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مخاطــب  بــدون  نمی تــوان  را  رســانه ای  هیــچ 
تصــور کــرد. از رســانه هایی ماننــد دود و آتــش در 
ــون و  ــو و تلویزی ــاپ و رادی ــا چ ــه ت ــم گرفت دوران قدی
ــه  ــه ب ــه و هم ــن؛ هم ــانه های نوی ــا رس ــس از آن ت پ
ــات و  ــذاری روی مخاطــب و انتشــار اطالع ــال اثرگ دنب

ــد. ــب بوده ان ــرف مخاط ــرای مص ــش ب دان
پرســش ایــن اســت کــه مخاطــب در اســناد 
باالدســتی هــر رســانه چگونــه انتخــاب می شــود؟ 
چگونــه رســانه ای بــه دنبــال مخاطــب عــام ملــی 
اســت، رســانه ای دیگــر بــه دنبــال مخاطــب تخصصــی 
ــا  ــی؟ آی ــب محل ــال مخاط ــه دنب ــر ب ــانه ای دیگ و رس
ــی،  ــت دولت ــوع مالکی ــه ن ــان ب ــره مخاطب ــاب دای انتخ
ــوع  ــه ن ــا ب ــی، خصوصــی رســانه بســتگی دارد ی عموم
ــدرت  ــا ق ــات آن؟ آی ــا موضوع ــک رســانه ی ــوای ی محت
ــانه  ــک رس ــه ی ــد ک ــن می کن ــانه تعیی ــک رس ــی ی مال
ــود  ــدف خ ــب ه ــان را مخاط ــعتی از مخاطب ــه وس چ
بدانــد؟ حتمــا بایــد یــک رســانه ابتــدا محلــی و ســپس 
ــا گســتره  ــی باشــد؟ آی ــن المل ــه ای و بی ــی و منطق مل
جغرافیایــی یــا تعــداد مخاطبــان تعییــن می کنــد 
کــه یــک رســانه »اعتمــاد« را ســرلوحه کار خــود 

ــته بندی  ــدام دس ــرعت« را؟ در ک ــا »س ــد ی ــرار ده ق
مخاطبــان »صمیمیــت« مهم تــر اســت و در کــدام 
ــر  ــه ه ــت ک ــؤاالتی اس ــا س ــمیت«؟ این ه ــک »رس ی
ــود  ــکاران خ ــود و از هم ــد از خ ــانه ای بای ــر رس مدی
ــول  ــخ های معق ــان پاس ــرای آن ــد و ب ــانه بپرس در رس

ــد.  ــی بیابن و منطق
امــا ســخن اصلــی ایــن یادداشــت ایــن اســت کــه به 
ــی  ــای بین الملل ــه فض ــا ب ــانه های م ــد رس ــر می رس نظ
تالش هــای  منکــر  نگارنــده  ندارنــد.  جــدی  نــگاه 
بخــش  حتــی  و  دولتــی  حاکمیتــی،  رســانه های 
ــم  ــا می دانی ــت ام ــی نیس ــطح فرامل ــی در س خصوص
کــه همــه ایــن تالش هــا درخــور نــام ایــران و بــه ویــژه 
ــش از  ــت. بی ــالمی نیس ــالب اس ــه گام دوم انق در زمان
ــای  ــه قدرت ه ــران ب ــتگی ای ــع وابس ــال از قط ۴۰ س
جهانــی می گــذرد و بایــد کــم کــم مهیــای ارائــه 
حرف هــای نــو، معقــول و پیــش رونــده در فضــای 
تمــدن  ســاخت  در  رســانه ها  شــویم.  بین المللــی 
آینــده اســالمی نقــش مهمــی دارنــد و غفلــت از تربیــت 
ــیر  ــن مس ــی، ای ــگاه بین الملل ــا ن ــانه ای ب ــران رس مدی
حتمــی را بــا دشــواری های بســیار روبــرو خواهــد 
کــرد. حتمــا در مســیر ســاخت تمــدن نویــن اســالمی، 
ــد  ــتند و نیازمن ــر نیس ــی بازیگ ــانه های دولت ــط رس فق
ــا  ــی حوزه ه ــی در تمام ــی و خصوص ــانه های مردم رس
هســتیم، امــا آیــا مدیــران رســانه ای کافــی در اختیــار 
ــد  ــانه بای ــت رس ــته مدیری ــاتید رش ــم اس ــم؟ ه داری
ــن مســئله  ــه ای ــه ب ــگاه دانشــجویان و ضــرورت توج ن
را متذکــر شــوند و هــم دانشــجویان بایــد بــا بــاور ایــن 
ــن  ــوزی در ای ــتجو و علم آم ــال جس ــه دنب ــئله، ب مس
ــی گذاران  ــط مش ــه خ ــن ک ــم ای ــند و ه ــوزه باش ح
بــرای  الزم  حمایت هــای  کشــور  قانون گــذاران  و 
اندوختــن تجربــه در کنــار کســب علــم را فراهــم کننــد.  
ــط  ــد، فق ــرح ش ــت مط ــن یادداش ــه در ای ــؤاالتی ک س
نقطــه شــروع ســؤاالتی اســت کــه هــر مدیــر رســانه ای 
بایــد از ســازمان تحــت مدیریــت خــود بپرســد و مســیر 

ــد.  ــن کن آن را تعیی


