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دميباقدما

ارز گرفتن و درز گرفتن

که اسمش شود منتشر توی لیست

نماند برایش دگر آبرو

کندجایپنهانشدنجستجو

بگویندایشانگرفتهاستارز

ولی دیگران را بگیرند درز

بگوید گرفتم چو آنها دالر
کند بغض و گوید به خود بیخیال

متن در حاشيه
كاوه فوالدينسب

عليه فساد ،براي فساد

نق��د ،ه��م روح پديدهها
را ج�لا ميده��د و ه��م
جسمش��ان را .در زمان��ه
ما تص��ور جامع��ه بدون
نقد كموبي��ش غيرممكن
اس��ت .در غي��اب نق��د و
نقادي فس��اد فراگير ميش��ود و چ��ه خطري
باالتر از اين؟ اما اين هم هست كه نبايد نقد را
با نق اش��تباه گرفت .نقد كردن يك چيز است،
نق زدن يك چيز ديگر .نقد مصالحي را در نظر
ميگيرد و رو به س��وي تعالي دارد ،نق زدن اما
كاري اس��ت معموال فقط ب��راي خالي نبودن
عريضه.
باالتر از اينه��ا اما ،دفاع از كي��ان نقد و نقادي
اس��ت .در ذات نقد ميل به اصالح نهفته است
و تصور يا توقع عمومي از كس��ي كه دس��ت به
نقد ميزند ،اين است كه مصلح باشد .متاسفانه
گروه يا قش��ر اجتماعي -ش��ايد -جديدي در
ايران ش��كل گرفته كه هدف��ش از نقد ،اصالح
نيست؛ يافتن دس��تاويز و توجيهي براي عمل
فسادآميز خودش است .بعضيها صبح تا شب
مشغول حرف زدن درباره فساد دانهدرشتها
هس��تند ،كه اتفاقا در ذات خودش امري الزم
است؛ همان كه روح و جس��م پديدهها را جال
ميدهد.
تا اينج��اي كار اي��رادي ك��ه ن��دارد ،هيچ،
درس��ت و حيات��ي و الزم ه��م هس��ت .ايراد
آنجاس��ت كه بعضي از همينها (همين گروه
يا قش��ر اجتماعي جديدي كه گفتم) ،در صف
اول خريد و احتكار س��كه و ارز ميايستند ،تا
جايي كه دستش��ان برس��د از ران��ت و رابطه
اس��تفاده ميكنن��د ،از مناب��ع ارز مس��افرتي
سوءاس��تفاده ميكنند (ارز مس��افرتياي كه
يارانهاش از منابع عمومي اس��ت و منطقا براي
س��فرهاي تفريحي ش��هروندان نباي��د هزينه
ش��ود؛ بلكه بايد به س��فرهاي حيات��ي و الزم
مث��ل س��فرهاي درمان��ي اختص��اص يابد) و
غيره.
اخيرا به يكي از اين دوس��تان گفت��م «تو كه
مدام از فس��اد دانهدرش��تها ح��رف ميزني،
درس��ته از ارز مس��افرتي اس��تفاده كني براي
عش��قوحال؟ و بدتر :اينكه بب��ري مازادش رو
تو بازار آزاد بفروشي؟» سوال دوم را بيجواب
گذاشت و در جواب سوال اول گفت «يعني من
يه سفر تو سال حق ندارم برم؟» گفتم «خوب
ش��د تو كارمند فالنجا نيستي؛ وگرنه هموني
بودي كه ميگفت يعني من ي��ه مازراتي حق
ندارم داشته باشم؟»
گفتوگويمان چندان پايان خوشي نداشت؛
چ��ون او توق��ع نداش��ت رفتار فس��ادآميزش
اينط��ور زير تيغ نقد ق��رار بگي��رد و او را كنار
كس��اني قرار ده��د كه م��دام دارد نقدش��ان
ميكند .خيالش پيش خ��ودش راحت بود كه
چ��ون در جاهاي ديگ��ر فس��ادهايي بزرگتر
رخ ميدهد ،فس��اد -به نظر خودش -كوچك
او ،نهتنها اهميتي ندارد كه اصال حق اوس��ت!
غافل از اينكه فساد ،فساد اس��ت و آدم فاسد،
آدم فاسد.
خط��ر اين گ��روه اجتماع��ي ك��ه بياخالقي
را در جامع��ه عموم��ي ميكنن��د ،كمت��ر از
دانهدرشتها نيس��ت (آنها تعدادشان كمتر و
فسادهايشان بزرگتر است و اينها فسادشان
كوچكت��ر و تعدادش��ان زي��اد)؛ گروهي كه
مدام عليه فساد دانهدرش��تها حرف ميزند،
تا توجيهي براي فس��ادهايي در اندازه توانش
دس��توپا كند .كاري كه اين گ��روه ميكند،
نقد نيست ،تجاوز به س��اخت نقد است :حرف
زدن عليه فس��ادهاي بزرگ ،براي موجهسازي
فسادهاي كوچك.
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آنچنان كه بوديم
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چرا من شدم خوار و بیاعتبار
روم بعد از این توی کار ریال

