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مطبوعات
فـردا

چرا رسانهها نباید از وزارت ارشاد سوبسید بگیرند؟
يادداشت  اختصاصي
احسان اشرفی
روزنامه نگار

این مطلب در پی بررسی امکان اصالح رابطه بین نهاد
مطبوعات و نهاد ناظر بر مطبوعات است .فرض این
است که رابطه فوق ناسالم و برای یک جامعه متمایل
به زندگی در فضای باز غیرطبیعی است و باید مورد
بازبینی و اصالح قرار گیرد.
نگاهی به ساختار س��ازمانی وزارت فرهنگ و ارشاد
اس�لامی و وظایف اج��زای آن ،نش��ان میدهد که
همه تش��کیالت این وزارتخانه در جهت نیل به یک
هدف س��هوجهی طراحی شدهاند :حمایت ،هدایت
و نظ��ارت .این ماموریت بههمی��ن صراحت در بند
دوم شرح وظایف معاونت مطبوعاتی این وزارتخانه
آمده است .بهاستثنای برخی معاونتها که وظایف
مشخص تبلیغات مذهبی بهعهده آنها گذاشته شده
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جای خالی آنها

(مانند بخش قرآن و عترت) و فقط بخش هدایتی از
هدف س��هوجهی را بهپیش میبرند ،کارکرد تقریبا
همه معاونتها در دو وجه خالصه میشود :اول ،ارائه
کمک و سوبسید و دوم کنترل محتوا و مجوز فعالیت
که ترجمان ساده آن کنترل رسانهها از طریق اهرم
پول است.
کارکردهای فوق بهصورت مشخص عبارتند از:
* کنترل مجوزها؛ هیچ نوع از فعالیت رسانهای بدون
مجوز معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد امکان ندارد.
صدور این مجوزها مراحلی پیچیده و بسیار طوالنی
دارد و سا زوکار آنها بهصورتی آشکار ماهیت کنترل
سیاسی دارد .غیر از استعالم سوابق از قوه قضائیه که
تحتعنوان اطالع از سوابق محکومیت متقاضیان
مجوز ایجاد رسانه صورت میگیرد ،استعالم از وزارت
اطالعات نیز وجود دارد که در واقع کسب نظر دستگاه
امنیتیدربارهصالحیتمتقاضیانایجادرسانهاست.
مرجع س��وم و اصلی صدور مجوز ،سازوکار درونی
وزارتخانه یعنی دبیرخانه هیأت نظارت بر مطبوعات
است که شائبه عملکرد سیاس��ی آن همواره وجود
داشته است .البته در اینجا درباره گرایش این هیأت

قضاوت نمیش��ود و فقط نقش آن در زمینه صدور
و لغو مجوزها مدنظر اس��ت :ص��دور مجوز یک ابزار
کنترل رس��انهها در وزارت ارشاد است .الزم به ذکر
است در سالهای اخیر ،ظهور گسترده رسانههای
اینترنتی و ناتوانی قطعی دس��تگاه ارشاد در کنترل
آنها ،این نوع از رسانهها را از دایره شمول تصمیمات
سختگیرانه خارج کرده و میزان کنترل آن را در حد
الزام متقاضیان به ثبتنام فروکاسته است.
*دومین ابزار دستگاه فرهنگ برای کنترل رسانهها،
ارائه کمک و سوبسید بهصورت پول نقد است .ارائه
این نوع کمک روشی برای موجهسازی و ایجاد حق
کنترل محتوا و نوعی اهرم فش��ار منفی بر رس��انه
اس��ت :اگر پول میخواهی ،همراه و سربهزیر باش.
ماهی��ت کنترلی این «کمک_ اه��رم» هر چندماه
یکبار آشکارا خودنمایی میکند .با اعالم فهرست
سوبسیدهای ارشاد ،معموال رسانههایی که در حق
آنها گشادهدستی شده مشعوف میشوند و صدای
رسانههای مورد غضب و تنبیهشده به آسمان میرود.
مث�لا در دوره احمدینژاد که حجم سوبس��یدها را
نیز اعالم نمیکرد ،میزان کمک س��االنه به روزنامه

