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 پیشگفتار:
 

 

 

مدیران سازمان صدا و سیما شدم، تا  یگهسالگی وارد جر 21در سن  1360سال  زمانی که دراز 

از این سازمان خداحافظی کردم، دوران پر فراز و نشیبی را پشت سر  1395زمانی که در سال 

 گذاشتم.

وارد ساختمان برون مرزی شدم، فضایی  1373وقتی پس از یازده سال دوری از رسانه ملی در سال 

                       نشاط یافتم که به گفته کارکنانش به تبعیدگاه سازمان شهره بود. رادیوهای عبوس و بی

 برای همه نقاط جهان ترجمهفارسی یکسانی را متون  ،دیوهای بلوک شرقبرون مرزی به سبک را

 د.کردنمی

تصور نمی کردم بیست سال در آنجا دوام بیاورم، در این مدت اما رادیوهای برون مرزی از 

 تغییر نقش یافتند. "تولید کننده"به  "الترجمهدار"
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اق خبر، اولین شبکه تلویزیونی بدون نوار، اولین نت در سازمان، اولین نرم افزار اتاولین اینتر 

، اولین شبکه فارسی  HDشبکه خبری انگلیسی زبان در منطقه، اولین شبکه تلویزیونی با فرمت 

شبکه های اجتماعی پرمخاطب در فضای مجازی و  فیلم و سریال، اولین اپلیکیشن ها، اولین

دند. این د که در این دوران من را یاری کرهای دیگر همگی حاصل تالش همکارانی بواولین

 دانم. می سازمان ها را حاصل فاصله گرفتن از ساختارهای معیوب و ناکارآمد اداری و فنیموفقیت

یرم، می دانستم به سبک مرسوم مدیران کار ان رسانه ملی را در دست بگکّوقتی مقرر شد که سُ

ا با کشور ر ینخواهم کرد. به فکر شهرت و محبوبیت نبودم و می خواستم بزرگترین رسانه

 الگو و حرفه ای تبدیل کنم.  ،اصالحات ساختاری به رسانه ای چابک، کارآمد، مستقل، مؤثر

 وقتی ر قرار داده و دنبال کردم.پنج اقدام مهم که شرح آن در این کتاب آمده را در دستور کا

-یپنهان کشید، مخالفت ها و کارشکنکار به مبارزه با فساد و زد و بند و آشکار ساختن درآمدهای 

را استعفا ماجرای  ماه به پایان رسید. 18ام در ساله 5ها و اتهام زنی ها شروع شد ... و ریاست 

 شرح داده ام.

های متنوعی از جانب اهالی رسانه مبنی بر بازگو واسترخگیری از سازمان، با دپس از کناره

رسید اهالی رسانه دنبال کشف حقیقت بودند کردن مشاهدات و تجربیاتم روبرو شدم. به نظر می

و جو بود. دو سال و نیم سکوت کردم زنی و پرسهای کنجکاو آنها دائم در حال گمانهو ذهن

                   رایای بدیدم تا اینکه پس از ارسال نامهه نمیزیرا شرایط کشور را برای بیان حقایق آماد

مقام رهبری تصمیم گرفتم دالیل استعفا و نظرات خود را بازگو کنم. چند نفر از خبرنگاران پیگیر 

 ای انجام شد.انجام مصاحبه شدند و چند گفتگوی رسانه
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العات ی در مطای به دعوت میالد دخانچی، دانش آموخته مقطع دکترقبل از انجام گفتگوهای رسانه

این  تجربیات مدیریتیم گرفتفرهنگی و از برنامه سازان و مجریان برون مرزی و سیما، تصمیم 

هی تاریخ شفااز همان زمان حضور من در صدا و سیما عالقمند به ثبت سالها را نیز ثبت کنم. او 

خاطرات و تولید محتوایی که برای تلویزیون بود و بعد از استعفا نیز من را نسبت به ثبت 

ای و مدیریتی مورد استفاده باشد ترغیب کرد. در تاریخی و مطالعات رسانهحوزه  پژوهشگران در

قادی تآخر تصمیم گرفتم گفتگو را با خود ایشان انجام دهم که البته طبق انتظار گاهی چالشی و ان

های تکراری لسؤا قالب گفتگوجلسه انجام شد و بعد تصمیم بر این شد با حفظ  6ر می شد. گفتگو د

 تنها چینش و مستند بودن مطالب مورد بازنگری قرار گیرد. حذف شود و 

مباحث به تجربیات مدیریتی محدود نشد و موضوعات مختلف نظیر ورود به تلویزیون، البته 

مختلف را نیز شامل شد. با توجه به جامعیت این  هایات استعفا و تحول سازمان در دورهجزئی

 گفتگو در پوشش تجربیات مدیریتی، تاریخ شفاهی تلویزیون و جزئیات استعفا تصمیم گرفتم این

 روایت را منتشر کنم.

  در منافع ، تعارضنظام حکمرانی در کشور این گفتگو از یامیدوارم خواننده محترم با مطالعه

 و موانع پیش روی اصالحات اساسی، درک درستی پیدا کند. رسانه ملی

 به قول حافظ:

  فاش می گویم واز گفته خود دلشادم             بنده عشقم وازهردو جهان آزادم

 

 1398محمد سرافراز شهریور 
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 چرا سرافراز انتخاب  شد؟ : اولفصل 
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کمی به سمت باالترین مقام اجرائی طی ح  1393آبان  سال  17شما در  سرافرازسؤال: آقای 

کشور در حوزه رسانه یعنی ریاست سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران منصوب 

 برای این شغل و جایگاه انتخاب کردند؟ را شماشدید.، به نظر خودتان چرا 

رده ک ، اینکه چرا من انتخاب شدم را باید از مقامی که انتخاب "اهلل الرحمن الرحیمبسم"جواب: 

ر ی طوالنی حضونست که من  فردی بودم باسابقهشود حدس زد علتش آولی خوب می.سؤال کرد 

هایی ایجاد کردم که طور نسبی موفق بودم. شبکهمرزی و بهدر صداوسیما  و در معاونت برون

ی مخاطب و برا Hispan TV، شبکه Press TVتأثیرگذار بودند مثل شبکه العالم ، شبکه 

کردم سازی نبودم و سعی میحال مدیری بودم که اهل حاشیهو درعین. IFilmان شبکه  زبفارسی

 کارم را درست انجام بدهم....

 

 اینجا دقیقا یعنی چه؟ ”کار درست”سؤال: 

 در انتخاب مدیران یعنی بدون خودنمایی وحاشیه سازی برای تحقق هدف تالش می کردم. جواب:

های زائد نبودم و سعی یتراشخرجدادم، اهل م، به کسی باج نمیبازی نبودیپارتاهل زد و بند و 

 کردم با کمترین هزینه بیشترین راندمان را داشته باشم. می

بر خصوصیات فردی ممتاز کسی باید باشد که :اوالً شناخت و  عالوه یماصداوسرئیس  ازنظر من

مدیریت  مسئولیت و در حوزهانیاً ث .شد خصوصا درحوزه خبر وتصویری داشته باارسانهکار  یسابقه

موفقی داشته باشد. ثالثاً فهم و درک عمیقی نسبت به مسائل فرهنگی، اجتماعی و  یقبلی کارنامه

ار الملل داشته باشد. رابعاً استقالل رأی و اقتدینبسیاسی، خصوصاً مسائل امنیتی کشور و صحنه 

یریت رسانه ملی، مد یار نگیرد زیرا وظیفهها قریفضاسازها و یجوسازداشته باشد و تحت تأثیر 

 یرگذاری بر افکار عمومی است.تأثو 
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نسبتا موفق در انتخاب شماکافی بود یا علل و عوامل  یسؤال: یعنی به نظر خودتان فقط رزومه

پرسم چون موضوع صحبت ما یک پست  دیگری هم دخیل بودند؟ این را از این حیث می

مناسبات قدرت در  یو ما داریم درباره سازمان صداوسیما است حساس سیاسی به نام ریاست

  !ایران حرف میزنیم

سیما  یس صداووقتی کسی رئ به این سوال پاسخ دادم. عالوه برکارنامه موفق،جواب : فکر کنم 

تماً المللی داشته باشد. حشناخت فراوان نسبت به اوضاع کشور و اوضاع صحنه بینشود باید می

 هاستومتحکهای زیرین یهالکه فهم امنیتی داشته باشد. چون مسائل امنیتی جزو  باشدباید آدمی 

توانند درست درک یا تحلیل ینمهای زیر را یهالبینند و یمهای سطحی را یهالها فقط یلیخو 

 کنند. 

  

 سؤال: شما تنها گزینه بودید؟

عد کنند و ببررسی می وارد، ارزیابی های مختلفی که وجود دنه. معموالً بین گزینه قطعاًجواب: 

 کنند.یکی را انتخاب می

 

ا تفاقاتی که باعث انتخاب شمسؤال: اجازه بدهید در همین ابتدا برویم سراغ همان لحظات و آن ا

 عنوان گزینه مطرح هستید ؟کی به شما خبر داد که شما بهشد. 

م کردند که برای این مسئولیت در طور غیررسمی به من اعالها قبل از انتصاب، بهجواب: مدت

 گرفتم.جدی نمیخیلی ام. ولی خوب خودم شدهنظر گرفته

 

 سؤال :چرا؟ 

ها مطرح بود. اواخر های قبل داشت و نام من میان گزینهای در دورهجواب: چون اوالً یک سابقه

ل آقای ی اوی دوم آقای الریجانی که رئیس صداوسیما  بود اسم من مطرح بود. دورهدوره
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اینکه من معتقد بودم باید در سازمان یاً ثانشد باز اسم من  مطرح شد. ضرغامی که داشت تمام می

 اصالحات اساسی شود چون من آدمی نبودم که به روش مرسوم  مدیریت کنم.

 

 اداره یعنی چه؟ ”روش مرسوم“سؤال: 

حسین فدایی یکی از  یک هفته قبل از اینکه حکم من اعالم شود به آقای جواب : یادم هست

شود مدیریت کرد. یکی یما را با دو مدل  میصداوسهای مؤثر در دفتر رهبری گفتم: سازمان آدم

دهد و بعد چند پروژه و شبکه افتتاح رود آنجا و یکسری امور جاری را انجام میاینکه رئیسی می

 ،این جنس مدیرها نیستم و گفتم : من از دهنده وضع موجود می شودواقع مدیر ادامهکند. درمی

اساسی است و نیاز به جراحی  اشکاالتچون با شناختی که از صداوسیما  دارم این سازمان دارای 

به روش مرسوم  آید و اگر قرار بودیدرم دادشانای دارد و جراحی خونریزی دارد و یک عده

 سازمان را مدیریت کرد لزومی نداشت که من برم آنجا!

 

ما یصداوسمدیریتی  در رویکرد هایبه چنین تفکیکی  را شمابه و مشاهدات سؤال : کدام تجر

  رسانده بود؟

ی مختلف صف و ستاد در هاقسمتحضور مستمر در صداوسیما و ارتباط با  و جواب: شناخت

مرزی یک صداوسیمای کوچک بودیم، هم رادیو شناسی وضع موجود. ما در برونیبآسسازمان و 

 دادیم.یمتلویزیون و اکثر کارهای فنی را نیز خودمان انجام  داشتیم، هم خبر و هم

 

 یشان چه بود؟اسؤال: بعد پاسخ و یا واکنش 

یکی از مشکالت من در این دوره بود که نکات، یناجواب: واکنش خاصی وجود نداشت و 

م کخیلی  هاالعملعکسشد ولی یمطرف منتقل یناها از یتحساس، اقدامات و حتی هادرخواست

مناسب  یبندجمعکنش و واکنش سازنده بشود به یک  بر اساسآمد که یمبود . خیلی کم پیش 
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 رسید و اوضاع را پیش برد.

  

 !گزینه مطلوب دفتر شما بودید هرحالبهسؤال: ولی 

آقای حسین محمدی چه قبل از اینکه من رئیس بشوم و چه  ازجملهجواب :گزینه برخی از آقایان 

 ن، آقای علی عسگری بود. بعد از ریاست م

  

 ؟”یت را ارائه کنهابرنامهآقا آماده شو و “به شما زنگ نزدند از بیت که مثال :  آن سؤال: قبل

جواب: جلساتی از قبل در دفتر آقای حسین محمدی بود که چند نفر از معاونین سازمان و خود  

ازمان بحث شد و یک آقای ضرغامی و افراد دیگری حضور داشتند، آنجا موضوع آینده س

ها قبل از آن، من است. مدت شدهابالغی تهیه شد که در پیوست حکم رئیس سازمان بندجمع

شناسی سازمان  و کارهائی که باید صورت یبآسصورت غیررسمی با نگاه خودم گزارشی به

کاندیدای  کسی که از که مرسوم بودیدرحالبگیرد، ارائه کرده بودم ولی از من برنامه نخواستند. 

 خواستند. یم ریاست سازمان بود، برنامه 

 

جوری بود که یک روز موبایلتان زنگ خورد گفتند شما رئیس سازمان شدید؟ یناسؤال: بعد 

ید و دو باش مادهآاز قبل با شما صحبتی شده بود و گفته بودند که شما گزینه ما هستید و  مثالًیا 

 خورد؟یمیگر حکم  دهفته 

و  کننداعالم می طرفبه رسماًاز چند هفته قبل    معموالًدانستم ولی یمها قبل ز مدتجواب: من ا

حکم اعالم  گویند و سپسیمخود را  موردنظرگذارند و ایشان نکات یمی اجلسهبعد رهبری 

 (1) پیوست شماره  .شودمی

 

 که به آن اشاره کردید؟ است سؤال: این همان جلسه در حضور رهبری
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در جلسات  معموالًی که در آن جلسه آقایان حجازی و محمدی هم بودند. اجلسهبله یک  : جواب 

 .ما  با رهبری این دو نفر هم حضوردارندرئیس صداوسی

 

 سؤال: کی به شما اعالم کرد که تشریف بیاورید؟

 جواب: از طرف آقای حجازی .

 

 ؟دباش یدبازگفتسؤال: بعد شما خیلی راحت قبول کردید؟ یعنی با آغوش 

اساسی باید صورت  جواب: من با آن تصوری که از خودم داشتم و اینکه در سازمان اصالحات

یکرد ام بر این بود که این رویبندجمعی گوناگون اعالم کرده بودم، هاشکلهم به  بگیرد و از قبل

  و برای این کار آمادگی داشتم. شدهانتخاب

 

 هست؟ چه کسیکه گزینه شما  سؤال: از آقای ضرغامی سؤال کرده بودند

 خواهند .یمجواب : معموالً از رئیس فعلی هم برای رئیس آینده نظر 

 

ان ای شدید را یادتیشهشی که به عنوان رئیس سازمان صداوسیما وارد ساختمان الحظهسؤال: آن 

 اضطراب ، ترس، امیدواری؟ ی داشتید؟ حسّهست؟ چه حسّ

اً این مقام چندان جذابیتی برایم نداشت. نه ترس داشتم و نه جواب: نه چیز مهمی نبود چون واقع

ی خاصی به این میز و صندلی ولی امیدوار بودم با اصالحات واقعی در سازمان، الگوی عالقه

 اصالحات اساسی در کشور ارائه شود.

 

 کنید که باالخره اعتماد سیاسی باعثیمسؤال : برگردیم به سوال ابتدایی. آیا شما کتمان 

 انتخاب شما شده بود؟
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ماد که بدون اعت اید پاسخ بدهم، البته واضح استکنم به این سؤال من نبیمتأکید  بازهمجواب : 

م که کردهایی ارائه مییلتحلی طوالنی در بیت داشتم نظرات و هاسالشود. در جلساتی که نمی

ی ی بود، چون  وقتارسانهو عملکرد  ها خروجیینااز همه  ترمهمبود و شاید  لتأمُّقابلو  توجهقابل

  .هست ی قابل دفاعارسانهگفتند این آدم کارهائی که کرده از منظر یمکردند یمبه کارنامه نگاه 

 ؟ی سیاسی شما و عملکرد و خروجی شما باعث انتخاب شما شدهانگاهسؤال: پس تجمیعی از 

ق به هسته های است و جز تعلّپرسم که نظم قدرت در ایران هرمی  این را از این حیث می

 مرکزی امکان عرضه اندام زیاد فراهم نیست. 

یس سازمان صداوسیما  بودم رئی سیاسی چیست. من تنها هانگاهدانم منظور شما از ینمجواب : 

رده چنین پستی را احراز ک، صالحیت مراتبهلسلسشدم و با طی که فرزند صداوسیما  محسوب می

م. آن مدتی بود یسی وساخت برنامه تلویزیونی انجام دادهخبرنو رادیو گرفته تابودم. از ادیت نوار 

شود گفت که من  یک مدیر کردم و با این رویکرد مییمای هم که در سازمان نبودم، کار رسانه

  فرهنگی بودم تا یک مدیر سیاسی.

 

 اولین ورود به صدا و سیما
 

 کی بود؟ سؤال: اولین ورود شما به صداوسیما

 را تجربه کردم.  جواب: من در چند مقطع مختلف حضور در صداوسیما

 

هربار که آمد و شد داشتید وضع تغییر کرده بوده، یعنی ما با یک صدا و سیما  و احتماالسؤال: 

اد دیگری در ایران واحد در طول این سالها مواجه نبودیم. بلکه صدا و سیما هم مثل هر نه

 بود؟ مقطع اول کیِی شده است. منف دستخوش تحول  مثبت یا 
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در  بعداًکه  1خوی بزرگم جوادمن با اَ .جواب: مقطع اول، در روزهای منجر به پیروزی انقالب بود

 انفجار حزب جمهوری اسالمی شهید شد، رفتیم میدان ارک، مردم رفته بودند رادیو را تسخیر کنند.

رژیم شاه وجود داشت، نیروهای گارد ح یادم هست درگیری نابرابری بین مردم و نیروهای مسلّ

یابان با در خ. مردم کردندمیساختمان رادیو و ساختمان دادگستری تیراندازی  بامپشتاز 

اتفاقاً یکی از این تیرها خورد به سنگ مرمر  و تیراندازی ادامه داشت و دادندمیی شعار خالدست

من را خراش داد، کمی خون هم آمد. و کمانه کرد و گوش  که من ایستاده بودم ساختمان روبرو

 ما عدب .فرار کردندروحی شکست خوردند، ترسیدند و  ازنظرنیروهای گارد  ،درگیری یبا ادامه

 نآی که دیدم یک تانک چیفتن بود که لوله اصحنهساختمان شدیم و رادیو فتح شد. اولین  وارد

 به سمت خیابان قرار داشت.

 
 سرافراز نفر اول از سمت چپ شهید جواد

                                                           
سپس مسئول دفتر شهید بهشتی در حزب شهید جواد سرافراز در ابتدا مسئول آموزش حزب جمهوری اسالمی و  1

 شد.
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که بعضی از کارمندان رادیو که داخل ساختمان بودند نسبت به آرشیو  است ینانکته مهمش  

 هاساختماناین آرشیو از بین نرود. چون وقتی مردم داخل  گفتندمیرادیو حساس بودند و 

گویند و همین باعث شد یمراست  هااینمتوجه شدیم  ما .گرفتمیریختند تخریب صورت یم

و ی دادیم برای اینکه این آرشیو نگهبانو برادرم جواد از عصر تا صبح فردا بیدار ماندیم  که من

بخشی از یک سالن بزرگ در ضلع جنوبی ساختمان ارک بود. فردا آرشیو رادیو صدمه نخورد. 

مام موقت ا ساختمان مدرسه رفاه محل اقامتصبح تحویل افراد دیگری دادیم و رفتیم به سمت 

 خمینی.

 

 یک جوان انقالبی به اهمیت آرشیو پی بردید؟ عنوانبهآنجا بود که  پس ال:سؤ

حراج  به ی داشتند شاید آرشیو صداوسیمااتجربهین چنهمجواب: )خنده( بله. البته اگر بقیه 

 رفت!ینم

 

رشیو متعلق به یک تاریخ و یک ملت است و نه شاید هم متوجه میشدند که آ سؤال: )خنده( و

 مقطع دوم حضور شما کی بود؟ اسی.یک جریان سی

وقتی انقالب پیروز شد، در ساختمان مدرسه در جام جم واحد ارتباطات  جواب: مقطع دوم حضورم 

 ی مردم بود. ازهاتلفنآنجا مشغول کار شدم. کار آنجا پاسخ به  مردمی )روابط عمومی( بود و من

 هسال 18 یا انتقاد داشتند. آن موقع و سؤال گرفتندمیتماس  هاطلبسلطنتهای معمولی تا آدم

. مسئول آن بخش یکی از اعضای مجاهدین خلق بود. نحوه مدیریت او خیلی بسته و سازمانی مبود

ی طول نکشید. بعد رفتم سربازمن سازگاری نداشت و لذا حضور من در آنجا خیلی  ییهباروحبود. 

ماه احتیاط به دوره خدمت  شش جنگ، به خاطراز گذشت چند ماه جنگ شروع شد و  و پس

 اضافه شد و دو سال طول کشید.
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 منطقه عملیاتی کرخه -خراسان  77دوران خدمت سربازی در لشکر 

 

 سؤال: کجا بودید سربازی؟ 

خراسان بودم. جبهه جنگ آن موقع داخل خاک ایران بود.  77ر گلشدرسربازی دوران جواب: 

یر مناطق و سا شهرآبادانبودم و هم در خوزستان و کردستان و شهر مهاباد جبهه های من هم در 

حصر آبادان حضور  شکست باهدف االئمهثامنعملیات  ازجملهآن استان. در چندین عملیات 

 حضور بسیجی در هاآن ترینمهمرفتم. یمداوطلبانه به جبهه  صورتبهبعد  هایسالداشتم. در 

علی در عملیات کربالی پنج  مکوچکرادر گردان المهدی لشگر ده سیدالشهدا بود که همراه ب

کمتر از دو ماه با اصابت  در مدت و منو شهید شد  بود یگرددریک گردان  او حضور داشتیم.
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خدمت  یوقتی دوره 1360سال مجروح شدم. در  و کتفم صورتبهیرانداز عراقی تتک یگلوله

ودیم، ب وی که دوست قدیمیآقای محسن نب سربازی تمام شد توسط یکی از مدیران رادیو بنام

 برای کار در رادیو دعوت شدم.

 
 تن حزب جمهوری اسالمی 72مزار شهیدان جواد و علی سرافراز در مرقد شهدای 

 
 شهید جواد سرافراز وقتی به شهادت رسید دارای یک دختر بود و فرزند پسرش بعد از شهادت وی به دنیا آمد
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 در شناسنامه به جبهه رفت تا به شهادت رسیدسال تولد بود با تغییر ساله  14شهید علی سرافراز زمانیکه 

 

 وسن داشت  سال ویکیستب یعنی محمد سرافراز جوان. سرافرازی کهاحتماالً سؤال: و این 

 مقطع سوم؟ شودمیاین 

 بازشنوایی کنم و اگر را قبل از پخش هابرنامهتا گذاشتند  یورادمن را مدیر نظارت  بلهجواب: 

 هارنامهباشکاالت وم یی خاصی تهیه کردهافرم آنجانیروهای  با کمکاصالح کنم.   ادی داشتایر

گی برای شورای صورت هفتبه هاگزارش. این کردیممینوشتیم و گزارش روزانه تهیه یمرا 
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 یجادشده بود.ا هاگزارشو نگاه مثبتی نسبت به  ارسال می شد سرپرستی سازمان

 

 خورد مثبت گرفتید؟سؤال: یعنی شما باز

ی جنتی یکی از اعضاعلی  آقایوقتی که  باشد  زمانهمدقیق،  هایگزارشجواب: بله و ارسال این 

 اول شد. در آن زمان دو تا شبکهیما، مدیر شبکه صداوسشورای سرپرستی از طرف مدیرعامل 

اشت و شبکه د برنامه "عصر و شب"و  "صبح"بیشتر نبود. شبکه اول که در دو مقطع   تلویزیونی

ه توجه به شناختی ک با شش ساعت برنامه بیشتر نداشت. -که آموزشی بود و روزی پنج  مدو

یداکرده بود، پیشنهاد داد مدیر پخش پمن  نظارت رادیو از هایگزارشجنتی از طریق  علیآقای 

 شبکه اول شوم.