آييننامه اخالقحرفهايروزنامهاعتمادرادرسايتبخوانيد

ليلي گلستان ،همراه هميشگي اهالي مطبوعات
است .سالهاي س��ال اس��ت كه در مطبوعات
ايران قلم ميزند و نوشتههايش براي مخاطبان ايراني جذاب
و خواندني است .به تازگي كتاب «آنچنان كه بوديم» گلستان
با همين نوشتههاي منتشر ش��ده است .كتابي كه گلستان در
چند خط كوتاه اين توضي��ح را درباره آن نوش��ته« :تا آنجا كه
ميدانم اولين نوش��تهام در مطبوعات جوابيهاي بود به اوريانا
فاالچي كه براي مصاحبه با ش��اه به ايران آمده بود .متاسفانه

روشناييهاي شب
حسنلطفي

طعم گيالس
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پيدايش نكردم ،پس در اين كتاب نيامد .اما از همان وقت يك
كيسهنايلونيداشتمكههرآنچهدرموردكتابهايم،گالرياميا
نوشتههاي خودم در مطبوعات آمده بود ،ميبريدم و در كيسه
ميانداختم .يك كيسه شد دو كيسه و بعد سه كيسه و بعد پنج
كيسه .بعد از سالها رفتم سراغ كيسهها ،يك به يك را گشودم
و از ميان آنها انتخاب كردم .در ميان اين نوش��تهها ،چندتايي
برايم عزيزترند .»...جشن رونمايي اين كتاب فردا در شهركتاب
دانشگاهودرساعت 6بعدازظهرآغازميشود.
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از وقتي فيلم طعم گيالس
س��اخته زندهي��اد عباس
كيارس��تمي را تماش��ا
ك��ردهام ،گيالسه��اي
اهدايي دوس��ت الموتيام
را ب��ا ل��ذت بيش��تري
ميخ��ورم .انگار با اين فيلم م��زه گيالسهايش
برايم دلچس��بتر شده اس��ت .گيالسهايي كه
برايم نشانه زندگي اس��ت .شايد به همين خاطر
وقتي خبر بيرون رفتن عباس كيارس��تمي را از
دنياي آدمه��اي زنده ش��نيدم ،در عين اندوهي
كه داشتم به ياد گيالسها و توتهايي افتادم كه
در زمان حيات ،روي دهانش نشسته و حالش را
بهتر كردهاند (اميدوارم اين خيال درست و تعداد
توتها و گيالسهاي خوش��مزه زندگيش زياد
باشد ).امس��ال وقتي خبر كمآبي و سرمازدگي
درختان باغ گيالس دوس��تم را ش��نيدم ،خيال
كردم از گيالسهاي اهدايي او خبري نميشود.
گيالسهايي كه او وقت برداشت بخشي از آنها را
داخل سبد ميريخت و به عنوان تحفه به در خانه
دوستان گرمابه و گلس��تانش ،خانه سالمندان و
محل نگهداري كودكان بيسرپناه ميبرد .وقتي
برخالف تصورم سر و كله او با سبد پر از گيالسش
پيدا شد با اين خيال كه هر چه داشته را براي من
آورده از او خواس��تم تا گيالسها را براي ديگران
و خانه س��المندان ببرد .خندي��د و گفت نگران
نباش هيچك��س فراموش نش��ده .تعجبم را كه
ديد با شرم و حيا گفت :اول از همه بايد به انتظار
ش��ما جواب ميدادم ،سهم ش��ما تا من زندهام،
كم و زياد محفوظ اس��ت .خيال كردم منظورش
از شما ،من و دوستان ديگرش هستيم .دل رفت
پي خانه سالمندان و بچههاي بيسرپرست .انگار
فكرم را خوانده باش��د گفت :البته سهم اصلي را
هميشه براي اهالي خانه س��المندان و بچههاي
بيسرپرست ميگذارم .با خودم گفتم چه خوب.
انگار رفيقم خوب فهميده كه آنها طعم گيالس را
بهترحسميكنند.

