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دوهفته نامه سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی

ــک  ــوان ی ــه عن ــران ی ــامی ای ــوری اس ــیمای جمه ــدا و س ص
ــرد.  ــر نمی ب ــه س ــی ب ــرایط خوب ــال ها در ش ــن س ــانه، ای ابررس
واقعیــت رخ داده بــه تلخــی نشــان می دهــد کــه در همیــن 
ــران  ــون ای ــو و تلویزی ــه رادی کشــاکش و در طــول ســال هایی ک
ــه  ــختی را تجرب ــدال س ــی ج ــبکه های اجتماع ــا ش ــه ب در مقابل
ــی از  ــود در اعتمادزدای ــابق خ ــه س ــانه روی ــن رس ــد ای می کن
مخاطبــان را نــه تنهــا فرامــوش نکــرده اســت بلکــه بــه مصــداق 
ــا آن  ــد ت ــاش می کن ــد« ت ــن می بری ــاخه ب ــر ش ــر س ــی ب »یک

ــد.  ــه خــورد مخاطــب بده ــاب ب ــگ و لع ــر رن را پ

ــه  ــا ب ــم ت ــاش داری ــه، ت ــماره گیوم ــتین ش ــده  نخس در پرون
ــن و  ــر پولدارتری ــر س ــه ب ــه چ ــم ک ــخ دهی ــش پاس ــن پرس ای
ــبکه  ــا ۶۲ ش ــه ب ــت ک ــده اس ــورمان آم ــانه کش ــن رس بزرگتری
ــا  ــت ب ــوان رقاب ــویی ت ــی، از س ــبکه رادیوی ــی و ۸۳ ش تلویزیون
ــه روز  ــر، روز ب ــویی دیگ ــدارد و از س ــور را ن ــانه های نوظه رس
ــه ــارغ از هم ــانه ســرگرم کننده و ف ــک رس ــه ســمت ی بیشــتر ب

رســالت هایی کــه برایــش تعریــف شــده اســت گام بــر مــی دارد.

مگــر هنوز مردم روزنامه یا نشــریه کاغذی می خوانند؟ به لطف 
اخبار هرروزه از کاهش تیراژ مطبوعات این شــاید اولین سوالی 
اســت که در مواجه با یک نشریه جدید به ذهن می رسد. پاسخ 
البته این اســت کــه بله؛ حتی اگــر خودشــان ندانند.  گرچه 
نشــریات کاغذی هنــوز از خیلی جهات معــرف روزنامه نگاری 
اصیل و کاســیکی هســتند که بیش از پیش در حال فراموش 
شدن است. با این حال در شــرایطی که خبرگزاری ها همچنان 
منتظر اخبار دســت اول رســانه های خارجــی- حتی در مورد 
ایــران و منطقه-هســتند، حرکــت روی مــرز باریک صحت و 
ســرعت که اصلی ترین ویژگی شان است، هنوز در گذار آزمون و 
خطا ست و روزنامه نگاری ســایبر آنطور که بایسته است، درک 
نشــده و  یا حداقل عملی نمی شــود، نشــریات کاغذی باوجود 
کاهــش مخاطبان مستقیمشــان، نقش تحلیلــی و تبیینی خود 
را حفــظ کرده اند و به ویژه در موضوعــات تخصصی، عمیق تر و 
مفصل تر به آگاهی بخشــی می پردازند. هنوز بســیاری از آنچه 
به عنوان خبر، ســوژه های خبری و گزارش در رسانه های جدید 
موجی را در افــکار عمومی جامعه به راه می اندازند ریشــه در 
تحریریــه  روزنامه هــا دارند، حتی اگــر مخاطب با واســطه با 
آن روبرو شــده باشــد. مصادیقش هم ماجــرای گورخواب ها یا 

کولبرهاست.
شــکاف عمیق بین فضای حرفه ای روزنامه نگاری و آموزش های 
آکادمیــک نیز حداقل به گــواه آمار انکار ناپذیر اســت. اینکه 
چرا درصد باالیی از دانش آموختگان این رشــته راه به رسانه ها 
پیدا نمی کنند و متقابا بســیاری از روزنامه نــگاران تحصیاتی 
مرتبــط با این حرفه را ندارند؛ ســوال مهمی اســت و می توان 
دالیل زیادی در پاسخ به آن فهرست کرد. اما اگر پیش از آنکه 
در پی مقصر باشــیم به خودمــان برگردیم، می توانیم ماندن در 
چارچــوب نظریات و اصول تئوری روزنامه نگاری را یکی از این 
دالیل بدانیم. بخشــی از این محدودیِت خودخواســته، قطعا به 
برنامه آموزشــی، استادان، شــیوه های تدریس و ... برمی گردد، 
امــا نقش دانشــجویان در ادامــه حرکت در خــود این چرخه 

است. موثر  نیز  معیوب 
از این رو بر آن شــدیم تا اگر نه قاب سخت و مستحکم عناصر 
و ارزش هــای خبــری را بشــکینم، حداقل به قدر توان ســایه 
ســنگین هرم وارونه را از سر خود و هم راهانمان کم کنیم و اگر 
نتوانیــم ایــن فاصله را پر کنیم، پلی بــر آن بزنیم. برای همین 
اســت که تجربه فعالیت حرفه ای خود را به دانشــگاه آورده ایم 
و آرمان گرایی و شــور را از »دانشــجو« بودن وام گرفته ایم تا 
بــه دور از تیغ تیز سانســوِر ناظران و مدیران قلــم بزنیم. در 
عصــری که نه فقط حافظه ی گجت ها که حافظه بشــر انباشــه 
از اطاعات اســت، برایتان هر دو هفتــه یک بار در »گیومه« ای 
کاغذی می نویســیم، تا سره از ناســره مشخص شود و هر لحظه 
یادمان باشــد که بــر »وثوق«، »اســتقال« و »اهمیت« آنچه 
می نگاریــم، پایبند باشــیم. گیومه را در واکاوی نقش رســانه  
و روزنامه نــگاری در پیوند با سیاســت، جامعه، دانشــگاه، علم 
و فرهنگ خواهید یافت. تاشــمان این اســت برای دانشجویان 
علــم ارتباطــات مفید و برای ســایر همدانشــگاهیان خواندنی 

خداست. از  توفیق  که  باشیم؛ 

همین پریشــب تیتــر یک روزنامــه ای که باید 
در توییتر منتشــرش می کــردم، این بود: »یک 
توئیــت تا جنگ!« همین دیشــب هــم توئیت 
ترامــپ عملی شــد و امریکا به ســوریه حمله 
کرد. تقریبا ســر شــب به وقت آمریکا و اروپا و 
بی وقت به وقت مــا. یعنی این امریکایی ها برای 
مــا خاورمیانه ای ها ســفره با خیــر و برکت که 
نداشــته اند هیچ، ســفره را هم به وقت و سلیقه 

می کنند پهن  خودشان 
این می شــود که فکر نمی کنند وقتی نیمه شب 
و مثــا بی خبر حملــه می کنیــم، خبرنگارهای 
اینور آبی را چه کســی از خواب بیدار می کند؟ 
یا روزنامه های ایران ناچار می شــوند ۲۸ ساعت 
بعد، خبر ســوخته با تحلیــل اضافه چاپ کنند؛ 
یا شــاید هــم فکــر میکنند و ایــن بیخبری و 
بی وقتــی خودش یک اعان جنــگ خبری به 
ماســت که رسانه هایمان سال ها از دنیای جدید 
انتشــار خبــر عقب مانــده. دنیایــی که رییس 
با پوتین  توئیتر  ابرقدرتش مســتقیم در  جمهور 
کل کل و اعــام حمله می کنــد. حمله ای که 
البته آخرش از جنس خبرهای زرد اســت، بزن 
در رو اســت. سه ســاعت می زنند و می روند و 
اعــام موفقیت را هم بافاصلــه اعام می کنند 
تا جنگ در رســانه ها ادامه پیدا کند. جایی که 

دارند! آن  در  مطلق تری  قدرت 
خبرنگاری جدید با این شــرایط، دچار بی وقتی 
مطلق اســت و در انتشــار محتوای برخط، شما 
هم باید خبرنگار باشــید، هم دبیر، هم سردبیر 
و هــم مدیرمســئول، چون وقتی بــرای رعایت 
این سلسله مراتب نیســت. خبر خیلی بیشتر از 
گذشــته مثل حباب شده است. در لحظه متولد 
می شــود، باید زود دیده و ســریع منتشر شود؛ 
وگرنه می ترکد و تمام؛ چالشــی که بی مکانی را 

هم در دل خودش دارد. بی وســیلگی را حتی. 
با سیستم های  از تحریریه ای مرتب  دیگر خبری 
مشــخص نیســت. باید مثل یــک چریک، خبر 
را زودتر ببینی و ســریع تر همــه را خبر کنی؛ 
وضعیت جدیدی کــه خبرنگارها را از آدم هایی 
تبدیل  زیر  به شــخصیت هایی ســربه  سربه هوا، 

است.  کرده 
اجــازه بدهید یک داســتان برایتــان بگویم پر 
از آب چشــم! اولیــن آخرین هفته ســال بود. 

