
|     دوشــنبه 20 اســفند مــاه 1397    |     شــماره چهلــم       |     4 رجــب 1440 قمــری       |     2018March 11      |     قیمــت 1000 تومــان     |

صدا بدون سیما
چالشها و تهدیدهای

هفته نامه اقتصادی سیاسی نبض بازار
NABZE BAZAAR | ECONOMI & POLITICAL WEEKLY | Saturday | Nomb 40|     دوشــنبه 20 اســفند مــاه 1397    |     شــماره چهلــم       |     4 رجــب 1440 قمــری       |     2018March 11      |     قیمــت 1000 تومــان     |



2 پرونده: صدا و سیما
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دروغگویی صدا و سیما 
تمامی ندارد

یــک اصــل در رســانه داریــم بنــام »شــرافت 
خبرنگاری«، چیزی شــبیه ســوگندنامه پزشــکان! 
ــه  ــگاران همــه جــای دنیــا ب ــگار و روزنامه ن و خبرن
ــن اصــل  ــد و اگــر کســی ذره ای از ای آن اعتقاددارن
ــا  ــه بگیــر و ی بلغــزد؛ می شــود باج گیــر،کارت هدی

ــیما! ــگار صداوس خبرن
در برنامــه »چــرک گویانــه« و »خفــت گیرانــه«ای 
ــنبه  ــه پنجش ــت اطالع«مورخ ــاً جه ــام »صرف بن
30 مــرداد 1393 خبرنــگار صداوســیما در پاریس، 
ــده روی  ــل زده ش ــزاران قف ــا ه ــی را ب ــل معروف پ
نرده هــای کنــاری آن نشــان داد و بــا بغــض 
همیشگی»صداوســیمایانه« )ایــن نــوع بغــض 
مخصــوص رســانه ملــی اســت( گفــت مــردم ایــن 
قفــل را می زننــد چــون گرفتــاری دارند و بــه دلیل 
بحــران اقتصــادی و مشــکالت اقتصــادی روی این 
ــل  ــن پ ــر ای ــه دیگ ــد ک ــدری قفل زده ان ــل به ق پ
تــوان نــدارد )وهم زمــان تلویزیــون نشــان مــی داد 
کــه کشــتی توریســتی حامــل ده هــا توریســت از 

زیــر آن رد می شــود( و ...
ــا  ــوی دنی ــی آن س ــگاران وقت ــن خبرن ــاً ای واقع
ــرام  ــالل و ح ــه ح ــم ب ــی ه ــد کم ــرف می زنن ح
بودن حقوقشــان کــه بخشــی از بیــت المال اســت 

ــد؟ ــاد دارن ــال اعتق ــد؟ اص ــر می کنن فک
ــل  ــل »پ ــام پ ــه ن ــت دارد اینک ــه واقعی ــا آنچ ام
عشــاق« اســت کــه داســتان دیگــری دارد. لینــک 
ــن  ــان قضــاوت کنیــد کــه ای ــا خودت ــد ت را بخوانی
قفل هــا بــرای مشــکالت اقتصــادی زده شــده 

اســت؟؟  
جالــب اینجاســت کــه ایــن برنامــه در انتهــا قیافــه 
مهــدی هاشــمی را نشــان داد کــه هنــگام ورود بــه 
ــما  ــت: »ش ــیما گف ــگار صداوس ــه خبرن دادگاه ب
صداوســیمایی ها یــه مشــت دروغ گوییــد« )و 
الحــق درســت گفت( و بالفاصلــه مجــری ایــن 
برنامــه که »شــلوار قرمــز دخترانــه « پوشــیده بود، 
بــا چســباندن حــرف دادســتان بــه تــه فیلــم، گفت 
ــه  ــاً ب ــه هســتیم )اتفاق ــت منصفان مــا منتظــر عدال
ــری  ــد مصــداق خفت گی ــن چســباندن می گوین ای

ــی( ــانه مل رس
ایــن رســانه درحرکتــی دیگــر بــا بریــدن و 
ــی  ــی میرزای ــر نجفعل ــای دکت ــباندن حرف ه چس
ــه  ــای وی را وارون ــاب، حرفه ــه کت ــل خان مدیرعام
ــه  ــه وی گفت ــاوت ازآنچ ــد متف ــرده و 100 درص ک

ــرد.  ــش ک ــاب پخ ــزی کت ــاره ممی ــود را درب ب
حــاال واقعــاً مــردم قضــاوت کننــد: صداوســیما چرا 
ــی دارد؟ آدم  ــانه ای برنم ــری رس دســت از خفت گی
نمازخــوان معتقــد بــه خــدا پیغمبــر، حاضــر اســت 
ــارج و  ــدن در خ ــرای مان ــود را ب ــان خ ــن و ایم دی

ــد؟ ــت بده ــی از دس ــال نفت ــدر دادن بیت الم ه
از معاونــت مطبوعاتــی تقاضــا دارم در نظــام جامــع 
ــرای  ــود، ب ــب ش ــت تصوی ــرار اس ــه ق ــانه ای ک رس
خبرنــگاران صداوســیما نیــز بخشــی مســتقل 
بــرای تعریــف شــرایط دادن پروانــه خبرنــگاری بــه 
ــای  ــر از دیدگاه ه ــا صرف نظ ــد ت ــاد کن ــا ایج آن ه
سیاســی، ابتدابه ســاکن دیــده شــود کــه آیــا فــالن 
فرد لیاقــت خبرنــگار شــدن در صداوســیما را دارد؟

چرا صدا و سیما میلی به پوشش 
فعالیت های دولت ندارد؟

ــه کار دولــت و موقعــی کــه عــزت  در زمــان آغــاز ب
ــیما را  ــدا و س ــازمان ص ــت س ــی ریاس اهلل ضرغام
ــدا و  ــای ص ــی ه ــف خوان ــت، مخال ــده داش ــر عه ب
ــه  ــه ب ــا توج ــت. ب ــی داش ــی سیاس ــیما توجیه س
نزدیکــی ضرغامــی بــه جمعیــت ایثارگــران انقالب 
اســالمي، صــدا و ســیما در دوره او رویکــردي 

جناحــی و حزبــی نســبت بــه دولــت داشــت. 
دولــت از دســت اصولگرایــان نزدیــک بــه آن طیــف 
ــه صــدا و ســیمای  ــود ک ــی ب خــارج شــده و طبیع
ــه بســیاري او را »رســانه  سیاســت زده و جناحی،ک
ــماره  ــد ش ــي«، منتق ــه »مل ــد ن ــي« مي خوانن میل
یــک دولــت باشــد. در همــان دوره بــود کــه وقتــی 
ــی هســتم« در تخریــب چهــره  ــم »مــن روحان فیل
ــه  ــا ب ــام ه ــی اته ــاخته و برخ ــور س ــس جمه رئی
حســن روحانــی زده شــد، صــدا و ســیما در بخــش 
ــن  ــغ آن پرداخــت. ای ــه تبلی ــری خــود ب هــای خب
رســانه در اقدامــي دیگر،دکتــر محمود ســریعالقلم 
ازچهره هــای دانشــگاهی حامــی دولــت را در 
تلویزیــون بــه عنــوان مشــاور رئیــس جمهــور 
بــا کــروات دراجــالس داووس نشــان داد واز او و 

ــرد. ــاد ک ــش انتق مواضع
البتــه ایــن رفتارهــای صــدا و ســیما واکنــش دولت 
ــي  ــالم عل ــت االس ــت. حج ــراه داش ــه هم ــز ب را نی
یونســی مشــاور اموراقــوام واقلیتهــای دینــی رئیس 
ــیما  ــت: »صداوس ــع گف ــان مقط ــور در هم جمه
ــت  ــه دول ــانه اپوزیســیون نســبت ب ــگاه رس درجای
ــد  ــیما بای ــه صداوس ــی ک ــد در حال ــی کن ــل م عم
حامــی رئیــس جمهــور باشــد ودرعیــن حــال 
ــس  ــت منعک ــا دول ــه ب ــردم را در رابط ــرات م نظ

ــد.« کن
ــر  ــم رهب ــا حک ــال 93 ب ــاه س ــان م ــی در آب وقت
انقــالب محمــد ســرافراز جایگزیــن ضرغامی شــد، 
ــد از شــدت حمــالت  خیلــی هــا گمــان مــی کردن
ــد،  ــد ش ــته خواه ــت کاس ــه دول ــیما ب ــدا و س ص
چــرا کــه ســرافراز پیشــینه جناحــی بــارز چندانــی 
ــران باســابقه صــدا و ســیما  نداشــت و یکــی از مدی
ــان  ــود همچن ــن وج ــا ای ــت. ب ــي رف ــمار م ــه ش ب
ــده  ــه عم ــه آنک ــد.  چ ــی« مان ــی، »میل ــانه مل رس
ــیما  ــازمان صــدا و س ــای کارشناســی س ــه ه برنام

ــه دارد. ــب داران ــوی جان ــگ و ب رن
ایــن جانبــداری سیاســی صــدا و ســیما در جریــان 
مذاکــرات هســته ای بــه اوج خــود رســید. در دوران 
ــی  ــعید جلیل ــت س ــه ریاس ــرات ب ــزاري مذاک برگ
ــته  ــه داش ــرات دور نگ ــان مذاک ــا از جری ــانه ه رس
ــه  ــرات ب ــه مذاک ــي ک ــا در دوران ــدند، ام ــی ش م
ریاســت محمدجــواد ظریــف اداره مــي شــد، هربار 
ــده  ــره کنن ــم مذاک ــاي تی ــل اعض ــاي حام هواپیم
ــل  ــه مح ــانه، ب ــاب رس ــگار و اصح ــا خبرن ــا دهه ب
ــیما  ــال صداوس ــن ح ــا ای ــت. ب ــي رف ــرات م مذاک
ــات  ــا از جزئی ــانه ه ــه رس ــود ک ــي ب ــواره مدع هم
مذاکرات بــي اطالعنــد و در گــزارش هایــش به این 
موضــوع اشــاره نمــي کــرد کــه در دولــت گذشــته 

ــود! ــه ب ــرات محرمان ــات مذاک ــز جزئی نی
ــد در  ــام ق ــیما تم ــدا و س ــا ص ــد ام در دوره جدی
مقابــل مذاکــرات هســته اي ایســتاد. تنهــا نگاهــی 
ــان  ــه در زم ــای مســتندی ک ــم ه ــن فیل ــه عناوی ب
ــده  ــش ش ــاخته و پخ ــون س ــرات در تلویزی مذاک
اســت، گــواه روشــنی دربــاره ایــن موضــوع 
ــن  ــا تری ــیاه نم ــیما را س ــدا و س ــه ص ــت ک اس
رســانه منتقــد دولــت بدانیم.»رژیمبازرســیها«، 
»لبخندگرگ«، »هنوزنمیتوانیم«،»فکتشیتملت« و 
ــتندها  ــابقه« نمونه هایي از این مس »بازرسیهایبیس
هســتند. عالوه بر تمــام اینها، صداوســیما مشــروح 
مذاکــرات در کمیســیون برجــام مجلس به ریاســت 
علیرضــا زاکانــي از منتقــدان دولــت یازدهــم را نیــز 
ــه شــکل گزینــش شــده اي منتشــر نمــود. چــه  ب
ــي  ــعید جلیل ــور س ــا حض ــه ب ــاتي ک ــه جلس آنک
برگــزار مــي شــد را در چندیــن نوبــت پخــش مــي 
کرد امــا نشســتي کــه بــا حضــور ســخنگوي دولت 
و وزیــر اطالعــات برگزار شــد را پخــش نکــرد. البته 
ــم  ــش در تی ــف و یاران ــواد ظری ــخنان محمدج س
مذاکــره کننــده، پاســخگوي اتهامــات و تردیدهاي 

اندر احواالت راست و کج صدا و سیما
یـک اسـتاد اخـالق گفـت کـه صداوسـیما دروغ 
می گویـد، وقتـی در خانـه ای پـدر دروغ بگویـد، 
اعضای خانواده خبر را باید از همسـایه بشـنود، باید 
از خودتان بپرسـید چرا ملت اخبار صـدای آمریکا و 

بی بی سـی را ترجیـح می دهنـد.
حجت االسـالم ناصر نقویان در همایش صدای ملت 
که بـا نـام »رویـش اقتصـادی حقـوق شـهروندی« 
سـخنانش را بـا این مصـرع که »مـرغ زیـرک چون 
به دام افتـد تحمل بایـدش آغاز کـرد« و گفت: ملت 
ایـران مرغ زیرکی بـود که مردی از جنـس پیامبران 
آن را بـه سـمت دل نازنینـش روانه کـرد منتهی هر 
نهالـی کاشـته می شـود، آفـت می گیـرد گیاهـان 
خـودرو، خودمحـور، خودنمـا عرضـه و زیاده طلـب 
اگـر مجـال رویش هـای هرزه گونـه پیـدا کنـد، 
اندک انـدک جـای نهال هـای حقیقـی را خواهنـد 
گرفت بـه همیـن خاطـر در دسـتان باغبـان قیچی 
اسـت که این علف های هـرزه را بچینـد. برخی فکر 
می کننـد رد پای همه مشـکالت را بایـد در آمریکا و 
اسـراییل دنبال کـرد، این ها متوجه رویـش گیاهان 
هرزه در داخل نیسـتند، این بـار موریانه هـا موزی و 

جونـده رشـد کردند.

به گزارش ایلنـا، نقویان با اشـاره بـه اینکه امـروز به 
مـدرس نیـاز داریـم، گفـت: مدرس کسـی بـود که 
جلـوی قلـدری مثـل رضاخـان ایسـتاد و در پاسـخ 
به ایـن حرف کـه بـه او گفت پیرمـرد از جـان ما چه 
می خواهـی، بگویـد می خواهـم تـو نباشـی. امـروز 
ملـت مثـل شـهید مطهـری نیـاز دارد کـه بـا عبا و 
امامـه سـاده و ذکـری بلنـد واندیشـه آزاد مقابـل 
آخوندهـای متحجر کـه او را به دلیل نوشـتن کتاب 
حجـاب و دعـوت زنـان بـه او حضـور در اجتمـاع 

محکـوم می کردنـد، یـک تنـه بایسـتد.
او گفـت: امـروز ما بـه تفکـر بهشـتی نیـاز داریم که 
مقتدرانـه اصـل 111 را در قانون اساسـی بگنجاند؛ 
اصلـی کـه بـه مـا اجـازه می دهـد باال تریـن سـطح 
مملکـت را در صورتـی کـه بـه انحـراف کشـیده 
شـود، مورد سـوال قـرار دهیـم و بـه او تشـر بزنیم. 
مـا بـه نماینـده ای کـه بـه دنبـال رانـت باشـد 
باشـد، نیـاز نداریـم. بـه نماینـده ای کـه درد ملـت، 
بیـکاری جوانـان، گنـدزار فسـاد و فحشـا و پشـت 
در بیمارسـتان صـف کشـیدن ملـت را نبینـد، نیاز 

نداریـم.
این مـدرس اخـالق گفـت: بایـد مقابـل نمایندگان 
زیاده خـواه در مجلـس ایسـتاد؛ اینکـه »مـردم در 
گوشـی در تاکسـی، بـازار و مجالس محفلـی زمزمه 
کننـد« در حالـی کـه »رسـانه ملـی کـه بایـد 
صدای ملـت باشـد، اخبـار را ندهـد و دروغ بگوید« 

هیـم. ا نمی خو
نقویـان بـا تاکیـد بـر اینکـه صداوسـیما دروغ 
می گوید، گفت: وقتـی در خانه ای پـدر دروغ بگوید، 
اعضای خانواده خبر را باید از همسـایه بشـنود، باید 
از خودتان بپرسـید چـرا ملـت اخبار صـدای امریکا 
و بی بی سـی را ترجیـح می دهنـد. مـا یـک سـوال 
داریـم مگر ممکن اسـت مـردم نظام خـوب را قبول 
نداشـته باشـند. ملت را با فقر نگاه داشـتن و ماهیانه 

۴۵ هـزار تومـان صدقـه دادن هنر نیسـت.
او گفـت: مـا می گفتیـم درمـان را رایـگان کنیـم، 
امـا مگـر می شـود مافیـای دارو را دور زد. مـا بایـد 
به ملتـی کـه ۸00 تومان حقـوق می گیرنـد و ۵00 
تومـان کرایـه خانـه می دهنـد چـه کنیـم. آمار هـا 
نشـان می دهـد ظـرف یـک سـال، 10 میلیـون 
پرونده در دادسـرا مختومه شـده اسـت؛ ایـن یعنی 
ما پـای ۲0 میلیون جمعیـت را در عرض یک سـال 
بـه دادگسـتری کشـیده ایم. فسـاد بـه خانواده های 

مذهبـی هم کشـیده شـده اسـت.
نقویــان گفــت: ما یــک نهــاد ســالم در ایــن مملکت 
ــردم  ــن م ــت؛ ای ــده اس ــر ش ــاد فراگی ــم؛ فس نداری
بــه دیــن معتقدنــد و از تبعیض هــا ناراضی انــد. 
ــان  ــن مشکل ش ــک تلف ــا ی ــده ب ــک ع ــه ی از اینک
حــل شــود، ولــی خودشــان 10 ســال در داالن های 
بروکراســی برونــد و بیاینــد، خســته شــده اند. هیچ 
ملتــی از عدالــت خســته نیســت، چــه برســد ملــت 

ــا. مســلمان م
او گفــت: مــا نیــاز بــه مجلســی داریــم کــه 
نماینــده اش نــه تنهــا مقابــل گردنکشــی های 
خارجــی کــه در مقابــل گــردن کلفت هــای داخــل 
ــه  ــند ک ــن باش ــد مطمئ ــا بای ــردم م ــتد. م بایس
ــط از  ــه فق ــود؛ ن ــه می ش ــه گرفت ــا از هم مالیات ه
کارمنــد ضعیــف درحالــی کــه رییــس دفتــر فــالن 
آقــا، خانــه 1۸ میلیــاردی اش در بــرج فرمانیــه 

باشــد.
نقویــان در خاتمــه بــه ادعــای حمایــت رســانه های 
خارجــی از برخــی کاندیدا هــا اشــاره کــرد و گفــت: 
ــید  ــتان را نتراش ــد ریش ــر می گفتن ــان پیامب در زم
ــان  ــد در زم ــا بع ــید، ام ــبیلتان را بتراش ــط س و فق
حضــرت علــی )ع( کــه شــرایط تغییــر کــرده بــود، 
ــز آن  ــروز نی ــدارد. ام ــرادی ن ــدام ای ــد هیچک گفتن
)نقــل و قــول امــام کــه می گفــت ببینیــد آمریــکا و 
ــد و پشــت  ــف می کن ــه کســی تعری ــس از چ انگلی
آن نباشــید( تغییــر کــرده اســت امیدواریــم برخــی 
از مســئوالن کــه در گوششــان پنبه هــای ســنگین 

اســت بشــنوند و متوجــه باشــند.

بی جواب

ــي را  ــده منصف ــر بینن ــود و ه ــش ب ــي و یاران جلیل
ــر دو طــرف  ــاي ه متوجــه صحــت و ســقم مدعاه

ــود. ــي نم م
ــی در صــدا و  ــه زاکان ــک طرف ــات ی ــرای اتهام ماج
ســیما علیه برجــام و در حالی کــه نماینــده دولت را 
بعــد از دعــوت بــه برنامــه راه ندادنــد مــوج انتقادات 
ــه اوج  ــیما را ب ــدا و س ــی ص ــرد جناح ــه عملک علی
رســاند. ماجــرا از ایــن قــرار بــود کــه حمیــد بعیدي 
ــته  ــرات هس ــي مذاک ــم کارشناس ــس تی ــژاد رئی ن
ــژه  ــیون وی ــس کمیس ــي رئی ــا زاکان اي و علیرض
بررســي برجــام در مجلــس مهمانــان گفــت و گوي 
ویــژه خبــري بودنــد امــا وقتــي برنامــه روي آنتــن 
رفــت خبــري از بعیــدي نــژاد نبــود. او در نشســتي 
یکجانبــه برآوردهایــش از برجــام را گفــت و از زمان 
بنــدي بررســي و تصویــب آن در مجلــس و مهمانان 
ــرداي آن روز  ــر داد. ف ــام خب ــي کمیســیون برج آت
معلوم شــد که پشــت ماجــراي نبــودن بعیــدي نژاد 
چیســت. یــک ســایت خبــري در این بــاره نوشــت: 
زاکانی کــه از مخالفــان برجــام و توافقات هســته ای 
اســت، در لحظــه حضــور در اســتودیوی گفتگــوی 
ــد حاضــر نیســت در  ــی کن ــری اعــالم م ــژه خب وی

ــژاد بنشــیند! ــر بعیــدی ن براب
امــا یــک جانبــه گرایــي رســانه ملــي کــه در برنامه 
هــاي گفــت و گــو محــور خــود کمتــر از نمایندگان 
دولــت بهــره مــي بــرد و بیشــتر منتقــدان و 
مواضعشــان را بــه تصویــر مــي کشــید، باعــث 
شــد کــه رئیــس جمهــور و دولــت مــردان  لــب بــه 
ــه آنکــه حجــت االســالم  ــه بگشــایند. از جمل گالی
ــی  ــدوق بینالملل ــي گفــت: چــرا صن حســن روحان
ــد  ــی بای ــای خارج ــانه ه ــی ورس ــول، بانکجهان پ
بگوینــد کــه کار دولــت ایــران در اقتصــاد درتاریــخ 
کشــورهای درحــال توســعه، کــم نظیــر بــوده وچرا 

ــد؟ ــیما نگوی صداوس
مجید انصــاری معــاون پارلمانــی رییــس جمهوری 
هــم اردیبهشــت ســال پیــش بــا انتقــاد از عملکــرد 
صداوســیما گفــت: ایــن رســانه در پخــش 
دســتاوردها و توفیقــات دولتــی کــم لطفــی میکند.

ــات  ــام انتخاب ــیما در ای ــي صداوس ــرد جناح رویک
مجلــس نیــز بــه گونــه اي دیگــر نمایــان شــد. چــه 
آنکــه در بخــش هــاي خبــري نیمــه رســمي خــود، 
ــدان  ــع منتق ــي و مواض ــاي انتخابات ــت ه از نشس
ــا  ــرد ام ــي ک ــر م ــي را منتش ــزارش های ــت گ دول
حامیــان دولــت ســهمي در برنامه هــاي این رســانه 
نداشــتند. پیروزي منتقــدان دولــت در برخي حوزه 
هــاي انتخابیــه هــم بیــش از شکستشــان در کالن 
شــهرهایي چــون تهــران بــه تصویــر کشــیده شــد.