وقتي در س��نتپترزبورگ ي��ا لنينگراد قدم
ميزنيد ،مثل اين اس��ت كه در البالي كتاب
تاريخ روسيه قدم ميزنيد .خيابان نفسكي،
جايي ك��ه روزي گوگول و داستايوفس��كي
و خيليه��اي ديگر آنجا زندگ��ي ميكردند
حاال تبديل به خياباني توريس��تي شده كه
توريستهاآنجا قدم ميزنند.
جرم��ي هايز ،س��وئدي اس��ت و اي��ن روزه��ا در محل فنفس��ت
س��نتپترزبورگ فعاليت ميكند .محل��ي كه طرف��داران فوتبال
ميتوانند به آنج��ا بروند و عالوه ب��ر برنامههاي زيبا و كنس��رتها،
فوتبالها را از تلويزيونهاي بزرگ تماش��ا كنند .محل فنفس��ت
سنتپترزبورگ در نزديكيهاي كليس��اي منجي در خون ريخته
است .جرمي اينجا به عنوان راهنما به مردم كمك ميكند .او پيش از
ايندرشهرهايمختلفروسيهكاركردهاستوحاالچندسالياست
درسنتپترزبورگزندگي ميكند.
چرا اينجا را انتخاب كردهاي؟ «من اولينباري كه به سنتپترزبورگ
آمدم ،عاشق اينجا ش��دم .در حقيقت نميدانستم كه چرا اما هر چه
گذشتبيشترمتوجهشدمكهفضايفرهنگياينشهرشماراعاشق
ميكند .بعد از  ۲س��ال همينجا ازدواج كردم و در سنت پتر زندگي
ميكنم».
درطولاينمدتچهچيزيبيشتربرايتوجذاببوده؟
«حس بينظيري دارد وقتي با بيش��تر از  ۱۶۰مليت از كش��ورهاي
مختلفروبهروميشوي،اينكههمهآمدهاندبراييكهدفمشترك
و آن هم «فوتبال» اس��ت .اينجا خبري از دعواهاي سياسي در اخبار
نيست ،مثل اينكه همه آمدهاند تا چيزهايي را فراموش كنند و فقط
خوشحالباشند،اينمحيطرويهركسيتاثيرميگذارد.منخيلي
ازجاهاازفرهنگواخالقمردمكشورهايديگرچيزهايزياديراياد
گرفتم».از نظر جرمي ،زندگي در روسيه زياد ساده نيست اما جذاب و
چالشي است .بيشك هواي سرد سنت پتر آزاري به او نميرساند اما
ميگويدسنتپترشهرسردياست.
فكرميكنيبعدازجامجهانيدلتبرايكارتتنگميشود؟
«اصال دوست ندارم حتي به آن فكر كنم ،اينقدر سريع ميگذرد و اين
روزهاي خوش تمام ميش��ود كه دلم ميخواهد از تكتك روزهاي
باقي مانده و لحظههايش استفاده كنم .دلم براي كارم و جام جهاني و
اين همه مردم خوب از سرتاسر دنيا تنگ ميشود .من از كره جنوبي و
ژاپنتاهندوراسوآروباآدمديدموبيشكفوقالعادهبود».
جرمي در س��نتپترزبورگ خواهد ماند و به زندگيخ��ودش ادامه
ميدهد،اوقراراستتاپنج،ششماهديگرپدرشود.

