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دیدگاه

درد و امید در روزهای کرونایی در گفت و گو با دکتر هادی خانیکی

سختی ها باقی نمیمانند ولی  انسانهای سرسخت باقی میمانند
نمیشود با زیاد ترساندن یا نترساندن پیامی را به جامعه منتقل کرد

استاد ارتباطات میگوید :رســانه در بحران نقش مهمی دارد.
رســانه در آمــوزش نقــش بســیار مهمــی دارد به دلیــل اینکه
آمــوزش ،آمــوزش عمومــی اســت .در اینجا اخبــار جمعی
واقعاً مخرب میشــوند به دلیل اینکه یکدفعه اعتباربخشی
میکنیــم بــه ویدئویــی کــه جعلی اســت و یــا اعتباربخشــی
میکنیم به یک نــام و به نهادهای معتبر تخصصی مســأله را
ارجاع نمیدهیم .اینها برخی سیاستهای غلطی هستند که
رســانههای ما بخصوص تلویزیون و رادیوی ما داشــته است،
البته بهبود پیداکردهاستوامیدوارم بهبود بیشتریپیداکند.
خانیکی هشــدار میدهد که رســانهها فقط به ایــن فکر نکنند
که خوب و قشــنگ پیام تولید کنند ،بلکه باید ببینند این پیام
اصالً دیده میشود ،شنیده میشود و به آن باور پیدا میشود؟
نمیشــود که با زیادی ترساندن یا زیادی نترساندن پیامی را به
مخاطــب منتقل کرد.به گــزارش جماران؛ هــادی خانیکی با
اعتقاد بر اینکه جامعه کنونی به اختالل ارتباطی دچار اســت
و گفتوگو هم در آن به ســادگی و سهولت انجام نمیپذیرد،
میگویــد :طبیعتــاً وقتی کــه اختــال ارتباطی وجود داشــته
باشــد ،توالی بحرانها و بحرانهای فراگیرتری مثل کرونا این
اختالل ارتباطی را تشــدید میکند و به تبع آن ،رسانهها هم در
شرایط ارتباطات بحران قرار میگیرند؛ یعنی میتوانند گرفتار
کجکارکــردی یا ناکارکردی شــوند .اســتاد ارتباطات دانشــگاه
عالمــه معتقــد اســت :کرونا فقــط در وجــه سیاســتگذاری
رسمی پنهان نماند یا نســبت به آن پنهانکاری نشد ،بلکه در
وجه رســانهای هم خبر کرونا در دوران کمون (نهفتگی) ماند.
خانیکی در عین حال مطرح میکند که رســانه ،رســانه است،
پس نه حدش را باالتر از آن چیزی که است ببریم و نه پایینتر،
در عین حال میگوید :رســانه در بحران نقش مهمتری دارد و
آن آموزش اســت؛ بــه دلیل آنکه آمــوزش ،آموزش عمومی
است ،اینجاســت که اخبار جعلی واقعاً مخرب میشوند .در
ادامه مشروح گفتوگو را با این استاد دانشگاه میخوانید:
در همان روزهای آغازین عید و در شــرایطی که خیلیها
تالش میکنند با ماندن در خانه به ســهم خود مانع انتشــار
ویــروس کرونــا شــوند ،فرصتــی دســت میدهد تا بــا هادی
خانیکی از اســتادهای ارتباطات گفتوگویی داشته باشیم و
طبیعتاً به دلیل وضعیت موجود و رعایت موارد بهداشتی و
ایمنی این گفت و گو به صورت تلفنی انجام شد.
 ëëنوروزی بر پایه ارتباطات شبکهای ،تحلیل و دغدغه و درد
هــادی خانیکــی ابتــدا از وضعیتی کــه در آن قــرار گرفته
میگوید و اینکه آیا در خانه خواهد ماند؟
ایــن اســتاد ارتباطــات پاســخ میدهــد :بلــه؛ قرار اســت
در خانــه بمانــم و دیــد و بازدیــد نداشــته باشــم .متأســفانه
در ایــن ایــام مادرم را در مشــهد از دســت دادم و به رحمت
خــدا رفت .برادر بیمــاری هم دارم که خیلی به من وابســته
اســت و مجبورم که ایــن ایام را پیش او بــروم ،اما با رعایت،
همیــن اجبار کمک به وضعیت زندگــی او را از راه دور انجام
میدهــم؛ چراکه اوالً در ارزیابی کلی هر ســفر کردنی را مجاز
نمیدانم و ثانیاً با ســفر کردن بــرای بیمارانی که زمینههای
بیمــاری را به طــور خاص دارند ،چه بــا هواپیما چه زمینی و
چه شــخصی مخالفم .مشهد هم متأســفانه در یک شرایط
اپیدمیــک ســختی قــرار گرفته اســت .در نتیجه مجبــورم در
خانــه بمانم و یک نوروز مجــازی و نوروز مبتنی بر ارتباطات
شــبکهای ،تحلیــل و خاطره و امید و در عیــن حال دغدغه و
درد تجربه کنم.دکتر خانیکــی ادامه میدهد :اینکه دغدغه
و درد را مطــرح میکنــم ،بــرای این میگویم کــه تا صحبت
از تنهایــی و دلتنگی و مالل میکنیم ،ممکن اســت برخیها
فکر کنند که این روزها نگاههای ســانتیمانتال و تاریخچهای
از دردهــای مردم داریــم ،در حالی که مــن میگویم و تأکید
میکنم دردهای جامعه و دردهای مردم اتفاقاً خیلی خیلی
جدی است.
