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فر�دون وردی نژاد: رقابت صداوسیما درون خانواده ای و قرنطینه ای است
ساعت ۴٣:٠٩ | ١٢-٠٧-١٣٩۶

در گفت وگو با شفقنا رسانه مطرح شد:

واگذاری سهام رسانه به روزنامه نگاران مز�ت رقابتی را افزا�ش می دهد

صنعت بسته بندی رسانه در ایران هم مثل اقتصاد ضعیف است

رقیب رسانه ای قدری در منطقه محسوب نمی شو�م

از رسانه های سنتی به سمت رسانه های مدرن می رو�م مخاطب بیشتر می شود. فر�دون وردی نژاد مدیرعامل خبرگزاری شفقنا رسانه- سمیرا سلطانی-سمیرا بختیار: معتقد است هر چه 

جمهوری اسالمی ایران (ایرنا) در سال های ۶۷ تا ۸۰  به شفقنا رسانه می گو�د نمی توان رسانه ها را با نوع مالکیت ارزش گذاری کرد به این معنا که مالکیت دولتی �ا نهادهای عمومی لزوما

باعث می شود تا �ک رسانه نتواند بر جامعه ی مخاطب تأثیر بگذارد. معتقد است اگر هدف رسانه ای �تولید رضا�ت� در مخاطب باشد، به ناچار از حجم اطالع رسانی کم و به پرو�اگاندا و

تبلیغات اضافه می کند و چنین رو�کردی �عنی هدف رسانه اطالع رسانی و سهیم شدن مخاطب در تولید محتوا نیست. شا�د همین تحلیل او را به این نتیجه می رساند که رقابت رادیو و

بازنشسته شد؛ رو�کرد تهران  به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه  اواسط دهه ی ۸۰  و قرنطینه ای است. وردی نژاد، مدرس مدیر�ت رسانه که  ایران رقابتی درون خانواده ای  تلویزیون در 

حرفه ای گرایی در رسانه برای جذب مخاطب را بسیار مهمتر و مؤثرتر از نوع مالکیت رسانه می داند. اگرچه سهم رقابت های سیاسی و سلیقه ای را در توقیف رسانه ها قبول دارد. آنچه در

ادامه می خوانید پرسش هایی درباره ی تأثیر مالکیت رسانه ها بر تولید محتوا، جذب مخاطب و استقالل تحریر�ه است که می تواند مسئله ی فروش و آگهی رسانه را هم  تحت تأثیر خود قرار

دهد. وردی نژاد �کی از بهترین راه های پو�اسازی و چابک تر کردن بنگاه های رسانه ای را واگذاری سهام آنها به روزنامه نگاران و عوامل فنی و حرفه ای رسانه ها می داند که می تواند منجر به

همراستا شدن رسانه با منافع عامه شود.

با توجه به این که ساختار دولتی رسانه ها بر نوع مدیر�ت و کارکرد رسانه ها تاثیرگذار است، شما چه نوع ساختاری را پیشنهاد می دهید؟

برای هدا�ت �ک بنگاه رسانه ای با�د همواره دوال�ه هدا�تی مد نظرباشد، �ک ال�ه  برای کارآمدی و کاراکردن بنگاه رسانه ای، که اصطالحا به آن مدیر�ت کردن هم می گو�ند و ال�ه دوم برای

اثربخش و هدفمند کردن بنگاه رسانه ای، که این بخش را راهبری بنگاه می خوانند. تفاوت �ک بنگاه رسانه ای با سایر بنگاه ها در این است که به طور دائم برای هدا�ت و راهبری این بنگاه،

بین ال�ه اول و ال�ه دوم با�د تعامل سازنده و افزا�شی وجود داشته باشد. ال�ه اول، به معنای استفاده ی مناسب از امکانات و مقدورات، ارتباطات، تخصیص منابع، اداره کردن و اقتصادی

کردن بنگاه است. ال�ه دوم به معنای هدا�ت و راهبری بنگاه به سمت اهداف تعیین شده است. این راهبری عمدتا در دو شاخه معنا و مفهوم پیدا می کند: �کی راهبری صحیح از طریق �ک

نقشه راه به سمت اهداف، و دومی تعامل سازنده و مؤثر با نیروها و کسانی که در آن بنگاه رسانه ای مشغول به کار هستند.

�س، اداره کردن �ک رسانه و هدا�ت و راهبری آن با مدیر�ت سایر بنگاه ها و سازمان ها متفاوت است، از این نظر، در رسانه، امکان استاندارد کردن و سری تولید کردن محصول وجود ندارد.