پنجشــنبه؛ تنها روزی که موسســه همشــهری 
کاما تعطیل اســت و ورود به ســاختمان نیاز 
بــه مجوز ویــژه دارد. نه آنقدر کار داشــتم که 
بخواهــم برای ورود هماهنگ کنم و بروم خیلی 
شیک پشــت سیستم بنشــینم و به کار سیر و 
ســفر در دنیای خبــر بپردازم و نــه آنقدر کار 
نداشــتم که برنامه گشــت و گــذار در دنیای 
واقعی را بچینم. در این برزخ؛ یک گوشــه یک 
خیابان خلوت در باالی شــهر تهران ماشــین را 
کناری زدم و در گوشــی موبایل فرو رفتم. هوا 
هــوای بهار بود، همان که میگویند دزد اســت! 
نه آنقدر خنک بود که پنجره ها بســته باشند و 
نه آنقدر گرم که کولر روشــن باشد. این شد که 
ماشــین را خاموش و پنجره هــا را پایین دادم. 
مشــغول ادیت یک مطلب در نوت آیفون بودم. 
99 درصد کار بعد از ۲0 دقیقه تمام شــده بود 
که ...که دســتی از غیر آمد، گوشــی را از بین 
دو دســتانم ربود و برد ...؛ دزدی بود در لباس 
موتورســوار. باورتان نمی شــود، اولین حسرتی 
که بر من وارد شــد، فایلــی بود که ادیت کرده 
بودم و اینکه به کســی قول داده بودم با وجود 
بی زمانــی و بی مکانی کار در آخــر هفته، متن 
را به دستش برسانم. حســرت آخر عصر همان 
روز بر من وارد شــد؛ زمانی که فهمیدم با قیمت 

جدید دالر، از نظر ریالی حدود 
از دســت  تومــان  میلیــون   5
داده ام. من خود خبر بودم در 
روزهایــی که همــه خبرها در 

بود. مورد دالر 

 بدون  سیما

یادداشت مهمان

ــه  ــی گفت ــی زمان ــهور آمریکای ــن مش ــس، کمدی ــو مارک گروچ
بــود بــه نظــر مــن تلویزیــون رســانه   ای بســیار آموزنــده اســت. 
ــم  ــه اتاق ــن ب ــد م ــنش می کن ــی روش ــی کس ــر وقت ــون ه چ
ــن  ــوم. ای ــودم می ش ــای خ ــه  کتاب ه ــرگرم مطالع ــه و س رفت
ــض  ــانه ای عری ــازمان رس ــا س ــا ب ــای م ــن روزه ــت ای حکای
می کنیــم. صدایــش  صداوســیما  کــه  اســت  طویلــی  و 

برایــش صدایــی  نــه  دیگــر  سال هاســت  کــه  ســازمانی    
حقیقــت می شــود.  یافــت  آن  در  ســیمایی  نــه  و   مانــده 
 ایــن اســت از منظــر حرفــه ای صداوســیما را بایــد یکــی
 از بدتریــن نمونه هــای کنونــی از یــک ســازمان رســانه ای
ــرایط ــتم در ش ــن نیس ــی مطمئ ــمار آورد. حت ــه ش ــی ب  دولت
ــانه ی ــک رس ــیما را ی ــوان صداوس ــا بت ــان واقع ــی همچن  فعل
ــده ی ــه عم ــر ن ــه دیگ ــازمانی ک ــد. س ــی نامی ــه ای واقع  حرف
چرخ هــای نــه  و  دارنــد  اعتمــادی  آن  بــه   مخاطبینــش 
آسیب شناســی حکایــت  انــدر  می چرخــد.   اقتصــادی اش 
ــاعت ــود س ــید می ش ــا رس ــه اینج ــرا ب ــه چ ــیما و اینک  صداوس
ــر ــید. از منظ ــی نرس ــه دقیق ــه نتیج ــان ب ــرف زد و همچن  ح
انحصارگراســت ســازمانی  عمــا  ســیما  صــدا   رســانه ای 
آن هــم نــدارد.  را  حریفــی  هیــچ  تحمــل  حتــی   کــه 
اســت. برخــوردار  دولتــی  امکانــات  تمــام  از  درحالی کــه 

فرهنگ ســازی در  بــود  قــرار  کــه  رســانه ای  ســازمان    
 جامعــه نقشــی ایفــا کنــد، رفته رفتــه بــه ابــزاری بــرای
بــا کــه  ابــزاری  شــد.  تبدیــل  عمومــی  افــکار   کنتــرل 
واکنش هــای ســلیقه ای،  و  ریزودرشــت   سانســورهای 
تحریــف حتــی  گاهــی  و  روز  رویدادهــای  بــه   منفعانــه 
به ســرعت خــود  مشــهود  جانب دارانــه ی  زبــان  و   اخبــار 
ــا رســانه های ــت ب ــدان رقاب ــن خــود را در می  اعتمــاد مخاطبی
 خارجــی از دســت داد. آن هــم در دنیایــی کــه اعتمــاد و
ــی رود. ــمار م ــه ش ــانه ها ب ــرمایه  رس ــن س ــت بزرگ تری حیثی

  از منظــر اقتصــادی نیــز صــدا ســیما عمــا بــه هیــچ توفیقــی
ــن ــدد ای ــبکه های متع ــام ش ــه تم ــا ک ــا آنج ــت ت ــت نیاف  دس
 ســازمان کــه بســیاری از آن هــا حتــی دلیــل وجــودی چنــدان
 منطقــی هــم ندارنــد، بــا مشــکات مالــی انبوهــی دســت وپنجه
 نــرم می کننــد. مشــکاتی کــه علــی رقــم رواج بی رویــه
تبلیغــات در ایــن ســازمان همچنــان بیشــتر و بیشــتر می شــود.

 جالــب اینکــه حتــی نفــس اســتفاده از تبلیــغ و پشــتیبان های
ــد ــال می چرخ ــول بیت الم ــا پ ــه ب ــانه ای ک ــادی در رس  اقتص
 و وظیفــه ای فرهنگــی را بــه دوش می کشــد خــود محــل
ــه در شــرایط ــن اســت ک ــت ای ــی اســت. حقیق ــض فراوان  تناق
 فعلــی و درحالی کــه کوچک تریــن عاقــه ای بــه تغییــر در
می شــود خیلــی ســخت  نمی شــود،  دیــده  ســازمان   ایــن 
ــود. ــدوار ب ــی امی ــیمای مل ــی در صداوس ــی اساس ــه تغییرات ب

چرا صدا و سیما با وجود تمامی امکانات خود دیگر
نزد مخاطبان، رسانه ای فراگیر و موفق نیست؟
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یادداشت|    فرهنگی

   شماره اول تیر 1397

دوهفته نامه سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی

انتقاد به صدا و ســیما بحث امروز و دیروز نیســت. همیشــه؛ 
گروه هایــی از جامعــه از ایــن ســازمان ناراضــی بودند. خط 
زمانــی پــر ســر و صداتریــن انتقــادات را اینجــا بخوانیــد:

1359-1357صادققطبزاده
اولیــن انتقــاد از رادیــو و تلویزیون بعد از انقــاب را روزنامه 
آینــدگان اواخر بهــن 57 در مطلبــی با عنوان »سانســور به 
شــکل دیگر در رادیو تلویزیون« مطــرح کرد و در آن به قطع 
انتشــار اعامیه های گروه های سیاســی و انعکاس ندادن اقدام 
چریک های فدایی برای تصرف سفارت امریکا، تاخت.  قطب زاده 
در مصاحبه ای با کیهان با فاشیستی خواندن سرود  »ای ایران« 
صدای ملی گراها را در آورد. امیرعبــاس انتظام در مصاحبه ای 
مطبوعاتــی گفــت تلویزیــون گفته هایش را سانســور می کند. 
مرحوم فلســفی، در ســخنرانی اش در حرم حضــرت معصومه 
)س( مقصر بی اطاعی مردم از چیســتی »جمهوری اســامی« 
در آســتانه رفراندوم را  مدیران تلویزیون دانســت و نهایتا امام 
)ره( در نامــه ای نوشــت »به آقای قطب زاده بگویید مگر شــما 
الزام به مســایل اسامی ندارید؟« پخش موســیقی و بازفعالیت 
»رادیــو دریا« به مدیریت ســید علی ابطحی از مواردی بود که 
امام خمینی در برابرشــان موضع گرفت و آن ها را ممنوع کرد. 

خوئینیها و نوری محتشمیپور، اکبر علی 1360-1359
قطــب زاده که بــه وزارت خارجه رفت، بــه تندروترین منتقد 
تلویزیــون تبدیل شــد و در مناظره ای گفــت »اعمال نظرهای 
شــخصی و گروهی، باعث شــده اســت اخبار صحیح به گوش 
مردم نرسد«. این مناظره  بازداشت قطب زاده را در پی داشت. 

هاشمی محمد 1372-1360
در ایــن دوره »جنگ« به عنوان مســئله اصلی کشــور، نحوه 
پوشــش اخبــار را توجیــه می کرد. اما بــه گفته هاشــمی، او 
هفته ای یــک بار برای کســب تکلیف نزد امــام میرفته. پایان 
گرفتــن پخــش مناظرات ایدئولوژیک از مســائل مــورد انتقاد 
دوره او بود و البته پخش ســریال »اشک تمساح« که طوماری 
15 هــزار امضایــی در نمازجمعه برای قطع آن نوشــته شــد.

