قلمزدن ،،

به مثابه زیستن...

،،

شــاید اگــر از مشــارکت بهعنــوان یکــی
از مهمتریــن عوامــل حیــات بشــر یــاد
کنیــم ،ســخنی بهگــزاف نگفتــه باشــیم.
مشــارکتی کــه از منظــر جامعهشــناختی
از آن بهعنــوان مداخلــه و نظــارت مــردم
در دســتیابی بــه توســعه ،همــراه بــا عدالــت
اجتماعــی میتــوان یــاد کــرد .محمدعلــی
طوســی ،در مقالـهای بــا عنــوان «مشــارکت
بــه چــه معناســت؟» بیــان میکنــد:
«مشــارکت در فراگــرد توانمندســازی
افــراد جامعــه ،بــر ســه ارزش بنیــادی
ســهیمکردن مــردم در قــدرت ،راهدادن
مــردم بــه نظــارت بــر سرنوشــت خویــش و
بازگشــودن فرصتهــای پیشــرفت بــهروی
مــردم ،تأکیــد دارد» .میتــوان گفــت لــزوم
مشــارکت عالوهبــر جزءالینفــک توســعه
سیاســی ،از معیارهــای ســامت اجتماعــی
و بــه تبــع آن ســامت روانــی بــهشــمار
میآیــد .نقــش مهــم ســامت اجتماعــی در
پویایــی جامعــه برکســی پوشــیده نیســت.
بــه نوعــی ســامت اجتماعــی بــه محــوری
اساســی در زمینــه قیــاس جوامــع گوناگــون
در حــوزه محورهــای ارزیابــی ســامتی
بــ ه شــمار میآیــد .شــاپیرو در مقولــه
ســنجش ســامت اجتماعــی بــه پنــج بعــد
اشــاره میکنــد :شــکوفایی اجتماعــی،
همبســتگی اجتماعــی ،انســجام اجتماعــی،
پذیــرش اجتماعــی و مشــارکت اجتماعــی.
اگــر بــ ه طــور اجمالــی بــه تعریفــی از
ابعــاد مذکــور بپردازیــم ،میتــوان گفــت،
شــکوفایی اجتماعــی ،شــامل درک افــراد
از ایــن موضــوع میباشــد کــه از رشــد
اجتماعــی ســود خواهنــد بــرد و جامعــه
کنتــرل آینــده را در دســتان خــود خواهــد
داشــت .همبســتگی اجتماعــی ،بــه کیفیــت
همراهــی او بــا جامعــه پیرامونــی خــود
بازمیگــردد؛ فــرد ســالم حــس میکنــد
جزئــی از جامعــه اســت و اشــتراک بــا
دیگــران واقعیــت اجتماعــی او را شــکل
خواهــد داد و بــه نوعــی ،احســاس تعلــق و
همسرنوشــتی در فــرد بــ ه وجــود خواهــد
آمــد .انســجام اجتماعــی ،بــه درک فــرد
از پیشبینیپذیربــودن و درک عقالنــی
شــرایط برمیگــردد .انســجامی کــه تــاش
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میکنــد در عیــن رویایــی بــا رویدادهــای
غیرقابــل پیشبینــی ،همچنــان وحــدت
خویــش را حفــظ کنــد .پذیــرش اجتماعــی،
بــا دیــد مثبــت بــه ماهیــت انســان و اعتماد
بــه دیگــران شــکل میگیــرد؛ عاملــی
کلیــدی کــه منجربــه زیســت ســایر اعضــا
جامعــه انســانی در کنــار یکدیگــر خواهــد
شــد .پذیــرش افــراد ،اعتقــاد بــه ســازندگی
ســایر افــراد جامعــه را نیــز دربــر خواهــد
داشــت .در مشــارکت اجتماعــی ،فــرد
خویــش را بهعنــوان جزئــی مهــم از جامعــه
میپذیــرد و درصــدد اســت کــه ارزشــی را
بــه جهــان پیرامونــی خــود اضافــه کنــد و
همچنیــن الزاماتــی را بــرای نقشآفرینــی
در جامعــه تعییــن میکنــد .در واقــع در
ایــن بُعــد از ســامت روان ،فــرد درصــدد
اســت کــه ارزشــمندی عملکــرد خــود را در
جامعــه ارزیابــی کنــد.
دانشــگاه نهــادی اســت کــه همســو بــا ارتقاء
ســطح علمــی ،بــا مشــق جامعهپذیــری و
تولیــد نیــروی کارآمــد و اندیشــمند ،نقــش
بهســزایی در بسترســازی بــرای تقویــت
ایــن امــر مهــم ایفــــا میکنــد.
میتــوان در فضــای ســالم و امــن دانشــگاه،
مشــارکت ،هدفمنــدی ،ارزشــمندی و
تأثیرگذاربــودن را تجربــه کــرد .در ایــن
میــان میتــوان از نشــریات دانشــجویی،

بهعنــوان ابــزاری بــرای وصــول بــه
اهــداف فوقالذکــر یــاد کــرد .آنچــه کــه
در نشــریات دانشــجویی تبلــور مییابــد
اندیشــهها و دغدغههــای نســلی اســت
کــه آینــده و حیــات توســعه همــه جانبــه
کشــور ،در گــرو نحــوه پــرورش آنهاســت.
دانشــجویی کــه نــه برمبنــای منفعــت
اقتصــادی و سیاســی ،کــه برمبنــای
دغدغــه و عالقــه خــود قــدم در ایــن
وادی مینهــد .شــاید آنچــه کــه مقولــه
نشــریات دانشــجویی در ســالهای اخیــر
را بــه فعالیتــی درخــور توجــه مبــدل
ســاخته اســت ،فراهمکــردن فرصتــی
در عرصــه شــکوفایی تفکــر ،گســترش
دیــد نقادانــه بــه مســائل پیرامونــی،
درونیســازی و ترویــج فرهنــگ گفتگــو
و آزاداندیشــی ،تقویــت روحیــه مشــارکت
در امــور و هرچــه کمرنگترشــدن فضــای
بیتفاوتــی باشــد .پــس لــزوم شناســایی
و توجــه بــه پیشنیازهــای الزم در ایــن
حــوزه بیشازپیــش اهمیــت مییابــد.
بــه اعتقــاد بشــیریه« ،مشــارکت سیاســی
مســتلزم وجــود برخــی آزادیهــای اساســی
در جامعــه اســت .بــهعبــارت دیگــر وجــود
چنیــن آزادیهایــی فرصــت عمــل الزم
را بــرای فــرد و گروههــای اجتماعــی
فراهــم مــیآورد .از جملــه مهمتریــن
ایــن آزادیهــا ،بایــد از آزادی بیــان و
عقایــد ،تشــکیل انجمنهــا و اجتماعــات،
آزادی انتخــاب میــان ایدئولوژیهــا و
ســازمانهای سیاســی گوناگــون ،امــکان
برخــورداری از منابــع گوناگــون اطالعــات و
امــکان رقابــت گروههــا بــرای تبلیــغ عقایــد
خــود و جلــب پشــتیبانی جامعــه مخاطــب
نــام بــرد» .بهوضــوح میتــوان تصــور
کــرد ،تعییــن محدودیتهــای غیرقانونــی و
نانوشــته و اعمــال آنهــا ،دخالــت و تعییــن
تکلیــف نهادهــای خــارج از دانشــگاه و
بهطــور خالصــه محدودترکــردن هرچــه
بیشــتر چارچــوب آزادی بیــان و قلــم ،در
درجــه اول ســامت اجتماعــی جامعــه و در
نهایــت آینــده کشــور را بــه مخاطــره جــدی
خواهــد انداخــت.

