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 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

نشست رونمایی سند ملی رســانه در انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران با 
حضور اعضــای هیئت مدیره برخی از انجمن های صنفــی، روزنامه نگاران قدیمی، 
سردبیران رســانه ها، پژوهشــگران و شــخصیت های فرهنگی برگزار شد. مهدی 
محســنیان راد، مجید رضائیان، عبدالعلی رضایی، مجید حسین نژاد، کمال اطهاری، 
محمد درویش، مژگان جمشــیدی، مهرداد خدیر و... در کنار عباس عبدی و سعید 
ارکان زاده از سخنرانان این مراسم بودند. هادی خانیکی که به دلیل بیماری امکان 
حضور نداشت نیز پیامی درباره سند ملی رسانه نوشته بود که در مراسم خوانده شد.

هر تغییری باید از  رسانه های رسمی آغاز شود
در ابتدای این نشســت عباس عبدی، گزارشــی درمورد چگونگی تدوین سند 
ملی یا در واقع ســند پیشــنهادی ملی به اختصار بیان کرد و ســعید ارکان  زاده 
مجری این طرح جزئیات بیشــتری درباره آن ارائه داد. این ســند در واقع ســند 
پیشــنهادی ملی اســت و انجمن صنفــی می خواهد امکانی بــرای گفت وگو و 

صحبت درباره آن را پدید آورد.
عباس عبدی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران، 
گفت: «معتقدم که اگر تغییری در کشور آغاز شود، باید از رسانه شروع بشود. آن 
هم با رســانه رسمی، نه رسانه غیررسمی!». او سپس به بحث دوگانگی موجود 
در فضای اجتماعی کنونی اشــاره کــرد: «این دوگانگی که مــا در جامعه ایران 
می بینیم، ایــن دوقطبی که می بینیم، مهم ترین عاملی که آن را تفســیر می کند، 
دوگانگی رسانه است». عبدی با اشاره به روند شکل گیری این سند گفت: «ما در 
ســال ۹۸ در جلسه ای که دولت قبل به مناســبت روز خبرنگار دعوت کرده بود، 
پیشنهاد کردیم که دولت یک سند ملی رسانه تهیه کند، عین همه بحران هایی که 
ما داریم، برای مثال آقای درویش اینجا حضور دارند. مثال سند ملی آب باید تهیه 
بشود. پیشنهاد داده شد؛ اما انجام نشد، یک سال هم پیگیری کردیم، راه به جایی 
نبرد. در نتیجه انجمن صنفی خودش تصمیم گرفت که بودجه گذاشــته بشود 
و تیمی درســت شود که چنین سندی را تهیه کنند. آقای دکتر ارکان زاده زحمت 
مدیریتــش را پذیرفتند و چهار گروه مطبوعات، فضای مجازی، رادیو-تلویزیون و 
خبرگزاری ها را درســت کردند تا هم یک ارزیابی کلی از این چهار حوزه شــود و 
در ســطح باالتر آقای دکتر رضایی، آقای دکتر گودرزی و آقای دکتر نمکدوســت 
من هم در کنارشان کمک می کردم که بتوان بر اساس یافته ها و تجربیات گذشته 
جمع بندی انجام شود. قرار بود بدانیم وضعیت چگونه است، کارکرد آن چگونه 
اســت و چشم اندازی که می خواهیم به چه شکل اســت». او همچنین از شیده 
اللمی که یکی از پژوهشگران برتر حوزه رسانه بود و در تدوین این سند مسئولیت 
بخش مطبوعاتی را بر عهده داشــت و در طول این پروژه درگذشت نیز یاد کرد و 
همچنین از «حســین نوری نیا» که در تدوین شکلی سند بسیار کمک کرده،  تشکر 
کرد. این ســند در واقع تصویری اســت که از رسانه در ایران و ایده هایی که برای 
آینده وجود دارد و می تواند به عنوان یک سند راهنما وجود داشته باشد و امکانی 

