شرایط بنیادی
اصالح فضای مطبوعات
شورای سردبیری جامعه فردا

مطبوعات بهعنوان بخش مهمی از پیکره رس��انههای
کشور دارای مسائل خاص خود هستند .لزوم استقرار
در ساختمانهایی که هزینه کمی ندارند ،نیاز به حضور
خبرنگار و ع��کاس در جریان رویدادها و مهمتر از همه
پرداخت هزینههای س��نگین کاغذ و چ��اپ و توزیع،
مطبوعات را از س��ایر رس��انهها متمایز میکند .عامل
متمایزکننده دیگری نیز هس��ت :حساسیت حکومت
روی مطبوعاتی که آقاباالس��ر حکومتی ندارند بسیار
باالس��ت .همه این عوامل ش��رایط کاری مطبوعات را

بسیار سخت میسازند ،اما اینها در مقابل آنچه میتوان
آ ن را فضای زیس��ت نامید مشکل الینحلی به حساب
نمیآیند .مشخصههای این فضا کدام است؟  -۱دولت
و سازمانهای وابسته به آن و حکومت دست برتر را در
صحنه روزنامهداری دارند :دولت به صورت مس��تقیم،
نهادهای بودجهبگیر ،مراکز مذهبی برخوردار از بودجه
دولت ،بنیاده��ای متعلق به حکومت ،موسس��ات به
اصطالح عمومی ،نهادهای قضایی ،ش��هرداری ،رادیو
و تلویزیون دولت��ی ،نهادهای نظامی ،دانش��گاه آزاد،
ی و ...هم��ه روزنامه دارند.
باش��گاههای ورزش��ی دولت 
چه مش��کلی پیش میآید؟ اولی��ن آن تبدیل وظیفه
اطالعرس��انی به تبلیغات است .رسانهای که متعلق به

سازمانیاست،وسیلهتبلیغاتیآناستوبهویژهدرایران
کاری جز آن نمیکند ،درحالیکه روزنامه واقعی به دقت
بین مطالب خ��ود و آگهیهای تبلیغاتی تامینکننده
هزینههایش خط تمایز میگذارد .همه ما این را دیدهایم
که کار رس��انهها گزارش نارس��ایی اس��ت نه تقدیر از
خوبیها .سلطه رسانههای خوشامدگو و مقاماتپرست
از نظر تعداد و تیراژ ،زیس��ت محیط مطبوعات را فاسد
کرده اس��ت .برای اصالح فضای زیست مطبوعات باید
دولت و اجزای آن کار رس��انهداری را کنار بگذارند-۲ .
روابط مطبوعات با موسسات اقتصادی بخش خصوصی
به علت تلقیهای غلط در طول زمان تخریب و نازا شده
است .س��لطه انعکاس نظر و دیدگاه مقامات دولتی به
وفوروغیبتچهرههایبخشخصوصیدرطولسالها،
ارتباط وثیق بین مطبوعات و بخش خصوصی را نابود
ساخته و به وجه صرفا درج آگهی محدود کرده است .این
تلقی پدید آمده که هرگونه حضور بخش خصوصی در
صفحات مطبوعات وجه آگهی و مادی دارد .این روابط

بهویژه در مطبوعات اقتصادی باید اصالح شود .شرایط
آن نیز شفافس��ازی روابط مالی بین رس��انه و بخش
خصوصی در چارچوب آگهی است .درخصوص رابطه
مطبوعات با موسسات اقتصادی بخش خصوصی این
نکتههمنبایدمغفولبماندکهبخشبزرگیازمطبوعات
مستقل حاصل سرمایه گذاری بخش خصوصی است.
این رابطه را باید تقویت کرد و اگر اصالحی الزم است،
انج��ام داد -۳ .تنظیم کدهای اخالقی مرس��وم حرفه
روزنامهن��گاری و ایج��اد یک نهاد صنفی پاس��دار این
کدها شرط دیگر اصالح فضاست -۴ .یکی از لطمههای
س��الهای اخیر بر مطبوعات باب ش��دن قراردادهای
همکاری بین مدیریت رس��انهها و موسسات دولتی و
گاهی خصوصی بوده است .این قراردادها در ظاهر خود
همکاری ترویجی در موضوعی خاص را مطرح میکنند،
اما ماهیت پلیدی دارند .برای خفه کردن صدای روزنامه
و جلوه دادن روز به جای شب هستند .نمونه این رفتار
پلید را خودروسازان به طرز وسیعی باب کردند .این کار

