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«شرق» اختالف های جاری بین شبکه نمایش خانگی و تلویزیون و ادامه حیات پلتفرم های اینترنتی را بررسی می کند

برنده دعوا چه کسی است؟

چند ســالی اســت از ایجاد پلتفرم های داخلی می گذرد. 
ســال ها پیش کمترکسی متوجه ظرفیت های این بخش بود 
و ابعاد ســاختاری پلتفرم ها به مرور آن قدر شاخ و برگ پیدا 
کرد تا به رقیبی جدی برای رسانه ملی بدل شد. هرچند آغاز 
ساخت وســاز در پلتفرم های داخلی با آزمــون و خطاهایی 
همراه بود و بســیاری بــر این باور بودند که عــدم آگاهی از 
فضای فرهنگی و ســرمایه گذاری صــرف بر روی چهره های 

مشــهور و البته عدم آشــنایی کافی به جهت ساخت سریال 
برای طیف گســترده ای از مردم، پاشــنه آشیل این بسترهای 
اینترنتی محســوب می شــد؛ نقصی که به مرور مرتفع شد و 
شــبکه نمایش خانگی بیش از هر چیز به دلیل نیاز جامعه 
بــه تکنولــوژی روز و پاســخ بــه انحصار سریال ســازی در 
تلویزیون به مســیرش ادامه داد. اما کشــمکش های شبکه 
نمایش خانگی و صداوســیما تنها به جدال دو ســال اخیر 

ختــم نمی شــود. می توان ریشــه این اختــالف را در زمانی 
جســت وجو کرد که بسیاری متوجه این واقعیت شدند که با 
قدرت گرفتن شبکه نمایش خانگی، مدیریت افکار عمومی از 
دستشان خارج شده و حاال زمانی است که باید وارد صحنه 
شوند. نخســتین اقدام، خارج کردن مجوزهای فعالیت های 
شــبکه نمایش خانگی از دســت وزارت ارشاد بود؛ آن هم با 
توســل به بندی در الیحه بودجــه ۱۴۰۰ که نظارت بر صوت 

و تصویر فراگیر را به رســانه ملی واگذار کرده بود. ماجرایی 
که واکنش های بســیاری از ســمت فعاالن حوزه فرهنگ در 
پی داشــت و بســیاری بر این باور بودند که بــا واگذاری این 
مسئولیت به رســانه ملی، ساخت سریال در پلتفرم ها با متر 
و معیار همیشگی تلویزیون پیش خواهد رفت. پیش بینی ای 
که چندان از واقعیت دور نبود و مواضع سازمان صداوسیما 
در دو ســال اخیر نسبت به ساختار سریال سازی در پلتفرم ها 

هر از گاهی واکنش برانگیز می شود.
پیمان جبلی، رئیس ســازمان صداوســیما، ششم خرداد 
سال جاری در اظهاراتی در دانشگاه صنعتی شریف بر جایگاه 
نظارتی صداوسیما بر پروژه های شبکه نمایش خانگی تأکید 
کرد و در بخشــی از صحبت هایش گفت: «هیچ کدام از شما 
به هیچ وجه همراه با خانواده محترم تان حاضر به نشســتن 
پای یکی از قسمت های سریال هایی که همین االن از شبکه 
نمایش خانگی پخش می شود که اسم نمی برم و شما حتما 
می دانید، نیستید. محتوایی که آنجا بارگذاری می شود اعم از 
محتوای مستهجن به معنای واقعی کلمه، شیطان پرستی به 
معنای واقعی کلمــه، محتواهای صددرصد ضد دینی، ضد 

