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نظر  به  جذابی  شغل  نظر  به  شاید  روزنامه نگاری 
کتاب  دیدن،  فیلم  هیجان،  از  پر  شغلی  برسد؛ 
شده،  شناخته   افراد  با  خواندن، گفت وگو کردن 
سیاستمداران  تا  گرفته  خواننده  و  هنرپیشه  از 
ظاهری  پوسته  یک  تنها  این  اما  اول...  سطح 
آنجا  تا  است  سختی  شغل  روزنامه نگاری  است. 
که در لیست مشاغل سخت دنیا قرارگرفته است، 
ایران  هم  کاری سخت، پرمشغله و پرهزینه. در 
که روزنامه نگار نه امنیت شغلی دارد و نه امنیت 
بسیاری  حتی  می شود  باعث  دالیل  همین  مالی. 
عطای  بدهند  ترجیح  باسابقه  روزنامه نگاران  از 
کارشان را به لقایش ببخشند، حال گاهی به میل 

خود و گاه به اجبار شرایط زمانه...
می گویند روزنامه نگار یا ژورنالیست کسی است 
و  تخصصی  آموزش  دوره  گذراندن  از  پس  که 
دست  به  وظیفه  اجتماعی،  مسئولیت  به  توجه  با 
آوردن، آماده کردن، گردآوری و سامان دادن 
ارتباط جمعی  وسایل  با  را  آنها  انتقال  و  اخبار 
یک  تنها  این  اما  دارد؛  گردن  بر  مخاطبان  به 
تعریف است. روزنامه نگاری سخت است، اینکه 
هرروز با انبوهی از خبرهای منفی روبه رو باشی، 
اینکه شرافت قلمت را حفظ کنی و حتی وقتی 
دخل وخرج زندگی ات با هم نمی خواند، قلمت را 
نفروشی و ترجیح بدهی در راه مردم و پیشرفت 
مخاطرات  نیست.  ساده  چندان  بنویسی  کشور 
نوعش(  هر  )در  فساد  با  مقابله  نیست.  کم  هم 
ارعاب  و  تهدید  از  دارد،  زیادی  هزینه های 
بسیاری  به هر سختی،  اما  و...  بیکاری  تا  گرفته 
از روزنامه نگاران تالش می کنند تنها در راستای 
روزنامه نگار  شاید  بردارند،  قدم  خود  رسالت 
برای  دلیلی  عشق  و  جنون  جز  که  باشد  مجنون 
انتخاب این حرفه وجود ندارد. هرسال دانشگاه ها 
با  مرتبط  رشته های  در  دانشجو  زیادی  تعداد 
روزنامه نگاری می پذیرند که برخی از آنها موفق 
نیستند  کم  اما  بزنند؛  قلم  رسانه ای  در  می شوند 
کسانی که در این رشته فعالیت می کنند اما پس 
از چند سال ناامید به دنبال تغییر شغل می گردند، 
شرایط  و  فضا  به اجبار  یا  خود  میل  به  یا  حاال 
زندگی. البته بر هیچ کدام هم انتقادی وارد نیست، 

