بسيارى از آنها روز كارى 
و روز تعطيل تفاوتى با هم ندارد. 

خبرنگارانى كه براى اطالع رسانى و آگاهى  بخشى به جامعه حتى پا به بيمارستان هاى پذيرنده 
بيماران كرونا گذاشــتند و گزارش ها، تصاوير و فيلم هاى زيادى از اســفندماه سال گذشته 

تاكنون در خبرگزارى ها، روزنامه ها و ساير رسانه ها به روايت آنان منتشر شد.
كرونا هنوز از پس ديوارهاى شــهر سرك مى  كشد، هيچ نقطه پايانى براى آن متصور 

نيســت و هنوز واكســنى هم براى آن توليد نشده و حاال دوباره اوج گرفته و تب 
آن با تب گرماى تابســتان رقابت مى كند، اما در همين روزها خبرنگاران هم به 

پايان اين بحران نمى انديشــند تنها تالش مى كنند بهترين رد پاى خبرى را 
در بدترين روزهاى كارى از خود به جاى بگذارند.

لى كه  درحا
از بــام تــا 
دنبال  شام 
خبر  تهيــه 
و  گــزارش، 
تصحيــح و 
يــش،  ا ير و
تنظيم و ارسال اخبار هســتيم و درحالى كه هفته ها و ماه ها 
و ســال هاى بســيارى از عمرمان با چنين تكرارى آكنده از 
«كلمه» شــده اســت، اما دريغا و عجبا كه واژه اى براى اين 
رفتار پيدا نمى كنيم و هنوز نفهميده ايم كه آيا اين يك شغل 
است؟ آيا يك ســبك زندگى است؟ يك درد بى درمان است 
و يا زيســتنى از ســر اضطرار براى گذران سال هايى كه عمر 

مى خوانيمش!
بــا اين مقدمه باز هم در آســتانه روز خبرنــگار واگويه هايى 
اين چنينى را در يادداشت ها، مقاالت و مصاحبه هايى خواهيم 
ديد كه به رسم همه ساله به مناسبت اين روز قلمى شده و در 

ويژه نامه اى گرد آمده اند.

به ســهم خود پس از سال هاى متمادى كار در هفته نامه ها و 
روزنامه هاى اســتان، از خود مى پرسم كه آيا خبرنگارى شغل 

است يا رسالت!؟
در تعريف شغل آورده اند كه:

 (Tasks) و فعاليت ها (Duties) شغل، مجموعه اى از وظايف
است كه فرد براى يك واحد اقتصادى انجام مى دهد (يا فرض 

بر اين است كه بايد انجام دهد).
معيار شمردن تعداد شغل، اين است كه فرد در خدمت چند 
واحد اقتصادى باشــد؛ بنابراين يك فرد، مى تواند چند شغل 

داشته باشد.
حتى فرد خوداشــتغال هم، اگر چند واحد اقتصادى مستقل 

داشته باشد، چند شغله محسوب مى شود.
در جاى ديگر:

 (Tasks) فعاليت ها ،(Duties) شغل، مجموعه اى از وظايف
و مســئوليت ها (Responsibilities) و ســاير المان هايى 
است كه مى تواند يك فعاليت مولد را در محيط سازمان شكل 

دهد و مى تواند به يك فرد مشخص، تخصيص داده شود.
تعريف شغل در ماده  7 قانون استخدام كشورى نيز – كه اين 
بخــش از آن بيش از نيم قرن قدمــت دارد – چندان از اين 

تعريف دور نيست:

شــغل عبارت از مجموع وظايف و مسئوليت هاى مرتبط 
و مســتمر و مشــخصى است كه از طرف ســازمان امور 
ادارى و اســتخدامى كشــور به عنوان كار واحد شناخته 

باشد. شده 
حال با توجه به اين تعاريف رسمى، كافى است به خبرنگارى 
و مفاهيمى كه آن را تبيين مى كند، بپردازيم و مشخص كنيم 
كه چرا و چگونه اين وظايف شغلى نمى تواند در ذيل مفاهيم 

