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به ناز مقدسی| قرار است بر 
عملکرد صداوسیما در فصل 
ریاســت جمهوری  انتخابات 
نظارت شــود. ایــن پرونده به 
دنبال این است که آیا با توجه به 
انتقادهایی که سال هاســت از پوشش خبری و تهیه 
برنامه های انتخاباتی جهت دار به سمت صدا و سیما 
نشانه رفته، این سازمان می تواند در روزهای انتخابات 
نظر مثبت منتقدانش را بــه خود جلب کند یا خیر؟ 
در هیاهوی دور دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری 
ماجرا از این قرار است که شــاید بهتر باشد دست به 
آسیب شناسی و تحلیل این سازمان بزنیم و با مرور بر 
آنچه سال هاست از عملکرد این رسانه ملی آشکارا و 
پنهان نظر مردم و مسئوالن را به خود جلب کرده به 

پاسخ برسیم.
برداشت نخست

ســال 84 و در آســتانه ثبت نــام کاندیــدای 
اکبــر  مرحــوم  وقتــی  ریاســت جمهوری، 
 هاشمی رفسنجانی از جناح میانه رو برای این انتخابات 
ثبت نام کرد، سیل انتقادهای جناح اصولگرا به سمت 
او روانه شد. مضمون بیشــتر این نقد و بررسی ها هم 
برمی گشت به ســن آیت اهلل. به نظر منتقدان سن و 
 سال رفسنجانی 79ساله برای رئیس جمهوری شدن 
زیاد بود و به همین خاطر نخستین نگاه های مخالفان 
این موضوع را نشانه گرفت. با تأیید صالحیت مرحوم 
رفسنجانی و قرار گرفتن او در لیست نهایی کاندیدای 
انتخابات ریاست جمهوری آن  سال و شروع برنامه های 
تبلیغاتی و مناظره های صداوسیما، دوربین فیلمبردار 
نیز پیرو خط منتقدان شــد و بــا کلوزآپ هایی که از 
دستان لرزان مرحوم  هاشمی رفسنجانی می گرفت، 

نقدهای پیشین را به بیننده القا می کرد.
برداشت دوم 

انتقاد از صداوسیما مبنی بر بی طرف عمل نکردن 
در برخی از جریانات سیاسی و حوادث تنها به دوران 
انتخابات ختم نمی شــود. همین چند ماه پیش بود 
که دو اتفاق تقریبا همزمان بازهم این سازمان را زیر 
ســوال برد. ماجرای نخست برمی گشــت به حادثه 
آتش ســوزی پالســکو. در روزهای اول این فاجعه 
خبرها در شبکه خبر پوشش داده می شد و بیشتر از 
ساختمان فروریخته پالســکو بود تا زوایای مختلف 
ساختمان. اگرچه چند روز بعد دوربین های صداوسیما 
جلوتر رفتند و این حادثــه را از نمای نزدیک تری به 
تصویر کشیدند، اما بدون شک تصویر فروریختن این 
ساختمان را که مردم با دوربین های شان ثبت کردند 
بیش از النگ شات های صداوســیما عمق فاجعه را 
نشان داد. با این حال، اگرچه در روزهای بعد برخی از 
برنامه های صداوسیما به بررسی این حادثه اختصاص 
یافت، اما بسیاری از کارشناسان رسانه معتقد بودند 
که از همان دقایق اولیه حادثه با تشــکیل یک اتاق 
فکر و بررســی زوایای این بحران  باید از کلیشه نقد و 
بررســی و پخش لحظه به لحظه عملیات آواربرداری 

درمی آمد. درنهایت اما انتقادها تنها به این ماجرا ختم 
نشد، چراکه  سال گذشته پوشش خبری صداوسیما 
در برابر فاجعه های ملــی دیگری مانند برخورد قطار 
ســمنان، آتش گرفتن پاالیشــگاه بندر امام و سیل 
سیستان وبلوچستان ضعیف بود.  حادثه هایی که حتی 
کشته شــدگان قطار به 38نفر رسید و خسارت های 
سیل و آتش سوزی پاالیشگاه نیز بسیار سنگین برآورد 
شــده بود، اما این حوادث تنها در البه الی اخبار اعالم 
می شدند و از پخش برنامه زنده از محل حادثه خبری 
نبود.  ماجرای دوم نیز برمی گــردد به زیرنویس های 
رسانه ملی پس از درگذشت رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام. دی ماه  سال گذشته سیل انتقادات به 
صداوسیما با فوت آیت اهلل  هاشمی بیش از پیش شدت 

