
ش�هروند| می گویند تا س��ال ها پ��ژوی 405 
داش��ته و اکثر اوقات خ��ودش رانندگی می کرده 
است. گویا تا همین اواخر هم در خانه ای اجاره ای 
ساکن بوده و همه اینها در کنار هم باعث می شود 
تا کس��انی که او را می شناس��ند بگویند سالمت 
مالی محمد س��رافراز دلیل آن است که سال ها در 
کسوت مدیر در س��ازمان صداوسیما باقی مانده و 
حاال ریاست بزرگترین سازمان رسانه ای کشور را 

عهده دار شده است. 
محمد س��رافراز جانش��ین ع��زت اهلل ضرغامی 
در ص��دا و س��یمای جمهوری اس��المی،  ش��اید 
ب��رای خیلی ها ن��ام آش��نایی نباش��د. او دکتری 
علوم سیاسی از دانش��گاه بیروت دارد و به 2 زبان 
انگلیسی و عربی مسلط اس��ت و تا پیش از آن که 
به ریاست این س��ازمان برس��د، مدیر شبکه های 
پرس تی وی، هیسپان تی وی، معاونت برون مرزی 
صداوس��یما و عضو ش��ورایعالی فض��ای مجازی 
را برعه��ده داش��ت و در کارنام��ه اش طراح��ی و 
راه اندازی ش��بکه های العالم به زبان عربی، پرس 
 تی وی به زبان انگلیسی و ش��بکه اسپانیولی زبان

 هیس��پان تی وی و همچنین شبکه فیلم و سریال 
آی فیلم به زبان های عربی و انگلیسی را ثبت کرده 

است. 
 با ای��ن حال آنچ��ه در دوران مدیریت ضرغامی 

بیش��تر مطرح ش��د، افتتاح ش��بکه های متعدد 
تلویزیونی داخلی و برون مرزی بود. اگر الریجانی 
پس از سال ها توانست طلسم 2 شبکه تلویزیونی 
را بش��کند و ش��بکه 3 را به نام جوان افتتاح کند و 
بعد هم کار به ش��بکه 4 برای فرهیختگان رسید 
و ش��بکه های دیگری مثل خبر ه��م بعدها اضافه 
شد. اما در دوران مدیریت ضرغامی هر روز می شد 

خبر افتتاح ش��بکه رادیویی و تلویزیونی جدیدی 
را شنید. به طوری که س��یمای جمهوری اسالمی 
ایران حاال 22 شبکه ملی، ۱0 شبکه بین المللی و 
34 ش��بکه محلی دارد. اما این تحول را باید با نگاه 
به 2 موضوع در نظر گرفت. اول آن که گس��ترش 
روز افزون ش��بکه های ماه��واره ای و ضریب نفوذ 
باالی آن در میان برخ��ی از خانواده ها و برنامه ها 

و س��ریال های پرمخاطب آن ها، ضرورت تأسیس 
ش��بکه های جدید و با محتوای رس��انه  ای متنوع 
را از سوی تصمیم گیران رس��انه ای نظام به وجود 
آورد. دوم آن که تعدد شبکه ها درحالی رخ داد که 
هزینه های سرسام آور صداوسیما کار را به کسری 
بودجه  ه��ای کالن رس��اند به طوری ک��ه با وجود 
بودجه  ه��زار میلی��اردی این س��ازمان در بودجه 
س��االنه کش��ور و درآمدهای میلیاردی تبلیغات 
تلویزیون��ی ام��ا کمب��ود منابع مال��ی ترجیع بند 

همیشه مدیران صداوسیما در سال های اخیر بود.
یک منبع آگاه در صداوس��یما در مورد سرافراز 
به »ش��هروند« می گوید: او مدیری س��الم، خوب و 
متدین اس��ت که از نظر مالی پرونده روشنی دارد. 
البت��ه او در مورد ش��یوه مدیریت��ی رئیس جدید 
صداوس��یما تأکید می کند که س��رافراز نسبت به 
ضرغامی بیشتر عملگرا است و مدیریت در صحنه 
دارد، در واقع ش��یوه مدیریتی او تمرکزگرا است و 
به خوبی از عهده مدیریت ش��بکه هایی بر آمد که 
مس��ئولیتش با او بود. همچنی��ن گمانه زنی ها از 
این حکایت می کن��د که در چارچ��وب تغییرات 
مدیری��ت این س��ازمان، علی اصغ��ر غالمرضایی 
معاون آموزشی و پژوهش��ی صداوسیما به سمت 
معاونت س��یما )مهمترین معاونت این س��ازمان( 

منصوب شود. 