در گذشته به صورت ابتدایی با مدیون کردن خبرنگاران
دنبال میش��د و در تکامل خود ب��ه خریدن روزنامهها
ارتقا پیدا کرد .برای خاتمه دادن به آن باید روزنامهها و
اصوال رسانهها غیر از قانون مطبوعات که هیچ ورودی
به این مسائل نداشته به مقررات عرفی صنفی مناسبی
پایبند ش��وند .درمجموع و بهعنوان توصیههای فوری
برای پیگیری و بحث این خواس��تهها را میتوان روی
میز گذاشت :الف)دولت و سازمانهای آن باید از عرصه
مطبوعهداری خارج شوند .بفروشند یا منحل کنند-جز
روزنامه شهرداری هیچکدام ارزش مادی ندارند -و البته
این ربطی به می��ل آنها به چاپخانهداری ندارد .ب)نهاد
صنفی روزنامهنگاران باید زودتر احیا شود و دو موضوع
در دستور کار اول آن قرار گیرند :اول ،اتخاذ تدابیری که
بهاجبارموسساتمطبوعاتیبهاعالمرئوسقراردادهای
خود با موسسات دیگر منجر شود .دوم ،تنظیم ویراست
اولیه کدهای اخالقی ژورنالیسم در ایران به منظور آغاز
بحث درباره آن.

رسـانـه

۹
جهان آينده

سیمای یک رسانه هدفمند
نخستین صفحه رسانه را در نخس�تین شماره «جامعه فردا» به موضوع خاصی محدود کردهایم« :جامعهفردا» بهعنوان یک
رسانه در جستجوی چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ،در ابتدا خطمشی موردتوافق گروه مؤسس روزنامه درزمینه سیاسی
و همچنین رفتار حرفهای آن به خوانندگانی که عالقهمند به شناخت خادمان خود در عرصه رسانه هستند ،عرضه شده است.

راهبرد

گـــــــزارش

از روزنامهنگاری حرفهای
چه مانده است؟
همچنین چند مطلب مرتبط با فعالیت رس�انهای را که نمایانگر اهداف و برنامههای «جامعهفردا» درعرصه کار اطالعرسانی
است ،آوردهایم .شرحی مبسوط از آرزوهای ما در عرصه حیات رسانهای ملی نیست و در آینده در همین صفحه آنچه را جامعه
میتواند بهعنوان تقاضایی منطقی و بهعنوان وظیفه در مقابل ما قرار دهد ،مورد بحث قرار خواهیم داد.

«جامعه فردا» ،چه میگوید؟

منتش��رکنندگان روزنامة «جامع��ه فردا» ،اعم
از مدیرمس��ئول و روزنامهنگاران آن ،در دوران
تدارک انتشار ،پرس��شهای بسیاری برای هم
طرح کردهان��د و گفتوگوه��ای فراوانی برای
پاس��خ به آنها داشتهاند :چرا باید روزنامه داشته
باش��یم؟ چه اهدافی خواهیم داشت؟ چگونه به
اهداف خود راه خواهیم برد؟...
حاص��ل آن گفتوگوها تدوین خطمش��یای
ش��د که اینک آزادانه و از س��ر اعتق��اد آن را در
محضر خوانندگان خود امضا میکنیم؛ پیمانی
با خوی��ش ،برای خدم��ت صادقانه و س��الم به
هموطنان .این س��ند درون��ی روزنامه را جهت
اطالع خوانندگانی که باید در آینده ،انطباق عمل
و اعتقاد ما را قضاوت کنند ،در همین شروع کار
به پیشگاه آنان عرضه میکنیم.
پیشنویس تعریف مشی روزنامة «جامعه
فردا» ()96/6/5
الف :علل ورود به عرصه انتشار
خطمشی سیاسی

