
می رسید؛ مجبور شد به یک سوم یا یک چهارم 
یا یک پنجم از امکان انتشـــارش برســـد این 
هم تازه با کمک هـــای دولتی و قیمت پایین 
بـــه گونه ای کـــه ایران با ایـــن حجم صفحات 
روزنامـــه اش را 500 تومـــان می فروشـــد امـــا 
بخش خصوصی نصف این روزنامه را با نرخ 
یک هزار تومان به بیرون عرضه می کند.  این 
انتظارات کشنده ای هم که اصحاب دولت از 
روزنامه ایران دارنـــد به نظرم لطمه و ضربه 

اصلی را به روزنامه وارد کرده است.
ë  آقای دکتر وردی نژاد شـــما هـــم در ابتدای

بحـــث در مـــورد رونـــد سینوســـی روزنامه 
اشاره ای داشتید؛ لطفاً بیشتر توضیح دهید؟

معتقـــدم کـــه روزنامه ایران اگـــر بتواند 
در طـــول دوران های مختلف ســـه ویژگی را 
حفظ کند؛ سربلند در رسانه ها خواهد بود و 

درخشش خواهد داشت.
نخســـتین امر عنصـــر حرفه ای گرایی 
اســـت، یعنـــی بـــر این بـــاور باشـــد که با 
فکرنمـــی  تبلیـــغ  و  دســـتور  و  ســـفارش 
تواند در عرصه رســـانه ای مزیت رقابتی 
داشـــته باشـــد. مزیـــت رقابتـــی روزنامه 

مســـئولیت پذیری  حرفه ای گرایی،  ایران 
بـــا  یعنـــی  اســـت  پاســـخگویی  و 
بـــه  وادار  را  دولـــت  حرفـــه ای،  حرکـــت 

مسئولیت پذیری و پاسخگویی کند.
اگر یادتان باشد در مرحله اول فعالیت، 
در روزنامه ایران ســـتون هایی وجود داشت 
که مثاًل یکی از آنها عنوان »سررسید« بود که 
وعده هایی که دولت و وزیرانش می دادند را 
به سراغشان می رفت و بازخواست می کرد.

برخـــی وزیـــران هـــم در همـــان زمـــان 
گله گذاری می کردند اما زنـــده یاد آیت اهلل 
حمایـــت  همـــواره  رفســـنجانی  هاشـــمی 
می کردنـــد و خطـــاب بـــه کابینـــه دولـــت 
می گفت کـــه روزنامه ایران بولتن تبلیغاتی 
شـــما که نیســـت؛ بلکه باید گفتمان دولت 
را حمایـــت کند نه اینکـــه عملکرد مثبت و 

منفی دولت را توجیه کند.
معتقـــدم روزنامه باید حقوق انســـانی 
مـــردم را دنبـــال کنـــد و آن حق دانســـتن و 
اطـــالع داشـــتن اســـت و کار روزنامـــه، حق 
تبلیغ شـــدن و حق هدایت کردن نیســـت. 
روزنامه باید اطالع رسان شود و اگر اینگونه 
می خواهد باشد باید واقعیت ها را بیان کند.

به یاد دارم در همان مقطع زمانی، یک 
ســـتون دیگـــری در روزنامه ایـــران با عنوان 
»دیگـــه چه خبر« داشـــتیم کـــه در اصل به  
الیه های دوم و ســـوم اخبـــاری می رفت که 
در آن زمـــان برخی می گفتنـــد طبقه بندی 
دارد و با این کار ســـعی کرد به آرامی میزان 
دسترســـی مردم به اخبار طبقه بندی شده 
را گســـترش دهـــد. همچنین ایـــن روزنامه 
یک صفحه ای بـــه نام آیینه داشـــت که در 
بین مـــردم و شـــهروندان عـــادی جامعه، 
میزگردهای خیابانی می گذاشـــت و در این 
میزگردها انتقادهایی که از دولت، وضعیت 
اجتماعی و سیاسی و غیره می شد را مطرح 
می کرد. روزنامه باید اینها را به عنوان جریان 
حرفـــه ای بـــا گرایش بـــه مســـائل جدید و 
نوآوری ها و خالقیت های جدید دنبال کند 
تا بتواند آن مسئولیت پذیری و پاسخگویی 

