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يادداشتوروديه گفت و گو

در دو دول��ت گذش��ته بن��ا ب��ه 
عملكردهاي بد وزارتي به ويژه در 
زمينه اعطاي مجوزه��اي فله اي 
به افرادي كه از رسانه فقط نامش 
را ش��نيده بودند، تاثير بسزايي در 
بي اعتم��ادي عمومي داش��تند. 
استان خوزستان به دليل ثروتمند 
بودن و همچنين گردش مالي فراوان حاصل از آن محل 
مناسبي براي خيل افرادي اس��ت كه هر كدام به گونه اي 
در پي مناف��ع حزب يا گ��روه و نيز قوم خود هس��تند. بر 
همين اساس در اين استان بيش از بيست و چند روزنامه 
و نزديك به دو الي سه برابر همين رقم هفته نامه و ماهنامه 
و گاهنامه وجود دارد كه بعض��ا به عنوان يك ممر معاش 
خانوادگي و فقط همين و بس به اين مجوزها نگاه مي شود. 
اين امر را بگذاريد كنار حضور توفاني شبكه هاي مجازي 
كه خود بحث مفصل ديگري است كه بايد در جاي خود به 
آن پرداخته شود. خب مشخص است كه در عرصه عمومي 
جاي سياست هاي اينچنيني كه بناي آن بر كميت است 
هميشه نوعي بي اعتمادي و بي توجهي از سوي مخاطب 
وجود دارد. اين يك مس��اله. مس��اله بعد در اين مورد اين 
است كه ما در اين مجموعه نظارت نشده كمي كه تشريح 
كردم سرشار از اخبار مش��ابه و غير توليدي كه عمدتا از 
سه چهار پايگاه خبري و خبرگزاري اخذ مي شوند، كمتر 
پروژه تخصصي و پيگيري كارشناسي را مي بينيم كه نهايتا 
دردي از مشكالت مردم دوا كند. خب بايد به مخاطب حق 
داد كه نشريات را زرد ببيند و به محتواي آن اعتماد نكند. 
در اين مورد البته نبايد نقش برخي از روابط عمومي هايي 
كه باالخره طي اين چند ساله شاهد بوده و هستيم ناديده 
گرفته شود كه سياست هويج و چماق ابزار و چاشني غالب 
كار آنها بوده است. اما گذشته از همه اين مسائل كه گفتم 
به نظرم در يك فضاي رها شده كه گوشه هايي از آن تشريح 
شد، مهم ترين ايرادي كه مي توان به روزنامه ها گرفت اين 
است كه به صورت تخصصي و كارشناسانه وارد موضوعات 
مختلف نمي ش��وند. منظور بنده توليد نشريه تخصصي 
نيست بلكه عرصه عمومي مي تواند تخصصي ترين پروژه ها 
را براي روزنامه ها جهت پيگي��ري و تاثير گذاري مثبت و 

مستند فراهم سازد كه جاي اين نكته خيلي خالي است. 
در پاس��خ به اين پرس��ش كه مطبوعات در بحران آب در 
آبادان و خرمشهر چه بايد مي كردند كه نكردند، البته نه تنها 
در اين دو شهر كه نام برديم بلكه در سراسر كشور به نظرم 
مردم رويكرد جديدي پيدا كردند كه شايد بخش زيادي 
از آن به ح��ق و بخش ديگر هم از خصوصي��ات عصر ما و 
رشد تكنولوژي است. در بخشي از اين رويكرد كه عرض 
ش��د خب، ملت نگاه مي كنند به مادر رس��انه هاي ايران. 
اگر واقع بين باشيم رس��انه ملي ايران نتوانست آنگونه كه 
خصلت يك رس��انه حرفه اي است عمل كند. يعني اصل 
بي طرفي را رعايت نك��رده و لذا براي هر مس��اله اي يك 
تبصره و ماده به نفع حاكميت دارد خب معلوم اس��ت كه 
من مردم كه به خيلي از عملكردهاي حاكميتي يا دولتي 
ايراد دارم، در اين رس��انه جايي ندارم ل��ذا قضيه مردمي 
مي شود. يعني مردم بهتر مي بينند كه براي بيان مسائل و 
نقد ها و ايراد ها و اخذ خبر به رس��انه هايي كه غير رسمي 
هس��تند روي بياورند. البته اگر رسانه ملي مي توانست با 
شبيه سازي اين موضوع و رعايت اصل بي طرفي عمل كند 
يقينا وضع به گونه اي ديگر بود. بخش دوم رويكردي كه 
عرض كردم نيز ناش��ي از جهان پست مدرن ماست. شما 
اگر خوب نگاه كنيد هر چ��ه از مدرنيته فاصله مي گيريم 
كم كم قدرت از حالت متمركز خارج مي ش��ود. شكستن 
قدرت به اجزاي كوچك تر نتيجه رش��د تكنولوژي است. 
وقتي قدرت به صورت عام آن، چه سياسي و چه اقتصادي 
مي شكند، دسترس��ي مردم به آن بيشتر و بيشتر شده و 
دولت ها و حكومت ها محدود و محدود تر مي شوند. خب 
در عرصه رس��انه هم اين تك صدايي شكس��ته ش��ده و 
چند صدايي از س��وي مردم به واسطه همين شبكه هاي 
مجازي پديد آمده اس��ت. اين در عرصه رسانه. در عرصه 
اقتصادي شما مي توانيد تاكسي اينترنتي را به عنوان اولين 
گام هاي خروج ثروت از دست دولت ها بدانيد و همين طور 
نمونه هاي ديگر... بنابراين مساله فراتر از پاسخي است كه 
انتظارش را داريد. يعني موضوع ريش��ه علمي و فرهنگي 