الریجانی علی 1383-1373
زمزمه رویکرد جانبدارانه صدا و سیما سال 1۳77 با پخش برنامه 
»چراغ« قوت گرفت. برنامه ای که در آن قتل های زنجیره ای به 
دولت ســیدمحمد خاتمی نسبت داده شــد. انتقادات از انتشار 
اتهامات بی پایه بعد از اعترافات ســعید امامی شــدید تر شد و تا 
محرومیت او از حضور در جلســات هیئت دولت پیش رفت. پس 
از حوادث کوی دانشــگاه، صدا و سیما به پخش جنجال برانگیز 
اعترافات تلویزیونِی بازداشــت شدگان دست زد. اقدامی که در 
ســال 75 با پخش برنامه »هویت« نیز انجام شــده بود. بیست 
ســال بعد پورنجاتی اعام کرد »هویت«  را یــک نهاد امنیتی 
تولید کرده و مخالفت او به عنوان معاون ســیما هم نتوانســته 
بود تاثیــری در نظر الریجانی برای پخش ایــن برنامه بگذارد. 

ضرغامی عزتاهلل 1393-1383
پیــش و پــس از انتخابات بحــث برانگیز ۸۸ نــوک تیز پیکان 
انتقــاد مردم به ســمت کل ســازمان گرفته شــد. همســویی 
کامــل صدا و ســیما با دولــت و مجلــس، فراجناحــی بودن 
این رســانه را بیش از پیــش مورد تردید قرار داد. گســترش 
اســتفاده از اینترنــت و ماهــواره، دسترســی مردم بــه منابع 
خبــری مختلف را آســان تر و انتقادات را بیشــتر کرد. افزایش 
زمــان آگهی های تجــاری و ممنوع التصویــری  منتقدان دولت 
در ایــن دوره به اوج رســید. افــرادی که بــا روی کار آمدن 
دولــت تدبیــر و امید دوبــاره به آغوش ســازمان بازگشــتند.

علیعسگری عبدالعلی و سرافراز محمد 1396-1393
ســرافراز جــز بحران آفرینــی مجــدد کاری از پیــش نبرد. با 
اســتعفای او کماکان شاهد وضعیت ســابق هستیم. علی یونسی 
در اردیبهشــت 9۳ اپوزیسیون شدن صدا و سیما را مطرح کرد. 
روحانی بارها به صراحت گفت ســخنانش را سانســور می کنند. 
وزرای دولت از عدم معرفی دســتاوردها در رســانه ملی گایه 
داشــتند. تلویزیون برنامه هایی چــون غیرمحرمانه را تولید کرد 
که در آن یک طرفه عملکرد دولت را نقد می شــود. یک بررسی 
نشــان می دهــد در مقطعی از  زمــان بیــش از  هفتاد درصد 
کارشناســان ســازمان از طیف های مخالف دولت بودند. ســال 
95 در مراســم تشــییع پیکر آیت اهلل هاشمی رفســنجانی که 
ســال ها پخش اخبار مربوط به ایشــان سانسور شده بود مردم 
بعد از مدتها علیه صدا و ســیما شــعار دادند.بعد از تاخیر یک 
هفته ای در انتشــار اخبــار اعتراضات دی ماه، جــواد محدثی 
جامعه شــناس دین در این خصوص در برنامــه تلویزیونی زاویه 
ابراز کند »صدا و ســیما به طور سیستماتیک دروغ می گوید«.

اخیــرا دایره منتقدین بســیار گســترده تر شــده اســت. علی 
الریجانــی عملکــرد صدا و ســیما در مراســم تحلیف و پخش 
گزینشــی تصاویری از مجلس را به شــدت نقــد کرده. محمود 
صادقــی رفتار ســازمان را جناحی  تر از قبل می داند و محســن 
هاشــمی خواســتار فرصت پاســخگویی بــه رویکــرد تخریبی 
ســازمان نســبت به شهرداری شــده اســت. باید دید حاال که 
برخــی از جوانــان ایرانــی بــه بهانه ایــن حجــم از انتقادات 
بی پاســخ، تحریم و ندیــدن آن را در شــبکه های اجتماعی به 
بحث گذاشــته اند و به بــازی در زمین ترامــپ روی آورده اند،  
صدا و ســیما به رســالت ملــی بودنش بازخواهد گشــت یا نه.

از رایج ترین نقدهایی که در ســال های اخیر به صدا 
و ســیما وارد می شــود، می توان به کلیشه ای بودن 
سریال های تولید شــده در تلویزیون اشاره کرد. این 
قســم از تولیدات رسانه ای، برای هر شبکه تلویزیونی 
از حیث اســتمرار، ظرفیت زیادی در جذب مخاطب 
ایجــاد می کنــد. کما اینکــه مدت زمــان زیادی از 
فروکش کردن تب داغ ســریال های چند صد قسمتی 

نمی گذرد.  نیز  جم  های  شبکه 
قالب هایی که در ســال های اخیر در سریال های صدا 
و ســیما تکرار شده اند، به قدری یکسان و قابل پیش 
بینی اســت که تقریبا بعد از دیدن یک قسمت از هر 
مجموعه، شــخصیت های سیاه و سفید هر داستان به 

می شوند. تشخیص  قابل  راحتی 
 نام اصیل ایرانی، تمول مالی، ظاهر آراســته و حوله 
تن پــوش و آب پرتقال روی میز صبحانه از رایج ترین 
داســتان های  منفــی  شــخصیت های  کلیشــه های 
تکراری  کلیشــه های  مــورد  در  اســت.  تلویزیونــی 
قهرمان های زن هر ســریال نیز می توان به ماجرای 
تکــراری زن پاکدامن، دانای کل و با پوشــش الزاما 
چادر که مهم ترین رسالتش فرزندآوری و اداره امور 

کرد. اشاره  است،  منزل 
از آن جایی که ازدواج، یکی از اصلی ترین سوژه های 
در  موجود  کلیشــه های  اســت،  ایرانی  ســریال های 
این باره نیز قابل توجه اســت. در این سریال ها کم تر 
دیــده می شــود که دختر یا پســر جوانی به  شــیوه 
غیرســنتی همســرش را انتخــاب کنــد و در پایان 
ببیند. در سریال های  را  داســتان روی خوشــبختی 
طنز نیز می توان به شــوخی با موضوع بی شــوهری! 
دهــن بینی و بهره هوشــی پایین زن هــا و بی پولی 

شــخصیت های مرد فیلم اشاره کرد. 
ســال های زیادی از تولید مجموعه های تلویزیونی ای 
همچون پدرســاالر، پس از باران و دیگر سریال های 
پربیننــده تلویزیــون می گــذرد، بدون اینکــه انبوه 
ســریال های تولید شــده در تلویزیون توانسته باشند 
در جــذب مخاطب توفیقی همچون ایــن مجموعه     ها 

باشند. داشته 
شــاید یکــی از علــل ایــن عــدم توفیــق، تفاوت 
ســبک  آن  بــا  جامعــه  مــردم  واقعــی  زندگــی 

زندگی هــای کلیشــه ایی باشــد که در ســریال های 
شــود. بازنمایــی  می شــود  ســعی  تلویزیونــی 

به نظر می رســد اصرار صدا و سیما بر تولید 
فیلم و ســریال ها با همین کلیشه ها، 

مخاطبان  ریزش  جز  نتیجه ای 
فعلی تلویزیون نداشــته باشد.

با علم بر این که، ســریال های 
ایدئولوژی  از  تلویزیونی 
قدرت  ارکان  در  موجود 

و  می کنند  تغذیه 
همان  بازتولید  به 

پردازند،  می  ایدئولوژی 
پیام  و  محتوا  به  توجه 
اهمیت  کلیشه ها  این 

اگر  از سویی  زیادی دارد. 
و سیما در صدد جذب  صدا 
مخاطبان  حفظ  حداقل  یا  و 

فعلی خود اســت، باید به ذائقه، 
واقعی  زندگی  سبک  و  سلیقه 
از بیش  بهایی  خود  مخاطبان 

دهد. این ها   

، لی ما ل  تمو  ، نی یرا ا صیل  ا م  نا
ش تن پو حوله  و  سته  را آ هر  ظا  

نه  صبحا میز  ی  و ر ل  پرتقا ب  آ و   
ین  یج تر را ز  ا

منفی ی  شخصیت ها ی  کلیشه ها
. ست ا نی  یو یز تلو ی  ن ها ستا ا د  

جانبدارانهنیم قرن با رسانه  ای که ملی نیست هویتی

مهم تریــن حــوزه ای کــه صــدا و ســیما 
ــی را  ــه خوب ــت کارنام ــته اس در آن نتوانس
دشــت کنــد حــوزه سیاســی اســت. پررنــگ 
شــدن ایــن حــوزه از زمــان ریاســت علــی 
ــاد.  ــن ســازمان اتفــاق افت ــر ای ــی ب الریجان
دورانــی کــه مصــادف شــد بــا هشــت ســال 
دولــت اصاحــات در کشــور و ایــن رســانه 
ــی  ــان اصاح طلب ــا جری ــه ب ــف مقابل تکلی
را بــر روی دوش خــود احســاس کــرد. 

