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يادداشت

گفتوگو

جشن تولد« اعتماد»

تجربه هند و آزمون مطبوعات
ايراني

  #روزنامه زندهاست  /سالم بر اين مرزپرگهر

 ۱6س��ال قب��ل در چني��ن روزهايي مطبوع��ات ايران
مولودي ديگر داش��ت ك��ه امروز پ��س از گ��ذر از پيچ
و خمهاي بس��يار در ح��ال مطالعه صفح��ه «روزنامه
زنده است» آن هس��تيد .روزنامه «اعتماد» در سومين
هفت��ه خ��رداد  ۱۳۸۱بي��ن روزنامههاي��ي ك��ه روي
كيوس��كهاي مطبوعات قرار ميگرفتند ب��راي خود
جايي باز كرد۲۱ .خ��رداد  ۱۳۸۱ش��ماره صفر روزنامه
منتش��ر و توزيع شد .س��پس در بيست و س��ومين روز
خ��رداد  ۱۳۸۱با تيتر «س�لام ب��ر اين م��رز پرگهر» با
تصويري از دماوند انتش��ار مس��تمر خود را آغ��از كرد.
گرچه در سالهاي آغازين دهه هشتاد هنوز شبكههاي
اجتماعي و گستره اينترنت و سايتهاي خبري همهگير
نبود اما قدم گذاش��تن به عرصهاي ك��ه در آن به يكباره
۱۷روزنامه صبح كشور در يك روز با حكم يك قاضي به
محاق توقيف موقت رفتند ،كار س��ادهاي نبود .روزنامه
«اعتماد» روزهاي پاياني دولت س��يدمحمد خاتمي را
شاهد بود و آرامآرام تجربههاي سياسياش را با تحصن
نماين��دگان مجلس شش��م ،انتخاب��ات مجلس هفتم،
انتخابات رياستجمهوري دوره نهم و دهم پيش ميبرد
كه نخس��تين گردنه سخت مس��ير خود را تجربه كرد.
توقف انتشار در  ۱۰اسفند ۱۳۸۸موجب شد روزنامهاي
كه صرف��ا از درآمدهاي بخش خصوصي اداره ميش��د
نخس��تين گره بر كس��ب و كاري فرهنگي -اقتصادي
را تجربه كند .اين توقف  ۲س��ال به طول انجاميد .براي

رس��انههايي كه از بخش خصوصي برآمدهاند و دخل و
خرجشان مشخص است ،وابستگي به نهاد يا درآمدهاي
دولتي و ملي ندارند چنين توقفي مهلك اس��ت .با اين
حال با تالش و پيگيري روزنامه «اعتماد» توانست در ۲۸
خرداد  ۱۳۹۰دوباره حركت خود را از سر بگيرد .اينبار
هنوز  ۵ماه از انتشار مجدد سپري نش��دهبود كه در ۲۸
آبان  ۱۳۹۰بار ديگر متوقف شد .اينبار اما توقف طوالني
نشد و دوماه بعد در  ۲۹دي  ۱۳۹۰روزنامه بار ديگر كار
خود را از س��ر گرفت .آنچه در ايران كه تحليلگران آن را
به جامعهكوتاهمدت توصي��ف ميكنند اهميت مييابد
استمرار و پيوستگي است .رفتهرفته روزنامه اعتماد نيز
آموخته و بزرگ شده است .در ش��رايطي كه بسياري از
چرخههاي مالي نامش��خص پيرامونم��ان قابل لمس
است چرخه اقتصادي روزنامه شفاف و قابل رصد است.
از دل همين تجربه فرزند ديگري نيز به ميان مطبوعات
آمد و «تعادل» نام گرفت .آنچه اينك در آغاز هفدهمين
سالگرد انتشار روزنامه «اعتماد» اهميت دارد استمرار و
پيوستگي در مسير مطبوعات مستقل برآمده از بخش
خصوصي ب��ا تكيه بر چرخههاي مالي ش��فاف اس��ت.
اينگونه «اعتماد» تالش ميكند در كن��ار مردم و براي
مردم گام بردارد و همانگونه كه در نخس��تين ش��ماره
رس��مي خود تاكيد كرد «س�لام بر اين مرز پرگهر» بر
تكتك كساني كه در اين مرز پرگهر روزگار ميگذرانند
سالمي هر روزه داشته و در كنار آنها باشد.

برش

توگو با رييس مركز فرهنگي هند درباره داليل
گف 
موفقيت روزنامههاي كشورش:

روزنامه هرگز ارزش خود را
از دست نميدهد
مريم پاپي

نگاه

وقتي روزنامهها نيازهاي مردم را پاسخ دهند

موفقي��ت اصلي رس��انه در هند،
توليد اطالعات متناس��ب با نياز
مردم است .حدود  30سال پيش
در دورهاي كه خبرن��گار ايرنا در
دهلي بودم ،وضع مطبوعات هند
محمد خدادي همين بود االن هم همين شرايط
ادام��ه دارد .در روزنامه اطالعاتي
را خواننده ميديد كه بيرون به آن دسترس��ي نداشت يا
نميدانس��ت .همچنين اطالعاتي را از طريق روزنامهها
دريافت ميكرديد ك��ه متفاوت ب��ود و « »newsبود؛
يعني در واقع ش��ما اطالعات ميگرفتيد نه نظرات افراد
را Facts and figures .يا در حقيقت آمار و اطالعات
در روزنامهه��ا موج م��يزد .چ��را در هند فق��ط دو روز
روزنامهها تعطيل هستند و بقيه سال روزنامهها منتشر
ميشوند؟ چون متناسب با نياز مردم است .يعني آنچه
مردم نميدانن��د را در روزنامه به آنها ميگويند ،نه آنچه
ميدانند را دوباره تكرار كنند .نكته دوم كاركرد تخصصي
روزنامهها ب��ود .روزنامهها ع�لاوه بر اينك��ه به صورت
سراسري منتش��ر ميش��دند local ،و محلي هم شده
بودند .يعني روزنامهها به موضوعات تخصصي و درعين
حال مرتبط با هر شهر و منطقه توجه ميكردند .منطق
هم اين بود كه متناسب با نياز مردم روزنامه درميآوردند
نه متناسب با خواست خودش��ان .بين سفارشدهنده
و س��فارشگيرنده يعن��ي كارفرمايي كه ميخواس��ت
روزنامه را منتشر كند و كسي كه ميخواست روزنامه را
مطالعه كند ،نسبتي منطقي برقرار كردند ،عالوه بر آن
روزنامهها محل تضارب آرا بود نه خط خبري يك سويه