را دنبال کند.
بـــه معنـــای دیگـــر روزنامه ایـــران باید 
سعی کند روز به روز ملت را مشارکت جوتر 
و دولـــت را مشـــارکت پذیرتر کنـــد. یکی از 
مؤلفه های اصلی حق انســـانی که در اصل 

حـــق مطلع بودن و اطالع داشـــتن اســـت؛ 
رسانه است و روزنامه ایران قادر است با کار 

حرفه ای این کار را انجام دهد.
ë  روزنامه ایران روزی گفتمانش ســـازندگی

بـــوده و کمک بـــه آن کرده و یـــک دورانی به 
توسعه سیاسی و اصالحات یاری رسانی کرده 
و زمانـــی به عدالت کمک کـــرده و امروز هم 
به گســـترش گفتمان اعتدال کمک می کند. 
اتفاقاً این به معنای این اســـت کـــه رکود در 
روزنامه ایران وجود ندارد بلکه عنصر تغییر 
وابســـته به رأی مردم اســـت. گاهی این امر 
ضعف تلقی می شود که روزنامه ایران ثبات 

سیاستگذاری ندارد.
وردی نـــژاد: ثبات یعنی رکـــود، ماندن، 
گندیده شدن و در واقع اصاًل مفهوم ندارد.  
تغییر، چرخش و تحول به نسبت نیازهای 

روز در هر جامعه ای ضروری است.
بـــه نظـــرم بزرگتریـــن تهدیـــد روزنامه 
ایران این اســـت که به سمت روزنامه زرد و 
بی هویت برود؛ این اشکال روزنامه می تواند 
باشـــد اما اگر مخالف و منتقد دولت در این 
رسانه مطالبش را بیان کند ناچار است فاخر 

بنویسد و این اتفاقاً به نفع دولت است.
ë  مـــی فرمایید دولت از رأی مردم تشـــکیل

می شـــود و این یک مزیتـــی بـــرای روزنامه 
ایران است ولی با این همه وقتی یک رسانه 
خط مشـــی ثابتی نـــدارد یعنی هر هشـــت 
سال سیاســـتش کامالً برعکس می شود؛ این 

تناقض را چگونه می توان توضیح داد؟
حق شـــناس: اوالً که بنده فرضیه شـــما 
را قبـــول نـــدارم؛ روزنامه ایـــران را به نوعی 
رســـانه ای می دانم که افرادی که در آن قلم 
می زننـــد؛ عنصر اصلی شـــان، وفـــاداری به 
مردم است. ایران روزنامه ای است که از پول 
بیت المال اداره می شـــود و ثروت و دارایی 
این روزنامه مربوط به مردم اســـت و امروز 
رأی همین مردم به مجموعه ای داده شده 
که بر ســـرکار هســـتند. این مجموعه با یک 

سیاســـت و تفکر خاص وارد انتخابات شده 
و رأی مردم را کســـب کرده است و این خط 

ثابت روزنامه از بدو تولد تاکنون می شود.
مشکلی که وجود دارد به نظرم برداشت 
نامناســـبی اســـت که دولتمردان از جایگاه 
رســـانه دارند؛ این گیـــر ماجرا اســـت؛ آنان 

رسانه را نمی شناسند.
یـــک روزی بنـــده از همـــکاران روزنامه 
گله مند شـــدم چرا که یکی از دولتمردان به 
شـــهر قم ســـفر کرده بود و در آنجا با هشت 
نفـــر از مراجع عظام دیدار داشـــت؛ فردای 
آن روز صفحـــه اول روزنامه هشـــت عکس 
کوچـــک مربع مراجـــع در طرفیـــن تصویر 
بزرگ این دولتمرد قرار داده بود. وقتی آن 
روز، روزنامه را دیدم؛ می خواستم سرم را به 
دیوار بکوبم مگر روزنامه ایران باید صفحه 
اولـــش را بـــه این حالـــت دربیـــاورد؟ اینکه 

نمی شود.
یعنی گیر اینجاست که اوالً آن دولتمرد 
نمی دانـــد روزنامه چیســـت و انتظارش را 
تحمیل می کند و متأســـفانه دوســـتانم در 
این روزنامه نیز تســـلیم آن نگاه نادرســـت 

