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رویداد

شهروند| همه، از راننــده های تاکسی گرفته تا کاسب ها 
و کارمندها منتظر حرف هــای رئیس جمهوری بودند. مثل 
همیشه انواع گمانه زنی ها درباره آنچه قرار بود رئیس جمهوری 
بگوید داغ بود و حتی بعضی ها پیش بینی هایشان را تا تبدیل 
به شــایعه تقویت کرده بودند اما این بار هم روحانی با لبخند 
همیشگی و خنده های ریز روی صفحه تلویزیون ظاهر شد و 
بیش از هر چیز سعی کرد امید بدهد و از هراس بکاهد و بازار 
نشان می دهد که تا حدی هم موفق بود. او اعالم کرد که حتی 
با وجود رفتارهای آمریکا ایران امروز تنها نیست و گفت: »امروز 
اروپایی ها اعالم کردند که هر شرکتی که با ایران کار می کند اگر 
بخواهد حرف آمریکا را قبول کند و تحریم را قبول کند، اروپا 

آنها را تحریم می کند. ما امروز در جهان تنها نیستیم.«
رئیس جمهوری به ریشــه مشکالت اقتصادی که به گفته 
خودش به ســال ها قبل بر می گردد هــم پرداخت و گفت: 
»عده ای ارز گرفتند و جنس را وارد نکردند یا بخشــی را وارد 
کردند و در بازار آزاد فروختند در نتیجه رانت و فساد ایجاد شد. 
این همزمان شد با اردیبهشت و اعالم خروج آمریکا از برجام.از 
این به بعد توزیع و تخصیــص ارز با نظارت و دقت کامل انجام 

می شود تا شاهد تکرار سوء استفاده ها نباشیم« 
تالش بــرای تزریق امید بــه مردم در حــرف های رئیس 
جمهوری ادامه داشــت، او گفت: »ما به سالمت از این مرحله 
عبور می کنیم اگر متحد باشیم دشمن شکست می خورد. البته 
تحریم از قبل اجرایی شده است. اگر متحدانه با هم کار کنیم، 

خیلی زود آمریکا را پشــیمان می کنیم. زمان تحریم دست 
ماست و به نظر من همه دست به دست هم بدهیم، زود تمام 

می شود.«
حســن روحانی در بخش دیگری از حرف هایش هم سعی 
کرد خیال مردم را بابت بســیاری از امور راحت کند و گفت: 
»مردم از قیمــت آب و برق و حمل و نقل و کاالی اساســی 

مطمئن باشند و تالش ما این است که التهابی صورت نگیرد. 
در مسائلی که دست دولت اســت، دولت نمی گذارد التهابی 
صورت بگیــرد.«  پیش بینی های روحانــی از آینده منطقه 
هم امیدوار کننده بود، او گفت: »امنیت کل منطقه در آینده 
بیشتر می شود و این به دلیل حضور مردم در کشورهای دیگر و 

