
    آقای رئیس، 
    مطابق  حکم رهبری عمل کن!

امیر فدایی
صفحه 3

سخن سر دبیر

ــازه  ــب مغ ــش صاح ــاگرد پی ــه ش ــی ک زمان
ــدا  ــی ابت ــد ، یعن ــام می ده ــی را انج فعالیت
بســته  آنهــا  بیــن  پیمانــی  و  عهــد  یــک 
شــده و یــک جریانــی بیــن ایــن هــا وجــود 
دارد . اگــر کســی بــه طــور کامــا اتفاقــی 
از خیابــان ســر برســد و یــک ســیلی بــه 
شــاگرد بزنــد ، طبیعــی اســت کــه صاحــب 
مغــازه بــا قاطعیــت جــواب آن غریبــه را 
ــرده و  ــاع ک ــود دف ــاگرد خ ــد و از ش می ده
از آن دلجویــی می کنــد . ایــن کار وظیفــه 
ی یــک مربــی اســت ! ایــن کار وظیفــه ی 

ــت ! ــت اس ــک سرپرس ی
اســت  ایــن  تــر  درســت  می دانیــم  همــه 
کــه یــک مربــی بایــد از متربــی خــود دفــاع 
هــم  خطایــی  فــرد  آن  اگــر  حتــی   ، کنــد 
ــت  ــی اس ــردن مرب ــر گ ــاز ب ــد ب ــرده باش ک
کــه او را از خطــا اش آگاهــی بخشــد و راه 
ــد. ــرار ده ــش روی او ق ــا را پی ــران خط جب
ی  شــیوه  یــک  ی  مبنــا   ، اصــل  ایــن 
ــک  ــه ی ــزی ک ــن چی ــت. اولی ــی اس مدیریت
از کارمنــدان  ، دفــاع  مدیــر بایــد بدانــد 
خــود و پاســداری از حریــم مدیریــت خــود 
اســت . اگــر اینطــور باشــد کــه یــک مدیــر ، 
ــرده  ــای نک ــت خط ــه عل ــود را ب ــد خ کارمن
مجــازات کنــد ، دیگــر چــه انتظــاری می رود 
کــه کارمنــدان ، متعهدانــه بــه کار خــود 
ادامــه داده و بــا جــان و دل بــه حیطــه ی 
کاری خــود مشــغول شــوند؟ آیــا ایــن نــوع 
ــردن  ــت ک ــح مدیری ــوع صحي ــت  ، ن مدیری
مرتکــب  کــه  کســی  اخــراج  آیــا  ؟  اســت 
ــت ؟ ــانی اس ــی انس ــده ، عمل ــی نش خطای
در ایــن شــماره نشــریه حنیفــا ، بیشــتر بــه 

ایــن مســئله خواهیــم پرداخــت 
محمد جواد کریمیان

ــت  ــت و هدای ــت از مدیری ــارت اس ــی عب ــانه ی مل ــوری رس ــت مح ماموری
فكــر، فرهنــگ، روحیــه، اخــاق رفتــاری جامعــه، جهت دهــی بــه فكــر 
و فرهنــگ عمومــی، آســیب زدایی از فكــر و فرهنــگ و اخــاق جامعــه، 
احســاس  زدودن  و   - دادن  روحیــه  یعنــی   - پیشــرفت  بــه  تشــویق 

. گــی ند عقب ما

رهبری فرمودند شما عمل کردید؟ کالم رهبری

اقدام علیه سیاست

می خوانیم  ..در این شماره

ــودی  ــی موج ــه آدم ــد ک ــه ان ــا گفت حکم
صفحه2»مدنــی بالطبــع« اســت...

بــرای گفتــن از ســازمان صــدا و ســیما بیماری به نام صدا و سیما 
صفحه 3بایــد دیــدی دلســوزانه داشــت  ...

ســاختار دولتــی در اکثــر قریــب بــه جام جم در سرباالیی نقد
صفحه 4اتفــاق موضوعــات عمومــًا  ...

***

حنیفا در این شماره با صدا و سیما حرف ها دارد ...
این شماره را اهالی رسانه با دقت بخوانند ...



اقدام علیه سیاست

»مدنــی  موجــودی  آدمــی  کــه  انــد  گفتــه  حکمــا 
از  مــراد  ایــن  بــرای  ارســطو  اســت.  بالطبــع« 
تعبیــر »بایــوس پولیتیکــوس«  بهــره بــرده بــود، 
ــی. در  ــات سیاس ــا حی ــهری ی ــودِن ش ــده ب ــی زن یعن
توضیــح اینکــه چــرا آدمــی موجــودی اســت شــهری، 
ــده آراء  ــت. عم ــده اس ــته ش ــه و نوش ــی گفت چیزهای
موجــود در ایــن قضیــه ناظــر اســت بــر حوائــج 
انســان و شــیوه رفــع ایــن حوائــج، کــه الجــرم آدمــی 
را محتــاج انســانی دیگــر و در نهایــت محتــاِج بــودن 
در اجتماعــی انســانی مــی دانــد. ایــن ســخن البتــه 
ــاب  ــه درب ــت؛ بلک ــان نیس ــاب ذات انس ــزی درب چی
شــیوه رفــع حوائــج او اســت. بعــض از متفکریــن 
مســلمان وجــه تســمیه آدمــی بــه انســان را »انــس« 
او دانســته انــد؛ گفتــه انــد انســان موجــودی اســت 
کــه واجــد خصلــت انــس اســت. ایــن ســخن البتــه 
چیــزی اســت دربــاره ذات آدمــی. مــا در پــی رّد و 
ــی را  ــک حکمت ــر ی ــه ه ــتیم، چ ــن آراء نیس ــات ای اثب
ــان  ــت انس ــرده ای از ماهی ــد و پ ــی کنن ــی م نمایندگ
بــر مــی دارنــد. آنچــه در اینجــا بایــد مّدنظــر باشــد، 
طریــق جــاری شــدن ایــن مدنّیــت و ایــن »بــودِن در 

