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محمد هاشمی در گفتوگو با «ایران»:

َگپ روز

صدا و سیما نقد نمیکند
تخریب میکند

محمد هاشــمی ،رئیس اسبق ســازمان صدا و سیما
هــم مانند خیلی از منتقدان این رســانه ،برنامههای
جام جم را یکی از زیرساختهای اعتراضات اخیر میداند .او در گفتوگو با
«ایران» توضیح میدهد که صدا و ســیما در شناخت و بیان مشکالت کشور
خوب عمل نکرده است.
٭٭٭
بســیاری از منتقــدان عملکــرد صدا و ســیما ،این
رســانه و برنامههایــش در طول ســالهای اخیر را
یکــی از زیرســاختهای اصلی اعتراضــات اخیر
میدانند .شما هم با این نظر موافق هستید؟
آن طور که از ظاهر ناآرامیهای اخیر میشــد
برداشــت کــرد ،دلیــل ایــن حرکــت نارضایتی از
وضعیت اقتصادی کشور بود .وقتی به عقبه این
حرکــت نگاه کنیم و اینکه چــه جریانی در داخل
زمینه این حرکت را با شعارها و مطالبی که بیان میکرد مهیا کرده بود ،نقش
صدا و ســیما بهتر روشن میشــود .آنچه که در صدا و سیما انجام میشود ،در
واقع نقد دولت و یک جریان سیاســی نیســت ،بلکه تخریب آن اســت .در نقد
ارزیابــی عملکــرد و مجموع کارنامههــای مثبت و منفی مالک قــرار میگیرند
امــا آنچه که صدا و ســیما انجام میدهد ،تکیه و تأکید بــر ناکارآمدیها و البته
برجســته کردن مشکالت کشور اســت .منتها توجه ندارند که مردم و قشری که
معترض بودند ،عموماً فرقی بین دولت و بقیه ارکان نظام نمیگذارند و همه
چیــز را نظــام میدانند .به همیــن دلیل هم دیدیــم که خیلی زود شــعارها از
مخالفت با دولت به سمت کلیت نظام چرخید.
شــما در همین چنــد روز اگــر برنامههای صــدا و ســیما را دیدهاید و آنهــا را رصد
کردهاید ،چه برداشتی از خط و مسیر این برنامهها دارید؟
مــن خیلــی زیــاد برنامههــا را ندیــدم امــا آنچه کــه مــن میدیدم ،بیشــتر
برنامههای حمایتی علیه این ناآرامیها بود که از مردم و کارشناسان علیه این
اتفاقــات گزارشها و صحبتهایی پخش میشــد و در خیلــی از این برنامهها
هم ریشه این اتفاقات صرفاً به خارج از کشور مربوط دانسته میشد.
خب چه ارزیابی از این رویکرد دارید؟
چند مســأله در این میان وجود دارد .یکی اینکــه طرف دیگر این نا آرامیها
یعنی موضع معترضان و حرف آنها از یکی دو روز اول نادیده گرفته شد .خب
این میتواند معترضان اخیر را بیشتر از قبل عصبانی و ناامید کند .چون به هر
حــال با خود فکر میکنند تا همین دیروز صدا و ســیما و رســانههای دیگری که
خــط مخالفت با دولت دارند ،تمام تمرکز خود را بر بیان مشــکالت اقتصادی
گذاشته بودند و مدعی بودند که صدای مردم هستند و یک باره تمام معترضان
را آمدند به بیگانگان نســبت دادند ،این تناقض است .من نمیخواهم بگویم
در میان معترضان مرتبطین با معاندان نظام وجود نداشت اما کل معترضان
این افراد نبودند .نکته بعدی این اســت که صدا و ســیما باز هم آمد تمام بار را
به دوش دولت انداخت و دولت را مســئول همه مشــکالت کشور معرفی کرد.
در حالی که میدانیم به هیچ عنوان چنین نیســت .مثالً خود صدا و سیما تا به
امروز حتی یک گزارش ساده هم درباره عملکرد مالی خود به هیچ دستگاهی
نداده است و هیچ جایی از آن حساب کشی نکرده.