ایستادگی آنهاست.«

روزنامه نگاری شغل ماست

مهرنوش گرکانی
روزنامهنگار

زندگی و کار خبرنگار نمی تواند از هم جدا باشد و روزنامه نگار 
حرفه ای نمی تواند فقط در ساعت اداری وظیفه داشته باشد و 
زمانی که با یک رخداد روبه رو می شود، بگوید: االن که خسته ام 
یا شیفت کارم نیست! البته بســیار داریم از این خبرنگاران و 
تاریخ اثبات خواهد کرد که عمق و اثر رفتار غیرمتعهدانه بسیار 
زودگذر و بی فروغ اســت. روزنامه نگاری شــغل ماست. خبر 
با زندگی مان عجین شده. نمی شــود روزنامه نگار و خبرنگار 
حرفه ای درد نکشــیده باشد و به این شــغل آمده باشد؛ حاال 
آمده اند تا درد و رنج و دغدغه های مردم را بنویســند و بگویند. 
شاید بسیاری فکر کنند خبرنگاران می نشینند روی صندلی و 
از پشت میزشان خبر می گیرند و کارشان همین است. شاید 
هم باشد اما همیشه اینگونه نیست. خبرنگاران جانشان را کف 
دستشان می گیرند و مانند ســربازان به جنگ می روند، وقتی 
هواپیما سقوط می کند این خبرنگاران هستند که شاید زودتر 
از خیلی از مسئوالن خودشــان را به محل حادثه می رسانند، 
وقتی جایی آتش می گیرد، وقتی چند کشور می خواهند با هم 
قرارداد و پیمانی مهم ببندند، وقتــی زلزله می آید، وقتی دریا 
طوفانی می شود و ... خبرنگاران اول صف هستند. اما حاال دیگر 
انگار مردم خبرنگاران را نمی بینند، نمی دانند چقدر نقششان 
مهم اســت، نمی دانند اگر روزنامه نگاران و خبرنگاران نبودند 
شاید هیچ کس از هیچ چیز خبر نداشت. شاید فضای مجازی 
می خواهد جای خبرنگاران و رســانه ها را بگیرد اما نمی تواند. 
نمی توانند چون هر زمان که اتفاقی مهم در این شهر و دیار رخ 
می دهد، آنقدر در همین فضای مجازی شایعه ساخته می شود 
که نمی توان به کوچکترین حرفشان هم اعتماد کرد. اما خبرنگار 
و روزنامه نگار اگر رسالت کاری اش را بداند و به آن پایبند باشد، 
هیچ گاه کوچکترین خبر غیر موثقی را منتشر نمی کند. خبرنگار 
می داند اگر از راهش کج شــود با جان و مــال و زندگی مردم و 
جهان اطرافش بازی می کند. امــا روزنامه نگاران و خبرنگاران 
دغدغه دارند مثل بسیاری از دیگر مردم. دغدغه های  همه زیاد 
اســت. دغدغه های خبرنگاران و روزنامه نگاران هم زیاد است. 
دوستی را می شناسم که سال هاســت در روزنامه ای در قلب 
تهران کار می کند. در تمام این سال ها خیلی کم پیش آمده که 
حقوقشان را سر وقت بدهند، همین حاال هم چند ماهی است 
حقوقی دریافت نکرده اند. اما مانده اند و کار می کنند. بسیاری 
از روزنامه ها و خبرگزاری ها با توجه به سابقه کاری طوالنی که 
در عرصه رسانه دارند، هنوز خبرنگاران خود را بیمه نمی کنند 
و پرداخت حقوق هایشــان همیشــه با تاخیر انجام می شود. 
اغلب این رسانه های دولتی هستند که خبرنگارانشان را بیمه 
می کنند و حقوقشان تقریبا به موقع است. همین به موقع بودن 
حقوق و بیمه کردن تنها دلگرمی خبرنگاران است که ترجیح 
می دهند به جای فعالیت در رســانه های خصوصی و با آزادی 
بیشــتر، در رســانه های دولتی کار کنند تا حداقل سر هر ماه 
بتوانند حقوقشان را دریافت کنند، نه آنکه مانند برخی رسانه ها 
حقوق های با تاخیر بگیرند یا هر چند ماه یک بار حقوق یک یا دو 
ماه را دریافت کنند. بسیاری از خبرنگاران به دلیل عدم وجود 
امنیت شغلی بارها و بارها مجبور به تغییر شغل خود شده اند. 
تغییر نه به عنوان عوض کردن شغل بلکه مجبور بوده اند تا مکان 
شغل خود را تغییر دهند و با موسسه ای دیگر همکاری کنند. 
در همین بین نیز بســیاری مواقع به اجبار و به دلیل نبود کار، 
بیکار بوده اند یا همکاری حق التحریری با رسانه ها داشته اند که 
در این صورت بیمه ای برای آنها منظور نشــده است و می توان 
گفت که اکثر خبرنگاران سابقه کار متوالی ندارند.در کار ما هیچ 
امنیتی وجود ندارد. هر لحظه ممکن اســت روزنامه را ببندند 
یا برای مطلبی که منتشر شــده است تذکر بگیریم یا جریمه 
شویم.   البته که بسیاری از رسانه ها هم محافظه کاری می کنند 
و برخی حقایقی که مشکلی برای انتشار ندارند  را از مطالب در 
می آورند و منتشر نمی کنند.خبرنگاران کار می کنند و حقوق 
با تاخیر می گیرند، کار می کنند و حقوق بسیار پایینی دریافت 
می کنند، کار می کنند و بیمه نمی شوند، کار می کنند و بازداشت 
می شوند،  کار می کنند و بازخواست می شوند، کار می کنند و 

امنیت شغلی ندارند و ... .