اطالعات به حدود یکشش��م تنزل پیدا کرده بود،
درحالیک��ه روزنامه همتراز آن در سوبس��ید غلت
میزد.
*ماهیت فعالیت س��ایر بخشهای وزارت ارشاد را
میتوان در یکی از دو حوزه باال تعریف و بهاصطالح
کاتاگورایز کرد و به یکی از سهوجه یادشده در شرح
وظایفمعاونتمطبوعاتی(هدایت،حمایت،نظارت)
نسبت داد .بهعبارت ساده و در یک نگاه کلی ،وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،صرفا از دو قسمت تشکیل
شده است :یک بخش به رسانهها کمک میکند و به
آنها رشوه میدهد و بخش دیگر ،آنها را کنترل و در
صورت لزوم تنبیه میکند.
اگر بتوان توصیفهای فوق را دارای عیاری از واقعیت
دانست ،آنگاه پذیرش ادعای صدر این نوشته درباره
ناسالم بودن رابطه رس��انهها و نهاد ناظر آنها دشوار
نیست .در این صورت گام بعدی آن است که ببینیم
برای تغییردادن این رابطه چه میتوان کرد .گام اول
در این مسیر مشخصکردن منشأ شکلگیری این
رابطه است .مدعای این مقاله این است که باید منشأ
را در دولت رانتیر جس��توجو ک��رد که معموال هم

استبدادزا و هم رشوهپرداز از طریق توزیع رانت است
و به چپ و راست بودن دولتها نیز بستگی ندارد .این
امری ماهوی و زاده شکلگیری دولت رانتیر است.
دولتها را نیز نمیتوان از رابطه فوق برحذر داشت،
زیرا آس��انترین راه کنترل رسانه برای دولت رانتیر
استفاده از فرمول دوگانه چماق و هویج است .درست
بههمان نحو که دولت رانتیر و بینیاز از درآمد مالیاتی
میتواند نیازی به پاسخگویی به جامعه حس نکند
و برای همه تعیین تکلیف کند ،دولت رشوهپرداز به
رس��انهها میتواند برای آنها خطمشی و خط قرمز
تعریف کند .در حالت مخالف وقتی دست دولتها از
درآمد رانتی خالی و دست آنها برای درآمد بهسوی
جامعهدرازاست،پاسخگوشدنآنهابهبایدیتاریخی
تبدی��ل میش��ود و ناتوانی آنه��ا در پرداخت عامل
کنترل(اعطای کمک مطبوعاتی) اهرم فشار آنها بر
رسانهها را سست و کماثر میکند.
تا وقتی چنین موقعیتی بهصورت پایا و ماندگار پدید
نیامده است ،تنها راه اصالح رابطه مطبوعات با نهاد
ناظر آنها نشان دادن ناکارایی ارائه کمک مطبوعاتی
در توسعه رسانهها و تشویق مطبوعات به خودداری
ازدریافتاینسمومبارزهمبتنیبرآگاهسازیجامعه
درباره آثار سوءدریافت کمک از دولت در انجام وظایف
مطبوعاتی است.

