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به نخبگی
قانع نباشید

رهبر معظم انقالب در دیدار
مدال آوران المپیادهاى علمى

و اعضاى تیم ملى والیبال جوانان: 

يادداشت

حاشيه  نوي�

من هم جاى مزدك بودم هیجان زده نمى شدم 

در حاشیه عذرخواهى رئیس بنیاد مستضعفان از اتفاقات دانشکده خبر

قانون تلنگر بزند بهتر نیست؟

امیر عبودزاده| «ما متاسفیم که ایشان رفته، ولى واقعا 
رفتن ایشان دلیل نبودن کار اساسى در حوزه ورزش نیست. 
این یک اشتباه استراتژیک است که آقاى میرزایى مرتکب 
شد و به هیچ وجه به صالح نبود که ایشان چنین تصمیمى 
بگیرد، آن هم در شــبکه اى که عنادش با مردم ایران روشن 
اســت. کســى که مى خواهد ترویج کند تفکــر وهابیت و 
عربستان ســعودى را و در چنین موقعیتى. این از فهم کم 
سیاسى ایشان است، به خاطر این که اصال آدم سیاسى نبوده 
است. ما عالقه مند به این هستیم که مزدك میرزایى به سر 
کارش برگردد و شــرایط کارى هم کامال براى ایشان فراهم 
است.» اینها صحبت هاى معاون سیماست درباره گزارشگر 
مهاجرت کرده و مشهور ورزشــى. حرف هایى که مشخصا 
از روى عقالنیت و آینده نگرى بیان مى شوند و معلوم است 
که میرباقرى به عنوان یک مدیر، خیر کارمندان زیردست و 
مجموعه اش را مى خواهد. اما من اگر جاى مزدك میرزایى 
بودم، براى اطمینان به این صحبت ها و برگشــتن وسوسه 
نمى شدم. کسانى که باید هواى مزدك را داشته باشند و قدر او 
را بدانند، رسانه ملى و مدیرانش نیستند. گرچه مدیران رسانه 

ملى هم رفتار محبت آمیزى با نیروهاى حرفه اى شان ندارند 
که اگر داشتند مزدك هواى رفتن به سرش نمى زد. اما پس 
از رفتن او موجى از حمالت بى رحمانه در فضاى رسانه اى و 
مجازى کشور ایجاد شد که نشان مى داد عده اى تنها به دنبال 
انگ زدن و انتقام گیرى اند و نگاه شان شباهتى با نگاه انسانى 
آقاى میرباقرى ندارد. مزدك میرزایى و امثال او اگر برگردند، 
با این فضا مواجهند که به جاى نگاه به شایســتگى و تالش 
براى انگیزه دادن به نیروهاى توانا تنها بــه دنبال تاراندن و 
منزوى کردن غیرخودى ها هستند. با این وجود چرا مزدك 
میرزایى باید تصور کند که فرش قرمزى براى او پهن شــده 
است. همین حاال اگر خبر برگشتن او منتشر شود، بسیارى 
چنگ و دندان نشــان خواهند داد و او را الیق شــدیدترین 
تنبیهات خواهند دانست. کســانى که در چند روز گذشته 
بزرگترین اتهامــات را به او زدنــد، او را خائن و  وطن فروش 
و پول پرســت خواندنــد. درحالى که اهالى رســانه و حتى 
شناخته شده هاى صداوســیما گواهى مى دادند که مزدك 
میرزایى تا چه اندازه سالم و شریف و ماخوذ به حیا بوده است. 
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احتماال در خبرها ماجراى پلمپ موقت دانشــکده خبر 
و ســپس توییت رئیس بنیاد مســتضعفان را خوانده اید. 
در آســتانه روز خبرنگار، پرویز فتاح در گفت وگویى با ایرنا 
ضمن عذرخواهــى از رفتار صورت گرفته با دانشــجویان و 
عوامل دانشــکده گفته: «خیلى روشــن مى گویم که اینها 
ماموریت داشتند بروند یک تلنگرى بزنند... ممکن است که 
[دانشجویان] دلخور شده باشند ولى عده اى پیغام را گرفتند 