 

 کی بود آن مقطع؟ سؤال: رئیس صداوسیما

ودند البدل سه قوه بیو علشورای سرپرستی شامل نمایندگان اصلی ی محمد هاشمی بود. آقا جواب:

که یهنگام. اختیارات شورای سرپرستی زیاد بود و کردندمیرا انتخاب  که مدیرعامل صداوسیما

پس از گذشت ده سال از پیروزی انقالب قانون اساسی اصالح شد، اختیار عزل و نصب رئیس 

 به رهبری داده شد. صداوسیما

 

 چه مدت در رادیو بودید؟ سؤال:

از میدان ارک به  1361 سال ییمهدر نبیشتر طول نکشید و  سال جواب: حضور من در رادیو یک

 جام جم کوچ کردم.
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 مدیر پخش شبکه اول

 
 

 سائلمکه بیشتر به  کردمیمدیر پخش، مسئولیت شما در تلویزیون ایجاب  عنوانبهسؤال:  

 هنری هم برای شما واجد اهمیت بود؟ مسائلو  هابرنامهکیفیت محتوایی بپردازید یا اینکه 

 

 میان"باید خودش  پخش مدیر ی، هم فنی و هم محتوایی بود.افزون برآنهم هنرنظارت ماجواب: 

ا در ت کردمی، مثل رادیو نبود، مثالً باید تعدادی موسیقی و سرود آماده کردمیتولید  "برنامه

شتر بی هابرنامهاین نوع  .کردمییا متون مجری پخش را باید تهیه  پخش کند هابرنامهی الالبه

ه شد و کاربرد آن زمانی بیشتر بود که بیمتولید  ی اصلیبرای پُر کردن فاصله میان دو برنامه

 .شدیمایجاد  هابرنامهی در پخش اوقفهدلیل خاصی 

د تلویزیون شرایط خاصی وجود انقالب و جنگ و نظرات امام در مور یاولیه هایسالبه خاطر  

هم های میهاطالعشد. مجری پخش گاهی و موسیقی بیشتر باید دقت می هاسریالداشت، در مورد 

  .خواندمیرا 

 

سوالم ناظر به امتداد تجربه حرفه ای  سؤال: کسی از افراد قدیمی آنجا به شما کمک می کرد؟

 از قبل از انقالب به بعد آن است. 

 ،کردمیکمک  با دلسوزی به ما پخش بدینی از نیروهای قدیمی و کارگردانآقای عا جواب:

 نیروهای ما چهار، پنج نفر بیشتر نبودند. درمجموع
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 با آقای جنتی چطور بود؟ تانرابطهسؤال:  

ی زیرا وقتی شورای سرپرستی و آقا؛ جواب: رابطه خوبی بود ولی یک سال بیشتر طول نکشید

بیشتر شد، شورای سرپرستی آقای محمد هاشمی را برکنار کرد اما  محمد هاشمی اختالفاتشان

 عدبهاشمی آقای علی جنتی را کنار گذاشت و  بقاء شد و آقای محمدمجدداً به دستور امام ایشان اِ

 هم من بودم.شانی کوتاه از هم برکنار شدند، یکیهابافاصلهسایر مدیران شبکه اول  ازآن

 

 ی بود؟شما کِ: و مقطع چهارم ورود سؤال

در آقای علی الریجانی آنجا بودم و بعد آمدم بیرون تا زمانی که  1362جواب: من تا نیمه سال 

و ماندم تا همین به سازمان بازگشتم  1373 در مرداد منشد و  یس صداوسیمارئ 1372 بهمن 24

ماه  18معاون و  عنوانبهسال  20 بیش ازمدیر و عنوانبهسال  2 در سازمانمن  مؤثرحضور  استفعا.

 سال سابقه مدیریت درسازمان دارم. 24درمجموع حدود رئیس بود. عنوانبه

 

 یماصداوسمراحل حضور در 

 حفاظت از آرشیو رادیو در میدان ارگ قبل از پیروزی انقالب روز یک

 فعالیت در واحد ارتباطات مردمی سازمان پیروزی انقالب یل اواچند هفته در 

 1360- 61سال 

 1361-62ل سا

 مدیر نظارت رادیو

 مدیر پخش شبکه اول تلویزیون

 1373سال 

 1393سال آبان  17

 مرزیمعاون برون

 رئیس سازمان

 

 شناختید؟یمسؤال: آقای الریجانی را از کجا 
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در با نیروهای گارد شاه  و مردمهمافران میان  57ماه بهمن 21در  هایی کهیریدرگبعد از  جواب:

ی از خودروهاشدیم. درون یکی  3)امروزی( رخ داد، من و برادرم صاحب اسلحه ژ  یابان پیروزیخ

از قسمت عقب خودرو  جواد داشت. حضور ،رسیدمییروهای گارد که به نظر زخمی از نریو یکی 

چند لحظه جواد با اسلحه خارج شد اما  بعد ازباهم درگیر شدند یک تیر شلیک شد و ووارد شد 

شده وارد بدنش نشده بود. اسلحه را از نیروی گارد یکشلیر ت ده بود.پشت کاپشنش سوراخ ش

 .حضور داشتندگرفته بود. کمی جلوتر دریک خانه مسکونی نیروهای زخمی گارد 

ایر س .بلند بود شاننالهی آه و صدا اق پذیرایی زخمی بودند وچندنفردرآشپزخانه وعده ای درات

ی در ایستاده بودم واسلحه دمِ آمدند. منیمه این خانه تسلیم شوند ب خواستندمیافرادی هم که 

 "رخمینیمرگ برشاه ودرودب"هرکس که وارد میشد می گرفتم.به تک تک آنها می گفتم بگویند 

عده ای ازمردم دورتر ایستاده بودند  .ی گارد گرفتمشدهیمتسلاز نیروهای  3ژ هشت عدد سالح !

میان مردم توزیع من سالحها را و ت ما هجوم آوردند وقتی دیدند گادی ها تسلیم شدند به سم

کردم. اسلحه جواد را نگهداشتیم و به منزل آوردیم. منزل ما قلهک بود. منزل آقای مطهری نزدیک 

بود. اسلحه را در منزل شهید مطهری با جواد آشنا شده منزل ما بود. آقای علی الریجانی داماد ایشان 

ی قبل از پیروز روز یک باآقای علی الریجانی آشنایی من یبقهشان دادیم. اولین ساتحویل ای

یری مهندس موسوی بود. آقای توکلی وزنخستبود. سابقه بعدی در زمان  57انقالب در سال 

وزیر کار بود و آقای الریجانی معاون ایشان بود. این آشنایی ادامه پیدا کرد تا اینکه ایشان شد 

برای  و انتخاب کرد ی اصلی را در صداوسیماهاپستیعنی و مدتی هم گذشت  رئیس صداوسیما

 سراغ من. گشت، آمدیممرزی دنبال مدیر برون

 سؤال: در آن مقطع شما کجا بودید؟

کردم. در ابتدا مسئول بخش سیاست خارجی جواب: در آن موقع من در روزنامه رسالت کار می

ینکه ایشان کنار رفت و استعفا داد من ازابعدروزنامه بودم و آقای پرورش سردبیر روزنامه بود و 

 مسئول بخش سیاست خارجی هم بودم. زمانهمجای ایشان سردبیر شدم، 
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 روزنامه رسالت درمحمد سرافراز مصاحبه خبرنگار هندی با 

 
 روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ئوالن روزنامه رسالت با آقای مصاحبه مس
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 سالی؟ چه سؤال:

 1373 جواب: تا سال

 

 صداوسیما. از  از خروج سوم شماسال بعد  11 تقریباًسؤال: یعنی 

 مدت دو سال هم در دفتر سیاسی سپاه بودم. : بله. در اینجواب

 

 سوال: چه زمانی به عضویت سپاه در آمدید؟

ظر زیر ن دفتر سیاسی همکاری می کردم. بصورت قرارداد ساالنهسپاه نبودم عضو جواب : من  

شدم .یکی از  بخش جنگ مسئولبعد از مدتی درآنجا  کار می کرد.بری در سپاه نماینده ره

 کارهای مهم این بخش ثبت وقایع جنگ بود.

 

سوال: در بخش جنگ سپاه هم به نظر میرسد وارد کارهای فرهنگی و ژورنالیستی شدید. آیا 

 عرصه بشوید؟ عالقه قبلی به این حوزه ها داشتید یا فضای آن موقع ایجاب میکرد وارد آن

سیاسی  وافزایش بینشجواب : کار دفتر سیاسی تهیه بولتن وخوراک فکری برای نیروهای سپاه 

.من باتوجه به عالقه شخصی مسئولیت  بی ارتباط نبود بود واین بخش با سابقه کاری منآن ها

 بخش جنگ را بعده گرفتم.

همراه می شدند وتمام جلسات لشگرهای سپاه با فرماندهان  نیروهای این بخش هنگام عملیات

ازاین مجموعه کتاب های زیادی هم منتشر شد.  د.نظامی  وبیسیم های فرماندهان را ضبط می کردن
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 ن موقع فرمانده نیروی زمینی سپاه بود برای که آدرعملیات خیبر من به همراه آقای رحیم صفوی 

ر جزایر وقتی د .فسنجانی بود.فرماندهی جنگ با آقای هاشمی ر رفتمثبت وقایع جنگ به جبهه 

وتلفات زیادی دادند به همراه آقای  محمد رسول اهلل دچارمشکل شده27مجنون گردان های لشگر 

. بیسیم بودیم حاج همت پای لشگر رفتیم وتا صبح همراه فرمانده لشگر تاکتیکی صفوی به قرارگاه

 موتور شد وباعبور از پلصبح که شد حاج همت برای کسب اطالع دقیق ازوضعیت نیروها سوار 

 خیبر راهی جزایر مجنون شد وبه شهادت رسید.

دوسال دردفتر سیاسی ماندم تا زمانی که قرار شد یک روزنامه جدید برای نقد اقتصاد دولتی و 

آنجا رفتم. در  از زمان تأسیس روزنامه رسالت 64در سال حمایت از اقتصاد مردمی شکل بگیرد.

کردم مشغول ادامه تحصیل شدم. هم کار می ازآنپس بودم و مجروح شدم.این فاصله جبهه هم رفته 

  خواندم.یم درسهمهم دو فرزند داشتم و 

 

 سوال: در چه رشته ای؟

را در یک سال خواندم  6و  5سالم نشده بود دیپلم گرفتم چون کالس  17جواب:زمانی که هنوز 

خاطر رم به تاما بعد از یک؛ هران قبول شدمتکنولوژی تو بعد از دیپلم در رشته برق در انستیتو 

بودم  بنگلور در شهر چند ماهبرادرم جواد، به هندوستان رفتم،  و سفارشختناق رژیم شاه یط اِشرا

م تا اینکه تظاهرات مردم علیه رژیم شاه به اوج کرد نامثبت بنگلور در دانشگاهو در رشته علوم 

 .تمکنار گذاشو فکر ادامه تحصیل را  ه ایران برگشتمخود رسید و دوباره درس را رها کرده و ب

، برای ادامه کردممیکار  هاصبحمجروح شدم و به تهران برگشتم، چون  در جبههینکه ازا بعد

یسانس. لفوق. تا مقطع شدمیبرگزار  ازظهرها بعدیش هاکالستحصیل وارد دانشگاه آزاد شدم که 

را برای  "رژیم حقوقی دریای خزر" در موردیسانس لفوقنامه یانو پایزنمرات ربرای دکترا 

رای هزینه شخصی دکت و بامعدود افرادی بودم که پذیرش دادند  و جزودانشگاه بیروت فرستادم 
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ه زبان عربی ب در لبنانبود که ابتدا "افول  ظهور تاطالبان از "نامه یانپاعلوم سیاسی گرفتم. عنوان 

 صورت کتاب چاپ شد.هدر ایران به زبان فارسی ب و سپس

 
 که به صورت کتاب چاپ شده است مقطع دکتریپایان نامه 
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ه فنی لم شما رشتدیپ یسوال: چرا علوم سیاسی را انتخاب کردید با توجه به این که عالقه دوره

 ؟و تجربی بود

خوب  هره ریاضیاتم دردوره دبیرستان همواربرق عالقه داشتم .نم یپاسخ : پیش ازانقالب به رشته

تاریخ سیاسی ایران عالقمند شدم تحوالت سیاسی وکشور به  مُتالطم بود.اما همزمان با اوضاع

ی کردم.به این دلیل وارد رشته علوم سیاسعتی وسپس شهید مظهری رامطالعه وکتاب های دکتر شری

 شدم.

 

 ،چه کسی شما را به روزنامه رسالت برد؟1364سؤال: سال 

لی آقای توک دعوتبا و  آشنابودم و هم با آقای مرتضی نبوی وکلیهم با آقای احمد ت جواب: من

 رفتم روزنامه.

 

زیادی در بخش سیاست خارجی داشتید که به این  یسؤال: عالوه بر رشته تحصیلی، شما تجربه

 قسمت رفتید؟

اشته قبولت دبود که سابقه خیلی مطرح نبود. مالک این  اصالًنبود.  جوریاینجواب: نه آن موقع 

یایی.برب کارپسِباشند و البته از 
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 علی الریجانی یدوره  فصل دوم:
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ی ای که به خاطر آشنایمرزی صداوسیما، دورهسؤال:پیشنهاد میکنم دوباره برگردیم به برون

 قبلی شما با آقای الریجانی احتماالً فضا را برای کار کردن شما مناسب کرده بود.

در  شبکه بیشتر نداشت. ایشان ی رئیس سازمان شد، تلویزیون سه آقای الریجان که یزمانجواب: 

تلویزیونی به وجود آمد، هم  -ی جدید رادیوهاشبکهگسترش عددی ایجاد کرد. هم  هاحوزههمه 

در کشور ایجاد شد و هم نیروی انسانی زیادی وارد سازمان شد. ولی  هافرستندهگسترش پوشش 

ش دتربیت نیروی انسانی، هم از جهت فرآیندها و گر ازنظرهم  ،هاشبکهمتناسب با افزایش تعداد 

و باید سازوکار مناسب اخت های الزم به وجود نیامد نظارتی زیرس کاری و خصوصاً در امور

 شکل می گرفت.

 همراه بودید؟یشانانگاه سیاسی به اوضاع کشور چطور؟ شما با  ازنظرسؤال: 

در آن مقطع یک اشتباهی رخ داد. آقای نظر من ه جواب: اشتراک نظر سیاسی زیاد بود ولی ب

 دور دوم ریاست در قرار بگیرد. موردانتقادجمهور بود و تمایل نداشت یسرئهاشمی رفسنجانی 

درصد شده بود، مردم خیلی مشکل داشتند و  50جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، تورم نزدیک 

ر موضع د جانی با آقای رفسنجانی، صداوسیمابودند اما به خاطر رابطه نزدیک آقای الری فشارتحت

 و وضع موجود نبود. از دولتانتقاد 

 

 کردید؟یمسؤال: شما این نکات را به ایشان منتقل 

های جواب: من به آقای الریجانی گفتم که این موضع اشکال دارد و جالب اینکه دریکی از برنامه

ها معموالً صداوسیما سؤال کنند. سؤالجمهور قرار بود چند تن از معاونین مصاحبه با رئیس

جمهور اآلن تورم نزدیک مرزی بودم و سؤال کردم آقای رئیستشریفاتی بود. من معاون برون

دارید؟ در همین حد. فردای آن درصد است شما چه طرحی برای حل مشکالت اقتصادی مردم 50
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 ال زیاد مرسوم نبود. یادم هستروز دیدم این سؤال خیلی بازتاب پیدا کرد چون این شیوه طرح سو

من را دید و از سؤال من تشکر  رفتم، خانم میانسالیها راه میخیابانبعد  از ظهر که دریکی از 

 کرد. این در حالی بود که من اصالً چهره تلویزیونی نبودم.

 

 

 !نقش صداوسیما درانتخاب خاتمی

 

 سؤال: این برنامه زنده بود ؟

اب نکرده درستی را انتخگفتم بازتاب ها نشان میداید که تلویزیون مسیر جواب: بله و همانطور که 

درانتخابات ریاست صداوسیما  ی دربرنامه هاینارضایتی ازدولت وکمبود نقد جدّ همین است.

آقای ناطق نوری شده بود  اندیدای اصلی ریاست جمهوریدر میان دو ک اثر گذاشت. جمهوری

انست رأی بیاورد و آقای خاتمی و نتو "دهنده راه هاشمیادامه"و  "نماد حفظ وضع موجود"

و سریع در جامعه رشد کرد و رأی آورد. البته این رویکرد  "منتقد وضع موجود"و "نماد تغییر"شد

 دهندگان دالیل دیگری هم داشت اما منظور من نقش صداوسیما است.رأی

 

 ؟مطرح نشد سؤال: آیا این موضوع در شورای معاونین صداوسیما

یا به و مطرح  در جلسهی سیاسی هابحث آقای هاشمی خیلی مرسوم نبودجواب: در زمان 

گیری یممتص، اما آنجا دادندمیبود و افراد آزادانه نظر  بازی. البته  جلسات منجر شودگیری یمتصم

 شد.نمی
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 گیری؟یمتصمیشترجنبه مشورتی داشت تا بسؤال: پس شورای معاونین 

شد یعنی خارج از روال شورای معاونین بود. در شورا ت مهم جداگانه گرفته میتصمیما .جواب: بله

 .دش های مختلف آشنا مییدگاهدبا در این حد خوب بود که رئیس صداوسیما شدنظرات گفته می

و  شدمیتشکیل  "شورای هماهنگی سیاسی"جلسات دیگری هم در معاونت سیاسی تحت عنوان 

 یهامعاونت و با نظرات کارشناسان سیاسیِ کردمیجلسات هم شرکت  در آنآقای الریجانی 

 .کردمیرا اجرا  هاآنو برخی از  شدمیمختلف سازمان آشنا 

 
 معاونت برون مرزی( ساختمان  – 9/5/1375) صدا و سیما از سازماناسالمی انقالب  رهبربازدید 
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 رهبری از غرفه معاونت برون مرزیبازدید مقام 

 

یاست فت های سو این البته یکی از آ ؟شدمیاین نظرات دقیقا کجا به تصمیم تبدیل  سؤال:

ه تاییدی و ظاهر همیش گرفته میشودایرانی است که تصمیم های کلیدی همیشه در باطن و پستو 

 است بر باطن. 

 ر. با دفتکردمییجانی با آقای هاشمی رفسنجانی ارتباط داشت و هماهنگ الرجواب: خود آقای 

. برخی موارد هم در جلسات شورای عالی  امنیت گرفتمیرهبری هم ارتباط داشت و تصمیم 

 .شدمیگیری یمتصمملی 
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 در زمان آقای خاتمی تغییر کرد؟ سؤال: آیا سیاست صداوسیما 

تیم مجاهدین  جمهور شد ویسرئوقتی انتخابات دوم خرداد اتفاق افتاد و آقای خاتمی  جواب:

یر تغی ، سیاست صداوسیمادادندمیخاتمی مشورت  آقایمشارکت به  یهم جبههانقالب و بعد 

 تا حد زیادی مقابل هم قرار گرفتند. هااینکرد و 

 

 

 افزایش درآمدهای بازرگانی

 

 سؤال: آیا این تغییر سیاست ها باعث تغییر ماهیت جلسات شورای معاونین شد؟ چون به نظر می

با دولت بوده و در زمان آقای خاتمی این سیاست دستخوش  رسد سیاست قبلی سازمان هماهنگی

 . تغییر شده بود

ی سیاسی شده بود و اینکه در چنین شرایطی چه هابحثی شورای معاونین، بیشتر هابحث جواب:

قرارداد و مشکالت جدی پیدا  فشارتحتباید کرد؟ دولت شروع کرد از طریق بودجه، سازمان را 

مدهای های بازرگانی افتاد و درآیآگهمد از راه یش درآن به فکر افزاشد. در این مقطع سازما

کار به جایی رسید که نمایندگان حامی دولت در مجلس طرح بازرگانی سازمان چندین برابر شد.

مدهای بازرگانی صداوسیماراتصویب ی هزینه کردن درآورد میزان ونحوهتحقیق وتفحص درم

 کردند.
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 ه عجیب! چ ن به تبلیغات بازرگانی، نتیجه یک فشار سیاسی بود؟سؤال: پس رو آوردن سازما

آقای کردان معاون اداری و مالی آقای الریجانی بود و باید گفت آقای کردان  مرحومجواب: 

بنای  ایشان سنگ زمانهماما ؛ بازرگانی سازمان را خیلی فعال کرد و سازمان توانست نفس بکشد

 ی را در سازمان گذاشت.رویه نیروی انسانیبیک نوع رشد 

 

 نیروی انسانی دامن زد؟ ییشان به توسعهاسؤال: با چه رویکرد و با چه سیاستی  

در سطح مدیران هم ی یروهاین ی جذب شوند.اللهحزبنیروهای  بود کههدف این  احتماالًجواب: 

ر رفتند، اما دو نهادها مسئولیت گ هاسازمانبه سازمان جذب شدند و رشد کردند و بعدها در سایر 

ک پشتیبانی ی یسازمان در حوزهمثالً . آمد به وجودسطح مدیران میانی تعداد زیادی پست جدید 

. در همان هاشبکهو  ، مراکز صداوسیماهامعاونت یمدیر مالی و یک مدیر اداری داشت. در همه

ی و مدیر مالی، آمد به نام مدیر امور عمومی باالی سر مدیر ادار به وجودزمان یک پست جدید 

کاری در سازمان استخدام  یضرورت نداشت. تعداد زیادی مدیر جدید بدون تجربه کهدرحالی

ی هاپستتعدادی هم سازمان شدند.  وارد ، میانشان کم نبودمازندرانی  دند و نیروهای زیادی که ش

 بودند و به صداوسیما آمدند. دادهازدستدر دولت آقای خاتمی دولتی خود را 

 

 ای داشت یا خودش فعال بود؟یژهوآیا آقای کردان اختیارات  سؤال:

ی الریجانی ایشان را قبول داشت و خیلی هم اختیارات داشت و به بهانه اینکه ما آقا جواب:

شد.  بزرگ کارشناسان بیرونی با کمکهم ی جدید درست کردیم، تشکیالت سازمانهاشبکه

 د شبکه های جدیدتولّ به هم خورد. همآنمالی  سازوکار ای بزرگ شد وقوارهیبسازمان به شکل 

این  کنندگان برایایجاب می کرد برنامه های جدید تولید شود.از ظرفیت های فنی سازمان وتهیه 

که تا  اهبرنامهپرداخت پول برای تولید شد. برنامه تولید می سرعتبهباید  شد.هدف استفاده می

شد و انضباط  همج از سازمان بود، شامل خدمات داخل سازمانخار آن زمان فقط برای تولیدات
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برای تولید برنامه هم  گرفتمیاز سازمان حقوق  یرویی کهن یعنی ،به هم خورد کمکممالی 

به این مضمون  عبارتی زبان زد شد سازمان  . بعدها میان کارکنانکردمیدریافت جداگانه پول 

ی انرژی ما بخاطرپیاده رو یعنی "از سرباالئی جام جم است  گیریم برای باال آمدنیمحقوقی که "

 یباید برآورد مال بابت هر کار دیگری ازشیب تند خیابان تا ساختمان اداری مصرف می شود و

 جدا بگیریم!

یشتر کنند را ب هابرنامهکنندگان تشویق شوند زمان تولید یهتهای موجب شد یقهدقپرداخت برآورد 

 یدا کرد.ی غلبه پسازبرنامهدر  "کیفیت  "بر  "کمیّت  "یج تدربهرند و تا پول بیشتری بگی

 

 

 برنامه هویت
 

ی سیاسی اشاره کردید، ما پخش برنامه هویت و چراغ و کنفرانس هابحثسؤال: حاال که به 

 احتماالًمرزی بودید و برلین را در دوره آقای الریجانی داشتیم. شما در همان دوره معاون برون

یی شده بود. واکنش شما به پخش هاصحبت هابرنامهشورای معاونین درباره این  لساتدر ج

 بود دقیقا؟ هی چیچنین برنامه ها

در شورای معاونین صحبت شد و نظرات مختلفی ابراز شد. اغلب  هابرنامهجواب: بعد از پخش این 

آقای پورنجاتی ؤال داشتیم.س هاآنشده بود و ما هم در مورد پخش یهتهدر بیرون  هابرنامهاین 

معاون وقت سیما بعدها اعالم کرد پیشنهاد ساخت یک برنامه تلویزیونی درنقد جریان روشنفکری 

مخالف نظام توسط سعید امامی درجلسه مشترک بارئیس سازمان داده شد ولی ایشان باپخش برنامه 

 وشنفکران توسط سعیددوسال پس ازپخش این برنامه بود که ماجرای قتل ر هویت مخالف بود.

امامی وهمکارانش بوقوع پیوست وبرنامه چراغ آدرس غلط درمورد عاملین قتل های زنجیره ای 

 داد.
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 سؤال: شما در جریان پخش آن نبودید؟

 نبودم. جواب: خیر، از قبل

 

 مرزی و اداره آنجا داشت؟: در مجموع آیا فضای دوم خرداد تاثیری روی برونسؤال

نند. توانند عوض کینمآقای خاتمی مستقر شد، متوجه شدند علی الریجانی را جواب: وقتی دولت 

طریق وزارت باید عوض شوند و یکی هم من بودم و از  هامعاونشرط گذاشته بودند سه نفر از 

 اما از طریق رهبری جلوی آن کار گرفته شد.؛ ی کردندسازپروندهبرای من  اطالعات هم 

 

 بودند؟ ”بد“سؤال: خوب چرا با شما 

و در  امآمدهچون من از روزنامه رسالت  کردندمیبپرسید. شاید فکر  خودشانجواب: باید از 

شدم و چنین آدمی نباید در شورای فعال هستم، مثالً جناح راست محسوب می "یه خبر  "سایت 

صب عتفکر حزبی و ت گاههیچکه من  است ینااما واقعیت ؛ باشد گیری سازمان صداوسیمایمتصم

 نداشتم. جناحی

 

 داده باشید؟ رأیسؤال:  احتمال داردکه شما به آقای خاتمی 

 جواب: خیر.

