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فضای مجازی روزنامه های دنیا 
را تعطیل نکرده است
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تنها راه مقاومت، ماندن است
فلسطینیهاچگونهخودرابرایالحاقآمادهمیکنند
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هادی حیدری
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یادداشت

شماره  دوهزارمین  انتشار 

روزنامهنگار
هادیخانیکی

روزنامه شهروند با همه فراز و 
خوشی  خبر  فرودهایش 
است. هر نشانه ای از استمرار 
روزنامه و روزنامه نگاری در ایران نشانی از تالش، گران جانی و امید 
دارد. پس باید این نشانه حیات را به دست اندرکاران، خبرنگاران و 
تبریک  »شهروند«  خوانندگان  و  نویسندگان  روزنامه نگاران، 
گفت. اکنون می توان »شهروند« را در قامت روزنامه ای دید که 
می خواهد اجتماعی باشد و به این سبب میدان را برای دیدن 
می کند.  باز  اجتماعی  روزنامه نگاری  الزامات  و  مبانی  اهمیت 
روزنامه نگاری اجتماعی اکنون در جهان و ایران دارای سبک و ژانر 
اجتماعی  حوادث  و  آسیب ها  از  روایتی  تنها  است؛  مشخصی 
اجتماعی  روزنامه نگاری  نمی ماند.  غافل  آنها  از  اگرچه  نیست، 
روایت همه آن چیزهایی است که در متن اجتماع و حتی در زوایای 
پنهان آن، در گوشه و کنارها در جریان است و نگاه کانونی آن به 
غیرمستقیم  و  مستقیم  قاب بندی اش  و  شکل  است.  جامعه 
سوق  اجتماعی  مسائل  باب  در  تأمل  و  تمرکز  به  را  مخاطبان 
، اولویت دادن به سوژه های اجتماعی و  می دهد. به این اعتبار
زندگی  در  یا  بنیادین  به صورت  مردم  که  مسائلی  کردن  پررنگ 
روزمره خود با آنها روبه رو هستند، ازجمله اهداف اصلی این نوع 
روزنامه نگاری است. از مردم و به زبان مردم نوشتن و مردم را در 
بارزترین  از  یکی  دادن،  مشارکت  راه  حل  یافتن  و  مسأله  فهم 
ویژگی های روزنامه نگاری اجتماعی است. روزنامه نگاری اجتماعی 
. تالش می کند مسائل  هم مسأله بنیاد است، هم راه حل  محور
نه تنها  و  ح  مطر هست،  که  واقعی  اندازه  همان  در  را  اجتماعی 
نخبگان بلکه شهروندان را در این روایت خود دخیل و سهیم کند 
و بر پایه این فهم انتقادی، راه حل ها را صرفا در زبان و قلمرو رسمی 

و حاکمیتی محدود نکند. 
صفحه5 ادامهدر

بایدهاونبایدهایروزنامهنگاریاجتماعی

یادداشت

وقتی به گستره فعالیت های 

روزنامهنگار
سعیداصغرزاده

باید  می نگری،  هالل احمر 
از  تا  کنی  باالتر نگاه  از  قدری 
مطلع  آن  عمق  و  وسعت 
و  انسان دوستی  پهنه  آنقدر  که  است  این  واقعیت  شوی. 
صلح طلبی وسیع شده که در محدوده مرزها نمی گنجد و آنقدر 
آوای مظلوم در جهان زیاد است که هر چقدر برای کمک به آنها 
از  یکی  سو،  دیگر  از  است.  کم  بنویسی،  آنان  از  و  کنی   تالش 
سرمایه  عنوان  به  که  اجتماعی  انسجام  در  مهم  مولفه های 
نیروهای  فعالیت  می شود،  برده  نام  آن  از  اجتماعی  ارزشمند 
دارای  که  است  مختلف  زمینه های  و  بخش ها  در  داوطلب 
معیارهای انسانی اند و هدایتگری اصولی آن برکات زیادی با خود 
یادآوران  و  اجتماع  گزارشگران  که  به همراه دارد. پیشقراوالنی 
آسیب های حاصل از حوادث طبیعی و غیرطبیعی اند. شاید از 
همین روست که این روزها جامعه شناسان و روانشناسان از پی 
حوادث متعدد، در تکمیل و تأیید نقش امدادگران و نیروهای 
خدوم به مدد می شتابند و چرخه اصالح و امداد و ترمیم روز به روز 
می طلبد:  قوی  ارتباطی  راه  یک  که  چرخه ای  می شود.  کامل تر 
رسانه ای تخصصی و هدفمند. همین نکته را خاویر کاسیانوس؛ 
بین المللی  فدراسیون  اقیانوسیه  و  آسیا  منطقه ای  مدیر 
خ و هالل احمر، به ما روزنامه نگاران گوشزد می کرد؛ با  صلیب سر
توجه به چالش هایی که در جهان امروز وجود دارد، ارایه خدمات 
کمک، حمایت و فعالیت اصحاب رسانه  بشردوستانه بدون 
میسر و ممکن نخواهد بود. به گفته او، ما می توانیم سه نقش 
نقش  شویم:  قایل  بشردوستانه  خدمات  در  رسانه ها  برای 
ملی،  جمعیت های  که  است  فضایی  فراهم کردن  و  حرفه ای 
راحت تر بتوانند وارد عملیات های میدانی شوند و خدمات خود را 