اخالقی و ضد امنیتی است».
در امتداد موضع گیری ها، انتشــار نامه ای از سوی سعید 
مقیسه، رئیس ســازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و 
تصویر فراگیر (ســاترا) خطاب به رئیس صداوسیما مبنی بر 
درخواســت برای تشدید «برخورد بازدارنده ساترا با تخلفات 
پلتفرم هــای صــوت و تصویــر فراگیر در فضــای مجازی»، 
شــرایط را تغییــر داد. در این نامه بر سپرده شــدن کامل این 
مســئولیت به صداوسیما و اجرائی شــدن قوانین نظارتی در 
صورت مشاهده تخلفات تأکید شد. رئیس ساترا در گزارشی، 
تهیه نامــه اتمام حجت بــا پلتفرم های متخلــف و تعیین 
ضرب االجــل یک هفته ای برای تمکین بــه قانون و مقررات 

ساترا و توقف اقدامات متخلفانه را یادآور شد.
مقیســه در گفت وگویــی بــا جام جــم نیــز تأکیــد کرد: 
«حمایت هایــی از VODهــا مدنظــر داریم. مثــال ممیزی 
رســانه ها قبال پولی بــود و باید VODها هزینــه مربوطه را 
می پرداختند که االن رایگان شــده اســت. حمایت دیگر این 
اســت که به پلتفرم ها اجازه داده شده به اقتضای مناسبت 
یا درخواستشان، شبکه های صداوسیما را پخش کنند تا سبد 
محصولشان کامل شود. خط اصلی ممیزی ما برای VODها 
و فضای مجازی فراگیر، رویه شبکه های سراسری سیماست. 
آنچه عموما در شــبکه ها دیده می شود، می تواند به فضای 
مجــازی تعمیم پیدا کند؛ پس خطــوط قرمز به ویژه خطوط 
اخالقی، دینــی و فرهنگی در فضای مجازی از خطوط قرمز 
در شــبکه های صداوسیما بازتر نیســت. برخی فکر می کنند 
خطــوط قرمز فضای مجــازی کال باز اســت؛ بعضی تصور 
کردنــد با یک نظام رســانه ای بی دروپیکر روبه رو هســتند و 
هرطور که بخواهند می تواننــد تولید کنند. بعد از انجام کار 

و صرف ســرمایه و تخطی از محورهــای محتوایی، مواجه 
می شــوند با یک نظــام تنظیم گری و می فهمنــد اینجا هم 

حساب و کتاب دارد».
در سه ســال گذشــته، گمانه زنی های بســیاری مبنی بر 
خط مشی صداوسیما در مورد چگونگی برخورد با پلتفرم ها 
مطرح شــده است. برخی معتقدند ادامه این مسیر منجر به 
حذف و تعطیلی شــبکه نمایش خانگی خواهد شد. برخی 
دیگــر ادامه این برخوردها را منزوی کــردن پلتفرم ها و عدم 
ساخت سریال توسط آنها اعالم می کنند؛ چراکه اگر تلویزیون 
بدون اعمال محدودیتی به سریال های شبکه نمایش خانگی 
مجوز بدهد، در طوالنی مدت ســازندگان آثار در رسانه ملی 
هم متوقع می شــوند که کمترین ممیزی در سریال هایشــان 
اعمال شــود. از این جهت به نظر می رسد سریال های شبکه 
نمایش خانگی نیز باید در چارچوب ضوابط تلویزیون حرکت 
کنند. دسته ســوم معتقدند که می توان سیاست میانه ای در 
پیــش گرفت و با تعامل از مزایای بیشــتری برخوردار شــد. 
چنانچه رسانه ملی با شبکه نمایش خانگی به تعامل برسد، 
می توان انتظار داشت که رســانه ملی تبلیغات محصوالت 
شبکه نمایش خانگی را پوشش دهد و تلویزیون نیز سهمی 
از تولیدات شبکه نمایش خانگی داشته باشد و از این طریق 
محصوالت اختصاصی رســانه ملی را کــه عموما با هزینه 

