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سازمان صدا وسیما

پیشگفتار

نظامهــای فرهنگــی در کشــورهای مختلــف بــه صــور گوناگونــی طراحــی و پیگیــری میشــوند و شــامل بخشهــای
گوناگونــی هســتند کــه در میــان آنهــا «ســازمانهای فرهنگــی» نقــش پررنگــی را ایفــا میکننــد .ســازمانهای فرهنگــی
اعــم از حاکمیتــی (دولتــی) ،عمومــی یــا خصوصــی اثــرات قابــل توجهــی بــر فرهنــگ و ســایر مقــوالت ماننــد سیاســت و
اقتصــاد برجــا میگذارنــد.
بــرای اینکــه بتوانیــم نظــام فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران را بســنجیم و در صــورت نیــاز بــه اصــاح عیــوب،
تکمیــل نواقــص یــا احیانـ ًا طراحــی مجــدد آن بپردازیــم ،نیازمنــد ایــن هســتیم کــه ســازمانهای بــزرگ را در ابتــدا مــورد
مطالعــه قــرار دهیــم و چالشهــای آنهــا را بررســی کنیــم و راهکارهایــی بــرای تقویــت آنهــا پیشــنهاد دهیــم.
در همیــن راســتا ،سلســلهگزارشهای راهبــردی «نوســازی ســازمانهای فرهنگــی ایــران» طراحــی شــده اســت.
ایــن گزارشهــا قصــد دارنــد ســازمانهای فرهنگــی ایــران را مبتنــی بــر نظریــه فرهنگــی انقــاب اســامی نقــد کننــد
و پیشــنهادات کاربــردی در زمینــه بهبــود وضــع موجــود ارائــه دهنــد.
در گام نخســت ،ســازمان صداوســیمای جمهــوری اســامی ایــران بهعنــوان یکــی از بزرگتریــن و اثرگذارتریــن
ســازمانهای فرهنگــی ایــران مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت .ایــن گــزارش راهبــردی خالــی از نقــص و اشــتباه
نیســت .دســت تمامــی صاحبنظــران و پژوهشگــران ایــن حــوزه را بــرای یاریرســانی بــه گرمــی میفشــاریم.
6

چکیده مدیریتی

بــرای نوســازی هــر پدیــدهای ،ابتــدا نیازمنــد شــناخت آن پدیــده (ماهیــت آن و محیــط پیرامونــی پدیــده) و کارکــرد
آن هســتیم .ســازمان صداوســیما یکــی از بزرگتریــن ســازمانهای فرهنگــی ایــران اســت کــه بــه فرمــوده امــام خمینــی
(ره) بایــد تبدیــل بــه یــک دانشــگاه عمومــی شــود؛ بــه نظــر میرســد بهرغــم زحمــات کشــیده شــده طــی دهههــای
گذشــته ،ایــن ســازمان بــزرگ و مهــم ،همچنــان بــا جایــگاه مطلــوب خــود بــرای نقشآفرینــی در فرهنــگ انقــاب
اســامی فاصلــه دارد.
بــرای حفــظ ماهیــت گــزارش راهبــردی و تبدیــل نشــدن آن بــه کتــاب یــا مقالــه پژوهشــی نیازمنــد آن هســتیم
از تکــرار مکرراتــی کــه مخاطبــان فرهیختــه ایــن گــزارش راهبــردی از آن آگاهنــد ،صرفنظــر کنیــم و بــا مــرور
کوتــاه تاریخچــه صداوســیما بــه چالشهــای ایــن ســازمان بپردازیــم .از میــان چالشهــای موجــود ،یکــی از مهمتریــن
چالشهــا  -کــه محــل مناقشــه بســیاری نیــز هســت -یعنــی لــزوم یــا عــدم لــزوم انحصارزدایــی ،انتخــاب شــده اســت.
در ایــن گــزارش راهبــردی ســعی شــده اســت پــس از بررســی پیشــینه پژوهــش و بیــان نظــرات موافــق و مخالــف،
نتیجـهای عالمانــه و عاقالنــه و در جهــت تعالــی آرمانهــای انقــاب اخــذ شــود .بــا توجــه بــه شــرایط موجــود توصیــه
شــده اســت کــه انحصارزدایــی از صداوســیما بــا رعایــت گامهایــی در ســاحتهای مختلــف قانونــی ،زیرســاختی ،فرهنگــی
و  ...انجــام پذیــرد.
7

سازمان صدا وسیما

تاریخچه صداوسیما

بــرای شــناخت هــر پدیــدهای نیازمنــد درک چگونگــی شــکلگیری آن ،شــرایط زمانــه و محیــط آن و چرایــی بهوجــود
آمــدن آن هســتیم .بــه همیــن دلیــل قصــد داریــم تاریخچــه صداوســیما را در دو دوره پیــش و پــس از انقــاب اســامی
مــورد مطالعــه قــرار دهیــم.
▪

8

▪تأسیس و دوره پیش از انقالب

اولیــن گام در تأســیس نظــام رادیــو -تلویزیونــی ایــران بــه ســال  1305برمیگــردد .زمانیکــه ایســتگاه فرســتنده
«بیســیم پهلــوی» بهعنــوان یــک ایســتگاه رادیویــی بیســیم احــداث شــد ،احــداث ایــن ایســتگاه بــه آن معنــا بــود کــه
میتــوان اطالعــات را از طریقــی غیــر از ســیم منتقــل نمــود و ایــن فنــاوری همــان چیــزی بــود کــه رادیــو را از تلگــراف
و تلفــن متمایــز کــرده و جایگاهــی ویــژه بــه آن میبخشــید .تأســیس اولیــن ایســتگاه بیســیم در ایــران ،ماهیتــی کامـ ً
ا
انحصــاری و از نــوع حاکمیتــی و دولتــی دارد(حســینی.)171 :1394 ،
دومیــن گام مؤثــر در شــکلگیری رادیــو در ایــران ،در ســال  1316بــا خریــد ســه دســتگاه فرســتنده رادیویــی مــوج
کوتــاه و متوســط و پیریــزی و تأســیس ســاختمانهای الزم توســط وزیــر پســت و تلگــراف برمیگــردد .ایــن اقــدام
یــک گام جــدی در اســتقرار و جاگیــری رادیــو در ایــران بهشــمار میآمــد .ایــن گام توســعه بخــش نیــز ماهیتــی کامـ ً
ا
انحصــاری -حاکمیتــی دارد.
ســومین و آخریــن گام در تأســیس رادیــو ،افتتــاح رســمی نخســتین ایســتگاه رادیویــی کشــور در ســال  1319بــود.
آخریــن مرحلــه و مهمتریــن آن در اســتقرار رادیــو نیــز بــا توجــه بــه حضــور ولیعهــد و ســخنرانی نخس ـتوزیر ،دلیــل
دیگــری بــر دولتــی بــودن صــرف رادیــو از بــدو تولــد آن در ایــران بهشــمار میآیــد.
کلیــه امــور رادیویــی تــا ســال  1321زیرنظــر وزارت پســت و تلگــراف و تلفــن بــود ،امــا در ایــن ســال بیــن امــور سیاســی
و برنامهریــزی (محتوایــی) و امــور فنــی تفکیــک ایجــاد شــد و امــور محتوایــی بــه اداره تازهتأســیس «تبلیغــات و انتشــارات»
ذیــل نخس ـتوزیری واگــذار شــد .اگرچــه ایــن تفکیــک نوعــی تمرکززدایــی بهشــمار میآمــد ،امــا بــا توجــه بــه آنکــه

همچنــان دولــت متصــدی هــر دو بخــش بــود ،ســایه ســنگین تمرکــز همچنــان احســاس میشــد (همــان.)172 :
جدول  -1رویدادهای مهم تأسیس رادیو در ایران

رویداد

تاریخ وقوع

نوع مالکیت یا مدیریت

احداث بیسیم پهلوی

1305

مالکیت منحصر دولتی

خرید سه دستگاه فرستنده رادیویی موج کوتاه و متوسط و پیریزی

1316

مالکیت منحصر دولتی (وزارت
پست و تلگراف)

تأسیس دو کمیسیون رادیو و موسیقی در سازمان پرورش افکار برای مدیریت تولید برنامه
زیرنظر نظامیان

1317

مدیریت متمرکز دولتی

افتتاح رسمی نخستین ایستگاه رادیویی کشور

1319

مالکیت منحصر دولتی

برخــاف رویــه کام ـ ً
ا دولتــی رادیــو ،تولــد تلویزیــون در ایــران توســط بخــش خصوصــی تحقــق یافــت .در ســال
 1335هیــأت دولــت بــا نصــب اولیــن فرســتنده تلویزیونــی بــه پیشــنهاد شــرکت ثابــت پاســال موافقــت کــرد (الموتــی،
 ،1372ج  .)109 :15ثابــت پاســال کــه از نزدیــکان دربــار رژیــم پهلــوی بــود ،بــا ایــن موافقــت نخســتین کانــال پخــش
برنامههــای تلویزیونــی را ابتــدا در آبــادان و ســپس در تهــران بــه راه انداخــت .در واقــع رســانه تلویزیــون در ایران 39 ،ســال
پــس از تولــد ایــن رســانه در جهــان راهانــدازی شــد .نخســتین فرســتنده تلویزیونــی ایــران ،ســاعت  5بعدازظهــر جمعــه 11
مهــر  ،1337اولیــن برنامــه خــود را پخــش کــرد .ایــن فرســتنده کــه «تلویزیــون ایــران» نامیــده میشــد ،ابتــدا هــر روز از
ســاعت  6بعدازظهــر تــا  10شــب برنامــه داشــت (گــزارش ســال رادیــو تلویزیــون ملــی ایــران .)8 :1353 ،تلویزیــون ایران،
نخســتین فرســتنده خصوصــی خاورمیانــه محســوب میشــود .در ســال  ،1346قانــون تشــکیل ســازمان تلویزیــون ملــی
ایــران مصــوب میشــود و در ســال  ،1348دولــت «تلویزیــون ایــران» را از ثابــت پاســال خریــداری کــرد و بــا پیوســت
«تلویزیــون ایــران» بــه «تلویزیــون ملــی» پخــش دو برنامــه تلویزیونــی از دو کانــال ادامــه یافــت (عباســی.)1393 ،
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سازمان صدا وسیما
جدول  -2رویدادهای مهم تأسیس تلویزیون در ایران
رویداد

تاریخ وقوع

نوع مالکیت یا مدیریت

تأسیس اولین تلویزیون به نام «تلویزیون ایران» وابسته به ثابت پاسال

1337

مالکیت منحصر دولتی

قانون تشکیل سازمان تلویزیون ملی ایران

1346

مالکیت منحصر دولتی  -مدیریت متمرکز دولتی

خریداری تلویزیون خصوصی ایران

1348

انحالل مالکیت منحصر دولتی

تأسیس سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران

1350

مالکیت منحصر و مدیریت متمرکز دولتی

▪

▪پس از انقالب اسالمی

یــک روز پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ،امــام خمینــی (ره) «صــادق قطـبزاده» را بهعنــوان سرپرســت موقــت
ســازمان رادیــو تلویزیــون ملــی ایــران منصــوب میکننــد .در  28بهمــن ،طــی توافقــی کــه میــان شــورای مؤســس
و سرپرســت بهوجــود میآیــد ،شــورای  20نفــرهای ،طــرح و برنامهریــزی و اجــرای برنامههــای ســازمان را بــر
عهــده میگیــرد 1.پــس از او ،بهترتیــب «ســیدمحمد موســوی خوئینیهــا»« ،محمــد هاشــمی»« ،علــی الریجانــی»،
«عــزتاهلل ضرغامــی»« ،محمــد ســرافراز» و «عبدالعلــی علیعســگری» ریاســت ایــن ســازمان را مطابــق بــا جــدول
زیــر عهــدهدار بودهانــد.
جدول  -3رؤسای سازمان صداوسیما پس از انقالب اسالمی

10

نام

دوره مسئولیت

سمت قبلی

سمت بعدی

صادق قطبزاده

 1358تا 1361

عضو شورای انقالب

بهدلیل طرح کودتا علیه جمهوری اسالمی ایران اعدام شد.

سیدمحمد موسوی خوئینی 
(عضو شورای سرپرستی)

 1361تا 1363

نایبرئیس دوره اول مجلس شورای
اسالمی

دادستانی کل کشور ،ریاست سازمان حج ایران

 - 1در مورد اینکه رهبران انقالب اسالمی در این مورد چگونه فکر میکردند و چه مواردی را تصویب کردند ،در بخش بعدی این گزارش به صورت
مبسوط نکاتی عرضه خواهد شد.

محمد هاشمی

 1363تا 1373

سرپرست وزارت امور خارجه

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

علی الریجانی

1373تا 1383

وزیر ارشاد دولت هاشمی رفسنجانی

رئیس شورای عالی امنیت ملی ،رئیس مجلس شورای
اسالمی

عزتاهلل ضرغامی

 1383تا 1393

معاون صداوسیما در امور استانها،
حقوقی و امور مجلس

عضو شورای انقالب فرهنگی و عضو شورای عالی فضای
مجازی

محمد سرافراز

 1393تا 1395

معاون بینالملل صداوسیما

----

عبدالعلی علیعسگری

 1395تا کنون

معاونت توسعه و فناوری رسانه
صداوسیما

----

در ســالهای پــس از انقــاب اســامی ،تالشهــای گســتردهای بــرای توســعه تلویزیــون در ایــران انجــام میشــود؛
در حالیکــه پیــش از انقــاب ،تنهــا دو شــبکه تلویزیــون آن هــم بــا چنــد ســاعت برنامــه وجــود داشــت ،در حــال حاضــر
 59شــبکه تلویزیونــی شــامل  18شــبکه تلویزیونــی ملــی ،هفــت شــبکه تلویزیونــی بینالمللــی کــه برخــی از آنهــا بــه
چندیــن زبــان پخــش میشــوند و  34شــبکه اســتانی و محلــی در حــال فعالیــت شــبانهروزی هســتند .همچنیــن 54
شــبکه رادیویــی شــامل  13شــبکه رادیویــی ملــی ،چهــار شــبکه بینالمللــی و  36شــبکه اســتانی و محلــی در حــال انتشــار
برنامههــای خــود هســتند.
در جــدول زیــر میتوانیــد شــبکههای تلویزیونــی را بهترتیــب ســال افتتــاح و بــا دســتهبندی ملــی ،اســتانی و
بینالمللــی مشــاهده نماییــد .گفتنــی اســت کــه شــبکه بــازار نیــز از ســال  1390تــا  1394فعــال بــود کــه بــا ادغــام در
شــبکه  5منحــل اعــام شــد.
جدول  -4شبکههای تلویزیونی کنونی صداوسیما

نام شبکه

گستره پخش

زمان افتتاح

دوم

ملی

1344

اول

ملی

1350

11
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12

مهاباد

محلی

1350

سوم

ملی

1372

پنجم (تهران)

ملی

1374

آبادان

محلی

1374

چهارم

ملی

1375

اصفهان

محلی

1375

سحر

بینالمللی

1376

جام جم

بینالمللی

1376

خراسان (خراسان رضوی)

محلی

1376

آذربایجانغربی

محلی

1377

باران (گیالن)

محلی

1377

خوزستان

محلی

1377

طبرستان (مازندران)

محلی

1377

فارس

محلی

1378

خبر

ملی

1378

قرآن و معارف

ملی

1378

سبالن (اردبیل)

محلی

1379

سهند (آذربایجانشرقی)

محلی

1379

کرمان

محلی

1379

خلیج فارس (هرمزگان)

محلی

1380

زاگرس (کرمانشاه)

محلی

1380

کردستان

محلی

1380

کیش

محلی

1380

سمنان

محلی

1381

سینا (همدان)