ســـــــیاســی
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«ایران» از عملکرد یک هفته اخیر «جام جم» گزارش می دهد

تریبون یک طرفه «صدا و سیما» به روایت آمار
احسان بداغی

اعتراضات روزهــای اخیر آنقدرها هم
برخــی چشــمها را بــه روی واقعیــت
بــاز نکــرد؛ یــک نمونــهاش صــدا و
سیماســت .رســانهای کــه در تمــام
ایــن روزها تریبــون خود را بــه صورت
کامــاً نامتعادل در اختیــار منتقدان و
مخالفــان دولت قرار داده بود .این اما
در جام جم روش جدیدی نیست.
در دو دهه اخیر بزرگترین رســانه
کشــور چهار رئیــس را تجربــه کرده که
همگــی بــر همیــن راه رفتهانــد .ایــن
چند روز اخیر هم که کشور اعتراضاتی
بعضاً خشــن را تجربه کرد هم مســیر
صدا و ســیما بــا تغییری مواجه نشــد.
حــاال خیلیها هســتند که جــام جم را
هــم در جمــع مقصریــن اعتراضــات
اخیــر بــه شــمار میآورنــد .اســتدالل
منتقــدان عمومــاً ناظــر بــه ســه محور
اســت؛ نــدادن تریبــون عادالنــه بــه
همــه گرایشهــا ،حمایــت یــا انتقــاد
از دولتهــای مختلــف بــا توجــه بــه
گرایشهــای سیاســی ایــن دولتهــا و
نهایتــاً انداختــن تمــام بــار مطالبــات
و شــرایط کشــور بــه دوش دولت .ســه
محــوری کــه در یک هفته گذشــته هم
همچنــان پررنگتریــن تأثیــر را در
خــط خبــری و رســانهای صدا و ســیما
داشتند.
اگــر بخواهیــم موضــوع را بــا عــدد
و رقــم شــرح دهیــم ،میتوانیــم بــه
 30میهمان صدا و سیما در یک هفته
اخیر در برنامههای گفتوگومحور این
رســانه اشــاره کنیــم 30 .میهمانــی که
 20نفــر از آنهــا گرایــش اصولگــرای
منتقــد دولــت را داشــتند .در میــان
 10نفــر باقــی مانــده هــم یــک منتقد
غیراصولگــرای دولــت و یــک مدیــر
عالیرتبه قوه قضائیه دیده میشوند.
ســهم اصالحطلبــان حامی دولت
در میان این افراد  3نفر و اصولگرایان
حامــی دولــت هــم  2نفــر اســت و از

مقامــات دولتی هــم ایــن محمدباقر
نوبخــت بــوده کــه یــک بــار در برنامه
گفتوگــوی ویــژه خبــری شــبکه دو
حاضــر شــد .البتــه بایــد ایــن را هــم
اضافــه کرد که از ایــن تعداد  2نفر هم
میهمــان خارجــی برنامههــای صدا و
ســیما بودهاند .به ایــن ترتیب از میان
 30چهــرهای کــه بــه نحــوی در ایــن
روزها در صدا و ســیما تریبون گرفتند،
تنهــا  6نفر حامی دولــت از دو جریان
اصالحطلــب و اصولگرا حاضر بودند؛
یعنــی تنهــا  20درصــد میهمانــان.
آن هــم در شــرایطی کــه بیــش از
66درصــد ایــن افــراد از جریــان
اصولگــرای منتقــد و مخالــف دولــت
بودنــد و درصــد کل منتقــدان و
مخالفــان دولت در این برنامهها عدد
 70درصد را نشان میدهد.
اما این تازه اول محاســبات عددی
مــا بــرای فهــم رویکرد صــدا و ســیما
در روزهــای اعتراضــات اســت .ماجرا
جایــی جدیتر میشــود کــه بدانیم از
میــان  6موافق دولت در این برنامهها
تنها ســه نفــر امکان شــرکت حضوری
در برنامههــا را داشــتند؛ محمدباقــر
نوبخــت در گفتوگــوی ویــژه خبــری
شــبکه دو ،محدثی گیلوایــی در برنامه
زاویه شبکه چهار و مصطفی کواکبیان
در برنامــه متن و حاشــیه شــبکه ســه.
ســه نفر دیگر همگی میهمانان تلفنی
برنامههای صدا و سیما بودند.
ایــن رقمهــا امــا بــرای منتقــدان
و مخالفان دولت کامالً متفاوت است؛
 17نفر از اصولگرایان منتقد و مخالف
دولــت امــکان شــرکت حضــوری در
برنامههــای صدا و ســیما پیدا کردند و
چهار نفر از طیف منتقدان و مخالفان
دولت هم تلفنی یا به وسیله اسکایپ
در ایــن برنامههــا مشــارکت کردند .بر
این اساس درصدبندی عملکرد صدا
و ســیما این گونه خواهد بود؛ در حالی
کــه موافقــان دولــت تنهــا  15درصــد
موقعیتهــای شــرکت حضــوری در
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خبر
شیوه شرکت در برنامه

