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رسانه در مرکز
 محافظه کار است و مردم گریز!

گفت و گو کارگروه فرهنگ و رسانه بسیج دانشجویی امیرکبیر با
آقای روح اهلل رشیدی / مدیر دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی آذربایجان شرقی

کــه  پرســید   را  ایــن  بایــد  ابتــدا  در 
رســانه  عدالــت  مفهــوم  و  تعریــف 
چیســت؟ شــما  منظــر  از  اي 
عدالــت رســانه اي یــک ترکیــب اســت ماننــد 
عدالــت اقتصــادي، زیســت محیطــی، عدالــت 
بهداشــتی و... . در آنجــا مــراد مــا از عدالــت 
ایــن اســت کــه تمــام ظرفیــت هــاي آن حوزه 
ــه  ــود؛ ب ــع ش ــه اي توزی ــورت عادالن ــه ص ب
طــور خــاص وقتــی در حــوزه عدالــت رســانه 
اي حــرف مــی زنیــم، یعنــی رســانه -بــه هــر 
ــم-  ــی کنی ــف م ــه رســانه را تعری طریقــی ک
ــانه اي  ــاي رس ــت ه ــات و ظرفی ــه امکان هم
عادالنــه توزیــع شــود. حــاال ایــن توزیــع بــه 
چــه معناســت؟ یعنــی رســانه همــه را ببینــد؛ 
ایــن ترکیــب زمانــی ابــداع شــد کــه رســانه
ــا  ــدند ی ــرا ش ــاح تمرکزگ ــه اصط ــا ب ــاي م ه
ــی  ــد، یعن ــران را ندیدن ــدند و ای ــزه ش تهرانی
ــه  ــت. ب ــانه اي اس ــض رس ــل آن تبعی در مقاب
ــاندن  ــب رس ــه ضری ــزي را ب ــه چی ــن ک ای
ــه  ــا ب ــد ی ــب انداختن ــري را از ضری و دیگ
ــک  ــدن و ی ــی را دی ــک چیزهای ــی ی عبارت
ــزي  ــر چی ــره ه ــدن. باالخ ــی را ندی چیزهای
ــب  ــود و ضری ــی ش ــده م ــانه دی ــه در رس ک
مــی خــورد، توســط جامعــه و سیاســت 
ــده مــی شــود.  مــداران و مســئولین هــم دی
ــه  ــرا ک ــا، چ ــلبریتی ه ــال س ــور مث ــه ط ب
ــون ــانه و تلویزی ــط رس ــا توس ــلبریتی ه س
ــده مــی شــوند از طرفــی فــان کشــاورز  دی
ــم  ــئله اش مه ــود و مس ــی ش ــده نم ــرا دی چ
ــانه او را  ــه رس ــرا ک ــود، چ ــی ش ــی نم تلق
بازنمایــی نمــی کنــد و اصــا دیده نمی شــود.                                                                              
همــه  کــه  اســت  ایــن  کلمــه  معنــاي 

ــه در  ــا هم ــند ی ــوردار باش ــانه برخ از رس
ــراي  معــرض دیــد رســانه باشــند یــا همــه ب
رســانه موضوعیــت داشــته باشــند؛ بنابرایــن 
بــراي تحقــق چنیــن وضعیتــی خیلــی وقــت 
هــا الزم اســت کــه زیرســاخت هــاي رســانه 
ــه قولــی ســخت افزارهــاي رســانه  اي و یــا ب
ــما  ــی ش ــود. وقت ــع بش ــت توزی ــه عدال اي ب
درگوشــه اي از کشــور اساســا رســانه نداریــد 
ــته  ــود داش ــم وج ــانه اي ه ــر رس ــی اگ حت
باشــد تــا دیــده بشــود، دیــده نخواهــد شــد. 
ــا  ــوا ی ــی محت ــا یعن ــر دوي آنه ــن ه بنابرای
ــزار  ــخت اف ــن س ــانه و همچنی ــوع رس موض
ــانه  ــت رس ــه عدال ــیدن ب ــراي رس ــانه ب رس
ــرد.  ــورت بگی ــی ص ــت و تحول ــد حرک اي بای
ــانه  ــزار رس ــخت اف ــدم اول س ــی در ق یعن
ــراي همــه تامیــن بشــود یعنــی دسترســی  ب
ــدم دوم هــم رســانه  ــه رســانه باشــد، در ق ب
ــه  ــه ب ــانه اي ک ــن رس ــی ای ــد، یعن او را ببین
ــه را  ــد هم ــاد ش ــزار ایج ــخت اف ــیله س وس
ــت دارد  ــم موضوعی ــز ه ــه چی ــد. هم ببین
ــی  ــال 88 یک ــه س ــه فتن ــا در قضی ــا اتفاق م
ــکل  ــل ش ــا و عوام ــیب ه ــن آس از مهمتری
گیــري فتنــه 88 را فقــدان عدالــت رســانه اي
مــی دانســتیم؛ چطــور؟ وقتــی کــه در گوشــه 
ــت  ــا اولوی ــردم ب ــی از م ــران، گروه اي از ته
ــزي  ــان چی ــاص خودش ــاي خ ــه ه ــا و ذائق ه
ــا روي آن  ــانه ه ــد و رس ــی کنن ــه م را مطالب
تمرکــز مــی کننــد و ضریــب مــی دهنــد، آن 
ــک  ــه ی ــل ب ــدود تبدی ــئله مح ــه و مس ذائق
مســئله ملــی مــی شــود بــه نوعــی کــه گویــا 
مســئله همــه اســت. اگــر عدالــت رســانه اي 
مــی بــود و مــردم لرســتان، هرمــزگان، ایــام 
ــود را  ــاي خ ــه ه ــتند ذائق ــم میتوانس و... ه
نشــان بدهنــد آن وقــت دیگــر یــک شــمال 
ــران  ــه ای ــه هم ــرد ک ــر نمیک ــی فک تهران

همینجــا اســت و ذائقــه خــود را تعمیــم 
بدهــد بــه تمــام ایــران و فکــر بکنــد کــه از 
ــن  ــد. بنابرای ــرف میزن ــردم ح ــه م ــرف هم ط
ــوزه  ــه ح ــانه اي در هم ــت رس ــدان عدال فق
هــا موضوعیــت دارد. االن در حــوزه آمــوزش 
ــتی و ــاق و کاس ــن اتف ــه کوچکتری ــد ک ببینی
ــد  ــا مانن ــگاه ه ــی از دانش ــایی در یک نارس
ــت  ــن اس ــر- ممک ــما -امیرکبی ــگاه ش دانش
ــان ســر از شــبکه هــاي  ــن زم ــاه تری در کوت
سراســري خودمــان و یــا تیتــر یــک روزنامــه
هــا و مجــات در بیــاورد، امــا از همــان جنــس 
ــده  ــتان دی ــد خوزس ــی مانن ــئله در جای مس
ــانه اي  ــه رس ــود؛ اوال اینک ــنیده نش ــا ش و ی
ــی  ــب ده ــزان ضری ــا می ــدارد، ثانی ــود ن وج

ــام ــتی انج ــه درس ــده و ب ــه ش ــم ریخت بره
ــم  ــزار و ه ــخت اف ــم س ــس ه ــود. پ نمیش
ــه  ــه هم ــم اینک ــزار و ه ــرم اف ــوع ن موض
موضوعــات و عرصــه هــا خصوصــا در شــرایط
ــی  ــت دارد. م ــانه موضوعی ــراي رس ــی ب فعل
دانیــد کــه در توصیــف وضــع جوامــع جدیــد 
مــی گوینــد یکــی از مــوارد و ویژگــی هــاي 
توصیــف ایــن جوامــع ایــن اســت کــه همــه 
ــه  ــی هم ــت. وقت ــده اس ــانه اي ش ــز رس چی
چیــز رســانه اي شــده اســت همــه بایســتی 

ــت از آن بهــره منــد شــوند. ــه عدال ب
ــش  ــن دو بخ ــت در ای ــما اولوی ــر ش ــه نظ ب

ــت ؟ ــدام اس ک
ــدا  ــر ص ــل از منظ ــامی را حداق ــوري اس جمه
ــانه  ــاخت رس ــم زیرس ــی بکنی ــیما بررس و س
ــتانی  ــاي اس ــبکه ه ــوان ش ــه عن ــی را ب مل
ــرده  ــا ک ــا محی ــتان ه ــی اس ــراي تمام ب
ــا  ــانه ه ــن رس ــزار ای ــرم اف ــا ن ــت؛ منته اس
محافظــه کار اســت یعنــی حتــی اگــر رســانه 
شــبکه اســتانی - فــرض بفرماییــد خراســان 
ــده  ــه ش ــش هزین ــی برای ــه کل ــی- ک جنوب
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محافظــه کاري مــی توانــد این رســانه 
ــن  ــا ای ــت، ب ــن عظم ــا ای ــا را ب ه
ــت  ــت مل ــه روي دس ــی ک ــه های هزین
ــتگاه  ــه دس ــل ب ــد تبدی ــته ان گذاش
ــود  ــع موج ــظ وض ــد حف ــاي مول ه
بــه نفــع برخــورداران، طبقــات بــاال، 
ــه  ــانی ک ــع کس ــه نف ــدان و ب قدرتمن
ــد. ــوند، بکن ــی ش ــع م ــتر منتف بیش
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ــه  ــی آنچ ــد دارد، ول ــی کارمن ــت و کل اس
ــی از  ــت تابع ــانه اس ــن رس ــرد ای ــه رویک ک
ــان  ــه هم ــی ب ــت. یعن ــز اس ــرد مرک رویک
ــه کار  ــز محافظ ــانه در مرک ــه رس ــی ک میزان
ــت را در  ــت و عدال ــز اس ــردم گری ــت و م اس
ضریــب دادن بــه مســائل رعایــت نمــی کنــد ، 
حتــی اگر شــبکه خــاص یــک اســتان محروم 
هــم باشــدکمکی بــه رفــع بــی عدالتــی در آن 
اســتان نخــو اهــد کــرد، بــه ایــن دلیــل کــه 
ــه در  ــده ک ــا محافظــه کار اســت و او نیام ذات
آنجــا مســئله مــردم آن منطقــه را بازنمایــی 
کنــد بلکــه آمــده اســت تــا یــک چیزهایــی 
را بــه فراموشــی بســپارد؛ بــا ضریــب نــدادن 
بــه چیزهایــی و بــا ضریــب دادن بــه چیزهاي 
ــتان  ــان در اس ــتانی ف ــبکه اس ــر. ش دیگ
محــروم بــا پیــش کشــیدن و برجســته 
ســازي یــک ســري مســائل و نگفتــن و 
نرفتــن ســراغ بعضــی موضوعــات منجــر بــه 
ــی  ــه م ــوازن در آن منطق ــوردن ت ــم خ بره
شــود و عمــا در خدمــت تبعیــض رســانه اي 
قــرار مــی گیــرد تــا عدالــت رســانه اي. اگــر 
ــرط  ــم، ش ــرط الزم بدانی ــزار را ش ــخت اف س
ــت  ــن اس ــی ای ــرط اصل ــی ش ــا حت ــی ی کاف
ــوري  ــت مح ــرد عدال ــرد، رویک ــه رویک ک
باشــد. بــراي تحقــق عدالــت رســانه اي 
ــد؛  ــه باش ــت محوران ــرد عدال ــتی رویک بایس
ــی  ــد و کل ــی آین ــا م ــه کاره ــه محافظ وگرن
رســانه اســتخدام مــی کننــد و ایــن عرصــه را 
در خدمــت خودشــان قــرار مــی دهنــد. بــراي 
اینکــه چیزهایــی را  نگوینــد و یــا مــواردي را 
بازگــو کننــد. ایــن امــر ممکــن اســت باعــث 
انحــراف در افــکار عمومــی بشــود. مهــم ایــن 
اســت کــه بدانیــم مهــم تریــن رســانه هــا را 
ســرمایه داران راه انداختــه انــد؛ بــراي چه راه 
ــع و ارزش  ــه مناف ــراي اینک ــد؟ ب ــه ان انداخت
ــتمرار و  ــان را اس ــاص خودش ــه خ ــاي طبق ه
توســعه دهنــد تــا بــه تثبیــت برســند. ایــن 
ســخت افــزار کافــی نیســت و بایســتی 
ــم  ــن مه ــد. ای ــور باش ــت مح ــرد عدال رویک