ëëدغدغه این روزها ،باال بردن قدرت دگردوستی است
گفتوگــوی مــا بــا ایــن اســتاد ارتباطــات تحت الشــعاع
کروناست و از همان ابتدا از نگاه بحران ارتباطی و کارکردهای
نهادهــای مدنی و اجتماعی سیاســی و اقتصادی به مســأله
کرونا و تبعات آن در جامعه میپردازد.
خانیکــی میگوید :به قول یکی از اســتادها ،کرونا در ابتدا
دموکراتیــک عمــل کــرده و همــه را در همــه ســطوح درگیر
میکنــد اما در اقتصاد طبقاتی عمــل میکند؛ یعنی آنهایی
که آسیبپذیرتر هستند ،واقعاً از مسأله کرونا در فشار و رنج
بیشــتری قــرار میگیرند و نمیشــود بــه این رنج فکــر نکرد.
بــه همیــن دلیل اســت کــه موضوعاتی چــون دگردوســتی،
فعالیتهــای مدنــی و متوجــه بــودن دولــت ،جامعــه و
شــهروندان بــه ایــن بخشهــای فقیر که ســادهترین شــکل
آن از همــان کــودکان کار شــروع میشــود ،دســتفروشهای
حاشیهنشــین و  ...اهمیــت دارد .به اینها هــم باید فکر کرد
ولــی معنــی فکــر کــردن و دغدغــه داشــتن ،ناامید بــودن و
خود را منتظر حادثه کردن نیســت .معنیاش این اســت که
فرصتهای جدید را پیدا کنیم ،توانمندیهای جدید را پیدا
کنیم قدرت همبستگی اجتماعی و دگردوستی را باال ببریم.
وی در ادامه از روزهای آغاز شیوع ویروس کرونا میگوید
و درباره اقدامات پیشــگیرانهای که انجام داده اســت ،چنین
توضیــح میدهد :مــن از همان روزهای اول مطرح شــدن و
برجســته شــدن خطر کرونا به چند نکته و مســأله بر اساس
یافتــه های خــودم توجه کــردم .یکــی از این مــوارد اهمیت
داشــتن جنبههــای اجتماعی ویــروس یا جنبههای زیســتی
اســت؛ بــه آن معنــا کــه در واقع یــک پدیــده جدیــد آمده و
جامعــه و جهــان مــا را درگیــر کــرده اســت .طبیعتــاً میزان
درگیــری و آســیبهایی که هــر جامعه و هر فــردی میبیند
به آن ســاختارهای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی
برمیگــردد کــه در آن قرار گرفته اســت .مســأله اولــی که به
آن میاندیشــم جنبههــا و ابعاد اجتماعی این پدیده اســت
اما مســأله دوم پدیدهای اســت که ســریع توانســت از حالت
اپیدمیــک خود به حالت پاندمیک تبدیل شــود .من در این
زمینه گفتوگوها و مطالبی را منعکس کردم و ســعی کردم
که در قالب سامان دادن به کنش ها و فعالیت های علمی،
حرفــه ای تخصصــی و مدنی آنچــه را که میفهمــم با بقیه

دوســتان به اشــتراک بگذارم .که از دل آنها دو کار مشخص
درآمد .یکی پویشــی تحت عنوان جامعه فرهنگی که در آن
دانشــگاهیان ،فعاالن فرهنگی و مدنی را به نوشــتن نامهای
خطــاب به رئیــس جمهور محتــرم دعوت کــردم و در آن از
دولت درخواســت کردیم که توجه ویژه به گروههای آســیب
پذیر و قشــرهای ضعیف جامعه داشــته باشــند .به هر حال
کرونا و فراگیر شــدن آن باعث شــد که از یک طرف ضرورت
قرنطینــه خانگــی و در خانه نشســتن ،ســر کار نرفتن مطرح
شــود و از طرفــی بخشهایــی از همیــن جامعــه به ویــژه در
آســتانه عید نوروز معطل نان شبشــان بودند و مگر میشــد
کاری نکنند؛ یعنی در واقع در یک انتخاب بین مرگ و کرونا
قرار داشــتند .ما هم از دولت خواســتیم نســبت به این قشر
توجه ویژهای کند که خوشــبختانه سیاســت دولــت در اینجا
درخور قدردانی اســت که در قالب بستههای حمایتی یا کم
کردن فشار های اقتصادی به فکر این اقشار بود .در نامه دوم
و پویش دیگــر ،مخاطب ما خود جامعه بود .به نظر میآید
تجربه دانستههای من و همچنین تجربههای جهانی بر این
نکته تأکید دارد که با مسألهای در ابعاد کرونا که هنوز خیلی
از جنبههــای آن ناشــناخته اســت ،نمیتوان انتظار داشــت
که نهاد دولت یا نهادهای رســمی مدنی و یا شــهروندان به
تنهایی به مقابله بپردازند.
