
نمــاز جمعــه یــک قــرارگاه اســت؛ قــرارگاه ایمــان، قــرارگاه تقــوا، قــرارگاه بصیرت، 
قــرارگاه اخــاق. از تعبیــر قــرارگاه نبایــد مــا وحشــت بکنیــم، چــون قــرارگاه جــزو 
تعبیــرات و اصطاحــات مربــوط بــه جنــگ و مبــارزه و ایــن چیزهــا اســت. خــب، 
ایــن جنــگ وجــود دارد، بــر مــا تحمیــل شــده. مــا درحــال جنگیــم، منتهــا جنــگ 
نظامــی نیســت؛ جنــگ معنــوی اســت، جنــگ اعتقــادی و ایمانــی اســت، جنــگ 
سیاســی اســت؛ همچنان کــه در دفــاع مقــّدس هشــت ســال بــر مــا جنــگ را 

تحمیــل کردند
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تــرازشــصتســالگنــاهاســت.
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نهضت تحول نمازجمعهنماز جمعه به مثابه یک قرارگاه!

آمریکا چه می  خواهد؟

کدام انقالب فرهنگی ؟! 

 طعم شیرین یک رسانۀ ملی

نهضت تحول نمازجمعهنهضت تحول نمازجمعه
نگاهی گذرا به اتفاقات اخیر پیرامون نماز جمعهنگاهی گذرا به اتفاقات اخیر پیرامون نماز جمعه
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اول از همه بخوانید

جمعــه  ائمــه  اخیــر  ماه هــای  در 
زیــادی در سراســر کشــور بــه دالیــل 
مختلــف عــزل شــدند؛ دالیلــی ماننــد 
کهولــت ســن،  فســاد نزدیــکان،  عــدم 
ایــن  از  هیچ  کــدام  امــا  تاثیرگــذاری؛ 
هیچ کــس  بــرای  نصب هــا  و  عــزل 
ــر ؛ عــزل  ــود به جــز یــک خب عجیــب نب
فســاد  ضــد  و  محبــوب  امام جمعــه 
فضــای  در  به ســرعت  خبــر  لواســان! 
افــکار  و  چرخیــد  حقیقــی  و  مجــازی 
عمومــی کنجــکاو بودنــد تــا علــت ایــن 
سیاســت گذاری  شــورای  تصمیــم 
جریان هــای  بداننــد.  را  جمعــه  ائمــه 
دانشــجویی نیــز طــی نامه نگاری هــای 
حجت االســام  از  مختلفــی 
شــورای  رئیــس  علی اکبــری  حــاج 
سیاســت گذاری ائمــه جمعــه دعــوت 
نمازجمعــه  در  تــا  آوردنــد  عمــل  بــه 
ایــن  بابــت  و  یابــد  حضــور  لواســان 

دهــد. پاســخ  تصمیــم 
لواســان  شــریف  مــردم  عاوه بــر   
صدهــا دانشــجو از شــهرهای اطــراف 
آمــده بودنــد تــا صــدای اعتــراض خــود 
نمازجمعــه  مســئولین  گــوش  بــه  را 
برســانند و خداقوتــی هــم بــه »ســید 
لواســان«  ســپیدروی  و  ســپیدموی 
بگوینــد؛ او کــه عدالتخــواه، ضــد فســاد 
و شــجاع بــود و ایــن صفاتــش برآمــده 
درک  داشــتن  بــودن،  مردمــی  از 
امامیــن  فکــری  منظومــه  از  درســت 
انقــاب اســامی و دیــدن مشــکات 

بــود. نزدیــک  از  مــردم 
دهــه  کــه  مــا  بــرای  او  خطبه هــای   
تداعی گــر  نکرده ایــم  تجربــه  را   ۶۰
از  کــه  بــود  آقــا  حضــرت  خطبه هــای 
می گفــت،  غنــا  و  فقــر  بیــن  چالــش 
از زعفرانیــه و حلبی آبــاد دم مــی  زد و 
مرحــوم  الحیــات  کتــاب  خوانــدن  بــه 
می  کــرد.  توصیــه  )ره(  حکیمــی 
و  هیلــز  باســتی  از  هــم  لواســانی 
کاک بــرای مــردم می گفــت، از ظهــور 
در  فقــر.  دره هــای  و  ثــروت  قله هــای 
ایــن راه هــم اهــل مصلحــت  ســنجی 