دارد. بايد خيلي عميق تر از آنچه تصور مي شود، كار كرد. 
مديرمسوول روزنامه آنزان

آب و ما در رسانه هاي ايران

سيروس  ممبيني

دليل كاهش اعتماد مردم به 
رسانه هاي رسمي و مطبوعات 

كاه��ش اعتم��اد عمومي به 
مناب��ع رس��مي و مطبوعات 
چند عليتي است و نمي توان 
ب��راي آن يك دلي��ل عمده 
را برجس��ته كرد، ام��ا ظهور 
رس��انه هاي نوين و تس��هيل 
ب��ه  دسترس��ي مخاطب��ان 
منابع متعدد خبري را مي توان ب��ه عنوان اولين 
دليل ن��ام برد. البته اين مس��اله جهاني اس��ت و 
مختص ايران يا مناطقي مثل خوزستان نيست، 
در عي��ن حال مي��زان و وس��عت آن به تناس��ب 
مختصات جغرافياي��ي و فرهنگي ه��ر منطقه و 
كش��ور متفاوت اس��ت. اما به طور ويژه در مورد 
ايران اين افت نس��بت به ساير كشورهاي منطقه 
و جهان ش��ديدتر بوده اس��ت كه داليل داخلي 
دارد. در مورد خوزستان هم بايد گفت خوزستان 
به عن��وان منطق��ه اي حادثه خي��ز داراي ميزان 
باالي مهاج��رت نخبگان و رتبه پايين آموزش��ي 
و تحصيلي و فاق��د كمترين امكان��ات رفاهي در 
كشور اس��ت. قطعا اين مس��اله در افت كميت و 
كيفيت مطبوعات و كاه��ش اعتماد مخاطبان به 
رسانه هاي مكتوب در اين اس��تان تاثير مستقيم 

دارد. 
بخش ديگ��ر از داليل را بايد در خ��ود مطبوعات 
و همچني��ن سياس��تگذاري هاي كالن در اي��ن 
حوزه جست وجو كرد. مطبوعات ايران به تناسب 
رشد فضاي رس��انه اي و تغييرات عمده اي كه در 
عرصه تكنولوژي ه��اي فني و رس��انه اي و تغيير 
سمت و س��وهاي سياس��تگذاري هاي رسانه اي 
در جهان اتفاق داده اس��ت، تغييرات عمده اي را 
تجربه نكرده اند. س��مت و سوي سياستگذاري ها 
در رسانه هاي رسمي و مطبوعات ايران همچنان 
يكسويه است و توجه چنداني به ذائقه مخاطبان 
و به تب��ع آن در فض��اي عمومي توج��ه چنداني 
به مطالبات واقعي مردم ندارند. اين ش��امل كل 
س��اختار ذهني و فرهنگي حاكم بر رس��انه هاي 
مكتوب ما مي شود، مطبوعات محلي و مطبوعات 
خوزس��تان هم از اين قاعده مس��تثني نيستند. 
از س��وي ديگر مطبوعات با مش��كالت و مسائل 
فراواني از جمله مس��ائل مالي دست و پنجه نرم 
مي كنند. اين باعث مي شود ناچارا انتظارات مان 
را از خودم��ان و مطبوع��ات بر اس��اس ت��وان و 
ظرفيت موج��ود تنظيم كنيم. به ط��ور عمده در 
مورد مطبوعات ايران و اساس��ا ح��وزه فرهنگ و 
رس��انه بايد گفت »ثبات« و »امنيت« اقتصادي 
و روح��ي- رواني ش��رط اوليه توس��عه فرهنگي 
و رسانه اي اس��ت، اما متاس��فانه هر تغييري در 
فضاي سياس��ي يا اقتصادي اولين تاثيرش را در 
همين حوزه مي گ��ذارد. مطبوعات در گذش��ته 
محل امني براي س��رمايه گذاري بوده اند، اما در 
حال حاض��ر اين عرص��ه جزو پ��ر مخاطره ترين 
عرصه ها در حوزه فعاليت و اش��تغال اس��ت. در 
ش��رايطي ك��ه مطبوع��ات درگيرو دار مس��ائل 
متعددي از جمله مس��اله تامين مواد اوليه توليد 
مانند كاغذ، مسائل چاپ و توزيع، مسائل قضايي 
و حقوقي و انواع و اقس��ام فش��ارها و تهديدهاي 
رواني هس��تند، نمي توان انتظاري بيش ازاين از 
مطبوعات داشت. البته اين مس��ائل و مشكالت 
هرگز توجيه��ي براي ش��انه خالي ك��ردن از بار 
اصلي مس��ووليت روزنامه نگاري و روزنامه داري 