دانشجوی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
عضو نشریه بامداد

از ســالهای آغازیــن شــکلگیری نهــاد
دانشــگاه ،دانشــجویان جمعهــای گوناگونــی
را بــرای پیگیــری مطالبــات خــود تشــکیل
دادنــد .ســابقه جنبــش دانشــجویی بهعنــوان
یــک مجموعــه متشــکل بــا اهــداف
مشــخصی ،بــه دهــه  1320بازمیگــردد
کــه دانشــجویان مارکسیســت بــه نشــر
ایدئولوژیهــای چپگرایانــه خــود در
دانشــگاه میپرداختنــد و انجمــن اســامی
نیــز ســکان دار تفکــرات اســامی شــد.
پــس از مدتــی ایــن گروههــا کارکردهــای
دیگــری نیــز پیــدا کردنــد و بــا در رأس قــرار
دادن مطالبــات سیاســی و صنفــی ،جایــگاه
خــود را در رویدادهــای هفــت دهــه بعــدی
پررنگتــر ســاختند .ایــن نقــش آفرینــی
در برهههــای زمانــی مختلــف رویکــرد
متفاوتــی را پیــش گرفتــه اســت .در دهــه
 1320صــرف تشــکیل چنیــن اجتماعاتــی و
فراگیــر ســاختن آنهــا در میــان دانشــجویان
اقشــار مختلــف گامــی بــزرگ بــود .در دهــه
 30و پــس از کودتــای  28مــرداد ،فضــای
دانشــگاه نیــز رو بــه اختنــاق رفــت .بــا
ایــن وجــود  16آذر  32نقطــه عطفــی در
سرگذشــت جریــان دانشــجویی ایــران بــود.
ایســتادگی دانشــجویان در برابــر حکومــت
خودکامــه کــه منجــر بــه شــهادت  3تــن
از آنــان شــد ،ایــن روز را بــرای همیشــه در
ذهــن دانشــجویان مانــدگار کــرد .در دهــه 40
و  50دانشــجویان داخــل کشــور بــه همــراه
کنفدراســیون جهانــی دانشــجویان ایرانــی کــه
آن ســوی مرزهــا فعالیــت میکــرد ،یکــی از
هســتههای اصلــی مبــارزه بــا رژیــم پهلــوی
بودنــد .در ســال  57بســیاری از اعتراضــات
نخســت از دانشــگاه آغــاز میشــد و نقــش
دانشــجویان در پیــروزی انقــاب اســامی
غیــر قابــل انــکار اســت.
بــا شــکلگیری انقــاب اســامی فضــای
دانشــگاهها متحــول شــد و بــا شــروع جنــگ
تحمیلــی و انقــاب فرهنگــی عمــا چنــد
ســال دانشــگاهها بــه تعطیلــی کشــیده
شــدند .دهــه  70بــا روی کار آمــدن دولــت
اصالحــات  -کــه یکــی از حامیــان اصلــی
آن دانشــجویان بودنــد  -دوران جدیــدی
بــرای فعالیتهــای دانشــجویی آغــاز شــد.
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هانیه علیزاده

جنبش دانشجویی،،

بدون قهرمان!

گشــایش فضــای سیاســی از یــک ســو و
فراگیــر شــدن تشــکیالت دفتــر تحکیــم
وحــدت در سراســر کشــور از ســوی دیگــر،
قــدرت مانــور دانشــجویان را بیشــتر کــرد.
اعتراضــات  18تیــر  78در واکنــش بــه
توقیــف یــک روزنامــه و فرســتادن چنــد
نماینــده بــه مجلــس شــورای اســامی،
بیانگــر همیــن قــدرت اســت .امــا دهــه 80
آغازگــر تعطیلــی انجمنهــای اســامی،
ســتاره دار کــردن و اخــراج دانشــجویان بــود.
تــا اینکــه پــس از انتخابــات  88فشــارها
بــر جریــان دانشــجویی مضاعــف گردیــد.
تعــدادی از فعالیــن دانشــجویی آن ســالها
هنــوز بــار ســنگین حبــس و محرومیــت از
تحصیــل را میکشــند.
هرکــدام از ایــن نســلها حرفهــای زیــادی
بــرای گفتــن داشــتند و همــواره تأثیــر
فراوانــی بــر ســپهر سیاســی کشــور گذاشــتند.
امــا نســل مــا نــه بــازرگان دارد ،نــه نخشــب.
نــه شــریعت رضــوی دارد و نــه بزرگنیــا.
جنبــش دانشــجویی امــروز «قهرمــان» بــه
معنــای رایــج آن نــدارد؛ شــاید حتــی دیگــر
نتــوان لفــظ «جنبــش» را بــرای آن بــه کار
بــرد .پــس از ســال  88روزگار ســختی بــر
جریــان دانشــجویی ایــران گذشــت .حتــی
در چهــار ســال اخیــر و بــا وجــود گشــایش
نســبی فضــای دانشــگاهها ،کمــاکان
نمیتــوان بــا اقتــدار گفــت کــه «دانشــگاه
زنــده اســت» .آنچــه از جنبــش دانشــجویی
باقــی مانــده اســت ،تنهــا کلونیهایــی از
دانشــجویان اســت کــه در نقــاط مختلــف
کشــور بــه طــور پراکنــده فعالیــت میکننــد.
مناظرههــای مناســبتی و بعضــا کلیشــهای
برگــزار میکننــد و جمعیتریــن فعالیــت
آنهــا ،امضــای بیانیههایــی بــرای پیگیــری
مطالباتشــان و یــا در واکنــش بــه رویدادهــای
سیاســی و اجتماعــی اســت .بــا اســتحاله
دفتــر تحکیــم وحــدت توســط برخــی
گروههــا در دهــه  80و ســنگ انــدازی
در مســیر تشــکیل اتحادیههــای جدیــد
دانشــجویی در ســالهای اخیــر ،عمــا
جلــوی فراگیــر و متحــد شــدن فعالیتهــای
دانشــجویی گرفتــه شــده اســت و همیــن
مســأله بیــش از هــر چیــز باعــث کاســتن

از قــدرت تأثیرگــذاری جنبــش دانشــجویی
میشــود .از طــرف دیگــر هزینــه فعالیــت
سیاســی بــه قــدری بــاال رفتــه اســت کــه
حتــی صــرف عضویــت در تشــکلهای
دانشــجویی منتقــد ،بــرای عــدهای هــراسآور
اســت .همچنیــن نیروهــای امنیتــی کمــاکان
در اکثــر دانشــگاهها حضــور دارنــد و بــه
بهانههــای مختلــف مانــع رســیدن صــدای
دانشــجویان بــه بیــرون از دانشــگاه میشــوند.

عمــده انــرژی دانشــجویان
نیــز صــرف حــل چالشهــای
موجــود بــا مســئوالن
داخــل و خــارج دانشــگاه و
همینطــور تــاش بــرای
دغدغــه منــد ســاختن بدنــه
دانشجویی میشود.
البتــه نمیتــوان انــکار کــرد کــه میــزان
دغدغهمنــدی نســل امــروز نســبت بــه
دهههــای قبــل بســیار کاهــش یافتــه اســت؛
اقبــال بــه فعالیــت سیاســی اجتماعــی ماننــد
گذشــته نیســت و لــزوم آن اصــا احســاس
نمیشــود .اغلــب فعالیتهــای دانشــجویی
نیــز در قالــب تعــدادی برنامههــای شــبیه
بــه هــم بــا ســخنرانان و مهمانــان عمومــا
مشــترک برگــزار میشــود .ضمــن اینکــه
عمــده انــرژی دانشــجویان نیــز صــرف حــل
چالشهــای موجــود بــا مســئوالن داخــل و
خــارج دانشــگاه و همینطــور تــاش بــرای
دغدغــه منــد ســاختن بدنــه دانشــجویی
میشــود .تالشــی کــه معمــوال نتیجــه
چنــدان رضایتبخشــی نــدارد.
بــا وجــود تمــام مشــکالتی کــه بیــان شــد،
در ایــن نســل بیقهرمــان هنــوز هــم
دانشــجویانی وجــود دارنــد کــه شــب و
روز تــاش میکننــد تــا شــعله باقیمانــده
جریــان دانشــجویی را روشــن نــگاه دارنــد
و بــه عنــوان بخشــی از جامعــه مدنــی ،در
مســیر دســتیابی بــه دموکراســی گام بردارنــد.
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روزگار حال ناخوش
روزنامهنگاری در ایران