رسمى بگنجد.
وظايف و فعاليت ها در كار خبرنگارى بســيار متفاوت است با 

شغل پرستارى و يا آهنگرى و خرده فروشى.
در ساير مشــاغل عمدتا براى فرد شــاغل وظايفى برشمرده و 
فهرست كرده اند و در پايان ماه با بررسى عملكرد فرد، دستمزد 
و يا پــاداش و اضافه كارى به وى پرداخت مى كنند؛ درحالى كه 
خبرنگار عالوه بر وظايف و مسئوليت هاى ادارى، داراى آئين نامه 
حرفه اى اســت كه تعهد به آن همچون سوگندنامه پزشكى از 
يكسو و نيز استقالل رأى و عمل همچون قضات عدليه، از سوى 
ديگر، وى را در مجموعه اى از بايدها و نبايدهاى حرفه اى، اخالقى 
و انسانى قرار مى دهد كه التزام به هريك از آنها سبب اوج يا افول 

شخصيت شغلى مى شود.
خبرنگار در بسيارى از آوردگاه ها، خود را در مقابل پرسش هاى 
بسيارى قرار مى دهد كه نه تنها فشــار روحى روانى بدو وارد 
مى كند، بلكه اصول اخالقى وى را همواره در برابر آزمون هاى 

متعدد مى گذارد.
اگر خبرنگارى را يك شــغل بدانيم بايد تعريف خاصى از آن 
به دست دهيم و اگر آن را يك وظيفه اجتماعى عاشقانه تعريف 
كنيم، بايد برايش پرونده اى جدا از ساير مشاغل گشوده، تمام 

موضوعات اخالقى و اجتماعى را در آن بگنجانيم.
در جهان معاصر بى شك تعاريف نوينى از شهروند- خبرنگار انتشار 
يافته و مردم به اشكال جديدى از كار اطالع رسانى آشنا شده اند اما 
همچنان در روى همان پاشنه مى چرخد و خبرنگار حرفه اى بدون 
تعريف واحدى از الزامات شغلى با ساير مشاغل در برابر قانون و 

تأمين اجتماعى مساوى ديده مى شود.
اينكه چه سرنوشــت شغلى براى يك خبرنگار جسور متصور 
اســت يا امنيت شــغلى او را چه كسى تضمين مى كند؟ و يا 
درصــورت دخالت دادن اصول اخالقى فرد به كار حرفه اى، تا 
چه ميزان شــغلى پايدار خواهد داشت؟ همه و همه داليلى 
موجه براى طرح اين پرســش است كه آيا خبرنگارى شغل 
است؟! آيا با توجه به ريسك هاى باالى اجتماعى و فشارهاى 
روانى و ســطح نازل درآمدى، مى توان آن را همچون ســاير 

مشاغل برشمرد؟
گويا پاسخ به اين پرسش ها در سال هاى متمادى راه به جايى 
نبرده و همچون گذشــته خبرنگاران از سر اضطرار و يا شوق 
بــه ايفاى اين نقش، آن را به عنوان يك شــغل پذيرفته و با 
آن كنار آمده اند. هرچند نمى توان در تعاريف مرسوم به اين 
2 عامل وجهه قانونى داد، اما مى توان اســتمرار حضورش را 

تضمين كرد.
حضورى كه در هر شــكل و شــمايلى تاكنون توانسته جاى 
خالى يك آئين نامه رســمى را پر كند و رسانه ها را از بركت 
وجود همين تعداد شــهروند ســختكوش، متعهد و فعال 

بهره مند سازد.
امسال روز خبرنگار بيش از ساليان گذشته ما را به درك 
چرايى هاى اين شــغل ســوق مى دهد و بسيار حساس تر 
از هميشه، جامعه را متوجه مشــقات و مباحث مالى آن 
خواهد كرد؛ زيرا با شــيوع ويروس كرونا و تعطيلى برخى 
رسانه ها و يا دوركارى در برخى رسانه هاى ديگر، شكنندگى 

و ضعف هاى شغل خبرنگارى آشكارتر شد.
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6 قرن اســت كه مطبوعات فعاليت خــود را در دنيا آغاز كرده اســت. حدود 3/5 قرن 
تنها منبع درآمد آنها از تك فروشــي روزنامه ها و كتاب ها بود تا اينكه پس از تبديل شدن به 
وسيله اي براي انتشار معلومات، انديشه هاى نو و پيشرفت علم و تمدن به يكى از محصوالت 
مهم و رايج جامعه صنعتى تبديل شد و در نيمه دوم قرن نوزدهم و نيمه نخست قرن بيستم، 