محلی

1381

آموزش

ملی

1381

العالم

بینالمللی

1381

افالک (لرستان)

محلی

1381

آفتاب (مرکزی)

محلی

1382

تابان (یزد)

محلی

1382

نور (قم)

محلی

1382

هامون (سیستانوبلوچستان)

محلی

1382

اشراق (زنجان)

محلی

1383

ایالم

محلی

1383

بوشهر

محلی

1383

جهانبین (چهارمحالوبختیاری)

محلی

1383

سبز (گلستان)

محلی

1383

الکوثر

بینالمللی

1384

13
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14

دنا (کهگیلویهوبویراحمد)

محلی

1384

قزوین

محلی

1384

پرستیوی

بینالمللی

1386

مستند

ملی

1388

آیفیلم

بینالمللی

1389

اترک (خراسان شمالی)

محلی

1389

خاوران (خراسان جنوبی)

محلی

1389

هیسپانتیوی

بینالمللی

1390

شما

ملی

1390

نمایش

ملی

1390

ورزش

ملی

1391

کودکونوجوان

ملی

1391

سالمت

ملی

1391

تماشا

ملی

1391

البرز

محلی

1392

نسیم

ملی

1392

افق

ملی

1393

امید

ملی

1395

چالشها و مهمترین آنها

مســائل مدیریتــی صداوســیما در ایــران را در ســه بخــش محیــط بیرونــی (عمومــی) ،محیــط صنعــت و همچنیــن اداره
ســازمان میتــوان تجزیهوتحلیــل کــرد .در بخــش محیــط بیرونــی ،میتــوان نظامهــای حقوقــی ،نظــام سیاســی ،نظــام
فرهنگــی -اجتماعــی ،نظــام اقتصــادی بررســی کــرد .در محیــط صنعــت رســانه بــه بررســی رقبــا ،مخاطبــان ،تأمیــن
کننــدگان و مالــکان پرداختــه میشــود و در محیــط داخلــی رســانه نیــز مســائلی از قبیــل نیــروی انســانی ،ســاختار،
فنــاوری ،اهــداف و فرهنــگ ســازمانی قابــل بررســی اســت.
▪

▪محیط عمومی

الــف -نظــام حقوقــی و قانونــی :مهمتریــن چالشــی کــه در بخــش حقوقــی وجــود دارد ،فقــدان قانــون جامــع اداره
صداوســیما ،و نظــرات مختلــف پیرامــون فعالیــت رادیــو تلویزیــون خصوصــی در ایــران اســت کــه در ســالهای مختلــف
از جهــات گوناگــون در جامعــه مطــرح شــده اســت و صاحبنظــران در خصــوص آن نظــرات متفاوتــی دارنــد.
ب -محیــط سیاســی :در ادوار مختلــف صداوســیما ،اغلــب دولتهــای پــس از انقــاب بــه شــیوه کار صداوســیما
انتقــاد جــدی داشــتهاند .از ســویی دولتهــا ،مطالبــه حمایــت بیشــتر صداوســیما از خودشــان را دارنــد و از ســوی دیگــر،
منتقــدان و مخالفــان دولتهــا ،صداوســیما را بــه حمایــت بیقیــد و شــرط از دولتهــا متهــم میکننــد.
ج -محیــط اجتماعــی -فرهنگــی :جامعــه ایــران ،جامع ـهای متکثــر و دارای خردهفرهنگهــای گوناگــون اســت.
هــر چنــد کــه اکثریــت شــیعی مــردم مــا بقیــه ادیــان و مذاهــب را در اقلیــت قــرار داده اســت ،امــا قومیتهــای گوناگــون
بــا آداب و رســوم متفــاوت هــر کــدام ســهمی در فرهنــگ جامعــه کهــن ایــران دارنــد .در صــورت عــدم مدیریــت صحیــح
نیازهــا و مالحظــات اقــوام گوناگــون ممکــن اســت تهدیدهایــی نــه فقــط گریبــان صداوســیما کــه گریبــان کشــور را بگیرد
کــه بعضـ ًا مــواردی از آن را شــاهد بودهایــم ،امــا مدیریــت صحیــح ایــن پدیــده ،میتوانــد فرصتهــای بیبدیلــی بــرای
صداوســیما ایجــاد نمایــد و منجــر بــه وحــدت ملــی در کشــور شــود.
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د -نظــام اقتصــادی :محیــط اقتصــادی ایــران بهخصــوص در کسـبوکارهای بــزرگ ،بیشــتر یــک نظــام انحصــاری
چندجانبــه اســت کــه همیــن شــرایط در صنعــت رادیــو تلویزیــون نیــز وجــود دارد .تلویزیــون بهدلیــل درآمــد هنگفــت
تبلیغاتــی ،معمــو ًال بــرای بخــش خصوصــی یکــی از صنایــع جــذاب اســت کــه البتــه بهدلیــل شــرایط خــاص فرهنگــی
ایــران ،میتوانــد کمــی متفــاوت باشــد.
▪

▪محیط صنعت رسانه

▪

▪محیط درونی رسانه

الــف -مخاطبــان :یکــی از چالشهــای جــدی رادیــو تلویزیــون در ایــران موضــوع مخاطبــان اســت .منتقــدان
موافقنــد کــه رادیــو فقــط در تاکسـیها شــنیده میشــود و برنامههــای تلویزیونــی صداوســیما نیــز در مقابــل برنامههــای
ماهــوارهای و اینترنــت قافیــه را باختــه اســت ،امــا ســازمان صداوســیما بــر اســاس پژوهشهــای خــود عــاوه بــر اینکــه
مخاطبــان خــود را بیشــتر از شــبکههای ماهــوارهای میدانــد ،ســطح اعتمــاد مخاطبــان بــه خــود را بســیار بیشــتر از
ســطح اعتمــاد بــه شــبکههای ماهــوارهای میدانــد.
ب -تأمینکننــدگان :در صنعــت رســانه و بهویــژه رادیــو تلویزیــون ،تأمینکننــدگان دو گــروه عمــده مخاطبــان و
آگهیدهنــدگان هســتند کــه در ســازوکار رقابتــی بــازار ،هــر کســی بتوانــد توجــه مــردم را بــه خــود جلــب کنــد ،میتوانــد
مــورد توجــه صاحبــان آگهــی نیــز قــرار گیــرد.
ج -رقبــا :رقبــای ســازمان صداوســیما در صنعــت رادیــو و تلویزیــون ،رقبــای خارجــی هســتند ،امــا در داخل کشــور نیز
ســایر انــواع رســانهها میتواننــد رقیــب رســانه ملــی محســوب شــوند کــه بــا توجــه بــه ضریــب نفــوذ و قــدرت رســانه
ملــی ،عمـ ً
ا تــوان رقابــت وجــود نــدارد.
الــف -نیــروی انســانی :بنابــر نظــر فعــاالن جبهــه فرهنگی انقــاب اســامی ،نیــروی انســانی ســازمان صداوســیما
شــامل نیروهایــی متخصــص اســت کــه بعضـ ًا در چارچــوب فرهنگــی انقــاب اســامی دغدغــه زیــادی ندارنــد .رئیــس
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پیشــین صداوســیما در پاســخ بــه ایــن انتقــاد در مجالــس غیررســمی همــواره مطــرح میکردنــد کــه مــا از جوانــان مؤمــن
انقالبــی حمایــت میکنیــم ،امــا نیــروی متعهــد متخصــص کــم داریــم .نیــاز بــه کادرســازی در ایــن حــوزه بهشــدت
احســاس میشــود.
ب -ســاختار :ســاختار ســازمان صداوســیما یــک ســاختار سلســلهمراتبی اســت کــه بــا توجــه بــه انــدازه ســازمان
صداوســیما ،باعــث کنــدی امــور میشــود و حتــی برخــی از کارشناســان ،واکنــش دیرهنــگام صداوســیما در مســائل مهــم
سیاســی -امنیتــی را ناشــی از ســاختار آن میداننــد.
ج -فنــاوری :وضعیــت ســازمان صداوســیما از نظــر فنــاوری ،وضعیــت خوبــی اســت .معمــو ًال ســازمان صداوســیما
بــا توجــه بــه بنیــه مالــی خــوب خــود و توجــه جــدی بــه عرصــه فنــاوری ،بــا خریــد فناوریهــای روز دنیــا ســعی بــر
همگامســازی خــود بــا فنــاوری روز میکنــد ،امــا چالــش اصلــی آنجاســت کــه ایــن فنــاوری بومــی نیســت و نــوآوری
در ایــن خصــوص وجــود نــدارد.
▪

▪ مسأله اصلی مورد اختالف :انحصار دولتی؛ آری یا خیر؟

یکــی از اصلیتریــن چالشهــای پیــش روی صداوســیما کــه مخالفــان و منتقــدان بســیار بــر آن تمرکــز کردهانــد،
شکســتن انحصــار دولتــی ایــن ســازمان اســت.
منتقــدان و مخالفــان ،نظــرات مختلفــی در ایــن حــوزه دارنــد کــه بــه تفصیــل بررســی خواهیــم کــرد ،امــا بهطــور
خالصــه طیفــی را شــامل میشــوند کــه معتقدنــد حداقــل پخــش برخط(آنالیــن) اینترنتــی یــا تلویزیــون تعاملــی،
خصوصــی باشــد تــا اینکــه ک ً
ال صداوســیمای دولتــی نداشــته باشــیم و بهطــور کامــل خصوصــی باشــد.
ضمــن اینکــه برخــی مخالفتــی بــا تلویزیــون خصوصــی ندارنــد ،امــا آن را در ایــن زمــان مناســب نمیداننــد یــا نگــران
چگونگــی مرحلــه گذار هســتند.
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انحصارزدایی؟!

خصوصیســازی فرآینــدی اجرایــی ،مالــی و حقوقــی اســت کــه دولتهــا در بســیاری از کشــورهای جهــان بــرای
انجــام اصالحــات در اقتصــاد و نظــام اداری کشــور بــه اجــرا درمیآورنــد .خصوصیســازی وســیلهای بــرای افزایــش
کارآیــی (مالــی و اجتماعــی) یــک مؤسســه اقتصــادی اســت(پاکدامن.)9 :1374 ،
کشورهای مختلف جهان پس از جنگ جهانی دوم ،از سه شیوه عمده در اداره رادیو و تلویزیون استفاده کردهاند:
الــف -در برخــی از کشــورها ماننــد ایــاالت متحــده امریــکا ،رادیــو و تلویزیــون ماننــد مطبوعــات و ســینما در اختیــار
بخــش خصوصــی قــرار دارد ،امــا بــرای تأســیس و فعالیــت آنهــا کســب اجازهنامــه از یــک نهــاد مســتقل دولتــی بــه نــام
اف .ســی .ســی ( )federal communication commissionضــروری اســت.
ب -در بعضــی دیگــر از کشــورها ماننــد انگلســتان ،تــا مدتهــا اداره امــور رادیویــی و تلویزیــون در انحصــار بخــش
عمومــی دولتــی بــود ،امــا از اواســط دهــه  1950یــک شــیوه فعالیــت مختلــط مرکــب از مؤسســات ســمعی و بصــری
دولتــی و غیردولتــی بهوجــود آمــد.
ج -یکی دیگر از شیوههای اداره رادیو و تلویزیون در کشورهای جهان مدیریت دولتی آنها است(هریسینژاد.)1393 ،
ـش :آیــا طبــق قانــون اساســی و ســایر قوانیــن کشــور میتــوان
در ایــن قســمت از گــزارش راهبــردی بــه بررســی پرسـ ِ
انحصــار صداوســیما را دســتخوش تغییــر قــرار داد یــا خیــر؟! میپردازیــم .مــراد مــا مطلــوب بــودن ایــن تغییــر نیســت و
فقــط اجــازه قانونــی ایــن تغییــر را بررســی میکنیــم.
▪

▪بررسی حقوقی

بــرای بررســی حقوقــی نیازمنــد ایــن هســتیم کــه مطالعـهای در مــورد قوانیــن پــس از انقالب شــکوهمند اســامی انجام
دهیــم .قانــون اساســی ســال 1358و مشــروح مذاکــرات آن ،بازنگــری قانــون اساســی در ســال  1368و استفســاریه شــورای
نگهبــان در ســال  1379در ایــن گــزارش بهعنــوان مهمتریــن اســناد در ایــن رابطــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
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اصــل  175قانــون اساســی مصــوب  ،1358در خصــوص صداوســیما بیــان مـیدارد« :در رســانههای گروهــی (رادیــو و
تلویزیــون) آزادی انتشــارات و تبلیغــات طبــق موازیــن اســامی بایــد تأمیــن شــود .ایــن رســانهها زیرنظــر مشــترک قــوای
سـهگانه قضاییــه (شــورای عالــی قضایــی) ،مقننــه و مجریــه اداره خواهــد شــد .ترتیــب آن را قانــون معیــن میکنــد».
در اصــل  44رادیــو و تلویزیــون متعلــق بــه بخــش دولتــی اقتصــاد جمهــوری اســامی ایــران عنــوان شــده کــه بایــد
بــا مدیریــت مشــترک قــوای سـهگانه مقــرر در اصــل  175اداره شــود.
از مشــروح مذاکــرات خبــرگان برمیآیــد کــه هــدف از تصویــب مدیریــت مشــترک ســه قــوه ،نظــارت و مدیریــت
مــردم از طریــق نماینــدگان خــود بــوده اســت .در مشــروح مذاکــرات خبــرگان ،مباحــث بســیاری هــم بــرای حضــور
نماینــده رهبــری صــورت گرفتــه اســت کــه مــورد تصویــب واقــع نشــد.
در راســتای اجــرای ایــن اصــل ،قانــون اداره صداوســیما مصــوب  8دی  1358اداره ســازمان را بــر عهــده شــورای
سرپرســتی متشــکل از نماینــدگان ســه قــوه قــرار داد تــا اساســنامه ،خطمشــی کلــی ،مدیرعامــل و چگونگــی نظــارت بــر
کلیــه امــور ســازمان مشــخص شــود.
قانــون خطمشــی کلــی مصــوب  17تیــر  1361بــر محوریــت حاکمیــت اســام ،روح انقــاب ،بینــش مقــام معظــم
رهبــری ،حیثیــت انســانی ،خواســت اکثریــت ،وحــدت و پذیــرش انتقــاد در برنامههــای ســازمان تأکیــد دارد .در ایــن قانون،
امــکان مشــارکت مردمــی مســکوت مانــد و تنهــا بــه نظــارت غیرمســتقیم مردمــی از طریــق نماینــدگان قــوا اکتفــا شــد.
بازنگری قانون اساسی سال 1368

در بازنگــری قانــون اساســی جمهــوری اســامی در ســال  ،1368اصــل  175اصــاح شــد .ایــن اصــل بیــان مـیدارد:
«در صداوســیمای جمهــوری اســامی ایــران ،آزادی بیــان و نشــر افــکار بــا رعایــت موازیــن اســامی و مصالــح کشــور
بایــد تأمیــن گــردد .عزلونصــب رئیــس ســازمان صداوســیمای جمهــوری اســامی زیرنظــر مقــام معظــم رهبــری اســت
و شــورایی مرکــب از نماینــدگان رئیسجمهــوری ،رئیــس قــوه قضاییــه و مجلــس شــورای اســامی (هــر کــدام دو نفــر)
بــر ایــن ســازمان نظــارت خواهنــد داشــت .خطمشــی و ترتیــب اداره ســازمان و نظــارت بــر آن را قانــون معیــن میکنــد».
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منتقــدان در مــورد ایــن اصــل بیــان میدارنــد کــه رئیــس ســازمان صداوســیما از یکســو چــون منصــوب مقــام معظــم
رهبــری اســت ،در برابــر ایشــان پاســخگو اســت و از ســویی دیگــر چــون زیــر نظــارت نماینــدگان قــوا و در واقــع شــورای
نظــارت بــر صداوســیما اســت ،پــس بایــد بــه ایشــان هــم پاســخگو باشــد .ایــن دو مقــام کــه رئیــس ســازمان بایــد بــه
آنهــا پاســخگو باشــد ،غیــر همعــرض هســتند و بــه همیــن دلیــل مشــکالتی را ایجــاد مینمایــد.
در ایــن میــان برخــی طرفــدار نظــارت اســتصوابی شــورای نظــارت و برخــی موافــق نظــرات اطالعــی شــورا و نظــارت
اســتصوابی رهبــری هســتند ،امــا آنچــه کــه مهــم اســت اینکــه بــاز هــم نقــش و جایــگاه مــردم مســکوت مانــد .البتــه
گفتنــی اســت کــه اگــر فرامتــن اتفــاق افتــاده در آن دوران را یــادآور شــویم ،گویــا در آن شــرایط منســجم کــردن
صداوســیما ضــرورت داشــته و فعالیــت بخــش خصوصــی اولویتــی نداشــته اســت.
▪

