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مروری بر تغییر رئیس سازمان صدا و سیما در سالی که گذشت

فاطمهرزاقی/اردیبهشــت ماه سالی که گذشت ،سنت حضور
 10ســاله مدیران معتمد در جایگاه ریاست رسانه ملی شکست.
پس از صادق قطبزاده که تنها یک ســال ریاست سازمان صدا
و ســیما را بر عهــده داشــت ،محمد ســرافراز یکــی از کوتاهترین
دورههــای مدیریت این ســازمان را رقم زد .ســرافراز کــه 15آبان
 1393از ســوی رهبــر معظــم انقــاب بــرای عهــده گرفتــن این
مســئولیت انتخاب شــده بود ،یک ســال و شــش ماه بعــد در22
اردیبهشت ماه سال  95جای خود را به عبدالعلی علیعسگری
داد .این در حالی بود که احکام ریاست این سازمان همواره برای
مدت 5ســال صادر میشــد و بر همین اســاس محمد هاشمی،
علی الریجانی و عزتاهلل ضرغامی رؤســای پیشین صدا و سیما
بــا تمدیــد احکامشــان ،ادوار  10ســاله حضــور در رأس مدیریت
فراگیرترینرسانهکشورراتجربهکردند.
نیمــه آبــان  93در حالــی کــه رئیــس وقــت صــدا و ســیما در
 5ســاله دوم ریاســتش ،همزمــان بــا انتخابــات ریاســت
جمهوری ســال  88و حوادث پس از آن ،با بیشترین انتقادات
از ســوی جریانهای سیاســی و تندترین شعارهای معترضان
علیــه عملکــرد خود مواجــه بود؛ قرعــه فال جانشــینی به نام
محمد ســرافراز افتاد .ســرافراز تا پیــش از آن مدیریت بخش
برون مرزی صدا و ســیما و نیز مدیریت شبکه «پرس تی وی»
را در فهرســت سوابق خود داشــت و البته پیروی نعل به نعل
شــبکه انگلیســی زبان تحــت مدیریتش از سیاســتهای کلی
ســازمان ،بویژه در پوشــش دادگاههــا و اعترافات سیاســی ،او
را از اواخر ســال  91تحــت تحریمهای اتحادیه اروپــا با ادعای
نقض حقوق شهروندان قرار داد.
امــا برخــاف همه این مســائل ،حکــم مدیریت یافتن ســرافراز
مانندهرحضورجدیددیگرینسبتبهتغییراتمثبتوکاسته
شدن از حجم انتقادات بر رسانه ملی« ،امید» ایجاد کرد،امیدی
کــه با در پیــش گرفتن سیاســتهای انقباضی ســرافراز ،تعدیل
گسترده نیروهای سازمان برای کاستن از هزینهها و تنگتر شدن
دایره روشنفکران و فرهیختگانی که اجازه حضور در برنامههای
صدا و سیما را مییافتند به کلی بر باد رفت.
در عیــن حــال ســایه ســنگین تقابلهــای سیاســی میــان
جریانهــای رقیــب بــا دولــت بــر برنامههــای ایــن رســانه و
ســوءگیریهایی که به واسطه حضور پررنگ چهرههای منتقد
دولــت در رســانه ملــی پدیــدار بــود از جملــه مســائلی بود که
عملکرد صدا و ســیما را در هجده ماهه ریاست سرافراز بیشتر
مــورد نقد قــرار داد؛وضعیتی که در گذر زمــان و به رغم تغییر
رؤسا ثبات داشت.
یکخرقعادتوچندینگمانه
ی عســگری بــه جــای ســرافراز اگــر چــه بــا
خبــر جایگزینــی علــ 
زمزمههــای مربوط به احتمال اســتعفای او خبــری غیرمترقبه
نبود؛ اما خرق عادتی بود که سبب شد گمانه زنیهای متعددی
از ســوی ناظــران سیاســی و رســانهای دربــاره چرایی ایــن تغییر
مطرح شــود؛ اگر چه برخی با شــایع کــردن گرفتاری ســرافراز به
«دیســک کمــر» ســعی کردند دلیــل اســتعفای اجبــاری او را به
ناتوانی جســمی تقلیل دهند اما بســیاری این چرایی را در ابعاد
ت وجو کردند و از همیــن رو در حدس
مختلــف عملکرد او جســ 
و گمانهــای خود به دالیلی همچــون ناتوانــی او در بازگرداندن
مخاطب از دســت رفته صدا و ســیما و نیز به خطر افتادن منافع
عدهای از مدیران این ســازمان در اثر تغییر و تحوالتی که سرافراز
در درون این ســازمان آغاز کرده بود ،اشــاره داشتند؛ اقداماتی که
به باور ســرافراز با هدف چابکسازی و افزایش کیفیت تولیدات
ایــن ســازمان انجــام میشــد ،ادغــام برخی شــبکههای ســیما
در یکدیگــر و برکنــاری صدهــا مدیــری کــه به رغم بازنشســتگی
همچنانموقعیتهایشغلیرادراختیارداشتند.