در همين حوالي

بهمناسبتدرگذشتمحمدبستهنگار،مرديكهعمريرادرمجاهدتبراياعتاليدينوايرانسركرد

اصالحگري راه بيانتهاي بستهنگار

محمد بس��تهنگار فع��ال ملي و
مذهبي ك��ه در  18تير  1397به
دنبال چند س��ال تحمل بيماري
كليوي دارفان��ي را وداع گفت .او
خود را مي��راثدار تفكر ،جنبش
و حركتي ميدانس��ت كه رش��د
فروزانآصفنخعي
و پيش��رفت را ب��ا تغييردرون��ي
و اس��تمرار آن در جامعه همراه ميديد .حركت از خود
به جامعه ،بهشدت او را بيادعا و نيازمند گوش دادن به
س��خن ديگران كرده بود .من اين منش بزرگوارانه را در
تحريريه «ايران فردا» بارها به نظاره نشس��ته بودم و به
آنهمه بزرگواري غبطه خ��ورده و ميخورم .روحيهاي
كه ميتوانس��ت هم��واره مي��ان بين��ش ،موقعيت و
منافع ،س��وگري مردمي و الهي خود را با تامين عدالت،
برابري و عرفان و آزادي ب��راي مردم حفظ كند .تكامل
اين روحيه ريش��ه در تامالت جواني او داش��ت كه او در
سن  18سالگي به مس��جد هدايت رفت و با آشنايي با
آيتاهلل طالقاني جهتگيريهاي شخصيتي ،سياسي
و مذهبي خود را در چارچوب اس�لام رحماني س��امان
داد .ورود به دانشكده حقوق دانش��گاه تهران ،دستش
را براي فعاليت سياس��ي و مذهبي باز كرد .او خود را از
نس��لهاي وظيفهگراي مصدقي ميديد ك��ه به دنبال
احياي دين و ظرفيتهاي آن در چارچوب عرضي ايران
بودند .اين نگاه از منظر متدولوژي مب��ارزه حركت او و
همراهانش را از ضديت فرعي ،اصالحات ارزي و آزادي

زنان از سوي نگاه س��نتي را به سوي مبارزه با استبداد و
استعمار سوق داد .او هزينههايي كه ميپرداخت از اين
منظر قابل تفسير است؛ حبس ش��دن پس از عضويت
در نهضت آزادي در س��ال  ،1339عضويت در ش��وراي
انجمن اس�لامي دانش��جويان در س��ال  41و مجددا
رفتن به زندان پ��س از  15خ��رداد  42و حبس مجدد
در س��ال  51براي چهارمين بار .پس از انقالب سال 57
حركت انقالبيوني چون او بيش از گذشته ظرافتهاي
خ��اص زمانه خوي��ش را طل��ب ميك��رد .او و يارانش
پس از انقالب ،جريان سوم را ش��كل دادند .جرياني كه
در زمانه تقابل مي��ان براندازان و حامي��ان ميان جنگ
داخلي و خارجي (بر نظام) و حاميان بدون قيد و شرط
نظام (در نظام) به دنبال راه س��ومي بودن��د كه برخود
نيروهاي با نظام ن��ام نهادند .نيروهايي ك��ه براندازي را
نفي ميكردند و در چارچوب اصالحگري ،بقاي كش��ور
و نظام را خ�لاف نيروهاي در نظ��ام ،نه حمايت مطلق،
كه حمايت مش��روط با ايجاد فاصله انتق��ادي و اصالح
امور ذكر ميكردند .نيروهايي كه براس��اس گفتوگو و
سازوكارهاي حزبي ،تحت ش��عار «همه حق دارند ،ولو
برحق نباش��ند» تالش ميكردند چتر سياسي كشور
را با ايجاد انعطاف در سياس��تهاي كالن آن ،به دور از
درگيريه��اي جناحي ،و براس��اس منافع ملي برس��ر
رنگينكمان اقوام و تنوع مذهبي در ايران بگس��ترانند.
بس��تهنگار با خلق آثاري چون «مباني دموكراس��ي»،
«جامعهمدني در حكومت علي»« ،حقوق بشر از منظر