نبايد باشد. 
درباره بايده��ا و نبايدها در اين عرص��ه به نظرم 
بهت��ر اس��ت كار مطالعات��ي و تحقيقاتي صورت 
پذيرد ش��خصا عالق��ه اي ب��ه اراي��ه راهكارهاي 
فوري و مطالعه نش��ده ن��دارم. كمااينكه تاكنون 
راهكارهاي ضرب االجلي در اي��ن حوزه كه بعضا 
با تغييرات دولت ها صورت پذيرفته اس��ت نتايج 
مطلوب��ي به همراه نداش��ته اس��ت. اساس��ا من 
مشكل را در همين تغييرات و بي ثباتي در حوزه 
سياستگذاري و برنامه ريزي مي بينم. همان طور 
كه قب��ال گفتم خ��ود سياس��تگذاري ها هم بايد 
اصالح ش��ود و ما بايد به س��مت و س��ويي پيش 
برويم كه اوال سياس��تگذاري ها در همه بخش ها 
از جمله سياس��ت هاي حمايتي و ارش��ادي تابع 
تغييرات مديريتي و تغيير دولت ها نباش��د. دوم 
اينكه اين سياس��ت ها به س��مت تقويت »فضاي 
رس��انه اي متكثر« س��وق يابد. به اي��ن معنا كه 
بنگاه ه��اي مطبوعاتي ب��زرگ و دولتي به تدريج 
از ليس��ت حمايت هاي دولتي بايد حذف شوند يا 
در رده هاي پايين تر حمايتي قرار گيرند. اساس��ا 
قاعده حمايت در كل دنياي توسعه يافته چنين 
است. ما در همه حوزه هاي اقتصادي، فرهنگي و 
سياسي ابتدا بايد عرصه »رقابت« را فراهم كنيم 
در حالي كه در كش��ور م��ا عرصه رقابت بس��يار 
محدود اس��ت، نوع و تعداد بازيگران هم در همه 
عرصه ها مش��خص و محدود فرض ش��ده است. 
هيچ ك��دام از دولت هاي اصالح طل��ب و اصولگرا 
نيز در اين زمينه موفق عم��ل نكرده اند و همين 
موضوع باعث شده اس��ت حلقه اعتماد در ميان 
گروه هاي مختلف اجتماعي و سياسي كوچك تر 
و كوچك ت��ر ش��ود. فض��اي موج��ود در عرصه 
سياس��ي و اقتصادي بيش��تر به عرصه »ستيز« 
مي ماند ن��ه رقابت، گوي��ا ما به تدري��ج وارد يك 
جنگ تمام عيار با خودمان برسر به دست آوردن 
غنايم بيشتر مي شويم و اگر همين مسير را ادامه 
دهيم روز به روز به ب��روز فاجعه داخلي نزديك تر 
مي ش��ويم. بنابراي��ن به نظ��رم مس��اله كاهش 
اعتماد را بايد در عرصه ه��اي فراگيرتر اجتماعي 
و سياس��ي از جمله كاهش اعتماد ب��ه احزاب و 
گروه هاي سياس��ي و مس��ووالن نيز جست وجو 
كرد. مطبوعات به دليل وابستگي نسبي به نظام 

سياسي تنها حلقه اي از اين زنجيره هستند. 
مديرمسوول روزنامه روزان

اواي�ل تير امس�ال وقتي اوض�اع و كيفي�ت آب در 
»آب�ادان« و »خرمش�هر« رو ب�ه وخامت گذاش�ت 
اين رس�انه هاي غيررس�مي بودند كه جوالن دادند 
و انواع�ي از ش�ايعه ها را بي�ن مردم پخ�ش كردند. 
از جمله آنها انتقال آب به كويت بود كه اساسا كذب 
بود. پرس�ش اين اس�ت كه چرا رس�انه هاي رسمي 
نتوانستند فضاي اطالع رس�اني را مديريت كنند؟ 
»ول�ي اهلل ش�جاع پوريان« يكي از مديرمس�ووالن 
مطبوعات اس�ت كه عالوه بر تجربه سياسي، هم در 
خوزستان كار مطبوعاتي كرده است و هم اينك در 
تهران. او مي گويد: »اگر ما رسانه هاي منتقد را با حفظ 
اصول و ارزش هاي واقع�ي آزاد بگذاريم و از برخورد 
سليقه اي و سلبي با رسانه ها پرهيز كنيم؛ با شرايطي 
كه امروز با آن مواجه هستيم، روبه رو نمي شديم. اگر 
رسانه هاي مكتوب در خوزستان حمايت مي شدند 
امروز چشم و گوش مردم خوزس�تان به رسانه هاي 
خارج�ي دوخته نمي ش�د و كش�ور با آس�يب هاي 

كمتري مواجه   مي شد.« 
ش�جاع پوريان، مديرمس�وول روزنام�ه »همدلي« 
است. اين روزنامه از خوزستان متولد شد و سپس با 
كسب مجوز انتشار سراسري در تهران به حيات خود 
ادامه داد. ش�جاع پوريان عالوه بر آنك�ه در كارنامه 
خود س�ابقه نماينده ادوار مجلس ش�وراي اسالمي 
و عضويت ش�وراي اس�المي ش�هر ته�ران را دارد 
دانش آموخته رش�ته زبان و ادبيات عرب در مقاطع 
كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري از دانشگاه 
تهران اس�ت و همچنين كارشناس�ي ارشد حقوق 

بين الملل از دانشگاه پيام نور تهران را  نيز دارد. 