زندگی مناسبات خاص خود را دارد.
روزنامه، تنها تریبونی برای دولت ها نیست

به  روزنامه نگاران  بی انگیزگی  است،  مسلم  آنچه 
جامعه مطبوعات آسیب خواهد رساند، مطبوعاتی 
که به سختی خود را از پس مشکالت فراوان به 
اینجا رسانده اند؛ بنابراین شاید بهتر باشد کمی به 
چرایی این اتفاق توجه کرد و این پرسش را مطرح 
کرد که چه عواملی باعث رخ دادن چنین اتفاقی 
شده است. فریدون صدیقی، استاد روزنامه نگاری، 
در گفت وگو با »ابتکار« می گوید: چندین عامل 
روزنامه نگاران  می شود  باعث  مختلف  ادوار  در 
ایستایی  به  که  هم  کسانی  کنند.  حرفه  ترک 
زده اند  شاقی  دست به کار  می رسند،  ماندگاری  و 
زیادی  هزینه  و  تاوان  مقابل،  در  بی تردید  و 
همیشه  چرا  ما  روزنامه نگاران  اینکه  پرداخته اند. 
بی نام ونشان  و  بانام ونشان  ترس های  واهمه  در 
هستند، ریشه ای تاریخی دارد که به ورود رسانه 
روزنامه ها  بازمی گردد.  ایران  در  کارکردش  و 
نبوده اند.  ما  اجتماعی  شرایط  از  برآمده  لزومًا 
و  نیست  ایران  روزنامه نگاری  اصلی  خاستگاه 

است  تلویزیون  و  رادیو  مثل  وارداتی  پدیده ای 
با  رفتار  شیوه  است که  بدیهی  دلیل  همین  به  و 
آن را بلد نباشیم و اگر می خواهیم یاد بگیریم یا 
یاد گرفته ایم، عواملی باعث برهم خوردن جریان 
شود. روزنامه های ما در ادوار مختلف دستخوش 
روزنامه  یا  شده اند؛  ویرانگری  گاه  تکانه های 
ادامه  به حیاتش  نتوانسته  یا خودش  توقیف شده 

بدهد.
او اولین مشکل را نوع نگاه حاکمیت به روزنامه ها 
می داند. صدیقی می گوید: اولین مشکل نوع نگاه 
حاکمیت به روزنامه از ابتدای ورودش به ایران تا 
اکنون است. تلقی و انتظار از روزنامه این بوده که 
تربیونی برای مبشر و مبلغ بودن و رساندن پیام 
دولت ها باشد، درصورتی که یکی از کارکردهای 
و کارکردهای  برنامه ها، طرح ها  بیان  روزنامه ها 
)چه  مردم  از  نمایندگی  به  که  است  مسئوالنی 
مستقیم، چه غیرمستقیم( موظف اند کارهایی انجام 
دهند. متأسفانه رسانه ازنظر متولیان ارتباطات ما، 
انتقال  برای  وسیله ای  و  تریبون  تنها  و...  دولت 
پیام آنها است، درست مثل سرنوشتی که رادیو و 
تلویزیون ما دچارش شده و مخاطبی را هم انتخاب 
می کند که دلخواهش است، نه مخاطب فراگیر. 
هم  روزنامه ها  است،  جاری  نگاه  این  که  زمانی 
یا  انتشار  یا صاحب  مدیرمسئول  به زعم خواست 
حتی کارکنانشان به دالیلی به بیان مطالبات مردم 
نمی پردازد و مسئوالن  هم پاسخگو نیستند یا تنها 
روزنامه  خواننده،  شرایط  این  در  می دهند.  وعده 
نمی خرد و نتیجه این است که یا روزنامه تعطیل 
شود یا نیروهای حرفه ای و مؤثرش را از دست 
بدهد و تنها نیروهایی فقط برای انتشار آن باقی 
بمانند. این زمان است که روزنامه روی پیشخوان 
دکه ها نمی آید اما باید بدانیم روزنامه ای که روی 

دکه نباشد و خوانده نشود اصاًل وجود ندارد.
او ادامه می دهد: در این شرایط روزنامه نگار بیکار 
می شود و اگر هم بخواهد مؤثر باشد و از مطالبات 
مردم بگوید دچار محدودیت و ناامیدی می شود. 
کارکردی  نباشد،  تأثیرگذار  روزنامه نگار  وقتی 
ندارد. تأثیرگذاری یعنی روزنامه خریداری شود، 