برای گفت وگوهای بیشتر در زمینه رسانه و جایگاهش در ایران است.
ســعید ارکان زاده نیز به طور خالصه درباره روند شکل گیری این سند توضیح 
داد و گفت: «این سندی که مشاهده می کنید، به روایتی گزارش ضمیمه نوک کوه 
است، ما ســال ۹۹ تهیه آن را آغاز کردیم. در آن موقع اطالعات درستی درمورد 
این صنف نداشتیم. شــروع کردیم به جمع کردن و مطالعه اطالعات رسانه های 
ایران، بخش بندی چهارگانه را انجام دادیم که به لحاظ فرم و شــکل رســانه ها 
را به رســانه های آنالین چاپــی و پخش و رادیو-تلویزیــون و بخش آنالین هم 
تقســیم کردیم. خبرنگاری های حرفه ای در حوزه آنالین و شــبکه های اجتماعی 
و پیام رســان را انتخاب کردیم که به طور مجــزا کار را پیش ببرند. پدرام الوندی 
خبرگزاری ها و ســایت های خبری، بهرام شــریف شــبکه های اجتماعی و شیده 
اللمــی بخش مطبوعات را بر عهده گرفتند که بعد از درگذشت شــان خود بنده 
تهیه را بر عهده گرفتم و مهدی کاشفی فرد بود که بخش رادیو-تلویزیون را پیش 
بردند. آخر سال ۹۹ توانســتیم گزارش را تهیه کنیم، صفحه آرایی شد و پیشنهاد 
می کنم که منتشر شود و هر کدام از دوستان که کار را پیش بردند، وبینار بگذارند 

و درمورد یافته ها و دستاورد ها توضیح دهند.
ابــزاری که ما در مصاحبه ها بیشــتر بــه کار بردیم، ابــزار مصاحبه عمیق و 
مطالعات کتابخانه ای بود. بعد تمام شــدن از گزارش ها اوایل سال ۱۴۰۰ گروهی 
اضافه شدند که اصل سند را پیش ببرند و تهیه شد». او سپس از دکتر نمکدوست 
به خاطر مشــاوره هایی که به اعضای گروه داده و ۱۵ نفری که در شکل گیری این 

سند فعالیت مستمر داشتند، تشکر کرد.
دولت، دیده بانی  را  به  رسانه ها  نمی دهد

مهدی محسنیان راد، از اســتادان صاحب نام عرصه مطبوعات،سخنران دیگر 
این نشســت بود که با تشــکر از زحمات گروه و کاری که انجام شده، به اهمیت 

اســتقالل در مطبوعات اشاره کرد و گفت: «بهترین بخش جزوه بخشی است که 
دارد علت را می گوید. تحقیقات من می گوید که داســتان شما مثل این است که 
شــما بچه ای دارید به اســم مطبوعات که االن ۴۰، ۵۰ ســالش است، درد دارد 
و دردهایی که بدتر هم می شــود. شــما در جهان پایین ترین ســطح روزنامه به 
تعداد هزار نفر را دارید. از نظر فرهنگ و ارتباطات، ایران پایین ترین سطح جایگاه 
مطبوعات را دارد. داســتان شما داستان بچه ای است که از پدر و مادری به دنیا 
آمده اســت که ژنتیکش همین اســت. در این گزارش آمده است که اصلی ترین 
مشــکل، کنترل سیاســی جامعه در رســانه برای ترویج ارزش هــا و هنجارهای 

رسمی است».
این اســتاد دانشگاه با اشاره به تحقیقات و پژوهش هایی که انجام داده است 
به تجربه کشــورهایی همچون روســیه و چین در رابطه با رسانه ها و تجربیاتی 
که در این چهل وچند ســال در ایران بوده اشاره می کند و تأکید می کند: «در مورد 