▪بررسی حقوقی

بــا روی کار آمــدن مجلــس ششــم ،بحــث تلویزیــون خصوصــی در جامعــه بهصــورت پررنگــی از ســوی نماینــدگان
مجلــس دنبــال شــد .احمــد پورنجاتــی ،رئیــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس ششــم ،تنهــا ســه روز پــس از شــروع بــه کار
مجلــس ششــم (12خــرداد « )1378تأســیس تلویزیــون خصوصــی را از برنامههــای کمیســیون فرهنگــی مجلــس ششــم»
عنــوان کــرد .مباحثــی کــه منجــر بــه استفســاریه آیـتاهلل یــزدی ،رئیــس وقــت قــوه قضاییــه از شــورای نگهبــان شــد.
متــن ســؤال رئیــس وقــت قــوه قضاییــه و همچنیــن پاســخ بــه طــرح استفســاریه ایشــان در تاریــخ  6مهــر  1379در
خصــوص اصــل  44و  175را بــا هــم مــرور میکنیــم.
سؤال آیتاهلل یزدی

الــف) مطابــق اصــل  175قانــون اساســی ،خطمشــی و ترتیــب اداره و نظــارت بــر ســازمان صداوســیما را قانــون معیــن
میکنــد .آیــا عبــارت «در صداوســیما ،آزادی بیــان و نشــر افــکار بــا رعایــت موازیــن اســامی و مصالــح کشــور بایــد تأمیــن
شــود» نیــز کــه در صــدر ایــن اصــل ذکــر شــده اســت ،میتوانــد بهوســیله قانــون عــادی تشــریح و تعییــن گــردد؟
ب) آیا مطابق اصل  44قانون اساسی ،امکان ایجاد و راهاندازی شبکههای خصوصی رادیویی و تلویزیونی وجود دارد یا خیر؟
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الــف) نظریــه تفســیری در خصــوص اصــل  175قانــون اساســی :در نظــام جمهــوری اســامی ایــران صداوســیما زیــر
نظــر مســتقیم مقــام معظــم رهبــری اســت .بنابرایــن سیاسـتگذاری ،هدایــت و تدابیــر الزم در همــه ابعــاد خصوصـ ًا در
راســتای تحقــق آزادی بیــان و نشــر افــکار بــا موازیــن اســامی و مصالــح کشــور در همــه شــئون و مراتــب کــه در صــدر
اصــل مذکــور بــدان اشــاره شــده اســت ،از اختیــارات اختصاصــی آن مقــام اســت.
نــص صریــح اصــل  44قانــون اساســی در
ب) نظریــه تفســیری در خصــوص اصــل  44قانــون اساســی :مطابــق ِّ
نظــام جمهــوری اســامی ایــران رادیــو و تلویزیــون دولتــی اســت و تأســیس و راهانــدازی شــبکههای خصوصــی رادیــو
و تلویزیونــی بــه هــر شــکل مغایــر ایــن اصــل اســت؛ بدیــن ســبب انتشــار و پخــش برنامههــای صوتــی و تصویــری از
طریــق سیســتمهای فنــی قابــل انتشــار فراگیــر ماننــد ماهــواره ،فرســتنده ،فیبــر نــوری و غیــره بــرای مــردم در قالــب
امــواج رادیویــی و کابلــی غیــر از ســازمان صداوســیمای جمهــوری اســامی ایــران خــاف اصــل مذکــور اســت.
نقد منتقدان

هریســینژاد ( )1393معتقــد اســت طبــق قانــون درخواســت تفســیر اصــول از طــرف مقامــات خاصــی صــورت
میگیــرد کــه از ایــن نظــر اشــکالی وارد نیســت ،امــا یکــی از مهمتریــن مقدمــات تفســیر ،ضــرورت تفســیر در مواقــع
وجــود ابهــام یــا اجمــال در قانــون اســت .ارائــه تفســیر در غیــر از زمینههــای ابهــام و اجمــال ،منجــر بــه افــت جایــگاه
ـرح بحــث میشــد و اگــر بنبســتی وجــود داشــت
واقعــی قانــون در جامعــه میشــود .شایســته بــود ابتــدا در مجلــس طـ ِ
شــورای نگهبــان ورود میکــرد.
جــز چگونگــی ورود بــه مبحــث ،از لحــاظ اصولــی اشــکال دیگــری نیــز از نظــر منتقــدان وجــود دارد؛ آنهــا معتقدنــد
شــورای نگهبــان بــا گســترش انحصــارات صداوســیما بــه توســعه دامنــه اصــل  44پرداختــه اســت .در واقــع شــورای
نگهبــان انحصــار پخــش رادیــو -تلویزیونــی را بــه انحصــار پخــش از طــرق دیگــر ماننــد فیبــر نــوری و کابلی و  ...توســعه
داده اســت و ایــن توســعه دامنــه در حالــی صــورت گرفتــه اســت کــه طبــق قوانیــن عــادی اعمــال حاکمیــت بــر فرکانس،
مدیریــت و کنتــرل بــر آن و  ....از وظایــف و اختیــارات وزارت ارتباطــات اســت.
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از ســوی دیگــر نیــز مــرا ِد اصــل  44از ســپردن اختیــار صنایــع بــزرگ بــه دولــت ،ایفــای نقــش راهبــردی و
سیاس ـتگذاری اســت ،نــه انحصــار دولــت در اداره .در ایــن مــورد ابالغیــه  10تیــر  1384رهبــر معظــم انقــاب اشــاره
مســتقیم دارد:
«تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه بر سیاستگذاری ،هدایت و نظارت».
البتــه نکتــه اینجاســت کــه در ابالغیــه ایشــان در خصــوص بخــش خصوصــی در رادیــو تلویزیــون اشــارهای نشــده و
بهطــور کلــی صنایــع بــزرگ نــام بــرده شــده اســت و پــس از آن در قانــون مصــوب  25خــرداد  87در راســتای قانونگــذاری
همیــن ابالغیــه ،مجلــس شــورای اســامی ســرمایهگذاری ،مالکیــت و مدیریــت در رادیــو و تلویزیــون را منحصــراً در
اختیــار دولــت قــرار داده اســت.
بــرای جمعبنــدی مبحــث حقوقــی و قانونــی بایــد گفــت کــه بــه نظــر میرســد در مــورد استفســاریه شــورای نگهبــان
بایــد بــه فرامتــن ایــن استفســاریه نیــز توجــه کافــی شــود .ایــن استفســاریه در زمانــی صــادر شــده اســت کــه کشــور
در شــرایط ویــژهای قــرار داشــت و امنیــت روانــی مــردم از طریــق روزنامههایــی کــه عمــل در چارچــوب قانــون را یــاد
نگرفتـه بودنــد ،بــه بــازی گرفتــه میشــد .در ایــن شــرایط همــان گــروه و قبیلــه بــه دنبــال ایجــاد تلویزیــون خصوصــی
بودنــد تــا بتواننــد اذهــان مــردم را تخریــب کننــد .غیــر از زمینــه سیاســی ،از نظــر زمینــه فرهنگــی و فنــاوری نیــز شــرایط
دگرگــون شــده اســت و میتــوان بــه ایــن موضــوع از زوایــای دیگــری نگریســت.
البتــه در مــوارد قانونــی و حقوقــی بنــا بــر ایــن اســت کــه فرامتــن وارد مــوارد حقوقــی نشــود و متــن قانــون بررســی
شــود جــز یــک مــورد و آن مشــروح مذاکــرات تصویــب قانــون اساســی اســت کــه رجــوع بــه آن نیــز در ایــن مــورد
مســکوت اســت ،امــا از آن برمیآیــد کــه بــه نقــش مــردم در اداره صداوســیما تأکیــد دارد.
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پیــش از اینکــه وارد بررســی وضعیــت در ســایر کشــورها بشــویم ،بهتــر اســت در مــورد غلــط مصطلحــی کــه در افــکار
عمومــی و فعــاالن رســانه وجــود دارد ،توضیحــی ارائــه دهیــم .متأســفانه در میــان افــکار عمومــی رســانهها بــه دو دســته
«دولتــی» و «خصوصــی» تقســیمبندی میشــوند و وقتــی صحبــت از غیردولتــی بــودن صداوســمیا میشــود ،فــوری
واژه خصوصیشــدن صداوســیما مطــرح میشــود ،درحالیکــه در جهــان بهصــورت عمــده ســه نظــام بــرای رادیــو و
تلویزیــون مطــرح اســت.
کشــورهای مختلــف جهــان پــس از جنــگ جهانــی دوم ،از ســه شــیوه عمــده در اداره رادیــو و تلویزیــون بهــره بردهانــد:
 .1خصوصــی؛  .2عمومــی؛  .3دولتی(هریسـینژاد و دیگــران.)1393 ،
پــس از پایــان جنــگ جهانــی دوم و ورود تلویزیــون بــه عرصــه رســانههای انبــوه ،نظریــات گوناگونــی از ســوی
محققــان ارتباطــات دربــاره نظــام رســانهای و ارتبــاط آن بــا نظامهــای سیاســی و ایدئولوژیــک ،بهطــور کلــی ســاخت
قــدرت ارائــه شــده اســت .در میــان انبــوه ایــن نظریــات ،مــدل ارائــه شــده ســیبرت و همکارانــش ( )1956همچنــان پــس
از گذشــت دهههــا جــزء معتبرتریــن نظریههــا محســوب میشــود.
ســیبرت بــه همــراه پیرســن و شــرام ،در کتــاب کوچــک خــود ،بــا عنــوان «چهــار نظریــه رســانهای» ،با توصیــف چهار
نظــام اقتدارگــرا (ســلطنتی یــا دیکتاتــوری فــردی) ،توتالیتــر (شــوروی یــا دیکتاتــوری ایدئولوژیــک) ،آزادیگــرا (لیبــرال)
و مســئولیت اجتماعــی (سیوســیال دموکــرات) نشــان داد دو نظــام نخســت تــا چــه انــدازه ناکارآمــد و آســیبپذیر هســتند.
نظریههــای ارائــه شــده در حــوزه ســاختار رســانهها ،در مجمــوع دو رســانه خصوصــی (آزا دیگــرا) و رســانه خدمــت
عمومــی (مــدل مســئولیت اجتماعــی) را بــا عنــوان رســانههای کارآمــد معرفــی میکننــد (صادقــی و دیگــران.)1391 ،
مککویــل نخســتین منتقــد اروپایــی مــدل ســیبرت بــود کــه کتــاب نخســت خــود در ایــن بــاره را در ســال  1983منتشــر
کــرد و در نقــد مــدل ســیبرت دو مــدل «رســانه توســعه بخــش» و «نظریــه مشــارکت دموکراتیــک رســانهها» را بــدان افــزود.
مککویــل در ســال  2010در آخریــن ویرایــش کتابــش بــه محدودیتهــای شــش نظریــه در حــوزه رســانه اشــاره کــرد و
نظریــه تکمیلــی خــود را در ایــن بــاره در قالــب چهــار مــدل «نظریه لیبــرال -پوروالریســت» (مــدل بــازار)« ،نظریه مســئولیت
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اجتماعــی» (عالیــق عمومــی)« ،مــدل حرفـهای» و «نظریــه جایگزیــن» ارائــه داده اســت(.)31 :2010 ,McQuail
در دو دهــه اخیــر ،پــس از پایــان جنــگ ســرد و ظهــور رســانههای نویــن ،ســاختار رســانهای در اکثــر کشــورهای
جهــان تغییــرات چشــمگیری را کــه پیشتــر در حــوزه مطبوعــات تحقیــق یافتــه بــود ،از ســر گذرانــد .در قــرن  ،21ایــن
وضعیــت بهصورتــی فراگیــر بــه حــوزه رســانههای دیــداری و شــنیداری نیــز تعمیــم یافــت و نــگاه نوینــی بــه کارکــرد و
فرآینــد اثرگــذاری رســانهها پدیــد آمد(صادقــی و دیگــران.)1391 ،
نظامهای رایج رادیو -تلویزیونی در جهان