و از این جهت خواستم پیغام را به آنها بدهم.»
همه بشدت خرســندیم که کســى امانتدار دارایى هاى 
مملکت باشــد که بتواند از حق و حقوق مردم دفاع کند، با 
کسى مماشات و سازش نکند و جلوى دست هاى پشت پرده 
و رانت خوارى را بگیــرد. این قضیه به خصوص در مجموعه 
متمول و پرامانتى چون بنیاد، بیشتر مشهود و مشخص است. 
ولى در همان قانونى که براساس آن، جناب فتاح به ریاست 
بنیاد منصوب شده و وظایف قانونى مشخصى دارد، وظیفه 
گوشمالى دادن یا تلنگر زدن هم مشخص شده و قانونگذار 
آن را به عهده نهاد دیگرى گذاشته. به اعتقاد بسیارى، یکى 
از مشــکالت ما همین اســت که هرکس در هر جایى که 
احساس مى کند، تصمیم مى گیرد گره را با دندان باز کند و 
یک جور خالقانه تلنگر بزند؛ یکى اسلحه مى برد داخل حمام 

تا همسرش را با خوِد تلنگر مواجه کند، االن متهم به قتل و در 
انتظار بخشش ولى دم است. یکى دیگر با شریکش دعوایش 
مى شــود، چاقو مى برد که فقط تلنگرى بزنــد، ولى تلنگر 
به جاى بدى خورده و االن در زندان اســت و منتظر دادگاه. 
آن یکى براى تلنگر اسید خریده، ولى االن زندگى چند نفر 
را با بحران مواجه کرده و فرارى است. اینها قیاس مع الفارقى 
است با آن چه در دانشــکده خبر اتفاق افتاد، ولى روح تلنگر 
در همه شان جارى است. از قانونمندها بیشتر توقع است که 
حواس شان به حدود و ثغور قانون باشد، بدانند که براى هر 
کارى (از تذکر گرفته تا تلنگر، از هشدار گرفته تا گوشمالى، 
از ارســال پیغام گرفته تا اجراى احکام قضائى) وظیفه هاى 
مشخصى در قانون و البته عرف وجود دارد و باید راه درست را 
براى هر کدام انتخاب کرد؛ تلنگر را به تلنگرزن سپرد، ارسال 
پیغام را به رسانه ها و اجراى قانون را به ضابط قضائى و قانونى. 
اگر این روش ها از طریق الگوهاى جامعه تبلیغ شود، شاید 
فردا روزى هر کس براى حل مشکالتش تنها به ذهن خود 
متکى نباشــد و راه هاى بهترى پیدا کند. عذرخواهى آقاى 
فتاح و قول حل مشکالت دانشکده خبر، خبر خیلى خوبى 
است براى اصالح امور. جلوى آفت را از هرکجا بگیرى منفعت 

است...
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يادداشت ۴يادداشت ۳يادداشت ۲يادداشت يک

روز خبرنگار را به
دیپلمات ها تبریک مى گویم!

براى خواندن هم
پول بدهیم!

کاش من هم
«لینزى» بودم

هنوز مى شود
تاثیرگذار بود؟

اسماعیل رمضانى
مدیرمسئول

خبر تلخ و گزنده بود. در روزهایى 
که براى دریافــت تازه ترین اخبار، 
هنوز تلویزیون چشم امید همه ما 
بود؛ شــنیدن خبر شهادت جمعى 
از اعضاى کنسولگرى ایران در مزار 
شریف به دســت نیروهاى طالبان 
از چارچوب گیرنده هــاى رنگى و 
سیاه وسپید و خشم ناشى از آن به 
یک خاطره جمعى در میان ایرانى ها 
تبدیل شد. هشت دیپلمات و یک 
خبرنــگار ایرانى در ایــن حادثه به 
شهادت رســیدند و یاد ونام شان در 
تاریخ معاصر ایــران زمین جاودانه 