اصــل  عدالــت  داشــت  بــاور  و  نبــود 
اســت و مصلحــت فــرع؛ بــا هیچ کــس 
مقابــل  طــرف  نداشــت؛  تعــارف  هــم 
یــا  باشــد  وزیــر  دختــر  می خواســت 
دامــاد دبیــر شــورای عالی امنیــت ملــی. 
نمازگــزاران تشــنه شــنیدن علــت عــزل 
امام جمعــه محبوب شــان بودنــد، امــا 
پاســخ گویی  بــرای  کســی  کــه  دریغــا 
نیامــد! او نیــز جمعیــت بی قــرار را آرام 
و حســن ظن،  گفــت  اخــاق  از  کــرد. 
منتقــد بــود امــا ساختارشــکنی نکــرد 
بــدون  رفــت  آرام  هــم  دســت آخر 

قیل وقــال. اندکــی 
 امــا ماجــرا بــه این جــا ختــم نشــد. چند 
روز بعــد ویدئویــی از حجــت االســام 
علی اکبــری در فضــای مجــازی راجع بــه 
ممنوعیــت عدالت خواهــی مصداقــی،  
ــی و  پیگیــری مفاســد از راه هــای قانون
امامــت  جریــان  بــودن  عدالت خــواه 
بعــد  روز  چنــد  شــد.  منتشــر  جمعــه 
نمــاز  راجع بــه  گفتگــو  بــرای  بســتری 
جمعــه و حواشــی آن در برنامــه ثریــا 
بیانــات  متأســفانه  کــه  شــد  فراهــم 
دیگــر  بــار  علی اکبــری  حاج آقــای 
کــه »احیــای نمازجمعــه«  نشــان داد 
ائمــه  سیاســت گذاری  شــورای  کار 
یــک  بــه  نیــاز  بلکــه  نیســت،  جمعــه 
»نهضــت و جنبــش اجتماعــی« دارد.

اصیل تریــن  به عنــوان  نمازجمعــه   
و  اســامی  انقــاب  تریبــون 
تجمــع  مــکان  اســتراتژیک ترین 
بــرای  محلــی  بایــد  اســامی  امــت 
دادخواهــی مســتضعفان و محرومــان 

و مقتــل مفســدان و ســرمایه 
نمازجمعــه  باشــد.  ســاالران 
لــرزه  اســامی  انقــاب  تــراز 
داخلــی  اســتکبار  انــدام  بــر 
و خارجــی می انــدازد و مایــه 
محرومیــن  امیــد  و  آرامــش 
و  داخلــی  مســتضعفین  و 
خطبه هــای  اســت.  خارجــی 
خوانــدن  جــای  جمعــه  نمــاز 
و  هفتــه  مناســبت های 

فرصتــی  بلکــه  نیســت  کلی گویــی 
و  مســائل  دادخواهــی  بــرای  اســت 
مواجــه  آن  بــا  مــردم  کــه  مشــکاتی 
نمازجمعــه  اول  صفــوف  هســتند؛ 
و  عافیت طلــب  مســئولین  جــای 
نیســت،  مشــهور  ســرمایه داران 
و  محرومــان  اصلــی  جایــگاه  بلکــه 

اســت. مســتضعفان 
 متأســفانه در ســال های اخیــر شــاهد 
جریان هــای  حضــور  شــدن  کم رنــگ 
تشــکل های  ماننــد  انقابــی 
جنــاب  مثــل  افــرادی  و  دانشــجویی 
در  ازغــدی  رحیم پــور  حســن  آقــای 
پیــش خطبه هــای نمــاز جمعه هســتیم 
ترســیم  در  اإلنصــاف  و  الحــق  کــه 
خطــوط اســام نــاب محمــدی موفــق 
دانشــجویی  .جریــان  کردنــد  عمــل 
نمــاز  مهــم  مســئله  بگــذارد  نبایــد 
جمعــه بــا رویــة حاکــم و تلقــی شــورای 
الزم  شــود.  اداره  سیاســت گذاری 
در  حضــور  و  مطالبه گــری  بــا  اســت 
صحنــه، نهضــت نمــاز جمعــه را احیــا 
کنــد و از طریــق نمازجمعــه کــه یکــی 
رســیدن  بــرای  راه هــا  ســاده ترین  از 
بــه عدالــت اجتماعــی اســت مســائل 
پیگیــری  را  مــردم  مشــکات  و 
بــه صاحبــان  را  تریبــون  ایــن  و  کنــد 