 

سؤال: شرایط سازمان هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی چقدر در دوره آقای ضرغامی 

 هم مال این دوره است. مرزیبرونتغییر کرد؟ با توجه به اینکه دوره شکوفایی 

.گذاری کرده بود ادامه دادیلرای ضرغامی همان مسیری که آقای الریجانی من آق ازنظرجواب: 
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 ضرغامی اهللعزت یدوره فصل سوم: 
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 دهنده دوره آقای الریجانی بود؟سؤال:  دقیقا کدام مسیر در دوره آقای ضرغامی ادامه

 ترینهمماز  "نافزایش زیاد کارکنا"و "بزرگ کردن تشکیالت"،"هاشبکهتوسعه کمّی "جواب: 

اقدام متفاوت آقای ضرغامی ساخت تعدادزیادی تله فیلم بود ولی اغلب آنها کم مخاطب بود. هاآن

ام عزاداری ای برای  "تولیدنمایشی ویدئویی تک قسمتی"وتعدادی هم غیرقابل پخش بود.این مدل 

 مناسب بود.

سازمان با رهبری داشتند،  ی که مدیراناجلسهدر  شد موقعی که آقای ضرغامی رئیس صداوسیما

هزار نفر 28هزار نفر به حدود 20از  آقای ضرغامی گزارش داد نیروی انسانی صداوسیما

نیرو  درقاینتعجب کردند که  رهبری پاورقی ضرغامی درمورد نیروی انسانییافته است.افزایش

آقای  دوره یضرغامی هم مانند  آقایدرزمان  ولی را بگیرید. آنو گفتند جلوی  شدهاضافه

اخوان از راه فر هااین اغلب .ندی به سازمان اضافه شدابرنامهالریجانی تعداد زیادی کارمند و نیروی 

نیروهای خوبی  هاآندر میان  مدیرانی ازنهادهای دیگر وارد سازمان شدندعمومی و رسمی نبود. 

 را نداشتند. ی الزموربهرهدرست جانمایی نشده بودند و  هااینهم جذب شدند، ولی 
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 ؟کردندمیها را چگونه توجیه یمتصمسؤال: در جلسات این 

ید در جد مهم برای ایجاد یک شبکه جدید یا ایجاد یک ساختار گفتم معموالً پیشنهادهای جواب:

این درحالی بود که نحوه گزینش یا انتخاب نیروهای شد. نمی جلسه شورای معاونین تصمیم گیری 

ها هم بکهش آموزش متناسب با الگوهای نیروی انسانی نداشتند. افزایش تعداد جدید مناسب نبود و

برای  زد.یممالی را برهم  انضباط. نظام پرداخت دوگانه، کردمیفراهم  را یروهان رویهراه ورود بی

 .کردمیها هم افزایش پیدا ینههز. شدمییک فعالیت هم حقوق وهم برآورد پرداخت 

 

 گسترش شبکه ها

 

را هم  اهشبکهی اداری سازمان بود یا هابخشؤال: این گسترش نیروی انسانی فقط ناظر به س

 ؟شدمیشامل 

ه جذب یشتر نیروهایی کب بود. زمانهم هاشبکهرویه یبرویه نیروها با افزایش یبجواب: گسترش 

ی هابکهش سیستأی و برآوردی بودند. البته ابرنامه صورتبه در ابتدا شدندمیی جدید هاشبکه

اص هویت خ هاشبکهاما بسیاری از ؛ تخصصی مانند ورزش، فیلم و سریال و مستند درست بود

مثال پنج شبکه اصلی به همه موضوعات با همه نوع  .کردندمیموضوعی نداشتند یا مشابه هم عمل 

در مورد جز چند برنامه محدود شبکه تهران بود ولی به 5پرداختند. شبکه قالب و ساختاری می

که کرد! یا شبسازی میهای ملی و با مخاطب کل کشور، برنامهاستان تهران، مانند سایر شبکه

ها های استانی را پخش کند اما خودش مانند سایر شبکههای شبکهقرار بود گزیده برنامه "شما"

شبکه ده بود.ش هویتچند بار تغییر کرد و بی "بازار"پرداخت. یا رویکرد شبکه سازی میبه برنامه
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ه سازمان بودج وکلیپ پخش میکرد مخاطب زیادی نداشت. "میان برنامه"نسیم هم تازمانی که فقط 

تر از آن اینکه نیروی انسانی کارآمد و های جدید را نداشت و مهمشبکه اینی همهتوان ایجاد

دی و پشتیبانی تانشده بود. گسترش نیروی انسانی بیشتر در واحدهای سها تربیتص برای آنمتخصّ

 بود.

 

 ؟کردمینیروی انسانی بیشتری را هم طلب  ، هاشبکهگسترش  احتماالًسؤال: و 

ی آقای ضرغامی قرار بود ایشان جلوی از منظر آنها شاید، اما در حقیقت خیر.  در دورهجواب: 

ه نام طرح بتنها این کار را نکرد بلکه طرحی درست شد رویه نیروی انسانی را بگیرد. نهرشد بی

نفر دیگر هم  5987سانی وطبق آمار رسمی منابع انسانی با اجرای این طرح ساماندهی نیروهای ان

 وارد سازمان شدند ویا تبدیل وضعیت پیداکردند.

 1395آمار کلی نیروی انسانی سازمان در سال 

 جمع نوع بکارگیری

 18707 رسمی و قراردادی

 5204 شرکتی

 9615 )خریدخدمات(غیر رسمی

 33526 جمع

 

شده اند در سازمان  بصورت قراردادی، ساماندهی 93لغایت  85نفر از نیروهایی که طی سال های  5987 تعداد

 همکاری دارند.
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یعنی به  رسد که شما نسبت به این روند ها همان زمان معترض بودید؟ولی به نظر نمی سؤال:

در  نمد این سیاست هاست و شما در همان زمانظر میرسد این نگاه انتقادی شما ناظر به رصد پیا

 فرینی کردید. شکل گیری این سیاست ها نقش آ

افزایش نیروی انسانی در شورای معاونین سازمان  موضوع وقتیبارمنتقد بودم. یک جواب: اتفاقاً

رو ها، نیمطرح شد من گفتم دو تا راهبرد امکان اجرایی شدن دارد. یکی اینکه برای همه پست

ی هر رکارگیای و برآوردی استخدام شوند و بعدازآن از بهدام کنیم و تمام نیروهای برنامهاستخ

یم که بدان "سازمان سیال هنری"شود. دیگری اینکه صداوسیما را یک  نیروی جدیدی جلوگیری

شوند. شوند و عده دیگری از آن خارج میمرتباً نیروهای دارای خالقیت و هنرمند به آن وارد می

وقت نباید همه را استخدام کنیم. متأسفانه شبیه راهبرد اول شوند آنعدادهای جدید کشف میاست

ها های مختلف سازمان ورود پیدا کردند. در میان آنبه بخش د و هزاران نفر نیرواجرائی ش

بهترین گواه من تعداد نیروهای خوردند.چشم میبه فراوان ها هم ها و سفارش شدهن، فامیلدوستا

کارگیری شده دربرون مرزی بود.باوجود چندبرابر شدن تولیدرادیوها وایجاد شبکه های جدید ب

 تلویزیونی شامل کمترین تعداد درمقایسه با سایر بخش های سازمان بود.

داد بسیاری از نیروهای کرده بود که نشان میبار حراست سازمان گزارشی تهیهیادم هست یک

 ند.درخت باهم نسبت فامیلی دار ای یکهصورت شاخهسازمان به

 

 انقالب دیجیتالی

 

ه به کنید؟ مخصوصاً با توجرویه تلقی میسؤال: ازنظر فنی چه؟ آیا آنجا هم شما گسترش را بی

 که آقای ضرغامی پیشینه مهندسی داشتند؟این
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ید خر سفارشی تا سازساختماندر اختیار حوزه فنی سازمان بود. از  غالباً جواب: بودجه عمرانی

د خرید ین. ولی در اکثر موارد فراشدمیفنی انجام  در معاونت، هافرستندهتجهیزات و استودیوها و 

ی روز های بازبینی و تدوین از تکنولوژیستمسها گرفته تا یندوربو مدل تجهیزات تلویزیونی از 

 دادمیرا افزایش هزینه نگهداری  مدت،یانمتر در یمیقدی هانسلخرید تجهیزات  دنیا عقب بود.

اغلب  هاماهواره. از طرف دیگر، خریدهای خارجی و قراردادهای اجاره کردمیکم یی راآکارو 

های اضافی به سازمان تحمیل ینههزو این کار بازهم  شدی واسطه انجام میهاشرکتیق از طر

جیتالی کنولوژی دیفنی متناسب با تحوالت ت ازنظر سازمان و معموالً بیش از نیاز هم بود. کردمی

کرد و  یا ایجاد شد، سریع رشددر دنرسانه  در صنعتیعنی یک انقالب دیجیتالی ؛ دنیا پیش نرفت

همین  افتاد. برایعقب  در همه مراحل تولید، ارسال و پخش تأثیر گذاشت اما متأسفانه صداوسیما

نتیجه آن شد که اولین یج از حوزه فنی سازمان جدا کردیم و تدربهمرزی راهمان را برون ما در

ی آورفناما معاونت توسعه و ؛ سازمان را تأسیس کردیم )High Definition) HDیهاشبکه

نداشت و برای رئیس قبلی سازمان جا انداخته بودند که شبکه  هاشبکهشدن  HDرسانه اعتقادی به 

HD با شبکه SD(Standard Definition ) !فرقی ندارد 

 

 . شده است ت است که کسی در آن زمان تفاوت این دو را متوجه نمیباورش سخ البته سوال:

بار به آقای ضرغامی توضیح دادم که فرق دارد و شما پاسخ: به همین اکتفا میکنم که من یک 

مقایسه  SDهای با همه لوازمش برقرار شود و با شبکه HDبگذارید در دفتر رئیس سازمان شبکه 

و مونیتور رئیس کاراق دراتشوید. در آن موقع تمام ریسیورها وقت متوجه فرقش میکنید. آن

دفتر آقای ضرغامی امکان نصب تجهیزات اچ  .بزرگ اتاق جلسات رئیس سازمان آنالوگ بود

 .دی را فراهم نکرد



 ی عزت اهلل ضرغامیفصل سوم: دوره  روایت یک استعفا

 

 

 خرداد 25صورت آزمایشی در را به همین نام و به HDدر نهایت سازمان مجبور شد اولین شبکه  

قرار بود مسابقات جام جهانی والیبال در ایران برگزار شود و شرط  زمان آندرافتتاح کند.  1393

پخش شود. این مسئله تبدیل شد به یک  HDصورت فدراسیون والیبال این بود که این مسابقات به

زمان برای اقدام نداشت . HDار برای پخش سازمان استودیوی سیّموضوع حیثیتی برای کشور! 

آنرا خرید و امکان پخش  از آلمان اجاره کرد و سپس HDاحد سیار اندک بود، سازمان یک و

شدت فراهم شد. وقتی این مسابقات باکیفیت باالی تصویر پخش شد و مردم به مستقیم مسابقات

 معلوم شد! SDبا  HDاز آن استقبال کردند، تازه فرق 

 

 

 شبکه های جدید

 

 فنی و زیرساختی بود یا اینکه در سائلمی انتقادی شما بیشتر معطوف به هادغدغهسؤال: آیا 

کنم انتقادات اصلی شما ناظر یمت پسندیدید؟ چون من هرچه دقّینمحوزه محتوا هم روند را 

ر و این البته د ی فنی و اجرایی است و کمتر درباره مسائل محتوایی نظر میدهید!هاحوزهبه 

 طبیعی است.  مامیان مدیران رسانه ای 

شده بود، کم مخاطب بودند و از جهت ساختارهای یستأسی نسل جدیدی که اهشبکه جواب: اغلب

 .شدنمیی فیلم و سریال ابتکار جدیدی مشاهده حوزهی خیلی رشد نکرده بودند. حتی در سازبرنامه

ی قبل بود که به مدت پنج سال طول کشید و بعد به پخش ید سریال مختارنامه، ادامه کار دورهتول

خوبی  هایسریالاکثر فیلم و  (2پیوست شماره )نشد.  ید تاریخی الف ویژه  تولیدجدرسید. سریال 

که  IFilmی آقای الریجانی بود. به همین دلیل شبکه هم که پرمخاطب بود، مربوط به دوره
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در شرایطی است که آقای  هااینشد. همه  پرمخاطب ،کردمیی قبل را پخش هادوره هایسریال

 .کردمیدریافت  هم ه مالیی ویژهاکمکضرغامی 

 

 

 

 

 بودجه فوق العاده ارزی

 
 

 یی؟هاکمکسؤال: چه 

 العادهفوقی بودجهیک  هزینه کردبا دوم ریاست آقای ضرغامی  یجواب: توسعه سازمان در دوره 

دربرون شد.های ساالنه تصویب مییفردی که در ابودجه با پرداختارزی صورت گرفت، نه 

کشور باهمین بودجه وی وتقویت سایر شبکه ها ودفاتر خارج تیی هیسپنهتاسیس شبک مرزی نیز

 !تخصیص یافت درصدآن  60گرچه تاپایان کارفقط،فوق العاده انجام شد 

میلیون دالر(  947نژاد نزدیک به یک میلیارد دالر )یاحمددر زمان دولت آقای  العادهفوقکمک 

 مجلسهم  آنبه سازمان صورت گرفت.پیش از  با موافقت رهبری از طریق صندوق ذخیره ارزی

 رد.ک العادهفوقپنجاه میلیون دالر برای خرید تجهیزات فنی کمک وشورای اسالمی مبلغ صد

آن، هم در زمان آقای عالوه بر دویست وپنجاه میلیون دالر هم برای پرتاب ماهواره دادند.

صد میلیارد تومان به سازمان نه یکطور متوسط ساالنژاد و هم در زمان آقای روحانی، بهیاحمد

ها امالک سازمان را نیز ینههزدر این دوره برای جبران شد. بعالوه می کمک بودجهمتمم  عنوانبه

که بیش از  فقط یک مورد آن مربوط به فروش یک ملک مرغوب در الهیه بود فروختند.یم

به  هابخشبدهی سنگین در تمام  وجود، سازمان با یکینبااصد میلیارد تومان فروخته شد. یک
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گرفته تا مراکز استان، از مرکز بهداشت سازمان گرفته تا صندوق  هاشبکهیعنی از ؛ من تحویل شد

 بازنشستگی بدهی انباشته داشتند.

 

 

 ! ی محتوایی شما هستمهادغدغهسؤال: من همچنان منتظر 

 ها وفورم های تصویری ضعیف ر پاسخ به سؤال قبل به شبکه های کم مخاطب با قالبجواب: د

د. یده شده بوتندرهمبردیم که دغدغه محتوایی و فنی یمی به سر امرحلهاشاره کردم. ما در یک 

ی رقیب سازمان بودند، ولی اماهوارهی هاشبکهآقای ضرغامی  ریاست در دوره اول مثالعنوانبه

های یشنها و اپلیکیتساوبماعی، ی اجتهاشبکههای اینترنتی، یزیونتلودر فضای مجازی  کمکم

زایش ی داشتند، افاماهوارهی هادر مقابل شبکهیوتلویزیون شدند. تدبیری که رادی رقیب ارسانه

شبکه نسیم که جزو بهترین شبکه های آن بود که به نظر من راهبرد غلطی بود. هاشبکهتعداد 

 نگ یا کشکول پشت سرهمبصورت جُدوره بود برنامه های کوتاه دیدنی وبدون ارتباط باهم را 

وشش خ اگر بصورت اتفاقی از یک میان برنامهپخش می کرد.فقط برای این خوب بود که تماش

 باشد! ی منتظر کدام برنامه کوتاهبیاید ونگاه کند.مخاطب نمی دانست چه زمان

زد. من ای فضای مجازی یک معاونت فضای مجازی ایجاد کردند تا به تولید محتوا بپردحوزهدر  

در همان زمان مخالفت خودم را به رئیس سازمان اعالم کردم و گفتم ایجاد یک ساختار بزرگ 

ی تولیدی، مشکل تولید محتوا در فضای مجازی را حل نخواهد کرد. چون تولید هاشبکهو مجزّا از 

ود. جاد شای هاشبکهدر خود  بایستمیآن سازوکارشود و م مینجااسازبرنامهی هاشبکهمحتوا در 

 شودب ترمهمهرچه موضوعی  کنندمیکه تصور  است یناکشور  یران ارشدمد یکی از اشتباهات 

  ی برای آن ایجاد کنند!تربزرگتشکیالت  بایستمی

ی هاسانهرتا از  دیدندمیآموزش  بایستمی یزیونیو تلوی رادیوئی هاشبکهدر  سازبرنامهنیروهای 

ی کنند وهم به تولید محتوا بپردازند. مشکل من با گزارارب خود را تولیدات هم نوین بهره ببرند.
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سی، یبیبی نسل جدید )اماهوارهی هاشبکهرویکرد غالب آن وقت این بود که در حوزه رقابت با 

عه کمّی شوند به توس "برند"یفیت باال که باکی هابرنامهی ساختن جابهی جم( هاشبکهمن وتو، 

فتن ر از کناربعد حوزه رقابت در فضای مجازی راه اشتباهی را رفته بودند. رو آورده بودند و در 

 وفضای مجازی  در حوزهمن از سازمان این مسیر اشتباه به باور من ادامه یافت و یک معاونت 

 کدامهیچ هاایناما ؛ معاونت فنی ایجاد شد در کناری مجازی در فضای التورگوریک معاونت برای 

 ی مجازی جبران کنند.در فضای سازمان را اندگمعقبنتوانستند 

 

سؤال: ولی من همچنان نقش انتقادی شما را در این فرایند ها پررنگ نمی بینم. ما داریم درباره 

بودید، درواقع  مرزیبرونکه شما معاون  زنیمیمی از مدیریت سازمان حرف ادورهسازمان و 

ی آقای ضرغامی معاون سازمان بودید، به نظر ی آقای الریجانی هم در دورهشما هم در دوره

 مشکل و مخالفت جدی داشتید! روندهارسد شما با این ینم

شد، من خیلی در تصمیمات بسیاری از اقدامات مهم در شورای معاونین طرح نمی ازآنجاکهجواب: 

م. چه نکردم باید حتماً حرف بزیی که فکر میهابزنگاهکردم مگر در رئیس سازمان دخالت نمی

 کردممیدر مسائل داخل سازمان چه مسائل کشور. اهل جنجال و خودنمایی هم نبودم. فکرم 

ی زهیانگی انجام دهم. آنجا را الگو بسازم و خوببهی که مسئولیت دارم، باید کارم را اهدرمجموع

ونت اد معاایج در موردمخالفت خود را  من الزم را هم برای ایجاد تحوالت مثبت و پیشرفت داشتم.

نظارت  به آقای خجسته معاون ارهاو بضرغامی  آقایبه  شدن تشکیالت سازمان و بزرگمجازی 

 یزی سازمان اعالم کردم.ربرنامه و

 

 

 !وضع موجود گیری معاون سازمان سهیم بودید در شکل عنوانبهولی باالخره شما  سؤال:

ی جدید در شورای معاونین هاشبکهایجاد جواب: این را اشاره کردم، خیلی از تصمیمات مهم مانند 
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شد. البته من نظراتم را در ی گذاشته مینظرخواهبازخوردش به  در عوضشد. طرح و تصویب نمی

ا هگیرییمتصم کردم امای و فضای مجازی در جلسات مختلف طرح میاماهوارهی هاشبکهمورد 

 گرفت!ینمنظرات من صورت  بر اساس

 

 جدی بین شما و رئیس سازمان ثبت شد؟ نظراختالفی جدی یا مشاجرهی لحظهسؤال: 

یافته اختصاصجواب: در زمان آقای الریجانی یک بودجه ارزی ده میلیون دالری به شبکه العالم 

شان آمیزی به اییهگال ینامه بود که فقط دو میلیون دالر آن را به ما دادند و این منجر شد که من

 کردمیسعی چ برخورد تندی صورت نگرفت. ایشان غامی هیبنویسم. در زمان آقای ضر

معاون سازمان جدای از جلسات  عنوانبهاما ؛ عملی کند مرزیبرون در موردی ما را هاخواسته

 هاتدرخواسکردم کمترین بار. سعی میماه یک هرچندگرفتم، یمرسمی من وقت مالقات اندکی 

 را داشته باشم.

 هاآن گشت.یبرم امور خارجهبیرون از سازمان و بیشتر وزارت  هایهدستگاما به  نظراختالف 

 دولتی است و هر سخنی صداوسیما گفتندمی، کردندمیتکرار  زدند و مرتّبیمیک حرف ساده 

گفتم ما از خودمان نظری نداریم، یمشود، من رسمی تلقی می گیریموضعشود از آن پخش می

ید، این گویممنتقد دولت آذربایجان سخن یک نیم. وقتی مثالً کهای دیگران را پخش مییدگاهد

شر کنیم.های مختلف را منتیدگاهدکنیم رسانه یا نظام نباید تلقی شود. تازه ما سعی می گیریموضع
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 یا دارالترجمه؟ مرزیبرون : چهارمفصل 
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 کردید؟ای مواجه شدید و چهمرزی شدید با چه صحنهسؤال: وقتی وارد برون

هایی که با مدیران داشتم مرزی با صحبتعنوان معاون برونبه درهمان روزهای آغاز ورودم پاسخ:

 مرزی صداوسیما درواقعشد، متوجه شدم برونونیز مباحثی که در جلسات طرح و برنامه بیان می

ای رجمهالتکند، به دار بیش از آنکه به نیاز مخاطبان توجه می سرویس خارجی،اساس مُدل قدی بر

 نگ وو گروه فره گروه تفاسیر خبریواحد خبر وصورت متمرکز در که مطالب آن بهشبیه بود

شد. نیروهای رادیوها تنها نقش یک مترجم ترجمه می معارف اسالمی تولید و در رادیوهای مختلف

ها ارتباط آنرا داشتند و بدون توجه به اینکه مخاطبان چه مطالبی را دوست دارند و چگونه باید با 

نمونه این د.کردنبه برنامه رادیویی تبدیل می رجمه کرده ورا عیناً ت شدهی تهیههابرقرار کنند، متن

 رادیوهای برون مرزی فقط دراتحادجماهیر شوروی وکشورهای بلوک شرق وجود داشت.

این  اتوانستند بدرنهایت مشخص بود که مخاطبان از کشورهای مختلف با نیازهای متنوع نمی

 ها ارتباط برقرار کنند. برنامه

 سوال: و راه حل شما؟

در محل شناخت بهتر از نیروهای پشتیبانی، هرروز صبح ساعت هفت پاسخ: ابتدا برای تعامل و

کردم و در مورد محتوای تفاسیر به بحث شدم و در جلسه گروه تفاسیر شرکت میحاضر می کار

لسه های مختلف جتتدریج با نیروهای تمامی رادیوها از ملیّهازآن بپرداختم. پسبا کارشناسان می

آشنا شوم. با کمک مدیران رادیوها و مدیران پشتیبانی،  با نظرات وتوانائی هایشان گذاشتم تامی

رادیویی توانستند با های جدید فاده از مدلشده و با استها از نقش دارالترجمه خارجبرنامه

ر دبگیرند و به برقراری ارتباط بیشتر با مخاطبان بپردازند. البته  کشور مصاحبه کارشناسان هر

عرفی و فردی که ایشان م یقرائت با کمک آقایبار  یننخستبرای  ،قرآن یرهم مانند تفس یموارد

 یقرآن امیزبان ترجمه شد تا از پ یبه سو  تهیه "مخصوص رادیو"ای ساده کرده بود، تفسیر روان و

مندان . یا برنامه آموزش زبان فارسی به شکلی جذاب برای عالقهستفاده شودا یزمخاطبان ن یبرا
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قسمت به  شده در هرهای خلقای که شخصیتگونهاین زبان در خارج کشور طراحی شد، به

 جمالت ها با کلمات وشد تا خارجیای خلق میقصه زدند ومی های مورد نیاز گردشگران سرمحل

 بخش خارجیرادیوها از دارالترجمه در محیط  شوند. برای اینکه کاربردی زبان فارسی آشنا

external services محیط سرویس جهانی به کارگاه تولید در world services   تبدیل

یم تقس جغرافیایی در چهار اداره کل دیوها را مرزی دستخوش تغییر شد ور برونساختا شوند،

 (3پیوست شماره )شدند. 