ــزاري  ــک خبرگ ــی ی ــود حت ــق بش ــر محق اگ
ــائل  ــازي مس ــته س ــه برجس ــم ب ــی ه محل
ــا  ــه ده ه ــد. وگرن ــت میکن ــه کفای آن منطق
ــرد  ــی رویک ــند ول ــود باش ــم موج ــبکه ه ش
ــدي خواهــد  ــت محــور نباشــد چــه فای عدال
ــا  ــري م ــاي سراس ــبکه ه ــت؛ االن ش داش
مگــر از نظــر تکنیکــی و ســخت افــزاري کــم 
پیشــرفت کــرده انــد؟! در آنجــا چــه چیــزي 
درون ظــرف مــی ریزنــد و رویکردشــان 
ــه مســائل کشــور چیســت؟ کامــا  نســبت ب
ــائل  ــارغ از مس ــیه اي و ف ــت زده، حاش سیاس

ــی. اصل
نســبت محافظــه کاري بــا عدالــت رســانه اي 
ــه کاري را  ــروز محافظ ــل ب ــن دالی و همچنی

ــد؟ ــه میدانی چ
یــک تعبیــري از آقــا داریم بــا جملــه معروفی 
ــد  ــا آن آشــنایی داری ــه مــی شناســید و ب ک
»محافظــه کاري قتلــگاه انقــاب اســت«؛ 
نســبت محافظــه کاري و عدالــت مانند نســبت 
ثبــات و تغییــر اســت. عدالــت در ذات خودش 
تغییــر دارد، تغییــر یعنــی دگرگونــی از وضــع 
نامطلــوب موجــود بــه ســمت وضــع مطلــوب؛ 
بنابرایــن تغییــر در ذات عدالــت اســت یعنــی 
عدالــت اقتضــا مــی کنــد اهــل تغییــر باشــد. 
ــاع  ــازي اوض ــفته س ــاي آش ــه معن ــن ب ای
نیســت بلکــه یــک حرکــت اصاحــی اســت 
کــه همیشــه مــا رو بــاال حرکــن مــی کنیــم. 
ــن  ــن و قری ــات عجیب ــا ثب ــه کاري ب محافظ
اســت؛ ثبــات داراي ظاهــري مثبــت اســت بــه 
ــا نوعــی یعنــی در جامعــه آرامــش باشــد ام

تاییــد  یعنــی  نابرابــر  وضعیــت  ثبــات 
ــر  ــت نابراب ــات در وضعی ــا ثب ــري. ام نابراب
ــی  ــاب م ــر انق ــه رهب ــت ک ــه ایس ــه گون ب
ــت  ــه عدال ــا در زمین ــت م ــد »وضعی فرمای
ــی  ــا م ــت.« ی ــده نیس ــی کنن ــا راض مطلق
فرماینــد »مــا در عدالــت عقــب مانــده ایــم.« 
ــا  ــانه ه ــن رس ــد ای ــی توان ــه کاري م محافظ
ــی  ــه های ــن هزین ــا ای ــت، ب ــن عظم ــا ای را ب
کــه روي دســت ملــت گذاشــته انــد تبدیــل 
بــه دســتگاه هــاي مولــد حفــظ وضــع 
موجــود بــه نفــع برخــورداران، طبقــات بــاال، 
ــه نفــع کســانی کــه بیشــتر  قدرتمنــدان و ب

منتفع می شوند، بکند.
معمــوال محافظــه کاري در پــی ســیطره یــک 
گــروه، طبقــه یــا جریــان مســلط ایجــاد مــی 
شــود. یعنــی جریانــی کــه بعــد از مدتــی بــر 
اوضــاع مســلط شــد و اوضــاع بــر وفــق مــراد 
ــد،  ــت باش ــر در اقلی ــی اگ ــد حت ــودش ش خ
بــراي تثبیــت آن وضعیــت رویکــرد محافظــه 
ــن طبیعــی  ــرد. بنابرای ــه پیــش مــی گی کاران
ــتند از  ــه کار هس ــه محافظ ــانی ک ــت کس اس
وضعیــت موجــود بهــره بیشــتري مــی برنــد. 
ایــن خاصــه تریــن و روشــن تریــن توصیفــی 
اســت کــه مــی تــوان از علــل محافظــه کاري 

داشــت. 
ــه کســی کــه در منگنــه و فشــار قــرار  مگرن
بگیــرد و دچــار مشــکل بشــود محــال اســت 
کــه ســاکت بنشــیند، اگــر دعــوت بــه 
ــودش  ــا خ ــد یقین ــی کن ــات م ــش و ثب آرام
ــرد.  ــی ب ــتري م ــره بیش ــت به ــن وضعی از ای
بــه همیــن دلیــل مــی گویــد کــه قوانیــن را 
تغییرندهیــد، مناســبت هــا را برهــم نریزیــد، 
ــانه اي در  ــت رس ــد و... . عدال ــات نگیری مالی

ــا دارد. ــوزه معن ــن ح ای
ــن  ــر و همچنی ــان و تفک ــود آزادي بی ــا نب آی
ــت  ــی از عدال ــات صحیح ــم و ادبی ــود فه نب
ــه  ــه محافظ ــر ب ــد منج ــی توان ــانه اي م رس

ــود ؟ کاري ش
ــه  ــب محافظ ــوارض و عواق ــان از ع آزادي بی
کاري اســت، محدودیــت در آزادي بیــان از 
ــه کاري  ــات محافظ ــی از ملزم ــوارض و حت ع
ــاق  ــه کاري اتف ــه محافظ ــراي اینک ــت؛ ب اس
بیافتــد حتمــا بایســتی محدودیــت در آزادي 
بیــان و اندیشــه محقــق شــود. منتهــا 
ــم. در  ــد بگوی ــري را بای ــل دیگ ــخصا عام مش
ــی  ــت زدگ ــا سیاس ــور م ــود کش ــع موج وض
ــت  ــري باشد،سیاس ــاي بهت ــد معن ــی توان م
ــودش  ــه خ ــل یافت ــاي تقلی ــی در معن زدگ
ــه  ــره محافظ ــی، باالخ ــدرت طلب ــی ق یعن
ــود  ــدرت خ ــت ق ــه تثبی ــه ب ــا عاق کاره
دارنــد؛ از چــه طریقــی ایــن امــر صــورت مــی 
گیــرد؟ یکــی از را ه هــا همیــن رســانه اســت.
بنابرایــن مــی شــود از سیاســت زدگــی هــم 
ــع از  ــتزدگی مان ــه سیاس ــرا ک ــرف زد، چ ح
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دیــده شــدن همــه چیــز اســت زیــرا نفعــی 
بــراي وي وجــود نــدارد. او بــه دنبــال 
ــد  ــدرت او را تمدی ــه ق ــت ک ــی اس عوامل
ــد،  ــد کن ــان او را تمدی ــدرت جری ــد، ق کن
قــدرت سیاســی او را تمدیــد کنــد و حتــی 
ــدرت را ــن ق ــت ای ــی تثبی ــات فرهنگ الزام