موافق يا مخالف يك جريان و كاركرد تبليغاتي نداشت
بلكه صرفا اطالعرس��اني بود و قضاوت بر عهده خواننده
كه در ايران چنين چيزي نيس��ت .اولين كاري كه بايد
بكنيم اين اس��ت كه به جاي اينكه از توليد به مخاطب
برس��يم ،از مخاطب به اطالعات برس��يم .ببينيم مردم
چه ميخواهند ،براي چه ميخواهند و ميخواهند چه
اس��تفادهاي از روزنامه كنند .ما بايد از طريق روزنامهها
نيازي از مردم را برطرف كنيم .س��وال اينجاست كه اگر
امروز يك نفر روزنام��ه نخواند ،چه چيزي را از دس��ت
ميدهد؟ اين اولين سوال است .مردم اگر احساس كنند
كه نان نخورند اتفاقي برايش��ان نميافتد خوب قطعا
نميروند نان بخرند .اگر مردم احساس نياز كنند ،حاال
اين نياز هرچه باش��د ،به دنبال نيازشان و برآورده كردن
آن ميروند .تئاتري به نام «دندون طال» س��ه بار اكران
شد بعد از سه اكران هنوز هم مشتري داشت چون مردم
فكر ميكردند با دي��دن اين تئاتر چيزي نصيبش��ان
ميشود .پس يك تئاتر در تئاترشهر هم اگر متناسب با
نياز و ذائقه مردم باش��د ،ميتواند مردم را به سمت خود
بكشاند .قطعا كسي كه كار كارگرداني و نويسندگي آن
تئاتر را ميكند ،خاستگاهي دارد .اما خاستگاه خودش را
با نياز مردم به يك نسبت تطبيقي رسانده است .پس ما
هر فرآوردهاي را اگر متناسب با نياز مردم توليد كنيم ،به
خصوص اطالعات كه در همه رگ و پوست مردم جريان
دارد و در همه شوونات زندگيشان است ،حتما آن كاال
خريدار خودش را پيدا ميكند؛ لذا انتظار ميرود به جاي
تكثير تعداد بيش��مار روزنامهها فكري به حال تعميق
كاركردرسانهايروزنامهداشتهباشيم.

تي�راژ روزان�ه  ۲۸۵ميليون نس�خه روزنامه در
هند اي�ن كش�ور را در ص�در كش�ورهاي دنيا
به س�بب انتش�ار و مطالعه روزنامه ق�رار داده
اس�ت .به عبارتي اگ�ر جمعيت ي�ك ميليارد و
 ۲۱۰ميليون نفري اين كش�ور را از نظر بگذرانيم
گويي به ازاي ه�ر  ۴نفر يك نس�خه روزنامه در
هند منتش�ر ميش�ود .همين آمارها سبب شد
تا موضوع را با «آبهاي كومار س�ينك» رييس
مركز فرهنگي هند در اي�ران درميان بگذاريم.
اين تحصيلكرده تاريخ و فرهنگ كه  ۵۸س�ال
س�ن دارد كتاب�ي تح�ت عن�وان «گفتوگوي
بين تمدنه�ا» تاليف كرده اس�ت كه در س�ال
 ۲۰۰۵ميلادي در اي�ران به عنوان كتاب س�ال
انتخاب شده اس�ت .او از ابتكار روزنامه اعتماد
در راهانداختن صفحه و س�رفصلي تحت عنوان
«روزنامه زنده اس�ت» در بررسي و تقويت نقاط
قوت مطبوعات كاغذي استقبال كرده ميگويد:
«مطمئنم كس�اني كه ب�راي زنده نگه داش�تن
رس�انههاي چاپي ميجنگن�د در نهايت موفق
ميشوند .ميدانم كه مشكل اس�ت اما كارهاي
مش�كل انجامپذير هس�تند .تنها به زمان نياز
است ».مدير مركز فرهنگي هند در ايران البته
هيچگاه روزنامهنگاري نكرده است و ۶سال قبل
در مركز مطالعات هن�د و ايران فعاليت ميكرده
اس�ت .او به آينده روزنامهه�اي كاغذي در هند
اميدوار است و گرچه كاهش تيراژ در ژاپن منجر
به در صدر قرار گرفتن هند شده اما معتقد است
انتش�ار روزنامه در هند افت نخواهد داش�ت .او
ميگوي�د :تيراژ پايي�ن نميآي�د .تغييراتي كه
روزنامهها به طور مرتب در جهت جذاب ش�دن
ميدهند ،از لح�اظ محتوا و زبان ،تن�وع زباني،
نسخههاي منطقهاي و محلي روزنامهها حتي به
دور افتادهترين مناطق ميرس�د .روزنامهها در
سطوح مختلف مطلب دارند؛ بينالمللي ،ملي،
منطقهاي ،شهرها و ستونهايي براي روستاها.
حتي روس�تاها س�تونهاي خود را در روزنامه
دارند .به اين ترتيب حتي روس�تاييان دوس�ت
دارند روزنامه بخرند تا ببينند اس�م خودشان،
دوستانشان يا اجدادشان در آن آمده است.
روزنام�ه اعتم�اد از بهم�ن س�ال گذش�ته در
صفحهاي تح�ت عن�وان «روزنامه زنده اس�ت»
به بررس�ي وضعيت مطبوع�ات كاغ�ذي و افت
تيراژ آنه�ا در مواجهه با رس�انههاي الكترونيك
و ش�بكههاي اجتماع�ي پرداخت .ب�راي همين
امروز ميخواهي�م بدانيم مطبوعات هند چگونه
توانستهاند به نسبت جمعيت تيراژ خود را حفظ
كنند .آي�ا روزنامهه�ا در هند نيز با ش�بكههاي
اجتماعي وضعيتشان نامناسب شده است؟ و آيا
شما فكر ميكنيد روزنامه كاغذي واقعا با سرعت
تكنولوژيوانتقالاطالعاتزندهميماند؟
مطمئنم كساني كه براي زنده نگه داشتن رسانههاي
چاپي ميجنگند در نهايت موفق ميشوند .ميدانم كه
مشكل است اما كارهاي مشكل انجامپذير هستند .تنها
به زمان نياز اس��ت .در هند هم اين تغييرات به وجود
آمده اس��ت .رس��انههاي الكترونيك و اخبار فوري كه
مقابل چش��م مخاطبان قرار ميدهند ،جذابيتهاي
زيادي به وجود ميآورند كه ب��ه عنوان اولين نفر خبر
را دريافت كنيم .درحالي كه روزنامه چاپي زمانبندي
خ��ودش را دارد .هر روز صبح يا عصر توزيع ميش��ود.
اين فلشهاي اخبار فوري كه ممكن اس��ت هر لحظه
سر برسند ،رسانههاي چاپي را تحت تاثير قرار دادهاند.
آيا در هند نيز با كاهش تيراژ و فروش روزنامه
مواجهبودهايد؟

در هند تيراژ رس��انههاي چاپي كاهش يافته است اما
به نظر ميرسد اين شرايط بس��يار موقت باشد .چون
روزنامه ارزشهاي خودش را دارد .به اين دليل كه )1
اخبار را با جزييات منتش��ر ميكن��د  )2تعادل خوبي
برقرار ميكند .بر اس��اس احساس��ات اخبار را منتشر
نميكند  )3زبان خوبي دارد .روزنامه فقط خبر نيست؛
بلكه زبان خودش را دارد و ب��ا رويكرد ايجاد گفتوگو
با مخاطبان اي��ن زبان را انتخاب ميكن��د )4 .روزنامه
آموزشدهنده خوبي است چون مقاالت مختلفي را در
خود دارد .ميتوان به سرعت به موضوع مورد نظر خود
دست يافت .اما در رس��انههاي الكترونيك ،در لحظه
تنها يك خبر منتشر ميش��ود .انتخاب با من نيست،
انتخاب با آنهاست )5 .روزنامه در دست خواننده است و
حس مالكيت اخبار را به او ميدهد .ميتوان آن را كنار
گذاشت و دوباره به آن بازگش��ت يا بريدهاي از روزنامه
را ميتوان سالها نگه داش��ت .درحالي كه رسانههاي
الكترونيك جريان دارند .ش��ما باي��د در لحظه خبر را
دريافت كنيد تا آن را از دست ندهيد .بنابراين روزنامه
چاپي نوعي گنجينه محسوب ميشود كه ميتوان نگه
داشت اما رسانههاي الكترونيك اين قابليت را ندارند.
اينه��ا مزاي��اي روزنام��ه و ضعفه��اي رس��انههاي
الكترونيك هس��تند كه ما دوباره هر روز آنها را كشف
ميكنيم .به هر حال روزنامه يك قطعه تاريخي است
كه براي ما ميماند .بس��ياري از هنديها نخس��تين
روزنامهاي را كه بعد از اس��تقالل هند در  15آگوست
 1947منتشر ش��د ،نگه داش��تهاند .اين مزايا ،اعتبار