بسیاری راهی آنتن می شود از این طریق تأمین بودجه کرد.
از صحبت های اخیر محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد 
نیز می توان متوجه شــد که برخالف خواســت بســیاری از 
هنرمنــدان در برگرداندن مجوز ســاخت و پخش محتوای 
شــبکه نمایش خانگی به وزارت ارشــاد، مســئولیت صدور 
مجوزهای شــبکه نمایش خانگی همچنان بر عهده ســاترا 
خواهد بود. او چندی پیش در نشســتی در دانشــگاه الزهرا 
تهران اعالم کرد: اینکه با صداوسیما درباره وضعیت شبکه 
نمایش خانگی دچــار اختالف نظرهایی باشــیم موضوعی 
طبیعی اســت، اما این اختالف نظرها به این معنی نیســت 
که بخش نظارت نمایش خانگی رها شــده باشد، بلکه این 
نظارت همچنان توســط «ســاترا» صورت می گیرد. در حال 
حاضر با همیاری رئیس سازمان صداوسیما به عنوان برادر، 
دوســت و همکار سابق در صداوســیما به دنبال حل وفصل 
مســائل مرتبط با شــبکه نمایش خانگی هســتیم و وزارت 

فرهنگ درباره نتایج این جلسات کامال تابع قوانین است.
اعمال محدودیت بر تولیدات شــبکه نمایش خانگی در 
ماه های اخیر شــدت بیشــری گرفته؛ محدودیتی که به زعم 
بســیاری مانع بزرگی برای پلتفرم ها در ساخت آثار جدیدتر 
اســت. هرچند می تــوان اعمال محدودیت هــا و ممیزی را 
یکــی از موانع اصلی پلتفرم ها دانســت، اما از ســوی دیگر 
میزان تولیدات شبکه نمایش خانگی نیز به اندازه ای نیست 
کــه در صــورت محدودیــت در پخش چند اثر تولیدشــده، 
برنامه جایگزینی وجود داشــته باشــد. بایــد این واقعیت را 
در نظر گرفت که اساســا از تشــکیل و ســاخت آثار در بستر 
پلتفرم هــای ایرانی مــدت زمان زیادی نمی گــذرد و در این 
میان نمی توان انتظار رقابت چندانی را داشــت. با توجه به 
اینکه بســیاری متوجه ظرفیت های خوب این بستر اینترنتی 
شده اند، می توان پیش بینی کرد به مرور به تعداد پلتفرم های 
ایرانی اضافه خواهد شــد و این رقابت ابعاد جدیدتری پیدا 
خواهــد کــرد. نمی توان از ایــن حقیقت چشم پوشــی کرد 
که مخاطب امــروز نیاز به ســرگرمی دارد و عموم مردم از 
ســریال های سرگرم کننده استقبال می کنند. حال در شرایطی 
که میزان تولیدات نمایشــی صداوســیما کمتر از سابق شده 
اســت و پلتفرم های موجود بــا موانعی روبه رو هســتند و 
اساسا ساخت آثارشان به میزان کافی نیست، خطرات ایجاد 
بســترهایی خارج از ایران که محتوایی برای مخاطب ایرانی 
تولید می کنند، بیش از پیش قوت می گیرد. موضوعی که در 
ســال های اخیر بسیاری از کارشناســان درباره آن اظهارنظر 
کرده انــد. در صورت بروز این اتفاق دیگر نمی توان کنترلی بر 

محتوای محصوالت تولیدشده داشت.