می شـــوند. گیر اینجاســـت و گرنه در همین 
محکـــم  بایـــد  روزنامـــه  مســـئول  ماجـــرا 
می ایســـتاد و می گفت که در روزنامه ایران، 
نگاه مخاطب اهمیت و اولویت دار است و 
مخاطب برایمـــان تعیین می کند که تیتر و 
عکس یک روزنامه چه باشد؛ ممکن است 
همان روز رئیس جمهوری دیداری به طور 
مثال با سفیر کشـــور بورکینافاسو نیزداشته 
باشـــد؛ مگـــر باید عکس رئیـــس جمهوری 
خبر اول باشـــد؟ همان موقع هم اتفاقی در 
برمه روی داده است؛ حاال خبر اولمان باید 
کشتار میانمار باشد یا دیدار دکتر روحانی با 

این سفیر؟
اگـــر نـــگاه حرفـــه ای در روزنامه باشـــد؛ 
اقتصـــاد آن رســـانه نیز می چرخـــد و دیگر 
وابســـته نخواهد بـــود و مدیرعامل روزنامه 

هر هفته نمـــی رود در دفتر وزیر و ســـازمان 
مدیریت تا برای پرداخت حقوق پرسنلش 
از آنان تقاضا کند. بنده پیشنهادم به دولت 
این است که نخســـتین کارتان این باشد که 
روزنامه را بـــه لحاظ اقتصادی بـــه گونه ای 
کنید که رقابت پذیر باشد؛ بر همین اساس 
نخســـتین کار این اســـت که قیمت روزنامه 

یک هزار تومان شود.
دولت باید حفظ گفتمـــان کالنش را از 
روزنامه ایران مطالبه کند اما ممکن اســـت 
گاهـــی وزیـــری، اســـتانداری یـــا دولتمردی 
برخـــالف سیاســـت های کالن دولت عمل 

کند؛ اینجا باید این رسانه یقه فرد را بگیرد.
در نهایت معتقـــدم روزنامه ایران باید 
استقاللش را داشته باشد؛ خبرنگارش آزاد 
و آزاده بوده و نترسد و مدیر مسئول روزنامه 
نیز باید آمادگی این را داشته باشد که پشت 
سر خبرنگار، روزنامه نگار و دبیر سرویسش 
محکم بایســـتد. در دولت هم این اختیار را 
بدهند کـــه وقتی یک نفـــر در رأس روزنامه 
گذاشته می شـــود، دیگر به وی اعتماد کرده 
و فقط با او طرف باشـــند و بـــا افراد دیگری 

طرف نشوند. 
ë  آقای دکتر نعمتی با توجه به مســـئولیت

پیشین شما به عنوان مدیرکل روابط عمومی 
ســـازمان صدا و ســـیما، راه های برون رفت 
از محدودیت ها برای رســـانه ای کـــه در این 

موقعیت قرار دارد چیست؟
دکتر نعمتی: قبل از اشاره به این راهکار 
بایـــد توضیحـــی بدهم. مـــن ســـه دلیل را 
در صحبت هـــای اولیـــه ام بیان کـــردم حاال 
می خواهم یـــک دلیل دیگـــر را هم اضافه 
کنم که در صحبت های شـــما هم بود و آن 
اینکه با تغییـــر هر دولت ســـاختار روزنامه 
به یکباره دچار تغییر می شـــود و این تغییر 
حتی به کادر اجرایی هم می رسد، از تغییر و 