�عنی شما نمی توانید به خبرنگاری که قرار است از جایی گزارش تهیه کند، بگویید از این زاو�ه و این نگاه و منظر و با این چارچوب نگاه کن. خبرنگار کار را با تکیه بر قلب، جان و نها�تا
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دانش و تجربه خود می نو�سد. حتی حاالت هیجانی آن فرد هم بر نوع نوشتن او اثرگذار است. بنابراین نوع ارتباط رهبر �ا مدیری که با آن فرد در ارتباط است، میزان آزادگی و اختیاری که

در اختیار این فرد می گذارد و میزان تأثیر این فرد در تولید خبر و گزارش باعث تفاوت این بنگاه با سایر بنگاه ها می شود. به عنوان مثال، برای تولید �ک خودکار شا�د در طول سی سال با �ک

استاندارد خاص، جوهر خاص و مواد اولیه خاص بتوانیم محصول را تولید کنیم، ولی برای کار خبری و رسانه ای، هر محصولی ویژگی خاص خود را دارد و هیچ خبری با خبر �ا گزارش د�گر

قابل مقا�سه نیست. این بدان معناست که اصل کار در مدیر�ت رسانه، اصل تمایز و تفاوت است.

تمایز تعار�ف و ویژگی های گوناگونی دارد، �کی از این تمایزها عنصر زمان است. �عنی چه کسی بهتر و زودتر توانسته خبر را

بنو�سد؟ و چه کسی قادر شده است با محتوای بهتری این واحدهای اطالعاتی را منتقل کند؟ از منظر استراتژی و راهبرد،

صرفه جویی �عنی  هز�نه  حداقل  استراتژی  اساس  بر  می تواند  کردن  کارآمد  بخش  در  و  اقتصادی  بخش  در  رسانه  �ک  اداره 

همه جانبه در مدیر�ت باشد. اما در بخش ارتباط با نیروها و تولید کیفی و متمایز امکان ندارد بر اساس استاندارد و کنترل

توزیع نوآوری،  برخالقیت،  مبتنی  و  اساس  بر  با�د  کامال  کار  این  بلکه  بیفتد.  اتفاق  این  معمول  و روش های  دولتی  و  سنتی 

اختیارات و نیروهای متکی به خود و خود �ا�شی، کارها را جلو ببرد. چرا؟ زیرا در کار خبری و رسانه ای امکان استانداردسازی و تعیین چارچوب های دقیق برای کار رسانه به آن معنا وجود

ندارد. بنابراین نیروها با�د آزاد باشند و کار به عهده خودشان گذاشته شود و با�د توانایی این را داشته باشند که به شخصه و خود اتکاء کار را دنبال کنند. �عنی تولید و توزیع محصول

رسانه ای با�د بر اساس اصل تمایز باشد. چون مشتری ها می خواهند این کاال را بخرند، �س با�د مخاطب این انگیزه را داشته باشد که این رسانه را بخواند و �ا این شبکه ببیند و بشنود.

حال با�د د�د آ�ا این رسانه  ی در حال تولید محتوا و در ارتباط با جامعه به درخواست و نیاز مشتری می خورد؟ آ�ا اثر بخشی دارد و در چارچوب هدف است �ا نه؟ این قسمت نیازمند رهبری

کردن است و ارتباط تنگاتنگی با عنصر انسانی دارد و ربطی هم به دولتی �ا خصوصی بودن رسانه ندارد.

به نظر شما ساختارهای وابسته به دولت �ا نهادهای عمومی چه قدر بر سودآوری رسانه تأثیرگذار است؟

رسانه ها معموال نمی توانند �ک رسانه خنثی و رها باشند، در هر صورت همه هدفمند هستند. ما چند نوع رسانه دار�م؛ �ک

احزاب به  از رسانه ها مربوط  �ا دولت حاکم است. �ک سری  آن قدرت حاکم  گروه رسانه های دولتی هستند و سرما�ه گذار 

سیاسی هستند. تعداد د�گری رسانه گروهی است که برای گروه خاصی منتشر می شوند و اهداف باندی �ا گروهی �ا سازمانی

دارند، مثال برای پزشکان �ا مهندسان منتشر می شوند. �ک سری از رسانه ها هم هستند که مربوط به سرما�ه داران و بنگاه های

ارزشی مرزبندی  رسانه ها  این  بین  نمی توانیم  می کند.  راه اندازی  را  رسانه ای  خاص  هدفی  با  تاجری  مثال  هستند.  اقتصادی 

