«ایران»؛ رسانه ملت و دولت
دکتر سید ضیا هاشمی
مدیر عامل خبرگزاری جمهوری
اسالمی ایران (ایرنا)

روزنامــه ایــران بهعنــوان یکــی از روزنامههــای
کثیراالنتشــار کشــور دارای ویژگیهــا و ظرفیتهــای
منحصر به فردی است .شمارگان باالی این روزنامه،
گســتره توزیــع آن در سراســر کشــور ،انتســاب آن بــه
دولــت ،جامعیــت نســبی ســرویسها و حوزههــای
عملکردی و نیز تجربه موفق بیش از دو دهه فعالیت
در عرصه رسانهای کشور ،انتظارات باالیی از آن پدید
آورده است.
تحلیل عملکرد روزنامه ایران در یک سال گذشته
بــدون در نظــر گرفتن ایــن انتظارات ممکن نیســت.
از یک ســو افــکار عمومی و مخاطبــان توقعاتی دارند
کــه روزنامه باید نســبت به آنها توجه و برنامه داشــته
باشــد و از ســوی دیگر انتســاب این روزنامه به دولت،
الزامات و البته امتیازاتی برای آن ایجاد میکند که در
سیاستگذاری ،برنامهریزی و تنظیم محتوا و شیوه کار
تعیینکننده بوده و خواهد بود.
از ســوی دیگــر ،ســال گذشــته شــاهد رخدادهــای
بســیار مهــم و بعضــاً اســتثنایی در کشــور ایــران
بودهایم؛ برگــزاری انتخابات دوره دوازدهم ریاســت
جمهوری ،تحول در شوراها و شهرداریهای بسیاری
از کالنشــهرها ،تحــوالت اقلیمــی و زیســت محیطی،
تنشها و مســائل حساس سیاســی و اقتصادی بویژه
تجمعات و اعتراضات شــهری در دیماه نمونههای
بارزی از این رخدادها بودند.
هریــک از این رویدادها میتواند بــه مثابه آزمونی
بــرای روزنامه ایران تلقی شــود و عملکرد این رســانه
در آنها به بحث گذاشته شود .بهنظر میرسد در همه
این مــوارد اهتمــام روزنامه ایــران بر پوشــش اخبار و
ارائــه تحلیلها با رویکردی متعــادل ،اعتدالی و البته
حرفهای بوده است.
اینکــه «ایــران» تــا چــه میــزان از عهــده ایــن امــر
برآمده اســت ،موضوعی اســت کــه بایــد خوانندگان
و مخاطبــان بــا ســایق مختلــف بــه قضــاوت آن
بپردازنــد ولــی آنچــه مدنظــر ایــن نوشــتار اســت،
عبارتســت از اینکــه تحلیــل تجربــه  96بایــد مبنــا و
نقطــه اتــکای برنامــه و فعالیت ســال  97قــرار گیرد.
در ســال « 96ایران» تجربیاتی بهدســت آورد و طبعاً
بــا واکنشهــای مثبــت و تأییــدی یــا انتقــادی و حتی
تخریبی گوناگونی مواجه شــده است که بازخوردهای
آنهــا میتواند در تنظیم جهتگیــری برنامههای 97