براس��اس موقعیت کالن توصیفشدهاي كه در
پي خواهد آمد ،انتشار روزنامهای با نام «جامعه
فردا» را ميتوان مورد توجه قرار داد:
1ـ شهروندان ،نیروهای اجتماعی و گرایشهای
سیاسی کش��ور ،اخیرا با تحرك تازة اجتماعي و
شرکت گسترده در انتخابات ریاستجمهوری،
موقعيت تازهاي را در امر سياسي پديد آوردهاند.
موقعيتي كه در آن موفق به بسط دامنة تحرک
سياسي خود نيز شدهاند .عدمتقویت این بستر
توسط نهادهای موثر و ازجمله رسانهها ،ممکن
است به جریانات برگشتی ،ناامیدی و ترک عرصه
اجتماعی بینجامد .این رخداد ،محتمل میتواند
زمینة بازگشت سیاس��تهای ناکارآ ،ضدملی و
افزایش هزینههای کشور در مقیاسی تاریخی را
بهدنبال داشته باشد.
2ـ شرایط سیاسی جهان و منطقه طی سالهای
اخیر ،بیش��تر درجهت تخریب ثب��ات ،افزایش
درگیریه��ای قوم��ی داخلی کش��ورها و حاد
ش��دن تعارض منافع آنها با یکدیگر بوده است.
حفظ کش��ور از ام��واج این تنشه��ا و افزایش
توان مقاوم��ت آن ،نیازمند بهبود کیفیت مالت
وحدتملی است .براي نيل به اين هدف ميتوان
با تبیین اج��زای وحدتبخش و توافق بر س��ر
آنها ،گامهاي مؤثري برداش��ت .تحقق این امر،
با فعالیت فرهنگی گس��ترده و ایجاد فضا برای
گفتوگوهای س��ازنده امكانپذي��ر خواهد بود.
رس��انه ،بهترین بس��تر براي اين امر محسوب
میشود.
با عنايت به بند يك و همچنين صیانت از عرصة

حیات اجتماعی ش��هروندان از طریق توس��عة
فضای الزم براي تح��رك آنها ،ميتوان روزنامه
را در مرک��ز تحوالت و فعالیته��ای اجتماعی
قرار داد.
3ـ باتوج��ه به ش��رایط عمومی کش��ور ،جامعه
ب��رای عب��ور از گذرگاههای پی��شرو نیازمند
بهکارگیری عناصری از س��ازش ش��رافتمندانه
اجتماعی و تفاهم هدفمند سیاس��ی است .این
عناص��ر درونمایة اصلی خطمش��ی روزنامهای
مبتن��ي بر جوهرة اصالحطلبی با عیاری اس��ت
ک��ه از س��الهای نیم��ة ده��ة  70و انتخابات
ریاستجمهوری هفتم شکل گرفت.
4ـ بر اثر توس��عه ش��بکههای ارتباطی ،جامعه
از نظر دسترس��ی به اطالعات و س��رعت توزیع
آن در وضعی��ت مناس��بی بهس��رمیبرد ،ولی
کانالهای دسترسی شبکة اینترنت قدرت توزیع
توانایی
آگاهیهای نظری و تحلیلی و همچنين
ِ
افزایش قوای تحلیلي مخاطبان را ندارند و آگاهی
مبتنی بر استدالل را نيز توسعه نمیدهند .انتشار
روزنامه با رویکرد تحلیل��ی میتواند این خأل را

جبران و شبکهها را نیز تغذیه کند.
همچنین انتشار روزنامة رسمی میتواند با توجه
به اعتقاد و اجبار آن در انتش��ار اخبار مستند و
واقع��ی ،کمکی به جامعه در راس��تای مبارزه با
اخبار نادرست منتشره در رسانههای بیهویت
اینترنتی باشد.
ب :گرایش و مخاطبان