روی خط خبر

ادامه از صفحه یک

خبر
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الریجانی: مذاکرات پیشرفت داشته و 
فرصت مناسبی است که مسأله هسته ای 

حل شود
رئیس مجلس گفت: حل مسأله هسته ای در سایر 

موضوعات منطقه ای اثرگذار است.
عل��ی الریجانی عصر ش��نبه در آیین گش��ایش 
بیستمین نمایش��گاه مطبوعات و خبرگزاری ها که 
در مصالی تهران برگزار ش��د، با بی��ان این مطلب 
اظهار کرد: در مس��أله هس��ته ای راهی که دولت و 
۱+5 دنبال می کنند، عقالیی است؛ این که از طریق 
مذاکره جدی می خواهند به توافق برسند.وی ادامه 
داد: جمهوری اسالمی ایران قبول دارد که به سمت 
سالح هسته ای نمی رود و به روش��نی این مسأله را 
بیان کرده که فتوای مقام معظم رهبری باالتر از همه 
است و ۱+5 باید به آن توجه جدی کند چرا که فتوای 
مقام معظم رهبری از هر قانونی باالتر اس��ت و برای 
سایر دولت ها هم مطاع است. رئیس قوه مقننه اضافه 
کرد: مذاکرات مقداری پیش��رفت کرده و اهداف دو 
طرف به هم نزدیک شده است و فرصت خوبی است 

که این مسأله حل شود.

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه: مقابله 
با فتنه برای انتقام گیری نیست

دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اظهار کرد: مقابله 
با فتنه ب��رای انتقام گیری نیس��ت، آقایان خاتمی، 
کروبی و موسوی سال ها در نظام زحمت کشیدند، 
به هیچ کدام از ش��خص آنها، احساس شخصی بدی 
نداریم.به گزارش تس��نیم، محمدجواد الریجانی با 
اشاره به این که مس��أله انتقام گیری نیست، تأکید 
کرد: این جهات از فتنه باید روش��ن بش��ود. در این 
میدان مس��ابقه قواعدی هس��ت که ب��دون قاعده 
نمی تواند باش��د. قواعد این مس��ابقه همان طور که 
رئیس جمهوری محترم فرمودند قواعد بازی سیاسی 

است. یعنی ما علیه نظام نباید کار کنیم.

سوق دهندگان کشور به سمت بحران 
»خط قرمز« شورای نگهبان هستند 

سخنگوی ش��ورای نگهبان گفت: اشخاصی که 
مصلحت نظام و اقتضائات مربوط به امنیت کشور را 
رعایت نکرده و امنیت کش��ور را به خطر انداختند و 
ما را به سمت بحران های خطرناکی سوق دادند خط 

قرمز شورای نگهبان شامل آنها خواهد شد.
به گزارش ف��ارس، نجات اهلل ابراهیمی��ان با بیان 
این مطلب اظهار کرد: براساس نوع رفتار ها و میزان 
مداخالت فرد در اغتشاشات حس��ب مورد و در هر 
پرونده معین می ش��ود. کس��ی ممکن است صرفاً 
عکس��ش در تجمعی افتاده باش��د، اما فرد دیگری 
تئوریسین جریان باش��د. آن که در تجمعی شرکت 
کرده اس��ت با تئوریسین و کسی که مبانی یک فکر 
را طراح��ی کرده اس��ت متفاوت اس��ت، به هرحال 
امانت های بزرگ را علی القاعده باید بدهیم به کسی 

که صالحیت دارد.