ويژگى هاى يك صنعت بزرگ را به خود گرفت.
در اين دوره، مطبوعات به وسيله سرمايه هاى بزرگ همراه با آگهى هاى تجارى انتشار يافتند. 
با اختراع دستگاه ارتباط بى سيم و راديويى و بهره برداري عمومي از آن در سال 1920 و پس 
از آن ســينما و تلويزيون در دوره جنگ جهاني دوم اخبار و اطالعات با سرعت شگفت آورى 

تا نقاط دوردست منتشر شدند اما با اين حال تأثيري بر كاهش درآمد 
مطبوعات نگذاشتند. چون هدف آنها سرگرمى و پركردن اوقات فراغت 

بود و كمتر جنبه خبرى داشت.
اما در ســال 1957 كه روس ها با استفاده از انديشه پوپوف در بيرون 
از كره زمين، ارتباط را ميسر ساختند با ورود كامپيوتر به زندگى بشر 
و ايجاد شبكه اينترنت، تحولى عظيم با نام انقالب اطالعات رخ داد و 

در دهه 1980، تكنولوژى هاى جديد، دنياى رسانه ها را با تغيير و تحول روبه رو كردند. با اين 
دگرگونى، رســانه ها اين توانايى را يافتند كه اطالعات را در سطح گسترده اى منتشر كنند. 
در عصر اطالعات مهم ترين عاملي كه سبب شد رسانه هاي دنيا به سمت چندرسانه اي شدن 
بروند، ناهمگن شدن مخاطبان بود. آنها براي اينكه بتوانند همه مخاطبان را داشته باشند از 
تمام ابزارهاي ارتباطي مانند راديو، تلويزيون، ماهواره، شبكه هاي اينترنتي، چاپ و رسانه هاي 
نوشتاري براي تجاري سازي استفاده  كردند. تنوع در بازار موجب شد تا هم درآمد اين رسانه ها 
باال برود و هم نفوذ و تأثيرگذاري شــان افزايش بيابد. چندرسانه اي ها با افزايش نفوذ و درآمد 

مستقل شدند و اين استقالل آزادي قلم آنها را حفظ كرد. 
اكنون اغلب غول هاي رســانه اي دنيــا در كنار صدها و هزاران شــبكه تلويزيوني كه دارند 
رسانه هاي نوشتاري خود را نيز گســترش داده و همچنان از انتشاراتي هاي بزرگ محسوب 
مي شــوند كه يكي از منابع مالي مهم آنها به شــمار مي رود. صورت هاي مالي رسانه هاي دنيا 
نشــان مي دهد كه با ورود تكنولوژي نه تنها ســهم اقتصادي مطبوعات كم نشــد، بلكه بازار 

جديدي براي حضور و افزايش نفوذ و تأثير آنها فراهم شد.
«برتلســمان اكنون دومين شركت رسانه اي بزرگ جهان اســت كه از سال 1835 ميالدي 
تأســيس شده است و با پيشرفت تكنولوژي اكنون در ميان شركت هاي رسانه اي جهان رتبه 
دوم را دارد. كارل برتلسمان در ابتدا مالك چاپخانه و كتابفروشي كوچكي در شهر گوترزلوه 
آلمان بوده و در ســال 1835 ميالدي بنگاه مطبوعاتي را بنيان نهاد و با گسترش رسانه هاي 
خود و اســتفاده از همه ابزارها، در سال 2011 ميالدي به درآمد 15 ميليارد و 253 ميليون 
يورويي و ســود 612 يورويي دســت يافت و اكنون به دومين شركت رسانه اي موفق در دنيا 
تبديل شده است. برتلسمان با صدها شركت زيرمجموعه انتشاراتي، راديو و تلويزيوني، ناشر 
موسيقي، سخن پراكني (خبري) و با ده ها سازمان بزرگ و كوچك چندرسانه اي زيرمجموعه 