ــت. ــت«  اس سیاس
انســان در سیاســت حاضــر اســت؛ او بــا دیگــران 
مــراوده دارد، دوســت دارد، دشــمن دارد، منافعــی 
ــی  ــی را م ــی واقع ــد، مضرات ــال می-کن ــی را دنب واقع
شناســد و میکوشــد آن هــا را دفــع نمایــد و... . ایــن 
منافــع گاهــی او را بــه جنــگ فــرا می-خوانــد، گاهــی 
بــه صلــح دعــوت مــی کنــد. او ناچــار اســت تصمیــم 
ــد و  ــت باش ــتر دوس ــانی بیش ــه کس ــا چ ــه ب ــرد ک بگی
بــا چــه کســانی کمتــر؟؛ بایــد انتخــاب کنــد کــه چــه 
کاری را پیشــه خــود گردانــد؟، بــا کــدام مشــتری 
ــد؟  ــورد کن ــردتر برخ ــتری س ــدام مش ــا ک ــر و ب ــرم ت گ
ایــن هــا همــه مصــداق سیاســت کــردن اســت. 
ــام  ــت؛ و تم ــر اس ــت حاض ــواره در سیاس ــی هم آدم
تصمیمــات او چــه بدانــد و چــه ندانــد، تبعاتــی 
سیاســی در پــی خواهــد داشــت. مایــه و میانــه ایــن 

ــت! ــخن اس ــودن«، س »ب
ــخن  ــا س ــح ب ــود، صل ــی ش ــاز م ــخن آغ ــا س ــگ ب جن
ســردی  و  دوســتی  گرمــای  شــود،  مــی  منعقــد 
در  منفعــت  یابــد،  مــی  قــوام  ســخن  در  دشــمنی 
ســخن  در  ضــرر  شــود،  مــی  گرفتــه  پــی  ســخن 
شــناخته مــی شــود. هرچــه هســت، در هــر ســاحتی 
ــن  ــوه و تعی ــخن جل ــان در س ــرای انس ــد ، ب ــه باش ک
بــودِن  جوهــره  گفتــن،  ســخن  کنــد.  مــی  پیــدا 
ــری  ــاج دیگ ــان محت ــت. انس ــت اس ــان در سیاس انس
اســت، چــون  مــی گویــد و مــی شــنود، او مدنــی 
اســت چــون مــی گویــد و مــی شــنود، او اهــل انــس 
اســت چــون مــی گویــد و مــی شــنود. گفــت وشــنود 
را نبایــد دســت کــم گرفــت، کلمــات تمــام دارایــی مــا 
ــات  ــود، در کلم ــی ش ــاری م ــه ج ــد. هرچ ــان ان آدمی
ــه  ــرد ک ــک زن و م ــود. ی ــی ش ــاری م ــات ج ــا کلم و ب
میانشــان عقــد و گــره ای در کار نیســت، بــا کلمــات 

ــی  ــخت م ــدی س ــد و پیون ــی آین ــم در م ــد ه ــه عق ب
ــر  ــی یکدیگ ــا کلمات ــت ب ــرادر و دو دوس ــد، دو ب یابن
دو  و  کننــد.  مــی  پیــدا  اخــوت  و  شناســند  مــی  را 
دشــمن دشــمنی را بــر ســر کلماتــی کــه از دهــان 
یکدیگــر شــنیده انــد آغــاز مــی کننــد و در همــان 
ــا  ــه فوق ــواردی ک ــام م ــی دهند.تم ــه م ــات ادام کلم
گفتــه شــد، جملگــی مصادیقــی بودنــد از »گفــت 

