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نيسط مسئول مصاحبه ها تویوارونه ساز  

تنخواهد داش خانه کارگر ی برای حاصللناي ایخبرگزار  
هشتاد وهفتتيرم هفت بيست   ه زادميجعفرعظ    

                                                                                         

 خالف تعهدکرده است که کامال بر من منعکس   اش ازيیگشا را به مناسبت بازی مصاحبه الناي ایخبرگزار َارياخ

 بلکه ن،ينه تنها ا.  قرار گرفته استلناي اتي سایرو شده و برتي  اد صحبتها،ی بر انعکاس تمامیمصاحبه کننده مبن

 ی برخبي ضمن تکذلهينوسيبد لذا . ندارند  عنوان صحت چي از زبان من نقل نموده است که به هزي را نيیصحبتها

  مصاحبه تالش شده ني ا تي که در ادزي ن مي از صحبتها ی نکات  نقل شده است  بهلناي اتيکه از زبان من در سا صحبتها 

:کنمي آورده شود، اشاره ملناي ایاست به نفع خبرگزار    

: که از زبان من نقل شده است کذب محض استرينکات ز) الف  

١- " اين خبرگزاری اگر خود را رسانه آارگری می داند بايد سعی آند تا آمتر به تريبون خاص و سوپاپ اطمينان برای 

 يك جريان خاص تبديل شود". (تاکيد ازمن است)

:  ندارند گفتی و ضد ارزشیچ خواسته فرا قانونيكا هيجمله طرفداران سند ازی آارگرینكه فعاالن صنفيان اي با بیو -٢

 مربوطه به همان ین منافع صاحبان خود، پوشش دهنده اخبار و گزارش هايد بتواند در آنار تاميلنا باي مانند ایيرسانه ها

     .فعاالن آارگر باشند

: آورده شودلناي ای از مصاحبه من به نفع خبرگزاری که تالش شده است با نقل ناقص و دلبخواهینکات) ب     

 باشد چرا که تواندي نمیستي قضاوت ژورنالکيصرفا   لنايمورد ادر قضاوت :  اعالم کردم  مصاحبه صراحتانيا  درمن

 بدون پرداختن ی خبرگزارني لذا پرداختن به اکند،ي میندگيما آنرا نکردي متعلق به خانه کارگر است و رولناي ایخبرگزار

 از یليبه خانه کارگر که در خ خود نسبت یاساس مواضع تا کنون را بری راستا نکاتنيا و درستيبه خانه کارگر ممکن ن

 آن به مصاحبه گر عنوان نمودم که در مصاحبه تي تشکل و ماهني به آنها پرداخته ام در باره اميمصاحبه ها و نوشته ها

 ی اعالم مواضع تا کنوناز مصاحبه صرف نظر ني در انيهمچن.  به آنها نشده استی اشاره اچي هلناينقل شده از من در ا

  آجری آن، به اعتصاب کارگران  کوره هایعملکرد ضد کارگر ازري نمونه اخکيخود نسبت به خانه کارگر، به عنوان 

.  اشاره کردمهياروم یپز    

که  یکارگرانعکاس اخبار ازیگري آن با نوع دیتفاوتها وی خبرگزارنيادردامه مصاحبه به نوع انعکاس اخبارا درسپس

 تينهادروپرداختم )  اشاره کردمهياتحاد توسط خودمان دریکارگربه نوع انعکاس اخبار(تالش دارد به نفع کارگران باشد

 توده کارگران ی عدم دسترسليبه دل:  عنوان کردمد،ي نمایلنا خبرها را منعکس مي  هم که ای چهار چوبحوزه  سطح ودر

 زانيم  ازیريتصو  داشتن   به لحاظ موجودش، فقط سطح   درتي سانيا منعکس شده در  اخبارنترنت،يا و وتريکامپ به 

  چي فعال هستند و به هی که در جنبش کارگررديگي قرار میمورد استفاده آن بخش از کارگرانشتري ب،ی کارگراعتراضات
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"ل اوضاع آارگران دچار مشكل شده بودندي در تحلی تا مدتینخبگان آارگر " لناي اابيغنوان نگفتم که درع  

