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علیه کاالیی شدن خبر
بوی کاغــذ و لذت ورق زدن از آن جمله
لذتهایی است که همیشــه طرفداران
خــاص خــودش را داشــته و دارد .بــرای
همین است که در عصر یکهتازی فضای
مجــازی و الکترونیکــی شــدن کتابهــا
کمیل نقیپور
و رســانههای مکتــوب ،هســتند افرادی
سردبیر
کــه همچنــان کتــاب و روزنامــه کاغذی
میخرند و میخوانند.
اما واقعاً همانطور که بعضیها میگویند ،فضای مجازی جای
روزنامهها را گرفته اســت؟ کم شــدن تیراژ روزنامهها نســبت به ده،
پانزده سال گذشته و به تبع آن فروش کمتر روزنامهها به معنای به
شماره افتادن نفس روزنامههاست؟ و به بیان سادهتر آیا روزنامهها
اهمیت خود را از دست دادهاند؟
بگذارید درباره شــبهه میزان فروش و تیراژ از اینجا شروع کنم:
رســانه مکتــوب در دوران جدیــد شــبکههای اجتماعــی با چالش
مواجــه شــده ،ایــن موضوع محــدود به کشــور ما هم نمیشــود و
رســانههای مکتــوب برای عقــب نماندن از فضای مجازی اســت
که نسخههای آنالین خود را در بستر اینترنت منتشر میکنند .اما
آنچه روزنامه را زنده نگه داشته اتفاقاً همان نقطه تمایز روزنامه با
فضای مجازی است .به بیان دیگر آن چیزی که در رقابت روزنامه
و فضــای مجازی به روزنامهها آســیب زده ،همان میتواند نقطه
برتری روزنامه در مواجهه با فضای مجازی باشد و دنیای روزنامه
و روزنامهنگاری را زنده نگه دارد.
در توضیــح بایــد بــه شــیوه اطالعرســانی اخبار در شــبکههای
مجازی اشــاره کنــم .کانالهــای خبــری و ...در فضــای مجازی به

دلیل رقابت شــدید خبری ،از پرداختن به الیههای تحلیلی مســائل
غفلت میکنند و صرفاًبا نوع خاصی از دروازهبانی خبر ،بهرهگیری از
ادبیات خاص متناســب با فضای مجازی و به کارگیری تکنیکهای
توزیع خبر ،در اهمیت بخشیدن به اخبار و جذب مخاطب تالش
میکنند .گســترش این سبک جدید خبری البته ذایقه مخاطب را
تغییر میدهد و مخاطب به آنچه کانالها و صفحات مجازی برای
او میسازند خو میگیرد .شتابزدگی ،رقابت خبری و فرم فضای
مجازی که محتوای خاص خود را میطلبد ســبب شده که فضای
مجازی نتواند تماماً از امر واقع یا واقعیت جامعه نمایندگی کند.
بــه بیان دیگــر فضای مجازی به مســائل یــا موضوعاتــی اولویت
میدهد که عموماً جزو مســائل اصلی جامعه نیســت یا بخشــی
از واقعیــت (نه همه واقعیت یک موضــوع)را نمایندگی میکند،
خبرها ســاندویچی تهیه میشود و بهره کمی از تحلیل یا غنا دارد
و مخاطــب را بــه دنیای جدیــدی وارد میکند که شــاید مابهازایی
در واقعیت نداشــته باشــد .هماننــد همان دنیایی که شــبکههای
تبلیغــی از تبلیغات یک کاال میســازند .همین امر موجب شــده
که ادراکسازی از یک امر غیرواقع به عنوان«واقعیت» در فضای
مجازی بسیار سادهتر از دیگر عرصهها باشد و مالک واقعی بودن
یا اهمیت داشــتن یک مطلب الیکهایی باشد که پای یک پست
یشود.
زده م 
اما در روزنامه شرایط متفاوت است .در روزنامه دروازهبانی خبر
جنــس دیگــری دارد ،به دلیل محدودیت در انتشــار اخبار به علت
محدودیــت در تعداد صفحــات (در نظر بگیرید که در شــبکههای
مجــازی هیچ محدودیتی از جهت فضای انتشــار وجود نــدارد) در
انتخــاب و گزینــش اخبار دقت وســواسگونهای میشــود ،اخبار به