فراهم کند. 
ــوس  ــر ملم ــن ام ــه ای ــل اینک ــال دلی ح
نیســت، خیلــی مــی تــوان عــرض کــرد، مــا 
ــري  ــده سراس ــر بینن ــم پ ــبکه مه ــد ش چن
ــاي  ــث ه ــه بح ــاز ب ــی نی ــم؛ -خیل داری
فلســفی نیســت- شــما بیاییــد بگوییــد در 
شــبکه هــاي یــک، دو، ســه، چهــار، پنــج و 
شــش کــه شــبکه هــاي اصلــی رســانه ملــی 
هســتند ، ایــام، ارومیــه و... چقــدر ضریــب 
پیــدا کــرده انــد و یــا اصــا چقــدر مســئله 
ــه  ــت ک ــن نیس ــده ای ــرض بن ــت، ع اس
بیاینــد و تمامــا بدبختــی هــاي ایــن شــهرها 
ــاي  ــکان ه ــی م ــد، حت ــی کنن را بازنمای
ــد  ــان دهن ــام را نش ــی ای ــی و تاریخ دیدن
ــم  ــی کن ــرض م ــام را ع ــال ای ــراي مث -ب
کــه یکــی از اســتان هــاي محــروم اســت- 
ــار  ــد اخب ــما بیایی ــت، ش ــاده اس ــی س خیل
ســاعت 21 ر ا تحلیــل محتــوا کنیــد، فــارغ 
ــن  ــب ای ــائل ملته ــد مس ــه بیاین از اینک
ــط  ــه فق ــد، بلک ــو کنن ــا را بازگ ــتان ه اس
ــود،  ــنیده ش ــا ش ــتان ه ــن اس ــامی ای اس
ــد  ــد درص ــار 21 چن ــه اخب ــد ک ــال ببینی ح
ــته اش  ــاه گذش ــک م ــاي ی ــت ه از فعالی
ــوج،  ــهر، یاس ــزگان، بوش ــه هرم ــوف ب معط
ــس از  ــاز ه پ ــت. ت ــوده اس ــد و... ب بیرجن
ایــن بررســی وارد ایــن بحــث مــی شــویم، 
ایــن میزانــی هــم کــه بــه ایــن اســتان هــا 
توجــه شــده اســت در کــدام ســطح و حوزه 
بــوده اســت، آیــا واقعــا مســئله اي در آنجــا 
بــوده اســت یــا اینکــه خیــر صرفــا آنجــا را 
گل و بلبــل نشــان داده اســت. حتــی یکــی 
از محورهــاي اصلــی نقــد بــه شــبکه هــاي 
ــاي  ــبکه ه ــه ش ــت ک ــن اس ــتانی همی اس
ــان  ــاي خودش ــت ه ــم در فعالی ــتانی ه اس
ــان  ــبکه خراس ــا ش ــتند، مث ــرا هس مرکزگ
ــم  ــت، آن ه ــهد اس ــبکه مش ــوي ش رض
ــهرداري  ــی ش ــا حت ــهد و ی ــی از مش بخش
مشــهد؛ یــا شــبکه اســتانی فــار س، شــبکه 
اســتانی فــارس نیســت بلکــه شــبکه شــهر 
ــهرهاي  ــدر ش ــا چق ــت، در آنج ــیراز اس ش
دیگــر دیــده مــی شــوند؟! در تبریــز شــبکه 
ــبکه  ــه ش ــت ن ــز اس ــبکه تبری ــتانی، ش اس
بنابرایــن  شــرقی؛  آذربایجــان  اســتان 
کشــاورزي اش دیــده نمــی شــود، ورزش اش 
دیــده نمــی شــود، بهداشــت و درمــان و... . 
ــدا  ــه در ص ــت ک ــاده اس ــی س ــئله خیل مس
ــده نمــی  ــران دی ــران همــه ای و ســیماي ای

ــت. ــی اس ــر قطع ــن ام ــود وای ش
ــت  ــی و سیاس ــاي حکمران ــر فض ــر ب ناظ
گــذاري فضــاي مجــازي، عدالــت رســانه اي

را چگونه نعریف می کنید؟
ــی  ــت ب ــازي را فرص ــاي مج ــا فض اوال م

نظیــري بــراي عدالــت رســانه اي مــی 
دانیــم، چــرا کــه کســانی را صاحــب رســانه 
کــرده اســت کــه بــه هیــچ وجــه در رســانه 
ــزرگ دیــده نمــی شــوند؛ بنابرایــن  هــاي ب
ــازي  ــاي مج ــذاري در فض ــت گ ــر سیاس ه
ــن  ــوق همی ــن حق ــه تامی ــر ب ــد ناظ بای
افــرادي باشــد کــه در رســانه غایــب انــد و 
حقــی ندارنــد. یعنــی مــی خواهیم سیاســت 
گــذاري در ایــن حــوزه داشــته باشــیم -اگر 
چــه ماحظــات اخاقــی، سیاســی و امنیتــی 
ــه  ــم ک ــوش کنی ــتی فرام ــم- نبایس را داری
ــه  ــت ک ــوده اس ــازي ب ــاي مج ــن فض همی
ــراي  بســیاري از بســترها و فرصــت هــا را ب
ــایر  ــه در س ــچ وج ــه هی ــه ب ــانی ک کس
رســانه هــا ضریــب نخوردنــد و دیــده نمــی 
شــوند، فراهــم کــرده اســت. شــوراي عالــی 
ــه  ــر کاري ک ــران ه ــازي و دیگ ــاي مج فض
ــا، بایــد انجــام مــی دهنــد، ســلبا یــا ایجاب
ثمــره اش دسترســی بیشــتر و عادالنــه 
ــد.  ــانه باش ــه رس ــردم ب ــاي م ــوده ه ــر ت ت
ــی را  ــن دسترس ــه ای ــتگذاري ک ــر سیاس ه

محــدود کنــد و دوبــاره منجــر نوعــی 
انحصــار رســانه و خبــري بــراي قدرتمنــدان 
ــن  ــت. ای ــردود اس ــود، م ــذان ش و متنف
ــا باشــد  ــار اســت، یعنــی اگــر بن یــک معی
جمهــوري اســامی سیاســت گــذاري بکنــد،
ــه  ــبت ب ــذاري را در نس ــت گ ــن سیاس ای
ــن  ــد؛ م ــام ده ــد انج ــی بای ــه وضعیت چ
مــی گویــم در نســبت عدالــت رســانه 
ــده  ــی پدی ــیوع بعض ــی از ش ــر نگران اي. اگ
هــا در فضــاي مجــاز ي داریــم، ایــن را بــاز 
بایســتی بــه نحــوي سیاســت گــذاري کــرد 
کــه دسترســی و بهــره منــدي تــوده هــاي 
ــتر  ــانه بیش ــه رس ــتضعف ب ــروم و مس مح
ــود  ــی ش ــن م ــا. ای ــا ایجاب ــلبا ی ــود، س بش
عدالــت رســانه اي از منظــر حکمرانــی 
ــرف  ــتان ح ــه دوس ــازي .وگرن ــاي مج فض
ــد، در  ــی زنن ــاد م ــیک زی ــی ش ــاي خیل ه
ــی  ــی ول ــاي حکمران ــا فض ــوراها ی ــن ش ای
ــتگذاري  ــن سیاس ــه ای ــت ک ــن اس ــم ای مه
ــا  ــرد ی ــک ک ــه کم ــی عادالن ــه دسترس ب

ــرد . ــر ک محدودت
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ایست، بررسی...
نوشتاری پیرامون لزوم باز تعریف مفهوم

رسانه ملی منحصر به فرد جمهوری اسالمی، و نقش مردم در آن

به قلم علی رشیدی / کارشناسی هوافضا / مسئول کارگروه فرهنگ و رسانه بسیج امیرکبیر

چیســت  رســانه  مفهــوم 
دارد؟ کارکردهایــی  چــه  و 
حکمرانــی  در  رســانه  جایــگاه 
آن  در  مــردم  نقــش  و  چیســت 
شــود؟ مــی  تعریــف  چگونــه 
ایــن هــا ســواالتی اســت کــه وقتــی 
کمــی درآن هــا عمیــق شــویم، 
ــوز  ــه هن ــویم ک ــی ش ــه م متوج
جوابــی برایشــان نیافتــه ایــم ، 
تاشــی  گفــت  می تــوان  حتــی 
ــم. ــداده ای ــام ن ــرای آن انج ــم ب ه
فرقــی هــم نــدارد کــه راجــع 
ــت  ــانه ای صحب ــوع رس ــه ن ــه چ ب
مــی کنیــم، تــا ایــن ســواالت 
ــود،  ــرار داده نش ــی ق ــورد بررس م
ــه اهــداف  ــه هیــچ وجــه ب جامعــه ب
ترســیم شــده اش چــه درســت 
و چــه غلــط نخواهــد رســید... .
ــزو واژه  ــانه ج ــه رس ــه ک ــد البت ص
هــای مــدرن اســت و غــرب زودتــر 
بــه آن دســت یافتــه و فــارغ از 
ــی و  ــاختی، فن ــای زیرس ــث ه بح
ــانه  ــد رس ــته ان ــا توانس ــی، آنه علم
ــی  ــف و مفهموم ــای تعری ــر مبن را ب
ــری  ــای فک ــداف و فض ــا اه ــه ب ک
ترســیم  اســت،  منطبــق  شــان 
کننــد و نــه تنهــا بــه ســواالت 
فــوق پاســخ داده بلکــه خــود مؤلــف 
ــد؛  ــوده ان ــز ب ــری نی ــواالت دیگ س
و مضــاف بــر آن، تصویــری کــه 
دیگــران  می خواهنــد  خودشــان 
ــرای  ــند را ب ــته باش ــانه داش از رس
ــد. ــج می کنن ــی و تروی ــا طراح آنه
ــای  ــه عط ــد ک ــی گوین ــده ای م ع
ورود بــه حــوزه هــای مختلــف 
ــیم و  ــش ببخش ــه لقای ــانه را ب رس
بگذاریــم همــان مســیر تعییــن 
ــن  ــه کــه ای شــده، طــی شــود؛ البت
ــت  ــم نیس ــم ک ــان ه ــراد تعدادش اف
ــط  ــاور غل ــن ب ــفانه ای ــی متاس ول
وجــود دارد کــه حیــن ورود مــا 
ــب  ــا موج ــوزه ای، صرف ــر ح ــه ه ب
ــی  ــان آن م ــر مخاطب ــدر خاط تک
ــک و  ــل کوچ ــارغ از دالی ــویم، ف ش
ــر،  ــن تفک ــری ای ــکل گی ــزرگ ش ب

قاطعیــت  و  جدیــت  بــا  بایــد   
ــن حــرف را در  گفــت هــر کســی ای
ــت. ــادان اس ــد، ن ــانه بزن ــوزه رس ح
در ایــن نوبــت فرصــت و محــل 
بررســی عمیــق مفهــوم رســانه 
یابــی  مفهــوم  در  امــا  نیســت 
رســانه قطعــا ایــن را در مــی یابیــم 
ــی  ــرد اصل ــر کارک ــال حاض ــه ح ک
ــک  ــه ی ــه ب ــت ک ــن اس ــانه ای رس
موضــوع، حــرف، مســئله، گفتمــان، 
می دهــد  ضریــب  و...  شــخصیت 
ــی  ــدرت م ــه آن را ق ــه رفت و رفت
بخشــد. در نــگاه اول هــم طبیعــی به 
نظــر مــی آیــد، کادر دوربین رســانه، 
ظرفیــت محــدودی دارد و حــرف 
ــه  ــد ب ــی توان ــادی را نم ــای  زی ه
گــوش عمــوم برســاند، حــال هرچــه 
رســانه  فراگیــر تــر باشــد و بتوانــد 
بــا صــدای بلنــد تــر صحبت کنــد آن 
ــی  ــده و کارهای ــر ش ــوی ت ــانه ق رس
ــد. ــی آی ــر م بیشــتری از دســتش ب
ــه  ــه باتوج ــت ک ــث اینجاس ــا بح ام
ــن  ــه ای ــد ب ــوع بای ــن موض ــه ای ب
ــا  ــه »م ــخ داد ک ــدی پاس ــوال ج س
ــم  ــی خواهی ــه م ــی چ ــانه مل از رس
ــف  ــرای آن تعری ــی را ب ــه نقش و چ
ــبت  ــه »نس ــم؟«و در ادام ــرده ای ک
مــردم بــا ایــن رســانه چــه اســت ؟«
وقتــی انقــاب اســامی پیــروز 
ــا نفــی مــدل هــای شــرق و  شــد، ب
غــرب، قــدم  بــه حکمرانــی منحصــر 
ــعارهای  ــتیم و ش ــردی برداش ــه ف ب
عمیــق و چالشــی متفاوتــی را دادیــم 
امــا حقیقتــا تــاش مــا در تحقــق آن 
هــا ضعیــف بــوده اســت و همچنیــن 
ــه  ــانه، ب ــه رس ــدن از مقول ــل ش غاف
عنــوان یکــی از جــدی تریــن تعیین 
کننــده هــا و تاثیرگــذار هــای مــدل 
ــل  ــه قاب ــچ وج ــه هی ــی، ب حکمران
ــردن  ــف نک ــت و تعری ــه نیس توجی
جایــگاه آن منطبــق بــر آرمــان 
ــت. ــاور اس ــل ب ــر قاب ــان غی هایم
ــامی،  ــاب اس ــرف انق ــل ح در  اص

