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در نبود رسانه هاي مقتدر مستقل در ايران
  سمانه جعفرزاده/  به نظر مي رسد، رسانه مستقل بيش از آنكه يك امكان باشد يك 
گرايش است كه رسانه ها با توجه به ميزان پايبندي به اصول حرفه اي، اخالقي و شرايطي كه 
در آن قرار مي گيرند، دچار ضعف و قوت مي شوند. بايد گفت چنانچه مفهوم »استقالل« را 
براي رسانه ها فرض بگيريم بر سر يك طيف آن رسانه هاي حزبي و دولتي قرار دارند كه داراي 
كمترين ميزان استقالل هستند و بر سر طيف ديگر، رسانه هاي خصوصي وجود دارند كه 
داراي بيشترين استقالل هستند. اما همين رسانه هاي خصوصي هم تابع مالكيت، نيروي 
انساني و شرايط سياسي اقتصادي هستند كه در آن فعاليت مي كنند. لذا با اكتساب قبول اين 
فرضيه، به نظر مي رسد استقالل به مفهوم بي طرفي كامل در انتخاب و پردازش و انعكاس 
محتواي اخبار تقريبا دست نيافتني اس��ت ولي اين امكان وجود دارد كه يك رسانه بتواند 
حرفه يي تر و اخالقي تر عمل كند. به عنوان مثال اصل خبر را از تحليل جدا كرده و به مخاطب 
اجازه داد از اصل خبر به شيوه يي حرفه يي مطلع شود و در اين حال تحليل هاي كارشناسي را 
كه خالي از گرايش نيست، نيز داشته و از آن مطلع شود.  در اين ميان تعريف ديگري از مفهوم 
رسانه مستقل ارايه شده و آن اين است كه رسانه مستقل يعني آنكه بدون استفاده از يارانه يا 
تسهيالت و تنها از طريق تك فروشي و اشتراك درآمدزايي داشته باشد اما اين در حالي است 
كه امروزه رسانه ها يا از طريق دولت يا تبليغات تجاري هزينه هاي خود را تامين مي كنند و 
لذا زماني كه رسانه به لحاظ مالي وابسته به بودجه دولتي يا تبليغات تجاري باشد، مجبور 
به انقياد در برابر مراكز قدرت مي شود. اما تاريخ رس��انه در ايران نشان مي دهد »رسانه هاي 
مستقل« ذيل تعاريفي كه گفته شد، به سختي امكان تداوم و نقش آفريني دارند. اينكه فضاي 
رسانه يي در ايران تا چه اندازه از حضور رس��انه هاي خصوصي و مستقل از دولت و قدرت به 
معناي عام بهره برده، جاي تامل دارد. به خوبي مي دانيم عرصه اطالع رساني در كشور ما تاريخ 
پر فراز و نشيبي را طي كرده است. شايد نخستين رسانه خصوصي يا به تعبيري نخستين 
روزنامه نگاري خصوصي در ايران به دنبال سفر ميرزا صالح شيرازي به انگلستان پديد آمد. 
او كه براي آموختن فن ترجمه به اين كشور فرستاده ش��ده بود، اما الفباي روزنامه نگاري را 
فرا گرفت. ميرزا صالح كه به سبب فهم اجتماعي و ش��ناخت از اوضاع دردناك آن روز ايران 
و اعتقادش به بنيادهاي مدنيت جديد به ضرورت انتشار مطبوعات در ايران پي برده پس از 
بازگشت، نشريه يي بي نام كه مشهور به »كاغذ اخبار« شد بنياد نهاد. روزنامه كاغذ اخبار از 
س��ال 1253 ق تا 1256 ق در دوران حكمراني محمد شاه انتش��ار يافت و پس از آن تا آغاز 
دوره ناصري نش��ريه يي در ايران منتشر نش��د. اما مطبوعات داخلي در عهد ناصري دولتي 
بودند و تا دوره مظفري كه گشايشي در فضاي مطبوعاتي به وجود آمد، براي نخستين بار به 
بخش خصوصي مجوز انتشار نشريه ادواري داده شد اما كسي نتوانست مجوز انتشار نشريه 
بگيرد. به طور كلي آنچه پس از فرمان مشروطيت تا انقالب كودتاي 28 مرداد بر مطبوعات و 
روزنامه نگاران گذشت توقيف هاي مكرر مطبوعات به ويژه به امر درباريان و سفارتخانه هاي 
روس و انگليس، تهديد، ارعاب، دستگيري، محاكمه، حبس، ش��الق، و حتي ترور و اعدام 
مطبوعاتيان مخالف و منتقد بود. در 25 سال از فاصله 32 تا 57 نهاد هاي قدرت با استفاده 
از دالرهاي نفتي و تطميع گروهي قليل سعي در جريان سازي در مطبوعات ايران داشت و 
در اين ميان جمعي از روزنامه نگاران براي جلوگيري از استقرار يك ديكتاتوري تمام و كمال، 
مرارت ها كشيدند و رنج ها بردند. اما در زمان بعد از انقالب نيز عرصه اطالع رساني در كشور 
ما بي نصيب از تندبادهاي توقيف نبود. تنها در سال 79 بود كه بيش از 80 روزنامه و نشريه به 
يكباره بسته شدند. دولتي كه به دنبال گشايش فضاي سياسي، اجتماعي و رسانه يي روي 
كار آمد اما در طول حيات آن و بنا به گفته رييس دولتش »هر 9 روز يك بحران داش��ت«.