فعاليت مي كند.
در سال 1848 ميالدي نيز نماينده 6 روزنامه بسيار رقابتي نيويورك درباره هزينه هاي باالي 
جمــع آوري اخبار به ويژه از اروپا با تلگراف به توافقي رســيدند كه نتيجه آن به وجود آمدن 
خبرگزاري «آسوشــيتدپرس» بــود. اكنون اين خبرگزاري با 18 روزنامــه و 5 هزار و 700
ايســتگاه راديويي و تلويزيوني در 121 كشور دنيا فعاليت مي كند و اخبار آن در سال 2005
در بيش از هزار و 700 روزنامه و 5 هزار شبكه تلويزيوني و راديويي استفاده شده است. درآمد 
اين خبرگزاري در ســال 2015، 568 ميليون دالر بوده كه يك ميليون و 600 هزار دالر آن 

سود خالص بوده است.
«والت ديزني» هم بزرگ ترين شركت رسانه اي و سرگرمي جهان شناخته مي شود. اين شركت 

گسترده در سال 1923 با تأسيس 
يك استوديوي فيلم سازي كار خود 

را آغاز كرده كه اكنون بيشترين ميزان 
دارد.  را  رســانه اي  شركت هاي  درآمد 

اغلب ايراني ها اين شركت را با كارتن هاي 
آن مي شناســند درصورتي كه بيش از 50

شــبكه تلويزيوني از جمله ABC، شبكه 
ديزني، ASPN و ABC خانوادگي، شبكه 

تلويزيوني فاكس ديزني پــالس دارد و مالك 
14 شــهربازي، صاحب 73 درصد سهام نشنال 

جئوگرافيك است. شركت هاي زيرمجموعه والت 
ديزني نيز پيكچرز، استوديو انيميشن والت ديزني 

پيكسار، مارول اينترتينمنت، مارول استوديو لوكاس 
فيلم، هيولو، ميرامكس، و فاكس قرن بيستم فاكس 
2000 پيكچرز فاكس و ... اســت. اين شركت در 
سال مالي 2019 درآمدي بالغ بر 69 ميليارد و 

57 ميليون دالر درآمد داشته است. 
BBC نيز كه رسانه اي نيمه دولتي خودمختار 
محسوب مي شود و سابقه اي 98 ساله دارد 
شــبكه هاي راديــو و تلويزيوني، خدمات 
فراگير آنالين و وب گاه هاي بي شــماري 
دارد كه با 28 زبان دنيا اطالع رســاني 
درآمدش  يك چهارم  حدود  مي كنند. 
از كمپاني هاي زيرمجموعه به دست 
مي آيد و بقيه آن توسط وزارت امور 
خارجه بريتانيا تأمين مي شــود. 
بودجه ساالنه بالغ بر 4 ميليارد 
و 300 ميليون پوندي آن نيز 
از طريــق هزينــه ماهانه اي 
كه هر يــك از خانواده هاي 
صاحب تلويزيون در بريتانيا 

پرداخت مي شود.»1
بيش از ده غول رســانه اي در 

دنيا مي  توان نــام برد كه همه 
مي كنند  كار  رسانه اي  چند  آنها 

و منابع در آمدي عظيمي را از اين 
طريق نصيب خود و سهامدارانشان 
BBC كرده انــد. برخى از آنها مانند

اسپانســر ثابتي چون دولــت دارند و 
برخى بدون اسپانســر بــا فعاليت هاي 

روزانه خود درآمد كسب مي كنند. 
اكنــون راهي كــه پيش روي رســانه هاي 

داخلي ايران و محلي اســتان همدان است، 
همان راه 50 سال پيش رسانه هاي دنيا است. 

با وجود فضــاي مجازي و فعال شــدن تعداد 
بي شــماري كانال، به وجود آمدن تورم و رشــد 

گراني در هزينه  كرد رسانه ها، كاهش درآمد و پايين 
آمدن فرهنگ مطالعه، از جمله چالش هاي پيش روي 
مطبوعات استان هســتند كه توانايي بازارسازي و 
بازارداري آنها را روزبه روز كاهش مي دهد. مصطفي 
شــيرمحمدي مدير مسئول روزنامه هگمتانه در 
اين باره گفت كــه «با وجود تحريم هاي آمريكا 
عليه ايران، شيوع ويروس كرونا، تورم و گران 