ژنتیک، این را می طلبد که ساعت ها ما در کنار هم مطالعه و کار کنیم».
او ســپس به مبحث «آسیب شناســی مخاطب پنداری» و مقاالتی که در این 
باره نوشــته است، اشــاره کرد و چند برخورد با مســائل پیش آمده و تجربیاتش 
در کنــار دکتر معتمدنژاد را بازگو کرد و در پایان گفت :«در این شــرایط نمی توان 
کارکرد دیده بانی را که دنیس مکول به آن پرداخته اجرائی کرد. دائم شــما همه 
جا را باید دیده بانی کنید. مخصوصا دیده بانی ســتم، دیده بانی ســتم در محیط 
زیســت، دیده بانی ستم در جامعه مانند همان کودتای ۲۸ مرداد که اتفاق افتاد. 
دیده بانی بر فرصت و اینها االن کنار گذاشــته شده و به جایش اصطالح جدیدی 
پروفسور سوئیسی در سال ۲۰۱۶ در یکی از کتاب های مهمش آورده است. اصال 

این دولت، دیده بانی را به رسانه نمی دهد. 
اراده معطوف به توسعه باید در جامعه شکل بگیرد

دکتر کمــال اطهاری، اقتصــاددان، از دیگر ســخنرانان بود که اشــاره ای به 
ســخنان دکتر محســنیان داشت و گفت: «شــما در مطبوعات مشــروطه اراده 
معطوف به دانــش را می بینید، اما اکنون اراده معطــوف به قدرت را می بینید. 
وقتی می خواهیم فضای عمومی درســت کنیم باید اراده معطوف به توســعه 
داشته باشیم. این اراده معطوف به توسعه از ابتدا در محیط رسانه ای ما مفقود 
بوده اســت. من صفحه اقتصادی روزنامه همشــهری را راه انداختم، بعد ما را 
کنار گذاشــتند و بعد در روزنامه جامعه هم همیــن کار را کردند. از ابتدا در این 
مســیر مطبوعات ایران بودم. ما باید اراده معطوف به توســعه را جایگزین اراده 
معطوف به قدرت کنیم. توســعه سیاســی باید چارچوب نهادی اش مشــخص 

باشد. این اراده معطوف به توسعه مدل می خواهد. بحث سر این مدل در فضای 
عمومــی باید باشــد. این مدل باید بــرود و در ذهن نهادینه شــود و چارچوبش 
مشــخص شود. این جهت اصال در دستور کار نیست. در آستانه انقالب، سیاست 
اجتماعــی کم بود. در مورد سیاســت اجتماعی حرف زده نمی شــود،هنوز هم 
حرفی زده نمی شود. در مطبوعات بحثی نیست. این یعنی مطبوعات نقش خود 
را نمی داند، حامل بحث های زمانه نیســت. بدون سیاست اجتماعی امکان پذیر 
نیســت. این یک مورد که مــن این جهت گیری را ندیدم در ســند و این روح باید 
دمیده شــود. یک موضوعی که در ســند باید به آن بپردازیم، من نمی دانم اسناد 
پیشین را آسیب  شناســی بنیادین کرده اند یا نه؟ مثال شما متنی دارید به نام سند 
کار شایسته، خیلی شــعارهای خوبی داده ولی یک مسئله بزرگ وجود دارد که 
وقتی بخواهی دنبالش کنی باید دنبال سوشیال باریستی باشی وگرنه این سند به 