سه شنبه
۱۱ مرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۴۱

سینا خزیمه: باید نطفه گرفت، مثل زن ها آبستن شد، تحمل 
کرد، مهیا بود و زایید. شــعر این چنین است و شاعری، نه کار 
هر کس است. شاعری سزاوارترین ردا بر تن مسعود کیمیایی 
است. کیمیایی فیلم ساز، نویسنده، نقاش و نوازنده را پیش تر 
دیده ایم، خوانده ایم و شــنیده ایم و هر کدام شان باِد کیمیایی 
شــاعر را به پرچم خود دیده اند. حاال او امسال ۸۱ ساله شده 
اســت و من مثل هر سال آهنگ نوشــتن از او کرده ام، او که 
خــود را مدیون و وامدارش می دانم و می نویســم اگر، برای 
این است که توانسته باشم ذره ای ادای دین کنم. او را شاعر 
می بینم نه فقط به واســطه تک کتاب شعری که سال ۱۳۸۲ 
چاپ زد، بلکه به واســطه هر کاری که در آن دستی بر آتش 
داشــته است. وقتی شــاعرانگی در ذهن هنرمند جای دارد، 
در هر مدیومی نیز که ورود کند، خود را نشان می دهد، عیان 
می کند. دنیا بر دل شــاعر جای می گیرد. شــاعربودن یعنی 
غــرق در موضوع  بــودن. وقتی دی ماه ۵۴ ســاِل قبل، فیلم 
بیگانه بیا بر پرده نقره ای سینماهای تهران به نمایش در آمد، 
خیلی ها از متن شــاعرانه فیلم می توانستند حدس بزنند که 
آن جوان بیست و اندی ساله که نویسنده و سازنده فیلم است، 
یک شاعر اســت و فرق است بین آنکه شــاعر است و آنکه 
سعی در بافتن کالم شــاعرانه یا موزون دارد: «عالم شاعری 
برای هرکس میسر نیست؛ ولی شاعرانه شعرساختن ممکن 
است و بسیاری از شعرای معروف هستند که این طورند؛ ولی 
شاعر مال خلوت اســت و اهل خلوت». در جمع و اجتماع 
نیز که هســت، بــاز در خلوت مانند شــاخه ای به زیر بهمن 
می شکند: «ساقه ای داشــتم/ که رؤیای جنگلی متبرک بود/ 

در کنارش/ قطره خونی که در برف/ نام من بود».
نسل غریب کیمیایی یاد گرفته بودند که از اسباب عافیت 
و آرام گرفتن به وقت ناخوش احوالی، شــعر اســت: «آمدم 
بــه خیابــان، از کوچه های خلوت رد شــدم، ســوت زدم، از 

احمدرضا احمدی و شاملو و نیما خواندم...».
چندی پیش وقتی مســعود کیمیایی قدم روی چشم های 
من گذاشــت و به نمایشــگاه عکســی که برای او در گالری 

گلســتان گذاشته بودم، آمد، در برگشــت با هم به خانه اش 
رفتیــم، نمی دانم چه شــد کــه در ماشــین از او درباره نیما 
پرســیدم، با اینکه در دل می دانستم پاسخش چیست: «نیما 
خیلی خوبه، نیما همیشه خوبه». کیمیایی زیاد نیما خوانده 
است، خوب شــاملو خوانده اســت، با احمدرضا احمدی و 
بیژن الهی رشد کرده اســت و در این بین بی اینکه خود ردای 
شاعری بر تن بنهد، شاعر بوده است. سیاق او در شعر قریب 
به جریان مدرِن شــعری ای است که اوایل دهه چهل از دل 
نشــریاتی مانند «طرفه» و «جزوه شــعر» توسط احمدرضا 
احمــدی و بیژن الهی و اســماعیل نوری عال زاده شــد و نام 
«موج نو» را نیز توســط فریدون رهنمــا بر خود نهاد. ردپای 
خیلی شاعران را در آثار زیاد دیده شده کیمیایی می شود دید. 
وقتی در خانه قیصر، سکوت و ماتم بود، اعظم (پوری بنایی) 
در جــواب تعارف میوه از خان دایی (جمشــید مشــایخی) 