جابه جایی خبرنگاران، سردبیر و...
فاضلـــی: آقای دکتـــر برای اینکه شـــما 

مـــن  کنیـــد  صحبـــت  بتوانیـــد  راحت تـــر 
می خواهـــم بـــه شـــکل مصداقـــی بـــه این 
موضوع اشاره کنم. زمانی که دکتر وردی نژاد 
بـــه عنـــوان مدیرعامـــل وقت خبرگـــزاری 
جمهـــوری اســـالمی مـــرا بـــه هندوســـتان 
فرســـتادند یک دولت ســـکوالر کـــه مدعی 
اســـتقالل هند بود بر این کشـــور حاکم بود 
اما موقع بازگشـــتم از هند دولت 180 درجه 
فـــرق کرده بود و پس از ســـه دولت ائتالفی 
که تشکیل شده بود یک دولت ایدئولوژیک 
افراطی حاکم شـــده بود. اما روزی که رفتم 
خداحافظی کنم و بـــه ایران برگردم رئیس 
خبرگزاری و مدیرمسئول همان بود و برای 
ما که یاد گرفتیم با یک تغییر در دولت همه 
افراد در رسانه ها عوض شوند جای تعجب 
بود، به همین خاطر هـــم این موضوع را به 
آنها گفتم اما جـــواب این بود که برای ما در 
اینجا منافع ملی تعریف شـــده اســـت و در 
چارچوب آن حرکت می کنیم. مسئول میز 
مربوطه در وزارت خارجه همان فردی بود 
کـــه مـــن روز اول ورودم دیده بـــودم. اما در 
ایـــران خبرگزاری و روزنامـــه دولت با تغییر 

دولت هـــا تغییر می کننـــد و منافع حزبی و 
جناحی در ظاهر بر منافع ملی مقدم است 

و این تأثیرگذار است.
دکتر نعمتی: این نکته درستی است اما 
مـــن می خواهم بگویم دلیـــل چهارمی که 
این نگاه در ســـطح جامعه نخبگی و حتی 
افراد عادی جامعه وجـــود دارد که روزنامه 
ایران را روزنامه وابســـته به دولت می دانند 
این اســـت که به محض اینکه دولت تغییر 
پیدا می کنـــد خبرگزاری و روزنامه وابســـته 
به خبرگزاری که زیرمجموعه دولت اســـت 
دچار تغییرات عمده می شـــود و در همان 
هفته اول تغییر دولت قابل مشاهده است. 
من موافقم که تغییـــر گفتمانی باید اتفاق 
بیفتد و گفتمان دولت را باید روزنامه دولت 
در جامعه نشر دهد و به آن بپردازد این باید 

اهمیت داشته باشد اما نباید این موضوع را 
به بدنه حرفـــه ای و افرادی کـــه در روزنامه 
کار می کنند کشـــاند البته ایـــن یک بیماری 
هســـت کـــه در ســـازمان ها و نهادها ی هـــا 
دیگـــر ما نیز وجـــود دارد که بـــا هر تغییری 
از کوچکتریـــن جزء تغییر بـــه وجود می آید 
امیدواریم این فرهنگ در جامعه جا بیفتد 
تـــا آن نـــگاه حرفه ای کـــه دکتـــر وردی نژاد 
اشاره کردند که فعالیت ها باید مورد توجه 
باشد محقق شود. دکتر حق شناس بخوبی 
جریان شناســـی رســـانه ای را بیـــان کردند. 
از دوره آیـــت اهلل هاشـــمی رفســـنجانی که 
رویکردشان توســـعه اقتصادی بود در دوره 
اصالحات که رویکرد توســـعه سیاسی بود و 
دولت احمدی نژاد که رویکردش به عدالت 
اجتماعی چرخید و دولت دکتر روحانی که 
به سمت اعتدال آمد، بعضی رسانه های ما 
نتوانستند با این تغییر گفتمان همگام شوند 
و خودشـــان را به سمت این تغییر گفتمان 
بکشـــانند و در گفتمـــان دوره قبـــل ماندند 
همین موضوع باعث شـــد که رســـانه های 
ما بخصوص روزنامه ها افول کنند و شـــاهد 

کاهش شـــمارگان روزنامه ها باشیم. عامل 
دیگری که در این قضیه دخیل است اینکه 
برخی از مسئوالن ما منطق رسانه ای و پازل 
رسانه ای را نمی شناسند و نمی دانند وقتی 
رســـانه ای فعالیـــت خود را شـــروع می کند 
و می خواهـــد محتـــوای خود را منتشـــر کند 
باید تکه های این محتوا بدرســـتی کنار هم 
بنشـــیند تا یک قاب حرفـــه ای از آن رویداد 
به مخاطـــب ارائـــه دهد امـــا واقعـــاً این را 
نمی داننـــد و گاهـــی دخالت هـــای بی جای 
مسئوالن در حوزه رسانه ها تأثیر منفی روی 