ــو«.  وگ
ایــن روزهــا نــزد اهــل فکــر، اصطــاح دیالکتیــک 
ــوال  ــت و معم ــپ اس ــه  چ ــر اندیش ــی گ ــتر تداع بیش
آن را منطــق تحلیــل تاریخی-اجتماعــی مارکــس 
ــاع آن  ــت. ارج ــط نیس ــه غل ــد. البت ــی کنن ــداد م قلم
ــت  ــه بدای ــون ب ــا چ ــت. ام ــط نیس ــم غل ــگل ه ــه ه ب
در  را  مــا  افاطــون  کنیــم،  نظــر  فلســفه  تاریــخ 
بــه کارگیــری ایــن تعبیــر غافــل گیــر خواهدکــرد. 
موضــع  در  را  »دیالکتیکــوس«  یــا  دیالکتیــک  او 
معنایــی خــودش بــه کار بــرد، بــه معنــای گفــت 
ــون  ــد(. افاط ــی گوین ــوگ م ــروزه آن را دیال وگو)ام
گفــت وگــو را همچــون نقطــه نــزاع اصلــی طــرح 
ــی  ــخن م ــدال س ــه ج ــخن ب ــه س ــی ک ــد، جای ــی کن م
ــن  ــد. در عی ــی زن ــار م ــخن را کن ــخن س ــزد، و س خی
حــال، عیــار هــر ســخن در همیــن دیالکتیــک اســت 
کــه مشــخص مــی شــود؛ انســان هــا واجــد آراء 
آراء و نظــرات الجــرم خــود  ایــن  انــد؛  و نظراتــی 
از ســنخ »ســخن« انــد. آنچــه ایــن آراء را نمایــان 
مــی کنــد، ســخن و آنچــه ایــن هــا داوری و نقــد و 
ســنجش مــی نمایــد، بازهــم ســخن اســت. کارزار 
اصلــی انســان هــا، جایــی کــه نفــع، خــود را همچــون 
نفــع و ضــرر، خــود را همچــون ضــرر آشــکار مــی کنــد، 
ســخن اســت. کارزار ســخن، نقطــه اصلــی ایســتادن 
مــردان مبــارز اســت، جایــی کــه بایــد همــان »گفــت 

وگو«یــش خوانــد. 
هیدگــر در ســخنرانی خــود در اولیــن روز ریاســت 
ــراد  ــا م ــود، ام ــرده ب ــتقبال ک ــگ اس ــگاه، از جن دانش
او از جنــگ چیــزی نبــود کــه هیتلــر آن روزهــا بــه راه 
انداختــه بــود. او از تعبیــر ُپِلمــوس اســتفاده کــرده 
ــس آن را  ــی هراکلیُت ــم یونان ــه حکی ــری ک ــود، تعبی ب
ــگ  ــه جن ــر را ب ــن تعبی ــر ای ــود؛ هیدگ ــرده ب ــه کار ب ب
برگردانــده بــود، امــا نــه جنــگ عرفــی ، بلکــه در 
ــارت  ــگالیدن«. عب ــری س ــا دیگ ــای »ب ــه معن ــل ب اص
کامــل هیدگــر چنیــن اســت؛ »]پلمــوس[ بــه معنای 
آن  ذات  آن،  در  کــه  اســت  ســگالیدنی  دیگــری  بــا 
هــا کــه بــا هــم مــی ســگالند، بریکدیگــر آشــکار مــی 
ــد و  ــی دهن ــان م ــود را نش ــب خ ــن ترتی ــوند، بدی ش
ــر دو  ــو، ه ــت وگ ــه گف ــد.«. در در نقط ــی آین ــد م پدی
طــرف در پــی ســنجش یکدیگرنــد و در همــان وقــت 
در حــال ســنجِش خــود. در ایــن نقطــه انســان ذات 
خــود را آشــکار مــی کنــد، قیمــت خــود را معلــوم مــی 
نمایــد! ترجمــه هیدگــر از جملــه هراکلیُتــس چنیــن 

ــت: اس

»اگــر چــه ســگالیدن بــذر هــر چیــز اســت، امــا پیــش 
از هــر چیــز حداعــا – تحقــق هــر چیــز نیــز هســت، 
ســگالیدن  دیگــری  بــا  کــه  اســت  رو  آن  از  ایــن  و 
مــی گــذارد یکــی همچــون خدایــان ظاهــر شــود 
کــه  اســت  رو  آن  از  انســان،  همچــون  دیگــری  و 
ــد و  ــدان آی ــه می ــرده ب ــون ب ــی همچ ــذارد یک ــی گ م

» آزاد.  همچــون  دیگــری 
اســت،  واقعــی  چیــز  همــه  وگــو  گفــت  در  آری! 
ــکل  ــن ش ــکال تری ــن و رادی ــی تری ــزی در نهای هرچی
ــام  ــار تم ــی اظه ــز در پ ــر چی ــت؛ ه ــر اس ــود حاض خ
دارایــی خویــش اســت. از ایــن رو اســت کــه سیاســت 
همــواره در برهــم کنشــی گفتــاری ســاخته مــی شــود 
و در دیالکتیــک قــوام مــی یابــد؛ افاطــون کتــاب 
ســوم قوانیــن را بــا جملــه مهمــی بــه پایــان مــی 
بــرد: »کلینیــاس: ... پــس بیاییــد شــهر نوبنیــاد 
تاســیس   » کنیــم.  تاســیس  ســخن  راه  از  را  خــود 
شــهر و سیاســت مســتلزم برقــراری گفــت وگویــی 
حتــی  و  دوام  و  قــوام  اســت.  اساســی  و  رادیــکال 
تاســیس سیاســت، در ایــن گفــت وگــو اســت کــه رخ 
ــد  ــی کن ــون م ــاع را دگرگ ــو اوض ــت وگ ــد. گف می-ده
و تغییــر مــی دهــد. حقایــق را آشــکار مــی کنــد، و 