گرایش میهمان

مصطفی خوش چشم

حضوری

اصولگرا-منتقد دولت

 11دی

علی علیزاده

از طریق اسکایپ

چپ-منتقد دولت

 14دی

حمیدرضا مقدم فر

حضوری

اصولگرا-منتقد دولت

 15دی

 11دی
 8دی

 14دی

 14دی

میهمان

احمد توکلی

وحید جلیلی

عزت اهلل ضرغامی

حضوری

حضوری

حضوری

حضوری

حسین نقوی حسینی
مرتضی نبوی

 13دی

تلفنی

رضا سراج

 13دی

 13دی

حضوری

 13دی

 14دی

شبکه افق  14دی

مهدی برومندی

تلفنی

محمدباقر نوبخت

حضوری

تلفنی

تلفنی

حضوری

حضوری

محمدعلی وکیلی

تلفنی

اسکات بنت

از طریق اسکایپ

نادر طالب زاده

حضوری

عصر

شبکه افق  14دی

مایکل مانوف

ثریا

شبکه یک  13دی

مسعود کارگر

گفت و گوی 18:30

شبکه خبر  14دی

علیرضا آل داوود

حضوری

روی خط خبر

شبکه خبر  13دی

حسن عابدینی

حضوری

ثریا

ثریا

گفت و گوی 18:30
پیش رو
زاویه

زاویه

متن و حاشیه

شبکه یک  13دی

شبکه یک  13دی

شبکه خبر  14دی

شبکه چهار  13دی

شبکه چهار  13دی
شبکه سه  12دی

برنامههــای صــدا و ســیما را در اختیار
داشــتند ،مدیران جام جم بیش از 80
درصــد موقعیتهــا را در ایــن زمینــه
بــه اصولگرایــان منتقــد یــا مخالــف

اصولگرا-موافق دولت
اعتدالی-عضو دولت

اصولگرا-منتقد دولت

اصولگرا-منتقد دولت

اصالحطلب-حامی دولت
اصولگرا-منتقد دولت
میهمان خارجی-چپ

از طریق اسکایپ
حضوری

اصولگرا-منتقد دولت
اصولگرا-منتقد دولت

مسعود ده نمکی

حضوری

محمد دالوری

حضوری
تلفنی

ابراهیم فیاض

حضوری

حسن محدثی گیلوایی

حضوری

هادی صادقی

مصطفی کواکبیان

دولــت اختصــاص دادند .این دســت
محاســبات را میتــوان خیلــی بیشــتر
از ایــن ادامه داد .اما تــا همین جا هم
مشــخص میشــود که وقتی منتقدان

ëëحســامالدین آشــنا ،مشاور
رئیــس جمهــوری در توئیتــی
سرخط
نوشت :مشکل در حوزه افکار
عمومی ،عــدم اعتمــاد کافی
به ســخنگویان رسمی و رسانه
ملی ،بــی نظمــی رســانهای و
عدم وحدت منابع خبر رســانی رســمی اســت .کشــور
از ایــن گردنــه هم عبور خواهــد کرد امــا راه حل واقعی
تغییر روند خبررســانی رســمی و بازپس گیــری فضای
خبــری از برخــی کانالهــای تلگرامــی و«منــو وتــو»
و«بیبیسی»است .آشنا همچنین گزارش بیبیسی
فارســی دربــاره حمله هکرهــای ایرانی به حســابهای
کاربــری وی را تکذیــب و در عیــن حــال تأکیــد کــرد که
ما چیــزی بــرای پنهان کــردن از حاکمیت کشــور خود
نداریم«/.ایران»
ëëامانوئل مکرون ،رئیس جمهوری فرانسه هشدار داد
که لحن بیانیهها و اظهاراتی که از سوی امریکا ،اسرائیل

اصولگرا-منتقد دولت

افسر سابق پنتاگون

حسن عابدینی

شبکه چهار  10دی

اصولگرا-منتقد دولت

اصولگرا-موافق دولت

رضا سراج

شبکه افق  14دی

اصولگرا-منتقد دولت

اصولگرا-منتقد دولت

محمدرضا خوشرو

 14دی احمد امیرآبادی فراهانی
 14دی

اصولگرا-منتقد دولت

حضوری

کاظم جاللی

 9دی

اصولگرا-منتقد دولت

اصولگرا-منتقد دولت

مهدی فضایلی

 13دی

اصولگرا-منتقد دولت

حضوری
حضوری

اصولگرا-منتقد دولت
اصولگرا-منتقد دولت
اصولگرا-منتقد دولت
اصولگرا-منتقد دولت

اصولگرا-منتقد دولت
معاون فرهنگی قوه
قضائیه
اصالح طلب-حامی دولت
اصالحطلب-حامی دولت

صدا و سیما از یک طرفه بودن تریبون
این رســانه که عنوان «ملی» هم برای
خــود قائــل اســت صحبــت میکننــد
از چه وضعیتی حرف میزنند.