گرفت. شامگاه 19دی ماه بود که خبر رسمی درگذشت 
مرحوم آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی توسط رسانه های 
داخلی و خارجی منتشر شد، اما  شبکه خبر به صورت 
زیرنویس همچنــان از عارضه  قلبــی رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام خبر می داد و درنهایت پس 
از دقایقی تاخیر، این خبر رســما در صداوسیما اعالم 
شد. با این حال، بسیاری از منتقدان در مصاحبه ها و 
توییت های شان این موضوع را یادآور شدند که رسانه 
ملی در زمان حیات مرحوم رفسنجانی با پخش مناظره 
تلویزیونی محمود احمدی نــژاد و تهمت هایی که به 
خانواده  هاشمی زده بود، جانبدارانه عمل کرده بود. مثال 
ناطق نوری، رئیس بازرسی دفتر مقام معظم رهبری در 
این باره گفت: »اگر االن در همه شبکه های تلویزیون 

هم از  هاشمی تجلیل شود، فایده ای ندارد، باید قدر هم 
را بدانیم و تهمت نزنیم، ما اگر قدر همدیگر را بدانیم 
و از پتانسیل ها اســتفاده نکنیم، اوضاع کشور درست 
نمی شود.«  عباس صالحی، معاون وزیر ارشاد پس از 
مرگ آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی در انتقاد از دوگانگی 
عملکرد صداوسیما در توییتی نوشت: »تلویزیون آقای   
هاشمی را نشان می دهد و دختر 9ساله ا م می گوید من 

تا حاال این آقا را در تلویزیون ندیده ام.«
همه اینها خبر از بی طرف عمل نکردن رسانه ملی 
در سال های گذشته می داد و هجمه انتقادات تا آن جا 
پیش رفت که درنهایت علی عسکری، رئیس سازمان 
صداوســیما پس از ایــن واکنش مــردم اظهار کرد: 
»انتقادها را روی چشــم می گذاریم و سعی می کنیم 
نسبت به انتقادها، عملکردمان را اصالح کنیم. ما هم 
در برنامه های این چند روز گذشــته و هم قبل از آن، 

آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی را تکریم کرده ایم.« 
برداشت آخر

اینها نمونه هایی از انتقادات برخی از کارشناســان، 
مسئوالن و مردمی اســت که سال هاست گریبانگیر 
رسانه ملی شده است. این روزها نیز با نزدیک شدن به 
انتخابات ریاست جمهوری  سال 96 باز هم صداوسیما 
در زیر ذره بین منتقدانش قرار گرفته اســت. آخرین 
انتقاد ها هم مربوط می شــود به چنــد روز پیش که 
البته این بار کمی متفاوت تر شده و منتقدانش کسانی 
بودند که تا پیــش از این به برنامه های منتســب به 
جانبداری صداوسیما واکنش نشان نداده بودند! یکی 
از این منتقدان روزنامه کیهــان بود که پس از پخش 
صحبت های روحانی در تلویزیون واکنش نشان داد 
و در گزارشی با تیتر صداوسیمای ملی یا ارگان ستاد 
انتخاباتی روحانی؟! نوشت: »اگرچه در طی روزهای 
گذشته دکتر علی عسکری، رئیس سازمان صداوسیما 
اعالم کرده بود که رسانه ملی مالحظاتی را درخصوص 
پوشش اخبار دولت رعایت می کند، اما همچنان شاهد 
پخش برنامه هــای تماما تبلیغی بــرای دولت از این 
رسانه هستیم. پس از صحبت های رئیس رسانه ملی 
150دقیقه پخش زنده و 80 دقیقه خبر از صحبت های 
روحانی در تلویزیون پخش شد. این درحالی است که 
برخی از رقبای جدی رئیس جمهوری فعلی طی 4 سال 