اما عالوه بر اینها دلیل دیگری نیز به گمانه زنیهای رسانهای راه
یافت .انتشــار یک تصویر از ســرافراز با مدیر بخــش برون مرزی
«پرس تی وی» که رئیس ســابق رســانه ملی در مصاحبه اواسط
بهمن ماه ســال  94خود با شبکه جام جم مســائل مربوط به آن
را ذیــل عنــوان «عملیــات روانی چند الیــه علیه صدا وســیما» و
«ضربه زدن به رسانه ملی و نظام» تفسیر کرد.
ســرافراز در ایــن مصاحبه که به نظر میرســید تنهــا دلیل انجام
آن پاسخ به مسائل مطرح شده پیرامون معاون پیشین متواری

شــدهاش بــوده اســت،گفت کــه همــکاری بــا شــهرزاد میرقلی
خــان بهعنوان فردی که بــه اتهام «خرید دوربین دید در شــب»
«ســابقه پنج ســال زندان در امریکا» را داشــته اســت بــه توصیه
نهادهــای امنیتــی و در جبــران حکــم نــاروای علیــه وی انجــام
شــد .وی ســپس مدعــی شــد کــه «عوامل یــک دســتگاه امنیتی
بــا فراخوانــدن وی و بیــان اینکه چــرا کتاب چــاپ کرده یــا چرا با
رســانهها مصاحبه کرده اســت ،از خانم میرقلیخان خواســتند
کشور را ترک کند» .ســرافراز در آن مصاحبه با رد اتهاماتی مانند
جاسوســی ،نفوذ و  ...که علیه «بازرس ویژه رئیس صدا وســیما»
مطرح شــده بود ،گفت «برجستهســازی این اتهامات در ســطح
برخی رســانهها نشــان میدهد طراحــان عملیــات روانی علیه
رســانه ملــی طــرح ویــژهای را در دســت اقــدام دارند»؛«پــروژه
ویژه ای» که در صورت وجود در نهایت در مورد شــخص سرافراز
به نتیجه رسید و به برکناری او منجر شد.
وعده تغییر ،چندماه پس از تغییر
انتصابعلیعسگریبهریاستسازمانصداوسیمامهرپایانی

بودبرحرفوحدیثها؛پیرامونمجادلهپنهانیکهگفتهمیشد
میان برخــی نهادها و رئیس ســازمان صدا و ســیما بویژه پس از
آن مصاحبه کم سابقه به وجود آمده است ،اما بر خالف انتظار،
تغییر رئیس رسانه ملی تحولی در رسم و رسوم حاکم بر رویکرد
سیاسی این سازمان نبود .حضور نامتوازن کارشناسان ،به نحوی
کــه حتی حضور معــاون وزیر امــور خارجه برای توضیــح درباره
آخرین تحوالت اجرای برجام منوط به حضور یک چهره منتقد
برجاموتبدیلبرنامهبهمناظرهشدوالبتهدرنهایتبهانصراف
معــاون وزیــر از حضــور در ســیمای ملــی انجامیــد؛ زیــرا وزارت
خارجــه مناظره یک منتقد با دیپلمات رســمی و ارشــد کشــور را
به دلیل احتمال مطرح شــدن برخی مســائل خــاف مصالح و
امنیت ملی میدانســت و شــخص عراقچی در نشســت خبری
که بهعنوان جایگزین آن برنامــه تلویزیونی برگزار کرد با گالیه از
شــانه خالی کردن صدا و ســیما از اجرای تعهد خود تصریح کرد
کــه «فکر نمیکنم در هیچ جای دنیا یک دیپلمات را در کنار یک
منتقدبنشانند».
حذف برخی چهرههای تأثیرگذار انقالب از آنتنسیما تا آنجاکه
منجر به تشــدید انتقادات مردم و گالیه دلسوزان شد نیز از دیگر
رویههای ممتدی بود که بویژه در ســال های اخیر در پیش گرفته
شــد ،رویهای که ســبب شــد بازگشــت آیتاهلل هاشــمی به آنتن
صدا و ســیما بهعنوان یکــی از چهرههای محــذوف ،آن هم پس
از رحلــت اش ،نه تنهــا از انتقادات نکاهد کــه فرصتی برای بیان
دوبارهشــان فراهــم آورد .تا آنجا که درگرماگرم مراســم تشــییع
رئیس فقیــد مجمع تشــخیص مصلحت نظام علی عســگری
ناچارشددرپاسخبهاینانتقاداتبگوید«:انتقادهارارویچشم
میگذاریم و سعی میکنیم نســبت به انتقادها ،عملکردمان را
اصالح کنیم»؛ وعدهای که بســیاری از کارشناســانعملی شــدن
آن را با توجه به مقتضیات رســوب کرده بر ساختار سازمان صدا
و ســیما امری کم احتمال ارزیابی کردند .با وجود این ،امید برای
تحقق تغییر در گســتردهترین رسانه کشور در سالی که قرار است
انتخابات مهم ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا برگزار
شود ،امیدی است که نباید از آن نومید شد.