نوع مدیریت ،اداره ،وضعیت حقوقی و ماهیت رسانهها در جهان سه گونه است:
 .1گــروه اول ،ســازمانهای دولتــی هســتند کــه کل درآمــد و اعتبــارات آنهــا را دولــت و حکومــت پرداخــت میکنــد
و از لحــاظ سیاســت کار ،خطمشــی و محتــوای برنامههــا ،وابســته بــه حکومــت و دولــت هســتند ،خواســتهها و مقاصــد
آنهــا را دولــت تأمیــن و سلســلهمراتب آنهــا را نیــز حکومــت مشــخص میکنــد.
 .2گــروه دوم ،ســازمانهای عمومــی یــا ملــی هســتند کــه ضمــن دریافــت کمکهــای حکومتــی و دولتــی،
هزینههــای خــود را از محــل پرداختهــای عمومــی و حــق اشــتراک مردمــی تأمیــن میکننــد و دولــت در حــد نظــارت
بــا آنهــا ارتبــاط دارد؛ بــه ســخن دیگــر ،قوانیــن ،مقــررات و ضوابــط آنهــا را نهادهــای مردمــی و دموکراتیــک و نــه
دســتگاه و شــخص خــاص وضــع میکنــد و رعایــت نکــردن ایــن قوانیــن ،پاســخگویی بــه نهادهــای ملــی و مردمــی را
در پــی دارد.
 .3گــروه ســوم ،ســازمانهای رادیــو -تلویزیونــی «خصوصــی و تجــاری» هســتند کــه ضمــن تبعیــت از مقــررات
عمومــی ،هزینههــای آنهــا صرفــا از محــل درآمدهــای اختصاصــی نظیــر اشــتراک کابلــی و کارتــی ،حمایــت تجــاری و
فــروش محصــوالت و آگهیهــای بازرگانــی تأمیــن میشــود کــه وضعیــت حقوقــی ،آنهــا را تابــع مقــررات بازرگانــی و
قوانیــن تجارتــی میســازد(دادگران.)1372 ،
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مالکیــت گــروه اول رســانهها بــه حکومــت و دولــت ،مالکیــت گــروه دوم رســانهها بــه مــردم و گــروه ســوم نیــز بــه
اشــخاص حقیقــی و یــا حقوقــی خصوصــی تعلــق دارد .هــر نــوع از مالکیتهــا در شــیوه اداره ،میــزان پاســخگویی و کیفیت
پاســخ دادن بــه مــردم ،چگونگــی انتخــاب یــا انتصــاب مدیــران ،چارچــوب حاکــم بــر ضوابــط و مقــررات ،شــیوه نظــارت و
مســائلی از ایــن دســت کــه در مدیریــت رســانهها لحــاظ میشــوند ،تأثیرگــذار و تعییــن کنندهانــد.
پژوهشگــران مدیریــت ارتباطــات بــر آننــد کــه مدیریــت رســانه در طیفــی قــرار دارد کــه یــک ســوی آن اعمــال
قــدرت و ســوی دیگــر آن ،آزادی اســت .مدیریــت در یــک رســانه هــر قــدر از اعمــال قــدرت دور میشــود ،بــه آزادی
نزدیکتــر میشــود و برعکس(محمــدی.)1379 ،
در نمونــه اعمــال قــدرت محــض بــه نظــر لیکــرت ،در نظــام آمرانــه یــا مســتبد همــه چیــز بــه دیگــران دیکتــه
میشــود و نهایت ـ ًا بــه انحصــار میانجامــد .مثــال بــارز آن در دوران آلمــان نــازی دیــده شــده اســت کــه معمــار مســلم
آن ،جــوزف گوبلــز وزیــر تبلیغــات آلمــان بــود .در قامــوس حاکمیــت مطلــق قــدرت ،رســانههای جمعــی نمیتواننــد ابــزار
تلقــی شــوند کــه متبایــن بــا خطمشــیها و سیاســتهای حاکمــان آن حرکــت کننــد(.)1995 ,Herman
در چارچــوب الگوهــای اقتصــادی رســانهها و دیدگاههــای بازارمحــور ،مقرراتزدایــی دولتــی رســانهها بــه غولهــای
رســانهای تجــاری نظیــر مــرداک اجــازه داده اســت تــا امپراتــوری رســانهای خــود را گســترش دهنــد و ســیطره اقتصــادی
خــود را بــر رســانهها متمرکــز نماینــد .در چارچــوب چنیــن دیدگاهــی ،ســازمانهای رســانهها بــر اســاس اقتصــاد
ســرمایهداری ایجــاد میشــوند و ضرورتـ ًا در کسـبوکار رقابتــی هدفمنــد بــرای ایجــاد ســود بیشــتر ،ســهامداران خــود را
مدنظــر قــرار میدهنــد.
امــا رویکــرد ســومی نیــز بــرای مدیریــت ،اداره و ســازماندهی رســانهها پیشبینــی شــده اســت .رویکــردی کــه بــا
عــدم پذیــرش نظریــه دولــت اقتدارگــرا و همچنیــن رقابــت بــازار در مدیریــت رســانهها تــاش میکنــد تــا بــا اتخــاذ
روشهایــی ،جامعــه مدنــی را از تأثیــرات مبتنــی بــر قــدرت مطلــق و بــازار دور کنــد(.)1991 ,keane
جــان کیــن ،محقــق انگلیســی در عرصــه رســانهها ،بــا تقســیم نظــام رســانهها بــه ســه دســته نظــام رســانهای
«بازارمحــور»« ،قدرتمحــور» و «خدمتمحــور» بــه بررســی ابعــاد مختلــف هــر یــک از ایــن نظامهــای رســانهای
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نظیــر مالکیــت ،مدیریــت ،نظــارت ،سیاسـتهای حاکــم ،محدودیتهــا ،چگونگــی تأمیــن منابــع مالــی ،چگونگــی پخــش
برنامــه و  ...پرداختــه اســت.
از دیــدگاه وی ،بهطــور کلــی نظــام مدیریــت رســانه قدرتمحــور ،تنهــا بــه تمرکــز رســانهها در خدمــت قــدرت
حاکــم و اســتفاده ابــزاری از رســانه بــرای مشروعیتبخشــیدن بــه حاکمیــت مطلــق قــدرت میپــردازد .در ایــن دیــدگاه،
رســانهها تنهــا بــه پیشــبرد برنامههــا و سیاســتهای حکومــت میپردازنــد و بنابرایــن همــراه بــا خطمشــیها و
سیاسـتهای حاکمــان جامعــه حرکــت میکننــد .در ایــن دیــدگاه طبیعــی اســت کــه هــر گونــه اعمــال محدودیــت بــرای
زیــر فشــار گذاشــتن رســانهها طبیعــی جلــوه کنــد.
ویژگیهای نظام رسانهای قدرتمحور از نظر کین عبارتند از:

 .1نظارت حکومت بر همه فعالیتهای مطبوعاتی امری ضروری است؛
 .2رسانهها بـاید تـنها در چارچوب سیاستهای حاکم حرکت کنند؛
 .3هیچ رسانهای حق جستوجو در امور مربوط به حاکمیت را ندارد؛
 .4سانسور سیاسی علیه مطبوعات ،امری موجه است؛
 .5آزادی مطبوعات باید زیر نظارت حکومت باشد؛
 .6آزادی مطبوعات به معنای تحمیل قیدوبند پیش از انتشار مطلب است ،نه رهـایی از تـوقیف پس از انتشار؛
 .7هنگامی کـه اقتدار حکومت بهخطر افـتد،آزادی مـطبوعات بـه کاالیی لوکس بدل خواهد شد؛
 .8اتخاذ راهبرد انحصار رسانهها توسط دولت ضرورت دارد؛
 .9اصل مجازات برای رسانهها توسط دولت ضروری است؛
 .10مباحث عمومی مطرح شده در رسانهها ،در گروه رضایت ضمنی حکومت است؛
 .11انتقاد از حـکومیت تـوسط رسـانهها پذیرفته نیست؛
 .12اعمال محدودیت علیه رسانهها با عنوان «حفظ اقتدار حکومت» امری پذیرفتنی است؛
 .13آزادی اعـطا شـده به رسانهها با عنوان «حفظ اقتدار حکومت» امری پذیرفتنی است؛
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 .14سرکوب و منع رسانهها از نقد عمومی قدرت سیاسی موجه است(.)7-1991:201,Keane
دیــدگاه نظــام مدیریــت رســانه بازارمحــور ،بــه تمرکــز رســانهها در اختیــار صاحبــان شــرکتهای بــزرگ تجــاری و
منافــع بــازار آزاد ســرمایه میپــردازد .در ایــن دیــدگاه ،بخــش خصوصــی و صاحبــان ســرمایه ،عنــان رســانه را در اختیــار
میگیرنــد و بهدســت آوردن ســود و منفعــت ،تبدیــل بــه هــدف اصلــی ایــن نــوع مدیریــت رســانه میشــود .در ایــن
دیــدگاه ،رســانهها موظفنــد بــرای شــرکتهای تبلیغاتــی و تجــاری مخاطــب جــذب کننــد.
ویژگیهای نظام رسانهای بازارمحور از نظر کین عبارتند از:

 .1رسانهها موظفند برای شرکتهای تبلیغاتی مخاطب جذب کنند.
 .2رسانهها باید برنامههایی پخش کنند که بـا عالیق اکـثر مـخاطبان همخوانی داشته باشد.
 .3همزمان با افزایش شمار مخاطبان رسـانه ،باید تـعداد دقـایق پخـش پیـامهای بـازرگانی نیز افزایش یابد.
 .4برنامهســازان رســانهای ،متولیــان اجتمــاع نیســتند ،بلکــه آنهــا مشــارکتکنندگان در بــازار تجــاری کاالهــا و
خدمــات هســتند.
 .5هدف کلی سیاستگذاری رسانهها باید ایجاد نظام مدیریت رسانهای رقابتی مبتنی بر بازار باشد.
 .6نظام توزیعی رسانهها باید نسبت به خواستها ،سلیقهها و ایدههای مـخاطبانش حساس باشد.
 .7تجهیزات و تأسیسات پخش برنامههای رادیو -تلویزیونی باید به بخش خصوصی سپرده شود.
 .8نظارت انحصاری عموم (جامعه) بر رسانهها مقبول و موجه نیست.
 .9فرکانسهای رادیو -تلویزیونی به نرخ جاری بازار قابل فروش ،اجاره و مزایده نیست.
 .10دریافت حق اشتراک از مخاطبان خود توسط رسانهها ،امری مطلوب و مقبول است.
 .11سیاستهای رسـانهای باید بـهگونهای اتخاذ شود که بیشترین استفاده از تبلیغات در رسانهها به عمل آید.
 .12نظام رسانهها باید به سمت کاالیی شدن (تولید و ارائه کاالهای تجاری برای مخاطبان) سوق داده شود.
 .13گرایش به انباشت سرمایه باید تبدیل به یکی از مهمترین سیاستهای مـدیریت رسـانهها شود.
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 .14نیروهــای بــازار و میــزان درآمــد حاصــل از تبلیغــات بای ـد مهمتریــن عوامــل تعیینکننــده فعالی ـت شــبکههای
رادیــو -تلویزیونــی باشــند.
 .15بازار آزاد رسانهها ،آزادی انتخاب فردی را به حداکثر میرساند.
 .16آنها که هزینههای برنامههای رسانهها را عهدهدار میشوند ،باید مـحتوای بـرنامههای آن را نیز تعیین کنند.
 .17تبلیغات رسانهای ،ضامن آزادی انتخاب مخاطبان است.
 .18مخاطبــان بـــاید بـــه مثابــه مصرفکننــدگان تلقــی شــوند کــه تحــت تأثیــر بازارنــد (نــه شــهروندانی کــه در
تصمیمگیریهــا و راهبردهــای کلــی رســانه حــق مشــارکت دارنــد).
آن بخش خصوصی است.
 .19مالکیت رسانهها از ِ
 .20شاخص اصلی کیفیت برنامههای رسانه ،میزان انـتخاب و تـمایل مخاطبان به آن برنامه است.
 .21تولید بـرنامههای کـمهزینه ،مبنایی برای تفوق و برتری رسانهای است.
 .22عمدهترین کارکرد رسانهها ،تحصیل سود از طریق تولید و انتشار گفتمان تجاری است.
کیــن در پایــان بـا معرفـی نظــام مالکیــت و مدیریــت رســانهای خدمتمحــور ،بــه بررســی دیــدگاه مطلــوب خــود از
نظــام مالکیــت و مدیریــت رســانهها میپــردازد.
در نظــام رســانهای خدمتمحــور ،رســانهها نــه زیــر ســلطه قــدرت حاکمهانــد و نــه ابــزاری بــرای سوءاســتفاده بخــش
خصوصــی و صاحبــان شــرکتهای بــزرگ تجــاری .در ایــن دیــدگاه ،مدیریــت رســانه بهدنبــال توانمندســازی مجموعــه
کثیــری از شــهروندان از طریــق ارزشهــای موســوم جامعــه نظیــر مذهــب ،خانــواده و اجتمــاع اســت .در ایــن دیــدگاه ،مدیریت
رســانهها را بایــد در چارچوبــی سیاســی و قانونـی قــرار داد؛ چارچوبــی کــه در آن حداقــل حفــاظ محکمــی در امــور مـــربوط
بـــه ســاختار مالکیــت ،ســرمایهگذاری ،محتــوای برنامههــا و روشهــای تصمیمگیــری مشــخص شــود .در الگــوی مدیریــت
آن دولــت اســت و یــا زیــر نظــر آن فعالیــت میکنــد .همچنیــن مالــکان و
رســانه خدمتمحــور ،مالکیــت رســانهها ی ـا از ِ
ادارهکننــدگان رســانهها نیــز خــود را در برابــر مــردم مســئول و بــه نوعــی خــود را در حکــم مـــتولیان اجتمــاع میداننــد.
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ویژگیهای نظام رسانهای خدمتمحور از نظر کین عبارتند از:

آن دولت است و یا زیر نـظر آن فعالیت میکند.
 .1مالکیت رسانهها یا از ِ
 .2رسانهها باید حامل پیام شهروندان گوناگون یک کشور باشند ،نه یک اقلیت خاص.
 .3سازوکار ایجاد سـرمایه برای اداره رسانهها یا از طریق دولت و یا نهادهای جامعه مدنی تأمین میشود.
 .4رسانهها نباید به بخش خصوصی سپرده شوند.
 .5رسانهها باید بـرای اسـتفاده عمومی ،در اختیار همه شهروندان قرار گیرند.
 .6رســانهها نبایــد بــرای تحصی ـل مناف ـع و مقاصــد شــخصی ،در اختیــار اقـــتدار حـــکام و یـ ـا صاحبــان معامــات
تجــاری قــرار بگیرنــد.
 .7رسانهها باید از تولید برنامههای تفریحی سطحی و سرگرمیهای نازل دوری کنند.
 .8کیفیت برنامههای پخش شده از رسانهها ،نباید قـربانی پخـش تبلیغات و منفعتطلبی مالکان رسانه شود.
 .9برنامههای ارائه شده از رسانهها باید با ارزشهای مرسوم نظیر نقش مذهب ،خانواده و جامعه را تـقویت کند.
 .10سانسور و خـودسانسوری در نـظام رسانهها ممنوع است ،مگر آنجا که به امنیت کشور و نظام خدشه وارد سازد.
 .11نظارت عموم (جامعه) بر رسانهها مقبول و موجه است.
 .12کل جامعه زیر پوشش رسـانه باید بـه تـعداد یکسانی از شبکهها دسترسی داشته باشد.
 .13رســانهها ،ابــزاری بــرای فراهــم آوردن خبــر همگانیانــد و نــه ابــرازی بــرای مـــهار مـــردم ،ســرگرم ســاختن 
آنهــا و یــا ارضــای خواســتههای زودگذرشــان.
 .14برنامهسازان رسانهای باید در حکم متولیان اجتماع باشند.
 .15رسانهها باید از ارائه و پخش برنامههایی که با ارزشهای جـامعه هـمخوانی ندارد ،پرهیز کنند.
 .16باید از تولید برنامههای متنوع ارزشمند و مکمل یکدیگر حمایت شود.
 .17دستاندرکاران و برنامهسازان رسانهها بـاید مـتعهد شوند که برنامههایی در مورد گروههای اقلیت نیز تـهیه شود.
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 .18طیــف کـــاملی از بـــرنامهها در محــدوده هــر ژانــری (نمایــش ،خبــر ،برنامـه ویــژه کــودکان و نوجوانــان ،طنــز،
آمــوزش و)...بـــاید در بـــرنامههای رســانهها دیــده شــود.
 .19دستاندرکاران رسانهها ،آرمانهایی بس رفیعتر از صرف ًا سرگرم ساختن مردم دارند.
 .20بایــد قوانیــن م ّدونــی دربــاره مـــوضوعات مـــربوط بــه میزان و شــکل تبلیغات ،دسترســی ســـیاسی ،پوشـش اخبار 
مـــتوازن ،سهم برنامههای خـــارجی و ...در رســـانهها تـــدوین شود.
 .21حضــور شــهروندان در برنامههــای رســانهای کــه پیرامــون مـــوضوعات و مـــسائل مناقشــهآمیز اســت ،بایــد
ملمــوس باشــد.
 .22رسانهها در مورد امور مالی و قانونی خود باید در قبال مردم پاسـخگو باشند.
 .23فعالیــت رســـانههای ارتباطــی در بخشهــای مختلــف مربــوط بــه مـــالکیت ،مدیریــت ،ســرمایهگذاری ،محتــوای
برنامههــا و رویههــای تصمیمگیــری بـــاید در چـــارچوبی قانونــی قــرار گیــرد.
 .24بایــد از طــرح فرضیههایــی دربـــاره رجـــحان نوعــی خــاص از قالبهــای رســانهای نظیـر برنامههــای ورزشـی 
و یــا خبــری .در رســانهها پرهیــز شــود.
 .25رسانهها باید امکان دریافت مـجموعه مـتنوعی از عقاید را به جامعه عرضه کنند.
 .26رسانهها بـاید کـاالیی عـمومی تلقی شوند.
 .27شهروندان در تصمیمگیریها و راهبردهای کـلی رسانه ،حق مشارکت دارند.
بهطــور کلــی میتــوان تغییــر پارادایــم نظــام رســانهای در کشــورهای توســعهیافته را بهصــورت زیــر تشــریح کــرد
(صادقــی و دیگــران:)1391 ،
 .1سیاستهای ارتباطات صنعتی (تا جنگ جهانی دوم)
 .2سیاستهای بخش عمومی و رسانهها (از جنگ دوم تا اواخر دهه  80و پایان جنگ سرد)
  .3انحصارزدایی از رسانهها (از پایان جنگ سرد تا کنون)
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جدول  -5نظام تلویزیونی در کشورهای جهان
نام
کشور