و  چــراغ  ماننــد  برنامه هایــی  پخــش 
پخــش  ســال ها،  آن  طــول  در  هویــت 
کنفرانــس برلیــن، عــدم پوشــش حتــی 
نماینــدگان  تحصــن  از  لحظــه  یــک 
مجلــس ششــم و حتــی سفارشی ســازی 
نقطه چیــن  ماننــد  ســریال ها  برخــی 
ــش  ــع، پخ ــان موق ــری در هم ــران مدی مه
یکســویه اتفاقــات کــوی دانشــگاه، بازتــاب 
کامــل عملکــرد اقلیــت مجلــس ششــم 
فراکســیون  کــم  انعــکاس  مقابــل  در 
و  انتشــار خبرهــا  اکثریــت و همچنیــن 
ــرا  ــاح اصولگ ــل جن ــا می ــق ب ــع مواف وقای
باعــث شــد تــا دوران علــی الریجانــی 
ــد.  ــیما باش ــدا و س ــی ترین دوره ص سیاس

برهه هــای  حســاس ترین  از  یکــی  در 
ســال  یعنــی  انقــاب،  از  بعــد  تاریــخ 
1۳۸۸، صــدا و ســیما بــه اعتقــاد بســیاری 
وارد  منصفانــه  نتوانســت  منتقدانــش  از 
مناظره هــای  برگــزاری  شــود.  عمــل 
ــا شــیوه پرایــراد اجــرا، پخــش  پرحاشــیه ب
ــی،  ــای سیاس ــان پرونده ه ــات متهم اعتراف
ــای  ــکاس رخداده ــاد در انع ــیوه پرانتق ش
پــس از انتخابــات و بســیاری از مســائل 
ــوع  ــن موض ــای ای ــه نمونه ه ــر از جمل دیگ
ایــن  همچنیــن  می شــوند.  محســوب 

ــوری  ــا ریاســت جمه ــود ب دوره مصــادف ب
محمــود احمدی نــژاد و اتفاقــات زیــادی 
ماننــد موضــوع هســته ای، خانه نشــینی، 
کــه  و...  مجلــس  تاریخــی  یکشــنبه 
شــیوه بازتــاب آن هــا انتقــادات هــر دو 
ــی داشــت. ــاح سیاســی کشــور را در پ جن

ــد از ضرغامــی، صــدا و ســیما در  ــه بع البت
ــرد.؛  ــازی ک ــفاف تر ب ــی ش ــائل سیاس مس
انتهــای  افــق در  بــا راه انــدازی شــبکه 
ــد  ــت محم ــال 1۳9۳ و در دوران ریاس س
ــه می شــود  ــه گفت ــن شــبکه ک ســرفراز. ای
اوج  رســانه ای  و  هنــری  ســازمان  بــه 
ــه طــور  ــه اعتقــاد منتقــدان ب تعلــق دارد ب
از  یکــی  منویــات  بازتاب دهنــده  کامــل 
اصولگــرای  جنــاح  تنــدروی  طیف هــای 
طیــف  ایــن  واقــع  در  اســت.  کشــور 
دارای یــک شــبکه اختصاصــی شــده اند!

با بازرگاني؛تجارت پیامهاي
مخاطب

پرتوقعــي  شــاید  شــرایطي  چنیــن  در 
ــر انتظــار داشــته باشــیم صــدا و  باشــد اگ
ــي  ــراي اطمینان ده ــد خــود را ب ســیما برن
ــري  ــب و خب ــر مطل ــراي ه ــه مخاطــب ب ب
ــد  ــانه هایي مانن ــي رس ــرد. وقت ــه کار نگی ب
بي بي ســي و... حتــي قبــل از خبرهــاي 
مي کننــد  تأکیــد  شــهروند-خبرنگار 
ایــن  صحــت  نمي توانیــم  مــا  کــه 
ــدا و  ــم، ص ــد کنی ــتقا تأیی ــو را مس ویدئ
ســیما حتــي بــراي تبلیغــات بازرگانــي 
مي کنــد.  خــرج  خــود  برنــد  از  نیــز 
خندوانــه  ماننــد  برنامه هایــي  تــداوم 
انــواع  عیــان  تبلیــغ  و  دورهمــي  یــا 
بــدون  برنامه هــا  ایــن  در  اپلیکشــیین 
ــي  ــوا، یک ــغ و محت ــدي تبلی ــت مرزبن رعای
از نمونه هــاي ایــن اعتمادســازي اســت.

ــي  ــاي بازرگان ــع پیام  ه در بســیاری از مواق

آن  خــود  اباغــي  دســتورالعمل  بــا 
ســازمان نیــز همخوانــي نــدارد. دکتــر 
علــوم  اســتادیار  بروجــردي،  مهدخــت 
ــي در  ــه طباطبای ــگاه عام ــات دانش ارتباط
ــه  ــان داد ک ــي نش ــال 1۳90 در تحقیق س
ــاد  ــت مف ــل، رعای ــار اص ــصت و چه در ش
دســتورالعمل، بــه طــور کامــل صــورت 
نگرفتــه اســت. بــه  ایــن ترتیــب بنابــر 
دســتاوردهای پژوهــش، حــدود 1۶درصــد 
از اصــول دســتورالعمل یــاد شــده، بــه 
ــوارد،  ــت و ۸4 درصــد م ــل رعای طــور کام
ــوده اســت ــل نب ــن اصــول، کام ــت ای رعای

باموسیقي برخورددوگانه

ــا امــروز در یــک بخشــنامه نانوشــته،  ت

ممنــوع  ســاز  نــوع  هــر  نمایــش 
اســت. نوازنــده زن هــم کــه دیگــر 
ــاپ  ــیقی پ ــود دارد. در موس ــای خ ج
خشــایار  ترانه هــای  پخــش  زمانــی 
ــوب  ــکنی محس ــک تابوش ــادی ی اعتم
ماننــد  گروه هایــی  حــاال  و  می شــد 
برنامه هــای  بــه  هــم  و...  ماکان بنــد 
می شــوند. دعــوت  پربیننــده 

 در واقــع بــه نظــر می رســد صــدا 
و ســیما تــاش کــرده همزمــان بــا 
ــت  ــور و محدودی ــردن سانس ــتر ک بیش
ایــن  عکــس  سیاســی،  حــوزه  در 
موســیقی  حــوزه  در  را  شــیوه 
هزینه هــای  طبعــاً  کنــد.  پیــاده 
هزینه هــای  از  آهنــگ  شــنیدن 

رادیو و تلویزیون در گذر تاریخ

واقعیت؛ گمشده ای در سریال های کلیشه ای
چرا دیگر سریال های تلویزیون دوست داشتنی نیستند؟
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نقد |    رسانه

دو هفته نامه سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی
    شماره اول تیر 1397

از بینندگان همیشــگی ســریال پایتخت باشید،  اگر 
شــاید متوجه تفاوت هایی در پایتخــت 5 با پایتخت 
از محتوا  تفاوت هایی  ســال های گذشــته شــده اید، 
تا فرم، که شــاید ماهیت ســازمان ســرمایه  گرفته 
گذار ســریال یعنی ســازمان هنری رسانه ای اوج را 
بتوان از علل اصلی آن دانســت. اهداف این سازمان 
که هزینــه و اعتبارات تولیدات آن با حمایت ســپاه 
پاســداران تامین می شــود، به گفته بنیانگذاران آن، 
آموزش و جهت دهی  برای شناســایی،  ایجاد بستری 
نیروهــای مســتعد انقابــی در عرصه هــای مختلف 
هنری و رســانه ای و نیز فراهم کــردن زمینه تولید 

و توزیع محصوالت هم ســو با انقاب اسامی است. 
محتــوای این ســریال که از پایتخت 1 تــا 4 تقریبا 
فارغ ازهر گونه ســوگیری سیاســی به نظر می رسید، 
5 به طور آشکاری نمایانگر مواضع خاص  در پایتخت 
ابتدایی  از قسمت های  این ســوگیر ی ها  بود.  سیاسی 
بــه تدریج با شــوخی با ظاهر و اســم ترامپ نمایان 
شد و در چند قســمت پایانی با حضور شخصیت های 
اصلی داســتان در ســوریه و درگیری آنان با داعش 

گرفت.  اوج 
از دیگــر نــکات قابل توجــه در محتــوای پایتخت 
5، پخــش صدای خواننــده معروف ترکیــه، ابراهیم 
تاتلیــس، مطرح شــدن رابطه دوســتی بین دختر و 
پســر و به کار بردن واژه »دوســت دختــر« و عبور 
از خط قرمزهای چند ده ســاله ایــن چنینی صدا و 
ســیما اســت که به نظر می رســد مجوز آن در برابر 
ارایه دیدگاه های خاص سیاســی به عوامل ســازنده 
فیلم داده شــده است. به غیر از محتوای این سریال، 
فرم آن نیز با 4 ســری گذشته تفاوتی عمده داشت و 
آن تبدیل شــدن ژانر کمدی به درام در چند قسمت 