ــد و  ــژه ای دارن ــگاه وی ــردم جای م
ــه صراحــت مــی تــوان گفــت کــه  ب
ــی  ــه حکمران ــده و نظری ــچ ای در هی
ــش  ــا، جنب ــت ه ــر، نهض ــال حاض ح
هــا و انقــاب هــای حتــی بــه 
ــود. ــی ش ــده نم ــی، دی ــر مردم ظاه

 اینکــه چــه میــزان بــه طــور کلــی و 
در واقعیــت و عمــل ایــن امــر محقق 
ــت،  ــا نیس ــث م ــل بح ــته مح گش
امــا بــی شــک مشــخص اســت کــه 
ــا،  ــدی م ــای ج ــف ه ــی از ضع یک
ــوده اســت. درســت اســت  همیــن ب
بــا تمــام ضعــف هایــش نســبت بــه 
ــای  ــت ه ــع و حکوم ــی از جوام خیل
ــبت آن  ــا نس ــری دارد، ام ــر برت دیگ
ــعار  ــول و ش ــا و اص ــان ه ــا آرم ب
هایمــان کمــی تامــل برانگیــز اســت.
بــا توضیحاتــی کــه پیرامــون رســانه 
داده شــد، واضــح اســت کــه بــدون 
آن،  بــا  مــردم  نســبت  تعریــف 
تقریبــا هیــچ کاری نکــرده ایــم. 
بــرای فهمیــدن ایــن موضــوع کافــی 
ــگاه  ــان ن ــه دوروبرم ــی ب ــت کم اس
ــه  ــم ک ــر کنی ــن فک ــه ای ــم و ب کنی
ــم. ــی کنی ــی م ــی زندگ ــه قرن در چ
ــه  ــامی و ن ــدگاه اس ــا دی ــی ب وقت
ــر  ــه ، پی ــه کاران ــای محافظ ــگاه ه ن
ــئولین،  ــا و مس ــی از م ــص بعض و ناق
بــه نقــش مــردم در حکمرانــی نــگاه 
ــازه دنیــای روشــِن رســانه  کنیــم، ت
کــه در آن حــرف و درد و خوشــحالی 
ــر  ــار ه ــردم در کن ــوم م ــر عم و نظ
ــر  ــود دارد و تاثی ــری وج ــز دیگ چی
گــذار اســت، نمایــان مــی شــود؛ آن 
وقــت اســت کــه مصلحــت اندیشــی 
ــت ــود ، آن وق ــی ش ــف م ــاز تعری ب
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های انقاب اسامی 57 هستند.
ــا  ــه ب ــی ک ــد از مدت ــردم بع ــن م ای
ــق  ــال تحق ــه دنب ــتیاق ب ــور و اش ش
آرمــان هــای انقــاب اســامی بــوده 
انــد، در عرصــه هــای مختلــف کنــار 
ــم  ــاید ه ــد، ش ــده ان ــته ش گذاش
ــد؛ مثــا صداوســیما.  کنــار رفتــه ان
ــاد  ــی نم ــانه مل ــود رس ــع موج وض
جهــل مرکــب اســت، بــه ایــن 
ــم  ــم داری ــی کنی ــر م ــه فک ــا ک معن
جنــگ  هجــوم  تمــام  برابــر  در 
فرهنگــی بــا بیســت و انــدی شــبکه 
رادیوئــی  تعــدادی  و  تلویزیونــی 
ــا  ــگار اص ــم  و ان ــتادگی میکنی ایس
ــد  ــع چن ــه در واق ــم ک ــده ای نفهمی
ــانه  ــد رس ــا بای ــتیم. م ــد هس چن
ــه فــرد خودمــان را  ملــی منحصــر ب
 BBC داشــته باشــیم کــه اصا شــبیه
و VOA و ایران اینترنشــنال نیســت و 
صدالبتــه شــبیه مــدل موجــود هــم 
ــم  ــار ه ــک ب ــرای ی ــرا ب ــت؛ چ نیس
شــده بــه طــور جــدی بــرای تعریــف 
رســانه ملــی تــاش نکــرده ایــم؟ در 
ــردم  ــش م ــد نق ــوب بای ــدل مطل م
ــد  ــر بتوان ــر قش ــود و ه ــف ش تعری
صدایــش را از صــدا و ســیما بشــنود. 
بلــه، زمانــی کــه ایــده اصلــی 
رســانه ای خــود را مشــخص نکنیــم 
و از طرفــی ایــده حکمرانــی درســت 
ــن  ــم و تبیی ــش نگیری ــودرا در پی خ
نکنیــم، پرداختــن بــه ســراوان 
ــا  ــامی را ب ــوری اس ــت جمه امنی
خطــر مواجــه می کنــد؛ صحبــت 
از غیزانیــه در جامعــه ســیاه نمایــی 
مــی کنــد؛ نقــد بــه خصوصــی 
ســازی هــای اشــتباه، نظــام را زیــر 
ــان  ــون خودم ــرد؛ چ ــی ب ــوال م س

خودمــان  ایــم؛  کــرده  تعریــف 
و  نفهمیدیــم  را  پایــدار  امنیــت 
ــن  ــت ت ــش موق ــت و آرام ــه امنی ب
دادیــم؛ خودمــان بــا فاصلــه گرفتــن 
از مــردم و نفهمیــدن حرفشــان، 
ــانه  ــات رس ــی از واجب ــوان خیل عن
را ســیاه نمایــی گذاشــتیم؛ خودمــان 
بــا تعریــف غلــط از نظــام و  رهبــری، 
در مواجــه بــا ســخنان و رفتــار هــای 
ــک  ــات، ی ــن موضوع ــه ای ــر ب ناظ
ــویم  ــوزن رد میش ــوراخ س ــار از س ب
یــک بــار پشــت دروازه مــی مانیــم.  
ــی  ــه اتفاقات ــن ب ــه نپرداخت ــه ک البت
ــه  و در  ــراوان و غیزانی ــون س همچ
ــر خصوصــی ســازی  ــزرگ ت ــاد ب ابع
ــی  ــدم بررس ــواری، و ع ــن خ و زمی
ــوش  ــای آن و گ ــه ه ــل و ریش دالی
ــر از  ــار متأث ــه اقش ــادن ب ــرا نه ف
ــرای  ــر ب ــکل دیگ ــا مش ــا، صده آنه
ــت  ــه و کلی ــراد جامع ــک اف ــک ت ت
ــی  ــاد م ــامی ایج ــز اس ــام عزی نظ

ــد. کن
ــی  ــرف م ــن ح ــط ای ــان فق در پای
ــد  ــریع تر بای ــه س ــه، هرچ ــد ک مان
ــی  ــه انقاب ــدی و روحی ــزم ج ــا ع ب
ــن  ــق، و همچنی ــاز و عمی ــد ب و دی
ــردم و  ــوم م ــی عم ــش آفرین ــا نق ب
ــگان  ــتی نخب ــت و برگش ــاط رف ارتب
ــاز  ــه ب ــا آن هــا،  شــروع ب جامعــه ب
تعریــف رســانه به ویــژه صداوســیما، 
متناســب بــا اهــداف و اصــول کــرد و
 ان شــاءاهلل ضمــن باز تعریــف مفهوم 
رســانه بــا فکــری جدیــد و تخصصی، 
رســانه ملی مــان را از نو بنــا کنیم... .