 ëëاین یک شعار نیست
او در همیــن زمینــه بــا اعتقــاد بــر اینکــه واقعاً مــا با یک
جامعــه و جهان پیشــا کرونا و پــس از کرونا مواجه هســتیم،
میگوید :این یک شعار نیست .کرونا مسألهای است که باید
در سه سطح نهادهای مدنی ،حاکمیتی و یکایک شهروندان
نســبت به آن حساس باشــند و فعالیت کنند و در قالب این
فعالیت ،افقهای ناگشوده فرصتها و تهدیدهای ندیده را
ببینند .با این ســخنان موافقم که هم در وجه علمی مطرح
شــده و هــم در ســطوح ارتباطــی و اجتماعــی و معرفتی که
واقعــاً مــا با یک جامعــه و جهان پیشــا کرونا و پــس از کرونا
مواجه هســتیم و این یک شــعار نیســت .این یک معناست
کــه مســیر متعــارف زندگــی فــردی و اجتماعی مــا را تحت
تأثیــر قــرار میدهــد .حــال در ایــن ســطوح کلی کــه مطرح
کــردم من هم جایی قرار میگیرم که مجبورم به عنوان یک
معلم که بیشــترین تحرکش در حوزه آموزش بوده است ،با
تعطیلی کالسها ،دانشــگاهها ،محدود شدن رفت و آمدها
و تحرکهــای مدنــی مواجه شــوم .کم و بیــش میبینید که
من کســی بودم و کســی هســتم که خیلی ســاده نمیشد در
یک جا بنشــیند .با هر وســیلهای بود خودم را در هر نشستی
میرســاندم و فعالیت داشــتم ولــی االن از همــان روزی که
مجبور شــدم  -هم به دلیل اقتضائات ســنی و هم سالمتی
 میشــود گفت که در یک نوع خانه نشــینی قرار گرفتم .اماتمام حرفم این بوده و هست که این خانهنشینی را متفاوت
با گذشــته ببینیم .یعنی خانهنشینی به معنای پناه بردن در
دنیــای خود و غفلت از بیرون نیســت؛ البته کار ســختی هم
هســت تجربههــای جدید میطلبــد ،هم به لحــاظ تکنیکی
و فناورانــه هــم به لحــاظ ذهنی و معرفتی .مــن هم رعایت
کردم امــا به لحاظ ذهنی و به لحاظ فعالیتهایم ،خودم را
خانهنشین نکردهام.
ëëچرا در یک جامعه خبرها دیده و شنیده نمیشوند؟
از این اســتاد ارتباطات درباره اعتماد مردم به رســانهها،
لــزوم حقیقتگویــی از ســوی رســانهها و همچنیــن بحــران
ارتباطی که به وجود آمده است ،اینکه از کجا نشأت میگیرد
و بــه چــه عواملی برمیگردد؟ میپرســیم ،میگویــد :قطعاً
وقتــی کــه از بحــران حرف میزنیــم معنی آن این اســت که
واقعاً وقتی شکل میگیرد ،مدیریت را درگیر خودش میکند.