و عربســتان علیه ایران مطرح میشــود« ،تقریباًمشابه
چیزی اســت که ما را به سمت جنگ ســوق میدهد و
آن را تداعــی میکند» .وی همچنیــن اضافه کرد که در
صورتی به ایران ســفر میکند که ناآرامیها پایان یافته
باشد/.ایسنا
ëëعلــی الریجانی رئیس مجلس شــورای اســامی در
تماس تلفنی با سردار حســین اشتری فرمانده نیروی
انتظامی ،از تالشهای پرسنل این نیرو در مدیریت و
کنترل ناآرامیهای اخیر تشکر و بر حفظ نظم همراه با
سعه صدر تأکید کرد /.پایگاه اطالعرسانی پلیس
ëëعباســعلی کدخدایــی ،ســخنگوی شــورای نگهبان
با اشــاره به حمایتهــای برخی کشــورهای خارجی از
آشوبهای ایران :باید دوستان حقوقی و بینالمللی در
این ارتباط اعتراض کرده و به رئیس ســازمان ملل نامه
بنویسندودولتماهمبایداز رفتارهایمداخلهجویانه
امریکاشکایتکند/.ایسنا
ëëآیــتاهلل علمالهــدی امام جمعــه مشــهد :از زمان

محدثی :صدا و سیما
سیستماتیک دروغ میگوید
حســن محدثــی گیلوایــی ،اســتاد
جامعهشناســی دانشــگاه آزاد در
برنامــه «زاویــه» کــه از شــبکه چهــار
سیما پخش شد ،از آنچه «دروغگویی
سیســتماتیک» صدا و ســیما خواند،
انتقــاد کــرد و گفــت حتــی صــدای
منتخــب ملــت هــم در ایــن رســانه
بخوبــی منعکــس نمیشــود ،در این
صورت چگونه انتظار داشــته باشــیم
صــدای مردم بی صــدا هم منعکس
شــود .بــه گــزارش «ایــران آنالیــن»،
ایــن اســتاد دانشــگاه در ایــن برنامــه
زنــده کــه بــا حضــور حجتاالســام
هادی صادقی ،معــاون فرهنگی قوه
قضائیــه از شــبکه چهــار پخش شــد،
اظهــار کــرد :هر بــار که در ایــن برنامه
شــرکت میکنم ،از سوی دانشجویان
و همکارانــم مؤاخــذه میشــوم کــه
چــرا در یــک دســتگاه غیرمردمــی و
دســتگاهی شــرکت میکنم کــه انگار
رسالت این دستگاه تولید دروغ است.
وی بــا بیــان اینکــه صــدا و ســیما در
قلمرو سیاســی به طور سیســتماتیک
دروغ میگویــد ،تصریــح کــرد :صدا و
ســیما به جای گزارش رویدادها بویژه
سیاســی و خبری و خبــر دادن ،آنها را
به تبلیغات سیاســی تبدیل میکند و
برمبنای یک دســتگاه فکــری خاص،
از یک جناح سیاســی خاص حمایت
میشــود .محدثــی اضافه کــرد :حتی
صــدا و ســیما بارهــا صــدای خــود
منتخــب ملــت را هم تحریــف کرده،
یا حذف کرده یا کامالً پخش نکرده یا
دستکم بموقع پخش نکرده .وقتی
مقامهای منتخب کشور نمیتوانند از
این رســانهها که ظاهراً ملی است آن
طور که باید و شاید استفاده بکنند ،در
این صــورت چطــور میتوانیم انتظار
داشــته باشــیم کســانی که در جامعه
بی صدا هســتند ،در این رســانه صدا
داشته باشند؟

هخامنشیان سابقه ندارد در داخل کشور به دست یک
ایرانــی پرچــم ایران به آتش کشــیده شــود .حتی زمان
جنــگ با رژیم ستمشــاهی که عزیزان ما را میکشــتند،
پرچم شــیر و خورشــید شــاه را بــه عنــوان انقالبیگری
آتــش نزدنــد ...قصه از محارب و مرتد رد شــده اســت.
اینهاصهیونیستبودند.کسیکهپرچمآتشزده،کافر
حربیاست/.ایلنا
ëëامیر حاتمی ،وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح
در گفتوگوی تلفنی با همتای پاکســتانی :امریکاییها
همواره شکســتهای خــود را در نقــاط مختلف جهان
متوجه دیگران میدانند و راهبرد رژیم صهیونیستی را
دربیثباتیمنطقهدنبالمیکنند/.ایرنا
ëëمراســم نخســتین ســالگرد درگذشــت آیــتاهلل
هاشمی رفسنجانی عصر پنجشــنبه با حضور خانواده
وی در مســجد جامع شهر بهرمان برگزار شد .همچنین
مراسم دیگری عصر دیروز؛ جمعه در مسجد جامع شهر
رفسنجانبرگزارشد/.ایسنا