این جمع بندی دقیقی تلقی کنیم. به نظر من  �ا حاکمیت ها منتشر می کنند رسانه های بدی هستند و رسانه های بخش خصوصی را خوب  باشیم و بگوییم رسانه هایی که دولت ها  داشته 

نیست چون مهم این است که این رسانه ها به دنبال چه هدفی هستند؟ نحوه ی تعامل رسانه با مخاطب �ا مشتری چگونه است؟ آ�ا دنبال تبلیغات و دستکاری ذهن مخاطب است و فقط به

آ�ا می خواهد کار و مسئولیت روابط عمومی، تأمین ارتباطات �ا توجیه گری را انجام دهد؟ �ا می خواهد اطالع رسانی کند؟ اگر می خواهد دنبال کار توجیهی است �ا هدف واالتری دارد؟ 

اطالع رسانی کند �عنی دنبال مشارکت با مخاطب است. حال چه دولتی باشد چه خصوصی �ا وابسته به نهادهای عمومی و مردمی.

آ�ا تنها با اهداف می توان رسانه ها را ارزش گذاری کرد؟ خروجی کار چه قدر مهم است؟

ارزش گذاری فقط بر اساس هدف کافی نیست، ولی با�د تعامل نشر�ه را با مخاطب و نوع رفتارش را در جامعه رسانه ای �ا�ش کرد. ممکن است رسانه ای دولتی باشد اما از نظر اطالع رسانی

و مسئولیت های اجتماعی، تأثیرگذاری اش بیشتر از �ک رسانه بخش خصوصی و �ک رسانه تابع بنگاه های اقتصادی باشد. �س نمی توان رسانه را ساده طبقه بندی کرد. مهم این است که این

رسانه چه قدر تنوع و همه سونگری دارد. آ�ا ارتباط دو سو�ه و تعاملی می تواند با مخاطب داشته باشد �ا نمی تواند؟ آ�ا دسترسی ها به رسانه مناسب است �ا نه؟ �س با�د �ک رسانه را از نظر

تأثیرگذاری و ضر�ب نفوذ در مشتری �ا مخاطب و نوع نگاه رسانه به رخدادها ارز�ابی کنیم. حال صاحب امتیاز این رسانه می خواهد حزب باشد، �ا بنگاه �ا دولت. �عنی گاهی وقت ها �ک

رسانه خصوصی و عمومی می تواند �ک رسانه تند زبان واستبدادی باشد و �ک رسانه دولتی هم می تواند �ک رسانه دولتی، ولی ملی و مردمی و فراگیر و پر مخاطب باشد که ما تجربه انواع

این رسانه ها را در ایران قد�م و �س از انقالب هم دار�م.

اگر بخواهیم شرا�ط واقعی را بررسی کنیم، در شرا�ط فعلی فکر می کنید چه قدر این اثر بخشی در این رسانه ها وجود

دارد؟

اگر ما رسانه ها را در �ک طیف نگاه کنیم از د�داری و شنیداری، تا مکتوب و بعد به شبکه های اجتماعی برسیم؛ به نظر من

د�داری �ا  مکتوب،  های  رسانه  سمت  به  چه  هر  و  می شود  شروع  مجازی  رسانه های  طیف  و  بخش  از  بخش  اثر  موفقیت 

می رو�م، توفیق کمتر می شود و ارتباط تعاملی با مخاطب ضعیف تر و کمتر می شود.

این ضعف به نوع مالکیت رسانه ها هم می تواند وابسته باشد؟

تفاوت و  تمایز  اصل  رسانه،  مدیر�ت  در  کار  اصل 

است

تولید و توزیع محصول رسانه ای با�د بر اساس اصل

تمایز باشد. چون مشتری ها می خواهند این کاال را

بخرند، �س با�د مخاطب این انگیزه را داشته باشد که

این رسانه را بخواند و �ا این شبکه ببیند و بشنود

گاهی وقت ها �ک رسانه خصوصی و عمومی می تواند

�ک رسانه تند زبان واستبدادی باشد و �ک رسانه

دولتی هم می تواند �ک رسانه دولتی، ولی ملی و

مردمی و فراگیر و پر مخاطب باشد
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نوع مالکیت هم گاهی اثرگذار است، چون هر چه مالکان قدرتمندتر باشند و حیطه قدرتمندی شان قوی تر باشد، محدود�ت ها و چارچوب های بیشتری برای رسانه ها وضع می کنند و این