کارکرد رسانه می گذارد.
فاضلـــی: این حـــرف به لحـــاظ نظری 
ایده آل اســـت امـــا به لحـــاظ اجرایی گاهی 
می بینیم این پازل از هر طرف که برویم به 
بن بست می خورد. نخستین نکته این است 

که مسئوالن یا کارکرد رسانه را نمی دانند یا 
می دانند و می خواهند درجهت منافع خود 
آن را بکشـــانند. مـــن می خواهـــم بدانم به 
لحاظ اجرایی چگونه باید باشـــد؟ گاهی ما 
در روزنامه تیتری می زنیم که شـــخص وزیر 
مربوطه به ما تلفـــن می زند و می گوید چرا 
چنین موضوعـــی را مطـــرح کرده اید و من 
این را در هیأت دولت مطرح می کنم. خب 

اینجا ما باید چه کار کنیم؟
وردی نژاد: اگر مـــا بگوییم روزنامه ایران 
روزنامـــه نظـــام اســـت این اشـــتباه اســـت. 
روزنامـــه ایـــران از اول هـــم روزنامـــه نظام 
نبود. خبرگـــزاری ایرنا، خبرگزاری نظام بود 
و روزنامـــه ایران روزنامـــه دولت. به همین 
خاطر می گویـــم تغییر و تحول، نقطه قوت 
روزنامـــه ایـــران اســـت. گفتمان نظـــام که 
تغییر نکرده اســـت. روزنامـــه ایران بخش 
انتخابی اســـت و با دولت ها تغییر می کند. 
بنابراین روزنامه دولت اســـت. به نظر من 
ســـاختاری که آقای فاضلی اشاره کردند در 
مورد کشـــور هند درســـت اســـت اما در این 
جلسه ما نمی خواهیم تمام مشکالت نظام 
جمهوری اســـالمی را حل کنیم این مشکل 
برای همه جا هست حتی در یک وزارتخانه 
هم وقتی وزیرش تغییر می کند تا آبدارچی 
هم عوض می شود و به اصطالح می گویند 
اتوبوسی تغییر می کند. سیستمی که در هند 
شاهد بودید وابسته به یک نظام انگلیسی 
اســـت یعنی وقتی احزاب  جابه جا می شود 
وزیـــر و معـــاون او تغییـــر می کند امـــا فرد 
دیگری در ســـازمان ها و وزارتخانه ها وجود 
دارد به نام دبیرکل که یک عنصر حرفه ای 
اســـت و هر حکومت و حـــزب و گروهی هم 
که ســـرکار بیاید دبیرکل تغییـــر نمی کند. از 
روزی که می آید هست تا روزی که بازنشسته 
شود و او دایرة المعارف آن نظام محسوب 
می شـــود. اما در ایران ما چنین ســـاختاری 
نداریـــم و هرکســـی کـــه می آید نخســـتین 
حرفـــش این اســـت که مـــن یـــک ویرانه و 
زمیـــن ســـوخته تحویل گرفتم. در ســـطوح 
رؤســـای قوا هم چنین حرفی را می شنویم. 
این یک مشـــکل کلی اســـت من می گویم 
شما خودتان را به عنوان جزئی از حکمرانی 
راهبردی کشـــور در عرصه رســـانه بگذارید 
یعنـــی رســـانه را راهبری کنیـــد. راهبری در 
عرصه رســـانه همان سه عنصری است که 
عرض کـــردم. حرفه ای گرایـــی را در دولت 
توزیع کنید. شفافیت، مســـئولیت پذیری و 

