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اضافه شده اند!
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ديدگاه

يادداشت 

در ستایش دختر شنى!

«عصر جدید»، همشهرى گرى و همبستگى اجتماعى 

پزشکی را تضعیف نکنیم

سعید اصغرزاده
معاون سردبیر

امروزه رسانه ها نقشى جدى در معرفی و تعیین سبک زندگی 
مخاطبان خود و تاثیر انکاري ناپذیري در ایجاد، تقویت و حتی تغییر 
نگرش مردم در مقوله هاي فرهنگى، سیاســی و سرگرمى دارند. 
به رغم این که بسیارى از ما از صداوسیما شاکى هستیم، اما استفاده 
از عناصــر متنوع محتوایی براي جذب مخاطــب و افزایش تاثیر 
برنامه هاي تلویزیونی، دغدغه اصلی برنامه ریزان و مبلغان تجاري 
آن بوده و هست. در این میان ســرفصل مهمترى نیز وجود دارد 
و آن حضور بانوان در سیماست، حضورى که همواره مورد انتقاد 

برخى از مسئوالن فرهنگی و دینی قرار گرفته است، تا آن جا که 
در همین تابستان امسال عده اى در تریبون هاى رسمى خواستار 
حذف مجریان زن حتى از برنامه هاى خبرى شدند و گفتند چه معنا 
دارد که زن صدایش را نازك کند و براى مردم تحلیل سیاسى انجام 
دهد، بعضى از خانم ها هم در خود برنامه هاى سیما منبر رفتند که 
چرا زن باید بیاید و مثال تبلیغ ماکارونى بکند و بعضى از خانم ها هم 
خواستار استفاده از انیمیشن و عروسک به جاى زنان در تبلیغات 
سیما شدند و این قصه همچنان ادامه دارد. به این مفاد تصاویرى که 
از زنان در برنامه ها و سریال هاى تلویزیونى نشان داده مى شود را هم 
اضافه کنید، همواره نقشى عقب تر از مردان، سست تر در شخصیت 

و تسلیم غیرت مردانه است.
ادامه در صفحه 3

نیره توکلى
جامعه شناس

برنامه عصر جدید نشان از مخاطب باال داشت و همین یک نکته 
مى تواند نشان از مثبت بودن برنامه هایى از این دست داشته باشد 
و این، امیدوار کننده اســت. برنامه عصر جدیــد تریبونى بود براى 
آدم هایى که نیاز بود دیده شــوند، مانند کار مشــابهى که در تمام 
جوامع صورت مى گیرد، البته این برنامه  کاســتى ها، محدودیت ها 
و نواقصى هم داشــت. عصر جدید در دوره اى که بیننده ها نیازمند 

برنامه اى مافوق  برنامه هاى مهندسى شــده اند، گام خوبى بود که 
برداشته شد، تا عامه مردم چه در قالب شرکت کننده، چه در نقش 
بیننده از برنامه اى لذت ببرند و این دلیل خوبى است براى تقویت 
برنامه هایى از این دست. این برنامه توانست این امید را در بخشى از 
جامعه بیدار کند که زمینه مهیاست تا در عرصه اى حاضر شده و دیده 
شوند. در عصر جدید شاهد بودیم که عامه مردم از شهرهاى مختلف 
حاضر شــدند و درنهایت این برنامه، برنده هایى داشت که در طول 
برنامه از طرف همشهرى هایشان حمایت شدند و حتى شاهد برپایى 

جشنى در ماهشهر براى برنده شدن خانم فاطمه عبادى بودیم. 
ادامه در صفحه 3

اول شهریور به مناســبت بزرگداشت ابوعلی سینا، روز پزشک 
نام گذاري شده است. واقعیت این است که جامعه پزشکی ایران در 
سال هاي اخیر دچار وضعیتی شده که ادامه آن مطلوب نیست و در 
نهایت هزینه این وضع را مردم خواهند داد. پزشکان نیز مثل هر 
گروه اجتماعی دیگر واجد افراد گوناگونی هستند. بعضا محترم و 
خدمت گزار و برخی نیز فقط در پی جلب منافع شخصی هستند. 
بعضا دقیق و متعهد در برابر حرفه و برخی نیز غیر پاسخگو و بی تعهد 
هستند. ولی آن چه نباید فراموش کرد این است که جامعه پزشکی 
ایران سرجمع جزو آن دسته از گروه هاي اجتماعی هستند که اوال 
به لحاظ تخصصی و خدماتی که به مردم می دهند، سرآمد هستند 
و ثانیا همچنان مورد اعتماد مردم هســتند. هرچند در سال هاي 
اخیر به دالیل گوناگون این سطح اعتماد کاهش یافته است و این 
کاهش اعتماد یک روند عمومی نسبت به همه اقشار و گروه هاست. 