  ش�ما هم تجربه انتش�ار روزنام�ه همدل�ي را در 
خوزستان به صورت منطقه اي داريد و هم به صورت 
سراسري، در حال حاضر مردم خوزستان به هيچ وجه 
روزنامه مطالعه نمي كنند و اعتماد چنداني به اخبار 
رس�مي ندارند و تنها از طريق ش�بكه هاي مجازي 
اخبار را دنبال مي كنند، فك�ر مي كنيد چه عواملي 

باعث ايجاد اين بي اعتمادي شده است؟
متاس��فانه يكي از داليل عدم مراجعه مردم، چه در استان 
خوزستان و چه در ساير مناطق كشور سياست هاي رسانه اي 
نادرست در س��ال هاي گذشته بوده اس��ت، شوربختانه تر 
اينكه ما از بسياري از مسائل عبرت نگرفته ايم و اين اشتباه 
را ادامه مي دهيم. رس��وخ برخي ذهنيت هاي اش��تباه در 
ميان مديران باعث تش��ديد نگاه هاي امنيتي به رس��انه ها 
ش��ده و همين موضوع بي اعتمادي به مراجع رسمي خبر 
را دامن زده اس��ت. درواقع براي مردم شايد خيلي راحت تر 
باشد كه اخبار و اطالعات محيط پيراموني خود را از طريق 
رسانه هاي رسمي مثل رسانه ملي، راديو و ساير رسانه هاي 
رسمي دنبال كنند، اما وقتي اخبار الزم يا واقعي و درست از 
اين رسانه ها ارايه نمي شود، ناخودآگاه به سمت رسانه هاي 
غيررسمي، نامعتبر و خارج از كشور متمايل مي شوند؛ لذا 
دليل عدم تمايل افكار عمومي به رسانه هاي رسمي را بايد 
در عملكرد مدي��ران خودمان ببينيم. بس��ياري از مديران 
ما هنوز متوجه تغيير فضاه��اي رس��انه اي و موج دهكده 
جهاني و عصر ارتباطات نشده اند و فكر مي كنند مي توانند 
اطالعات را آن گونه كه خودشان مي خواهند جهت دهند 
و به افكار عمومي ارايه كنند، فارغ از اينكه شهروندان امروز 
به يك رسانه بس��نده نمي كنند، بلكه روايت هاي مختلفي 

از يك رويداد يا خب��ر را از منابع مختلف پيگيري مي كنند 
و چه بس��ا وقتي به نيازهاي آنان در يك رس��انه پاسخ داده 
نشود ديگر به آن رجوع نمي كنند. بسياري از اين تصميمات 
اش��تباه از س��وي افراد و مراجعي صادر مي ش��ود كه بسا 
نيت و غرض بدي ندارند، بلكه در راه حل و راهكار اش��تباه 
مي كنند. در همين مدت اخير ش��ما بررس��ي كنيد بعد از 
فيلتر ش��بكه هاي اجتماعي خارجي و به دنب��ال آن ايجاد 
ممنوعيت براي رسانه هاي معتبر در شبكه هاي اجتماعي 
خارجي، افكار عمومي به سمت رس��انه هاي فاقد اعتبار و 
نامشخص سوق داده شدند كه اكثر آنها معاند و ضد منافع 
ملي هستند. يعني با اعمال محدوديت براي رسانه اي منتقد 
معتبر، فضاي مناسبي براي رسانه هاي نامعتبر فراهم شد تا 
مخاطبان جديدي جذب كنند. همين رويكرد و نگاه در ساير 
عرصه هاي رسانه اي نيز حاكم است و متاسفانه از عواقب و 
پيامدهاي منفي چنين تصميماتي به راحتي عبور مي شود 
و نتيجه اين مي شود كه بسياري از مردم اصوال رسانه هاي 
خبري داخلي را دنبال نمي كنند يا در ص��ورت ارايه اخبار 
متفاوت، رسانه هاي خارجي را مورد استناد قرار مي دهند. 
اگر ما رس��انه هاي منتقد را ب��ا حفظ اص��ول و ارزش هاي 
واقعي آزاد بگذاريم و از برخورد سليقه اي و سلبي با رسانه ها 
پرهيز كنيم، شرايطي كه امروز با آن مواجه هستيم، روبه رو 
نمي شديم. اگر رس��انه هاي مكتوب در خوزستان حمايت 
مي شدند امروز چشم و گوش مردم خوزستان به رسانه هاي 
خارجي دوخته نمي ش��د و كشور با آس��يب هاي كمتري 

مواجه  مي شد. 
  در ش�رايطي كه مردم ب�ه ويژه در ماج�راي اخير 
بح�ران آب در خوزس�تان به هيچ عن�وان به منابع 
رس�مي اعتماد ندارند، رسانه هاي رس�مي چه بايد 