حرفه ای گرایی را تبلیغ کنید.
پای صـــادق بودن بـــا مردم بایســـتید تا 
صـــدق مخبری روزنامـــه ایران حفظ شـــود. 
بـــرای انجام ایـــن کار اول در مقابـــل دو نگاه 
گذشـــته گرایی و آینده نگری باید آینده نگری 
را انتخاب کنید. از تغییر و تحول و خالقیت و 
آفرینش ها نترسید، بگذارید از شما انتقاد کنند 
. دوم تمایز در مقابل استاندارد بودن؛ یعنی 
باید شـــما چیزی متفاوت از ســـایر رســـانه ها 
تحویـــل دهید. ســـوم تنوع اســـت نـــه اینکه 
شـــما هم دچار انحصار شـــوید. باید راه های 
فـــرار را پیدا کنیـــد. نکته بعـــدی جامعیت و 
همه ســـو نگری در برابر یک ســـونگری است. 
ســـعی کنید همه کســـانی که قله های فکری 
این جامعه هســـتند سهمی در روزنامه ایران 
داشته باشند. چرا؟ یک استدالل بیشتر ندارید 
بگویید رئیس جمهوری متعلق به کل ملت 
ایران است پس روزنامه ایران هم متعلق به 
کل ملت ایران اســـت و کسی که اقلیت است 
و به دولـــت انتقاد دارد هم باید جایی در این 
روزنامه داشته باشد. اگر نداشته باشد روزنامه 
ملی نیست اما ارجحیت با جناحی است که 

رأی آورده است.
سعی کنید با سلیقه گرایی ها مقابله کنید 
یعنی هرچه را که احساس کردید استاندارد 
و مصوبه کل کشـــور نیســـت و یک ســـلیقه 
خاص می خواهد آن را به شما تحمیل کند 
حتی اگر از جانب وزیر باشد نباید بپذیرید. 
به اســـتناد نگاه رئیس جمهـــوری و جریان 
حاکمیت دولـــت بایـــد روی آن تکیه کنید. 
یکی از مهم ترین مســـائل توسعه محوری 
است. توســـعه در مقابل ثبات و ماندگاری 
و رکود اســـت. توســـعه یعنی رونق، حرکت 
و جوشـــش و همـــه اینهـــا را بایـــد بـــر یک 
اصل اســـتوار کنید یعنـــی در رابطه با مردم 
دردمنـــدی و دغدغه خواســـت های مردم 
را داشـــته باشـــید و زبان مردم باشـــید و در 
رابطه با دولت به طور دائم خودگشـــودگی 
و خودشـــکوفایی کنید یعنی بـــه طور دائم 
با وزیران و دولت گفت وگو داشـــته باشـــید. 
مدیرمســـئول بایـــد عملکـــرد را هفتگی یا 
ماهانه به وزارتخانه ها بفرستد یعنی بگوید 
مـــن در رابطـــه بـــا خطـــوط و اولویت های 
انجـــام داده ام  را  ایـــن حرکت هـــا  دولـــت 
برای ضعف های ایـــن وزارتخانه  هم بنابه 
خواست مردم این کارها را کرده ام نه اینکه 
به خاطر انتظار آنهـــا فقط تعریف کند. اگر 
تعریف کنید کسی روزنامه تان را نمی خرد. 
این مجموعـــه می تواند یک جریـــان برای 
روزنامـــه ایجاد کند تا با موفقیت بیشـــتری 
جلـــو رود. کدام کاری اســـت که بی اشـــکال 
باشـــد؟ اگر قرار باشـــد همه از شما تعریف 
کننـــد یعنی کارتـــان بی ارزش اســـت کاری 
ارزشمند اســـت که اکثریت حمایتش کنند 
عده ای هم مخالفش باشند این یک عرصه 

سخت است مانند رقابت اقتصادی.
شـــما هم همین وضعیت را دارید بقیه 
رسانه ها هســـتند، صدا و ســـیما، ماهواره و 
شبکه های مجازی وجود دارند اما همچنان 
روزنامه هم هست همچنان مردم روزنامه 

می خرنـــد حـــاال یـــک روز بیشـــتر یـــک روز 
کمتر اما یقین داشـــته باشید اگر درد مردم 
در روزنامـــه مطـــرح شـــود اگـــر اولویت ها و 
مطالبات مردم در آن درج شود و اطالعات 
صحیح دولت در آن بیان شود این روزنامه 
همچنـــان به عنـــوان یـــک روزنامـــه ملی و 