عكسنوشت

انديشمندان»« ،برخورد س��نت و تجدد»« ،حاكميت
مردم از ديدگاه اس�لامي و قرآني» ،تجربه زيسته خود
را در زندان و در محض��ر بزرگاني چون آيتاهلل طالقاني
به تماشا نشسته بود .تالش خستگيناپذير او براساس
اين باور شكل گرفته بود كه تحقق آزادي ،عدالت ،عرقان
و برابري وابسته به نظام فرآيندي اس��ت كه قادر است
تاريخي به صحنه اجتماعي ورود كند و بهطور تاريخي،
تحول الزم ،ض��روري و كاف��ي را ايجاد كن��د .او عالوه
براينكه ياوري ارزش��مند و انديش��مند براي طالقاني،
سحابي ،بازرگان و ديگر نيروهاي ملي و مذهبي بود به
خوبي از محضر آن بزرگان تس��اهل و تسامح نسبت به
دگرانديشان آموخت .به نحوي كه در زندان ستمشاهي
تودهايها و ماركسيستها به عنوان دگرانديشان زمانه،
همواره از آيتاهلل به عنوان روش��نفكري ياد ميكردند
كه مناس��باتش توانمندي همنش��يني و همسخني با

هشتگ روز

كمبود آب شوخي ندارد

زنان ورزشكار ايراني همچنان به مسير سخت و پرتالش خود ادامه ميدهند .مسيري كه روزبهروز هموارتر ميشود و اميدواريها
براي موفقيت ورزش بانوان بيشتر .روز گذشته خبرگزاري ايرنا مجموعه عكسي از مسابقات «دراگون بوت» در انزلي منتشر كرد.
مسابقاتي كه با حضور  60ورزشكار زن انجام شده و برندگان وارد تيم ملي «دراگون بوت» ايران ميشوند .اين مسابقات صبح روز سهشنبه چهره
انزلي را همينطور كه در عكس ميبينيد بيش از پيش زيبا و دوستداشتني كرد.