می گفت: «میوه تو عزا اصال طعم نداره!».
سطری از شعر «حرف دارم» احمدرضا احمدی در قلب 
خشــونت و تلخی فیلم مردانه مســعود کیمیایی آمده بود: 
«پنهان نمی کنم/ خانم ها/ آقایان/ من نیز می دانم که میوه/ 
در ســوگواری طعم نــدارد/ ...». منوچهر آتشــی می گفت 
شعرهای کیمیایی، معصومیت های ساده دالنه و در عین حال 
نوآورانــه احمدرضا احمدی را تداعی می کند. یادم هســت 
چند ســال پیش در دفتر کارگاه آزاد فیلم از شباهت شعری 
کیمیایی و دوســتان نزدیکش که می گفتم، کیمیایی پاسخم 
داد: «تربیت مشترک یک نســل است»، راست می گفت، این 
شــباهت گاه به چهره ها هم می کشید، ماهور احمدی دختر 
احمدرضــا تیتــراژ فیلم تجــارت را که دیده بــود فکر کرده 
بــود بازیگر فیلم (احمدرضا احمدی)، مســعود کیمیایی یا 
به تعبیر او «عمو مســعود» اســت. آخر آنهــا با جهان های 

گوناگون شان شبیه همدیگر بودند.
باری، موج نو در شــعر نظر به تصویر یا به قول فرنگی ها 
ایماژ داشــت و بی اعتنا بود به اوزان شــعری، خالف جریان 
نیمایی بود و با فرم و بازی های ُفرمیک شاعرانگی می ساخت. 

عبارات ناآشنا و انتزاعی داشت و تصاویر دست نیافتنی و دور 
از تصور و تخیل، و مبهم حّتی. این آمیختگی و درهم تنیدگی 
با تصویر، چیزی اســت کــه در رفتار هنــری کیمیایی در هر 
مدیومی دیده ایم. در شعر و در رمان، کیمیایی با دوربین خود 
می نویســد: با ظرافت، کوتاه ولی عمیق: «وقتی نخواســته، 
ذاتش به چهره اش می آمد، می خندید و این خنده را با اولین 
بهانه سردســتی به جای حسی عاشــقانه حساب می کرد و 
ذاتــش پنهان می ماند، این بازی را بســیار تمرین کرده بود». 
کیمیایی ســخت ترین و پیچیده ترین موقعیت های انسانی را 
به کمک دوربیــن قلمش با کوتاه ترین جمالت می نویســد. 
نقاشــی هایش نیز تبلور تصاویری غریب اســت، بوی تاریخ 
می دهنــد و از تاریخ نیز بوی خون می آیــد، از خانه باغ های 
قدیمــی طهران تــا دل گانگســتری های ســینمای آمریکا. 
ایــن درهم آمیختگی با تصویــر طبیعتا در ســینما، صورت 

مطلق تری به خود می گیرد.
«مثل اینکه دم ُکنی روی شــهر گذاشته اند، پیاده روها گرم 
و خلوت اســت، دســت هایم را در جیب شلوارم کرده ام و با 

قدم های خسته، بی هدف روی نوار پیاده رو پرسه می زنم».
وقتی ســید (بهــروز وثوقی) در فیلــم گوزن ها در کوچه 
راه می رفت و ســیگاری را با ته سیگاری دیگر روشن می کرد، 
ضــرب زورخانه در موســیقی محزون اســفندیار منفردزاده 
شــنیده می شــد و دل مان می گرفت که قیصر به چه روزی 
افتاد! فالکت سید گوزن ها برایم بویی از تباهی «مردی که در 
غبار گم شد» نصرت رحمانی می دهد. حتی چاقوی فضلی 
در کتاب «سرودهای مخالف ارکســترهای بزرگ ندارند» که 
بعدتر در فیلم «خون شــد» به رنگ خون نیــز در آمد، انگار 
همــان چاقوی نصــرت رحمانی بــود کــه آرام در انزوای 
بســترش در گور جیب خفته بود: «در انزوای بسترش آرام/ 
ـ در گور جیب من ـ/ خود را به دســت خواب سپرده است/ 
چاقو». شعر شــاعِر آزادی احمد شاملو ـ یار دیرین کیمیایی 
ـ اوایل دهه هشــتاد بود کــه بر پرده ســینماهای تهران در 
فیلم سربازهای جمعه شنیده شــد، شعر «کیفر» که شاملو 