رسانه از حالت تعاملی به رسانه �ک طرفه، دستوری و تک  گو بیشتر گرا�ش پیدا می کند. این رسانه مرتب مخاطب اش را از دست می دهد. کما این که اگر بین شبکه های ماهواره ای و رادیو

تلویزیون مقا�سه ای صورت گیرد، معموال شبکه های ماهواره ای و کابلی به دلیل امکان تنوع و انتخاب، موفق تر هستند. رادیو و تلویزیون ما به دو دلیل در جذب مخاطب ناموفق تر هستند؛

�کی این که نحوه تولید خود را و ورود  مخاطب را به تولید تسهیل نکرده اند �عنی دست بخش خصوصی و جامعه را در تولید و تهیه کنندگی و اداره بخش ها باز نگذاشته اند و دوم این که

رسانه بی رقیب و انحصاری است. �عنی عدم موفقیت رادیو و تلویزیون در کشورمان هم به دلیل نداشتن رقیب است. نبود رقیب موجب رکود سازمانی می شود. چون رقیب و همتا ندارد به

سمت روزمرگی و پوسیدگی میل می کند. به زبان د�گر، رسانه ی انحصاری هر چه تولید می کند از د�د خود فکر می کند بهترین است، زیرا بازخورد مخاطب برا�ش تأثیرگذار نیست، چون

احساس می کند رقابتی وجود ندارد تا از صحنه خارج شود. این شکل از سازمان های رسانه ای برای خود مسئولیت و نقش راهبری و هدا�ت و خط دهی و رستگار کردن مخاطب در را تصور

کرده و آرام آرام خود را تقد�س می کنند، در صورتی که این واقعیت ندارد.

به نظر شما بین صداوسیما با برخی شبکه های ماهواره ای رقابت وجود ندارد؟

و فیلم  شبکه  خبری،  شبکه  با  خبری  شبکه  رقابت  �عنی  ندارد.  مأمور�ت  هم  و  همسان  رقابت  و  رقیب  واقع  در  صداوسیما 

سر�ال با ماهواره مشابه که با چنین شبکه ای در حال رقابت باشند. �س خودشان تولید می کنند، از خودشان تشکر می کنند و

کمتر دغدغه جذب و حفظ مخاطب را دارند.

 

فکر می کنید هدف صداوسیما تأثیرگذاری بر مخاطب است �ا جلب رضا�ت مدیران؟

�ک رسانه مربوط به حاکمیت معموال برای خود چند هدف را تعر�ف می کند. هدف اول ا�جاد رضا�ت در مخاطب و مشتری که این هدف همیشه موفق نیست. وقتی می خواهید تولید

رضا�ت در مخاطب کنید، مجبور هستید به سمت تبلیغات برو�د و ناچار هستید از کیفیت و کمیت واحدهای اطالعاتی بکاهید و برحجم و اندازه پرو�اگاندا و تبلیغات بیفزایید تا ذهن

مخاطب را دستکاری کنید؛ بنابراین، از اقناع فاصله می گیر�د.

وقتی رقابت محیطی و حرفه ای نیست، رقابت در رادیو و تلویزیون رقابت بین شبکه ها و کانال های داخلی همان سازمان محور می شود! و این رقابت حرفه ای و واقعی نیست. به نوعی درون

خانواده ای و قرنطینه ای است. �س، رقبای هم اندازه و جدی برای صداوسیما در این سو و آن سوی مرزها وجود ندارد و این صداوسیما را از پو�ائی و کنشگری می اندازد. به همین دلیل است

که برداشت و بازخورد و تحلیل واقعی از مسائل واقعی جامعه ندارند و ارتباط آنها با مخاطب مناسب و تراز شده نیست. از این رو صداوسیما نمی تواند مشارکت مخاطب را به شکل مناسبی

ا�جاد و تقو�ت کند. به همین دلیل و در نتیجه ی این انحصار و نبود رقابت، طراحی و ساخت و تدوین راهبرد در رسانه ای نظیر صداوسیما، هدا�ت و رستگار کردن د�گران است که در

دنیای امروز ناموفق است. چون در دنیای امروز مخاطب مختار و کنشگر است و برای او انحصار مفهوم ندارد و دسترسی ها برای مشتری و مخاطب به شدت متعدد و متنوع شده است.

