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ایستادن در شعاع واقعیت

روزنامه نگاری؛ بندبازی روی خط قرمزها »شهروند« برای همه شهروندان

شهروند و حقوق شهروندی 
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ما در سرزمین رخدادهایی زندگی می کنیم که 

جامعهشناس
شبنم رحمتی

و  تغییر  در  توانی  چندان  گفت  بتوان  شاید 
تصحیح شان به نفع خود نداریم. هر روز با وقایع 
و پدیده هایی روبه رو می شویم که تا پیش از این 
فکر می کردیم امکان رخ دادن ندارند؛ به همین 
دلیل اغلب در حال حیرتیم و همین حیرت است که انگار ابتکار عمل را از ما گرفته. اما در 
سخت ترین و پیچیده ترین دوران هم، حتی وقتی که دست مان از همه جا کوتاه است، 
باز یک کار مهم و حیاتی هست که می شود و باید انجام داد: روایت کردن. این ظرف زمان 
و مکان که ما را ناگزیر به پذیرش برخی ناخواسته ها کرده، چاره ای جز »تعریف کردن و 
روایت ساختن« برایمان باقی نگذاشته است. حتمیت زندگی در چنین شرایطی از آدم ها 
چیزی می سازد که هیچ وقت دوست نداشته اند و تنها راویان صادق این وضع هستند 
که خود را شایسته آرمان ها و اهداف نگاه داشته اند. این قضاوتی است که همیشه 
درباره روزنامه شهروند داشته ام؛ جمعی از روایتگران قصه هایی که معموال میان 
شعارهای سیاسی و آمارهای اقتصادی گم می شوند و کسی میل به شنیدن شان 
نداشته، چون یادآور نقاط تاریک بی مسئولیتی و فراموشی اند. روزنامه نگارانی که با 
ایستادن در شعاع پررنگ واقعیت، به طور مستمر فاصله خود را از دعواهای سیاسی و 
محاسبات اقتصادی حفظ کرده اند تا بتوانند چراغ کم سوی روزنامه نگاری را روشن نگاه 
دارند. مسیرهای مختلفی وجود دارد که از طریق آنها می توانیم خود را روزنامه نگار 
بخوانیم. بعضی از ما راه کوتاه تر را انتخاب کرده ایم و با تکیه بر دفتر تلفن و چند 
جست وجوی مختصر اینترنتی، وانمود می کنیم کاری انجام می دهیم که قرار است برای 
شهروندی عادی غیر ممکن باشد، اما نیست. بسیاری از ما تصمیم گرفتیم به بخشی از 
پاسخ معادله تبدیل شویم، خیال خود را راحت کنیم و آتش پرحرارت حقیقت را زمین 

بگذاریم، اما »شهروند« گزینه درست تر را برگزید و از مسیر پرپیچ وخم فرار نکرد.
درست است که روزنامه نگاری در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی 
ضرورت دارد، اما در نهایت ریشه هایشان یا در ساحت تئوری گسترده شده یا بخشی از 
دستگاه سرگرمی اند. فکر می کنم با کمی اغماض بتوان ادعا کرد هیچ حوزه ای از 
روزنامه نگاری -به ویژه در ایران- به  اندازه حوزه اجتماعی به طور مستقیم با واقعیت 
زندگی مردم گره نخورده و بر واقعیت زندگی و افکار روزمره شان تأثیر نمی گذارد. در حوزه 
اجتماعی است که مفهوم »گزارش« در متعالی ترین حالت خود تجلی پیدا می کند و 
»شهروند« یکی از مهم ترین جلوه گران این حوزه بوده است. از هرمزگان و خوزستان و 
کرمانشاه تا سیستان وبلوچستان و آذربایجان و خراسان، روزنامه نگاران »شهروند« 
توانسته اند همان طور که شایسته عنوان این حرفه است، به کار شریف و مصلحانه 
قصه  چون  تکان دهنده ای  و  موثر  گزارش های  با  بارها  و  بپردازند  »روایت کردن« 
گورخواب ها، به سهم خود رخوت از تن خسته روزنامه نگاری در ایران بزدایند. »شهروند« 
جای درستی ایستاده است و باید امیدوارانه و از صمیم قلب، انتشار دوهزارمین شماره 

آن را به تمام روزنامه نگاران کشور تبریک گفت. 