گذشته در مجموع 3ساعت آنتن نداشته اند.« 
آنچه در سال های اخیر از عملکرد رسانه ملی و نقد 
و بررسی های منتقدان این سازمان برمی آید تاکنون 
بیشتر انتقادات مربوط به رفتار جانبدارانه این رسانه 
ملی نسبت به جناح و جریان سیاسی اصولگرایی بوده، 
اما با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آن هم 
در دولتی که درحال حاضر رئیس جمهور ش حســن 
روحانی است، منتقدان و مخالفان دولت بر آن شده اند 

تا از دیدگاه و منافع خودشان به این مسأله بپردازند. 
امــروز در »صفحه یک پرســش چند پاســخ« با 
مسئوالن و کارشناسان در رابطه با عملکرد منتسب 
به جانبداری صداوسیما نسبت به یک جریان سیاسی 

خاص گفت وگو کردیم که در ادامه می خوانید.

1

این روزها کامنت های مردم در شبکه های مجازی نشان می دهد که بسیاری از آنها نسبت به عملکرد صدا 
و سیما برداشت های پر ابهامی دارند. اگر مایل هستید در رابطه با موضوع اعتدال یا افراط در رسانه ملی بیشتر 

بدانید، می توانید به لینک های زیر مراجعه کنید.
 طرح علی مطهری و رسانه ملی ایده آل

http://www.ghatreh.com/news/nn37016945
 دفاع صداوسیما از عملکرد خود در پوشش اخبار درگذشت آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

/http://namehnews.ir/fa/news/381518
 تلنگر به »صدا و سیما«

http://fararu.com/fa/news/302309
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ســم  لقا ا بو ا
رئوفیان-  دبیرکل 
حزب اســامی 
ن زمیــن|  یرا ا
 ،137۲ ســال  در  
لی  ی عا ا ر شــو
انقــالب فرهنگی، 
بحث مهمی درخصوص اســتفاده بخش 
خصوصی از امکانات رسانه  ملی و تأسیس 
شبکه هایی با نظارت سازمان صداوسیما 
مطرح کرد. 18 ســال بعــد در ادامه این 
طرح هــم  حرکتی در مجلس شــورای 
اســالمی برای قانونمندکردن رسانه  ملی 
شــروع شــد. حاال اما با نزدیک شدن به 
فصل انتخابات ریاست جمهوری و شورای 
شهر نمایندگان مجلس دوباره این طرح 
را بررسی می کنند. بنابراین علی مطهری 
نماینده آزاده ملت از تعیین تکلیف رادیو 
و تلویزیون خصوصی در طرح جدید نحوه 
اداره صداوسیما خبر داده است. بسیاری 
از کارشناســان معتقدند اگــر این طرح 
اجرایی شــود، شــائبه هایی که در مورد 
رســانه ملی و جانبــداری از یک جناح 

خاص به راه افتاده، از بین خواهد رفت.
ابوالقاســم رئوفیــان، دبیــرکل حزب 
اســالمی ایران زمیــن دربــاره عملکرد 
صداوســیما در چنــد دهه گذشــته به 
»شــهروند« می گوید: »سال هاست که 
شــائبه طرفداری و به تعبیری پرداختن 
به یک جناح سیاســی بیشــتر از جناح 
مخالــف در عملکرد صداوســیما وجود 
دارد. صداوسیما یک رســانه ملی است، 
انتخابات ریاست جمهوری نیز یک پروژه 
ملــی اســت، بنابراین صداوســیما  باید 
 برنامه ها و طرح هایش را به دور از حاشیه

انجام دهد.«
رئوفیان معتقد اســت که صداوســیما 
در جهت آگاه ســازی مــردم برنامه ها و 
طرح های خوبی را اجرایــی می کند و بر 
طبق قانون اساســی عمل کرده است، اما 
در شرایطی که این شــائبه ها وجود دارد 
باید به این موضوع هم رســیدگی کند و 
اگر چنیــن اتفاقی در برخــی از برنامه ها 
می افتد آنها را بازبینــی کند و دراین باره 
می افزاید:  »به نظر می رسد برخی اخبار، 
پخش تصاویر و ذکر نام، صداوســیما را 
در مظان اتهام قرار می دهد. هرچند این 
کار بسیار حساس اســت، اما مدیران این 
سازمان  باید برای رفع این شائبه ها تالش 