اما در عرصه اينترنت و فضاي مجازي اين خبرگزاري ايس��نا بود ك��ه در 16 آذر 78 مبدع و 
نخستين خبرگزاري خصوصي در ايران ناميده شد. خبرگزاري كه اگر چه رسانه يي تحت 
پوشش نهاد جهاد دانشگاهي يك نهاد نيمه دولتي اداره مي شد اما مطابق با اساسنامه يي كه 
در بدو تشكيل آن نوشته شد، قرار بود به شيوه هيات امنايي مستقل از نهادهاي دولتي اداره 
شود. اما اين خبرگزاري هم در نهايت عرصه پر فراز و نشيبي را طي 15 سال از فعاليتش طي 
كرد و بي نصيب از تغييرات مكرر مديرانش نماند و به ترتيب كه خبرگزاري هاي ديگري هم پا 
به عرصه گذاشتند و به حيات خود ادامه داده اند ولي وابستگي آنها به يكي از نهادها يا جريانات 
قدرت نتوانست مانع اتخاذ مشي مستقل و بي طرفانه يي نسبت به موضوعات و رويدادهاي 
خبري از سوي آنها شود. بنابراين از يك سو رسانه هاي مستقل )به معناي عام( طي سال هاي 
اخير هزينه هاي سنگيني پرداخته اند. نظير: فيلتر شدن چندين سايت و توقيف روزنامه ها و 

نشريات.
 در مجموع داليلي كه براي عدم توسعه و شكل گيري فضاي رسانه يي مستقل و قدرتمند 