چگونه را  آنها  مخاطب  جذب  کنیم،  بررسی  را  عمومی  نهادهای  و  دولتی  روزنامه های  و  خبرگزاری ها  بخواهیم  اگر 

ارز�ابی می کنید؟

از چه  هر  کنیم،  نگاه  را  تلویزیون  و  رادیو  و  مطبوعات  و  خبرگزاری ها  �عنی  رسانه ها  از  سری  این  نفوذ  ضر�ب  بخواهیم  اگر 

رسانه های به سمت  اجتماعی  رسانه های  از  هر چه  و  بیشتر،  رسانه های مدرن می رو�م مخاطب  به سمت  رسانه های سنتی 

تأثیر می گذارد �کی قدرت بر موفقیت حرفه ای  آنچه  به مفهوم د�گر،  به تدریج مخاطب کمتر می شود.  تخصصی می رو�م، 

رقابت است که با�د وجود داشته باشد و د�گری قدرت محتواسازی هماهنگ با نیاز و خواست مخاطب و سومی، چالش زمان

است. به این معنا که کدام رسانه در کوتاه ترین زمان ممکن خبر خود را منتشر کرده است. مورد چهارم موجز، مختصرنو�سی

و چابک بودن مطلب است و در آخر بسته بندی مناسب با ادبیات قابل فهم و امروزی برای مخاطب. به نظرم این موارد برای جذب مخاطب در رسانه ها بسیار تعیین کننده است، نه مالکیت

رسانه. مالکیت رسانه در اصل بر سیاست گذاری و چارچوب بندی رسانه اثر دارد. رسانه ای که به بخش خصوصی وابسته است، چارچوب ها�ش بازتر و راحت تر است و رسانه ی دولتی به

نسبت، چارچوب ها و قاب های حرکتی اش بسته تر و سخت  تر است. اما این ها فقط در سیاست و خط مشی تعیین کننده است. برای همین ما نبا�د خیلی دنبال این باشیم که صاحب امتیاز

چه کسی است؟ دولت است �ا غیر دولت، ما نمونه هایی دار�م که رسانه ای در بخش خصوصی �ا عمومی فعال است، ولی سال ها است ناموفق  مانده است و حتی گاهی تیراژ و مخاطب

آنان به اندازه کارکنان شان است.

آ�ا وابستگی های مالی و سیاسی در جذب مخاطبان بیشتر، تعیین کننده است؟

بلی ممکن است، وابستگی مالی و سیاسی می تواند تأثیرگذار باشد، اما فقط این نیست. �عنی نوع مدیر�ت و نوع نگاه به مخاطب مهم تر است. شما امروزه نمی توانید ذهن مخاطب را

دستکاری کنید. امروزه مخاطب تعیین کننده رفتار رسانه است. در عرصه رسانه ای روز به  روز نقش ساختار کم تر می شود و شکل ساختارها از طولی و متمرکز به سمت ساختارهای تخت و

تیمی و خالق پیش می رود. امروز مخاطب خود در تولید محتوا در داخل و خارج از کشور مشارکت دارد و این بزرگترین تحولی است که اتفاق افتاده است. اگر به خواست و نیاز و سلیقه

مخاطب توجه نشود، رسانه ی مورد نظر از گردونه رقابت خارج می شود. امروزه شاهد هستیم برخی رسانه های دولتی وجود دارند که با توجه به خواست مردم و نوع آرا�ه  خود در تولید

مطلب شان کامال برای مخاطب جذاب است. بخش خصوصی، تاجر و کارآفرین وقتی می خواهد به رسانه ای آگهی بدهد، به دولتی بودن و خصوصی بودن آن توجه نمی کند. بلکه به تیراژ آن

رسانه و میزان د�ده شدن توجه می کند و این که رابطه آن با مخاطب چه طور است؟ اگر بداند این رابطه گسترده است، به آن رسانه آگهی و تبلیغات می دهد. وقتی تیراژ �ایین است،

بازرگان و صنعتگر می داند این رسانه از نظر اقتصادی فقیر است. چون نه قابلیت دارد با قیمت �شت جلد به فروش برود و نه برای مشتری جاذبه دارد، �س به او آگهی نمی دهد و رسانه

روزبه روز ضعیف تر می شود و فرصت رقابتی هم برا�ش نمی ماند.

