ﺳﺎﺗﺮا :ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﻮت
و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺣﺴﺎب رﺳﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮاﻣﯿﻦ ﺑﯿﮓزاده | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۲ ،ﺧﺮداد ۱۴۰۰
ﺟﻠﺴﻪ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻃﺮح »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،رﺳﺎﻧﻪ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،ﻋﺪاﻟﺖ رﺳﺎﻧﻪای« ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﯾﺎﺳﺖ ﺳﺎﺗﺮا و
اﻋﻀﺎی ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﯾﺮان رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮ از
ﺟﻤﻠﻪ آﭘﺎرات و ﻧﻤﺎﺷﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ و ﻃﯽ آن ،اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام در اﯾﻦ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ دارای ﺻﻔﺤﻪ وﯾﮋه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر »ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺻﺎدق اﻣﺎﻣﯿﺎن« رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺗﺮا» ،اﺣﺴﺎن ﻗﺎﺿﯽزاده ﻫﺎﺷﻤﯽ« ﻋﻀﻮ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺠﻠﺲ و ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺸﻮر و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر
ﻣﺪﯾﺮان رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺻﻮت و ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﺮاﮔﯿﺮ آﭘﺎرات ،ﺗﻤﺎﺷﺎ ،ﻧﻤﺎﺷﺎ ،امﭘﯽﻓﻮر ،دﯾﺪﺳﺘﺎن ،داﻟﻔﮏ و وﯾﺪاﻧﻪ

در روز اول ﺧﺮداد  1400ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ.

ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری؛ ﻣﺠﺎزیﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺸﻮر

اﻣﺎﻣﯿﺎن در آﻏﺎز اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ درﺑﺎره ﺑﺮﮔﺰاری ﺳﯿﺰدﻫﻤﯿﻦ دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در ﺑﺤﺮان

ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﺤﺮان ﮐﺮوﻧﺎ در آن ﻗﺮار دارﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﻦ
دوره ﺑﻪ ﻣﺠﺎزیﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺴﯿﺎر
ﻗﺎﺑﻞ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ«.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺗﺮا ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد» :در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻫﻤﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ را ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻢ
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ دارﻧﺪ .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﺧﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﺗﻨﺶ و ﭘﺮﭼﺎﻟﺶ اﺳﺖ«.

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﺒﻬﻪ رﺳﺎﻧﻪای ﺑﺎ ﺣﻀﻮر رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
اﻣﺎﻣﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻣﻠﯽ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﻘﺶ ﺧﻮد
را اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد» :ﻣﻦ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺟﺒﻬﻪ رﺳﺎﻧﻪای ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ
ﻫﻢ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻣﻠﯽ را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .آﺧﺮﯾﻦ ﻫﺪف اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺗﺜﺒﯿﺖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی
داﺧﻠﯽ داﻧﺴﺖ«.
اﻣﺎﻣﯿﺎن در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﺣﻮزه رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ ،اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام اﯾﺠﺎد ﺻﻔﺤﻪ وﯾﮋه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ

ﺑﻪ ﺗﮏﺗﮏ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪاﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺎوی اﯾﻦ اﺟﺎزه را ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺤﺘﻮا در ﭼﻬﺎرﭼﻮب
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺸﻮر ﺑﭙﺮدازﻧﺪ«.
او اﻓﺰود» :ﻣﻮرد ﺑﻌﺪی ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻣﺤﺘﻮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ از ﻣﺤﺘﻮای ﻏﯿﺮ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ .اﻣﮑﺎن ﺑﻌﺪی اﻣﮑﺎن ﮔﺰارشدﻫﯽ وﯾﮋه اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﮔﺮ ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﺷﮑﺎﯾﺎت اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﮑﺎن ﮔﺰارشدﻫﯽ ﻓﻮری
ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد«.
رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺗﺮا ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد» :در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺑﺴﺘﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﯾﻞ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻔﺎف و ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ .اﻗﺪام ﺑﻌﺪی وﻇﯿﻔﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ
ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﺳﻮاد رﺳﺎﻧﻪای ﺑﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻓﺮاد اﺳﺖ.

ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎﺗﺮا ﺑﺎ ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺸﻮر

در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺳﯿﺪ اﺣﺴﺎن ﻗﺎﺿﯽزاده ﻫﺎﺷﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن اﻗﺪاﻣﺎت و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎﺗﺮا و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ» :ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺑﺮای آن ﻗﺎﻧﻮن
دارﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺖ؛ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص دارﯾﻢ ﮐﻪ
ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﯾﺎم اﺳﺖ«.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮐﺸﻮر اﻓﺰود» :ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری«؛ اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ۵
ﻋﻀﻮ دارد و ﺷﺸﻤﯿﻦ ﻋﻀﻮ آن ﯾﮏ ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن آﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﻮارد ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﻣﺒﺤﺚ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ،ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎ ،رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و اﻣﮑﺎﻧﺎت دوﻟﺘﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻗﺮار دارد«.
ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺠﻠﺲ اﻓﺰود» :ﻣﻮرد ﺑﻌﺪی اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه از ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در
ﺳﺎﺗﺮا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽﻫﺎی ﻻزم ﮐﺎرﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺳﺘﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺖ«.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