دلیل آنکه ساعتها قبل در فضای مجازی یا خبرگزاریها منتشر
شده است ،نیاز به ارزشافزوده دارد ،روزنامهنگار باید وارد الیههای
تحلیلــی یک خبر بشــود .تحلیل ،تعمیق و تمرکــز در یک خبر ،به
روزنامهنگار قدرت طرح پرسشهای اساسی میدهد و پرسشهای
اساســی ،پاســخهای اساســی میطلبد که اگر آن پرســشها پاسخ
درخور نیابد ،تبدیل به یک مسأله اصلی میشود.
وقتی یک خبر تبدیل به مسأله اصلی شد ،رسانههای دیگر وارد
گــود میشــود و کانالهــا و ...در فضای مجازی هم جزو این دســت
از رســانههایی هســتند که خواسته یا ناخواســته ،وارد چرخه بازتاب
مسألهاصلیمیشوند.فضایمجازیهرچقدربهلطفروزنامهها،
منعکسکننده مسائل اصلی بشود از جایگاه انعکاس کاریکاتوری
واقعیــت فاصلــه میگیرد .به بیــان دیگــر روزنامــه تنظیمکننده و
هدایتکننده فضای مجازی هستند و اینگونه جریان اصیل خبر و
تحلیل را با تمام مشقتی که دارد زنده نگه میدارند.
البتــه در این بیــن برخــی روزنامهها بالعکس اقــدام میکنند و
به جای آنکه نســبت به ســایر حوزهها بویژه فضای مجازی پیشــرو
باشند ،پیرو هستند ،و این روزنامهها خواسته یا ناخواسته وارد چرخه
کاریکاتورسازی از واقعیت میشوند.
روزنامــه ایران طی  27ســال گذشــته چــه آن زمــان که فضای
مجــازی بــه قوت ایــن روزها نبود ،یــا اصالً نبود ،چه ایــن روزها که
فضــای مجــازی بیرقیب مینمایاند همواره ســعی کرده رســانه
اصلی ،پیشــرو و جریانســاز باشــد ،البته در کوتــاه برهههایی طی
این  27ســال دچار نوســان شده اما ســریعاً به مسیر خود بازگشته
و اصالت و رسالت خود را حفظ کرده است 28 .ساله شدن چنین
رسانهای تبریک دارد!

پلی میان مردم و دولت
به رسم هرساله ما «ایرانیان» نخستین
روز بهمن را که زادروز «ایران» است با
گرامیداشت یاد و خاطره پیشکسوتانی
کــه در تأســیس ایــن روزنامــه مردمی
نقــش داشــتند در یــک دورهمــی
فرناز قلعهدار
دبیر گروه حوادث دوستانه جشن میگیریم.
نوشــتن از روزنامــهای که  27ســال
پیــش نوید حضورش را بــا تیتر بزرگ
«بــه میان شــما آمدیم» به ایرانیــان اعالم کرد و در این ســالها
تمام تالش خود را به کار بســت تا به این شــعار پایبند و همواره
در میان مردم و از جنس آنها بماند که البته کار آسانی نیست.در
این ســالها سعی کردیم با جلب اعتماد مردم و مسئوالن راوی
مشــکالت و خواســتههای جامعه و منتقلکننده گفتمان دولت

باشــیم و همچون پلی محکم همــواره این ارتباط را حفظ کنیم.
شاید در برخی سالها این ارتباط صمیمانه و اعتماد متقابل بنا
بــه دالیلــی تا حدودی رنگ باخــت اما «ایرانیان» هرگز رســالت
واقعــی خودشــان را فرامــوش نکردند و با انعــکاس واقعیتها
و بیــان دردهای جامعــه همچنان بر مردمی بــودن این روزنامه
صحه گذاشتند.
بیتردیــد خبرنگاری یعنی ارتباط مســتقیم با مردم و بیرون
کشــیدن ســوژه از دل جامعــه امــا ایــن امــر در برخــی گروههــا و
بــرای برخــی خبرنــگاران از جمله خبرنــگاران حــوادث معنای
ملموستری دارد .شاید به جرأت بتوان گفت خبرنگاران حوادث
از ســختکوشترین و پرتالشتریــن خبرنــگاران هــر رســانهای
هســتند ،چرا که به محض وقوع هر حادثهای باید در سریعترین
زمــان ممکن خود را به محل حادثه رســانده و از میان بدترین و