به افراد آسیب دیده ارایه کنند. 
ادامهدرصفحه4

رسانه،داوطلبیووظایفاجتماعیما

سرزمینشانکردهاست بهخروجاز هرجایدیگریمجبور ،فلسطینیهایساکندرهاردنرابیشاز رژیماشغالگر
جامعهبینالمللینبایدماراتنهابگذارد

تعطیلی شرکت های 
 واسطه ای و سرانجام
 یک پرونده  قضائی 

اعالمکرد: رئیسجمعیتهاللاحمر 11 حه
صف

 14 تا 20 درصد تهرانی ها 
مبتال به کرونا شده اند

 فیفا، فوتبال ایران را
ثروتمند می کند؟

بیشترینشیوعکووید-19
درمنطقه4

اگرمدیرانفدراسیونراهیبرایدورزدنتحریمهاپیداکنند
فدراسیون آیندهاینزدیکمیتوانندحدود80میلیاردتوماناز در
جهانیدریافتیداشتهباشند
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 ما برای آن که
 شهروند 2000 تایی شود
خون دل ها خورده ایم...!
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مطبوعات این روزها حال خوشی 

سخنگویدولت
علیربیعی

حال  ناخوشی  میزان  به  ندارند. 
با  رسانه های  و  مطبوعات 
مرجعیت  آرام  آرام  مسئولیت، 
ج  خبری و متاسفم که مرجعیت سرگرمی هم در حال کوچ به خار
و  رفتارها  مرتبطه،  ظروف  به  شبیه  جامعه ای  در  طرفی  از  است. 
کنش های بعضا نامناسب در همه عرصه ها قابل مشاهده است. 
مصیبت های غیراخالقی وارده به برخی از رسانه ها ما را هم متاثر 
ساخته است. من فکر می کنم مسیر درست سرپا نگه داشتن و 

تقویت کردن رسانه های کاغذی ما با هر میزان تیراژ است.
روزنامه در فضای مجازی هم  از  از وقتی خبر تحلیل و مطلبی 
ح می شود رنگ و بوی زیادی از مسئولیت پذیری و راهگشایی  مطر
شهروند  می شود.  هویدا  آن  در  جامعه  رسالت  و  قلم  حرمت  و 
جهاتی  از  شهروند  است.  شده  خود  شماره  دوهزارمین  وارد 
 روزنامه ای متفاوت است. شهروند بر روزنامه نگاری اجتماعی بنا

شده است.
من فکر می کنم حوزه اجتماعی به رغم همه ادعاها و حرف هایی 
آن پرداخته  آن زده شده حوزه ای است که عمیقا به  که پیرامون 
نشده است. تحوالت اجتماعی در چند دهه اخیر ایران آنقدر سریع 
خ داده که  در جامعه از واحد شهری و فردی تا نهادهای اجتماعی ر
ما بیش از هر جامعه ای نیازمند اندیشیدن در مسایل اجتماعی و 

واکاوی و به  عرصه عمومی کشاندن آن هستیم.
من روزنامه نگاری اجتماعی را ضرورتی اجتناب ناپذیر در جامعه 
امروز ایران می دانم. حتی تحوالت اجتماعی ناشی از کرونا هم به 
دقت مورد توجه قرار نگرفته و بر پیچیدگی اجتماعی و روانی جامعه 
افزوده است. شهروند روزنامه ای است که می تواند بخش مهمی 
از مسایل اجتماعی ما را تدوین کند. از سویی جامعه ایران امروز به 
»مسئولیت اجتماعی« نیاز مبرم دارد. هالل احمر نماد مسئولیت 
اجتماعی در جامعه است. ساختار هالل بر اساس داوطلبان شکل 

گرفته است.
نیازمند داوطلب خیر  از هر دوره دیگری  رو ما بیش  از همین 
جمعی، داوطلب غمخوارگی ملی، داوطلب در کنار هم بودن و سایه 
سار دیگران شدن هستیم. شهروند روزنامه ای است که به خوبی 
می تواند مسئولیت اجتماعی هالل احمر را بگستراند. دوهزارمین 
شماره شهروند را به دوست عزیزم جناب آقای دکتر همتی رییس 
، همکاران تحریریه، مدیران و نویسندگان و  جمعیت هالل احمر
روزنامه نگاران، از حروفچین تا عکاس و ویراستار که با تالش شان 
هر روز شهروند را به دست شهروندان می رسانند، تشکر می کنم. 

ماندگار و پایدار باشید. 

شهروند
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