در زندان قزلحصار به ســال ۱۳۳۶ نوشــته بــود آن طور در 
فیلم آمد کــه پاکی و بی گناهی کیمیایــی را بر روی صحنه 
قتل فرزند شــاملو به نقش استاد دانشــگاه فریاد می زد. آن 
زمان که اوایل دهه هفتــاد، کیمیایی بی اعتنا به تیرهایی که 
می خورد، اسب خود را به روی آسفالت خیابان آورده بود و 
گویی وقتی اسب وسط ماشین ها در خیابان یکه تازی می کرد، 
فریاد می شــنیدیم که «من همینم، من مسعود کیمیایی ام»، 
خیلی هــا صدای شــاعر کرمانی مــا را شــنیده بودند که در 
پشــت آن صحنه می گفت: «شما که اسبم را در خیابان رها 
کردید/ و آن بــاران بی پایان را حدس نزدید/ چرا به من امید 
زنده ماندن می دهید؟/ می دانم اســبم/ به روی آســفالت از 
بی علفــی می میرد». اســب احمدرضا احمــدی، آغاز فیلم 
اسب کیمیایی به سال ۱۳۵۵ هم آمد، همان طور که نام پسر 
شرقی که شــعری از دفتر «وقت خوب مصائب» احمدرضا 
به سال ۱۳۴۷ بود، هفت ســال بعد ـ۱۳۵۴ـ نام فیلم کوتاه 
دیگری از کیمیایی شد که برای کانون پرورش فکری کودکان 

و نوجوانان ساخته بود.
انگار شــاعر از هر خرمن، خوشه ای می چیند. شاعری نیز 
برای شاعر خودآگاه نیست، پس هر چیزی به شاعر بهانه ای 
برای زادن اســت و به تعبیر نیما یوشــیج این هجوم خیال و 
این خاصیت، سرگیجه آور اســت و رنج است، کیمیایی ولی 
می گویــد: «هجوم خیال دیوانه ام نمی کند، دلتنگم می کند»، 
شــاعر هماره دلتنگ و رنجور است. رنج شــاعری را در آثار 
کیمیایی دیده ام. او بر خالف طنز بی مانند و ُحسن محضری که 
دارد، آثاری تلخ و گزنده خلق کرده اســت. آثار او با هیچ زور 
و قدرتی بر سر مهر نیست، از دوران خیره سری های قیصری 
تا دوران پدری های خون شــد. نیما یوشیج می گفت: «وقتی 
که شــما شــعر می گویید مثل این است که خواب می بینید» 
و این طور شــاعر یک خواب زده اســت که بین ما آمد و رفت 
دارد. این خواب زدگی و این واقعی-نیمه واقعی  بودن چیزها 
و پدیده هــا در آثار کیمیایی وجود دارد، از فصل غریب دزدی 
از کارخانــه در فیلم رضاموتوری تا فصــل خیره کننده رمان 

سه جلدی «سرودهای مخالف ارکسترهای بزرگ ندارند» آن 
وقت که مرده ها از دل عکس ها زنده می شــدند و می شد با 
آنها حرف زد و نفس کشــید، چنان که پیش تــر همین را به 
تصویر، در فیلم رد پــای گرگ دیده بودیم که چطور آدم های 
در عکس، زنده می شــوند. گمانم خیلی بیشــتر از مواردی 
که نشــاِن پیوند کیمیایی با شاعران باشــد، این شاعربودن و 
شاعرانه دیدن را در خود او دیده ام. سال هاست که دیگر با او 
رفاقــت دارم و از زمانی نیز که به یاد دارم خوب خواندمش 
و دیدمش و فهمیدمش. یادم هســت در بســتر بیماری بود 
چند ســال پیش که کتاب «جنون هشــیاری» از دستش رها 
نمی شــد، بعدتر در یک تماس تلفنــی صحبت مان به بودلر 
رســید و من از دقت او در بازگویی جهان بودلر حیرت کرده 
بودم. یادم هست گفتم در دیوانگی های آدم های شما نیز رد 