بحران آب ،همچنان وجود دارد و اهالي توييترفارس��ي ،در كنار تمام
خبرها و حاشيهها ،همچنان حواسش��ان جمع اين بحران است .در
ت تخصيص ارز»« ،مائده هژبري» و
روزهايي كه هشتگهاي «شفافي 
«صداوسيما»همچنانداغاست،هشتگ«بحرانآب»توسطكاربران
فراموش نميشود و اهالي توييتر فارسي درباره اين اتفاق مهم و حياتي
مينويسند .آنچه ميخوانيد ،مجموعهاي از اين توييتها در هشتگ
«آب» و «بحران آب» است:
«كس��ي از آبادان خبر ندارد؟ امروز روز هفتم يا هش��تم است كه آب
ندارند» 10« ،دقيقه دوش گرفتن در اي��ران  100تا  150ليتر آب نياز
داره ،يك كيلو گوش��ت قرمز  30هزار ليتر در فرآيند توليد نياز داره...
ديگه بقيه رو خودتون حس��اب كنين»« ،بحران آب ايران را ميبلعد و
مديريت نامناسب و اشتباه آب ،ايران رو خش��ك و كويري ميكنه»،
«س��ازمان محيط زيس��ت اعالم كرده :متاس��فانه در مجلس شوراي
اسالمي هنوز هيچ تغيير نگرشي نسبت به مشكل آب وجود ندارد .مواد
برنامهپنجسالهششمتوسعههماينادعاراثابتميكند.چونبراساس
اين برنامه بايد 11ميلياردمترمكعب آب موجود در كشور مصرف شود
تا در گندم خودكفا ش��ويم»« ،تو ايران امروز م��ا يك بازيگر معمولي
براي مجريگري يك برنامه تلويزيوني  25ميليون تومان ميگيره .اما
پولي براي تصفيهكننده معمولي يا تانكر آب در نقاط محروم نيست»،
«ميگم بحران آب در راهه ،استفاده رو مراعات كن .ميخنده و ميگه
فعالاستفادهميكنم،هروقتتمومشديهفكريميكنم» 6«،روزيهبار

تمامي نحلههاي فكري را دارد .بس��تهنگار ميدانست
اگر فرهنگ طالقاني همگاني شود ،ايران گذار تاريخي
خودش را برخالف مس��يحيت و كش��تارهايي عظيم
ميان كاتوليكها و پروتستانها به روش مصلحتآميز
طي خواه��د كرد .بيدلي��ل نبود كه در گس��ترش اين
حركت س��ترگ فرهنگي همواره نيروي��ي كليدي در
بزرگداشتهايي انديشمنداني چون شريعتي ،بازرگان،
سحاني و ...بهشمار ميرفت .اگر امروز در ايران داعشي
و هرنوع حركت نصربالرعب ضعيف به نظر ميرس��ند
يكي از عوامل مهم آن حركت بس��تهنگار و نوانديشان
ديني همراه اوست .از اين نظر ايران و ايرانيان مديون او
هستند .بستهنگار از آن دست از نيروهايي است كه آينده
نقش او را بهتر تبيين خواهد كرد .خدايش او را رحمت
نمود كه در تم��ام عمر تالش كرد زندگ��ياش همواره
تجلي قرآن در صحنه باشد.
#بحران_آب

به ما آب ميدن ،سر خريد آب معدني هم امروز دعوا بود»« ،باالخره يه
روزي ميفهميم خشكس��الي و كمبود آب با ما شوخي نداره كه خب،
خيلي دير شده»« ،آقاي سلبريتي كه پول جمع كردي تا هزاران بطري
آب معدني تهيه كني و به خرمشهر بياري ،بهتر نبود با پول جمعآوري
شدهايستگاههايتصفيهآبدرچندنقطهخرمشهراحداثميكردي؟
هم محيطزيس��ت آس��يب نميديد و هم دايمي بود»« ،خبر داريد؟!
بحران آب به روستاهاي مازندران هم رس��يده»« ،از پوست كاكتوس
مددي ديگه« ،» ...دمتون گرم كه انقدر در كمپينهاي بيآبي شركت
ميكنين ،ولي ميشه همين االن يه تك پا برين پشتبوم و شناور كولر
روتنظيمكنيكهآبهدرنره؟»«،ببخشيدوسطغرزدنهاتونمزاحم
ميشم ،ولي هنوز مشكل آب حل نشدهها»« ،اقدام عجيب مسووالن
فارس:مراتعاستانفارسهمزمانبابحرانبيآبيدركشوربهشترهاي
قطري اجاره داده ميشوند»« ،يعني ش��ترهاي قطري آب بخورن ،ما
بيآبي رو تحمل كنيم؟»« ،زياد طول نميكشه اون روزي رو ببينيم كه
بحران اقتصادي تبديل به بحران آب بشه و ديگه كسي نگران هيچي
نباشه بهجز آب»« ،تو فيلم مارمولك كمال تبريزي يه ديالوگ هست
كه ميگه :مشكل امروز ما كمبود آب نيست ،كمبود عقله ...همون»،
«چند ساله داريم درباره كمبود آب ميگيم و كسي هم گوش نداده؟!
چرا بايد هميشه صبر كنيم تا خود مشكل از راه برسه و بهمون نشون
بده؟!» و «جنگلها رو تبديل به ويال و زمين كرديم ،روزبهروز نابودتر.
حاالگرماتشديدشدهوآبهمراحتترازدستميره».
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نگاه آخر
سيدمحمد بهشتي