،،

روزنامهنــگاری یعنــی انتشــار چیــزی کــه
بعضیهــا نمیخواهنــد منتشــر شــود ،غیــر
از آن روابط عمومی است( .جرج ارول)
حــال روزنامهنگاریمــان ناخــوش اســت.
اگــر بــا ایــن گــزاره همــدل و همنظــر
نیســتید بهتــر اســت وقــت گرانبهایتــان را
صــرف هــر کاری جــز ادامــه خوانــدن ایــن
وجیــزه بکنیــد .امــا اگــر شــما نیــز ماننــد
نگارنــده ،حــال ناخــوش روزنامهنــگاری
را بــه چشــم دل دیدهایــد ،اندکــی بــر
ســر بنــده منــت گذاشــته و خوانــدن ایــن
متــن را تــا پایــان ادامــه دهیــد .راقــم ایــن
ســطور بــر ایــن نظــر اســت کــه حــال
ناخــوش روزنامهنــگاری در ایــران امــروز
ناشــی از ائتالفــی نانوشــته میــان حکومــت،
روزنامهنــگاران و عمــوم مــردم اســت .در
ادامــه خواهــم کوشــید تــا دالیــل خویــش
بــرای ایــن ادعــا را اقامــه کنــم؛ امــا پیــش
از آن خالــی از لطــف نیســت اگــر بــه برخــی
از نکاتــی کــه تــا کنــون بــرای ایــن حــال
ناخــوش ذکــر شدهاســت ،اشــاره نمایــم.
زمانــی کــه ســخن از حــال ناخــوش
روزنامهنــگاری در ایــران میشــود ،شــاید
اولیــن مســألهای کــه بــه ذهــن متبــادر
میگــردد فراگیــر شــدن اینترنــت ،رشــد
شــبکههای اجتماعــی مجــازی و در یــک
کالم کــوچ بــه دنیــای مجــازی باشــد .بــدون
شــک افزایــش اســتفاده از شــبکههای
اجتماعــی مجــازی نقــش بهســزایی در
تضعیــف روزنامهنــگاری ،بــه خصــوص
روزنامهنــگاری چاپــی در ایــران و حتــی
بســیاری از کشــورهای دیگــر دارد؛ امــا فــارغ
از علــل ایــن موضــوع ،همچنــان ایــن پرســش
مطــرح اســت کــه چــرا در کشــورهایی نظیــر
ایــاالت متحــده آمریــکا یــا ژاپــن ،حتــی بــه
واســطه اینکــه بــه عنــوان مهــد تکنولــوژی
جهــان شــناخته میشــوند همچنــان
ک تایمــز»،
روزنامههایــی نظیــر «نیویــور 
«والاســتریت ژورنــال»« ،آســاهی شــیبمون»
و «یومیــوری» نــه تنهــا همچنــان مخاطبیــن
چنــد میلیونــی خــود را حفــظ کردهانــد؛
بلکــه اثرگــذاری قابــل توجهــی نیــز دارنــد.
گروهــی دیگــر از تحلیلگــران ایــن مســأله را
ریش ـهایتر بررســی میکننــد؛ آنهــا بــر ایــن
نظــر هســتند کــه از همــان نخســت ،صنعــت
چــاپ در ایــران وارداتــی بودهاســت و در
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نتیجــه بیــش از آن کــه روزنامهنــگاری در
ایــران بــا توجــه بــه نیازهــای واقعــی مــردم
شــکل گرفتــه باشــد ناشــی از فرهنگــی
وارداتــی اســت کــه در دورانــی در پاســخ بــه
هیجانــات اجتماعــی رشــد صعــودی دارد و
پــس از فروکــش کــردن ایــن هیجانــات
بــه ســبب عــدم تعمیــق ایــن فرهنــگ در
جامعــه تضعیــف میشــود و بــه همیــن
ترتیــب ایــن رونــد سینوســی ادامــه دارد .در
مقابــل ایــن تحلیــل حتــی اگــر نخواهیــم
گرفتــار مناقشـهای تاریخــی شــویم ،بایــد این
پرســش را مطــرح کــرد کــه چــرا در دورانــی
از جملــه هشــت ســال دوره اصالحــات،
روزنامهنــگاری در ایــران رواج داشــته اســت؟
در ســطور فــوق بــه دو اســتدالل بــرای
چرایــی حــال ناخــوش روزنامهنــگاری در
ایــران امــروز اشــاره شــد و بــرای رعایــت
اختصــار از شــرح و بســط آنهــا و همچنیــن
ذکــر اســتداللهای بیشــتر در ایــن زمینــه
خــودداری میکنــم تــا بــه نــکات مــورد
نظــر خــود بپــردازم و آن ائتــاف نانوشــته
کــه پیشتــر ذکــر آن رفــت را مــورد تجزیــه
و تحلیــل قــرار دهــم .یکــی از ســه ضلــع
مثلثــی کــه مــن آن را عامــل حــال ناخــوش
روزنامهنــگاری در ایــران امــروز میدانــم،
ســاختارهار ســمی و غیــر رســمی اســت.
غالبــا بــرای نشــان دادن اهمیــت مطبوعــات
و همچنیــن بــه تصویــر کشــیدن نســبت آن
بــا سیاســت ،از عبــارت مشــهور «مطبوعــات،
رکــن چهــارم دموکراســی» اســتفاده
میشــود .مقصــود از ایــن عبــارت ایــن
اســت کــه کشــورها در روزگار تفکیــک قــوای
ســهگانه کــه تعــادل میــان آنهــا ضامــن
دموکراســی میشــود؛ ناظــری دارنــد کــه
بــه عنــوان رکــن چهــارم دموکراســی عمــل
میکنــد و مانــع تبانــی قــوای ســهگانه یــا
ســرپیجی هــر یــک از آنهــا از قانون میشــود.
امــا در مقابــل حکومــت نیــز بــه نقــش مؤثــر
وســایل ارتبــاط جمعــی از جملــه مطبوعــات
در شــکلدهی بــه افــکار عمومــی واقــف
اســت و بــه همیــن ســبب اولیــن هــدف آن
کنتــرل ایــن ابــزار اســت.
در مــورد ایــران ایــن مســأله حائــز اهمیــت
اســت کــه از همــان نخســت ،روزنامهنــگاری
در آن بــا روزنامــه وقایعالتفاقیــه زیــر نظــر
میــرزا تقیخــان امیرکبیــر آغــاز شــد و در
واقــع ارگانــی دولتــی بــود .اگرچــه در ادامــه

علی قدیری
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و در جریــان بیــداری افــکار عمومــی کــه
ســرانجام منجــر بــه انقــاب مشــروطه شــد،
فعالیــت روزنامهنــگاری از انحصــار حکومــت
خــارج شــد؛ امــا همــواره حکومــت بــا توقیــف
نشــریات یــا تیــغ تیــز سانســور کوشــید تــا
کنتــرل شــدیدی بــر جرایــد اعمــال کنــد.
همیــن رونــد نظــارت و کنتــرل در دوران
پهلــوی نیــز بــا قــوت ادامــه داشــت .امــا در
بحبوحــه پیــروزی انقــاب اســامی تــا اندکی
پــس از آن نوعــی آزادی نســبی در فضــای
مطبوعاتــی کشــور حاکــم بــود کــه البتــه بــا
اتمــام کار دولــت موقــت ،تعــداد نشــریات
کــه بــه بیــش از  200عنــوان رســیده بــود
بــه  62عنــوان کاهــش پیــدا کــرد .در ســال
 1364قانونــی در مجلــس شــورای اســامی
بــه تصویــب رســید کــه هیأتــی تحــت
عنــوان نظــارت بــر مطبوعــات را مســئول
صــدور پروانــه انتشــار بــرای متقاضیــان
نشــریه و نظــارت بــر آن کــرد .ایــران از
معــدود کشــورهایی اســت کــه انتشــار
نشــریات در آن نیــاز بــه مجــوز دولــت دارد و
همیــن امــر بــه دولتــی شــدن نشــریات و یــا
وابســتگی مطبوعــات بــه دولــت منجــر شــد.
در دهــه  60وضعیــت بــه همیــن منــوال بــود
تــا اینکــه بــا سیاســتهای ترغیبــی وزارت
ارشــاد در ســالهای نخســتین دهــه 70
اندکــی اوضــاع نســبت بــه گذشــته بهبــود
پیــدا کــرد بــه گونــهای کــه اوج فعالیــت
مطبوعاتــی در کشــور را در آغــاز دوران
اصالحــات شــاهد هســتیم .در ســال 1377
تعــداد کل روزنامههــا در کشــور بــه 850
عنــوان رســید و تیــراژ کل روزنامههــا بــرای
اولیــن بــار پــس از انقــاب بــه بیــش از دو
میلیــون نســخه افزایــش پیــدا کــرد .امــا
همیــن دوران شــکوفایی مطبوعــات نیــز
طولــی نکشــید کــه بــه ســر آمــد .از اواخــر
ســال  1377دوران طاقتفرســای مطبوعــات
بــا توقیــف فلــهای نشــریات آغــاز شــد و
تــا ســال  82بالــغ بــر  90نشــریه اثرگــذار
توقیــف شــدند .در دوران دولــت مهــرورز
بــا تعطیلــی انجمــن صنفــی روزنامهنــگاران
اوضــاع بــه مراتــب بــرای فعالیــن مطبوعاتــی
اســفناکتر شــد و کنتــرل و نظــارت بــر
نشــریات بــه مراتــب شــدیدتر؛ بــه گونــهای
کــه کوچکتریــن اشــتباه مســتوجب
ســختترین عقوبــت میشــد.
ضلــع دوم از مثلثــی کــه چرایــی حــال