در ايران مي توان برشمرد را به صورت خالصه در موارد زير مي توان بيان كرد: 
- طي سه دهه گذشته، چهره ها، جريانات سياس��ي، جناحي و حزبي همواره از رسانه به 
عنوان يك ابزار و تريبون جهت پيشبرد اهداف خود سود برده اند و به همين علت است كه از 
احزاب و گروه هاي سياسي رسمي نظير حزب جمهوري اسالمي، موتلفه، جبهه مشاركت، 
مجمع روحانيون مب��ارز، جمعيت ايثارگران، كارگ��زاران و... به عن��وان گردانندگان اصلي 
رسانه هاي كشور در برهه هاي مختلف بعد از انقالب ياد مي شود و لذا پيوند رسانه ها با احزاب 
سياسي و نقش و كار كرد سياس��ي كه پيدا مي كردند باعث مي ش��د از نقش حرفه يي خود 
فاصله گرفته و به بلندگوي اين حزب يا آن مجموعه سياسي تبديل شوند. - دليل ديگر اين 
موضوع به كم تحملي مسووالن بر مي گردد. هنگامي كه مسووالن شخصيت حقيقي خود را 
به كليت نظام يا ساختار سياسي پيوند مي زنند آنگاه نقد آنان به معناي انتقاد از كليت ساختار 
سياسي تلقي شده و اين خود مي تواند مانعي براي ادامه حيات يك رسانه مستقل محسوب 
شود. - نبود جامعه مدني مقتدر نيز دليل ديگر اين موضوع است. در نبود جامعه مدني با ثبات 
و قوي، رس��انه هاي خصوصي به طرفه العيني و با هر انگي ممكن است از ميان برداشته شده 
و لذا انتقاد و اعتراض آنان راه به جايي نبرد. - اينكه با آداب گفت وگو و نقد آش��نا نيستيم هم 
تاثير كمي ندارد. به عنوان مثال نه روزنامه نگار اصول نقد را رعايت مي كن��د و قلم را به ناروا 
آغشته مي سازد و نه نقد ش��ونده نيز تحمل و صبوري به خرج مي دهد و هر نقدي را به مثابه 
توهين و تضعيف تلقي مي كند. ضعف سنت نقادي باعث مي شود بسياري در مواجهه با نقدها 
از كوره در روند و هر نقد منصفانه ي��ي هم كه در اين ميان صورت پذي��رد حمل بر توهين و 
اتهام تلقي شده و انتقادات س��ازنده از جانب يك رسانه مستقل نيز تحت شعاع قرار گيرد.  - 
رسانه هاي مستقل در بسياري از نقاط دنيا به بخش اقتصادي مقتدر و مستقل از دولت متكي 
است. حتي در بعضي نقاط اين حوزه خصوصي مقتدر است كه دولت را نيز شكل مي بخشد. 
در همين راستا نبود بخش اقتصادي قوي و مستقل از دولت در ايران باعث مي شود تا رسانه ها 
به احزاب و نهادهاي حكومت وابسته شوند و همين امر به تضعيف آنها منجر مي شود و آنها را 
به رفتن و آمدن دولت وابسته مي كند. - اگرچه استفاده احزاب و گروه هاي سياسي از رسانه به 
عنوان تريبوني براي انتقال ديدگاه هاي خود پديده يي غيرقابل نفي و خدشه است، اما گاه اين 
رسانه ها در قامت رسانه هاي خصوصي در ميان افكار عمومي ظاهر شده اند و با ورود به تمامي 
بخش ها عمال از يك تريبون و ارگان رسمي يك حزب و جريان سياسي، در قالب يك رسانه 
عمومي كه به صورت نامحسوس براي القاي تفكرات حزبي خود در قالب رسانه يي غيرحزبي 
و به ظاهر بي طرف تالش مي كرد، بروز يافتند و از اين رو اس��ت كه چنانچه رسانه خصوصي 
كه وابسته به جريانات سياس��ي هم نبوده اما آن هنگام كه جريان يا گروهي را مورد نقد قرار 
مي داده متهم به دفاع از جريان مقابل مي شده است.  - علت ديگري كه مي توان نام برد، نوپا 
بودن جريان رسانه يي مستقل در ايران است، ش��رايطي كه براي شكل گيري و تداوم حيات 
رسانه هاي خصوصي در دوره هاي گذشته با وابستگي مستقيم و غيرمستقيم دست اندركاران 
رسانه يي به نهاد قدرت بي معنا مي كرد و در عرصه فعلي هم با شيوه عملكرد شخصيت ها و 
جريانات سياسي چندان مجال حضور نيافته اند.  - در اين حال به نظر مي رسد از مهم ترين 
موانع وجود رسانه هاي مستقل و قدرتمند در فضاي كنوني جامعه ما، تاثير شرايط سياسي، 
وضعيت اقتصادي، آموزشي و فرهنگي كشور است. اينكه در برهه هايي از تاريخ كه فضا براي 
رشد كمي و كيفي رسانه ها فراهم مي شده افراد دلس��وز و دغدغه مند رسانه يي نيز فرصت 
ظهور و بروز مي يافتند و زمان هايي كه عرصه ها به نوعي براي فعاالن سياسي و فكري تنگ 
مي شده رسانه هاي خصوصي نيز ضعيف و نحيف مي شده اند و فضايي براي عرض اندام آنها 
باقي نمي مانده است.  - و در آخر شايد مهم ترين دليل عدم توسعه رسانه هاي مستقل در ايران 
را در عدم پذيرش اين امر از سوي مسووالن، افراد ذي نفوذ و برخي جريانات سياسي دانست 
كه ايران يك جامعه  متكثر و متنوعي است كه از قبل گوناگوني در قوميت، جريانات مذهبي و 
هويتي؛ عقايد، ديدگاه ها و خوانش هاي فكري متفاوت و بعضا متقابلي را هم شكل داده است 
و در برهه هاي مختلف، زماني كه برخي از اين خوانش هاي فكري به قدرت رس��يده اند، راه را 
بر ورود و عرضه ديگر فكرها در صحنه ها س��د كرده اند و اين ناشي از عدم پذيرش ديگري به 
مثابه يك باور متفاوت با »ما« به وجود آمده است. باوري كه براي برخي هنوز جا نيفتاده است. 
اينكه بپذيريم ديگراني را در دايره وجودي مان كه اگر چه در قرائت هاي مذهبي، سياسي و 
فرهنگي متفاوتند اما در مجموع مي توانند يك هدف را دنبال كنند و آن فرهنگ پذيرش تكثر، 
تنوع و چند صدايي در جامعه ما است مساله يي كه مي تواند مرهون وجود رسانه هاي مستقل 
مختلفي باشد كه صداها و گرايش هاي متفاوتي دارند و از تركيب اين صداهاي مستقل، جامعه 

رسانه يي چند صدايي را شكل دهند. 
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رسانه
a n d i s h e h @ e t e m a d n e w s p a p e r . i r

گزارش مراسم بزرگداشت نخستين سال درگذشت كاظم معتمدنژاد

معتمدنژاد  و مساله  ارتباطات در ايران
در نخستين س�ال درگذش�ت دكتر كاظم معتمدنژاد پيشگام 
علوم ارتباط�ات در ايران، دانش�كده علوم ارتباطات دانش�گاه 
عالمه طباطبايي كه برخالف آرزوي استاد هنوز هم دانشكده يي 
مس�تقل براي دانش ارتباطات در ايران نش�ده اس�ت، ش�اهد 
برنامه بزرگداش�ت ش�خصيت علمي و اخالقي او ب�ود؛ اويي كه 
فرزانه فروتن روزگار خود بود و ي�اد و تاثيرش بر علوم ارتباطات 
و روزنامه نگاري اي�ران هيچ�گاه فراموش نخواهد ش�د. كاظم 
معتمدن�ژاد در س�ال ۱۳۱۳ در جنوب خراس�ان متولد ش�د. او 
تحصيالت ابتدايي و قسمتي از تحصيالت متوس�طه خود را در 
زادگاهش و قسمت ديگر را در بيرجند و سال شش�م ادبي را در 
دبيرس�تان مروي تهران گذراند. در س�ال ۱۳۳۶ ب�ه اخذ درجه 
ليس�انس و در س�ال ۱۳۳۹ به اخذ درجه دكترا در رشته حقوق 
قضايي از دانش�كده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران نايل 
ش�د. وي در زمان تحصيل در دوره كارشناس�ي، ب�ا مدير وقت 