واکنشهابهنامهآیتاهللحائریشیرازی

مطهری و زیباکالم نامه نوشتند
علی مطهری در پاس��خ ب��ه نامه اخی��ر آیت اهلل 
حائری ش��یرازی با تأکی��د بر لزوم پذی��رش برخی 
اشتباهات در حوادث بعد از انتخابات 88، برخی از این 
اشتباهات را زمینه ساز این حوادث دانست و گفت: 
اگر عدالت و انصاف حاکم باشد هرکس به حق خود 
می رسد در حالی  که اگر لجاجت و خودخواهی حاکم 
باشد این موضوع به یک غده چرکین برای جمهوری 

اسالمی تبدیل خواهد شد.
به گزارش ایسنا، در بخشی از این نامه آمده است: 
پس از انتخابات  س��ال 88 به دلیل نوع رفتار یکی از 
کاندیداها از چندماه قبل خصوصا رفتارش در مناظره 
کذایی و نیز نوع اع��الم نتیجه انتخابات و همچنین 
ادعای پیروزی کاندیدای دیگ��ر، عده قابل توجهی 
از مردم اعتقاد ب��ه تقلب پیدا کردن��د و اعتراضاتی 
صورت گرفت. م��ا به جای آن که ای��ن آتش را مهار 
کنیم و درجه هیجان طبیع��ی برآمده از رقابت های 
انتخاباتی را پایین بیاوریم، برای پیروز انتخابات جشن 
ملی گرفتیم و در آن جشن کاندیدای پیروز حضور 
پیدا کرد و سخنان تحریک آمیز به زبان آورد. گویی 
برنامه ای بود برای آن که معترضان تحریک شوند. روز 
بعد مردم معترض برای پاسخگویی به آن جشن ملی 
به طور طبیعی و بدون آن که دستوری دریافت کرده 
باشند، حضور پیدا کردند. همچنین، صادق زیباکالم، 
اس��تاد دانش��گاه هم در بخش��ی از نامه خود آورده 
است:   جنابعالی می فرمایید که چون در راهپیمایی 
اعتراضی  سال 88، خطر سوءاستفاده دشمنان بوده، 
لذا از همان ابتدا معترضان نباید به  سمت آن شیوه 
برای بیان اعتراضاتش��ان می رفتن��د. فرض بگیریم 
که عناصر نف��وذی از آن راهپیمایی سوءاس��تفاده 
نمی توانستند بکنند و به قول شما جامعه ما هم مثل 
جوامع پاریس یا لندن می بود، آیا در آن صورت از نظر 
جنابعالی آن راهپیمایی درست می بود؟ تبعات نظریه 
»عق��ل اجتماعی« به عنوان ش��اخص تعیین کننده 
درستی یا نادرستی کنش های سیاسی، معلوم نیست 
به کجا ختم خواهد ش��د.آیت اهلل حائری ش��یرازی 
در قس��متی از نامه اش به علی مطهری نوشته بود: 
از دعوت مردم به تظاهراِت اعت��راض به تقلب دفاع 
نکنید. درست نیست فقط به دلیل این که ناظر نهایی 
انتخابات تمایل خود را به یک ط��رف در جایی ابراز 
کرده باش��د، راه های قانونی کشف خالف را مسدود 
بدانیم و برای گشایش مداربسته، پای مردم را به میان 
بکشیم.مسئله ای که باید با حضور کارشناسان حل 
شود وقتی به مردم واگذار شود مصیبت بار خواهد بود. 
مگر غیر از این است که اختالف شیعه و سنی که  باید 
در جلسه علما مطرح شود، وقتی به مردم سپرده شد، 

کشتار بی رحمانه تکفیری ها را به دنبال دارد؟ 

سیدمحمدخاتمی:

 سال 84 اشتباه کردیم
 اما در سال 92 حرکتمان تکامل یافت

رئیس دولت اصالحات با تأکید بر ضرورت و نیاز 
جامعه به باز بودن فضای نقد تأکید کرد که یکی از 
مهم ترین محورهای اصالح طلبی، نقد دایم اس��ت 
چون م��ا معتقد به کمال تدریجی جامعه و انس��ان 
هستیم. به گزارش ایلنا، حجت االسالم سید محمد 
خاتمی، رئیس جمهوری پیشین کش��ورمان، روز 
گذشته در دیدار جمعی از جوانان حزب اعتماد ملی 
با گرامیداشت یاد و خاطره ساالر شهیدان، حضرت 
امام حسین)ع( و یاران باوفای ایشان و نهضت بزرگ 
و تاریخ ساز عاشورا پس از ش��نیدن نقد ها و نظرات 
جوان��ان اعتماد ملی س��خن می گفت، ب��ا پذیرش 
اشتباهات بیان کرد: شاید یکی از بارز ترین اشتباهات 
ما از   همان انتخابات 84 بود. اصل قضیه قابل قبول 
است اما این که مصداق آن اشتباهات چه اتفاقی و چه 
کسی بود و چرا اینطور شد، قابل بحث است. در مورد 
میزان سهم هر کدام از ما که موثر در این اشتباهات 
بودیم، ممکن است اختالف نظر وجود داشته باشد 
اما به هرحال اش��تباه ها وجود داشتند. تجربه ای که 
در سال ۹2 داش��تیم و نتیجه ای که گرفتیم، نشانه 
تکامل حرکت است و ش��اید اگر این روش و رویکرد 
را در چند دوره قبل داشتیم، وضع ما به گونه دیگری 
بود. البته نقدهای دیگری هم می توان وارد کرد. وی 
یکی از کارهایی را که بای��د جوانان انجام دهند نگاه 
به گذشته خواند و یادآور شد: البته همواره گفته ام، 
به دوس��تانی هم که در حاکمیت هس��تند، عرض 
کرده ام که ماندن در گذشته خس��ارت های بسیار 
فراوانی دارد. می توان گذش��ته را مطالع��ه کرد و از 
آن درس گرفت اما باید نگاه به آینده داش��ت. وی با 
تأکید بر ضرورت نگاه به آینده و نقد گذش��ته افزود: 
گفته می شود که باید اصالحات و جریان های دیگر 
را نقد کرد؛ این حرف درستی است اما آیا فضای نقد 
کامل وجود دارد؟ در جایی که جریانی اش��تباهاتی 
هم مرتکب شده اما مظلوم واقع ش��ده است و انواع 
و اقسام اتهامات بر آن باقی اس��ت، آیا وارد شدن در 
این میدان و این که خود آنها نیز شروع به خرده گیری 
و نقد کنند، به نفع فضای ناسالمی که در جامعه ما 

وجود دارد، نخواهد بود؟
مهمترینامربهمعروفونهیازمنکر،نقد

کردنحکومتاست
رئیس جمهوری پیشین ایران در ادامه این دیدار 
تأکید کرد: امروز مسأله امر به معروف و نهی از منکر 
مهم اس��ت. مهم ترین امر به معروف و نهی از منکر، 
نقد کردن حکومت و حاکمیت اس��ت. امام حسین 
قیامش را امر به معروف و نهی از منکر می داند. حتما 
در زمان امام حسین هم کسانی شراب می خوردند 
و کسانی بدحجاب بودند و کسانی جوانی می کردند 
ولی امام حس��ین می گوید که جامعه باید نظامش 
عادالنه باش��د. دفاع از عدالت و اخالق مهم ترین امر 

به معروف است. 
اعتدالروشاستواصالحاتیکگفتمان

خاتمی در پاسخ به پرسش��ی درباره نسبت میان 
اصالح و اعت��دال اظهار کرد: اعتدال روش اس��ت و 
اصالحات یک گفتمان است.  گفتمان ریشه دار در 
تاریخ و رو به آینده اس��ت. در درون اصالحات مثل 
همه جا ممکن اس��ت تندروی و کن��دروی وجود 
داشته باشد.  اتفاقا رویکرد غالب ما هم اعتدال گرایی 
اس��ت و قبول واقعیت ها و با واقعیت ها کنار آمدن، 
ولی تفاهم کردن ب��رای این که واقعی��ت بد عوض 
شود و واقعیت خوب جایگزین شود. اعتدال و روش 
اعتدالی، روش درستی است و باید هم باشد. تندروی 
و افراط از س��وی هرکس که باشد بد است. افراط به 

ویرانی می انجامد. 