خوانده و دیده شود.
نه امنیت شغلی هست، نه امنیت حرفه ای

به  را  روزنامه نگاران  که  مهمی  موارد  از  یکی 
فکر ترک حرفه و خداحافظی با دنیای مطبوعات 
صدیقی  است.  شغلی  امنیت  نبود  می اندازد، 
بودم  باور  این  بر  دوره ای  می گوید:  دراین باره 
که روزنامه نگار ممکن است امنیت شغلی نداشته 
به  شغلی  امنیت  دارد.  حرفه ای  امنیت  اما  باشد 
شود  بسته  روزنامه ای  است  ممکن  که  معنا  این 
نوشتن  برای  دیگری  مجالت  و  روزنامه ها  اما 
وجود دارند و روزنامه نگار امنیت حرفه ای دارد؛ 
اما امروز متأسفم از اینکه می گویم نه تنها امنیت 
هم  امنیت حرفه ای  دیگر  ندارد که  شغلی وجود 
هم  ما  حرفه ای  روزنامه نگار  یعنی  ندارد؛  وجود 
آن  در  که  رسانه ای  یا  روزنامه  شدن  تعطیل  با 
مشغول است، بیکار می شود. وقتی روزنامه وجود 
تنها  نفر  چهار  نمی خرد،  را  آن  کسی  ندارد، 
مطالب را کپی پیست می کنند و... چه جایگزینی 
است؟  شده  تعریف  بیکار  روزنامه نگاران  برای 
در خبرگزاری هم تعداد محدودی می توانند کار 
این  ندارند و  آنها هم مخاطب چندانی  کنند که 

دردافزا است.
یا سرکار باشید یا پراید بخرید!

امروز کم نیستند روزنامه نگارانی که مدت ها است 
بیکارند، یا شغل دیگری را برای گذران زندگی 
برگزیده اند، کسانی که امروز به جای نوشتن در 
روزنامه در کافه ها مشغول اند یا کتاب می نویسند 
و  باسابقه  روزنامه نگاران  تعداد  کاهش  اما  و... 
زد؟  خواهد  مطبوعات  به  ضربه ای  چه  حرفه ای 
من  نظر  به  می گوید:  سابقه  با  روزنامه نگار  این 
آسیب  اتفاق  این  از  مطبوعات  هم  امروز  همین 
دیده اند. امروز تنها می خواهند روزنامه ای منتشر 
شود، فارغ از اینکه خواننده ای دارد یا نه. امروز 
تعداد  این  فقط گزارش آماری داده می شود که 
روزنامه منتشر می شود؛ اما تیراژ غم انگیز است. 
وقتی خریدار وجود ندارد، روزنامه به عنوان یک 
برگشت هزینه ای  تجاری علی رغم هزینه،  بنگاه 
در  می کند.  کار  نیرو  حداقل  با  درنتیجه  ندارد. 
و حقوق، یک  نیرو  با حداقل  وقتی  این شرایط 
مجله یا روزنامه منتشر می شود مشخص است که 
از  یعنی  داشت،  نخواهد  وجود  آن  در  خالقیتی 
باسابقه  روزنامه نگاران  مهارت های  و  تکنیک ها 
استفاده نمی شود. وقتی به علت وجود موانع متعدد 
نداشته  وجود  انگیزه ای  مادی  و  معنوی  روحی، 
باشد، خالقیت و نوآوری در روزنامه نگار کشته 
برای  به هیچ عنوان  شود  منتشر  هرچه  و  می شود 