جامعه را نیز درگیر خودش میکند .حاکمیت و ارتباطات را
هم درگیر میکند .یعنی وجود بحران نتیجه طبیعی اســت
کــه بحرانــی شــدن ارتباطــات را در بــر دارد .طوالنــی شــدن
ارتباطــات فقــط و فقط جنبههــای فناورانه و ســختافزاری
رسانهها نیست .اینکه رسانهها چقدر میتوانستند خبر خوب
و گــزارش درســت را به واقع تهیه و ارســال کننــد .هرچند که
اتفاقاً طرف دیگر آن هم هست .میخواهم بگویم که شرایط
بحرانی ،دیدن و شنیدن را هم دچار بحران میکند .در واقع
آن چیــزی که به عنوان خبر شــکل میگیرد ،در یک شــرایط
بحرانی هم احساسات و عواطف و هیجان ها و هم ادراکات
را تحت تأثیر قرار میدهد .این اســت که رویدادها به عنوان
خبــر دیــده نمیشــوند .رویدادهایی بــه عنوان خبر شــنیده
نمیشــوند و کافیست آن نهادهای ارتباطی که تحت عنوان
رسانه از آنها یاد میشوند به درستی کارشان را انجام ندهند
و حقیقــت را نگوینــد یا حقیقــت را به موقــع نگویند و اعالم
نکنند یا اینکه اعتماد نسبت به آنها وجود نداشته باشد ،این
شرایط ،شــرایطی خواهد بود که جامعه در آن دچار اختالل
ارتباطی میشــود.خانیکی با اشاره به زنجیره حوادثی که در
ســال  ۹۸پشــت سر گذاشــته شــد ،جدای از آن معتقد است
کــه جامعــه دچار اختــاالت ارتباطــی اســت و گفتوگو هم
در آن بــه ســادگی و ســهولت انجــام نمیپذیــرد و میگوید:
طرفین ،طرفین برابری نیســتند .به یکدیگر اعتماد ندارند و
طبیعتاً وقتی سرمایه اجتماعی هم افول کند ،امید به آینده
پایین باشــد ،مشارکت شــهروندان هم در آن ضعیف باشد،
اختالل ارتباطی بیشــتر دیده میشــود .هم اختالل ارتباطی
کــه در درون نهادهای حاکمیتی با هم اســت ،هم اختالالت
ارتباطــی که بیــن نهادهای حاکمیتی با جامعه اســت و هم
اختــال ارتباطــی حاکمیت با نخبــگان جامعه را بــه دنبال
دارد .طبیعتاً وقتی که اختالالت ارتباطی وجود داشــته باشد
ایــن توالی بحرانهــا و یا بحرانهای خیلــی فراگیرتری مثل
کرونا اختالل ارتباطی را تشــدید میکند و متقابالً متأثر از آن
هم میشود؛ چراکه موقعیتهای مخاطرهآمیز و بحرانی که
منشــأ طبیعی داشته باشد مثل سیالبها که در ابتدای سال
 ،98هفت استان را دربرگرفت و چه منشأ انسانی ،اقتصادی
و اجتماعی داشــته باشد ،مثل اعتراضاتی که به دنبال گران
شــدن قیمت بنزین وجود داشــت یا ســقوط هواپیما یا خود
مســأله تحریــم ظالمانــه ،در چنین شــرایطی رســانهها هم
در شــرایط ارتباطات بحران قرار میگیرنــد یعنی میتوانند
گرفتار ناکار کردی یا کج کارکردی شــوند .وقتی که اعتماد به

رســانه پایین باشــد هر چقدر هم برنامههای ارتباطی وسیع
شــود ،هر چقدر تولیــدات تلویزیونی ،رادیویی و یا نوشــتاری
شبکهای بیشتر شــود ،با یک بیاعتمادی خوانده میشوند؛
کمــا اینکــه چنین اتفاقــی رخ داده اســت و مســأله فقدان یا
ضعــف مرجعیــت رســانههای رســمی را در بحــران کرونــا
میشــود دید .به عبارت دیگر در شــرایط بحرانی خبر دادن،
درســت خبر دادن و درســت فهمیدن خبر یــا برخورداری از
صداقــت و بهرهمند بــودن از اعتماد و منبع خبر و رســانه را
معتبر دانستن و ...می تواند به رسانه کارکرد درستی بدهد.