بهتریــن ســخن را حفــظ و نگهــداری مــی کنــد. 
امــا ایــن روزهــا فــراوان انــد کســانی کــه از سیاســت 
مــی هراســند. آنــان از تصمیــم ابــا دارنــد، نــه خــود 
تصمیمــی مــی گیرنــد و نــه مــی خواهنــد مــردم 
ــای  ــازمان ه ــت و س ــان دول ــد. این ــی بگیرن تصمیم
حاکمیتــی را بــه نهادهــای خدماتــی تقلیــل مــی-
ــی  ــوش م ــازمانی دل خ ــیون س ــه اتوماس ــد، ب دهن
ــه  ــزی ک ــد و هرچی ــی کنن ــه م ــا را فرمول ــد، کاره کنن
ــادآوری  ــان ی ــه ایش ــم« را ب ــه »تصمی ــد لحظ بخواه
ــراد  ــن اف ــخصی ای ــرِس ش ــد. ت ــی کنن ــذف م ــد ح کن
و میــل جریانــی در حاکمیــت کــه مــی خواهــد بــا 
سیاســت زدایــی، مــردم را از صحنــه سیاســی حــذف 
ــی  ــه ائتاف ــد، ب ــت نمای ــهروندانی رام تربی ــد و ش کن
کــه  ائتــاف  ایــن  نتیجــه  رســند.  مــی  خطرنــاک 
ذاتــا علیــه سیاســت اســت، عمــا حــذف و هــدم 
گفــت وگــو بــه مثابــه صحنــه کارزار اصلــی اســت. 
ــه  ــه زاوی ــوص برنام ــته در خص ــه گذش ــه در هفت آنچ
شــاهدش بودیــم، جلــوه ای نمادیــن از ایــن ائتــاف 
بــود. بــرای ایــن ائتــاف گفــت وگویــی جــاذب اســت 
رادیــکال  و  اساســی  ندهــد،  تغییــر  را  چیــزی  کــه 
از  نباشــد.  وگــو«  »گفــت  کام  یــک  در  و  نباشــد، 
ایشــان بایــد ترســید، خصوصــا وقتــی دربــاره ادب 
و آداب گفــت وگــو ســخن مــی گوینــد، زیــرا ادب 
ــی را  ــه هرتنش ــت ک ــو اس ــی ترس ــان ادب ضعیفان این
خطرنــاک مــی شناســد، حــال آنکــه ادب سیاســت و 
ادب مبــارزه چیــز دیگــری اســت. حــذف گفــت وگــو 
ــای  ــه معن ــه ب ــو، ک ــت وگ ــذف گف ــای ح ــه معن ــه ب را ن
»در  حــذف  و  سیاســت  حــذف  مبــارزه،  حــذِف 

ــناخت. ــد ش ــان بای ــودِن« آدمی ــت ب سیاس
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یادداشت

بــرای گفتــن از ســازمان صــدا و ســیما 
ــرای  ــت و ب ــوزانه داش ــدی دلس ــد دی بای
بهبــود آن کوشــید تــا کــه ایــن بیمــار در 

ــد. ــود یاب ــده بهب ــتر خوابی بس
بــه قطــع هــر بیمــاری از عاملــی نشــات 
ــد  ــی افکن ــتر م ــه بس ــرد را ب ــرد و ف می گی
بــرای  و  شــناخته  عامــل  آن  اگــر  کــه 
مقابلــه بــا آن کوشــش شــود، بــه قطــع 
ایــن جســم بــه بهبــودی روی آورده و 
اندازهــای  چشــم  اینصــورت  غیــر  در 

دارد. رو  پیــش  در  پرخطرتــری 
ســیما  و  صــدا  روزهــای  ایــن  بیمــاری 
خــاص،  ای  برنامــه  جنــس  در  نــه 
بــه  فــرد  یــا  مطالبــه  از  خاصــی  نــوع 
ــاص  ــی خ ــوع نگاه ــه در ن ــی، ک خصوص

شــود. مــی  خاصــه 
ــدا  ــازمان ص ــون س ــه اکن ــی ک ــوع نگاه ن
و ســیما در پســتی و بلنــدی هــای آن 
نــگاه  نوعــی  زنــد،  مــی  پــا  و  دســت 
محافظــه کارانــه اســت. محافظــه کاری 
را  خــود  دارد  ســعی  یکســو  از  کــه  ای 
صــدای انقــاب اســامی معرفــی کنــد و 
از ســوی دیگــر مخاطــب داخلــی رســانه 
هــای خارجــی را بــه ســوی خــود بکشــد.
ایــن  تــا  شــده  باعــث  رویکــرد  ایــن 
ســازمان چــون فــردی ســردرگم یکبــار 
آرمــان هــای انقابــی را بیــان کــرده و 
ــج  ــا ک ــای گاه ــش ه ــط ک ــا خ ــراد را ب اف
ســلیقگی انــدازه گیــری کنــد و بــار دیگــر 
ــزان از  ــب گری ــد مخاط ــه بتوان ــرای آنک ب
خــود را جــذب کنــد، آغــوش بــه روی هــر 
فــرد و هــر تفکــری بــاز نمایــد و چشــم را 

