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است.  رسیده  2 هزار  شماره  به  شهروند  روزنامه  قاضی زاده!   جناب    
»شهروند« تالش کرده بیشتر با رویکرد اجتماعی محتوا تولید کند. اساسا اینکه 
است،  درست  اگر  و  است  درستی  حرف  چقدر  است،  اجتماعی  روزنامه ای 

»شهروند« چقدر این هدف را محقق کرده است؟ 
برای  فیچرنویسی  نام  به  است  شده  چاپ  و  کرده ام  ترجمه  کتابی  اخیرا  من 
نمونه  کتاب  این  که  است  این  بود  جالب  من  برای  که  چیزی  روزنامه نگاران. 
و  معروف تر  فیچرنویسی های  در  مورد  یک  حتی  اما  دارد،  زیادی  گزارش های 
اسم ورسم دارتر در دنیای غرب سوژه های سیاسی یا  بحرانی ندیدم. من فکر می کنم 
بیماری مطبوعات ما پرداختن به موضوعات بحران و شخص محور شدن آنهاست. 
، سفیر یا مدیرعامل فالن  مثال روزنامه ها بیشتر دنبال این هستند که فالن وزیر
باید جریان محور باشند. مثال  شرکت بزرگ چه کرده است، درحالی که روزنامه ها 
آقایی به نام منصوری گوشه ای از دنیا مرده است، اما من در مطبوعات خودمان 
ندیدم که این آدم را معرفی کنند. معرفی نه به این معنا که اسمش فالن است و فالن 
روز به دنیا آمده و... بلکه با خانواده و همکارانش مصاحبه کنند، به هرحال سال ها 
اینجا کار می کرده است. یا کسانی که از ایشان حکم می گرفتند یا پرونده داشتند. در 
مطبوعات به دنبال این چیزها نمی رویم. بعد از  سال 1332 مطبوعات از سیاست 
دور شدند و دلیلش هم داوطلبانه نبود، بلکه مجبور شدند. روزنامه نگاری اصوال 
از آن موقع روزنامه نگاری شد. فروش روزنامه های ما و توجه مردم به آنها از وقتی 
شروع شد که از سیاست کناره گرفتیم. سیاست به معنای بگو مگوهای روزمره 
که البته داغ هستند. مطبوعات رفتند دنبال سینما، به خصوص دنبال حوادث و 
ورزش و زمینه های اینچنینی. روزنامه ها تازه شکل گرفتند و مردم عالقه پیدا کردند. 
در دوره ای که خود ما کار کردیم، مردم مرتب روزنامه ها را دنبال می کردند، ما شماره 
تلفن می دادیم، مردم دائم با ما تماس می گرفتند و موضوع روز انتخاب می کردیم. 
اما در سال های اخیر بحث روزنامه  نگاری ما بیشتر حول این موضوع می چرخد که 
مقام های مسئول چه می گویند و چه کردند. این گونه حرف ها و اینها موضوع مردم 
نیست و اقبال هم نشان نمی دهند.  روزنامه نگاری ما، هم با بحران افکار عمومی 

روبه رو است و هم بحران کاغذ، بحران کرونا هم وضع را بدتر کرده است.
چه  خودشان  تقویت  برای  روزنامه ها  شما  نظر  به  شرایطی  چنین  در    

راهبردی باید در پیش بگیرند؟
 من فکر می کنم چند راه وجود دارد. یکی این است که خودمان را باال بکشیم 
و برای کار سنگینی به نام روزنامه نگاری آماده کنیم. باوری که در دو سه دهه اخیر 
باب شده این است که اگر هیچ جا کار گیر نیاوردی و اگر هیچ تخصصی نداری  و هیچ 
پارتی نداری، برو فالن روزنامه، این وضع باقی مانده توان روزنامه های ما را می گیرد. 
به جز این باید به خواست، سلیقه، گرایش و نیاز مردم نزدیک شویم، کدام روزنامه 
را در ایران می شناسید که برای گروهی از مخاطبان مشخص از قبیل سن، شغل، 

تحصیل و طبقه اقتصادی خاص مطلب تولید کند. 
اول باید دید که یک روزنامه را برای چه کسی منتشر می کنیم. در سال های اخیر 
مجله چلچراغ اگرچه خیلی زمین خورد و بلند شد و رنگ عوض کرد، ولی در دوره هایی 
خوب عمل می کرد، نبض مخاطب خودش را شناخته بود و می دانست برای چه 