یعنــی  آن  م اصلــی  د مــر
نــد. بازگردا

نهضت تحول نمازجمعه
)نگاهی گذرا به اتفاقات اخیر پیرامون نماز جمعه و لزوم استمرار نهضت تحول(

محمد مردانی
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یادداشت

روز  ظهــر  داخلــی  هــای  رســانه 
نوامبــر(  آبان)ســوم   12 چهارشــنبه 
فراهــم  بــا  و  مرحلــه  چندیــن  در 
ســازی پیــش زمینــه هایــی کــه تمــام 
ذهــن مخاطــب خــود را درگیــر کــرده 
بــود ســر انجــام گــزارش عملیاتــی را 
دادن کــه در آن نیــرو دریایــی ســپاه 
مانــع  اســامی  انقــاب  پاســداران 
نفــت  ســرقت  و  دریایــی  دزدی  از 
ایــران توســط آمریــکا شــده بــود. ایــن 
فراوانــی  بازتــاب  داخــل  در  موضــوع 
بســیاری  تحلیل  هــای  و  داشــت 
نوشــته شــد. ســواالتی پیــش از قبیــل 
درگیــری  بــه  اقــدام  ایــن  چــرا  اینکــه 
در  اینکــه  یــا  نشــد؟  منجــر  جــدی 
آســتانه مذاکــرات بــه ایــن اقدامــات 
و  مســئله  خیــر؟  یــا  هســت  نیــاز 
پرداختــه  آن  بــه  کمتــر  کــه  مــوردی 
شــد اینســت کــه چــرا ایــن اقــدام از 
ســوی آمریــکا انجــام گرفــت؟ آن هــم 
در خلیــج فــارس و دریــای عمــان کــه 
تحــت رصــد شــدید نیروهــای دریایــی 
ایــران اعــم از ارتــش و ســپاه اســت. 
یقینــاً کاخ ســفید و پنتاگــون بــه ایــن 
اقــدام  ایــن  کــه  هســتند  گاه  آ نکتــه 
می  توانــد رویکــرد و دیــدگاه ایــران را 
در ایــن دور از مذاکــرات کــه به  نظــر 
می  رســد بنــای ایــران »مذاکــره بــرای 
و  اســت  مطلــوب«  نتیجــه  حصــول 
نــه یــک دور »مذاکــرات بــرای ادامــه 

دهــد. تغییــر  مذاکــرات«،  دادن 
ــرای پــای میــز مذاکــره  طــرف ایرانــی ب

واشــنگتن  بــا  گفت  وگــو  و  نشســتن 
بــه نشــان دادن حســن نیــت توســط 
بایــد  و  اســت  کــرده  اشــاره  آن  هــا 
وجــه  هیــچ  بــه  اخیــر  اقــدام  گفــت 
یــک ســیگنال از حســن نیــت آن  هــا 

بــود.  نخواهــد 
از دو منظــر می  تــوان بــه ایــن رخ  داد 

نگریســت : 
کــه  آنچنــان  اقــدام  ایــن  اینکــه    .1
شــد،  داده  رســانه  ای  مانــور  آن  روی 
نبــوده اســت و رســانه هــای داخلــی 
نمایــش  بــه  خواســته  اند  را  آنچــه 
فرضــی  پیــش  را  ایــن  و  گذاشــته  اند 
بــرای عمــوم قــرار دهنــد کــه اگــر در 
مذاکــرات خواســته هــای ایــران شــان 
بــرآورده نشــد، بتواننــد بــه آن رجــوع 
کننــد و بیــان کننــد کــه همــان طــور 
کــه آمریکایی  هــا در خلیــج فــارس و 
دریــای عمــان بــه دنبــال ضربــه زدن 
بــه ایــران هســتند، در ایــن مذاکــرات 
نیــز آن هــا بــه دنبــال تغییــر و اصــاح 
اهمیتــی  و  نیســتند  گذشــته  رویــه 
یــا  شــود  مــی  گفتــه  چــه  کــه  نــدارد 
روایــت  ایــن  در  گفتــه خواهــد شــد؛ 
واشــنگتن از هــر فرصتــی بــرای ضــرب 
زدن اســتفاده خواهــد کــرد و حتــی آن 
هــا بــه ایــن گفت  وگوهــا هــم بــه شــکل 
یــک فرصــت بــرای مهــار و ضربــه زدن 

بــه ایــران اســتفاده مــی کننــد.
2. در ســمت دیگــر ماجــرا می  تــوان 
بــه ایــن شــکل بــه موضــوع نــگاه کــرد 
کــه واقعــا ایــن اتفــاق افتــاده اســت. 