است.   5 پایتخت  پایانی 
مطرح شدن ازدواج سارا و نیکا، دو شخصیت نوجوان 
این فیلم نیز از مســایلی بــود که واکنش های زیادی 
را برانگیخت. اگر چه در قســمت های پایانی واکنش 
تند والدین ســارا و نیکا نســبت به ازدواج زودهنگام 
از  بنابر نظربسیاری  اما  دخترانشان نشان داده شــد، 
فعاالن حقوق زنــان و کودکان، مطرح کردن موضوع 
حســاس و مهمی همچون ازدواج کــودکان، اگر چه 
بــه قصد مذمــت، در جامعه ای که طبــق قوانین آن 

ازدواج زیر 1۸ ســال مجاز اســت، در ســریالی طنز 
و پرمخاطــب در ایــام نوروز احتیاج به بررســی ها و 
ســنجش هایی بیــش از آنچه که نمایش داده شــد، 

دارد.
دیگــر آن که از منظر رعایت حقوق کودکان، با توجه 
به استرســی که در چند قســمت پایانــی با نمایش 
دادن فضــای رعب آورجنگ و  ناامنی بــه بیننده القا 
می شــد، بهتر آن بود برای مخاطبان محدودیت سنی 
در نظر گرفته می شــد، زیرا بســیاری از سکانس های 

نبود.  کودکان  مناسب  فیلم 
بازنمایــی زنان نیز در این ســریال دربرگیرنده  نوع 
نکاتــی اســت. هنگام مطرح شــدن مســئله ازدواج 
فهیمــه، بارهــا و بارها نقی بــرادر فهیمه گوشــزد 
می کنــد که خواهــرش دو فرزند دارد و بهتر اســت 
به این خاطــر در مواجهه با خواســتگارانش چندان 
ســختگیری  به خرج ندهــد، زیرا کمتر کســی پیدا 
می شــود که با وجود شــرایط خواهرش حاضر شود 
را »بگیرد«. چنین دیدگاهی کاما جنســیت زده  او 
و موید آن اســت که در مقوله ازدواج زن ابژه و مرد 

است. سوژه 
همچنیــن تغییر ناگهانــی و غیر منتظره شــخصیت 
هما، که در پایتخت 1 تا 4 به عنوان زنی  مســتقل، 
تحصیــل کرده و بــه نوعی دانــای کل نمایش داده 
شــده بود به یک زن شکننده که از نظر روحی ثبات 
ندارد نیز قابل توجه اســت. همایی کــه در پایتخت 
4، تمــام قصه حول محور قصــد او برای عضویت در 
شــواری شــهر و ثابت کردن توانایی هایش به عنوان 
یک زن مســتقل می چرخیــد، در پایتخت 5 به زنی 
درمانــده و غیــر قابل اتکا تبدیل شــده که به خاطر 
مشــکات روحی از شورای شــهر اخراج شده است 
و بیشــتر اوقات خــود را صرف تماشــای برنامه های 

ســرگرم کننده ای همچون خندوانه می کند. 
از دیگر مســایلی که می توان درباره سریال پایتخت 
بــه آن پرداخت، تبلیغاتی اســت که پیش و پس این 
ســریال پخش می شــد، از جمله اپلیکیشن پرحاشیه 
روبیــکا. در ایــن تبلیــغ در حالی که نقــی معمولی 
و پســرخاله اش ارســطو در رختخواب هستند بدون 
اعــام اینکه این برنامــه تبلیغ بازرگانی اســت، در 
قالب دیالوگ هایی متناســب با داســتان سریال، نرم 

افــزار روبیــکا را تبلیغ مــی کردند و بعــد بافاصله 
سریال شروع می شــد. این تبلیغ از دو نظر با قوانین 
بازرگانی صداوســیما  مغایرت دارد؛ اول آن که طبق 
قانون باید تفــاوت تبلیغات با دیگر برنامه ها از طریق 
نشــان یا اعام مشخص شود که در این مورد رعایت 
نمی شــد و از این لحاظ عاوه بر اینکه مخالف آیین 
نامه صــدا و سیماســت، مصداق روشــن فریبکاری 
اســت. دوم آنکه طبــق آیین نامه صداوســیما نباید 
قبل از پخش اخبار یا ســریال، صدا یا تصویر مجری 
اخبار یا بازیگر ســریال در تبلیغــات بازرگانی پخش 

شود.
در همین راســتا، تبلیغ مــداوم فیلم ســینمایی به 
وقت شــام به سرمایه گذاری سازمان هنری اوج، قبل 
و بعــد از پایتخت نیز قابل تامل اســت، تبلیغ فیلمی 
سفارشــی، در اثتای پخش ســریالی که تــا قبل از 
نوروز 97، به واســطه فضای خودمانی، ساده، شیرین 
و طنــزش در طــول ســال های متمــادی بینندگان 
زیــادی را جذب کــرده و از تولیــدات موفق صدا و 
ســیما آن هم در ســال هایی که حرف از قهر مردم با 

می رود. شمار  به  است،  تلویزیون 
به طور کلی، شــاید بــه خاطر شــرایط اجتماعی و 
فرهنگــی فعلی جامعــه، به لحاظ کمیــت مخاطب، 
پایتخــت 5 در رده بندی هــای صــدا و ســیما و در 
میــان عامه مردم ســریال موفقی به شــمار رود، اما 
مســلما پایتخت 5 اثری نیســت که ۲0 ســال آینده 

ســازندگانش به تولید آن افتخار کنند.  

اخبــار جعلی واژه ای اســت که تا یک ســال و نیم پیش )قبل از 
انتخابات ریاســت جمهــوری آمریکا( هنوز خیلی کســی از آن 
اســتفاده نمی کرد امــا االن به یکی از تهدیدهای دموکراســی 

است. شده  تبدیل 
از آنجایــی که یکــی از واژه های مورد عاقــه  ی دونالد ترامپ 
اســت، به عنوان »کلمه ی ســال« ۲017 انتخاب شــد، تنش ها 
میــان کشــورها را باال بــرد و ممکن اســت بــه قانون گذاری 
رســانه های اجتماعی هــم بینجامد. و هنوز کســی نتوانســته 
درمورد اینکه اخبار جعلی واقعاً چیســت، مشــکلش کجاست و 

درمواجهه با آن چه می توان کرد، به نتیجه برســد.
جعلی اخبار خاستگاه

هزاران ســال اســت که دولت ها و افــراد قدرتمند از اطاعات 
بــه عنوان یک ســاح اســتفاده کرده اند تــا حمایت ها از خود 
را افزایــش داده و اختــاف نظــر را از بین ببرنــد. اوکتاویان 
از کمپیــن اطاعــات غلط اســتفاده کرد تــا در آخرین جنگ 

جمهوری رم بر مارک آنتونی پیروز شــود.
در قــرن بیســتم، اشــکال جدیــد ارتباطــات جمعــی، معیار 
پروپاگانــدا و قــدرت اقنــاع را  به ویــژه در دوران جنگ و در 

داد. توسعه  فاشیستی  رژیم های 
قبل از اینترنت، انتشــار اطاعات بسیار گران  بود، اعتمادسازی 
ســال ها زمان می برد و تعریف خبر، رسانه و قوانین آن ها بسیار 
ســاده تر بود. اما ظهور رسانه های اجتماعی، بسیاری از مرزهای 
جلوگیری از انتشــار اخبــار جعلی را از بین بــرد. به ویژه این 
رســانه ها به هرکس امکان ســاختن و منتشــرکردن اطاعات 
را داده اســت. مخصوصاً به کســانی که ثابــت کرده اند که در 

»بازی« شــبکه های اجتماعی ماهر هستند.
فیس بــوک و توئیتــر به مردم اجازه دادند کــه اطاعات را در 
مقیاس بزرگ تری نســبت به قبل تبادل کنند و به طور خاصه، 

موانع ســاخت اخبار جعلی از بین رفتند.
چیست؟ دقیقًا جعلی اخبار

یکی از مشــکات اخبار جعلی این اســت که این اخبار با انواع 
مختلــف، از بازیگران متفــاوت و با انگیزه های مختلف منتشــر 
می شــود که شــامل موارد زیر می شــود اما محــدود به این ها 

. نیست
انگیزه  کــه  خبر هایی  تبلیغاتمحــور:  مهیــج *محتوای
ایدئولوژیــک ندارند اما اغلب هیچ پایه  و  اساســی ندارند. هدف 
اصلــی آنان افزایــش ترافیک وب و در نتیجــه، افزایش درآمد 

است.  تبلیغاتی 
درباره دولت توســط تولیدشده نادرســت *اطالعات
کشــوروملت: اینجا هدف، درآمد نیســت، اثرگذاری است. 
رســانه ها در روســیه و جاهای دیگــر، ممکن اســت محتوا را 
بــرای این تولیــد کنند تا به افکار عمومــی جهت دهند و یا از 
یک کاندیدای مشــخص داخلی یا خارجــی و یا حمایت از یک 
طرز فکر حمایــت کنند. خبر های ســاختگی اغلب می توانند با 

حقیقت یا حساســیت ها ترکیب شوند.
می توانند  این ها  جانبدارانه:  بهشــدت خبری *سایتهای
واقعیــت و عقیــده را باهم درآمیزنــد، مثل وقتــی که به طور 
مشــخص و واضح از عقیــده یا حزب یک سیاســتمدار حمایت 
می کننــد و اغلــب خــود را به عنــوان جایگزیــن رســانه های 

می کنند.  معرفی  جریان اصلی 
*خودرســانههایاجتماعی: ازدحام ربات هــای توئیتر که 
عکس هــای مهندسی شــده و گمراه کننده را منتشــر می کنند، 
تبلیغــات در فیس بوک که در ظاهر روس ها پول آن را پرداخت 
کــرده بوند، ویدئوهای روی یوتیوب که ادعــا می کنند حوادث 
تروریســتی دروغ هســتند؛ این ها لینک های خارج رســانه های 
اجتماعی نیســتند، بلکه بخشی از خود شبکه های اجتماعی اند. 