ستارهكاظمي/اعتماد

داشت ،امروز  12روزنامه مهم فعال است .اگر تيراژ يك
روزنامه پايين بيايد ،تيراژ ديگري باال ميرود .درس��ت
است كه در رسانههاي الكترونيك نكات مثبتي وجود
دارد ،اما به معناي آن نيس��ت ك��ه ميتواند جايگزين
رسانههاي چاپي شود .آنها ميتوانند موازي با يكديگر
به فعاليت ادامه دهند و هرگز اي��ن اتفاق نميافتد كه
يكي بر ديگري غلبه و آن را محو كند.
براساس آنچه اكونوميس�ت اعالم كرد اينك
تيراژ مطبوعات در هند  285ميليون نسخه در
روز اس�ت و با توجه به كاهش تي�راژ روزنامه در
ژاپن اينك مطبوعات هند در رتبه نخست دنيا
قرار دارند .فارغ از مولف ه جمعيت ،پرس�ش اين
است كه آيا قيمت روزنامه در هند مناسب است.
درواقع چه رابطهاي بين قيمت روزنامه و سطح
درآمد مردم وجود دارد؟
در هند مردم عالقه بسياري به خبر دارند .ميخواهند
بدانند در اطرافشان چه ميگذرد؛ از شهر خودشان تا
سراسر دنيا .خوشبختانه جمعيت زيادي در هند وجود
دارد .از س��وي ديگر ،با افزايش تيراژ روزنامه قيمت آن
پايين ميآيد .قيمت روزنام��ه براي مصرفكننده  2يا
 3روپيه است كه تقريبا هيچ است .در حالي كه قيمت
تمام ش��ده روزنامه  10برابر است .اين تفاوت قيمت با
آگهي جبران ميش��ود .عمده بار اقتص��ادي روزنامه
بر آگهيهاي مختلفي اس��ت كه در روزنامه منتش��ر
ميش��ود .خواننده با پرداخ��ت  2روپي��ه روزنامهاي
ميخرد كه صفحات زيادي دارد و راضي است.

من نسبت به آينده روزنامه بسيار خوشبين هستم .روزنامه شخصيتي دارد كه هرگز آن را از
دست نميدهد .اين آمارها كه امروز ما را آزار ميدهد ،فردا وجود نخواهند داشت و مطمئنم كه
تعدادخوانندگاندوبارهباالميرود.
در هند مردم عالقه بسياري به خبر دارند .ميخواهند بدانند در اطرافشان چه ميگذرد؛ از
شهر خودشان تا سراسر دنيا .خوشبختانه جمعيت زيادي در هند وجود دارد .از سوي ديگر ،با
افزايش تيراژ روزنامه قيمت آن پايين ميآيد .قيمت روزنامه براي مصرفكننده  2يا  3روپيه
است كه تقريبا هيچ است .در حالي كه قيمت تمام شده روزنامه 10برابر است.
وجود زبانهاي مختلف در هند نيز بر تيراژ روزنامهها افزوده است .روزنامه مشابهي كه به هندي
منتشر ميش�ود ،به زبان انگليس�ي ،اردو ،پنجابي ،بنگالي و ...نيز منتشر ميش�ود .گاهي افراد
تحصيلكردهدوروزنامهميخرندكهيكيبراخبارمحليوديگريبراخبارمليمتمركزباشد.
رس��انههاي چاپ��ي را بازم��ي گردان��د و م��ا را به آن
برميگرداند.
به اين ترتيب ،نبايد چندان به ش��اخصهاي تيراژ كه
باال و پايين ميرود ،توجه كرد .بايد رس��انههاي چاپي
را دنبال كرد .رسانههاي الكترونيك ميآيند و ميروند
اما رس��انههاي چاپي مثل قهوهخانه هستند .شما به
قهوهخانه ميرويد ،ساعتي در آنجا مينشينيد و لذت
ميبريد .به اين دليل كه فض��ا و مزه و ظاهرش با ذائقه
ش��ما همخواني دارد .طراحي روزنامه ،صفحه بندي،
وجود عكسها و ...مثل اين اس��ت كه ش��ما از پنجره
بيرون را نگاه كنيد ،تمام منظره در مقابل چش��م شما
ق��رار دارد و هر جا ك��ه بخواهي��د ،ميتوانيد فوكوس
كنيد .بنابراين ،روزنام��ه تنها ابزاري ب��راي ارايه خبر
نيست؛ يك قطعه هنري است .ببينيد چطور طراحي
و ارايه ميش��ود تا زيبا به نظر بيايد و ميان اخبار خوب
و بد تعادل برقرار ميكند .اين شخصيت كامل روزنامه
اس��ت و من فكر ميكنم كه روزنامه هرگز ارزش خود
را از دس��ت نميده��د چنانكه با حض��ور كتابهاي
الكترونيك ،كتاب چاپي ارزش خود را از دس��ت نداده
و شما هنوز دوس��ت داريد كتابها را در قفسهها نگه
داريد .من نس��بت به آينده روزنامه بسيار خوشبين
هستم .روزنامه شخصيتي دارد كه هرگز آن را از دست
نميدهد .اين آمارها كه امروز م��ا را آزار ميدهد ،فردا
وجود نخواهند داشت و مطمئنم كه تعداد خوانندگان
دوباره باال م��يرود .من درباره كش��ور خ��ودم ،هند،
ميتوان��م بگويم كه تي��راژ پايين آمده ام��ا روزنامهها
متعدد شده اس��ت .اگر قبال س��ه روزنامه مهم وجود

چرا  هند؟

روزنام��ه زنده اس��ت .هنوز ه��م در برخي از
نقاط دني��ا روزنامهها طرفداران خودش��ان
را دارند .هنوز هم خيل��ي از خانوادهها صبح
و صبحانهش��ان را ب��ا روزنامهخواني ش��روع
ميكنن��د ،هن��وز ه��م روزنامهه��ا بخ��ش
جدانش��دني زندگي مردم هس��تند .در هند
هم همين اس��ت .با وجود اينكه هنديها در
زمينه نرمافزار از قدرتها حس��اب ميشوند
و حرف براي گفتن دارن��د ،اما فضاي مجازي
و ش��بكههاي اجتماعي س��د راه روزنامهها
نش��ده اند .هرچيزي جاي خ��ودش را دارد.
تيراژ روزنامهها باال اس��ت .اينترنت نتوانسته
فرهنگ روزنامهخواني را نابود كند .در ابتداي
امر روزنامهه��اي هندي به زبان فارس��ي كه
زبان رسمي آن روزهاي هندوستان بود توليد
ميشد ،تغيير زبان رسمي اين كشور توسط
انگليسيها هم نتوانست جلوي آنها را بگيرد،
بلكه آنها اين تهديد را به فرصتي تبديل كردند
تا فرهنگ روزنامهخواني را بين مردمش��ان
گس��ترش دهند .به همي��ن دلي��ل در اين
شماره روزنامه زنده است ،به بررسي وضعيت
مطبوعاتهندپرداختيمكهميخوانيد.

