در ضرورت تخصص گرايي در مطبوعات محلي
مطبوعات محلي در كشور ما هنوز به جايگاه واقعي
خود نرسيده اند .بخش��ي از اين وضعيت به نگاهي
برمي گردد كه معتقد است تصميم ها بايد در مركز
گرفته شود و در استان ها و ش��هرهاي مختلف ،به
آنها عمل ش��ود .اين ديدگاه به صورت پنهان و پيدا
در جامعه نيز وجود دارد و ش��ايد بر همين اساس،
*
عباس تقی زاده
س��طح توقع مردم از مطبوعات محلي ،با مطبوعات
سراسري متفاوت است .متاسفانه برخي مطبوعاتي ها نيز به اين رويه دامن مي
زنند و با انتشار نسخه هايي با محتواي نه چندان مناسب ،به همه مطبوعات محلي
آسيب مي رسانند.
محلي بودن به معناي كم ارزش تر بودن نيس��ت .اتفاقا اگر رس��انه هاي محلي،
هويت محلي خود را درك كنند و نگاه بومي اما جامع ،تخصصي و تحليلي به محتوا
داشته باشند به مرجع فكري جامعه خود تبديل خواهند شد.
ِ
مديريت روش��نگر ،فكور ،خالق و موث��ر جوامع محلي را
مطبوعات محلي بايد
برعهده داشته باشند( .در اينجا،محلي بودن به معناي سنتي بودن و مقوله هايي
از اين دست نيست) .اما وقتي بس��ياري از آنها نمي توانند حرفه اي عمل كنند و
ترجيح مي دهند در حد يك نشريه س��رهم بندي شده،تكراري و سطحي ظاهر
ش��وند و س��ن عقلي مخاطب را كودكانه مي پندارند .نمي توان اميدي به نقش
آفريني آنها داش��ت و در عمل مي بينيم زمان در دست داشتن برخي از آنها نزد
مخاطب ،به يك دقيقه هم نمي رسد.
وقتي مطبوعات محلي با بينش حرفه اي و تخصصي و حفظ هويت بومي خود به
سمت توليد حرفه اي محتوا حركت كنند هم به اعتالي خود و هم ارتقاي آگاهي
عمومي و بالندگي مخاطب كمك مي كنند.
مطبوعات تخصصي و حرفه اي ،پشتوانه تصميم گيري هاي كالن و نماينده واقعي
تري از خواسته هاي عمومي به شمار مي روند .آنها به بازشدن گفتگوهاي منطقي،
تعديل احساس��ات و عواطف (كه گاه بر تصميم گيري هاي اساسي ،اثرات منفي
مي گذارند و موجب موج سواري برخي فرصت طلبان مي شوند) ،استقرار منطق
واستدالل در جامعه و افزايش اعتماد عمومي ياري مي رسانند.
توقف برخي مطبوعات در باتالق روزمرگي ،تكرار ،س��طحي نگري و كپي كاري
گذشته را نبش قبر نکنند و نسبت به مشکالت و تصمیم های اتخاذ شده از بیم
اینکه مورد هجمه قرار گیرند ،بی تفاوت نباش��ند .به هرحال کالبدی افسرده و
ناکارآمد در دولت ش��کل گرفته و النه کرده است ،که اگر مورد تجزیه و تحلیل و
در مقام پاسخگویی قرار نگیرند و نقد نشوند کمافی السابق کشور و استان را در
دور باطل توسعه نگه خواهند داش��ت .مجموعه ی دانشگاهی باید نسبت به این
مردم احس��اس دین کنند ،چرا که بالخره ش��رایطی که در آن قرار دارند و بهره
ای که از وضعیت فعلی خود می برند در گرو مقدمات و خدماتی بوده که همین
مردم به آنها ارایه داده اند که شاید چندان به چشم نیاید ،در واقع در مورد برخی
افراد دانش��گاهی « ،ابر و باد و مه و خورش��ید و فلک درکارند» ،تا خدای ناکرده
گوشه ای از آرامش خود را وقف مردم نکنند! بی تفاوتی کارشناسان ،به خصوص
دانش��گاهیان به معنی زدن مهر تایید بر تصمیم های اش��تباه و خطاهای دولت
است که قاعدتاً این از معرض قضاوت آیندگان دور نخواهد بود .بنابراین به طور
مثال وقتی وضعیت اقتصاد کشور نابسامان است اگر مث ً
ال دانشکده های اقتصاد و
مدیریت ما در آرامش بسر ببرند بایستی به حال دانشگاه های کشور و مسئولین
شان تاسف خورد! .اگر کارشناسان دانشگاهی ،اندک زمانی از وقت گرانبهای خود
را برای اصالح امور جامعه نگذارند چه فایده که در این عرصه صاحب نام و آوازه
شده باشند!