ناخــوش روزنامهنــگاری در ایــران را در
آن جســتوجو میکنــم ،روزنامهنــگاران
اســت .ســالهای متمــادی کنتــرل و فشــار
بــر اصحــاب رســانه بــدون شــک بیتأثیــر
نخواهــد بــود و حتــی در مــواردی باعــث
تغییــر پارادایــم میشــود .جرایــدی کــه
در چنــد دهــه گذشــته بــه رســالت اصلــی
خــود عمــل کردهانــد و نهــادی مدنــی-
اجتماعــی بودهانــد ،بیشــترین هزینههــا را
متحمــل شــدهاند و در مقابــل روزنامههایــی
کــه صرفــا نهــادی تبلیغاتــی و وابســته بــه
ارگانــی حکومتــی بودهانــد ،بــه ســبب
برخــورداری از حفاظــی آهنیــن در گــذر ایــام
کوچکتریــن گزنــدی بــه آنهــا نرســیده
اســت .اگــر بــا وجــود تمامــی مشــکالت،
روزنامهنــگاران همچنــان در کشــور باقــی
بماننــد و بــه فعالیــت مطبوعاتــی خــود
ادامــه دهنــد ،بــه باتــاق خودسانســوری
گرفتــار میشــوند .در واقــع روزنامهنــگاران
پــس از تحمــل انبوهــی از مشــکالت ،از نــگاه
قیــم مآبانــه حکومــت گرفتــه برای تشــخیص
صالحیتهــا تــا تــاش حکومــت بــرای
وابســته ســاختن روزنامهنــگاران بــه خــود و
کشــاندن آنهــا بــه زیــر بیــرق خویــش ،بــرای
دوری از هزینههــای محتمــل در مســیر
فعالیــت خــود ،بایــد قوانیــن بردبــاری و
ســلوک و ســکوت را بپذیرنــد و خودشــان،
خودشــان را مواظبــت کننــد .ایــن همــان
نقطــهای اســت کــه روزنامهنــگاران بــه
جــای آن کــه دوســتدار حقیقــت باشــند،
دوســتدار مصلحــت میشــوند؛ روزنامهنــگار
میــان مصالــح پایانناپذیــر و مشــتقاتش
گــم شــده و بــه تدریــج کمرنــگ ،مســخ،
محــو و ناپدیــد میشــود بــه گونــهای کــه
ســرانجام بــا ایــن پرســش مواجــه میگــردد
کــه آیــا ایــن همــان کاری اســت کــه
میخواســتم انجــام دهــم؟! خودسانســوری
ناشــی از نظارتــی غیرمســتقیم و از جانــب
گروههــای نامرئــی اســت کــه هــر لحظــه
در هــر جایــی حضــور دارنــد و بســیار
نیــز خطرنــاک هســتند؛ چــرا کــه چهــره
مشــخص قابــل بازشــناختی ندارنــد و صرفــا
چونــان نیــروی جــاری و ناپیــدا هــر لحظــه
از جایــی ســر بــرآورد؛ گاهــی بــا دســتاویزی
شــرعی و اخالقــی ،گاهــی بــا مالحظــهای
سیاســی ،گاهــی بــا مصلحتــی اقتصــادی،
گاهــی نفــوذی محلــی و گاهی...جالــب آن
کــه همــه اینهــا در قالــب نماینــده مــردم
و احساســات جریحــهدار آنــان نمــود پیــدا
میکنــد و میتوانــد بــا مخفــی شــدن
پشــت یکــی از ایــن نقابهــا و جانبــداری از

مصلحــت مــردم کار روزنامهنــگار را تخطئــه
کنــد .مجموعــه ایــن صالحدیدهــا باعــث
میشــود تــا نشــریات مــا از متــن جامعــه
و واقعیتهــای اجتماعــی فاصلــه بگیرنــد و
بــه ذهــن هجــرت کننــد و درگیــر انتزاعیــات
شــوند .نگاهــی بــه محتویــات مجالتــی نظیــر
مهرنامــه ،اندیشــه پویــا ،فرهنــگ امــروز و...
و میــزان اســتقبال نــه فقــط عمــوم جامعــه
بلکــه حتــی نخبــگان از آنهــا خــود تأکیــدی
بــر همیــن نکتــه اســت.
عــدم برخــورداری از حمایــت قانونــی و
ضمانــت شــغلی بــرای روزنامهنــگاران در
درازمــدت باعــث بیانگیزگــی و اضمحــال
خالقیــت در آنهــا میشــود .فقــط کافیســت
تــا جرایــد امــروز را بــا جرایــد دوره
اصالحــات قیــاس کنیــم؛ در آن دوران هــر
روزنامــهای آشــکارا فعالیــت میکــرد و
تابلــوی آن مشــخص بــود؛ امــا حــال مجــات
و روزنامههــا ملغمــهای از تمامــی همــه

یکی از مهمترین عواملی
که حتی دیگر مردم احساس
نیاز نمیکنند برای مطالعه
و تفکر و پیگیری جراید،
«سواد تصنعی» است.
چیــز اســت بــه گونـهای کــه نــه بــرای مــردم
بلکــه حتــی بــرای اعضــای هیئــت تحریریــه
جرایــد نیــز مشــخص نیســت چــه تفاوتــی
میــان بــرای مثــال روزنامــه شــرق و اعتمــاد
وجــود دارد زمانــی کــه نــام صــادق زیبــاکالم
یــا عبــاس عبــدی بــر همــه آنهــا نقش بســته
اســت .در آن دوران نــه هــر روزنامــه بلکــه
هــر روزنامهنــگار اخبــار اختصاصــی ،متنــوع و
تولیــدی داشــت حــال امــروز روزنامهنــگاران
بــه جــای حضــور دز حوزههــای خبــری در
پشــت میــز خــود نشســتهاند و صرفــا از
کلیشــههای مطبوعاتــی پیــروی میکننــد
تــا فقــط هرجــه زودتــر صفحــه مربــوط
بــه خودشــان را تکمیــل کننــد .حتــی در
مــواردی کاری جــز رونویســی و بازنویســی
از خبــر دیگــری نمیکننــد و بــه گونــهای
منفعلانــد کــه تیتــر خــود را متأثــر از حــال
و هــوای فضــای مجــازی برمیگزیننــد.
مجموعــه ایــن فرآینــد ایــن پرســش را در
ذهــن ایجــاد میکنــد کــه پیــش از محکــوم
کــردن مــردم بــه فقــدان مطالعــه و عــدم

اســتقبال از جرایــد ،آیــا اصــا روزنامهنــگاران
و اصحــاب مطبوعــات مــا محصــول خوبــی
تولیــد میکننــد کــه مــردم نمیخرنــد و
نمیخواننــد؟
در نهایــت عمــوم مــردم ضلــع ســوم
مثلثــی اســت کــه بــه عنــوان عامــل حــال
ناخــوش روزنامهنــگاری معرفــی شــد.
عــدم اعتنــای عمومــی بــه جرایــد در
روزگار کنونــی تــا حــد زیــادی بــه عــدم
شــفافیت اطالعرســانی در جرایــد بــه ســبب
محدودیتهــا و مصلحتاندیشــیهای
حاکــم بــر آن (کــه پیشتــر ذکــر آن رفــت)
بازمیگــردد .در واقــع عــدم بازتــاب نیازهــا
و خواســت عمومــی در نشــریات و احســاس
بیگانگــی مــردم بــا محتویــات آن ،فقــدان
پیوســتگی اطالعرســانی شــبانهروزی در
جرایــد در قیــاس بــا فضــای مجــازی ،غلبــه
بــر محدودیتهــای زمانــی و مکانــی و
اطالعرســانی آزاد فــارغ از کنتــرل و انحصــار
حکومــت در شــبکههای اجتماعــی مجــازی
باعــث عــدم اقبــال عمومــی بــه مطبوعــات
شدهاســت .امــا یکــی از مهمتریــن عواملــی
کــه حتــی دیگــر مــردم احســاس نیــاز
نمیکننــد بــرای مطالعــه و تفکــر و پیگیــری
جرایــد« ،ســواد تصنعــی» اســت .منظــور از
ســواد تصنعــی نوعــی تظاهــر بــه دانایــی
در روزگار کنونــی اســت .بســیاری از مــردم
تحــت تاثیــر بمبــاران شــنیداری و دیــداری
در فضــای مجــازی ،خردهدادههایــی بــدون
دانســتن مقدمــه و موخــره آن را جــذب
میکننــد و ســپس بــدون در نظــر گرفتــن
زمینــه هــر بحــث از ایــن اندوختههــای
خــود بهــره میگیرنــد .در واقــع افــراد بــه
صــورت مــداوم بــه شــبکههای اجتماعــی
نــوک میزننــد و ســپس بــه نشــخوار
آن میپردازنــد .بدیــن ترتیــب در مــدت
زمانــی انــدک افــراد بــدل بــه ویترینــی
از دانشهــای ســطحی و تقلیــدی بــدون
برخــورداری از انبــاری عمیــق از معرفــت
میشــوند .گویــی در میانــه ســونامی
دادههــای علمــی ،نوعــی فشــار اجتماعــی
بــر افــراد تحمیــل میشــود کــه در همــه
چیــز صاحبنظــر باشــند و چــون ایــن امــر
بــا تفکــر و مطالعــات عمیــق بســیار زمانبــر
و طاقتفرساســت ،فضــای مجــازی در حکــم
راهــی میانبــر عمــل میکنــد .بدیــن ترتیــب
اصــرار همگانــی بــه «مــا میدانیــم» بــه
شــکل خطرناکــی افــراد را بــه نوعــی تقلیــد
از دانایــی ســوق میدهــد ،دانایــی کــه در
واقــع الگویــی جدیــد از نادانــی اســت.
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یازده سال،،
کارشناس ارشد علوم اجتماعی
کارشناس خانه نشریات دانشگاه فردوسی مشهد