توگو با کسانی که در دل حادثه هستند
سختترین شرایط و گف 
و اغلــب نه تنها کوچکترین همکاری بــا خبرنگار نمیکنند بلکه
گاه با رفتارهای توهینآمیز و خشن و یا الفاظ نامناسب خبرنگار
را از خود رانده و حتی مانع حضورش برای کسب خبر میشوند
هم دســت و پنجه نرم کنند تا بتوانند برای رسانه خود خبر تهیه
کنند و دست خالی به محل کارشان برنگردند.به جرأت میتوان
گفــت کار در گــروه حــوادث روزنامــه ایران که از همان نخســتین
روزهــای تولد روزنامه بهعنــوان پررنگتریــن و پرمخاطبترین
صفحــه روزنامــه ایــران مطــرح بــود و این حســن شــهرت را نیز
مدیــون بزرگانــی همچــون محمد بلــوری «پدر حادثهنویســی»
ایران اســت بسیار سخت و حســاس بوده و برای تبریک و تقدیر
از همکارانم در روزنامه و بویژه خبرنگاران پر تالش گروه حوادث
چه مناسبتی بهتر از سالروز تولد روزنامه ایران.

حرفــش چیســت؟ شــما روزنامــه دولــت هســتید ،وزیــران و
رئیــس جمهــور روزنامهتــان را میخواننــد .بنویســید فکــری به
حــال ما بکننــد .کاری کنند کــه ارزانی بیاید؛ مــن صدقه و کمک
نمیخواهــم ،وام هــم نمیخواهــم .از پــول قرضــی کــه نتوانم
پرداختــش کنم میترســم امــا دولــت کاری کند کــه وضع همه
خوب باشــد .جنسها ارزان شوند .پای مردم به این گوشه ایران
کشــیده شــود .به بازار ما بیایند .هم آنها خوشحال میشوند هم
ما...
«دولت مردمی» بودن شــعار و آرمان بزرگی اســت .شعاری
که اگر با بیعملی آلوده شود ،توهین بزرگی به همه کسانی است
که دل به شعار این دولت بستهاند از جمله همین مرد میانسال
چابهاری .او دنبال یارانه و کمک بالعوض از دولت نیست .آنچه
میخواهــد بهبــود شــرایط بــرای کســب روزی حالل و بــرای کار

همچنــان در میان یک دریای مواج و خروشــان به ســر برده اســت،
موجهای ســهمگینی که تقریباً همــه دورههای تاریخــی حیات این
سرزمین و این ملت را به یک «برهه حساس» تبدیل کرده است.
بعــد از ایــن مشــروطه را تجربــه کردیم ،بعــد قــرارداد  1907که
بیگانــگان ایــران را میــان خود تقســیم کــرده بودند؛ کودتــای ،1299
اشــغال کشــور به دســت متفقین در ســال  ،1320کودتای امریکایی
مرداد  ،1332قیام  15خرداد ،1342انقالب اسالمی ،جنگ تحمیلی
و سرانجام فشار حداکثری امریکا .اما گاهی به گونهای به امروز خود
نگاهمیکنیمکهگوییچنینگذشتهاینداشتهایم.نادیدهگرفتناین
تاریخ پر از فراز و فرود است که فهم مسائل امروز ایران و معنادهی
به رویدادهای متنوع و متکثر درونی و بیرونی آن را دشوار میکند.
غــرض از ایــن همه ،اینکه باوجود شــباهتهایی که میان حال و

