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یكی از مهم ترین مشاغل دنیای مدرن روزنامه نگاری است و 
نهاد مربوط به آن نیز رسانه و مطبوعات از ضروریات دنیای مدرن 
است. كافی است گفته شود كه قدرت رسانه ای هم در شرایط صلح 
و هم جنگ اهمیت كمتری از قدرت اقتصادی، نظامی و سیاسی 
ندارد، اگر اهمیت آن بیشتر نباشد. واقعیت این است كه تصور 
دنیای جدید بدون رسانه محال است؛ نهادی كه هر روز نیز در حال 
پیشرفت و فراگیرترشدن است. ولی جامعه ایران از حیث نهاد 
رسانه و مطبوعات و كاركنان آن یعنی روزنامه نگاران در حضیض قرار 
دارد و به همین علت سایر مولفه های قدرت آن نیز دچار ناكارآمدی 
شده اند. این یادداشت در پی آن نیست كه درباره كاركردهای رسانه 
در جهان امروز سخن بگوید و مدعی شود كه اگر رسانه نباشد 
جامعه معلول و فرآیند طبیعی آن دچار اختالل می شود، فقط در 
پی آن است كه چند عامل مهم و اصلی را در وضعیت كنونی و نزول 
مطبوعات و روزنامه نگاری توضیح دهد. روزنامه نگارانی كه بیش از 
هر قشر و گروه اجتماعی و شغلی دیگری در این دو دهه برای بهبود 

جامعه هزینه داده اند، كمتر از دیگران ارج دیده اند.
خالصه اینكه روزنامه نگاری دچار یك دور باطل شده است. 
از  یكی  و  نمی شود  تأمین  مالی  لحاظ  به  ایران  در  روزنامه نگاری 
كمترین دستمزدها را دارد. چرا دستمزد آن پایین است؟ چون بنیه 
اقتصادی و مالی رسانه ها ضعیف است و چون وضع اقتصادی 
خوب نیست. چرا وضع اقتصادی آن خوب نیست چون دربند 

محدودیت های فراقانونی و ناتوانی های حرفه ای است. 
مشكل اقتصادی از چند جهت بر رسانه ها فشار وارد می كند؛ 
اول از حیث كاهش آگهی ها، دوم از نظر فروش. هنگامی كه درآمد 

رسانه كم شد، از نخستین جایی كه هزینه ها را كم می كند، تحریریه 
است. این امر به كاهش كیفیت رسانه منجر می شود. چون كیفیت 
پایین می آید فروش نیز كمتر می شود؛ زیرا مردم به خرید كاالی 
بی فایده و كم كیفیت رغبتی ندارند. این علت موجب شد كه تعداد 
زیادی از روزنامه نگاران باسابقه عطای این كار را به لقایش ببخشند و 
روزنامه نگاری در دور ضعیف ترشدن بیفتد. عامل بعدی در تضعیف 
روزنامه نگاری ایران ظهور فضای مجازی است. شبكه های اجتماعی 
با افزایش سرعت انتقال خبر و تحلیل و نیز پایین بودن هزینه آن و 
باالخره دسترسی نامحدود در عمل وارد رقابتی جدی با رسانه های 
رسمی بویژه مكتوب شده اند و از این نظر مرزهای بازاریابی را برای 
مجازی  فضای  كه  بویژه  كرده اند؛  محدود  روزنامه نگاران 
محدودیت های دست  و پاگیر مطبوعات را ندارد. مشكل دیگری كه 
در این باره وجود دارد، این است كه فضای مجازی به لحاظ تكنیكی 
جدید  آموزش های  نیازمند  و  است  مكتوب  فضای  از  متفاوت 
چندرسانه ای به روزنامه نگاران است در حالی كه روزنامه نگاران ما در 
این زمینه آموزش ندیده اند. مشكل بعدی كه شاید مهم ترین و 
ریشه دو مورد دیگر باشد، دخالت های فراقانونی  در رسانه هاست. 
دولتی  یا  عمومی  مالكیت  در  ایران  رسانه های  از  مهمی  بخش 
هستند و این امر ثبات مدیریت و استقالل و خط مشی و كاركرد آنها را 
تحت تأثیر منفی قرار می دهد. از سوی دیگر مالحظات فراتر از قانون 
دست روزنامه نگاران را برای ایفای نقش واقعی و نیز تولید مطالب 
مورد نیاز مردم بسته است و این مشكل موجب تشدید بحران 
اقتصادی و سپس بحران حرفه ای در رسانه های ایران شده است. 
بنابراین شاید بتوان  غیر مستقل بودن رسانه ها و گسترش فضای 
مشكالت  اصلی  پایه  سه  را  رسانه  اقتصاد  بحران  نیز  و  مجازی 
روزنامه نگاری امروز ایران توصیف كرد. مشكلی كه جامعه ایران را 
بسیار ضعیف و مرجعیت رسانه ای را از كشور خارج كرده است. 
صداوسیمای ضعیف، مطبوعات ضعیف، فقط یك پیام دارند، 