باقى ماند.
از 17 مرداد 1377 مدتى نگذشت 
کــه زمزمه هایى بــراى نام گذارى 
این روز به نــام روز خبرنگار پیچید. 
شــهید محمود صارمى، خبرنگار 
خبرگزارى جمهورى اسالمى ایران 
در آن روز کذایى جانش را از دست 
داد و به همین واسطه هم سرانجام 
یک سال بعد این روز به نام خبرنگار 
کلید خورد. اما از همان زمان تاکنون 
همیشه یک سوال اساسى در ذهن 
من شکل گرفت که چرا روز خبرنگار 
و چرا روز دیپلمات، نه؟ مگر هشت 
نفر از دیپلمات هایمان را از دســت 
ندادیم. مگر آنها سربازان، مدافعان 
و نمایندگان مــا و منافع ملى ما در 
ســرزمین هاى همسو و غیرهمسو 
نیســتند؟ چرا در یــک حادثه اى 
که قریب بــه اتفاق شــهدایش را 
دیپلمات هاى کشــورمان تشکیل 
مى دادند، آن روز باید به نام خبرنگار 

در تاریخ ثبت شود؟
نداشــتند  روزى  خبرنــگاران، 
و هرچه بــود زورشــان در محافل 
عمومى و خصوصــى چربید تا 17 

مرداد، روز خبرنگار شود. 
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مریم شکرانى
دبیر سرویس اقتصاد

ما دیگر نه روزنامــه مى خوانیم، 
نه خبرگزارى و ســایت رســمى را 
مى بینیم و نه عالقه اى به تماشاى 
تلویزیون داریم! ما اخبار و گزارش ها 
را از تلگــرام و اینســتاگرام دنبال 
مى کنیم... وقتى مى گویم خبرنگارم، 
بارها و بارها این جمالت را مى شنوم 
و جالب است که بدانید گاهى همین 
افــراد گزارش هاى خــودم را برایم 
فوروارد مى کنند. گزارش هایى که 
هیچ ردپایى از اسم و هویتم ندارند. 
نه اسم و هویت خودم و نه رسانه ام... 
بــراى خیلى ها توضیــح مى دهم 
این مطالبى را که در اینســتاگرام 
و تلگرام دست به دســت مى کنید، 
مطالبى است که ما نوشته ایم. همین 
خبرنگارهایى کــه مى گویید دیگر 
رسانه شان را دنبال نمى کنید. اینها 
را ما نوشــته ایم، ولى چون در ایران 
قانونى به نام کپى رایت وجود ندارد، 
به راحتى گزارش هاى ما بى هویت 
مى شود و دست به دست مى چرخد. 
خوب است که بدانید در کشورهاى 
پیشــرفته جهان به ازاى استفاده و 
بازنشر آثار دیگران باید پول بدهید، 
امــا در ایران هرکســى به خودش 
اجازه مى دهد بدون اجازه رسانه ها، 
مطالــب دیگران را منتشــر کند و 
نه تنها این کار را انجام دهد که حتى 
اسم و هویت پدیدآورنده و مالک اثر 

را هم حذف کند. 
قسمت دردناك تر ماجرا این است 
که خیلى ها انتظــار دارند خبرنگار 
مجانى بنویسد و اطالع رسانى کند. 
آنها مى گویند کــه خبرنگار نباید 
پولکى باشــد! بله خبرنــگار نباید 
پولکى باشد، اما خبرنگار فتوسنتز 
نمى کند و زندگى او هم مانند همه 

شما خرج دارد.
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الناز محمدى
دبیر سرویس جامعه