انتش��ار روزنام��ة تحلیلی ،پرس��ش «مخاطب
کیس��ت؟» و گرایش این مخاطبرا برجس��ته
میکن��د .ه��دف روزنامه ب��ا مبنا ق��رار دادن
مخاط��ب در ش��رایط کنون��ی ،بای��د تغذی��ة
مدافعان
نیروه��ای تحولخواه ،اصالحطل��ب و
ِ
مش��ارکتجویِ دارای من��ش وحدتطلب��ي،
مسالمتجو و دموکراس��یخواه باشد .براساس
این تعریف اين روزنامه غیرحزبی است و بهمثابه
کانون تبادل اندیشههای اصالحطلبانه و چتری
برای پوش��ش دیدگاههای ترقیخ��واه ،فارغ از
گرایشه��ای حزب��ی متنوع موج��ود در جبهه
اصالحطلبان عم��ل میکند و جماعت مخاطب

آن ،گروهها و اف��راد دارای گرایش اصالحطلبي
فع��ال و دارای موقعی��ت مرج��ع گروهه��ای
کوچکت��ر ،نظی��ر خانوادهها و محافل اس��ت.
همچنین روزنامه بای��د فضای کافی برای خلق
گفتوگوهای سازنده را بین گروههای سیاسی
موثر در زمینة مسائل اجتماعی پدید آورد.
روزنامه برای تخصیص حوزههای مورد پوشش
محتوایی متمایز از س��ایر
خود ،با حفظ هویت
ِ
روزنامهها ،به پوشش مسائل اجتماعی و بهویژه
شرایط زیست شهری با تأکید بر نقش نهادهای
مدنی و مشارکت شهروندان مبادرت ميكند.
ج :خطمشی رفتاری

1ـ اتخاذ رویکرد انتق��ادي و حمایت توأمان از
احزاب و گروههای اصالحطل��ب و خودداری از
ایجاد وابس��تگی به یک حزب يا سازمان و جلب
اعتم��اد مخاطبان ب��راي ایجادنك��ردن چنین
تصوری نزد آنها.
2ـ انتقاد منطقی و موثر از عملکرد همه دولتها
و جریانات گوناگون سیاسی و ارائة راهحلهای

واقعبینانه به آنها.
3ـ خ��ودداری از کارب��رد لح��ن خش��ونتبار،
تمس��خرآمیز و تهدیدکنن��ده در خط��اب ب��ه
گروههای مخالف و تکیه بر گفتوگوهای مبتنی
بر استداللهای توافقجویانه.
4ـ خودداري از طرح بازیگران سیاسی ماجراجو،
کممای��ه و فاقد هویت مش��خص و دورماندن از
مسیر رویارویی با آنها.
5ـ تالش برای پدی��دآوردن مبانی گفتوگو با
عناصر اصیل و جدی گروههای غيرهمسو براي
توافق بر سر حل مسائل بنیادین کشور درجهت
منافع ملی و تبعیت از احسن.
6ـ ایج��اد عیارها و خطکشهایی مش��خص و
واقعبینان��ه برای ممیزی نیروه��ای خودمحور
اجتماع��ی دارای
آش��وبطلب ،از گروهه��ای
ِ
مطالبات همراستا با منافع جمعی و ملی.
7ـ دوری از اش��خاص و عناص��ر خودمحور که
پروژههای ش��خصی سیاسی داشته و از مجاری
جمعی و فضاهای عموم��ی ،مطالبة همراهی با
پروژههای شخصی خود را دارند.