نگاه ما

جامعه فردا :هیچ روزنامهنگاری از بنر تبلیغی
نمایش��گاه خوش��ش نیامد .تصویر خانوادهای
که ش��اد و خندان در حال بهبه و چهچه کردن
درباره روزنامه هس��تند ،نه به واقعیتهای روز
جامعه ایران شباهتی دارد و نه به آنچه بهعنوان
روزنامهنگاری در ایران ش��ناخته میشود .قرار
گرفتن این بنر در ورودی نمایش��گاه امس��ال
دو پیام رس��ا داش��ت .برگزارکنندگان امسال
نمایش��گاه نتوانس��ته بودند غوله��ای بزرگ
مطبوعات��ی را مج��اب کنند ،مثل س��الهای
قبل بنرهای بس��یار بزرگ تبلیغ��ی ورودی را
بخرند .پیام دوم اما اش��اره به یک خلط مبحث
داشت؛ بعد از  22دوره برگزاری نمایشگاه ،هنوز
دقیقا روشن نیست ،چرا هر سال باید نمایشگاه
مطبوعات برگزار شود.
فقط بنر نمایشگاه نبود که در سایز بسیار بزرگ
طراح��ی و چاپ ش��ده بود ،همه اش��یا و لوازم
حاضر در نمایش��گاه نیز اغراقآمیز شده بودند
و همین ادعاهای بزرگ ،دامن مطبوعاتیها را
هم گرفت و گروهی از رس��انهها پیش از شروع
به کار نمایشگاه ،با انتشار بیانیهای ،آن را تحریم
کردند .استدالل آنها به زبان ساده این بود که تا
حقوق حقه خود را از بابت آگهیهای دولتی و
ِ
یارانهای که باز هم دولتی است دریافت نکنند،
از ش��رکت در چنین مجامعی سر باز میزنند.
درس��ت اس��ت که از منتهیعلیه راست تا آن
سوی چپ ،بسیاری از مطبوعات مهم و اثرگذار
کشور حاضر نشدند در چنین نمایشگاهی که
عموما آن را فرمایشی میدانند ،شرکت کنند؛
اما نباید فراموش کرد که آنها تنها فرصتشان
برای دیدار رو در رو با مخاطبان خود را از دست
دادند؛ فرصت��ی که یک��ی از انگیزههای اصلی
برگزاری نمایشگاه مطبوعات بود ،دود شد و به
هوا رفت تا روزنامهنگاران نشان دهند ،میتوانند
مثل فرزندان یک خانواده از اینکه پدرشان پول
توجیبی ماهیانه آنها را نپرداخته ،رو ترش کنند
و در اتاق را به روی خود ببندند .مطبوعات ایران
که در  30س��ال اخیر برای یافتن مخاطبان در
شهرهای دور و نزدیک ایران ،سینه چاک داده،
حاال گویی برایش مهم نیس��ت ک��ه میتواند
دوباره دستان آنها را در فرصت اندک نمایشگاه
مطبوعات بفش��ارد و قول یک س��ال س��نگ
صبوری آنها را بدهد یا نه.
سابقه مطبوعات در ایران نشان میدهد که جز
چشم داشتن به دکه ،نه میتوان به پشتیبانی
حزبها و تفکرات سیاسی دل بست و نه میتوان
چشم به راه یارانهای بود که معاونت مطبوعاتی
با هزار اما و اگر واریز میکند .این پول که برخی
از منتقدان به آن س�� ِم مهلک مطبوعات ایران
میگویند،آرامآرامروزنامههاراازمشیمنتقدانه
و مردم مدار خود جدا کرده و آرام آرام آنها را اگر
نه به ویترین محض دولت ها ،بلکه به تابلوهای
بیبخاری بدل کرده که نه جریانساز هستند و نه
میتوانند آتیهساز ایران باشند .به همین دلیل
که خروجی نمایش��گاه پر بود از جوانان دور از
پایتخت و عاش��قان مطبوعات که دست خالی
از غرفههای تو در توی مصال بیرون میآمدند و
نتوانسته بودند با روزنامهنگار موردعالقه خود یا
در غرفه مجلهای که اشتراکش را داشتند ،حتی
عکس یادگاری بگیرند.
شایدبههمیندلیلبودکهنمایشگاهپرحاشیهتر
از سالهای قبل برگزار شد .وقتی که خالی بودن
غرفهها توی چش��م میزد ،روزنامهنگاران آرام
آرام به ش��اخ و شانه کش��یدن برای همدیگر و
کشیدن ِ
دست مسئوالن برای بازدید از غرفهها
مشغول شدند .معرکهای بر پا شد و معرکهگیران
آمدند تا با آدم آهنیهای غول پیکر یا اس��باب
مراس��م آیینی مه ِم ش��بیهخوانی ،دور را گرم
کنند و قض��اوت میزان گرما ،ب��ا مخاطبانش.
در چنین ش��رایطی نه کس��ی از دعوای میان
انجمن عکاسان مطبوعاتی با برگزارکنندگان
نمایشگاه چیزی فهمید و نه کسی برایش مهم
بودکهمطبوعاتیهابدونتحققکمترینبخش
سالپلمبانجمن
مطالباتخود،واردهشتمین ِ
صنفی خود ش��دند؛ اما با این وجود صبورانه به
اس��تقبال معترضانی رفتند که معلول بودند،
س��هامدار پدیده ش��اندیز بودند و یا مال باخته
مؤسس��ات مالی و اعتباری و جز رسانهها هیچ
پناهگاه دیگری در جامعه نمیدیدند.