گــزارش هــاي انتقــادي صداوســیما علیــه برنامــه 
هــاي اقتصــادي دولــت کــه آن را برخــالف اقتصــاد 
ــا انتشــار نخســتین  مقاومتــي معرفــي مــي کــرد ب
گــزارش از اجــراي برجــام، بــار دیگــر رســانه ملي را 
بــه ســوي انتقــاد از دولــت در مواضــع دیپلماتیــک 
ســوق داد تا مدعــي شــود برجــام هیچ دســتاوردي 

نداشــته اســت.
ــان  ــار از زب ــن ب ــت ای ــه دول ــار دیگــر شــاهد گالی ب
ــانه  ــت از رس ــاون اول دول ــری مع ــحاق جهانگی اس
ملــي بودیــم. وی خواهــان پخــش موضوعــات 

مثبــت وامیــد آفریــن از ســوی صــدا و ســیما شــد 
ــه از پخــش نشــدن مباحــث امیــد آفریــن  و باگالی
کــه از ســوی دولــت مــردان بیــان می شــود، گفــت: 
پخــش شــدن نقــاط یــأس  آفریــن نتیجــه خوبــی 
ــکالت  ــط مش ــردی فق ــن رویک ــا چنی ــدارد و ب ن
ــه  ــی رود و ب ــش نم ــزی پی ــچ چی ــود ،هی ــان ش بی
نفــع کشــور ، نظــام و عــزت مــردم نیســت. معــاون 
اول رئیس جمهــور، معتقــد اســت صــدا و ســیما در 
برنامه هــای تلویزیونــی بــه نقــاط قــوت کــه دولــت 
انجــام می دهــد، نمی پــردازد وایــن موضــوع را 
موجــب وارد آمــدن آســیب بــه کشــورارزیابی کرد.

امــا پاســخ مســئوالن صــدا و ســیما بــه ایــن گالیــه 
ــازمان  ــته س ــم وابس ــام ج ــایت ج ــود. س ــکار ب ان
صــدا و ســیما در گزارشــی کــه دربــاره ایــن گالیــه 
هــای دولــت مــردان منتشــر کــرده اســت اینگونــه 
ــااول خــرداد  پاســخ داده کــه:ازاول مــرداد 139۲ ت
ــه جمعــا ۲00 هــزارو  ــوه مجری 1393 مســئوالن ق
9۸9 دقیقــه در مراکزاســتان ها ازآنتــن رســانه 
ملــی اســتفاده کــرده ودررادیــو نیــز7۵۴۲ دقیقــه 
ــی  ــئوالن دولت ــه مس ــا ب ــان برنامه ه ــدت زم از م
ــن مــدت  ــه اســت. همچنیــن درای اختصــاص یافت
ــوی  ــش گفت وگ ــو محوردربخ ــه گفت وگ 7۵ برنام
ویــژه خبــری شــبکه دوســیما در اختیار مســئوالن 
ــه  ــا هم ــت واینه ــده اس ــرارداده ش ــه ق ــوه مجری ق
در کنــار پخــش مســتقیم اظهــارات رئیــس 
ــت در مــورد مســائل مهــم روز و نیــز ممانعــت  دول
از انتشــار دیدگاه هــای منتقــدان دولــت در زمینــه 
ــته ای  ــده هس ــون پرون ــاس چ ــی حس پرونده های
اســت.همچنین نگاهــی بــه صفحــات رونامــه جــام 
جــم وابســته بــه ســازمان صــدا و ســیما مــی تــوان 
رویکــرد مدیــران ســازمان صــدا و ســیما را نســبت 

ــد. ــه وضــوح دی ــت ب ــه دول ب
ــه  ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــی ت ــخ م ــن پاس از همی
ــور و  ــس جمه ــخنان رئی ــش س ــیما پخ ــدا و س ص
دولتمــردان را برنامــه تولیــدی در جهــت حمایــت 
ــه  ــه ای ک ــا نکت ــی آورد. ام ــه حســاب م ــت ب از دول
ــن  ــه در ای ــت ک ــن اس ــت ای ــده اس ــوش ش فرام
ــس  ــخنان رئی ــور س ــیما سانس ــدا و س ــزارش ص گ
جمهــور، تیترهــای جانــب دارانــه و گزینشــی عمل 
ــت  ــری و در نهای ــای خب ــش ه ــای بخ ــردن ه ک
ــده  ــت نیام ــه دول ــی علی ــدی تخریب ــه تولی برنام

ــت.  اس
ایــن مســئله را بگذاریــد در کنــار اینکه در مــاه های 
آخــر ســال گذشــته رســانه ملــی بــا مطــرح کــردن 
بحــث بودجــه صــدا و ســیما مــوج جدیــدی علیــه 
دولــت را آغــاز کــرده اســت. البتــه صــدا و ســیما در 
اینکــه بودجــه ســالیانه اش کفــاف هزینــه هایش را 
نمــی دهــد صــادق اســت امــا اتهــام زدن بــه دولت 
ــرای کاهــش ایــن بودجــه اتهامــی واهــی اســت.  ب
ــر پرســنل  ــا هــزاران نف مســلما وقتــی ســازمانی ب
ــق  ــه ح ــر از هم ــی و مهمت ــراوان فن ــات ف و امکان
ــران نمی  ــو تلویزیونی در ای انحصاری تولیــدات رادی
توانــد بــا شــبکه هــای درجــه دو و ســه ماهــواره ای 
رقابــت کنــد، مشــکل را نــه در بودجــه دولتــی کــه 
در نــگاه  جناحی و غیــر حرفــه ای و تولیــدات بدون 

ــد جســت و جــو کــرد. مخاطــب آن بای
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او در این مورد از تهیه کنندگان برنامه پرسید: »شما 
چرا تا حاال ساکت بوده اید؟ چرا زمان دولت قبل 
صدایتان درنیامد. چرا در مورد آن همه تخلفات هیچ 
چیز نگفتید؟« سخن آخر وزیر هم این بود: »به خدا به 
من به خاطر خودتان می گویم، مردم حرف های شما را 

اصالً نمی پذیریند.«
اما محسن مقصودی، مجری این برنامه، عصبانیت وزیر 
بهداشت را به سواالت چالشی این برنامه درباره طرح 
سالمت نسبت داد این در حالیست که مرور گفت و 
شنودها در این برنامه نشان می دهد عصبانیت وزیر 
بهداشت بر سر نحوه طرح موضوع فیش های حقوقی 

بوده است.
مقصودی مجری برنامه ثریا همچنان معتقد است که 
اختالف نظر قبل از شروع برنامه آغاز شده بوده است. 
جایی که قرار بوده منتقدانی مانند مسعود پزشکیان در 

برابر قاضی زاده هاشمی قرار بگیرند.
البته رد پای این ادعای محسن مقصودی را می توان 
در صحبت های اخیر وزیر بهداشت نیز جستجو کرد. 
وزیر بهداشت در همین رابطه می گوید: »پشت چنین 
برنامه هایی هم لباس های خودمان هستند که در 
گذشته مسئولیت داشته و کارنامه غیرقابل قبولی از 

خودشان به جای گذاشتند، اما اکنون در حال تغییر 
مسیر ارائه خدمات هستیم و در این مسیر به آقاباالسر و 
پدرخوانده و کسانی که در گذشته در مقدرات بهداشت 

و درمان حاکم بودند، نیازی نیست.«

آخوندی به رییس صدا وسیما 
نامه نوشت

اما قبل و بعد از شروع برنامه ثریا، رسانه ملی یکی دیگر 
از اعضای کابینه حسن روحانی را هدف قرار داده بود و 
با پخش گزارشهایی جهت دار دباره سانحه برخورد دو 
قطار سعی بر اعمال فشار بر عباس آخوندی داشت. 

در همین راستا عباس آخوندی، وزیر راه دولت 
روحانی نیز با ارسال نامه ای به رئیس سازمان و صدا و 
سیما، نسبت به نحوه پوشش سانحه قطار توسط این 
رسانه لب به گالیه گشود. وی در نامه خود این خبرها 
را »دروغ، تحریف شده و جریان سازی علیه وزارت 
راه و شهرسازی« خواند. او در نامه خود خواسته که 
پاسخ وزارت راه به این اخبار طبق ماده 30 اساسنامه 
سازمان صدا و سیما در همان شبکه ها با دو برابر تعداد 

تکرار قرائت شود.
آخوندی اما در نامه  اش همان حرفی را زد که وزیر 
کشور چند روز پیش از آن گفته بود. وی در همین 
رابطه به رئیس رسانه ملی گفت:»وقتی رسانه ملی 
یک خبر رسمی را که ناظر بر رابطه قانونی بین 
مجلس و دولت است این گونه تحریف می کند، 
چگونه می توان انتظار داشت که مردم به سایر 

خبرهای شما اعتماد کنند؟«
وزیر راه تأکید کرده که اخبار صدا و سیما که به گفته 
او به صورت مکرر در 10 ساعت تکرار شده بود، نه تنها 

این موضوع را »سانسور« کرده بلکه »با تکرار سخنان 
برخی نمایندگان محترم و رئیس جلسه، گزارش 
کمیسیون را وارونه جلوه داد و حقیقت را قلب کرد.« 
او برای اثبات این ادعا نوشته است: »در همان جلسه، 
نمایندگان دیگری بودند که از وزارتخانه و عملکرد 
سیستم دفاع کردند، لیکن دریغ از حتی یک اشاره 
کوچک.« عباس آخوندی این را هم پرسیده که »آیا 
رسانه ملی جز ایجاد آرامش، حفظ وحدت ملی و 
در عیِن حال موشکافی حادثه از طریق پرداختن به 
مسائل فنی و قانونی و از طریق مجاری تخصصی و 
کارشناسی وظیفه  دیگری دارد؟ مگر به حکم قانون، 
کمیسیون عالی سوانح مرجع رسمی و قانونی این 

اظهار نظر نیست؟« 
او معتقد است که نحوه اطالع رسانی صدا و سیما در 
این رابطه »در عرف رسانه کاری غیرحرفه ای و غیر 

اخالقی است.«
وزیر راه در ادامه نامه خود پرسیده است: »آیا 
بی اعتماد ساختن میلیون ها ایرانی و ۲۵ میلیون 
مسافری که ساالنه با استفاده از قطار به مقاصد خود 
سفر می کنند، ناظر بر منافع ملی است؟ آن هم 
سیستمی که در مقایسه با تمام شقوق حمل  و نقلی 
ایمن ترین آنها است؟ آیا این نوع خبررسانی جفا به 
جان باختگان و ملت ایران نیست؟ آیا آنان که صدا و 
سیما را ابزار کرده اند و خون جان باختگان را دستاویز 
تسویه حساب سیاسی خود قرار داده اند، نمی دانند 
که گزارشگری گزینش گرانه و برجسته سازی امور 
حاشیه ای یا دروغین و بازی با افکار عمومی برای 
مطامع گروهی تا چه حد خطرناک است؟ در این میانه 
یکی به فکر فروش کاالی روسی است و دومی به فکر 
فروش ریل است و در این آشفته بازار سیاست بازان 

مقصر تعیین می کنند.«
او همچنین در نامه خود روشن کرده که بابت تصحیح 
این اخبار، ساعت 1۵ روز چهارشنبه با علی عسکری 
تماس گرفته بوده اما نهایتاً این تماس و توضیح 
منجر به اصالح خبر نشده است. آخوندی در این 
بخش از نامه خود این دست اقدامات صدا و سیما را 
به »جریان سازی رسانه ای، آن هم به صورت بسیار  

ابتدایی و مبتذل« تعبیر کرده است.

سابقه روابط شکرآب 
بین روحانی و صدا وسیما

روابط حسن روحانی اما از همان روزهای قبل از 
انتخابات ریاست جمهوری با صدا و سیما شکرآب بود. 
در سومین روز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 
بود که حسن روحانی در بخش گفتگوی ویژه خبری 

در برابر حسن عابدینی مجری تلویزیون قرار گرفت 
تا رسانه ملی، با قرار دادن قوی ترین مجری خود در 
حوزه روابط بین الملل بتواند حسن روحانی را به 
چالش بکشد. و این یعنی به چالش کشیدن حسن 
روحانی در حوزه ای که خود او معتقد است برگ 

درخشان کارنامه اش است.

روحانی در همان گفتگو نیز انتقادات تندی را به صدا 
و سیما بیان کرد و گفت: »ای کاش اینجا در صدا و 
سیما هم عدالت بود. به خیلی ها در رسانه ها ظلم 
شد. در همین رسانه ملی، کاش همان شبی که به 
آن ها تهمت زده شد می آمدند و پاسخ داده می 
شد. به خیلی از یاران امام توهین شد اما صدا و سیما 
عدالت نداشت. به خیلی از کسانی که در زندان شاه 
شالق خورده بودند در صدا و سیما توهین شد. صدا و 
سیمای علوی یعنی اینکه وقتی در صدا وسیما به یک 
کسی توهین شد باید خودش به آن طرف زنگ بزند 

و بگوید بیاید و پاسخ بدهد.«
اما ماجرا به همین جا ختم نشد؛ حسن روحانی در 
پاسخ به سوال چالشی مجری مبنی بر اینکه »برخی 
می گویند در سعد آباد همه چیز متوقف شد. چقدر 
دولت تدبیر انتقاد پذیر است؟« پاسخ داد:»این 
حرف دروغ است. این ها مال بی سوادهاست. شاید 
در گوشی به شما می گوید بی سواد است. بیانیه 
تهران است نه قرارداد.« روحانی همینطور ادامه داد: 
»1۲ روز بعد از مذاکرات تهران رهبری فرمود در این 
مذاکرات توطئه آمریکا و اسراییل شکسته شد. اگر 
بخواهید عین عبارت رهبری را هم می خوانم. این 
همان بد اخالقی هاست که می گویم. این صدا و 
سیما شما انقدر این بد اخالقی ها را گفته است شما 

هم باور کرده اید.«
هرچه به پایان برنامه نزدیک می شد تنش ها میان 
حسن روحانی و عابدینی باالتر می رفت تا جایی که 
در میانه برنامه مجری گفتگوی ویژه خبری با اشاره 
به کتاب حسن روحانی، مدعی شد، کتاب وی را دوبار 
خوانده است و بخشی از نکاتش از آن کتاب استخراج 
شده است که این ادعای او نیز با واکنش حسن 
روحانی روبرو شد و حسن روحانی به وی توصیه کرد 

یکبار دیگر هم کتاب را بخواند.

وزیر راه در نامه ای سرگشاده به رئیس سازمان صدا و سیما، اخبار این رسانه درباره گزارش 
مجلس از تصادف دو قطار در سمنان را »اخبار دروغ، تحریف شده و جریان سازی« علیه دولت 
خواند و وزیر بهداشت نیز در یک برنامه تلویزیونی انتقادات تندی را نسبت به برخورد صدا 

وسیما با مسائل مختلف مطرح کرد.
چهارشنبه شب گذشته قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت در برنامه زنده »ثریا« وقتی ماجرای 
پر تکرار فیش های حقوقی به میان کشیده شد، نتوانست سکوت کند و ادعای مجری برنامه را 
»دروغ« خواند. او گفت اگر قصد این کار روشنگری بوده، باید این فیش ها را به دستگاه قضایی 
تحویل می دادند نه اینکه روی آنتن زنده چنین مسأله ای مطرح گردد. قاضی زاده هاشمی این را 
هم اضافه کرد که »اگر قانون را قبول ندارید و بنای شما فقط این است که بیایید جلوی دوربین 
و به اصطالح خودتان افشاگری کنید که این کار را ادامه بدهید؛ فقط این شعارتان را عوض 

کنید. ننویسید دیدبانی برای پیشرفت ایران. این رفتار باعث پسرفت کشور می شود.«

وقتی صدا و سیما راه خودش را می رود 

همه برای یکی ، یکی مقابل همه 
علیرغم تمام شدن گفتگوی ویژه خبری، تنش ها 
میان حسن روحانی و رسانه ملی، فروکش نکرد و 
این رسانه بخش هایی از دومین فیلم تبلیغاتی حسن 
روحانی را سانسور کرد. حذفیات فیلم تبلیغاتی 
روحانی به حدی زیاد بود که با واکنش سازنده 
آن،دهباشی روبرو شد و وی در همان روزها در 
این باره نوشت: » با همهء کوتاه آمدن ها و تن به 
فالنی نباشد و ُکدام مراتِب ارادت باشد و این ها، 
تازه حضرات نه فقط بی اجازه و هویجوری بی سر 
و ته ترش هم کردند که از باِب پُرکردِن وقت، تکراِر 
پالن فرمودند و... سخت خسته و عصبانی ام و ُمشتاِق 

یقه گیری.«

صدا و سیما با دولت روحانی 
هم سازگار نشد

17 بهمن 9۲ ، یعنی در اوایل شروع به کار حسن 
روحانی نیز با چالشی میان دولت و صدا وسیما ثبت 
شد. در این روز اگرچه قرار بود روحانی بعد از خبر 
ساعت۲1 شبکه یک به گفتگو با مردم بپردازد اما 
این برنامه با تاخیری طوالنی روبرو شد. کار به جایی 
رسید که شبکه یک سریال روتین خودش را پخش 
کرد و کنداکتور عادی را ادامه داد. در همان دقایق 
ایرنا از»مخالفت رئیس سازمان صدا و سیما را علت 
عدم پخش گفتگوی زنده رئیس جمهوری« خبر داد.

صداو سیما حتی صدای منتخب ملت را منعکس 
نمی کند، در این صورت چگونه انتظار داشته باشیم 

صدای مردم بی صدا هم منعکس شود.
ایران نوشت: حسن محدثی گیلوایی، استاد جامعه 
شناسی دانشگاه آزاد در برنامه »زاویه« که از 
شبکه چهار سیما پخش شد، از آنچه »دروغ گویی 
سیستماتیک« صدا و سیما خواند، انتقاد کرد و گفت 
حتی صدای منتخب ملت هم در این رسانه به خوبی 
منعکس نمی شود، در این صورت چگونه انتظار 
داشته باشیم صدای مردم بی صدا هم منعکس شود.

این استاد دانشگاه در این برنامه زنده که با حضور 
حجت االسالم هادی صادقی، معاون فرهنگی قوه 
قضاییه از شبکه چهار پخش شد، با اشاره به اینکه این 
بار چهارم است که در برنامه زاویه شرکت می کند، 
اظهارکرد: هر بار که در این برنامه شرکت می کنم از 
سوی دانشجویان و همکارانم مواخذه می شوم که چرا 
در یک دستگاه غیرمردمی و دستگاهی شرکت می 

کنم که انگار رسالت این دستگاه تولید دروغ است.
وی در پاسخ به این سوال مجری که قاعدتا شما به 
غیرمردمی بودن و دروغ پراکنی صدا و سیما باور 
ندارید؟ افزود: من چندین سال است که در حوزه 

دروغ گویی کار می کنم، اشکال دروغ گویی را می 
شناسم و مطالعه می کنم. اتفاقا معتقدم صدا و 
سیما در قلمرو سیاسی به طور سیستماتیک دروغ 

می گوید.
در ادامه، مجری دروغ گویی سیستماتیک را یک 
ادعای بزرگ خواند که محدثی پاسخ داد: می توان با 
تحقیقات تجربی و با رجوع به نخبگان جامعه به طور 
تجربی این موضوع را مطالعه کرد و آرای نخبگان و 
صاحب نظران و حتی آرای مردم را گرفت و براساس 

مطالعات تجربی در این باره بحث کرد.
در این هنگام، مجری خطاب به محدثی گفت که 
ممکن است هر آدم یا دستگاهی دروغی بگوید، اما 
سیستمی بودن دروغ گویی ادعایی بزرگ است که 
این استاد دانشگاه پاسخ داد: بیش از این هاست. 
درواقع صدا و سیما به جای گزارش رویدادها به ویژه 
سیاسی و خبری و خبر دادن، آن ها را به تبلیغات 
سیاسی تبدیل می کند و برمبنای یک دستگاه فکری 
خاص، از یک جناح سیاسی خاص حمایت می شود.

محدثی اضافه کرد: حتی صدا و سیما بارها صدای 
خود منتخب ملت را هم تحریف کرده، یا حذف کرده 
یا کامال پخش نکرده یا دست کم به موقع پخش 
نکرده. وقتی مقام های منتخب کشور نمی توانند 
از این رسانه ها که ظاهرا ملی است آن طور که باید و 
شاید استفاده بکنند، در این صورت چطور می توانیم 
انتظار داشته باشیم کسانی که در جامعه بی صدا 

هستند، در این رسانه صدا داشته باشند؟
وی گفت: وقتی گزارش های مربوط به رویدادهای 
سیاسی را به تبلیغات سیاسی تبدیل می کنید، 

تبلیغات ماهیتی همراه و آکنده با دروغ دارد.
بعدها مشخص شد منشا تاخیر، اختالف بین روحانی 
و ضرغامی بر سر انتخاب مجریان این برنامه بوده 

است.
 شمشیر صداو سیما به روی روحانی هر روز تیزتر 
می شد تاجایی که برای اولین بار، مشروح جلسات 
کمیسیون امنیت ملی مجلس در موضوع بررسی 
برجام با حضور سعید جلیلی، رقیب انتخاباتی حسن 
روحانی از تلویزیون پخش شد در حالیکه پاسخ های 
تیم مذاکره کننده هسته ای به طور کامل بر روی 

آنتن نرفت.
جدال دولت و صدا و سیما همچنان ادامه یافت. دو 
همایش »همایش زنان و اعتدال و توسعه« و»تجلیل 
از دست اندرکاران برجام« دو برنامه ای بودند با اینکه 
حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری سخنران 
آن بود اما از رسانه ملی پخش نشد. بهانه فطع پخش 
این سخنرانی، نزدیکی به انتخابات مجلس خبرگان 
رهبری بود. برنامه ای که به زعم مدیران رسانه ملی 

برای روحانی جنبه تبلیغاتی به خود بگیرد.
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از اعتراف به پخش غیرقانونی تا درآمد نجومی  کیومرث پور احمد

تقاضایی
از دولت ندارم

فنی ها می دانند آمبیانس یعنی چه؟
علی اصغر پورمحمدی رئیس شورای سیاستگذاری و هماهنگی ورزش صداوسیما درباره مطالبی که امروز برخی از رسانه ها مبنی بر نخریدن حق پخش تلویزیونی جام جهانی ۲01۸ 
روسیه منتشر کرده اند، گفت: اینکه گفته اند رسانه ملی حق پخش تلویزیونی را نخریده و بازی ها در صداوسیما از روی دیگر شبکه ها در حال پخش است، از پایه غلط است. چرا که 

سازمان این پخش تلویزیونی را با قیمتی پایین تر از آن چیزی که معمول بود، خریداری کرده است.
 وی افزود: اینکه می گویند لوگوی مسابقات را محو می کنند کاماًل غیرفنی این گفته ها مطرح می شود، زیرا کسانی که به پخش مسابقات اشراف دارند می دانند مسابقات را با صدای 
آمبیانس به روی آنتن می بریم. وقتی که حق پخش تلویزیونی نخریده باشیم باید از تلویزیونی پخش کنیم هم صداها را ببندیم و فقط صدای گزارشگر به گوش برسد و نمی توانیم 
صدای محیط یا با همان فضای آمبیانس، پخش کنیم. یکی از دالیل اصلی خریداری حق پخش تلویزیونی که ثابت می کند همه این مطالب شایعه ای بیش نیست، همین نوع پخش 

است.