طبیعتاً اولین پاسخی از جامعه ی دانشگاهی بر میآید این است که جایگاهی و
پایگاهی برای صحبت دانشگاهیان وجود ندارد ،که در پاسخ باید گفت :هیچگاه

هاي ناش��يانه ،وزن و نفوذ اجتماعي آنها و اقبال عمومي به رسانه هاي محلي را
كاهش مي دهد .در چنين وضعيتي نه تكليف روزنامه با خودش مشخص است و
نه با مخاطب؛ و مي توان آن را نوعي بي احترامي به مخاطب دانست.
مطبوعات تخصصي در عين ارتقاي جايگاه خود ،به پايگاهي براي تربيت نيروي
انساني كارآمد و مشاوري امين براي مديران و مردم تبديل خواهند شد و خوراك
فكري وعقالني الزم را براي مباحث مردمي در فضاي عمومي فراهم مي آورند.
مطبوعات تا به س��وي حرفه اي و تخصصي ش��دن گام برندارند ه��ر قدرهم بر
شمارگان و تعدد عنوان هاي آنها افزوده شود باز به سبد خانوارها ،راه نمي يابند
و حتي مسيرهاي ارتباطي را مس��دود و نقش نظارتي و اطالع رساني خود را نيز
زير سوال مي برند.
فعاليت مطبوعات تخصصي ،حضور نخبگان را تسهيل مي كند و مسير ارتباطي
تعاملي ،مناسب و تاثيرگذاري را بين نخبگان و جامعه مي گشايد.
براي مثال اگر اجراي طرحي صنعتي در اس��تان كرمان مصوب ش��ود .روزنامه
محلي با نگاه تخصصي و حرفه اي،ابعاد مختلف ط��رح را از ديد مردم ،مديران،
كارشناسان ،پژوهش��گران ،نخبگان و مجريان مورد كنكاش قرار مي دهد .اين
ش��يوه مديران را به مردم نزديك مي كند ،به هدايت اف��كار عمومي كمك مي
نمايد ،مشاركت و اعتماد عمومي را ارتقا مي بخشد و صداي بخش هاي مختلف
جامعه را تقويت مي كند و شهروندي مس��ئوالنه و مشاركت جو را گسترش مي
دهد .اما روزنام��ه محلي غير حرفه اي ،صرفا در حد يك خب��ر معمولي و رويداد
محور به موضوع مي نگرد و با تهي بودن از تحليل ،فرصت هاي ارزشمند را براي
تكميل چرخه ارتباطي س��الم و موثر ،مي س��وزاند .اين روزنام��ه ها ،مخاطب را
هم س��طحينگر بارمي آورند و تعريف مطبوعات محلي را مخدوش مي سازند.
مطبوعات حرفه اي ،مخاطب شناسان دقيق تري هستند و به نيازهاي مخاطب
با احترام و مسئوالنه پاسخ مي دهند.
مي توان گفت :ظهور روزنامه هاي تخصصي و حرفه اي از نوع محلي ،در فضاي
رقابتي سالم و عادالنه مطبوعاتي  -به شرط نبود حمايت ها و رانت هاي خاص-
مي تواند مطبوعات را به جايگاه اصيل و حرفه اي خود برساند.
* مدرس دانشگاه و پژوهشگر

نباید انتظار داش��ت که این جایگاه و پایگاه مهیا شود که در آن با سالم و صلوات
به گفتمان بپردازند ،بلکه بر مبنای دینی که احساس می شود و وظیفه ی ذاتی
که وجود دارد باید با تکرار زیاد ،آن را شکل داد .حتی اگر چنین هم نشود حداقل
نسبت به مشکالت و تصمیم های مترتب بر آن ،روش��نگری شده است و مردم
نسبت به آینده استان یا کشور آگاه می شوند .در واقع رقم خوردن توسعه در گرو
آگاه شدن جامعه است که آن هم جز وظایف الینفک قشر دانشگاهی و کارشناس
می باشد .اگر قشر دانشگاهی و کارشناسی جامعه در تحلیل مسایل ورود نکنند
قطعاً حقی ب��رای گالیه هم نخواهند داش��ت و باید چیزی را بپذیرند که ش��اید
چندان در شأن آنها نیست .امید است در سال جدید ،عزم ملی و مدیریت جهادی
در بخش دولتی ،خصوصی و دانشگاهی ما ایجاد ش��ود تا حداقل از تکرار تاریخ
جلوگیری کنیم .تمام سعیمان را کرده ایم و می کنیم که در مجموعه ی «اقتصاد
کرمان» چنین بستری را مهیا س��ازیم که محلی برای خرد جمعی باشد و دست
خویش را به سوی تمام اندیشمندان ،دانشگاهیان ،فعالین اقتصادی ،کارشناسان
و مسولین خوش فکر دولتی دراز کرده و طلب حمایت می کنیم.
همچنین س��ال جدید را به همه مل��ت ایران به خصوص مردم خونگرم اس��تان
کرمان تبریک عرض می کنم و سالی مملو از شادی و رشد و شکوفایی را برایشان
آرزومندم.
* دبیر شورای سیاستگذاری اقتصاد کرمان
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