گذشــته تاریخی ایران وجود دارد ،امروز اما روز دیگری است .به این
معنی کــه امروز باوجود گشــایشهای پیــش رو ،تیرگیهایی نیز در
برخــی افقهــا دیده میشــود .از جمله این تیرگیهــا ،جنگ روایتی
اســت کــه در درون و بیــرون ایــران در جریــان اســت .امــروز برخــی
نیروهای متخاصم ،از درون یا بیرون برآنند که روایتهای برخاسته
از درون ایــران نســبت به رویدادها را از اعتبار ســاقط کننــد تا خود را
بهعنوان تنها بلندگو و تنها تریبون ایران مطرح کنند.
ما خبرنگاران روزنامه ایران در میانه چنین نزاعی تالش میکنیم
مسائل را بفهمیم ،رویدادها را تفسیر کنیم و بعد از آنها بنویسیم .از
این رو ،نوشتن برای ما به مثابه مواجهه با نیروهایی است که اعتبار
رســانهها و روایتهــای ایــران را هــدف گرفتهاند .حرکــت در چنین
میانهای کار بسیار دشواری است.

گزارش نویس

هر کســی که وارد تحریریه روزنامه ایران شود ،حتماً چند
لحظه میایســتد و تیترهــای تأثیرگذار قاب شــده روی دیوار
را میخواند« .به میان شــما آمدیم!» این تیتر اولین شماره
ایــران اســت ،تیتری کــه انتظارات مــردم از روزنامــه ایران را
میخواهــد .اینجا تیترهای صفحه یک به صف شــدهاند ،از
تیترهــای خبری گرفته تــا تیترهایی که حــال و احوال همان
زمان را نشان میدهد .منظورم از حال و هوا آن چیزی است
که جامعه آن روز متأثر از آن بوده .مثل روزی که همه دست
بــه دعا در انتظار بهبود الله و الدن بودند .یادتان میآید آن
دو قلوی افسانهای جدایی ناپذیر را؟ این اتفاق با تیتر «پایان
تلخ یک آرزو» در روزنامه ایران نشست.
«روز التهــاب و اتحاد» فکر میکنیــد این تیتر از چه روزی
حــرف میزند؟ روزی که داعش به مجلس حمله کرد و این

گپ و گفتی با محمد بلوری نخستین دبیر حوادث روزنامه ایران

چگونه به حوادث سفید پرداختیم
روزنامه که متولد میشود زمان زیادی طول میکشد تا شناخته
شــود و جای خودش ر ا در بین مردم بــاز کند .اما روزنامه ایران
از همان روزهای اول بویژه با صفحه جذاب حوادث به ســرعت
مــورد توجــه قرار گرفت .دهههای  70و  80یعنی ســالهایی که
خبــری از فضای مجــازی نبود ،صفحــه حوادث روزنامــه ایران
پرخوانندهتریــن صفحــه روزنامــه در بیــن روزنامههــای کشــور
بــود .محمــد بلــوری اولیــن دبیر گــروه حــوادث روزنامــه ایران
کــه در مطبوعــات ایــران به پــدر حادثهنویســی شــهرت دارد از
ابتــکار جالــب آن روزهــا برای انتشــار اخبار «حوادث ســفید» و
جریانســازی در این زمینــه میگوید .بلوری متولــد  1315هنوز
هم با اشتیاق ،مطبوعات کشور و اخبار حوادث را دنبال میکند:
«پیگیری صفحه حوادث روزنامه ایران به حدی بود که مسئوالن
کشور هم در جلسات مختلف به آن اشاره میکردند و خواستار

کنکاش بیشتر میشدند ».اخبار حوادثی صرفاً خبرهای سیاه و
قتل و جنایت نیست .بر این اساس سالهای اول انتشار روزنامه
با جریانسازی در زمینه حوادث سفید سعی میکردیم به رفع
معضــات اجتماعــی کمک کنیــم .بهعنوان مثــال وقتی برای
اولین بار نوشتیم اعتیاد بیماری است و باید به درمان معتادان
کمک کنیم ،واقعاً فضا عوض شد .هر روز در این زمینه مطلب
مینوشتیم و با قضات مختلف کشور صحبت میکردیم .همه
آنها موافق بودند باید برای درمان معتادان کاری کنیم و به آنها
فرصــت دوبارهای بدهیم 20 .روز این گــزارش را ادامه دادیم تا
اینکه ماده قانونی در این ارتباط تصویب شد .بعد از آن موضوع
اهــدای عضــو و پیوند اعضــا را پیگیــری کردیــم .آن روزها دکتر
ماندگار پزشــک مشــهور جراح قلب به ما گفت بیماران زیادی
برای ادامــه زندگی نیاز به قلب دارند ولی خانواده بیمارانی که
مرگ مغزی میشــوند حاضر نیســتند اعضای بدن عزیزشــان
را اهــدا کنند .گزارش اهدای عضو را با مادری شــروع کردیم که

