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«ایران» در سررسید نگاه ایرانیها
مخاطبان ،کارنامه رسانهای ما را چگونه ارزیابی کردند؟
حمیرا عالیی
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پایانهرســالیفقطبرایکاسبها،تجاروبازاریهافصل
و موعد حساب و کتاب و بیرون کشــیدن دفتر عملکردهای
مالینیســت.طبیعتاًرســانهچیهاهــمازآنصنفهایی
هستندکهاینکارراالبتهبهشیوهخودشانانجاممیدهند.
ما بیش از همه مرهــون و مدیون مخاطبــان و خوانندگان
و دنبالکنندگان خود هســتیم وگرنه اگر مخاطب و همراه
و دنبالکننــدهای نباشــد در آن صــورت اعضــای تحریریه
روزنامه حکم اشباحی را خواهند داشــت که در ساعاتی از
روزگردهممیآینــدوکلماتیراکنارهممیچینندبیآنکه
بدانندسرنوشــتوســرانجاماینواژههاکهکنارهمچیده
شــدهاندومفهومیرارســاندهاندیانرســاندهاندچهشدهو
این قطار کلمات و پاراگرافها در کدام ایســتگاهها ایستاده
و مســافرانش را ســوار کرده تا آنها این ســطرها را به دست
توگوییشوند
گیرندوبرآگاهیشانبیفزایندیانهواردگف 
باآنچهمرادخبرنگارانبودهاست.درهرحالآغازسالنو
بهانهخوبــیبرایمرورکارنامه«ایران»بــود؛ ازمخاطبان
خود خواسته بودیم که دیدگاهشان را درباره مشی روزنامه
بــهمــابگوینــدواینکهدرســالپیــشروچــهبایدکــردتابه
توفیق بیشتری در جلب نظر دنبالکنندگان و خوانندگان
روزنامه رسید .بخشی از نظرات مخاطبان را در ادامه با هم
میخوانیــم.گفتنیاســتدوخوانندهگرامــیروزنامهبه
زبان کردی و عربی دیدگاهشــان را دســت ما رساندهاند که
به خاطر احترام به این دو مخاطــب عزیز  ،متون آنها عیناً
آوردهمیشود.

تشخیصحقوگفتنحقبسیارپرهزینهاست

علیســرلک:همــه انســانها در این دنیا دنبــال خبرنــد .مهمترین
خبــر این اســت کــه دنیا جای کوچکی اســت و بــا همه بزرگــیاش به
تعبیــر قرآن «قلیل» اســت .خبــر مهم این اســت که به قــول حافظ
مــا را «ز کنگــره عرش میزننــد صفیر» .همه مــا دیر یــا زود خواهیم
رفت ،تمام گفتهها و نوشــتههایمان ،تأکید میکنم تمامشان و حتی
انگیزههایمان! مورد وارسی دقیق قرار خواهند گرفت ،مو را از ماست
بیرون میکشــند ،سطر به سطر خبرها .گاهی سکوت و گاهی تغافل،
بهترینروشخبرنگاری است.خبرنگاریبسیارکارسختی است،نه
فقط به خاطر ســختیهای تهیه خبر بلکه به این خاطر که تشخیص
حقوگفتنحقبسیارپرهزینهاستوتقوامیخواهد.

پیشنهادمیکنمدرمالتیمدیابهروزترباشید

مجیــد مبشــری :0912...7188-در مــورد روزنامــه ایــران پیشــنهاد
اقدامــات بهروزتری
میکنــم در خصوص فعالیتهــای مالتیمدیا
ِ
صورتپذیرد.

درانعکاستلخوشیرینیهاعالیبودید

الهامیاوریان :0901...6396-روزنامه ایران درحوادث تلخ و شــیرین
بســیار فعــال و توانــا کار کــرد تا تمــام اتفاقهــای تلخ و شــیرین را که
درکشــور پیش آمد به اطالع مردم برســاند ،در این زمینه بسیار عالی
فعالیتداشتید.

پرچمدارانتقاددرستازدولتباشید

معصومه فخرایــی پــور :0990...9515-آنچه از روزنامــه میخواهم
این اســت که جناحی عمل نکند و بیشتر صدای ملت باشد تا دولت
گرچه به بازتاب درســت دســتاوردهای دولت نیز بپــردازد.معتقدم
اگر روزنامه ایران بهعنوان پیشــانی رســانهای دولت عنان انتقاد را به
دست گیرد خیلی بهتر و منصفانهتر میتواند گزارش دهد تا کار نقد
را به تریبونهای مغرض بســپارد .به شخصه کارنامه شما عزیزان را
نسبتاًخوب به سمت باال ارزیابیمیکنم .با امیدموفقیت روز افزون.

ازدولتدفاعبدمیکنید

محمدعلــیحرمانــی-تمــاستلفنــی:بــه نظــر مــن نقــص بزرگ
روزنامهایبانامایراندفاعبدازدولتاست.چهبسابدترینتخریب

دفاع بد اســت کاری که روزنامه ایران با تمام حرفهای گریهایش در
قبــال دولت انجام میدهد .وقتی روزنامه ایران یاد گرفت که باید در
راســتای اهداف دولت در کنار ملت باشــد حتماًبه رسانهای که همه
ایران طرفدار و خواننده آن هستند تبدیل خواهد شد.

بیشترازآنکهمعتدلباشیدمنفعلید

:0912...613بــه نظر من مســئولین و مدیران روزنامه ایران بیشــتر از
آنکه معتدل باشــند ،منفعل هســتند و نمیخواهند هزینهای در راه
اصالحاتبپردازند.

زندگیسیاسیونراصفحهکنید

رهامافضلیازبوشهر-تماستلفنی:شخصیتنگاریازافرادسیاسی
ونوشتناززندگیشانبرایمجالباستوفکرمیکنماگرصفحهایبا
مضمونزندگیسیاسیوندرروزنامهبابشودخیلیخوباست.

چرارفتاررسانهملیرانقدنمیکنید؟

رحمانتیســابر-اهــر:0914...690-چــرا رفتار میلی رســانه ملی را در
صفحات خود نقد نمیکنید .این رسانه نگاه ملی ندارد و منافع ملی
را فدای منافع اشخاص وگروهها میکند ،در مراسم خاکسپاری پیکر
آیتاهلل هاشــمی رفسنجانی ،رئیس رسانه ملی وقتی شعارها علیه
سیاستهای یک سویه صدا و سیما را شنید گفت ما صدای اعتراض
مردمراشنیدیموخودمانرااصالحمیکنیماماهیچاتفاقینیفتاد.

ایراندرهایشرابهسمتخبرنگارانکارآموزبازکند

ریحانهســپاهمنصور-تماستلفنی :از روزنامه ایــران میخواهم که
درهایــش را به روی خبرنــگاران کارآموز باز بگــذارد تا ما هم فرصت
مشــق نــگارش در کنار بــزرگان داشــته باشــیم .تمــام اســتادان ما از
شاگردیشــان در ایــن روزنامه ســخن میگویند اما هیــچ راهی برای
ورود ما به آن نیست.

تحلیلهایخالقانهبدهیدومتفاوتباشید

عباساســامی:0912...6935-پیشــنهاد میکنم در عصر ســرعت
انتشــار اطالعات ،روزنامه ایران بهعنوان بازوی اطالعرسانی دولت
به ســمت تحلیل ،گــزارش و کارهــای خالقانــه حرکت کنــد البته در
تحلیلهاازکارشناسانمنصفوخبرهاستفادهکندنهکارشناسانیکه
با همه رسانهها مصاحبه میکنند و ایدئولوژی ندارند .روزنامه ایران