پایی از بودلر می توانم ببینم. 
بــه تعبیر نیما اگر شــاعر نتواند یک مطلــب عادی و به 
گوش همه رسیده را قوی تر از آن اندازه قوت که هست نشان 
بدهد، اگر شاعر نتواند معنی را جسم بدهد و خیالی را پیش 
چشم بگذارد، کاری نکرده اســت. شاعر هماره طوری دیگر 
می بیند. مســعود کیمیایِی ما ۸۱ ســاله شده است و همیشه 
طوری دیگر دیده است و حاال وقت نگاه کردن به تمام آنچه 
او در عالم فرهنگ و هنر ما کرده اســت. ماه هاســت که در 
پژوهشی درباره کارنامه او هستم و خواهم نوشت و خواهم 
گفت، گفتن و نوشــتنی که برایم تمامی ندارد و حاال نیز جز 
خرســندی از بودن او و اینکــه هنوز خلــق می کند، چیزی 
بــرای گفتن ندارم، باقی، گالیه  کــه آن طور که بهرام اردبیلی 
در شــعری برای کیمیایی گفته بود، چون ماه کنار کوچه ای 
محو می میرد!، روزگار همیشه بر وفق مراد نیست و با کسان 
قیمتی اش نیز آن طور که باید تا نمی کند  من اما ممنون بودِن 

کیمیای کساِن قیمتی ام:
 «آدمک برفی خســیس بود/ تا میانه تابستان ماند/ کسی 
ندانست/ قلب گداخته من/ در درونش می تپید و پنهان بود/ 

و او عاشقانه مقاومت می کرد».