خواننده جذاب نیست.
است  این  روزنامه نگار  کار  می دهد:  ادامه  او 
که زغال را به الماس تبدیل کند اما در شرایط 
فرصت  این  و  نیست  فراهم  امکان  این  فعلی 
خبرسوزی  می گذارند  نمی شود.  داده  کسی  به 
پوشش  برون مرزی  رسانه های  را  اتفاقات  شود، 
می دهند، شبکه های اجتماعی وارد عرصه می شوند 
و تازه رسانه های ما وارد ماجرا می شوند. من به 
دانشجویانم می گفتم روزنامه نگار یا سرکار است 
یا سر دار، البته منظورم دار قالی است! می گفتم 
سرکار  اگر  که  بگیرید  یاد  قالی بافی  بروید 
هم  وقتی  از  ببافید.  قالی  دار،  بروید سر  نبودید، 
دیگر  شده  ماشینی  فرش  به  تبدیل  قالی ها  که 
بنابراین  بدهند،  انجام  نمی توانند  هم  را  کار  این 
توصیه ام به جوانان و دانشجویان این است که یا 
سرکار باشید یا سعی کنید پرایدی تهیه کنید و 
با آن راننده تاکسی اینترنتی شوید. توصیه دومم 
این است که هرگز دو روزنامه نگار با هم ازدواج 
یکی تان  است  بهتر  ندارد،  فرجامی  چون  نکند 

سرکار باشید و یکی تان سر دار، یعنی دار قالی!
است!  دیگری  جای  مشکل  می گوید:  صدیقی 
سؤال من این است که کارکرد این همه مراکز 
روزنامه نگار  و  خبرنگار  تربیت  و  آموزش 
چیست؟ چرا دانشجو تربیت می کنند؟ مگر جایی 
بروند  می خواهند  دارد؟  برای کار کردن وجود 
وضع  با  شوند؟  مشغول  تلویزیون  و  رادیو  در 
تلویزیون  و  رادیو  نیروهای  سه چهارم  موجود، 
اضافه هستند، چون تولیدی در آن وجود ندارد، 

فقط سریال های تکراری پخش می کنند.

عرفه روز نیایش

تصویری خاص از شاهرخ خان، ژان کلود ون دام و جکی چان

فروردین
هستید  کارهایتان  نگران  کمی  امروز 
شما  که  آن طور  همه چیز  که  بدانید  اما 
اشتباهات  رفت.  خواهد  پیش  می خواهید 
درصدد  و  کنید  فراموش  را  کوچک 
باشید.  بعدی تان  قدم های  در  پیشرفت 
ندارد،  شک  شما  توانایی های  به  هیچ کس 
کوچک  اشتباه  یک  که  نگذارید  پس 

اعتمادبه نفس را از شما بگیرد.

    اردیبهشت
را  انتظارش  که  می شنوید  را  خبری  امروز 
نمی دانید  ندارید. آن قدر هول می شوید که 
قدم بعدی را چگونه بردارید؛ اما این اتفاق 
نیست  می کنید  فکر  شما  آنچه  بزرگی  به 
نخواهد  کارتان  روند  روی  تأثیری  هیچ  و 
گذاشت. به تازگی با فردی آشنا شده اید اما 
نمی دانید که چگونه با او رفتار کنید.          

خرداد
هم روی  به  و  هستید  مهربانی  فرد  شما 
خوش نشان می دهید اما این خصوصیت شما 
باعث شده که دیگران از شما سوءاستفاده 
زمینه  این  در  کمی  که  است  بهتر  کنند. 
تعادلتان را حفظ کنید تا به خودتان آسیبی 
وارد نشود. در مورد هدفی که در سر دارید، 
هیچ  کنید،  حفظ  را  اعتمادبه نفستان  اگر 
به  نسبت  داشت.  نخواهید  دیگری  نگرانی 

شریک زندگی تان بدبین شده اید.    

تیر
فراهم  به گونه ای  شما  برای  شرایط  امروز 
جدیدی  افراد  با  می توانید  که  می شود 
ارتباط برقرار کنید. سعی کنید که در این 
ارتباطات خیلی اطالعاتی که دارید را بروز 
که  است  بهتر  زدن  حرف  به جای  ندهید. 
که  است  فردی  اطرافتان  در  کنید.  گوش 

مدام به پای شما می پیچد.                

