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آیینهای کوچک در برابر یک میلیون و 800هزار کیلومتر مربع

تجربــه ده ماهــه  -نزدیــک بــه یــک ســال  -در صفحــه
خواننــدگان ایران برای نگارنده و همکارم ســرکار خانم
عالیی تجربه جدیدی بود ،جایی که مخاطبان متنوعی
با خواســته های گوناگون ســراغ ما میآیند و تجمیــع همه اینها در
صفحــهای به نــام خواننــدگان واقعــاً کار دشــواری اســت ،مثل این
میماند که در آیینهای کوچک بخواهی بنایی عظیم را نشــان دهی،
از آن ســو فاصله دنیای آدمها با هم کم نیســت ،شــاید آن اصطالح
قدیمی «از شــیر مــرغ تا جان آدمیزاد» اینجا بتواند گره گشــا باشــد.
پیامکهــا و ایمیلهایــی کــه در ایــن مــدت دســت مــا رســید و گاه
تماسهــای تلفنــی با ما و همــکاران روابــط عمومــی روزنامه مؤید
چنیــن وضعیتــی اســت .تماسهــا ،طــرح دیدگاههــا و نقدهــا از
طبقههایمختلفجامعهاستازشهرنشینهاتاکالنشهرنشینها،
از شــهرهای کوچــک و گمنــام تــا روســتاهای دوردســت ،با ســطوح
مختلــف ادبیات و نــگارش .گاه کامالً فاخــر و زیبا و گاه کامالً ســاده و
بیپیرایــه ،گاه دقیق و گاه شــلخته و پر از اغالط کــه نمیدانی همان
طور بگذاری بماند یا نه تغییراتی در متن بدهی ،گاه کامالً رســمی و
مؤدبانه و گاه بیپروا و فحاشــانه .اما قانون نانوشتهای به لطف سعه
صــدر مدیران روزنامه در صفحه خواننــدگان حاکم بوده :تا آنجا که
میشــود صفحه خوانندگان به خطوط قرمز نزدیک شود و محتوای
روزنامه و عملکرد مدیران دولتی وسط سیبل قرار گیرد و نه در پستو.
پــس این را بــا وجدانی آســوده میگویم که بیشــتر از آنکــه نقدهای
خوانندگان را زیر تیغ سانســور برده باشیم ،سپاسها و قدردانیها را
حذف کردهایم.
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تدبیــری کــه از همــان روزهــای اول برای شــکل دادن به
محتــوای صفحــه «خوانندگان» روزنامه اندیشــیده شــد ،این
بــود که گزارش هر هفته به صورت ارائه فراخوانهایی از
خواننــدگان و مخاطبــان نوشــته شــود .بــه ایــن صــورت کــه اگــر در
گزارشهــای معمول این نظرات خبرنگار و کارشناســان اســت که
شــالوده و محتــوای آن گــزارش را میســازد ،در ایــن جــا مخاطبان
روزنامــه صفــر تــا صــد خــوراک یــک گــزارش را در اختیــار مــا قرار
میدهنــد و مــا صرفــاً در مقــام طــرح چالــش از میــان موضوعات
پربسامدی که از سوی مخاطبان به دست ما میرسد یا نه ،بر اساس
رصــد اخبار و اطالعات بر این گمان هســتیم که این موضوع خاص
امــروز زندگی تعــداد زیادی از مخاطبان ما را درگیر کرده اســت ،آن
چالش را در قالب متــن یک فراخوان در اختیار مخاطبان خود قرار
میدهیــم و پیامهــای رســیده را از راههــای متنــوع جمــعآوری
میکنیم .اما مســلماًاین آغاز راه اســت و صد البته کاســتیهایی در
ایــن بــاره وجــود دارد کــه میتــوان بــا تعامــل نزدیکتــر و بهتــر با
مخاطبــان روزنامه بر آنها فائق آمد .رفــع برخی از این چالشها به
تنهایی از عهده ما خارج اســت ،بهعنوان مثال بسیاری از مخاطبان
«ایــران» چــه در نســخه کاغــذی و چــه نســخه اینترنتــی بــا اینکه از
دنبالکننــدگان روزنامــه هســتند اما کمتــر تمایلی به اظهــار نظر و
بازخــورد دادن بــه روزنامــه هســتند در حالــی کــه اگر مــا بخواهیم
مخاطبان روزنامه را صرفاًبا خوانندگانی که به ما بازخورد میدهند
یا صفحه خوانندگان را تریبونی برای طرح چالشهای زندگی خود
میدانند تصور کنیم ،این تصویر ناقص خواهد بود.
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یکــی از بهتریــن اتفاقهــا در گروه خواننــدگان در این
یک ســال برای نگارنده ،دیــدن مخاطبانی بود که هر
هفته پیشــنهادهایی برای بهتر شدن زندگی ایرانیها
داشــتند .بهتریــن گــروه مخاطبــان مــا در ایــن مــدت بــه نظــرم
خواننــدگان پیشــنهادمحور بودهاند ،در حالی که مــا کمتر روحیه
پیشــنهاد را در میــان مخاطبــان خود و در یک رهیافــت کلیتر در
فرهنگ عمومیمان ســراغ داریم .ایــن مخاطبان مثبت اندیش
«ایران» پیشنهادهایی را در جهت بهبود یک یا چند چالش که در
حــوزهای از حوزههــای زندگــی بــه چشــم دیــده بودنــد مطــرح
میکردند.
خــارج از اینکــه این پیشــنهاد چقــدر کارشناســی و منطقی باشــد
یــا نباشــد ،چقــدر قابــل اجرا باشــد یــا نباشــد ،نفس اندیشــیدن
دربــاره ایــن موضوع کــه برای حــل آن چالش چه میتــوان کرد و
باالتــر از آن ایــن چالش قابل رفع اســت ،به نظــرم اتفاق مبارکی
است.
مــا کمتر در میــان خود چنیــن روحیههایی را ســراغ داریم که فرد
به جای اینکه به روحیه رایج و رســمی منفعالنه دامن بزند و پناه
ببــرد که «مگه نمیدونی این جا ایرانه؟!» یا «این جا ایران اســت
و ایــن اتفاقات کامالً طبیعی اســت» ،به این عبــارت فکر میکند:
درســت اســت که این یک چالش اســت اما این چالش قابل رفع
اســت و میشود آستینها را باال زد و آن چاله را پر کرد و آن چالش
را از میان برداشت.
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موضوع مهم و قابل نقد در این یک سال بیتحرکی و
ایســتایی روابــط عمومــی ســازمانهایی اســت که به
نوعــی مــورد انتقاد خواننــدگان و مخاطبــان روزنامه
قرار گرفتند .به جرأت میگویم بجز یکی دو ســازمان که نسبت به
این مطالبات حســاس بودند و به فاصله چنــد روز جوابیه خود را
بــه روزنامه میفرســتادند  -جــدای از اینکه ایــن جوابیهها چقدر
بــرای مخاطبــان قانعکننــده باشــد یــا نباشــد  -متأســفانه روابط
عمومــی اغلــب ســازمانها بویژه ســازمانهای بــزرگ خدمات
دهنــده بــا نوعــی بیاعتنایــی محــض از کنــار ایــن نظــرات
میگذاشــتند ،در حالــی کــه یکــی از مســئولیتهای مهــم روابط
عمومیهــا رصد رســانهها و چالشهای مرتبط با ســازمان آنها و
فراهم آوردن پاسخهایی در قبال آن نقدهاست.
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عکسPintevest :