هیچ دردی نمی خورد».
رسانه ها منافع ملی  را  به  منافع شخصی  ترجیح  داده اند

محمد درویش به عنوان فعال محیط زیست با اشاره به نتیجه رسیدن یکی از 
مطالبات جدی محیط زیســتی ها سخنان خود را آغاز کرد و گفت: «بحث استقرار 
پتروشیمی در میانکاله یکی از ۴۹ اکوتن بی نظیر جهان که درواقع قرار بود مستقر 
بشــود آنجا و البی قدرتمندی هم پشت آن بود، نماینده مجلس آمد به حمایت 
از سرمایه گذار علنا صحبت کرد و امام جمعه و... حمایت کردند. قدرت عجیبی 
پشــت این کار بود تا درواقع این اتفاق بیفتد، جــو ارعابی هم ایجاد کرده بودند 
که مخالفان را ســرکوب کنند، انگ های مختلفی را به آنها بزنند اما خوشبختانه 
با پیگیری و مطالبه گری جدی و روشــنگری رســانه ها، اتفاق بی نظیری در ایران 
معاصر ما بود و ما توانســتیم به شــکل خیلی قطعی در واقع جلوی اســتقرار 
این صنعت به شــدت آالینده را در میانکاله بگیریم. از همین جا شــروع می کنم، 
درست است که رسانه مشکالت شدیدی دارد که آقای دکتر محسنیان به صورت 
کلیدی به آن اشــاره کردند و متأسفانه خبرنگاران ما جزء افسرده ترین عضوهای 
جامعه هستند و ســینه پردردی دارند و کالمشان تلخ شده از بس که در هجوم 
اخبار تلخ و گزنــده قرار دارند، از بس که مورد تهدید قرار می گیرند و به هرحال 
روی روحیه خودشــان هم اثر گذاشته است. می خواســتم اشاره کنم که رسانه 
چه کار می تواند بکند برای اینکه به تاب آوری سرزمین کمک کند حتی در همین 
شرایط، در این شرایطی که هر داده و اطالعاتی که ما داریم نشان می دهد که کار 
زیادی نمی شــود کرد. زوایای جدی در رابطه با دولت و رکن چهارم دموکراسی 
وجود دارد و این می تواند کاهش چشــمگیر خرید روزنامه ها را توسط مردم کال 

مختل کند، این می تواند مصداق این باشــد یا نباشــد. مثال های زیادی هست که 
نشان می دهد رسانه از دهه های قبل پرقدرت تر عمل می کند حداقل در حوزه ای 
کــه من تخصصش را دارم». او ســپس به چند اتقــاق رخ داده در حوزه محیط 
زیســت در این مدت اشــاره کرد و گفت: «خودتان را تشــویق کنید واقعا دمتان 
گرم. من به عنوان یک فعال محیط زیســت قدردانــی می کنم و می دانم چقدر 
تحت فشار هستید و انگ های مختلف به شما می زنند. من می گویم این شاخص 
توســعه یافته اســت در این مملکت که درک کرده منافع ملــی مهم  تر از منافع 
شــخصی اش است و رسانه ها کار بسیار ارزشمندی در این حوزه تا به حال انجام 

داده اند و انجام می دهند و حتما هم ادامه خواهند داد».
مجوز، مهم ترین  اهرم کنترل  رسانه هاست