اينكه مش�تري راضي باش�د يعن�ي مخاطب
راضي ،خيلي خوب اس�ت .اما آي�ا روزنامههاي
هند فق�ط از همين طري�ق ،يعن�ي پايين بودن
قيم�ت ،مش�تري را راض�ي ن�گاه ميدارن�د؟
ترفندهاي ديگ�ر روزنامههاي هن�د براي آنكه
مخاط�ب را ب�ه خري�د روزنامه ترغي�ب كنند
چيست؟
دليل ديگ��ر ب��اال ب��ودن تي��راژ روزنامهه��ا در هند،
نسخههاي مختص ش��هرهاي مختلف است .در عين
حال كه خبرهاي بينالمللي و مل��ي در روزنامه وجود
دارد ،اخبار محلي هم هست .مردم عالقهمند هستند
كه بدانند در شهرش��ان چه ميگذرد و هر كس براي
ديدن آنچه به آن عالقهمند اس��ت روزنامه را ميخرد.
اينكه م��ردم اخبار محل��ي خ��ود را در روزنامهاي كه
لوگوي مل��ي دارند ببينند برايش��ان حس بس��يار
مطلوب��ي اس��ت و موجب ميش��ود احس��اس كنند
شهرشان مهم است .بنابراين ،به اين دليل روانشناسي
م��ردم روزنامه ميخرند .اين تقريبا ش��بيه سيس��تم
سياسي اس��ت .همان طور كه افراد فعال در سياست
ميخواهند ب��ه همه ش��هرها و مناطق نف��وذ كنند،
روزنامهها هم با اخبار محلي منطقه را در كنترل خود
درمي آورند .مثال اگر من در روزنامه سخنراني داشته
باش��م روز بعد در روزنامه ميآي��د و اطرافيانم روزنامه
ميخرند و بريدهاي از آن را نگه ميدارند.
تصور كني��د كه نس��خههاي محلي روزنام��ه به طور
همزمان در  30نقطه منتشر ش��ود .نخستين صفحه
مش��ابه اس��ت اما صفحات ديگر در شهرهاي مختلف

متفاوت اس��ت .وجود زبانهاي مختلف در هند نيز بر
تيراژ روزنامهها افزوده اس��ت .روزنامه مشابهي كه به
هندي منتشر ميشود ،به زبان انگليسي ،اردو ،پنجابي،
بنگالي و ...نيز منتشر ميشود .گاهي افراد تحصيلكرده
دو روزنامه ميخرند كه يكي بر اخبار محلي و ديگري
بر اخبار ملي متمركز باش��د .با برقراري چنين تعادلي
است كه تيراژ روزنامه در هند باالست و اين صنعت در
هند همچنان شكوفايي خود را حفظ كرده است .آنها
به هيچ عنوان ضرر نميدهند .ويژه نامههاي مختلفي
درباره غذا ،فرهنگ ،مد ،كتاب و ...منتش��ر ميكنند.
روزنامههاي هند امروز در حال انجام وظايفي هستند
كه قبال مجلهها انجام ميدادند .به عنوان مثال ،تعداد
مجلههاي فيلم و ادبيات كاهش يافته اس��ت چون هر
روزنامه يك صفحه درباره فيلم و ي��ك صفحه درباره
ادبيات دارد .م��ن فكر ميكنم كه رس��انههاي چاپي
تعادل برق��رار ميكنند و ب��ا ايجاد اين تغيي��رات ،در
حال تثبيت دوباره خود هستند .من رسانهاي نيستم.
اينها چيزهايي هس��تند ك��ه به عنوان ي��ك خواننده
درباره صنعت روزنامهنگاري ميدانم .آخر هفتهها هم
دوره گرداني ميآيند و به زبان محلي «اخبار ردي» را
به قيمت  20روپيه به ازاي هركيلو ميخرند .بنابراين
به هيچ عنوان از خريد روزنامه ضرر نميكنيد .
يكي از مش�كالتي ك�ه در اي�ران گريبانگير
مطبوعات است بحث توزيع و چگونگي رساندن
نسخه روزنامه به مخاطب است .چه در تهران كه
پايتخت است و چه در شهرستانها .كشور هند
تقريبا دو برابر ايران وس�عت دارد .روزنامههاي
هند اين تيراژ را چطور به مخاطب ميرس�انند؟
آيا چاپخانههاي محلي دارند و در هر شهر آنجا
چاپميشود؟
در هند همه ش��هرها چاپخانه دارند .حتي ش��هرهاي
كوچك .بنابراين مش��كل توزيع وجود ندارد .هر شب
درباره روزنامه تصميم گرفته ميشود .اخبار اصلي در
فرم اصلي ميروند و اخبار محلي و ايالتي به آن افزوده
ميشود .از نيمه ش��ب چاپ آغاز ميش��ود تا پيش از
پايان شب كه كاميونها روزنامهها را به مناطق نزديك
منتقل ميكنند.
به اين موضوع اش�اره كرديد ك�ه روزنامهها از
آگهي مابهالتفاوت قيمت روي هر نسخه و قيمت
تمام ش�ده آن را تمام ميكنند .آيا دولت هم در
اين كار دخيل است؟ يعني آگهيهاي دولتي هم
بينروزنامههاتوزيعميشود؟
توزيع آگهيه��اي دولتي به تيراژ روزنامهها بس��تگي
دارد؛ تي��راژي ك��ه روزنامهه��ا ادعا ميكنن��د با نهاد
مس��تقلي به نام انجمن روزنامهنگاران تاييد ميشود.
روزنامههايي كه بيش��ترين تي��راژ را دارند آگهيهاي
دولتي بيشتري دارند .ممكن است آگهيهاي مشابهي
به روزنامههاي مختلف داده شود اما بر اساس تيراژ نرخ
آگهيها متفاوت است .دولت موظف است كه آگهيها
را بين همه روزنامهها توزيع كند .روزنامههاي با تيراژ
كم هم آگه��ي دولتي دريافت ميكنن��د .البته باز هم
بس��تگي به نوع آگهي دارند .مثال بعض��ي آگهيهاي
مناقصه در س��طح ملي باي��د در روزنامهه��اي بزرگ
منتشر ش��وند .اما خريدهايي مثل لوازم التحرير مورد
نياز دولت ميتواند در روزنامههاي محلي منتشر شوند.
دولت آگهيهايي هم درباره دستورالعملهاي ايمني
استفاده از گاز ،برق يا حفظ پاكيزگي ،توانمندي زنان،
نحوه اس��تفاده از آب و حفظ محيط زيس��ت منتشر
ميكند .اين نوع آگهيها به همه روزنامهها فرس��تاده
ميش��وند .واحدي در دولت وجود دارد كه مس��وول
توزيع عادالنه آگهي ميان روزنامههاس��ت .اين يكي از
روشهاي حماي��ت دولت از روزنامههاس��ت .در عين
حال ،آزادي مطبوعات بايد محترم شمرده شود.
اساسا دولت در هند تا چه اندازه در كار يا بر كار
مطبوعات نظارت دارد و تا چه اندازه مطبوعات
بهدولتوابستگيدارند؟