آدرس اشتباه داده اند؛  پیمان یوسفی در تهران گزارش کرد
وی افزود: جالب است که می گفتند ما گزارشگر اعزام کردیم یا گمانه زنی می کردند مثاًل پیمان یوسفی اعزام شده، نمی دانم اصاًل توجه ندارند که وی بازی فرانسه و استرالیا را در 
تهران گزارش کرد. ما گزارشگری اعزام نکردیم، چون سال های قبل که گزارشگر اعزام می شد در ارسال صدا موفق نبودند و همیشه نصفه و نیمه صدا به گوش هموطنان می رسید. 
به صورت موبایلی و تلفنی این کار انجام می شد و هیچ جذابیتی برای مخاطب نداشت. البته از همان اول بحث اعزام گزارشگر با نظرات متفاوتی همراه شد از جمله اعزام سه گزارشگر 

و سرانجام یک گزارشگر که آن هم به جایی نرسید و فقط محمدحسین میثاقی برای تولید آیتم های متنوع ویژه برنامه ۲01۸ شبکه سه سیما اعزام شد.

بانک مرکزی باید دست به کار شود
پورمحمدی با اشاره به اینکه از امروز برای استمرار پخش تلویزیونی جام جهانی بانک مرکزی دست به کار شود، خاطرنشان کرد: ما قرارداد منعقد کرده ایم و بازی های جام جهانی 
۲01۸ روسیه خریداری شده اند اما به خاطر مشکالت مالی رسانه ملی نتوانسته واریزی داشته باشد. االن هم پرونده قرارداد مربوطه در دفتر معاونت مالی اداری صداوسیما توسط 
آقای شهریاری پیگیری می شود. از این به بعد ایشان بایستی سرعت به خرج بدهند و رایزنی های جدی در بانک مرکزی داشته باشند که با چه راه  حل و راهکاری این پول به شرکت 

مربوطه ارسال شود.  

با اختالل مواجه خواهیم شد
وی در پاسخ به این سوال که اگر این پول در موعد مقرر پرداخت نشود آیا در ادامه با اختالل در پخش مسابقات مواجه خواهیم شد، افزود: ممکن است بازی بعدی ایران مقابل اسپانیا 
در روز چهارشنبه را نتوانیم پخش کنیم امیدوارم بخشی از این پول تا قبل از مسابقه پرداخت شود؛ در غیر این صورت برای ادامه پخش، دچار مشکل خواهیم شد. این را هم بدانید 

که این پرونده از شبکه سه و شورای ورزش خارج شده و اکنون دست معاون مالی اداری است و آن ها بایستی این پول را زودتر واریز کنند.

شکایتی در کار نیست
پورمحمدی در پایان با رّد شکایت فیفا و شبکه های خارجی از صداوسیما، گفت: بازی ها خریداری شده اند و بایستی امروز آقای رئیس جمهور، بانک مرکزی و معاونت مالی اداری 
رسانه ملی با هم به یک نتیجه و راه حل مساعدی دست پیدا کنند تا همه چیز با آرامش ادامه یابد و نشاط امروز مردم در پای تلویزیون را برای دیدن مسابقات جام جهانی کماکان 
شاهد باشیم. چراکه در عین دسترسی به شبکه های اینترنتی و ماهواره ای مردم همیشه قاب تلویزیون را برای دیدن مسابقات ورزشی خصوصاً فوتبال انتخاب کرده اند. این نکته ای 
هم که گفته  بودند در صورت پخش زنده دیدار ایران و مراکش احتمال شکایت فیفا و شبکه های خارجی از صداوسیما وجود دارد و مطالبی از این دست، کامالً  کذب است و این نوع 

شایعات را از اساس رد می کنم.
صحبت های پورمحمدی در مورد عدم خرید حق پخش مسابقات جام جهانی فوتبال در حالی عنوان شده که صدا و سیما سال ها است مبلغی بابت حق پخش مسابقات لیگ برتر 

فوتبال ایران به باشگاه های داخلی پرداخت نمی کند.

درآمد نجومی از پخشهای غیرقانونی
در یک حساب سرانگشتی هزینه هر ثانیه تبلیغ قبل از بازی، حدود 19میلیون تومان و بین دو نیمه، هر ثانیه تبلیغ حدود 3۸ میلیون تومان است. حاال شما حساب کنید که در طول 

۶۴ بازی در رقابت های جام جهانی،حتی 1۵ دقیقه تبلیغ برای قبل، بعد و بین دو نیمه،چه درآمدی را برای صداوسیما خواهد داشت.
روزنامه قانون نوشت: »فصل داغ تلویزیون و فوتبال را شاید بتوان هر چهار سال یک  بار و با رسیدن جام جهانی همزمان دانست. فصلی که چهار سال یک  بار با اواخر بهار اوج می گیرد 
و در گرمای بی امان تابستان به پایان می رسد. البته صداوسیمای ایران نیز در این فصل بیکار نمی نشیند و با پیگیری بازی ها سعی می کند ساعات خوبی برای مخاطبانش ایجاد کند. 

هر چند که گاه بخش زیادی از برنامه هایش از خالقیت خالی هستند اما همان نمایش بازی ها نیز برای هواداران تیم ها جذاب است.
با نگاهی به تاثیر اقتصادی فوتبال بر جوامع مختلف به نمونه هایی جالب برمی خوریم؛ از جمله آن می توان به احیا شدن اقتصاد برزیل در سال 1970، درآمدزایی از تولید مجموعه 

کارتونی فوتبالیست ها در ژاپن، تغییر و تحول چشمگیر وضعیت اقتصادی دو کشور کره جنوبی و ژاپن بعد از برگزاری جام جهانی مشترک سال ۲00۲ و... اشاره کرد.
شاید بتوان علت تاثیر مثبت اقتصادی فوتبال را در کشورهای توسعه یافته، ارتباط مفید و کارساز میان رسانه و صنعت ورزش دانست که در آن هر دو طرف می توانند با استفاده موثر 
و دوجانبه از هم کسب درآمد کنند. این در حالی است که در ایران و بعضی از کشورهای در حال توسعه آن  طور که باید تعامل و ارتباط خوبی میان رسانه و متولیان ورزش وجود 
ندارد. حال معتبرترین رویداد ورزشی دنیا با حضور 3۲ تیم برگزیده از سراسر جهان و در 1۲ ورزشگاه کشور روسیه در جریان است و با میلیاردها بیننده حتی سینماداران را هم به 
حرکت واداشت که با نمایش بازی های تیم ملی ایران و در کنار آن آوردن شور و هیجان به سینماها کسب درآمد نیز داشته باشند. طبق آمارها و نظرسنجی هایی که تا چند روز قبل 
از مراسم افتتاحیه بازی های جام  جهانی منتشر شده است، احتمال می رود که بیش از سه میلیارد نفر در اقصی  نقاط دنیا از طریق گیرنده های تلویزیونی خود به تماشای بازی های 
جام  جهانی بنشینند. مخاطبانی که عالوه  بر گیرنده های تلویزیونی می توانند در پهنای اینترنت و با اشتراک در شبکه های مختلف بدون هیچ گونه محدودیتی به تماشای بازی های 

تیم مورد عالقه شان بنشینند.

یک ماه از رایزنی که در میان مدیران رسانه ملی داشتیم تا به هاله ای از ابهام در قیمت پخش تلویزیونی، خریداری از سوی هوادار برای دیدن 
مسابقات، اعزام گزارشگر و خیلی از موارد دیگر پاسخ بدهند، زمان می گذرد. اما یکی پس از دیگری این تریبون پاسخگویی را به شخص دیگری 
واگذار می کردند تا اینکه یک هفته پیش علی اصغر پورمحمدی به عنوان قائم مقام سیما و رئیس شورای سیاستگذاری و هماهنگی ورزش 
صداوسیما اعالم کرد: “پخش تلویزیونی رقابت های جام جهانی فوتبال را به قیمت خیلی خوبی خریدیم و خیال همه مردم ایران راحت باشد.” 
این قیمت خیلی خوب در جای دیگری با واژه نصف قیمت تعریف شد و یا حتی در جمالت دیگری گفتند با قیمتی پایین تر از آن چیزی که معمول 
بود حق پخش تلویزیونی بازی های جام جهانی روسیه خریداری شد تا مردم ایران بتوانند بازی های جام جهانی را در منازل خودشان نظاره کنند. 
البته پیش از این حسین ذکایی دبیر این شورا هم گفته بود که مردم هیچ نگرانی برای دیدن بازی های جام جهانی نداشته باشند اما جواب درستی 
برای اعزام گزارشگر ندادند. حتی در برخی از رسانه ها گفتند پیمان یوسفی اعزام شده که علی اصغر پورمحمدی هم واکنش جالبی داشت که 

مگر همین رسانه ها ندیده اند که گزارشگری بازی فرانسه و استرالیا را ایشان انجام داده اند.
 پورمحمدی همچنین  به بخشی از مطالب ادعا شده از سوی برخی رسانه ها از نخریدن حق پخش تلویزیونی و اختالل در ادامه پخش بازی های 
جام جهانی، اجازه نداشتن تصویربرداری گزارشگران اعزامی به جام جهانی و اینکه با کارت هواداری ورود پیدا می کنند و حتی در روزهای آتی 
باید منتظر شکایت مسئولین مربوطه در رأس مدیران اصلی جام جهانی 2018 روسیه باشیم به همه این ابهامات و به تعبیر این مدیر با سابقه 

تلویزیون شایعات، پاسخ دادند که مشروح آن به قرار زیر است:

پور احمد  با اشاره به اثرات برجام در اقتصاد ایران 
گفت: برجام اتفاق بزرگ و مهمی بود. برجام 
دستاوردهای مهمی داشته و مردم امروز دولت را به 

خاطر برجام دوست دارند.
وی درباره تقاضای خود از دولت گفت: من هیچ 
تقاضایی از دولت ندارم زیرا در ساختارهای حکومتی 
مشابه ما؛ وزیر ارشاد کار زیادی نمی تواند انجام دهد. 
وزیر ارشاد جزیی از وزرایی است که باید تایید شود 

و در چنین مدلی خیلی نمی توان کاری انجام داد.
وی ادامه داد: روزگاری فقط وزارت ارشاد مبصر بود اما 
امروز برخی افراد خاص و نهادها مبصر سینما هستند 

لذا من امید ندارم سانسور را بتوانیم حذف کنیم.
پوراحمـد بخشـی از سـخنان خـود را بـه انتقـاد از 
صداوسـیما اختصـاص داد و گفـت: صداوسـیما 
رسـانه ملی نیسـت بلکـه میلی سـت. هر بخـش از 
ایـن رسـانه یـک نـوع عمـل می کنـد. شـبکه یک 
در همیـن رسـانه فیلـم اتوبـوس شـب را یـک جور 
سانسـور کرد و شـبکه چهار؛ آن را کامل پخش کرد. 
همیـن نشـان می دهـد صداوسـیما بیشـتر میلـی 

عمـل می کنـد تـا ملـی.
کارگـردان فیلـم قصه هـای مجیـد بـا انتقـاد از 
وضعیـت امـروز سـینما گفـت: امـروز برخـی افراد 
بـه سـینما وارد شـده اند درسـت ماننـد کسـی که 
وارد ظرف عسـل شـده. آنهـا پـول کالن می گیرند 
امـا بازیگرخوبـی نیسـتند؛ فقط خوشـگل هسـتند 
و سوپراسـتارهای بدلـی. بعضـی هـم کارگردانـی 
می کننـد و تهیه کنندگـی امـا کار نمی داننـد اما 

وابسـته هسـتند.
وی ادامـه داد: برخـی تهیه کننـدگان در سـینما با 
نصـف پـول سـاخت فیلـم؛ بـرای خـود پنت هوس 
می خرنـد امـا مـن فیلـم اتوبـوس شـب را بـا پـول 
یـک تله فیلم سـاختم حتـی قـرارداد هم نداشـتم. 
یا پنجـاه قدم آخـر را با بودجـه یک میلیـارد تومانی 
سـاختم. در سـاخت این فیلم تهیه کننده با انجمن 
سـینمای انقـالب و دفـاع مقدس شـریک بـود. من 
هـم درنهایـت ۲00 میلیون تومـان برای یک سـال 
دسـتمزد گرفتـم. در فیلـم کفش هایـم کـو هـم با 
علـی قائم مقامـی شـریک بودیـم و سـودی عایـد 

ما نشـد.
 پوراحمـد فیلـم شـب یلـدا را شـخصی ترین فیلم 
خـود دانسـت و افـزود: شـخصیت اصلـی ایـن فیلم 
خـودم هسـتم. ایـن فیلـم در اکـران موفق نبـود اما 
به مـرور در شـبکه نمایـش خانگـی مورد اسـتقبال 
قـرار گرفـت بـه یکـی از پرفروش تریـن فیلم های 
شـبکه نمایـش خانگـی تبدیـل شـد امـا فقـط ۴0 
میلیـون تومان به مـن دادند زیـرا اصال حـق تالیفی 

وجود نـدارد.
کارگردان فیلـم پنجاه قدم آخـر ادامـه داد: در زمان 
نمایش فیلـم پنجاه قدم آخـر یک خبرگـزاری قبل 
از نمایـش فیلـم پیامـک داد کـه برخـورد سـردی 
ازسوی تماشـاگران با فیلم صورت گرفته درحالیکه 
هنوز فیلم شـروع نشـده بود. در زمان اکـران در برج 
میـالد نیـز آدم های مختلـف را در سـالن گذاشـته 
بودند تـا فیلم را هـوو کننـد. درنهایت هـم این فیلم 

قربانی درگیری دو سـردار شـد.
پوراحمـد افـزود: کفش هایـم کـو فیلم خوبـی بود 
ولی مـن مخالف اکـران آن در عیـد نوروز بـودم زیرا 
فیلم برای عید مناسـب نبـود. سـالن های فیلم هم 
بسـیار کم بود. مثال فیلم من سـالواردو نیستم 1۴0 

سـالن داشـت و کفش هایم کو 17 سـالن.
  وی بـا تمجیـد از سـینما در دهـه ۶0 گفـت: در 
دهـه ۶0 و 70 یعنـی زمـان مدیریـت سـیدمحمد 
بهشـتی؛ کارگردان سـاالری بر سـینما حاکـم بود. 
مـا هـم فیلم هـای خوبـی می سـاختیم امـا امروز 
تهیه کننـدگان، سـالن سـینما هـم خریده انـد. 
آن هـا تعیین می کنند چه فیلمی سـاخته شـود یا 
نه. درنهایت برای امثال من کار بسـیار سـخت شده 
اسـت. من برای سـاخت فیلم باید از بیرون از سینما 
سـرمایه بیـاورم. البتـه در میـان جوان هـا؛ افرادی 
ماننـد شـهرام مکـری، رضـا درمیشـیان و مجیـد 
برزگـر را داریم کـه گرچه جوان هسـتند امـا به روز 
هسـتند. اینها فیلم های قبـال تاملی می سـازند و 
من هـم فیلم های مکـری و برزگـر را بیـش از ۵ بار 

در سـینما دیده ام.
 پوراحمـد بـه دوسـتی خـود بـا محمـد نـوری هم 
اشـاره کرده و گفـت: قـرار بود بعـد از سـاخت فیلم 
خواهـران غریب یک فیلمـی با حضـور محمد نوری 
)خواننـده( بسـازم. حتـی در سـفری در ژاپـن ایـن 
موضوع را با وی مطـرح کردم و نوری نیـز قبول کرد 
اما در موقـع سـاخت نیامد. مـن هم بسـیار ناراحت 
شـدم ولـی بعـد متوجـه شـدم کـه محمـد نـوری 

موسـیقی را بـه سـینما ترجیـح می دهد.

مطهری صدا و سیما 
را مجرم می داند و 
می گوید: »پخش 
این اعترافات در 
حالی که هنوز در 

دادگاه صالح حکمی 
دریافت نکرده 

است، بدون اجازه 
متهم از صداوسیما 
جرم دیگری است 

که این سازمان 
مرتکب شده است و 
البته صداوسیما ید 
طوالیی در این رویه 

دارد. 

بازتاب
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شده از زبان برخی از تهیه کنندگان و کارگردانان 
تلویزیونی که دو سال قبل منتشر شد، می توان گفت 
برآورد ساخت سریال در تلویزیون ایران چیزی بین 
دو و  نیم تا سه میلیون و ۲00 هزار تومان برای هر 
دقیقه است. به   گونه ای که اگر میانگین آن را عدد 
سه میلیون تومان در نظر بگیریم، در یک سریال ۲0 
قسمتی که هر قسمت آن به مدت ۴۵ دقیقه تولید 
شده است، در مجموع دو میلیارد و 700 میلیون 

تومان برای تلویزیون هزینه دارد.
حاال اگر این عدد دقیقه ای سه میلیون تومان را ضرب 
در ۵۵۸0 دقیقه پخش زنده مسابقات پرسپولیس 
و استقالل کنیم، رقمی که به  دست می آید چیزی 
حدود 1۶ میلیارد و 7۴0 میلیون تومان می شود که 
در نوع خود بسیار جالب توجه است. به بیان دیگر 
تلویزیون در حوزه سریال سازی باید رقمی حدود 
17 میلیارد تومان هزینه کند؛ در حالی که با پخش 
رایگان فوتبال که مخاطب چند برابری هم نسبت 
به سریال ها دارد، می تواند عالوه  بر هزینه نکردن 
مبلغی، تعرفه های باالتری نیز از آگهی های تبلیغاتی 
جذب کند. سوالی که پیش می آید این که با توجه 
به درآمدزایی فوق العاده ای که از پخش بازی های 
فوتبال نصیب صداوسیما می شود، چرا جمع بندی 
پخش بازی های جام  جهانی تا روز شنبه 19 خرداد 
با هیچ شرکت پخش کننده بازی های جام  جهانی 
انجام نشده بود. موضوعی که طبق گفته مدیران 
سازمان در ماه های گذشته نفع سازمانی و رایزنی با 
شرکت ها برای حق  پخشی با هزینه های کمتر بیان 
شده بود اما مطلبی که در روزهای باقی  مانده به 
آغاز بازی های جام  جهانی و در 19 خرداد توسط 
علی اصغر پورمحمدی، قائم مقام معاون سیما منتشر 
شد در آن خبر از خریداری امتیاز پخش بازی ها با 
نصف قیمت داد. طبق گفته مدیر شبکه سه سیما 
ویژه برنامه هایی از جمله پخش مستندها، مجموعه 
نماهنگ ها و آثار تصویری در ایام برگزاری بازی های 
جام  جهانی از شبکه های مختلف سیما برای به وجود 
آوردن فضای ویژه ای برای مخاطبان فوتبال در نظر 

گرفته شده است.
همچنین نمایش برخی از بازی های همزمان، 
ویژه برنامه های متنوع، پخش گزارش های حواشی 
جام  جهانی و تحلیل بازی ها توسط کارشناسان از 
جمله برنامه هایی است که از آنتن شبکه ورزش 
پخش می شود. افتتاح شبکه اینترنتی و ارائه برنامه 
اپلیکیشن دوم برای تلفن همراه از پنج شنبه ۲۴ خرداد 
برای پخش بازی های همزمان نیز از دیگر تسهیالت 
و برنامه های صداوسیما برای مخاطبان جام  جهانی 
۲01۸ است. در کنار تمام این جذابیت ها درآمد 
هنگفت تبلیغاتی تنها عاید صداوسیمای بی رقیب 

خواهد شد.