بكنند؟
رسانه هاي رس��مي بايد از سياست و اس��تراتژي اشتباه و 
مخاطب گريز خود در س��ال هاي گذش��ته دوري كنند و 
شفافيت و صداقت رسانه اي را در پيش گيرند. هيچ اشكالي 
ندارد برخي نقدها و صداهاي مخالف در رسانه هاي رسمي 
مطرح شود، اگر رسانه هاي رس��مي از انحصار يك جناح يا 
گرايش سياسي و فكري خاص خارج ش��وند و تبلور افراد، 
افكار و طيف هاي فكري و سياس��ي مختلفي باشند، شك 
نكنيد مراجعه به رس��انه هاي بيگانه كاهش پيدا مي كند. 
در خأل رسانه هاي رسمي منتقد، رس��انه هاي بيگانه رشد 
كرده ان��د و راه مقابله با آنها پيمايش در فضاي رس��انه اي و 
پذيرش نقد در جامعه است. طيف هاي مختلف جامعه بايد 

احساس كنند رسانه هاي رسمي صداي مطالبات آنها را به 
ساير مردم و مسووالن مي رس��انند، اگر اين ذهنيت ايجاد 
شد رس��انه هاي رسمي پرمخاطب مي ش��ود و رسانه هاي 
بيگانه مرجعيت خود را از دست مي دهند. مردم در سال هاي 
گذشته هميشه چهره هاي تكراري و متعلق به يك رويكرد 
را در رسانه ها ديده اند و به دنبال چهره هاي نو و رويكردهاي 
متنوع هستند، اين رويكرد نو لزوما اپوزيسيون و رسانه هاي 
بيگانه نيس��تند، بلك��ه رس��انه هايي از دل نظام و كش��ور 
مي توانستند حامل اين پيام ها باشند كه متاسفانه تاكنون 
به اين نقص پي برده نش��ده و اين رويكرد تداوم دارد. وقتي 
ابهامات و پرسش هاي افكار عمومي ناديده گرفته مي شود 
و پيامد بس��ياري از تصميمات مغفول واقع مي شود، نبايد 
انتظار داشته باشيم مردم اقبالي به رسانه هاي رسمي داشته 
باشند. اين نگاه منفي حتي در عرصه هاي غيرامنيتي مثل 
ورزش و فوتبال هم حاكم ش��ده اند، مثال دليل عدم حضور 
يكي از بازيكنان مطرح بين المللي در يك��ي از برنامه هاي 
تلويزيوني چه بود كه مسووالن از آن ممانعت كردند و بدتر 
از آن هيچ پاسخي به ابهامات و سواالت متعدد شهروندان 
ندادند؟! همين رفتارها كم ك��م بخش هايي از مخاطبان را 
از رسانه ملي دلس��رد مي كند و احياي اين اعتماد چه بسا 

سال ها و دهه ها طول بكشد. 
  به ط�ور مش�خص روزنامه ها و نش�ريات مكتوب 
چطور مي توانند در ايجاد اعتماد در چنين شرايطي 

عمل كنند؟
يكي از ايرادات مهمي كه در افزاي��ش بي اعتمادي جامعه 
نس��بت به رس��انه هاي رس��مي دخيل بوده اند، گسترش 
بي رويه فضاي مجازي و عدم حمايت از رسانه هاي مكتوب 
بوده است. ش��ما همين اكنون قوانين مربوط به مطبوعات 
رسمي كش��ور را با قوانين و مقررات رس��انه هاي مجازي 
مقايس��ه كنيد، در فضاي مج��ازي هيچ فيلت��ر و نظارت 
مش��خصي وجود ندارد و هر فردي با هر مدرك و تخصص 
و دامنه دانش رس��انه اي مي تواند صاحب رس��انه شود، اما 
براي رسانه هاي مكتوب هزار و يك مانع و ديوار وجود دارد 
كه باعث دلسردي رسانه هاي مكتوب مي شود. اينكه يك 
نرم افزار پيام رس��ان كه كاركرد پيام رساني شخصي دارد به 
بزرگ ترين مرجع خبري كش��ور تبديل مي شود يعني ما 
در برهه هايي تصميمات اش��تباهي گرفته ايم، اين اشتباه 
با بستن آن نرم افزار جبران نمي شود بلكه بايد به خودمان 
نگاه كنيم و جذابيت هاي رسانه اي خودمان را افزايش دهيم 
تا افكار عمومي قانع ش��ود كه اخبار خود را از ما بگيرد و نه 

رسانه هاي بي هويت! ش��ايد اين سياست براي بخش هايي 
از جامعه موثر باشد، اما اغلب طبقه متوسط شهري مسير 
دورزدن موانع و استفاده از شبكه هاي اجتماعي را به راحتي 
به كار مي بندد و آن وقت تازه مسيرهاي تازه اي پيش روي 
آنها باز مي شود كه آسيب ها و آفت هاي خودش را به دنبال 
دارد. مثال فردي كه تا ديروز فقط يك نرم افزار پيام رس��ان 
داشت، امروز با داشتن فيلترش��كن انگيزه پيدا مي كند به 
سراغ س��اير فضاهاي مس��دود برود و اين موضوعي است 
كه بسياري از سياست گذاران از توجه به آن غافل هستند؛ 
لذا اگر قرار است اقبال مردم به رسانه هاي بي هويت و فاقد 
اعتبار كم شود بايد به رس��انه هاي داخلي و به ويژه مكتوب 
توجه بيشتري شود. در گذشته بسياري از شهروندان خود 
را ملزم به كسب خبر از رس��انه هاي مكتوب مي دانستند، 
حتي با حضور اينترنت و رش��د پايگاه ه��اي خبري توجه 
مردم به رسانه هاي مكتوب كاهش محسوسي نداشت، اما 
با گس��ترش ش��بكه هاي اجتماعي، گرايش به رسانه هاي 
مكتوب كاهش يافت، چرا كه رسانه هاي مكتوب هم انگيزه 
خود را براي اطالع رس��اني و آگاهي بخش��ي از دست داده 
بودند، چون با كوهي از دغدغه ها، مشغله ها، محدوديت ها 
و موانع روبه رو بودند و عقل س��ليم حكم مي كردند با چند 
كليك صاحب يك رسانه ش��وند و از پاسخگويي هم مبرا 