به پاس دلسوزیهای بیدریغ نیروهای خدماتی و پشتیبانی

گروه گزارش  /آنها روزنامهخوان حرفهای هستند .در عصری
که همه سر در گوشی دارند و در فضای مجازی میچرخند،
مشتاقانه مطالب ما را میخوانند و با دیدن نویسنده خبر یا
گزارش درباره نوشتهاش نظر میدهند .نیروهای خدماتی و
پشتیبانی را میگویم که اگر نباشند تحریریه به هم میریزد.
دلســوز و مهربان هستند و ســعی میکنند کار همه را راه
بیندازنــد .زودتــر از همــه میآینــد و دیرتر از همــه میروند.
فرهــاد زنجیــردار  25ســالی اســت کــه در روزنامه ایــران کار
میکند؛ پسری آرام و مؤدب که تا چند سال قبل روزنامههای
اضافی میزهای تحریریه را جمع میکرد و با خودش میبرد
که بین رانندههای اتوبوس و کاسبهای محل پخش کند.
یادم هست در جشن سالگرد ده پانزده سال پیش ،وقتی
قرار بود بهعنوان کارمند نمونه تشــویق شود ،از هیجان زیاد
فشــارش افتاده بود و رفته بود نمازخانه دراز بکشــد تا اینکه

یکــی از طــرف او جایــزه را گرفت.مجتبــی تکلو چند ســالی
میشــود که در تحریریه کار میکنــد؛ کار راه بینداز و غمخوار
خبرنــگاران .آمــار نیروهــای تحریریه را هم دارد و اگر کســی
بخواهد بچهها را به بستنی یا شیرینی میهمان کند باید از او
آمار بگیــرد .محمد بهخویی هم از نیروهای خدماتی طبقه
پنجم و از قدیمیهای روزنامه است .هر روز مطالب روزنامه
را میخوانــد و دربــاره تکتــک گزارشهــا نظــر میدهــد.
روزهای اول انتشــار روزنامه ،ســرباز بــود و مأمور بهخدمت
شده بود اما اخالق خوبش باعث شد نگذارند برود .محمد
محمدیــان خوشزبان و بمب انرژی اســت .هر روز صبح با
یک بغل نان وارد روزنامه میشود و بساط صبحانه و املت
را برپــا میکند .همه او را عمو صدا میزنند و از طعم خوب
چاییاش تعریف میکنند.
رســول اصغــری نیروی خدماتــی ایرانورزشــی و الوفاق

یادی از رفتگان روزنامه «ایران»

ایران؛ مسئولیت و افتخار

یادداشت

نوشــتن از ایــران کاری ســهل و ممتنع
اســت .ســهل از آن لحــاظ کــه روزنامه
ت و هشتمین
ایران در آستانه آغاز بیس 
سال حیات خود ،همچون درختی تناور
در عرصه رسانهای کشور است .در واقع
مهدی ملکی
دبیر گروه ورزشی  27سال از روزهایی که با تبلیغ «بخوان
ایران بخوان» مواجه شدیم میگذرد و
دیگر هیچکس با این نام بیگانه نیســت .از ســویی نوشتن از ایران
برای من ســخت اســت ،چراکه بایــد درباره چیزی بنویســم که به
آن دلبســتگی و تعلق خاطر دارم و شــاید نتوانم در جایگاه فردی
منصف ،از ایرادها و ضعفها به شکلی منطقی یاد کنم .عالو ه بر
ن اســت؛ بدون هیچ پیشــوند یا پسوندی.
این ،روزنام ه همنام وط 
نامی که همهمان عاشقانه دوستش داریم.
ëëافتخار
در تمام این ســالها (یک دهه گذشــته) ،حضــور و فعالیت
کنــار افرادی کــه تعدادی از آنهــا جزو بزرگان عرصه رســانهای