کسی منتشرمی شود. من فکر می کنم مهم ترین مسأله شناخت مخاطب و هدف 
است. ما فقط روزنامه چاپ می کنیم تا کسی بخرد یا نخرد. در مطبوعات جامعه هدف 
نداریم و از همه مهم تر باید جامعه باور کند که روزنامه نگاری هم شغلی است و الزم 
است. این اصطالحی که کلیدواژه بزرگان و مدیران ارشد کشور است که می گویند 
رسانه ها شر الزم هستند، این باور باید عوض شود. ما شر الزم نیستیم و جزو 
بایسته های سرزمینی هستیم که می خواهد آینده ای را دنبال کند، نه اینکه روز را 

شب کند.
بهتر  و  شده  تمام  کاغذی  روزنامه  عصر  می گویند  روزها  این  هم  برخی    

است روزنامه ها تبدیل به سایت شوند. چقدر این نگاه را دقیق می دانید؟
زمانی آقایانی به پافشاری بر این باور ایستاده  بودند که چیزی به نام روزنامه را 
برچینند. می گفتند روزنامه ها مزاحمند. ما دو روزنامه می خواهیم که خبرهای ما 
را چاپ کنند و از پیشرفت و اینکه کجا راه کشیدیم و باسواد داریم و... محتویات 
روزنامه ها را تشکیل دهند. اول که ساخت روزنامه با سایت به کلی متفاوت است 
و شکل استفاده از محتوای آنها هم فرق دارد. فرق محتوایی هم دارند، همین االن 
روزنامه مردم در  سال 1337 را می شود پیدا کرد و خواند، اما عکسی که هفته پیش 
منتشر شده است، چطور می توان پیدا کرد؟ از این بگذریم. من سوالی دارم. در 
، لبنان، بولیوی، برزیل و آرژانتین روزنامه ها  کشورهایی مثل ژاپن، پاکستان، مصر
، بهتر و کاراتر از  همه تعطیل شده اند؟ تکنولوژی در فضای مجازی کشور ما واالتر

آمریکاست؟ آیا روزنامه های آمریکایی تعطیل شدند؟
یک مسئول روابط عمومی من را به ناهار دعوت کرد و آلبومی از مصاحبه های 
مدیر خود را در دو سال گذشته ورق زد. گفت این خبرنگاران دور میز را ببین دو 
نفر از آنان در جلسه بعدی تکرارنشدند و دائم نیروهای روزنامه ها تغییر می کند، 
یعنی رسانه تبدیل به نهاد نمی شود. مشکل عمده دیگر قانون مطبوعات است 
که همه نوع صالحیتی برای صاحب امتیاز قائل است، غیر از اینکه این کاره باشد. 
دِر مطبوعات باز است و گر و گر می آیند و از آنجا که کار سخت و مسئولیتی سنگین 
دارد، از آن در می روند بیرون و غالبا مدیر روابط عمومی یا کارمند بانک ها و ... 

می شوند.
که  می دهد  نشان  دیگر  کشورهای  تجربه  که  بگوییم  می توانیم  پس    

روزنامه نگاری کالسیک همچنان با حفظ اصول حرفه ای زنده است؟
نظرم این است که با این فرمان پیش تر هم می شود رفت. در دنیا هرگز فضای 
مجازی، روزنامه را تعطیل نکرده است. ممکن است تعدیل کرده باشد، ولی نکته 
جالب این است که بسیاری از روزنامه ها مثل گاردین اتفاقا از فضای مجازی برای 
هند  روزنامه نگاری  است.  گرفته  کمک  مخاطبان  تعداد  تقویت  و  بیشتر  انتشار 
الگوی خوبی برای ما است، مگر آنها با ورود اینترنت، روزنامه نگاری را کنار گذاشتند. 
روزنامه جنگ در پاکستان چقدر در روز چاپ می شود یا لبنانی ها چند روزنامه و با چه 
اینکه  برای  بپذیرند  ارشد  مسئوالن  که  است  این  اول  قدم  دارند.   تیراژی 
منصوری هایی باز تولید نشوند، باید فضای رسانه شفاف شود. یکی از مسئوالن 
اخیرا از لزوم شفافیت حرف می زد. این حرف خوبی است، اما باید گفت که شفافیت 

مسیرش از آزادی عمل خبرنگاران می گذرد.  