می توان این طور تحلیل کرد که رسانه خصوصی، امنیت شغلی، رانت اطالعاتی و حما�ت های سیاسی کمتری نسبت

به رسانه دولتی �ا نهادهای عمومی دارد؟

شا�د بتوانم بگو�م حما�ت سیاسی خیلی در تولید رسانه ای و عنصر رقابتی مهم نیست، ولی رسانه ای که درون دولت ها و

مراکز قدرت است، دسترسی های باالتری دارد. امروزه رسانه هایی دار�م که وابسته به قوه قضائیه �ا قوه مجر�ه هستند، �س

دسترسی ها�شان به درون این قوه ها خیلی باالتر است. در رقابت هر کدام از ا�نها جای خود را دارند اما مهم ترین مسئله دو

که ایران  مثل  جامعه ای  در  امروزه  مشتری.  با  فعال  و  مناسب  ارتباط  دوم  و  بودن  خالق  و  بودن  حرفه ای  �کی  است،  نکته 

مراکز از  بسیاری  بر  را  و خود  تعیین کننده شده اند  بسیار  اجتماعی  و شبکه های  است  بسیار گسترده  رسانه ها  به  دسترسی 

نبود رقیب موجب رکود سازمانی می شود. چون

رقیب و همتا ندارد به سمت روزمرگی و پوسیدگی

میل می کند. به زبان د�گر، رسانه ی انحصاری هر چه

تولید می کند از د�د خود فکر می کند بهترین است

در نتیجه ی این انحصار و نبود رقابت، طراحی و

ساخت و تدوین راهبرد در رسانه ای نظیر صداوسیما،

هدا�ت و رستگار کردن د�گران است که در دنیای

امروز ناموفق است. چون در دنیای امروز مخاطب

مختار و کنشگر است و برای او انحصار مفهوم ندارد

بخش خصوصی، تاجر و کارآفرین وقتی می خواهد به

رسانه ای آگهی بدهد، به دولتی بودن و خصوصی

بودن آن توجه نمی کند. بلکه به تیراژ آن رسانه و

میزان د�ده شدن توجه می کند و این که رابطه آن با

مخاطب چه طور است
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قدرت تحمیل کرده اند، دسترسی به اطالعات کار سختی نیست و رانت ها خیلی تعیین کننده نیستند. در جامعه ما چیزی به نام طبقه بندی و راز خیلی نمی تواند عمر داشته باشد. به

دنبال هر رخدادی رسانه های متنوع بالفاصله دسترسی ها وامکان مطلع شدن را فراهم می آورند. چون خوشبختانه تنوع شبکه های اجتماعی، روزنامه ها و نشر�ات تخصصی به مخاطب کمک

می کند، کاالی خود را به شکل تازه و مناسب انتخاب کند. البته این ضعف هم وجود دارد که میزان واحدهای اطالعاتی و حجم آن به نسبت خیلی از کشورها بسیار باالست. اما بسته بندی،

شکل، آرا�ش و نوع ارائه به گونه ای نیست که برای قشرهای خیلی وسیعی از جامعه قابل استفاده باشد. خیلی از این سری اطالعات منتشره عمال حشو می شود و از بین می رود. برای این که

در بسته بندی مناسب و قابل قبول مشتری و مخاطب قرار ندارد. �عنی برای مشتری جذاب نیست. متاسفانه ما در صنعت بسته بندی به شدت هم در اقتصاد ضعیف هستیم و هم در

رسانه. بیشتر مثل �ک چرخ دنده هرز می مانیم که انرژی مصرف کرده، به چرخش هم درمی آ�د، اما سیستمی را به حرکت درنمی آورد.

تحلیل کرد�د حجم بسیار ز�ادی از اطالعات وجود دارد اما همان طور که در ا�ام انتخابات مشاهده  کرد�م این خطر هم وجود دارد که اطالعات به صورت اخبار جعلی منتشر شود.

به همین دلیل اگرچه به نظر می رسد دسترسی به تعداد خبر ز�اد بود اما این به معنی درست بودن اخبار در دسترس مخاطب نیست…

در شرا�طی نظیر انتخابات و هیجانات اجتماعی و بروز شرا�ط فوق العاده و بحرانی که نیاز به �ک مدیر�ت بحران خاص دارد؛ از این ضعف ها و مشکالت فراوان است و ما با�د شرا�ط عادی

جامعه را بررسی کنیم. امروزه و در این شرا�ط مخاطب، مخاطب ساده انگاری نیست که به راحتی بتوان او را بازی داد. مخاطب صدق خبری را با صدق ُمخبری تراز می کند. �عنی منبع و

منشاء خبر برا�ش مهم است، کما این که بسیاری از مردم وقتی خبری را از رسانه های سنتی در�افت می کنند با �ک منبع د�گر آن را چک می کنند. حاال این منبع فرق می کند و می توان