انصاف هم خوب چیزی است
 با این حال دولت دست به کار مهمی زد و افزایش 
قیمت مرحل��ه دوم حامل های انرژی را به س��فره 
واقعی م��ردم برد و این تعداد از م��ردم بدون بیمه را 
بیمه کرد و یکی از مهم ترین شاخص های بهداشتی 
و درمانی کش��ور را ارتقا داد. در ادامه درصدد اجرای 
نظارت های موثرتر بر اعمال فعاالن این بخش برآمده 
است و اگر این برنامه هم با همکاری مردم مواجه شود 
انتظار م��ی رود که دس��تاوردهای آن کمتر از موارد 
قبلی نباش��د. از همه مهم تر این که وزارت بهداشت 
درصدد خالی کردن جیب فعاالن این بخش نیست 
و حسادتی به آنان ندارد و نمی خواهد مردم را در برابر 
پزشکان و س��ایر فعاالن حوزه درمان قرار دهد بلکه 
می خواهد این رشته موردنیاز جامعه را هرچه بیشتر 
س��ودآور کند و تعارضی میان ارایه خدمات خوب و 

کارآمد با افزایش درآمد شاغالن این رشته نمی بیند.
در برابر هم��ه این اقدامات که س��ود آن به جیب 
همین مردم و نظ��ام می رود و موج��ب تقویت آن 
و رضایتمندی مردم می ش��ود نیروهای اصولگرا و 
رسانه های آنان چه سیاستی را در پیش گرفته اند؟ 
در بهترین حالت سکوت کرده اند و شاید خیلی هم 
بدشان نیاید که دوره گذش��ته برگردد. دوره ای که 
بخش مهمی از ثروت کش��ور به جای آن که صرف 
تولید و خدمات درمانی و بهداش��تی و دارویی شود 
برای واردات صوری و غیرضرور عده ای خاص صرف 
ش��د و خدا می داند که چه جیب هایی که در جریان 
این تحریم ها پر نشد. و جالب این است که آنان تمام 
توجه خود را بر مخالفت با مسأله ای متمرکز کرده اند 
که اگر حل نشود مجددا باید شاهد همان مشکالت 
گذش��ته باش��یم. واقعا اگ��ر اندکی انص��اف وجود 
می داشت چنین برخورد نامتوازنی را با دو عملکرد 

کامال مغایر هم انجام می دادند؟

حضرت آیت اهلل خامنه ای ط��ی حکمی با تقدیر 
از تالش های خس��تگی ناپذیر و دلسوزانه مهندس 
ع��زت اهلل ضرغامی، آق��ای محّمد س��رافراز را برای 
یک دوره 5 ساله به ریاست س��ازمان صداوسیمای 

جمهوری اسالمی ایران منصوب کردند. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی رهبر معظم انقالب 
اس��المی، حضرت آیت اهلل خامن��ه ای در این حکم 
با اشاره به مسئولیت تاریخی رس��انه ملی در حفظ 
و ارتقای اس��تقالل فرهنگی و هوی��ت انقالب ایران 
اسالمی تأکید کردند: سازمان صداوسیما با مأموریت 
خطیر »هدایت و مدیریت فرهن��گ و افکار عمومی 
جامعه« به مثابه دانشگاه عمومی، وظیفه گسترش 
دین، اخالق، امید و آگاهی و ترویج س��بک زندگی 
اسالمی - ایرانی در میان آحاد ملّت را برعهده داشته 
و به عنوان موتور محرک و مش��وق پیشرفت کشور، 
وظیفه پشتیبانی رسانه ای همه جانبه و مبتکرانه در 
امر بسیج عمومی ملّت و نیز کمک به مدیریت های 
اجرایی در جهت تأمین اهداف و اجرای سیاست های 
کالن نظام و تحقق سند چشم انداز کشور را بر دوش 

دارد.
متن حکم رهبر معظم انقالب اسالمی به این شرح 

است: 
بسم اهلل الرحمن الرحیم

جناب آقای محّمد سرافراز دام توفیقه
با پایان یافتن دوره مسئولیت جناب آقای مهندس 
س��ّیدعزت اهلل ضرغامی ک��ه با تالش و کوشش��ی 