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مأموریــت و اهــداف ســازمان صــدا و ســیما را میتــوان
در اصول متعدد قانون اساســی جمهوری اســامی ایران
جســتوجو کرد؛ اما به صورت متعیــن در دو اصل قانون
اساســی به جایگاه و مأموریت این ســازمان تصریح شده
است.
در اصــل یکصد و هفتــاد و پنجم به تأمیــن «آزادی بیان»
و «نشــر افکار با رعایت موازین اســامی و مصالح کشور»
در صدا و ســیما تصریح شــده ،همچنیــن در مورد جایگاه
ســازمانی صــدا و ســیما ،ایــن ســازمان را زیرمجموعــه
مقام معظم رهبــری میداند و میگویــد« :نصب و عزل
رئیــس ســازمان صدا و ســیمای جمهوری اســامی ایران
بــا مقــام رهبری اســت» و در مــورد نحــوه نظارت بــر این
ســازمان میگوید« :شــورایی مرکب از نماینــدگان رئیس
جمهوری ،رئیس قوه قضائیه و مجلس شــورای اســامی
(هر کدام دو نفر) بر این سازمان نظارت خواهند داشت»
و در قســمت آخر این اصل میگوید« :خط مشی و ترتیب
اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین میکند».
اصــل دیگــری که بــه صــورت متعین بــه ســازمان صدا و
ســیما تصریح دارد ،اصل  44اســت .در این اصل که نظام
اقتصــادی جمهوری اســامی ایــران را بر پایه ســه بخش
دولتــی ،تعاونی و خصوصــی تعریف میکنــد ،در بخش
دولتی در کنار صنایع بزرگ ،صنایع مادر ،معادن بزرگ،
بانکــداری و  ...از «رادیو تلویزیــون» به عنوان یکی از موارد
شــمول بخش دولتی نام میبرد کــه «به صورت مالکیت
عمومی و در اختیار دولت است».
اکنون ســازمان صــدا و ســیمای جمهوری اســامی ایران
بــا این مبنا و جایــگاه قانونی ،تنها رســانه صوتی تصویری
فراگیــر ایــران اســت .در ایــن مطلــب بنــا نــدارم در مورد
ســاختار و مأموریت صدا و سیما بنویســم چرا که در جای
خود در این مورد بســیار گفته و نوشــته شــد و بــاز هم گفته
و نوشــته خواهــد شــد اما آنچه کــه مورد بحث من اســت،
این که این ســازمان در قانون اساسی در ردیف ثروتهای
عمومی معرفی شــده و این ،به آن معنی اســت که صدا و
ســیما متعلق به همه مردم اســت .اما ســؤال مطرح این
اســت که آیا اکنون واقعاً این سازمان در اختیار همه مردم
است؟ آیا همه مردم از برنامههای آن راضی هستند؟ آیا
صدا و سیما توانست کانون آزادی بیان باشد؟
برای اینکه قضاوت غیر علمی نکنم ،از مسئولین سازمان
تقاضــا میکنــم بــا هــدف پاســخ بــه ایــن پرســشها اگــر
پژوهش علمی انجام داده ،نتایج آن را در دسترس مردم
قرار دهد و اگر انجام ندادهاند ،بررسی این پرسشها را در
دستور کار خود قرار دهد.
جامعــه ایــران در عیــن وحــدت و انســجام در اصــول و
ارزشهای اعتقادی و ملی از لحاظ سلیقه و سبک زندگی
دارای دیدگاههای مختلف اســت ،ایران بزرگ ،گلســتان
اقوام مختلف اســت ،در کنار اکثریت شــیعه ،مســلمانان
اهل سنت و اقلیتهای دینی هم در این مرز و بوم زندگی
میکننــد ،انقــاب اســامی آزادی احزاب و برخــورداری
از حــق انتخــاب را بــه ایــن ملــت وعــده داد و تضــارب آرا
و عقایــد و فراهــم شــدن شــرایط الزم بــرای مشــارکت و
انتخــاب اصلــح نیازمنــد رســانه اســت و صدا و ســیما که
رســانه ملی نام گرفت ،در این راســتا مســؤلیت ســنگینی
دارد؛ بویــژه در ماههــای پیــش رو که در آســتانه انتخابات
ریاســت جمهوری دوازدهم و شــوراهای شــهری و روستا
قرار داریم.
البتــه دوره کوتاه مدیریــت جناب علی عســگری حاکی از
ســعه صدر و تــاش در جهت ارائــه تصویر بهتــری از این
ســازمان اســت که جای قدردانــی دارد اما برای نشــاندن
مــردم پــای این رســانه فراگیر نیازمند شــرح صدر بیشــتر
و فراگیری بیشــتری هســتیم که در ادامه مدیریت ایشــان
برای تحقق این انتظار ملی آرزوی توفیق دارم.
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