«ایــن، کار من اســت»، کتابى 
است نوشــته لینزى آداریو، عکاس 
آمریکایــى کــه چنــدى پیش به 
فارسى ترجمه شده؛ کتابى جذاب و 
درخشان که خواندنش مایه حسرت 
هر خبرنگارى مى تواند باشد. لینزى 
آداریو، عکاس خودآموخته که از هیچ 
شــروع کرد و حاال تبدیل به عکاس 
جنگــى معروفى شــده، با مجالت 
معتبرى مانند تایم همکارى مى کند، 
با عکس هایش از جنگ افغانستان، 
عــراق، تحــوالت لیبى و... اســم 
درکرده و حاال بیشــتر درباره زنان و 
مسائلشان عکاسى مى کند. تجربه ها 
و شرایطى که لینزى در آنها عکاسى 
کرده، فوق العاده است؛ شاید از نظر 
بعضى «فوق العاده»، کلمه اى باشد 
شگفت آور براى موقعیت هاى جذاب، 
خوب و شرایطى که قرار است به آدم 
خوش بگذرد؛ اما آنها که خبرنگارند 
و خبرنگارى، عشقشــان اســت تا 
شغلشان و به قول سیروس على نژاد، 
روزنامه نگار قدیمــى مجذوب آنند 
نه مرعوبــش، شــرایط فوق العاده، 
شرایطى سخت است؛ شرایط جنگى 
است، موقع بحران است، وقتى است 
که قرار است خبرنگار بعد از سیل و 
زلزله هاى مهیب، قبل از آن که حتى 
مسئوالن از راه برسند، برسد باالى 
سر مرده ها و سعى کند از ضجه هاى 
بازماندگان و اندوهى که از خرابه ها 
بیرون مى زند، غمــش نگیرد. براى 
همین هم است که وقتى خبرنگارى 
کتاب لینزى آداریــو را مى خواند، با 
کلمه کلمه اش آن قدر به وجد مى آید 
و آن قدر دلــش مى خواهد جاى او 
باشد که با کمى چاشنى حسادت، 
امکان ندارد با خودش نگوید: «کاش 

من جاى او بودم.» 
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محمد باقرزاده
روزنامه نگار اجتماعى

«من پس از عمــرى روزنامه نگارى 
بــه ایــن نتیجه رســیده ام کــه در 
کشــورهایى مانند ایران روزنامه نگار 
دو بار بایــد زندگى کند و بــار اول نه، 
بلکه بــار دوم به روزنامه نــگارى روى 
آورد. براى این که در کشــور ما علوم 
به ویژه درس هاى تاریخ به درســتى به 
دانشــجویان و دانش آموزان منتقل 
نمى شود و جوان ها معموال از تاریخ و 
گذشــته و بیش از آن از زیر و بم زمانه 
و نقش هاى عجیــب روزگار بى اطالع 
هستند و کســى که از تاریخ بى اطالع 
است، نمى تواند داورى درستى درباره  
وقایع روز داشته باشد و اگر همه چیز را 
کج و معوج نبیند، بى تردید آرمانگرایانه 
خواهد دید و درباره  حال و آینده درست 
نخواهد اندیشــید»؛ این ایده یکى از 
یادداشت هاى «ســیروس على نژاد» 
را من بــه شــیوه اى کاریکاتورگونه 
زیسته ام، یعنى حاال که امکان دوباره 
زندگى کــردن وجود نــدارد، همین 
زندگى را دو بخش کردم و بخش اول را 
به هرچیزى غیر از خبرنگارى اختصاص 
دادم. کاریکاتورگونــه، چــون بخش 
اول ربطى بــه پیش نیازهاى زندگى 
خبرنگارى ندارد و به سختى مى توان 
کوچکترین ارتباطى بین مهندســى 
مکانیک و روزنامه نگارى پیدا کرد. حاال 
که بحث به این جا رسیده و روز خبرنگار 
هم هســت و از من هم دیگر ســنى 
گذشته اســت، اجازه دهید خاطره اى 
هم تعریف کنم: «همین پارسال براى 
کار خبرى به زاهدان سفر کردم و بعد از 
مدت ها سرى به دانشگاه محل  تحصیلم 
زدم. اســتاد پایان نامه ام در همان اتاق 
کوچکش نشســته بود و دانشجویى 
هم دقیقا روى همــان صندلى اى که 
من دوسال آزگار را نشسته و یادداشت 

مى کردم، نشسته بود. 
ادامه در صفحه 9

   صفحه 4

گزارشى در مورد سریال تکرارى آتش سوزى  جنگل هاى 
زاگرس که امسال هم دامن درخت  ها را  گرفته است
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اجبارى در کار نبوده است
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   صفحه 8

 «بررسى ویژگى هاى گزارشگران 
ورزشى» در گفت و گوى 

«شهروند» با موسس   شبکه   سه  
امان از فریادهای

«توی دروازه»ای! 
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