ترانه بنییعقوب

تیتر با یک عکس نفسگیر ،صفحه اول روزنامه ایران شد .اما
بد نیست بدانید پشت هرکدام از این تیترها داستانی نهفته
اســت؛ چند روزنامهنگار دور هم مینشــینند و گاه ساعتها
دربــاره تیتــر روز فکر میکننــد .بهتر اســت بگویم همفکری
میکننــد و هرکس بــا توجه به خبرهای روز تیتری پیشــنهاد
میدهد .تیتر به اصطالح چکش کاری و پخته میشــود و در
نهایت میشود قصه آن روز.
یکــی از اعضای شــورای ســردبیری دربــاره داســتان این
تیترهــا میگویــد« :یــادم میآیــد در فضــای سیاســی بعــد
از دوم خــرداد و حــوادث کــوی دانشــگاه ،روزنامــه فضــای
ملتهبــی داشــت و طبیعتــاً مخاطبــان روزنامــه هــم عالقه
منــد به تیترهای سیاســی بودند .در همان فضــا الله و الدن،
دوقلوهای به هم چسبیده تصمیم گرفتند با عمل جراحی
از هــم جــدا شــوند کــه در آن فضــای سیاســتزده موجــب
میشد تا این صداها کمتر به گوش برسد .مردم سیاستگرا

پیش از همه ما را میخوانند

دشواری نوشتن از ایران
نوشــتن از ایــران و در ایــران ،کار
بســیار دشــواری اســت .بخــش اساســی
این دشــواری ناشــی از انباشــت تاریخی
اســت .بعــد از شکســت عبــاس میــرزا،
ایــران ناگهــان بــه دنیــای جدیــد پرتاب
مرتضی گلپور
خبرنگار گروه سیاسی شــد ،دنیایی کــه نه آن را میشــناخت و
نــه برای آن آماده بــود .از آن روز تا امروز
تالطمهای ناشــی از این تصادم با دنیای جدید پابرجاست .بخشی
از ایــن تصادم ،در شــکل تضاد و تنــازع میان نیروهــای اجتماعی و
سیاســی داخلی بروز یافتــه و بخش دیگر نیز ناشــی از بازی و نقش
قدرتهای جهانی بوده اســت .ریشــه ماجرا هرچه باشــد ،در اصل
قضیه فرقی ندارد که کشتی بزرگی بهنام ایران ،از آن روزگار تا امروز

صبحگاهــی اوســت .انــگار بشــر متجدد هــر صبح بــا اجرای
مناســک روزنامهخوانی و ادای این آییــن ،ایمان خود را تازه
میکنــد و در نیایــش جمعــی مؤمنــان ایــن معبــد نوبنیــاد،
شــراکت میجوید .بــا این تحلیل ،هر روزنامــه که در تحکیم
ایــن شــریعت تازه چاالکتر باشــد و خوانندگانــش را در این
مناجاتخوانــی چابکتــر و خالصتــر کنــد انــگار انجیلــش
معتبرتر و موجهتر است.
«ایــران» کــه امروز رخــت کهنه را از تــن میکند و خلعت
 27ســالگی روی دوش میانــدازد ،بیهیچ ُعجــب و اغراقی
یک بــاب از ابواب همــان مناجاتنامه صبحگاهی اســت .کم
نیســتند زائــران و مؤمنانی که نیایش روزانه مــدرن خود را از
روی ایــن انجیل موجــه قرائت میکنند« .ایــران» البد اکنون

