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  حميد بھشتی 

  ٢٠١۶ جنوری ٠۶
  

  به مناسبت قطع کار روزآنالين

  
 

 عربستان  جنگ ميانًامکان درگيری و احيانا. در ميان اخبار ديگر خبر بسته شدن سايت روزآنالين زير آوار رفت

سعودی و جمھوری اسالمی ايران که به سادگی نمی توان از کنار آن گذشت و می کوشند آن را تبديل به جنگ ميان 

از پناھجويان در شھر کلن در شب سال نو )  تن١٠٠٠حدود (جمع کثيری ۀ شيعه و سنی کنند يکی بود و ديگری حمل

ُلمان، موسوم به دم، قرار دارد، ربودن مردم، دست درازی اليسای مسيحی در مقابل ايستگاه قطار که کنار مرتفع ترين ک

ۀ سياستمداران اروپا در شگفت اند که چگونه پروژ.  عام، خبر ديگر استءمالبه زنان و تجاوز به زن عابری در 

  .اروپای واحد را از ھجوم پناھجويان نجات دھند

در اين . روزآنالين را بی اھميت جلوه گر می سازندۀ بورس چين، شکست مالی پروژۀ اخبار ديگر نيز از جمله سکت

ی مستقل به دليل ئروزنامه نگاری حرفه . ندازند نيز مجبور شدند لنگ بيجرس و رساچندان دور سايت ھای نۀ گدشت

آنھا که به کمک مالی کشورھای ديگر کار می کردند به محض . ضعف اقتصادی نمی تواند در شرايط حاضر دوام يابد

 ممر معاش آنھا قطع يا تنک شود، دچار اختالفات درونی گشته از بين می روند و آنھا که از ايران از ميان مردم که اين

  .شان قطع می گردد کمک دريافت می کردند با لو رفتن منبع مالی روزی

در اين باره که چگونه می توان رسالت روزنامه نگاری و کار آيا نمی توان اين را فرصتی دانست برای انديشيدن 

شايد بايد از بحران . ی انديشيدئمطبوعاتی مستقل را از نو سامان داد؟ شايد بايد از نو روی رسالت و استقالل رسانه 

ين گرداب  در اپست مدرناصطالح ه ھيچ الزم نيست به ھمراه انديشمندان ب. فلسفی مسلط بر انديشمندان بيرون رفت

ما را چه به دغدغه ھای فلسفی پست مدرن که گام ھا از منزلگه ارزشی بيرون رفته، ارزشھا را رھا ساخته اند، . ماند

  .ی ھر ديدگاھی را محق می دانندئنيافته، با نسبی گرا برای حقيقت جايگاھی ًاصال

گاه مذھب سنتی و چه از نظر دچه از دي. اريمما که با استبداد ھزاران ساله مواجھيم دستکم يک حقيقت را مقابل خود د

لذا گذشته از تفاوت ھای ديدگاھی، . الئيک، چه از منظر سوسياليستی و چه از نظرگاه ليبرال ما با استبداد مواجھيم
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ی، وابسته به اين است که چگونه می توان از افتادن به منجالب فلسفی و ذھنی خود را رھا ئاستقالل و رسالت رسانه 

از سلطه و نفوذ دستگاه . بايد دست به دست ھم دھيم و از کوچک ترين امکاناتی که برايمان باقيست بھره گيريم. ساخت

  .اصطالح امنيتی که در حقيقت استبدادی بوده، جز به امنيت استبدادی به ھيچ امنيت ديگری نمی انديشند نھراسيمه ھای ب

شايد می بايد ميان افراد منفردی که ھر کدام به نحوی زندگی . وابدروزآنالين رفت و شايد کار سايت ھای ديگر نيز بخ

رسالتی که در نشان دادن واقعيات و راه برون رفت از مشکالت . ی ادامه دادئخويش می گذرانند، به رسالت رسانه 

  .مستقل باشداست، متکی بر استقاللی که نياز و وابستگی مالی را به حد اقل تنزل داده، متکی بر شانه ھای افراد 
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