کنند.«

حسین انواری -  عضو 
حزب موتلفه اسامی| 
در دومیــن  ســال دولت 
یازدهم، حســن روحانی 
به خوزســتان سفر کرد و 
مورد اســتقبال بی نظیر 
مــردم این منطقــه قرار 
گرفت، اما ظاهرا صداوسیما در پخش این سفر استانی 
رئیس جمهوری کوتاهی کرد تا جایی که محمدباقر 
نوبخت، ســخنگوی دولت نیز از این موضوع انتقاد 
کرد و گفت: »در خاتمه ســفر آقای رئیس جمهوری 
به خوزســتان یک اجتماع پرافتخار و به یادماندنی از 
سوی مردم مقاوم، متدین، فهیم و مردمی در خرمشهر 
با حضور آبادانی های عزیز صــورت گرفت که در آن 
جایگاهی که ما حضور داشتیم و تا آن جا که چشم کار 
می کرد، مردم حضور داشتند.  ای کاش رسانه ملی که 
در این سفر حاضر بود و زحماتی هم کشید می توانست 
این افتخار ملی را که مردم آن منطقه داشتند هم به 
تصویر بکشــد تا مردم خوب و پرعاطفه ایران هم از 
این که مردم قدرشناس و رنج دیده خرمشهر و آبادان 
از رئیس جمهوری  شــان این چنین استقبال کردند، 
باخبر می شدند، ولی متاسفانه این صحنه ها به خوبی 

به تصویر کشیده نشد.«
این انتقادهــا از طرف دولتمردان و مســئوالن و 
کارشناســان درحالی مطرح شــده و می شــود که 

برخی ها معتقدند انتقاد از عملکردهای صداوسیما امر 
صحیحی نیست. حسین انواری، عضو شورای مرکزی 
حزب موتلفه اسالمی یکی از کسانی است که انتقاد از 
عملکرد صداوسیما در حوزه سیاست را زیاده خواهی 
جناح های سیاسی می داند و در این باره به »شهروند« 
می گوید: »تالش صداوســیما همواره براساس اصل 
بی طرفی بوده اســت. منتها انتظــارات جناح های 
مختلف سیاسی به گونه ای است که هرگونه عمل کند 

مورد انتقاد قرار می گیرد.«
این عضو حــزب موتلفه در رابطه بــا فاکتورهای 
آشــکار صداوســیما در بی طرف بودن نســبت به 

جریانات سیاسی می افزاید: »نگاه انتقادی در رابطه 
با متهم کردن صداوسیما به جانبداری از یک جریان 
سیاســی نشــان دهنده زیاده خواهی است. این طور 
نیست که هر دولت و هر سیستمی که روی کار آمد هر 
چیزی را که دیکته می کند، صداوسیما اجرا کند. این 
رسانه ملی بر ویژگی های خودش و بر اصولی منطبق 
است. در دوره های گذشته نیز که منتقدان دولت های 
پیشــین از عملکرد صداوسیما می گویند باید اظهار 
کرد صداوسیما در همه دوران رفتاری کامال درست 
و منطبق بر اصول داشــته و هرگز به دفاع از جناحی 

نپرداخته، بلکه واقعیت ها را انعکاس داده است.«

عبداهلل ناصری-  عضو 
مشــورتی  شــورای 
اصاح طلبــان| تصویر 
تقابل جریان های سیاسی 
و تضــاد در دیدگاه هــا و 
در  ایدئولوژی هایشــان 
مناظرات انتخاباتی می تواند 
بهترین ارایه آگاهانه از نامزد منتخب شان باشد. با این 
حال، در چند دوره قبل انتخابات ریاســت جمهوری 
القاکردن تصویرهــا و خبرهای یک نامــزد خاص در 
البه الی خبرها و برنامه های صداوسیما که در آستانه 
انتخابات از تلویزیون پخش می شــود، سال هاست که 
انگشــت اتهام را مبنی بر بی طرف نبودن این سازمان 
نسبت به جریان های سیاسی نشانه رفته است. عبداهلل 
ناصری، عضو شورای مشــورتی اصالح طلبان یکی از 
منتقدان عملکرد صداوسیما در این باره به »شهروند« 
می گویــد: »در دو دهه اخیر صداوســیما هیچگاه در 
موضع بی طرف قرار نداشــته اســت. این سازمان در 
این ســال ها به شــدت مدافع جناح اصولگرایی بوده و 
برخالف روح قانون اساسی و قانون صداوسیما جانبدارانه 