گفت وگو با علی اکبر قاضی زاده، پیشکسوت روزنامه نگاری 

 هرگز فضای مجازی 
روزنامه را تعطیل نکرده است

]امین شول سیرجانی [ هر حرفه ای برای خودش نمادهایی دارد. »علی اکبر قاضی زاده« یکی از نمادهای روزنامه نگاری ایران است. او به اندازه ای در چند دهه گذشته برای استمرار 
فعالیت حرفه ای و توسعه دانش روزنامه نگاری این سرزمین خون دل خورده است که نمی توان نامش را نادیده گرفت. نسلی از روزنامه نگاران حرفه ای خودشان را مدیون شاگردی 
آنها می دانند. عالوه بر نقش تعلیمی، قاضی زاده در قامت روزنامه نگاری خوش قلم سال ها در تحریریه روزنامه ها و مجله های  نزد کسانی چون قاضی زاده، زنده یاد قندی و امثال 
متعدد تنفس کرده است. در روزهایی که روزنامه ها با چالش های مختلفی مواجه شده اند، برخی ایده تعطیل کردن روزنامه ها و جایگزین کردن سایت های خبری و روزنامه نگاری 
آنالین را به عنوان بدیلی بی بازگشت پیش کشیده اند. اما علی اکبر قاضی زاده در گفت وگو با »شهروند« توضیح می دهد که روزنامه نگاری کالسیک همین حاال در جهان با قوت ادامه 

دارد و ایده تعطیلی نسخه کاغذی از نظر او باطل است. 

سرمایه اجتماعی »شهروند«

یادداشت

یك خبر خوب برای مطبوعات؛ 

 عضوشورای سردبیری 
روزنامه همشهری

افشین امیرشاهی
به  شهروند  روزنامه 
رسید.  شماره  دوهزارمین 
است  روزنامه ای  »شهروند«، 
و  رویدادها  پوشش  در  که 
مسائل کشور به بینش اجتماعی مناسب در تحلیل و شناخت مشکالت 

رسیده است.
»شهروند« چند  سال پس از انتشار و از مهر  سال 92 با حضور مدیرمسئول، 
مبدل  اجتماعی  روزنامه ای  به  به تدریج  جدید،  تحریریه  تیم  و  سردبیر 
شد، آن هم در شرایطی که روزنامه نگاری اجتماعی در جامعه چندان جا 
نیفتاده بود، به طوری که در آن شرایط وقتی از انتشار روزنامه ای اجتماعی 
صحبت می شد،  حتی خود روزنامه نگاران و خبرنگاران  شاغل در تحریریه 
نیز ذهنیت کامل و دقیقی درباره محتوای اجتماعی روزنامه نداشتند. این 
مشاوران  »شهروند«،  تصمیم سازان  حضور  با  فراوانی  جلسات  که  شد 
کارکشته و باتجربه برگزار و »شهروند« قدم به قدم به روزنامه ای اجتماعی 
نزدیك تر شد و ذهنیت مناسبی بین تولیدکنندگان و مخاطبان روزنامه 

شکل گرفت.
از تغییر تیم سردبیری روزنامه شهروند  این روال سه سال بعد و پس 
همچنان ادامه پیدا کرد، نتیجه اینکه تحریریه به بضاعتی دست پیدا کرد 
که می توانست بسیاری از موضوعات فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را از 
منظر اجتماعی ببیند و پیگیری کند. این انتخاب و رویکرد متفاوتی است 
که روزنامه شهروند را از سایر روزنامه ها متمایز کرده است. تحریریه ای 
که متوجه بود چه چیزی برای مردم مهم است و مردم چه خواسته هایی 
دارند. روزنامه ای که درعین حال به جامعه و مردم، نگاه و بینش اجتماعی 
می داد و تالش می کرد مخاطبانش از طریق این روزنامه، نگاه عمیق تری 
نسبت به مسائل جامعه داشته باشند، به طوری که می توان گفت روزنامه 

شهروند تفکر اجتماعی را نزد خوانندگانش تقویت می کرد.
از سوی دیگر تولیدکنندگان محتوا نیز هر چه بیشتر نسبت به هدف و 
مسیر کاری شان آشنایی و تسلط پیدا می کردند، در تخصص کاریشان 
بیشتر جا می افتادند و از این رو با شناخت بیشتری محتوا تولید می کردند. 
انگیزه ها مضاعف شده بود و سوژه ها و گزارش های اختصاصی فراوان در 
»شهروند« به چاپ می رسید. شهروند ی ها در تحلیل رویدادها، اهمیتی 

فراتر از اشخاص قائل بودند. 
اما این مسیر پس از پنج سال، ناگهان با وقفه  مواجه شد. تعریف 
روزنامه  اجتماعی در »شهروند« تغییر کرد و ریل گذاری جدیدی صورت 
و  انجام شد  شتاب زده  خیلی  محتوایی  و  مفهومی  تغییرات  گرفت. 
تحلیل ها و گزارش های اجتماعی جای خودش را به موضوع های احساسی 
با  متناسب  مأموریت  و  شهروند  بین  معناداری  فاصله  همچنین  داد، 
شعار هالل احمر یعنی انسان دوستی، صلح و  بی طرفی افتاد، یعنی همان 

هدف و چشم اندازی که روزنامه شهروند براساس آن تاسیس شده بود.
اما »شهروند« خیلی زود و یك سال بعد دوباره به  ریل اصلی بازگشت 
 و با نگاهی به آینده و معطوف به حل مشکالت اجتماعی کار خودش را