این همــه را گفتم تا عرض کنم اگــر میخواهیم گروه
مخاطبــان روزنامــه جــان بیشــتری بگیــرد و اندکی از
ســایه روشــنهای جامعه ایــران را آیینــه گردانی کند
همــه ما باید دســت به دســت هــم بدهیــم و البتــه هر انــدازه که
مخاطبان ما اقبال بیشــتری به رســانه خود داشــته باشند ما جان
بیشــتری خواهیم گرفــت و روحیهمان برای تــداوم راه و تصحیح
خطاها مضاعف خواهد بود.
جا دارد در پایان از همکاری همــکاران روابط عمومی روزنامه که
در این یک ســال کنار ما بودند ،بویژه از بــرادران قزوینیان ،جناب
آقــای کشــاورز و اســفندیاری تشــکر کنم و بــرای همه همــکاران و
مخاطبــان عزیــز روزنامه و خانــواده بزرگ «ایران» ســالی توأم با
بهترین رویدادها را آرزو کنم.
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صفحــه خواننــدگان،
باشگاه خوانندهها یا هر
عنوان مشابه دیگری از
یک چالش ساختاری رنج میبرد یا
بهتــر اســت بگویــم یــک چالــش
ساختاری که متأثر از اقتصاد رسانه
اســت ،روی چنین صفحاتی ســایه
انداخته است .دولتی بودن اقتصاد
رســانهها  -منظــورم از دولت صرفاً
نهادهــای دولتی نیســتند ،بلکه هر
ســازمان درون حاکمیتــی مثــل
شــهرداری ،صــدا و ســیما ،بســیج،
سازمان تبلیغات و سازمانهایی از
این دست است  -باعث شده نوعی
حــس اســتغنا یــا بینیــازی از
مخاطب در بســیاری از رســانههای
ما شــکل بگیرد ،یعنی همان بالیی
کــه در صنعــت دولتــی بــه وجــود
آمده ،انحصاری در بازار پدید آمده
و صنایــع نیــازی به ســلیقه و پســند
مشــتری را در خود حس نمیکنند،
بنابراین رشــد و ارتقا در محصوالت
آنهــا دیــده نمیشــود .ایــن فضا در
رســانههای مــا هــم گاه بــه وجــود
میآیــد و بــه تبــع آن مــا به بــرآورد
دقیقــی از مخاطبــان خــود
نمیرســیم ،نتیجتــاً ارتبــاط مــا بــا
مخاطبان چندان پررنگ نیســت و
گروههــای مختلــف روزنامــه کمتر
بازخــورد گزارشهــا ،مصاحبهها و
تولیــدات خــود را میبیننــد و خطر
توهم زدگی و نوشتن در یک فضای
مــه زده بــرای کســی یــا کســانی کــه
صــورت و ســیمای آنهــا بــرای مــا
معلوم نیست ،به وجود میآید.

اگــر مــا میخواهیــم باشــگاه خواننــدگان رســانه در
معنای واقعی آن شکل بگیرد راهش این است که به
واقع اقتصاد رســانهها نه به حمایتهای مســتقیم و
غیــر مســتقیم دولتــی کــه بــه فــروش و تغذیــه از ســوی بخــش
خصوصــی و بدنــه جامعــه متکــی باشــند و نیروهــای تحریریه و
مدیران رســانهها با گوشت و پوســت نفس مشتری و خواسته ها و
مطالبــه هــا را رودررو لمــس کننــد وگرنه مــا هم به همــان جایی
خواهیم رسید که بسیاری از بنگاههای اقتصادی و خدماتی کشور
رســیدهاند و شــعار «حــق بــا مشــتری اســت» را بــر ســر و دســت
میچرخانند اما هیچ باوری به آن ندارند.
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