باشند . 
  چ�ه راه�كار كوتاه م�دت و بلندمدت�ي ب�راي 
بازگرداندن فض�اي اقبال به رس�انه هاي مكتوب 

پيشنهاد مي دهيد؟
ابتدا بايد به مردم حق انتخاب بدهي��م، دنياي امروز دنياي 
انحصار نيس��ت و م��ردم در مي��ان گزينه ه��اي مختلف، 
رس��انه هاي مطلوب خود را انتخاب مي كنند؛ لذا اصرار بر 
رويكردهاي سنتي در حوزه رسانه بايد كنار گذاشته شود، 
بايد بپذيريم نمي توان براي نسل جوان امروز كه چه بسا در 
استفاده از تكنولوژي روز بسيار ماهرتر از نسل گذشته است، 
تعيين تكليف كرد و اين حق را از او سلب كرد. قوانين مربوط 
به رسانه ها بايد به روز و تعديل شوند. اين ذهنيت در جامعه 
بايد نهادينه شود كه در صورت افشاي يك فساد در جامعه 
با فرد فاسد برخورد قضايي مي شود نه با خبرنگار و رسانه، 
اگر اين تغييرات رخ داد مي توانيم اميدوار باشيم اعتماد به 
رسانه هاي رسمي بيشتر مي شود در غير اين صورت با رشد 
سريع ابزارهاي ارتباطي قطعا شرايط س��خت تر از اين نيز 
خواهد شد. يعني بيش از هر عنصر ديگري، ذهنيت مديران 
ما در برخورد با رس��انه ها بايد تعديل ش��ود. در س��ال هاي 
گذشته به جاي حمايت از رسانه هاي خصوصي، هر نهاد و 
دستگاهي يك رسانه براي خود ايجاد كرده و عدم استقالل 
مالي اين رسانه ها، افكار عمومي را هم با بي اعتمادي روبه رو 
كرده است. ماموريت هاي رسانه اي بايد به بخش خصوصي 
منتقل شود و از رس��انه هاي خصوصي حمايت شود. امروز 
حتي يك رسانه خصوصي معتبر به ويژه در عرصه مكتوب 
وجود ندارد كه مرجع خبري طيف زيادي از مردم باشد، اين 
معادله بايد تغيير كند تا اعتماد از دست رفته احيا شود. در 
دراز مدت ما نيازمند پرورش مديران و نيروهاي رس��انه اي 
خالق و مبتكر هستيم. رسانه امروز محدود به خبر و تحليل 
نيست و ابزارها و روش هاي مدرن طرفداران خاص خود را 
دارد، رسانه يك فن است و افكار عمومي تفاوت ميان رسانه 
حرفه اي با يك رسانه وابسته را به راحتي درمي يابد؛ لذا در 
حوزه نيروي انس��اني بايد بازنگري شود. رسانه بايد متعلق 
به همه مردم باشد، اگر ما چهره يا چهره هايي را از رسانه ها 
حذف كرديم، اين باعث مي ش��ود بخش��ي از مردم نيز راه 
خود را از رسانه جدا كنند، بازگشت اعتماد به رسانه بايد با 

بازگشت چهره هاي محبوب به رسانه ها همراه شود.

خوزستان يكي از استان هايي اس�ت كه در زمان 
رونق مطبوع�ات در كش�ور، رس�انه هاي محلي 
حرفه اي و موثري داشته است و زماني روزنامه هاي 
محلي اين اس�تان الگوي كار نش�ريات محلي در 
ساير اس�تان ها بودند. رفته رفته اما نشريات اين 
اس�تان رونق و اثرگذاري گذشته خودش�ان را از 
دست دادند. يكي از نشانه هاي كاهش دايره نفوذ 
و اثرگذاري را شايد بتوان در ايفاي نقش رسانه ها 
در زمان وق�وع بحران هاي�ي مانن�د گردوغبار و 
كمبود آب و... ديد. گس�ترش ش�ايعات عجيب و 
غريبي مانند صادرات آب از اس�تان خوزس�تان 
به كوي�ت و عراق يكي از مس�ائلي بود ك�ه به نظر 
مي رسد رسانه هاي محلي نتوانس�تند درباره آن 
به اندازه كافي اطالع رس�اني دقيق و روشنگرانه 
انجام دهند. »رضا عليجاني«، مدير خانه مطبوعات 
استان خوزس�تان كه از چهره هاي رس�انه اي اين 
اس�تان به ش�مار مي رود هر چند قب�ول دارد كه 
تيراژ نش�ريات به ش�دت كاهش يافته اما در عين 
حال تاكيد مي كند هنوز هم رس�انه هاي حرفه اي 

خوزستان به وظايف شان عمل مي كنند. 