مرداد
زمینه ای  هر  در  شما  اعتمادبه نفس  گرچه 
اعتمادبه نفسی  چنین  کار  در  اما  باالست 
و  تمرین  با  فقط  شما  مشکل  ندارید.  را 
تکرار حل می شود پس نترسید و از شرایط 
با  بیشتر  چه  هر  نکنید.  فرار  استرس زا 
ترستان مواجه شوید بهتر است.                     

شهریور
کارهای زیادی روی سرتان ریخته اما بهتر 
ابتدا سراغ کارهایی  است که گیج نشوید. 
بروید که انجام آنها اولویت بیشتری دارد. 
می توانید  دیگران  به کمک  نباشید،  نگران 
اتمام  به  آتی  روز  چند  تا  را  آنها  تمام 

برسانید. 

مهر
هستید  زندگی تان  در  تغییری  فکر  به 
نمی شود.  فراهم  برای تان  آن  شرایط  اما 
عجوالنه  اگر  باشید.  صبور  که  است  بهتر 
خواسته هایتان  از  خیلی  به  بردارید  قدم 
را  شما  دوستانتان  از  یکی  رسید.  نخواهید 
است  کرده  درگیر  خود  مشکالت  با  مدام 
به طوری که از خودتان  هم غافل شده اید.                      

آبان
آن قدر دورتان شلوغ است که نمی دانید از 
کجا آغاز کنید. بهتر است که خیلی عجله 
نکنید و به آرامی کارهایتان را پیش ببرید. 
که  زده  شما  به  اطرافیانتان حرفی  از  یکی 
کمی نگرانتان کرده است، بهترین کار این 
است که به دنبال اطالعات بیشتری باشید و 

به حرف های اطرافیانتان تکیه نکنید.  

آذر
به زودی زندگی شما دچار تغییرات بزرگی 
می شود که وقت سر خواراندن هم ندارید؛ 
روزهای  این  از  که  است  بهتر  بنابراین 
خود استفاده کنید و لذتش را ببرید. اخیرًا 
مشغول  را  ذهنتان  که  شنیده اید  خبرهایی 
کرده است. بهتر است که وقتتان را با این 
این که  برای  ندهید.  هدر  منفی  انرژی های 
بیرون  در  را  بهتر شود، عصر خود  حالتان 

از خانه بگذرانید. 

دی
برای گرفتن تصمیمی کمی دیگر هم صبر 
کنید و پس ازاینکه اطمینان الزم را به دست 
آوردید، دست به کار شوید. امروز ذهن شما 
آزاد  را  آن  است  بهتر  پس  ندارد  تمرکز 
شلوغ  بیش ازحد  را  دورتان  شما  بگذارید. 
شده  خستگی تان  موجب  این  و  کرده اید 

است.           

 بهمن
و  می دهد  جواب  شما  تالش های  به زودی 
می رسید  خوبی  مالی  درآمد  یک  به  شما 
از تالش  انگیزه می دهد. دست  به شما  که 
نصیبتان  بیشتری  موفقیت های  تا  برندارید 
شاکی  اطرافیانتان  از  یکی  دست  از  شود. 
حرف  دارید  دوست  که  به قدری  هستید 

دلتان را بر سرش فریاد بزنید.

اسفند
مشکالتتان  برای  راه حل  یک  دنبال  به  اگر 
ریشه اش  دنبال  به  باید  که  بدانید  هستید، 
باشید. این که سرخودتان را گرم کنید، دوای 
اگر  است.  موقتی  تنها  و  نمی شود  شما  درد 
به  به زودی فردی نظر شما را  مجرد هستید، 

خود جلب می کند، درنگ نکنید.