عمل کرده اســت. درحال حاضر نیز با نزدیک شدن به 
انتخابات ریاســت جمهوری همچنان با پخش چهره 
کاندیدای اصولگرایان تحت عناوین مختلف شــاهد 
این روند هســتیم.« ناصری معتقد اســت نشانه های 
این تعبیر در برنامه های رسانه ملی کامال آشکار است 
و در این بــاره می افزایــد: »دعوت از شــخصیت های 
جناح اصولگرایی در برخی از برنامه ها و گفت و گوهای 
خبری و عدم اطالع رســانی از وضع رو به رشد اقتصاد 
کشور نشــانه های اصلی جانبداری و مخالفت با دولت 
کنونی است. مهم ترین دستاورد رسانه القا و تحت تأثیر 
قراردادن مخاطبانش است و صدا وسیما نیز سعی دارد 

دولت را در حوزه های اقتصادی ناکارآمد نشان دهد.«
هیچ وقت در تلویزیون زمینه ای فراهم نشده تا نماینده 
دولت در برنامه ای حضور پیدا کند و برای شفاف سازی 
مســائل اقتصادی و معضالت اجتماعی به بینندگان 
و مردم آگاهی داده و در مقابل ســواالت انتقادی پاسخ 
دهد. ناصری معتقد اســت صداوسیما به خصوص در 
برنامه های تلویزیونی خودش ســناریو را می نویسد و 
درواقع خودش برنامه ریزی و برنامه چینی کرده و مسائل 
موردنظرش را به بینندگانش القا می کند. او با تاکید بر 

این که در سال های اخیر مردم نیز اعتمادشان را نسبت 
به پوشش خبری این سازمان از دست داده اند، می گوید: 
»مردم بیشــتر به فضای مجازی روی آورده اند و یکی 
از نشــانه های حجم زیاد کاربر در شبکه های مجازی 

عدم اعتماد مردم به رسانه ملی است.«
در آستانه انتخابات 96 بسیاری از منتقدان صداوسیما 
خواستار شــفافیت در پخش برنامه های انتخاباتی و 
برقراری عدالــت در مناظره های تلویزیونی کاندیدای 
اصلی انتخابات هســتند. این عضو شــورای مشورتی 
اصالح طلبان در پایان اظهار می کند: »سال هاســت 
که هیأت نظارتی بر عملکرد صداوســیما وجود دارند، 
اما کارکرد خاصی نداشــته اند. تا زمانی که صداوسیما 
و شــبکه های تلویزیونی از حالت انحصاری درنیایند 
و رقابتی عمل نکنند، این مختصــات را با خود یدک 
خواهند کشید، بنابراین راهکار اصلی برای برون رفت از 
نگاه جانبدارانه صداوسیما در حوزه سیاست این است 
که صداوســیما رقیب داشته باشــد. درواقع براساس 
قانون اساســی، رهبر چندین مدیر مختلــف را برای 
صداوسیماهای مختلف برگزینند تا به طور طبیعی بازی 

رقابتی و با دیدگاه های سیاسی مختلف شکل بگیرد.«

نگاه مستقل

نگاه مخالف

نگاه موافق

 باید شائبه ها
از بین برود

انتقاد از عملکرد صداوسیما زیاده خواهی است

تا رقابت نباشد صداوسیما یک جانبه عمل خواهد کرد
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ماجرا 
کلوزآپ انتخاباتیچیست؟

آیا صداوسیما در برنامه های انتخاباتی بی طرف است؟ 
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درهای صداوســیما همیشــه بر یک پاشــنه 
نچرخیده اند، رؤســای ســازمان صداوسیما این 
رســانه ملی مســتقل از دولت در طول دوره های 
مختلف سیاســی کشــور تأثیر زیادی بر پخش  یا 
سانســور برخی از برنامه های تلویزیون داشته اند. 
اگر بخواهیم پیشینه عملکرد صداوسیما را از  سال 
68 و همزمان با تغییر قانون اساسی کشور مبنی بر 
انتخابات ریاست جمهوری بررسی کنیم باید بگوییم 
طالیی ترین دوران بی طرفی صداوسیما برمی گردد 
به نخستین دوره ریاســت جمهوری کشور. دورانی 
که محمد  هاشمی برادر آیت اهلل  هاشمی رفسنجانی 
رئیس وقت ســازمان صداوســیما بود، دورانی که 
5 ســال از آن در دوران جنگ تحمیلی عراق علیه 