جامعه ضعیف. 
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مقدمه چینی برای 
جنگ داخلی در لیبی

صداوسیما: الو به تعداد 
سینماگران آباژور می خواستیم!

قوانین کار غول های 
اقتصاد جهان

 فوتبال ایران 
باز هم از رسیدن به المپیک باز ماند

   ترکیه حدود 2 هزار جنگجوی سوری را
به لیبی می فرستد

 چرا اروپایی ها 2.5 برابر ایرانی ها
مفیدتر کار می کنند؟
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یادداشت

 پاسخ روابط عمومی دفتر رئیس جمهورپیام رسانه ضعیف
به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان

خبر

سخنگوی  اظهارات  به  پاسخ  در  رئیس جمهوری  دفتر  عمومی  روابط 
و  نسنجیده  زده،  شتاب  كامال  واكنشی  را  سخنان  این  نگهبان  شورای 
شخصی كردن یک موضوع ملی دانست كه حكایت از سیاست و رویكرد 
وی نسبت به انتخابات دارد و تاكید كرد: دعوت رئیس جمهور زمینه سازی 
شكوه با  انتخاباتی  برگزاری  برای  ملی  انسجام  و  وحدت  راستای   در 

بوده است.
ح زیر است: به گزارش پایگاه اطالع رسانی دولت، متن این پاسخ به شر

بسم اهلل الرحمن الرحیم
در  جمهوری  رئیس  روحانی  حسن  دكتر  المسلمین  و  حجت االسالم 
جلسه هیات دولت در سخنان مهمی از جمله بر ضرورت تقویت وحدت و 
انسجام ملی در برابر توطئه های دشمنان و تبلور این وحدت و انسجام ملی 
در انتخابات مجلس شورای اسالمی، تاكید كردند و خواستار باالبردن تحمل 
و مدارای برگزاركنندگان انتخابات و به تبع آن، فراهم كردن حضور نمایندگان 
همه سالئق و افكار تعریف شده در چارچوب نظام و قانون اساسی جمهوری 

اسالمی باهدف تقویت وحدت و انسجام ملی شدند.
و  زده  شتاب  كامال  واكنشی  در  نگهبان  شورای  سخنگوی  متأسفانه 
نسنجیده كه حكایت از سیاست و رویكرد وی نسبت به انتخابات دارد و با 
شخصی كردن یک موضوع ملی، این دعوت رئیس جمهوری را كه زمینه سازی 
در راستای وحدت و انسجام ملی برای برگزاری انتخاباتی با شكوه بوده، ضد 
ملی خوانده و با بكار بردن ادبیات و كلماتی سخیف، نسبت به سخنان 

رئیس جمهوری اعالم موضع كرده است.
امیدواریم اظهارات این سخنگو صرفا بازگو كننده نظرات شخصی وی و نه 

نظر و دیدگاه رسمی نهاد مقدس شورای نگهبان باشد.
عباسعلی كدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود 
در توئیتر درباره رد صالحیت شدگان نوشته بود: »جنجال برای تأیید افراد 
فاقدصالحیت تازگی ندارد، اما پیشگامی رئیس جمهور در این پروژه ضدملی 
حذف  معنی  به  بستگان  تایید  عدم  نمی دانستیم  البته  است.  تأسف بار 

جناح های دیگر است.« 

 نماینــدگان اوکرایــن، افغانســتان و کانادا 
 بــا حضــور در محــل ســقوط  بــه جانباختــگان ادای احترام کردند

ک ــته گل هایی برخــا دس
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با یک جناح  نمی توان 
کشور را اداره کرد

 امدادرسانی ها وارد 
اعتراض شدید روحانی به رد صالحیت هافاز جدید می شود

یع  آغاز توز
روزانه غذای 

گرم در مناطق 
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