بریز و بپاش های همیشه مبهم 
صدا و سیما

از سوی سازمان  اواخر  این  که  در جدولی 
صداوسیما مبنی بر تعرفه های آگهی در سال 
97 منتشر شده است، رقم های تبلیغات و تعرفه ها 
چنان ارزان هستند که با فرض حقیقت داشتن 
این تعرفه ها امکان دارد فکر تبلیغ در صدا و سیما 
به ذهن هر فردی خطور کند. طبق این جدول 
باالترین تعرفه مربوط به شبکه سه با تعرفه ای 
حدود چهار میلیون تومان در ازای هر ثانیه است! 
شبکه نسیم، شبکه دو و شبکه یک در جایگاه بعدی 
گران ترین تعرفه ها قرار دارند! در حالی که صدا و 
سیما همچنان اصرار دارد بی پولی خود را به مردم 
دیکته کند، آن چه به وضوح مشخص است، این که 
درآمد صداوسیما خیلی بیشتر از این حرف هاست. 
طبق تعرفه های اعالمی از سوی صداوسیما در 
سال مبلغی حدود 1۶00 میلیارد تومان سود از 
طریق تبلیغات آگهی حاصل می شود )در حالی 
که بسیاری از خبرگزاری ها این مبلغ را خیلی 
بیشتر از آن چه اعالم شده می دانند.( در کنار 
بودجه دولتی 1۶00میلیارد تومانی که صداوسیما 
از دولت می�گیرد، صداوسیما بدون آن که مردم 
متوجه شوند از آنها بابت حق پخش برنامه های نه 
چندان جالب مالیات نیز می گیرد. به این صورت 
که بخشی از مالیات اعالم شده روی قبض برق به 
صداوسیما به عنوان حق پخش پرداخت می شود. با 
این تفاسیر اگر مردم بیننده رسانه ملی نیز نباشند 

باز هم باید مالیات صداوسیما را پرداخت کنند.
مورد بسیار عجیب تر این که صداوسیما از واردات 
تلویزیون نیز سهم دارد! به این طریق که بخشی از 
عوارض گمرک تلویزیون وارد شده به کشور باید به 
صداوسیما پرداخت شود. حال با نگاهی جزیی تر به 
شبکه ها به خصوص شبکه سه به موارد جالب تری 
برمی خوریم. در روزگاری که کشور با تحریم دست 
و پنجه نرم می کرد، حضور لوییس فیگو، بازیکن 
پیشین تیم ملی فوتبال پرتغال در برنامه عادل 

فردوسی پور و زمزمه های پرداخت مبلغ ۵00 
میلیون به وی بسیار شائبه برانگیز شد. با فرض این 
که چنین هزینه ای برای یک برنامه تلویزیونی از 
محل اسپانسر تامین شده باشد، باز هم این سوال 
مطرح می شود که چنین هزینه ای چه سودی برای 
اسپانسری که خط و ربط منابع مالی اش روشن 

نیست، دارد.
در جام جهانی ۲01۸ و در اولین بازی تیم ملی 
فوتبال ایران مقابل مراکش شاهد حضور ساموئل 
اتوئو، مهاجم سابق و نام آشنای تیم های بارسلونا 
و میالن در برنامه فردوسی پور به  عنوان کارشناس 
بودیم. حضور اتوئو در این برنامه باعث مطرح شدن 
سواالت بسیاری شد؛ از جمله این که با توجه 
به افزایش نرخ ارز در ایران، هزینه حضور اتوئو 
در این برنامه به چه میزان بوده و کدام اسپانسر 
هزینه را پرداخت کرده است؟ وقتی به سخنان 
این بازیکن در این برنامه توجه کنیم، به حرف و 
اظهار نظر خاصی برخورد نمی کنیم. او به تیم ها 
بابت بازی های شان تبریک می گفت و نظراتی 
کلی پیرامون بازی ارائه می کرد. پس از حضور 
جنجالی فیگو در تهران تصمیم بر این گرفته شده 
که از کارشناس خارجی برای چنین برنامه هایی 
استفاده نشود اما عوامل برنامه 90 بدون هماهنگی 
اقدام به دعوت از پویول کردند. هزینه حضور پویول 
در برنامه »۲01۸« رقمی حدود ۶00 میلیون 
تومان عنوان شده است که حتی با وجود تقبل این 
مبلغ از سوی اسپانسر دوباره به  صالح نبوده و این 
بار سازمان صدا و سیما با توجه به شرایط کشور 
ازحضور وی جلوگیری کرد. اما در آخرین بازی 
ایران مقابل پرتغال با حضور دو فوتبالیست مطرح 

داخلی مواجه شدیم.
از آخرین لحظه حضور مهدی مهدوی کیا و فرهاد 
مجیدی در استودیو برنامه جام ۲01۸، بیش از نیم 
ساعت آگهی بی وقفه پخش شد. مگر ممکن است؟ 
این، یک رکورد جهانی بود! اگر نرخ داربی پارسال 
را معیار بدانیم ثانیه ای 13۵ میلیون تومان )که با 
تورم بیشتر شده( همین یک قلم می شود 300 
میلیارد تومان بدون حسابرسی مثل اکثر امور مالی 
کشور! بعد از پایان تبلیغات هم یک دقیقه زمان 
برد تا بقیه اوقات هم توسط احمدی، صرف فروش 
تراکم و تراکنش شد. آن  وقت آقای پورمحمدی 
برای حق پخش از بانک مرکزی توقع کمک دارد و 
همچنان صداوسیما از دولت برای بودجه کمی که 

به آنها اختصاص داده شده، انتقاد می کند!

تعرفه ۳/۵ میلیاردی برای آگهی 
۳0 ثانیه ای

چند روز بعد از شروع جام جهانی تعرفه پخش 
تلویزیونی بازی های ایران از سوی اداره کل 
بازرگانی سازمان صداوسیما اعالم شد که طبق آن 
باالترین طبقه یعنی طبقه 3۵ طبق تعرفه هشت  
میلیون و ۵00  هزار تومان به ازای هر ثانیه قیمت 
داشت. حال باز هم طبق تعرفه در ماه خرداد و تیر 
این مقدار ۵0  درصد افزایش دارد. بر اساس اعالم 
طبقات بازی های ایران در جام  جهانی، هزینه 
هر ثانیه تبلیغ با نرخ ۸/۵ برابر محاسبه می شود. 
نرخ طبقه 3۵ برای شرکت ها، خصوصی محاسبه 
می شود. یعنی هر ثانیه  تبلیغ 11۴ میلیون و 
71۲ هزار و ۵00تومان هزینه در پی دارد. حاال 
فرض کنید یک تیزر 30ثانیه ای داشته باشیم، باید 
شرکت صاحب تبلیغ، سه  میلیارد و ۴۴1 میلیون 
و 37۵ هزار تومان به صداوسیما بپردازد. البته 
این آمار برای بانک ها 9/۵ برابر و برای اپراتورها 
9/ 9 برابر محاسبه می شود. بر اساس آمار شرکت 
اندیشه آگهی که وابسته به صداوسیما نیز هست، 
تعرفه های باالتر متعلق به اپراتورها در گروه اول و 
بانک ها در گروه دوم است و شرکت های خصوصی 
و نیمه دولتی با تعرفه های پایین تری محاسبه 
می شوند. البته اگر شرکتی طی لیست بیمه ای سه 
ماهه و متوالی، 10 تا 39 نفر بیمه شده داشته باشد 
به او تعرفه رایگان تعلق می گیرد. به این صورت 
که صدا و سیما به آن شرکت ۵00 ثانیه تبلیغ 
رایگان می دهد. همچنین به ازای ۴0 تا 79 نفر 
7۵0 ثانیه و به ازای ۸0 تا 1۲0 بیمه شده 1000 
ثانیه تبلیغ رایگان با نسبت ۵0درصد به آن شرکت 
تعلق می گیرد. همچنین آن شرکت می تواند با 
انتخاب خود زمان پخش آگهی را مشخص کند. 
چنانچه شرکتی نتواند از تعرفه رایگان صداوسیما 
استفاده کند با احتساب تبصره های داده شده می 
تواند از مجموع 10 پخش، 9 پخش رایگان بگیرد. 
البته صداوسیما تحت هیچ شرایطی تخفیف مالی 
نمی دهد بلکه 10 درصد پخش رایگان می دهد. 
چنانچه شرکتی تا پاپان مرداد هزینه های تبلیغ 
خود را به صورت نقدی پرداخت کند به او 1۵ 
پخش رایگان از تاریخ اول شهریور تا سی ام اسفند 
سال جاری تعلق می گیرد. همچنین در مرحله 
یک هشتم نهایی تعرفه ها هر مقداری که هست، 

۶ برابر و به ازای هر یک ثانیه ۸ میلیون و910 هزار 
تومان که با احتساب نرخ ۵0 درصد به ۲۶ میلیون 
و 730 هزار تومان می رسد یعنی برای یک تیزر 
1۵ ثانیه ای ۴00 میلیون و9۵0 هزار تومان به 
ازای هر پخش محاسبه می شود. در این مسیر 
شنیده می شود بانک ها به عنوان مشتریان نقد و 
پروپا قرص تبلیغات تلویزیونی جام جهانی پای به 
عرصه گذاشته و با پرداخت رقم های سنگین، قصد 
تبلیغات برای برندهای خود را داشتند. به  گونه ای 
که حتی حاضر شده اند برای یک تبلیغ 17 ثانیه در 
بین دو نیمه بازی های تیم ملی فوتبال کشورمان 
رقمی بالغ بر ۶۵۸ میلیون تومان را پرداخت کنند. 
بانک های خصوصی و دولتی از یک سو و برندهای 
معتبر و سرمایه دار داخلی نیز از سوی دیگر حاضر 
شده اند حتی برای تبلیغات پیش از مسابقات ایران 
برابر حریفان، رقمی بالغ بر 339 میلیون تومان 
پرداخت کنند. این اعداد و ارقام برای فینال جام 
جهانی فوتبال نیز به همین شکل و شمایل مطرح 
شده اما تعرفه تبلیغات برای تیم ملی ایران و در 
طبقه 3۵ که باالترین طبقه نیز هست به شرح زیر 

بیان شده است:
طبقه3۵+990 برای اپراتورهای تلفن همراه: قبل 
از بازی هر ثانیه 131 میلیون و ۶17 هزار و ۵00 
تومان و بین بازی هر ثانیه معادل ۲۵3 میلیون و 

7۸7 هزار و ۵00 تومان.
 طبقه 3۵+9۵0 برای بانک ها و موسسات مالی 
و اعتباری قبل بازی هر ثانیه 1۲۶ میلیون و 7۸7 
هزار و ۵00تومان و بین بازی هرثانیه معادل ۲۵3 

میلیون و ۵7۵ هزار و ۵00تومان.
طبقه 3۵+۸۵0 برای سایر موسسات و شرکت ها: 
قبل بازی هر ثانیه 11۴ میلیون و 71۲ هزار و ۵00 
تومان و بین بازی هر ثانیه معادل ۲۲9 میلیون و 

۴۲۵ هزار و ۵00 تومان. 
الزم به ذکر است پخش آگهی در این طبقات برای 
شرکت ها و موسسات مختلف بین 70 تا ۸۵ درصد 
تخفیف ریالی خواهد داشت و مبلغ پرداختی 

متناسب با آن صورت می پذیرد.
 همچنین درصورتی که جزو 10 آگهی اول انتخاب 
شوند، برای مثال اولین آگهی با ضریب افزایشی 

100، دومین 90، سومین ۸0 و...خواهد بود.

آمار توییتری یک روزنامه نگار!
به دنبال خبرهایی که درباره خرید حق پخش 
تلویزیونی بازی های جام جهانی مطرح شد، حاال 
آمار و ارقامی درباره درآمد حاصل از تبلیغات 
تلویزیونی پیش از شروع رقابت های فوتبال و 
در بین دو نیمه در توییتر منتشر شده و دست 
به دست می چرخد که در نوع خود جالب است. 
اولین بار فریدون رضوی، روزنامه نگار و مدیر عامل 
موسسه مطبوعاتی دیدبان توسعه این اعداد و 
ارقام را منتشر کرده و حاال این رقم ها بین کاربران 
فوتبالی تر دست به دست می شود. به خصوص در 
شرایطی که مسئوالن صدا و سیما همچنان مردم 
را برای پخش بازی ها در ابهام نگه داشته و اعالم 
کرده بودند که اگر حق پخش تلویزیونی پرداخت 
نشود، بازی ایران – اسپانیا را پخش نخواهندکرد. 
این مبلغ در حالی پرداخت نشده که بنا به توییت 
فریدون رضوی، صدا و سیما در طول رقابت های 
جام جهانی، درآمدی میلیاردی از تبلیغاتی خواهد 
داشت که پیش از بازی ها یا بین دو نیمه پخش 
کرده است. رضوی در توییت خود درباره تعرفه این 
تبلیغات نوشته است: »هزینه یک بار پخش آگهی 
17 ثانیه ای از تلویزیون در بازی های ایران و فینال 
جام جهانی، قبل از بازی، 339 میلیون تومان و بین 
دو نیمه ۶۵۸ میلیون تومان است. بانک ها در صف 
اول سفارش، همان ها که می گویند اوضاع مالی 

شان خوب نیست!«
هـر چنـد بـا وجـود تالشـی کـه بانـک هـا در 
خصـوص تبلیـغ برندهـای خـود داشـته انـد جز 
تعـدادی انگشـت شـمار، نامـی از آنهـا در میـان 
نیسـت و تبلیغ برندهـای دیگـر از جملـه فامیال، 
گاج، بیمه سـینا و... بیشتر به چشـم می خورد. با 
این تفاصیـل در یک حسـاب سرانگشـتی هزینه 
هر ثانیـه تبلیغ قبـل از بـازی، حـدود 19میلیون 
تومـان و بیـن دو نیمـه، هـر ثانیـه تبلیـغ حدود 
3۸ میلیـون تومـان اسـت. حـاال شـما حسـاب 
کنید کـه در طـول ۶۴ بـازی در رقابت هـای جام 
جهانی،حتـی 1۵ دقیقه تبلیـغ برای قبـل، بعد و 
بیـن دو نیمه،چـه درآمـدی را بـرای صداوسـیما 

خواهـد داشـت.
بـر کسـی پوشـیده نیسـت کـه صداوسـیما باید 
تجهیـزات خـود را جدیـد کنـد و نیازمنـد هزینه 
هنگفتـی اسـت ولـی ایـن کـه چـرا ایـن هزینـه 
هـا هیچ وقـت تمامـی نـدارد و چـرا فهرسـتی از 
گزارشـات مالـی صداوسـیما بـه بیـرون درز پیدا 
نکـرده، سـوالی اسـت کـه هیـچ گاه بـه جـواب 

مشـخصی نرسـیده اسـت.«

مردم راجع به 
اعتراف گیری سیمای ملی 

چه می گویند؟

تبلیغات بر مدار ترجیحات
سال ها پیش تبلیغات تلویزیونی می توانست تا 
حدودی توجه مخاطب را به خود جلب کند. پس 
از پیروزی انقالب اسالمی روند تبلیغات اجناس و 
کاالهای مصرفی تا حدودی کند شد اما در دهه 70 
پای آگهی های تلویزیونی دوباره به صداوسیما باز 
شد؛ آگهی هایی که مدت زمانی کوتاه بین برنامه های 
تلویزیونی یا سریال های شبانگاهی شبکه یک و 
دو و بعدها شبکه سه پخش می شد. اما رفته رفته 
بر تعداد و میزان آگهی های بازرگانی افزوده شد 
و مخاطبانی که زمانی با کنجکاوی به تبلیغات 
تلویزیونی نگاه می کردند، حاال دیگر با دیدن آرم 
تبلیغات یا تلویزیون را خاموش می کردند یا به سراغ 

شبکه های دیگر می رفتند.
پس از اتفاقات رخ داده در سال ۵7 موجی از تغییرات 
و به اصطالح اصالحات در تلویزیون ایران به وجود 
آمد. طبق ماده 7۵ قانون اساسی صداوسیما، هیچ 
ارگان غیر دولتی اجازه فعالیت در صداوسیما را 
ندارد. به عبارت دیگر طبق این بند از قانون اساسی 
صداوسیما به طور کامل در انحصار دولت قرار دارد. 
اما امروز داستان آگهی های تلویزیونی بعد از گذشت 
سه دهه تغییر کرده است. طبیعی است که ترجیح 
صاحبان کاالها و برندها بیشتر متوجه زمان هایی 
باشد که برای تبلیغات محصوالت شان طالیی 
محسوب شود. از سوی دیگر مدیران تلویزیون نیز 
در تالشند که خود را با این وضعیت همخوان کنند؛ 
در نتیجه پخش فوتبال به ویژه کوران رقابت های 
جام جهانی که می توان گفت صاحب حداکثر تعداد 
مخاطب حین پخش مسابقات است، همیشه یکی 
از جذاب ترین برنامه ها برای آنهاست؛ چرا که توجه 
صاحبان کاال به این زمان جذاب و مخاطب پسند 
باعث شده تا درآمدهای نجومی خود را از پخش 

آگهی ها نصیب سازمان صداوسیما کند.

تبلیغات برای سازمانی بی رقیب
با توجه به این که صداوسیما هیچ رقیبی درحوزه 
داخل کشور ندارد از موقعیت خود نهایت استفاده 
را می برد و با گرفتن هزینه های گزاف از برندها سعی 
می کند در برهه هایی مثل جام جهانی تا می تواند 
کسب درآمد کند. نگاهی به تعرفه آگهی های 
تلویزیونی در مسابقات داخلی مثل داربی ۸۵ نشان 
می دهد که قبل از شروع بازی، رقمی حدود ۶9 
میلیون تومان و بین دو نیمه رقمی حدود 139 
میلیون تومان برای هر ثانیه تبلیغ از صاحبان کاال اخذ 
شده است؛ به  گونه ای که درآمد حاصله از تبلیغات 
این بازی رقمی حدود 1۶ میلیارد تومان برآورد 
شده است. یا طبق برآوردهای تقریبی، ساالنه بین 
۲۵0 تا۴00 میلیارد تومان از تبلیغات لیگ برتر 
نصیب صداوسیما می شود. البته بر خالف کشورهای 
اروپایی و آسیایی که بخش زیادی از درآمدهای 
تبلیغ تلویزیونی نصیب باشگاه ها می شود، این رقم 
در ایران بسیار ناچیز و تنها درصد کمی از آن به 
تیم ها اختصاص پیدا می کند و بیشتر درآمد آن 
متعلق به صداوسیماست. حتی بیان این مساله از 
سوی باشگاه ها که بازی را به صداوسیما نمی دهند 
و در درگاه های اینترنتی منتشر می کنند هم راه به 
جایی نمی برد چون مخاطبی که عادت کرده سال ها 
بازی را به صورت رایگان تماشا کند، شاید نخواهد 
هزینه اینترنتی برای تماشای بازی ها را پرداخت 
کند. این حاشیه سود باال که از تبلیغات ورزشی و 
به  ویژه فوتبال حاصل می شود، باعث شده تا فوتبال 
یکی از پایه های ثابت شبکه های سه و ورزش سیما 
باشد و زمان زیادی از آنتن این شبکه ها به فوتبال 
اختصاص پیدا کند. شاید بد نباشد بدانید که در 
جام  جهانی گذشته، حدود ۶0 میلیارد تومان برای 
تبلیغات بازی ایران و نیجریه، 7۵ تا ۸0 میلیارد تومان 
برای بازی ایران - آرژانتین و همین مبلغ هم برای 
بازی ایران - بوسنی از صاحبان تبلیغات اخذ شد که 
درآمد حاصله از تبلیغات سه بازی تیم ملی ایران را 
چیزی بیش از ۲00میلیاردتومان برآورد کرده اند. این 
حجم باالی درآمدزایی ورزش فوتبال و به  خصوص 
بازی های جام  جهانی باعث شد تا مدیران سازمان از 
پخش نظرات کارشناسان در میان دو نیمه بازی ایران 
و آرژانتین در جام  جهانی گذشته صرف  نظر کنند و 
1۵ دقیقه نیمه را به پخش آگهی بازرگانی اختصاص 
دهند. همچنین طبق اسناد منتشر شده از سوی 
سازمان صداوسیما باید گفت فقط برای بازی داربی 
استقالل و پرسپولیس مبلغی حدود 1۶ میلیارد تومان 
از طریق تبلیغات قبل از بازی، بعد از بازی، حین بازی، 

زیرنویس و... نصیب این سازمان شد.
بدون شک جذابیت مسابقات پرسپولیس و استقالل 
اگر به اندازه پربیننده ترین سریال های تلویزیونی 
نباشد، کمتر از آن نیست. برای بررسی منفعت 
مالی که تلویزیون از پخش رایگان این بازی ها به  
دست می آورد، شاید بد نباشد ابتدا آماری از تعرفه 
سریال سازی های سیما بدهیم. با توجه به آمار منتشر 

» گریه می کند؛ می گوید نمی دانستم جرم است« 
اینها اعترافات دختر 17 ساله ای بود که مقابل دوربین 
صدا و سیما نشسته و مجری از او سوال می پرسد؛ او 
هم بریده بریده جواب می دهد؛ حاال صداوسیما معتقد 
است شاخ اینستاگرام را با این کار شکسته. اقدامی که 
واکنش های زیادی را از سیاسیون گرفته تا سلبریتی ها 
برانگیخت تا جایی که غالمرضا کاتب از اعضای شورای 
نظارت بر صدا و سیما گفته است شکایت های متعددی 
از صدا و سیما به این شورا رسیده است از جمله شکایت 
انجمن حمایت از حقوق کودکان؛ او گفته است این 
اقدام صدا و سیما غیرقانونی و غیر اخالقی بوده است او 
گفت: » در نشست شورای نظارت بر صدا و سیما حتما 
به قصور نیروی انتظامی به دلیل در اختیار گذاشتن 
جزییات اعترافات )م. ه( رسیدگی خواهد شد. بازجویی 
های ناجا اگر محرمانه باشد نباید در اختیار صدا و سیما 
قرار می گرفت عالوه بر آن به اشتباه پلیس فتا نیز 

رسیدگی خواهد شد.«

صدا و سیما مجرم است
علی مطهری نائب رئیس مجلس شورای اسالمی 
از دیگر افرادی بود که نسبت به این اقدام صدا و 
سیما واکنش نشان داد و آن را با اعترافات سال ۸۸ 
قیاس کرد. مطهری صدا و سیما را مجرم می داند و 
می گوید: »پخش این اعترافات در حالی که هنوز 
در دادگاه صالح حکمی دریافت نکرده است، بدون 
اجازه متهم از صداوسیما جرم دیگری است که 
این سازمان مرتکب شده است و البته صداوسیما 
ید طوالیی در این رویه دارد. پخش صحنه هایی 
از زندگی خصوصی مرحوم سیدامامی فعال 
محیط زیست که متهم به جاسوسی بود یا پخش 
دادگاه های معترضان انتخابات سال ۸۸ در حالی 
که هنوز اتهام آنها ثابت نشده بود، مشتی از خروار 

است.«

وقتی کسی زیر بار نرفت
موضوع اعترافات مائده هژبری به ساعت نکشید 
که در فضای مجازی و حقیقی آنچنان بازتاب پیدا 
کرد که مسووالن صدا و سیما نه راه پس داشت و 
نه را پیش. برای همین کار مسوول روابط عمومی 
سازمان پیش قدم شد و توپ را به زمین قوه قضائیه 
و نیروی انتظامی انداخت. او گفت:» بر اساس 
صحبتی که با مسئوالن ناجا داشتم برای این 
افراد حکم قضایی صادر شده و حتی مقام قضایی 
درخواست کرده است تا موضوع این افراد حتما 

رسانه ای شود.«
اما این موضوع هم از سوی نیروی انتظامی و هم از 

سوی قوه قضائیه تکذیب شد.