امروز شما

وب سایت یک پزشک: در سراسر جهان شاهد انواع کمک 
پناهگاه  را  افراد خانه شان  برخی  زنده هستیم.  به موجودات 
حیوانات می کنند؛ برخی دیگر به گربه ها و سگ هایی که 
زخمی و بیمار شدند کمک کرده و حاال می خواهیم یک زن 

موفق شده پیوند بال پروانه بزند.
بنیان گذار   »Katie VanBlaricum« ون بالریکوم  کتی 
داشته  سروکار  پروانه ها  با  مرتب  به طور   »Insect Art«
بال های حشرات  پیوند زدن  و سال ها است مشغول ترمیم و 
و ازجمله پروانه ها است. او صبورانه، متخصصانه، با دقت و 
هوشیاری و البته دانش الزم و عشقی که به این موجودات 
باشکوه تر  و  زیباتر  هرچه  را  آن ها  شکسته  بال های  دارد؛ 

ترمیم کرده و دوباره به زندگی و پرواز برمی گرداند.
اگرچه شاید باورکردنی نباشد ولی کتی تنها فردی در دنیا 
نیست که عمل پیوند بال پروانه می کند و افراد دیگری هم 
هستند که تخصص شان تعمیر بال های شکسته پروانه ها است.
طول  دقیقه   ۵ حدود  بال  پیوند  عمل  کل  می گوید  کتی 
می کشد چون نباید فشار زیادی به بال و خود پروانه وارد 
را  دقت  و  هوشیاری  نهایت  و  کنید  کار  سریعًا  باید  شود. 

داشته باشید.
او سال ها با حشرات مرده کار کرده و به مکانیزم بدنی آن ها 
آشنا است. همین طور، دوستی در هنرستان پروانه داشته و 
بارها پروانه های »فرانکشتاین« را در حال پرواز دیده است. 
او می داند که چنین پیوندی امکان پذیر است و البته تلفنی و 

اینترنتی از این دوست خود مشورت می گیرد.
دارد  سروکار  حشرات  با  که  است  سال   ۱۴ از  بیش  کتی 
می کند.  خریدوفروش  را  هنری  و  زیبا  حشرات  انواع  و 
وحشی  حشرات  عاشق  و  گذرانده  حشره شناسی  دوره های 
حشرات  این  رنگ  و  شکل  و  رفتار  کشف  به  او  است. 
در خواب  اوقات  به گفته خودش گاهی  و  است  عالقه مند 

آن ها را می بیند.
ندارند  دوست  را  حشرات  می کنند  تصور  مردم  از  بسیاری 
را  آن ها  اگر  ولی  بود  نخواهند  مفید  یا  نیستند  زیبا  چون 
به خوبی بشناسند؛ چیزهایی برای دوست داشتن پیدا می کنند.
این  است؛  داده  Insect Art گزارش  موسسه  آن طور که 
پرواز  به  بال،  پیوند  از  پس  روز  یک  شده  موفق  پروانه 

دربیاید و دوباره زندگی طبیعی خودش را از سر بگیرد.
پروانه های پادشاه که البته به نام های دیگری هم مانند پروانه 
سمی، پروانه ببری، پروانه سرگردان و پروانه قهوه ای سیاه 
تا  اینچ )۸.۹  تا ۴  اندازه ای در حدود ۳.۵  شناخته می شوند؛ 
به  مایل  هزاران  پاییز،  فصل  در  و  دارند  سانتی متر(   ۱۰.۲

سمت جنوب پرواز می کنند تا در مناطق گرم تر باشند.
 جالب است بدانید که این پروانه ها در ایستگاه های فضایی 
بین المللی هم پرورش داده می شوند. کتی به شوخی می گوید 

این پروانه ها مال جهان دیگری هستند.
استقبال  با   Insect Art بال پروانه در موسسه پیوند  عمل 
نفر  هزاران  و  شده  روبرو  اجتماعی  شبکه های  کاربران 
توییت های آن را الیک کرده و بیش از ۲۸ هزار کامنت 

گذاشتند.

زنی که هنرش ترمیم بال پروانه های 
آسیب دیده است

خواندنی

سیالب و آبگرفتگی در رودسر گیالن

 چرا روزنامه نگاران تصمیم 
به تغییر شغل می گیرند؟