یادداشت

 کشف تیم های تروریستی
 در کردستان و خوزستان  

 سربازان گمنام امام زمان )عج( روز گذشته 
دو اقدام تروریستی گروهک های تجزیه طلب 
و تکفیــری را در کردســتان و خوزســتان 
شناســایی و خنثی کردند. وزارت اطالعات با 
اعالم این خبر افزود: یکی از این گروهک های 
تروریســتی به مقر پلیس شهرستان سقز با 
نارنجکی حملــه کرد که با اطالع رســانی به 
موقع و هوشــیاری نیروی انتظامی خسارتی 
در بر نداشت. سربازان گمنام امام زمان )عج( 
در اداره کل اطالعات کردســتان و خوزستان 
ضمن دســتگیری شــش نفر از عناصر این 
تیم های تروریستی از آنها هفت عدد اسلحه 
کالشینکف، سه قبضه سالح یوزی، ۱۷ قبضه 
کلت کمری، هشت نارنجک، دوربین دید در 
شــب و مقادیر قابل توجهی مهمات کشف و 
ضبط کردند. براساس اســناد به دست آمده 
این تیم های تروریســتی به دنبال انجام چند 

عملیات در شهرهای مرکزی کشور بودند. 

از گفت وگوی تلویزیونی رئيس جمهوری چه برداشت هایی می توان کرد؟

5 نکته امیدوارکننده در حرف های روحانی

هفته هـای  در   شـهروند  روزنامـه 
اخيـر در شـکل و محتـوا متحـول 
و  نظـرات  از  را  مـا  اسـت.  شـده 
 انتقـادات خـود بی نصيـب نگذارید 
و بـا مـا از طریـق شـماره پيامـک 
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حجت االسالم سیدمحمود علوی، وزیر اطالعات در نشست شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: اعتبار بین المللی آمریکا با خروج از برجام زیر سوال رفته و ترامپ قافیه را باخته است. ترامپ باید 
بداند که مردم مقاوم و همیشــه بیدار ایران ساده نیستند که فریب نقشه های شوم و بازی های کودکانه 
دولتمردان آمریکایی را بخورند. ترامپ حتی اگر به برجام هم برگردد باید هزینه بدعهدی و پیمان شکنی 
دولت آمریکا را پس بدهد و مطمئن باشد که امکان مذاکره با عهدشکن در شأن ملت بیدار ایران نیست. 

ایران هیچ اعتمادی به مذاکره با دولت آمریکا ندارد.

وزیر اطالعات:

 ایران 
 هیچ اعتمادی
به مذاکره با دولت 
آمریکا ندارد
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 صداوسیما نمایندگان را 
متهم به شومن بازی می کند 

فرهاد تجری  عضو هیأت 
رئیسه کمیسیون اصل 90 
مجلس: روز شنبه در برنامه 
خبری شــبکه دو بررسی 
مناطــق آزاد در مجلس با 
ادبیات مغرضانه به تمسخر گرفته شــد. این برای 
چندمین بار است که یکی از برنامه های صداوسیما 
خارج از موازین، بررسی های کارشناسی دولت و یا 
مجلس را مغرضانه گزارش می دهد و نمایندگان را 

متهم به شومن بازی می کنند. 

در جریان نامه فرمانده سپاه به ترامپ 
نبودم

بهرام قاسمی، سخنگوی 
وزارت خارجــه: در بخش 
دیپلماســی و دیپلماتیک 
کشــور یک نگاه واحدی در 
مــورد مســائل جهانی و 
منطقه ای وجود دارد و سیاست خصمانه و تحریمی 
آمریکا تا حد بســیاری عامل وحدت نظر مقامات، 
نخبگان و آحاد جامعه شده است. در تصمیم گیری ها، 
نهایتا و قطعا بخش های مختلف نظام در یک نقطه 
مشــخص با هم به یک وحدت نظــر و همفکری 
می رســند و این نقطه همان مصالح مردم  و منافع 
جمهوری اسالمی ایران است. در جریان نامه فرمانده 

سپاه به ترامپ نبودم.