روزنامه كيهان -كه اس�تاد او نيز بود- رابطه دوستانه يي برقرار 
كرد. وقتي اس�تاد از دانش�جويان دوره دكترا براي همكاري در 
كيهان دعوت كرد، معتمدن�ژاد فرصت را غنيمت ش�مرده و به 
محيط روزنامه وارد شد. ديري نپاييد كه از مترجمي زبان فرانسه، 
به مسووليت گروه خارجي و مقاالت ارتقا يافت. روزنامه كيهان كه 
به روزنامه نگاران تحصيلكرده نياز داشت، براي وي بورسيه يي از 
دولت فرانسه دريافت كرد. معتمدنژاد در دانشگاه سوربن فرانسه 
موفق به اخذ دكترا حقوق و علوم سياسي و نيز دكترا تخصصي 
روزنامه نگاري از انس�تيتوي مطبوعات و علوم نظري دانش�گاه 
پاريس ش�د. معتمدن�ژاد بعدازظه�ر چهارده�م آذر ۱۳۹۲ در 
بيمارستاني در تهران درگذشت و در قطعه نام آوران بهشت  زهرا 
به خاك سپرده شد. آنچه در ادامه مي خوانيد متن خالصه شده 
اظهارات مدعوين و س�خنرانان همايش بزرگداشت او با عنوان 

»معتمدنژاد و مساله ارتباطات« در ايران است... 

 دكتر كاظم معتمدن��ژاد مبدع زمينه هاي 

باقر ساروخاني٭

جديد در ارتباطات بودن��د. تمثيل دانايي 
ويژگ��ي ب��ارز ايش��ان ب��ود. هم��واره در 
جس��ت وجوي خلق، ابداع و پويايي بود. ما 
مديون كسي هستيم كه عمري در خدمت 
علم مخصوصا علوم ارتباط��ات بود. وقتي 
بحث حق��وق ارتباطات پيش آمد ايش��ان 
سرلوحه كار ش��دند. دانشي كه معتمدنژاد 
توليد كرد دانش س��رد، خودخواه و متفرق نب��ود. دانش معتمدنژاد را 
دانش انسان مدار مي دانيم. دانش��ي كه در جست وجوي اين است كه 

ارتباطات انس��اني را تقويت كند. معتمدنژاد در پي آزادي مطبوعات و 
توجه به توس��عه با مطبوعات آزاد بود. او دانش را سرلوحه برهه برهه 
حياتش دانست. او دانش را با انس��انيت آميخت، ميراث او انسان هاي 
بزرگ و فرهيخته يي هس��تند كه ث��روت دانش را ش��كل مي دهند. 
معتمدنژاد يك مدير، عالم و دوست بزرگ بود. ما بايد پنجره هاي جهاني 
را باز كنيم و جه��ان را به ايران بياوريم. م��ا بايد مجله هاي جهاني هم 
داشته باشيم. امروز را روز مقدسي بدانيم و به تاسيس يك مجله جهاني 
بپردازيم. ما بايد ارتباطات را در جهان گس��ترش دهي��م و اميدواريم 

دانشكده مستقل ارتباطات تشكيل شود. 
٭  ا ستاد جامعه شناسي دانشگاه تهران

معتمد نژاد و دانش انسان مدار
مي گوين�����د نواب��������غ تيراندازهايي 

يونس شكرخواه٭

هستند كه به چيزهايي شليك مي كنند كه 
ديگران نمي بينند و درس��ت به هدف هم 
شليك مي كنند. جان مايه معتمد نژاد همين 
است. مساله مهم معتمدنژاد، آموزش نيست 
بلكه تاريخ است. آقاي معتمدنژاد در حيطه 
ارتباطات، تكنولوژي و غيره تاكيدش��ان بر 
تاريخ بود. نوع نگاه شان اساسا راديكال بود. 
در تئوري ارتباطات به دنبال تبيين تئوري ارتباطات و توسعه هستند. 
اما ي��ك متانت ذاتي به دكتر اج��ازه مي داد كه سيس��تمي جلو برود. 