ــدد. ــار ببن ــر معی ــه روی ه ب
در چنیــن شــرایطی ســازمان بــه خاطــر 
شــرایط بینابینــی خــود، نــه پشــتوانه 
را  انقابــی  مبانــی  بــه  معتقــد  افــراد 

دارد، و نــه یــاری افــراد خاکســتری.
در چنیــن شــرایطی ایــن تــن ســرگردان 
فاقــد مقبولیــت، بــه جــای تــاش در 
ــیر  ــا، گام در مس ــن خ ــران ای ــیر جب مس

مشــروعیت برمــی دارد.
امــا در ایــن زمینــه نیــز نــه بــه دنبــال 
از  کــه  مــردم،  دیــد  از  مشــروعیت 
مســاله  همیــن  و  اســت  دولــت  دیــد 
دارای  دولــت  خــود  کــه  شــرایطی  در 
مقبولیــت  و  مشــروعیت  چالــش 
نمایــد. مــی  اشــتباه  باشــد،  مردمــی 
و  مقبولیــت  خــرده  اشــتباه،  ایــن  و 
ــته  ــده از گذش ــای مان ــه ج ــروعیت ب مش
بــر  اســامی  جمهــوری  پســوند  و 
ســازمان را زمانــی بــر بــاد مــی دهــد 
کــه دولــت بــه جــای بخشــیدن ایــن 
دو عنصــر، خــود مطالبــه مشــروعیت 
را  او  از ســازمان نمــوده و  و مقبولیــت 
بــزک  تصویــری  تــا  کنــد  مــی  مکلــف 

بســازد. او  از  کــرده 
و ایــن پایــان رویــای صــدا و ســیمای 
انقــاب اســامی بــوده و او را بــه تریبــون 
ــال  ــد. ح ــی کن ــل م ــاص تبدی ــری خ قش
ــوده  ــن نب ــدا چنی ــالت آن از ابت ــه رس آنک

ــت. اس

بیماری به نام صدا و سیما

مقالــــهآقای رئیس، مطابق حکم رهبری عمل کن!

امیرفدایی

آقــای  انتصــاب  حکــم  می کنــم  پیشــنهاد 
ــیما را  ــازمان صداوس ــت س ــه ریاس ــکری ب علی عس
ــاده در  ــت وجوی س ــک جس ــش، ی ــد. خرج بخوانی

اســت. اینترنــت 
ســوی  از  علی عســکری  آقــای  انتصــاب  حکــم  در 
ــود،  ــه ش ــد توصی ــه بای ــده: »آنچ ــاب آم ــر انق رهب
ســرافراز  آقــای  جنــاب  بــه  اینجانــب  حکــم  در 
بــه تفصیــل آمــده اســت. لــذا مؤکــدًا ســفارش 
راهبردهــای  رعایــت  برنامه ریــزی،  بــه  می کنــم 
ــی  ــای انقاب ــت نیروه ــظ و تربی ــذب و حف کان، ج
مجــازی  فضــای  در  مؤثــر  حضــور  و  کارآمــد  و 
و  تــوکل  متعــال،  خــدای  بــه  و  بورزیــد  اهتمــام 
ــویم  ــل می ش ــا منتق ــن ج ــد.« از همی ــاد کنی اعتم
نیــز  را  ســرافراز  آقــای  انتصــاب  حکــم  بایــد  کــه 
ــخص  ــای مش ــه مأموریت ه ــم ک ــا بدانی ــم ت بخوانی
عــاوه  علی عســکری،  آقــای  دورۀ  در  ســازمان 
ــانه ای  ــازمان رس ــک س ــِی ی ــای ذات ــر مأموریت ه ب
چیســت. فرصــِت اندک ایــن نوشــته بــرای بازبینی 
کامــل ایــن مأموریت هــا مناســب نیســت. لکــن 
یکــی از فرازهایــی را کــه ممکــن اســت کمتــر بــه آن 

می کنیــم. بررســی  شــود  توجــه 
»... و بــه خــدای متعــال، تــوکل و اعتمــاد کنیــد.« 
مأموریت هایــی  فهرســِت  ادامــۀ  در  فــراز،  ایــن 
اســت کــه قبــًا ذکــر شــده اســت. یعنــی بــرای 
ــه  ــور، ب ــۀ ام ــه در هم ــا و البت ــام آن مأموریت ه انج
ــه  ــاد ب ــوکل و اعتم ــد. ت ــاد کنی ــوکل و اعتم ــدا ت خ
خداونــد، در مقابــل امیدبســتن بــه غیــر خداونــد، 
ــود  ــاید بش ــت. ش ــتن اس ــران را داش ــروای دیگ ــا پ ی
ــر  ــر، کمت ــا ام ــه ی ــن توصی ــِت ای ــِت رعای ــت اهمی گف
نیســت.  قبلــی  مأموریت هــای  آن  اهمیــِت  از 
ــرو  ــا، در گ ــۀ آن مأموریت ه ــق هم ــی، تحق به عبارت