ــرف  ــش و ح ــور، نق ــه حض ــت ک اس
جامعــه و حاکمیــت در رســانه، دیگر 
ــاهد  ــتند و ش ــک نیس ــل تفکی قاب
هــم افزایــی هســتیم و دیگــر ایــن 
دوگانــه قابــل تعریــف نیســت .
ــات و واژگان  ــن جم ــک ای ــک ت ت
ــاره رســانه ملــی  ــه اینجــا درب ــا ب ت
ــیمای  ــد و صداوس ــی کن ــدق م ص
قواعــد  ایــن  از  هــم  فراگیــر 
مســتثنی نیســت؛ بــا صراحــت بایــد 
گفــت که نمــی دانیــم از صداوســیما 
چــه مــی خواهیــم و طــرز اســتفاده 
چنیــن. هــم  بــه  هــم  را  اش 
ــی  ــن مفهموم ــک تری ــاید نزدی ش
ــم،  ــی داده ای ــانه مل ــه رس ــه ب ک
اســت،  بــوده  عمومــی  روابــط 
ــی  ــه جادوی ــه جعب ــن ک ــی ای یعن
یــک ورودی اصلــی دارد کــه آن 
ــران  ــه گ ــه کاران و توجی را محافظ
ــراه  ــه هم ــی ب ــر دولت ــی و غی دولت
خیــل کســانی کــه از رســانه بویــی 
نبــرده انــد و همچنیــن انقابــی 
نمایــان بــه دســت گرفته انــد و 
ــات  ــی اوق ــم بعض ــتثنا ه ــه اس البت
طرفــی  از  و  شــود؛  مــی  پیــدا 
ــم   ــه آن ه ــی دارد ک ــک خروج ی
ــیه  ــی حاش ــوم و ب ــی مظل مردمان
ــوزه  ــخ ک ــول تاری ــا در ط ــه قالب ک
هــا را بــر ســر آن هــا شکســته انــد؛
دعواهــای  بــه  کــه  مردمــی 
کاری  اصــول  و  اصــاح  سیاســی 
ــض را  ــه تبعی ــی ک ــد، مردم ندارن
دیــده انــد و چیــزی نتوانســته 
انــد بگوینــد، مردمــی کــه بــه 
ــه  ــی ک ــد، مردم ــت ان ــال حقیق دنب
صدایشــان کــم شــنیده شــده 
ــد  ــی خواهن ــه م ــی ک ــت، مردم اس
بــا زبــان خودشــان حــرف بشــنوند، 
ــان  ــب آرم ــوز طال ــه هن ــی ک مردم
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تابوشکنی، گاندو یا داِدستان؟
ــی« بازیگــر  ــه »وحیــد رهبان مصاحب
ــریال  ــد در س ــذاب محم ــش ج نق
ــت.  ــدو« اس ــدای »گان ــر و ص ــر س پ
»حــرف مــردم« »درد مــردم« »نقــد« 
ــی  ــد واژه های ــازی« کلی ــفاف س »ش
هســتند کــه در صحبــت هــای ایــن 
ــود،  ــی ش ــدا م ــوب پی ــر محب بازیگ
کلیــد واژه هایــی کــه همیشــه 
کلیشــه ای بودنــد و در شــعارها 
ــرا  ــا ظاه ــد. ام ــته ان ــرد داش کارب
ــه منصــه  ــه ب ــن دفع ــرار اســت ای ق
ــد  ــه وحی ــند.همانطور ک ــور برس ظه
ــن  ــت، ای ــرده اس ــاره ک ــی اش رهبان
چهــار دهــه ســعی شــده تلویزیــون 
دســت بــه عصــا باشــد و نــه تنهــا به 
مســائل و مشــکات جامعــه نپــردازد 
بلکــه در خیلــی از مــوارد بــه دنبــال 
توجیــه برود.بعــد از حــدود 43ســال 
از انقــاب عزیــز اســامی کــه عــده 
ــانه  ــان رس ــه ج ــد ب ــعی کردن ای س
ملــی مــا ســیمان بریزنــد و هــر روز 
بــه آن آب دهنــد تــا  کوچــک تریــن 
حرکــت رو بــه جلویــی نداشــته 
ــه  ــال و محافظ ــاهد انفع ــد و ش باش
ــه  ــگار ک ــیم، ان ــی اش باش کاری فعل
ــک  ــا پت ــد ب ــد دارن ــده ای قص ع
ــن بتــن را بشــکنند و  تابوشــکنی ای
روح تــازه ای بــه IRIB بدمنــد، البتــه 
در ظاهــر. گانــدو بــا طراحــی تقابــل 
و رفــت و برگشــت هایــی بیــن 
ــن  ــت، و همچنی ــی و امنی دیپلماس
بهــره وری از تــم ژورنالیســتی، قصد 
ــد  ــی بزن ــرف های ــه ح ــت ک داش

که بایــد همــه از شنیدنشــان در قاب 
ــد.  ــی کردن ــب م ــی تعج ــانه مل رس
حــال که پخــش دو ســری از ســریال 
گانــدو تمــام شــده اســت مــی تــوان 
ــه  ــه چ ــنجید ک ــی س ــور کل ــه ط ب
ــدای در  ــت ص ــته اس ــزان توانس می
ــرات  ــد. نظ ــردم باش ــده م ــو مان گل
ــر از  ــدد خب ــای متع ــار نظره و اظه
عــدم تحقــق ایــن هــدف مــی دهــد.
ــل  ــا وص ــه اساس ــن ک ــته از ای گذش
کــردن موضوعــات و مســائل مختلف 
چــه درســت و چــه غلــط بــه فضــای 
امنیتــی صــرْف، در چارچــوب هــای 
کان و در قالــب هایــی کــه بــر پایــه 
ــز  ــچ آورده ای ج ــتند، هی ــر هس هن
ندارد،هیــچ  ســرگرمی  و  تهییــج 
ــو  ــدای در گل ــی از ص ــر ملموس اث
ــتر  ــت؛ بیش ــم نیس ــردم ه ــده م مان
ــه  ــی ب ــه گوی ــت ک ــن اس ــبیه ای ش
ــا  ــد. ام ــی ان ــرت افزای ــال بصی دنب
ــی  ــه خوب ــم ب ــن ه ــی ای ــرا حت چ
ــا جایــی کــه حتــی  محقــق نشــد ت
ــازندگان  ــران س ــم فک ــی از ه بعض
ــد. ــان در آم ــم صدایش ــریال ه س
ــم  ــه را رق ــن نتیج ــی ای ــه عامل چ
زده اســت، ذبــح هنــر در فــرم 
بــه پــای اســتدالل در محتــوا؟
ایــن کــه دیگــر نیــاز بــه تحصیــات 
خــاص و تجربــه هــای جــدی نــدارد، 
از یــک دانــش آمــوز هــم مشــورت 
مــی گرفتیــد، جــواب مــی داد.مگــر 
ــه  ــت!؟مگر ارائ ــدن اس ــه خوان بیانی
می خواهیــد  را  سیاســی  هــادی 
دهیــد!؟ نشــان  مــردم  بــه 

ــه  ــی ک ــای ابتدای ــان روز ه » از هم
خوانــدم،  را  »گانــدو«  فیلمنامــه 
اثــر  ایــن  کــه  متوجــه شــدم 
حــرف مــردم را خواهــد زد و در 
مــورد موفقیــت گانــدو نگــران 
ــدن  ــس از خوان ــودم و پ ــده نب آین
حــرف  می دانســتم  فیلمنامــه 
ایــن ســریال جناحــی نیســت و 
ــت. ــردم اس ــرف م ــا درد و ح صرف
دســتاورد هایی  از  جــدا  ...گانــدو 
ــن  ــده ای ــروع کنن ــته ش ــه داش ک
دربــاره  کــه  اســت  گفتمانــی 
عملکــرد دولــت فعلــی هــم ســریال 
بســازیم حتــی در مــورد مدیــری که 
ــد  ــه پیــش مشــکل داشــته بای هفت
حــرف بزنیــم و ایــن گفتمــان نویــی 
اســت کــه بــا »گاندو« شــروع شــده 
کــه بایــد دربــاره مشــکات شــفاف 
حــرف بزنیــم و اتفاق قشــنگی اســت 
و ماننــد یــک جویبــار کوچکــی 
اســت کــه راه را بــاز می کنــد و 
ــن  ــد همی ــاس می کنن ــردم احس م
کــه حــرف هایشــان در ســریال زده 
میشــود احســاس رضایــت میکننــد.
ــعی  ــی س ــته خیل ــال گذش در 4۰ س
ــانه  ــه رس ــون ک ــم در تلویزی کردی
گســترده و شــاید گســترده ترین 
ــا  ــه عص ــت ب ــت دس ــانه ماس رس
ــه  ــت ک ــاری اس ــن ب ــیم اولی باش
گانــدو بــا هــدف شــفاف ســازی روی 
آنتــن میــرود و ایــن بســتر را فراهم 
ــن  ــن آنت ــع دادن ای ــردن در واق ک
ــه یــک چنیــن قصــه ای جســارت  ب
ــده ای از  ــا گزی ــن ه می خواهد.«ای
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ــاع  ــا اقن ــد ی ــکوت واداری ــه س ــب را ب ــد مخاط می خواهی
کنید؟خــوب اگــر بــا اســتدالل فقــط بــه دنبــال ســاکت کــردن 
ــا  ــه م ــد ک ــریال را برگزیدی ــتر س ــرا بس ــتید چ ــب هس مخاط
بــه دنبــال انــدک اثــری از هنــر باشــیم؟پربیننده تریــن فیلــم 
ــاخته  ــران س ــه ای ــه علی ــم ک ــوودی ه ــای هالی ــریال ه و س
ــا را  ــوز آپ ه ــوب  و کل ــات خ ــام جم ــوال تم ــوند، معم می ش
ــاهد  ــه ش ــد، بلک ــرف نمی کنن ــود ص ــرف خ ــاندن ح ــرای رس ب
صحنــه هــای غیــر قابــل بــاور از ایــران توســط آنهــا هســتیم و 
حتــی بارهــا خــود را در محــل ســوال و اشــتباه قــرار می دهنــد؛ 
امــا در گانــدو هیــچ جایــی بــرای اظهــار نظــر مخالــف وجــود 
نــدارد، حتــی در جلســات محرمانــه بیــن کشــور هــای غربــی 
هــم بــه تــوان و قــدرت الیتناهــی ایــران اعتــراف مــی کننــد!  
ــد و   ــف ان ــام مخال ــا برج ــن ب ــل متق ــا دالی ــه ب ــه هم ــگار ک ان

فقــط چنــد مســئول دولتــی حامــی  اش هســتند!
قبــل از نــوروز 14۰۰ هــم شــاهد فیلــم مســعود ده نمکــی، بــه 
ــت  ــه ران ــود علی ــرار ب ــه ق ــی ک ــم، فیلم ــتان بودی ــام داِدس ن
ــردازد، ــت بپ ــئله عدال ــه مس ــود ب ــرار ب ــد، ق ــض باش و تبعی
کنــد،  بررســی  را  غنــا  و  فقــر  تقابــل  بــود  قــرار 
مــردم  مانــده  گلــو  در  بــود صــدای  قــرار  واقــع  بــه 
باشــد، امــا انــگار ده نمکــی قســم خــورده اســت کــه 
ــازد. ــر« بس ــد ت ــک کام »ب ــی در ی ــم های ــه روز فیل روز ب
خــوش  دل  بایــد  دادســتان  فیلــم  کجــای  بــه 
در  کــه  درشــتی  گل  و  تنــد  هــای  دیالــوگ  کرد،بــه 
شــود؟  نمــی  یافــت  هــم  دانشــجویان  بیانیــه  متــن 
یــا بــه بــازی تصنعــی بازیگــران؟  یــا بــه هزینــه سرســام آوری 
ــه  ــت؟  ب ــرح اس ــن آن مط ــت در تأمی ــود ران ــائبه وج ــه ش ک
مخــدوش کــردن مفاهیــم فقــر و غنــا، عدالتخواهــی و مطالبــه 
گــری؟  بــه تصویرســازی هــای تقلبــی و غیــر واقعــی از جنبــش 
ــریال؟ ــازندگان س ــودن س ــر نب ــد پذی ــه نق ــجویی؟ ب دانش
دانشــجویان آرمــان خــواه و انقابــی بــه واقــع در پــی تحقــق 
ــاید  ــتند، و ش ــت هس ــام و ام ــای ام ــعار ه ــا و ش ــان ه آرم
ــدای  ــردن ص ــد ک ــروه در بلن ــن گ ــرو تری ــت پیش ــد گف بای
ــر  ــتان تصوی ــی در دادس ــا ده نمک ــردم، ام ــده م ــو مان در گل
ــه  ــت ک ــا داده اس ــت ه ــه کاریکاتوریس ــم ب ــر را ه ــن قش ای
ــود و دور ــوب خ ــر مطل ــال تصوی ــه دنب ــی ب ــند، و گوی بکش
از واقعیــت اســت. آقــای ده نمکــی دانشــجویان دغدغــه منــد 
جیــره و مواجــب بگیــر قشــر اشــرافی گــرای ســینما نیســتند 
ــزو  ــم ج ــن ه ــند، ای ــته باش ــما را داش ــب ش ــد تخری ــه قص ک
همــان وظایــف دانشــجویانی اســت کــه در فیلمتــان اسمشــان 