ای رادیوها خود تولیدکننده شده و به برقراری تماس با خبرنگاران و بدین ترتیب نیروه 

ی معارف اسالم کارشناسان محلی و نیز تأمین برنامه در داخل پرداختند. البته گروه فرهنگ و

اشت، د المللی و عمومیهمچنان مطالب عمومی درباره ایران، اسالم و مطالب مناسبتی که جنبه بین

های رادیوئی ندگان با استفاده از آن متون و متناسب با مخاطبان خود، برنامهکنکرد. تهیهتولید می

 کردند.تولید می

 

 هم تأثیر داشت؟ نحوه پخش اخبار سؤال: آیا این تحوالت در

ساعت برنامه در روز داشتند. زمان زیادی  مرزی یک یا حداکثر دوجواب: اکثر رادیوهای برون

ها به نیاز فسیر اختصاص داشت. در تنظیم خبر مانند تولید برنامهاز این رادیوها به پخش خبر و ت

خبرهایی یکسان برای تمام رادیوها کپی  . شدنمی کشور یا منطقه خاص توجه مخاطبان در هر

کردند. واحد خبر ترجمه می وهای رادیوهانیر گرفت وخاصی قرار می یدر قفسه شد ومی

ز، تلکس خبری خارجی )رویتر اخبار را از پنج زمان بود وامستقل از معاونت سیاسی س مرزی برون

اری پرس( و دو تلکس فارسی خبرگز فرانس پرس فرانسوی و عربی، آسوشیتد پرس و یونایتد

 در ادبیات آن،به زبان فارسی کرد و با تغییرات مختصریایرنا و واحد مرکزی خبر دریافت می
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شد. ندی خبر نیز توسط نیروهای رادیوها انجام نمیبکرد. حتی کنداکتور خبر و اولویتمی تنظیم

 یم.رفت مرزی به سمت تحوالت ساختاریای برونبه این منظور با مشورت کارشناسان و نیروه

 سؤال: اجازه بدهید کلی گویی نکنیم. دقیقا چه تحوالتی؟

نبال د مرزی بود که مدیریت آن مستقل شد و بهتغییر در شکل سازمانی خبر برون جواب: اول 

ترتیب که اخبار ایران، برای همه برنامه اینهای خبری و تحلیلی ایجاد شد. بهآن در رادیوها، بخش

بندی، استفاده از خبرهای نوع الف الزامی بود ولی استفاده شد و با رتبهصورت متمرکز تهیه میبه

 خبرهای نوع ب اختیاری.  از

خبرنگاران محلی، بخش  و گزارشِ هاخبرگزاری ز خبرِتوانستند با استفاده ازمان رادیوها میهم

 تدریج و با آموزش عملی نیروهاخبری را به یک بخش زنده و پویا تبدیل کنند. این اقدامات به

ی های رومیزبه دبیران و سردبیران خبر آموزش داده شد تا بتوانند از رایانه گرفت.صورت می

مکاری د. به این منظور با ه، استفاده کننقدیمیدستگاه با  جای نوشتن با کاغذ و قلم و تایپبه

خبرگزاری  17توانست راحتی میافزاری تهیه شد که بهنژاد از خبرگزاری ایرنا، نرم نیکمهندس

دسترس را با استفاده از خط تلفن در اختیار دبیران و سردبیران خبر قرار دهد. همچنین این قابل

مرزی بتوانند از این امکان را فراهم کرد که رادیوهای برون DOS سیستم عامل افزار تحتنرم

تولیدات یکدیگر که محصول مصاحبه با کارشناسان و گزارش خبرنگاران محلی در کشورهای 

 مخاطب بود، استفاده کنند.

توانستند بجای  نیز مرزی در شهرهای مشهد، زاهدان، تبریز، گرگان و ارومیهرادیوهای برون 

نند. استفاده ک ن برای دریافت کلیه مطالب ارسالیکس خبری از یک خط تلفاستفاده از تل

برای  مصرفی یها و هزینهتهیه کپی از آن تایپ مطالب و کاغذ برای یترتیب در هزینهاینبه

اجعه به ر. بایگانی دستی خبرها به بایگانی ماشینی تبدیل شد و مجویی شدکاغذ تلکس، صرفه

. داد رخ تغییرات کیفی در رادیوها بق خبری بسیار آسان شد. همچنینسوا ها برای دریافتآن
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که پیش از آن نه از محور تولید گزارش های خبری شدند. درحالی کم رادیوهاکه کمطوریبه

رحله این م در شد و نه خبرنگار محلی وجود داشت.شده در رادیوها استفاده میکارشناسان شناخته

 های سازمانی و ملی نیز فراموشو درهمان حال توجه به سیاست گرفترارارتباط با مخاطبان اصل ق

 نشد.

 
 دباقی مان دکور تغییرِ سال بدون  20که  دفتر کار معاون برون مرزی

 

 ورود اینترنت

سؤال:  یادم هست یک ادعایی وجود داشت مبنی بر اینکه  شما برای اولین بار اینترنت را وارد 

 ؟چیزی صحت دارد چنینکردید. آیا  سازمان
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مانند بسیاری از مراکز فرهنگی و اجتماعی  جواب: بله در شرایطی که هنوز سازمان صداوسیما

کشور از امکان اینترنت برخوردار نشده بود، از طریق آشنایی با آقای محمدجواد الریجانی، مدیر 

 موفق شدم، مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات

دست  نظیریبیاورم. آمدن اینترنت موجب شد که رادیوها به منابع بیمرزی اینترنت را به برون 

های کردند! دسترسی به متن، صدا و تصویر به زبانپیدا کنند که تا پیش از آن تصور هم نمی

گوناگون و بعدها بر روی صفحات وب، ایجاد شبکه ارتباطی داخلی و خارجی مانند انقالب 

 مرزی بود.برون ای دررسانه

نار ک بیش از ده هزار روزنامه در اینترنت دسترسی داشتند و در سی زبان، به های مسلط بهنیرو

یو های مهم هر رادمصاحبهاخبار وشد. ها بسیار عمیق میها، دید سیاسی آندسترسی به خبرگزاری

 شد.ها قرار داده میشده و در اختیار سایر برنامهنیز به فارسی ترجمه

 

 

 چرا تلویزیون؟

 

 اب صالًاال: چی شد که به رادیو اکتفا نکردید و سراغ شبکه های خبری تلویزیونی رفتید؟ سؤ

  ی عربی و انگلیسیهازبانی شبکه خبری به اندازراهای شما سراغ یزهانگچه هدف، رویکرد و 

 کافی نبودند؟ مرزیبرونیوهای رادرفتید؟ آیا 

زبان داشت.تنها برنامه تلویزیونی،  19یویی به ی رادهابرنامهمرزی، فقط آمدم برونوقتی  جواب:

شد. فضای کاری ی بود که از زمان جنگ ایران و عراق به عربی پخش میادوساعتهی برنامهیک 
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و  "هاعربگود "مرزی معروف شده بود به مرزی نبود. ساختمان برونبانشاطی در برون

 !"تبعیدگاه سازمان"

ی مهمی حادثهی آمریکا به افغانستان بود. وقتی حملهمهم، زمان مسئولیت من یکی از اتفاقات  

 .دیمکرمیرسانه بزرگ کشور باید فعالیتی  عنوانبهافتاد، ما یمدر همسایگی ایران اتفاق 

 

ید وبکه برش تأسیسکه سراغ  داشتواشما رو به این فکر  ،سؤال: یعنی اتفاقات سیاسی منطقه

 ت؟ی وجود داشابرنامهیا از قبل چنین 

 ازنظرما ا وبودجه وجود نداشت، یزیربرنامه تلویزیونی یی یک شبکهاندازراهاز قبل برای  جواب:

، آمریکا دوقلوی هابرجحمله به  یی راهبرد جدیدی طراحی کردیم. معلوم بود به بهانهارسانه

 ازنظرطرف یک این جنگ دو طرف داشت (4)پیوست شماره خواهد جنگ راه بیندازد. یم

ان طرف هم طالبیی که متحد آمریکا بودند و یکهادولتایش سیاسی و نظامی آمریکا بود و آر

 .که در افغانستان حاکم بود و القاعده

جنگ علیه تروریسم وارد عرصه شد و طرف بود که با شعار  CNNطرف ی یکارسانهدر جبهه 

 دادمیرا نشان  الدنبن، دائم دکرمیو القاعده حمایت  الدنبنهم الجزیره عربی بود که از دیگر 

ی ارسانهی بندجبههخواهم تحلیل کنم که آیا این ینم. من اآلن کردمیو جهاد علیه آمریکا را تبلیغ 

ی تمام ارسانهآرایش  ازنظرهماهنگ بودند. ولی  باهم یت این دو سر طیفدرنهاواقعی بود یا 

و  الدننبشدند و یا طرفدار علیه تروریسم میرا تقسیم کرده بودند یا باید موافق جنگ  هارسانه

 .انداختیمی راه میارسانه ازنظرما باید جریان سومی  ولی به افغانستان  مخالف حمله

 

 

 جریان سوم رسانه ای

؟ و نکته جالب برای من این است که بیشتر انگیزه های  به چه معنا دقیقاًسؤال: جریان سوم 
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 منافع ملی.  کتاب برایوبین المللی دخیل بوده تا حساب  یسانهمعرفتی در شکل گیری نیاز به ر

می م اعال باید یعنیمنافع ملی ما ایجاب می کردکه از دوطرف درگیری فاصله بگیریم .جواب: 

بول داریم افغانستان را ق گناهِیبمردم  و کشتارافراطی  هایِیحیمس نه تفکر جنگ صلیبیِ مکردی

 ا، القاعده و طالبان را.هیریتکف و نه تفکر اسالمِ

ودجهبی کردیم، باهمان اندازراهعربی را بدون کمک مالی از طرف سازمان  با این انگیزه شبکه 

گذاری کنیم. یک جریان سوم یهپای را ارسانهراهبرد جدید  تا ایجاد کردیم مرزی،ی ضعیف برون

 سایگی ایران داشته باشیم.ی، یک حرف متفاوت و یک نگاه نو به تحوالت منطقه در همارسانه

اما همین رویکرد در جریان حمله آمریکا به عراق ؛ عربی فقط یک اعالم حضور بود شبکه سحرِ

ز حوادث بینی درست ایشپزیرا با ؛ یرگذار در منطقه تبدیل شدتأثی قوی و ارسانهبه یک جریان 

 همسایگی غربی ایران شبکه العالم تأسیس شد.

 

 قط عربی بود؟سؤال: پس سحر اولش ف

ساعته عربی بود. اسمش هم سحر نبود. در زمان حمله آمریکا به  2برنامه در ابتدا یک جواب: 

ی شبکهشد تا بتواند اخبار جنگ را پوشش دهد. اولین  ساعتهدوازده 2001 در سالافغانستان 

خواستیم به یممرزی ایجاد کردیم اسمش را سحرگذاشتیم به این دلیل که تلویزیونی که در برون

چند زبان برنامه درست کنیم، سحر نام جالبی بود که در زبان فارسی، عربی، آذری، کردی و 

 نشدهبتثدار بود. نام جدیدی هم بود که هیچ شبکه تلویزیونی به نامش یمعنی دیگر هازبانبرخی 

 بود.

 

 هست؟ آقای الریجانی یسؤال: این دوره 

فهمیدند برای کشور یک شبکه تلویزیونی خبری با توجه  رنظصاحبی هاآدمبرخی  جواب: بله

دهد، الزم است. شبکه الجزیره تأثیرات عمیقی یمبه اتفاقاتی که در کشورهای همسایه ایران رخ 
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گفتیم وجود یک شبکه قدرتمند عربی الزم است، یمهرچه ما  در سازماندر منطقه داشت، اما 

زمان و افرادی مانند آقای رحیم صفوی، فرمانده کل سپاه نداشت. ولی در بیرون ساچندانی  یدهفا

 المللی به زبان عربی بودند. ینی یک شبکه خبری باندازراهموافق 

یشان البنان بود.  اهللحزب کل یردب، نصراهلل حسن یدس ی شبکه العالم، آقایاندازراهین از منتقدیکی 

بی چندان آشنا نیستید و نگران بود این ها با زبان و فرهنگ کشورهای عریرانیاگفت شما یم

جام همین کار را ان توانستمیهم بود و  اهللحزبشبکه نتواند از عهده کار برآید. شبکه المنار 

ایشان داشتم، ضرورت ایجادیک شبکه تلویزیونی توسط حزب  که با قبلی در جلساتدهد. )من 

 (.کردم پیشنهاد اهلل لبنان را

را بازتاب ایران  مواضع جمهوری اسالمی و ی که به نام ایران باشداشبکهفتم با ایشان گ در مالقات 

 هاو آنداریم  زبانعربیروهای ما ن و گفتم را داردخاص خودش  و کارکرداست  متفاوت ،بدهد

 شدیمخبری آشنایی دارند و جای نگرانی نیست. باید ایشان راضی  و اصطالحات با ادبیات سیاسی 

رای راه بموافقت شد ومبلغ ده میلیون دالر  هایت باراه اندازی شبکه العالمدرنم شد.نر و خوشبختانه

 اندازی آن اختصاص یافت.

 
 دیدار با سید حسن نصراهلل دبیر کل حزب اهلل لبنان در بیروت
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 شکل نگرفت و در ابتدا عربی بود؟ وقتآنسؤال: برگردیم به سحر. پس سحر انگلیسی  

ه به اضافه شد. با توج هازبانیج سایر تدربهتدا فقط به زبان عربی بود. اب سحر درجواب: بله. 

ی آذری، کردی، اردو در هازبانی رسیدیم که شبکه سحر به بندجمعتحوالت منطقه ما به این 

 علیه مردم هاصربجنگ  هنگام کنار عربی برای کشورهای همسایه ایران برنامه داشته باشد.

ی هازبانبا توجه به فراگیری  ، زبان بوسنی را هم اضافه کردیم.مسلمان بوسنی و هرزگوین

 ه شد.هم اضافانگلیسی و فرانسه در بسیاری از کشورهای خاورمیانه، آفریقا و اروپا این دو زبان

 

 

 ؟نقش العالم چه بود
 

 سؤال: پس چرا شبکه العالم را ایجاد کردید؟ بسط و گسترش سحر چه مشکلی داشت؟

ی کنیم ازاندراهقوی  ما این بود یک شبکه خبریِقصد  ر یک شبکه عمومی بود.جواب: شبکه سح

 و خصوصاً الجزیره رقابت کند و اینجا البته شروع مشکالتمان بود.  ها شبکه خبریتا بتواند با ده

 

 باید بپرسم چه مشکالتی؟ سوال: قاعدتاً

میلیون دالر مستقیماً  2دالر فقط اولین مشکل تخصیص کامل بودجه بود. از مبلغ ده میلیون پاسخ: 

 جهبود یتح سؤال کردم چرا همهیرکل امور کاال آقای مفمدبار از به خود ما پرداخت شد. من یک

آن مبلغ ما برای سازمان تجهیزات  یالعالم را به ما پرداخت نکردید؟ ایشان توضیح داد با بقیه

 کنندهانعقگهداریم. توضیحات ایشان برای من توانستیم این پول را برای سال آینده نینمخریدیم و 

ودجه کافی و باسابقه ب ایه حرفیندگان و گویری خبرنگاران و سردبیران کارگبهزیرا ما برای  نبود

 شده در اختیار العالم قرار گرفت.یداریخرنداشتیم. البته بخشی از آن تجهیزات 
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 سیستم نیوزروم داشته باشد و تبایسمیجدید  دومین مشکل این بود که یک شبکه خبریِ 

ی معاونین فنی سازمان برای ایجاد نیوزروم تا آن زمان به نتیجه نرسیده بود و ما خودمان هاتالش

یک کارگروه از نیروهای فنی و خبری درست کردیم تا بتوانیم با حذف نوار از سیستم پخش و 

یک تیم  ،تعداد نیروبا کمترین ایجاد یک شبکه داخلی برای دبیران ، سردبیران و تدوینگران 

ی افزارهارمنی بود که با استفاده از اشبکهدرواقع شبکه العالم اولین کارآمد خبری درست کنیم. 

 خارجی و با کمک برنامه نویسان داخلی توانست نیوزروم ایجاد کند و سیستم نوار را از گردونه

 .کنار بگذارد وپخشخبر

 

را  ییهاپروژهامکان انجام  مرزیبرونکه  کنیدمیالقا  مرتباً هاسؤالشما در پاسخ به  سؤال:

ه از منظر ، البتتی نسبت به بقیه داشتیدنداشتند. شما مگر چه مزیّ هامعاونتداشت که بقیه 

 ؟ خودتان

یری کارگبهجواب: پیگیری مستمر، داشتن انگیزه قوی، دلسوزی برای رفع موانع، پیدا کردن و 

ثر ها مؤفرابخشی، همه این کارگروهو توانائی الزم را داشتند و ایجاد یک یی که انگیزه هاآدم

منتقل  یسنوبرنامهبه  هاخواسته. برای ایجاد نیوزروم شودآرام بنا میود. مثل ساختمانی که  آرامب

شد تا آماده یش گرفته میهاباگ اصطالحبهشد و شد، نتیجه کار در گروه ارزیابی میمی

 شود.ی برداربهره

 

ه از کجا اید ساختار شبکهی برا کردید؟کار چهسؤال: این بخش فنی بود در بخش محتوا 

 !ی وجود نداشتاتجربهگرفتید؟ قبلش که 

گفتمان جدیدی ایجاد کرده بود ی تکلیف ما روشن بود. انقالب اسالمیگذارهدفجواب: از منظر 

دانستیم که باید یم یاراهبرد رسانه زنظرای داشت، ارسانهکه در حوزه خاورمیانه نیاز به زبان 

جریان سوم باشیم. هم منتقد جنگ علیه تروریسم آمریکا بودیم، هم منتقد تفکرات افراطی و 
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اق که آمریکا به عر کردیممیبینی یشپچون  ؛ وبود قرارگرفتهانحرافی که مقابل آمریکا 

 .نیمک اندازیتر راهسریعرا کردیم این شبکه کند، سعی حمله

 

 سؤال: باالخره یک فلوچارتی داشتید، آن را از کجا آوردید؟ 

سی عربی بیهم از بیجواب: ازنظر ساختار شبکه، الجزیره عربی نمونه موفقی بود که آن

ی داشتیم. این مشکل دیگر سازماندرونهای الگوبرداری کرده بود، اما ما مالحظات و محدودیت

یک شبکه خبری نیاز به ارتباطات مستمر زنده با خارج شد. وب میمحس العالم اندازیما برای راه

برداری فنی سازمان بود که برای هر ای در اختیار معاونت بهرهماهواره کشور داشت، اما ارتباطات

 شد.شد! به قول سازمانی ها آفیش میه باید درخواست کتبی ارسال میبار ارتباط زند

کم سه مرکز فنی داخل سازمان باید تأییدیه زنده، دست هایمصاحبه یرتصاوبرای دریافت 

 زا یرتصوصدا و  بود که به شرطیین ا مرزی.برون و نودالمرکزی  نودال ،امور ماهواره دادند؛می

شد. در عمل با مشکل مواجه شدیم. مشکل قطعی ارسال می و بدونباکیفیت مناسب  مبدأکشور 

داده  ی که به ما اختصاصابودجهنداشتیم و با  زبانبعردیگر این بود که نیروی انسانی کافی 

 در سطح الجزیره را هم نداشتیم. ای حرفهسردبیران و خبرنگاران  بودند، امکان جذب

ها آموزش ها را انتخاب کردیم و به آنینبهتردر ابتدا از میان دبیران و سردبیران خبر رادیو عربی 

 "ساجد الزبیدی"ها آقای یوزروم آشنا کردیم. در میان آنها را با نکار در تلویزیون دادیم و آن

ند در های ما آشنا بودیاستباسخوب رشد کرد. بقیه هم که  ،که به زبان انگلیسی هم مسلط بود

جمله تدریج از کشورهای دیگر ازکار خود موفق بودند. تعدادی از دبیران و گویندگان شبکه هم به

 لبنان انتخاب شدند.

 

 تا به نیروهاآوردید بیرون از  رااساتیداز  گروهی کردید وهزینه  برای آموزشسؤال: بعد 

 د؟ نیروی انسانی را چه شکلی تربیت کردید؟بدهنآموزش 
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شام از مدیر الجزیره در مورد بودجه آن شبکه صرف جواب: طی سفری که به قطر داشتم، هنگام 

 امکانات عمومی سازمان صداوسیما صد میلیون دالر است. ما ازسؤال کردم او گفت حدود یک

 کردیم، ولی اختالف بودجه العالم با الجزیره خیلی زیاد بود.استفاده می

حال چند نفر برای آموزش نیروها آمدند مانند کردند باایناساتید حرفه ای مبلغ زیادی طلب می

 دکتر اسماعیل از لبنان و دکتر معصص سوری مقیم فرانسه.

افزار نیوزروم بود. آموزش داخلی و تمرین با نرم نیروهای با کمکنی یزیوخبر تلوآموزش  

 در پرس تی وی اتفاق افتاد.بعدها کالسیک با استفاده از اساتید خارجی 

د صورت آزمایشی چنالشعاع قرار داده بود، بهچیز را تحتاندازی سریع شبکه العالم همهاهمیت راه

 ساعت در روز برنامه پخش کردیم.

 

 ل: و تمرکز شما روی تربیت نیروی های داخلی بود؟سؤا 

به سردبیران جدید بود. همین  ، مسئول آموزش سیستم نیوزروم"اندازی شبکه گروه راه " جواب:

چهره  . البته ما برایالمللی استخراج کرده بودای بینهکارگروه نحوه کار با نیوزروم را از شبکه

که حتماً باید بخشی از تولیدات، خارج از ایران انجام شود. فراملی العالم به این نتیجه رسیدیم 

های روزانه و بیشتر تولیدات را آنجا انجام دفتری در بیروت تأسیس کردیم و بخشی از برنامه

وم ی دنی حملهبیدفتر خبری به وجود آوردیم. با پیش از کشورهای منطقه هم در برخی دادیم.

رغم اینکه العالم ازنظر بودجه، نیروی انسانی، تولیدات و تجهیزات ناچار شدیم علی آمریکا به عراق، 

با شش ساعت برنامه،  1380اسفند  18شبکه العالم در اندازی کنیم. فنی کامل نبود، شبکه را راه

کند، زودی آمریکا به عراق حمله میپخش آزمایشی خود را آغاز کرد و چون مطمئن بودیم به

 .ساعته شد 24 ساعته و با شروع حمله آمریکا به عراقدهدواز 1380اسفند  27در شب 
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 العالمابتکارات 

 
تصور آن دوران چیزی شبیه یک فیلم سینمایی را در ذهن . قاعدتا  روزگار پرالتهابی بود :سؤال

 تداعی میکند. 

صبح  5 - 4ساعت حدود  ،ایران تعطیل بود یهمهکه  1381سال  ماهفروردیندر روز اول جواب: 

 ل باشب قب از ،شبکه مدیر، بهشتی پور آقای به بغداد اصابت کرد. آمریکا هایموشکولین ا

نده پخش ز صورتبه بغداد را از شهردریافتی  داشتیم در شبکه ماند تا تصاویر باهمصحبتی که 

 .اخالص ترکیه خریده بودیم خبرگزاری را از این تصاویر کند.

ده پوشش زن صورتبهرا  به بغداد آمریکاست تصاویر حمله بود که توان ایشبکهالعالم جزو سه  

مانی ز داشت و ی کادر شبکه قرارراست باالسمت مدالیوم در گوشه  صورتبه تصویر بغداد دهد.

 دودح بهشتی پور آقای .دادمیالعالم زنده نشان  شلیک شد، به بغدادآمریکا که اولین موشک 

 یگردشبکه العالم  به شبکه رساندم. را مبالفاصله خودمن  و صبح تلفنی به من اطالع داد چهار

 نشد. خاموش

 

 ؟از قبل تمهیداتی داشتیدبرای پوشش جنگ  آیا: سؤال

 با دولت صدام خوب نبود، ما در بغداد  رابطه ایران کهدرحالیجواب: 

 SNG(Satellite News Gathering) و یک خبرنگار که  کرایه کردهبرای پخش زنده

ه از برنامه زند. کرده بودیم کارگیریبهبرای پوشش حوادث جنگ  ،ولت عراق بودد موردتوافق

یس از طریق و انگل آمریکاکه نیروهای نظامی  بود ما این  بینیپیش بغداد، تهران و بیروت داشتیم.

لذا با پیگیری فراوان در منطقه مرزی خسروآباد  .خاک کویت و اروندرود وارد عراق خواهند شد

 و با کمک قرار بگیرد بانییدهدکل روی دتصویربرداری  رد بلندِک دوربین بُکردیم تا یهماهنگی 

SNG که . امکانی که برای هیچ شبیمکنپخشزنده  صورتبه را این نیروها ورود تصاویر یمبتوان
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ز به سمت بصره ا اروندرودوقتی تصاویر زنده ورود نیروهای انگلیسی از دیگری فراهم نبود. 