شدن كاغذ، زينك، چاپ و نيروي انساني و 
انباشته شدن مطالبات از بخش هاي دولتي 
و خصوصي، هزار درصد درآمد مطبوعات 
اســتان كم شده و اقتصاد رسانه ها فلج 
شده است. پايين آمدن كيفيت توليد 
به دليل از دســت رفتن نيروي كار 
متخصص نيز نتيجه كاهش درآمد 

مطبوعات است».
وي ادامــه داد: 700 ميليون تومان بدهي 
انباشــته شده 12 ســال اخير، پرداخت 
نشــدن هزينه چاپ 5 ماه گذشــته به 
چاپخانه و عيدي سال 98 خبرنگاران 
همــه گويــاي وضعيــت اقتصادي 

روزنامه محلي است».
خبرگزاري  مدير  مخفي  مســلم 
تسنيم هم گفت: «در 12 سال 
اخير كه رســانه را مي شناسم 
هميشه با مشــكل درآمدي 
ايــن  و  بوده انــد  مواجــه 
مشكل در همدان شديدتر 
اقتصاد  چون  اســت؛  بوده 
خصوصي  بخــش  فعاليت  و 
ندارند  چنداني  قدرت  همدان 
تا از رســانه ها را حمايت كنند. 
اغلب  كاركنــان  كــه  هرچنــد 
خبرگزاري هــا حقوق خــود را از 
مركز دريافت مي كنند اما اين درآمد 
براي خبرنــگاران ناچيز اســت و در 
بخش آگهي و رپرتاژ نيز نتوانســته اند 
به دستاورد خوبي برسند. به همين دليل 
به نظرم خبرنگاران و رســانه ها بايد مورد 
حمايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي قرار 

بگيرند تا وضعيت متزلزل آنها اصالح شود».
وي ادامه داد: «گردش مالي صد ميليون توماني 
ســال 99 اين خبرگزاري وضيت مالي خوبي را 

نشان نمي دهد». 
 مريم شهابي باهر مدير خبرگزاري فارس همدان هم 
با اشاره به تالش شبانه روز خبرنگاران با حق الزحمه 
پايين گفت: «خودگردان شــدن خبرگزاري ها در 
اســتان ها براي درآمدزايي موضوعي اســت كه 
آنها را با مشــكل مالي مواجه كرده و دســت 
آنها را بســته است؛ آنقدر وضعيت اقتصادي 
نامناســب اســت كه نمي توان درباره آن 

صحبت كرد».
بزرگ ترين  همدان پيــام  روزنامــه 
روزنامه اســتان با گــردش مالي 
2 ميليارد تومان در ســال 98، 

هگمتانــه دومين روزنامه اســتان با 
700 ميليــون تومان بدهي، برخي 
خبرگزاري هــا با گردش مالي 40

تــا صد ميليــون تومان گردش 
خوبي  اقتصادي  وضعيت  مالي 
مطبوعــات  پيــش روي  را 

نمي گذارد.
رسانه هاي  فعلي  شــرايط 
و  داخلــي  و  محلــي 
اطالعاتــي كه از ســابقه 
رســانه هاي بــزرگ دنيا 
را  راه  مي آيــد  به دســت 
مطبوعــات  روي  پيــش 
داخلي مي گذارد و نشــان 
مطبوعات  كــه  مي دهــد 
اســتان نيــز بايــد همين 
مســير را براي دستيابي به 
بپيمايند.  درآمــدي  راه هاي 

رســانه هاي چندمحصولي و توليد كاالي 
قابل عرضه (مخاطب پسند) براي دستيابي 

به تجاري ســازي بايد از اولويت هاي رســانه هاي همدان باشد. تربيت نيروي كار متخصص و 
مرزبندي بين كار حرفه اي و غيرحرفه اي نيز يكي از اقداماتي است كه رسانه ها بايد همزمان 
با تجاري سازي انجام بدهند. با وجود تعداد رسانه هاي بي شمار و حق انتخابي كه به مخاطبان 
داده شــده سبب شــده تا آنها به دنبال محتويات خوب باشند و درصورتي كه رسانه اي نتواند 