از نظ��ر حقوقي ،همه رس��انهها بايد ثبت ش��وند .هر
روزنامهاي كه منتش��ر ميش��ود باي��د در اداره ثبت
روزنامهها خود را ثبت كند .در غيراينصورت پذيرفته
نميش��ود .نيازي به دريافت مجوز نيست .فقط ثبت
ميشوند تا پاسخگو باش��ند و در صورت بروز تخلفات
يا ارايه ادعاي ك��ذب امكان دنبال ك��ردن آنها وجود
داش��ته باش��د .وزارتخانهها تنها بولتنه��اي داخلي
منتش��ر ميكنند .تنها روزنامهاي كه دولت منتش��ر
ميكند يك آگهي نامه كاريابي است كه به زبانهاي
مختلف منتشر ميشود .هر سال كتاب سالي منتشر
ميش��ود كه آمار س��االنه مطبوعات هند را ميدهد.
شوراي مطبوعات هند درباره همه قوانين و محدوديت
و اخالقي��ات روزنامهن��گاري تصمي��م ميگيرد .يك
روزنامه نميتواند اخبار كذب منتش��ر كن��د .در اين
صورت شوراي مطبوعات عليه روزنامه پرونده تشكيل
ميدهد .اگر مدركي وجود نداش��ته باش��د در دادگاه
عليه روزنامه اين طور نيس��ت كه دولت هر نوع آزادي
راتضمينكند.
پس ميت�وان گفت ك�ه حمايته�اي دولتي
محدود اس�ت .درباره سيس�تم حمايتي دولت
براي صنع�ت چ�اپ روزنام�ه هم تصوي�ري از
وضعيتمطبوعاتميدهيد؟
 .1ش��ما هر زمان كه ميخواهيد كارتان را آغاز كنيد،
اجازه داريد.
 .2بر اساس تيراژي كه داريد آگهي دريافت ميكنيد.
 .3ميتوانيد ه��ر جا كه ميخواهي��د فعاليت كنيد يا
منابع مالي خود را تامين كنيد .مثل يك تجارت است.
تنها بايد درآم��د و هزينههاي خود را به طور ش��فاف
گزارشكنيد.
 .4براي نشريات كوچك يارانه وجود دارد .يارانه نقدي
وجود ن��دارد .به عنوان مثال كاغذ ب��ه قيمت پايينتر
(بدون ماليات) تعل��ق ميگيرد .اگر اع�لام كنيد كه
تيراژ پاييني داريد به ان��دازه همان تيراژ كاغذ دريافت
ميكنيدنهبيشتر.
صنعت روزنامه در هند تركيبي از تجارت و خبر است.
تجارت بخش مهمي در آن است .تمهيدات ديگري از
جملهقرعهكشيدرروزنامههابهكارميگيرند.
در دوره نخس�توزيري م�ودي هم ش�رايط
يكساناست؟
سياس��تهاي دولت درباره نش��ريات سالهاست كه
يكساناستوبادولتهايمختلفتغييرنميكند.
برگردي�م به موضوع�ي ك�ه اول گفتيم يعني
آماري كه از تيراژ روزنامهها در دنيا منتشر شده
و هند را در صدر قرار داده اس�ت .در اين آمارها
از كاهش تيراژ در ژاپ�ن گفتهاند و همين پايين
آمدن تيراژ س�بب ش�د كه رتبه هند ارتقا يابد.
آيا ممكن اس�ت تيراژ مطبوعات هند هم پايين
بيايد؟ به اين معن�ا كه اتفاقي ك�ه در ژاپن براي
مطبوعات رخ داد براي مطبوع�ات هند هم رخ
بدهد.
تيراژ پايين نميآي��د .تغييراتي ك��ه روزنامهها به طور
مرتب در جهت جذاب شدن ميدهند ،از لحاظ محتوا
و زبان ،تن��وع زباني ،نس��خههاي منطق��هاي و محلي
روزنامهها حتي ب��ه دور افتادهترين مناطق ميرس��د.
روزنامهها در سطوح مختلف مطلب دارند :بينالمللي،
ملي ،منطقهاي ،شهرها و س��تونهايي براي روستاها.
حتي روستاها س��تونهاي خود را در روزنامه دارند .به
اين ترتيب حتي روستاييان دوست دارند روزنامه بخرند
تا ببينند اسم خودش��ان ،دوستانشان يا اجدادشان در
آن آمده اس��ت .به اين ترتيب روزنامهها هم��ه افراد را
درگير ميكنند و ب��ه دورافتادهترين نقاط ميرس��ند.
بنابراين فكر نميكنم كه تي��راژ پايين بيايد .روزنامهها
به طور بس��يار علمي به مخاطبان دست پيدا ميكنند.
مراكز پژوهشي بازاريابي وجود دارد كه آمارهاي مربوط
به روزنامهها را منتش��ر ميكند و به ش��ما ميگويد كه
براي هر آگهي كدام منطقه را انتخاب كنيد.

تصور كنيد روزنامههاي ايران
همتميكردندوصفحههايي
ب��ه زبانه��اي «ك��ردي»،
«بلوچي»« ،تركي» و «عربي»
منتش��ر ميكردن��د و اخبار
مناطقكردنشين،تركنشين،
سينا قنبرپور
بلوچنش��ين و عربنش��ين را
در آن به اين زبانها منتشر ميكردند .اخبار برخاسته
از زندگي مردم به همراه مهمترين خبر روز كش��ور را
به زبان محلي ترجمه و منتش��ر ميكردند .نخستين
تجربهاي كه از بررسي مطبوعات هند به دست ميآيد
استفاده از ويژگي تنوع زبان و قوميت به نفع دربرگيري
بيشتر مخاطبان است .نوبت ما مطبوعاتيهاست كه
ويژگيهاي اقليمي ،گستردگي جغرافيا و تنوع قومي و
زباني را به نفع توسعه مبنا قرار دهيم .ابتداي كار سخت
خواهد بود ولي فرصتهاي جديدي به وسيله اين كار
حاصل ميشود .نخست آنكه دربرگيري بيشتري براي
محصولي ك��ه توليد ميكنيم ايجاد ميش��ود .مزيت
ديگر اين است كه رسانههاي چاپي به ويژه روزنامهها
به سبب نظارتهاي متعدد بهترين فرصت براي ايجاد
رسانههايي به زبانهاي محلي رايج در كشور هستند.
با اين كار از پوش��ش رس��انههاي خارجي نيز كاسته
ميشود و دس��تكم روزنهاي كه براي نفوذ بيگانگان
در ميان اقوام ايراني را مس��دود ميكند .در اينكه زبان
رسمي كش��ور ما فارس��ي اس��ت هيچ بحث و شكي
وجود ندارد ولي با توجه به حج��م  ۱۶تا  ۳۲صفحهاي
روزنامهها در كش��ور ،افزوده ش��دن ي��ك ويژهنامه ۴
صفحهاي با زباني محلي ميتواند مخاطبان جديدي را
به خريد روزنامه ترغيب و حوزه نفوذ مطبوعات در اقوام
را افزايش دهد .ديگر تجربهاي كه از بررسي مطبوعات
هند به دست ميآيد اينكه سادگي قرباني روشنفكري
نشده است .همه كارشناسان و كساني كه با مطبوعات
هندآشناهستندبرسادگينوشتارومحتواتاكيددارند
و همين سبب شده تا افرادي كه سطح سواد كمتري
دارند نيز مخاطب روزنامهها باشند .بخشي از اين كار
با اندازه فونت متن نمود پيدا كرده است و همين سبب
ش��ده تا براي خواندن كمتر اذيت ش��وند و س��ادهتر
بخوانند .مطبوعات ايران بخشي دولتي است و بخش
خصوصي ب��ا گرفتاريهاي مختلف در تالش اس��ت
تا اين رس��انه را حفظ كند .بديهي است كه به سادگي
نميتوان براي مديران مطبوعات نسخهاي پيچيد ،اما
كافيست مديران مطبوعات غيردولتي همت كنند و
بخواهند اخبار مناطقي كه اقوام مختلفي در آن ساكن
ي آنها
هس��تند را به زبان آنها منتش��ر كنند يا از زندگ 
خبري به زبان خودشان منتشر كنند .به ويژه به زبان
عربي بسياري از قضات و روحانيون هم تسلط دارند و
اينكارنظارتراهمسادهترميكند.