ــت. ــه اس ــن توصی ــت ای رعای

آقــای  کــه  داده  نشــان  ســال ها  ایــن  تجربــۀ 
نیــاز  توصیــه  ایــن  بــه  بســیار  علی عســکری، 
روشــن  او  عملکــرد  گواینکــه  اســت؛  داشــته 
عمــل  آن  برخــاِف  برهه هایــی،  در  کــه  کــرده 
اخــراج  و  توبیــخ  اخیــر،  فقــرۀ  در  اســت.  کــرده 
مجــری و عوامــل اصلــی برنامــۀ »زاویــه«، پــس 
از اتفــاق پیش بینی ناپذیــری کــه در آنتــِن زنــدۀ 
ایــن برنامــه رخ داد، به روشــنی از ایــن واقعیــت 
درِک  بــرای  علی عســکری  می کنــد.  حکایــت 
و  مجــری  »کارآمدبــودن«  و  »انقابی بــودن« 
پیــش  در  ســختی  کار  مزبــور،  برنامــۀ  عوامــل 
نداشــت؛ کافــی بــود بــه پژوهش هــای ســازمان 
عمومــی  افــکار  ســنجش های  بــه  و  متبوعــش 
رجــوع کنــد. امــا بــا فــرِض اینکــه او بــرای »جــذب، 
کارآمــد«،  و  انقابــی  نیروهــای  تربیــِت  و  حفــظ 
ــا  ــار دولتی ه ــِر فش ــرا در براب ــی را دارد، چ ارادۀ کاف
و ضِدمردم هــا نتوانســت مقاومــت کنــد؟ بایــد 
بــه همــان فــراز از حکــم رهبــر انقــاب رجــوع کنیــم. 
کســی کــه بــرای رضایــِت دولتی هــا، البــد بــرای 
نقدکــردِن بودجــۀ ســازمان یــا شــاید هــم مراعــاِت 
چنیــن  همیشــه طلبکار،  روشــنفکرهای  خاطــِر 
خبطــی می کنــد، المحالــه بــه دیگــری امیــد بســته، 
یــا پــروای دیگــران را دارد؛ خاصــه وقتــی بــه ســابقۀ 
گذشــته،  ســال  یــک  از  کمتــر  در  مدیــر  همیــن 
درقبــاِل افــرادی نظیــر رشــیدپور و تنابنــده توجــه 

کنیــم.
ــه  ــکری توصی ــای علی عس ــه آق ــاس، ب ــن اس ــر ای ب
دربــارۀ  کــه  غلطــی  تصمیــِم  اواًل  کــه  می کنیــم 
برنامــۀ زاویــه اتخــاذ شــده را جبــران کننــد؛ و ثانیــًا، 
ــت  ــی« نیس ــر متن ــری، »ه ــم رهب ــد! حک ــت کنن دق
کــه بشــود بــا فرازهــای آن، بی دقــت و گیــج و گــول 

ــرد. ــورد ک برخ
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اتفــاق  بــه  قریــب  اکثــر  در  دولتــی  ســاختار 
موضوعــات عمومــًا بــه ســوی یــک بروکراســی فربــه 
ایــن  از  برون رفــت  راه  مــی رود.  پیــش  کم بــازده  و 
بحــران، چرخــش بــه ســمت اقتصــاد خصوصــی 
ــه  ــاص، ب ــورد خ ــن م ــه در ای ــه البت ــت ک ــازده اس پرب
دلیــل محدودیت هــای قانونــی ایــن امــکان وجــود 

نــدارد.

رســانه های بــزرگ نیــز ماننــد هر ســازمان و شــرکتی، 
بــرای  کــه  می شــوند  محســوب  سیســتم  نوعــی 
درونــی،  ســازوکارهای  بایــد  آن،  عملکــرد  بهبــود 
آن  بازدهــی  و  ســازمان  منابــع  کاری،  فرایندهــای 
را بــا روش  هــای علمــی مــورد بررســی و تدقیــق 
و  صــدا  »طویــل«  و  عریــض  ســازمان  داد.  قــرار 
ســیمای جمهــوری اســامی ایــران نیــز از ایــن منظــر 
قابــل بررســی اســت. در نــگاه اجمالــی می تــوان 
بزرگ تریــن و بحرانی تریــن مشــکل ایــن ســازماِن 
ــذاری  ــی و اثرگ ــران بازده ــزرگ را، بح ــد ب ــش از ح بی
ــن  ــف ای ــاد مختل ــش رو، ابع ــه پی ــت. در مقال دانس
مزیت هــای  معــدود  بــه  و  تشــریح  را  ناکارآمــدی 

می کنیــم. اشــاره  ســازمان  ایــن  مغفول مانــده 
ساختار تشکیاتی بزرگ و ناکارآمد