يكنند
واقعيتيكهرسانههاپنهانم 

زود قضاوت نكنيد .بهسادگي
اعتماد نكنيد .فريب نخوريد.
صبر داشته باشيد چون ماه
چندان پش��ت ابر نميماند.
در اوضاع آش��وب كنوني كه
از در و ديوار خب��ر ميبارد و
در گردابي از آشفتگي غرقمان ميكند بهترين اقدام
شكيبايي است.
هرچند «رس��انه» پل��ي ارتباط��ي مي��ان وقايع و
مخاطبين است و بزرگترين س��رمايهاش اعتماد
مخاطب به اينك��ه وقاي��ع را همانطور كه هس��ت
منعكس ميكند ،ليكن اين بخش��ي از ماجراست.
واقعيت اين است كه هر رس��انه كارفرمايي دارد كه
بنا به منويات او همواره بخش��ي از واقعيات پنهان و
بخشي از آن متورم ميشود .در عين حال بُر ِد رسانه
توفيق در الق��اي اين منويات ب��ه مخاطب در عين
پنهان كردن كارفرماست؛ بهترين حالت وقتي است
كه مخاطبين باور كنند كه خود كارفرماي رسانهاند.
برنامههايي با مضمون «آنچه شما خواستهايد» در
زمره قديميترين راهبرده��ا براي تحقق اين هدف
ب��وده و در همان ح��ال نبض مخاطب را به دس��ت
كارفرما ميداده ت��ا او بفهمد چقدر توانس��ته براي
خود و اهدافش س��رمايه اجتماعي ت��دارك ببيند.
ايبسا رسانهاي كه موقعيتش را متزلزل ديده ناچار
به تدارك برنام ه يا ابراز نظري با وجود ميل كارفرما
ش��ود تا اطمينان مخاطب پايدار بماند .رسانه با هر
چه آشكارتر شدن كارفرما و سلب اعتماد مخاطب،
ميل به بدي ميكند و بدترين وضعيت وقتي است
كه كارفرما خ��ود تبديل به مخاطب ش��ود؛ يعني
متوليان رسانه ناگزير باشند كه دايما خيره به چهره
كارفرما ،رسانه را راهبريكنند تا نكند با وجود ميل او
عكس هدف
قدمي بردارند .در اين وضعيت رسانه ،به ِ
اصلياش ،نبض كارفرما را دس��ت مخاطبين داده و
آنها از روي برنامهها زود ميفهمند كه كارفرما از چه
راضي اس��ت و از چه ناراضي و اميال كارفرما در برابر
چشمانبسياريعريانميشود.
تا اوايل دهه هفتاد شمس��ي تعداد رسانهها در همه
جهان محدود بود و چون ميشد فضاي رسانهاي را
در شرايط قرنطينه اداره كرد ،جلب اعتماد مخاطب
كار دشواري نبود .به سخن ديگر تا اين زمان رسانه
در مقام «م��ن ميدانم» قرار داش��ت و مخاطب در
موقعيت «من نميدانم» و رس��انه با اندك تدابيري
موفق ميش��د مخاطب را متقاعد كند كه چش��م
و گ��وش او در رويداده��اي مختلف اس��ت و ميان
رسانه و مخاطب فاصلهاي نيس��ت .از اينرو بسيار
بودند كسانيكه در تمام عمر به مطالعه يك عنوان
رسانه ،مثال روزنامه اطالعات ،بسنده ميكردند .اما
از دهه هفتاد شمسي به اينس��و ،به علت تحوالت
تكنولوژيك ،اين ش��رايط قرنطين��ه و محدوديت