سراسری خواهد ماند.
ë  به عنـــوان بنیانگـــذار روزنامه ایـــران چه

توصیه مشـــخصی به دولتمـــردان دارید در 
قبال روزنامه ایران؟

وردی نژاد: من معتقـــدم که دولتمردان 
باید این نگاه را داشته باشند که روزنامه ایران 
یک محیط تعامل با ملت و منتقدان باشد. 
محیطـــی که همـــه امکان یـــک گفت وگوی 
چند جانبه تعاملی را خواهند داشت. همه 
از شـــخص رئیس جمهـــوری گرفتـــه تا بقیه 
باید این را به عنوان کارکرد روزنامه بپذیرند. 
در چنین حالتـــی روزنامه ایران توانســـته به 
مســـئولیت های خودش در عرصه رسانه ای 
عمل کنـــد وگرنه بقیه رســـانه ها با نگاه های 
مختلف در این عرصه حضور دارند. کارکرد 
روزنامه باید متفاوت باشد از کلیت دولت و 
در عین حال جریان فکری را که خواســـت و 
انتخاب و ترجیح ملت اســـت حمایت کند. 
چرا که حق مردم است، مردم حق انتخاب 
دارند روزنامه شان هم باید همان وضعیت 
را داشـــته باشـــد. نمی توانیم و حـــق نداریم 
بگوییـــم چـــرا روزنامـــه ایـــران در دوره آقای 
احمدی نژاد از تفکر ایشان حمایت می کرده 
اســـت چون ایشان با هر شـــرایطی به شکل 
قانونی و بر اســـاس ســـازوکارهای موجود در 
کشور رئیس جمهوری شـــد و روزنامه دولت 
هـــم باید آن تفکر را دنبال می کرد امروز هم 
باید تفکر اعتدال را دنبال کند و فردا هم اگر 
جریـــان دیگری آمد نمی توانـــد از آن پیروی 
نکند و اتفاقاً همین نقطه قوت روزنامه است.

دکتر نعمتی: من همچنان تأکید می کنم که 
هستند مسئوالنی که با منطق و پازل رسانه ای 
آشنایی و شـــناخت ندارند به همین خاطر در 
جاهایی از رســـانه ها توقعاتـــی دارند که تصور 
می کنند رسانه باید هر چه آنها می گویند انجام 
دهد مهم تـــر از همه اینکه رســـانه ها یک رکن 
از جامعه هســـتند کـــه دارای قـــدرت اثرگذار و 
تعیین کننده اند که حتـــی می توانند دولت ها 
را تغییر دهنـــد به همین خاطـــر در همه دنیا 
دولتمـــردان و سیاســـتمداران تالش می کنند 
رسانه ها را در چنبره و مدیریت خودشان بگیرند. 
در جامعه ما رســـانه ها باید قدرت خودشـــان 
را نشـــان دهند. وقتی وزیر زنگ می زند که این 
مطلب باید به این شکل که من می گویم چاپ 
شـــود باید به او نشـــان دهید که اینگونه نیست 
و بگویید من خط مشـــی روزنامه را مشـــخص 
می کنم و ایـــن خیلی اهمیـــت دارد که قدرت 

رسانه را به جامعه و مسئوالن نشان دهیم. 
ë  شـــدن بولتنی  از  چگونـــه  رویکـــرد  ایـــن 