وضعیت نظام
رادیو -تلویزیون

آغاز
انحصارزدایی

توضیحات

آمریکا

خصوصی

1927

اصول حقوقی ارتباطات رادیویی و تلویزیون آمریکا بر مالکیت خصوصی و صدور اجازه فعالیت
آنها از سوی کمیسیون یادشده عالوه بر اعطای اجازهنامه تأسیس و فعالیت مؤسسات
ارتباطی ،بر طرز کار آنها نیز به طور دقیق نظارت میکند(.)23 :1990 ,Sophos

آلمان

خصوصی

1984

با حکم نظام قضایی فرآیند انحصارزدایی و صدور اجازه فعالیت بخش خصوصی در صنعت
رادیو -تلویزیون صادر شد و مجلش قوانین الزم را تصویب کرد (.)88 :1991 ,Holtzbacha

انگلیس

عمومی  +بخش
خصوصی

1956

سازمان «کمیسیون تلویزیونهای خصوصی انگلستان» بر فعالیتهای شبکههای خصوصی
نظارت میکند و مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات بر همه انواع خدمات تجاری را بر
عهده دارد(.)29 :1992 ,Prosser

فرانسه

دولتی  +بخش
خصوصی

1986

در فرانسه از دوران پس از جنگ جهانی دوم ،به مدت  40سال نظام انحصار دولتی بر
فعالیتهای رادیو و تلویزیون حکمفرما بود .بهدنبال پیروزی حزب سوسیالیست تصمیم گرفتند
انحصار دولت در اداره مستقیم رادیو و تلویزیون را از میان بردارند(,Papathanas sopoulos
.)185 :1990

اسپانیا

دولتی  +بخش
خصوصی

1988

شکستن انحصار رادیو -تلویزیون دولت توسط بخش خصوصی باعث زلزلهای غیررسمی در
اسپانیا شد و تأسیس شبکههای خصوصی ،تسلط سی ساله  TVEو تلویزیونهای دولتی
اسپانیا را شکست(.)3 :1994 ,Davis

اروپای شرقی

دولتی  +بخش
خصوصی

1991

انحصارزدایی و خصوصیسازی از اقتصاد ملی و رسانهها توسط نسل جدیدی از نخبگان
قدرتمند در اروپای شرقی به منزله شرط ضروری دموکراسی عمومی و تکثر رسانهای مورد
توجه قرار گرفت .انگیزههای اقتصادی و آزادیخواهی دو مؤلفه مهم در شکستن انحصار
رسانهای در اروپای شرقی پس از فروپاشی شوروی بود(.)2008 ,Baya

هند

دولتی  +خصوصی
(ماهواره)

1991

 1991سال بازنگری سیاستهای اقتصادی این کشور بود ،لذا با سیاستگذاریهای جدید
دولت و مجلس ،اجازه رقابت به شرکتهای چندملیتی داده شد .در  2011بیش از  700شبکه
تلویزیونی در هند فعال بودند(.)27 :2011 ,Debgodsh and Shah
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پاکستان

دولتی  +بخش
خصوصی

1990

وقتی «بینظیر بوتو» در  1998به قدرت رسید ،شعارش جریان دموکراسی و آزادی اطالعات
بود .لذا جریان انحصار دولتی رد تلویزیون شکست و به مردم اجازه داد تا تلویزیون ملی
پاکستان را در برابر تلویزیون دولتی پاکستان راهاندازی کنند(.)9 :2011 ,Siddiqui

ترکیه

دولتی  +بخش
خصوصی

1989

در حال حاضر ،در ترکیه بیش از  250کانال تلویزیونی 60 ،کانال با پوشش منطقهای و70
کانال با پخش برنامههای سراسری فعالیت دارند (.)18 :2000 ,Catalbas and Curran

افغانستان

دولتی  +بخش
خصوصی

2004

پس از سقوط طالبان هرکس که امکانات پخش برنامه و راهاندازی تلویزیون داشته باشد،
میتواند مجوز راهاندازی تلویزیون بگیرد .فقط در کابل  16تلویزیون خصوصی برنامه تولید و
پخش میکنند.
 RTAرسانهای متعلق به دولت است ،اما طبق قوانین جدید رسانهای نه دولتی ،بلکه مردمی
است و صرف ًا هزینهاش را دولت تأمین میکند(.)61 :2011 ,Skuse and Gillespie

سوریه

دولتی  +بخش
خصوصی

2005

حدود یک هفته پیش ،سوریه صنعت تلویزیون خود را به تقلید از مصر که در قرن گذشته
مرکز رسانهای جهان عرب بود ،گسترش داد .در  2005نخستین رادیوی خصوصی سوریه
شروع به کار کرد ،اما کانالهای سوریه عمدت ًا در تملک و کنترل تلویزیون دولتی هستند و
در کنترل وزارت اطالعات .لذا بخش خصوصی حق پرداختن به اخبار و مطالب سیاسی را
ندارد(.)96 :2006 ,Kraidy

مصر

دولتی  +بخش
خصوصی

2001

نخستین کانال خصوصی در مصر ،با نام تلویزیون رویا ،متعلق به تاجری مصری به نام
احمد بهجت آغاز شد .مصر از پیشگامان شبکههای تلویزیونی خصوصی در جهان عرب
است(.)111 :2000 ,Fandy

مالزی

دولتی  +بخش
خصوصی

1995

طی  5سال از  ،1990 -1995تعداد شرکتهای خصوصی تولیدکننده برنامههای تلویزیونی از
 150شرکت به  700شرکت افزایش یافته است(.)243 :2004 ,Khattab

اندونزی

دولتی  +بخش
خصوصی

1988

همزمان با آغاز انحصارزدایی در اندونزی ،شبکه تجاری  RCTIمجوز فعالیت دریافت کرد و
انحصار دولتی به پایان رسید .البته تلویزیون دولتی همچنان انحصار تولید خبر را در اختیار دارد
و دیگر شبکهها فقط میتوانند آن را پخش مجدد کنند(.)360 :2008 ,Kitley

سریالنکا

دولتی  +بخش
خصوصی

1978

سریالنکا تا اواخر دهه  1970در برابر تلویزیون خصوصی ،با این استدالل که این وسیله
دخالت خارجی را فراهم میکند ،مقاومت میکرد .در  1978به یک اپراتور بخش خصوصی
برای تأسیس شبکه تلویزیونی اجازه داد (.)172 :2004 ,Woost

فیلیپین

دولتی  +بخش
خصوصی

1979

به سبب نفوذ سنگین سیستم آمریکا در فیلیپن ،رادیو -تلویزیون فیلیپین بهصورت یک دنیای
تجاری خصوصی در آمده است ،اما قدرت مالی در دست سیاستمدارانی است که همیشه قادر
هستند تا نفوذ قوی خود را مانند زمان ژنرال مارکوس اجرا کنند .احیای دموکراسی از زمان
جایگزینی آکینو به جای مارکوس به جریان افتاده است (.)2006 ,Rebourne

سنگاپور

دولتی  +بخش
خصوصی

1991

سنگاپور هنوز از یک نگرش انحصاری به رادیو -تلویزیون بهره میبرد ،اما زمزمههای
خصوصیسازی ظاهر شده است .گرچه به سبب توسعهیافتگی اینترنت در سنگاپور رادیو-
تلویزیون اینترنتی مخاطبان فراوانی دارد (.)231 :1994 ,McDaniel

تایلند

دولتی  +بخش
خصوصی

1994

تایلند نخستین کشور جنوب آسیا است که با تلویزیون مردمی در اوایل دهه  1950آشنا شد .از
 5کانال ملی تلویزیون در تایلند ،فقط یک کانال بهوسیله سازمان عمومی  PRDاداره میشود
که غیرتجاری است .ارتش سلطنتی نیز شبکهای مخصوص به خود دارد (,Wongrujira
.)9 :2008

چین

دولتی  +بخش
خصوصی

1994

شبکههای تلویزیونی چین اعم از محلی و خصوصی ،همچنان بهصورت متمرکز از سوی
دولت این کشور کنترل میشوند .در حال حاضر نزدیک به  1000کانال تلویزیونی چینی در
سطح ملی ،محلی و بینالمللی فعال هستند (.)95 :2007 ,Liang

همچنیــن بــه صــورت مشــخصتر نتایــج مقایســه نظــام متکثــر در هفــت کشــور را میتــوان در جــدول زیــر بــه
صــورت جزئیتــر دیــد:
جدول  -6نتایج مقایسه نظام متکثر تلویزیونی در هفت کشور

مقام تعیینکننده اعضا

نهاد نظارتی

مالکان شبکه خصوصی

حدود و خط قرمزها

کشور

مرجع صدور مجوز

رئیسجمهور

همان کمیسیون

شهروندان ،احزاب،
سازمانها و شرکتها

رعایت اصول اسالم ،عدم توهین به سایر
ادیان و نژادها

انگلستان

کمسیون مستقل

جامعه مدنی

همان کمیسیون

شهروندان ،شرکتها

تحریک به اغتشاش ،آسیب به اخالق ،انتشار
اسرار ،آسیب به امنیت کشور

پاکستان

سازمان نظارت بر
رسانههای الکترونیک

رئیسجمهور

افغانستان کمیسیون ملی نشریات
و رادیو تلویزیون

شورای ایالتی بررسی شهروندان و شرکتهای تمامیت ارضی ،یکپارچگی ملی ،عدم تروجی
تروریسم ،تبعیض نژادی ،قومی و مذهبی
پاکستانی
شکایات
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ترکیه

هیأت عالی رادیو و
تلویزیون

پارلمان (اکثریت و
اقلیت)

همان هیأت

شرکتهای سهامی
ویژه تلویزیون

رعایت حاکمیت جمهوری ،تمامیت ارضی،
عدم وابستگی ،ترویج زبان ترکی

فرانسه

شورای عالی سمعی و
بصری

رئیسجمهور ،رئیس
مجمع ملی و رئیس
سنا

همان شورا

شهروندان و شرکتها

صیانت نظم عمومی ،حفظ موقعیت دفاع
ملی ،آزادی بیان و ارزشهای انسانی

لبنان

هیأت وزیران یا
پیشنهاد شورای عالی
اطالعرسانی

هیأت وزیران

هند

کمیته پارلمانی

مجلس مردم و
مجلس ایالتی

▪

وزارت اطالعرسانی با شهروندان و شرکتهای
پیشنهاد شورای عالی سهامی ویژه تلویزیون
شورای منصوب
رئیسجمهور

عدم وابستگی مالی ،خصومت با اسرائیل،
آزادی و حقوق عمومی

شهروندان و شرکتهای تحریف واقعیت ،تجاوز به حریم خصوصی
هندی

▪نظرات مخالف خصوصی شدن

مخالفــت بــا رادیــو و تلویزیــون خصوصــی و تجــاری از مباحثــی اســت کــه در دهههــای اخیــر بهصورتــی گســترده و
توســط صاحبنظــران مکتــب انتقــادی مطــرح شــده اســت .ایــن مخالفــت ،بــا رویکردهــای مختلــف فرهنگــی و اقتصادی
و اجتماعــی ،پیامدهــای منفــی فعالیــت شــبکههای تجــاری را بررســی میکنــد و بــر نقــش محــوری بخــش عمومــی
جامعــه و شــهروندان در اداره رســانه تأکیــد میکنــد؛ بهعبــارت دیگــر ،مخالفــت بــا رادیــو و تلویزیــون خصوصــی ،بــه
معنــی حمایــت از رادیــو و تلویزیــون دولتــی نیســت .مهمتریــن دالیــل را میتــوان بهطــور خالصــه بــه ایــن صــورت
نــام بــرد:
 .1تفاوت عرصه فرهنگ با بخشهای اقتصادی
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مورونــی در نقــد ایــده تعمیــم خصوصیســازی حداکثــری بــه صنعــت رســانه ،بــا ذکــر تفاوتهــای عرصــه فرهنــگ
بــا ســایر بخشهــای اقتصــاد مینویســد :ایــن کــه چــرا بــازار رســانه متفــاوت از دیگــر بازارهــا اســت و نمیتــوان رقابتــی

بــودن بــازار رســانهای را تعییــن کــرد ،بــه اســتداللهای زیــر برمیگــردد :اســتدالل نخســت بــه پدیــدهای بــه نــام «اثــر
منفــی» بــاز میگــردد کــه تمایــل محدودیــت شــرکتهای فعــال در یــک بــازار معیــن ارائــه خدمــات اســت .هــدف
بــازار ایجــاد زمینـهای شــبیه بــه هــم و حداکثــر کــردن فــروش اســت و ایــن سیاســت در حیطــه رســانه و فرهنــگ مانــع
تنــوع و تکثــر اســت .اســتدالل دوم «قابلیــت جانشــینی» اســت .مصرفکننــده در یــک رقابــت میتوانــد محصولــی را
جایگزیــن محصولــی دیگــر کنــد ،امــا در عرصــه فرهنــگ و رســانه اینگونــه نیســت و مخاطبــان ممکــن اســت در غیــاب
برنامــه نتواننــد جایگزیــن مناســبی بــرای آن پیــدا کننــد .اســتدالل ســوم «نبــود رابطـهای بــارز میــان مالــکان در بــازار
رســانه و تنــوع محتــوا» اســت .برخــی اوقــات تکثــر بــه تمرکــز در مالکیــت نزدیکتــر اســت تــا محدودیــت در مالکیــت.
بــه ســبب همیــن تفاوتهــای بــازار رســانه بــا ســایر بازارهــا بســیاری اســتدالل کردهانــد کــه رقابــت مفیــد اســت ،امــا
بهعنــوان مقــررات بــازار رســانه کافــی نیســت(.)35 :1996 ,murroni and Colns
 .2مخالفت دولتها با انحصارزدایی

کاهــش کنتــرل دولتهــا بــر ایــن حــوزه و عــدم تمایــل دولتهــا بــه کاهــش قــدرت خــود کــه بــه ســبب فضــای
تجــاری جدیــد ایجــاد شــده بــود ،مهمتریــن مانــع انحصارزدایــی در رادیــو و تلویزیــون بــود(.)39 :1990 ,Papathanasso Poulos
 .3تلویزیون خصوصی و آسیبپذیری مقابل امپریالیسم فرهنگی

بنابــر گــزارش  UNDP1محصــوالت فرهنگــی ،ســینمایی و تلویزیونــی بینالمللــی در حــال رشــد ســریعی هســتند
و ســهم فرهنــگ ملــی در صنعــت فرهنــگ در حــال کاهــش اســت .هالیــوود  70درصــد بــازار اروپــا 83 ،درصــد بــازار
آمریــکای التیــن و  50درصــد بــازار ژاپــن را در اختیــار دارد.
اگرچــه نگرانــی از تهاجــم امپریالیســم فرهنگــی از دالیــل اصلــی مخالفــت بــا تکثــر و خصوصیســازی رســانهای
بــوده اســت ،امــا تجربــه نشــان میدهــد کــه :او ًال رســانههای دولتــی نیــز بــه ســبب اســتفاده فــراوان از محصــوالت
1 - United Nations Development Programme

35

سازمان صدا وسیما

هالیــوودی و غربــی ،مصــون از ایــن تهاجــم نیســتند؛ ثانی ـ ًا رســانههای غیردولتــی بهعلــت ظرفیــت باالتــر ارتبــاط بــا
خردهفرهنگهــای محلــی در تولیــد محتــوا و حفــظ هویــت ملــی و فرهنــگ بومــی موفقتــر عمــل کردهاند(محمــدی،
.)104 :1379
 .4تأثیر انحصار تلویزیون دولتی بر حمایت از محرومان