كاالي مخاطب پسند عرضه كند مخاطبان آن به سمت رسانه هاي ديگر مي روند.
دسته بندي رسانه ها براي برنامه ريزي الزم است. تكليف راديو و تلويزيون مشخص است چون 
در انحصار حاكميت اســت و از طريق بودجه دولتي تأمين مي شــود. مطبوعات نيز با حدود 
6 هزار مجوز در كشــور و 120 مجوز در اســتان بيشــترين تعداد را در بين رسانه ها دارند. 
رســانه هاي اينترنتي يا برخط نيز در گروه ســوم جا مي گيرند. جديدترين گروه نيز فضاي 
مجازي است كه هرشخصي با دارا بودن يك گوشي همراه، هم يك رسانه دارد و هم مخاطب 
اســت. باالترين ميزان هزينه مربوط به مطبوعات اســت كه چاپ، نيروي انســاني و مكان 
بيشترين هزينه را بر آنها تحميل مي كند. پس از آن خبرگزاري ها هستند كه نيروي انساني 
و ســپس امكانات بيشــترين هزينه را براي آنها دارد. شبكه هاي راديويي و تلويزيوني برخط 
هزينه توليد باال دارند و فضاي مجازي بيشترين هزينه اي كه مي كند براي اينترنت است. از 
اين رو رسانه هاي استان بايد در كنار رسانه نوشتاري خود فعاليت گسترده در فضاي مجازي 
كه كمترين هزينه را دارد، داشــته باشند و كانال هاي رســمي  راه اندازي كنند تا كانال هاي 
غيررســمي كه درحال حاضر بخش بزرگي از فضاي مجازي را به دســت گرفته اند از گردونه 
فعاليت خارج شوند. با اين روش تعداد مخاطبان، ضريب نفوذ و درآمد رسانه افزايش مي يابد 

كه آغاز راه تجاري سازي است.
هم پوشــاني رســانه ها براي افزايش قدرت رسانه اي نيز راهكاري اســت كه پيش از اين در 
آشوســيتدپرس براي افزايش قدرت مالي و نفوذ، آزموده شده و آن را از يك روزنامه كوچك 

به غول رسانه اي در دنيا تبديل كرده است.
اين آغاز راه براي دوري رسانه ها از وابستگي به منابع دولتي و به دست آوردن استقالل مالي 
اســت تا آزادي قلم خود را حفظ كنند؛ همان هدفي كه رســانه هاي عظيم دنيا از 100 سال 

پيش آغاز كرده و اكنون با نفوذ و اثرگذاري، بخشي از سياست هاي دنيا را اداره مي كنند.

1. گردش مالي و راهبردهاي افزايش درآمد شركت هاي بزرگ رســانه اي/ يدا... طاقتي احسن دانشجوي دكترا علوم 
ارتباطات
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همدان پيام: تمام 21 ســال گذشــته در روزى چون 17مردادماه 
به مناسبت سالروز شهادت محمود صارمى خبرنگار خبرگزارى جمهورى 

اسالمى كه در شهر مزار شريف افغانستان در يك غروب غم گرفته توسط 
گروه طالبان اتفاق افتاد، مراســم نمادينى در سراسر كشورمان برگزار 

مى شد و از شأن خبرنگاران تجليل به عمل مى آمد. ليكن امسال به دليل 
خطر شيوع بيشــتر ويروس كرونا در اجتماعات اين چنينى، مراسم روز 

خبرنگار هم برگزار نمى شود. بدون شك لغو آئين بزرگداشت خبرنگاران 
ســواى ظلمى كه به مقام شــهيد بزرگوارى چــون صارمى خون نگار 

غربت نشين كه به همراه تعدادى از ديپلمات هاى بى گناه ايرانى در مزار 
شــريف جان عزيز خود را در راه رســاندن پيــام مظلوميت خواهران و 

برادران و كودكان بى دفاع افغان به گوش جهانيان فدا كرد، هيچ همكار 
و همراه خبرنگارى را خســته جان نخواهد كرد، زيرا ما خبرنگاران خود 

را جداى از مردم، دولت و به ويژه فداكاران حوزه پزشــكى و پرســتارى 
كشــورمان كه دغدغه ســالمت عمومى جامعه را دارند، نمى دانيم و در 

را با چنــد خاطره تلخ ثانى آنقدر شــكيبايى داريم تا روزمان 
مربوط و شــيرين از آئين هــاى ويژه روز  خبرنــگار 

نيــم به تمام ســال هاى گذشــته  ا ر بگذ
كنيم!  خاطره نــگارى  قطعــًا و 

همكاران  اكثريت 
و  خبرنــگار 

تمام زحمت كشان بى منت عرصه رسانه اين خاطره مشترك را دارند كه 
چگونه در آن شــكوه و هياهوى جمعيت حاضر در سالن هاى اجتماعات 

روز خبرنگار، لوح تقدير سال ها تالش خود را از دستان قدرشناس مديران 
دريافت مى كردند و سبكبال به آغوش دنياى تنهايى خود بازمى گشتند!