وی افزود :در همین بحث پدیده کرونا هم می توانیم در
شــرایط ارتباطــات بحران،
نقــش متفــاوت بــر عهــده
گرفتــن توســط تلویزیون و
رادیــو ،مطبوعات و شــبکه
هــای مجــازی و روابــط
عمومی هــا را ببینیم و هم
از آن طــرف از نهادهــای
اجتماعــی و نهادهــای
مدنی و شــهروندان انتظار
داشــته باشــیم کــه بــه
ارتباطات اهمیت بیشتری
بدهنــد .کمــا اینکــه در این
مــدت خوشــبختانه ایــن
شروع مثبت در جامعه ما
اتفاق افتــاده اســت .اینکه
جوانــان ،دانشــجویان و
فعــاالن مدنــی و نهادهای
اجتماعــی و علمــی و
تخصصی در این چند روزه
با انباشــت کــردن تجربهها ،راهانــدازی متنهای آموزشــی،
راهانــدازی پویشهــا ،کمپینها و تهیه کلیــپ های مختلف
کمک کردند به این که شهروندان کمی آموزش ببینند .اینکه
در این شرایط چگونه رفت و آمد داشته باشند .خرید کنند و
چگونه کارهای روزمره خود را انجام دهند .این شروع ،شروع
مثبتــی بــود .اما وجه منفی آن هم این اســت که وقتی شــما
خبرنگاران و رسانهها ،اطالعرسانی میکنید و سیاستگذاران،
مدیــران و پزشــکان و همه کادر درمانی که حیات خودشــان
را در معــرض خدمت و دگردوســتی در این ایام گذاشــتهاند
مینالند کــه در خانه بمانید ،با این وجود عدهای مســافرت
میکنند ،وقتی خبرنگاری در میان جاده از آنها میپرسد که
مگر شــما نشــنیدهاید نباید ســفر کنید ،میگویند نه نشنیده
ایم! چطور می شود که نشنیدهاند که نباید سفر کنند؟ چطور
میشود که این ضرورت را در نیافتهاند؟ معنی آن این است
که در آن طرف هم یک اختالل ارتباطی وجود دارد.
 ëëفقــط به ایــن فکر نکنیــم که خوب و قشــنگ پیــام تولید
کنیم؟
خانیکــی ســپس میگویــد :من ســؤال مطــرح میکنم و
برای خیلی از ســؤالهایم هم جواب ندارم .اینکه من و شما
بــه عنــوان دســتاندرکاران رســانه ،فقط به ایــن فکر نکنیم
کــه خوب و قشــنگ پیــام تولید کنیــم .باید ببینیــم این پیام
اصالً دیده میشــود؟ شــنیده میشــود؟ نســبت بــه آن باور
پیدا میشــود .این خودش یک ســؤال اســت و بعد برگردیم
به این که شــرایط اجتماعی ،زمینه قدرتمند شدن یا نشدن
کار مثبــت را میتوانــد فراهم کند یا نه .اگــر زمینه اجتماعی
مســاعد نباشــد شــما میبینید که به عنوان مثــال آلودگی از
همــان بیمارســتانی که برای درمــان تدارک دیده شــده می
تواند شــروع شود .بنابراین باید زمینه اجتماعی هم مساعد
باشد.
ëëنمیشود با زیاد ترساندن یا نترساندن پیامی را به جامعه
منتقل کرد
وی با تأکید بر جنبههای روانی و اجتماعی مســأله یادآور
میشــود :جنبههای روانی و اجتماعی مســأله این اســت که
جامعــه در بحــران را اوالً باید به جد حســاس کــرد که ابعاد
واقعی بحران را بشناســد ،شــناختی که با عقل و تجربه خود
به آن برسد.
نمیشــود با ترســاندن زیادی یا زیادی نترســاندن پیامی
را بــه جامعــه منتقــل کــرد .مخاطــب حســاس دنبــال خبر
میرود ،اما مخاطب منفعل دنبال خبر نمیرود یا خبر را بد
میفهمد یا صرفاً خبر بد را میفهمد.
این استاد ارتباطات در پاسخ به این پرسش که چه میزان
از بار این مسائل بر دوش رسانهها است؟ میگوید :وقتی که
جامعه دســتخوش یک رخداد ناگهانی میشــود ،رخدادی
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که برایش قابل پیشبینی نبوده ،مثل این میماند که شــما
در جهان و ایران به شــش ماه قبل برگردید و ببینید که اصالً
مــی توانید بــه این فکر کنید که عید امســال را چطــور برگزار
می کنید؟ اگر کسی می آمد و این حرف ها را می زد داستان
تخیلی و ســیاهنمایی برایتان تلقی نمیشــد؟ اما خوب این
اتفــاق رخ داد و وقتــی کــه رخ میدهد به نظر مــن در درجه
اول یــک مســئولیت اخالقــی در برابرمــان ظاهــر می شــود.