خس��تگی ناپذیر و دلس��وزانه و مبتکرانه همراه بود، 
جنابعالی را با توجه به صالحیت هایی که بحمداهلل 
از آن برخورداری��د و ب��ا آگاه��ی از تجرب��ه طوالنی 
مدیریتی تان در رسانه ملّی و آشنایی های گسترده تان 
با این مجموعه بزرگ و مهّم برای یک دوره 5 ساله به 
 ریاست سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران 

منصوب  می کنم.
سازمان صداوس��یما با مأموریت خطیر »هدایت 

و مدیریت فرهن��گ و افکار عمومی جامعه« به مثابه 
دانش��گاه عمومی، با تکیه بر فعالیت ها و برنامه های 
حرفه ای پیشرفته و عمیق رسانه ای، وظیفه گسترش 
دین و اخالق و امید و آگاهی و ترویج س��بک زندگی 
اس��المی - ایرانی در میان آحاد ملّت را برعهده دارد. 
مسئولیت تاریخی رسانه ملّی در مقطع کنونی، حفظ 
و ارتقای اس��تقالل فرهنگی و هوی��ت انقالب ایران 
اس��المی اس��ت. »عزم ملّی و ابتهاج معنوی و نشاط 

انقالبی« آحاد جامعه در مس��یر اه��داف بلند نظام 
اس��المی، در گرو آگاهی و معرفت عمیق و گسترده 
عمومی و نیازمند پیوند با سرچشمه های تولید فکر 
ناب دینی و خیل دلبس��تگان فرهیخته و پرانگیزه 
انقالب اسالمی است. سازمان صداوسیما همچنین 
به عنوان موتور محرک و مش��وق پیش��رفت کشور، 
وظیفه پشتیبانی رسانه ای همه جانبه و مبتکرانه در 
امر بسیج عمومی ملّت و نیز کمک به مدیریت های 
اجرایی در جهت تأمین اهداف و اجرای سیاست های 
کالن نظام و تحقق سند چشم انداز کشور را بر دوش 
دارد. اهّم راهبردهایی که انش��اءاهلل خواهد توانست 
رس��انه ملّی را در اجرای این مسئولیت بزرگ یاری 

رساند، به پیوست ابالغ می شود.
در پای��ان الزم می دان��م از جن��اب آقای مهندس 
ضرغامی و همکاران ایشان که توانستند رسانه ملّی 
را در دوره مس��ئولیت خود به پیشرفتی چشمگیر 
برسانند که بتواند در عرصه های گوناگون سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی نقشی موثر ایفاء کند، صمیمانه 

تشکر کنم.
از درگاه خداوند منان توفیق جنابعالی را که مفتخر 
به انتساب به خانواده شهیدان معّزز انقالب اسالمی 
می باشید در انجام این مأموریت خطیر و حساس با 
تکیه بر عنایات الهی خواستارم و برای شما و همکاران 

محترمتان دعا  می کنم.
سّیدعلی خامنه ای
۱5 آبان ۱3۹3

باحکمرهبرمعظمانقالبآقایمحمدسرافرازبهریاستسازمانصداوسیمامنصوبشد؛

مسئولیت تاریخی رسانه ملی حفظ و ارتقای استقالل فرهنگی و هویت انقالب ایران اسالمی است

صداوسیما در مسیري تازه

س�پندآرند| ع��زت اهلل ضرغامی رئیس س��ابق 
سازمان صداوسیما جای خود را به محمد سرافراز داد. 
مهم ترین سوالی که در این میان مطرح می شود این 
است که آیا با تغییر مدیریت این سازمان، تغییری در 
رویکرد بزرگترین رسانه کشور ایجاد می شود یا خیر؟ 
احمد پورنجاتی نماینده مجلس ششم که خودش در 
دوران ریاست علی الریجانی بر صداوسیما، قائم مقام 
او و معاونت س��یما بود، معتقد اس��ت  ف��ارغ از آن که 
رئیس جدید صداوسیما از جناح اصولگرایان انتخاب 
شده اس��ت، اما نمی توان در مورد مواضع سیاسی اش 
چندان اظهارنظر کرد. با این حال پورنجاتی مهم ترین 
آزمون پیش روی سرافراز را در این می داند که تکلیف 