گفت بیشتر مخاطبان �ک شاخصی را برای ارز�ابی خبر دارند. در گذشته این دسترسی ها محدود بود، ولی امروز این امکان برای مخاطب وجود دارد که سره را از ناسره تشخیص دهد. در

واقع همان طور که رسانه ها مستقل تر و توانمندتر شده اند، مخاطب هم همین وضعیت را پیدا کرده است و تداعی معنا به شکل جدی تری صورت می گیرد. بنابراین رقابت برای رسانه ها

سخت تر شده و باز هم تأکید می کنم در این رقابِت سخت، جا�گاه صاحب امتیاز خیلی تعیین کننده نیست، هر چند �شتیبانی مالی آن اثر دارد، ولی باز هم حرفه ای بودن �ک رسانه مهم تر

از همه ی این ها است.

آ�ا الزامات این نوع از حرفه ای بودن در رسانه ها وجود دارد؟

می توان گفت این الزامات تا حدی وجود دارد، چون ما در عرصه رسانه ای درگیر رقابت منطقه ای و بین المللی هم هستیم.

خلق و  ارزش آفر�نی  جنبه  از  و  مخاطب  با  ارتباط  تکنیک های  نظر  از  و  خبری  تکنیک های  دسترسی ها،  زبان،  نظر  از  مثال 

برآوردن بر  عالوه  که  بود  خواهد  موفق  بازار  این  در  کسی  باشیم.  رقابت  درگیر  با�د  مشتری،  برای  باالتر  خال  ارزش های 

درگیر امروز  مخاطب  کند.  جذب  را  او  که  کند  عرضه  هم  را  مخاطب  انتظارات  از  باالتر  ارزش های  مخاطب،  انتظارات 

مناسبات تعاملی است و هر گاه این تعامل با مخاطب برقرار نشود فاصله بین او و رسانه ز�اد می شود.

اگر بخواهیم رسانه های ایرانی را با رسانه های منطقه ای مقا�سه کنیم، فکر می کنید چه جا�گاهی در منطقه دار�م؟

ما نیازمند �ک سلسله آموزش ها در بین اصحاب رسانه و گزارشگران هستیم؛ از ُبعد زبان، ارتباطات بین المللی، تخصص های کاری و حرفه ای و ارتباطات با سایرین. ما کمترین ارتباط حرفه ای

و مقا�سه ای را در سطح جهانی دار�م که این فقط به رسانه ها مربوط نمی شود و به دانشگاه ها، صنعت، تجارت و کشاورزی هم مرتبط است. بنابراین مقا�سه ایران با بقیه کشورها تا اندازه ای

سخت است. اما به طور کلی در منطقه از جهت حرفه ای خیلی رقیب قدری برای کشورهای منطقه تا این لحظه محسوب نمی شو�م. در عرصه رسانه های مکتوب و به ویژه در رادیو تلویزیون

حرفی برای گفتن ندار�م و در مقا�سه با�د تالش بیشتری کنیم و با�د سعی کنیم از رسانه های سنتی فاصله بگیر�م و به سمت رسانه های روزآمد برو�م. با�د حتما بخش خصوصی را در بخش

از جهت اما  باشیم.  با�د بکوشیم رقابت جدی تری در سطح منطقه داشته  تولید و سرما�ه گذاری مدیر�ت رسانه ای  رسانه ای به ویژه در رسانه های د�داری و شنیداری تقو�ت کنیم و در 

رسانه های مدرن و شبکه های مجازی و اجتماعی در سطح منطقه جزء کشورهای پیشرو هستیم.

با توجه به بعضی برخوردها و توقیف ها که حیات �ک رسانه را با بحران روبه رو می کند، فکر می کنید توسعه سیاسی چه قدر می تواند به تغییر جا�گاه رسانه های ایرانی در منطقه

کمک کند؟

این مشکالت و توقیف شدن ها بیشتر به خاطر رقابت های سیاسی و سلیقه ای است و این به محیط حرفه ای رسانه بازنمی گردد؛ به طور مثال، در جامعه ای که احزاب واقعی سیاسی وجود

ندارد، رقابت حزبی و دموکراتیک به معنای واقعی نیست، رسانه ها کارکرد حزبی پیدا می کنند. در چنین مواقعی تأثیر مسائل سیاسی بر رسانه ها خیلی ز�اد می شود و به همین دلیل قربانی

رقابت های حزبی و دچار محدود�ت های ز�اد می شوند. هر چه قدر محیط به سمت رقابت های حزبی و دموکراتیک برود، رسانه ها در جای اصلی خود باقی می مانند و کمتر آسیب های

سیاسی دامن رسانه ها را می گیرد. این بدان معناست که با�د به سمت تقو�ت احزاب سیاسی برو�م و فقط در �ک فصل خاص انتخاباتی اتحاد گروه ها و جبهه ها نما�ان نشود بلکه به سمت

رقابت حزبی و مردم ساالرانه حرکت کنیم.