پخش  العالم یبا لوگو شبکه خبری دنیا این تصاویر را 30 زمانهم ،شدمیالم پخش شبکه الع

 را راین تصاوی خواستندمی و گرفتندمیتماس  مختلف هایشبکه و هاخبرگزاری از .کردندمی

و این تصاویر مخالفت کردم  با فروشمن  ده.مان در خاطرمدالر  نرخ ده هزار .خریداری کنند

 ما بیشتر و رستدیگ یهادر شبکه  تأسیسن فرصت برای تبلیغ یک شبکه تازه این بهتری گفتم

  .معرفی کنیم زبانعرببه مخاطب  تا العالم را کردیممیهزینه  بایستمی هااین از

 انتخاب فردی مناسب برای روایت صحنه جنگ به شکل ابتکاری بودکار دیگری که انجام دادیم 

 هندس را انتخاب کردیم. بو مهدی مو برای این منظور اَ

 

 ؟دقیقا کی بود ؟بومهدی مهندسچه پیشینه ای داشت اَ: سؤال

ی مهندس در زمان جنگ دولت عراق با داعش، گروه بسیج عراق یا حشد الشعبی بو مهداَجواب: 

 وا گذاری کرد و قبل از آن نظامیان آمریکایی برای دستگیری او جایزه تعیین کرده بودندیهپارا 

زمان . بارها در شناختمی نظامی کامالً منطقه عراق را ازنظر .عراق بودبدر سپاه  انندهمافر از

شناسایی و  هم کارِ .ه بودکردعراق نفوذ عمق خاک  جنگ ایران و عراق، از مرزهای ایران به

از آرایش نظامیان دو طرف یک کالک  هرروز ابو مهدی آقای .دادمیعملیاتی انجام اقدام هم 

 ،آمدیمطرف به دست که از شنود نیروهای دو  هاییگزارشو با توجه به  کشیدمی (قشه)ن نظامی

و عراقی در چه وضعیتی قرار دارند.  آمریکایی زمینیِامروز نیروهای  مثالًکه  دادمیتوضیح 

ند دادمیصدام توضیح ن و نه ارتش آمریکایی نظامیان که نه شدمیوقتی بیشتر  این کاراهمیت 

ارشناس که یک ک بود مؤثری العادهفوق این ابتکارِ شان در زمین در چه موقعیتی قرار دارند.نیروهای

 هاهشبک سایر در بعدها توضیح دهد. صحنه نبرد را ،اطالعات دقیق نقشه عملیاتی و نظامی با

 .دادندمیتوضیحات را  گونهاین (Video Wall) کارشناسان نظامی روی ویدئو وال

به  ،دندادمیرا پوشش  وبصره بغداد مرزی که پرقدرتاین بود که دو فرستنده  ما اقدام دیگر 
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یجانی الر آقایمجوز  با را خسروآباد کوه نور و هایفرستندهدادیم. پخش شبکه العالم اختصاص 

ی زمینی ندیوئی و تلویزیورا هایفرستندهدر روزهای اول حمله به عراق  آمریکا .گرفتیمدراختیار

حکومت صدام  .مردم از ماهواره استفاده کنند دادمیمجوز ن وجههیچبهصدام  اران کرد.بمب عراق را

ماهواره استفاده کند و همه از طریق از  کردنمیگر بود و کسی جرأت و سرکوب اخیلی اقتدارگر

اق مردم عر ،درا بمباران کر هافرستندهامریکا . وقتی کردندمیتماشا   تلویزیون زمینی هایفرستنده

پخش العالم از فرستنده  ند در کشورشان چه خبری هست!بفهم نداشتند تا ی محلیشبکه هیچ

 .از خبرهای جنگ مطلع شوندکوه نور در استان ایالم موجب شد مردم بغداد  کیلووات 40 پرقدرت

 و نیکی صف نا اندبستهمردم بغداد در دو جا صف زمان گزارش داد خبرگزاری رویترز همان 

استقبال  .تلویزیون( برای دریافت شبکه العالم آنتن زمینیِ کنندهتقویتخرید بوستر ) یکی صف

 کشورهای عربی شد. و سایراز العالم در عراق  نظیریبی

 

 .شته استشما و سپاه وجود دا ینب یخوبهماهنگی  رسدیم: اینجا به نظر سؤال

ه قدس هماهنگی داشت و از با سپا ،کردمیتهیه  مهدیابو آقایکه  هاییگزارشجواب: در 

 .کردمی برداریبهره هاآناطالعات 

 

جلسات مشترک خوبی وجود  و فرمانده سپاه قدس صداوسیما مرزیبرونبین معاون  آیا: سؤال

 داشت یا نه؟

 با فرمانده سپاه قدس جلسه داشتیم. مرزیبرونجواب: ما در 

 

 ؟فرمانده در آن وقت چه کسی بود: سؤال 

 اسم سلیمانی بود. باهم رابطه خوبی داشتیم.ق آقایجواب: 
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 ارتباط داشتید؟چه کسی مرزی با  هایدکل: برای استفاده از سؤال 

 جواب: با نیروی انتظامی هماهنگ کردیم.

 

 ید؟شناختمیاز کجا  حسن بهشتی پور را آقای: سؤال

ویزیون فقی که در تلبسیاری از نیروهای مو .بود مرزیبرونمدیر امور تفاسیر بهشتی پور جواب: 

ی بود که بهشتی پور کس یآقا .مسئولیت گرفتند از رادیو آمدند تلویزیون و از پائین آمدند باال

سال در اسارت به سر برد. سهدر زمان جنگ ایران و عراق اسیر شد و حدود 
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 ایده پرس تی وی  فصل پنجم:
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 بر عهدهمستقیم  خودتان عه راوی برعکس العالم ریاست مجموتیچرا در پرس : پسسؤال

 گرفتید؟

پرس  ازیاندراهالعالم من را به این نتیجه رساند که باید مسئولیت  اندوخته شده در یتجربهجواب: 

الن متوجه شدم فقط با مدیریت ک استفاده نکنم. یسازمانمدلبه عهده بگیرم و از  شخصاًتی وی را 

 اندازیاهراز فرصت  ه انداخت.راموفق  المللیبین یک شبکه توانینمو یکسری سفارش و رهنمود 

 شود. گذارییهپااستفاده کردم تا شبکه بعدی بهتر  آنالعالم و نقاط ضعف و قوت 

 
 با حضور خبرنگاران خارجی  Press TVمراسم افتتاحیه شبکه 
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این ز اشما قبل  ؟تأثیر داشت  چقدر صداوسیما: این تجربه در ترفیع مناسبات شما در سؤال

در  آیا. دبودی انداختهراه  شبکه تلویزیونی و چند مسئول چند تا رادیو بودید حاال العالم وقایع

 این تغییر را حس کردید؟ معاونین جلسات

 ند.دادمیبروز ن هاآنجواب: نه تغییر محسوسی وجود نداشت و یا اینکه 

 

جایگاه  هاشبکهاین  اندازیراههم  غیررسمیدر مناسبات  آیا: شاید بروز علنی نداشت، ولی سؤال

 شما رو تغییر نداده بود؟

ی ین احساسنچالعالم من  اندازیراهبعد از  ولی ،پرس تی وی این فضا بود اندازیراه بعد از جواب:

دد داشت رهبری هم تر در دفترکه ن قرآ و مترجمبرجسته زبان انگلیسی  یداز اسات یکی نداشتم.

 باشد. هایرانیااین شبکه کار  اندازیراه شودنمیگفته بود باورم 

 

 ؟هایتمسئولهم داشتید برای این  اییژهو: حقوق و مزایای سؤال

مدیریت شبکه پرس تی وی و آی فیلم را در کنار معاونت  شخصاًمن  که یدرزمانجواب: خیر. 

مانی ا زت.عهده داشتم، نه حقوقم اضافه شد و نه نامه تقدیر و تشکری وجود داشته ب مرزیبرون

از تمام معاونین سازمان  با بیست سال سابقه و مدرک دکترا مکه معاون برون مرزی بودم حقوق

چه زمانی مدیر شبکه  کرد سؤالبار  ضرغامی چند آقای در عوض به جز یک نفر کمتر بود.

 ؟کنییممنصوب 

 

 پرس تی وی؟ حاال که صحبت پرس تی وی شد برویم سراغ این شبکه. چرا:سؤال

 هایشبکهو منطقه خاورمیانه،  زبانعربن بود که ما برای مخاطبان ایاولیه یب: انگیزهجوا 

العالم، اما برای  یمتعددی داریم، رادیو عربی، شبکه سحر عربی که تبدیل به الکوثر شد، شبکه خبر

 CNN و BBCکه بتواند یک گفتمان متفاوت از  ایشبکه رسانه نداشتیم. ،زبانیسیانگلمخاطبان 
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د و نه از والعالم که نه طرفدار جنگ و اشغال نظامی عراق ب داشته باشد. موفقیت نسبی گفتمانِ

ی انگلیسی را تقویت کرد. وقت یک شبکه خبری اندازیراهایده  ،کردمیصدام و القاعده طرفداری 

 شد. حمایت از سازمان در خارجرا مطرح کردیم  ما ایده

 

 : خارج از سازمان یعنی چی؟سؤال 

 ایشبکهچنین  اندازیراهکه در شورای عالی امنیت ملی با  شنیدممیغیررس صورتبهجواب: 

 .اندگرفتهدر نظر  آنهم برای  یابودجهموافقت شده و 

 

 .دقیقا یندش چگونه بودهید که فراهدتوضیح : سؤال

 کهشب ناقص بودجه ، ولی تجربه پرداختدادمیجواب: رئیس وقت سازمان جزئیات را توضیح ن

 اندازیاهرنسبت به  ،با اختصاص بودجه درخواستی ما موافقت نشود که یزمانالعالم موجب شد تا 

 طورهبمالی سازمان تعهد گرفتم پول این شبکه  –اقدام نکنیم و من از رئیس و معاون اداری  آن

 این اتفاق افتاد. تقریباًخت شود. کامل پردا

 

 : این ایده از کجا آمد؟سؤال 

 .دبو داخل خودمانخودمان از جواب: 

 

 : این را در شورای معاونین طرح کردید؟سؤال 

گفتم روال سازمان این نبود که در شورای معاونین مطرح شود. برای اخذ  خیر.درابتدا : جواب

جداگانه با  هاآندر جلساتی که  آنو بودجه  شدمیطرح سازمان  یزیربرنامهبودجه در معاونت 

معاون با رئیس سازمان و برای سال آینده تصویب  ند یا در جلسات مشترک سهزمان داشترئیس سا

 .شدمی
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 ید؟گفتمیضرغا آقایبه  مستقیماً: یعنی شما سؤال 

 بود، گونهاینولی روال اداری  ،سازمان طرح کردم یسرئ با را یدجدایجاد شبکه  یجواب: ایده

 یسرئبرای  و را پیشنهاد ساالنه سازمان جهبود مالی، معاون اداری و و یزیربرنامه وقتی معاون

 بودجه میلیارد تومان 35وی مبلغ تیشبکه پرس اندازیراهما برای  ،کردندمیسازمان ارسال 

 درخواست کرده بودیم.

 

 گرفتید؟ تومانی که درخواست کردید چقدرمیلیارد  35: از این سؤال

 پرداخت شد.میلیارد تومان تصویب شد که همان مقدار هم  25جواب: 

 

 د؟ش تأمیناز کجا  میلیارد تومان 25این  :سؤال 

 جواب: از بودجه عمومی دولت.

 

العالم احتماال بسیاری از زیرساخت ها آماده شده بود و شما باید کارهای نرم  یبا تجربه: سؤال

 کردید.  افزاری می

یکی حوزه فنی  داشتیم. المللیبینیک شبکه  اندازیراهسه مانع برای نه اتفاقا. ما همچنان  جواب: 

مالً اداری کا .نداشت ایشبکهی و پشتیبانی برای چنین افزارنرمبود که آمادگی الزم را در حوزه 

های ، نه نیوزرومی که خبربود کنندهیلتسه نه در برقراری ارتباطات زنده .کردمیو متمرکز عمل 

ران و در اختیار دبی ایشبکه صورتهبتصویری را بتواند از منابع خارج کشور دریافت کند و 

 قرار دهد. سردبیران

برای ایجاد یک شبکه  سازمان بود که انعطاف الزم یارسانهاداری و غیر  مانع دوم ساختار 

کشور  50ری داشته باشد و در در نقاط مهم دنیا دفتر خب خواستیم شبکه ینا نداشت. المللیبین

 ایشبکهین با چن اصالًنتخاب و گزینش نیرو بود که خلی به امانع سوم نگاه دا خبرنگار جذب کند.
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 فنی این شبکه توسط نیروهای خودمان یاصدکاره صفرتا ،برای حل مشکل فنی همخوانی نداشت.

. از ارسال تصاویر کردمیکمک  هم ناالبته بدنه کارشناسی سازم .انجام شد مرزیبروندر معاونت 

ار بلو در شدهیداریخر ساختمان بامپشتطریق  از ومستقیم  صورتبه هاآنبه ماهواره تا دریافت 

 .شدمیانجام  آبادسعادتفرهنگ 

هم که در اختیار  نیوزروم یسینوبرنامهاستودیوهای خبری توسط خودمان طراحی و اجرا شد.  

را  مختلف هاییریتمدساختار هم نیروهای پشتیبانی را به حداقل رساندیم و  ازنظرخودمان بود. 

تی باشند و ح چندکارهدر حوزه خبر هم گفتیم نیروها باید . تا جائیکه ممکن بود ادغام کردیم

ات ربرای شبکه هم از مقرّو گزینش نیرو  در انتخابمدیر خبر باید خودش سردبیری انجام دهد و 

 یت نکردیم.داخلی تبع

و  ربهباتجیکی از افراد  آقای بهروز نجفیو  ا یک آگهی در روزنامه گاردین چاپ کردیمدر ابتد

شور در داخل کهم انی وفراخ و خبرنگار به لندن فرستادیم وکارآزموده را برای انتخاب گوینده 

ا بتوانیم با چند ت افراد مستعد را گزینش کردیم که به زبان انگلیسی مسلط بودند، از کسانی .دادیم

 دبیر خبر تربیت کنیم. هاآندوره کالس آموزشی از 

بکه از شهنری هم ایجاد کردیم تا کیفیت بصری  یک ساختار جدید بنام مدیرلین بار برای او

 از یک مفهوم و هارمونیتدوین  و یکگراف ،تیزرها ،هایرنویسز، لوگو گرفته تا رنگ اصلی

 خاص پیروی کند.

 

ز که ای ان شبساس با راه اندازی چنییعنی کسانی که از ا داشتید؟ هم مخالفان کارشناسی :سؤال

 مخالف باشند؟ منظر کارشناسی

که ما توان رقابت با  نوشتندیم هاروزنامهو حتی در برخی از  کردندمیمخالفت  ایعدهجواب: 

 را نداریم. زبانیسیانگل المللیبینخبری  هایشبکه
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که  . مثال کسی درست استدالل کندنه سیاسی و حتی تکنیکی مخالفت های کارشناسی: سؤال 

 احتیاج به چنین مجموعه رسانه ای نداریم. لی و برای پیشبرد منافع مان در سطح مما 

قرار داشتیم  زدهجنگ یمنطقه. ما در یک قد بودند کار خوبی است و باید بشودجواب: نه همه معت

ت وجود داش هم هاینیفلسطغرب و شرق ایران جنگ شده بود. حمالت اسرائیل به لبنان و  که در

 .کردیممیکه صدایی متفاوت داشت ایجاد  یارسانهو ما باید 

صدای " VOCE OF THE VOCELESS ؛ شده بود هم پس از حمالت رژیم اسرائیل شعار شبکه

 ون نبود که صدای مظلومیت مردم فلسطی زبانانگلیسیزمان هیچ شبکه خبری  آن تا "صدایانبی 

 بود."دیگر خبرازنگاه"وی هنگام راه اندازی تیشعار شبکه پرس.باشد لبنان

 

 ؟کمکی کردانگلیسی تجربه سحر  آیا در پرس: سؤال 

کی و ی راد که سابقه کارداشت آقایشان مثل فقط معدودی از کارکنان و مدیران .جواب: نه زیاد

 االصل( دعوت به همکاری شدند. آمریکاییدوتا گوینده مثل خانم مرضیه هاشمی )

 

 ؟چیتجربه العالم  :سؤال

اداری و ضعیف فنی سازمان فاصله  کمک کرد که از ساختارهای فرسوده عالمجواب: تجربه ال

شبکه را  ایتسوبابتدا کنیم،  اندازیراهاینکه اول شبکه تلویزیونی  یجابهبگیریم و کمک کرد 

 اندازیاهرا شبکه ر ، نیروهای جدید وتجربه اندوزیِ آموزشهست و بعد با  ترآسان کنیم زیرا فعال

 کنیم.

 

 ؟آبادسعادتچرا  ؟ اصالتهیه شدچگونه  آبادسعادتملک  د: بعسؤال

مالی سازمان بود. ما  -ی خریداری شد، از طرف معاون اداریوتیجواب: ملکی که به اسم پرس

 هاتاقاداشت.  ترییارسانهکه ساختمانش، فضای را پیشنهاد دادیم  یتربزرگو  ترمناسبجای 
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 یهاتاقامسکونی با  یمالی یک ساختمان پنج طبقه ییجوصرفهخاطر ه ب هاآنبود اما  تربزرگ

 استودیو و آنجازیادی بپردازیم تا در زیرزمین  یهزینه شدیمکوچک خریداری کردند و ناچار 

 هم ناچار شدیم خودمان زمین یتدرنهارا تا حدی اداری کنیم و  هااتاقم ایجاد کنیم، ونیوزر

د بع هایسالخرید ساختمان جدید مربوط به ) .کنیم و ساختمان جدیدی بنا بخریمهمسایه را 

نام ب آبادسعادتشده در مجموعه یداریخر این را هم به یاد داشته باشیم که آخرین زمینِ (.شودمی

م یک میلیارد تومان خریدی کمتر از رافرهنگی  با کاربریِمتر زمین  هزار بود. Hispan TVشبکه 

 زمان درهم کردیم. حدود هفت ونیم میلیارد تومان بنا قه باطب13 ماه یک ساختمان 18مدت  و در

 5  زبیش ا برای شبکه سحر بود. ی شش طبقهبنا یک  حال ساخت داخل جام جم معاون فنی در

  ،نامناسب محل آن باگودبرداریِکرد. تومان هزینه  میلیارد 20بیش از  و داشت سال زمان ساخت

خارجی هم  یاتدر نشر آنی زیبایی داشت و عکس ایک نیوزروم بزرگ طراحی کردیم که نم

 منتشر شد.

 
 در زیرزمین ساختمان مسکونی  Press TVتأسیس اتاق خبر 
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به نظر میرسد در طول این فرایند شما مشغول کسب تجربه بودید هم از لحاظ فنی و هم : سؤال

 ؟کنندداشتید که به شما کمک  هم مشاورانی از لحاظ محتوایی. آیا

 المللیبین و ایمنطقه سطح در رقابتقابل محتوایی ولی که ازنظر شک هاییشبکهایجاد ای جواب: بر

 .کردیمیم فراملی را آن سازیبومیبا نگاه  و گرفتیممیفاصله  یسازمان ساختار ازباید  ،دباشن

 چند نفر از اساتید خبر و تحلیل سیاسی نیروها از آموزشبرای  نبودند. کار درمشاوران خاصی 

ا در ابتد دانزبانولی  کارتازهنیروهای که خودشان کار عملی کرده بودند، استفاده کردیم. 

م و برای را انتخاب کردی بهترینشان هاآنیاد گرفتند. از میان  برای وب سایت خبرنویسی مکتوب

ارش یاد دادیم از نگ هاآنبه  معاونت سیاسیمدل سنتی در  برخالفدادیم و  آموزشخبر تلویزیون 

 .شود ولیدتوسط یک نفر ت بایستمیصویری ت هایگزارشتا انتخاب تصویر و تهیه  گرفته خبر

 صورتبهخبرها را  یک نفر این صورت بود اخباربه خشپر و اداره کل در واحد مرکزی خب

رد و یک کیمتصاویر را انتخاب  کرد،یک نفریمرا تایپ  هاآننوشت، یک نفر دیگر یمدستی 

 کرد.یمرا تدوین  هاآن نفر دیگر

دم هم تا پایان . خوکردندمیرا تصحیح  کارتازهکار دبیران  ،باتجربهسردبیران  ویتیدرشبکه پرس

ت برای درنهایبا نیوزروم داشتم. ایدوسویهو ارتباط  کردممیخبر مکتوب تهیه  حضور در شبکه

 م.آموزش گویندکان وسردبیران ازاساتید شرکت تامسون بهره گرفتی

 

قاعدتا یک نفر باید ایده پردازی میکرده، اتود میزده و  به عنوان مثال، : همین نیوزرومسؤال

 . این افراد چه کسانی بودند؟است بعد اجرا میشده

بخش هنری طراحی کردند و نظارت  ایده اولیه را خودم دادم، .مشترک بودگروهی و کار  جواب:

شکل تمام نیروهای  اییرهدایک محیط  دو طرف در ود.انجام ش یدرستبهکردیم تا در اجرا کار 

رگ به بز یتورهایمون .بودارشد  یرو سردبدایره جای سردبیر  مرکز در نمایی شدند.تحریریه جا
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 .ینندرا ببخبری دنیا  هایشبکه توانستندیمهمه  بود کهشکلی 

از  م.یرسیدمیبه مدل بو جلسه در کردیم و وتحلیلیهتجز را ماده نیوزروم خارجیآ افزارنرمچند 

 رتاصف. شدمیگروهی انجام  صورتبهشبکه تا طراحی لوگو و کرال و تیزرها همه  نام انتخاب

و اصالح و تکمیل و سپس  آمدمیبه جلسه  هایدهاو  ها توسط یک نفر نبود. طرح کدامهیچصد 

قت و شخصاًرای این امور که مدیر شبکه هم بود، ب مرزیبرونمعاون  روال این نبود .شدمینهایی 

در بیرون از شبکه سابقه نداشت الزم بود تا با حضور خودم نتیجه بهتری  هااینبگذارد اما چون 

 حاصل شود.

 

 خواهمیممن  یدویبگ مثالً داشتید؟ مدنظرالگو  عنوانبههم  کسی را آیا : در طی این مدتسؤال

 الن مدیرفشبیه  خواهمنمی ید منویکس، بگیا اینکه برعسازمان رفتار کنم؟  مدیر خوبِ آنمثل 

 !باشم

، هیچ مدیری نه در سازمان و نه در کشور الگوی من نبود، ی استمنفجواب: پاسخ قسمت اول که 

 ،اخلید هایمحدودیتبا توجه به  المللیبین هشبک تأسیسگروهی برای  بلکه این مدل از کارِ

 کردممیپرهیز  ، یعنی شدمییریت شامل همه خودش یک الگو است. به یک معنا الگوی من در مد

 و تکراری و مرسوم باشم. اییشهکلمانند مدیران با رفتار 

 

 !دضرغامی باشی خواستیدینم درس ینظرمبه  یعتاًطب: سؤال

 .خواستمینمجواب: 

 

 ا...؟معاون، مدیر ی ،هر سطحی رئیس درچیزی یاد گرفته باشید  ایشان : کسی بود که ازسؤال

 فادهاستقابلاز مدیران سازمان دارای صفات مثبتی بودند که در جای خود  هرکدام احتماال اب:جو

برجسته و ماندگار شده  قدرآندرگیر کرده باشد و  ست. ولی روش مدیریتی که ذهن من راا
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 .آیدنمییادم  ،باشد

 

زیاد  رزیمبروناین بود که  شدمیمطرح  مرزیبرون در مورد: یکی از بحث هائی که سؤال 

 فتندگمی مثالً .ر مخاطب دارندچقد هاشبکهکه این  شدنمی سؤال وقتهیچمخاطب گرا نبود و 

 شده هارالعالم خوب شروع کرده بعد  صحبت بود که یا .دمعلوم نیست الکوثر چقدر بیننده دار

ه بودید شما گفتکه بوسنی  ونیتلویز هایکنندهیهتهاز یکی از  دوجود دار یاخاطره. حتی است

 .بود ؤالسمخاطب گرایی شما زیر در برخی محافل  درواقعد، فقط بسازید. ینگران مخاطب نباش

این بود که خودمان را به مخاطب نزدیک  هاشبکهاین واقعیت ندارد. تمام تالش ما در همه  :جواب

 ی ن برنامههمی .کردیممیبررسی  دائماًاری را افزایش مخاطب و تأثیرگذ یهاروشکنیم. 