ســازمان صداوســیمای جمهــوری اســامی ایــران 
در  اساســی،  قانــون  مصــرح  اصــول  مطابــق 
انحصــار کامــل حکومــت بــوده و بــرای پیشــبرد 
یــک  ایجــاد  هــدف  بــا  اســامی  انقــاب  اهــداف 
دانشــگاه عمومــی تاســیس شــده اســت. از همیــن 
جهت گیــری بلندپروازانــه، می تــوان دریافــت کــه در 
عمــل، احقــاق چنیــن رویایــی، همــواره بــا مشــکات 
اجرایــی و محدودیت هــای متعــدد مواجــه خواهــد 
وجــه  ســازمان،  ایــن  تاســیس  اول  نقطــه  شــد. 
اســت.  آن  اعــم  معنــای  بــه  دولتــی  و  حکومتــی 
ســاختار دولتــی در هــر زمینــه ای و نــه فقــط رســانه، 
عمومــًا بــه ســوی ایجــاد یــک بروکراســی فربــه و 
ایــن  از  برون رفــت  راه  مــی رود.  پیــش  کم بــازده 
بحــران، چرخــش بــه ســمت اقتصــاد خصوصــی 
ــه  ــاص، ب ــورد خ ــن م ــه در ای ــه البت ــت ک ــازده اس پرب
دلیــل محدودیت هــای قانونــی ایــن امــکان وجــود 

نــدارد.
انحصار و تولید رانت

محدودیــت قانونــی کــه بــه آن اشــاره شــد در عمــل، 
و  ســمعی  محتواهــای  پخــش  و  تولیــد  انحصــار 
بصــری رســمی را بــرای ســازمان صداوســیما ایجــاد 
کــرده اســت، از ســوی دیگــر، ناتوانــی ایــن ارگان 
ــه  ــور ب ــوا، آن را مجب ــدی محت ــا ص ــر ت ــد صف در تولی
بخش هــای  ظاهــرًا  و  کــرده  تولیــد  برون ســپاری 
کیفیت تــر  بــا  تولیــد  بــرای  بایــد  خصوصــی 
در  امــا  کننــد  رقابــت  یکدیگــر  بــا  ســازمان  بــرای 
عمــل، هالــه ای از افــراد و شــرکت های »خــودِی« 

نه چنــدان حرفــه ای، تمــام فرصت هــای تولیــدی 
ــود، از آن  ــذار می ش ــی واگ ــش خصوص ــه بخ ــه ب را ک
از دوره  خــود کرده انــد )برون ســپاری در ســازمان 
علــی الریجانــی قــوت بیشــتری گرفــت و تاکنــون نیــز 
ادامــه پیــدا کــرده اســت(. ایــن افــراد و شــرکت های 
»خــودی« بــه خوبــی می داننــد چطــور بــا خطــوط 
قرمــز و ســلیقه مدیــران داخلــی ســازمان، بــازی 
کــرده و بــا ریــاکاری، هــر گونــه محتوایــی را بــه خــورد 

ســازمان بدهنــد.
باتالق بودجه

از مهم تریــن مشــکات صداوســیما مســئله بودجه، 
نحــوه تخصیــص و بازدهــی بســیار پاییــن آن اســت. 
هزینــه هنگفتــی کــه در ردیــف بودجــه ســالیانه 
بــرای ایــن ســازمان در نظــر گرفتــه می شــود در کنــار 
درآمــد بــادآورده تبلیغــات بازرگانــی و همچنیــن 
درآمدهــای جانبــی، از ســایر بخش هــا ماننــد مراکــز 
همایــش  ســالن های  و  ســاختمان ها  و  فرهنگــی 
می توانــد  کاغــذ  روی  همــه  و  همــه  آن،  نظایــر  و 
بــرای راه انــدازی یــک بنیــاد رســانه ای معظــم در 
ســطح بین المللــی کافــی باشــد، امــا واقعیــت چیــز 
دیگــری اســت. بــرای درک ایــن ادعــا کافــی اســت بــه 
عملکــرد رســانه هایی ماننــد الجزیــره نظــر افکنیــم 
ــانه ای  ــض رس ــرو، نب ــزار نی ــط ه ــتن فق ــا داش ــه ب ک
ــال  ــت دارد، ح ــرب را در دس ــان ع ــه و جه خاورمیان
چهــل  از  بیــش  بــا  صداوســیما  ســازمان  کــه  آن 
ــت و  ــا پاکدش ــذاری ت ــی اثرگ ــد«، توانای ــزار »کارمن ه

ــدارد. ــم ن ــن را ه ورامی
یکــی از هــزاران مشــکل ایــن ســازمان غیرمنعطــف، 
کــرات  بــه  اســت.  زنــده  اخبــار  پوشــش  مســئله 
مشــاهده شــده اســت کــه در حالــی کــه یــک اتفــاق 
ــاورت،  ــی، مج ــای تازگ ــر ارزش ه ــم )از نظ ــیار مه بس
فراوانــی و بزرگــی و ســایر ارزش هــا( در کشــور در 
حــال وقــوع بــوده امــا شــبکه های ایــن ســازمان 
ــش  ــال بازپخ ــری در ح ــای خب ــًا بخش ه مخصوص