ــد. را آوردی
کــردن  بــاز  بــرای  فیلــم  دو  ایــن  تــاش  مجمــوع  در 
ــور  ــانه کش ــن رس ــری در بزرگتری ــه گ ــد و مطالب ــاب نق ب
و حتــی جهــان، و همچنیــن ضریــب دادن بــه واقعیــت 
هــای جامعــه و فریــاد هــای بــی صــدای مــردم  حــال 
ــت، ــر اس ــل تقدی ــف قاب ــای مختل ــکل ه ــه ش ــدام ب ــر ک ه
ــاز  ــرای ب ــم ب ــا ه ــاش ه ــن ت ــد ای ــی رس ــر م ــه نظ ــا ب ام
ــی  ــانه مل ــای رس ــت و پ ــه کاری از دس ــد محافظ ــردن بن ک
ــا  ــت ه ــن حرک ــا ای ــورت م ــر ص ــا در ه ــد، ام ــه مان ــی نتیج ب
را بــا تمــام معایبشــان مثبــت ارزیابــی مــی کنیــم و امیدواریــم 
ــف  ــای مختل ــب ه ــاخت قال ــرد در  س ــن رویک ــداوم ای ــا ت ب
برنامــه، و همچنیــن تقویــت روحیــه و جــرات مدیــران ســازمان  
ــیم. ــه باش ــی کلم ــای واقع ــه معن ــی، ب ــانه مل ــاهد رس ش
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روابط عمومی حاکمیت

در  بایــد  امــروز  ســیما  و  صــدا 
هــای  برنامــه  تولیــد  خصــوص 
ــاب  ــان انق ــج گفتم ــی و تروی انقاب
ــه  ــود را ارائ ــه خ ــامی، کارنام اس
ــر  ــد و موث دهــد. چنــد برنامــه جدی
در ایــن خصــوص تولیــد شــده 
ــای  ــه ه ــدود برنام ــا مع ــت؟ آی اس
انقابــی ســازمان تقویــت شــده اند؟ 
یــا هــر روز خبــر از مشــکات آنهــا 
بــه گــوش مــی رســد؟ اینهــا همگــی 
ــفانه  ــه متاس ــد ک ــی ده ــان م نش
ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری 
اســامی ایــران خصوصــا در دوره 
ــه کاری  ــرداب محافظ ــه گ ــد ب جدی
ــرده  ــدای نک ــر خ ــه و اگ ــرو رفت ف
ــفانه  ــد متاس ــه یاب ــیر ادام ــن مس ای
از بیــن خواهــد  اعتمــاد مــردم 
امــا مســئولین ســازمان  رفــت. 
ــه  ــد ک ــد بدانن ــیما بای ــدا و س ص
ــکات  ــه از مش ــش از آنک ــردم بی م
و فشــار و وجــود فســاد و بدعهــدی 
هــای داخلــی و خارجــی ناامیــد 
شــوند از الپوشــانی و محافظــه کاری 
ــل  ــیما در مقاب ــدا و س ــازمان ص س
ــه  ــن حجــم گســترده از هجــوم ب ای
ارزش هــا و ســاکت مانــدن ســازمان 
ــوند.  ــی ش ــد م ــل آن ناامی در مقاب

مــردم از انقــاب خســته نمــی 
شــوند بلکــه از دســت انقابــی 
ــوده  ــران فرس ــته، مدی ــای خس ه
ــاب  ــه انق ــده از قافل ــب مان و عق
خســته انــد کــه مصــداق عینــی آن 
ــت  ــازمان اس ــی س ــت کنون مدیری
کــه بــا بازگشــت بــه مدیــران 
دو دهــه قبــل اداره مــی شــود.

مدیرانــی خســته کــه بــه جــای عبور 
از محافظــه کاری هــا و عمــل انقابی، 
ــل  ــورچی عم ــک سانس ــام ی در مق
مــی کننــد و بزرگتریــن راهبردشــان 
ــت و  ــکوت اس ــت و س ــکوت اس س
ــت  ــاید دول ــر ش ــه مگ ــکوت ک س
محتــرم عنایتــی کنــد و اندکــی 
بــار مشــکات مالــی ســازمان صــدا 
ــران  ــه مدی ــود ک ــل ش ــیما ح و س
ــود  ــل خ ــوق عوام ــد حق آن بتوانن
را بدهنــد. غافــل از آنکــه ایــن 
آنتــن  بــا  ســوداگرانه  رویکــرد 
رســانه ملــی هیــچ ثمــری جــز بدتــر 
شــدن وضعیــت مالــی رســانه مالــی 
نداشــته اســت و ایــن حقیقــت 
نیســت. پوشــیده  کســی  بــر 
برخــورد  از  ملــی  رســانه  گویــا 
ــوش  ــی خ ــا برخ ــا ب ــی ه آمریکای
ماجــرای  در  داخلــی  خیــاالن 
ــه  ــا درس نگرفت ــم ه ــام و تحری برج
ــش  ــرد را پی ــان راهب ــه هم ــت ک اس
ــی  ــانه مل ــش رس ــت. نق ــه اس گرفت
در ایجــاد مطالبــه و نظــارت مردمــی 
ــی  ــدر اقتصــاد مقاومت ــت؟ چق چیس
را در زندگــی مــردم فرهنــگ ســازی 
ــی  ــر از کل ــه غی ــت؟ ب ــرده اس ک
گویــی و تکــرار بــی خاصیــت کلمــه 
اقتصــاد مقاومتــی، آیــا توانســته ایم 
معنــای آن را برای شــالیکار شــمالی، 
ماهیگیــر و صیــاد جنوبــی، دامــدار و 
کشــاورز کرمانی و دانشــجو و اســتاد 
دانشــگاه مرکــز نشــین معنــا کنیــم؟ 
چنــد برنامــه بــرای ارائــه کارنامــه و 
ــا  ــه ه ــم کاری وزارتخان ــری ک پیگی
ــش  ــد و پخ ــا تولی ــتانداری ه و اس
ــیما  ــدا و س ــا ص ــد؟ آی ــرده ای ک
ــت  ــر اس ــم پ ــوز ه ــه هن در حالیک
ــتقیم  ــتقیم و غیرمس ــغ مس از تبلی
کاالهــای مصرفــی خارجــی مــی 
ــازی  ــان س ــکان دار جری ــد س توان
اقتصــاد مقاومتــی و حمایــت از تولید 
ــیمایی  ــدا و س ــا ص ــردد؟ آی ــی گ مل
کــه بــا پــول تبلیغــات بانــک 
ــد  ــی توان ــود، م ــی ش ــا اداره م ه

ــده  ــوی ش ــه نح ــروز ب ــه ام زمان
پیــچ  در  انقابی هــا  کــه  اســت 
و  صــدا  کاری  محافظــه  خــم  و 
ســیمایی ها دارنــد قربانــی مــی 
شــوند امــا متاســفانه تغییــرات 
و  ســازمان  مدیــران  گســترده 
ــم  ــوده و ک ــران فرس ــت مدی بازگش
انگیــزه دو دهــه قبــل و اتخــاذ 
رویکــرد محافظــه کارانــه شــدید در 
ســازمان صــدا و ســیما خصوصــا در 
ــای  ــری ه ــت گی ــی جه ــل برخ مقاب
نادرســت در دولــت، کورســوهای 
امیــد بــه اصــاح در ســازمان صــدا 
ــن  ــش داده و ای ــز کاه ــیما را نی و س
ــر  ــک ت ــا نزدی ــه ب ــی رود ک ــم م بی
ــت  ــات ریاس ــام انتخاب ــه ای ــدن ب ش
ــه  ــرد محافظ ــن رویک ــوری ای جمه
ــر  ــه اگ ــود، ک ــدید ش ــه تش کاران
ایــن اتفــاق رخ دهــد ســازمان 
صــدا و ســیما مــردم را از حــق 
ــل  ــات کام ــتن اطاع ــود در داش خ
انتخابــات  در  صحیــح  تحلیــل  و 
کــرد. خواهــد  محــروم  آینــده 
 علــی رغــم توصیــه رهبــری معظــم 
انقــاب بــر تربیــت نســل انقابــی و 
ورود نیروهــای انقابــی بــه ســازمان 
ــازی،  ــه س ــیما و در برنام ــدا و س ص
هیــچ اقــدام موثــری از ایــن حیــث 
ــکل و  ــت و ش ــه اس ــورت نگرفت ص
شــمایل آنتــن صــدا و ســیما رنــگ 
ــه خــود  ــدی ب ــی جدی ــوی انقاب و ب
ــی  ــر از چندگاه ــت و ه ــده اس ندی
خبرهایــی از گــوش و کنــار در بــاب 
ــا برخــورد هــای ســلبی  ــی ی تعطیل
برخــی از معــدود مدیــران و برنامــه 
هــای انقابــی ســازمان شــنیده 
ــر و  ــه عناص ــد ک ــود. بمان ــی ش م
ــر  ــر روز ب ــئله دار ه ــان مس مجری
روی آنتــن مقــدس ســازمان جــوالن 
زندگــی  ســبک  و  دهنــد  مــی 
ــای  ــا ارزش ه ــب ب ــای نامتناس ه
ــه  ــترش داده و جامع ــی را گس انقاب
را در انبــوه مشــکات و مســائل 
ــد. ــی کنن ــر م ــور تخدی ــم کش مه
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آن هــم منافــع حاکمــان، نــه منافــع 
حکومــت چــرا کــه منافــع حکومــت 
در نــگاه کان در گــرو بــرآوردن 
ــوق  ــاق حق ــردم و احق ــای م نیازه
آنهاســت. اگــر اقشــار ضعیــف ایــن 
جامعــه بــه قــول رهبــر معظــم 
ــر  ــد، مقص ــون ندارن ــاب، تریب انق
کیســت؟ کــدام نهــاد بایــد تریبــون 
اقشــار مســتعضف و محــروم جامعــه 
ــردم از  ــوده م ــات ت ــد؟ مطالب باش
ــووالن  ــت مس ــت و بازخواس حکوم
و حاکمــان از ســوی کــدام دســتگاه 
بایــد پیگیــری شــود؟ از جملــه 
ــیما ــوالن صداوس ــه مس ــی ک موانع
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــان می کنن بی
ــت  ــی  و ‘رعای ــیاه نمای ــز از س ‘پرهی
ــن  ــئله ای ــا مس ــام ‘  ام ــح نظ مصال
اســت کــه انتقــال مشــکات مــردم 
برخــاف  کشــور  مســوالن  بــه 
ــاف  ــا خ ــت ی ــام اس ــت نظ مصلح
مصلحــت مســوالن بــی کفایــت 
ــورت  ــردم در ص ــاد م ــت؟ اعتم اس
مشــاهده پیگیــری مطالبشــان از 
مســوالن حکومتــی حفــظ می شــود 
ــه آن  ــی اعتنایــی ب ــا در صــورت ب ی
هــا؟ در اســام، برعکــس آن توصیــه 
شــده اســت . مگــر در نامــه 53 نهج 
ــم  ــه را نخواندی ــن جمل ــه ای الباغ
کــه فرمــود: »هیــج امتــی بــه پاکــی 
نرســید مگــر ایــن کــه حــق ضعفــا 
ــت  ــا صراح ــدرت را ب ــان ق از صاحب
شــود.« گرفتــه  کام  روانــی  و 
سیاســت  کار  محافظــه  دیــدگاه 
گــذاران صــدا وســیما، نتیجــه ایــن 
ــکات  ــکاس مش ــدم انع ــدگاه، ع دی
عمــده مــردم و شــانه خالــی کــردن 
ــون  ــک تریب ــم ی ــئولیت عظی از مس
ــه  ــز ب ــن ج ــت. بنابرای ــی اس عموم