توجــه  بــدون  را  برنامــه  ایــن  آمریــکا 
بــه رونــد مذاکــرات و شــروع دوبــاره 
آن در 8 آذر انجــام داده و کمتریــن 
اهمیتــی بــرای حساســیت مذاکــرات 
نمی  خواهــد  بایــدن  نیســت.  قائــل 
رونــدی را طــی کنــد کــه سیاســت  های 
البتــه  بگــذارد.  کنــار  را  ترامــپ  دوره 
بــا  می  توانــد  اقدامــات  نــوع  ایــن 
بــا  تقابــل  در  مــا  تاریخــی  حافظــه 
آمریــکا مصداق  هایــی داشــته باشــد. 
بازگشــت  بــه  آمریــکا  تمایــل  شــاید 
وضعیــت  کنتــرل  مذاکــرات  میــز  بــه 
تــاش  تمــام  باشــد  ایــران  هســته  ای 
هــا در ایــن راســتا خواهــد بــود، امــا 
اگــر ایــن برنامــه بــا آژانــس هــم پیــش 
بــرو،  دســت هیئــت مذاکــره کننــده 
مذاکــرات  دور  ایــن  در  واشــنگتن 
اعمــال  بــا  حتــی  و  بــود  خواهــد  بــاز 
فشــارهای روز افــزون مواجــه خواهیــم 

بــود.
داد  ادامــه  را  وجیــزه  ایــن  می  تــوان 
بــازی  از  مختلفــی  تصویرهــای  و 
طراحــی  ایــران  و  آمریــکا  سیاســی 
ــاً جهــت تحلیــل  ــد صرف کــرد. امــا نبای
را بــه ســمت تحلیــل سیاســت  ورزان و 
تصمیم  گیــران داخــل کشــور معطــوف 
کــرد، بلکــه بایــد پرســید هــدف طــرف 
بــا چــه منطــق  و  بــوده؟  مقابــل چــه 
شــده  انجــام  اقــدام  ایــن  هدفــی  و 

اســت؟

آمریکا چه می  خواهد؟
مهدی شیبانی



سالچهارم|شمارهیازدهم،نیمهدومآبانماه1400|هفتهنامه

کدام انقالب فرهنگی ؟! کدام شورا ؟!
تغییر ترکیب شورای عالی انقالب فرهنگی ...

بــه جــرات می  تــوان گفــت شــورای عالــی 
انقاب فرهنگی باالترین و تأثیرگذارترین 
نهــاد در عرصــة سیاســت  گذاری فرهنگــی 
و علمــی کشــور اســت کــه نــه تنهــا آن طــور 
کــه بایــد در عرصــه فرهنــگ و آمــوزش، 
نبــوده بلکــه در برهه  هایــی  نقش  آفریــن 
هــم  را  گزافــی  هزینه  هــای  زمــان   از 
متوجــه حاکمیــت کــرده و نتوانســته در 
عرصــة خطیــر فرهنــگ، سیاســت گــذاری 
در  شــورا  ایــن  باشــد.  راه  گشــا  و  جامــع 
مواقــع مختلــف تحــت تاثیــر سیاســت  ها 
حاکــم  فرهنگــی  و  فکــری  بینش  هــای  و 
بوده  انــد  دولت  هــا  و  بــوده  دولت  هــا  بــر 
کــه بــه طــور غیــر مســتقیم بــرای چنیــن 
شــورایی کــه رهبــری انقــاب اســامی آن 
را »قــرارگاه مقــدم فرماندهــی فرهنگــی« 
خواندنــد، خــط مشــی تعییــن کرده  انــد.