 The Onion« طنزوهزل: نشــریات زرد و ســطحی مانند*
and daily Mash « قبــل از اینکه اخبــار جعلی به عنوان یک 
مشکل شــناخته شــوند هم وجود داشته  اســت.این تعاریف و 
انگیزه هــای مختلــف، مواجهه موثر با اخبار جعلی را به شــدت 

می کند. سخت 
دهیم تشخیص را جعلی اخبار چگونه

تشــخیص اخبار جعلی آســان نیســت. در جامعــه آماری یک 
تحقیــق دانشــگاه اســتنفورد که ســال گذشــته انجام شــد، 
دانشــجویان به طــرز شــوکه کننده ای در تشــخیص محتواهای 
آنایــن؛ چه پولی، چــه جعلی و چه مشــروع و قانونی، ناتوان 
بودند.فیس بوک یک لیســت کاربردی از راه های تشخیص اخبار 

دارد: جعلی 
1.با تیتر اخبار شــکاکانه برخورد کنید.

۲.به آدرس ســایت دقیق نگاه کنید.
کنید. چک  را  ۳.منبع 

4.دنبال یک قالب بنــدی غیرمعمولی بگردید.
کنید. چک  را  5.عکس ها 

کنید. چک  را  ۶.تاریخ 
کنید. بررسی  را  7.شواهد 

بگردید. دیگر  گزارش های  ۸.دنبال 
است؟ این خبر یک جوک  9.آیا 

10.بعضی اخبار عمداً غلط هســتند.
گزارش  های خبــری معموالً آنقدر خوب توصیف می شــوند که 
نمی توان نادرســت بودن آن ها را تشخیص داد و همین است که 
آن ها را بــه گزارش های خبری بزرگ و عالــی تبدیل می کند؛ 
امــا ارزش آن را دارد کــه در مورد هرچیزی با شــک  و تردید 

بپرســیم: »آیا واقعاً چنین چیزی می تواند رخ داده باشد.

اخبار جعلی؛
 چیست و چگونه  تولید می شود؟

اســت! کمتــر  دیگــر  حوزه هــای 

نامحرمان نگاههای از مراقبت

ورزش  حیطــه  در  محدودیت هــا  اعمــال 
ــرف  ــه اینط ــی 1994 ب ــام جهان ــز از ج نی
ــابقات را  ــه مس ــد ک ــن ترفن ــا ای رخ داد. ب
ــا  ــد ت ــش می کنن ــدک پخ ــری ان ــا تاخی ب
ــم  ــد و ه ــته باش ــش را داش ــم بینندگان ه
نشــود. پخــش  منشــوری  حاشــیه های 

صالحخبرهایمملکتراخودشان
دانند!

همــه جــای جهــان خبــر را بــه رعایت ســه 
ــودن  ــی ب ــت و واقع ــی، عینی اصــل بی طرف
بــا  حرفــه ای  رســانه های  می شناســند. 

رعایــت ایــن اصــول در اکثــر مــوارد اعتمــاد 
مخاطــب را جلــب می کننــد تــا اگــر روزی 
ــا ســوگیرانه  ــف شــده ی ــری تحری ــم خب ه
ــه  ــه گــوش مخاطــب رســاندند آن را ب را ب
ــر  ــان خب ــی هم ــد. از طرف ــی بپذیرن راحت
ــای  ــیله تکنیک ه ــه وس ــده را ب ــف ش تحری
ظاهــر  بــه  بی طــرف،  روزنامه نــگاری 
نظــر می رســانند.  بــه  واقعــی  و  عینــی 
واحــد مرکــزی خبــر در ایــن جــدال غالبــا 
ــا  ــه ب ــود را در مقابل ــه خ ــای اینک ــه ج ب

رســانه های جریــان اصلــی دنیــا ببینــد 
بــه پاســخگویی بــه شــبکه های دســت 
چنــدم فارســی زبــان اروپایــی و امریکایــی 
ایــن  خبرنــگاران  اســت.  پرداختــه 
ســازمان علنــا موضع گیــری و بی طــرف 

نبــودن را از اصــول کارشــان می داننــد 
و نویســندگان خبــر بــدون هوشــمندی 
ــاب  ــر، ق ــب تصوی ــد در قال ــه آنچــه بای هم
ــای  ــدم و تاخــر، تکنیک ه ــر، تق ــدی خب بن
گل  بگذارنــد  نمایــش  بــه   ... و  تدویــن 
فــرو  مخاطــب  چشــم  در  درشــتانه 
ــات  ــردن اصطاح ــف ک ــا ردی ــد. ب می کنن
»مدعــی شــد«، »بــه اصطــاح صلــح« 
و دادن القــاب جهانخــوار، ددمنشــانه  و 
در  بی طرفــی  رعایــت  عــدم  ایــن   .  ...
می افتــد.  اتفــاق  نیــز  خبــر  قرائــت 

همهداستانایننیست

ــیما  ــدا و س ــرد ص ــوان عملک ــه نمی ت گرچ
ــه طــور کامــل  ــن  ســال ها ب را در طــول ای
زیــر ســوال بــرد و قطعــا ایــن رســانه 
از  بخش هایــی  و  زمــان  از  مقاطعــی  در 
امــا  داشــته  توفیقاتــی  خــود  فعالیــت 
روزافــزون  کم اعتمــادی  ریشــه های 
مــردم بــه صــدا و ســیما جــز دالئلــی 
ــز دارد.  ــوارد دیگــری نی ــه شــد م کــه گفت
نقــض گســترده حقــوق پدیدآورنــدگان، 
حضــور بســیار کمرنــگ ایرانیــان اهــل 

ــده  ــون، نادی ــای تلویزی ــنت در برنامه ه س
ــور  ــیه کش ــردم حاش ــگ م ــن فرهن گرفت
و محــدود شــدن حــوزه فرهنگــی ایــن 
مرکــزی  مناطــق  فرهنــگ  بــه  رســانه 
و  مجامــع  انــواع  در  حضــور  کشــور، 
افــراد  تصاویــر  پخــش  و  فیلمبــرداری 
بــدون رضایــت آن هــا. حضــور دوربیــن 
تصویربــرداری  و  همه جــا  در  تلویزیــون 
کــه  مراســمی  و  رخدادهــا  از  کامــل 
ــش  ــا پخ ــری از آن ه ــچ تصوی ــاً هی تقریب
ــی  ــت اطاعات ــائبه فعالی ــه ش ــود )ک نمی ش
ــون از  ــران تلویزی ــتفاده شــخصی مدی و اس
ــد(،  ــرح می کن ــازمان را مط ــن س ــع ای مناب
ــش  ــان دارای آرای ــن از زن ــه گرفت مصاحب
غلیــط در تأییــد انقــاب و نظــام در ایامــی 
بهمــن   ۲۲ انتخابــات،  روزهــای  ماننــد 
بانــوان  و روز قــدس و سانســور همــان 
ــه  ــه و هم ــال، هم ــای س ــر روزه در دیگ
ازجملــه دالیلــی هســتند کــه باعــث شــده 
ــیمای  ــد صداوس ــانه ای مانن ــر رس ــت اب اس
روزگار  در  ایــران  اســامی  جمهــوری 
فعلــی  بــه حــال وروز  رســانه ها  انفجــار 

بیفتــد.

از پایتخت تا سوریه
 روند دگرگونی بهترین سریال نوروزی سال های اخیر تلویزیون 

برگردان: الناز نیک دهقان

برگرفتــه از دتلگراف با تلخیص

4000
میلیاردتومان)بودجه(

50 درصد دولتی

50
درصدازبودجه)درآمدها(
آگهی، آبونمان برق شرکت های وابسته 

20
درصدتولیدبرنامه

6
متعلقاترسانهای

سروش، جام جم، خبرگزاری، ایران سیما، سیما فیلم، صبا

5تا300
میلیون)تومان(
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سبک زندگی

کـــاریـــکاتـور شتر،گاو،پلنگ
اوال شــتر، گاو ، پلنگ قرارِه از هر دری براتون حرف بزنه 
، ثانیا این بخش صرفا جهت خنده نیست ، ثالثا شتر ،گاو ، 

پلنگ هیچ شعبه ی دیگری ندارد.