ــاد  ــد اقتص ــرد ض ــر عملک در براب
مقاومتــی در بانــک هــا برنامه ســازی 
کنــد؟ و آیــا اساســا ایــن برنامــه هــا 
موثــر خواهنــد بــود؟ صــدا و ســیما 
بایــد تریبــون مــردم بــرای مطالبــه 
ــون  ــه تریب ــد؛ ن ــت باش از حاکمی
ــفانه  ــی. متاس ــه کش ــه و مال توجی
نــگاه بــه مــردم در ایــن صدا وســیما 
ــزاری اســت . ــه پاییــن و اب ــاال ب از ب
ــه  ــدود ب ــا مح ــردم ی ــور م  حض
برنامــه هــا در حــد تماشــاچیان 
محتــاج ارشــاد و هدایــت اســت و یا 
در حــد مصاحبــه شــوندگان کلیشــه 
ــکات  ــه مش ــور اول هم ای. در حض
بــه خصلــت هــای فــردی و مســایل 
ــل  ــردد و ح ــی گ ــاز م ــخصی ب ش
معضــات اجتماعــی در گــرو اصــاح 
ایــن خصلــت هاســت. امــا در حضور 
ــده  ــن ش ــل تعیی ــی از قب دوم مطالب
ــان مصاحبــه شــوندگان جــاری  برزب
ــر  ــد ب ــدی باش ــا تایی ــود ت ــی ش م
ــع  ــع مواض ــانه و در واق ــع رس مواض
دولــت هــا، گویــی کــه مــردم، ابــراز 
ــر  ــی دیگ ــا و برخ ــت ه ــده دول عقی
ــتند ،  ــت هس ــای حکوم ــش ه از بخ
ــا عمــل  هــر چنــد همیــن عقایــد ب
و رفتــار حاکمــان در تعــارض باشــد! 
در ایــام انتخابــات و راه پیمایــی هــا، 
ــد در  ــه بای ــتند ک ــردم هس ــن م ای
جــواب ســوال خبرنــگاران بگوینــد: 
حتمــا در انتخابــات شــرکت خواهــم 
هــر  وظیفــه  باالخــره  و  کــرد 
ــد. ــرکت کن ــه ش ــت ک ــی اس ایران

 

ــان و  ــه حاکم ــگاه از وظیف ــا هیچ ام
ــود،  ــی ش ــوال نم ــردم س ــوق م حق
مگــر قــرار نیســت صداوســیما 
ــان  ــا حاکم ــردم ب ــال م ــه اتص حلق
و نخبــگان باشــد و مگــر مــی شــود 
ــد؟  ــه باش ــک طرف ــاط، ی ــن ارتب ای
فقــط در راســتای منافــع حاکمــان؟

ــزاری و کلیشــه ای مــردم  ــر اب تصوی
ــیما  ــد و صداوس ــی دهن ــت نم رضای
ــی و  ــاد تدافع ــک نه ــه ی ــل ب در عم
ــا و  ــت ه ــات از دول ــده اتهام زداین
ــل مــی  برخــی ارکان حکومــت تبدی
ــر  ــرایطی دیگ ــن ش ــود در چنی ش
ــدارد.  ــا ن ــتراتژی معن ــن اس تدوی
ــه  ــت رو ب ــای حرک ــه ج ــه ب ــرا ک چ
ــاع از  ــه دف ــد ب ــده بای ــو و آین جل
وضــع موجــود اندیشــید. حــال 
ــا و  ــی ه ــه کوتاه ــن ب ــه پرداخت آنک
کاســتی هــای موجــود اثــر تبلیغــات 
ــبکه  ــام و ش ــد نظ ــای ض ــانه ه رس
ــادی  ــد زی ــا ح ــی را ت ــای اجتماع ه
ــانی  ــرد. الپوش ــد ک ــی خواه خنث
هــر خطــا و اشــتباه بهانــه ای بــرای 
ــف اصــل نظــام  ــران مخال هوچــی گ
ــاع از  ــن دف ــم می کند.بهتری را فراه
ــای  ــف ه ــان دادن ضع ــت نش حکوم
آن و معرفــی مقصــران واقعــی اســت 
ــیما  ــی صداوس ــرد فعل ــا رویک ــه ب ک
ــت  ــدارد و سیاس ــی ن ــچ همخوان هی
گــذاران و بــه ویژه ریاســت ســازمان 
صداوســیما بایــد فــارغ از دیــد 
ــت  ــاختار حکوم ــه کاری، س محافظ
و فضــای اجتمــاع را رصدکننــد و 
ــند  ــی باش ــمان تیزبین ــون چش چ
کــه از معرفــی آفــات و موریانــه هــا 
ــیر  ــم مس ــد. امیدواری ــغ نکنن دری
ــرعت  ــه س ــی ب ــانه مل ــی رس فعل
ــانه  ــئوالن رس ــردد و مس ــاح گ اص
ملــی قــدر اعتمــاد رهبرمعظــم 
ــی  ــا کار انقاب ــد و ب ــاب را بدانن انق
و میــدان دادن بــه عناصــر انقابــی و 
دلســوز، اعتمــاد مــردم را بــه رســانه 
و  فشــارها  از  و  برگرداننــد  ملــی 
تنگناهــای مالــی خناثــان و سیاســت 

ــند. ــازان نهراس ب

12 ضریب  کارگروه فرهنگ و رسانه
بسیج دانشجویی امیرکبیر



رسانه محافظه کار، آیینه کوژ جامعه
علیرضا مافی / کارشناسی هوافضا / عضوکارگروه فرهنگ و رسانه بسیج امیرکبیر

و نپرداختــن بــه برخــی اخبــار 
و رویدادهــا نیســت، بلکــه یــک 
ــیعی  ــبی و وس ــا نس ــوم کام مفه
اســت کــه در برخــی مــوارد، ارائــه و 
شــیوه نادرســت خبــر هــم می توانــد 
ــمرده  ــه کاری ش ــق محافظ از مصادی
شــود. یعنــی یــک رســانه می توانــد 
بــه یــک موضــوع بپردازیــد ولیکــن 
بــاز هــم دچــار  محافظــه کاری 
شــود؛ در نتیجــه  محافظــه کاری 
ــا  ــن ی ــای پرداخت ــه معن ــا ب را صرف
نپرداختــن بــه یــک موضــوع ندانیــد 
ــز  ــز حائ ــن نی ــیوه پرداخت ــه ش بلک
ــر. اهمیــت اســت و چــه بســا مهم ت
ــن  ــیوه پرداخت ــال ش ــور مث ــه ط ب
ــانه های  ــب رس ــیما و غال ــدا و س ص
ــه تصویری از  داخلــی را در زمینه ارائ
افــکار و ســخنرانی های رهبــری را در 
نظــر داشــته باشــید؛  شــاید در یــک 
تحلیــل ســطحی، ایــن امــر خــارج از 
بحــث بــه نظــر بیایــد و یــا بــا خــود 
بگوییــد کــه ایــن چــه ارتباطــی بــه 
ــن  ــه کاری دارد؛ در ای ــث  محافظ بح
ــه  ــن نکت ــه ای ــتی ب ــه بایس زمین
ــه کاری  ــه  محافظ ــت ک ــه داش توج
ــع  ــارض مناف ــه ای از تع ــا نتیج تنه
ــانه  ــل رس ــت اندرکار و اه ــراد دس اف
نیســت بلکــه علــل مختلفــی چــون 
ــه  ــبت ب ــی نس ــدم درک تخصص ع
منجــر  می توانــد  نیــز  مســائل 
محافظــه  زمیــن   در  بــازی  بــه 
زمینــه  همیــن  در  شــود.  کاری 
نســبت  رســانه ها  تصویرســازی 
بــه رهبــری، مشــاهده می شــود 
بارهــا  و  بارهــا  رســانه ها  کــه 
را پخــش  ایشــان  ســخنرانی های 