  بررسي هاي ميداني خبرنگار »اعتماد« در هفته 
گذش�ته حاكي از اين اس�ت كه مردم شهرهايي 
مانند آبادان، خرمش�هر و اهواز در ماجراي بحران 
كيفيت آب و شايعات پيرامون آن اعتناي چنداني 
به رس�انه هاي محلي ندارند و بيش�تر تحت تاثير 
فضاي اطالع رساني غيررسمي هستند. وضعيت 
مطبوعات محلي در استان خوزس�تان را چگونه 

ارزيابي مي كنيد؟
در گذشته تيراژ رسانه ها در خوزستان خيلي خوب بود اما 
االن تعداد مخاطبان رسانه هاي محلي و سراسري خيلي 
كم شده اند. االن در بهترين حالت مهم ترين نشريه هاي 

ما حداكثر 5 هزار نس��خه تيراژ دارند. پايگاه هاي خبري 
البته وضعيت شان خيلي بهتر است. به هر حال خوزستان 
هم تابعي از كل كشور است. اوضاع رسانه هاي مكتوب در 
كل كشور خوب نيست. چند س��ال پيش وقتي نشريات 
سراسري در استان خوزس��تان توزيع مي شدند، فروش 
بااليي داشتند. االن با وجود اينكه روزنامه هاي با كيفيتي 
هم توليد مي ش��ود اما با اقبال كمي روبه رو شده اند و در 
مقايسه با گذشته، مردم كمتر روزنامه مي خرند. در نتيجه 
اثرگذاري رسانه ها هم كم مي شود. رسانه هاي خوزستان 
در موضوع ه��اي مهمي مانند ريزگرده��ا، آب و... فعالند. 
نشست ها و ميزگردهاي تخصصي مي گذارند اما واقعيت 
اين است كه نسخه مكتوب اين نشريات مشتريان زيادي 
ندارد مگر اينكه نش��ريات كانال تلگرام و س��ايت داشته 
باش��ند آن وقت اين اثرگذاري افزاي��ش مي يابد. از طرف 
ديگر تعدد نشريات باعث ش��ده درآمدهاي نشريات كم 
شود. آنها نيروهاي حرفه اي شان را تعديل كرده اند. وقتي 
رسانه اي با كمبود خبرنگار حرفه اي روبه رو باشد مسلما 

كيفيت نشريه هم آسيب مي بيند. 
  در اس�تان چند نش�ريه فعال داريد آي�ا به طور 
مشخص در آبادان و خرمشهر هم نشريه اي به طور 

منظم منتشر مي شود؟
در حال حاضر در كل استان خوزستان 17 روزنامه فعال 
داريم كه 13 روزنامه به طور منظم منتش��ر مي ش��وند. 
تعدادي نش��ريه منطقه اي و تعدادي هم نش��ريه محلي 
مختص شهرس��تان هاي اس��تان منتشر مي ش��وند. از 
30 هفته نام��ه مجوز دار حدود هش��ت نش��ريه به طور 
منظم منتشر مي شوند كه دو نش��ريه به لحاظ كيفي و 
استقبال مخاطبان جايگاه خوبي دارند. يكي دو ماهنامه 
هم داريم كه وضعيت خوبي دارند. در خرمش��هر نشريه 
خاصي نداريم اما در آب��ادان يك��ي، دو هفته نامه موفق 
منتشر مي ش��وند. در رامهرمز يك نش��ريه موفق داريم. 
در استان پايگاه هاي خبري زيادي فعاليت مي كنند كه 
نزديك به 10 پايگاه خبري از دايره مخاطبان قابل قبولي 
برخوردارن��د. پايگاه هاي خب��ري با وجود تف��اوت نگاه 

سياسي مباحث زيست محيطي و شهري را به طور مرتب 
دنبال مي كنند. 

  خب با وج�ود اين نش�ريات و پايگاه هاي خبري 
بايد رسانه ها بر افكار عمومي اثرگذار باشند آيا به 
عنوان نمونه در ماجراه�اي رخ داده درباره كاهش 
كيفيت آب خوزس�تان اين اثرگ�ذاري قابل لمس 
بود؟ چرا مردم به طور گس�ترده ش�ايعات را باور 

كرده بودند؟
ش��ايعات ابت��دا در ش��بكه هاي اجتماعي و ب��ه صورت 
هدفمند طرح ش��دند. نمي دانم به نظرم يك سناريو بود 
كه از بيرون اس��تان طراحي ش��ده بود. اما با توضيحات 
مسووالن و بازديدهايي كه اتفاق افتاد كم كم آن شايعات 
رنگ باخت. به هر حال در اين اتفاقات فضاي رسانه اي و 
مسووالن از ش��بكه هاي اجتماعي جا ماندند. به نظر من 
نيروهاي رسانه اي ما هم به اندازه كافي آموزش نديده اند. 
رواب��ط عمومي ه��اي س��ازمان ها، خبرن��گاران و حتي 
مسووالن اس��تان نيازمند آموزش تحليل محتوا و توليد 
محتواي ويژه شبكه هاي اجتماعي هستند. خبرنگاران 
رس��انه هاي مجازي هم بايد آموزش هاي جدي ببينند. 
اينكه چطور خبرها بايد دروازه باني شوند، چگونه خبرها  
را صحت س��نجي كنند و چگونه به دليل سرعت انتشار 