  ربیعی می تواند به  روند غیرقانونی 
استیضاح اعتراض کند

نیکزادی  حبیب  اهلل 
بم:  نماینده مــردم   پناه، 
اســتیضاح یکی از ابزارهای 
قانونی مجلس و نمایندگان 
اســت و وزرا می توانند در 
صحن حاضر شوند و از خودشــان دفاع کنند. آقای 
ربیعی می تواند برای این نکته اعتراض کند و معاون 

حقوقی وی می تواند آن را پیگیری کند. 

 به عنوان وکالی مردم
 از بیت المال حفاظت کنیم 

 ، کواکبیان  مصطفی 
نماینده مجلس:  متاسفانه  
در کمیسیون عمران گفته 
شــده بــود کــه تحقیق و 
تفحص از شهرداری به دلیل 
اینکه در رأی گیری ۸ به ۸  مســاوی شــده است، 
بنابراین ما نمی توانیم بر اساس آیین نامه بگوییم که 
تصویب شده است. اهمیت این موضوع تا جایی است 
که فرق نمی کند، بررسی آن در زمان شهردار قبل یا 
فعلی صورت بگیرد، چرا که ما به عنوان امنای ملت و 
وکالی مردم، وظیفه داریــم از بیت المال حفاظت 
کنیم و اگر سر ســوزنی تقلب صورت گرفته باشد، 

نسبت به آن حساسیت به خرج دهیم.

سه به یک

نخستین گفت وگوی زنده روحانی بعد از انتخاب از سوی 
مردم،  با هدف توضیــح ماموریت صــد روزه او تدارک دیده 
شد. از آنجایی که همیشه چند ســاعت قبل از شروع برنامه 
رئیس جمهوری، مجری این برنامه معرفی می شود تا حرف 
و حدیث ها به حداقل برســد، کمی مانده به شــروع برنامه، 
وقتی که همه انتظار شــنیدن نام مرتضی حیــدری را برای 
بار چندم داشتند، اسم ســه نفر به عنوان مصاحبه کننده  با 
رئیس جمهوری اعالم شــد. محمدرضا شهیدی فرد که آن 
موقع به خاطر برنامه های »پارک ملت« و »مردم ایران سالم« 
چهره شناخته شده ای بود در کنار ندا سپانلو و محمود احمدی 
افزادی رو به روی رئیس جمهوری نشســتند. این خالقیت 
مدیران تلویزیون خیلی هم جواب نــداد و هماهنگ نبودن 
مجری ها با هم، لبخندهای بی موقع شــهیدی فرد و پررنگ 
بودن این سوال که »اساســا چرا سه نفر؟« باعث شد که این 

تجربه خیلی شیرین نباشد و دیگر تکرار نشود.
جنجال انتخاب  مجری

یک ســال بعد از مصاحبــه تیمی مجریــان تلویزیون با 
رئیس جمهوری، اعالم شد که تیم علی اکبر عبدالرشیدی و 
سودابه حسنی دخت اجرای گفت وگوی زنده رئیس جمهوری 
را بر عهده گرفته اند. چند ساعت مانده به برنامه اسم هر دو نفر 
خط خورد و برنامه با یک ساعت تاخیر آن هم با حضور سونیا 

پوریامین و کاظم روحانی نژاد روی آنتن رفت. بعدها یک منبع 
مطلع در ریاست جمهوری درباره تاخیر در پخش گفت وگوی 
زنده روحانی به ایسنا گفت که چند ساعت قبل از شروع برنامه، 
از دفتر رئیس جمهوری اعالم شد که خانم پوریامین نیز حضور 
داشته باشد و مصاحبه با دو مجری برگزار شود که صداوسیما 
به این دلیل که این معرفی دیرهنــگام بوده، آن را نپذیرفت. 
اما سرانجام بعد از یک ساعت که از زمان اعالم شده برای این 
گفت وگو می گذشت، با توافق طرفین، مسئوالن صداوسیما 
 قبول کردند که هــر دو مجــری در گفت وگو بــا روحانی 

حاضر شوند. 
گفت وگو بدون هماهنگی

نام حســن عابدینی هم در فهرســت مجریانــی که در 
گفت وگوی تلویزیونی حسن روحانی با مردم شرکت کرده اند، 
به ثبت رسیده است. او سال ۹۴ همراه با ندا سپانلو اجرای این 
برنامه را به عهده گرفت. مصاحبه عابدینی با روحانی چالش 
خاصی نداشت و حرف و حدیثی درست نکرد، اما گفت وگوی 
او با رسانه ها بعد از این برنامه سر و صدا به راه انداخت. او در این 
گفت وگوها اعالم کرده بود که پیش از مصاحبه هیچ هماهنگی 
با رئیس جمهوری صورت نگرفته و ســواالت به هیچ وجه در 
اختیار او و اطرافیانش قرار نگرفته است؛ موضوعی که خیلی ها 