رسانه
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 39درصد هنديها روزنامه ميخوانند

در يك��ي از روزه��اي هفت��ه
دوم اس��فند س��ال  87از شغلم
اس��تعفا دادم تا بعد از چندسال
خبرن��گاري راه��ي هند ش��وم
و جامعهشناس��ي بخوان��م .دو
روز بع��د در حالي كه هن��وز در
محبوبهحسينزاده
حا لوه��واي تحريريه ش��لوغ و
بوجوش روزنامه اعتماد بودم ،از س��رزميني سر
پر جن 
در آوردم كه با تصاويري كه در ذهن داش��تم از زمين تا
آسمان تفاوت داش��ت .زاغههاي كوچك ساختهشده از
حلبي درس��ت در كنار برجها و مجتمعهاي مسكوني
ش��يك و مدرن ،انبوه زنان موتورس��وار كه بيشترشان
كورتاشلوارهاي رنگي بر تن داشتند و در حال رانندگي
در خيابانهاي ش��لوغ ش��هر بودند ،كودكاني با پاهاي
برهنه كه مش��غول گدايي پش��ت چراغقرمزها بودند،
تعداد زياد گاريهاي فروش ميوه و س��بزي و خوراكي،
و ريكشاها يا همان سهچرخههاي سقفداري كه وظيفه
لونقل مسافران را برعهده داشتند از اولين چيزهايي
حم 
بود كه توجهم را به خود جلب كرد .مدت كوتاهي طول
كشيد تا چش��مانم به اين همه رنگ و ش��لوغي عادت
كند و آن موقع ب��ود كه نگاهم متوجه مرداني ش��د كه
در هر جاي ش��هر ميتوانس��تي آنها را در حال روزنامه
خواندن ببيني« .ريكش��اواال» يا همان راننده ريكش��ا
كه صندلهايش كف ريكش��ا افتاده و خودش چهارزانو
نشسته بود و مشغول خواندن روزنامه بود ،مردي كه در
كنار دكه محقرش براي تعمير كف��ش در گرماي باالي
چهلدرجه اخبار ميخواند ،مرد ريزنقش��ي كه گوش��ه
گاري ميوهاش نشس��ته بود و روزنامه ميخواند .از آنجا
كه ديگر فهميده بودم افرادي كه مشاغل فرودست دارند
بيشتر از كاستهاي پايين و اغلب ساكن زاغهها هستند،
برايم اين اقبال ب��ه روزنامهخواني عجيب ب��ود ،آن هم
وقتي در ذهنم وضعيت را با ايران مقايس��ه ميكردم .با
خودم فكر ميكردم كه شايد هنوز نگاه توريستي به اين
شهر و مردمانش دارم و ميخواهم همهچيز را عجيب و
غريب و متفاوت جلوه دهم .س��ه سال بعد و در حالي كه
ديگر هيچ چيزي در آن شهر دور باعث تعجبم نميشد
در يكي از كالسهاي درس��يمان كه موضوعش جامعه
هند در گذار بود به مبحث رسانه و تغييراتش رسيديم.
تازه آنجا ب��ود كه متوجه ش��دم در زماني ك��ه تعدادي
از رس��انههاي چاپي بزرگ دنيا نگران كاه��ش تيراژ و
مخاطبانش��ان بودند ،تيراژ روزنامهها در هند در حال
افزايش اس��ت و روزبهروز تعداد مخاطبانش��ان بيشتر
ميش��ود .چاپ روزنامهها به چندين زبان براي ساكنان
ايالتهاي متفاوت ،باال رفتن نرخ باسوادان ،ارزان بودن
قيمت و توزيع پستي روزنامه يكي از داليل اقبال به آن
بود .اس��تادمان توضيح داد كه روزنامههاي معتبر كه در
سراسر هند توزيع و منتشر ميش��وند ،عالوه بر چاپ به
زبانهاي ايالتهاي مختل��ف ،در محت��واي روزنامه از

جمله در اولويتبندي اخبار ،تعييراتي ميدهند و از همه
مهمتر اينكه با توجه به سطح س��واد افراد در هر ايالت،
گزارشها و تحليلهاي روزنامه اصلي به زبان س��ادهتر
و همهفهمتري نوش��ته ميش��وند و البته روزنامههاي
زيادي هم در حوزه ايالتي و ب��ه زبان همان ايالت چاپ و
منتشر ميشدند .حاال ديگر جواب سوالم را گرفته بودم.
ميدانستم كه فرد فقير زاغهنشين با ميزان سواد اندكش
الزم نيس��ت س��اعتها وقت صرف كند تا معني برخي
كلمات و جملهها را در س��رمقالهها و تحليلها بداند در
حالي كه حتي خود ما روزنامهنگارها در ايران مجبوريم
براي درك برخي تحليلها و سرمقاالت به انواع و اقسام
سيستمهايرمزگشاييمتوسلشويم!
در سال  2017پيمايش��ي درباره خوانندگان روزنامهها
در هند اجرا ش��د كه نتايجش در ابتداي س��ال 2018
منتش��ر ش��د .در اين پيمايش320 ،هزار خانوار در يك
سال مورد مطالعه قرار گرفتند .اين پيمايش بزرگترين
ارزيابياي است كه در زمينه تعداد خوانندگان نشريات
در سطح جهان صورت گرفته است .نتايج اين پيمايش
نش��ان ميدهد كه 39درصد از هنديه��اي باالي 12
س��ال روزنامه ميخوانن��د .تعداد خوانن��دگان روزنامه
در چهارس��ال گذش��ته در هند 9درصد افزايش يافته
اس��ت .در اين ميان ،تع��داد خوانن��دگان روزنامههاي
انگليس��يزبان نسبت به چهار س��ال گذشته 10درصد
افزايش يافته است .بيشترين افزايش تعداد خوانندگان
روزنامهها مرب��وط به زب��ان اوريا (زبان غال��ب در ايالت
اوريسا در شرق هند) است كه 83درصد نسبت به سال
 2014افزايش يافته است.
بد نيس��ت نگاهي به تع��داد خوانندگان چن��د روزنامه
هندي بيندازيم تا متوجه تفاوت كلمه «كثيراالنتشار»
در روزنامههاي هندي و ايراني شويم .جمعيت ميلياردي
هند را بهانه نكنيم و اين را هم در نظ��ر بگيريم كه بايد
31ميليون ايراني (با احتس��اب جمعي��ت 80ميليون
نفري) روزنامه بخوانن��د تا از لحاظ آم��اري با هند برابر
شويم.
«دينيك جاگ��ران» پرمخاطبتري��ن روزنام ه هندي
اس��ت كه به زبان هندي هم منتش��ر ميش��ود و تعداد
خوانندگانش در يك ماه 70ميليون و 377هزار نفر بوده
است .پرمخاطبترين روزنامه انگليسيزبان در هند هم
«تايمز آف اينديا» است كه تعداد خوانندگانش در يك
ماه13،ميليون و47هزار نفر است.
«هيندوس��تان» دومي��ن روزنام��ه پرمخاطب هندي
اس��ت با تعداد مخاطب��ان 52ميلي��ون و 397هزار نفر
در م��اه و س��ومين روزنامه ه��م «امار اوجاال» اس��ت با
تعداد 46ميليون و 94هزار نف��ر در ماه .دهمين روزنامه
پرمخاطب هندي «پراب��ات خبر» با تع��داد مخاطبان
13ميليون و  4هزار و  929نفر در ماه است و بيستمين
روزنامه9ميليون و623هزار نفر خواننده در ماه دارد.