مطالبــه  بعــد  بــه   ۹۰ دهــه  اواســط  از 
شــورا  ایــن  از  اســامی  انقــاب  رهبــری 
و  عمومــی«  »فرهنــگ  عرصــه  بــه  ورود 
بــوده  حیطــه  ایــن  در  سیاســت  گذاری 
نــه  شــورا  ایــن  متاســفانه  امــا  اســت؛ 
تخصصــی در ایــن حــوزه دارد و نــه تئــوری 
مطلوبــی بــه منظــور طــرح ریــزی در جهــت 
حرکــت در ایــن مســیر. البتــه شــاید گمــان 
خــود  حیطــه  در  شــورا  ایــن  کــه  کنیــد 
بســیار خــوب عمــل کــرده و نتایــج قابــل 
قبولــی بــرای ارائــه دارد، امــا بایــد گفــت 
ابتــدای  از  عرصــه  ایــن  بــه  شــورا  ورود 
ســال ۵۹ تــا کنــون نتیجــه  ای جــز »رکــود 
مدرک  گرایــی،  کمیت  گرایــی،  علمــی، 
تــوازن  رفتــن  بیــن  از  و  نخبــگان  خــروج 
بــه  و  نداشــته  علمــی«  رشــته  های  بیــن 
ــی  ــا وضعیــت فعل ــوان گفــت ب جــرات میت

تبدیــل  تــا  را  گســترده  ای  بســیار  مســیر 
یعنــی  خــود  واقعــی  جایــگاه  بــه  شــدن 

دارد. را  فرهنگــی«  »قــرارگاه 
اکنــون بــه اختصــار برخــی از مهــم تریــن 
ذکــر  را  شــورا  ایــن  بــر  وارده  نقدهــای 

: میکنیــم 
مصوبــات و موضوعات:   .1

یکــی از مهم  تریــن مشــکات شــورا توجــه 
بیــش از حــد بــه موضوعــات کلیشــه  ای، 
موضوعــات  بــه  توجــه  عــدم  و  تکــراری 
بیشــتر  اصــوال  اســت.  فرهنگــی  اصیــل 
وقــت ایــن شــورا نــه صــرف موضوعــات و 
اولویــت هــای مطــرح علمــی و فرهنگــی 
روســای  تغییــر  صــرف  بلکــه  کشــور،  
دانشــگاه هــا می  شــود. نکتــه بعــدی در 
مصوباتــی  می  تــوان  را  مصوبــات  بحــث 
دانســت کــه بســیارکلی و در ظاهــر همــه 
محرکــه،  موتــور  فاقــد  امــا  بــوده  جانبــه 
اولویــت گــذاری و نــگاه اســتراتژیک مــی 
باشــند و صرفــا گــزاره هایــی از مشــهورات 

و انتزاعیــات را شــامل مــی شــوند.
ترکیب اعضای شــورا:  .2

از آنجایــی کــه مقــام معطــم رهبــری تاکیــد 
ویــژه ای بــر ورود ایــن شــورا بــه »فرهنگــی 
عمومــی« دارنــد، آنچــه بدیهــی مــی باشــد 
گاه  هیــچ  فعلــی  ترکیــب  کــه  اســت  آن 
نمیتوانــد مطالبــات ولــی امــر جامعــه را در 
حــوزه فرهنــگ محقــق ســازد. افــرادی کــه 
بــوده و  آنهــا مهنــدس و پزشــک  جمیــع 
ــد کــه  نگاهــی کمیت  گــرا و مکانیکــی دارن
بســیاری فاقــد صاحیــت و تخصــص الزم 
بــرای ورود بــه ایــن عرصــه مــی باشــند؛ 
الزم بــه ذکــر اســت زمانــی دبیــر شــورایی 
فکــر  »اتــاق  واژه  از  انقــاب  رهبــر  کــه 

می  کننــد،  اســتفاده  آن  بــرای  فرهنگــی« 
جــدای  اســت!  بــوده  دامپزشــک  یــک 
تعــداد  شــورا  ایــن  در  مطالــب،  ایــن  از 
بــه  نســبت  کشــوری  اجرایــی  مســئوالن 
دارد  نســبی  برتــری  فکــری  مســئوالن 
ایجــاد شــدن  و نتیجــه چنیــن وضعیتــی 
بیــن  در  ســرخوردگی  و  یــاس  احســاس 
می  شــود؛  فرهنگــی  فکــری-  عناصــر 
چــرا کــه عــدم تاثیرگــذاری خــود در ایــن 
بــه  طبعــا  و  را مشــاهده می  کننــد  شــورا 
مــرور زمــان بــه ماشــین امضــاء و تأییــد 
سیاســت هــای اجرایــی مســئوالن تبدیــل 