رسانه کمیتمحور است :کیفیت نیاز واجبتری است
علی محسنی
روزنامهنگار

رسانههای اقتصادی در اواسط بهمن ماه سال گذشته،
خبری با این متن را از حوزه خودرو منتش��ر کردند:
«مدیرعامل کرمانموتور قرارداد با هیوندایی را شامل
سه قرارداد مجزا دانست و گفت :نخستین بخش این
قرارداد شامل انتقال دانش فنی تولید خودرو و دیگری
انتقال دانش فنی قطعهسازی است .سامان فیروزی
افزود :با اس��تفاده از دانش فن��ی هیوندایی اقدام به
ساخت قطعات مورد نیاز خودروهایی که در ایران از
این خودروساز تولید و عرضه میشود ،خواهیم کرد.
او سپس به قرارداد دوم اشاره کرد و گفت :در این بخش
قرار است برای تامین قطعات خطوط تولید و برخی
قطعات در تیراژ باال ،سرمایهگذاری سنگین صورت
گیرد که طبیعتا تا آن زمان باید از شرکت هیوندایی
قطعات مورد نی��از را وارد کنیم .فی��روزی افزود :به
منظور انتق��ال دانش فنی در حوزه قطعهس��ازی و
ایجاد زنجیره تامین ،با ش��رکت موبیس که شرکت
تامینکننده قطعات شرکت هیوندایی است توافق
کردهایم که با قطعهس��ازان ایرانی در ارگ جدید بم
مشارکت داشته و قطعه بس��ازند .او ادامه داد :بخش
س��وم قرارداد ،تضمین ارائه خدمات پس از فروش و
انتقال دانش بهروز بازاریابی خودرو اس��ت که در این
حوزه نیز ما به استفاده و انتقال تجربیات جهانی برند
هیوندای نیاز باالیی احس��اس میکنیم .مدیرعامل

کرمانموتور تصریح کرد :در این قرارداد توافق شده
که اگر بخش قطعهس��ازی و تولید به سطوح کیفی
مورد تایید هیوندایی برسد ،امکان صادرات از ایران
نیز فراهم خواهد ش��د ،ازای��نرو پیشنیاز صادرات
رسیدن به سطح کیفی مطابق استانداردهای جهانی
است .فیروزی گفت :براس��اس قرارداد کرمانموتور
و هیوندایی ،برنامهریزی ش��ده برای س��ال ۲۰۱۷
س��ه خ��ودرو آی ،۱۰آی ۲۰و اکس��نت در کارخانه
کرمانموتور در منطقه وی��ژه اقتصادی ارگ جدید
تولید و به بازار عرضه ش��ود .مدیرعامل کرمانموتور
با بیان اینکه براساس قرارداد ،پیشبینی شده از این
سه مدل حدود  ۱۷هزار و  ۲۰۰دستگاه خودرو تولید
شود ،گفت :درصد ساخت داخل این سه مدل در ابتدا
حدود  ۲۰درصد اس��ت که براساس سند استراتژی
صنعت خودروی کش��ور ما موظف هستیم تا پایان
س��ال  ۱۳۹۷به  ۴۰درصد ساخت داخل برسیم .او با
اشاره به برنامه  ۱۴۰۴کشور اظهار کرد :کرمانموتور
هدفگذاری کرده  ۱۵۰هزار دستگاه از محصوالت
هیوندایی را تا سال  ۲۰۲۱تولید و به بازار عرضه کند
و بهطورقطع در این س��ال خودرویی که کمتر از ۴۰
درصدساختداشتهباشد،درسبدمحصوالتشرکت
کرمانموتورنخواهیمداشت».همانطورکهازخبرباال
برمیآید ،قراردادی میان یکی از خودروسازان داخلی
با یک خودروساز معتبر جهانی منعقد شده که شامل
بخشهایی مختلف است .درحقیقت ،چهار خبر مهم
در دل این خبر نهفته است« :قرارداد تولید محصول»،
«قرارداد قطعهس��ازی و داخلیسازی محصوالت»،
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«قرارداد در باب ارائه خدمات پس از فروش و انتقال
دانشبازاریابی»و«تالشبرایایجادزمینهصادرات».
نحوه پرداخت رسانهها به این خبر ،اما متوازن نیست
چه اینکه بخش��ی از قرارداد که همان تولید خودرو
اس��ت ،را مورد توجه وی��ژه و محوری ق��رار دادهاند
درحالیکهبخشهایدیگرهمچونارائهخدماتپس
از فروش و بازاریابی را تنها روایت کردهاند .انتخاب تیتر
«تولید خودروی هیوندای اکسنت در کرمانموتور»
نیز گواهی بر این ادعاست که بخش جالب و قابلتوجه
خبر مربوط به تولید خودرویی جدید است.
رسانههادرچنیناخباریدرحقیقتبهذائقهمخاطب
توجه میکنند .مخاطب اخبار در فضای کنونی کشور
بیشتر ب ه دنبال اخباری است که از توسعه و پیشرفت
حکایت دارد ،اما این توسعه را بیش از محتوا ،در ظاهر
جس��تجو میکند .مخاطب اصلی اخبار که بیشتر از
طبقه متوس��ط است ،بهواسطه گس��ترش رسانهها
و ش��بکههای اجتماعی از سطح پیشرفت در جهان
باخبر است و پرسش��ی جدی را در ذهن میپروراند:
«چرا ما از این پیش��رفت عقب ماندهایم؟» رسانهها
در چنین فضایی بنا بر نیاز مخاطب ،اخباری مثبت
را بازتاب میدهند که حاکی از توافقها و قراردادهای
جدید اقتصادی اس��ت ،چه اینکه «کلنگزنیها» و
«افتتاحها» محور اکثر اخبار اقتصادی در رسانههای
دولتی و محور بخش قابلتوجه اخبار در رسانههای
مستقل اقتصادی هستند .اما آیا عقبماندن از کاروان
پیشرفت درگرو کمبود قراردادها ،پروژهها و ظواهر
توسعه است؟ قابلانکار نیست که «احساس» بخش