هر تیتر قصهای دارد

گزارش نویس

کردن اســت .رســانه دولت مردمی بودن هم مســئولیت بزرگی
اســت .رسانهای که باید این ســوی تریبون دولت بیاید؛ در جمع
مســتمعان و مخاطبــان ،شــنوای حرف آنها باشــد .بایــد قبل از
خوب گفتن خوب بشنود تا درست بگوید .درست گفتن با خوب
گفتن فرق دارد .با ارائه و بزک تیتر و عکس ممکن است بتوانیم
خوب ســخن بگوییم اما اگر خوب نشــنیده باشیم ،ممکن است
درست هم سخن نگفته باشیم .رسانه دولت مردمی بیش از هر
چیز باید خوب بشــنود تا درست ســخن بگوید .این چیزی است
که در این رســانه مســئولیت و وظیفه خــود میدانم و میدانیم.
توهیــن بــه اعتمــاد مخاطبــان بزرگتریــن جفــای یک رســانه به
مخاطب اســت .برای حفظ و حراســت از این اعتماد باید خوب
بشــنوم و ببینم تا درســت ســخن بگویم .دولت مردمی بیش از
هرچیز به درست سخن گفتن رسانه خود نیاز دارد.

سالبـ

چند لحظه مکث در ورودی تحریریه

یوسف حیدری

خوب شنیدن؛ درست گفتن
از چابهــار زنــگ زده اســت؛ حاشــیه
چابهــار .جایــی کــه ســاکنانش
سالهاســت با مشــکالت نداشتن آب
و برق مواجهاند .همســایگان محروم
محمد رضا عزیزی همیشــگی مناطــق آزاد .دوگانگــی
دبیر گروه ایرانزمین دیرپایــی که در الگوی توســعه مناطق
محــروم دیــده میشــود .همنشــینی
برخــورداران غیــر بومــی و غیر برخــورداران بومی .مردی اســت
 55ســاله کــه در بازار چابهــار دک ه کوچک اجــارهای دارد .دکهای
کــه با افزایش قیمت ارز ،پایین آمدن قدرت خرید مردم ،کرونا،
کاهش مسافران و گردشگران به چابهار و ...دو سال و بیشتر است
که نمیچرخد .او ،همســرش و چهار فرزندش مانند بســیاری از
دکهداران اجارهای بازار چابهار در تنگنای معیشت گرفتارند.

روزنامهخوانــی ،غیــر از یــک رفتار
فرهنگــی ،نوعــی از مناســک
بــرای انســان مــدرن هم به شــمار
میآیــد؛ کنشــی شــبهمقدس کــه
عمــل خوانــدن را بــه یــک آییــن
امیر یوسفی
مســتمر روزانــه و جمعــی مبــدل
عضو شورای
سردبیری
میکنــد .روزنامهخوانهــا پیــروان
یــک کیشاند و مثل همــه تابعان
یــک شــریعت ،همزمــان عملــی واحــد انجــام میدهنــد و
شــعائری یکســان و مشــترک بــه جــای میآورنــد .شــاید به
همین اعتبار بوده که هگل ،فیلســوف بزرگ آلمانی دو قرن
پیش گفته اســت روزنامه ،انجیل انسان مدرن و مناجاتنامه

داستان روزنامـــ

کشور محســوب میشــوند ،برای من فرصتی بزرگ و ارزشمند
بوده و هســت .بدون اغراق چیزی شــبیه کالس درس .از سویی
نشســتن روی صندلــیای که ســالها پیش اســتاد پرویز زاهدی
روی آن مینشســت و بر عهده داشــتن وظایف و مسئولیت او،
افتخاری اســت که نصیبم شــده و در تمام این ســالها با تمام
توانم سعی کردهام امانتدار خوبی برای زندهیاد زاهدی باشم.
ëëمسئولیت
اگــر از واژههــای تکــراری و جمــات کلیشــهای عبــور کنیــم،
بهواقــع خبرنــگاری مســئولیتی ســنگین اســت و فردی پیشــرو
خواهد بود که هیچوقت فراموش نکند چه رســالتی دارد و باید
درست و دقیق از پس چه شرایطی برآید .در این میان طبیعی
اســت که حضور در یکی از مهمترین رســانههای جریان اصلی
کشور ،باری سنگینتر و مسئولیتی بزرگتر به همراه میآورد.
ëëپیشرفت
همه ما در هر صنف و شــغلی که هســتیم ،تــاش میکنیم
به مرور پیشــرفت کنیــم و این جزو بدیهیات اســت .البته اینجا