روزنامه نگاری در ایران »بندبازی« روی خط 

خبرنگار
ولی خلیلی

و  »بایدها  روزه  هر  روایت  قرمزهاست؛ 
زمان ملکه  به مرور  و  نبایدها«ی دیکته 
ذهن شده ای که روزنامه نگاران در میانه 
مخاطبان شان  به  کنند  تالش  باید  آن 
حقایق را هم بگویند یا حداقل اگر نمی توانند تمام حقیقت را بیان کنند، دروغ 
تحویل ندهند. روزنامه نگاری که نه امنیت شغلی دارد، نه حمایت های ُخرد و 
کالن صنفی، نه درآمد کافی برای زندگی ولی در مقابل باید به انتظارات بسیاری 
در جامعه پاسخ دهد و هر روز در رقابتی نابرابر با شبکه های ماهواره ای و 

شبکه های اجتماعی بدود.
کدام  هر  ورزشی  و  اقتصادی  تا  گرفته  سیاسی  از  ایران  روزنامه نگاران 
دردهایی را فریاد می زنند که گوش شنوایی در سطوح مختلف حاکمیت و 
حتی مردم برای آن وجود ندارد و چندان جدی گرفته نمی شود. در بهترین 
بین  در  که  می کند  ایجاد  چندروزه ای  خبری  موج  نوشته هایشان  حالت، 
تکذیب ها و حاشیه ها در شبکه های مجازی گم می شود و دوباره »روز از نو، 
روزی از نو« تا موج خبری دیگری که در کشور ُپر داستان ما هم کم نیست. به 
کشوری طوفان زده تبدل شده ایم که یک موج خبری را با موج خبری بعدی به 

فراموشی می سپاریم. 
در این بین روزنامه نگاری اجتماعی و نوشتن از وضع جامعه، که روزنامه 
ماجرای  نه تنها  می کند،  کوشش  مسیر  این  در  است  چندسالی  شهروند 
رسانه ای  بندبازان  اجتماعی  خبرنگاران  که  قرمزهاست  خط  روی  بندبازی 
نجوا  کلمه  یک  گوش شان  در  دائم  که  هستند  بسته شده  چشمانی  با 
می شود: »سیاه نمایی«؛ آنانی که در میانه همه سوءظن ها به فعالیت های 
، حاشیه نشینی، طالق  اجتماعی و مدنی باید در کنار مردم بمانند و از فقر
سفره  پای  خانواده  اجبار  به  یازده سالگی  در  که  کودکی  از  بنویسند؛  و... 
و  بکشد  دوش   به  را  شهر  زباله  بار  باید  که  کودکی  تا  است  نشسته  عقد 
تمام  و  پدر درو می شود  با داس خشم  آرزوهایشان  تمام  که  رومیناهایی 
ختم  درخت  ُپر  قبرستانی  میانه  در  کوچک  قبری  به  زندگی  از  سهم شان 
می شود. روزنامه نگاری اجتماعی فراتر از نوشتن خبر و گزارش، مسئولیت 
اجتماعی برای روزنامه نگار به همراه می آورد که باید در جهت آن حرکت و 
ایستادگی کند. حافظه روزنامه نگار اجتماعی صندوقچه دردهای جامعه و 
خاطره هایی تلخ است که هر از چندی در خواب و بیداری همچون کابوس 
آوار زلزله هایی که پوشش داده، بر سرش خراب می شود و گاهی سیل  و 
 چالش های جامعه چنان شدت می گیرد که زندگی روزانه او را هم با خود می برد