آموزه

مهمیاز روان انس��ان را به خود اختصاص میدهد.
انس��ان نیاز دارد حس کند رو به پیشرفت قرار دارد
و ه��ر قرارداد یا پروژهای میتواند این احس��اس را تا
حدی پاسخ دهد .اما نکته مهم آن است که کشور ما
بهگواه آمارها ،وضعیتی نسبتا متوسط از نظر ظواهر
توسعه دارد :امکانات زیربنایی در حدی مطلوب برای
تمامیساکنان این سرزمین فراهم است و بسیاری
از زیرس��اختها در سطح کش��وری درحالتوسعه
ساختهش��ده و در دس��ت بهرهبرداری هس��تند .به
این ترتی��ب «کمیتها» وضعیت خوب��ی دارند ،اما
«کیفیتها»دراینسطحفراهمنیستند!اینواقعیتی
است که به س��ادگی میتوانیم به آن اذعان کنیم .ما
لونقل
در سطحی گس��ترده زیرس��اختهای حم 
زمینی ،ریلی و هوایی در اختیار داریم ،اما از ترافیک
درونشهری و جادهای و کیفیت راهها گالیهمندیم.
در سطحی گسترده به کشاورزی میپردازیم و اکثر
غذای موردنیاز را در داخل تولید میکنیم ،اما از بابت
کیفیت غذا ،کیفیت کشت و میزان بهرهوری کشت
احساس نارضایتی داریم .درمورد آموزش و بهداشت
نی��ز چنین روندی برقرار اس��ت و بیش از کمیتها،
گالیهمند دسترسی به آموزش و بهداشت باکیفیت و
با قیمت مناسب هستیم .بدیهی است که نگاههایمان
بیش از کمیتها باید روانه کیفیتها ش��ود .در خبر
فوق ،محور توجه به سوی تولید و عرضه خودروهای
جدید اس��ت ،اما اگر دقت کنیم ،صنعت داخلی در
زمره  ۲۰کشور نخست جهان در زمینه تولید خودرو
است اما سطح صادرات خودرو بسیار غمانگیز است

