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از .  ايران براي داوري به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده شده است1380     راديو ـ  اليحه بودجه سال 
جمله نقاط مورد اختالف در اين اليحه ـ آه بحث هاي فراواني را برانگيخته است ـ آاهش بودجه صدا و سيماي 

. تي ايران، همچنين اختصاص مبلغي به فعاليت احزاب سياسي، و نيز استاني شدن بودجه بعضي نهادها استدول
افزايش زمان پخش آگهي هاي : رضا زواره اي، عضو حقوقدان شوراي نگهبان در اين رابطه گفته است آه

اطالعات رساني اين نهاد بازرگاني از راديو و تلويزيون، به منظور تامين بخشي از بودجه آن براي رسالت 
وي در باره مغايرت اليحه بودجه با قانون . زيان آور است؛ از همين رو مغاير با شرع اسالم شمرده مي شود

 . اساسي نيز داليل ديگري را عنوان آرده است
جاد      مينا بهارمست ـ آقاي زواره اي از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان گفته است آه در قانون اساسي، اي

به نظر ايشان، تشويق مردم به . محيط مناسب براي رشد فضايل اخالقي، از جمله وظايف صدا و سيما است
 .مصرف گرايي و تجمل گرايي از طريق افزايش آگهي هاي تبليغاتي با اين اصل قانون اساسي مغايرت دارد

رم؛ شايد آمكي باشد به بحثي آه در      تهراني ـ اجازه بدهيد من از تجربه خودم در عرصه جهاني مثالي بياو
زماني آه من در جمهوري توده اي چين در راديو آار مي آردم، در آنجا . شرايط آنوني در ايران درگرفته است

در مورد مساله رشد صنعتي و چگونگي ساختمان آشور، دو نوع برداشت از موضوع توليد و توسعه صنعتي 
ال بردن آيفيت آاال و تبليغ براي مردم از طريق آگهي، نوعي مصرف عده اي معتقد بودند آه با. وجود داشت

بايد بر اساس رشد : اين ها معتقد بودند آه. گرايي غربي است و به همين دليل هم عملي ضد انقالبي است
ما : نظريه ديگري بر اين باور بود آه. آشاورزي و تكيه به نوع زندگي سنتي خودمان به حياتمان ادامه بدهيم

سوسياليسم هم به مفهوم بدترشدن وضع توليد .  يك جدال و رقابت جهاني در رابطه با توليد و مصرف هستيمدر
مردم . و بدتر شدن آيفيت توليدات و پائين آمدن رشد توليد صنعتي و آاهش سطح زندگي و درآمد مردم نيست

 . انقالب آرده اند آه زندگي بهتري داشته باشند
قالب فرهنگي چين، آخرين تالِش آن بخش از نيروهاي چيني بود آه تنزه طلبي و      به بياني ديگر ان

اين جريان پس از يك دوران . خشك انديشي مذهب گونه  نظري را ـ از سوسياليسم ـ به مرحله اجرا گذاشته  بودند
هبرانش آشورهايي نظير بلغارستان و ديگر آشورهاي بلوك شرق هم آه ر. خشونت، آارش به شكست انجاميد

در سايه ايدئولوژي، ايدئولوژي هاي بسته و سياست هاي سرآوبگرانه انقالبي حكم مي راندند، سرنوشت بهتري 
روزگاري در چين، انقالبيون در جريان انقالب فرهنگي با شكستن آئينه ها و آرايشگاه ها ـ آه . از چين نداشتند

نان و مردان را يك شكل تعيين آرده بودند؛ به اين آن را يك تجمل بورژوايي مي دانستند ـ مدل آرايش سر ز
. درست مثل اين آه آاسه اي را روي سر بگذارند و دورش را قيچي آنند. صورت آه فقط دور سر را خلوت آنند

 . اين شيوه باعث تنفر جامعه بود
      بهارمست ـ پس به اين ترتيب، شما به ضرورت آگهي هاي تبليغاتي معتقديد؟ 

ني ـ بگومگوهايي آه امروز در عرصه اقتصاد و سياست در جمهوري اسالمي، بر سر چگونگي تنظيم      تهرا
.  درگرفته است، نشان دهنده نوعي اختالف نظر در ديدگاه هاي دو جناح است1380بودجه آشور در سال 

 و تلويزيون، از اصالح طلبان خواهان برقراري نوعي عدالت در تقسيم بودجه هستند؛ به اين ترتيب آه راديو
طريق پخش آگهي و با افزايش ساعات پخش آگهي هاي تجاري، مساله آسر بودجه را حل آند؛ تا شايد از اين 

يكي از زيان هاي دولتي آردن، مطلق بودجه . راه صدها ميليارد ريال در آل بودجه آشور صرفه جويي شود
 نهادها مجبورند فقط بر اساس خواست حكومتيان وسائل ارتباط جمعي و ساير نهادهاي عمومي اين است آه اين

 .آار آنند آه اين  خود نوعي ديكتاتوري و دستكاري در عرصه اطالعات و خبر رساني به مردم و ارزش هاست
 .     بهارمست ـ ولي به هر صورت چنين اصلي در قانون اساسي جمهوري اسالمي وجود دارد

از تبليغات .  توسعه و توليد آاالهاي صنعتي، نياز به تبليغ و آگهي دارد     تهراني ـ من اعتقادم بر اين است آه
برخالف نظر آقاي زواره اي آه چنين آاري را براي تامين بودجه نهادهاي عمومي و وسائل . هم گريزي نيست

 قانون اگر هم زماني بر اساس ديد مطلق گرايي،. ارتباط جمعي، مغاير با قانون اساسي و قوانين شرع مي شناسد
اساسي مصوبه هايي داشته آه مانع توسعه سياسي بوده، در شرايط آنوني و پس از گذشت بيش از دو دهه از 

 2هدف اصالح طلبان و . انقالب، اين قوانين بايد مطابق با پيشرفت و توسعه صنعتي آشور تنطيم شود
به همين . ي و صنعتي قدم بردارندخردادي ها اين است آه با عقالني آردن دين ساالري، در راه توسعه سياس



جهت هم تصويب قوانين را طوري طلب مي آنند آه توازن در بودجه برقرار باشد، يا به قول خودشان عدالت 
جامعه نمي تواند با اين شيوه از اين . برقرار شود، تا به ساير شاخه هاي جامعه منجمله توليد صنعتي آمك شود

اين است آه برخي از نمايندگان جناح محافظه آار، با . آن گير آرده، خارج شودبن بستي آه از لحاظ اقتصادي در 
 .آشاندن موضوع بودجه به عرصه مجلس و مساله آيفيت تصويب بودجه، اين موضوع را عنوان آرده اند
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