معتمدنژاد را به تابلو خالصه نكنيد. شعارهاي فكري معتمدنژاد را هم 
استخراج كنيد، دكتر مدرسه فكري مي خواهد. غبطه مي خورم كه چرا 
از آقاي دكتر خوب ياد نگرفتم. ما هيچ برجستگي نداريم و شانس بزرگ 
ما اين اس��ت كه ش��اگرد ايش��ان بودي��م و ايش��ان از م��ا آماتورها، 
شخصيت هايي حرفه يي ساخت. مهم ترين ويژگي معتمدنژاد اين بود 
كه نشان داد پيشرفت آسانسوري نيست، بلكه راه  پله مي خواهد. حرف 
آخر اين است كه ما نمي توانيم مثل دكتر شويم، مخصوصا در حوزه وب. 
اگر مي خواهيم به آق��اي دكتر كمك كنيم بهترين راه اين اس��ت كه 

مدرسه فكري ايجاد كنيم. 
٭ استاد دانشگاه

مدرسه فكري معتمدنژاد

 دكت��ر كاظم معتمدن��ژاد، معل��م، مولف و 

محمد مهدي زاده٭

موسس بود و به دانش ارتباطات هويت داد. 
دان��ش ارتباط��ات در اي��ران با اس��م دكتر 
معتمدنژاد گره خورده و با اسم ايشان هويت 
پيدا كرده است. او هميشه معلم بود و هميشه 
خود را معلم معرفي كرد. او ترجيح داد كه در 
كشور خود بماند و به دانشجويان كشور خود 
خدمت كند. ويژگي بارز ديگر معتمدنژاد اين 
بود كه مولف بود و كتاب هاي زيادي را در عرصه هاي مختلف تاليف كرد 

كه اين آثار محل رجوع بسياري از پژوهشگران است. ويژگي سوم ايشان 
اين است كه موس��س بود و به خوبي دريافت كرده بود كه اگر قرار است 
دانش ارتباطات نهادينه شود بايد بسياري از حوزه ها و مراكز تحقيقات 
تاسيس شود. دكتر معتمدنژاد ويژگي هاي بارز اخالقي نيز داشت و از آن 
جمله اين ب��ود كه هيچ وقت نا اميد نمي ش��د. اميدواريم كه تاس��يس 
دانشكده ارتباطات تحقق پيدا كند و اميد داريم كه در سال آينده سالگرد 

دكتر معتمدنژاد را در دانشكده مستقل ارتباطات برگزار كنيم. 
 ٭ مدير گروه علوم ارتباطات 
دانشكده عالمه طباطبايي

معلم مولف
س��ه اليه را باي��د در توج��ه به هر  

بزرگ��ي در نظ��ر گرف��ت؛ س��طح 
عاطفي، س��طح رس��مي و س��طح 
علمي. معتمدنژاد با همه ويژگي ها و 
برجستگي هايي كه داشت بخشي از 
س��رمايه نمادين علوم ارتباطات در 
 ايران اس��ت و مي توان او را گرانيگاه 
دانس��ت.  ارتباط��ات  عل��وم 
دكت��ر  نطق��ي،  دكت��ر  همچ��ون  س��رمايه هايي 

مجي��د تهراني��ان و دكت��ر عل��ي اس��دي س��رمايه هاي 
 نمادي��ن م��ا هس��تند ك��ه باي��د ب��ه نح��و درس��ت از

 آنها استفاده كنيم.
 م��ا ب��ه عن��وان ش��اگردان و خان��واده  معن��وي 
نس��ل  ب��ه  را  معتمدن��ژاد  داري��م  وظيف��ه  او 
بع��دي منتق��ل و در اي��ن انتق��ال باي��د ب��ه نقش 
 س��خت افزار، نرم اف��زار، آم��وزش، پژوه��ش و غيره
٭ استاد دانشگاه عالمه طباطبايي  توجه كنيم.  

سرمايه نمادين علوم ارتباطات در ايران

 به باور م��ن نمي توان به عل��وم ارتباطات 

حسين سليمي٭

ن��گاه مح��دود داش��ت و دان��ش عل��وم 
ارتباط��ات بايد در دانش��گاه هاي مختلف 
آسيب شناس��ي ش��ود چون ما مشكالت 
زيادي در اين بخش داريم. درس��ت است 
كه آق��اي معتمدنژاد دانش��كده و رش��ته 
ارتباطات را تاس��يس كردند ام��ا ما االن 
چيزي را جز تابل��وي ارتباطات نداريم. ما 
اگر مي خواهيم پيشرفت كنيم بايد آس��يب هاي خود را بشناسيم. 

در دانش��گاه عالمه طباطبايي چه به لحاظ هي��ات علمي و چه به 
لحاظ تخصص بس��يار محدوديم و ضرورت دارد كه بتوانيم خود را 
رشد دهيم. ما با وجود اينكه چهره هاي برجسته علمي زيادي را در 
اين ح��وزه داريم ام��ا همچنان نياز ب��ه تخصص بيش��تر داريم. ما 
احتياج به تنوع در تخصص ها را داريم تا دانش��جويان با نگرش ها و 
ديدگاه ه��اي مختلف��ي روب��ه رو ش��وند. از آنجايي ك��ه پاره يي از 
روش هاي ج��دي تحقيقات از حوزه ارتباطات برخاس��ته اس��ت، 
زيبنده نيس��ت كه ما با مش��كل متد در اين رش��ته روبه رو باشيم. 
مش��كل بعدي ما فقدان ارتباطات بين المللي اس��ت. مگر مي شود 