واکنش افکار عمومی به اعترافات
موضوع اعتراف گیری از مائده هژبری از سوی مردم 
نیز با واکنش های متفاوتی روبه رو شد اگر تنها 
به کامنت هایی که برای خبرهای مربوط به این 
موضوع در خبرآنالین منتشر شده است بخواهیم 
اشاره کنیم می بینیم بسیاری از کاربران قائل به 
برخوردهای چندگانه و البته جانبدارانه صدا و 
سیما هستند. اکثر آنها پای محاکمه اختالسگران 
را میان کشیده اند و پرسیده اند چرا هیچگاه 

اعترافات آنها از صدا و سیما پخش نشد.
برخی هم لب به طنازی باز کردند و با کنایه به 
مشکالت کشور گفته اند خدارو شکر که همه 
مشکالت اعم از تورم و رکود و دزدی حل شد 
چراکه عاملش مائده هژبری بود. برخی هم نوشته 
بودند اگر آن روز با ماموری که دختری را در خیابان 
کتک زد یا از روی سکو به پایین پرتاب کرد برخورد 

شده بود امروز کار به اعتراف گیری نمی رسید.
البته در میان کامنت هایی که تیغ تند انتقادش 
صدا و سیما، نیروی انتظامی و قوه قضائیه را نشانه 
رفته بود کامنت هایی هم بود که از تالش برای 
جلب توجه فرد بازداشت شده خبر می داد و می 
گفتند این اقدامی برای جلب فالور های بیشتر 
است. تعدادی هم گفته بودند رفتار مائده هژبری 
ناپسند بوده اما صدا و سیما حق پخش چنین برنامه 
ای را نداشته است. فردی نوشته بود من اینستاگرام 
دارم اما این خانم را نمی شناختم که با این کار صدا 
و سیما مائده هژبری را شناختم.فردی هم نوشته 
بود: واقعا ضربه ای که این اتفاق به اعتماد عمومی 

زد بیشتر بود یا حرفها و رفتارهای ترامپ؟؟؟

دیدگاه

حاال اگر این عدد 
دقیقه ای سه 

میلیون تومان را 
ضرب در ۵۵80 

دقیقه پخش 
زنده مسابقات 
پرسپولیس و 

استقالل کنیم، 
رقمی که به  دست 

می آید چیزی 
حدود 1۶ میلیارد و 
۷۴0 میلیون تومان 
می شود که در نوع 
خود بسیار جالب 

توجه است. به بیان 
دیگر تلویزیون در 
حوزه سریال سازی 
باید رقمی حدود 
1۷ میلیارد تومان 

هزینه کند؛ در حالی 
که با پخش رایگان 
فوتبال که مخاطب 

چند برابری هم 
نسبت به سریال ها 

دارد، می تواند عالوه  
بر هزینه نکردن 

مبلغی، تعرفه های 
باالتری نیز از 

آگهی های تبلیغاتی 
جذب کند. سوالی 
که پیش می آید 
این که با توجه 
به درآمدزایی 

فوق العاده ای که 
از پخش بازی های 

فوتبال نصیب 
صداوسیما می شود، 

چرا جمع بندی 
پخش بازی های 

جام  جهانی تا روز 
شنبه 1۹ خرداد 
با هیچ شرکت 
پخش کننده 
بازی های جام  

جهانی انجام نشده 
بود. موضوعی 
که طبق گفته 

مدیران سازمان در 
ماه های گذشته نفع 
سازمانی و رایزنی با 
شرکت ها برای حق  
پخشی با هزینه های 
کمتر بیان شده بود 

اما مطلبی که در 
روزهای باقی  مانده 
به آغاز بازی های 

جام  جهانی و 
در 1۹ خرداد 

توسط علی اصغر 
پورمحمدی، 

قائم مقام معاون 
سیما منتشر شد در 
آن خبر از خریداری 
امتیاز پخش بازی ها 
با نصف قیمت داد. 
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و  آپارات  اپلیکیشن های  انتشار خبر حذف  به دنبال 
نیز سرانجام  و سیما  بازار صدا  کافه  روی  از  فیلیمو 
معینی  حامد  شکست.  باره  دراین  را  خود  سکوت 
مدیرکل مالکیت فکری و حقوق بین الملل سازمان 
سایت  از  سیما  و  صدا  سازمان  شکایت  صداوسیما، 
آپارات را تائید کرد و درباره دلیل این شکایت گفت: 
این خبر صحت دارد اما منتشرکنندگان آن به موضوع 
شکایت اشاره اي نکرده اند و موضوع به گونه طرح شده 
که  گویي سازمان صدا و سیما قصد دارد مانع فعالیت 
چنین سایت هایی شود در حالي که در واقع چنین 
نبوده و بر اساس تکالیف مقرر در اسناد باالدستي از 
ریاست سازمان  پیوست حکم  تکلیفي که در  جمله 
محترم  ریاست  به  که  ابالغي  در  و  سیما  و  صدا 
جمهوری به عنوان رئیس شوراي عالي فضاي مجازي 
و  صوت  مقررات  تنظیم  مسئولیت  گرفته،  صورت 
تصویر فراگیر در فضاي مجازي، صدور مجوز و نظارت 
بر فعالیت همه فعالین این حوزه بر عهده سازمان صدا 

و سیما گذاشته شده است. 
به   اظهارات معیني شکایت مذکور مربوط  اساس  بر 
سال گذشته بوده و از دو جنبه خواستار احقاق حقوق 
سازمان صدا و سیما شده؛ یکي نقض حقوق مالکیت 
اینکه  باب  از  دیگري  و  و سیما  سازمان صدا  فکري 
چنین سایت هایی از جمله سایت آپارات، مجوزهاي 
الزم براي فعالیت در عرصه صوت و تصویر فراگیر در 
فصاي مجازي را از سازمان صدا و سیما دریافت نکرده 

اند. 
مدیرکل مالکیت فکری و حقوق بین الملل سازمان 
صداوسیما، درباره موضوع شکایت صورت گرفته این 
قصد  سیما  و  صدا  سازمان  که:  داد  توضیح  چنین 
ندارد  را  هایی  سایت  چنین  فعالیت  کردن  متوقف 
لکن اصوال هر فعالیت فرهنگی و یا تجاری در فضاي 
واقعي و مجازي نیازمند اخذ مجوز بوده و ارایه خدمات 
فضاي مجازي در عرصه صوت و تصویر فراگیر هم نیاز 
به اخذ مجوز از سازمان صدا و سیما دارد که مالکین 
سایت آپارات به رغم اخطار های قبلی این مجوز را 
اخذ نکرده اند. پیرو شکایت هایي که قبال در این زمینه 
صورت گرفته، برخی از فعاالن که مجوزهای الزم را 

از سازمان اخذ کرده اند مشکلي براي ادامه کار ندارند 
اما سایت آپارات تا کنون نسبت به این موضوع اقدامي 

نداشته است. 
معیني در ادامه افزود: مشکل دیگر سایت آپارات این 
برای  که  و سیما  سازمان صدا  محتواي  از  که  است 
بدون  توجهی صرف شده  قابل  هزینه  ها  آن  تامین 
برخالف  مي کند.  استفاده  الزم  های  مجوز  کسب 
اخطارهاي مکرر سازمان، تولیدات رسانه ملي را بازنشر 
و حقوق مالکیت فکري سازمان صدا و سیما را نادیده 
گرفته و تولیدات آن را در فضای مجازی در دسترس 
عموم قرار مي دهد بدون اینکه عواید مالي آن را به 
دارندگان حقوقشان منتقل کرده و یا آنها را در کنار 
محتواهایي که مورد تائید سازمان نیستند، قرار ندهد. 
به گفته مدیرکل مالکیت فکری و حقوق بین الملل 
سایت  در  محتوایي  هر  انتشار  صداوسیما،  سازمان 
آپارات، چرخه بهره برداری های مادی آتی و منافع 
اقتصادي آن را متوقف مي کند و از آنجا که روش هاي 
مختلف بهره برداري اقتصادي از دارایي هایي فکري در 
به  همه دنیا وجود دارد و سازمان صدا و سیما هم 
آنها اندیشیده و در این باره برنامه ریزي های الزم را 
انجام داده، انتشار رایگان و بدون مجوز در سایت هایي 
مانند آپارات، به منافع مشروع سازمان صدا و سیما و 
دارندگان حقوق مادی و معنوی آن ها لطمه غیر قابل 

جبرانی را وارد مي کند.  
یکي از مواردی که سایت آپارات یا منتشرکنندگان 
خبر شکایت صدا و سیما از این سایت سعي در اثبات 
آن دارند، انحصار طلبي رسانه ملي در زمینه عرضه 

محصوالت سمعي و بصري است. 
دالیل  درباره  و  کرد  رد  کامال  را  مسئله  این  معیني 
رد انحصارطلبي سازمان صدا و سیما توضیح داد: از 
شده،  تعریف  سازمان  براي  که  ماموریت هایي  جمله 
این رسانه  اپراتورهاي  راه اندازي آي پي تي وي است؛ 
نوین مشخص شده، مجوزهاي الزم براي فعالیت آنها 
حتي  و  است  انعقاد  حال  در  قراردادها  شده،  صادر 
براي سایت هایي مانند آپارات هم  در آینده ای بسیار 
نزدیک سرویس های  جایگزین وجود خواهند داشت. 
اپراتورهای  و  ملی  رسانه  تعاملی  تلویزیون  سرویس 

گسترده  و  کامل  خدمات  وی  تی  پی  آی  منتخب 
باشد  می  نیز  آپارات  که شامل خدمات سایت  تری 
دریافت  را  فعالیت  مجوز  آپارات  اگر  و  کرده  ارائه  را 
نکند و فعالیتش متوقف شود، کاربران به یوتیوب یا 
دیگر سرویس های مشابه خارجی نیاز نخواهند داشت 
هر چند که مقدمات جلوگیری از تحقق چنین تخلف 
های در سرویس های خارجی نیز در اداره کل مالکیت 
فکری و حقوق بین الملل فراهم شده و در آینده از 
نقض حقوق مالکیت فکری سازمان توسط آن ها نیز 
جلوگیری خواهد شد اما مزیت سرویس های داخلی 
در این است که امکان دریافت مجوز براي سایت ها 
و سامانه هایی که در این زمینه فعال هستند توسط 

سازمان صدا و سیما فراهم شده است. 
مدیرکل مالکیت فکری و حقوق بین الملل سازمان 
مي گفتیم  ما  اگر  کرد:  تاکید  ادامه  در  صداوسیما 
و  صدا  سازمان  عرصه  این  فرد  به  منحصر  بازیکن 
را مطرح کرد  انحصارطلبي  سیماست، مي شد بحث 
مجوز  صدور  و  مقررات  تنظیم  از  صحبت  وقتي  اما 
مي شود، یعني سازمان صدا و سیما موظف است که 
مقررات این حوزه را تنظیم و برای تعداد قابل توجهی 
از فعاالن انواع مجوزهای الزم را صادر و به فعالیت آن 

ها مشروعیت ببخشد.
موضوعی که از طریق تنظیم مقررات ) رگوالتوری( 
فضای مجازی محقق شده و در سراسر کشور های 
پیشرفته در این حوزه از جمله اتحادیه اروپا، ترکیه، 
چین و ... مسبوق به سابقه بوده و حتی سازمان های 
بین المللی نظیر یونسکو نیز در این راستا تالش هایی 
را انجام داده و حتی برای کشور ها دستور العمل هایی 
را به منظور یکپارچه سازی قوانین و مقررات داخلی 
آن ها با یکدیگر در این حوزه تدوین و پیشنهاد کرده 

اند.

جوابیه آپارات به صدا و سیما

موضوع شکایت سازمان صداوسیما از سایت آپارات، 
آپارات کودک و سایت سینمای خانگی آپارات فیلیمو 

به موضوع داغ رسانه ها تبدیل شده است.
مدیرکل  معینی،  حامد  سینماسینما،  گزارش  به 
مالکیت فکری و حقوق بین الملل سازمان صداوسیما، 
شکایت سازمان صداوسیما از سایت آپارات را تأیید 
خبر  »این  گفت:  شکایت  این  دلیل  درباره  و  کرد 
صحت دارد، اما منتشرکنندگان آن به موضوع شکایت 
اشاره ای نکرده اند و موضوع به گونه ای طرح شده که 
فعالیت  مانع  دارد  قصد  صداوسیما  سازمان  گویی 
چنین  درواقع  درحالی که  شود  سایت هایی  چنین 
باالدستی  اسناد  در  مقرر  تکالیف  براساس  و  نبوده 
ازجمله تکلیفی که در پیوست حکم ریاست سازمان 
صداوسیما و در ابالغی که به ریاست محترم جمهوری 
صورت  مجازی  فضای  شورای عالی  رئیس  به عنوان 
تصویر  و  صوت  مقررات  تنظیم  مسئولیت  گرفته، 
نظارت  و  مجوز  صدور  مجازی،  فضای  در  فراگیر 
سازمان  برعهده  حوزه  این  فعاالن  همه  فعالیت  بر 

صداوسیما گذاشته شده است.«

به  مربوط  مذکور  شکایت  معینی،  اظهارات  براساس 
سال گذشته بوده و از دو جنبه خواستار احقاق حقوق 
مالکیت  سازمان صداوسیما شده؛ یکی نقض حقوق 
فکری سازمان صداوسیما و دیگری از باب اینکه چنین 
سایت هایی ازجمله سایت آپارات، مجوزهای الزم برای 
فضای  در  فراگیر  تصویر  و  صوت  عرصه  در  فعالیت 

مجازی را از سازمان صداوسیما دریافت نکرده اند.
اما احسان عمرانی )معاون بازاریابی صبا ایده آپارات( 
سایت  از  صداوسیما  سازمان  اخیر  شکایت  درباره 
آپارات و اینکه آیا در گذشته نیز چنین چالش هایی 
با رسانه ملی وجود داشته یا خیر؟ گفت: »خیر، سال 
قبل قائم مقام وقت صداوسیما از آپارات شکایت کرده 
بودند که قبل از تفهیم اتهام با همکاری یا وساطت 
ریاست محترم دادسرا، برای تفاهم یا مصالحه جلساتی 
با جناب آقای اخوان مهابادی برگزار و نتایجی حاصل 
زنده  برنامه های  آپارات  سایت  اینکه  جمله  از  شد، 
پخش کانال های متعدد سیما را از آپارات حذف کند 
که این اقدام صورت پذیرفت و یکی، دو مورد دیگر با 

رفتن ایشان از سازمان ابتر ماند.«
او درباره اینکه موضوع شکایت دقیقا چیست؟ گفت: 
»موضوع و جزئیات شکایت که در شعبه 1۲ دادسرای 
فرهنگ و رسانه مطرح  شده، امری قضائی است و نه 
با حضور در شعبه مذکور  رسانه ای. این جانب دیروز 
توضیحاتی  و  شدم  آگاه  شکایت  مفاد  از  به طورکلی 
دراین باره به مقام محترم قضائی ارائه دادم و ان شاءاهلل 

در آینده نزدیک، دالیل قانونی و مستندات الزم در 
الیحه ای ازسوی وکیل این جانب به شعبه 1۲ تقدیم 

خواهد شد.«
مالکیت  حقوق  نقض  درباره  »اما  داد:  ادامه  عمرانی 
فکری سازمان و نداشتن مجوزهای الزم، ضمن جلب 
توجه شما به قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و مفاد ماده ۲ آن و همچنین مفاد 
آیین نامه سازماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های 
مورخ  تصویب نامه  موضوع  دیجیتال،  فرهنگی 
می رسانم  اطالعتان  به  وزیران  هیأت   13۸9/0۸/03
سایت آپارات و شرکت متولی آن، به جز از مجوزهای 
دیگر دارای مجوز رسانه کاربر محور موضوع ماده ۲ 
آیین نامه مذکور از مرکز رسانه های دیجیتال بوده و 
در جشنواره تولید محتوای دیجیتال که در شهریورماه 
امسال برگزار شد، ازسوی معاون محترم وزارت ارشاد 
و رئیس مرکز فناوری اطالعات، آقای موسویان، سایت 
آپارات به عنوان پربیننده ترین رسانه دیجیتال ایرانی 
اعالم شد مضافا آنکه در همان جشنواره، رئیس محترم 
استارت آپ های دیگر  و  آپارات  بنیاد علمی نخبگان، 
ایرانی را جزء هفت رتبه اول آلکسا در ایران معرفی 
مجوز  دارای  نیز  فیلیمو  سایت  این  جز  به   . کردند 
سامانه نمایش درخواستی VOD از سازمان سینمایی 
این  فعالیت های  بنابراین  است.  ارشاد  وزارت  امور  و 
جاری  مقررات  و  قوانین  بر  منطبق  تماما  مجموعه 
دبیر  فیروزآبادی  آقای  است.  مجوز  دارای  و  کشور 
شورای عالی فضای مجازی در مصاحبه مورخ ۲3 مهر 
خود درباره سایت های آپلود فیلم و آثار تصویری نکاتی 
را مطرح کردند از جمله »باید کسانی که اجازه دارند 
باشند«  کنند، مشخص  آپلود  فیلم  این سایت ها  در 
که در سایت کاربرمحور آپارات این نکته مهم رعایت 
می شود و همچنین ایشان درباره عملکرد این سایت ها 
نیز بیان کرده اند وظیفه و مسئولیت با وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی است و همچنین درباره مفهوم صوت 
و تصویر فراگیر گفتند اختالف نظرهایی وجود دارد که 

در حال بحث و گفت وگو درباره آنها هستیم.«
نیز  و  موارد  این  »برایند کلی مجموعه  داد:  ادامه  او 
امر  این  بیانگر  آپارات  سایت  ذیل  مندرج  مقررات 
است که مسئولیت تخلفات احتمالی محتوای ویدئو 
مسئولیت  و  است  آن  آپلود کننده  با  بارگذاری شده 
مقررات جاری  و  قوانین  به طور خالصه طبق  سایت 
مراجع  دستور  به  سایت  از  ویدئو  حذف  به  محدود 
قضائی و قانونی ذی ربط ازجمله کمیته مصادیق جرائم 
کپی  حق  که  است  درخواست کننده ای  یا  رایانه ای 
رایت وی یا سایر حقوق قانونی وی ازسوی آپلودکننده 
نقض شده باشد. اما تاکنون سازمان صداوسیما باوجود 
حضور در کمیته مصادیق نه از طریق کمیته و نه رأسا 
هیچ اخطار یا نامه یا درخواستی برای حذف ویدئویی 

که آن را ناقض حق کپی رایت خود می داند، به سایت 
آپارات ارسال نکرده اند«.

مالکیت  مدیرکل  معینی،  حامد  گفته های  درباره  او 
صداوسیما  سازمان  بین الملل  حقوق  و  فکری 
اعالم  انتهای مصاحبه خود  در  معینی  گفت: »آقای 
کرده اند مقدمات جلوگیری از چنین تخلف هایی در 
مالکیت های  کل  اداره  در  نیز  خارجی  سرویس های 
فکری سازمان فراهم شده و در آینده از نقض حقوق 
مالکیت فکری سازمان به وسیله آنها جلوگیری خواهد 
شد. توجه به منافع ملی و رسم مروت ایرانی ایجاب 
سرویس های  سراغ  اول  حق  احقاق  برای  می کرد 
از غلبه  خارجی قدرتمند و جهانی می رفتند و پس 
آپارات شکایت  داخلی چون  از سایت های  ایشان  بر 

می کردند.«
گفت:  صحبت هایش  دیگر  بخش  در  عمرانی 
رشد  ایران  در  )بومی(،  داخلی  مجازی  »شبکه های 
خوبی نداشته اند. دلیل آن شاید برخوردهای سلبی ای 
است که در موارد باال انجام می شود؛ مانند مورد اخیر 
شکایت صداوسیما. این نوع برخوردها باعث دلسردی 
و ناامیدی خواهد شد و کارآفرینان و توسعه دهندگان 
نقطه روشنی برای فعالیت روی شبکه های اجتماعی 
مسیجینگ، عکس، ویدئو و... نمی بینند و البته عرصه 
را برای فعالیت گسترده تر سرویس های خارجی مانند 
سرویس های  سایر  و  واتس اپ  و  اینستاگرام  تلگرام، 

مشابه باز می گذارد و باعث رشد آنها می شود.
ایران،  دلیل دیگر برای ضعف شبکه های مجازی در 
و  داخلی  مجازی  شبکه های  بین  که  است  تبعیضی 
محتوای  اگر  به این صورت که  می شود.  قائل  خارجی 
برخورد  هست،  خارجی  شبکه های  روی  نامناسبی 
این  دیگری.  به گونه  ما  با  برخورد  و  است  به گونه ای 
فضا قطعا باعث می شود فضا برای شبکه های اجتماعی 
داخلی سخت تر از نمونه های خارجی باشد و طبیعتا 
مالی  با سرمایه های  این شبکه ها  فضایی،  در چنین 
و توان فنی که امکان مقایسه با هم را ندارند، رشد 
اخیر  شکایت  درخصوص  داشت.  خواهند  بیشتری 
کانال های  که  می بینیم  موضوع  این  با  صداوسیما، 

تلگرام و اینستاگرام در شبکه ها تبلیغ می شود.
رسانه ملی ما، سرویس خارجی را که امکاناتی مانند 
سرویس داخلی دارد، تبلیغ می کند. ویدئوهایی که از 
نظرشان دارای حق نشر است، در این شبکه ها پخش 
این  با این حال  و  به دست مخاطبان می رسد  و  شده 
شبکه ها تبلیغ می شوند؛ ولی برای نمونه های داخلی 
فراهم  تلویزیون  در  تبلیغ  امکان  که  آپارات  مثل 
نیز مطرح می شود.  نیست، چنین مسائل حاشیه ای 
بااین حال  ولی  است  دشوار  شرایطی  چنین  در  کار 
امیدواریم به زودی این مسائل در کشور روشن و  ما 

روشن تر شود.«

چرا صدا و سیما 
از آپارات شکایت کرد؟

وقتی عرصه بر صدا و سیما تنگ می شود

چالش

اقتصاد کشور 
سپر فوالدی می خواهد

به گزارش نبض بازار ، واکنشهای منفی 
بازار نسبت به تحوالت اتحادیه ی اروپا 
گذشته  چندماه  در  متحده  ایاالت  و 
رکود  شاهد  که  بوده  وخیم  آنقدری 
معنادار در بخشهای مختلف تولیدی و 
صادرات بودیم. آنچه که از آمارها بر می 
اید ایران در ۶ ماهه ی نخست سال 97 
بوده  نفتی  غیر  صادرات  افزایش  شاهد 
که معنای آن توجه ویژه به ظرفیتهای 

بالقوه ی بازار است.
صنایع مختلف در گیر و دار فراز و نشیب 
بازار ،  گریبان خریداران را حسابی فشار 
دادند و اثر نامطلبوب روانی این پیامدها 
به  بود.  بیشتر  آن  اقتصادی  اثرات  از 
به  که  خودروسازی  در  مثال  عنوان 
صنعت مادر کشور شهرت دارد ماههای 
زیادی شاهد تب و تاب اخبارهای موثق 
و ضد و نقیض در اقتصاد بودیم و موج 
می  پیدا  گسترش  روز  هر  نارضایتی 

جدید نیز صورت گرفته زیرا با تکیه بر 
داشته های قبلی و اوضاع بین الملل این 
جهش نشدنی بود. البته افزایش قیمت 
بازار  به نوسانات  با توجه  جهانی فلزات 
تأثیر گذار بر این  نفت از جمله عوامل 
موضوع بود اما نباید یک نکته ی مهم 
هم  صنایع  سایر  که   ، کرد  فراموش  را 
آمارها  اما  داشتند  مشابهی  وضعیت 

روایت متفاوتی را نشان می دهند.
رویکرد اقتصاد مقاومتی بنای تغییر در 
و  رود  می  نشانه  را  مدیریتی  سیستم 
کارخانجانت  دل  از  نگاه  این  ی  شاکله 
فوالد  گذرد.  می  خصوصی  بخشهای  و 
پیشرو در  بین شرکت های  مبارکه در 
گذشته  چندسال  در  مقاومتی  اقتصاد 
و  گرفته  پیش  در  را  نوآوری  سیاست 
بسیاری از تولیداتی که در سایر صنایع  
مختلف مورد استفاده قرار می گیرد در 
ی  هزینه  با  مبارکه  فوالد  ی  مجموعه 

بسیار کمتری بومی سازی شده که این موضوع به ارز آوری و 
تکیه بر دانش محلی کمک می کند.