و غرق می کند. 
« است؛ روزنامه نگاری اجتماعی  اما افسوس اصلی در این میانه از »تکرار
آورده  دست  به  گذشته  سالیان  طول  در  بسیاری  موفقیت های  اگرچه  ما 
تشدید  یا  کودکان  حقوق  از  حمایت  همچون  قوانینی  تصویب  باعث  و 
مجازات اسیدپاشی و... شده است، ولی درگیر مسائل حل نشده بسیاری 
در جامعه است که به نوعی به بحران های اصلی کشور هم بدل شده اند؛ 
این  نکته  و....  زیست محیطی  مسائل  طالق،  اعتیاد،   ، فقر حاشیه نشینی، 
است که بخش مهمی از جامعه نسبت به بسیاری از این موضوعات، به دلیل 
، »بی حس« و »بی تفاوت« شده و در این شرایط اصالح وضعیت، کاری  تکرار

بس دشوار است.
روزنامه نگار  کار  گفتم،  آن  از  که  اجتماعی  مسئولیت  به  توجه  با  البته 
اجتماعی نویس تنها بیان دردها نیست، زیرا جامعه خسته و گسسته امروز 
ما نیازمند درمان است و این وظیفه روزنامه نگاران است که با نگاهی تحلیلی 
به دنبال بیان ریشه های مشکالت و نگاه  کارشناسان اجتماعی، اقتصادی 
و.... برای حل مشکالت باشند و امید به ایستادن و فعالیت های اجتماعی را 
در ذهن مردم و جامعه مدنی، حتی با وجود مشکالت، زنده نگه دارند. ما 
به عنوان روزنامه نگاران اجتماعی باید در میدان باقی بمانیم؛ بنویسیم و 

بنویسیم. 

برای من که نخستین تجربه انتشار عمومی 

اجتماعی پژوهشگر
آرش نصر اصفهانی 

با  رسمی  روزنامه  یک  در  یادداشتم 
»شهروند« رقم خورده عالقه شخصی ام به 
ولی  نیست؛  قابل  انکار  روزنامه  این 
سال های  در  روزنامه  این  دنبال کردن 
دانش آموخته  یک  به  عنوان  داشت.  شخصی  خاطره  این  از  فراتر  دالیلی  گذشته 
جامعه شناسی پیگیری روزنامه تخصصی اجتماعی بخشی از فعالیت حرفه ای من است. 
بدون اغراق معتقدم که در میان رسانه های فعلی باکیفیت ترین گزارش های اجتماعی را 
می توان در »شهروند« یافت و بقیه رسانه ها تنها موردی با آن می توانند رقابت کنند. وجه 
ممیزه شیوه پرداختن به موضوعات اجتماعی در »شهروند«، تعهد روزنامه نگاران آن به 
قواعد ژورنالیسم حرفه ای و پرهیز از روش های سخیف متداول برای جذب مخاطب به 
هر قیمتی است. این الگو از روزنامه نگاری اجتماعی اما با یک مسأله اصلی مواجه است؛ 
بحران مخاطب. در شرایطی که امروز برخی رسانه هایی که ماهانه از تیراژ روزنامه شان 
کاسته می شود برای جبران افول خود در قالب رسانه های تصویری به هرزه نگاری فقر در 
رسانه های اجتماعی رو آورده اند، روزنامه ای که به قواعد حرفه ای پایبند است در رقابتی 
نابرابر شانس کمتری برای اثرگذاری خواهد داشت. این مهم ترین مسأله ای است که 
روزنامه شهروند به  عنوان روزنامه تخصصی اجتماعی با آن روبه رو است. گزارش هایی که 
زحمت فراوانی برای تحقیق و تنظیم آن کشیده می شود وقتی نتواند به همان نسبت 
مخاطب خود را پیدا کند، نتیجه ای جز دلسردی روزنامه نگاران و درنتیجه کاهش کیفیت 