و مشتری از کیفیت ،قیمت و خدمات پس از فروش
نارضایتی فراوانی دارد .خبر فوق از توجه همزمان به
ی مس��ائل یک همکاری نشان دارد ،اما رسانه و
تمام 
مخاطبتنهابخشیازخبرراجالبتوجهمیدانندوبه
بخشهایکیفیترآنتوجهکمتریدارند:بخشهای
کیفیت��ری چون دس��تیابی به داخلیس��ازی باال،
خدمات پس از فروش و بازاریابی مناسب و صادرات!
به نظر میرسد رسانههای اقتصادی توجه بیشتری
میباید ص��رف کیفیتها کنند .بهعن��وان مثال :با
گذشت شش ماه از انتشار خبر فوق میتوان بهسراغ
مدیرعامل این شرکت خودروساز رفت و از او در باب
پیشرفت در انتقال دانشفنی در زمینههای خدمات
جانبی خودرو و تولید قطعه س��وال پرسید .میتوان
مطالبی با محوریت این مس��ائل تهیه کرد و تیتری
مرتبط بر آن گذاش��ت .بعضا مش��اهده شده غفلت
رسانهها و افکار عمومیاز کیفیتها ،دستاندرکاران
را نی��ز به صرافت توجه تام و تمام به ظواه ر انداخته و
بخشهای کیفی قراردادها در این روند به فراموشی
سپرده شده اس��ت! رس��انهها اما در این بین نقشی
مح��وری دارند .به تعبیری رس��انهها که دنبالهروی
سلیقه افکار عمومیهستند ،میتوانند گاه در ارتقای
سلیقهها نقش بازی کنند و پیش��رو باشند .اقتصاد
ایران چندی است از مشکالت حاد زیرساختی عبور
کرده و حال به دنبال کیفیت بهتر زندگی اس��ت که
متاسفانه عقبماندگی آش��کاری در برابر پیشرفت
کمیتها دارد.
بنابراین از رسانهها بخواهیم کیفیتمحورتر باشند!