ارتباطات بين الملل در دانشكده ارتباطات، صفر باشد. ما پتانسيل 
اين را داريم كه ميزبان سمينارهاي بزرگ باشيم. در واقع در حلقه 
محدود ما ممكن اس��ت ه��ر اتفاقي بيفت��د اما م��ا نيازمند حضور 
بين المللي هم هس��تيم و بدون حضور بين المللي حلقه ما بس��ته 
خواهد بود. نقص ديگر رش��ته ارتباطات، ضع��ف بعضي كالس ها و 
حوزه هاي آموزش��ي اس��ت كه بايد اي��ن نقص را پيگي��ري كنيم. 
دانش��كده ما قط��ب ارتباطات اس��ت و جالب نيس��ت ك��ه بعضي 
كالس ها مورد انتقاد دانش��جويان باش��د. پس م��ا موظفيم كه در 
كوتاه ترين مدت ممكن آس��يب ها را برطرف كنيم، به خاطر اعتبار 

علمي كه معتمدنژاد بنيان گذاشته است. نكته آخر مشكل اجرايي 
اس��ت و بهانه يي پذيرفته نيس��ت كه دانش��كده ارتباطات تشكيل 
نشود و ان ش��اء اهلل تا سال آينده يك س��اختمان جداگانه براي اين 
دانش��گاه تاس��يس مي كنيم. دانش��كده ارتباطات بايد ساختمان 
جداگانه، كتابخانه يي مس��تقل، كارگاه هاي آموزش��ي و حتي اگر 
بشود خبرگزاري مستقل هم داشته باش��د و اميد من اين است كه 
اس��اتيد به ما كم��ك كنند كه تا س��ال آين��ده بتوانيم دانش��كده 

ارتباطات را تشكيل دهيم. 
٭ رييس دانشگاه عالمه طباطبايي

در نفي محدود شدن دانشكده ارتباطات به »تابلو«

چون بحث اين پنل مساله ارتباطات 

محمدتقي روغني ها٭

از دي��دگاه معتمدن��ژاد ب��ود م��ن 
مراجعه ي��ي ب��ه گفته ه��اي ايش��ان 
داش��تم و نكات مختلفي را درآوردم. 
يك نكت��ه اين اس��ت كه م��ا زماني 
مي توانيم مسائل مربوط به ارتباطات 
را بشناس��يم كه خود را درك كنيم. 
مطالع��ات باي��د انتقادي باش��د تا به 
اهداف خود برس��يم. نكته ديگر اينكه وسايل ارتباط جمعي 

با شرايط كنوني جامعه انطباق ندارند. بحث ارتباطات بحث 
يك جامعه دانشگاهي نيس��ت و ارتباطات جزيي از زندگي 
تك  تك مردم به خصوص در يكي دو دهه اخير اس��ت. براي 
بسياري از مردم موضوع ارتباطات در حد معيشت آنها مهم 
اس��ت. مثال بحث مربوط به وايبر، وات��س آپ، فيس بوك و 
غيره جزي��ي از حيات ما اس��ت و مس��ائل مرب��وط به آن و 
فرهنگ اس��تفاده از آن به ص��ورت روزمره ب��راي جامعه ما 

مطرح است.
 اي��ن امكان��ات حت��ي در ش��هرهاي دور افتاده ه��م مورد 

اس��تفاده اس��ت. براي بس��ياري از م��ردم فيلترينگ مهم 
اس��ت كه آيا باش��د يا نباش��د چ��ون فيلترين��گ جزيي از 
زندگي مردم اس��ت. بح��ث آزادي اطالع��ات بخش مهمي 
از زندگي همه ما ش��ده اس��ت. لذا ش��ناخت اين رسانه ها و 
نحوه بهره ب��رداري و فرهنگ اس��تفاده از آن و بومي كردن 
اس��تفاده از آن بايد در دستور كار مدرس��ان اين حوزه قرار 
بگيرد و اي��ن مجموعه هاي ارتباطاتي باي��د خطوط خود را 
به حوزه سياس��ت انتقال بدهند، وگرنه حوزه سياست براي 
ما اين خط��وط را تعيين مي كنند. يكي از م��واردي كه بايد 

دقت كني��م نح��وه اس��تفاده از خدمات، فرهنگ س��ازي و 
چگونگي كاهش آسيب هاس��ت كه بايد در دستور كار خود 
قرار بدهيم. بايد س��عي كنيم در اين حوزه مش��اركت بين 
دس��تگاهي ايجاد ش��ود و زمينه هايي ايجاد شود كه تمامي 
ابعاد را متناس��ب با شرايط و دنيا و ش��رايط قومي خودمان 
ش��كل دهيم و حاص��ل آن را به ح��وزه سياس��ت، جامعه و 
فرهنگ انتق��ال بدهيم. اين امر باعث مي ش��ود كه از دنياي 

ارتباطات عقب نمانيم. 
٭ مدير مسوول روزنامه ايران

كدهاي ارتباطي معتمد نژاد

نگاه 2

م��ن از س��ال 1381 ت��ا 1389 
اس��تاد  مس��تقيم  دانش��جوي 
كاظم معتمدنژاد بودم. گرچه سال ها 
قبل نيز با مطالع��ه كتاب ها و مقاالت 
ايش��ان ش��اگرد غيرمستقيم ش��ان 
بودم. بهترين دوران زندگي ام، يعني 
دوره كارشناسي ارش��د و دكتري ام 
دانشجوي اس��تاد بودم. محور مطلب 
من ام��روز آموزه هايي اس��ت كه م��ن به عنوان آخرين نس��ل 
دانش��جويانش از ايش��ان در س��ر كالس هايش، از نوشته ها و 

آثارش آموختيم. 