سالنامه 96

طلیعه
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تعیینکننده باشد.
وقتــی ســرعت و تنــوع تحــوالت ســال  96را مــرور
میکنیــم درمییابیــم که «ایران» در ســال  97نیاز به
ســرعت عمل ،خالقیت و ژرف نگری بیشــتری دارد.
فرهنــگ و ســبک زندگــی در جامعــه ایران بســرعت
در حــال تغییر اســت و تحوالت سیاســی ،اجتماعی،
اقتصــادی ســال  96نیــز ایــن واقعیــت را بــه وضــوح
نشــان داده اســت ،بنابراین روزنامهای مثل «ایران»
نمیتوانــد در چارچوبهــا و ســلیقههای گذشــته
متوقــف بماند .متناســب با این تحوالت ســریع ،هم
شــکل و هــم محتــوای ایــن روزنامــه نیازمنــد تحــول
است.
ســلیقههای مخاطبان تحت تأثیر تنوع روزافزون
رســانهها ،نوآوری بیشــتری را اقتضا میکنــد و تغییر
مســتمر و پرشــتاب مســائل هم ســؤاالت ،دغدغهها
و ابهامــات پیچیدهتــری را فــرا روی خواننــدگان
میگستراند.
بنابراین اگر رسانه نتواند به این نیازهای نوشونده
پاســخ دهــد ،در چرخه رقابــت عقب مانده ،یــا از آن
حذف خواهد شد.
چنیــن رخــدادی هم بــرای رســانهای مثــل ایران
ناگوار و خســارتبار خواهد بود و هم از منظر مســائل
کالن به ســرمایههای اجتماعی و اعتماد ملی آسیب
خواهد رساند.
امــروزه در رقابــت نفســگیر رســانهای بــا تراکــم
اخبــار و انعــکاس مطالــب گوناگــون ،اگــر روزنامــه
نتوانــد خالقیتهــای فراگیــر و ژرفــی بــه کار گیــرد و
چشــماندازهای نوینــی فــرا روی خــود ترســیم کنــد،
بــدون شــک از قافلــه رســانهای عقب خواهــد ماند و
نــه تنها در جــذب مخاطبان جدید کــه حتی در حفظ
مخاطبان موجود هم ناکام خواهد بود.
برعکــس چــه بســا ظرفیتهــای فنــی ،حرفهای،
تجربــی ،ســاختاری بویــژه منابــع و ســرمایه انســانی
«ایــران» از چنــان غنایــی برخوردار اســت کــه بتواند
هدفگــذاری بلندپروازانــهای داشــته باشــد .روزنامه
ایــران ،بهعنــوان روزنامهای که دسترســی زیــادی به
منابــع رســمی دارد ،بایــد بتواند اصل پاســخگویی را
نمایندگی کنــد و بیانگر مطالبــات و انتظارات ملی از
یک ســو و نشــانگر عملکرد و فعالیت مدیریت کشور
از سوی دیگر باشد.
پیونــد بین مــردم و مدیریــت ،آنهم در شــرایطی
کــه مجــاری انتقــال اطالعــات در جامعه روز بــه روز
متنوعتر و متکثرتر میشــوند ،رسالت خطیری است
کــه روزنامــه ایــران بــا شــهامت و مســئولیتپذیری

میتوانــد از عهــده آن برآیــد .از ایــن روزنامــه انتظار
مــیرود جدیدتریــن اخبــار و اطالعــات ،توضیحات
و تحلیلهــا را از منابــع رســمی و دولتــی دریافــت
کنــد و بــا بهرهگیــری از ظرفیتهــای تخصصــی،
علمــی و حرفهای ،نســبت بــه مطالبــات و انتظارات
شــهروندان از دولت و مدیریت کشــور واکنش نشــان
دهــد .در عین حــال حتمــاً روزنامه ایران بایــد بتواند
زبــان گویایی برای انعکاس مســائل و پیچیدگیهای
کار دولــت باشــد و تالشهــا و برنامههــای آن را
بدرســتی منعکــس ســاخته ،چشــمانداز آتــی آن را
براســاس مســتندات و تحلیلهــای واقعــی ترســیم
نماید.
مردمــی که مســئوالن کشــور را انتخــاب کردهاند،
آنــان را براســاس وعدههــا و برنامههــای اعــام
شــده برگزیدهانــد ،بنابراین انتظــار دارنــد ،روندها و
فرآیندهای تحقق انتظارشــان را از طریق رسانههای
منتســب بهحاکمیــت دریافت کننــد و حتــی بتوانند
ارزیابی ،نقد و توقعشان را هم منعکس کنند.
ایــن کار عــاوه بــر تقویــت اعتماد ،ارتقای ســطح
آگاهــی و شــفافیت اطالعاتــی ،حتــی در ســطح
تصمیمســازی و سیاســتگذاری هــم ســازنده و
ثمربخش خواهد بود.
در ایــن صــورت اســت که رســانهای مثــل روزنامه
ایــران هم زبــان حاکمیت و هم صــدای ملت خواهد
بود.
بنابرایــن روزنامــهای ماننــد «ایــران» بایــد بتواند
رســانه «دولــت و ملت» باشــد .موفقیــت در این امر
نیازمنــد پیونــد همزمان با جامعــه مخاطب و جلب
اعتمــاد آنــان و همچنیــن ارتبــاط نزدیــک و دقیق با
مســئوالن اســت و البته توفیق در آن بــرکات فراوانی
بــرای کشــور خواهــد داشــت و ناکامــی آن پیامدهای
ســنگینی برای رســانهای مثــل روزنامــه ایــران به بار
میآورد.
این موفقیت را برای روزنامه ایران در ســال  97آرزو
میکنم و التزام به لوازم آن یعنی شجاعت ،شهامت،
صداقت ،مســئولیتپذیری و البتــه چابکی مضاعف
را بــه همکارانــم در مدیریــت «ایــران» و همه دســت
اندرکارانبخشهایمختلفآنتأکیدمیکنم.
در پایــان ،حلــول ســال نــو را بــه همــه مخاطبان،
اصحاب رســانه و عمــوم همکاران تبریــک میگویم
و آرزو میکنــم ســال  1397برای همــه ایرانیان بویژه
خادمان ملت و بزرگان کشــور ســالی پرخیر و برکت و
سرشار از نشاط و شادکامی باشد.
انشاءاهلل