آقای رئیسجمهور
نظام جامع حرفه ما این است؛

میراث احمد

پیشنویس سند حقوق و اخالق حرفهای
روزنامهنگاران ایران پس از  10سال منتشر میشود
نیمهاول دهه  ،۸۰گروهی از روزنامهنگاران ایران کوش�ش کردند ،منشور یا سندی در
زمینه حقوق و اخالق حرفهای روزنامهنگاران ایرانی فراهم آورند .این کوش�شها که
بهسفارش انجمن صنفی و بهسرپرستی مرحوم احمد بورقانی از روزنامهنگاران برجسته
کشور و توسط چندتن از اهالی مطبوعات ایران انجام میگرفت با حوادثی که به تعطیلی
اجباری انجمن صنفی روزنامهنگاران انجامید متوقف ش�د و پیشنویس تهیه شده در
عرصه نظر و نقد همکاران مطبوعاتی قرار نگرفت.
این روزها که دول�ت درحال تدارک الیح�های مربوط به فعالیته�ای روزنامهنگاری
در کشور است ،بد نیس�ت از محتوای این س�ند که حاوی تعاریفی از جایگاه ،وظایف
و تعهدات جامعه روزنامهنگاران کش�ور است مطلع ش�ود .واقعیت آن است که بهنظر
میرسد بخش اعظم روزنامهنگاران کشور و نه کارمندان برخی موسسات مطبوعاتی
وابس�ته به دولت و سازمانهای تحتکنترل آن با آنچه در دولت آقای روحانی درحال
فراوری اس�ت سازگاری نخواهند داشت و بهتر است منش�یان دستگاههای دولتی با
اس�تفاده از تجربه و شناخت قبلی خود از آرای پیکره مطبوعاتی کشور و بهویژه سند
حاضر ،بر زحمت جامعه چیزی نیفزایند.
«جامعهفردا» با اطمینان به اینکه همکاران شرافتمند جامع مطبوعاتی از حقوق خود
به طرق مناس�ب دفاع خواهند کرد،اقدام به انتشار این سند میکند و واضح است ،از
آنجا که این س�ند پیشنویس و در انتظار بحث و حک و اصالح بوده ،میتواند توس�ط
همکاران مورد نقد و حک و اصالح قرار گیرد .هرچند کانونی که بتوان این کار را در آن
به انجام رساند ،متاسفانه هنوز وجود ندارد.

امروز
روزنامهنگاران
ایران از چنان
تجربه غنی
و پرمایهای
برخوردارند
که خود
قادرند از
اصول و اخالق
روزنامهنگاری
سخن گفته
و قواعد
صنفیشان
را براساس
خصوصیات
جامعه ایران
و تجربیات
روزنامهنگاری
ایرانی کشف و
ثبت کنند