و ما در  شدمیزمینی پخش  هایفرستندهسارایوو از طریق  شهر ازجملهدر چندین منطقه  بوسنیایی

ه بمن خودم  داشتیم. سنی و پس از جنگ بازخورد خوبیعلیه مسلمانان بو هاصربمقطع جنگ 

وسنی تلویزیون ب رادیو و ارییرگذتأثنزدیک شاهد  از متعددی داشتم و دیدارهای بوسنی رفتم و

 هایینظرسنجنتایج  و از کردممیخواهی نظرها مالقات در تمام بودم. دیگر شهرچند  و ووسارای در

جی نظرسندرکشورهای مختلف الکوثر چندین بار در مورد العالم و  .مشدمیمطلع  هم نرسمی دیگرا

امه نمقایسه می کردیم وبر را نمودار مخاطبان در مقاطع مختلف درجلسات طرح وبرنامه و کردیم

 .کردیمهایی راحذف یااضافه می

که باید مخاطب افزایش پیدا کند. برخالف  کردممیگوشزد  هاشبکهمدیران این به  دائماً  

مکانات ا رقبای ماداشتند.  یرقبای زیاد مرزیبرون هایشبکه داخلی که انحصاری بودند، هایشبکه

وقتی  .مختلفی داشتیم هایمحدودیتهم  ما و کابلی داشتند. ایماهواره متنوعی برای پخش زمینی ،

فشار  ینوو هرزگبه دولت بوسنی  اروپایی یساعته بوسنی زیاد شد کشورها همین برنامه دو تأثیر

یروهای برنامه تلویزیونی با نقطع شود. البته دو ساعت  یووشهر سارا زمینیِ هایفرستندهآوردند که 

 تأثیرو  دآمنمی حساببه الیده ا شبکهیک  ،جه اندکو بود بلد بودندکه فارسی  بوسنیایی محدود
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 علیه مسلمانان یک گام مثبت بود. هاصرباما در زمان جنگ ؛ هم نداشت یاالعادهفوق

 

 

 ؟تمرکزگرا مدیر

 
 

 نفر و مرزیبرونمعاون  عنوانبه که فاصله بین سرافراز شدمیطرح  نقدی من یادم هست: سؤال

 خیلی زیاد بود. مراتب سلسلهدر  بعدی او

 ؟جواب: یعنی چی

 

 

-نمی رقداینن ان به تنشاسرش ند به قول معروفانتخاب می کایشان مدیرانی که  : یعنیسؤال

 .دارز

 در شبکه پرس تی وی مدیر شدند وکه  کسانیاست.  آمیزینو توهجواب: این عبارت غلط 

ر ند، اغلب دلیت پیدا کردمسئو مرزیبرون هایشبکهادارات کل و  وها یریتدر مدکسانی که 

 یدا کنند.پ مسئولیت بیشتری توانندیم ،و اگر راه باز باشد شدند رشد کردند و مدیر ارشد جاهمان

 .هستند مرزیبروننیروهای  از معاونین سازمان، از چند نفرجائیکه  تا

 

 .خیلی فاصله داشت مرزیبرون: باالخره سطح اختیاراتشان با معاون سؤال 

به همان اندازه اشتباه است که تصور کنید مدیر ارشد سازمان تدارکاتچی  .ن اشتباه استجواب: ای

بدهد  و یا فقط رهنمودیا مسئول تزریق پول به مجموعه است و به محتوا نباید کاری داشته باشد 
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 را اعالم کند. هایاستسو 

 

با این درجه  مرزیبرونمدیر فاصلهاعتقاد دارم که  به عنوان یک کارشناس من همچنان: سؤال 

 با نفر بعدی خیلی زیاد بود. از اختیارات

ه در . یکی از اشتباهاتی ککنیدمینگاه اداری  یارسانهکه بجای نگاه  است یناجواب: اشتباه شما 

مدیران و افزایش فاصله مدیر ارشد تا آنتن  یبندسطحهمین افزایش  ،رخ داد صداوسیماسازمان 

 یر ارشد بسته شود وعاملی شد که دست و پای مد یوانساالرید یا اداریروکراسی وبود و این ب

 .مدیریت کند درستیبهنتواند 

 

صاحب تیم  هیچ وقت درازمدتمحمد سرافراز در شاهد مثال حرف من این است که : سؤال

 همیشه خودش بود و در راس بود و بقیه مدیران تنها کارگزار بودند. عاملیت نداشتند.  نشد.

 اصالًه زیاد اشفاصلهطرف تیم دارد یا ندارد با بحث اینکه با مدیرانش  گوییدیم کهینا: جواب

 .استجدا از هم دو تا مقوله 

 

یران مد و روی یک نفر باعث رشد افراد گیریتصمیمحرف این است که تمرکز محور  :سؤال

 .شودنمیمیانی 

ان این تو رشد کردند وسئولیت داشتند،م مرزیدر برونکه  کسانی تقریباًهمهمن  ازنظرجواب:  

از پایین به  و زیرا یا تجربه طوالنی کسب کرده ،یرندعهده بگه را داشتند که مسئولیت باالتری ب

 در سازمان وجود نداشت. آنند که مشابه دادمیانجام  کارندین چ زمانهمبودند و یا  باالآمده

دست ه بیشتری ب هایمسئولیت ند،دادمیتعداد و توان خود را نشان اس کهمدیران میانی

مثال مدیراطالعات وبرنامه ریزی یا مدیر امور عمومی همزمان در سه یا چهار شبکه .آوردندمی

 وی و یت پرس در شبکه مدیریت می کردند واختیاراتی بیشتراز مدیران مشابه سازمانی داشتند.
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. در ضمن من مخالف و مدیر شدند ند که زود رشد کردندجدید هم نیروهای جوانی آمد هایشبکه

 ،ملکرد افرادع د بدون در نظر گرفتن سابقه، تخصص ویعنی نبای؛ مدیریت اتوبوسی و تیمی هستم

 سازمانی شوند. هایپستتیم از بیرون وارد  یک

 

عکس این اتفاق هم بود. از طرفی فاصله شما با مدیر بعدی خیلی زیاد بود از طرفی  البته: سؤال

که از محصوالت پرس بود شما شخصا  ایران ای به نام برنامهکه به عنوان مثال در دیده میشد 

 ساختیدیمبرنامه را  کردیدمیسردبیری  نشستیدیم خودتانیعنی  ،گذاشتیدمیوقت برای آن 

روی یک برنامه با رویکرد فرهنگی  شخصاًسازمان  مرزیبرونو این عجیب بود که چرا معاون 

 ؟دوقت میگذار قدراینو توریستی 

 

 ه درهفتگی شبک هایبرنامهتمام  ، محتوایگذاشتممیوضوعات شبکه وقت جواب: من برای همه م

هر  و بیروت لندن یا یا در تهرانی که هایبرنامه .شدمیتصویب با حضور من جلسه طرح و برنامه 

سامی ا ،موضوع برنامه .شدمیهفتگی تصویب  به شکل منظم و شدمیدیگری ساخته  کشور

 مللالبینموضوعات فنی، هنری، اداری،  یبرای ارتقاء همه .شدمیه برنامه ارائ و هدفکارشناسان 

مدیران میانی این مجموعه از  توضیح دادم قدرت .شدمیو خبری شبکه جلسات منظمی برگزار 

 کمتر بود. بامن آن هامشابه سازمانی بیشتر وفاصله سطح مدیران 

ش، اهمیت داشت، ترکیب خاطر رویکرد و قالبه ب هم نارایبرنامهه بودم. من مدیر شبک آنجادر  

 در تصویب گیریسخت ن بود.کارگردا-تصویربردار مدیر هنری وشامل گزارشگران، جلسه 

ی، تاریخ هایجاذبهبا  هاتوریستاز معرفی ایران برای  همتابیموضوعات باعث شد یک برنامه 

 باریک دو هفته یو گاهجلسات این برنامه هفتگی  ته شود.جغرافیایی، فرهنگی و هنری ساخ

 .شدمیبرگزار 
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 یتی و که باید اعتراف کنم بهترین برنامه پرس داد چه شخصیرا ”ایران“برنامه : ایده سؤال 

 این برنامه و چند برنامه شبیه آن بود. 

 ا و سایر کشورها به ایراناین شبکه، افراد مختلفی که از اروپا، آفریق اندازیراهتا زمان  :جواب

 کردندمیر تصو اینکهمثلخیلی تفاوت داشت.  دیدندمیکه  هاییواقعیتتصوراتشان با  ،ندآمدمی

سلح نیروی نظامی م هاخیابانو یا اینکه در  کنندمیشبیه درشکه تردد  هاییوسیلهمردم ایران با 

گری گردش هایجاذبهایران با تمام  هجانبهمهد. من فکر کردم در این شبکه جای معرفی حضور دار

محیط  اجتماعی و هایشبکهو در  تولیدشدهد فیچرهایی با استانداردهای باال قرار ش .خالی است آن

 25 ی. هر برنامهشکل بگیرد شناسیایرانیک منبع خوب  درنهایتتا  شود یبارگذاروب نیز 

 ایدقیقه 5 هایگزارش نگلیسی بود.گر مسلط به زبان اشامل یک مجری و چندین گزارش ایدقیقه

که  شدیمساخته  و روایتی داستان گونه با اطالعات دقیق سریع تدوین و لوکیشین های متعدد با

 نمونه نداشت.

معرفی ایران از نگاه مستندسازانی بود که عمدتاً به مناطق کویری و عشایری ایران  ،ازاینپیشتا  

 2-3 باگذشتاما ؛ شدمیپخش  خبری هایدر شبکه سویهیکمنفی و  هایگزارشیا  و رفتندمی

ما باعث شد، هر برنامه  هایگیریسختتغییر کرد.  هاخارجیتصور  برنامه ایران سال از پخش

 متعدد، لوکیشن های متنوع و تدوین و موسیقی مناسب شود. هایمصاحبهدارای 

 

 سطحدر اه خودش را تقلیل داده و جایگ مرزیبرون: اما این نقد مطرح بودکه چرا معاون سؤال

؟ احتماال به یاد می آورید اولین مواجه من با  به صندلی تکیه داده است برنامه کننده یک تهیه

 گفتم کهسال داشتم و با لحنی تند  24جلوی شما نشستم در جلسه ای اولین بار وقتی  من .را شما

 ؟ودحس بش مرزیبرونحضور معاون د بای هابرنامه تأمینقند شبکه گرفته تا  تأمینچرا از 

. شدیمش از پایه ایجاد چیزهمهالگو بود که  ییک شبکه برای من شبکه پرس تی وی، :جواب

که  هاییسرویسگرفته تا خدمات و  کنترل دوربینسیستم از نوع حراست و حفاظت از شبکه با 



 فصل پنجم: ایده پرس تی وی  روایت یک استعفا

 

 

زش ور تفریح و ،اخوریغذ، ونقلحمل بهترین سرویس کردمسعی  .شدمیبرای کارکنان فراهم 

در  م.سالن ورزشی ایجادکرد و دوغذاخوری  دو سالنمجموعه  در آن .برای نیروها فراهم کنمرا 

یک آنو در باالی  یسات ژنراتورهای مجموعه برپاشدتأس اداری، دو ساختمانی کوچه میان انتها

 ین هزینه ساختیم.با کمتر چندمنظورهبازی ینزمی و یک سازبدنسالن 

 هایو شبکهبرای رادیوها  نیمی ؛شدمیتقسیم  مساوی به دو بخش تقریباًن م وقتِ

 هایشبکهبرای  آبادسعادت یهاساختمانو نیم دیگر در  جام جم مستقر در العالم،سحروالکوثر

به امور خبری و محتوایی  هاشبکهاین  بیشترین وقت من در .ویتیناهیسپ فیلم ویو آوی تیپرس

نه امور  ،شدمیخارج از کشور صرف  ن و دفاترر داخل و خارج ایران و خبرنگاراد هابرنامه

 .بریدمیکه شما نام  ایپاافتادهپیش

 

 مرزیبرون به همان دوران برگردید اآلن بگذارید سوال را اینگونه مطرح کنم: اگر :سؤال

 ؟دبو چهاشتباهتان  ینتربزرگ ؟ به نظر خودتاندهیدینمانجام  را یکارچه

 یدتا حشبکه سحر و  اندازیراه. تنها موضوعی که با اندازمنمیبدون بودجه راه  یشبکهجواب: 

خودگردان نیستند و  مرزیبرون هایشبکهخبری و  هایشبکه ت شدم همین بود.العالم، اذیّ

شبکه  همه یوقتی بودجهکنند و باید بودجه کافی داشته باشند. تأمینخود را  هایینههز توانندینم

 شوید.باهم مقایسه کنید متوجه منظور من می های خبری بین المللی را

نباید  که عبرتیتجربه و  تجربیات چیزی یاد گرفتید؟ آن آیا ازاین هست که  سؤال: سؤال

 کردید؟ تکرار می

ا زود ت از صبح در هفتهروز  شش .عامل اصلی موفقیت است درونی هاییزهانگجواب: فهمیدم 

ه متخصصی ک و نیروهای توانا با یکار جمعدیگر اینکه  شب وقت کاری داشتم. 10-9حدود 

فهمیدم در  ؛ وکندمیتضمین  موفقیت را مشترک دارند، یزهو انگ فهم و نیستند سوءاستفادهدنبال 

پرمخاطب شکل  و چابک یرسانه یک ،روکراسی اداریسازمانی و بو هایمحدودیتارچوب چ
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سیر تکاملی ادامه یافت  ،ویتیناهیسپوی و تیپرس تا شبکه مرزیرونبرادیوهای  از .گیردنمی

 گذاشته شد. موانع کنار و ساختارهای غلط حذف و

 

 

 ی مستقلرسانه

 
 

نه آموخته ای متأخر شما! مدیر  ها که گفتید آموخته های همان وقت شما بوده است ینا :سؤال 

ی با هماهنگبرگردیم به پرس تی وی،  د.باید به گذشته برگردد و خود را بی پروا نقد کن

 خارج چقدر در پرس تی وی وجود داشت؟ هایدستگاه

 وقتهیچن مبطور کلی می توانم بگویم  آموخته های تجربی دوره ی پسین وپیشین ندارند.جواب: 

اید رسانه بدیگر بشوند.  هایدستگاهخارجه یا  امور ما وابسته به وزارت یهارسانهموافق نبودم 

 مل کند.ع و صادقانه طرفانهیببتواند  یرساناطالعقدرت و استقالل داشته باشد که در مقام  قدرینا

و اروپا را  آمریکارؤسای جمهور و وزرای خارجه  هاییدگاهدچنانچه این شبکه بسیاری از 

 از ام .افتادیمبرای اولین بار در جمهوری اسالمی اتفاق  این کارو  کردمیزنده پخش  صورتبه

اما  میرا داشتالزم  یو همکار شدیممیخارجی مطلع  یاستباسمرتبط  هایدستگاهنظرات  مواضع و

خارجی ایران  یهارسانهامور خارجه وجود داشت که  این دیدگاه در وزارت نبودیم. هاآنتابع 

 قبولابلق هایتمحدوداین  .کندمیر کنند که وزارت امور خارجه بیان باید همان مواضعی را منتش

زرای خارجه ایران رؤسای جمهور و و هاییدگاهدزمان زیادی از شبکه به انتشار  حالدرعین .نبود

. انتقاد همیشگی وزارت خارجه این یافتیمزنده اختصاص  صورتبه آنسخنگوی  و اظهارات

 ؟کنیدمیشما چرا انتقاد پخش  فالن کشور خوب استبود که روابط ما با 
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 ؟کردندمی یدئولوژیکاتقاضای هماهنگی  اآنه: یعنی سؤال

 دوروی توانندمی هاآنبارها نامه نوشتم و اعالم کردم رسانه و وزارت خارجه فرق دارند و  :جواب

شبرد برای پی یارسانه قدرت و از فشار تواندمیوزارت خارجه  سکه! روی یکنه یک سکه باشند 

 اهدافش استفاده کند.

 

 ؟استفاده بکنیدهای آنها از ظرفیت بتوانید هترب کردیدمی:  فکر نسؤال

 استیباسدیگر مرتبط  هایدستگاهسطوح جلساتی با وزارت امور خارجه و گاهی  یدر همه :جواب

هم استفاده  هاآندبیرخانه شورای عالی امنیت ملی وجود داشت و از ظرفیت  ازجملهخارجی 

 .شدمی

 

ظر ولی به ن کردمیفتری داشت و برنامه تولید دوی تیدر لبنان پرس هست یادم: من سؤال

یعنی از ظرفیت حضور ما در آنجا معلوم  د.ه ندارنکه بقی کنیممیتولید  دیتایی ما رسیدنمی

 درمجموععنی یتغذیه میشدیم.  هاخبرگزاری از خبر بیشترما نیست درست استفاده میشد یا نه و 

 . کنیممیاستفاده  ایران درست المللیبین هایظرفیتما از  رسیدنمیبه نظر 

 هایاهدیدگنبود که  زبانانگلیسیزمان هیچ رسانه  آنتا  لبنان مثال خوبی است. اتفاقاًجواب: 

قیق و یا د طوربهاسرائیل را رژیم فلسطین در مقابل  مقاومت نصراهلل و سید حسن ،لبنان اهللحزب

به لبنان را اسرائیل  حمالت خودش نابه کمک خبرنگار ویتیپرس زنده پخش کند و صورتبه

برای  ایگستردهغزه و کرانه باختری و قدس پوشش  دروی تیپرسو خبرنگاران  دادمیپوشش 

 حسن سید هایسخنرانیکه  بود زبانانگلیسیشبکه  نهاتوی تیپرس  فلسطینیان ایجاد کرده بودند.

 .دکرمیپخش  زمانهمترجمه  با زنده و صورتبه نصراهلل را

 

تری بود برای استفاده از ظرفیت های خبری ایران. ما  سوال من ناظر به هماهنگی کالنسؤال:  
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ارت ، وزمرزیبرونبین معاون  در واقع انتظار داریم کنیممیصحبت  مرزیبروندرباره وقتی 

کی ی امور خارجه، سپاه قدس، سازمان تبلیغات اسالمی و غیره یک هماهنگی وجود داشته باشد.

نظام این است که وحدت تصمیم گیری  بخش مدیریت تصویر بین المللی ز مشکالت ما درا

 وجود ندارد. 

برای برگزاری کنفرانسها و جلسات هماهنگی این دستگاه هادردفتر رهبری وجود دارد.جواب: 

نمایندگانی  مرزیبرونو از  شدمیسمینارها و دعوت از مهمانان خارجی، همواره جلساتی برگزار 

انه برای یک رس بااهمیتی، اما این، موضوع کردندمیو برنامه و مصاحبه تهیه  کردندمیشرکت 

هم . کردممینبود.خودم بارها در جلسات سراسری سفرای وزارت امور خارجه شرکت  ایفه حر

م، جلسات مشابهی با دادمیپاسخ  هاآن سؤاالتو هم به  کردممیرا تشریح  مخود هایدیدگاه

در شورای عالی امنیت بانگاه ساختاری هماهنگی درسطوح باال .شدمیفرهنگی برقرار  هایرایزن

کار عمل که ابت شدمیدیگر نباید منجر به این  هایدستگاهاما هماهنگی با  ملی صورت می کرفت

 از دست رسانه خارج شود.

 

 کجا؟ مثالًسؤال: 

بتکار عمل به خرج دادیم و اوی تیپرسما در شبکه  88در انتخابات سال  مثالعنوانبهجواب: 

برای چهار کاندیدای ریاست جمهوری ایجاد کردیم. تا جائیکه امکان داشت  ایگستردهپوشش 

 یم. بیشتر از همه برای آقایاندادمیپوشش مختلف  هایاستاندر  را هاآنتبلیغاتی  هاییتینگم

اران کاندیداها بسیار پرشور بود. هواد در میان. فضای رقابت نژاداحمدیموسوی و میرحسین 

ود، لذا از ظرفیت تلویزیون ب تربیشدر شهرهای مختلف کشور،  حضور کاندیداهاپوشش گسترده 

. اغلب برآوردها کردیممیشبکه منتشر  سایتوبطور کامل در را به هاآن هایعکسویدئوها و 

 .شدمیی اولین بار در این شبکه پخش ، براهارقابت برندهمیزان مشارکت مردم در انتخابات و  از 

قبول نداشتند. نتیجه را  سایر کاندیداهاپیروز شده  نژاداحمدی آقایاعالم شد  رسماً زمانی که
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شاید به همین دلیل تصور پیروزی در کشور دادند. رأیموسوی  آقایبه  شهر تهراناکثریت 

ا نتیجه انتخابات از خیابان انقالب تاعتراض به  عنوانبهوقتی جمعیت زیادی  برایشان پدید آمد.

 .کردمیطور مستقیم پخش بهوی تیپرسکردند، شبکه  پیماییراهمیدان آزادی 

 

 

 ۸۸اتفاقات سال 

 
 

این رویه  کهدرحالی کنیدپخشرا  88 هایاعتراضسؤال: چه چیزی باعث شد شما تصاویر 

 زمان نبود؟ نآمسلط تلویزیون در 

به  کند. همیشه این ایراد را رسانیاطالع سویهیک تواندمیبودم رسانه ن جواب: برای اینکه معتقد

اگر در جنگ ایران و عراق ما این اشتباه  زدممیاین مثال را  خل کشور داشتم.پخش اخبار در دا

طرف  هایپیشرویاز  ندرتبهو  کردیممیخودمان را اعالم  هایپیشرویرا داشتیم و همواره 

ند. عمل ک گونهاین تواندمیدر جنگ سوریه و یمن صداوسیما ن گفتممیم اما یدادمیمقابل خبر 

 دولت سوریه معارضِ هایِگروهکه بیش از نیمی از خاک سوریه در اختیار داعش و سایر  درزمانی

 بود. نظامیان دولت سوریه هایپیشرویاز اخبار داخلی مربوط به  توجهیقابلبود، حجم  قرارگرفته

 

 را پخش کردید؟ 88رویکرد شما اعتراضات  مینبا هسؤال: 

 را منعکس کند. هاواقعیتجواب: بله ما این کار را کردیم. رسانه باید اعتماد ساز باشد. باید 

 

 سؤال: گروهی به این تصمیم رسیده بودید یا تصمیم شخص شما بود؟
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از س پ هاییریگموضعپیچیده  درصحنهاین بود که ما  مجواب: من مدیر شبکه بودم و تشخیص

که پوشش گسترده برای کاندیداها و  کنیم.شبکه ایپخشخبر  طرفهیک توانیمنمی انتخابات

ی خاموش شود و نسبت به اعتراضات مردم دفعهیک تواندمیتبلیغاتی فراهم کرده، ن یهایتینگم

 نداشتم. هاآنبودن  ناحقیا  حقبهسکوت کند. در اینجا من کاری  آنو حوادث بعدی 

 

 سؤال: بعد چه کسانی به شما فشار آوردند؟

 SNG امنیتی آمدند و جلوی دستگاه هایدستگاهجواب: از رئیس سازمان و بیرون سازمان باهم، از 

 شبکه برای پخش زنده خیابانی را گرفتند.

 

ا به اکوسیستم سیاست در ایران تصمیم شما خیلی ب با توجهسؤال: باالخره باید قبول کرد که 

 .است راه نبودهعرف هم

 بخواهد ایبکهش، با اصول کار رسانه آشنا نبودند. اگر گرفتندمیتصمیم  طوراینکسانیکه  جواب: 

 اعتماد ،کاریسیاسیو  قنه کردنبا حُ نبایدبشود، باید اصول کارش را رعایت کند. اعتماد ساز

 .المللی را از دست دادمخاطب بین

 

 ؟داده باشید رأیمیرحسین موسوی  آقایشما به  88در سؤال: این به این ربطی نداشت که  

 مو اعالبه مواضع ایشان پس از برگزاری انتخابات  و نسبتندادم  رأیجواب: نه من به ایشان 

 منتقد بودم.دیگر ایشان  هایگیریموضع و برخی زودهنگامپیروزی 
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 ویتیرئیس دوحزب انگلیس مجری پرس

 
 

چرا خود شما شخصا باید پرس تی وی را مدیریت میکردید، همیشه توجیه اینکه  در کنار سؤال:

رسید وجوه دیگری نیز این شبکه را برای شما از العالم متمایز میکرد. همچنان  به نظر می

میخواهم متوجه اهمیت پرس تی وی برای شما بشوم. تصور شما این بود که پرس تی وی در 

 ؟راستای کدام سیاست به نفع ماست

 کوربینجرمی مانند جرج گالوی و شدهشناخته هایچهره از وجود ویتیپرس کهاینل جواب: او

.جرج دکرمیمجری استفاده  عنوانبهوقت انگلیس  وزیرنخستتونی بلر  خواهرزنلورن بوس  و

  و Commentبرنامه زنده  و مجری انگلستانحزب کارگر  عضو گالوی نماینده پارلمان و

های مربوط به ایران ماجرا خیلی مهم بود که در این بود. در شبکه The Real Deal  برنامه

خاطبین م و شبهات سؤاالتزنده به  در برنامهانگلیسی  یشدهشناختهیک سیاستمدار  وجهان اسالم

یا  و دادمی بینندگان پاسخ و تلفنیکتبی  هایسؤالبه  وکامنت پرمخاطب بود  برنامه پاسخ بدهد.