َطنــــــز

کنایه از ناهماهنگی و بی تناسبی

دو هفته نامه سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی

   شماره اول تیر 1397

شکوه ملکیان

گیومه  بسته
محمدآریاننیا

4

تعداد به چــه هر که اســت این قاعده گویا
از میشــود، اضافه دانشــگاهها صندلیهای
تعــدادتختهــایخوابگاههاکممیشــود.
شبانه دانشــجویان دانشــگاهها، از بسیاری
وپردیــسوتحصیالتتکمیلیراازلیســت
آن از اگرشماهم مشــمولینحذفمیکنند.
دستدانشــجویانیهستیدکهنگرانخوابگاه
خوردن مثل دلیلی هر به و بعدهســتید ترم
ســنواتازخوابگاهبینصبیدوآدمینیستید
و نمازخانه در کوتــاه اقامتــیهرچند به که
کتابخانــهوچتربازیرضایتدهید،میتوانید
باماخطبهخطدنبالسقفیبیروزنبگردید.

خویش و قوم خانه
و  مناســب ترین  امن تریــن،  برویــم؟  *چرا
بی هزینه تریــن جا بــرای دختر و پســر هفده 
هجده ســاله که نهایتا رفت و آمدش در شــهر 
خــودش خانه تا آموزشــگاه کنکور بوده همین 
خانه دوســت و فامیل اســت. اگر تــا آبمیوه 
طبیعی را هم مادر می  گذاشــته توی کوله تان، 
دو ســه مــاه اول جدایی حتمــا دل و دماغی 
نخواهید داشــت و اینکــه خیالتان از بابت یک 
محیــط آرام خانگــی راحت باشــد کمی درد 

می کند. کم  را  غربت 
*چــرانرویم؟ چون معذب می  شــوید، چون 
تاریــخ ثابت کرده فامیل هیــچ قرابت فکری با 
آدم ندارد و بدتــر از آن خیلی به کار آدم کار 

دارد. خصوصا وقتی فکر کند قیم آدم اســت!
چطــوربرویم؟ میــزان خونگرمــی و مهمان 
فامیل  را پیش پیش بســنجید. نســبت  نوازی 
دور و آقای مجری دور اســت اما صمیمتش به 

می  ارزد. عمو  و  خاله  صدتا 

خودگردان خوابگاههای
*چرابرویم؟ اســتقال، بهره مندی از حداقل 
لــوازم اولیه زندگــی، اینترنت رایــگان که از  
نان شــب واجب تر اســت و البته ســلف که از 
پخــت و پــز بی نیازتان می  کند. امکان بســتن 

چندماهه. و  مدت  کوتاه  قراردادهای 

هزارتومان،   500 ماهی  هزینه؛  نرویم؟  *چرا
برای یک تخت در اتاق شــش تخته 15 متری 
و یک کمــد، یک کابینت، یک قفســه یخچال 
اضافه کنید  نیســت؟  زیاد  تهــران.  فاطمی  در 
محدودیت ساعت ورود و خروج و خاموشی را.

چطــوربرویم؟ از ســامت محیــط مطمئن 
شــوید، از معاونت دانشــجویی مشاوره بگیرید. 

با یک هم رشته/دانشــگاهی همراه شوید.

مجردی خانه
*چرابرویم؟ ســرور و نوکر خودتان هستید، 
نه محدودیت زمان دارید نــه مجبور به تحمل 
نخوانده،  کتاب های  همه  به  می  توانید  هم اتاقی. 
فیلم هــای ندیــده و .. بپردازیــد و شــب های 

امتحان در ســکوت محض درس بخوانید.
اولین دلیل هزینه اســت.  *چرانرویم؟ قطعا 
برای ســوئیت 45 متری در همان فاطمی باید 
1 میلیون اجاره را  حداقل۳0 میلیون رهــن و 
در نظر داشــته باشــید. بار کلی زندگی با همه 
از  است.  روی دوش خودتان  مســئولیت هایش 
درگیــری خریــد و پخت و پــز و نظافت خانه 
تا ســر و کلــه زدن با همســایه های کنجکاو و 
حضور جلســه ســاختمان. هزینــه خرید یک 
دســت جهیزیه ناقص می  افتد روی دوشــتان. 
اکثر اوقات هم باید در حال پیچاندن آشــنایان 
و حتی غیرآشــنایانی باشــید کــه می  خواهند 
چتــر مهمانی ها و برنامه های فرهنگی شــان را 

بگسترانند. شما  خانه 
مجرد  به  را  خانه  خاصــی  ژانر  برویم؟  چطور
جماعــت خانه اجاره می دهنــد. آپارتمان هایی 
قدیمــی ، طبقه هــای بــاال و بدون آسانســور، 
واحدهای زیرزمین و ... . پس حواســتان باشد 
خانــه چــه ویژگی داشــته که رفتــه در فایل 
مجردهــا. ظاهــر معقــول و بچــه مثبت برای 
خودتان بســازید و کارت دانشجویی همراهتان 
باشــد. با بزرگتر راهی شــوید. مفــاد قرارداد 
را کامــل بخوانیــد. اگر خدایــی ناکرده خرج 
زندگی مســتقل داشت شــیب به کمر خود یا 
ابوی می داد، می توانید به فکر همخانه باشــید.

تو فکر یک سقفم!

اگه توی ســاعت شلوغی وارد ایســتگاه مترو شدید و تونستید جون 
ســالم به در ببرید و یکی از دســتاتون رو وســط جمعیت از دست 
ندادید، می تونید جزو گروه ســخت جانان قرار بگیرید، مراحل بعدی 
هم  ســختند ولی به نســبت جذابیت بیشــتری دارند. اولین مرحله  
ســوار شــدنه، رقابت توی این مرحله خیلی شــدید  و کشنده ست! 
در  که باز شــد، هجوم ببرید و اگر هم کســی گفت )بذارید اول ما 
پیاده شیم بعد شما سوار شــید( هیچ توجهی نکنید! اگه زیاد توجه 
کنیــد، یا الی در گیر می کنید، یا جــا می مونید و یا نهایتا یه جایی 
گیرتون میاد پشــت در که به شــکل برچسب می چســبید به شیشه 

اون وقــت هر چه دیدید از ُهل ندادن خودتونه!
برای نشســتن ابتدا باید مقداری اطاعاتتون رو درباره ی زبان بدن 
بیشــتر کنید تا بتونید از حرکت چشــم و دســت و پــا، فرد پیاده  
شــونده رو تشــخیص داده و با اســتفاده از مهارتی که از  صندلی 
بازی  توی دبستان کســب کردید در یک چشم به هم زدن بشینید 
)البته اگه اون فرد برای خودش جانشــین تعیین نکنه و به یکی ته 
واگن بگه :بیا شما بشــین( بعد از نشستن می تونید چت های گوشی 

بغل دســتیتون رو بخونید و ســرانه مطالعه کشور و باال ببرید. 
اگه بتونید توی مســیر به اعصاب خودتون مســلط باشید و در حالی 
کــه به میله ها گــره خوردید نیمه  پر لیوان رو هــم ببینید می تونید 
از بازار مترو لذت ببرید! خدا رو شــکر االن تو مترو جوری شده که 
هرکی فکر کنه یه چیزی تو کیفش اضافیه پا می شــه می فروشتش،  
از کادوی ولنتایــن گرفتــه )و ایشــاال حلقــه ی ازدواج( بگیر تااا 
لواشــک با خاصیت درمانــی قند خون. پاوربانِک 5 تومنی، ســمنو 
عمه لیا برای ســفره هفت ســین، صندلی تختخواب شــو و ... حتی 
جدیدا دیده شــده که توی مترو گوش سوراخ میکنن امیدواریم که 

در ســال های آینده عمل جراحي قلب باز هم کف مترو انجام بشــه.
چیزهایی که نام بردم خاص مترو هســتند و به گفته  فروشــنده های 
متــرو نمی تونیــد بیــرون این قیمت پیــدا کنید! حتــی بعضا اصا 
نمی تونیــد بیرون پیــدا کنید. خاصه که بــازار مترو برای خودش 
تبدیل شــده بــه یک برند مخصــوص با یک واحد پــول خاص )تو 
مترو انقــده( البته اگه از یه جنس خاصی خوشــتون اومد و نگران 
بودیــد که بعدا چجوری دیگه این جنــس رو می تونید بخرید کارت 
فروشــنده رو بگیریــد و یا تــوی کانالش عضو بشــید. همه اینا که 
گذشــت، خدا نکنه که این وسط دعوا شــه من دیگه ادامه نمی دم  

ولی تو اون موقعیت فقط گوشــتون رو بگیرید!