می  شــوند.
جدایــی از مردم :   .3

یکــی از نقــد هــای جــدی کــه بــر مصوبــات 
و اعضــاء ایــن شــورا وارد اســت در نطــر 
فرهنگــی  جامعــه  اولویت  هــای  نگرفتــن 
مــی باشــد؛ اصــوال اعضــای شــورای عالــی 
نــگاه  واســطه  بــه  فرهنگــی  اتقــاب 
مکانیکــی کــه بــه مقــوالت فرهنگی دارند، 
معادلــه  ای  چشــم  بــه  را  فرهنگــی  امــر 
فــارغ  میکننــد.  نــگاه  ابــزاری  و  پیچیــده 
از اینکــه فرهنــگ پدیــده  ای چندوجهــی و 
چنــد الیــه اســت و داشــتن نگــرش مبتنــی 
بــر ســرمایه گــذاری در عرصــه فرهنــگ، 
ویــژه  اهتمــام  بلندمــدت،  برنامه  ریــزی 
بــه پژوهــش در ایــن حــوزه از بدیهیــات 
می  باشــد. لیکــن اعضــا ایــن شــورا گمــان 
می  کننــد بــا تصویــب مصوبــه  ای میتواننــد 
ســبک زندگــی یــک جامعــه را تغییــر دهنــد 
ولیکــن تنهــا نتیجــه  ای کــه ایــن مصوبــات 
بــی اســاس در پــی دارد افزایــش »شــکاف 

اســت. اجتماعــی« 

امیررضا پشتیبان

یادداشت

صفحه4
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صفحه5

صفحه4

باالخره طعم شیرین یک رسانۀ ملی انقالبی را می چشیم؟

بــا ســخنان  اجــازه دهیــد، ســخن را 
امــام )ره( دربــاره  گوهربــار حضــرت 
یکی از وظایف مهم صداوســیما آغاز 
کنیــم: »ایــن دســتگاه )صداوســیما( 
از چنــد  بعــد  كــه  باشــد  دســتگاهی 
روشــن  را  ملــت  قشــر  تمــام  ســال 
كنــد تمــام را مبــارز باربیــاورد، تمــام 
اینهــا  تمــام  بیــاورد،  بــار  متفكــر  را 
آزادمنــش  بیــاورد،  بــار  مســتقل  را 
بیــرون  غرب زدگــی  از  بیــاورد،  بــار 
كنــد، اســتقال بــه مــردم بدهــد...«. 
)صحیفــه نــور، جلــد 5، صفحــه 203 (

ســرافراز  محمــد  دکتــر  کــه  زمانــی 
مــان  ملــی  فربــۀ  رســانۀ  ســکاندار 
شــد، امیــد بــر آن بــود کــه صداوســیما 
چابــک شــود، خطــوط قرمز هایــش را 
صدایــان  بــی  صــدای  کنــد،  تعدیــل 
باشــد و هــزاران امیــد کــه در نهایــت 
ضرغامــی  منفعــل  صداوســیمای 
عمومــی  روابــط  بــه  بیشــتر  کــه  را 
حاکمیــت شــبیه بــود تــا رســانۀ تمــام 
ــزل مقصــود  ــه ســر من ــران ب مــردم ای
شــیوۀ  برســاند.  مــردم  توقعــات  
مدیریتــی مهنــدس ضرغامــی بــا نــگاه 
مهندســی اش بــه ســازمان در جهــت 
رشــد و گســترش کمــی شــبکه  ها بــود 
و بــه طــور کلــی در آن دوره، تربیــت 
کیفیــت  و  ماهــر  انســانی  نیــروی 
فراموشــی  بــه  تولیــدی  برنامه هــای 
ســپرده شــده بــود. صادقانــه بگویــم، 
ــی آقــای ســرافراز بــرای  ریتــم مدیریت
صداوســیما  ماننــد  کنــدی  ســازمان 
بســیار تنــد بــود و ایــن فاصلــه ســبب 
شــد تــا عمــر مدیریــت اش طوالنــی 
برنامــه  نتوانــد  و  نباشــد  مــدت 