اخبار از دقت شان كم نشود. 
  گفته مي شود چون نش�ريات محلي خوزستان 
بيش از ان�دازه از نظ�ر مالي به رپرت�اژ آگهي هاي 
س�ازمان هايي مانند شركت نفت، س�ازمان آب و 

برق خوزستان و نهادهايي از اين دست وابسته اند؛ 
از كار اس�تاندارد و حرفه اي ش�ان دور افتاده اند، 

چقدر اين نقد را وارد مي دانيد؟
اين طور نيس��ت. اتفاقا نش��ريات ما عموما رويه انتقادي 
دارند. االن بيش��تر درآمد نش��ريات از محل آگهي هاي 
دولت��ي و آگهي ه��اي ش��هرداري ها تامين مي ش��ود. 
خصوصا در شهرس��تان ها اصال اين گونه نيس��ت. از نظر 
من در جامعه رسانه اي خوزستان نيروهاي خوبي داريم 
و مي توانيم آنها را فعال كنيم ام��ا اكنون اقتصاد ضعيف 
رسانه ها موجب شده نتوانند از اين نيروها استفاده كنند. 
خبرنگاران از نظر معيشتي و بيمه اي مشكالت متعددي 
دارند در چنين ش��رايطي نمي توانيم انتظ��ارات زيادي 

داشته باشيم. 
  تص�ور مي كني�د اي�ن تجرب�ه اخي�ر مي تواند 

زمينه ساز اين آموزش ها باشد؟
ما دنب��ال آموزش نيروهاي رس��انه ها هس��تيم. با مدير 
خانه مطبوعات كش��ور و مسووالن موسس��ه نشرآوران 
هم جلسه اي داشته ايم و يكي از پيش��نهادهايم اين بود 
كه براي آموزش رس��انه هاي مجازي بيش��تر كار كنيم. 
چون اين رس��انه ها هم مخاطب دارند و هم درآمد دارند 
اما آمادگي حرفه اي الزم براي انتشار اخبار در زمان بروز 
بحران را ندارند. كار آموزش��ي و تقويت فضاي حرفه اي 
نيازمند حمايت وزارت ارشاد اس��ت. وزارت ارشاد بايد از 
برنامه هاي آموزش��ي ما حمايت كند تا فضاي حرفه اي 

رسانه در استان تقويت شود. 

گروه اجتماعي

امين شول سيرجاني

پاسخ ولي اهلل شجاع پوريان به يك پرسش: چرا در بحران آب آبادان و خرمشهر اخبار غيررسمي بر مردم غلبه كرد؟

از تصميم هاي اشتباه و مخاطب گريز دوري كنيم 
شمسي   پورمحمدي

روايت محلي

رضا عليجاني، مدير خانه مطبوعات خوزستان: 

مسووالن و رسانه ها از شبكه هاي 
اجتماعي جا ماندند 

از طرح غدير فقط يك عكس در رس�انه ها 
دست به دست شده اس�ت؛ همان كه روي 
يك لوله سفيد نوشته شده طرح آبرساني 
غدير. از لوله هايي كه همي�ن عبارت روي 
آن نوشته نش�ده ولي عكس هاي بسياري 
دس�ت به دس�ت ش�د. اما هي�چ ك�دام از 
عكس ها مشخص نبود لوله چه چيزي و در 

كجا هستند. 
عكس�ي را با اين زيرنويس منتشر كردند 
ك�ه آب را به كوي�ت مي برد، بع�د بريده اي 
از هفته نامه »برنامه« را منتش�ر كردند كه 
ببينيد م�ا گفته بودي�م آب را ب�ه ديگران 
مي فروشند. شبكه هاي اجتماعي پر بود از 
چنين پست ها و نوشته هايي. فضاي شايعه 
داغ بود و اگر در نيمه تير كيفيت آب بهبود 
نمي يافت معلوم نبود اين شايعه ها كمر چه 
چيزي را خم مي كرد. در مقابل، از روزنامه ها 
و مطبوعات خوزس�تان چ�ه در اهواز و چه 
در آب�ادان و خرمش�هر اثري از نف�وذ براي 
عقب راندن ش�ايعه ها نبود. اما اندكي بعد 
رپرتاژ پشت رپرتاژ در صفحه  روزنامه هاي 
محلي و سراسري منتشر ش�د. مردم حق 
دارند وقت بروز مساله به اين شيوه انتشار 
محتوا در مطبوع�ات اعتماد نكنند. همين 
بهانه شد كه از دس�ت اندركاران مطبوعات 
خوزستان بپرس�يم چرا رسانه هاي رسمي 
به وي�ژه مطبوعات در ماج�راي بحران آب 
در آبادان و خرمشهر نتوانستند شايعه ها را 

عقب بزنند و موضوع را مديريت كنند. 

پرسشي از مطبوعات

نگاه