از اســتداللهای اصلــی مخالفــان رادیــو و تلویزیــون خصوصــی ،نادیــده گرفتــه شــدن اقشــار محــروم و آســیبپذیر
جامعــه بــه ســود اقشــار ثروتمندتــر توســط رســانههای خصوصــی و نفــی حقــوق آنــان در برخــورداری از توجــه رســانهای
بــه ســبب فقــدان امکانــات مالــی بــوده اســت.
این نظر منتقدانی دارد که در عمل رسانههای انحصاری را بدتر از خصوصی میداند.
 .5سایر دالیل

دالیــل دیگــری نظیــر اهمیــت دیپلماســی رســانهای ،نقــش رســانه ملــی در تقویــت هویــت ملــی و دینــی ،نقــش
رســانه ملــی در مقابلــه بــا جنــگ نــرم ،جایــگاه رســانه ملــی در ســاختار مهندســی فرهنگــی ،نقــش رســانه ملــی در
مدیریــت بحرانهــا بــرای عــدم خصوصیســازی صداوســیما در ایــران نقــل شــدهاند کــه بــه نظــر میرســد گرچــه
نــگاه دلســوزانه و همــراه بــا دغدغــه اســت ،امــا ایــن دالیــل اصیــل نیســت و لزومــی نــدارد در حالــت انحصارزدایــی حتمـ ًا
ایــن مــوارد پیــش بیایــد .در واقــع شــاید در حالــت خصوصــی اهمیــت مــوارد پیشگفتــه کاهــش یابــد ،امــا در حالــت
عمومــی ممکــن اســت حتــی ایــن مــوارد بهبــود یابنــد.
▪

▪نظرات مخالف دولتی ماندن

عــدهای از صاحبنظــران مخالــف دولتــی مانــدن نظــام رادیــو -تلویزیونــی هســتند .آنهــا معتقدنــد کــه دولتــی بــودن
نظــام رادیــو -تلویزیونــی در هــر کشــور مخالــف توســعه آزادی بیــان اســت و دولتهــا از انحصــار خــود بــرای تحکیــم
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قــدرت خــود و راضــی نگهداشــتن افــکار عمومــی اســتفاده میکننــد .برخــی دیگــر از مخالفــان دولتــی مانــدن ،نــگاه
متعادلتــری دارنــد و معتقدنــد دولتــی مانــدن ضــرری نــدارد و دســتهای دیگــر از مخالفــان بهدلیــل پیشــرفت روزافــزون
فنــاوری ،دولتــی مانــدن را نشــدنی میداننــد.
 -1شکستن انحصار ،ضرورت دارد

عــدهای در انحصــار دولــت بــودن نظــام رادیــو تلویزیــون را مغایــر بــا آزادی بیــان میداننــد .آنهــا معتقدنــد بهدلیــل
اینکــه دولــت ســعی بــر حفــظ قــدرت خویــش دارد ،دســت بــه فریــب افــکار عمومــی میزنــد یــا در خوشــبینانهترین
حالــت ،ایدئولــوژی و دیدگاههــای خــود را ترویــج میکنــد و بهدلیــل قــوت دولــت و عــدم تــوان رقابــت از ســوی
دیگــران ،عمـ ً
ا آزادی بیــان نقــض میشــود .ایــن عــده از ســوی دیگــر بــا لحنــی دلســوزانه چنیــن اتفاقــی را باعــث از
دســت رفتــن اعتمــاد عمومــی جامعــه میداننــد کــه در بلندمــدت بــه ضــرر دولــت خواهــد شــد.
در واقــع رابطــه میــان تکثــر در مالکیــت و مدیریــت رســانهها بــا کارآمــدی و پویایــی جامعــه و اعتمــاد افــکار عمومــی
بــه حاکمیــت مــورد توجــه بســیاری از صاحبنظــران حــوزه ارتباطــات قــرار گرفتــه اســت .از نــگاه کازنــو ،انحصــار
رســانهای ممکــن اســت بــه بیاعتمــادی افــکار عمومــی نســبت بــه حاکمیــت منجــر شــود ،چــرا کــه در مــدل انحصــاری،
رســانهها نقــش نظارتــی خــود را بــه خوبــی ایفــا نمیکنند(صادقــی و دیگــران .)1391 ،برخــی اندیشــمندان همچــون
فریــره بــه مقابلــه بــا انحصــار پرداختهانــد و نشــان دادهانــد کــه ارتباطــات بــرای مؤثــر واقــع شــدن بایــد بــه شــکل
نهــادی بــا فراگردهایــی همچــون «هشیارســازی»« ،ســازماندهی»« ،سیاسـیگری» و «تکنیکدهــی» ترکیــب شــوند.
ایــن امــر تنهــا در کشــورهایی امکانپذیــر اســت کــه از الگــوی ارتباطــی مبتنــی بــر مشــارکت عمومــی در تمــام ســطوح
اجتماعــی و سیاســی و تکثــر پیــروی نمایند(معتمدنــژاد)39 :1386 ،؛ موضوعــی کــه بــدون وجــود یــک نظــام ارتباطــی
متکثــر ممکــن نیســت.
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 -2پیشرفت فناوری انحصار را میشکند

ایــن عــده معتقدنــد کــه پیشــرفت فنــاوری بــه صــورت خــودکار انحصــار را میشــکند و بــا وجــود بســترهای جدیــدی
ماننــد اینترنــت بــرای رســانههای جدیــد ،پیــام در هــر صــورت بــه مــردم میرســد.
دیگــر بــه آســانی نمیتــوان از رابطــه فرســتنده-گیرنده در فرآینــد ارتباطــی رســانهها ســخن گفــت و بایــد اذعــان
کــرد اثرگــذاری مخاطــب بــر رســانه در مــواردی از اثرگــذاری رســانه بــر مخاطــب پیشــی گرفتــه اســت .در دوران
جدیــد ،بایــد اصــل «مخاطــب رســانه اســت» را بــه اصــل «رســانه پیــام اســت» مکلوهــان اضافــه کــرد .در مجمــوع
میتــوان گفــت کــه در جهــان قــرن  ،21تکثــر نامحــدود از ویژگیهــای بنیادیــن و منحصربهفــرد رســانه اســت کــه
بــه هویتبخشــی بــه مخاطــب منجــر شــده اســت .اصــرار بــر گفتمــان انحصــار و کنتــرل در ایــن فضــا ،مقابل ـهای
«دنکیشــوتوار» بــا تحــوالت جهانــی رســانه اســت(صادقی و دیگــران.)1391 ،
اگــر تجربــه گذشــته راهنمــا باشــد ،نشــان میدهــد برقــراری انحصارهــای تجــاری یــا سیاســی اطالعــات ،یــا تلقیــن
فکــر و ایــده از ســوی دولــت ،هیچــگاه نمیتوانــد کامـ ً
ا در جلوگیــری از داوری مســتقل توفیــق یابــد .زمانیکــه رســانهها
متکلــم وحــده میشــوند ،بهجــای ایجــاد اعتمــاد و اطمینــان ،باعــث عــدم اعتمــاد میشــوند ،اینــک پیشــرفتهترین
تکنولوژیهــا ،ماهوارههــای پخــش مســتقیم تلویزیونــی ،بزرگراههــای اطالعاتــی و غیــره ،دیگــر امــکان هرگونــه عمــل
انحصــاری را در درون مرزهــای ملــی ،حتــی بــرای توســعهیافتهترین کشــورها و قدرتمندتریــن دولتهــا ،غیرممکــن
ســاخته است(کمیســیون مکبرایــد).
 -3منافع ملی ایجاب میکند

عــدهای معتقدنــد بــا توجــه بــه شــرایط موجــود ،بهتــر اســت خودمــان از نظــام انحصــاری رادیــو -تلویزیونی به ســمت
نظــام متکثــر رهســپار شــویم تــا بتوانیــم دوره گــذار را بهتــر مدیریــت کنیــم و آســیبهای آن را کاهــش دهیــم.
تــداوم انحصــار رادیــو -تلویزیونــی ،بــا ورود فناوریهــای نویــن در حــوزه رســانهها ،عــاوه بــر چالشهــای
اقتصــادی ،فرهنگــی ،سیاســی ،و اجتماعــی بــا چالــش فنــاوری نیــز مواجــه شــده اســت .در ســاختار رســانهای انحصــاری،
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مخاطبــان بــه اقنــاع نمیرســند و بــا تحــوالت فنــاوری بــه رســانههای غیررســمی دسترســی پیــدا میکننــد ،از ای ـنرو،
پــس از آنکــه در نیــم قــرن گذشــته صاحبنظــران ناکارآمــدی ســاختار انحصــاری و تأثیرگــذاری بیشــتر ســاختار رســانهای
متکثــر را تبییــن کردهانــد ،امــروز کشــورهای گوناگــون بــا عقایــد ،ویژگیهــای اقتصــادی ،فرهنگــی و سیاســی متفــاوت
یکــی پــس از دیگــری از ســاختار انحصــاری رادیــو -تلویزیونــی عبــور میکننــد و ســاختار متکثــر را برمیگزیننــد .بنابــر
دالیــل مختلــف ارائــه شــده و تجربــه جهانــی ،ســاختار متکثــر رادیــو -تلویزیونــی ،متشــکل از رســانه خدمــت عمومــی و
شــبکههای خصوصــی ،کارآمــدی افزونتــری نســبت بــه ســاختار انحصــاری رســانهای دارنــد.
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بررسی و پیشنهادها

نظــام رادیــو -تلویزیونــی در کشــور مــا مســاوی صداوســیما در نظــر گرفتــه میشــود ،درصورتیکــه میتــوان بــه
نظامــی رادیــو -تلویزیونــی فکــر کــرد کــه ســازمان صداوســیما بخشــی از آن باشــد .پــس از بررســی نظــرات مخالفــان
و موافقــان ،و بــاور بــه ایــن مســأله کــه بــا گســترش فضــای مجــازی و فراگیــر شــدن آن ،هنــوز هــم در حــال حاضــر
تلویزیــون از قــدرت قابــل توجهــی میــان رســانهها در ایــران برخــوردار اســت ،نیازمنــد ایــن هســتیم کــه از میــان
راهکارهــای در دســترس ،بهتریــن گزینــه را انتخــاب کنیــم.
صداوســیما بهعنــوان یکــی از بزرگتریــن ســازمانهای فرهنگــی ایــران ،نقــش حســاس و اثرگــذاری نــه تنهــا در
عرصــه رســانه و فرهنــگ ،بلکــه در ســایر عرصههــا از جملــه سیاســت و اقتصــاد ایفــا میکنــد .بــدون اغــراق میتوانیــم
بگوییــم صداوســیما بــه تنهایــی بیــش از مجمــوع ســایر رســانههای ایرانــی ،قــدرت تولیــد و توزیــع محتــوا و برقــراری
ارتبــاط بــا مخاطبــان را دارد .اســتفاده از ایــن ظرفیــت عظیــم میتوانــد در زمینههــای مختلــف از ســبک زندگــی گرفتــه
تــا ایجــاد وحــدت ملــی ،از توســعه ورزش گرفتــه تــا امیدآفرینــی در جامعــه و از هنجارســازی اجتماعــی گرفتــه تــا
«زمینهســازی ظهــور» اثرگذاریهــای قابــل توجــه داشــته باشــد .ســخن اینجاســت کــه آیــا از ایــن ظرفیــت اســتفاده
بهینــه میشــود؟ آیــا میتــوان ایــن ظرفیــت را گســترش داد و بــا ســرعت محسوســی بــه ســمت فرهنــگ انقــاب
اســامی حرکــت کنیــم؟ بــرای ایــن کار نیازمنــد کــدام نظــام رادیــو -تلویزیونــی هســتیم؟
▪
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از ابتــدای انقــاب اســامی تــا بــه امــروز صداوســیما همــواره منتقدانــی از دو طیــف مختلــف داشــته اســت .عــدهای
صداوســیما را بــا توجــه بــه قــدرت انحصــاریاش بــه تنــدروی و همچنیــن حمایــت از جناحــی سیاســی متهــم میکننــد و
عــده دیگــری از طیــف مقابــل ،صداوســیما را تــراز انقــاب اســامی نمیداننــد و آن را انقالبیتــر میخواهنــد.
بــرای پرداختــن بــه ایــن مســأله نیازمنــد ایــن هســتیم کــه در ایــن بــاره تأملــی نماییــم و ببینیــم واقعـ ًا کــدام ادعــا
صحیــح اســت؟ آیــا نیازمنــد الگــوی جدیــدی بــرای نظــام رادیــو -تلویزیونــی خــود هســتیم یــا خیــر؟

نیــاز بــه الگــوی مطلــوب رادیــو -تلویزیونــی یکــی از ضرورتهــای کشــور اســت کــه بــر اســاس مفاهیــم و معیارهای
منــدرج در منابــع اســامی ،قانــون اساســی ،آرای امــام (ره) و رهبــری و همچنیــن نیازهــای زمانــه باشــد .در ایــن گــزارش
راهبــردی ســعی شــده اســت مــروری بــر ویژگیهــای الگــوی رســانهای مطلــوب شــود.
موضــوع ســاختار مطلــوب رادیــو -تلویزیونــی مســألهای اســت کــه از ابتــدای انقــاب و زمــان تدویــن قانــون اساســی
جمهــوری اســامی ،ذهــن صاحبنظــران را درگیــر خــود کــرده و در ایــن بــاره پژوهشهــای مختلفــی صــورت گرفتــه
اســت .جمهــوری اســامی ایــران بــرای رســیدن بــه جایــگاه چشــمانداز  1404و از آن مهمتــر تمدنســازی نویــن
اســامی نیازمنــد بــازوی قدرتمنــد رســانهای اســت کــه در چارچــوب الگــوی اســامی ایرانــی پیشــرفت بگنجــد .بــه نظــر
میرســد نیــاز اســت در مــورد نظــام رادیــو -تلویزیونــی جمهــوری اســامی دقــت بیشــتری شــود و پــس از یــک کار
مطالعاتــی قــوی و در نظــر گرفتــن همــه جوانــب ،نظــام موجــود تأییــد ،اصــاح یــا رد شــود و نظــام مطلوب ترســیم شــود.
مــا در ایــن گــزارش راهبــردی مدعــی نیســتیم کــه توانســتهایم پاســخی بــرای تمامــی مســائل بیابیــم یــا راهحلــی
قــوی و متقنــی را فراهــم آوریــم ،امــا ســعی کردهایــم کــه ایــن راه را بــاز کنیــم و قــدری پیــش برویــم.
▪