زینب جعفری-جامع�ه فردا:روزنامهنگاری
بهمعن��ای رس��انهنگاری ،در دوران تکامل و اوج
خود بهس��رمیبرد .درعینحال ،به معنای یک
فعالیت حرف��های در دوران گذار به عصر کاهش
ابع��اد حرف��های و ورود ب��ه دوره روزنامهنگاری
همگانی -اگرنگوییم تودهای –هس��تیم .امروزه
استفاده از رس��انه بهعنوان و در نقش فرستنده
اطالعات و پیام از نظر ش��مار ،ابعادی نزدیک و
چندده ی��ا چندصد میلیونی پیدا کرده اس��ت،
درحالیکه در گذش��ته جمعیتهای میلیونی
صرفا دریافتکننده پیام و خبر بودند .علت این
امر توس��عه فناوریهای ارتباطی ،افزایش سواد
و آگاه��ی تعداد باالی جمعیتهای انس��انی به
حقوق مدن��ی خویش اس��ت .روزنامهنگاری در
معنای کالسیک خود عبارت بود از اطالعرسانی
اخبار ،ارائه تحلیل و تفسیر پیرامون همان اخبار،
دادن تصاوی��ر جامعی از وضع جامع��ه و روابط
اجزای آن که از ترکیب دادههای خبری و تحلیلی
پدید میآمد .جامعه روزنامهنگاران در جایی بین
دادن تصویر متناسب با ثبات وضع موجود و ارائه
دالیل نیاز به تغییر وضع موجود ،زیست حرفهای
و فعالیت میکرد .به علت ش��رایط تکنولوژیکی
نیز رسانهها (مطبوعات و رادیو و تلویزیون) صرفا
در اختیار روزنامهنگاران بودند .بنابراین جامعه
از نظر رس��انهای به دو گروه مخاطبان رس��انه و
تولیدکنندگانرسانهتقسیممیشد:گروهمعدود
روزنامهنگار حرفهای و گروه بسیار وسیع مخاطب
منفعل.رابطهیکطرفهفرستندهوگیرنده.اکنون
ش��رایط بهکلی تغییر کرده است .ابتدا در حوزه
اطالعرسانی کس��انی که میتوانستند با تلفن
همراه خود پیام کوتاه (اساماس) بفرس��تند به
رقابت وارد ش��دند و با آگاهی از خبر ،آن را برای
همه میفرستادند .این پدیده شگرف رسانهای
که اکنون پیشپاافتاده بهنظر میرسد ،با توسعه
سریعفناوریبهسرعتتاحدایستادندرکناریو
ارسال زنده خبر مصور از یک رخداد در حال وقوع
توسط شهروندانی پرشمار تکامل یافت .اصطالح
رسای «شهروندخبرنگار» براساس این تحول،
جعل و بهدرس��تی به فرهنگ عبارات رسانهای
وارد شد و به این ترتیب بخش عمدهای از وظایف
روزنامهنگارانبهطورعمدهازآنانمنفکوبهعهده
شهروندان گذاشته شد .سپس نقش شهروندان
به حوزه تحلیل و تفس��یر توسعه یافت .آنچه در
ابتداصدورجمالتمعترضه،متلکوعیبجویی
و طرح پرسش بود ،بهزودی به تحریر تحلیلهای
ساختارمندوتفسیرهایروشنگرانجامید.امروزه
بسیاری از سردبیران ،برخی مطالب تحلیلی را که
صبح در شبکههای اجتماعی دیدهاند در عصر و
هنگام فرآوری روزنامه ،از نوشتههای همکاران
خود قویتر مییابند .درست است که شبکهها
سرش��ار از مطالب بیارزش است ،ولی در میان
خاکس��یاه و بیارزش آنها گوهرهایی ناب نیز
پیدا میش��ود و تعداد و کیفیت آنها نیز در حال
افزایش است .اکنون برخی تولیدات کارشناسانی
که دانش خود را در حوزه روزنامهنگاری دادهها
()data journalismب��ه ش��بکهها ارس��ال
میکنند بس��یار در خور توجه است و حرفهای
عرضه میشود .دور نیست روزی که واکنشهای
مثبت به مطال��ب تحلیلی این رسانهنویس��ان
تازهکار ،رس��انههای دیجیتال سامانیافته را به
محل تبادل اخبار ،تبادل دیدگاه و شکلگیری
افکار عمومی در یک فض��ای عمومی بدل کند:
اگوراهای��ی بهوس��عت یک کش��ور و گاهی کل
جهان .در چنین وضعیت��ی برای روزنامهنگاری
حرفهای چه باقی میماند؟ حرفه روزنامهنگاری
هنوز یک حیطه کشفنشده و بسیار مهم دارد که
اتفاقا «شهروند روزنامهنگاران» را راه گستردهای
بدان باز نیس��ت :هزینهبر ،نیازمند کار گروهی
باحوصله و دانش متمرکز در حوزههای مختلف
است .اینها کیفیاتی است که امکان حصول آنها
در شبکههای رسانهای موسوم به دیجیتال کم
است .البته راه آن بس��ته نیست و حتی در سال
 ۲۰۱۶یک گروه فعال آمری��کای التین که کار
ش��بکهای میکرد یکی از سه گزارش تحقیقی
ارزشمند سال را عرضه کرد .ولی در جریان تکامل
ژورنالیسم هنوز در اغلب موارد این روزنامهنگاران
حرفهای هس��تند ک��ه توانایی انج��ام وظایف
روزنامهنگاری تحقیقی را دارند .بیهوده نیس��ت
که اکنون در گوش��های از صفحه اول نش��ریات
معتبر سیاسی جهان عبارتی با مضمون دعوت
از خوانندگان برای ارائه س��رنخ دیده میش��ود.
بهعنوانجمعبندیمیتوانبدونافسوسنتیجه
گرفتورودمخاطبانسابقبهعرصهخبروسپس
ِ
فرصت روزنامهنگاران حرفهای برای
ارائه تحلیل،
ورود به فعالیتهایی بس��یار ارزشمند و سازنده
در حوزه روزنامهنگاری تحقیقی را افزایش داده
اس��ت .آنچه برای روزنامهنگاری حرفهای مانده،
بخش بنیادین و تحولساز این حرفه است :یعنی
روزنامهنگاری تحقیقی.