حمله اسرائیل به غزه  بعد ازبرنامه  در اینجرج گالوی  محبوبیت .کردمی پخش را هاآننظرات 

که گالوی  هرزمانی گرفت. عهده به را Respectرهبری حزب  2013که در سال  زیاد شدچنان 

 .دشمیکوربین نماینده دیگر پارلمان، مجری برنامه جرمی آقایشرکت کند  در برنامه توانستنمی

شهردار سابق لندن و نماینده  رهبر حزب کارگر انگلستان شد. 2015 لدر ساکوربین هم  جرمی

تمام دوره بعد از اِ نیز Ken Livingstonکن لیوینگستون  آقای پارلمان در حزب کارگر

نماینده  هاسالکه  Derek Conwayکانوی درکهمچنین  .مجری شبکه شد اششهرداری

هم از طرف اعضای این حزب نامزد ریاست  باریکانگلستان بود و  کارمحافظهپارلمان در حزب 

 هاکتابنویسندگان  روز و هایکتابمعرفی  در خصوص ایبرنامهشد مجری  کارمحافظهحزب 
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  چندین برنامه ازجمله برنامه و مجری شدهشناخته نگارروزنامهبوس هم یک لورنبود.

Remmember Palestine چند نمونه هااین .اختپردمی کودکان فلسطینی بود و به ماجرای 

 بود. شدهشناختهشبکه با مجریان  هایبرنامهاز 

شتر شد یغزه ب محاصره روزه، 22جنگ  و شکستدوم اینکه پس از حمله زمینی اسرائیل به غزه  

 بادزنده"خیریه  سازمان وجرج گالوی  کمک با شبکه .بست راکامل مرز رفح  طوربه مصر و

 ورهایکش وراه افتاد  لندن ازکاروان  این ک به غزه راه انداخت.یک کاروان بزرگ کم "فلسطین

 هایگزارششبکه  SNGطول مسیر  تمام در مصر رسید. به وآفریقایی را به شکل زمینی طی کرد 

قوی ایجادشده  ایرسانهجریان  یک .کردمیزنده از استقبال مردم این کشورها از کاروان پخش 

ی ز چند روز جلوگیربعد ا مصر درار بود که حکومت مبارک ذگتأثیر چنانآنحرکت  این بود.

جی جهت  ناِس خساراتی به ماشین اِ واردکردناز ورود این کاروان و حتی حمله به تجهیزات و 

برای  عمالً خودرو باز کند و 250کاروان حامل  ناچار شد مرز رفح را برای آناز کار انداختن 

 سایر و وزیرنخستکاروان مورد استقبال  این شکسته شد.محاصره غزه  ،جنگ بعد ازاولین بار 

میلیون دالر  پنجنقدی شامل  جنسی و هایو کمکغزه قرار گرفت  و مردممسئوالن حماس 

 شد. هاآنتحویل 
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 را شکستند  غزه که محاصرهفلسطینیها به همراه کاروان کمک به  Press TVتصاویر مجری 

 

 

 ویتیهای پرسچالش

 
 

 .روی ماهواره اسکای قطع کرداز وی را  دولت انگلیس پخش پرس تیمن یادم هست : سؤال

  افتاد؟ چه اتفاقی آنجا دقیقا
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کام( انگلیس )آف هایرسانهو سازمان نظارت بر  شبکه این بین  ایدوسالهیک سابقه  بله جواب:

 سراییل به غزه. اولینگردد به حمله ابرمی سابقه ترینمهمهای متعدد وجود داشت؛ نگاریدر نامه

سازمانبه شکل  بود که یو کسانها شد از طریق یهودی ویتیپرس شبکه هایی که علیهشکایت

 هاآنی هاای در انگلیس مدعی بود که به شکایتکردند و این موسسه رسانهشکایت می افتهی

 کند...رسیدگی می

 

 چه بود؟ هایهودی: موضوع شکایت سؤال

جورج گالوی بود؛ مردم از طریق تلفن، ایمیل، پیامک  آنکه مجری  "کامنت"جواب: در برنامه 

یل حمله زمینی به غزه کرد بسیاری از اظهارنظرها در مورد ئکردند. وقتی رژیم اسرامی اظهارنظر

ب برای اولین بار به شکل مکتو درواقعبه شبکه داد و  اینامهآفکام  اما؛ بود محکومیت این حمله

آقای  "محکوم کرد. آفکام اعالم کرد موضوع شکایت این است که نوعیبهمتهم و این شبکه را 

جورج گالوی زمان مطرح کردن مسائل مربوط به حضور نظامی اسراییل در غزه مغرضانه برخورد 

آفکام به این نتیجه رسید  "و قضاوت آفکام این بود: "است  کرده داریجانبنموده و از فلسطین 

 ."ها تعادل ببخشنداند که به برنامهنبوده قدرآنبا نظر مجری برنامه که نظرات مخالف 

وخانه هاراویران می  تکشتعدادی زن و بچه را می هرروز و حمله کردهبه غزه خوب؛ اسراییل  

و  دیدند می ویتیپرسرا در  هاو خرابیکشتار  هایصحنه. مردم مسلمان و غیرمسلمان کرد

ه ای کجای این کار با عدالت رسان.نددادمیپیام  هافلسطینینفع  و به دشتحریک می احساساتشان

هایی هو شبک سیبیکرد همین شبکه بیلی که اسراییل به غزه حمله روزهای اوّ !مغایرت داشت؟

ها پخش مستقیم داشت؛ یعنی ساعت ویتیپرسکرده بودند ولی  ایرسانهان؛ سکوت انمثل سی

 .دادمی زنده پوشش طوربه تقریباًکرد د؛ هر هواپیمایی که بمباران میشهر موشکی که شلیک می

در غزه حمله  این شبکه به دفتر باریکشدند و  عصبانی شدتبه هااسراییلی رسید که جاییبهکار 

 .قراردادندرا هدف  آنکرده و با موشک 
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 ید؟گرفت میباید از آفکام مجوز  أساسا چرا : سؤال

ز مصوبات دوران تونی بلر در انگلستان بود و هدف از تشکیل این موسسه آفکام یکی اجواب: 

صاویر پخش ت و کنترل هاآندر خصوص تبلیغات تلویزیونی و درآمد  هارسانهنظارت بر عملکرد 

لکه م بعد از دو تجربه در انگلیس نیاز به آفکام جدی شد. اولی قتل عروسِ در اصلاما ؛ بودخشن 

قاد وانتی جنگ عراق مو دوبود سلطنتی  یو اختیارات خانواده باقدرتبطه در را جدی  سؤاالتو 

تیارات اخ کمکم دست بکار شد وبلر تونی  دولت بود که در اینجا .رسانه ها دراین خصوص بود

 با واقعیات انجامید. آنآفکام به کنترل اخبار و تطبیق 

نها محدود ت لت بدترین حا سی دربیبی شبکه دولتیکه نوع نظارت و حکم آفکام بر جالب این 

 رو غی غیردولتی هایرسانهاین نهاد برای مقابله با  در اصل !بود  به تذکر و عذرخواهی رسمی

که ین بوداسی از جریمه آفکام بیدن بیمصون مان یکی از دالیل حکومتی انگلیس شکل گرفت.

پوند برای هر خانه  13) است پرداخت قبض ماهیانه از هر خانه در انگلیس سی ازبیدرآمد بی

 شبکه از جیب مردم آنبرای  ایجریمه تصویب هر بهانه شان اینست کهو (ماهیانه صورتبه

. البته تندسی هسبیدار بیسابقه سابق و مسئوالنآفکام از  مسئوالنبسیاری از  شد!خواهد پرداخت 

 هاست که غربیآنلت ع ؟یمای درگیر شدبا چنین موسسه شود که ما چرا سؤالممکن است 

زاد فضا آ درواقعکنند. یعنی ها را کنترل میماهواره ها وشبکه رسانی،برخالف شعار آزادی اطالع

تیرسپشبکه  .کنندی مختلف کنترل میهاآید را به روشتصویری که به زمین می آناست، اما 

 آناز  یکی شد.می لیسانگ های مردموارد خانه پوشش محلی بااره وباید از طریق یک ماه وی

که نهایت کار به  داشتبرای این کار باید مجوزی  آفکام . بود SKYمحلی اسکای  هایماهواره

 رسید. اینجا
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 ورد. فکام به چالش بربخعی بود که یک روزی پرس تی وی با آطبی پس با این اوصاف: سؤال

ا من خودم برا محکوم کرد.آفکام پس از مکاتبات متعدد باالخره شبکه پرس تی وی جواب: 

انون ق بر اساسای است که موسسهو اعالم کردم اول اینکه آفکام رئیس آفکام مکاتبه کردم؛ 

آفکام هم از  رئیساجرایی شده است.  2003تصویب و در سال  2002پارلمان انگلیس در سال 

دوم  ؛ وآن هرئیسهیئتو هم بقیه اعضای  رئیسشود. هم وزیر دولت انگلیس تعیین می طریق

های مستمر دولت انگلیس و کمک بودجه این موسسه از دو طریق دریافت وام از دولت کهاین

؟ و همین آیا کنیدمیشما با این حساب چطور ادعای استقالل  ای نوشتمشود. در نامهمی تأمین

بکه شخواهید می"ببرد؟  سؤالهایتان زیر قضاوت سایردرباره  شماراکافی نیست که صالحیت 

ای خبری که از مازیار ثانیه 10کنید به خاطر یک جمله جریمه  هزار پوند صدکیوی را پرس تی

و نوشتم حاال که مشخص است شما دولتی  ؟"ه استشدنقل ی خبرنگار شبکه چهار انگلیس بهار

لیس دولت انگ نوشتم ایشانخطاب به  هستید باید درباره رفتار دولت انگلیس هم پاسخگو باشید. و 

تجاوز و قتل و غارت به کشورهای مختلف  دارد و در دنیااستعماری  یسال سابقه 400حداقل 

 عالوهبه ها هزار تن از مردم عراق و افغانستان شرکت کرده است؛کشتار دهکرده است، در

 هانآهای سلطنتی در بحرین و عربستان است. گذار حکومتحکومت سلطنتی انگلیس پایه

شمایی که در کشتار مردم در کشورهای مختلف  دانند.را از حکومت انگلیس میمشروعیت خود 

نید؟ محکوم ک ایثانیهده خواهید این شبکه را به خاطر یک جمله خبریِمی وقتآنشریک هستید 

کرد،  ررا صادکه دستور حمله به عراق  یوزیرنخست عنوانبهتونی بلر  شما چه صالحیتی دارید؟

 ه سربازانحتی خسارت زدن ب هاآندر خسارت زدن به  ،گناه عراق سهیم بودیشتار مردم بدر ک

 هانآبدون مجوز سازمان ملل انجام شد؛ یعنی  امریکا و انگلیس جنگ چون .انگلیسی سهیم بود

 و بوش جرج برقرار بوداگر یک نظام عادالنه در دنیای فعلی  .جنگ خودسرانه انجام دادند یک

ظامیان ن کشتار های عظیم به ملت عراق و حتیخاطر خسارت به ،کشتار مردم به خاطربلر را تونی 

 .کردمیو انگلیسی، محاکمه  آمریکایی
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 اسناد ویکی لیکس
 

 

مریکا ا این که انگلیس و مبنی بر : در اسناد ویکی لیکس یکی دو سند بازتاب پیدا کردسؤال

یا شما برای مهار این با این وجود آ اند.وی به توافق رسیدهتیبر سر تعطیل کردن شبکه پرس

 سیاست دست به اقدامی زدید؟

 اداری رفتارِت؛ نه یک شان سیاسی اسدشدیم که برخور جواب: وقتی ما این سند را دیدیم مطمئن

 2010فوریه  4به گویید مربوط کند. این سندی که شما میو حقوقی که دولت انگلیس ادعا می

مربوط به  بندکی .مطرح شدها رسانه و موضوعبود کا در لندن در سفارت امری ایاست. جلسه

ای ایران در معاون بخش رسانه مسئول بخش ایران در سفارت امریکا با .وی استتیشبکه پرس

 دشویمامریکا خواستار برخورد با شبکه  ندهینما وگویی دارند.وزارت امور خارجه انگلیس گفت

 ی انگلیس می گوید:نماینده و

المی وی جمهوری اسهایی است تا بتواند فعالیت پرس تیدولت ملکه علیاحضرت به دنبال راه" 

 دهایاما قانون بریتانیا استاندار ،کند محدود کندایران را با دفتر بزرگی که در لندن فعالیت می

ود ششوند که امنیت ملی تهدید مجوزها تنها در صورتی لغو می، باالیی برای لغو مجوز پخش دارد

 اضرحدر حال  ،للی برخالف تعهدات بریتانیا باشدالمیا زمانی که اعطای مجوز طبق قوانین بین

ه های آیندکرد، اما اگر در ماهاستنادتوان نمی از این دو یکهیچوی به برای لغو مجوز پرس تی

ه مورد تناد بوی با اسای علیه پرس تیتوان پروندههای بیشتری علیه ایران اعمال شود، میتحریم

 "دوم تشکیل داد.
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ی فضا علیه ایران را تشدید کردند درهای همین کاری است که کردند و وقتی تحریم دقیقاً

ازدواج ی پرس تی و  شبکهمی بود که این درایاّوی باید لغو شود.غبارآلود گفتند مجوز پرس تی

، های دانشگاهباال رفتن هزینه به خاطر کردند ودانشجوها تظاهرات می وکرد مینوه ملکه را پخش 

ها پوند هزینه میلیونشرایط  در اینایجاد شد چرا  سؤالاین شدند؛ های درس محروم میاز کالس

دارد؟ چرا  قدرت و ثروت همهاین؟ چرا این خانواده سلطنتی شودمیبرگزاری مراسم عروسی 

 ؟ کندمیاز خشونت استفاده  با دانشجویانبرخورد  پلیس انگلیس در

یک مصاحبه  پخش به خاطرکنید نه ما به آفکام نوشتیم که شما به این دالیل با شبکه برخورد می

ما  ابه دالیل واقعی ب خواستندنمیانگلیس بود اما  و ملکه هاصهیونیست هاآنخط قرمز  .ایثانیهده

نیم ا هم فراموش نکاین ر .مسائل داخل ایران ربط بدهند را به چیزهمه می خواستند وبرخورد کنند 

که یا پادشاه مل لقطِ کشور انگلیس ملکِوقانون اساسی مکتوب ندارد رژیم سلطنتی انگلیس  که 

تواند پارلمان را منحل کند، دولت را منحل کند، اگر دولتی اختیارات بسیاری دارد. می اواست و 

یا صلح را ملکه صادر مطور موقت جایگزین کند، فرمان جنگ یتواند دولتی را بهرا نخواست می

 . کند

 

 

 تناقض گویی آفکام
 

 

 همچنان فعالیت میکرد. دفتر پرس تی وی در لندن ولی : سؤال

 ودب ایرسانهز فعالیت خصوصی دارای مجوّ یجواب: دفتر پرس تی وی در لندن مانند هر موسسه

ر لندن رس تی وی دپ یاشرکت! زیرا تشخیص داده بود دفترکردرا هم لغو فعالیتآفکام جواز اما 

بخاطر محتوای وی در لندن را تیآفکام شرکت پرس تناقض راببینید؛ندارد.  کنترلی بر پخش شبکه
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ون چز همین شرکت را لغوکرد مجوّ وبعد ردکنقدی محکوم  یجریمهبه که ازتهران بود شبکه 

 آمیزتناقضرد به آفکام اعالم کردیم شما چه پاسخی برای این عملک کنترلی روی محتوا ندارد!

 .پاسخی ندادند و خود دارید؟

 

 شنویم. ب قای مازیار بهاریا دارد که روایت شما را از قضیه آحاال که بحث به اینجا رسید ج سؤال:

که به برگزاری راهپیمایی و  1388بعد از جریان انتخابات ریاست جمهوری در ایران در سال 

نیوزویک هم بود، ماجرایی که خبرنگارانگلیس شبکه چهار خبرنگاربعدازآن تظاهرات منجر شد،

ا یک جمنعکس کرد. در آن طرفهکیمیدان آزادی اتفاق افتاده بود، به شکل  یرا که در گوشه

 ها سیجیب نشان دادوم حقیقت پخش کرد؛ را از نیمه د ماجرادرواقع  خبرنگار پایگاه بسیج بود و این

صورت  یا. نیمه اول حقیقت این بود که عدهندکنیشلیک م به سمت تظاهرکنندگان با اسلحه

آن کوچه بودند هایی را که در ماشینو  کردندیخود را پوشانده بودند. کوکتل مولوتوف پرتاب م

ها خواستند به هر نحو وارد آنجا شده و اسلحهخانه بود و مییک اسلحهپایگاه بسیج زدند. آتش می

سؤال کرد چرا  تصاویر رانشان داد و یوی همهتیپرسنگذاشتند.شبکه  هایجیرا بردارند و بس

در  یبهار اریهم که از ماز یا؟ تنها جملهدهدیای نشان ممازیار بهاری ماجرا را به شکل وارونه

وقت آن"من خبرنگار شبکه چهار تلویزیون انگلیس و نیوزویک هستم."شبکه پخش شد این بود:

مه صد را به جری شده و شبکه عتراف گرفتهگارش ادولت انگلیس مدعی شد زیر فشار از خبرن

گالووی در واکنش به لغو مجوز آقای جورج ! کردلغو ومجوز پخش آن رامحکوم  یهزار پوند

روز افزایش وی روزبهتیحقوقی ندارد. تعداد مخاطبان پرس اقدام آفکام، دالیل"وی گفت: تیپرس

یوقایعی مانند آنچه در بحرین و عربستان م . دلیل لغو مجوز پرس تی وی، نحوه پوششابدییم

 ."به غزه است در حملههاینیجنایات اسرائیل علیه فلسطو نیز پوشش خبری  گذرد
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  لبته. ؟ با زور ایند خبری شدنده مهار نگاه ایران در فرابا این اوصاف انگیسی ها موفق ب :سؤال

رساندن راه دیگری برای وی تیپرس شبکه ،چند ماه بعد از لغو مجوز آفکام نه لزوما. جواب:

ه دیگر ب هابرنامهحق پخش تلویزیونی واگذاری  آنو  ردپیدا ک این شبکه به مخاطب هایبرنامه

لویزیونی با ت هایشبکهبسیاری از  ازآنجاکهبود.  یسکاتلویزیونی حاضر در پلت فرم اِ هایشبکه

و پرداخت  هاکهشببا برخی  با عقد قرارداد ما توانستیم بودندمواجه  باکیفیتمشکل تولید محتوای 

ر شبکه را د هایبرنامه ،محصوالتمانپخش مجدد  وبسیار پایین جهت ریبرند کردن  هایهزینه

 ز طریقبجای یک شبکه، تولیدات پرس ا کارتلویزیونی بگذاریم و با این  هایشبکهاختیار دیگر 

 تیم.سکای داشاِ هایشبکهروی یکی از  چهار ساعت پخشهم برای مدتی  .شدپخش چندین شبکه 

مختلف داده بودیم در اصل امکان  هایشبکهما در قراردادهایمان اجازه پخش را به  ازآنجاکه

وانستیم با .بعد از مدتی تته شدطبق قانون آفکام از دولت انگلیس گرف هابرنامهجلوگیری از پخش 

 . ادامه دهیم سکایدر اِ کار رایک سال د یک مجوز جدی
 

شش وی را پوتیاخبار شبکه پرس در انگلستان  زم نیف اِاِ رادیو ،یک رایزنی پس ازهمچنین 

همچنین چندین کمپین  .کردمیخبر استفاده  منبع عنوانبه هاگزارشو  هامصاحبهاز  و دادمی

 راه انداختیم. تبلیغاتی گسترده در انگلیس
 

 ایی که قطار برقی داشتنددر شهره و مترولندن  هایساتوبو درروی زمانهم طوربه مثالعنوانبه

چستر و لیورپول ، منرمنگامیب ،بر لندن عالوه .پرداختیم آن هایبرنامهشبکه و  یگسترده تبلیغاتبه 

لندن  هردارش ،یهودی در انگلیس هایالبیت شکای به دلیل بعدازآن کمپین شرکت داشتند. در این

 شبکه ربه خاط شود. در اصل  محدودباید تبلیغات  گونهاین آنقانون جدیدی تصویب کرد که در 

از که شب حذفاقدام آفکام برای بعد از  !وی قانون تبلیغات را در سطح شهر تغییر دادندتیپرس

با چاپ بروشور، متمرکز شد و  ویتیپرس سایتوبشناساندن  رویلیغات ما تب سکایاِ ماهواره
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ا تبلیغ ربود پارلمان انگلیس  که مخصوص نمایندگان "پارلمان " یتقویم و حتی تبلیغ در مجله

 ادامه دادیم.

 

 

 محلی در انگلیس پس از قطع شبکه از ماهواره های Press TVتبلیغات میدانی شبکه 
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 تحریم ماهواره ها

 

  !قطع شدند هاماهوارهاز  مرزیبرونهای شبکه اما: سؤال

 شبکه ایراننوزده  (15/10/2012) 1391سال  مهرماه 24ست از روز دوشنبه شرکت یوتل جواب:

که برای مخاطبین  هایی از فرکانس مرزیبرون هایشبکه تمام برد حذف کرد.تها ماهوارهرا از 

. شتافریقا دا و شمال انهیخاورم ،در اروپاپوشش مناسبی ت ها ماهوارهقطع شدند.  آشنا بود

 دندش حاضر آنها دیه اروپا این تصمیم را گرفته است.ست اعالم کرد شورای اتحایوتل مدیرعامل

 طبق قراردادی .اخت کنندقطع از ماهواره را پرد و هزینهگذاشته  را کنار رسانیاطالعشعار آزادی 

رویس دادن به این شرکت موظف به س 2021ست داشت تا سال که ایران با شرکت یوتل

ین ما به دنبال جایگز قطع کند، ما را هایشبکهقصد داشت  وقتی یوتل ست 1.بودهای ایرانی شبکه

 ی بود که روی ایران پوششهایماهوارهبه  هاشبکهانتقال سیگنال ، یکی از موانع بزرگ بودیم .

طریق فیبر  را ازها یگنال تمامی شبکه سو  بودیم را کردهالزم  بینیپیشما نداشتند. خوشبختانه 

                                                           
رانی ای هایشبکهپارازیت انداختن روی  هاماهشبکه پرس تی وی طی یادداشتی اعالم کرد که این اقدام پس از  1

زادی که اتحادیه اروپا به آ اعتقاددارندناظران  "صورت گرفته است. پرس تی وی توضیح داد  هاانگلیسیتوسط 

. ".ندکنمیجایگزین ) آلترنتیو( خودداری  هایرسانهو از هیچ تالشی برای خاموش کردن  ردگذانمیبیان احترام 

هنگام پخش برنامه در مورد بحرین با پارازیت اندازی  هرروزهپرس تی وی همچنین نوشت شبکه عربی زبان العالم 

 .است شدهانجاملیسی انگ هایتکنسیناین پارازیت اندازی توسط  اندگفتهمواجه شده و کارشناسان فنی 

هستند که از روی  هاییشبکهاز جمله  2و  1و جام جم  2و  1العالم، پرس تی وی، الکوثر، شبکه سحر  هایشبکه

 بود. شدهمتوقفماهواره هاتبرد پخششان 
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گون گونا هایماهوارهبه  تصویر و صدا ازآنجا یم ونتقل کرده بودنوری اختصاصی به برلین م

 .رسیدمی

 هایشبکهنامه داد تا  ایماهواره هایدهندهسرویسهمه  و بهرئیس یوتل ست هم بیکار ننشست 

ای مذاکره بر طرفِ اگر به بعد کار ما مانند عملیات پارتیزانی شده بود. آناز  .را قطع کنند ما

روهای یک نفر از نی.شدمیسازمان بود بالفاصله مخالفت  ور کاالیاماداره کل  ،اجاره ماهواره

 ،همکار هایشرکت از طریقیا  کردمی مذاکره مستقیماًخودش یا  شبکه مسئول پیگیری شده بود

 کردندمیقطع  را ما هایشبکه جا هر ست کالفه شده بود!یوتل رئیس .کردندمی را اجاره ها ماهواره

ها  IPTVکابلی و  هایشبکهما به تقویت انتشار از طریق  زمانهم یم.دشمیاز جای دیگر وصل 

 یک در "هیسپاست" ایماهوارهخدمات  اسپانیائیشرکت  آنپس از  یم.پرداختمیها  OTTو 

 .کرد قطع1391 سال ماهدی اول از را ویتی هیسپان و ویتیپرس هایشبکه پخش طرفهیک اقدام

دارای مجوز رسمی بوده و طبق قوانین اتحادیه  ایرسانهیک موسسه  عنوانبهوی شبکه هیسپان تی

دلیل  ونهگهیچهیسپاست  ایماهوارهدولت اسپانیا و شرکت  .پرداختمی ایرسانهاروپا به فعالیت 

 شیب اقدام به لغو قرارداد کردند. طرفهیککامالً  صورتبهقانونی برای این تصمیم اعالم نکرده و 

 بود.  شدهخریدارییوتل ست  شرکت هیسپاست توسط شرکت مدرصد سها 15از 

 بود هشدخریداری آمریکایی هایشرکتتوسط  آنشرکت آسیاست که بخشی از سهام  چنینهم

اقدام انگلیس از طریق  بعد از ایرانی در قاره آسیا کرد. هایشبکهوی و سایر تیپرس اقدام به قطع

 دهندهسرویسآمریکا علیه ایران،  هایتحریم عمالاِریکا شد. در پی اتحادیه اروپا نوبت ام

 هایشبکه هایبرنامهپخش  92 تیرماه 10از  INTELSAT اینتل ست المللیبین ایماهوارهارتباطات 

 .وی و چند شبکه دیگر را قطع کرد پرس تی وی، هیسپان تی هایشبکه ازجملهایران  مرزیبرون

بودند از منظر حقوقی  گرفتهپیشایران در  هایرسانهغربی در برخورد با  هایدولتروشی که 

دانستن جرم تلقی  آنبود که در   وسطاقرونیادآور قانون جنگل و از نگاه آزادی بیان، یادآور 

 !شدمی
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 .کردیممیماهواره جایگزین یا فرکانس جایگزین پیدا  شدندمیی که قطع هایماهوارهتمام  ما برای

ابله مق در کوران قطع کنند. هاماهوارهما را روی همه  هایشبکهنتوانستند  گاههیچ هاغربی درواقع

ن بود که مبلغ قراردادهایی که ای آنو به یک نکته جالب هم برخوردیم  ایماهواره هایبا تحریم

ور امکه ی یمبلغ قراردادها از در اکثر موارد مشابه، بستمیماهواره  یبرای اجارهنیروی شبکه 

 ا ریسکبتحریم باید قراردادها  در شرایطبود که  در حالی نیا بود. بود کمتربسته ان سازم کاالی

 آقایبرای  ها راماهواره یقیمت اجاره ایمقایسه. من گزارش شدمیباالتری بسته  و مبلغباال 

 ضرغامی ارسال کردم.