رسانهاي منتفي شده و تنوع و تعدد رسانهها به شكل
انفجاري افزايش يافته بهطوريكه اگر تا پيش از آن
بايد اراده ميكرديم تا از طريق توس��ل به رسانهاي
پيام��ي را دريافت كنيم امروز ب��ياراده در محاصره
رسانههاييم .اين وضعيت مناسبات مخاطب و رسانه
و كارفرما را دگرگ��ون كرده؛ از س��ويي قرائتهاي
متنوع رس��انهها از رويدادي واحد ،از مرجعيت هر
رسان ه كاسته و رسانه را از مقام «من ميدانم» اخراج
كرده است .پس راه رسانه در جلب اعتماد مخاطب
دشوارتر شده .از سوي ديگر مخاطب دستش براي
اطالع از ي��ك رويداد از زواياي مختلف بازتر ش��ده؛
يعني همه رس��انهها هرقدر هم كه بن��ا بر منويات
كارفرمايشان بخشي از واقعيت را پنهان كنند ،باز
تقاطع پيامهاي رس��انهاي به مخاطب اين امكان را
ميدهد كه بفهمد آن واقعيتي كه هر رسانه بخشي از
آن را پنهان كرده چيست و اين امكان مخاطب را به
وضعيت«منميدانم»بركشيدهاست.
ش��رايط جديد رس��انهها را آرامآرام ب��ه تغيير رويه
واداشته است .طبعا رسانههايي كه سابقهاي بيش از
دهه هفتاد داشتهاند مثل راديو و تلويزيون و نشريات
و ...ديرتر پي به اين تغيير وضعيت ميبرند و نسبت
به رسانههايي چون شبكههاي اجتماعي كه در بستر
جديد متولد شدهاند ،از خود كرختي بيشتري نشان
ميدهند .به همين ميزان مخاطبين نيز رفتهرفته
آموختهاند كه به هيچ رس��انهاي اعتم��اد نكنند و
منتقدانه بنگرند .ليكن ش��ايد آخري��ن گروهي كه
متقاعد به تغيير شوند ،كارفرمايان رسانههاي نسل
قبل باش��ند؛ چرا كه وضعيت جديد تحقق منويات
آنان را موكول به هوش��مندي بيش��تر ميكند .در
هر صورت آنان نيز گري��زي از پذيرش ندارند وگرنه
محكومبهفناخواهندبود.
در رويارويي ب��ا آرايش جديد فضاي رس��انهاي ،بر
مخاطبين واجب اس��ت كه هرچه زودت��ر از انفعال
دربيايند .چراكه رس��انهها از ظرفيته��اي ما براي
فريبخوردن حداكثر بهره را خواهند برد و در عوض
مواجهه سنجيده با رسانه است كه آنها را تبديل به
مزيتي براي آگاهش��دن ميكند .آنچه م��ا به مثابه
مخاطب بايد بياموزيم اين است كه همچون گذشته
به سادگي به فضاي رسانهاي اعتماد نكنيم و بدانيم
ِ
پش��ت آنچه آش��كار ميكند چيزهايي
هر رس��انه
را پنهان كرده اس��ت .در قضاوت ش��كيبا باش��يم و
مطمئن باش��يم كه در وضعيت جديد قرار نيست
ماه ،مدت طوالني پش��ت ابر بمان��د .هرچند صبر
ِ
موقعيت قضاوت ،دشوار است ليكن تحمل
كردن در
شرمساري ناش��ي از داوري نادرست از آن سختتر
اس��ت و در عوض چش��يدن حالوت درك واقعيت
جبراناينسختيراخواهدكرد.