فقط چهار دوره!

،،

«نشــريات دانشــجويي» فرصتــي اســت كــه
توجــه و جــدي گرفتــن آن در محيطهــاي
دانشــگاهي ،منجــر بــه بالندگــي و پويايــي
بيشــتر دانشــگاه هاخواهــد شــد ،كاركردهــاي
متنــوع نشــريات دانشــجويي ،اعــم از توســعه
آگاهــي عمومــي قشــر دانشــجو ،توســعه روابــط
متقابــل و ايجــاد روح جمعــي ،ايجــاد فضــاي
بيــان مطالبــات صنفــي ،جامعــه پذيــري
سياســي و اجتماعــي دانشــجويان ،رشــد و
بالندگــي فكــري و گســترش فعاليــت هــاي
داوطلبانــه بــر همــگان روشــن اســت؛ و یکــی
از راه هــای توســعه پویایــی ،رشــد و بالندگــی
در نشــریات ،برگــزاری منظــم و بــا کیفیــت
جشــنواره نشــریات دانشــجویی کشــور اســت.
تــا قبــل از برگــزاری اوليــن دوره جشــنواره
نشــريات دانشــجويي ،نشــريات چنــدان جــدي
گرفتــه نميشــدند و بيشــتر بــه عنــوان
برگههــاي اهــل دل كــه بــراي خودشــان چــاپ
مــي كننــد ،نگريســته ميشــدند .دبيرخانــه
دائمــي جشــنواره نشــريات دانشــجويي بــا ايــن
تصــور ايجــاد شــد كــه نشــريات دانشــجويي
عليرغــم تيــراژ كمــي کــه دارنــد ،مخاطبــان
خاصتــر و انتخابيتــري نســبت بــه ســاير
نشــريات دارنــد و از هميــن رو بايــد جــدي
گرفتــه شــوند.
جشــنواره نشــریات در طــول ادوار خــود از بــدو
تاســیس از ســال  1377تــا ســال  1383تقریبــا
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بــه صــورت منظــم و ســاالنه (جــز ســال )1381
برگــزار شــد .ولــی پــس از اتفاقــات و اعتراضــات
در ششــمین دوره در مشــهد (ســال - )1383
کــه منجــر بــه برگــزاری یــک جشــنواره بــدون
اختتامیــه شــد -وقفــه ای هفــت ســاله در
برگــزاری جشــنواره بوجــود آمــد.
مطمئنــا اتفاقــات ششــمین دوره جشــنواره
نقــش بســزایی در شــکل گیــری رویکــرد
محافظــه کارانــه مســئوالن وزارت بهداشــت
و وزارت علــوم ،در خصــوص عــدم برگــزاری
جشــنواره داشــت .در آن ســال هــای تعلیــق
جشــنواره ،هــر کــدام طــی مصاحبــه هایــی
تــوپ را بــه میــدان دیگــری مــی انداختنــد،
گاهــی پیشــنهاد گردشــی شــدن جشــنواره بیــن
دســتگاه هــا مطــرح مــی شــد و گاهــی برگــزاری
جشــنواره مســتقل در دســتگاه هــا .تــا باالخــره
وزارت علــوم پیــش قــدم شــد و هفتمیــن دوره
جشــنواره را در ســال  ،1390در حالــی کــه بــه
نظــر مــی آمــد از طــرف وزارت بهداشــت تحریــم
شــده بــود؛ برگــزار شــد.
پــس از دوره هفتــم ،متاســفانه ســنگ برگــزاری
«دوســاالنه» جشــنواره نشــریات دانشــجویی
گذاشــته شــد ،و از آن ســال بــه بعــد تــا دوره
نهــم ،جشــنواره بشــکل «دوســاالنه» توســط
وزارت علــوم برگــزار شــد .و حــاال هــم کــه پــس
از گذشــت دوســال از دوره قبــل در آســتانه
اختتامیــه دهمیــن دوره جشــنواره توســط وزارت

بهداشــت بــه عنــوان متولــی برگــزاری هســتیم.
بــا بررســی وقایــع برگــزاری دوره هــای گذشــته
جشــنواره نشــریات دانشــجویی کشــور بــه نکات
قابــل توجهــی دســت مــی یابیــم کــه توجــه بــه
آن مــی توانــد نقــش بــه ســزایی در برگــزاری
موفــق دوره هــای آتــی داشــته باشــد.
نخســت ،موضــوع اعتــراض هــای دانشــجویان
در برگــزاری جشــنواره مدنظــر اســت .بجــز
اعتراضــات مربــوط بــه داوری هــا ،کــه در
همــه جشــنواره هــا وجــود دارد؛ و اعتراضــات
سیاســی و جناحــی کــه اصــا ارتباطــی بــا
جشــنواره نشــریات نــدارد؛ جنــس اعتراضــات در
اکثــر دوره هــا باالخــص دوره دوم و ششــم ،بــه
نحــوه برگــزاری و اجــرای جشــنواره بــود .تاکیــد
بــر دانشــجویی برگــزار شــدن جشــنواره هــا از
جملــه مهمتریــن درخواســت اصحــاب نشــریات
بــوده اســت؛ و احتمــاال همیــن موضــوع باعــث
شــد کــه جشــنواره هفتــم و هشــتم کــه پــس
از وقفــه هفــت ســاله و در پــس اعتراضــات
جشــنواره ششــم برگــزار شــد؛ بــا انتخــاب
یــک دبیــر از بیــن دانشــجویان ،بــه ماهیــت
اولیــه خــود بــاز گــردد .در کل هرچــه از دور
اول جشــنواره نشــريات دانشــجويي کــه توســط
خــود دانشــجویان تاســیس شــد؛ گذشــت ،ايــن
جشــنواره بيشــتر شــكل اداري بــه خــود گرفتــه
و كارهــاي جشــنواره بيشــتر توســط مســئولين
انجــام ميشــود تــا دانشــجويان؛ و فضــا ديگــر از

و در آﺧﺮ ﻧﮑﺘﻪ اي ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﻦ
ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﻫﺎﺳﺖ .ﺑﻪ واﻗﻊ آﯾﺎ ﻫﺪﻓﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﻣﻮزش و اراﺋﻪ اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﺸﺮﯾﺎت
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ،را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاي اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﺘﺼﻮر ﺷﺪ؟ ﺷﻔﺎف ﺳﺎزي و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي داوري در ﻫﺮ ﺑﺨﺶ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺘﺸﺎر و اراﺋﻪ آﺛﺎر و ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﺮﺗﺮ ﺟﺸﻨﻮاره – ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره از ﺟﺸﻨﻮاره در ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ از
آﺛﺎر ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ – و ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺣﻀﻮر داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ در ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺠﺰا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺸﻨﻮاره را در
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺟﺸﻨﻮاره ﻧﺸﺮﯾﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﺑﺎز ﮔﺮدد .روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن
ﺳﭙﺮدن ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻪ ﺧﻮد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﯾﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻪ دﯾﮕﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﮐﺸﻮر.