از سوي دیگر مشکالت مالی دولت نیز موجب شده کوشش ها براي 
افزایش درآمدهاي مالیاتی بیشتر شود و پزشکان یکی از اهداف 
این کوشش ها هستند و همین امر نیز موجب بروز تنش هایی شده 
است. در این میان رسانه ها به ویژه صداوسیما نیز آتش بیار معرکه 
شده اند و براي آن که نشان دهند طرفدار مردم هستند و درد مردم 
را بازتاب می دهند، علیه پزشکان تبلیغ می کنند و هیچ کس هم 
به این پرسش پاسخ جدي نمی دهد که وضعیت درمان در ایران 
در ســطحی هســت که مردم نیازمند خارج رفتن از کشور براي 
درمان نیستند و این برخالف گذشته است و باید این پیشرفت را 
حفظ کرد و توسعه داد و با مواردي از تخلفات پزشکان یا خطاهاي 
پزشــکی آن را نادیده نگرفت و چوب حراج به یکی از بزرگترین 

سرمایه هاي اجتماعی و اقتصادي ایران نزد.
ادامه در صفحه 2

يادداشت يک

«عصر جدید» احسان علیخانى

سیامک رحمانى
سردبیر

یــک- احســان علیخانــى آدم 
باهوشــى اســت. یکى از کاربلدترین 
مجرى برنامه سازان حال حاضر تلویزیون 
است، اما شــاید باهوش ترین شان هم 
باشــد. او رگ خواب مردم و مدیرانش 
را مى داند. تقریبــا هر برنامه اى هم که 
ساخته پخش گرفته و با اقبال مواجه 
شده. از ماه عســل هایش که نشان داد 
جز خودش کسى از پس ساختن شان 
برنمى آید، تا سه ستاره ها و برنامه هاى 
شب عید و بقیه کارهایش. او حاال با کنار 
زده شدن عادل فردوسى پور مى تواند 
ادعا کند که شماره یک صداوسیماست. 
کسى که براى برنامه اش چند میلیون 
رأى جمــع مى شــود و مى تواند تب 
تلویزیون دیدن مردم و مشارکت شان را 
باال نگه دارد. این کارها را وقتى بگذارید 
کنار تحسین هاى رسمى، مثل تشکر 
شــورایعالى انقالب فرهنگــى از على  
عســگرى براى برنامه «عصر جدید» 
متوجه مى شوید که او چه هدف گذارى 
گسترده اى داشته و چطور گلیمش را 
از آب کشــیده. با توجه به این واقعیت 
که در قاموس رسانه ملى، اگر همه آن 
آرا و حمایت هاى مردمى را هم داشته 
باشید، گارانتى نمى شوید مگر آن که 
پالس هاى خاص و مثبتى به سازمان 

فرستاده شود و شما را اوکى کند.
دو- احسان علیخانى امروز یکى از 
محبوب ترین سلبریتى هاى مملکت هم 
هست. با توجه به حضور مستمرش در 
تلویزیون و برنامه هاى پرمخاطبش این 
محبوبیت عجیب نیست، اما خیلى ها 
در تلویزیون حضور ده ها ساله داشته اند 
و به این محبوبیت نرسیده اند. احسان 
خوب مى داند چطور خودش را همیشه 
در اوج نگــه دارد. وقتــى که مى بیند 
ماه عسل ممکن اســت از او چهره اى 
تراژیک بسازد، صاف سراغ شب عید و 
برنامه هاى شنگول ساعات  سال تحویل 

مى رود و وقتى مى بیند که اینها همه 
ممکن است تاریخ مصرف داشته باشند، 
یک تلنت شو مى ســازد که در تاریخ 
سیما بى ســابقه بوده است. اما یادمان 
باشد که او هم مثل خیلى ها مى توانست 
این فرصت طالیى را به باد بدهد و تنها 
براى درآمدســازى شخصى و کسب 
محبوبیت بیشــتر از آن استفاده کند. 
اما احسان علیخانى یک ایده آلیست و 
پرفشنالیست است. مى تواند بیشترین 
ســرمایه و حمایت را پشت برنامه اش 
بیاورد و با رعایت تمام جزییات، با به کار 
گرفتن همه تجربه اش و همه امکانات 
ممکن براى ساخت یک برنامه حرفه اى، 
کارى بسازد که براى دیگران تکرارش 
ممکن نیست. او مى داند چطور به مدیر 
باالترش چند امتیاز بدهد و در ازایش 
چند امتیاز بگیرد. این کــه برنامه اى 
مثل «عصر جدید» با این همه میهمان 
و توجــه، کمترین حاشــیه منفى را 
مى سازد و با قدرت به پایان راه مى رسد، 
اتفاقى نیست. این که برنامه او با وجود 
همه ضعف ها و مشکالت بخش بزرگى 
از منتقدان را مجاب مى کند، به راحتى 
حاصل نمى شود. احسان آدم باهوشى 
است و خوب مى داند چطور هوشش را 

تبدیل به سرمایه کند.
ســه- اوضاع تلویزیون همچنان 
بر وفق نامراد اســت. معلوم است که 
مدیر جام جم و دیگر مدیران، جمعه 
شب آخر مرداد 98 از تماشاى «عصر 
جدیــد» و آن همــه رأى و بازخورد، 
کیفور شــده اند. امــا تلویزیون مثل 
چاه ویل اســت و باید مــدام آنتن و 
بینندگانــش را تغذیه کــرد. با یک 
برنامه و چند ساعت و چند روز شاید 
آبى ولرم شــود، اما وضع تکان زیادى 
نخواهد خورد. سیما در سال هاى اخیر 
بســیارى از بهترین هایش را از دست 
داده است. ســریال هاى موفق زیادى 
نداشــته و عده اى را از دســت داده و 
عده اى را به دســت خود خانه نشین 

کرده. 
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