تاریخ پرفرازوفرود روزنامهنگاری در ایران سرش��ار اس��ت
ِ
ب روزنامهنگاران ایرانی
از تالشهای گس��ترده و گاه پر تَ َع ِ
ِ
اساس��ی حرف��های خود:
خواس��ت
برای رس��یدن به س��ه
ِ
اس��تقالل روزنامهن��گاری و امنیت
آزادی روزنامهنگاری،
ِ
روزنامهنگاری که اغلب هم دچار تعرضات و تعدیات متعدد
بوده اس��ت .در کمتر برههای از تاریخ  ۱۷۰ساله مطبوعات
ایران میتوان دورهای را یافت که ارباب قدرت و دولت حرمت
آزادی ،استقالل و امنیت روزنامهنگاران را تضمین و تامین
کرده باشد .روزنامهنگاران ایرانیای که در راه انجام وظیفه
حرفهای خود جان باختهاند گواهان چنین مدعاییاند.
شدن خواس��ت آزادی ،استقالل و
از س��وی دیگر ،برآورده
ِ
امنیت روزنامهنگاری درگرو رش��د و توس��عه کمی و کیفی
روزنامهنگاری است که تنها با اتکا به تجربه مشترک جامعه
روزنامهنگاری ایران و با روندی آرام و تدریجی تحقق خواهد
یافت .متاس��فانه در تاریخ مطبوعات ایران دورههای آزادی
مطبوعات چندان کوتاه بوده اس��ت که عمال فرصتی برای
رشد و توس��عه مطبوعات و ش��کلگیری تجربه مشترک و
هویت واحد صنفی باقی نمیگذاشته است.
با این اوصاف ،روندی که در طول نزدیک به س��ه دهه اخیر
در قلمرو فعالیتهای مطبوعاتی در ایران طی ش��ده است،
هرچند با افتوخیزها و موانع و مرارتهای بسیار توأم بوده،
در مجموع درجهت رشد و توسعه فعالیتهای روزنامهنگاری
کاغذی ،دیجیتالی ،رادیویی و تلویزیونی در حرکت است و
اغراق نیست اگر بگوییم در تاریخ مطبوعات ایران ،کمنظیر
بوده است.
امروزه در س��ایه ت�لاش مس��تمر روزنامهن��گاران ایرانی،
ش��خصیت حرفهای روزنامهن��گار و موقعیت اجتماعی وی
بهرس��میت شناخته ش��ده است .تجربه مش��ترک صنفی
موبیش ش��کل گرفته ،بهگونهای ک��ه روزنامهنگار ایرانی
ک
اکنون میتواند هویت حرفهای خود را بهصورت مستقل به
نمایش بگذارد .پیش��روترین و مستقلترین اعضای جامعه
روزنامهنگاران ایران به بس��یاری از موازین اخالق حرفهای،
حق��وق حرفهای و مس��ئولیت حرفهای ک��ه حاصل تجربه
مشترک همه روزنامهنگاران است ،پایبنداند و در رعایت آن
دقت و حساسیت کافی دارند .این مهم رخ نداده است مگر با
تشریک مساعی همه روزنامهنگارانی که در سراسر کشور ،در
میدانهای مختلف خبری و فارغ از گرایشهای سیاسی یا
فکری ،هریک به سهم خود ،در رسانهای قلم زدهاند و قلمرو
روزنامهنگاری را گستردهتر کردهاند.