مســئولیت اخالقــی این اســت که عهده دار نقش و ســهمی
توســط خودمان بشویم .یعنی توسط خود رسانه ،خود نهاد
سیاســی و اجرایــی یــا خــود نهــاد خیرخواهانه یــک نقش و
ســهمی را قائل شــویم و منازعات و تسویه حسابها را برای
زمانــی دیگر بگذاریــم .برای زمانــی که به درســتی فهمیده
بشــود .با فرافکنــی و با انداختن بار مشــکالت هــر بخش به
بخش دیگر مسأله حل نمیشود.
ëëکرونا فقط در وجه سیاستگذاری رسمی پنهان نماند
وی ادامــه میدهد :از همه رســانهها چه در وجه دولتی و
حکومتی و چه مدنی و ارتباطات جمعی و مجازی ،میشود
فهرســتی از کوتاهــی کارشــان و قصورهایــی کــه داشــتهاند
درآورد .در همیــن داســتان کرونــا میگویــم کــه کرونــا فقط
در وجــه سیاســتگذاری رســمی پنهــان نماند یا نســبت به
آن پنهانکاری نشــد .در وجه رســانهای آن هــم خبر کرونا در
دوران کمــون ماند .این اتفاق را چنین میشــود تشــبیه کرد؛
همانطــور کــه میگوینــد  ۱۴روز باید بگذرد که معلوم شــود
کســی کرونا گرفتــه یا نه ،ما هم  ۱۴روزی گذشــت تا به لحاظ
خبری فهمیدیم که کرونایی هســت و تا زمانی که به صورت
خبر آشکار شود طول کشید .آن هم دالیل مختلفی دارد .آن
سیاســیاندیشها ،توطئهاندیشهــا و آن امنیتیاندیشها،
میتواننــد مانعــی بــرای انعــکاس اخبــار درســت بــرای
راستگویی در خبر و اعتبار بخشی به خبر بشوند .میخواهم
بگویــم کــه در هــر جایــی از بحــران و در هــر نقطــه ای از آن
وظیفــه یک نهــادی باالتر مــی رود و بقیه باید بــه آن کمک
کننــد .کما اینکــه االن بیشــتر بار درمــان به بیمارســتان ها و
مراکز بهداشتی و پزشکان و پرستاران رسید .تا آن حد وسیع
شــد که هر پزشــکی خواب و خوراک را بر خودش حرام کرد.
ولی آیا آنها به تنهایی مسأله کرونا در کشور را می توانند حل
کننــد؟ به اقتصــاد و به آموزش بعــد از کرونا فکــر کردهایم،
بــه مدنیــت بعد از کرونا فکــر کردهایم؟ اینها همه مســائلی
اســت که مرتب پیــش میآید .هر نهــادی وظیفه خودش را
انجام ندهد یا خوب انجام ندهد بارش روی دوش رسانهها
میافتــد .البته متقابل آن از رســانهها هم بایــد این انتظار را
داشــت که آنها هــم بدانند کار اطالع رســانی کــه انجام می
دهند ،کار اجتماعی روانشناسانه ،سیاسی و ...است بنابراین
باید با همه مشــخصه هایی که ایفای نقش در ســطح رسانه
هــا طلــب مــی کنــد ،ســازگار باشــد وگرنــه فکــر میکنیم که
همینطــور با ترویج شــادیهای بــی پایه با پنهــانکاری و با
دادن امیدهای واهــی و با تأمین کردن نقطههای غلطی که
معلوم نیســت این نقطههــای غلط عبور از بحــران ما ،کجا
باشد ،این ها مرتب میتواند مشکل ایجاد کند.
ëëاخبار جمعی چه زمانی مخرب میشوند؟
خانیکی ســپس با اشــاره به گفته مرحوم دکتر تهرانی که
مطرح کرده اســت رســانه رسانه اســت؛ نه حدش را باالتر از
آن چیزی که هســت ببریم و نه پایین تر ،میگوید :رســانه در
بحــران نقش مهمــی دارد .رســانه در آموزش نقش بســیار
مهمی دارد به دلیل اینکه آموزش ،آموزش عمومی اســت.
در اینجا اخبار جمعی واقعاً مخرب میشوند به دلیل اینکه
یکدفعــه اعتباربخشــی میکنیــم بــه ویدئویــی کــه جعلی
اســت و یا اعتباربخشــی میکنیــم به یک نام و بــه نهادهای
معتبــر تخصصی مســأله را ارجاع نمیدهیــم .اینها برخی
سیاســتهای غلطــی هســتند که رســانههای مــا بخصوص
تلویزیــون و رادیوی ما داشــته اســت ،البته بهبــود پیدا کرده
است و امیدوارم بهبود بیشتری پیدا کند .این رسانه همیشه
دنبــال افــرادی رفتــه کــه آن افــراد بــه لحــاظ سیاســی مورد
قبولش باشند ،حرف علمی تخصصی ،اجتماعی و سیاسی
را هــم ســعی میکرده فقــط از آنها بشــنود ،در حالی که این
زمــان ،زمانی اســت که بایــد از همه توان علمــی و حرفهای
کشور ،و از همه ظرفیتهای کشور استفاده کرد.
