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اصطالح امام صادقی یک گزاره ژورنالیستی 
و توییتری ا ســت، که نمی توانــد مبنای 
تحلیل باشــد؛ زیرا که امام صادقی ها خود 
با هــم متفاوت اند. در بیــن همین اهالی 
حسام الدین آشــنا هســت، علی فروغی 
هم هســت پیمان جبلی هم همین طور، 
اما این سه نفر ســه طیف فکری مختلف 
هســتند. نمی توان گفت امــام صادقی ها 
نگرششــان مشترک اســت و گاهی با هم 
مشکل دارند. علی فروغی یک اقدام بولد و 
معروف در کارنامه اش داشت که آن اخراج 
عادل فردوسی پور بود که در مورد درست 
و غلط این اقدام می تــوان صحبت کرد اما 
جدای این مسئله، »عصر جدید« در دوران 
علی فروغی پخش شــد کــه خود حرکت 
رو به جلویی بــود. انتقاد های زیادی هم از 
جانب حزب اللهی ها بــه آن وارد بود؛ زیرا 
که ممیزی های این برنامه آزاد تر از ســایر 
برنامه های تلویزیونی بود برای مثال اجرای 
»دختــران نینجا« که تا آن زمان ســابقه 
نداشت. نمی توان گفت علی فروغی بسته تر 
از مدیــران قبلی فکر می کنــد من خودم 
انتقادهای زیادی به شیوه مدیریتی ایشان 
دارم اما با تقسیم بندی این سؤال هم مخالف 

هستم.

برای اینکه سریال هایی از جنس 
سریال های شبکه نمایش خانگی 
و آن قدر پربیننده در تلویزیون هم 
ساخته شود از نظر شما به عنوان 
تحلیل گر باید چه کارهایی انجام 

شود؟
البته ســریال های وی او دی آنچنان هم 
پربیننده نیســتند! جمع کاربران سه -

چهار وی او دی اصلی که شامل: فیلیمو، 
فیلم نت، نماوا و... اســت، زیر دو میلیون 
نفــر اســت. یک ســریال متوســط در 
صداوســیما ۱۵ الی ۲۰ درصد مخاطب 
دارد و آثــار خوب بــاالی ۵۰ درصد. در 
حال حاضر میانگیــن مخاطب تلویزیون 
به علت دسترسی و عام بودن، نسبت به 
وی او دی ها بیشتر است. در شهرستان ها 
و روســتاهای دور افتاده کسی وی او دی 
تماشا نمی کند. اگر بحث کیفیت مطرح 
باشــد، وی او دی هــا کیفیــت باالتری 
دارند که این مسئله هم به خاطر آزادی 
و اســتفاده از افــراد چهره اســت. برای 
مثال حســن فتحی بخشــی از بهترین 
ســریال های تلویزیون را ساخته است و 
رفتن چنین افــرادی قطعًا کیفیت کار را 
پایین می آورد. این آفت تلویزیون اســت 
که چهره های اصلی اش را از دســت داده 
و اکثر کارگردان هایی کــه در تلویزیون 
کار کرده انــد به وی او دی ها پیوســتند. 
ولی آن طرف ماجرا را هم باید دید؛ برای 
مثال ســیروس مقدم که »پایتخت« را 
در تلویزیون ســاخت االن در وی او دی 
شکســت خورده اســت. این کارگردان 
ســریال »جزیره« را ساخته که مخاطب 
نــدارد و در کل بــه نظرم تــا زمانی که 
تلویزیون نتواند بودجــه چهره ها و افراد 
کارآمد را تأمین کنــد ریزش مخاطب و 

کاهش کیفیت کارها ادامه دارد.

ضرب االجل هایی کــه می تواند 
مخاطب را همراه کند، به عنوان 
پیشنهاد اکید به ریاست چیست؟ 
بازگشــت عادل فردوسی پور؟ 
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رفع ممنوعیــت مجریانی نظیر 
فرزاد حســنی و...؟ یا سفارش 
کار به افــرادی مثــل مصطفی 
 کیایی، شهرام شاه حسینی، حتی 
محمد حســین مهدویان و از این 

دست افراد؟
فارغ از مصداق، قطعــًا حضور چهره ها در 
تلویزیون مخاطب را بــاال می برد این یک 
اصل کلی است. ولی اینکه مدیران جدید 
چقدر به این اتفــاق تن بدهند را من بعید 
می دانم، زیرا یک نگاه ضد ســلبریتی در 
صداوســیما وجود دارد. محمدرضا گلزار 
چهار -پنج ســال پیش مجری تلویزیون 
شد و مخاطب آن زمان افزایش پیدا کرد، 
همزمان، آغاز شــد که سلبریتی ها بیایند 
و مجری شــوند! امــا در کل یک گاردی 
نسبت به حضور سلبریتی ها در تلویزیون 
وجود دارد. به نظر من حضور سلبریتی ها 
به عنوان مجــری و... در قــاب تلویزیون 
درست است زیرا تلویزیون در کل دنیا بر 
پایه چهره ها استوار است. اصواًل تلویزیون 
کارخانه چهره سازی است بنابراین باید از 
این چهره ها بهره ببرد. جواد عزتی، فرزاد 
حســنی، رضا عطاران و خیلی های دیگر 
که اکنــون در تلویزیون حضــور ندارند، 
محصول این رسانه هستند. مسئله دیگر 
این اســت که این چهره ها باید خود را با 
چهارچوب صداوســیما تطبیــق دهند؛ 
ماننــد رامبد جوان و مهــران مدیری که 
قبول کرده انــد با تمــام محدودیت های 
سازمانی در حوزه صداوســیما کار کنند. 
عادل فردوســی پور این کار را نمی کرد او 
در برنامه اش شروع به اکت سیاسی کرده 
بود و خوب این همکاری ادامه نیافت. من 
می گویم تلویزیون باید آغوشش را باز کند 
و سلبریتی ها هم باید بپذیرند که تلویزیون 
چهارچوب هایی دارد و نمی توان خارج از 

آنها کار کرد.

برای آنکه نظــر طیف اصول گرا و 
مذهبی حفظ شــود و طیف نوگرا 
و خواهان اصالح هــم مخاطب 
تلویزیون باشند، به نظر شما باید 

چه کارهایی انجام داد؟
من معتقدم اگر کیفیت باال برود، در مجموع 
هر دو طیف راضی خواهند بود و اساسًا فارغ 
از این توصیف، تلویزیون مخاطب عام دارد 
و اکثر مردم درگیر این مناسبات سیاسی 
نیستند. صبح تا شــب کارشان را می کنند 
و شب می خواهند تلویزیون تماشا کنند تا 
اعصابشان آرام شود و از دغدغه های روزمره 
دور شــوند. دســت فرمان تلویزیون نباید 
این باشــد که حزب اللهی ها راضی باشند 
یا نوگراها و خواهان اصالح بلکه مردم باید 
راضی باشند، مردم عادی کوچه و خیابان 

که به دنبال سرگرمی هستند.