می کننــد یــا حتــی گزیــده ای از 
ــان در  ــای ایش ــخنان و فرموده ه س
ــش  ــف را پوش ــای مختل موضوعات ه
می دهنــد و نــه تنهــا یکبــار و دوبــار 
ــش  ــاد نمای ــات زی ــه دفع ــه ب بلک
ــت  ــا کمی ــا ب ــه م ــد، البت می دهن
ایــن کارهــا مشــکلی نداریــم بلکــه 
ــراد  ــن اف ــرد ای ــیوه عملک ــا ش ب
ــه  ــبت ب ــان نس ــدم درک ایش و ع
ــه  ــی ب ــم؛ یعن ــات کار داری موضوع
ــن و  ــرد اولی ــن عملک ــما ای ــر ش نظ
ــه  ــن زمین ــدام در ای ــاده ترین اق س
نیســت؟! آیــا تمــام ســخنان، افــکار 
ــه  و خــط فکــری رهبــری محــدود ب
ایــن کارهــا اســت؟ ارائــه گزیــده ای 
ــمایلی  ــا ش ــری، ب ــخنان رهب از س
اســت؟! مســئله  تمــام  زیبــا 
بــرای مثــال مشــاهده می کنیــد کــه 
رهبــری در یــک مســئله بــه روش ها 
و در مناســبت های مختلــف صحبــت 
می کننــد و نســبت بــه اهمیــت ایــن 
موضوعــات اشــاره هایی دارنــد، مثــا 
فرهنــگ مطالعــه و کتاب خوانــی، 
کنش گرایانــه  فعالیــت  و  کنتــرل 
ــی  در عرصــه فضــای مجــازی و خیل
کشــور؛  در  دیگــر  موضوعــات 
رســانه ها شــاید تــا بــه امــروز 
بســیار بســیار بــه آن پرداختــه 
ــا حتــی از نظــر ظاهــری و  باشــند ی
زیبایــی کارهــای خوبــی هــم صورت 
ــرر  ــش مک ــی پخ ــد ول ــه باش گرفت
ــه  ــک زمین ــری در ی ــخنان رهب س
ــان  ــرای مخاطب ــا ب ــخص یقین مش
پــس از مدتــی یــک امــر نــه چندان 
ــت  ــد و حال ــد ش ــی خواه ــم تلق مه
روزمرگــی بــه خــود می گیــرد، زیــرا 
ــل،  ــدون تحلی ــر را ب ــک ام ــر ی اگ

ــه  ــان ک ــگاران و دستیارانش » خبرن
ــق  ــه و مناط ــای خصمان در محیط ه
می کننــد،  فعالیــت  خطــر  پــر 
داشــتن  نگــه  آگاه  مخاطــرات 
مــردم را بــه جــان می خرنــد.« 
]خبرنــگاری بحران - حســن قربانی[

ــرات  ــن مخاط ــما ای ــر ش ــه نظ ب
ــط  ــم توس ــن مه ــر ای ــت؟ اگ چیس
درســتی  بــه  دســت اندرکاران 
ــاری دارد؟  ــه آث ــود چ ــام نش انج
و  مــردم  مخیلــه  و  ذهــن  اگــر 
تغذیــه  درســتی  بــه  مخاطــب 
بــه  را  عوارضــی  چــه  نشــود 
.  .  . و  داشــت؟  خواهــد  دنبــال 
یــک رســانه بنابــر رســالت آگاهــی 
بخشــی و آگاه نگــه داشــتن مــردم، 
مســتلزم ایــن امــر اســت کــه 
بــه تمــام چالش هــا و بحران هــا 
بــا جنــس  و ســطوح مختلــف و 
ــت و  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــاوت، ب متف
ــی های  ــه بررس ــوع، ب ــگاه موض جای
رســانه ای  و  بپــردازد  گوناگــون 
ــن   ــه ای ــد؛ البت ــور باش ــت مح عدال
ــای  ــه معن ــودن ب ــور ب ــت مح عدال
ســطوح  تمامــی  یکســان نگری 
ــنجش  ــای س ــه معن ــه ب نیســت بلک
ــن  ــر و پرداخت ــک خب ــتگی ی شایس
متناســب بــا اهمیــت آن هــم اســت.
یادداشــت  ایــن  شــروع  در 
مثالــی،  در  می خواهــم 
کاری  محافظــه  از   آشــنایی زدایی 
داشــته باشــیم و در نهایــت ببینیــم 
ــی را  ــه عوارض ــه چ ــن عارض ــه ای ک
بــا خــود بــه همــراه خواهــد داشــت.
ــی  ــه موضوع ــروع ب ــد در ش بگذاری
ــور از  ــم؛ منظ ــته باش ــاره  داش اش
محافظــه کاری صرفــا عــدم پوشــش 
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ــا  ــی ب ــری، حت ــی و ژرف نگ بررس
ــه  ــوب ب ــی خ ــری خیل ــر بص ظواه
ــت  ــد، اهمی ــش کنی ــات بازبخ دفع
داد.  خواهــد  دســت  از  را  خــود 
ــرا  ــه چ ــل ک ــی تحلی ــغ از اندک دری
رهبــری آنقــدر بــه ایــن موضوعــات 
می پردازنــد و دلیلــش چیســت؟ 
ــا اصــا چــرا بایــد در ایــن برهــه  ی

ــوند؟ ــرح ش مط
زمــان  چــه  مثــال  بــرای  یــا 
کــه  اســت  شــده  مشــاهده 
رســانه ها و علی الخصــوص صــداو 
و  شــکیبایی  زمینــه  در  ســیما، 
مواجــه  در  رهبــری  ســعه صدر 
ــه  ــخن ب ــرات س ــادات و نظ ــا انتق ب
ــه  ــی ک ــد؟! موضوع ــان آورده ان می
ایشــان  ماقات کننــدگان  اکثــر 
مــن جملــه همیــن قشــر دانشــجو، 
کــه  اســت  مــواردی  اولیــن  از 
نســبت بــه خصائــل رهبــری بازگــو 
رســانه های  یعنــی  می کننــد. 
کشــور و در رأس آنهــا صــدا و ســیما 
ــت و  ــازی درس ــای تصویرس ــه ج ب
حقیقــی از ایشــان، بــه جــای اینکــه 
وی را فــردی بردبــار، صبــور و شــنوا 
نســبت بــه مشــکات و دغدغه هــای 
ــش  ــردم نمای ــف م ــرهای مختل قش
ــه  ــوارد ب ــی م ــد، وی را در برخ ده
کــه  می دهــد  نمایــش  گونــه ای 
ــخنرانی  ــه س ــه ب ــط عاق ــا فق گوی
در زمینه هــای مختلــف و بــه دور 
آینده نگــری  و  عاقبت اندیشــی  از 

ــد. دارن
ــد  ــی کنی ــش بین ــود پی ــال خ ح
کــه چنیــن رســانه ای بــا ایــن 
شــیوه عملکــرد خــود -کــه در 
ــوارد  ــی از م ــه یک ــا ب ــا صرف اینج
مهــم آن پرداختــه شــد- چــه قــدر 
ــته،  ــا ناخواس ــته ی ــد خواس می توان
ــک  ــی ی ــول اساس ــف اص در تحری
فرهنــگ و یــک جامعــه متأثــر 
ــری  ــدر رهب ــر چق ــال ه ــد. ح باش
ــم و  ــخنان مه ــور س ــگان کش و نخب
نغــزی بــه زبــان آورنــد، او می توانــد 
ــت  ــه دار طلع ــه آیین ــای اینک ــه ج ب
ــان  ــاف جری ــد، در خ ــه باش جامع
کننــد.  حرکــت  خواســته ها  و 
ــی  ــی خنث ــه نوع ــرد ب ــن عملک ای
ــت؛  ــی اس ــای اساس ــازی رکن ه س
ــواره  ــه هم ــوژ ک ــه ک ــون آین همچ
ــی ای  ــر حقیق ــازی و غی ــر مج تصوی

می دهــد.  نمایــش  را 
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آنقدر که 
پا برهنه ها  
به رادیو و 
تلویزیون 
حق دارند ، 
ما نداریم. 

» مــن نظــری بــه دیگــران نــدارم، راجــع بــه خــودم مــی گویــم از ایــن وضــع رادیو-تلویزیــون خوشــم نمــی آیــد. 
واقــع آن اســت کــه آنقــدر کــه پــا برهنــه هــا  بــه رادیــو و تلویزیــون حــق دارنــد ، مــا نداریــم. ایــن یــک واقعیــت 
اســت و تعــارف نیســت؛ واقــع ایــن اســت کــه آن هــا ایــن نظــام را درســت کــرده انــد و ایــن نهضــت را بــه وجــود 
آورده انــد؛ همیــن جمعیــت هســتند کــه پیــروزی هــا را بــه دســت آوردنــد؛ از قشــر بــاال کســی در ایــن  مســئله 
حقــی  نــدارد. البتــه مــا هــم در اصــل مطلــب شــرکت داشــته ایــم، امــا حــق بــا آن هاســت. مــن مــدت هاســت کــه 
وقتــی میبینــم رادیو-تلویزیــون را هــر وقتــی بــازش مــی کنــم از مــن اســم مــی بــرد، خوشــم نمــی آیــد. مــا بایــد 
بــه مــردم ارزش بدهیــم، اســتقال دهیــم و خودمــان کنــار بایســتیم و روی خیــر و شــر کارهــا نظــارت کنیــم. ولــی 
اینکــه تمــام کارهــا دســت مــا باشــد، رادیو-تلویزیــون دســت ماهــا باشــد، امــاآن بیچــاره هــا کــه کار مــی کننــد 
هیــچ چیــز دستشــان نباشــد، ولــی مــا کــه هیــچ کاره هســتیم دســت مــا باشــد، بــه نظــر مــن ایــن صحیــح نیســت. 
مــن گفتــه ام کــه آن چیزهایــی کــه مربــوط بــه مــن اســت گفتــه نشــود، مــن بــا آقایــان کاری ندارم.البتــه در بعضــی 
مــواردی کــه الزم مــی شــود چیــزی گفتــه شــود- کــه آن هــم بــا تشــخیص  خــود مــن اســت- در رادیــو گفتــه یــا در 
تلویزیــون ]نشــان داده[شــود مضایقــه ندارم،مثــا عیــد فطــر، عیــد قربــان، تنفیــذ رئیــس جمهــور، ایــن هــا مســائلی 
اســت، امــا مابقــی، مثــل ماقــات امــروز مــن بــا شــما کــه باهــم صحبــت مــی کنیــم، ایــن دیگــر در رادیو-تلویزیــون 
گفتــن نــدارد کــه رادیــو بگویــد، تلویزیــون بگویــد، رادیــو چنــد دفعــه، تلویزیــون چنــد دفعــه، ایــن کارهــا مــردم را 
خســته مــی کنــد هیــچ محتــوا هــم نــدارد. مــن و شــما صحبــت مــی کنیــم و همینطــور دیگــران؛ یعنــی دیگــران بــا 
مــن صحبــت مــی کننــد، آن هــا را مــن قطــع مــی کنــم؛ و همینطــور آن چیــز هایــی کــه االن در تلویزیــون موجــود 
ــد، آن را برداریــد و اگــر کســی از شــما   اســت؛ مثــا اول خبــر کــه میخواهــد شــروع کنــد عکــس مــرا مــی گذارن

ســوال کــرد بگوییــد فانــی گفتــه اســت.«
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