صداوسیما را با افکارعمومی مشخص کند. 
*ش�مادردورهایدرصداوس�یماسمتمعاونت
داش�تیدوآندورهس�رافرازرئی�سجدی�د
صداوس�یماه�مدرس�ازمانحض�ورداش�ت،
ش�یوهورویک�رداودرصداوس�یماراچط�ور

ارزیابیمیکنید؟
ایش��ان از کارکنان صداوسیما هس��تند. من  سال 
73 که در صداوس��یما بودم ایش��ان ه��م در آن دوره 
در صداوس��یما حضور داشت. آقای س��رافراز ابتدا در 
صداوسیما بود، بعد به روزنامه رس��الت رفت و بعد با 
آمدن آقای الریجانی به صداوس��یما ایشان دوباره به 
سازمان برگشت. من به عنوان یکی از معاونان سازمان با 
ایشان ارتباط مستقیم داشتم و شاهد عملکرد او بودم. 
از دو منظر می ت��وان رویکرد او را بررس��ی کرد؛ یکی 
این که آقای سرافراز به عنوان یک شخص با نوع نگرش 
و سلیقه سیاسی چگونه عمل می کند، یک بخش دیگر 
هم شیوه مدیریت ایشان است که صرف نظر از سلیقه 

سیاسی چه شیوه ای را دنبال می کند.
*ازنظ�رسیاس�یاگ�ربخواهیدابت�دابگویید،
خاس�تگاهجناح�یاوبهک�دامطیفسیاس�ی

برمیگردد؟
از نظر جریان سیاسی به  هر حال باید گفت که آقای 
سرافراز از افرادی اس��ت که به طور مشخص به جناح 
سیاسی راس��ت و اصولگرا وابسته اس��ت. اما خب در 
این س��ال ها در حوزه ای فعالیت می کرد که کمتر به 
چشم می آمد. واقعیت این است که به جز دوره ای که 
او در روزنامه رسالت بود، دیگر نمی توان خط سیاسی 

دیگر، یا موضع گیری خاصی در مورد مسائل سیاسی 
از او دید. در این سال ها هم هیچ موضعی در سیاست 
داخلی از او ندیدیم. برخالف بقیه نیروهای جناح راست 
که کنشگری سیاسی فعالی دارند. آقای سرافراز هیچ 
کنشگری سیاسی خاصی نداشته است، بنابراین در 
حال حاضر نمی توان گفت که او چه رویکرد سیاسی را 
در مدیریت صداوسیما دنبال می کند. مثال آیا می توان 
گفت ک��ه او به اصولگراهای تندرو نزدیک اس��ت؟ نه 
نمی توان گفت. آیا می توان گفت که به آقای محبیان 
که ایشان هم در روزنامه رسالت بودند نزدیک است؟ 
واقعیت این است که نمی توان در مورد موضع دقیق 

سیاسی او در جناح راست اظهارنظر کرد.
*ازنظرعملکردمدیریت�یوانتخاباوبهعنوان

ریاستصداوسیماچطور؟
مهم این است که یک انتخاب انجام شده است. اگر 
بخواهیم منصفانه به این انتخاب نگاه کنیم باید بگوییم 
که این انتخاب یک وجه مثبت دارد که یک ش��خص 
از درون صداوسیما و با پیش��ینه و تجربه طوالنی در 
حوزه های مدیریتی این س��ازمان به ریاست منصوب 
شده است. کس��ی که فارغ از نگاه سیاس��ی و فارغ از 
محتوای برنامه ها، در حوزه تحت مدیریت خودش از 
نظر حرفه ای و فنی عملکرد قابل قبولی داشته است که 

این مسأله نکته مثبت این ماجراست.