هســتند. آرشــیوی  برنامه هــای 
اعتماد حداقلی و ریزش حداکثری مخاطبان

صداهــای لــرزان مجریانــی کــه انــگار بــرای باالتریــن 
نــه  و  هســتند  اجــرا  حــال  در  سیاســی  مقامــات 
ایــن  ایــن نکتــه اســت کــه  مــردم، نشــان دهنده 
ســازمان، رویکــرد تولیــد برنامه هــای مدیرمحــور 
برنامه هــای  تولیــد  جایگزیــن  را  مدیرپســند  و 
مردم محــور کــرده اســت. از ســوی دیگــر، گرایــش 
سیاســی یکجانبــه ســازمان خصوصــًا در مســائل 
ــردم،  ــه م ــت ک ــده اس ــث ش ــی باع ــی و فرهنگ سیاس
حاکمیــت  لج بــاز  رســانه ای  بنیــاد  را  صداوســیما 

بداننــد و نــه صــدای بیطــرف مــردم.

بــرون داد ایــن لج بــازی و پشــت کــردن بــه افــکار 
نــه  کــه  اســت  شــده  باعــث  عمــل  در  عمومــی، 

فقــط رســانه های برون مــرزی بلکــه کوچک تریــن 
خــاف  بــر  کــه  مجــازی  و  محلــی  رســانه های 
صداوســیما بــه شــدت مرکزگریــز هســتند، اعتمــاد  
روزبــه روز  نتیجــه  در  و  کــرده  جلــب  را  مخاطبــان 
ــد. ــار بیفت ــام اعتب ــازمان از ب ــن س ــوایی ای ــت رس تش

ــدم  ــز و ع ــوط قرم ــتر خط ــازی در بس برنامه س
خالقیــت

ــی در  ــانه، چرخ ــص رس ــک متخص ــوان ی ــه عن ــر ب اگ
بیــن شــبکه های پرکمیــت و کم کیفیــت صداوســیما 
بزنیــم بــه ســادگی در می یابیــم کــه بــه غیــر از چنــد 
ــدی  ــای تولی ــر برنامه ه ــمار، اکث ــتثنای انگشت ش اس
ایــن ســازمان بــرای نازل تریــن ســلیقه های جامعــه 
ــر  ــگی آن کم خط ــنی همیش ــود و چاش ــاخته می ش س
چنیــن  در  تبعــًا  اســت.  سیاســی  نظــر  از  بــودن 
شــرایطی اکثریــت قریــب بــه اتفــاق برنامه هــای 
صوتــی و تصویــری، فرمول هــای ســاده و از قبــل 
مشــخصی دارنــد. )پیــچ رادیــو را در هــر فرکانســی از 
بانــد اف.ام بچرخانیــد صــدای مــال آور یــک مجــری 
می خواهیــم  می گوید: »امــروز  کــه  می شــنوید  را 
مــا  بــه  کنیــم...  صحبــت  موضــوع  فــان  دربــاره 
ــماره های  ــد... ش ــود را بگویی ــر خ ــد و نظ ــگ بزنی زن
از  یــک  هــر  البتــه  قض علی هــذا«(.  888...و  مــا 
ــه ای  ــل جداگان ــه تحلی ــاز ب ــازمان نی ــای س بخش ه
دارد. بــرای مثــال، از مهم تریــن آیتم هــای جــذاب 
ــواره در  ــه هم ــت ک ــیقی اس ــئله موس ــو، مس در رادی
شــبکه های رادیویــی بــا خــط قرمز هــای فراوانــی 

ــت. ــه رو اس روب
ومســابقات  برنامه هــا  جذاب تریــن  حتــی 
ــی  ــدم و بی رمق ــته چن ــای دس ــز کپی ه ــون نی تلویزی
ــر  ــت )عص ــرزی اس ــواره ای برون م ــبکه های ماه از ش

جدیــد، کــودک شــو و ...(
معدود مزیت های مغفول مانده این سازمان

وجــود  ســازمان،  ایــن  مزیت هــای  معــدود  از 
مخابراتــی  و  ســخت افزاری  گســترده  شــبکه های 
مختلــف  نقــاط  در  برنامه هــا  برودکســت  بــرای 
کشــور اســت کــه البتــه ایــن زیرســاخت نیــز از هزینــه 
ــدارد. ــازمان ن ــه س ــی ب ــرده و ربط ــه ک ــه تغذی بودج
صــدا  دانشــگاه  در  انســانی  نیــروی  تربیت هــای 
ــد از  ــه بع ــه البت ــت ک ــوت اس ــاط ق ــز از نق ــیما نی و س
بازدهــی  در  اســتحاله  دچــار  ســازمان،  در  جــذب 
بــه  را  ســازمان  در  کار  عطــای  آنکــه  یــا  می شــوند 

می بخشــند. آن  لقــای 
روی هــم رفتــه بــه مصــداق شــعر زیبــای پارســی 
در  خواجــه  اســت/  ویــران  پای بســت  از  »خانــه 
ــکات  ــیما مش ــدا و س ــت«، ص ــوان اس ــش ای ــد نق بن
ایــن  از  برون رفــت  راه  و  دارد  بســیاری  بنیــادی 
ویرانــی، اصــاح قانــون و مجــال دادن بــه رقبــای 

اســت. خصوصــی  بخــش  در  حرفــه ای 
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