آموزه اول: تبيين آزادي اطالعات و ارتباطات 
 معتمدنژاد به آزادي اطالعات باور داش��ت و به اين موضوع 
به طور مس��تمر در آثار و تاليفات، پژوهش ها و س��خنراني ها، 
مجامع علمي و كالس هاي درس مي پرداخت. وي دسترس��ي 
به اطالعات را حق هر انس��اني مي دانس��ت و همانند استادان 
برجس��ته جهان، از »حق ارتب��اط« و »حق اط��الع« براي هر 
انساني س��خن گفت. منظور اس��تاد از آزادي اطالعات، »حق 
دسترس��ي افراد ب��ه اطالعات واخب��ار موجود در دس��تگاه ها 
و موسس��ات عموم��ي و خصوصي« ب��ود. وي براين ب��اور بود 
كه دولت ن��ه مالك، بلك��ه امانت��دار اطالعات اس��ت و دولت 
باي��د اطالعاتي را كه در اصل متعلق به ش��هروندان اس��ت، در 

اختيارآنها قرار دهد. 

آموزه دوم: تبيين علمي و عملي ضرورت آزادي 
مطبوعات و رسانه ها

اس��تاد كه خود حقوقدان نيز بود، براين ب��اور بود كه پيش 
زمينه ض��روري ب��راي ايفاي نقش ه��اي بني��ادي و حرفه يي 
رس��انه ها، از جمله اطالع رساني ش��فاف و حداكثري و نظارت 
بر محيط سياسي و اجتماعي )نقش ركن چهارم دموكراسي(، 
پذيرفتن، به رس��ميت شناختن، نهادينه ش��دن آزادي بيان و 

مطبوعات اس��ت. ايفاي چنين نقش هايي از رس��انه ها زماني 
انتظار مي رود كه قوانين، آزادي بيان، آزادي اطالعات و آزادي 
رسانه ها را به رس��ميت بشناسند، ازآن پش��تيباني و حمايت 

كنند. 

آموزه سوم: مخالفت با سانسور پيش از انتشار و تبيين 
ضرورت استقرار نظام تعقيبي در حوزه تاسيس و 

اداره رسانه ها
به ب��اور اس��تاد، راه اس��تقرار و توس��عه آزادي رس��انه ها و 
مطبوعات پي��روي از نظ��ام حقوقي تعقيبي اس��ت ن��ه نظام 
پيش��گيرانه. در اين نظام هيچ گونه محدوديت��ي جز در موارد 
استثنايي پيش بيني ش��ده در قوانين، براي تاس��يس و اداره 
مطبوع��ات وج��ود ن��دارد و اف��راد و ش��ركت ها و جمعيت ها 
مي توانند با آزادي كامل يا تنها با تس��ليم اعالم نامه يا تقاضاي 
ثبت نام نشريه، رس��انه، روزنامه ها يا مجله هاي مورد نظر خود 
را منتشر كنند. وي مخالف نظام مطبوعاتي كنوني يعني نظام 
حقوقي پيش��گيرانه و مبتني بر اعطاي مجوز و پروانه انتش��ار 
اس��ت كه راه سانس��ور پيش از انتش��ار و اعطاي مجوز به افراد 

غيرحرفه يي و داراي رانت را باز مي كند. 

آموزه چهارم: تبيين ضرورت فعاليت رسانه هاي 
مستقل، متنوع و كثرت گرا در جامعه ايران

اس��تاد براين باور بود ك��ه در جامع��ه اطالعات��ي كنوني، 
رس��انه هاي موف��ق در جامعه ايران رس��انه هايي هس��تند كه 
داراي استقالل سياس��ي )عدم دخالت دولت در امور رسانه يي 
و سياست هاي رس��انه وسرنوش��ت رس��انه ها و خبرنگاران(، 
اس��تقالل مالي )عدم وابس��تگي مالي از طريق يارانه و آگهي 
و هرگونه كم��ك دولتي(، اس��تقالل محتوايي )از فش��ارهاي 
مختلف( باش��ند و بازنمايي كننده ديدگاه هاي متنوع و متكثر 
و داراي محتواي توسعه گرا و فراگير باش��ند. به عبارتي استاد 
تنوع و تكثر رسانه يي را يك ضرورت جامعه داراي تنوع قومي، 

مذهبي، زباني و فرهنگي مي دانست. 