سنتي كه به فرهنگ خواندن روزنامه تبديل شد

براي فه��م اينكه چ��را روزنامهها
هنوز ه��م در هند نق��ش پررنگ
خودشان را دارند ،بايد يك مقدار
به قبل از اس��تقالل هندوس��تان
برگردي��م .در آن دوره (ح��دود
پيرمحمدمالزهي  )1820زبان فارسي زبان رسمي
هند ب��ود و مطبوعات به ش��كل
امروزي ،در آن زمان به زبان فارس��ي شكل گرفتند .بعد
از اينكه انگليس آمد و قانوني تحت عنوان ش��ماره  29را
گذاش��ت كه تحت عنوان آن زبان رس��مي از فارسي به
انگليسي تغيير پيدا كرد ،انگليسيها س��عي كردند كه
زبانهاي ديگر را كم و بي��ش از بين برده و فرهنگ و زبان
خودش��ان را مس��لط كنند .اتفاقي كه افتاد اين بود كه از
آنجايي كه مسلمانان هند حاكميت را در اختيار داشتند،
نسبت به زبان انگليس��ي و جايگزيني آن با زبان فارسي
واكنشمنفينشاندادند.بخشيازنخبگانهندومذهب
از اين استقبال كردند ولي مس��لماناني كه حاكم بودند،
با اين موضوع مش��كل پيدا كردند و در نتيجه هرچند كه
تعداد روزنامههايي كه محدود بود ،افكار عمومي به طرف
روزنامههايي كه در آن زمان منتشر ميشد ،كشيده شد.
در هر حال اين تدابيري كه كس��اني كه مطبوعات را در
هندوستانبنيانگذاريكردهبودند،عمدتاكسانيبودندكه
مثل «ميرزا صالح شيرازي» يا «جمالالدين اسدآبادي»
يا ريش��ه ايراني داش��تند ،يا كس��اني بودند كه در مقابل
فرهنگانگليسيقصدمقاومتداشتند.چونجامعههند،
جامعهاي فقير بود ،كساني كه روزنامه منتشر ميكردند
از همان زمان ش��يوهاي را به كار بردند و از منابع ديگري
استفاده ميكردند و حتي روزنامهها را مجاني به خانههاي
مردم ميفرس��تادند .هدفش��ان هم اين بود كه درباره
وضعيت كشورشان به مردم اطالعرساني كنند .اين سنت
خيلي در هند سنت مثبتي شد به اين دليل كه مردم براي
اينكه با سياس��تهاي انگليس مقابله كنند ،به زبانهاي
خودشان روزنامه منتشر كردند و مطبوعاتي شكل گرفت
كه اهداف و نيات اس��تقاللطلبانه را پيگي��ري ميكرد.
االن در شرايط كنوني هم همان سنت ادامه پيدا ميكند.

حتي در آن زمان روزنامههاي فارس��يزباني كه به ايران
ميآمدند ،مجاني ارسال ميشد .خودشان هزينه را تقبل
ميكردند اما ميفرستادند براي اينكه ديدگاه خودشان
را اعالم كنند .اين نكتهاي اس��ت كه به لح��اظ تاريخي
اش��تياق هنديها براي مطالعه و كش��ف خبر را نش��ان
ميدهد .مس��اله دوم هم اين بود كه چون در هندوستان
تكثر قومي و تكثر زباني هست ،هركدام از قوميتها براي
اينكهازرقابتباهمعقبنيفتند،شروعكردندبهزبانهاي
محلي خودشان روزنامه درآوردند در نتيجه دو اتفاق مهم
افتاد :يكي اينكه روزنامهها بر حس��ب زبان قومي رش��د
كردند و يكي اينكه بر حسب مناطق قومي و ايالتها .به
همين دليل است كه االن شما ميبينيد چيزي در حدود
 60هزار روزنامه و مجله و اين جور چيزها در هند منتشر
ميش��ود 30 .زبان محلي در هند وجود دارد كه هر كدام
چندين روزنامه و نشريه منتشر ميكنند .اما در كنار اين
سه زبان اصلي مطرح شد؛ يكي انگليسي كه روزنامههاي
معتبر و سراسري به اين زبان چاپ ميشود ،يكي زبان اردو
كه سعي كردند به زبان خودش��ان روزنامههاي خودشان
را درآورند اما يكسري روزنامهها هستند كه براي امتها
و مذاهب خ��اص درميآيند .به همين دليل آن س��نتي
كه ش��كل گرفته و روزنامهها را به خانهها ميفرستادند و
حتي مجاني توزيع ميكردند ،ادامه پيدا كرد .همين االن
هم قيمت روزنامههاي هند نسبت به بيشتر كشورهاي
دنيا پايين است .به لحاظ تيراژ ،بيشترين تيراژ روزنامه به
زبان انگليسي را در هندوستان دارند .عمدتا هم از آگهي
و كمكهاي خارجي براي درآمدشان كمك ميگيرند و
بههميندليلهمخيليوقتهامجانيهستندوهركسي
ميخواهد روزنامه را برميدارد و مطالعه ميكند .بنابراين
نيازي نيست قيمت روزنامهها طوري باشد كه آنها درآمد
روزنامهشان را از طريق قيمت و فروشش به دست بياورند.
البته بخشي از جامعه كه وضعيت اقتصادي خوبي دارد ،به
شكل آبونه ساالنه و ماهانه روزنامه را دريافت ميكنند اما
در مجموع قيمتها هم خيلي باال نيست كه مردم قدرت
خريدنداشتهباشند.
تحليلگرمسائلشبهقارههند