ایران گذشــت. با این حال، همزمان شدن 
ریاســت  هاشــمی در صداوســیما با 
دوران دفاع مقدس یکی از جنبه های 
درخشش این ســازمان بود، چراکه 
در آن دوران به ایــن دلیل که اتحاد 

جناح های سیاسی برای دفاع از حریم 
کشــور هنوز دســته بندی و جناح های 

سیاســی در تقابل با یکدیگر قــرار نگرفته 
بودند، عقاید تمام گروه ها و ابراز نظرات 
آنها نســبت به جریان های سیاسی 
از تلویزیون پخش می شــد.  ســال 
73 علی الریجانی بــا حکم رهبری 
ریاست سازمان صداوسیما را برعهده 

گرفت. اگرچه در ایــن دوران بودجه قابل 
توجهی به این ســازمان تزریق می شــد و به 

گفته کارشناسان برنامه ها و شبکه های 
تلویزیونی عریض تر شدند، اما 10سال 
ریاســت علی الریجانی در ســازمان 
صداوســیما و همزمان شــدنش با 
آغاز دولت محمــد خاتمی جانبداری 

صداوسیما را نســبت به جریان سیاسی 
مخالف دولت کامال آشــکار کرد. در این دوران 

دولت اصالحالت به شدت از رابطه رسانه 
ملی با دولت گله مند بــود و این ماجرا 
در  ســال پایانی ریاســت جمهوری 
محمد خاتمی به اوج خود رســید تا 
جایی که منتقدان و اصالح طلبان به 

دلیل عدم پوشش برخی از اخبار دولت 
اصالحات، صداوســیما  را به رسانه ای متعلق 

به جریان اصولگرایان متهم کردند.  سوم 
خردادماه 83 و در آخرین  سال دولت 
هشــتم ســیدعزت اهلل ضرغامی به 
جای علی الریجانی ریاست سازمان 
صداوســیما را عهده دار شد. محمود 

احمدی نژاد ســومین رئیس جمهوری 
ایران در دوران ریاست محمد ضرغامی اداره 

دولت نهم و دهم را در دست گرفت. دورانی که اوج 
جانبداری و جهت داربــودن برنامه های تلویزیونی 
را از قبل انتخابات  ســال 84 تا زمان اعالم نهایی آرا 
و پــس از آن عملکرد دولت به اوج خود رســاند. به 
گفته بســیاری از منتقدان، دولت نهــم و دهم در 

تمام طول دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد به 
دلیل هم جهت بودن برنامه هایش در ماه عســل به 
سر برد. انگار صداوسیما با تهیه برنامه های مستند و 
پخش سفرهای استانی احمدی نژاد تمام قد پشت 
او ایســتاده بود. یکی از انتقاداتی که به صداوسیما 
در جهت حمایت از احمدی نژاد و جریان سیاســی 
او وارد شــد مربوط به مناظره هــای تلویزیونی او با 
کاندیداهای ریاســت جمهوری در  سال های 84 و 
88 بود. به گفته برخی نامزدها، صداوســیما میزان 
برنامه های تبلیغاتی نامزدها را نســبت به دور نهم 
انتخابات ریاست جمهوری به شــدت کاهش داده 
 بود. از دیگر انتقادها نسبت به عملکرد صداوسیما 
در ایــن دوران کاهش دادن زمــان فیلم مونولوگ 
کاندیداها از یک ســاعت به نیم ساعت بود، 
همچنین برنامه های پرســش و پاسخ 
که در  سال84 در شــبکه های سه و 
پنج به عنوان شــبکه های پربیننده، 
یک ســاعت ونیم زمان داشت، در این 
دوره و در این دو شــبکه به طور کامل 
حذف شــد و به شبکه های کم مخاطب تر 
چهــار و جام جم نقل مکان کــرده بود. این 
انتقادها به صداوســیما تا جایی پیش 
رفت که جمعی از طالب و روحانیون 
حوزه علمیه قم نیز طی نامه ای خطاب 
به عزت اهلل ضرغامی نسبت به عملکرد 