ëëسواد رسانهای و ارتباطش با خاکشیر
خانیکی در پاســخ به اینکــه توصیههاش در حوزه ســواد
رســانهای بــرای مواجهــه بــا فیــک نیوزهــا چیســت ،اظهــار
میکند :در شــرایط بحرانی مثل شرایط امروز به جای توسل
بــه مفاهیــم و مقولههــای کلــی و انتزاعــی بایــد به مســائل
مشخص و کاربردی متکی شد .سواد رسانهای مبحثی است

که دایره وسیعی را دربرمیگیرد .طبیعتاً مهمترین انتظاری
که از آن هســت این است که توان ارتباطی را بتواند باال ببرد.
یعنــی توانایــی گفتن ،شــنیدن ،نوشــتن و دیدن .متأســفانه
مقوله ســواد رســانهای در جامعه ما به یک شاه کلید تبدیل
شده است که انگار به هر در بستهای میخورد .مثل خاکشیر
شده است که میگویند برای هر مرضی خوب است .اما خب
چقدر خوب اســت؟ چه زمانی خوب اســت؟ چه کســی باید
بخورد و چه کسی باید آن را بدهد؟ ما صرفاً و مرتباً از بحث
پایین بودن ســواد رســانهای حرف میزنیم .ســواد رسانه ای
متأســفانه در دستگاههای تبلیغی سیاسی و پروپاگاندایی ما
به این معنا است که ما چطور توانایی شنیدن مخاطبانمان
را بــاال ببریــم که هر حرفی را میزنیم بپذیرند؛ این که ســواد
رســانهای نیست! همین مســأله که مردم به حرف ما گوش
نمیدهنــد کــه میگوییــم ســفر نکنیــد ،یک پرســش جدی
اســت .اما چرا گوش نمیدهند؟ بخشی از این مسأله دالیل
اجتماعی و سیاســی دارد .وقتی ســرمایه اجتماعی و اعتماد
پایین اســت ،گوش نمیکنند .وقتی امیدی به آینده ندارند،
طبیعتــاً گوش نمیکننــد و البته خود این یــک نوع ناامیدی
روشــنفکر مآبانــهای اســت کــه بایــد در نهایــت از ناامیدی،
حســرت و آمــاده بودن بــرای مرگ حرف بزنیــم و این مانع
بزرگی برای شــنیدن است .خود من وقتی حرفی میزنم که
ســویهی امیــد دارد ،میگویند االن وقت این چیزها نیســت.
انگار که باید چند ساعت دیگر منتظر بود که خاکستر ایران را
در همه جا پخش کنند .در حالی که کمی باید دید تاریخی و
تطبیقی داشته باشیم .دید تاریخی داشته باشیم و ببینیم در
ســال  ۱۲۹۷خورشیدی یعنی  ۱۰۰سال پیش در ایران بعد از
جنگ جهانی اول چه گذشت؟ آن زمان عدهای به ضرورت
درســت کردن آمــوزش فکر کردنــد و آمدنــد دارالمعلمین
تأسیس کردند و فکر میکنم در همان زمان مأیوسانی بودند
کــه با دیدگاههای تنــد و افراطی گفتند آیا حاال وقت آموزش
اســت؟ در حالی کــه آنها خوب فکر کرده بودنــد واقعاً وقت
آموزش بود.
ایــن اســتاد ارتباطــات در همیــن زمینــه دربــاره مواجهه
کشــورهای مختلف با کرونا یادآور میشــود :زمانی که شــما
مواجهه کشــورهای مختلف بــا کرونا را ببینید به هیچ عنوان
نمیتوانید یک تقســیم بندی در اقلیم سیاســی آنها داشته
باشــید .یعنــی در ایتالیای پیشــرفته صنعتی هــم ابعادش
وســیع شــده اســت .ولی از آن طرف کشــورهایی هم هستند
که وضعیت خیلی پایین تری دارند اما کرونا خیلی دامنگیر
آنها نشــده اســت .چرا کره توانســته اســت موفق تر با پدیده
کرونــا مقابله کند بــه دلیل اینکه فرهنگ شــهروندی و الزام
به تعهد را در آن کشور قوی میتوانستیم ببینیم .در جامعه
مــا هــم اصــاً نمیتــوان حکــم کلــی داد .در ســویه هایی از
جامعه ما این رشــد و همبســتگیها را میبینیــم .در همین
خلــوت هم ،بــه فکر جمع بــودن ها را میبینیــم .میزان باال
رفتــن اطالعات ،دانش ،تولیــدات و فرآورده های آموزشــی
و حرفــه ای و تخصصــی را میبینیم که قدرت پیشــگیری را
در جاهایــی باال برده اســت .چه کســی میتواند بــاور کند که
عدهای بتوانند این مســأله را بپذیرند و البته در جاهایی هم
نپذیرفتند .پس یکی از الزامات ســواد رسانهای این است که
ایــن عنوان کلــی نزدیک به شــاه کلید و نزدیک به خاکشــیر
را تبدیــل بــه موضوعات و ســوژههایی کنیم کــه در هر جایی
بدانیم چیســت .اینکه چرا نمیشنویم مقوله دیگری است.