امروز روزنامهن��گاران ایران از چنان تجربه غنی و پرمایهای
برخوردارند که خود قادرند از اصول و اخالق روزنامهنگاری
س��خن گفته و قواعد صنفیشان را براس��اس خصوصیات
جامعه ایران و تجربیات روزنامهنگاری ایرانی کش��ف و ثبت
کنند و با تالش مش��ترک خود و در تعامل با س��ازمانهای
رس��می و موسس��ات رس��انهای آزادی ،امنیت و استقالل
حرفهای روزنامهنگاری را در س��طح کشور تامین و تضمین
کنند.
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،بهویژه در اصل  ۲۴که
مقرر میدارد «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند
مگر آنکه مخل به مبانی اسالم یا حقوق عمومی باشد» ،اصل
را بر آزادی گذاشته و در این مورد خاص آزادی مطبوعات را
کامال بهرسمیت ش��ناخته است .باید افزود که بدون تحقق
سه اصل پایه آزادی ،استقالل و امنیت روزنامهنگاران امکان
تحقق آزادی مطبوعات فراهم نخواهد آمد.
بر این اس��اس و ب��ه حکم قانون اساس��ی ،دول��ت موظف
اس��ت ش��رایط تحقق آزادی ،امنیت و اس��تقالل حرفهای
روزنامهنگاران و بالمآل آزادی مطبوعات را تامین و تضمین
کند .جامعه روزنامهنگاری ایران نیز باید برهمین اساس و با
شناسایی هویت جمعی و منافع مشترک صنفی خود برای
تحقق بخشیدن به سه اصل مذکور بکوشد.
انجمن صنف��ی روزنامهن��گاران ایران در پاس��خ به همین
نوی��س منش��ور /س��ند حق��وق حرفهای
ض��رورت پیش
ِ
روزنامهنگاران ایران را که کوش��یده ش��ده است مبتنی بر
اصول پذیرفتهشده جهانی و منطبق با ویژگیهای فرهنگی
و سیاس��ی و اجتماع��ی جامعه ای��ران و مقتضیات فعالیت
مطبوعات��ی و نیازهای روزنامهنگاری در ای��ران امروز تهیه
شود ،به جامعه روزنامهنگاری کشور پیشنهاد میکند.
این سند/منش��ور برمبنای تجربیاتی که در جریان فعالیت
ایران امروز بهدس��ت آمده تدوین ش��ده
روزنامهنگاران در
ِ
اس��ت و بدیهی اس��ت که مهمترین ضامن اجرایی آن خود
روزنامهن��گاران و اراده جمعی جامع��ه روزنامهنگاری فعال
در تمام��ی رس��انههای کشوراس��ت .تردیدی نیس��ت که
همه روزنامهن��گاران ایران که در انواع رس��انهها ،بهصورت
اس��تخدامی یا آزاد و در سراس��ر کشور ،در س��طح ملی یا
محلی ،فعالیت میکنند ،همانگونه که با تالشهای سخت
و بعض��ا پرمخاطره خ��ود کمیت و کیفی��ت روزنامهنگاری
کشور را ارتقا بخش��یدهاند ،با اتکا به هویت مشترک صنفی
و با تشریک مس��اعی خود افقهای روشنتری را پیشروی

فعالیت رسانههای کشور خواهند گشود و با صیانت از حقوق
صنفی خ��ود دوام و بقای روزنامهن��گاری ایرانی را مقدور و
میسور میکنند.
تعریفها و مفاهیم

 -1روزنامهنگار به همه کسانی گفته میشود که:
الف .بهصورت تماموقت یا پارهوقت ،با قرارداد کتبی یا شفاهی،
در یکی از مش��اغل روزنامهنگاری ،با یک موسس��ه رسانهای
همکاری داشته و در مقابل کار خود مزد دریافت میکند.
ب.بهص��ورت آزاد و بدون داش��تن قرارداد ،ب��ا یک یا چند
موسسه رس��انهای همکاری داشته و از طریق آنها بهصورت
مکرر و مداوم مطالبی در قالب نوشته یا تصویر منتشر کند،
اعم از آنکه در مقابل کار خود مزدی دریافت کند یا نکند.
تبصره -قطع همکاری روزنامهنگار با موسس��ه یا موسسات
رسانهای بهدالیل ناخواسته ،از قبیل بازداشت روزنامهنگار
(به هر دلیل) ،بیماری ،تعطیل یا توقیف موسس��ه رسانهای
موجب سلب عنوان روزنامهنگار از وی نمیشود.
 -2موسسه رسانهای به سازمانی گفته میشود که در قالب
ش��خصیت حقوقی یا غیر از آن ،در گستره بینالمللی ،ملی
یا محلی اقدام به انتش��ار نشریات ادواری یا سایر رسانهها از
قبیل رادیو ،تلویزیون و پایگاههای خبری اینترنتی (اعم از
پایگاههای خبری خبرگزاریها و غیر آن) میکند.
 -3مش��اغل روزنامهنگاری ش��امل آن دس��ته از مشاغل و
سِ َمتهای موجود در موسسههای رسانهای یا فعالیتهای
روزنامهنگاری است که به امر تولید مطلب ،اعم از نوشتاری
یا تصویری یا مدیریت تولید مطلب میپردازد .خبرنگاری،
گزارش��گری ،یادداشتنویس��ی ،عکاس��ی خبری ،ترسیم
کاریکاتور ،طراحی ،فیلمبرداری خبری ،مسئولیت صفحه،
دبیری س��رویس ،س��ردبیری و مانند اینها ازجمله مشاغل
روزنامهنگاری است.
 -4آزادی روزنامهن��گاری عبارت اس��ت از توانایی و امکان
واقعی و بالفعل روزنامهنگار در دسترسی به اخبار و اطالعات،
تدوین و تنظیم و ثبت نوشتاری یا تصویری آنها و انتشارشان
از طریق رسانهها اعم از نشریات کاغذی ،محیط دیجیتالی،
خبرگزاریها ،رادیو و تلویزیون.
 -5استقالل روزنامهنگاری عبارت است از عدمالزام و اجبار
روزنامهنگار به پیروی از دستورات غیرقانونی یا مغایر شئون
حرفهای و اصول جریان آزاد اطالعات از سوی مراکز رسمی
و غیررسمی قدرت.