ﺣﺎل ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﻧﻪ دوره ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﻣﯽ اﻧﺪازﯾﻢ:
دوره
اول

دوم

ﺳﻮم

ﭼﻬﺎرم
ﭘﻨﺠﻢ

كنتــرل دانشــجويان خــارج شــده اســت.
امــا بایــد توجــه داشــت کــه گاهــی اعتراضــات
بیشــتر شــبیه خودزنــی اســت تــا اعتــراض!
جــدای از آنکــه مســئولین بایدتحمــل شــان را
باالتــر ببرنــد و اعتراضــات را  -کــه بــر گرفتــه
از روحیــه مطالبــه گــری و جوانــی دانشــجویان
دارد  -جــزء الینفــک ایــن فضــا بداننــد؛ ولــی
مطمئنــا وجــود جشــنواره ،هــر چنــد بــد ،بهتــر
از نبــودش اســت .هماننــد لــزوم وجــود قانــون
هــر چنــد از نــوع بــدش بجــای نبــودش .وجــود
اعتراضــات بــه داوری در تمــام انــواع جشــنواره
هــا ،از فیلــم گرفتــه تــا مطبوعــات همیشــه
وجــود داشــته و بــا توجــه بــه نســبی بــودن
نظــرات ،طبیعــی اســت ،ولــی موضوعــی کــه بــه
نظــر مــی رســد نبایــد فرامــوش شــود ،همیــن
«گردهــم آیــی» اصحــاب نشــریات دانشــجویی
اســت ،کــه باعــث پیشــرفت و رشــد در پــس
تعامــات جمعــی بوجــود آمــده در آن مــی
شــود ،کــه هیــچ چیــز را نبایــد فــدای آن کــرد.
وقایــع جشــنواره ششــم عــاوه بــر وقفــه
هفــت ســاله در برگــزاری جشــنواره ،متاســفانه
مســئولین را محتــاط تــر از گذشــته کــرد تــا
جایــی کــه منجــر بــه برگــزاری جشــنواره از
ســاالنه بــه دوســاالنه شــد .موضوعــی که بیشــتر
از همــه دودش بــه چشــم اصحــاب نشــریات
رفــت .ســئوال اینجاســت کــه چــرا همچنــان
همــه جشــنواره هــای فرهنگــی دانشــجویی

ﺳﺎل

ﻣﺘﻮﻟﯽ اﺻﻠﯽ

ﻣﯿﺰﺑﺎن اﺧﺘﺘﺎﻣﯿﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان

1377

وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ

1378

وزارت ﻋﻠﻮم

داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن

1379

وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

1380

وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮔﯿﻼن

1382

وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ

ﺷﺸﻢ

1383

وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻋﻠﻮم

ﻫﻔﺘﻢ

1390

وزارت ﻋﻠﻮم

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و
ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

ﻫﺸﺘﻢ

1392

وزارت ﻋﻠﻮم

ﻧﻬﻢ

1394

وزارت ﻋﻠﻮم

ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان – ﺗﻬﺮان

دﻫﻢ

1396

وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ

داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺗﻬﺮان

داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﻬﯿﺪ
ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺗﻬﺮان

همچــون رویــش و حرکــت ســاالنه برگــزار مــی كشــور نیــز برگــزار شــده بــود کــه در جــای
شــود بجــز اوﻟﯿﻦ
خــود جالــب توجــه اســت .موضوعــی کــه از
دوره :نشــریات؟!
جشــنواره
موضــوع قابــل توجــه دیگــر در بــاب دوره دوه هفتــم بــه بعــد کال بــه فراموشــی ســپرده
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران
ﺳﻮي
ـای در
ﺧﻮدﺟﻮش
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر،
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
جشــنوارهﻧﺸﺮﯾﺎت
ﻃﺮح ﺟﺸﻨﻮاره
بســزا
1376نقـازـش
ﺳﺎلـته از
گذشـ
ﻃﻮردوره هـ
بررسﺑﻪــی
ﮐﺸﻮر ،شــد.
میزبانــی
نشــریات،
هــای گذشــته
برگــزاریﺷﺪ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﭘﺰﺷﮑﯽ اراﯾﻪ
ﻋﻠﻮم
و
درﻣﺎن
ﺑﻬﺪاﺷﺖ،
وزارت
و
ﺗﻬﺮان
ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻋﻠﻮم
داﻧﺸﮕﺎه
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
آن اســت .بــاﻧﺸﺮﯾﺎت
نگاهــی بــه میزبــان هــای ادوار و فعــال ایــن مجموعــه صنفــی در
جشــنواره نشــریات دانشــجویی ،کامــا مشــهود جشــنواره نشــریات خبــر مــی دهــد.
اســت کــه تــا قبــل از دوره ششــم عــاوه بــر و در آخــر نکتــه ای کــه بــه نظــر نگارنــده از
پایتخــت ،شــهرهای دیگــر نیــز فرصــت میزبانــی اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت ،لــزوم توجــه
از اصحــاب نشــریات را پیــدا مــی کردنــد؛ ولــی بــه رویکــرد آموزشــی در ایــن گونــه جشــنواره
پــس از دوره ششــم ،و گشــایش جشــنواره هفتم هاســت .بــه واقــع آیــا هدفــی باالتــر از آمــوزش
پــس از هفــت ســال تعلیــق ،تمامــی چهــار و ارائــه الگــوی مناســب بــرای توســعه و
دوره جشــنواره فقــط در تهــران برگــزار شــده پیشــرفت نشــریات دانشــجویی ،را مــی تــوان
اســت؛ کــه ایــن موضــوع خــود جــای تامــل بــرای ایــن جشــنواره متصــور شــد؟ شــفاف
دارد .اختصــاص میزبانــی جشــنواره بــه دیگــر ســازی و معرفــی شــاخص هــای داوری در
دانشــگاه هــای کشــور بجــز پایتخــت رویکــردی هــر بخــش و همچنیــن انتشــار و ارائــه آثــار و
اســت کــه موجــب پویایــی بیشــتر جشــنواره نشــریات برتــر جشــنواره کــه در ایــن دوره از
و دانشــگاه هــا مــی شــود ،همانطــور کــه ایــن جشــنواره در قالــب نمایشــگاهی از آثــار عرضــه
رویــه در دیگــر جشــنواره هــا همچــون حرکــت شــده اســت و برگــزاری نمایشــگاه بــا حضــور
و رویــش بــه چشــم مــی خــورد ولــی همچنــان دانشــگاه هــا در غرفــه هایــی مجــزا مــی توانــد
جشــنواره را در رســیدن بــه اهــداف اصلــی خــود
در خصــوص نشــریات عمــل نمــی شــود.
امــا موضــوع انجمــن صنفــی نشــریات نزدیــک نمایــد.
دانشــجویی دانشــگاه هــای کشــور هــم از دیگــر بــه نظــر مــی رســد جشــنواره نشــریات
موضوعــات قابــل توجــه بــه عنــوان موضــوع دانشــجویی بایــد بــه رویکــرد هــای گذشــته
جنبــی جشــنواره نشــریات مــی باشــد .هــم خــود بــاز گــردد .رویکردهایــی همچــون
زمــان بــا شــکل گیــری دوره نخســت جشــنواره ســپردن برگــزاری جشــنواره بــه خــود
تــا دوره ششــم ،پنــج دوره انتخابــات انجمــن دانشــجویان یــا اختصــاص میزبانــی جشــنواره
صنفــي نشــريات دانشــجويي دانشــگاههاي بــه دیگــر دانشــگاه هــای کشــور.
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هی داداش،،

لنگش کن!