نفرين بر اين كروناى چشم تنگ و سياه دل كه دلخوشى هاى روز و روزگار 
خوش مان را برنمى تابد و خط بطالن بر آرزوهايمان مى كشد. 

يادش به خير آن دوست ديرين و يار روزهاى پرفراز و نشيب سال هاى 
پرحادثه و پرخاطره شهرمان كه حضورش در عرصه رسانه جلوه اى از 

تالش و پايدارى براى معرفى جايگاه راســتين خبرنگاران بود. آقاى 
محمدرضــا عــارف را مى گويم و خدايش يار و مددكارش باشــد كه 

هنوز هم با ســبقه اى 40ساله اگرچه ســال هاى اخير مسئوليتى در 
حوزه تشــكيالتى و خانه مطبوعات نپذيرفته اســت، اما همچنان هر 

كجا و هر نشســتى مدافع حقوق انكارشــده خبرنگاران جوان است. 
او هميشــه مى گفت و اعتقاد دارد، عزت و شــأن خبرنــگار فراتر از 

يك مراســم تشريفاتى اســت. او دغدغه آينده و دوام شغلى فعاالن 
عرصه مطبوعات را داشــته است و شــاهد اين مدعا حفظ همكاران 

در مطبوعه تحت مســئوليت آقاى عارف در تمام ســال هاى فعاليت 
روزنامه مربوطه اســت كه برخى نيز به مرحله بازنشستگى رسيده اند 

ويا با احكام بازنشستگى زندگى مى گذرانند. اين اشاره يكى از همان 
خاطــرات تلخ من در دوران همكارى مشــترك و عزيزان قديمى در 

خانه مطبوعات اســتان است كه چگونه به رغم ميل باطنى، يك سال 
با مديران ارشد استان و متوليان اصلى و فرهنگى حوزه رسانه رايزنى 

مى شــد تا يك مراســم درخور شــأن خبرنگار در روز موعود برگزار 
شــود و تلخى اين نشســت و برخاست هاى جلســه اى، اين بود كه 

چرا بايد خبرنگاران و اصحاب رســانه به عنوان قشــرى شناسنامه دار 
و اصيل در فرايندســازى توســعه همه جانبه جامعه ايرانى، نبايد از 

يك رديف بودجه ســازمانى برخوردار باشــيم و بتوانيم به مشكالت 
ســاختارى خودمان بپردازيم. بدون شــك عامل اصلى نارسا ماندن 

جايگاه واقعى خبرنگاران در جامعه ما اين اســت كه خيلى از مديران 
اجرايى، جايــگاه خبرنگاران را عاريه اى مى بيننــد و مادامى كه اين 

نقيصه بزرگ برطرف نشــود، معلوليت هاى زيــادى به دامن جامعه 
رسانه خواهد چسبيد و قطعًا در چنين شرايطى ضريب شتاب فضاى 

مجازى بــراى دامن زدن به  هاى وهوى و برخى تبليغات مســموم و 
شايعه ســازى، بيشتر از رشــد و توانمندسازى رســانه هاى رسمى و 

شناسنامه دار خواهد بود!!!

روز خبرنگار 
خاطره نگارى
مى كنيم
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مهدى ناصرنژادمهدى ناصرنژاد
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هتل باباطاهر تهران
خيابان سپهبد قرنى، نرسيده به چهارراه سميه، شماره 55 
تلفن: 7-83 00 30 88 - 021 / فكس: 21 05 82 88 - 021
EMAIL: babataher_hotel@yahoo.com

هتل بين المللى باباطاهر همدان
ضلع شرقى آرامگاه باباطاهر

تلفن: 3152 و 3162 و 2 - 80 71 22 34 - 081
فكس: 98 50 22 34 - 081
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