
شهریار شمس
روزنامه نگار

خواسته ا ی که بدنه ی روزنامه نگاری چه از وزیر 
فعلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، چه از وزیر 
فرهنگ و ارشــاد بعدی و چه از وزیر فرهنگ و 
ارشاد قبلی دارد را در چند حوزه می شود تعریف 
کرد که بخش اول طبیعتا آزادی رســانه است؛ 
یعنی تا زمانی که آزادی رسانه به رسمیت شناخته 
نشود، فعالیت های حرفه ای همکاران من در این 
شغل دچار چالش های جدی خواهد بود. نکته ی 
دوم حمایت است. متاسفانه حرفه ی خبرنگاری 
مثل همه ی مشــاغلی که در کشور وجود دارد با 
بحران های جدی معیشتی و درآمدی رو به رو است 
و این امر دالیل مختلفی دارد که طبیعتا در یک 
مجال کوتاه نمی شود به دالیل آن اشاره کرد اما اگر 
سیستم حکومتی بخواهد می تواند بخش عمده ای 
از آن را حذف کند که این مساله هم با دادن یارانه و 
موارد این چنینی حل نمی شود؛ بلکه این مساله با 
این اتفاق حل خواهد شد که همکاران روزنامه نگار 
بتوانند در رسانه هایی کار کنند که آن رسانه ها 
توان این را داشته باشــند که از درآمد باالیی 
برخوردار باشند. طبیعتا رســانه ای که بخواهد 
از درآمد باالیی برخوردار باشــد باید رسانه ای 
باشــد که بتواند مخاطب زیادی را جذب کند و 

این مساله به همان بحث هایی که در مورد آزادی 
رسانه وجود دارد، بازمی گردد. وقتی یک رسانه ای 
بتواند مخاطب زیادی را جذب کند، طبیعتا آگهی 
بیشتری می تواند بگیرد، بنابراین درآمد بیشتری 
خواهد داشــت و طبیعتا نیروی حرفه ای تری را 
استخدام خواهد کرد و به پرســنلش حقوق و 
مزایای کافی می دهد. نکته ی ســومی که در این 
حوزه می توان به آن اشــاره کرد که آن هم مورد 
کم توجهی قرار گرفته، حمایت جدی از نهادهای 
صنفی در حوزه ی روزنامه نگاری است. متاسفانه 
روزنامه نگاری ما چندین ســال است که از نهاد 
صنفی قدرتمند محروم است. قبال انجمن صنفی 
روزنامه نگاران ایــران به عنوان یک نهاد صنفی 
قدرتمند بود و فعالیت می کرد اما متاسفانه فعالیت 
آن تعلیق شــد و بعد از آن انجمن های صنفی به 
دلیل قوانین مجبور شــدند که فقط به صورت 
استانی فعالیت کنند و در حقیقت در حال حاضر 
انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران فعال 
است و امیدواریم تا این نهاد هم به زودی به عنوان 
یک نهاد سراسری کارش را شروع کند و بتواند 
در حوزه ی حمایت صنفی به طور جدی از شغل 
روزنامه نگاری حمایت کند. من فکر می کنم که 
اگر وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی یا بقیه ی 
بدنه ی تولید و یا نظام حکومتی بتواند هر کدام از 
این ســه عنصر را تدوین کند یا به آن دسترسی 
پیدا کند به رسانه های کشور کمک جدی می کند 

و قدرت رسانه ای کشور را باال می برد. 

یادداشت مهمان
رسانه در دوره وزارت جدید چگونه باشد بهتر است؟

صاحب امتیاز:
موسسه فرهنگی، هنری وصف صبا

مدیر مسئول و سردبیر:
محمدرضا شفیعی

دبیر گروه تحریریه:
دنیا خمامی

مدیر هنری:
سپهر خامه ور

گروه تحریریه:
 پریسا سادات خضرایی

 محمد تقی زاده
آریا باقری، پریسا شریعت رضوی

ویراستار:
تیام کیارسی

عکس جلد سینما:
محمد دارایی

عکس جلد تلویزیون:
امیر جدیدی

لیتوگرافی، چاپ و صحافی:
خجسته نوین

توزیع:
نشر گستر امروز

نشانی:
تهران، میدان دربند 

کوچه تویسرکانی، شماره ۶۱

تلفن: 77582422-۶

فکس: 77548245

www.mahnamehsaba.com

شبکه های مجازی:

@mahnamehsaba

با سپاس از:
محمدحسین مهدویان ، مجید موالیی 
هادی اعتمادی مجد ، کامبیز دارابی 
نغمه دانش آشتیانی ، مهسا کیوانپور 

فاطمه آذری و.... 
که در این شماره 

ما را همراهی کردند.

نامه