شفافیت های مالی و انتشار منظم صورتهای مالی فوالد نشان 
می دهد با همه ی دغدغه هایی که به سبب شرایط بین المللی 
اما اجرا و تدوین برنامه های  بر این صنعت تحمیل می شود 
این شرکت با نگاه مسئولتی انجام خواهد شد. در جدیدترین 
صورتهای مالی این شرکت شاهد افزایش 3۲ درصدی داراییها 
هستیم و این مهم در شرایطی تحصیل شده که سرمایه گذاری 
های فوالد مبارکه در دو بخش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت 
و پیش پرداخت ها و سفارشات به ترتیب ۲1۶ و 31۵ درصد 

رشد داشتند.
همینطور موجودی نقد که این روزها برای شرکت های مختلف 
نگرانی همیشگی است در آخرین صورت وضعیت  بزرگ یک 
مالی فوالد رشد 1۸۵ درصدی داشته که در نوع خود قابل توجه 

است.
معکوس  شمارش  دنیا  در  فوالد  تولیدی  شاخصهای  جابجایی 
برای تک رقمی شدن جایگاه فوالد کشور را شروع کرده. افزایش 
1۸ درصدی تولید فوالد کشور در مقایشه با افزایش ۶ درصدی 

فوالد دنیا کامال نشان دهنده ی همین نقشه ی راه است.

کرد. در واقع آنچه در چندماهه ی گذشته بر حال و 
روز اقتصاد کشور گذشت هرگز چیزی نبود که مردم 
منتظر آن باشند زیرا بعد از مهار قیمت ارز که به حباب 
۲0 هزار تومان رسیده بود همگی انتظار داشتند که 
دیگر به وضعیت قبل بر نگردیم اما آنچه اتفاق افتاد 
نشان داد تدبیر بسیاری از مدیران بازار و تصمیم گیران 
اقتصادی با وضعیت موجود سازگاری ندارد و یا بهتر 

درک درستی از اتفاقات پیش رو ندارند.
طبق آخرین آمارها ما در بین کشورهای تولید کننده 
ی فوالد با دو پله صعود نسبت به سال قبل در رتبه ی 
یازدهم تولید فوالد جهان قرار گرفتیم که بدون شک 
می تواند در بحرانهای پیش روی ارز و محصوالت نفتی 

نقطه ی عطف در پمپاژ ارزی به کشور باشد.
افزایش درآمدهای فوالد مبارکه به میزان قابل توجه 
و  فصلی  تغییرات  از  بینی  پیش  که  دهد  می  نشان 
روانی بازار در برنامه های یکی از ارکان مهم اقتصادی 
کشور به خوبی صورت گرفته است. رشد 90 درصدی 
درآمد دقیقا به همین موضوع اشاره دارد به اضافه ی 
اینکه در دستیابی به این هدف مطمئن شناسایی بازار 
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بررسی دالیل اصلی 
ناکامی صدا و سیما 

رسالت صدا و سیما چیست؟

در قانـون اساسـی جمهـوری اسـالمی ایـران، اصـل 
یکصـد و هفتـاد و پنجـم دربـاره صـدا و سـیما آمده 
اسـت که صـدا و سـیمای  جمهـوری  اسـالمی  ایران ، 
بایـد آزادی  بیـان و نشـر افـکار بـا رعایـت  موازیـن  

اسـالمی  و مصالـح  کشـور را تامیـن نمایـد.
برخـی از اصـول برنامـه هـای سـازمان صدا و سـیما 
کـه مرتبـط بـا نحـوه مدیریت صدا و سـیما هسـتند 

در ادامـه مـی آیند:
مـاده ۵- صـدا و سـیما بایـد بـه مثابـه یک دانشـگاه 
بـه گسـترش آگاهـی و رشـد جامعـه در  عمومـی 
زمینه هـای گوناگـون مکتبـی، سیاسـی، اجتماعـی، 

فرهنگـی،  اقتصـادی و نظامـی کمـک نمایـد.
مـاده 7- صـدا و سـیمای جمهـوری اسـالمی متعلق 
بـه تمامـی ملت اسـت و باید منعکس کننـده زندگی 
و احـوال تمامی اقوام و اقشـار مختلف کشـور باشـد.

بـا انـدک درنگی در دو ماده ی فوق الذکر، نخسـتین 
سـوالی کـه بـه ذهن می رسـد این اسـت که رسـانه 
ی ملـی تـا چه انـدازه در تحقق رسـالت خـود موفق 

بوده اسـت؟
کـه  اسـت  حاکـی  منتشـره  گزارشـات  و  آمارهـا 
بـه لحـاظ سـخت  عملکـرد سـیمای ملـی  تقریبـاً 
افـزاری مثبـت بـوده اسـت. رشـد کمی شـبکه های 
انـدازی شـبکه  بـه مـوازات راه  داخلـی و خارجـی 
هـای تخصصـی، مطلـوب اسـت. امـا شـواهد موجود 
نشـان مـی دهنـد کـه بـه طـور کلـی صـدا و سـیما 
بـه لحـاظ تولیـد محتـوا، جـذب و اقنـاع مخاطـب و 
جـذب حداکثـری مخاطبان خـود به همـراه رضایت 
بـا مشـکالت جـدی دسـت و پنجـه نـرم مـی کند و 
در دسـتیابی بـه اهـداف عالـی مـورد نظـر نظـام تـا 
حـدودی زیادی ناکام مانده اسـت و از ایـن رو، مردم 
بـه دیـدن شـبکه هـای ماهـواره ای روی آورده اند و 

اقبالـی بـه رسـانه ملـی ندارند.
 مـاده 1۶- صـدا و سـیما بـا حضـور دائمـی خـود در 
جامعـه بایـد همـواره منعکس کننـده صدیـق وقایـع 
و رویدادهـای مهـم اجتماعـی باشـد و واقعیتهـا را 

به اطـالع مـردم برسـاند.
ماده 1۸- صدا و سـیما موظف اسـت آخرین اخبار و 
اطالعـات صحیـح و مهم کشـور و جهـان را که مفید 
و مـورد نظـر اکثریت مردم باشـد، بـه صورتی کوتاه و 

گویا منتشـر نماید.
ایـن دومـاده نیـز مبین آن اسـت کـه اساسـنامه این 
سـازمان، مدیـران رسـانه ملـی را توصیـه بـه بحـث 
و گفـت وگـوی آزاد، داشـتن نـگاه جامـع، دلسـوزانه 
و سـازنده امـر نمـوده اسـت. امـا آنچـه از اهمیـت 
مضاعـف برخـوردار اسـت این اسـت کـه این نـگاه تا 

چـه انـدازه بـر رسـانه ملـی حاکم اسـت؟

گذری تحلیلی به دالیل کاهش 
مخاطبان صدا و سیما

پژوهـش هایـی کـه در ایـن بـاره انجـام شـده 
اسـت، نشـان دهنده ضعـف تلویزیـون به لحاظ 
جـذب مخاطب اسـت و جای تردید نیسـت که 
عملکـرد رسـانه ملـی در ادوار گذشـته باعـث 
شـده اسـت تـا جامعـه بـه سـمت شـبکه های 
فارسـی زبـان بـرون مـرزی سـوق داده شـود. 
برخـی از ایـن آمار و پژوهش هـا در ادامه آورده 

است: شـده 
- نظرسـنجی هـا در خصـوص عملکـرد صـدا و 
سـیما نشـان مـی دهـد کـه مخاطبان ماهـواره 
در تهـران، افزایـش معنـاداری پیـدا کـرده انـد. 
براسـاس این آمارها ظرف سـه سـال پیش بالغ 
بـر ۴۵/۴ درصـد از مردم تهران بیننـده ماهواره 
بودند که نسـبت به سـال قبـل از آن 10 درصد 
رشـد پیـدا کـرده بودنـد. از ایـن مقـدار ۴0/9 
درصـد بیننـده شـبکه های فارسـی زبـان بوده 
انـد و 1۴ درصـد فقـط شـبکه هـای خارجی را 
تماشـا مـی کردند. بـا ایـن وجـود ۵0/۶ درصد 
از پرسـش شـوندگان گفتـه بودنـد کـه ماهواره 
بـا فرهنـگ مـا سـازگاری نـدارد و 3۴/۸ درصد 
مخالفـت کردنـد و معتقـد بودنـد کـه ماهـواره 
منطبـق با فرهنگ جامعه اسـت) پایـگاه اطالع 
رسـانی اداره کل روابـط عمومـی صدا و سـیما(

- در مـورد اقبـال جوانان به رسـانه های داخلی 
یـا ماهـواره، نتایج تحقیقی که توسـط سـازمان 
ملـی جوانـان انجام شـده اسـت، نشـان داد که 

تداوم رشد مخاطبان ایرانی کانال های ماهواره ای، واقعیتی گریز ناپذیر است که به مثابه تهدیدی 
برای فرهنگ کشور محسوب می شود. آنچه مهم است اینکه صدا و سیما باید قدرت نرم افزاری خود 
را تقویت نماید، تا بتواند ضمن اقناع مخاطب و انتقال ارزش های ایرانی، به مرجع مورد اطمینان مردم 
در زمینه کسب خبر، افزایش آگاهی و ... تبدیل گردد. در این میان جای خالی هنرمندانی که مردم با 

عالقه وافر پیگیر هنرآفرینی هایشان بودند، بیش از هرچیز دیگری رخ می نمایاند.

در مجمـوع جوانـان برنامـه هـا و عملکردهـای 
صـدا و سـیما را قابـل قبـول نمی داننـد. نیمی 
از جوانـان معتقدنـد کـه افزایـش شـبکه هـای 
تلویزیونـی در بـرآورده کردن انتظـارات جوانان 
موثـر بوده اسـت، امـا ۶7 درصد آنـان معتقدند 
گرایـش  اسـت  نتوانسـته  تغییـرات  ایـن  کـه 
جوانـان بـه ماهـواره را کاهـش دهـد. مشـکل 
دیگـر این اسـت که ۶۵ درصـد جوانان معتقدند 
تصویـری که صدا و سـیما از زندگی مـردم ارائه 
مـی دهـد، واقعـی نیسـت. 73 درصد آنهـا گله 
منـد از فقـدان تنـوع الزم در برنامه هـای رادیو 
و تلویزیـون در ایـران هسـتند و ۶۴ درصد آنان 
مـی گویند که صدا و سـیما در انعکاس مسـائل 
و مشـکالت جامعـه عملکـرد مناسـبی نداشـته 
اسـت. کمـی بیـش از نیمـی از جوانـان بـر این 
باورنـد که صدا و سـیما در پخـش اخبار موجب 
گرایـش هـای مردم به رسـانه های بیگانه شـده 
اسـت. ۶0 درصـد جوانـان مـی گوینـد کـه اگر 
امـکان اسـتفاده از ماهـواره را داشـته باشـند، 
تلویزیونـی  هـای  برنامـه  دهنـد  مـی  ترجیـح 
سـایر کشـورها را تماشـا کننـد. ۵3 درصد آنان 
معتقدنـد کـه صدا و سـیما در مقابله بـا تهاجم 
فرهنگـی غـرب عملکـرد قابـل قبولـی نداشـته 
اسـت و نکتـه دیگـر آنکـه ۵7 درصـد جوانـان 
برنامـه هـای صـدا و سـیما را شـادی بخـش و 
نشـاط آفریـن نمـی داننـد. ) هیئـت نظـارت و 
ارزیابـی فرهنگـی و علمی شـورای عالی انقالب 

فرهنگی(
- پژوهـش دیگـری کـه بـا جامعه آمـاری ۴00 
نفـر از شـهروندان 1۵ سـال به باالی سـاکن در 
مناطـق مختلـف تهران کـه مخاطـب تلویزیون 
هـای ماهـواره ای فارسـی زبـان بـوده انـد، بـه 
عمل آمده اسـت نشـان می دهد کـه نارضایتی 
سیاسـی)  اطالعـات  و کسـب  ملـی  رسـانه  از 
باالتـر از عواملـی چـون انگیـزه های آموزشـی، 
فـرار از واقعیـات زندگـی روزمره و الگـو گرفتن 
بـرای سـبک زندگـی( از دالیل اقبال به سـمت 
بـرون  زبـان  فارسـی  هـای  و شـبکه  ماهـواره 

مـرزی بوده اسـت.

حذف هنرمندان محبوب مردم 
از رسانه ملی

عـدم  شـامل  تلویزیـون  از  نارضایتـی  معیـار 
جذابیـت برنامه های صدا و سـیما، عدم انطباق 
برنامـه ها با نیازهـای روحی و اقتضائات سـنی، 
تکـراری و غمگین بـودن برنامه هـا و عدم بهره 
گیـری از چهـره هـای محبـوب مردم... می شـد 
در حالی که کسـب اطالعات سیاسـی مشـتمل 
بـر اطـالع از اخبـار بـدون سانسـور، آگاهـی از 
اتفاقـات  بـه  نظـرات کشـورهای دیگـر راجـع 
جامعـه ایـران، مطلـع شـدن از آخریـن اخبـار 

سیاسـی و... بوده اسـت.
کننـدگان  تهیـه  سـازان،  ازفیلـم  بسـیاری   
و  خودشـان  بیـان  بـه  کشـورمان  بازیگـران  و 
مسـتندات موجود سالهاسـت نتوانسـته اند، آن 
طـور کـه مـی خواهنـد در ایـن عرصـه فعالیت 

. کنند
ایـن گـروه اکنـون امیدوارنـد در دولـت تدبیـر 
و امیـد البتـه در مدیریـت جدیـد صدا و سـیما 

بتواننـد بـه روزهـای اوج شـان بازگردنـد.
بنـام  کارگـردان  مهرجویـی  رابطـه،  ایـن  در 
ایـران، بـا گالیـه از پخـش نشـدن دو فیلمـش 
از صـدا و سـیما تاکیـد کـرد کـه امیدوار اسـت 
بـا تغییرمدیریـت صـدا و سـیما همـکاری ها با 
سـینماگران مجـرب این حـوزه و جوانان خالق 
بیشـتر شـود و بـا توجـه بـه ایـن کـه در دوره 
ریاسـت عـزت اهلل ضرغامـی چند فیلم سـاخته 
شـده از سـوی او بـرای شـبکه هـای مختلـف 
پخـش نشـده انـد و بالتکلیف هسـتند، در دوره 

ی جدیـد اکـران شـوند. 
به گفتـه ی مهرجویی، فیلم»آسـمان محبوب« 
کـه بـا همـکاری سـیما فیلـم سـاخته شـد و 
موفـق بـه دریافـت جوایز زیـادی شـد، تاکنون 
نمایـش  بـه  تلویزیـون  در  هـم  یکبـار  حتـی 

درنیامـده اسـت.
بـه گـزارش نشـان آنالیـن، فاطمـه معتمدآریا، 
بازیگـر مجـرب و محبـوب مردم ایـران که برای 
سـال هـا از حضـور در صـدا و سـیما بازمانـده 

بـود،  نیـز در مصاحبـه ای ضمـن تاکیـد صریح 
بـر ایـن نکته که هیچ گرایشـی به هیـچ جریان 
و هیـچ کـس نـدارد جز حرفـه اش خواسـت تا 
ایـن موضوع را که ممنـوع التصویری اش ربطی 
بـه اتفاقات بعـد از انتخابات ۸۸ نداشـته، تبیین 
سـازد، امـا بـه هـر حـال فعالیـت سیاسـی این 
بازیگـر روی حرفـه اش اثـر گذاشـت و حتی در 
برهـه ای اعـالم شـد سـریال در حـال پخـش 
محـوری  نقشـی  آن  در  او  کـه  »آشپزباشـی« 
داشـت، احتمـاال توقیـف می شـود. مدتـی بعد 
چنـد رسـانه، خبـری منتشـر کردنـد کـه البته 
بـه واقعیـت پیوسـت: »شـورای نظارت بـر صدا 
و سـیما در نامـه ای بـه رئیـس ایـن سـازمان با 
اسـتناد بـه بنـد 1۵-۲ آیین نامه سیاسـت ها و 
ضوابـط ناظـر بـر تولیـد، تامیـن وپخـش برنامه 
هـا از ضرغامـی خواسـت کـه از ادامـه فعالیـت 
وی در برنامـه هـای سـازمان جلوگیری شـود.«

بازپخـش سـریال »دلنـوازان« از شـبکه هـای 
مختلـف تلویزیون نشـان داد که برخالف مهران 
مدیـری، فاطمه معتمدآریا، زهـرا امیر ابراهیمی 
و مینـا الکانـی، ممنوعیتـی بـرای نمایـش آثار 
قبلی سـحر قریشـی از تلویزیون وجود نداشـت، 
امـا آن طـور که پیداسـت نتوانسـت در سـریال 

هـا و فیلـم هـای تلویزیونی بـازی کند.
سـیروس مقـدم تصمیـم داشـت نقـش مرجان 
سـریال »بچـه هـای نسـبتا بـد« را بـه سـحر 
قریشـی بدهد، قرار داد هم با او بسـته شـد، اما 
چنـد روز قبل از شـروع تصویربـرداری، نقش به 

آیـدا فقیه زاده داده شـد!
در خصـوص مجریـان ممنـوع الکار، تـا به حال 
گمانـه زنـی هـای بسـیاری شـده اسـت. جراید 
و رسـانه هـا دربـاره ممنوعیت حضـور برخی از 
آن هـا از جملـه ژیـال صادقـی، رضـا رشـیدپور، 
فرزاد حسـنی، آزاده نامداری، فرزاد جمشـیدی 
...، توضیحاتـی دادنـد، آن زمـان بـا انتشـار  و 
خبـر بازگشـت جـواد یحیـوی به برنامه جشـن 
رمضـان تلویزیـون، اینطـور بـه نظر می رسـید 
کـه قـرار اسـت قضیـه ممنـوع االجـرا بـودن 
برخی مجریان، به بوته فراموشـی سـپرده شـود 
و تلویزیـون قصـددارد از موضعـش پایین بیاید، 
امـا این طور نبـود و باز هم بازیگـران و مجریان 
متعـددی از حضـور در خانه ی خودشـان یعنی 

بازماندند. تلویزیـون 
بـذل ایـن قبیـل بی مهـری هـا به چهـره های 
محبوب و هنرپیشـگان مقبـول جامعه ی ایرانی 
در سـال هـای اخیـر بسـیار و مکـرر صـورت 
گرفتـه اسـت و بـه جـد یکـی از دالیـل ناکامی 
باخـت  و  مخاطـب  جـذب  در  سـیما  و  صـدا 
مخاطبـان بـه دیگـر شـبکه هـای تصویـری، به 
شـمار مـی آیـد. حـال باید منتظـر مانـد و دید 
در دوره ی جدیـد مدیریـت صدا و سـیما، روی 
خوشـی بـه خواسـت و مطالبـه ی مـردم مبنی 
بـر تماشـای بـازی بازیگـران دوسـت داشـتنی 
شـان و فیلـم هـای سـاخته شـده توسـط فیلم 
سـازان مطلوبشـان محقـق می شـود تـا صدا و 
سـیما بـه جایگاهی کـه در قانون اساسـی برای 
آن تعریف شـده اسـت و شایسـته و بایسـته آن 
اسـت، نزدیـک شـود و قافیـه را بـه بیگانـگان 

نبـازد یـا نه!