هایــش را اجــرا کنــد.
دوران علــی عســگرِی محافظــه کار، 
ســازمان  ســکون  و  انفعــال  دوران 
ســازمان  بی جــان  پیکــر  بــود. 
صداوســیما در ایــن دوره نــه تنهــا 
حتــی  نبــود،  مــردم  اصلــی  رســانه 
حــق  بــه  خواســته  های  نتواســت 
جامــۀ  را  انقــاب  معظــم  رهبــر 
عمــل بپوشــاند. قــرار برایــن بــود کــه 
ایشــان، ســازمان حضــور  دورۀ  در 
مؤثــری در فضــای مجــازی داشــته 
چابک  ســازی  دنبــال  بــه  و  باشــد 
در ســاختار، افزایــش بهــره  وری در 
تولیــدات و نیروی  هــای انســانی و از 
همــه مهمتــر »مرجــع شــدن رســانه 

باشــد. ایــران  ملــی« در جامعــۀ 
مهندســان  کــه  ســال   40 از  پــس 
مهمــان  سیاســی خوان ها  وعلــوم 
رســانه ای  ســازمان  مهمتریــن 
کشــور بودنــد، باالخــره رئیســی بــر 
کــه  اســت  زده  تکیــه  آن  مســند 
حداقــل بــا چنــد نظریــۀ در حــوزه 
آشــنا  رســانه  و  ارتباطــات  علــوم 
و  نبایدهــا«  و  هــا  »بایــد  اســت؛ 
یــک  نیســت  ها«  و  »هســت  ها 
ســازمان رســانه  ای را مــی شناســد. 
رهبــر   ،1400 مــاه  مهــر  هفتــم  در 
معظــم انقــاب، دکتــر پیمــان جبلــی 
را به ریاســت ســازمان  صداوســیما 

فرمودنــد. منصــوب 
بــرای  بســتری  بایــد  ملــی  رســانه 
گاهی و دانش مردم  ارتقاء ســطح آ
باشد، باید فضای شاد و پرنشاطی 
را بــر مــردم در ایــن روزهــای ســخت 
صــدا  بایــد  بزنــد،  رقــم  معیشــتی 

کــودکان  مســتضعفان،  کارگــران، 
کار و دانشــجویان دلســوز باشــد. از 
نقدهــای برّنــدۀ دانشــجویی نترســد 
نقــد منصفانــه  بــرای  را  بســتری  و 
و گفــت و گوهــای چالشــی فراهــم 
تمــام  رســانۀ  کام  یــک  ســازد، 
بایــد  جبلــی  باشــد.  ایــران  مــردم 
ســاختار درونــی ســازمان را متحــول 
ســرمایۀ  ارتقــاء  شــامل  کــه  ســازد 
انســانی و رشــد کیفــی برنامــه هــای 

تولیــدی  اســت.
جدیــد  رویکــرد  بــه  توجــه  بــا 
حرفــه ای  پوشــش  و  صداوســیما 
ســازمان  خبــر  بخــش  ســریع  و 
کارت  شــدن  هــک  »بحــران  از 
بــه  را  نویــد  ایــن  ســوخت«، 
دانشــجویان  و  صاحب نظــران 
دلســوز داد کــه مــی توان به رســانه 
ملــی اعتمــاد کــرد. در ایــن بحــران، 
جریــان  و  اصلــی  روایتگــر  دیگــر 
ســاز، رســانه هــای معانــد جمهــوری 
بلکــه  نبودنــد،  ایــران  اســامی 
بــا  توانســت  ســازمان صداوســیما 
تمــام کــم و کســری هــا، ماموریــت 
حقیقــی خــود را بــه خوبــی انجــام 

دهــد.
جبلــی،  پیمــان  دکتــر  بــرای 
و  خوانــده  ارتباطــات  گاهِ  آ مدیــر 
موفقیــت  آرزوی  رسانه شــناس، 
در  پرقــدرت  بتوانــد  تــا  داریــم 
مقابــل گــروه هــای فشــار بایســتد 
طعــم  ایــران  مــردم  باالخــره  و 
ــی  ــی انقاب شــیرین یــک رســانۀ مل

بچشــند. را 
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