▪نظام رسانهای مطلوب از منظر اسالم

محققــان و پژوهشگــران دینــی ،بــر اســاس منابــع اصیــل اســامی و روشهــای علمــی اســتنتاج احــکام اســامی،
دیدگاههــای اســام را دربــاره رســانه اســتخراج کردهانــد .رویکــرد کلــی دیــن اســام کــه مبــارزه بــا جهــل و بیاطالعی را
بــه منزلــه جهتگیــری اصلــی خــود در اصــاح جامعــه برگزیــده ،باعــث شــده اســت کــه در مبانــی اســامی اطالعرســانی
و جریــان آزاد اطالعــات بــا تأییــدات متعــددی همــراه شــود.
فخــار طوســی ( )1385در پژوهشــی بــا عنــوان «پژوهشــی فقهــی در خبــر و خبرگــزاری» بــه بحــث جریــان آزاد
اطالعــات میپــردازد و معتقــد اســت «جریــان آزاد اطالعــات نــه تنهــا بــا منــع شــارع روبـهرو نیســت ،بلکــه مــورد تأییــد
شــارع اســت و حتــی میتــوان در مــواردی آن را ضــروری شــمرد» .بخشــی از دالیــل محقــق عبارتنــد از:
 .1ممنوعیت کتمان حق
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 .2مقدمه بودن برای انتخاب آگاهانه
 .3امربهمعروف و نهیازمنکر
 .4ضرورت ادای حق
همچنیــن دکتــر حمیــد موالنــا در کتابــی بــا عنــوان «الگــوی مطبوعــات و رســانههای اســامی» ،ارکان ایــن الگــو
را بــه صــورت زیــر نــام میبرنــد:
 .1توحید
 .2امربهمعروف و نهیازمنکر
 .3امت
 .4تقوی
 .5امانت
همچنیــن در  11دی  1395حجتاالسالموالمســلمین نهاونــدی ،مدیــرکل پژوهشهــای اســامی رســانه صداوســیما
خبــر داد« :تدویــن توضیحالمســائل رســانه در دســتور کار قــرار گرفتــه و ســؤاالت ایــن کتــاب بــه مراجــع تقلیــد اعــام
شــده اســت».
در مجمــوع بــه نظــر میرســد در ایــن حــوزه پژوهشهــای منبعــث از منابــع اســامی بــه قــدر کافــی وجــود نــدارد
و نیازمنــد تحقیقــات عمیــق ،ناظــر بــه مســألههای اصلــی و روش تحقیــق مناســب هســتیم .در واقــع میتــوان گفــت
عمـ ً
ا در حــوزه طراحــی نظــام رادیــو -تلویزیونــی اســامی کاری انجــام نشــده اســت ،هــر چنــد افــرادی ماننــد صادقــی
( )1391نظــرات امــام خمینــی (ره) ،رهبــر معظــم انقــاب ،شــهید بهشــتی و شــهید مطهــری را در مــورد آزادی بیــان و
آزادی اطالعــات جمـعآوری کردهانــد ،امــا اینگونــه پژوهشهــا نیــز عــام بــوده و ناظــر بــه حــل مســألهای نبــوده اســت.
بنابرایــن در حــال حاضــر ناگزیریــم از میــان گزینههــای موجــود ،مدلــی را کــه بــه نظــر صاحبنظــران بــه الگــوی
برآمــده از منابــع اســامی نزدیکترنــد ،پیــدا نماییــم و تــا حــد ممکــن آن را بومیســازی کنیــم.
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▪گزینههای موجود

مدل حوزههای مؤثر در نظام رسانهای

صادقــی ( )1391در پژوهشــی طــی مصاحبــه بــا  14نفــر بــه شــرح جــدول زیــر ،مــدل حوزههــای مؤثــر در نظــام
رســانهای را بــا اســتفاده از روش تحقیــق دادهبنیــاد برمیشــمارد:
جدول  -7نام نخبگان حاضر در مورد مدل حوزههای مؤثر در نظام رسانهای ،صادقی ()1391
ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص

سوابق علمی و اجرایی

1

آیتاهلل هاشمی رفسنجانی

علوم اسالمی

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

2

دکتر محسن اسماعیلی

حقوق و فقه

حقوقدان عضو شورای نگهبان ،رئیس دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

3

دکتر محسن رضایی

اقتصاد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

4

بدون نام

فلسفه

یکی از مقامات ارشد نظام

5

محمد هاشمی

مدیریت

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس پیشین صداوسیما

5

دکتر حسن خجسته

مدیریت استراتژیک

معاون پیشین سازمان صداوسیما

6

دکتر عماد افروغ

جامعهشناسی

رئیس پیشین کمیسیون فرهنگی مجلس

8

آیتاهلل سروش محالتی

علوم اسالمی

استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم

9

دکتر محمد سلطانیفر

ارتباطات

مدیرگروه مطالعات رسانهای مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت

10

دکتر محسن فردرو

ارتباطات

قائممقام مرکز رسانههای مجازی صداوسیما ،دبیر پیشین شورای فرهنگ عمومی کشور

11

دکتر حسین انتظامی

روزنامهنگاری

معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد

12

دکتر حسامالدین آشنا

ارتباطات

رئیس مرکز پژوهشهای استراتژیک نهاد ریاست جمهوری

13

دکتر فریدون وردینژاد

مدیریت

مدیرعامل پیشین خبرگزاری ایرنا

14

دکتر علیرضا حسینی پاکدهی

ارتباطات

عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی
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یافتههــای ایــن پژوهــش بیــان مــیدارد هفــت حــوزه بــه روش مســتقیم و غیرمســتقیم بــر مناســبات رســانهای
تأثیرگذارنــد کــه هــم وضعیــت موجــود رســانهای کشــور حاصــل برآینــد آنهاســت و هــم تغییــرات احتمالــی در ســاختار
کنونــی نتیجــه تغییــر در ایــن حوزههــا خواهــد بــود .محقــق پــس از تشــریح ایــن حوزههــا بــه تبــادالت و تعامــات آنهــا
بــا یکدیگــر و در نهایــت ارتبــاط آنهــا بــا ســاختار رســانهای در ســه قالب وضعیــت موجــود (انحصار ســازمان صداوســیما)،
تأســیس رادیــو -تلویزیــون خصوصــی و تبدیــل ســازمان صداوســیما بــه رادیــو -تلویزیــون عمومــی پرداختهاســت .ایــن
هفــت حــوزه عبارتنــد از:
  .3اقتصاد
			
  .2امنیت
 .1قدرت سیاسی		
 .7هنر
		
 .6خردهفرهنگها
		
  .5ایدئولوژی
			
  .4مخاطب
بنابــر ایــن چارچــوب نظــری الگــوی رســانهای را میتــوان در تعامــل بــا حوزههــای هفتگانــه اقتصــاد بــه منزلــه
مؤلفــه اصلــی فعالیــت ،هنــر بــه منزلــه تأمیــن کننــده محتــوای رســانه ،مخاطــب بــه منزلــه مشــتری و بــازار رســانه،
قــدرت سیاســی و خردهفرهنگهــا بــه منزلــه یکــی از ذینفعــان اصلــی رســانه ،و امنیــت و ایدئولــوژی بــه منزلــه
مهمتریــن مؤلفههــای بیــرون مؤثــر در فعالیــت رســانهای ایــران در نظــر گرفــت.
صادقــی ( )1391نتیجــه میگیــرد کــه بــر اســاس دیــدگاه مصاحبهشــوندگان ،نظــام مطلــوب رادیــو -تلویزیونــی از
ترکیــب دو رســانه خدمــت عمومــی و رســانه خصوصــی تشــکیل شــده اســت .نظــام خدمــت عمومــی و رادیــو -تلویزیــون
خصوصــی در تعــدادی از حوزههــا دارای مزیــت بــاال و در ســایر حوزههــا دارای مزیــت نســبی در مقایســه بــا شــرایط کنونــی
صداوسیماســت .از ای ـنرو ترکیبــی از رادیــو -تلویزیــون خدمــت عمومــی (حاصــل از اصــاح صداوســیما) و شــبکههای
خصوصــی میتوانــد بیشــترین بهــرهوری را بــرای جامعــه بــه همــراه آورد و کارآمدتریــن نظــام رســانهای تلقــی شــود.
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در این پژوهش ،مسیرهای اجرایی برای رسیدن به این مدل نیز به صورت نمودار زیر نمایش داده شده است:
برون سپاری به
بخش خصوصی

برون سپاری به
نهادهای عمومی

برون سپاری به
بخش عمومی

تاسیس شبکه
خصوصی

ابالغ قانون به
صدا و سیما

تصویب
توسط مجمع
رد توسط
مجمع

صدور مجوز توسط
صدا و سیما

اجرا توسط
صدا و سیما

صدور مجوز

تشکیل نهاد
نظارتی ویژه

تأسیس شبکه
های خصوصی

برون سپاری به بخش
خصوصی

برون سپاری مدیریت
شبکههایتلویزیون

تصدی توسط
بخش عمومی

تاسیس شبکه خصوصی

برون سپاری به
بخش خصوصی

تاسیس شبکه عمومی

برون سپاری مدیریت
موافقتنامه صدا و سیما با
صدور مجوز به کار خصوصی

تأسیس شبکه خصوصی

ابالغ قانون به
صدا و سیما

تأیید شورای
نگهبان

بررسی توسط مجلس
تشخیصمصلحت

اصرار مجلس
بر قانون

رد توسط شورای
نگهبان

تأیید شورای
نگهبان

تهیه قانون تأسیس
شبکه های خصوصی

ابالغ توسط
رهبرانقالب
عدم موافقت
رهبرانقالب

تصویب قانون
توسط مجلس

تهیه سیاست کلی
و تکمیل اصل 44
سیاست کلی رسانه

مسیر  :1با محوریت
صدا و سیما

مسیر  :2با محوریت
مجلس

مسیر  :3با محوریت
مجمع

مسیرهای
اجرایی

   

استفاده یک پژوهشگر از مدل جان کین در ایران

مهــدی رشــکیانی در مقالـهای بــا عنــوان «طراحــی الگــوی مطلــوب نظــام مدیریــت رســانه ملــی از دیــدگاه متخصصــان
رســانهای کشــور» بــا الهــام از مــدل جــان کیــن و بــا انتخــاب ســه نظــام مدیریــت رســانهای قدرتمحــور ،خدمتمحــور و
بازارمحــور بهعنــوان مبنــای نظــری تحقیــق ،بهدنبــال شناســایی الگــوی مطلــوب نظــام مدیریــت رســانه ملــی بــود .محقــق
بــا اســتفاده از روش تحقیــق کیــو و  همــکاری بــا  20متخصــص رســانهای بــه ایــن نتیجــه رســید کــه نظــام مدیریــت رســانه
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خدمتمحــور ،مطلوبتریــن الگــوی نظــام مدیریــت رســانه ملی اســت .از دیــدگاه متخصصان رســانهای کشــور ،نظــام مدیریت
رســانه بازارمحــور ،ضعیفتریــن الگــوی پذیرفتهشــده در عرصــه نظــام مدیریــت رســانه ملــی اســت .ایــن پژوهــش نتیجــه
گرفــت کــه متخصصــان رســانهای بــه دیدگاههــای نظــام مدیریــت رســانه قدرتمحــور ،نــگاه بینابیــن و بــه نظــام مدیریــت
رســانه خدمتمحــور نظــر مثبــت دارنــد .مزایــا و معایــب هــر کــدام از گزینههــا از منظــر ایــن پژوهــش بهصــورت زیــر اســت:
جدول  -8گزینههای نظام رادیو -تلویزیونی ایران

گزینه

 کنترل و تمرکز کامل جریانات اطالعاتوضعیت موجود  -تأمین بخشی از هزینهها از طریق تبلیغات
با سیاست تنوع  -قدرت بسیج تودهها در راستای اهداف حاکمیت
و تعدد شبکه  -کنترل بیشینه بر اذهان مخاطبان رسانههای رسمی
 -امکان اعمال سیاست واحد در فضای رسانهای رسمی

 ریزش مخاطب و روآوردن به شبکههای ماهوارهای و مجازی بهرهوری و کارآمدی پایین به علت فقدان رقابت نارضایتی گروههای سیاسی ،مذهبی ،اجتماعی بهدلیل برآورده نشدنهمه انتظارات از یک سازمان محدود
 خروج سرمایه انسانی از کشور -گسترده شدن بازار شایعات و منابع غیررسمی

 عدم سوءاستفاده جناحی از رسانه ملیتبدیل صداوسیما  -افزایش منافع جامعه فرهنگی و هنری
به رسانه خدمت  -جذب بخشی از مخاطب ریزشکرده
 افزایش تأثیرگذاری و اعتبار رسانه ملی در داخل و خارجعمومی
کشور

 از دست رفتن منبع تأمین آگهی بارز شدن خأل بخش سرگرمی بهدلیل عدم تمرکز تلویزیون خدمتعمومی در این حوزهها
 عدم امکان توسعه ک ّمی با منابع محدود تلویزیون خدمت عمومیمتکی به بودجه دولتی

تأسیس
تلویزیون
خصوصی
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مزایا

معایب

 ایجاد چندصدایی در داخل و جلب مخاطب ماهواره ایجاد رقابت در بازار رسانه و ارتقای کیفیت صداوسیما اضافه شدن منابع جدید مالی جلب استعدادهای بدون استفاده افزایش دسترسی فعاالن اقتصادی ،فرهنگی به تلویزیون باهزینه کمتر
 افزایش اعتماد مخاطب و کاهش اثر شایعات افزایش کارآمدی نظام با نظارت رسانهای و انعکاسمشکالت

 خطر وابستگی تلویزیون خصوصی به بیگانه خطر ابتذال برنامههای تلویزیون خصوصی بهدلیل منفعتطلبی وآسیبپذیری فرهنگی
 -خطر ایجاد یک انحصار جدید عمومی