نتوانستند آن را باور کنند و به عابدینی حمله کردند.
باز هم حیدری

اسم مرتضی حیدری به عنوان مجری گفت وگوی 

زنده رئیس جمهوری با مردم در سال 95 نوید یک 
چهره تکراری در برابر رئیس جمهوری را می داد اما 
کمی بعد از اعالم نام او، یک اسم دیگر هم به عنوان 
دومین مجری گفت و گــوی رئیس جمهوری اعالم 
شد: »المیرا شــریفی مقدم«. اگرچه این بار چهره 
جدیدی به عنوان مجری حضور داشت اما برنامه در 

معمولی ترین حالتش روی آنتن رفت. 
گفت وگوی حاشیه دار

انگار عادی و بدون چالــش بودن گفت وگوهای 
زنده رئیس جمهوری باالخره دل مســئوالن صدا 
و ســیما را هم زد، امــا این بار خبــری از راه های 
محیرالعقول مثل انتخاب ســه مجری نبود بلکه 
قرار شــد که مجری بــه اصطالح ســر و زبان دار، 
مجری گــری برنامه را به عهده بگیــرد یعنی رضا 
رشــیدپور؛ کســی که با تکه انداختن به این و آن 
و اجرای حاشــیه دار برنامه حاال خورشید به نظر 
می رســید این ظرفیت را دارد کــه گفت وگویی 
متفاوت بــا رئیس جمهــوری رقم بزنــد. اگرچه 
بعــد از ایــن برنامه خیلی هــا اعــالم کردند که 
توقعشان برآورده نشــده اما حاال با گذشت مدتی 
از آن گفت وگــو بایــد منصف بــود و اعتراف کرد 
که رشــیدپور تمام تالشــش را کرد کــه حداقل 
ســوال هایش را با لحنــی غیر اداری بپرســد اما 
انتقادها از بلوز مشــکی یقه اسکی و کت دانه برفی 
 که پوشــیده بــود هزار ســال دیگر هــم پابرجا 
 خواهد بود. شــاید حاشــیه هایی که گفت وگوی 
رئیس جمهوری با رشــیدپور داشــت یا شــرایط 
حساس مملکت باعث شــد که مدیران تلویزیون 
نخواهند اســترس مجری را داشته باشند و باز هم 
اجرا را دادند دست حیدری که مثل همیشه آرام، 

با لبخند، محترمانه و... کار را برایشان دربیاورد.

تمام کسانی که تا امروز به عنوان مصاحبه کننده روبه روی رئيس جمهوری نشسته اند، حاشيه هایی داشته اند

همهمجریانرئیسجمهوری
طی 20 سال گذشــته، گفت وگوی مســتقیم رئیس جمهوری با مردم از طریق تلویزیون فراز و نشــیب های زیادی داشته اســت. این اتفاق نخستین بار در زمان 
ریاســت جمهوری محمد خاتمی افتاد؛ آن هم به این شــکل که رئیس جمهــوری به صورت تلفنی با عده ای از مــردم صحبت می کرد و ایــن گفت وگو از تلویزیون 
پخش می شــد. بعد از او، چندباری محمود احمدی نژاد بــه تلویزیون آمد و هر بــار هم یک نفر روبه روی او نشســت: مرتضی حیدری. آن قــدر حیدری به عنوان 
مجری گفت وگوهای احمدی نژاد انتخاب شــد که دیگــر تصور مجری دیگــری در برابر رئیس جمهوری برای بیننــده تلویزیون غیر ممکن شــد. همزمان انواع 
و اقســام انتقادها به حیدری می شــد که چرا این قدر منفعل اســت و با لبخند همیشــگی و محبت آمیز به رئیس جمهوری نگاه می کند. با شــروع دولت یازدهم 
 هم تعداد برنامه های موســوم به »گفت وگوی زنده رئیس جمهوری با مردم« بیشــتر شــد و هم مجری ها رنگارنگ تــر، حتی پای مجریان زن هم بــه این برنامه ها

 باز شد.