،،

خیلــی دلــم میخواســت میتوانســتم شــعاری
بنویســم! مثــا از آزادی بیــان و مهمتــر از
آن آزادی قلــم بنویســم و فضــای بــاز گفتــار
و نوشــتار کــه در اختیــار نویســندگان و
باالخــص دانشــجویان اهــل قلــم گذاشــته
شــده تــا راجــع بــه هــر چیــزی کــه ذهــن و
فکرشــان را مشــغول کــرده اســت ،بنویســند.
دوســت داشــتم مینوشــتم از تمــام نشــریات
دانشــجویی کــه بــا نهایــت امکانــات و حداکثــر
پشــتیبانی بــه ثمــر نشســتند و بــا تبلیغاتــی
درخــور و شایســته بــه نحــوی عالــی توزیــع
شــدند .حتــی بــاور کنیــد یــا نــه میخواســتم
از نشــریات سیاســی هــم بنویســم ...یعنــی
دوســت داشــتم بنویســم برخــاف بــاور
عمــوم ،در فضــای سیاسی-دانشــجویی کشــور،
قیــد و بنــد خاصــی وجــود نــدارد و هرکســی
میتوانــد آزادانــه تــا آنجــا کــه ادب حکــم
میکنــد و شــرایط ایجــاب ،از خــط فکــری و
سیاســی جنــاح مــورد نظــرش طرفــداری کنــد
و بــه نقــد جنــاح مخالــف بپــردازد ...و خیلــی
بیشــتر دوســت داشــتم راجــع بــه ایــن بنویســم
کــه هیچگونــه بازخوانــی مطالبــی پیــش از
چــاپ وجــود نــدارد و هیــچ متــن و دلنوشــته و
مقال ـهای از فیلتــر عبــور نمیکنــد و هیچکــس
اینجــا مجبــور بــه خودسانســوری نیســت و
واژههــا همانگونــه کــه از فکــر و اندیشــه
نویســنده نشــأت میگیرنــد ،بــه روی کاغــذ
میآینــد و ایــن رســالت قلــم اســت کــه بــه
خوبــی ایفــا میشــود و فــان و بهمــان...
خواســتم بنویســم! خواســتم
تمــام ایــن
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حرفهــا را مفصلتــر و بیکموکاســت
بنویســم .امــا دیــدم حیــف اســت بخواهــم ایــن
فرصتــی کــه بــرای نوشــتن پیــدا کــردهام را
بــا شــعار و دروغ و حــرف و حــرف و حــرف،
خرابــش کنــم!
مــن میتوانســتم همــان اول کار ،بــه رســم
تمــام ســخنرانیها و انتقادهــای بــه ظاهــر
منصفانــه ،حرفهایــم را بــا تعریــف و تمجیــد
شــروع کنــم و بعــد بــا یــک شــیب مالیــم،
جــوری کــه نــه ســیخ بســوزد نــه کبــاب و نــه
بــه کســی بربخــورد ،یکیدوتــا نکتـ ه نــه چندان
منفــی هــم بگویــم و بعــدش هــم بــرای اینکــه
بیشــتر خــودم را نــور چشــمی کنم ،از ایــن و آن
و برگزارکننــدگان جشــنواره و وزیــر بهداشــت و
معــاون اول و دوم و ســوم و همینطــور الــی آخــر
تــا دهــم و رئیسجمــور و کشــورهای همســایه
و خــاور دور هــم تشــکر کنــم و تمــام!
مــن میتوانســتم اینگونــه بنویســم ...مثــا
بنویســم چــه خــوب کــه جشــنواره نشــریات
دانشــجویی ،بــرای دهمیــن دوره بــه کار خــود
ادامــه میدهــد و چقــدر خوبتــر کــه مــن
زمانــی دانشــجوی دانشــگاه وزارتخانــهای
بــودم کــه فقــط و فقــط بــه درس خوانــدن و
بــودن صــرف میلــی نــدارد و بــا
تکبعــدی
ِ
کارهــای اینچنینــی و هرجــور کــه شــده
انگیــز ه دانشــجویان خــودش و دانشــگاههای
دیگــر را بیشــتر میکنــد و حتــی میشــد
ایــن وس ـطها کمــی پیــازداغ ماجــرا را زیادتــر
کنــم و از هشــتمین جشــنوار ه فرهنگــی کــه
چنــدی پیــش برگــزار شــد هــم صحبتــی بکنــم
و اصــا راجــع بــه بینظمیهــا و مشــکالت و
اختتامیههــا و داوریهایــی کــه کــم بیحــرف
و حدیــث نبودنــد حرفــی بــه
میــان نیــاورم

شیوا امیری

دانشجوی علوم پزشکی اصفهان

و خالصــه تمــام تالشــم را بکنــم کــه همــه
چیــز را گل و بلبــل نشــان دهــم و آن آخرهــا
هــم کمــی مجیــز وزارت بهداشــت را بگویــم و...
همیــن!
حتــی میشــد خیلــی حســاب شــده و از روی
فکــر و نقش ـ ه قبلــی ،آن وس ـطهای متــن کــه
رســیدم ،نقــاط قــوت دهمیــن جشــنوار ه تیتر را
تــا آنجــا کــه میتوانــم پررنگتــر نشــان دهــم و
مثــا بگویــم چــه خــوب کــه ایــن بــار ،برخــاف
ســالهای پیـش ،عــاوه بــر اینکــه هــم بــا تنوع
و تعــدد موضوعــات مواجــه بودیــم ،یــک شــعار
خــوش آبورنــگ و صــد البتــه دهــان پرکــن
کنــار عنــوان تیتــر  ۱۰بــه چشــم میخــورد.
بعــد میآمــدم شــعار را بازتــر میکــردم و
میگفتــم «مســئولیت اجتماعــی دانشــگاه،
نقــادی منصفانــه و آزادانــه» .چقــدر زیباســت و
همیــن کــه داریــم در راســتایش گام برمیداریم
خیلــی خــوب اســت و هیچکجــای کارمــان
هیــچ اشــکالی نــدارد و  ...و از همیــن حرفهــا!...
در همــان بینهــا حتــی میتوانســتم راجــع
بــه اضافــه شــدن چنــد بخــش جدیــد بــه
جشــنواره هــم اشــارهای کنــم و مثــا خــودم
را بیشــتر روشــنفکر نشــان دهــم و از اینکــه
امســال پــای موضوعــی همچــون «قومیتهــای
ایرانــی» در میــان آمــده ابــراز خرســندی کنــم
و در حالــی کــه فنجــان قهــوهام را بــا ژســتی
نقادانــه و بــه میــزان زیــادی خودپســند مآبانــه
روی میــز میگــذارم ،نگاهــم را از کرانههــای
دور گرفتــه ،بــا آرامــش قلــم را برداشــته و
بنویســم بــا جشــنوارهای کــه امســال شــاهدش
هســتیم ،بنــده بــه نوبــ ه خــود ،افقهــای
روشــنی را بــرای ایــران و فضــای دانشــگاهیاش
پیشبینــی میکنــم! و اصــا و ابــدا هــم بــه
روی خــودم نیــاورم کــه ایــن مــدت چقــدر
حجــم بدقولیهــا رونــدی صعــودی گرفتهانــد
و از زمــان اتمــام دریافــت

آثــار بگیــر تــا داوری و برگــزاری همیــن مراســم
اختتامیــه کــه قــرار
بــود اردیبهشــت باشــد ،نــه یــک بــار کــه چنــد
بــار شــاهد بدقولــی بودیــم و عقــب افتــادن
تاریخهــا و همینجــا الزم اســت از تمــام
مســئوالن ذیربــط و بیربــط کــه بــا ایــن
دســت اقدامــات ،نمــک زندگــی را بیشــتر کــرده
و بــر هیجــان شــرکتکنندگان افزودنــد تشــکر
کنــم! مســلما همــه جــای دنیــا« ،ســلیقه»
آن هــم از نــوع متعلــق بــه داوریاش ،جــز ِء
جداییناپذیــر تمــام اعمــال و اتفاقــات اســت
و حرفــی در آن نیســت...
میشــد ایــن حرفهــا را نوشــت و ننوشــت...
امــا راســتش را بخواهیــد بــا خــودم فکــر کــردم
تمــام اینهــا تکراریانــد و مخاطــب اگــر خــودش
کنجــکاو باشــد ،میتوانــد بــا یــک جســتجوی
ســاده بــه پاســخش برســد .بعــد گفتــم بهتــر
اســت بیایــم از شــرایط موجــود در فضــای
نوشــتاری دانشــجویان بنویســم و واقعگــرایِ
تــام باشــم .مثــا از نتایــج جشــنوارههای
پیشــین بنویســم و تمــام حرفهــا و آرزوهایــی
کــه در حــد همــان آرزو ماندنــد ...از فضایــی
بنویســم کــه هیــچ تغییــری نکــرد و نمیکنــد
و بایــد خیلــی خوشــبین بــود کــه امیــدوار شــد
بــه تغییــر کردنــش ...فضایــی کــه همچنــان
مثــل ســابق اســت و پــر از تــرس و دلهــره از
اینکــه نکنــد فــان واژه بــه مــذاق فالن مســئول
و بــه کام فــان سرپرســت خــوش نیایــد و فکــر
کننــد بــه در گفتهایــم کــه دیــوار بشــنود و
بشــود آنچــه نبایــد بشــود؟ گفتــم از آنهایــی
بنویســم کــه تــا وقتــی هــوای جشــنواره را
تنفــس میکردنــد بدجــوری اســیر جــو آنجــا
شــده بودنــد و از زبانشــان واژهواژه شــعار
میریخــت و از دامانشــان کیلوکیلــو وعــده
وعیــد میچکیــد! امــا همیــن کــه بــه شــهر و
دیارشــان برگشــتند و عرقشــان نیمهخشــک
شــد ،تمــام آن حرفهــا و قولهــا هــم بخــار
شــد رفــت هــوا و اوضــاع همانــی مانــد کــه
بــود...
خواســتم از فیلترهــای اجبــاریِ نوشــتاری در
دانشــگاه بنویســم ...از اینکــه مثــا در فــان
دانشــگاه ،بــرای نوشــتن فــان مطلــب ،یــک
بــار بایــد نظــر ســردبیر را پرســید ،بعــد ســراغ
مدیرمســئول رفــت ،بعــد ســراغ کارشــناس
فرهنگــی دانشــگاه ،و همینطــور الــی آخــر
تــا بــه رئیــس دانشــگاه رســید و اگــر آن هــم
ختــم بــه خیــر شــد ،مطلــب را از فیلتــر ذهنــی
حراســت دانشــگاه هــم عبــور داد تــا در پایــان
بــا هــزار و یــک سانســور شــبه اختیــاری ،متنــی
کــه دیگــر هیــچ شــباهتی بــه شــکل اولــش
نــدارد را چــاپ کــرد!
خواســتم از حمایتهایــی کــه هیچوقــت
نبــوده یــا آنقــدر کمرنــگ بــوده کــه اصــا