زوم

احمد بورقانی فراهانی ،احمد بورقانی یا احمد آقا .چه فرقی میکند؟
با هر اسمی که او را بخوانیم ،تکراری نیست.
بورقانی روزنامهنگار و سیاس��تمدار اصالحطلب ،سخنگوی س��تاد تب
خبرگزاری جمهوری اس�لامی ایران در س��ازمان ملل از س��ال  68ت
از س��ال  76تا بهمن  ،77نماینده مجلس ششم و عضو هیأترئیس��ه
خبرگزاری جمهوری اسالمی از  76تا  84و شورای نظارت بر صدا و س
اثر سکته قلبی درگذشت ،اما شمایلی که از خود به جا گذاشت شمایل
با بیماری جنگید ،اما دست از نوشتن و آرمانهای رسانهای خود برند
خالء حضور او در فضای مطبوعات کش��ور به حدی بود که با رفتن اح
کش��ور رنگ و بویی سیاسی به خود گرفتند و به فراخور شرایط ،از نقش
نیاز ما را به این شهی ِد قلم بیشتر و بیشتر میکند ،طرحیست که او س
حفظ و صیانت جایگاه رسانهها ،روزنامهنگاران همچنان مجاهدان را
 -6امنیت روزنامهنگاری عبارت است از مصونیت روزنامهنگار
از هرگونه تعرض غیرقانونی حین انجام وظیفه یا بهس��بب
انجام وظیفه و نیز ممنوعیت جلوگیری کردن از کار حرفهای
روزنامهنگار.
 -7حق��وق حرف��های بهمعن��ای حقهایی اس��ت که یک
روزنامهن��گار یا صنف روزنامهنگار بهموجب قانوناساس��ی
و قوانین عادی کش��ور ،معاهدات و اسناد بینالمللی ،عرف
روزنامهن��گاری و موازی��ن و مقتضی��ات آزادی ،امنی��ت و
استقالل روزنامهنگاری از آنها برخوردار است.
حقوق اساسی و حرفهای روزنامهنگاران

حقوق اساس��ی روزنامهنگاران ایران بر آزادی بیان مبتنی
اس��ت و تابع حقوق اساس��ی مندرج در فصل س��وم قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران (اصول نوزدهم تا چهلویکم،
بهویژه اصل بیستوچهارم و نیز اصل یکصدوشصتوهشتم)
و قوانین موضوعه است که اهم و اقل آن عبارت است از:
 ح��ق دسترس��ی آزاد به اطالع��ات و ام��کان مراجعه بهس��ازمانها و نهادهای دولتی و عمومی برای انجام تحقیق
و گ��ردآوری اطالع��ات و خبر درب��اره رویدادهای عمومی
بهمنظور انعکاس و درج نتایج حاصل از آن در رس��انههای
خبری و اطالعرسانی عمومی
 -حق دسترسی آزاد و قانونی به منابع خبری و رسانههایی