علی میرزاخانی که ۲۰ ســال ســردبیری روزنامه دنیای اقتصــاد را بر عهده 
داشت نیز خیلی کوتاه درباره این سند گفت: «تحوالت حوزه رسانه باید قانونمند 
شــود و به جلو حرکت کند، در تهیه این ســند گام بزرگی برداشــته شده است. 
درمورد بحثی که آقای دکتر محســنیان راد مطرح کردند، درســت است که نگاه 
ایدئولوژیک به تولید محتوا در ایران حاکم اســت اما فکر می کنم که نگاه غالب 
نیســت یعنی با تجربه ای که من در این ۲۰ ســال ســردبیری روزنامه که داشتم، 
ایــن نگاه وجــود دارد اما رســمیت ندارد و به هرحــال اتفاقات مهمــی افتاده 
و تکثــر نگاه را در حوزه رســانه حاکم کرده و زاویه هــای ورود به مباحث را باز 
کرده اســت. اما من فکر می کنم دو تا مشــکل وجود دارد که بعد برســم به این 
خأل که در این ســند جســارتا فکر کردم وجود دارد. یکی مشکالت حکمرانی در 
حوزه مطبوعات و چگونگی ارتقای کیفیت حکمرانی در حوزه مطبوعات و یکی 
مشــکالت حکمرانی شــرکتی در خود مطبوعات اســت. درخصوص محور اول 
مهم ترینــش همین بحث مجوز اســت که در بند اول راهبردها و خط مشــی ها 
تحت عنوان آزادســازی مجوز عنوان شده و درست هم هست. این بحث مجوز 
یکی از مهم ترین اهرم های کنترل رسانه هاســت. اهدافی هم که عنوان می شود 
درواقع برعکس چیزی اســت که تحقق پیدا کرده اســت؛ امــا مهم تر از بحث 
آزادســازی مجــوز، بحث یارانه هاســت. زمانی که حاکمیت خــود را مکلف به 
حمایــت می داند اما از طریــق یارانه ها، خود را مخیر بــه دخالت هم می داند. 
نکته جالب این نا به ســامانی تخصیص یارانه هاست. به همین دلیل فکر می کنم 
این مسئله یارانه باید حذف شود؛ چون تولید محتوا خود یک خلق ارزش است. 
االن در این شــبکه های اجتماعی خیلی ها دارند بدون هیچ حمایتی خلق ارزش 
می کنند، تولید محتوا می کنند و درآمدهای کالن هم دارند. پس این حوزه محتوا 
می تواند خلق ثروت کند ولی همین باعث شده که کسانی وارد شوند که این کاره 
نیســتند و به جای اینکه ســرمایه وارد کنند، برای ســرمایه اندوزی آمده اند. االن 
تعداد روزنامه نگاران و نشریاتمان را با کشورهای پیشرفته مقایسه کنید. چندصد 
برابریم و معلوم اســت که برای کار دیگری آمده اند. مسئله دوم خود حکمرانی 
شرکتی اســت. به همان دلیلی که مدیریت نشریات ما کسانی نیستند که با نیت 
حرفه ای وارد مطبوعات شــده باشند به همان دلیل مطبوعات ما از لحاظ سطح 
کیفیت پایین هســتند. هم از نظر ســطح بنگاهی و هم از نظر مدیریت محتوایی. 
اغلب روایت حاکمیت را تکرار می کنند ولی این به دلیل نگاه ایدئولوژیک نیست 

به دلیل عدم تخصص است».
مهرداد خدیر و مژگان جمشــیدی از دیگر سخنرانان این مراسم بودند. خدیر 
در انتهای ســخنانش که به تحلیل شــرایط موجود رسانه ها پرداخته بود گفت: 
«دولت به تخم مرغ های رسانه ها نیاز دارد، قدر این تخم مرغ ها را بدانیم». مژگان 
جمشیدی نیز از ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی دو خبرنگار محیط زیستی که به 
تازگی ســالگرد فوت نابهنگامشان بود، یاد کرد و گفت: «اگر ۲۰ سال پیش تعداد 
خبرنگاران محیط زیســت به تعداد انگشتان یک دســت می رسید، امروز هم در 
همین وضعیت قرار داریم و در کشــور ســهم محیط زیســت فقط یک خبرنگار 
بوده که مجبور بوده چند جنبه را پوشــش دهد و محیط زیســت هم یکی از آن 
جنبه ها بوده اســت. من هم می خواهم تأکید کنم که متأسفانه در حوزه محیط 
زیست ما این ضعف را خیلی خیلی شدید داریم و در نقطه مقابل هرجا که نتیجه 
گرفتیم دیدیم که خبرنگارانی بودند که آگاهی داشتند و متخصص بودند». او در 
بخش پایانی صحبت هایش اشاره کرد: «من ایرادهایی هم به مدیریت می گیرم، 
مدیریت هایی که کوچک ترین تخصص و دانش و عرقی نســبت به رسانه ندارند. 
این باعث شــده ما رسانه مستقل نداشته باشــیم. هرکدام از ما روزنامه نگارانی 
را می شناســیم که به هر دلیلی بی کار، مهاجر یا مشــغول کار بی ربط شــده اند 
ولی حاضر نیســتند از روزنامه نگاران تخصصی اســتفاده کنند چون ایدئولوژی 
سیاسی شان حکم می کند با روزنامه نگاری کار کنند که موی دماغ نباشد و نتیجه 

می شود همین که امروز می بینیم که رسانه کمترین تأثیر را داشته است».