*درای�نمدتافراددیگریهمبرایاینپس�ت
دررس�انههامطرحبودند،درقیاسباآنهاچطور
فکرمیکنیدگزینهبهتریهمنسبتبهسرافراز

وجودداشت؟
از سوی دیگر بسیار خرسندم که از بین افرادی که 
برای ریاست سازمان صداوسیما مطرح بودند، ایشان 
انتخاب ش��د. نه این که حاال تصور کنیم ب��ا آمدن او 
صداوسیما به یک رسانه مستقل تبدیل می شود بلکه 
مهم این است که مدیری از بدنه صداوسیما به سمت 

ریاست  منصوب  شد.
*باچنی�ناوصافیمهمترینچال�شپیشروی

رئیسجدیدصداوسیماچیست؟
نکته ای که باید در نظر گرفت این اس��ت که به نظر 
من مهم تری��ن آزمونی که پیش روی آقای س��رافراز 
به عنوان ریاست صداوسیما قرار دارد این است که آیا 
صداوسیما می خواهد با اکثریت افکارعمومی رقابت 
کند یا تصمیم دارد در راس��تای اهداف افکارعمومی 
باشد. مهم ترین اش��کال به صداوسیما همواره در این 
سال ها این بوده که به عنوان رقیب افکارعمومی بوده 
است، البته این مسأله در دوره های مختلف تفاوت های 

زیاد و کمی داشته است.
*زمانیه�مکهش�مادرصداوس�یمابودید،این

رویکردوجودداشت؟

وقتی یک رسانه براساس قانون، رسانه انحصاری 
رادیویی و تلویزیونی است فرقی ندارد حتی اگر در 
اختیار اصالح طلبان هم باشد نباید در موضع رقابت 
با افکارعمومی عمل کند. این مسأله پس از تغییر و 
تحوالت در دوران ریاس��ت الریجانی آغاز شد و اوج 

آن هم در انتخابات دوم خرداد به بعد بود. 
*یعن�یچ�هتغییرات�یباعثش�دعملکرد

الریجانیدچارتحولشود؟
از  س��ال 72 که آقای الریجانی به عنوان ریاست 
صداوسیما منصوب شد تا  سال 76 بیشتر رویکرد 
عملیاتی داشت و به گسترش شبکه ها فکر می کرد، 
البته نه این که وجه سیاسی مدیریتی وجود نداشت 
اما خیلی عمده نبود اما پ��س از دوم خرداد خیلی 
بی رودربایستی به رقابت با افکارعمومی ای پرداخت 
 ک��ه آن زم��ان 20 میلی��ون رأی به آق��ای خاتمی

 داده بود.
*ودردورهضرغامیاینرویکردبهچهسمتی

رفت؟
در دوره آق��ای ضرغامی که دیگر صداوس��یما از 
ماهیت رسانه ای بیرون رفت و به ابزار عملیات روانی 

تبدیل شد. 
*فکرمیکنی�درئیسجدیدصداوس�یماچه

راهیرادرپیشمیگیرد؟
اگر آقای سرافراز بخواهد رویکردش را مشخص 
کند باید در اولین انتخاب های��ش برای معاونان آن 
را نش��ان دهد. در دوره آقای ضرغامی معاون سیما 
از بخش تندروی اصولگرایان انتخاب ش��د در دیگر 
معاونت ها و مدیران هم اوضاع به همین صورت بود 
فقط بخش معاونت برون مرزی یعنی همین آقای 
سرافراز تغییر نکرد که آن هم بیش از آن که ناشی از 
حسن مدیریت ایشان باشد، ناشی از این بود که این 

معاونت چندان در سیاست داخلی تاثیری نداشت.
به نظ��ر من آقای س��رافراز بای��د در رویکردهای 
سیاس��ی، خبر و تحلیل خبر صداوسیما بازنگری 
داشته باشد چرا که در این مدت بیش از آن که شاهد 
انتقال خبر باشیم، بیشتر شاهد تولید سفارشی خبر 
در صداوس��یما بودیم. آرزو می کنم آقای س��رافراز 
تکلیف رس��انه ملی را به عنوان رسانه ای برای همه 

مردم مشخص کند.

احمدپورنجاتیدرگفتوگوبا»شهروند«:

حرکت در راستای افکار عمومی آزمون »سرافراز« است