پـیشنهـــادها

 
به معرفی  اجتماعی«؛این کتاب  »روزنامه نگاری در رســانه های 

و بررسی رســانه های اجتماعی مختلف اختصاص دارد.
هدف این کتاب، آن اســت که بین دو گستره »روزنامه نگاری« 
و »رســانه های اجتماعی« ارتباط برقرار کند. در این کتاب، از 
ســویی، بســترهایی که در شــبکه های اجتماعی برای استفاده 
روزنامه نگاران وجود دارد بررســی شــده است و از سوی دیگر، 
تأثیراتــی که روزنامه نــگاری در تعامل با رســانه های اجتماعی 
پذیرفتــه و تغییرهایی که درنتیجه این ارتباط، متحمل شــده 
اســت، مطالعه می شــود. هر فصل با نقل قولی از صاحب نظران 

حوزه مرتبط با آن فصل آغاز می شــود.
کتاب حاضر در 7 فصل تنظیم شــده است و هر فصل آن )به جز 
فصل اول که به طور کلی درباره مفهوم رســانه های اجتماعی و 
ویژگی هایش اســت(  به یکی از گونه های رســانه های اجتماعی 
می پردازد.روزنامه نگاری در رســانه های اجتماعی نوشته محمود 
ســلطان آبادی را نشر ثانیه در ۲0۸ صفحه و با قیمت 17 هزار 

تومان راهی پیش خوان کتابفروشــی ها کرده است.

برای بسیاری از فراگیران زبان خارجی، یادگیری کلمات جدید 
یکی از ســخت ترین قســمت های هر زبان محسوب می شود اما 

ممرایز در راه یادگیری کمک زیادی به شــما خواهد کرد.
ایــن نرم افــزار بر یادگیری لغــات خارجی از جمله انگلیســی 
تمرکز می کند؛ اما آموزش آن با اســتفاده از شــیوه های جالب 
و خاقانــه به یادآوری معانی کلمــات کمک می کند که در آن 
شــما مثل یک فضانورد هســتید که به ســیاره ای خارجی سفر 
می کنیــد و با دادن جواب های صحیح برای خــود امتیاز جمع 

 . می کنید
در واقع ممرایز از الگوریتمی اســتفاده می کند که براساس آن 
ســعی می کند در باز ه های زمانی متفــاوت برخی از محتواهایی 
کــه حفظ کرده اید را یــادآوری کند تا نهایتا به بهترین شــکل 

ممکن از پس آمــوزش زبان جدید بربیایید.
اســتفاده از ممرایــز به منظــور افزایش بانــک واژگان به کلیه 
فراگیران از مبتدی تا پیشــرفته توصیه می کنیم. این نرم افزار 
بــرای اندرویــد، ios، ویندوز و همچنین نســخه تحت وب آن 

است. دسترس  در  نیز 

1: اینکه یهو کانال می زنند که آی خلق اهلل بیایید و درباره کراشــتون 
در دانشــگاه عامه طباطبائی صحبت کنید بعد در عرض دو سه روز، 
حدود ســه هزار نفر می آیند یعنی یک جای کار می لنگد! یعنی اینکه 
این دانشــگاه ما که جزو اقطاب فرهنگ و علوم در کشــور اســت این 
همه کراش دارد که خب مسأله ای نیست. در بین آدم های فضایی هم 
ممکن اســت »کارش« و »مکروش« پیدا شود. اما اینکه کانال بزنیم و 
بــا صدای بلند بگوییم: »ای آقا که قدت بلنده و عینک دودی می زنی 
و ســیکس پک داری و عطرت هم تلخه، من روت کراش دارم لعنتی« 
یا اینکه »ســرکار خانم ریزه میزه که می خوای دماغتو عمل کنی یک 

نگاهی هم به ما کن« یعنی کار از لنگیدن هم گذشــته!
۲: قدیم هــا که از این خبرها نبود. اوال پیدا کردن یک عکس ســه در 
چهار از دختر همســایه خودش مصیبــت عظمایی بود که بیا و ببین. 
دوما برای دیدن خانم هم باید صبر می کردی که مناســبتی پیدا شود 
و ایشــان کاسه آش نذری را بیاورد و با یک لبخند گوشه لب و با کلی 
شــرم و حیا بگوید بفرمایید. تو هم بگیری و بعد از استفاده، طی یک 
مراســم ویژه که کلی ادا و اطوار خاص خودش را دارد کاســه آش را 
ببری به دختر همسایه پس بدهی. تازه کسی که قرار بود از این عشق 

و عاشــقی خبردار شود. یکی از دوستان خیلی نزدیک بود و خاص! 
۳: حتی هنوز در ســریال های آبدوغ خیاری صدا و سیما )که در همین 
شماره پنبه اش را زده ایم(، پسر که می خواهد ازدواج کند صورتش گل 
می اندازد. آرام مــی رود پیش پدر، پدر با علم غیبی که دارد بی مقدمه 
می گوید: »ما شــاا... پسرم بزرگ شــده ها.« ناگهان مادر خانواده هم از 
بیرون کادر داد می زند: »خبه، خبه پدر و پســر خوب خلوت کردینا.« 
ســکانس بعدی هم که مراسم خواستگاری است و دختری که چایی را 
روی پای داماد می ریزد. از آن طرف دختر هم اصوال به کسی عاقمند 
نمی شــود. عاقمند هم که بشود فقط می توان از پرخاش هایش به تنها 

پسر داســتان فهمید که این ها آخر قرار است با هم ازدواج کنند.
4: اما حاال به مدد تلگرام و اینستاگرام و... شما کافی است که از میان 
انبوه پســرها و دخترهای دور و بر یک گزینه را بیاید. به خصوص در 
دانشــگاه عامه و در دهکــده المپیک که اصا حــال و هوایش جان 
می دهــد برای کراش بازی! بعد در اینســتاگرام انــواع عکس هایش را 
می بینیــد. بعد می آیید در تلگرام در همان کانال مشــخصاتش را بلند 
می گویید. یکی از خوبی هایش هم این اســت که آخرش خاطر نشــان 
می کنید که آقایون داداشام! دور این لیلی یا مجنون ما را قلم بگیرید؛ 
برای خودمه! البتــه برخی وقت ها دیگر اعضای کانال این توصیه را به 
قوزک پا می گیرند و در نتیجه »مشــترک الکراشــین« شکل می گیرد 

که داستان های خاص خود را دارد.
5: در این میان از محیط مقدس کاس و محضر اســتادان هم می توان 
برای کارهای خاکبرســری مانند نگاه بــازی، خندیدن های حمایتی از 
همدیگر موقع مزه پرانی طرف مقابل، رد و بدل کردن جزوه و کارهای 
دیگر سود برد. حاال این وسط استاد دارد جان می کند که درس بدهد. 

مهم نیست. کراش را باید دریافت!

عجایب زیِر زمین

کراش را دریابید!

فظه حا با  ی  ز با

عی جتما ا ی  شبکه ها و  ی  ر مه نگا زنا و ر

نقش ِنور  و آینه

جیم پاول زاکربرگ در دادگاه

ــه  ــانه و چ ــی رس ــرای اهال ــه ب ــرگ چ ــارک زاکرب ــده م پرون
ــن  ــاول از ای ــم پ ــود. جی ــب ب ــوژی جال ــه تکنول ــدان ب عاقه من
ــای  ــاید گوی ــه ش ــه نحــوی ک ــرگ را ب ــره زاکرب دادگاه چه
ــات  ــر اتهام ــتحاله اش در براب ــدرت او و اس ــدن ق ــگ ش کمرن
ــر می کشــد.  ــه تصوی ــد ب ــی او باش ــرانجام عذرخواه وارده و س
حــال اینکــه همچنــان در ایــن عکــس بــا اینکــه چهــره، 
ــت  ــتری از واقعی ــای بیش ــت  فض ــش نیس ــری بی ــود تصوی خ
اســت  و  بــه خــود اختصــاص داده  را  و  هیئــت منصفــه 
ــاز کــه آمــاده پاســخگویی اســت بــر  ــا دهانــی  ب چنــان کــه ب
ــری  ــس خب ــن ده عک ــس در بی ــن عک ــده، ای ــره ش ــا چی آنه
ــه اســت. ــرار گرفت ــن ق ــه انتخــاب گاردی ــاه گذشــته ب ــر م برت

ایرانــی  زن  هنرمنــد  تنهــا  و  اولیــن  فرمانفرمائیــان  منیــر 
ــت؛  ــده اس ــران ش ــی در ای ــوزه ای اختصاص ــب م ــت صاح اس
ــایش آن  ــتر از گش ــاه بیش ــش م ــه ش ــگاه ک ــن نمایش در  ای
ــمی  ــر تجس ــذرد،50 اث ــران نمی گ ــگاه ته ــتان دانش در نگارس
کــه آینه کاری هایــی نقاشــی شــده اســت بــه نمایــش در 
ــش  ــال های اقامت ــه در س ــاله ک ــان 9۳ س ــده. فرمانفرمائی آم
خــارج از ایــران بــا نقاشــان برجســته و صاحــب ســبکی چــون 
جکســون پــوالک  و انــدی وارهــول در ارتبــاط بــوده، پیش تــر 
ایــن آثــار را در مــوزه گوگنهایــم  نیویــورک بــه نمایــش 
گذاشــته بــود. تماشــای ســبک انحصــاری  فرمانفرمائیــان 
بــه  هندســه گرایی  قالــب   در  را  ایرانــی  فرهنــگ  کــه  
بــرای  مناســبی  انتخــاب  می توانــد  گذاشــته  نمایــش 
باشــد. امتحانــات  از  پــس  فرهنگــی  گذارهــای  و  گشــت 
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راهنمایی کوتاه برای جاماندگان از خوابگاه
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