می تواند فاصله بگیرد؟
وردی نژاد: باید از زاویـــه ای به این موارد 
بپردازیـــد کـــه واقعیـــت دارد؛ رســـانه های 
مخالف از زاویـــه ای می پردازنـــد که دولت 
را تضعیـــف کند اما شـــما باید بـــه گونه ای 
بپردازیـــد کـــه هـــم ضعف ها مطرح شـــود 
هـــم اقـــدام هـــا. امـــروزه عنصر زمـــان در 
اطالع رســـانی تعیین کننده است یعنی روز 
و ماه و ســـال و هفته نیســـت؛ لحظه است. 
روزنامه امکان خبررســـانی لحظه ای ندارد. 
باید وارد الیه های دوم و سوم تحوالت شوید 
قـــادر به تحلیل و تفســـیر و بررســـی زوایای 
مختلف باشید. دیدن نقاط قوت و ضعف 
و ارائه یک نگاه جامع از موضوعات نه فقط 
یک نـــگاه انتقادی صـــرف یا نـــگاه دفاعی 
حرف. مهم ترین کاری که شـــما باید انجام 
دهید همین است توجه به عنصر گزارش، 
تحلیل، پژوهش و همه جانبه دیدن یعنی 
اگر در حادثه اتوبوس واژگون شده می گویند 
راننـــده خواب آلـــود بوده شـــما بایـــد بروید 
دنبال این موضوع که چرا راننده خواب آلود 
بوده آیـــا راننده دلش می خواســـته 30 نفر 
را بکشـــد؟ آیا دلش می خواسته با اتوبوس 
برود ته دره؟ مشکل کجاست؟ روزنامه باید 
کارکردش این باشد. نکته دیگر اینکه اجازه 
بدهید منتقدان هم از طریق روزنامه شـــما 
حرف بزنند اما اگر از طریق روزنامه ما حرف 
بزنند ادبیاتشان تخریبی نخواهد بود بلکه 
اخالقمند و سازنده حرف می زنند و موضوع 
و ســـوژه به چرخـــش در می آیـــد. رقابت را 
برای دولت جا بیندازید و دولت بپذیرد که 
بقیه دســـت روی دســـت نمی گذارند و کنار 
نمی نشـــینند که دولت هرکاری کند بگویند 
چقدر خوب کاری بوده اســـت. دولت سایه 
و دولـــت منتقد که در کنار دولت حاکم قرار 
دارد یک نعمت و فرصت اســـت و روزنامه 
باید ایـــن فرصت را به منتقـــدان بدهد اگر 
انتقاد نشود اصالحی وجود نخواهد داشت. 

اگر اصالح نشود تخریب خواهد شد. 
دکتر نعمتی: روزنامه ایـــران اگر خودش 
را به نوعی روزنامه دولت محسوب می کند 
باید جریان ســـازی قوی نســـبت به گفتمان 
دولت ایجاد کند البته نباید فقط اثباتی باشد 
بلکـــه تحلیلـــی و انتقادی باشـــد. از نگرش 
منتقدان هم اســـتفاده کند و جریان ســـازی 
گســـترده  رســـانه ای انجام دهد و رسانه های 
دیگـــر را هـــم وارد کند و فضای رســـانه ای را 
نسبت به آن گفتمان در اختیار خود بگیرد. 
این نکته را حتماً بنویسید که عملکرد دولت 
یازدهم نسبت به رسانه ها عملکرد ضعیفی 
بوده است. ارتباط خوبی با رسانه ها نداشتند. 
دولت نتوانست گفتمان خودش را از طریق 

رسانه ها جریان سازی کند.

نام صفحه آرا

تصحیحصفحه آرایی

ساعت شروع

ساعت پایان

ساعت وامضاء سردبیرساعت وامضاءشورای سردبیریساعت وامضاءگروه مربوطهساعت وامضاءناظرصفحه
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رسانه

 وردی نژاد: 
روزنامه تأثیرگذار، 

رسانه ای است که در 
ضلع حاکمیت بتواند 

گوش شنوا و چشم 
بینای حاکمیت باشد؛ 

یعنی حاکمیت از 
طریق این روزنامه 

بتواند نیازمندی ها، 
مطالبات و خواسته های 

مردم را دریافت کند
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 حق شناس: 
در شرایط کنونی حال 

روزنامه ها عمدتاً 
خوب نیست چرا که 

رسانه های الکترونیکی 
و دیجیتالی و مجازی 
آمده اند و نسل جوان 

را بسوی خود جذب 
می کنند؛  در این شرایط 

دیگر به هیچ عنوان 
پذیرفتنی نیست که 

روزنامه های سفارشی 
چاپ شوند

نعمتی:  مسئوالنی 
هستند که با منطق و 

پازل رسانه ای آشنایی 
ندارند به همین خاطر 
در جاهایی از رسانه ها 

توقعاتی دارند که تصور 
می کنند رسانه باید 

هر چه آنها می گویند 
انجام دهد. در جامعه 
ما رسانه ها باید قدرت 
خودشان را نشان دهند

فاضلی: انگاره »روزنامه 
دولت« بودن نوعی 

سو گیری پیش داورانه را 
در گروه ها و چهره های 

سیاسی و فرهنگی 
منتقد دولت ایجاد 

کرده به طوری که 
باورشان این است 

حرف و صدای آنها 
جایی در این رسانه 

ندارد