رسانه ی میلی 
تغییر رویکرد نخواهد داد

درگذشـت آیـت اهلل هاشـمی رفسـنجانی بـاز 
هـم بحث نحوه عملکـرد صداوسـیما را زیر ذره 
بیـن قرار داده اسـت. نحوه پوشـش رسـانه ملی 
بـه ایـن اتفـاق مهـم و تاریخی آغازگـر بحث در 
ایـن بـاره بـوده اسـت.  در میانـه ایـن بحـث ها 

رییس سـازمان صداوسـیما وعده داده اسـت که 
»انتقادهـا را روی چشـم می گذاریـم و سـعی 
می کنیـم نسـبت بـه انتقادهـا، عملکردمـان را 
اصـالح کنیـم.« آیـا این وعـده رییس سـازمان 
صـدا و سـیما فقـط در حـد یـک واکنـش بـه 
انتقـادات اسـت یـا ایـن کـه قـرار اسـت ایـن 

سـازمان در عملکـرد خـود بازنگـری کند. 
به گـزارش فرارو، سـه روز گذشـته صداوسـیما 
در  دوگانگـی  از  نمایشـی  اسـالمی  جمهـوری 
عملکـرد و رفتـار تبلیغاتـی خود داشـته اسـت. 
این سـازمان که تـا پیش از درگذشـت آیت اهلل 
هاشـمی سـخنان او را یا پوشـش نمی داد، یا بد 
پوشـش مـی داد و یـا اینکه سانسـور مـی کرد، 
بـه شـکل ناگهانی تغییـر رویکرد داد و  آشـکارا 
تالش کرد برای  آیت اهلل هاشـمی سـنگ تمام 
بگـذارد. اینکـه در اینکار موفق بوده اسـت یا نه 

بـاز هـم بحث برانگیز شـده اسـت. 
صداوسـیما در سـاعت اولیه درگذشـت آیت اهلل 
از اعـالم خبـر خـودداری کـرد. در حالیکه تمام 
رسـانه هـای ایران و حتی جهـان خبر را مخابره 
کـرده بودنـد و مـردم بـه بیمارسـتان شـهدای 
تجریـش هجـوم بـرده بودند، رییـس جمهور به 
بیمارسـتان رفتـه بـود و با چشـمانی اشـک بار 
از بیمارسـتان خـارج شـده بود، اما صداو سـیما 
همچنـان بدون اشـاره به خبر سـریال امیرکبیر 
و دیگـر برنامـه هـای خـود را پخش مـی کیرد.  
به نظر می رسـد صداوسـیما کامـال در وضعیت 
بـه  سـازمان  روسـای  داشـت.  قـرار  »آچمـز« 
ایـن فکـر مـی کردنـد بـا توجـه بـه پیشـینه 
عملکـردی دربـاره آیـت اهلل هاشـمی اکنـون با 
چـه رویکـردی بـا خبـر درگذشـتش روبـه رو 
شـوند. احتمـاال منتظر مشـورت بـا مراجع ذی 
نفـوذ بودنـد. تـا اینکه باالخـره پس از گذشـت 
چنـد سـاعت به نتیجه رسـیدند و ضمـن اعالم 
خبـر به صورت زیرنویس و پـس از آن ناظران و 
فعـاالن سیاسـی را بـرای گفت وگو به سـازمان 

کشاندند. 
در حالیکـه شـبکه های خارج از کشـور از مدت 
هـا قبـل از آن پوشـش گسـترده خـود را آغـاز 
کـرده بودنـد و کارشناسـان و تحلیلگـران خـود 
را بـه میـدان آورده بودنـد. در ایـن خـال رسـانه 
ای طبیعیتـا عطـش مـردم بـرای فهمیـدن آن 
چـه کـه اتفـاق افتاده اسـت بسـیار باال بـود، به 
ایـن ترتیـب مـردم باز به رسـانه هـای خارجی، 
شـبکه های اجتماعی و اینترنتـی روی آوردند و 

بازهـم صداوسـیما به شـدت عقـب افتاد.
 در حالیکـه مـی توانسـت با پوشـش سـریع، به 
موقـع و حرفـه ای نبـض رسـانه ای ماجـرا را به 
دسـت بگیـرد. هرچنـد کـه صداو سـیما سـعی 
کـرد در روزهـا بعد ایـن موضوع را جبـران کند 

امـا بـه نظـر می رسـد نـاکام بود. 
همـان شـب اول درگذشـت آیـت اهلل هاشـمی، 
تلویزیـون  بـه  هـا  کنایـه  و  انتقـادات  اولیـن 
حجت االسـالم  گرفـت.  صـورت  تلویزیـون  در 
از  طباطبایـی،  سـیدمهدی  والمسـلمین 
قدیمی تریـن مبـارزان پیـش از انقـالب گفـت: 
»صداوسـیمایی ها گلـه می کننـد چـرا بیننـده 
ماهـواره  مـردم  چـرا  و  شـده  کـم  تلویزیـون 
می بیننـد. مـن وظیفـه دارم بگویـم االن اگـر از 
هاشـمی تجلیل نکنیـد بیننده تان کم می شـود 
... افـراد پخته و فهیم و باکمال و دلسـوز جامعه 
توقـع دارند صداوسـیما در خصوص درگذشـت 

آیـت اهلل هاشـمی مایـه بگـذارد.«
سـید عبـاس صالحـی، معـاون وزیر ارشـاد پس 
از مـرگ آیت اهلل  هاشـمی رفسـنجانی در انتقاد 
توییتـی  از دوگانگـی عملکـرد صداوسـیما در 
نشـان  را  هاشـمی  آقـای   »تلویزیـون  نوشـت: 
می دهـد و دختـر 9سـاله ا م می گویـد مـن تـا 

حـاال ایـن آقـا را در تلویزیـون ندیـده ام.«

مـردم نیـز در شـبکه هـای اجتماعـی بـا تولید 
مطالـب طنـز و جـدی بـه شـدت از عملکـرد 
صداوسـیما در پوشـش خبـر درگذشـت آیـت 
اهلل انتقـاد کردنـد. بـا وجـود اینکه شـبکه های 
تلویزیـون و رادیـو سـعی در جبـران ماجـرا درآ 
امـا یـک روز پـس از درگذشـت آیـت  مدنـد 
اهلل هاشـمی حجـت االسـالم ناطـق نـوری در 
تلویزیـون حاضـر شـد و صراحتـا از صداوسـیما 

کرد.  انتقـاد 
او گفـت: »مـا مـرده پرسـتیم. وقتی مـن باالی 
سـر پیکـر بـی جـان آقـای هاشـمی رفتـم و به 
چهـره او نـگاه کـردم، نتوانسـتم خـودم را نگـه 
دارم چـرا کـه تمـام بی مهری هـا و توهین ها و 
تهمـت هـا و کج اندیشـی هـا علیـه او در ذهنم 

مرور شـد.«
ناطـق نـوری اظهـار کـرد »اگـر االن در همـه 
شـبکه هـای تلویزیـون هـم از هاشـمی تجلیل 
شـود، فایـده ای نـدارد بایـد قـدر هـم را بدانیم 
و تهمـت نزنیـم، ما اگر قـدر همدیگـر را بدانیم 
و از پتانسـیل هـا اسـتفاده نکنیم اوضاع کشـور 

درسـت نمی شـود.«
ایـن سـخنان رییس بازرسـی دفتر مقـام معظم 
مناظـره محمـود  اتفاقـات  بـه  اشـاره  رهبـری 
احمدی نژاد و میرحسـین موسـوی در سال ۸۸ 
دارد جایـی کـه احمـدی نژاد آیت اهلل هاشـمی 
و خانـواده اش را به شـدت مـورد حمله قرار داد 
و پـس از آن در تبلیغـات انتخاباتـی نیز از هیچ 

تخریبـی فرو گـذار نکرد. 
در آن روزهـا صداوسـیما  نیـز در تخریـب آیت 
اهلل هاشـمی مشـارکتی فعال داشـت. مشارکتی 

کـه تا پیـش از مـرگ او ادامـه یافت. 
البتـه صداوسـیما تنهـا رسـانه ضـد هاشـمی 
نبـود بلکـه بسـیار از روزنامـه ها و سـایت های 
اصولگـرا نیـز در حمله به او پیش قـراول بودند. 
این رسـانه های در بیشـتر اوقـات هیچ تریبونی 
بـه آیـت اهلل هاشـمی و خانواده او بـرای دفاع از 
خـود ندادنـد در حالیکـه اتهامـات را بـه راحتی 

»آب خـوردن«  منتشـر مـی کردند. 
آیـت اهلل هاشـمی پـس از سـال ۸۴ و بـه ویـژه 
پـس از اتفاقـات سـال ۸۸ بـا محدودیـت هـای 

رسـانه ای گسـترده ای روبـه رو شـد. 
محمـد هاشـمی، بـرادر آیـت اهلل، 19 خـرداد 
9۴ مصاحبـه ای انجـام داده و در بخشـی از آن 
اینگونـه گفتـه اسـت: »وقتـی آیت اهلل هاشـمی 
بـا وجـود آن همـه سـوابقی کـه  رفسـنجانی 
پیـش از انقـالب و پـس از انقـالب در جنـگ 
و سـمت های مختلـف مدیریتی کشـور داشـته 
بـا حکـم رهبـری، مسـئولیت  امـروز  اسـت و 
فراقـوه ای مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام را 
دارد، ممنوع البرنامـه اسـت و همه جـا سانسـور 
می شـود، تکلیـف مـن و سـایر فعاالن سیاسـی 
و اسـتادان دانشـگاه که در این سـطوح هسـتند 
صداوسـیما  اسـتراتژی  اساسـا  اسـت.  روشـن 
جناحـی اسـت، آن هم یـک گرایـش خاص که 
حتـی در ایـن رویکـرد، شـخصیت های معتـدل 
نداشـتند  خاصـی  جریـان  بـه  وابسـتگی  کـه 
یـا چهره هـای میانـه رو اصولگـرا کـه بـه لحـاظ 
اندیشـه، اعتدالی هسـتند نیز جایـی ندارند. این 
یـک اسـتراتژی اسـت که چـه از نظر رسـانه ای 
و حتـی از منظـر سیاسـی هـم عجیب اسـت.«

ماجرای ویدئو مهدی هاشمی

ای  رسـانه  پوشـش  از  انتقـادات  میانـه  در 
درگذشـت آیـت اهلل از صداوسـیما دو روز پیش 
ویدئویـی از  روبـه رو شـدن مهـدی هاشـمی 
و  علـی عسـگری رییس سـازمان منتشـر شـد 
کـه بـه گونـه ای تفسـیر شـد کـه فرزنـد آیـت 
رییـس  اسـت کـه  نـداده  اجـازه  اهلل هاشـمی 

صداوسـیما زیـر تابـوت پـدرش را بگیـرد.
 هـر چنـد ایـن تفسـیر از ویدئـو مـورد نظـر 
بـه شـدت تکذیـب شـد امـا تاثیـر آن بـر افکار 

عمومـی پاربرجـا مانـد. 
مهدی هاشـمی در این بـاره توضیح داد: »صبح 
امـروز هنـگام حمـل پیکـر آیـت اهلل هاشـمی 
رفسـنجانی، در حـال گفتگویـي با جنـاب آقای 
علـی عسـکری رییـس سـازمان صداوسـیما در 
رابطـه بـا هماهنگـی هـای الزم جهـت اطـالع 
اهلل  آیـت  وتدفیـن  تشـییع  مراسـم  رسـانی 
هاشـمی رفسـنجانی بـودم کـه انتشـار تصاویـر 
تقطیـع شـده آن همـراه بـا مطالبی بی اسـاس 
موجـب بروز شـایعات شـده اسـت در حالي که 
ایشـان در حیـاط منـزل میهمـان مـا بـوده و از 
مدیـران اجرایی دولت سـازندگي محسـوب مي 

شود.«

شعارهای مردم علیه صداوسیما 
و واکنش رییس سازمان

هاشمی  اهلل  آیت  پیکر  تشییع  مراسم  در  اما 
مردم  گرفت.  اوج  صداوسیما  به  ها  اعتراض 
شعارهایی علیه این سازمان سر دادند. شعارهایی 
و  تلویزیون  رادیو  نبودن  ملی  از  انتقاد  در  که 

جناحی عمل کردن آن بود.
اظهار  مردم  واکنش  این  از  پس  عسکری  علی 
کرد »انتقادها را روی چشم می گذاریم و سعی 
می کنیم نسبت به انتقادها، عملکردمان را اصالح 
»ما  گفت:  صداوسیما  سازمان  رئیس  کنیم.« 
هم  و  روز گذشته  این چند  برنامه های  در  هم 
قبل از آن، آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی را تکریم 

کرده ایم.«
واقع  خالف  را  سخن  این  ناظران  از  بسیاری 
از  پیش  صداوسیما  عملکرد  رصد  و  دانند  می 
درگذشت آیت اهلل هاشمی نیز به شکلی روشن 
بیانگر عملکرد جانبداران این سازمان درباره او 

است. 
در واقع صداوسیما فقط درباره آیت اهلل هاشمی 
فعاالن  کند.  می  عمل  جانبدارانه  که  نیست 
اصولگرایان  از  برخی  و  طلب  اصالح  سیاسی 
تاثیر  تحت  که  کنند  می  متهم  را  ملی  رسانه 

جریان های تندرو قرار دارد. 
»ملی«  رسانه   گریبانگیر  سالهاست  اتهام  این 
است که »میلی« عمل می کند. این اتهام پس از 
روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد شدت 
گرفت و تا امروز از شدت آن کاسته نشده است 
و هر روز بیش از گذشته ناظران به جناحی بودن 

صداوسیما رسیده اند. 
حتی عده ای منتقدان می گویند رسانه ملی در 
سایت  است.  ایستاده  نیز  مردم  مقابل  مواردی 
عصر ایران در این باره می نویسد »صدا و سیما، 
همان گونه که حق نداشت هاشمی را سانسور 
را  ایران  ملت  که  ندارد  هم  را  حق  این  کند، 
سانسور و تنها بخشی از آن را نمایندگی کند. 
مدیران صدا و سیما بدانند که دوران تک رسانه 
و  اطالعات  انفجار  و در عصر  بودن گذشته  ای 
اجتماعی،  های  شبکه  و  اینترنت  و  ماهواره 
تمسک به »قواعد تک صدایی قرن گذشته«، به 
تا مدیریت  است  تر  بی مزه شبیه  یک کمدی 

رسانه.«
حاال با نگاهی به این انتقاد و تلنگرها به سازمان 
که  است  آن  از  حاکی  آمارها  که  صداوسیما 
سوال  این  می شود،  کمتر  روز  به  روز  نفوذش 
که  بود  امیدوار  باید  آیا  که  آید  می  پیش 
ملی  رسانه  و  یابد  تحقق  سازمان  رییس  وعده 

عملکردش را اصالح می کند یا خیر؟ 
پاسخ این سوال نیازمند گذشت زمان است اما 
آن چه روشن است این است که علی عسکری 
چند ماهی است که به ریاست سازمان رسیده 
است باید دید این وعده اظهار نظری برای پاسخ 
به منتقدان و برای دلخوش کردن بوده است یا 
البته  دارد.  تغییر  برای  را  جدیت  این  او  اینکه 
نباید فراموش کرد که بازیگران این داستان فقط 
نهادهای  و  و گروه های  نیست  رییس سازمان 
ذی نفوذی در این ماجرا دخالت خواهند داشت. 

دروغگویی سیستماتیک

را  ملت  منتخب  صدای  حتی  سیما  و  صدا 
منعکس نمی کند، در این صورت چگونه انتظار 
داشته باشیم صدای مردم بی صدا هم منعکس 

شود.
استاد  گیلوایی،  محدثی  حسن  نوشت:  ایران 
برنامه »زاویه«  جامعه شناسی دانشگاه آزاد در 
آنچه  از  شد،  پخش  سیما  چهار  شبکه  از  که 
»دروغ گویی سیستماتیک« صدا و سیما خواند، 
انتقاد کرد و گفت حتی صدای منتخب ملت هم 
در این رسانه به خوبی منعکس نمی شود، در 
باشیم صدای  داشته  انتظار  این صورت چگونه 

مردم بی صدا هم منعکس شود.
این استاد دانشگاه اظهارکرد: هر بار که در این 
دانشجویان  سوی  از  کنم  می  شرکت  برنامه 
یک  در  چرا  که  شوم  می  مواخذه  همکارانم  و 
دستگاه غیرمردمی و دستگاهی شرکت می کنم 

که انگار رسالت این دستگاه تولید دروغ است.
وی در پاسخ به این سوال مجری که قاعدتا شما 
به غیرمردمی بودن و دروغ پراکنی صدا و سیما 
که  است  سال  چندین  من  افزود:  ندارید؟  باور 
در حوزه دروغ گویی کار می کنم، اشکال دروغ 
اتفاقا  کنم.  مطالعه می  و  را می شناسم  گویی 
معتقدم صدا و سیما در قلمرو سیاسی به طور 

سیستماتیک دروغ می گوید.
در ادامه، مجری دروغ گویی سیستماتیک را یک 
ادعای بزرگ خواند که محدثی پاسخ داد: می 
توان با تحقیقات تجربی و با رجوع به نخبگان 
جامعه به طور تجربی این موضوع را مطالعه کرد 
آرای  و حتی  نظران  و صاحب  نخبگان  آرای  و 
در  تجربی  مطالعات  براساس  و  گرفت  را  مردم 

این باره بحث کرد.
در این هنگام، مجری خطاب به محدثی گفت 
دروغی  دستگاهی  یا  آدم  هر  است  ممکن  که 
ادعایی  دروغ گویی  بودن  اما سیستمی  بگوید، 
داد:  پاسخ  دانشگاه  استاد  این  که  است  بزرگ 
بیش از این هاست. درواقع صدا و سیما به جای 
گزارش رویدادها به ویژه سیاسی و خبری و خبر 
دادن، آن ها را به تبلیغات سیاسی تبدیل می 
کند و برمبنای یک دستگاه فکری خاص، از یک 

جناح سیاسی خاص حمایت می شود.
بارها  سیما  و  صدا  حتی  کرد:  اضافه  محدثی 
صدای خود منتخب ملت را هم تحریف کرده، 
یا حذف کرده یا کامال پخش نکرده یا دست کم 
به موقع پخش نکرده. وقتی مقام های منتخب 
کشور نمی توانند از این رسانه ها که ظاهرا ملی 
است آن طور که باید و شاید استفاده بکنند، در 
این صورت چطور می توانیم انتظار داشته باشیم 
این  کسانی که در جامعه بی صدا هستند، در 

رسانه صدا داشته باشند؟
بـه  مربـوط  هـای  گـزارش  وقتـی  گفـت:  وی 
رویدادهـای سیاسـی را بـه تبلیغـات سیاسـی 
تبدیـل مـی کنیـد، تبلیغـات ماهیتی همـراه و 

آکنـده بـا دروغ دارد.



8 پرونده: صدا و سیما
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عملکرد سازمان صداوسیما به عنوان ارگانی که باید حمایت همه جانبه افکارعمومی را با خود همراه داشته باشد، 
مورد انتقاد بیشتر قشرهای کشور است؛ سال ها است که منتقدان عملکرد این سازمان تاکید می کنند صدا وسیما 
کارایی و کیفیت الزم را با توجه به بودجه اش ندارد. کار به جایی کشیده که چند روز پیش زمانی که دانشجویان با 
رهبر انقالب دیدار داشتند نسبت به عملکرد این سازمان و اختصاص داشتن آن به یک جریان سیاسی خاص انتقاد 

کردند و البته رهبری هم از انتقادهای خود نسبت به صداوسیما گفتند.
انتقاد فعال رسانه ای اصولگرا از صدا و سیما محمد مهاجری فعال رسانه اصولگرا با اشاره به دیدار دانشجویان با 
رهبر انقالب و سخان انتقادی مقام معظم رهبری نسبت به عملکرد صدا وسیما گفت: اگر جای رئیس سازمان 
صداوسیما بودم، همان بعد از سخنرانی مقام معظم رهبری کلید سازمان را در نگهبانی می گذاشتم، می رفتم و 

دیگر باز نمی گشتم.
عملکرد سازمان صداوسیما به عنوان ارگانی که باید حمایت همه جانبه افکارعمومی را با خود همراه داشته باشد، 
مورد انتقاد بیشتر قشرهای کشور است؛ سال ها است که منتقدان عملکرد این سازمان تاکید می کنند صدا وسیما 
کارایی و کیفیت الزم را با توجه به بودجه اش ندارد. کار به جایی کشیده که چند روز پیش زمانی که دانشجویان با 
رهبر انقالب دیدار داشتند نسبت به عملکرد این سازمان و اختصاص داشتن آن به یک جریان سیاسی خاص انتقاد 

کردند و البته رهبری هم از انتقادهای خود نسبت به صداوسیما گفتند.
به خاطر همین انتقاد رهبری است که محمد مهاجری، فعال رسانه ای اصولگرا می گوید که اگر به جای رییس 
سازمان صداوسیما بود می رفت و دیگر هم بازنمی گشت. او معتقد است که معاونت سیاسی صداوسیما تحت 
نفوذ اصولگرایان تندرو است و تا وقتی که این سازمان صرفا تریبون یک جریان خاص باشد، اوضاع برای آن بهتر 

نمی شود.
در ادامه مشروح گفت وگوی محمد مهاجری با را بخوانید؛

آقای مهاجری، انتقادها درباره عملکرد صداوسیما نه تنها از طرف سیاسیون، هنرمندان و عامه مردم مطرح است 
بلکه رهبری هم در نشست اخیرشان با دانشجویان گفتند که خودشان هم نسبت به برخی از عملکردهای این 

سازمان انتقاد دارند. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟
واقعیت ماجرا را بخواهید من این سخنرانی رهبری را که شنیدم خیلی دلم به حال رئیس صداوسیما سوخت. چون 
حساب کردم که تابه حال مردم، کارمندان، تهیه کنندگان و کارگردان های داخل سازمان ناراضی بودند و االن رهبر 
انقالب هم به آن ها اضافه شدند. دیگر خیلی ناراحت کننده شد؛ می خواهم این را بگویم که اگر جای رئیس سازمان 
صداوسیما بودم، همان بعد از سخنرانی مقام معظم رهبری کلید سازمان را در نگهبانی می گذاشتم، می رفتم و 

دیگر باز نمی گشتم.
فکر می کنم سازمانی در این حد انتقاد برانگیز حتماً اشکاالتی در ساختار، ارتباط با جامعه دارد. سازمانی که ده ها 
شبکه رادیویی و تلویزیونی درست کرده و این اتفاقات نشان می دهد که همه این ها ناکارآمد است. اگر انتقاد همه 

افراد از صداوسیما را هم مغرضانه را بدانیم اما قطعاً بیانات رهبر معظم انقالب مغرضانه نیست.

عجیب ترین شرایط تحویل خودرو در ایران خودرو
خیلی ساده است؛ هر کاری که تابه حال انجام داده اند را انجام ندهند و کارهایی که تابه حال انجام نداده اند را انجام 
دهند. به نظر من بهترین راهکار نجات این سازمان همین است. بزرگ ترین زحمتی هم که آقای رئیس صداوسیما 

می تواند بکشد این است که صداوسیما را خود اداره کند.
در واقع زمانی که سازمان صداوسیما از بیرون و به وسیله افراد و سازمان های ذی نفوذ اداره می شود و بخواهد 
به همین روال هم ادامه پیدا کند، این قافله تا به قیامت لنگ است. اینکه رئیس سازمان صداوسیما هر از گاهی 
نظرسنجی درست کند، حاال یا واقعی یا غیرواقعی که ۸0 یا 90 درصد مردم ما را می بینند این قطعاً با آن چیزهایی 
که ما در جامعه می بینیم انطباق ندارد. به نظر می آید باید روش هایی را که مردم صاحب صداوسیما باشند پیش 

بگیرند.

چطور می توان کاری کرد که 
به قول شما مردم صاحب صداوسیما شوند؟

باید از نخبگان متعددی در جامعه استفاده شود. نخبگانی که تابه حال پایشان به صداوسیما باز نشده و اگر هم 
باز شده خیلی محدود است یا این تریبون هایی که در اختیار افراد تندرو هست در اختیار دیگران هم قرار بگیرد. 
صداوسیما چاره ای جز این ندارد که اعتماد مردم را جلب کند. ممکن است مردم بنشینند و یک سریال تلویزیونی 

را هم ببینند این منافاتی با اینکه از صداوسیما خوششان نمی آید، ندارد. انگار که یک سی دی بخرند و ببینند.
بنابراین این آمارها نشان دهنده این نیست که مردم صداوسیما را دوست یا به آن اعتماد دارند. صداوسیما چاره ای 
ندارد جز اینکه در حوزه سیاسی سراغ افرادی هم که تابه حال در سازمان صداوسیما جایگاهی نداشتند برود و 
به همان راحتی که دانشجویان خدمت مقام معظم رهبری انتقاد می کنند این افراد هم بیایند و از سازمان های 

مختلف حاکمیتی انتقاد کنند.
زمانی که تلویزیون می آید از یک قوه انتقاد می کند و برای بقیه سوت و کف می زند و به به و چه چه می کند، طبیعی 
است که بعد از مدتی این سازمان از درون منفجر می شود. من دوستان متعددی در خود صداوسیما دارم، حتی در 
حوزه های سیاسی و خبر که واقعاً ناراحت هستند؛ یعنی صداوسیمایی که نه در داخل از او راضی هستند، نه مردم 

و نه رهبری به نظر من باید برای رهاییدن خود باید خیلی کارها انجام دهد.