آموزه پنجم: تبيين مقوله ضرورت استقالل حقوقي 
حرفه روزنامه نگاري 

اس��تاد مدام در مق��االت و مباحث ش��ان، مهم ترين عوامل 
موثر در كارآمدي رس��انه ها و حرفه روزنامه نگاري را تدارك و 
تصويب قوانين و مقررات حقوقي ضروري براي تامين استقالل 

حرفه روزنامه نگاري مي دانست. 
وي ب��رآن ب��ود: همان گونه ك��ه برخي مش��اغل همچون 
پزش��كي، وكال��ت دادگس��تري و معم��اري داراي نظام هاي 
حرفه يي خ��اص هس��تند، بايد ب��ه تدوين مق��ررات حقوقي 
حرفه يي روزنامه نگاران و وضع قوانين و مقررات ضروري براي 

تامين استقالل نظام حاكم براين حرفه در ايران پرداخت. 
معتمدن��ژاد معتقد ب��ود: تجربه كش��ورهاي موفق نش��ان 
مي دهد كه نابساماني ها وناهنجاري هاي مختلف فعاليت هاي 
مطبوعاتي و ارتباطي كه بيش��تر از تزلزل ش��غلي، نااطميناني 
مالي، عدم تامين اقتص��ادي و اجتماعي و همچنين بيم تهديد 
و تعقيب هاي سياس��ي و قضايي ناش��ي مي ش��وند، ب��ا تامين 

استقالل حقوقي حرفه روزنامه نگاري از ميان رفته اند. 
اس��تاد تاكيد مي كرد كه تدوين و تصويب قانون اس��تقالل 
حرفه روزنامه ن��گاري زير بن��اي كارآمدي و عملكرد درس��ت 
رس��انه ها و روزنامه ن��گاران اس��ت. در مقوله اص��ول حقوقي 
اس��تقالل حرفه روزنامه ن��گاري، تعريف قانون��ي روزنامه نگار 
حرفه يي و ش��رايط برخورداري همكاران تحريريه يي رسانه ها 
از صفت روزنامه نگار حرفه ي��ي و چگونگي صدور كارت هويت 
حرفه يي، مقررات حقوقي حاكم بر رواب��ط بين روزنامه نگاران 
و صاحبان و مديران موسس��ات رسانه يي و ش��رايط اشتغال و 
فعاليت روزنامه نگاران و حقوق مادي و معنوي آنان مورد بحث 

قرار مي گيرد. 

آموزه ششم: تبيين مطالعات انتقادي و ضرورت 
روزنامه نگاري انتقادي براي جامعه ايران 

يك��ي از بهتري��ن كالس ه��اي اس��تاد، كالس مطالع��ات 

انتقادي بود. اس��تاد ب��ا تدري��س تئوري ه��اي نظريه پردازان 
برجس��ته مكاتب انتقادي، به م��ا آموخت كه رس��انه ها نبايد 
در خدمت نه��اد قدرت ق��رار گيرن��د و ايدئولوژيك باش��ند. 
اس��تاد »س��واد انتقادي« ما را ايج��اد و تقويت كرد. م��ا را به 

سرچشمه هاي روزنامه نگاري انتقادي برد. 
وي براي��ن ب��اور ب��ود ك��ه نظ��ارت رس��انه يي ب��ا مقوله 
»نقد و انتقاد« همزاد است. به اين سان كه نمي توان بر پديده، 

تصميم وعملكردي نظارت كرد اما از آن انتقاد نكرد. 
وي برآن بود كه رس��انه ها صرفا ثبت كننده وقايع اجتماعي 
نيس��تند بلكه چش��م و گ��وش افكارعموم��ي هس��تند. آنها 
سرس��ختانه خطاها و نواقص و اش��تباهات دولت و سازمان ها 
را پيگيري مي كنند و اين امر احس��اس س��رزندگي و شادابي 
به رس��انه و جامعه مي دهد. اگر ش��هروندان اطالعات ناقصي 
در مورد عملكرد كارگزاران و نهادها داش��ته باش��ند، دولت ها 
احساس مس��ووليتي در قبال آنها نمي كنند و پاسخگوي آنها 

نخواهند بود. 

آموزه هفتم: تبيين جايگاه و نقش روزنامه نگاري 
توسعه و ارتباطات توسعه

استاد پژوهشگر برجس��ته حوزه ارتباطات، روزنامه نگاري و 
توسعه بود. براين باوربود كه نظام هاي رسانه يي و روزنامه ها در 
كشورهاي در حال توس��عه، هر يكي نقشي بي بديل در توسعه 
كش��اورزي و صنعت، س��وادآموزي و آموزش، مردمساالري، 
بهداش��ت و تنظيم خانواده و مقابله با آلودگي محيط زيست، 
توانمندسازي گروه هاي به حاش��يه رانده شده و توسعه پايدار 
عرصه ملي، محلي، س��ازماني ونهادي دارند. وي اعتقاد داشت 
كه حضور فعال روزنامه نگاري توسعه براي بهبود و توانبخشي 

اوضاع اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي مي انجامد.
نگاه اس��تاد به توس��عه و نقش ارتباطات در توسعه درون زا 
بود و كپي كردن و تبعيت از الگوهاي غربي را هرگز در آثارش 

توصيه نكرد. 
٭ پژوهشگر رسانه و مدرس دانشگاه

آموزه هاي استاد معتمدنژاد

منصور ساعي٭

هادي  خانيكي٭