منظــورم پیشــرفت خــودم در عرصــه رســانهای و خاصه حوزه
ورزشی نیست چهبسا در این خصوص دیگران باید نظر بدهند
کــه چقــدر در ارتقــا و افزایــش توانمندیهایــم موفق بــودهام.
امــا یــک چیــز مشــخص اســت و اینکــه در پذیرش مســئولیت
ســنگینتر ،پیشــرفت داشــتهام! همــکاری مــن بــا مؤسســه
مطبوعاتی ایران از یک دهه پیش شــکل گرفت و بهعنوان دبیر
ورزشــی سایت مشــغول فعالیت شدم 2 .ســال پس از آن دبیر
صفحه ورزشی روزنامه ایران شدم و حاال هم که کمتر از یکماه
اســت تک صفحه ورزشی به  4صفحه افزایش یافته و شدهایم
شبه روزنامه ورزشی (روزنامههای ورزشی  8صفحه هستند) .تا
روزی که این مسئولیت را داشته باشم ،سعی میکنم ب ه همراه
همــکاران پرتالش و کاربلدم ،هــر روز خروجی بهتر و قویتری
نســبت بــه روز قبل ارائــه دهم و ایــرادات را در حد توان کاهش
دهیــم .در پایــان الزم اســت یــادآوری کنــم کــه روزنامهنگاری
ورزشــی بخش اساســی یک رســانه خبری محســوب میشــود؛
حتی اگر تمرکز آن رسانه بر پایه ورزش نباشد.

آنها شبیه زندگی بودند
مریم طالشی

گزارش نویس

روزی از همین در وارد میشــدند ،داخل آسانسور میآمدند ،با
بقیه خوش و بش میکردند ،سر همین میزها مینشستد و حاال
فقــط یک قاب عکس هســتند در ردیف عکسهای قاب شــده
روی دیــواری که میشــود گفت دیــوار غمناکی اســت و در عین
حال خاطره انگیز.
آدمهــای روی دیوار که حاال نیســتند ،همــکاران ما بودند در
روزنامــه «ایــران» که بعضیهایشــان هیــچ جوره شــبیه مرگ
نبودنــد .مریــم یکی از آنها بــود؛ مریم فرهمند که آرزو داشــت
یک روز تیتر بزند «درمان ســرطان پیدا شــد» و نشــد و سرطان
او را بــرد .دختر جــوان و باانرژی که رفیق بــود و تا آخرین روزها
میخندید.افســانه حسینی هم جوان بود .هنوز یک سال هم از
رفتنش نمیگذرد .هرکس خانم حســینی را میدید میپرسید
کی حقــوق میدهند؟ توی قســمت مالــی کار میکــرد و اولین
چیزی که میشد از او پرسید همین بود که دیگر تبدیل به حال

و احوالپرســی بــا خانم حســینی شــده بود .صــد بــار در روز هم
این را از او میپرســیدند ،میخندید و با روی خوش به شــوخی
میگفت« :انشاءاهلل یک روز حقوق میدهند».محمد باعفت،
راننده و بچه کرج بود .میگویند همیشه اولین نفری بود که سر
کار میآمد و در را باز میکرد و چای میگذاشت .پیکان داشت.
کلیــد اتاق نقلیه را قبل از عید گرفتــه و گفته بود من که نفر اول
هستم کلید را میبرم تا بعد عید .کلید را گرفت و رفت اما سکته
امانش نــداد که برگردد.اســماعیل دارپا ،مســئول لیتوگرافی را
میگویند تا خود صبح روزنامه بود و صبح میرفت خانه ،وقتی
که خیالش راحت میشد همه صفحهها چاپ شده است.
رمضانعلــی هیــری رئیس خدمات بود و بشــدت حســاس
به تمیزی .تعریف میکنند حواســش بود ماه رمضان کســی از
توی ســلف سرویس رســتوران شکر نبرد باال که با حلیم بخورد.
پرسپولیســی دوآتشــه بود .بعد از مرگ پســرش دیگــر آن آدم
سابق نشــده بود .همکاران میگویند هم مجلس ختم پسرش
رفتیم و هم مجلس ختم خودش.