اینکه چرا نمیتوانیم حرفمان را مطرح کنیم ،آن هم مقوله
دیگری اســت .این کــه چرا بــرای پیامهایمــان از زمینههای
اقتصــادی و فرهنگــی و اجتماعی غفلت میکنیــم این هم
یــک مقوله دیگری اســت و دلیــل دیگری دارد .ایــن که چرا
بــه مســائل اجتماعی ،قومــی و همبســتگی ملی کــم توجه
میکنیــم این هم مســأله دیگــری را به دنبــال دارد .طبیعتاً
خود بحث همبســتگی اجتماعی در شــرایط بحرانی خیلی
مهم اســت وگرنه بین اســتانها و مناطق ما میتواند دعوا،
مرافعــه و اختــاف باشــد ،همانطور کــه در جاهایــی ،نمونه
هایــی از آن را دیدیــم .اینکــه مرتــب بگوییــم از خانه بیرون
نرویم اما فکر نکنیم آن کســانی که مجبور به این هســتند که
از خانــه بیــرون بروند چه کنند؟ اگر در یک شــرایط انتخاب،
بیــن مردن ناشــی از فقر و مردن ناشــی از کرونا قرار بگیرید،
معموالً فقرا و تهیدســتان خطر مرگ ناشــی از فقر را جدی
میگیرنــد بــه همیــن دلیل ممکن اســت در همین شــرایط
بــرای پیــدا کردن چیزی برای ســیر کردن خود داخل ســطل
زبالــه برونــد .به همین دلیل ما ســطوحی از ســواد ســامت
را بایــد عملیاتــی کنیم نه این که گمان کنیــم همه چیز را در
ســاحت خاص خودمان کامل میدانیم و میفهمیم و باید
بــه دیگــران هم یاد بدهیم که آنها هم حرف ما را بشــنوند و
قبول کنند .گاهی هم کرم از خود درخت است.
ëëپایانی امیدوارانه
در بخــش پایانــی گفتوگــو بــا دکتــر خانیکــی ســخن از
آرزومندی به میان آمد آن هم آرزو در سال جدید.
بــه گفتــه ایــن اســتاد ارتباطــات ،آرزومنــدی بخشــی از
واقعیت انسان است؛ انسان نمیتواند بدون آرزو بدون امید
زنده باشد معنی امید ،زنده بودن و گشایش است.
خانیکی میگوید :این مصاحبه در شبهای نوروز انجام
شــده اســت؛ مشــخصه نوروز به عنوان یک آیین و ســنت در
فرهنگ ایران  -از دوران اســطورهای تا دوران ســنتی مدرن و
پسامدرن  -این است که در آن ،آرزوی نشاط و تحرک و امید
وجــود دارد و همیــن ها اســت که باعث کشــف فرصتهای
جدیــد مــی شــود؛ میشــود فرصتهایــی را به وجــود آورد،
مثل فرصتهایی کــه در ارتباطات مجازی وجود دارد .مثل
بــه اشــتراک گذاشــتن دانــش ،تخیــل ،احســاس و ادراکات.
فهمیــدن اینکــه تغییر به معنای متفاوت بودن اســت نه به
معنــای نابود شــدن و ما در معــرض تغییر قــرار داریم.فکر
میکنــم و آرزو دارم ایــن عید نــوروز و فرصتهای برآمده از
ابعاد انســانی ،اجتماعــی و همچنین ابعــاد و ظرفیت های
اقتصادی و طبیعی آن ،به ما کمک کند که آغازی شود برای
عبور از رنج ها .این جملهای که می گویم یک تجربه انسانی
و جهانــی اســت ،اینکه که ســختی هــا باقــی نمیمانند ولی
انسانهای سرسخت باقی میمانند.