کار به همراه نخواهد داشت.   
با گسترش شبکه های اجتماعی و رسانه های تصویری همه روزنامه های کاغذی با 
بحران مخاطب و اثرگذاری مواجهند و به دنبال شیوه های دیگری از انتشارند. روزنامه 
»شهروند« چه به دنبال این تغییرات بنیادی باشد یا نه در اصل موضوع تغییری ایجاد 
نمی کند. پرسش این است که چگونه می توان در چارچوب های حرفه ای در تحقیق 
و انتشار گزارش های اجتماعی باقی ماند و در عین  حال برای اثرگذاری بیشتر در عرصه 
عمومی هدفگذاری کرد. حتما مدیران و سیاست گذاران روزنامه به این مسأله توجه 
دارند و برای آن برنامه ریزی کرده اند. طبعا متخصصان حوزه رسانه هم می توانند در 
این حوزه بهتر کمک کنند؛ اما پیشنهاد من صرفا بر دو راهبرد خاص و البته مرتبط 
به هم متمرکز است؛ 1( نزدیک ترشدن به حوزه علوم اجتماعی اعم از دانشگاهیان و 
پژوهشگران مستقل و 2( گسترش روزنامه نگاری اجتماعی در سراسر کشور با تأکید بر 

مناطق محروم.
میان  در  کمتر  اما  است  اجتماعی  تخصصی  روزنامه  چه  گر  شهروند  روزنامه 
دانشجویان، دانش آموختگان و اعضای هیأت علمی به این صفت شناخته می شود. 
ح دقیق می توان به سمتی حرکت کرد که اصحاب علوم اجتماعی  براساس یک طر
انتشار  برای  محملی  می تواند  شهروند  روزنامه  بدانند.  خود  روزنامه  را  شهروند 
یافته های پژوهش های دانشگاهی و مطالب تحلیلی محققان و دانشجویان باشد. 
تشویق دانشجویان به نوشتن درباره موضوعات روز تمرین مهمی برای استفاده از 
دانش اجتماعی برای بیان عمومی مسائل اجتماعی است. تقویت پیوند با اصحاب 
علوم اجتماعی منافعی دو سویه دارد؛ روزنامه را به منبع مهمی از دانش و پژوهش 
نزدیک و به گسترش دامنه نفوذ آن به  عنوان یک رسانه تخصصی اجتماعی کمک 
می کند. از طرف دیگر پژوهشگران خصوصا جوان ترها فرصتی برای دیده شدن و 
تشّخص خواهند داشت. طراحی سازوکار این همکاری خود مسأله ای جدی است که 
باید به آن فکر کرد اما هر طرحی باید بتواند دانشگاه های سراسر کشور را تحت 
پوشش قرار دهد. این برنامه خصوصا در استان های محروم تر می تواند با همکاری 
دانشگاه ها شامل آموزش روزنامه نگاری برای دانشجویان و دانش آموختگان علوم 
اجتماعی باشد و نقیصه مهم کنونی را جبران کند که به دنبال هر مسأله ای در جایی 
دور از مرکز همه منتظر حضور خبرنگاری از تهران برای پوشش موضوع هستند. 
زبان  از  نه  شنیده شده؛  کمتر  صداهای  برای  بستری  می تواند  شهروند  روزنامه 
روزنامه نگار مرکزنشین بلکه جوان بلوچ، ُکرد یا عرب از محل زندگی اش باشد. با 
مهارت آموزی به دانش آموختگان و دانشجویان علوم اجتماعی در همه استان ها و 
به  ایران  در  را  اجتماعی  روزنامه نگاری  می تواند  »شهروند«  آنها،  مطالب  انتشار 

شیوه ای متحول کند که ثمرات آن فراتر از حوزه رسانه باشد. 