ادامه داد.
داشته  بسیار  فرازوفرودهای  گذشته  سال های  در  »شهروند« 
درعین حال  و  باشد  مردم  صدای  می خواهد  اگر  که  روزنامه ای  است. 
می کند،  فعالیت  هالل احمر  جمعیت  نظر  زیر  روزنامه ای  به عنوان 
بولتن شدن و  بولتن نویسی  چارچوب  در  محتوا  تولید  از   باید 

فاصله بگیرد.
نیروهایی  پرورش  باعث  که  شهروند  روزنامه  مدت  طوالنی  تجربه 
مجرب با نگاهی تخصصی به مسائل جامعه شده است،   اتفاقی ارزشمند 
است که نمی توان و نباید آن را نادیده گرفت. تجربه ای که مدیران هالل با 

نگاه داوطلبی باید آن را به فال نیك بگیرند. 
که  روزنامه ای  است.  رسیده  شماره اش  دوهزارمین  به  »شهروند«   
ج از چارچوب مجادالت سیاسی و از  درحال حاضر مسائل کشور را خار

منظر داوطلبی و اجتماعی پیگیری می کند.
»شهروند« می تواند همچنان صدای مردم باشد. اما این امر چگونه 
امکان پذیر است؟ قطعا این امر محقق نمی شود مگر با اراده صاحب 
امتیاز و نیز حمایت مدیرمسئول از سردبیر و نیروهای تحریریه و صدالبته 

انگیزه دادن به همه همکاران روزنامه.
از  بسیاری  که  است  بوده  این طور  همیشه  روزنامه ها  کار  جنس 
شخصیت ها، نهادها و دستگاه ها انتقاد را برنمی تابند، بنابراین به صاحب 
به  دست  اگر  البته  می کنند،  گالیه  سردبیر  نیز  و  مسئول  مدیر   ، امتیاز

شکایت نبرده باشند.
اینجاست که اراده صاحب امتیاز و شجاعت مدیرمسئول می تواند در 
ادامه تولیدات یك تحریریه تاثیرگذار باشد. این مسأله در روزنامه هایی 
چون  است،  پررنگ تر  بسیار  دارند،  وابستگی  دولتی  ارگان های  به  که 
آسان تر روزنامه هایی  چنین  محتوای  درباره  انتقاد  و  تماس   امکان 

خواهد بود.
»شهروند« اما در دوره هایی که توانسته بود تأثیرگذاری باالیی داشته 
توانایی  باالدستی  مدیران  چون  بود،  برخوردار  امکانی  چنین  از  باشد، 
باالدستی  یا  هم تراز  مقامات  با  مذاکره  در  و  داشتند  را  چالش ها  حل 
می توانستند از حق نویسندگان روزنامه دفاع کنند. »شهروند« اکنون به 
حق مخاطبانش تبدیل شده است. روزنامه ای که باید آزاد باشد و امنیت 
نه تنها  اکنون  نیروهایش  روزنامه شهروند و  روزنامه نگارانش محفوظ. 
محسوب  هم  اجتماعی  سرمایه  یك  بلکه  شده اند،  تبدیل  برند  یك  به 
تاریخ  ارزشمند در  می شوند. »شهروند« به عنوان یك روزنامه اجتماعی 

روزنامه نگاری ایران به ثبت رسیده است.
گام های  نیز توانسته است  که در چارچوب اهداف هالل  روزنامه ای 
فعالیت های  تشویق  و  اجتماعی  سرمایه های  احیای  برای  موثری 
حمایت  با  »شهروند«  که  دارد  وجود  امیدواری  این  بردارد.  داوطلبانه 
و  خوانندگان  حمایت  و  نیروها  پشتکار  و  تالش  هالل،  مسئوالن 
مخاطبانش بتواند سال های طوالنی روند انتشارش را دنبال کند. آن هم 
در روزگاری که شرایط روزنامه ها و روزنامه نگاران هر روز دشوارتر از قبل 
خود حال  به  پناه  و  پشت  بدون  رسانه ها   و   می شود 

رها شده اند. 

زمانی آقایانی به پافشاری 
بر این باور ایستاده  بودند 

که چیزی به نام روزنامه 
را برچینند. می گفتند 

روزنامه ها مزاحمند. ما 
دو روزنامه می خواهیم که 
خبرهای ما را چاپ کنند و 

از پیشرفت و اینکه کجا راه 
کشیدیم و باسواد داریم 
و... محتویات روزنامه ها 
را تشکیل دهند. اول که 

ساخت روزنامه با سایت به 
کلی متفاوت است و شکل 

استفاده از محتوای آنها هم 
فرق دارد
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