در این رقابِت سخت، جا�گاه صاحب امتیاز خیلی

تعیین کننده نیست، هر چند �شتیبانی مالی آن اثر

دارد، ولی باز هم حرفه ای بودن �ک رسانه مهم تر از

همه ی این ها است

در جامعه ای که احزاب واقعی سیاسی وجود ندارد،

رقابت حزبی و دموکراتیک به معنای واقعی نیست،
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ایران وجود ندارد، و به نظر می رسد بیشتر گروه های سیاسی وجود دارند که همان طور که گفتید احزاب قوی در 

حتی در این ماه های اخیر شکل سیال تری به خود گرفته اند؛ می توان این طور تحلیل کرد که رسانه ها بیشتر به شکل روابط

عمومی این افراد و گروه ها درآمده اند؟

می کند. فرق  ساختار سیاسی  و  با حزب  وظیفه اش  که  دارد  رسالتی  �ک  رسانه  دارد.  را  جای خود  هر چیزی  بدانیم  با�د  ما 

امروزه در ایران حزب به معنای جدی و علمی و واقعی ندار�م. بیشتر دکه ها و  باندهایی دار�م که این ها ادعای کار حزبی دارند. وقتی رهبران �ک حزب از تعداد انگشتان دست بیشتر

نمی شوند، �ا نخبگان آن به ۵۰ نفر نمی رسد �ا جامعیت و عضو�ت اش به چند خیابان و محله برمی گردد، حزب محسوب نمی شود. اگر �ک حزب شفافیت، �اسخگویی و مسئولیت �ذیری

نداشته باشد، بیشتر �ک دکه است تا حزب.

درباره ی تبلیغات به عنوان �کی از راه های درآمدی صحبت کرد�د و این که جذب مخاطب در این زمینه بسیار تأثیر گذار است. با این حال برخی از مدیران رسانه معتقدند جذب

آگهی بین رسانه های هم سطح از نظر مخاطب و تولید محتوا برابر نیست و ادعا می کنند بعضی رانت ها در این زمینه مؤثر است. تا چه حد چنین تحلیلی را قبول دار�د؟

این نظر را خیلی را قبول ندارم. اگر منظور آگهی بخش خصوصی است با�د تصریح کنم این بخش عاقل است و بر اساس مسائل سیاسی آگهی اش را توزیع نمی کند. این بخش دنبال تولید

سود و ثروت است و می خواهد موفق شود. بنابراین به جایی آگهی می دهد که د�ده  شود و برا�ش مشتری بیاورد. به نظرم این باندبازی خیلی واقعی نیست. ضمن این که معموال آن قدرها

هم رسانه هم سطح ندار�م و البته این به سلیقه صاحب آگهی هم برمی گردد. در مورد آگهی های دولتی هم که نظارت و رقابت مطبوعات وجود دارد و اجازه ترجیح و باند بازی را کمتر می

دهد. به نظر می رسد این نوعی توجیه است که خیلی سازگار با واقعیت نیست.

آ�ا به طور کلی ا�ده ی واگذاری سهام رسانه  به روزنامه نگاران را در ایران اجرایی می دانید؟

به نظر می رسد �کی از بهترین راه های پو�اسازی و چابک تر کردن بنگاه های رسانه ای واگذاری سهام آنها به

روزنامه نگاران و عوامل فنی و حرفه ای رسانه ها است و این امر موجب بارورتر شدن رسانه و همراستا شدن

با منافع عامه است و قطعا مز�ت رقابتی و همپوئی سازمانی را در محیط رسانه ای را افزا�ش خواهد داد.

ی ی و ی ب ی ر و و زبی ب ر

رسانه ها کارکرد حزبی پیدا می کنند. در چنین

مواقعی تأثیر مسائل سیاسی بر رسانه ها خیلی ز�اد

می شود 

رسانه ای بنگاه های  کردن  چابک تر  و  پو�اسازی  راه های  بهترین  از  �کی 

واگذاری سهام آنها به روزنامه نگاران و عوامل فنی و حرفه ای رسانه ها است

و این امر موجب بارورتر شدن رسانه و همراستا شدن با منافع عامه است 
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