: آخرنکته  
 تي بدون پرداختن به ماهی خبرگزارني گفتم پرداختن به الناي ایخبرگزاربه مصاحبه گرزيمصاحبه خود نکه درهمانطور 

نشان داد )  در قدرتشی شدن توسط رقبالتريپس از ف( در روز اول افتتاح اشی خبر گزارني و استيخانه کارگر ممکن ن

 از ی ذره ای به حتی دولت ساخته است که ربطی ما کارگران  تشکلظرخانه کارگر از ن.  فرزند صالح خانه کارگر است

  تشکلني ایبرا یاز زبان کارگران، حاصل و انتشار نکات کذب   یزوارونه سا  دي تردی ندارد و برانيمنافع کارگران ا

.دولت ساخته  نخواهد داشت    

 

  زادهميعظجعفر

  ٢۶/۴/١٣٨٧   
لناي ای به خبرگزاررونوشت  

 

*************************************** 

  الكترونيك در ميان آارگران جا نيفتاده استیرسانه ها

رانيا آاریخبرگزار -تهران  
. ندارندی دسترسی و مجازینترنتي ایبه رسانه هاران هنوزي درصد آارگران ا٩٠ تا ٨٠: ران گفتي اتحاد آزاد آارگران اسيرئ  

 یآارگر وجود داشت اما، اخباریري جهت گیلنا نوعياپوشش اخبارچند درهر: م زاده گفتيعظلنا، جعفري ایگروه آارگرگزارش خبرنگار به

. بودیل گران آاريتفاده تحل مورد اسین رسانه مبنيا  

. آنندیمشكالت آارگران نم ريرا درگ چ گاه خوديت ها هيمحدودو  به لحاظ منافع  آشوریرسانه ها:  گفتی فعال آارگرنيا  

 وبه تفكر  یآارگر  یكاهايسند جاديژه طرفداران اي و  بهیمستقل آارگر و  آزاد یان ملي فعاالن جریسو  آه ازیيل انتقادهايبه دل:  گفتیو

 وارد شود، اما یيبون خانه آارگر انتقادهاي تر  به عنوانین خبرگزاريران وارد است، ممكن است به اي آار ایعملكرد گردانندگان خبرگزار

.ن رسانه شدي ای اخبار آارگریرگذارينكر تاث توان مینم  

چندان شناخته  آارگران  ان طبقه يلنا در مي آن مواجه هستند، رسانه ا نترنت بايت آارگران در استفاده از اي اآثریيبه لحاظ ناآشنا:  افزودیو

 از ی نسبیيم آننده فضايبه عنوان ترس لنا يااخبار .  دارندیرگذاري و تاث  آارگران آه نقش نخبهی درصد٢٠ تا ١٠ت ي اقلیست اما برايشده ن

. داشتین فضا آاربريل اي و آارگران و تحلوضاعا  

اب يدر غ:  وجود دارد گفتیژه فعاالن آارگري به وی اجتماعیان هاي جری در حوزه اطالع رسانیديت شدينكه اعمال محدودي با قبول ایو

ل اوضاع ي در تحلی تا مدتینخبگان آارگر:  توان گفتیو م.  وجود نداشتیارگر انتشار اخبار آیبرا  یچ منبعي هی تا مدتین خبرگزاريا

 . شده بودندلآارگران دچار مشك

بون ي آند تا آمتر به ترید سعي داند بای می اگر خود را رسانه آارگرین خبرگزاريا: لنا گفتي زاده در خصوص آغاز به آار دوباره اميعظ

.ل شودي خاص تبدانيك جري ینان برايخاص و سوپاپ اطم  

لنا ي مانند ایيرسانه ها:  ندارند گفتی و ضد ارزشیچ خواشته فدا قانونيكا هي از جمله طرفداران سندی آارگرینكه فعاالن صنفيان اي با بیو

     . مربوطه به همان فعاالن آارگر باشندین منافع صاحبان خود، پوشش دهند اخبار و گزارش هايد بتواند در آنار تاميبا