فکر می کنید این مشارکت نکردن همه گروه ها 
و استفاده صرف از یک جریان خاص به چه دلیل اتفاق می افتد؟

بخشی از آن به ساختار صداوسیما برمی گردد؛ بخشی هم به ساختار معاونت سیاسی صداوسیما مربوط می شود که 
به نظر من به وسیله رئیس صداوسیما اداره نمی شود. اگر رئیس صداوسیما خود شخصاً سازمان را اداره کند قطعاً 
متوجه اشتباهات و اشکاالت می شود. به نظر می رسد این معاونت تحت نفوذ جریانات سیاسی خارج از صداوسیما 
است. اگر رئیس سازمان رشادتی به خرج دهد و برای یک بار هم که شده آن را از این وضعیتی که در گرفتار است 

برهاند، اوضاع بهتر می شود.
صداوسیما تبدیل به پاتوق یک عده خاص و غالم حلقه به گوش یک جریان خاص سیاسی شده است. اگر بتوانند 

  شبکه های خصوصی و ضابطه مندی
ایجاد شـبکه های خصوصی اگر چه برای پیشـرفت در عرصـه ی تولیدات رسـانه یی به منظـور اقناع مخاطب 
امروزی امری ضروری به نظر می رسـد، اما نمـی توان فعالیتی بی ضابطـه و بدون نظارت برای این گونه شـبکه 
ها متصور شـد. شـبکه های خصوصی، در صورت شـکل گیری در ایـران باید هماننـد تمام نقاط دنیـا فعالیتی 

ضابطه مند و قانونی داشـته باشند. 
بهشـتی پور در ادامه ی گفـت و گو با پژوهشـگر ایرنا بر لـزوم این قانـون مندی تاکیـد کرد و گفت: اگر شـبکه 
های خصوصی بتواننـد بر اسـاس قانون در ایـران فعالیت داشـته باشـند، این فعالیـت باید ضابطه مند باشـد. 
خیلی از کشـورها هسـتند که بخش خصوصـی در آنهـا فعال اسـت، اما حتمـا بایـد در آن صورت هـم نظارت 

وجود داشـته باشد. 
این کارشـناس سیاسـی و رسـانه ای افزود: به عنوان مثال در ترکیـه صدها شـبکه  تلویزیونـی و رادیویی فعال 

هسـتند، اما از طریق اتحادیـه ی رادیو و تلویزیـون ترکیه بر عملکـرد آنها نظارت وجـود دارد. 
به گفته ی بهشـتی پور باید قوانیـن و تمهیداتی در نظر گرفته شـود که در صورت فعالیـت بخش خصوصی در 
امر تولید و پخش برنامـه، فعالیت آنها بر اسـاس امنیت و منافع ملی، وحدت ملی، شـوونات اسـالمی و اخالقی 

جامعه باشـد؛ بی شـک رسـیدن به این هدف نیازمند اراده یی کافی و واقعی اسـت.

 راه های میانه؛ 
پیشنهادی جایگزین قبل از تاسیس شبکه های خصوصی

بسیاری از منتقدان تشکیل شبکه های خصوصی از جمله »سـید مرتضی حسینی« عضو کمیسیون فرهنگی 
مجلس که بخشـی از وظیفه ی نظـارت بر فعالیـت های صدا و سـیما بر عهـده ی آن اسـت، با اسـتناد بر اصل 

17۵ قانون اساسـی جمهوری اسـالمی ایران، مخالف تشکیل شـبکه های خصوصی هستند. 
به گفته ی حسـینی در گفت و گو با گـروه پژوهش های خبـری ایرنا، صدا و سـیما طبق قانون اساسـی متعلق 
به مجموعه  حاکمیت اسـت و طبـق همین قانـون این سـازمان را نمی توان بـه بخش خصوصی واگـذار کرد. 

به باور وی، صدا و سـیما جزو تشـکیالت اسـتثنا شـده از سیاسـت های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی )خصوصی 
سـازی( اسـت و از جمله نهادهایی اسـت که مسـوولیت های آن را نمی توان به بخش خصوصی واگـذار کرد. 

ایـن در حالی اسـت کـه در اصل ۴۴ قانـون اساسـی جمهـوری اسـالمی از رادیـو و تلویزیون به عنوان بخشـی 
دولتی و قابل واگـذاری به بخش خصوصی، نـام برده شـده و در اصل 17۵ قانون اساسـی نیز که ناظر بر شـکل 
گیری و فعالیت صدا و سـیما اسـت، از انحصار تولید و پخش برنامه های تلویزیونی در این سـازمان سـخنی به 

میان نیامده اسـت. 
اصـل 17۵ قانون اساسـی تصریـح می کنـد: در صدا و سـیمای  جمهـوری  اسـالمی  ایـران ، آزادی  بیان  و نشـر 
افکار با رعایت  موازین  اسـالمی  و مصالح  کشـور باید تامیـن  گردد. نصب  و عزل  رییس  سـازمان  صدا و سـیمای  
جمهوری  اسـالمی  ایران  بـا مقام  رهبری  اسـت  و شـورایی  مرکـب  از نماینـدگان  رییـس  جمهور و رییـس  قوه  
قضاییه  و مجلس  شـورای  اسـالمی  ) هر کـدام  دو نفـر ( نظـارت  بر این  سـازمان  خواهند داشـت . خط مشـی  و 

ترتیب  اداره  سـازمان  و نظـارت  بـر آن  را قانون  معیـن  می  کند. 
در همین زمینـه »بهمن کشـاورز« حقوقـدان و رییس اتحادیه ی سراسـری کانـون های وکالی دادگسـتری 
ایران در گفـت و گو با گـروه پژوهش هـای خبری ایرنـا، وجود اصـل 17۵ قانون اساسـی را دلیلـی موجه برای 
مقاومـت در برابر ایجاد شـبکه های خصوصی نمـی داند؛ چـرا که به گفتـه ی وی ایجاد شـبکه های خصوصی 

خللی در اسـتقالل و فعالیت صدا و سـیما ایجـاد نمی کند. 
کشـاورز با اشـاره به اصل 17۵ قانون اساسـی معتقد اسـت: ایـن اصل فقـط در خصوص تشـکیالت موجود در 
صدا و سیمای جمهوری اسـالمی ایران - یعنی رسـانه ی دیداری و شنیداری رسـمی و دولتی کشور- صحبت 
می کنـد و در مـورد اینکه آیا می شـود چیـز دیگری ایجاد شـود یـا خیـر، در این اصـل حرفی به میـان نیامده 

ست.  ا
با وجود ایـن و در حالی که منـع قانونی صریحـی در ارتباط بـا به وجـود آمدن یا نیامـدن سـاز و کاری دیگر به 
غیر از صدا و سـیما وجود ندارد، کارشناسـان تا حـل کامل اختالف نظرهـای موجود میان مخالفـان و موافقان 

ایجاد شـبکه های خصوصی، راه حـل های میانه یـی را پیشـنهاد می دهند. 
در همین چارچوب حسـن بهشتی پور معتقد اسـت: در شـرایطی که منتقدان تشکیل شـبکه های خصوصی 
بحث هایی از قبیـل موانع قانونی بر سـر راه تشـکیل این شـبکه ها را مطـرح می کننـد و بر این عقیـده اند که 
تشـکیل شـبکه های خصوصی مغایر با قانون اساسی کشـور اسـت، قبل از اصالح قانون اساسـی در این ارتباط 

می تـوان از راه های میانه اسـتفاده کرد. 
به گفتـه ی بهشـتی پور یکـی از راه هـای میانه مـی توانـد واگـذاری تولیـد و برنامه سـازی در صدا و سـیما به 
بخش خصوصی باشـد؛ به گونه یـی که در ایـن مرحله انحصـار پخش ایـن برنامه هـا همچنان در دسـت صدا 

و سـیما باقی بماند. 
مدیرکل آسـیای مرکـزی معاونـت بـرون مرزی صـدا و سـیما در تشـریح بیشـتر این راه هـای میانـه گفت: 
پیشـنهادی که بـه نظر مـن برای حـل مشـکل موجود مـی تـوان ارایـه داد این اسـت کـه در مرحلـه ی اول 
پخـش را متمرکز نگاه داشـته و تولیـد را به دسـت بخش خصوصی بسـپاریم. همانطـور که اکنـون در بخش 
آگهی های بازرگانی، تولید به دسـت بخش خصوصی سـپرده شـده اسـت. اگر چـه این تولید طبـق مقررات 
قانونـی و ضابطه صـورت می گیرد تـا آگهی ها بتواننـد در صدا و سـیما قابل پخش باشـند. بـرای برنامه های 
تولیـدی هم می شـود آییـن نامه و دسـتور العمل مشـخصی گذاشـت و سـپس تولیـد برنامه هـا را به بخش 

خصوصـی واگـذار کرد. 
بهشـتی پور افـزود: در مرحله ی بعـد، اگر اصالحـات قانونی انجام شـود، می توان شـبکه هـای خصوصی که 
هم اختیـار تولیـد و هم اختیـار پخش برنامـه را داشـته باشـند راه اندازی کـرد و این امـر در دراز مـدت قابل 

اجـرا خواهـد بود. 
موضوع دیگری که در تاسـیس شـبکه های خصوصی مطرح اسـت، بحث سیاسـت خبری و اطالع رسانی در 
این شبکه هاسـت؛ بحثی که شاید حساسـیت بیشـتری بیافریند و نگرانی از بابت خصوصی شـدن آن بیشتر 
باشـد. اگرچه انحصار کنونی اطالع رسـانی در رسـانه ی ملی، بـه عنوان تنها رسـانه ی تصویـری در ایران نیز 

هر از چند گاهـی واکنش هـای انتقادآمیزی را بر مـی انگیزد. 
در همیـن چارچوب، بهشـتی پور مثـال گله منـدی دولت از اطـالع رسـانی در صدا و سـیما را مطـرح کرد و 
ضمـن تاکید بـر این موضـوع که دولـت ها خـود در ایجـاد بخشـی از چالش هـای اطالع رسـانی بـی تقصیر 
نیسـتند، گفت: گاهـی دولت گلـه مند اسـت که اطالع رسـانی بـه خوبـی انجام نمی شـود. بخـش عمده ی 
این مشـکل به خـود دولت هـا بازمی گـردد؛ یعنی مسـووالن امـر باید بـه موقع همـکاری و مصاحبـه کنند. 
بخشـی دیگر مربـوط به این اسـت که صـدا و سـیما با یـک رقابت دیگـری رو به رو اسـت بـه نام سـایت ها و 
روزنامه ها و ماهواره های فارسـی زبانی کـه پیش تر وجود نداشـته و االن وجـود دارند. بنابراین صدا و سـیما 

در شـرایط فعلـی در موقعیت و سـدی رقابتی هـم قرار گرفته اسـت. 
بهشـتی پور در ادامـه راه حل میانه یـی را پیشـنهاد داد که در شـرایط کنونی بتواند به رفع مشـکل یاد شـده 
کمـک برسـاند و تصریح کـرد: به نظـر من می تـوان سیاسـت هایـی اندیشـید و ابتکارهایـی به کار بسـت تا 
دولت خـود بتواند یـک کانال اطالع رسـانی داشـته باشـد، ولـو اینکـه در یک شـرایط گـذار زیر نظـر صدا و 
سـیما فعالیت داشـته باشـد. این شـبکه می تواند نقطه نظرهای دولـت جمهوری اسـالمی را انعـکاس دهد. 
به گفته ی این کارشـناس رسـانه، این امکان را می توان برای سـایر نهادهای رسـمی کشـور از جمله مجلس 
شـورای اسـالمی و قوه ی قضاییـه نیز فراهـم کرد. ایـن امـکان در دوران گـذار می توانـد، یک راه حـل میانه 

برای رفع برخی چالـش ها در عرصـه ی خبر و اطالع رسـانی در صدا و سـیما باشـد. 
به بـاور بهشـتی پـور، در نهایت آنچه بـه نظر منطقی می رسـد آن اسـت کـه با گذشـت زمان و فراهم شـدن 
امکانـات قانونی به ایـن جمع بندی برسـیم که فعـاالن در بخش خصوصـی، هـم در زمینه ی تولیـد برنامه و 
اطالع رسـانی و هم در زمینـه ی پخش ایـن برنامه ها خود ابتکار عمل داشـته باشـند و زیر نظر یـک اتحادیه 
یا نهـاد قانونی فعالیـت قانونی انجـام دهند و هـر زمانی هـم که تخلفی صـورت گرفـت، مجازاتی کـه از قبل 

به آنهـا ابالغ شـده مانند جریمـه ی نقدی یـا تعطیل شـدن را بپذیرند. 
شـکل گیری شـبکه های خصوصی تلویزیونـی و رادیویی در داخل کشـور به یقین مـی تواند گامـی موثر در 
مسـیر صیانت از فرهنگ اسـالمی- ایرانی ما باشـد و به ویژه نسـل های جوان تـر را از خطر انحـراف فرهنگی 

و اخالقـی برهاند. 
در عصری که شـبکه های مختلف ارتباطی تلویزیونـی و ماهواره یی با سـرعت باال و به صـورت رقابتی و قارچ 
گونه در سراسـر دنیا، بـرای تاثیرگذاری بـر مخاطبان و یافتـن مخاطبان جهانی در حال گسـترش هسـتند، 
نمی توان رادیو و تلویزیون یک کشـور را در چند شـبکه ی دولتی خالصـه کرد و این روال انحصـاری را بدون 
هیچ گونه بازنگـری در آن ادامـه داد؛ حتی اگر ایـن بازنگری نیازمند زمـان، تالش های کارشناسـی و تعریف 
قوانین و آییـن نامه هایی باشـد که طبـق ضوابط و مقـررات، فعالیـت بخش خصوصـی در عرصـه ی تولید و 

پخـش برنامه های تلویزیونی را به رسـمیت بشناسـند.

این وضعیت را تغییر دهند صداوسیما نجات پیدا می کند. فکر می کردند که اگر تعداد شبکه ها را زیاد کنند و از پنج 
شبکه به ده و باالتر برسانند، مخاطبانشان هم افزایش می یابد، اما دیدیم که چنین نبود. اما خوش شانسی سازمان 
صداوسیما در واقع این است که به هیچ روشی نمی توان فهمید که چند نفر تلویزیون را نگاه می کنند. بنابراین هر 

عددی می گویند ادعایی است که نه قابلیت اثبات و نه قابلیت رد دارد.
بنابراین با افزایش کمی و این حرف ها سازمان صداوسیما نجات پیدا نمی کند. به نظرم اگر به سال ۵۸ برگردیم و دو 

شبکه داشته باشیم اما این دو شبکه حسابی باشند، صداوسیما نجات پیدا می کند.

این درحالی است که یکی از انتقادهای همیشگی به این سازمان 
تعداد نیروهای مشغول به کار در آن است. به نظر شما این تعداد نیرو 

با عملکرد این سازمان مطابقت دارد؟
دقیقا یکی از موضوعات مورد بحث همین است؛ یکی دیگر از کارهایی که صداوسیما باید انجام دهد این است که 
دست و بال خودش را جمع کند. حدود ۴0 تا ۵0 هزار نفر در این سازمان کار می کنند در حالیکه در تلویزیون های 
مشابه این در دنیا یقین دارم که یک دهم این هم افراد مشغول به کار نیستند. همین االن اگر صداوسیما می خواهد 
واقعاً کارآمدی خود را نشان دهد بیاید و هر کدام از این شبکه ها را به یک بخش خصوصی واگذار کند، آن وقت 

خواهد دید که چگونه می توان به راحتی سازمان را اداره کرد و سلیقه های مختلف را در آن دخیل کرد.

به نظر شما مشارکت دادن صرفاً یک جریان خاص در صداوسیما 
می تواند به دلیل تغییر در سیاست کشور باشد؟

یک بخش تندروی جریان اصولگرا حاکمیت مسائل سیاسی صداوسیما را به دست گرفته اند. آن ها می خواهند هر 
دولتی که می آید خود را در کنار دولت بدانند؛ اگر احیاناً آن دولت با آن ها همراه باشد کاری با آن ندارند، همان طور 
که حداقل در دولت اول آقای احمدی نژاد صداوسیما فقط یک ارگان تبلیغاتی بود و کار دیگری نمی کرد. به هر حال 
صداوسیما تا وقتی که حیاط خلوت احزاب سیاسی است و در واقع چکش، تبر و بوق آن ها است همین وضعیتی 

که می بینید ادامه خواهد داشت.

اما و اگرهای راه اندازی شبکه خصوصی در ایران 
بسـیاری از کارشناسـان بر این نظرنـد که با توجـه به گسـترش ارتباطات، شـبکه هـای تلویزیونی خصوصی 
می توانند کارکردی مناسـب در اطالع رسـانی و فرهنگ سـازی داشـته باشـند؛ کارکـردی که شـاید صدا و 
سـیمای رسـمی کشـور به دالیلی چون منابـع ناکافی مالی و انسـانی و نیـز انحصـار، نتواند به شایسـتگی به 

اجـرا در آورد.
در عصری به سـر می بریم که به موجب شـکل گیری شـبکه های ارتباطی گسـترده و رقابتی، عصـر »انفجار 
اطالعات« نام گرفته اسـت. تشـکیل شـبکه های خصوصـی، شـاید مهمترین راهـکار خروج صدا و سـیمای 
جمهوری اسـالمی ایران از حـال و روز ناخوش اسـت؛ حال و روزی که بسـیاری از دسـت انـدرکاران و برنامه 

سـازان تلویزیونی گرفته تا هنرمنـدان و از همـه مهمتر مخاطبان را گالیه مند سـاخته اسـت.
ایـن انتقادهـا بیـش از همـه به شـکل گیـری نوعـی تـک صدایـی- بـه معنـای عـام آن نه فقـط بـه معنای 
سیاسـی- در صدا و سـیما و نبودن فضـای کافی بـرای پویایی برنامه سـازان در ایجـاد برنامههـای متنوع که 

بتواند پاسـخگوی سـلیقه هـای مختلـف مخاطبان باشـد معطوف اسـت. 
به تازگی هـم پخش حجـم بـاالی آگهی هـای بازرگانی از سـوی صـدا و سـیما که بـه گفته ی کارشناسـان 
نشـانه بی توجهی مسـووالن این سـازمان به حقوق مخاطبان اسـت، انتقادها به این سـازمان را بیشـتر کرده 

 . ست ا
اگر چه این سـازمان به عنـوان تنها متولـی پخش برنامه هـای تلویزیونـی و رادیویی، می کوشـد پخش حجم 
باال از آگهی هـای بازرگانی در البـه الی برنامه هـای تلویزیونی را با دالیلـی چون کمبود بودجـه توجیه کند، 
اما پیشـنهادها و راهکارهایی وجـود دارد که صدا و سـیما در صورت پذیرش آنهـا می تواند از زیر بار بسـیاری 

از فشـارهای مالی خالص شود. 
راه انـدازی شـبکه های خصوصـی و واگـذاری اختیـار بـه دیگـر افراد بـرای تاسـیس ایـن گونه شـبکه های 
تلویزیونـی و رادیویـی، می تواند یکـی از ایـن راهکارها باشـد که به نظـر می رسـد تاکنون مقاومت بسـیاری 

در برابر آن شـده اسـت. 
تاسـیس شـبکه های خصوصی تلویزیونی در ایران که هم اکنون در بسـیاری از کشـورهای دنیا و کشـورهای 
منطقه مانند عراق و افغانسـتان نیـز فعالیت می کنند، مـی تواند با اقناع سـلیقه های مختلـف مخاطبان، بار 
برنامه سـازی های سـنگین در صدا و سـیما را از دوش این سـازمان بر دارد. این امر همزمان آنتن فروشـی در 

رسـانه ی ملی به دالیـل و بهانه هایی چون کسـری بودجه و ضـرر دهی را متوقف می سـازد. 
واگذاری شـبکه های رادیـو و تلویزیونی بـه بخش خصوصـی همچنین مـی تواند بـا ایجاد پویایـی، جذابیت 
و تنـوع در برنامه هـای تلویزیونـی، مخاطبان بسـیاری را که به اذعان کارشناسـان هـم اکنون بـه کانال های 

ماهواره ای خارجـی روی آورده انـد، جذب شـبکه های تلویزیونـی داخلی کند.

 بایسته های تاسیس شبکه های خصوصی از نگاه کارشناسان رسانه
شـکل گیری شـبکه های خصوصی امری اسـت کـه کارشناسـان و فعـاالن عرصه ی رسـانه نیـز با اشـاره به 

نیازهای ارتقـا یافتـه ی مخاطبـان در دنیای امـروز، بر لـزوم آن تاکیـد دارند. 
»حسـن بهشـتی پور« مدیر پیشـین شـبکه ی تلویزیونی »العالم« و مدیرکل آسـیای مرکزی معاونت برون 
مرزی صدا و سـیما، در ایـن زمینه به گـروه پژوهش های خبـری ایرنا گفت: شـبکه های خصوصـی را باید به 

عنوان یک واقعیـت بپذیریم، اما برای رسـیدن بـه این واقعیـت نیازمند برنامه ریزی هسـتیم. 
وی با اشـاره به گسـتردگی و پیشـرفت شـبکه های مختلف اطالع رسـانی و سـرگرمی در دنیا تاکیـد کرد: به 
لحاظ قانونـی باید تمهیداتی اندیشـیده شـود که بتـوان بخش خصوصـی را بـدون هیچگونه نگرانـی از بابت 
خدشه دار شـدن امنیت و منافع ملی از یک سو و شوونات شـرعی و اخالقی جامعه از سـوی دیگر، وارد عرصه 

ی تولید و پخـش در رادیـو و تلویزیون کرد. 
بـه گفته ی بهشـتی پـور ایجـاد کانال هـای خصوصی مـی تواند بـه ایجـاد رقابت منجـر شـود؛ موضوعی که 

اکنـون در صدا و سـیما وجـود ندارد. 
وی افـزود: رقابـت در تولید برنامـه ها، ابتـکار و خالقیت بـه وجود مـی آورد و به بـاال رفتن کیفیـت تولیدات 
تلویزیونی منجـر می شـود؛ البته چنیـن عملکردی هـم بایـد ضابطه مند باشـد؛ چراکـه در همه جـای دنیا 

همینطور اسـت.
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