 رونمایی  از سند ملی رسانه

تغییر باید از  رسانه ها آغاز شود

با ســالم و احترام بسیاربســیار مایل بودم که 
می توانســتم که در مراســم رونمایی سند ملی 
روزنامه نــگاران صنفی  انجمــن  ارزنــده  اقدام 
حضــور یابم که نشــد. دیــروز پنجمیــن دوره 
شــیمی درمانی را گذرانــدم و هنــوز محروم از 
شــرکت در اجتمــاع بزرگ هســتم. در حد توان 
انجام وظیفه می کنم. یک، ســند ملی رســانه را 
به دقــت خواندم، مطالعــه ای همه جانبه و به 
دور از حاشــیه و تکراری است بحران رسانه در 
ایران را به روشــنی به سه ضلع نظام و گروه های 
سیاسی سازمان رســانه مخاطبان و مردم نشان 
می دهد و با هریک بار یکدیگر را به دوش دیگری 
نمی نهادند، دو، صورت بندی در هر بخش، توجه 
به موضوعات، توجه به مسائل مزمن و جدید را 

آسان می کند. ســه، راهبردها و خط مشروع پیشــنهادی که در حد نظام سیاسی 
و هم در حد ســازمان رســانه مطرح شــده کاربردی و قابل اجراست که بر عهده 
تالش های بعدی انجمن اســت. از آنجایی که من در سال ۷۴ به نقطه تالقی بین 
این ســه مورد پرداختم. تاریخی، قدرت سیاسی نامحدود، جامعه مدنی محدود و 
مطبوعات ناتوان را امروز در خود تأمل می دانم، پیشــنهاد می کنم نقش دیده بانی 

مدنی جامعه و مســئولیت نقدهایی مانند انجمن 
صنفی به صورت مســتقل برجسته شود که بسیار 

پیشنهاد خوب و مفیدی است.
مجید رضائیان از اســتادان دانشگاه نیز ضمن 
مقایســه روند رســانه در ایران و دیگر کشــورها و 
مشــکالت آن در ایران گفت: «بــرای اینکه عقب 
نباشــیم از زمــان، باید روی مخاطب و شناســایی 
آن هــم کار کنیم. بدانید گاورمنت با اســتیت یکی 
نیست. مشــکل در ایران گاورمنت است. اساسا در 
اصــول قانون اساســی ما اصولی آمده اســت که 
ما بــه آن معتقدیم؛ اما عمــل نمی کنیم؛ بنابراین 
ایراد را باید بنیادین دید که وقتی به ما فشــار بیاید، 
رفتارمان باید کنش مند باشد، نه واکنشی. آنچه در 
روزنامه های ما اتفاق افتاد، از کیهان تا وطن امروز، 
تا شرق و اعتماد، از سایت ها تا تابناک و عصر ایران تا دیگران عمال کش پیدا کرده؛ 
ولی عمق نداشته است. روزنامه نگاری دو عنصر داینامیک و چهار عنصر استاتیک 
دارد. چگونگی و چرایی اســت که شما کشف واقعیت میان عناصر ثابت و متغیر 
را انجام می دهید، بعدا به آنچه می خواهید می رســید؛ بنابراین به این دلیل است 

که دنیا موفق شده و مخاطب حفظ شده است».

یادداشتي  از  هادی  خانیکی،  استاد  ارتباطات
واکاوي ۳ ضلع بحران رسانه در ایران
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