کارشناسحوزهسیاستگذاریاجتماعی
فرشید یزدانی 

در دنیای پر از ارتباطات امروزی که در آن خبرها پایان ناپذیر به نظر می رسند 
و سرعت انتشار اخبار نیز به واسطه گستردگی شبکه های اجتماعی به نحوی 
افزایش یافته است، نقش روزنامه چیست؟ در زمانی که به قول آلن دوباتن در 
: »ماشین خبر معاصر به دلیل حجم و فراگیری اش می تواند ظرفیت  کتاب خبر
تفکر مستقل ما را در هم بشکند« چه نقشی برای یک روزنامه می توان تصور 
 کرد که این گونه به شکستن تفکر مستقل کمک نکند. درحالی که روزنامه ها
این  چراکه  دارند،  میان مایگی  به  مخاطب  کشاندن  به  تمایل  شدت  به 
میان مایگی کار آنها را نیز در جذب مخاطب راحت و صفحات زرد بیشتری به 
خود جذب می کند. صفحاتی با هزینه کمتر و پشتوانه اندیشه ای کم رنگ تر و در 
نتیجه با سرعت باالتری تولید می شوند و نقادی مخاطب را هم در پی نخواهند 
داشت. به نظر می رسد شاید در این فضا وظیفه  اجتماعی یک روزنامه آن باشد 
که بتواند مخاطب را به تفکری عمیق تر رهنمون سازد و به هویت بخشی جامعه 
مخاطب کمک کند. روزنامه می تواند کمک کند دنیا جای بهتری شود که البته 
این امر شدنی نیست مگر با بیان واقعیات و اخبار و تبیین بسترهای آن. بیان 
عمیق واقعیت در قالب گزارش های خبری می تواند به مخاطب در شناخت 
ایجاد  در  میان مدت  فرآیندی  در  و  باشد  یاری رسان  موضوع  مختلف  ابعاد 
تأثیرگذار و در  حساسیت به مسائل جامعه در حوزه های مدنی و حاکمیتی 

نتیجه نقش اصالحی داشته باشد. 
است  توانسته  نظر  به  که  است  روزنامه هایی  ازجمله  شهروند  روزنامه 
در حوزه اجتماعی نقش مناسبی ایفا کند. در بسیاری از موارد با گزارش های 
به موقع و عمیق دریچه هایی به مسائل اجتماعی باز کرده و آنچه را که کمتر 
دیده شده، جلوی چشم ها آورده است. به عنوان نمونه می توان به موضوع 

ولی  داشت،  جریان  جامعه  بطن  در  که  موضوعی  کرد.  اشاره  »گورخوابی« 
اساسا از دیده ها پنهان بود، اما با چاپ گزارش حرفه ای این روزنامه، موضوع 
به گفت وگوی روز در عرصه اجتماعی تبدیل شد. نهادهای مدنی به شدت روی 
آن حساس و نهادهای حاکمیتی مجبور به بررسی و موضع گیری شدند، حتی 
وزیر وقت نیز به مسأله رسیدگی کرد. گرچه تا حدودی غیرمسئوالنه اما اخبار 
ناشی از مطالبه گری اجتماعی که آغاز آن با گزارش این روزنامه شروع شد، باالخره 
مسأله را به شبه گفتمان تبدیل کرد که البته این مباحث خاتمه یافت و شاید 
بهتر بود روزنامه شهروند موضوع را مجددا پی می گرفت و در سطحی متفاوت و 

ح می کرد. با بهره مندی از توان کارشناسی آن را مطر
آن نقش بازی کرد و به باور نگارنده  نکته دیگری که روزنامه شهروند در 
می تواند برای ارتقای کیفیت روزنامه ضروری باشد، بازکردن مباحث مربوط به 
کشور بیشتر  اجتماعی است. جریان اصلی مطبوعات  حوزه سیاست گذاری 
به  محور  بازار  مفاهیم  ترویج  در  و  دارد  راست گرایانه  اقتصادی  جهت گیری 
عرصه  در  مطبوعات،  بر  حاکم  جریان  این  در  و  است  مشغول  جریان سازی 
از  و  آسیب پذیرترند  اقشار  و  نیروها  است.  مشهود  جدی  خألیی  اجتماعی 
قدرت رسانه ای قوی و پیگیری برخوردار نیستند. رسانه ای که بتواند بر تعمیق 
مسائل و مشکالت کمک کند، از بیان خبری صرف گذر کند و با رویکردهای 
حضور  کمتر  معموال  برود،  موضوعات  مواجهه  به  اجتماعی  سیاست گذاری 
دارد. اما در روزنامه شهروند و به خصوص در حوزه اجتماعی آن به نظر می رسد 
که پتانسیل مناسب در این زمینه وجود دارد.  »شهروند« می تواند خأل گفتمان 
اجتماعی را تا حدودی پوشش دهد، با بهره مندی از اندیشه ورزان این حوزه 
به تبیین واقعی تر مسائل کمک کند و به ایجاد زمینه های تدوین برنامه ها و 
مدافع  می تواند  شهروند  روزنامه  برساند.  یاری  نیز  اجتماعی  سیاست های 