مدل مطلوب نظام رادیو -تلویزیونی

بــرای ترســیم مــدل مطلــوب رادیــو -تلویزیونــی بایــد ابتــدا نگاهــی بــه آینــده داشــته باشــیم؛ زیــرا ایــن مــدل قــرار
اســت الاقــل در آینــده نزدیــک کارکــرد داشــته باشــد .نتایــج آیندهپژوهیهــا نشــان میدهــد اینترنــت همــه چیــز
را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و هــر چنــد بیشــتر بهعنــوان مکمــل ســایر رســانهها نقشآفرینــی میکنــد ،امــا بــا
افزایــش ک ّمیوکیفــی خدمــات میتوانــد بهعنــوان رقیبــی بــرای نظــام رادیــو -تلویزیونــی مطــرح شــود؛ هــر چنــد کــه
ایــن رقابــت در حــوزه بســتر پخــش باشــد؛ یعنــی همــان محتــوای قابــل پخــش در رادیــو و تلویزیــون بهجــای امــواج
از طریــق آی پــی بــه مخاطــب برســد؛ از ســوی دیگــر ،در رســانههایی کــه بــر بســتر اینترنــت ایجــاد میشــوند ،تغییــر
فنــاوری باعــث تغییــر نقــش مخاطبــان بــه ســمت نقــش کاربــری نیــز شــده اســت .مخاطبــان بــا افزایش ســواد رســانهای
خــود نــه تنهــا رســانه را میشناســند و پیامهــای آن را تحلیــل میکننــد ،بلکــه بــا رســانه ارتبــاط مســتقیم برقــرار
میکننــد و حتــی خــود تولیدکننــده محتواهایــی بســیار پربازدیــد میشــوند.
در واقــع تحــوالت شــگرف رســانهای در دهــه اخیــر نوعــی جدیــد از رســانه را بــا شــکل مخاطــب -ســردبیر متولــد
کــرده اســت کــه در آن مخاطبــان در قالــب ســردبیری تمامعیــار میتواننــد مطلــب رســانه را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد.
بنابرایــن پذیــرش ایــن نکتــه چنــدان دشــوار نیســت کــه نظریــات کالســیک قــرن بیســتم ،بــا مفروضاتــی چــون منفعــل
بــودن و تحــت تأثیــر قــرار گرفتــن مخاطــب ،از درک واقعیــات کنونــی ناتــوان هســتند(صادقی و دیگــران.)1391 ،
مفهــوم مخاطــب انبــوه کــه در کهکشــان دوم (گوتنبــرگ یــا چــاپ) و ســوم (مارکنــی یــا رادیــو و تلویزیــون) موضوعی
محــوری محســوب میشــد ،امــروزه بــه مــدد رســانههای مبتنــی بــر وب و تکنولــوژی آســان تولیــد محتــوا در حــال زوال
اســت .امــکان ایفــای نقــش فرســتنده و گیرنــده پیــام نیــز از ســوی انســان آینــده بهصــورت شــگفتانگیزی افزایــش
خواهــد یافــت و ســپهر ارتباطــی جهــان در اختیــار انســانهایی قــرار خواهــد گرفــت کــه بتواننــد هــر دو نقــش ارتباطگــر
( )communicatiorو ارتباطگیــر ( )communicateeرا ایفــا کننــد (محســنیان راد.)735 :1384 ،
هــر چنــد کــه منتقــدان وضعیــت کنونــی ،مشــکل اصلــی انحصــاری بــودن را «تکصدایــی» در جامعــه میداننــد،
امــا از ســوی دیگــر برخــی از صاحبنظــران بــا توجــه بــه وضعیــت کنونــی ماهــواره و اینترنــت و رســانههای اجتماعــی،
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عمـ ً
ا ایــن مشــکل را حلشــده میداننــد .برخــی دیگــر از کارشناســان در ایــن مبحــث بــا نگاهــی دلســوزانه ،تکصدایــی
ـل معضــل ریــزش مخاطبــان صداوســیما و کاهــش اعتمــاد مــردم بــه نهــاد رســمی
را مشــکل اصلــی نمیداننــد ،بلکــه حـ ِّ
رســانهای نظــام را اولویــت اصلــی میداننــد .در همــان جبهــه ،کســانی هســتند کــه مشــکل عمــوم مــردم را مشــکل
سیاســی نمیداننــد و ریــزش مخاطبــان صداوســیما را نتیجــه کمبــود برنامههــای ســرگرمی در صداوســیما میداننــد.
آنهــا معتقدنــد کــه نــه تنهــا مشــکل برنامههــای ســرگرمی در صداوســیما وجــود دارد ،بلکــه ک ً
ال نظــام ســرگرمی در
کشــور مــا نظــام غلطــی اســت و نیــاز داریــم کــه بــه ســرگرمیها تنــوع ببخشــیم.
نتایــج آیندهپژوهیهــا نیــز اهمیــت ایــن موضــوع را نمایــش میدهــد .روشــندل اربطانــی ( )1393در تبییــن پیشــرانهای
محیــط عمومــی صداوســیما «افزایــش اوقــات فراغــت» و «تنوعطلبــی و حــس تجربههــای جدیــد» و «عالقــه بــه
برنامههــای شــاد و ســرگرمی» را در کنــار چندیــن مؤلفــه دیگــر دارای اهمیــت فــراوان میدانــد .بنابــر بررسـیهای انجــام
شــده ،بهنظــر میرســد انحصارزدایــی از صداوســیما و اصــاح نظــام رادیــو -تلویزیونــی یــک اقــدام ضــروری اســت؛ اقدامــی
ضــروری کــه بایــد بــرای کاهــش آســیبهای ناشــی از تغییــر نظــام ،تدابیــر الزم اندیشــیده شــود و از زوایــای گوناگــون بــه
قضیــه نــگاه درســتی شــود تــا بیشــترین منفعت نصیــب جمهــوری اســامی گــردد و در عین حــال کمترین ضــرر وارد شــود.
میدانیــم کــه بههــر حــال هــر نظامــی در شــرایط خاصــی از زمانــه دارای نتایــج خوبوبــدی اســت و بههمیــن دلیــل در
فقــه پویــای تشــیع ،تغییــرات دســتهای از احــکام بــا توجــه بــه شــرایط زمانــه و نظــر مجتهــد جامعالشــرایط امکانپذیر اســت.
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بهنظــر میرســد بهتریــن نظــام رادیــو -تلویزیونــی بــرای زمانــه مــا ترکیبــی از نظــام رادیــو -تلویزیونــی حاکمیتــی در
کنــار رادیــو  -تلویزیــون عمومــی اســت .بــا توجــه بــه تأکیــدات رهبــر معظــم انقــاب بــر حمایــت از فعالیتهــای خودجوش
فرهنگــی ،رادیــو -تلویزیــون عمومــی را میتــوان یکــی از مصادیــق بــارز و تعیینکننــده در ایــن حــوزه دانســت.
یــک نکتــه بســیار مهــم در اینجــا نهفتــه اســت که در اســم و رســم ،نظــام رادیــو  -تلویزیــون در ایــران ،دولتی نیســت.
دولتهــا بخشــی از شــورای نظــارت ( 2نفــر از  6نفــر) بــر صداوســیما هســتند کــه میتواننــد از آن طریــق نظــرات خــود
را تبدیــل بــه عمــل نماینــد و  2نفــر از مجلــس و  2نفــر از قــوه قضاییــه او را در ایــن امــر یــاری مینماینــد .در واقــع مــدل
نظــام رادیــو -تلویزیــون در ایــران ترکیبــی بیــن دولتــی ،عمومــی و خصوصــی اســت کــه از ســویی نیمــی از بودجــه خــود
را از دولــت میگیــرد و نیمــی دیگــر از هزینههــای خــود را از طریــق آگهیهــای بازرگانــی تأمیــن مینمایــد؛ از ســویی
اعضــای شــورای نظــارت آن از میــان قــوا ( 2قــوه از  3قــوه انتخابــی اســت) انتخــاب شــدهاند و از طــرف دیگــر ،رئیــس
ســازمان صداوســیما را مردمیتریــن نهــاد جمهــوری اســامی ایــران (مقــام رهبــری) تعییــن مینمایــد.
بنابرایــن دولتــی دانســتن صداوســیما ،برداشــتی غلــط از وضــع موجــود اســت و نظــام رادیــو -تلویزیونــی ایــران را
نمیتــوان بــا مدلهــای موجــود تطبیــق داد ،امــا بههــر حــال بــرای مردمیتــر کــردن وضــع موجــود بایــد برنامهریــزی
نظاممنــدی صــورت پذیــرد.
برای مرحله گذار باید اقدامات زیر صورت پذیرد که لزوماً بهترتیب زمانی یا اولویت مطرح نشده است:

 -1رفــع انحصــار :بهنظــر میرســد در ایــن گام نیازمنــد رفــع انحصــار از صداوســیما هســتیم تــا هــم تأثیرگــذاری
صداوســیما را بــاال ببریــم و هــم بتوانیــم مــردم را بیشــتر وارد ســازوکار تولیــد برنامــه نماییــم.
 -2استفســاریه مجــدد از شــورای نگهبــان :نیــاز اســت استفســاریه جدیــدی از شــورای نگهبــان بابــت اصــاح
استفســاریه پیشــین کــه نقــد منتقــدان بــه آن را مطالعــه کردیــد ،اخــذ شــود .بــرای ایــن کار الزم اســت کــه چنیــن
پیشــنهادی در مجلــس مطــرح شــود تــا پــس از رســمی شــدن ایــن خواســته ،شــورای محتــرم نگهبــان استفســاریه خــود
را بیــان نمایــد.
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 -3اعطــای مجــوز از ســوی صداوســیما :در برخــی از کشــورهای جهــان ،اعطــای مجــوز بــه رســانههای جدیــد
یکــی از راههــای درآمدزایــی رســانههای خــاص اســت؛ مث ـ ً
ا در انگلســتان ،یکــی از منابــع درآمــد بیبیســی اعطــای
مجــوز بــه ســایر رســانهها اســت .از ایــن طریــق هــم میتــوان نظــارت بــر رســانههای دارای مجــوز را در چارچــوب
قانــون و منافــع ملــی انجــام داد و هــم منبــع درآمــد صداوســیما بــرای کاهــش پخــش تبلیغــات فراهــم میشــود.
 -4انحصــار تنظیــم مقــررات ،نــه تولیــد :بهتر اســت بهجــای انحصــار تولیــد محتــوای رادیــو -تلویزیونــی ،تنظیم
مقــررات در اختیــار صداوســیما باشــد .همانطــور کــه در گــزارش راهبــردی مطالعــه کردیــد ،تقریبـ ًا در تمامــی کشــورهای
جهــان ،سیاس ـتگذاری و نظــارت در اختیــار بخــش حاکمیتــی اســت و خطــوط قرمــز مشــخص اســت .رفــع انحصــار
تولیــد و تغییــر بــه انحصــار تنظیــم مقــررات میتوانــد باعــث کاهــش خطــوط قرمــز ســلیقهای و افزایــش خالقیــت در
تولیــدات و البتــه افزایــش مخاطبــان شــود.
 -5جــدا کــردن پخــش از تولیــد :یکــی از گلوگاههایــی کــه در رســانهها از آن در چارچــوب قانــون اســتفاده
میشــود ،پخــش اســت .در اکثــر کشــورهای جهــان حتــی اگــر تولیــد محتــوا بهصــورت عمومــی یــا خصوصــی انجــام
شــود ،پخــش آن در انحصــار حاکمیــت اســت .ایــن اتفــاق شــامل کشــورهای پیشــرفته غربــی نیــز میشــود و عمـ ً
ا ایــن
نکتــه را منافــی بــا خصوصیشــدن نمیداننــد.
 -6اعطــای مجــوز بــه ســازمانها و نهادهــای عمومــی :بــرای شــروع کار و فرهنگســازی میتــوان مجــوز
تأســیس شــبکههای جدیــد یــا خدمــات جدیــد را بــه ســازمانها و نهادهــای عمومــی دارای ســابقه مثبــت اعطــا کــرد.
ایــن کار میتوانــد تمرینــی بــرای صداوســیما بــرای گــذار مطلــوب از وضعیــت موجــود بــه وضعیــت بهینــه شــود.
متأســفانه بهدلیــل اقتــداری کــه صداوســیما در رســانهها از ابتــدا تــا کنــون داشــته اســت ،فرهنــگ ســازمانی ایــن
ســازمان اقتدارگــرا اســت و بــرای مردمــی شــدن آن نیازمنــد زمــان هســتیم .تعامــل ایــن ســازمان بــا نهادهــای عمومــی
میتوانــد آســیبها و آفتهــای تعامــات صداوســیما بــا مــردم را کاهــش دهــد.
 -7اعطــای مجــوز بــه متخصصــان در حوزههــای مربوطــه :میتــوان در قــدم بعــدی بــه مؤسســات باســابقهای
کــه در زمینههــای خاصــی فعالیــت داشــتهاند و مدیــران و مشــاوران زبــده رســانهای حاضــر بــه همــکاری بــا آنهــا
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هســتند ،مجــوز اعطــا کــرد .مبنــای اعطــای مجــوز در ایــن عرصــه ،داشــتن ســوابق مثبــت و حســن نیــت در برنامهریــزی
اســت .همانطــور کــه در پیشــینه تحقیــق ذکــر شــد ،نظــام رادیــو -تلویزیونــی عمومــی بــر مبنــای مســئولیت اجتماعــی بنا
نهــاده میشــود ،نــه ســوددهی اقتصــادی.
 -8برجســتهکردن قانــون در افــکار عمومــی :در جهــت فرهنگســازی شــیوه جدیــد نظــام رادیــو -تلویزیونــی در
افــکار عمومــی نیازمنــد برجســتهکردن قانــون در افــکار عمومــی هســتیم .قطعـ ًا ســودجویان ،منفعتطلبــان و قانونشــکنانی
هســتند کــه از وضــع جدیــد بــه نفــع خــود بهرهبــرداری میکننــد .پیشتــر در حــوزه مطبوعــات چنیــن تجربـهای داشــتیم کــه
قدرتطلبــان از آزادی مطبوعــات ایجادشــده در ســالهای پایانــی دهــه هفتــاد بــه نفــع خــود بهــره بردنــد و بــا قانونشــکنی،
انتظــار حمایــت از خــود را نیــز داشــتند .در آن ســالها بهدلیــل برجســته نبــودن قانــون ،توقیــف مطبوعــات قانونشــکن هــر
چنــد انجــام شــد ،ولــی هزینههایــی نیــز بــه جمهــوری اســامی تحمیــل شــد .بــرای انجــام انحصارزدایــی از صداوســیما بایــد
مراقــب باشــیم کــه ایــن فرهنگســازی در افــکار عمومــی از پیــش انجــام شــود تــا هزینــه تحمیلــی بــه پایینتریــن ســطح
ممکــن برســد و قانونشــکنان خــود در نظــر مــردم طــرد شــوند .البتــه از ســوی دیگــر نیازمنــد ایــن هســتیم کــه برداشــت
ســلیقهای از قانــون نشــود و ســازوکارها منطقــی و بـهدور از قبیلهگرایــی تنظیــم شــود.
 -9تربیــت مدیــران رســانهای :معمــو ًال نیــروی انســانی رســانه را نخبــگان و افــراد صاحبفکــر تشــکیل میدهند؛
طبعـ ًا مدیــران رســانهها بایــد جــزء نخبهتریــن افــراد جامعــه باشــند .اینکــه ایــن نخبــگان بدیهیتریــن قوانیــن رســانه را
کــه در همــه کشــورها اعمــال میشــود رعایــت نمیکننــد ،نشــان از ایــن اســت کــه در جــای مناســبی قــرار نگرفتهانــد.
بنابرایــن عــاوه بــر نیــاز بــه تأییــد صالحیــت مدیــران ایــن رســانهها ،نیازمنــد اصــاح نظــام آموزشــی بــرای تربیــت
مدیــران رســانهای هســتیم کــه ســخنان خــود را در چارچــوب قانــون بزننــد.
 -10چالــش پخــش زنــده :در ایــن شــبکههای جدیــد رادیــو -تلویزیونــی مجــوز پخــش زنــده هــم قابــل اعطا اســت.
برجســته کــردن قانــون در اینجــا میتوانــد هزینــه تخلــف از قانــون را بــرای تهیهکننــده آن برنامــه یــا مدیــر آن شــبکه
بــاال ببــرد ،ضمــن آنکــه همانطــور کــه در راهــکار دیگــری ارائــه شــد ،مجــوز پخــش از تولیــد جــدا اســت و میتــوان بــرای
برنامههایــی کــه احتمــال تخلــف مـیرود ،بــا چنــد ثانیــه تأخیــر بــرای نظــارت بهتــر مجــوز پخــش زنــده داد.
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11حمایــت از فعالیتهــای خودجــوش فرهنگــی :انقــاب اســامی ایــران را مــردم ایــران بنــا کردنــد و طــی
نزدیــک بــه چهــار دهــه از عمــر آن ،همــواره نگاهبــان آن بودهانــد .امــام (ره) و رهبــری همــواره بــر نقــش مثبــت و
ســازنده مــردم در تمامــی فعالیتهــا تأکیــد داشــتهاند و همــه چیــز را متعلــق بــه آنــان دانســتهاند .تأکیــدات رهبــر
معظــم انقــاب بهویــژه در چنــد ســال اخیــر بــرای حمایــت از فعالیتهــای خودجــوش فرهنگــی میتوانــد در اینجــا
بــروز و ظهــور داشــته باشــد .صداوســیما بــرای انحصارزدایــی بیــش از قانــون و تغییــر نظــام و ایجــاد شــبکههای جدیــد،
بــه ســپردن کار دســت خــود مــردم نیــاز دارد .بایــد خــود ســازمان صداوســیما ،یــا نهادهــا و ســازمانهای عمومــی و یــا
هــر مجــوز جدیــد دیگــری کــه الزم اســت اعطــا شــود ،بنــای خــود را بــر حمایــت از فعالیتهــای خودجــوش مردمــی
قــرار دهنــد .مــردم ایــران بــه لطــف انقــاب اسالمیشــان تقریبـ ًا بیســوادی را بــه کمتریــن ســطح ممکــن رســاندهاند
و اکثــر جوانــان آن بــا ســطح تحصیــات عالــی نیازمنــد فرصتــی بــرای بــروز خالقیتهــای خــود هســتند تــا در ایــن
عرصــه نیــز وفــاداری خــود بــه اســام را نمایــش دهنــد .مهمتریــن اقــدام در انحصارزدایــی از صداوســیما بــه نظــر
میرســد چنیــن ســازوکاری باشــد کــه راه رســیدن بــه آن نیازمنــد پژوهشــی دیگــر اســت.
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