شاعر تنهایی، در شناخت جهان مسعود کیمیایی به مناسبت میالد ۸۱ سالگی اش

شــرق: اختالف های بین صداوسیما و شبکه نمایش خانگی هر روز ابعاد جدیدتری پیدا می کند. به تازگی مجتبی توانگر رئیس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسالمی با اشاره به مشکالت 
ایجادشــده بین VODها و رسانه ملی به خانه ملت گفت: «با انتشار نامه ای از رئیس ساترا به رئیس ســازمان صداوسیما در شبکه های اجتماعی با موضوع اقدامات سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت 
و تصویر فراگیر جهت برخورد و تعطیلی برخی از پلتفرم های پخش نمایش خانگی، انتقاداتی از ســازمان صداوســیما مطرح شد؛ تا جایی که بنده به عنوان نماینده مردم در مجلس و رئیس کمیته دانش بنیان 
و اقتصاد دیجیتال مجلس شــورای اســالمی در نامه ای به رئیس سازمان صداوسیما نامه مزبور را موجب حیرت و تأسف برانگیز دانســته و افزایش فشار بر شرکت های دانش بنیان این حوزه را ریختن آب به 
آســیاب دشمن بیان کردم. متعاقب ارسال نامه اینجانب به رئیس سازمان صداوسیما، ایشان با بنده تماس گرفته و خواســتار برگزاری جلسه ای میان اینجانب و رئیس ساترا جهت ارائه توضیحات شدند که 
پیرو صحبت با رئیس ســازمان صداوسیما، جلسه ای با حضور سعید مقیسه رئیس ساترا و جانشین ایشان و نیز معاون پارلمانی سازمان صداوسیما برگزار شد و دوستان توضیحات خود را از فضا و مسئله بیان 
کردند. انتقاداتی هم نسبت به عدم پذیرش یک ساختار مورد تصویب توسط مجلس از سوی صداوسیما، عدم سعه صدر و ظرفیت در برخورد با VODها طرح کردم». او در بخشی دیگر از صحبت هایش گفت: 
«مسئوالن صداوسیما هم مستنداتی از ساختار قانونی خود ارائه کردند که قانع کننده نبود، در عین حال که جزوه ای از تصاویر غیراخالقی ارائه شد تا بنده را مجاب کنند فشار بر VODها افزایش یابد که تصاویر 
ربطی به VODها نداشــت و مربوط به پلتفرم های دیگری بود. مدیران صداوسیما از بنده درخواست داشــتند تا یک طرفه به قاضی نروم و سخنان طرفین را بشنوم. متعاقب با توضیحات ایشان از دوستان 
خواســتم تا جهت بررسی موضوع و ارائه راهکارها جلسه ای مشترک میان مجلس، رئیس سازمان صداوسیما و فعاالن این صنعت و پلتفرم های اصلی برگزار شود اما مدیران صداوسیما عنوان کردند برگزاری 
چنین جلســه ای در شــأن رئیس محترم سازمان صداوسیما نیست و پیشنهاد دادند ابتدا جلسه میان فعاالن این حوزه با مسئوالن ســاترا برگزار شود. با پذیرش این پیشنهاد و نهایتا پس از دو بار تغییر تنظیم 
زمان جلسه و علی رغم ارسال دعوت نامه رسمی و قول دوستان ساترا جهت حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه روز شنبه، سعید مقیسه و مدیران ساترا جلسه جهت شنیدن مشکالت VODها را 
در شــأن خود ندیدند و از حضور در جلسه خودداری کرده و بی اعتنایی خود را به سازوکارهای رسمی کشور و نهادهای متولی موضوع از  جمله مجلس شورای اسالمی، مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارشاد 
و نیز قول های خود نشــان دادند. این سیاســت عدم پاسخ گویی به افکار عمومی و مطالبه مردم و فرار از مشارکت در فرایند قانون گذاری در شأن سازمان صداوسیما و مدیران ارشد آن نیست و در سالی که از 
ســوی رهبر معظم انقالب اسالمی با عنوان «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» نام گذاری شــده، تضعیف و تخریب صنایع دانش بنیان خصوصا در حوزه ای با این اهمیت امری مذموم و غیراخالقی است و 
سؤال برانگیزتر از آن این حد از فراری بودن سازمان صداوسیما از مشارکت در تدوین الیحه یا طرح قانونی جهت تبیین حدود و ثغور حوزه صوت و تصویر فراگیر و چارچوب فعالیت ساترا و سایر متولیان این 
حوزه است. همان طور که امام راحل عظیم الشأن فرمودند مجلس در رأس امور کشور است و مقام معظم رهبری نیز بارها به همگان تمکین به قانون و سازوکارهای رسمی و قانونی کشور را تأکید فرموده اند و 

در چنین فضایی جایگاه هیچ فرد و نهادی فراتر از قانون نیست و ضروری است تا قانون و اساسنامه ساترا جهت تصویب در مجلس مورد بررسی قرار گیرد».

نمی تــوان از این حقیقت چشم پوشــی کرد که 
مخاطب امــروز نیاز به ســرگرمی دارد و عموم 
مردم از سریال های ســرگرم کننده استقبال می کنند. حال 
در شرایطی که میزان تولیدات نمایشی صداوسیما کمتر از 
سابق شده اســت و پلتفرم های موجود با موانعی روبه رو 
هستند و اساسا ســاخت آثارشان به میزان کافی نیست، 
خطرات ایجاد بسترهایی خارج از ایران که محتوایی برای 
مخاطب ایرانی تولید می کنند، بیش از پیش قوت می گیرد. 
موضوعی که در ســال های اخیر بســیاری از کارشناسان 
درباره آن اظهارنظر کرده انــد. در صورت بروز این اتفاق 
دیگر نمی توان کنترلی بر محتوای محصوالت تولیدشــده 

داشت.