بــه چشــم نیامــده هــم بنویســم .از توجهــی کــه
هیچوقــت بــه شــماره اولیهــای یــک نشــریه
نشــد! از مشــاورههایی کــه در ضعیفتریــن
حالــت ممکــن صــورت گرفــت ...از تفــاوت
قائــل شــدنهای خیلــی خیلــی نمایــان میــان
همــان شــماره اولیهــا و «نــور چشــمیها»...
و منظــورم از نــور چشــمیها همانهایــی اســت
کــه جــز کپــی و پیســت کــردن چنــد مطلــب
تکــراری و رتبــه آوردن در فــان مســابقه و
جشــنواره ،نــه هنــر دیگــری داشــتند و نــه
مطلبــی درخــور توجــه و نــه پتانســیلی بــرای
کشــف اســتعدادهای جدیــد؛ امــا بــه لطــف
فــان اســم و فــان مســئول هــم پشتشــان
خــوب گــرم اســتو هــم سیبیلشــان بــه
وقتــش چــرب!
حتــی خواســتم از وضعیــت بــد چــاپ و تیــرا ِژ
نشــریات هــم بنویســم .از اینکــه چــرا دانشــگاه
آنقــدری بودجــه دارد کــه یــک نشــریه معمولی
را بــا تیــراژ  ۱۰۰۰نســخه آن هــم تمامرنگــی و
گالســه چــاپمیکنــد ،ولــی دانشــگاه مجبــور
اســت از هــر ده نشــریه ،یکــی را رنــدوم انتخــاب
کنــد و بــه زور ســیلی و بریــدن نــان کارکنانــش
(!) ،صورتــش را ســرخ نگــه داشــته و چنــد جلــد
رنگــی از آن نشــریه منتشــر کنــد.
ایــن اواخــر میخواســتم بــه انتخابــات خانــه
نشــریات هــم گریــزی بزنــم و راجــع بــه نحــوه
برگــزاری و اینکــه اصــا معلــوم هســت اینجــا
خانــ ه سیاســت و سیاســیبازی اســت یــا
خواســتگاه نشــریات ،بنویســم و از ایــن گالیــه
کنــم کــه اعضــای نشــریات دقیقــا مشــغول چــه
کاری هســتند کــه ایــن چنــد ســال نــه نتیجـه
قابــل توجهــی از آن شــنیدهایم و نــه اتفــاق
بزرگــی دیدهایــم.
خواســتم تمــام ایــن حرفهــا را بنویســم؛ امــا
دیــدم چــه فایــده؟ حــرف را کــه میشــود
راحــت زد و شــعار را کــه میتــوان راحتتــر
داد و مــن هــم کــه بیــرون ایــن گــود نشســتهام،
پفکــم را میخــورم و هــی فریــاد میزنــم
«لنگــش کــن»!...
یکــی بایــد باشــد ...یکــی کــه خــودش اهــل
گــود باشــد و ایــن حرفهــا را خــوب بخوانــد
و خوبتــر بفهمــد و تمــام زورش را بزنــد کــه
حریــف را خــاک کنــد...
آن وقــت کار اصــا بــه «میخواســتم» و «اگــر»
و «ای کاش» نمیرســد کــه یکــی مثــل مــن
آنقــدر دلــش پــر شــود کــه بیایــد قلــم را
بــردارد و شــروع بــه نوشــتن کنــد و تــا آن
انــدازه حــس خفقــان ســراغش بیایــد کــه آخـ ِر
آخــرش پشــیمان شــود و بگویــد:
«میخواســتم تمــام ایــن حرفهــا را بنویســم...
امــا دیدم فایــدهای نــدارد ....ننوشــتم!»

وحید پیراسته
دانشجوی علوم پزشکی اصفهان
نماینده خانه نشریات
وزارت بهداشت در منطقه مرکزی

بدون تیتر!
نمیخواهــم کســی را بدنــام کنــم یــا دلــی را
بشــکنم .همیــن اول متــن اعــام میکنــم کــه
قصــد تخریــب یــا آزردگــی شــخص خاصــی را
نــدارم.
مطلــب مــن ،خودمــان هســتیم (منظــور فعــاالن
نشــریات دانشــجویی) ،تــا کــی میخواهیــم
از درد دلهــای تکــراری بنویســیم و هیــچ
اقدامــی بــرای آن نشــود؟! تــا کــی میخواهیــم
از مطالــب بــه ظاهــر واقعــی بنویســیم و
خودمــان و مخاطبــان را فریــب دهیــم؟! مطلــب
واقعــی ،همــان چیــزی اســت کــه عیــن درد
و مشــکالت دانشــجویان و مــردم کشــورمان
اســت؛ همانهایــی کــه اگــر نباشــند ،مــا
هــم نمیتوانیــم بــه دنبــال ســوژه و بــه قــول
معــروف شــکار آن باشــیم و موضــوع نشــریهمان
قــرار دهیــم .دغدغــه مــا (فعــاالن نشــریات
دانشــجویی) بایــد تــا آن جایــی پیــش رود کــه
از بیــان مطالــب کلیشـهای و غیرحقیقــی دســت
برداریــم و بــه ســمت بیــان «مهمترینهــا»
و شــاید بهتــر اســت بگویــم «دقیقترینهــا»
برویــم .صرفــا بــه فکــر پــر کــردن صفحــات
نشــریه و اســتفاده از مطالــب «کپــی پیســت»
نباشــیم .بایــد یــاد بگیریــم کــه نویســندگی یک
فــن اســت ،شــاعر بــودن و شــعر ســرودن کار هر
کســی نیســت ،نوشــتن یــک طنــز ادبــی کار یک
طنــاز حرف ـهای اســت و . ...درســت اســت کــه
مــا دانشــجو هســتیم و دانشــجو بایــد مطالبهگــر
باشــد؛ امــا اگــر همــان دانشــجو شــعر یــا مقالــه
یــا  ...خــود را بــه درســتی بــه مخاطــب منتقــل
نکنــد ،قابــل قبــول نیســت و اگــر هــم مخاطــب
اشــتباه برداشــت کــرده و مســیرش تحــت تأثیــر
آن قــرار گیــرد ،فاجعــه اســت!
بایــد یــاد بگیریــم کــه صــدای دانشــجو،
حــق اســت و ایــن حــق بایــد بــه درســتی ادا
شــود .امیــدوارم مــا (فعــاالن حــوزه نشــریات
دانشــجویی) کمــی بــه خودمــان بیاییــم و از
همــه تــوان و پتانســیلهای موجــود اســتفاده
کــرده تــا یــک نشــریه بــا کیفیــت و کامــل
را تولیــد کنیــم .اینکــه میگویــم «کامــل»
یعنــی یــک رونــد رو بــه رشــد را طــی کــرده
و بــه تکامــل نزدیــک شــویم .در ایــن صــورت
میتــوان انتظــار داشــت بــه هدفمــان کــه
همــان بیــان واقعیتهاســت ،نزدیکتــر شــویم.
به امید آن روز...
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