كارنامه
گ�روه اجتماع�ي| ج��دا از آن تصوي��ر خيالانگيز
طاووسهاي خرامان و ببرهاي بنگال و فيلهاي عظيم،
هند در دوران مدرن هم همچنان سرزمين جادو است؛
جادويي ك��ه روزنامهن��گاران و صاحب��ان مطبوعات را
مجذوب خود كرده اس��ت .در دوراني كه بحران گريبان
بزرگتري��ن مطبوع��ات و نش��ريات جه��ان را گرفته،
هند همچنان بهش��ت مطبوعات اس��ت .امسال نشريه
اكونوميس��ت اعالم كرد كه تعداد تيراژ كل روزنامههاي
موجود در اين كش��ور به بيش از  285ميليون نس��خه
رسيده است .بازار آگهيها و فروش داغ است ،روزنامهها
در اين كشور واقعا زنده هستند .تاريخ چاپ روزنامههاي
انگليسي زبان در هند به س��ال  1780برميگردد يعني
زماني كه جيمز آگوس��توس هيك��ي روزنامه «هيكي
بنگال گزت» را منتشر كرد .بعد موجي به دنبال آن آمد
و روزنامههاي ديگري از جمله اينديا گزت ،كلكتهگزت،
مدراس كورير و بمبئي هرالد از راه رسيدند .تمامي اين
روزنامهها توسط افسران انگليسي و تاجران كمپاني هند
شرقي تاسيس شدند .س��ال  1838توسط بهادر نارايان
ديناناث ولكار منتشر شد ،نشريهاي كه سه بار در هفته

روزنامههاي هند چگونه در اوج ماندهاند

شكوفايي در اوج بحران
به چاپ ميرسيد ،نش��ريهاي كه خيلي زود با استقبال
عمومي مواجه شد و بعد كار انتشار روزانهاش را آغاز كرد.
روزنامه را  22سال بعد سردبير انگليسي آن به نام رابرت
نايت خريد .در سالها و دههها و قرنهاي بعد اين نشريه
شكل و ش��مايل و مالكيتش را بارها عوض كرد تا امروز
كه به عنوان مشهورترين روزنامه هند شناخته ميشود:
تايمز آو اينديا .ماج��راي «تايمز آو اينديا» تنها حكايت
يكي از نش��ريات اين كش��ور اس��ت كه شكوفاييشان
در عص��ر كمرمق ش��دن مطبوعات در سراس��ر جهان
مايه شگفتي اس��ت .بيش از  82هزار روزنامه در هند به
چاپ ميرسند و اس��تعداد باالي مردم اين كشور براي
روزنامهخواني خيليها را به ش��گفتي واداشته است .از
جمله نشريه اكونوميست كه س��ال  2016گزارشي در
خصوص علت موفقيت مطبوعات در هند نوش��ت« :در

س��ال گذش��ته صنعت روزنامه در هند  8درصد رش��د
داشت .در ساير كش��ورها ميزان فروش و درآمد حاصل
از آگهي در ح��ال كاهش اس��ت .موسس��ه تحقيقاتي
اندرس ،فع��ال در حوزه تحليل داده تخمين زده اس��ت
كه درآمد حاص��ل از آگهيهاي روزنامهه��ا در بريتانيا
بين سال  2014تا آخر  2018بيش از يك سوم سقوط
ميكند در حالي كه در هند مي��زان درآمد روزنامهها از
ي  43درصد كل درآمد شركتها و موسسات
محل آگه 
را دربرميگي��رد ».موسس��ه اندرس اعالم كرده اس��ت
كه در فاصله س��الهاي  2010تا  2014درآمد حاصل
از آگهي در هند  40درصد افزايش داش��ته اس��ت .اين
موضوع تاحدي دليل قيمت پايين اشتراك ساالنه برخي
روزنامههاي اين كش��ور را توضح ميدهد؛ روزنامههايي
كه بعضا براي اشتراك س��االنه مبلغي در حدود  6دالر

است ،تقريبا معادل قيمت نس��خه روز يكشنبه روزنامه
نيوي��ورك تايمز .بخش مهمي از ش��كوفايي مطبوعات
هند مديون حضور پررنگ نشريات محلي و به زبانهاي
گوناگون اس��ت .طب��ق آماري ك��ه دفتر حسابرس��ي
انتشارات در هند اعالم كرده است ،در ميان  10روزنامه
اول پرفروش در اين كشور تنها دو روزنامه انگليسيزبان
حضور دارند و باقي به زبانهاي هندي ،تاميلي و ...منتشر
ميشوند .از نظر اكونوميس��ت ،افزايش نرخ سواد در اين
كشور و پرداختن مناس��ب به موضوعات بومي و محلي
سبب ش��ده تا روزنامههاي منطقهاي فروش پايدار و رو
به افزايشي داشته باشند .نكته ديگري كه اين نشريه به
آن اشاره كرده اس��ت نكته جالبي است ،به نظر ميرسد
برخالف جريان غالب در مطبوعات جهان ،يكي از داليل
موفقيت روزنامههاي چاپي اين اس��ت كه نس��خههاي

آنالين آنها نتوانس��تند نظر بيش از  400ميليون كاربر
اينترنت در هن��د را به خود جذب كنن��د و براي همين
همچنان نسخههاي كاغذي مش��تري بيشتري دارند.
روزنامهها هم البت��ه براي كمكردن از هزينهها دس��ت
به كارهاي متنوع��ي ميزنند ،اكونوميس��ت به عنوان
مثال نوشته اس��ت« :لوكمات كه يكي از پرفروشترين
روزنامهها به زبان مراتي است در چاپخانهاش نسخههاي
روزنامه رقيبش يعني ماهاراشترا تايمز منتشر ميكند.
روزنامهه��اي بس��ياري هم در قب��ال مبلغ��ي اندك با
كارآفرينان در روستاها و شهرهاي كوچك تعامل برقرار
ميكنند تا مس��ووليت توزي��ع روزنامهش��ان را در اين
مناطق برعهده گيرند .از سوي ديگر مشتريان روزنامهها
هم اين زيركي را دارند كه بعدتر نسخههاي جمعآوري
شده را به دالالن كاغذ باطله بفروشند و سودي به جيب
بزنند ».روزنامهها ب��ه داليلي كه گفته ش��د و حتما به
داليل ناگفته ديگر در تا روپ��ود جامعه هند تنيدهاند ،به
نظر ميرسد كه پيوست اقتصادي و فرهنگي مطبوعات
با جامعه با بحرانهاي موجود جهاني حاصل از وضعيت
اقتصاديوسيطرهاينترنتمتزلزلنميشود.

نامروزنامه:دينيكجاگران
زبانانتشار:هندي
متوسط فروش (جوالي تا دسامبر:)2017
4.367.541

نامروزنامه:دينيكبيهاسكار
زبانانتشار:هندي
متوسط فروش (جوالي تا دسامبر:)2017
3.881.140

نام روزنامه  :تايمز آو اينديا
زبانانتشار:انگليسي
متوسط فروش (جوالي تا دسامبر:)2017
3.198.449

نامروزنامه:هندوستان
زبانانتشار:هندي
متوسط فروش (جوالي تا دسامبر:)2017
2.763.623

نام روزنامه  :امر آجاال
زبانانتشار:هندي
متوسط فروش (جوالي تا دسامبر:)2017
2.711.504

نامروزنامه:ماالياالمانوراما
زبانانتشار:ماالیالم
متوسط فروش (جوالي تا دسامبر:)2017
2.411.402

نام روزنامه  :اينادو
زبانانتشار:تِلوگو
متوسط فروش (جوالي تا دسامبر:)2017
1.842.624

نامروزنامه:راجستانپاتريكا
زبانانتشار:هندي
متوسط فروش (جوالي تا دسامبر:)2017
1.751.847

نامروزنامه:ديليتانتي
زبانانتشار:تاميل
متوسط فروش (جوالي تا دسامبر:)2017
1.571.782

نام روزنامه  :هندو
زبانانتشار:انگليسي
متوسط فروش (جوالي تا دسامبر:)2017
1.548.660