خوبی برای حقوق شهروندان باشد. 
در پایان الزم است به دست اندرکاران روزنامه شهروند دوام آوری باکیفیت 
آرزو کنم که جشن 20 هزار شمارگی  روزنامه را تا 2هزار شماره تبریک بگویم و 

روزنامه را هم شاهد باشند. 

فعالاجتماعی
َشری نجفی

نقش ارتباطات در عصر امروز برای 
تغییرات و توسعه اجتماعی 

بسیار مهم است. روزنامه نگاری، 
واقعیت نگاری با سوگیری به 

سمت توسعه اجتماعی است.  
واقعیتی که در جامعه وجود دارد، 

اما همه از آن مطلع نیستند و 
چه بسا عمدا یا سهوا پنهان 

می  ماند. روزنامه نگار مانند 
کنشگر اجتماعی به قلب واقعه و 
ماجرای اجتماعی ورود می کند و از 

نحوه بروز و روند ماجرا مطلع 
می شود تا اطالعات دقیق و 

منحصربه فردش را در اختیار 
مردم قرار بدهد و درعین حال 

برای توسعه اجتماعی بر پایه 
علمی فضای نقد و تحلیل ایجاد 

می کند. از طرفی روزنامه می تواند 
با اطالع رسانی به موقع، از مسائل 

و مشکالت اجتماع تا اتفاقات 
خوب و بد جامعه بین مردم، 

پیوند عاطفی، مسئولیت پذیری، 
تحرک و اتفاق نظر ایجاد کند تا در 

گاهی، مردم خودشان  فرآیند آ
اقداماتی برای حل مشکل و 

تغییرات انجام بدهند.  روزنامه 
نباید با سوگیری سیاسی، 

چشم هایش را به  روی 
واقعیت های جامعه ببندد، زیرا 

گاهی جامعه باعث رشد  رشد آ
روزنامه هم خواهد شد. طی 

یک سال گذشته و آشنایی بیشتر 
با روزنامه شهروند، چیزی که 

توجهم را جلب کرد، مسأله مهم 
کار کودکان بود که روزنامه نگار ان 

»شهروند« دردمندانه و با 
حساسیت؛ مشکالت، رنج ها و 

خواسته های کودکان کار را به 
ع  اطالع عموم می رساندند. موضو

، شناساندن فعالیت  مهم تر
سازمان های مدنی و کنشگری 

اجتماعی به جامعه بود که 
متاسفانه از دید رسانه ها همیشه 

مغفول واقع می شود. درواقع 
همزمان با جست وجوی مسائل 

که در دل میدان با آن 
مواجه می شد، از پتانسیل مردمی 

موجود برای حل مشکل نیز 
غافل نشده است. امیدوارم این 

روند با توجه به رسالت یک 
روزنامه و روزنامه نگاری تداوم 

پیدا کند و در روزنامه شهروند 
ج تجربیات  واحدی برای در

ارزشمند سازمان های مدنی، 
تبادل نظر و ایجاد راهکار برای حل 

معضالت جامعه اختصاص داده 
شود.

کنشگری اجتماعی در روزنامه

مهدی حسنی/شهروند