سازمان صداوسیما اعتراض کردند.
در آخرین  ســال ریاســت جمهوری 
محموداحمدی نــژاد و درســت زمانی که او 
پایــش را از جریان اصولگرایــان فراتر 
گذاشت و به طور نامحسوس راهش را 
از آنها جدا کرد، صداوسیما نیز دیگر 
صداوسیمای 7 سال پیش که منتسب 
به جانبداری از احمدی نژاد شــده بود، 
نشد. حسن روحانی تنها رئیس جمهوری 
اســت که در طول دوران دولتــش 3 رئیس 
صداوســیما را  تجربه کرد. شروع دولت 
یازدهم همزمان با آخریــن روزهای 
ریاست ضرغامی بود  و بعد از ضرغامی 
دوران کوتاه ســرافراز شــروع شد و 
درنهایت پس از استعفای او به دستور 
رهبر، علی عســکری رئیس ســازمان 
صداوسیما شــد. با این حال، این دوران نیز  با 
وجود 3مدیر متفاوت صداوسیما باز هم 
دولت اصالح طلبان را مورد بی مهری 
قــرار داد. جانبــداری و حمایت این 
سازمان از محمدباقر قالیباف تا حدی 
بود که صــدای نماینده های مجلس 
نهم را هم درآورد. برنامه های صداوسیما 
قبل از انتخابات و ریاست جمهوری روحانی 
به حدی بود که بیننده کاندیدای جناح اصولگرایان 
را به طوری جانبدارانه القا می کــرد، اما با همه این 
برنامه ها باز هم حسن روحانی توانست در مناظره ها 
پیروز میدان شــود و با اکثریت آرا رئیس جمهوری 

دولت یازدهم شد.

پیشینه

صدای ملت سیمای دولت  2

نزدیک ترین بررسی از عملکرد رسانه های خارجی 
در جهــت حمایت از جناح های مختلف سیاســی 
رقابت های انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا بود. 
شــبکه های تلویزیونی آمریکا که هر کدام مستقل 
از دیگری کار می کنند در بین نامزدهای انتخاباتی 
جمهوریخواهان و دموکرات ها به شــدت دو قطبی 
شده بودند تا جایی که بسیاری از کارشناسان معتقد 
بودند در آن دوران نتوانسته اند رسانه ای بی طرف در 
 رابطه با پوشش اخبار نامزدهای انتخابات پیدا کنند.

ای بی سی  )ABC(  شــبکه تلویزیونی پربیننده 
آمریکا یکی از شــبکه هایی بود که در جریان رقابت 
بین دونالد ترامــپ از حزب جمهوریخواه و هیالری 
کلینتون از حزب دموکرات ها، برنامه هایی انتقادی 
نســبت به جمهوریخواهان را در میــان برنامه ها و 
خبرهای خود گنجانده بود. ان بی سی )NBC( نیز 
یکی از قطب های مخالف جمهوریخواهان بود، چراکه 
دونالد ترامپ از سال ها پیش از اعالم نامزدشدن در 
انتخابات ریاســت جمهوری در این شــبکه برنامه 

اجرا می کرد و تصمیم او مبنی بر واردشدن به مقام 
نخست کشور باعث قطع همکاری اش با این شبکه 
شد. برخی از خبرها نشان می داد که همین جدایی 
باعث دلخوری مدیران این شبکه و جانبداری از حزب 
دموکرات و مخالف ترامپ شد.    سی بی اس )CBS(؛ 
این شبکه نیز هرچند در طول دوران انتخابات سعی 
کرده بود تا با سیاست و میانه روی برنامه های مختلف 
مربوط به جمهوری خواهان و دموکرات ها را پوشش 
دهد، اما درنهایت با پخش برخی از برنامه ها به نفع 
دموکرات ها ماهیت جانبدارانه خــود را فاش کرد. 
سی ان ان  )CNN(شبکه ای اســت که ترامپ آن 
را شبکه کلینتون نامید، چراکه در طول این دوران 
به حمایت همه جانبه از کلینتون و حزب دموکرات 
پرداخت. فاکــس)FOX(  این شــبکه از معدود 
شــبکه های معــروف در آمریکا بود کــه در میان 
برنامه ها و پوشش های خبری در رابطه با انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا تمایالتش را برای دفاع از 

حزب جمهوریخواهان نشان داد.

تجربه دیگران
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