 

 . تحریم کرد را هم شمادرنهایت اتحادیه اروپا شخص من یادم هست : سؤال

ناقضان  نام من را به فهرست تحریمی 2013مارس  11 در تاریخب: بله. شورای اتحادیه اروپا جوا

این تحریم به پخش اعترافات اجباری مازیار بهاری از  رد کهازآنجاییحقوق بشر اضافه کرد. 

 این ماجرا دولت انگلیس قرار دارد. صحنهدر پشت بود معلوم بود شدهاشارهوی تیکه پرسشب

 

 

 ه آی فیلمشبک
 

 

قبل از ورود شما به سازمان به عنوان رییس، خوب است کمی درباره آی فیلم هم حرف  :سؤال

وعی و به ن بودید زمایی با معاونت سیماآبزنیم. به نظر میرسید در آی فیلم شما در حال زور 

ای  فضمور مربوط به سریال و کالان اداره سازمان در اده هستید که سکّاید که آمددا نشان می

کل رییس بعدی کیست در شکه یعنی یک نوع کنایه از این  غیر خبری را هم برعهده بگیرید. 

 ی فیلم حس میشد. گیری آ
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اطب برای مخایرانی سریال  یک شبکه فیلم و خألمن  ابتدا درنه رقابتی در کار نبود.  :جواب

سریال ولی فیلم و داشتیم را رالکوث و معارفیشبکه خبری العالم  ما .کردممیاحساس  را زبانعرب

روجی خ پخش دو صدایِ میز از هزینه اضافی، دونب به عربی دوبله شدند، هاسریالوقتی  .نداشتیم

بان فارسی به ز توانیممیرا  "ی فیلمآ"دادم شبکه  ضرغامی پیشنهاد آقایبه  .زبان گرفتیم دو به

 الی داشت.خ ا نصب شده بود وظرفیترمراکز استان هفرستنده دوم د .کنیمپخشبرای داخل کشور 

یلم آی فیلم اولین شبکه فقبول کرد آی فیلم فارسی درداخل کشور پخش شود . همآقای ضرغامی

بلیغی داخلی ت یشبکه در هیچ و معاون سیما موافق نبود بااینکه وسریال ایرانی محسوب می شد.

 شبکه پرمخاطب سازمان شد.سه  زمان کوتاهی جزو فیلم در یآشبکه گرفت،صورت ن آنبرای 

لی .نسخه های اصقدیمی سازمان خیلی تالش کردیم  هایسریال و تبدیلبرای بازیابی  البته ما

ا هنواقصی داشت سراغ تهیه کننده  نسخه هایی که .آوردیمبازحمت از  آرشیو سازمان بدست را

میلیمتری بود  35لم کردیم .نسخه اصلی سریال های تاریخی بصورت فیرفتیم ونسخه هارا تکمیل 

 ا تبدیل کردهبا کیفیت عالی به دیت.یک دستگاه تبدیل پیشرفته خریداری کرده بودیم تا فیلم را 

اطب پیدا خوقتی این سریال ها از آی فیلم پخش شد بیشتر از دفعه اول موروی نوار کپی کنیم .

ل ها از فی سریاخوب بود.تبلیغ ومعرخیلی ن ها آکیفیت پخش ی شد وهرشب پخش م کرد.زیرا

پلیکیشن اَ مشاهده بود.قابل پلیکیشن آی فیلم صورت می گرفت ونسخه های پخش شده هم طریق اَ

 بدیل شد.سریال ت فیلم و و ونواهای مذهبی رشیو موسیقیآ از فردمنحصربهفیلم به یک منبع  یآ

در یش رو انه پدیگر تبعیدگاه سازمان نبود بلکه رس مرزیبرون توان گفت که این مرحله میدر 

 شده بود. و فنی، محتوا ساختار
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 یس سازمانهای رئاولویت  فصل ششم:
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اولین  .صداوسیمایس سازمان رئ عنوانبه ایشیشها به ساختمان به لحظه ورود شم برویم: سؤال

 بود؟ هیت چواما اولین اول ،لیستی از موارد در ذهن داشتید قاعدتاً بود؟ هاولویت شما چ

قبلی  هایروشمدافع  هاآنچون  ،عوض شوند هامعاونتاب: در گام اول معتقد بودم که باید جو

شبکه  50 خواهیممیاعالم کرده بود ما  منمعاون سیما چند هفته قبل از انتصاب  مثالًبودند. 

عداد کاهش تافزایش کیفیت برنامه ها وما  راهبرد کهدرحالیکنیم.  اندازیراهتلویزیونی جدید 

ند. اجرا ک باقدرت تواندمیاما ن را بپذیرد این بود که حتی اگر این راهبرد بود.نظرم هاشبکه

در  مه صورت گرفت. با احترام هامعاونت ییرتغ به دالیل مشابه. معاون صدا و سیاسی طورهمین

 بههدایایی  وتشکر  هاآنمعاونت از هر و کارکنانن شورای معاونین وهم در همایش مدیرا جلسه

 شد.داده  هاآن

 

رقابت را در آی فیلم به ظاهر ، همان کسی که است دارابی آقای منظورتان : معاون سیماسؤال 

  ؟به شما واگذار کرده بود

 جواب: بله

 

 ید؟تجلسه گذاش هامعاونت تکتک: شما با سؤال

 .مجلسه گذاشتم و صحبت کرد تکتک شانباهمه واب: ج

 

انتخاب کردید برای معاونت صدا خانم  را پورمحمدی آقای ی معاونت سیما: شما براسؤال

ما ش هایانتخاببرای خبر. معیار  جبلی را و آقای مرزیبرون برای اخگری را آقایروانی و آب

 بود؟ چه هامعاونتدر این 

نیروهای خوبی دارد و اولویت این است  داوسیما من این بود که سازمان ص جواب: اولین اصل

انند م اغلب مدیران ارشد درگذشته .مانتخاب کن ، مدیران ارشد راین نیروهای سازماناز بین همکه 
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بیرون تعیین  هایالبیند و بر اساس آمدمی سازمان از بیرون مالی،-اداری و معاونسیما  معاون

 هامدتو تا  دتولید برنامه نداشتن سازوکارن و شناخت دقیقی نسبت به حوزه کارشا هااین .شدندمی

 وقتم این پست را و کردندمیهم ن درازمدت ریزیبرنامه .تا یاد بگیرند شدمیاید زمان صرف ب

کارهای  در باشند و باالآمدهن به پائی هایردهکسانی باشند که از  ین اصل این بود،دوم .دیدندمی

 باشند.بوده قبلی موفق 

 

 

 ویژگی مشترک معاونین

 
 

 بودند؟ ایشینهپیواجد چنین  ینمعاونهمه آیا  :سؤال

مدیر گروه اجتماعی رادیو بود، بعد مدیر گروه اجتماعی تلویزیون و  پورمحمدی آقای بله جواب:

 .تتلویزیون داش سازیبرنامه. شناخت خوبی هم نسبت به حوزه تلویزیون شد هایشبکهمدیر 

یر و یبرای ایجاد تغ کردند و تبریک گفتند.هنرمندان کشور حمایت  ،شد وقتی معاون سیما

 در سال سابقه کار 20بود و  صداوسیماخانم آبروانی اولین معاون زن در  تحوالت هم مناسب بود.

برنامه در رادیو شروع کرد و سپس مدیر  کنندگیتهیهو کارش را از سردبیری و  داشت رادیو

ان شکه با ای ایجلسهشد. طی دو  "واآ" و "پیام"بود مدیر دو تا شبکه  شبکه شد و چون موفق

 یمن را قبول دارد و موافق انضباط کاری و مخالف توسعه کمّ مشیخطمتوجه شدم  ،صحبت کردم

ضرغامی در  آقای باریکشبکه رادیویی داریم.  27بود  شده اعالم آن است. پیش از هاشبکه

یکی  ؟یی داریمرادیو یشبکهما چند  دانیدمیشما  آیاکرد  سؤالی جلسه شورای معاونین از اعضا

یکی از  مثالً !شبکه 27معاون صدا گفت  صوفی آقای اینکه تا و... تا 25یکی گفت  21گفت 

، دو ساعت از این کردمیشبکه کتاب بود که از ساعت ده شب تا دو بامداد برنامه پخش  هاآن
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 عدادتدادن ن موافق زیاد نشا خانم آبروانی !دیگر بود هایشبکه هایبرنامهچهار ساعت هم تکرار 

یی رادیو هایشبکهیعنی کاهش ؛ هماهنگ بود که من داشتم ایمشیخطن اهم بابود و ن هاکهشب

ی هابکهشترتیب بود که با انتصاب خانم ابروانی، تعداد ینابه کیفی باال. کار روشن و مأموریت با

شبکه کاهش پیدا کرد و یک شبکه رادیویی فصلی و یا موضوعی هم  14به  27از رادیویی 

رادیویی  یهاشبکهب با شرایط اضافه شد. رادیو اربعین و رادیو بهار حاصل این نگاه نو به متناس

 بود.

 

 شما بودند؟ موردنظراخگری هم واجد شرایط  آقایجبلی و یآقا :سؤال

خودش خبر تنظیم  .در حوزه خبر از پایه شروع کرده بود کسی بود که جبلی آقایجواب:  

ر شبکه شد. و مدی بعد در العالم مدیر خبر شد، یژه خبری شبکه دوگفتگوی و . بعد سردبیرکردمی

د بط و دقیقی بوآدم منض چون .اخگری هم مترجم زبان آلمانی بود و مدیر رادیو آلمانی شد آقای

نویسنده  شد.  مرزیبرونصدای  آمریکاا و اروپ رادیوهای مدیرکل ،دادمیخوب انجام  و کارش را

 سیبآنشکده بود و نگاه و استاد دانشگاه و مدیر دا ایرسانهن کتاب و مترجم چندی نظرصاحب و

 را قبول داشت. شناسانه من

 

 

 بودجه ادغام  برنامه و
 

 

 قدرچ مبنی بر اینکه معلوم نبوددر مورد گزینه اداری مالی شما مطرح بود  یبحث یک :سؤال

 .بود موردنظرمتناسب با تحوالت  این انتخاب

تبدیل به  مالی با معاونت برنامه ریزی ونظارت ادغام شده و -نت اداریمعاوجواب: قرار بود 
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انی از جهت هم به نیروی انس .جدا شود ها آناز  ونظارت  و نیروی انسانی شوند وبودجهبرنامه

 صورتبهبودجه  و تخصیص ریزیبرنامهاهمیت داده شود و هم  کارآمدیو  آموزشانتخاب، 

مرکز نظارت هم به یریت و نظارت کرد تا درست اجرا شود.بتوان مد متمرکز صورت گیرد و

 عنوان چشم وگوش رئیس سازمان رابطه مستقیم پیدا کند.

مالی ادغام کردیم؟ چون کار معاونت  - را در اداری ریزیبرنامه چرا  کنید سؤالممکن است  

را هم  اشبودجه زمانهمبود که  هامعاونتو میزان تعهدات تولید  هاطرحتصویب  ریزیبرنامه

همواره منابع سازمان که  و دادمیمالی باید بودجه را تخصیص  -. معاون اداریکردمیتصویب 

بود که بخش بزرگی از بودجه جاری  آن. علت هم ماندنمی سازیبرنامهبودجه کافی برای  ،آمدمی

 میان دو . لذاتیافمیافزایش  دائماًمتفرقه  هایهزینه و شدمیصرف پرداخت حقوق و دستمزد 

تعهدات انجام  و تولید یبودجهبرای پرداخت  "مالی –اداری "و  "ریزیبرنامهنظارت و " معاون

. افتیمیامتداد  همناسازبرنامه. این اختالف تا مدیران میانی و سایر آمدمیتولید اختالف پیش 

د حاال بای جدا شد. آنی از مربوط به سرمایه انسان هایبخشو  ندن دو معاونت ادغام شداینتیجهدر

که هم در امور مالی تخصص داشته باشد و هم با زبان تولید  گرفتمیقرار  آنفردی در رأس 

ی لایده آفرد  رسیدم. مجتهد آقایبه  هاگزینه در میانآشنایی داشته باشد.  آناهمیت  برنامه و

ای درسمت مدیر شبکه سحر مالی وهم مدیربرنامه  -هم مدیراداری ولی ،ودنببرای ایجاد تحول 

 نبود. بریزوبپاشاهل  بود و پاک دست و بود وباهردو حوزه آشنایی داشت

 

 

 چالش های سیما
 

 

 بود؟ هشما برای تغییرات در سیما چ اندازچشم: سؤال 
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خودم به عهده بگیرم و  برای مدتی مسئولیت معاونت سیما را فکر بودم دراوایل کار ب:جوا

اما گستردگی  ؛صورت بگیرد ترراحتجلسه بگذارم تا تغییر و تحوالت  هاشبکهبا مدیران  مستقیماً

 کنم. نظرصرفدر حوزه مالی باعث شد از این ایده  خصوصاًمسائل و مشکالت سازمان 

 

 ؟معاونت سیما موقتی بود گزینه و نگاه شما به فکر کرده بودیدبه این قضیه  : پسسؤال

برایم اهمیت نداشت که بگویند خودش  هازبانزخم آن و کردممیجواب: بله تا مدتی فکر 

 .شدیمتش کمتر از کار مثبتی بود که انجام عهده گرفته است. اهمیّه مسئولیت معاونت را هم ب

 

  .شما نبود درازمدتتوجه این سیاست لی نشد و کسی ممع وقتهیچ: ولی این موضوع سؤال

اون مع ناردر ک جلسات منظمی ون سیما مستقر شدمعافتم، درنهایت وقتی نگ کسهیچجواب: نه به 

م و بودرده درست ک تشکیالتی برای فیلمنامه نویسی آنم. عالوه بر داشت هاشبکهسیما با مدیران 

 بود. شدهانتخاب ایدورهو معاون سیما برای چنین  شدمیتصویب  آنجای داستانی در هاطرح

 

مالی  به لحاظ سازمان تا آنجا باشد درسیما ید معاون که بااز اول این بود ا شمایده : یعنی سؤال 

 ؟و بعد تصمیم دیگری برای این معاونت بگیرید دبه یک ثبات برس رموضوعات دیگ و

حذف  هاهشبکبرخی از  .یمدادمین باید انجام ابا کمک ایش تغییر و تحوالت سیما را البتهجواب: 

 ایدب . یا اینکهآمدمیبا پیشنهاد معاون سیما  و سیما پیشنهادها از درون جلساتِ د.و ادغام شدن

خاطر ه ب هاآدمیا  ،گرفتمیصورت  هاپروژهو  هاطرحمالی در  سازیشفافانضباط مالی و 

مدن برای باال آ"این نگاه که حقوق سازمانی  ؛ ونددادمیموظف انجام  کارِ ،گرفتندمی حقوقی که

 .شدمی اصالح ،است "از سرباالیی جام جم

 

 هم محقق نشد؟ وقتهیچ: پس ایده این بود و سؤال
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میلیارد  400حدود  94سال در  .شد گذاریپایهولی  ،شدن سال و نیم ، در یکجواب: کامل نشد

 کسر شد. بگیرحقوق نیروهایِ موظف از کل بودجه سیما برای انجام کارِ ریال

 

 را هابکهشفقط  آنجای ه د و بتعطیل کنی را هامعاونتکه حتی آیا به این فکر میکرید : سؤال

 داشته باشید؟

نیست. چند شبکه  لایده ا و هست چندساله رِاگذ یدورهجواب: گفته بودم این ساختار برای  

 صورتبه هابرنامه. تولید بسیاری از شدندمی هاآن زیرمجموعهتأمینی  هایشبکهکه  ماندمیتولیدی 

 هابرنامه. کردیم. مدل کنداکتور نویسی پخش باید تغییر دشمیرقابتی در بیرون سازمان باید انجام 

مخاطب قرار  در اختیار و هموارهبه سهولت  باید رشیوعظیم آ یتظرف .شدندمی "برند"باید 

انه رس مخاطبِ ،در عصر دیجیتال. شدندمی "به شکل واقعی تعاملی"باید  هابرنامه .گرفتمی

 .شدمیبرنامه تهیه  هاایناز تولیدات  یدباشده و  دهتولیدکنن "کاربر فعال"و  شده "کاربر"

 .شدمی ساختار سازی ،. در انتها متناسب با وضعیت جدیدکردمیباید تغییر  سازیبرنامه هایقالب

 

 ؟دنددیگری هم بو هایگزینهبرای سیما انتخاب کنید  پورمحمدی را آقایاز اینکه  : قبلسؤال

 دیگر صحبت نکردم. هایگزینه با .دبو گزینه من از اول ایشانواب: ج

 

ماهه یعنی از اگر  18پورمحمدی راضی بودید با توجه به تجربه  آقای: چقدر از انتخاب سؤال

 ؟کنیدمیانتخاب  را پورمحمدی آقایدید عقب دوباره برگر

ولی نحوه تعاملم فرق  بله احتماالً ،محدودیت زمانی ورض کردم که ع هاییمالکجواب: با این 

 .کردمی
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حاال درست  هارسانه هست چون من یادم کنممیتمرکز  پورمحمدی آقای در مورد: چرا سؤال

 .دادندمیمانور  پورمحمدی آقاییا غلط روی اختالف شما و 

تا  گرفتندمیخط  صحنهپشت هایآدمو از  کردندمیکار عملیات روانی  هاسایتجواب: این 

رمحمدی پو آقایدر اختیار مسئول دفتر  متأسفانه هااینیکی از نشان دهند.  ریختههمبهسازمان را 

 الکان اندازیراه خاطره ب فرد، آن بازداشتپورمحمدی پس از کشف حقیقت و  آقایبود و خود 

که  دادیمگفت در مورد انتصاب این فرد اشتباه کرده و توضیح  ،"پرس نیوز شهرزاد "تلگرامی

بود  سازمان IPTVپروژه ئول مس این فرد برادر ده است.این فرد خودش مرتکب خالف بزرگی ش

 ارزها میان چهار شرکت و به نتیجه نرسیده بودزمان  آن تا میلیون یورو 10نزدیک به  با صرف که

 ربطذیو مدیران  پورمحمدی آقایدر طول هفته دو جلسه با  .جابجا شده بود چهار کشور در

 طوربهو مورد اختالفی وجود نداشت. البته  رفتمیپیش  با هماهنگیکارها  یم و همهداشت

و پیگیری امور  کارها در نظم و ترتیب که برای ایجاد کردممیی به ایشان یادآوری خصوص

 .تالش بیشتری داشته باشد

 

 ؟داز شما حمایت بکن توانستمی بهتر پورمحمدیاین هستش که  خودتان: ارزیابی سؤال

 عمل کند.هوشمندانه  و گویدب سخن حکیمانه  توانستمیجواب: 

 

 د.پرطرفدار بو یاینکه پاشنه آشیل شما پورمحمدی بود یک نظریه !حکیمانهچقدر  :سؤال

 کاریمکبا نگاه یا کالم القا کنید که در حمایت از شما  نگاه کنید و ایشانداشتید که به  ایلحظه

 ؟اندکرده

ریزند م به به شمارابین من و  خواهندمیو  دانکشیده که نقشه گفتممی انشای به من بارها جواب:

نامه به او با بر نه اینکه هیچ تقصیری نداشته باشد، باالخره یک فردی را .قبول ندارم و من این را

 معرفی کرده بودند و رئیس دفترش کرده بود. بازی خورد ولی خودش متوجه شد.
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 ادغام شبکه ها حذف و

 
 

 ید بود.به ع نزدیک هاشبکهداشتیم. یکی انحالل یکی از  یمااخص در سما چند بحران ش: سؤال 

 شبکه شما. بود، جواب: قبل از عید

 

 بود و به نحوه انحالل شبکه امضاشدهبله یادم هست طوماری از سمت کارکنان شبکه : سؤال 

 زمکه شاید کار کارشناسی ال کردمیایجاد  را بهئبود. این اتفاقات این شا واردشدهاعتراضاتی 

 .است نشدهانجامالزم  هایهماهنگیو انحالل یک شبکه صورت نگرفته  برای

به ریاست مشاور خودش گذاشته بود و در  کارگروهی را پورمحمدی معاون سیما آقایواب: ج

 کههای کم مخاطب وشب انحالل شبکه ادغام شبکه هاو و موضوع کارکردند هاشبکهمورد وضعیت 

یما س هایشبکهد. این شبکه کمترین میزان مخاطب را در میان از این طریق پیشنهاد ش "شما"

قرار بود بهترین تولیدات استانی در  تناقض داشت. ،شده بود اندازیراه که ایاولیه باهدفداشت. 

از  ترعیفضو در اکثر مواقع  هاشبکهاین شبکه پخش شود اما خودش به تولید برنامه مانند سایر 

 هایشبکه .کردمیبودجه برای تولید  نگناهای مالی سازمان درخواستو در ت پرداختمی هاآن

 ند.دادمیبه شبکه شما ن و کردندمیپخش  هاشبکهرا در سایر خوب خود  تولیدات استانی نیز

 

را سازمان از سمت نیروهای مقاومت  یک شبکه، ره ما در فرایند انحالل: ولی باالخسؤال

مند ساده در این معادالت گویی غائب است. تصمیم از باال یعنی نگاه و زیست کار. بینیممی
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گرفته میشود و بعد اعمال میشود، اینکه تجربه پایین چیست، سوال سیاست گذار ما نبوده و 

 نیست. 

این ، مهم کنندمیمخالفت  ایعدهبخواهد منحل شود،  هرجاییجواب: هر واحد ناکارآمدی در 

 هابکهشاین شبکه به سایر  رسمی وقراردادیِ ار شد نیروهایکه تصمیم درستی اتخاذ شود. قر است

، ردندکمیکار  ایپروژه صورتبهکه هیچ نوع ارتباط کاری نداشتند و  هاییآناما  ل شوند.منتق

 هیچ نیروی رسمی وقراردادی حذف نشد. کنار گذاشته شدند. هاآن

 

 ؟بود شدهدادهاطالع  هاآنبه  ماه قبلش 2از  آیا: سؤال

یرنظرمعاون این شبکه زاست که باید حذف شود. هاییشبکهاز  شبکه یکیواب: معلوم بود که این ج

 امو استانها بود وایشان موافق بود.

 

 فراهم نکردید؟ زمینه را اصطالحبهعالم نکردید و : خب چرا از قبل اسؤال

ی مرتبط در نیروهاو معاون سیما و مدیر شبکه و  هااستانجواب: مهم این بود که معاون امور 

 .شود میعمو لزومی نداشت پیشاپیش اعالم و جریان باشند که بودند

 

 افتتاح کردید؟ نهال را چرا شبکه هاشبکهبه سیاست کاهش  با توجه :سؤال

ن م نظربه  اما بود ایجادشدهبرای کودکان  ضرغامی شبکه پویا آقایزمان  در 91 در سال جواب:

خارجی اختصاص  هایانیمیشنبه  آن برنامه های  از درصد 70از بیش یکی اینکه  داشت. ایراد دو

شد  ترتیباینبه .شدمی و نوجوان کودک دسال،ی خرسنّ یرده سه هرشامل اینکه  دیگر و داشت

برای خردساالن  پویا و کانال افتتاح شد 94 مهرماه سال در 12تا  6از  کودکانِ نهال برای که کانال

شد  قرار ؛ وشبکه پخش شدند( از یک هردو کانال) تعریف شد.باز 95ین فرورد سال در 6 یرز

 با و HDصورت به همناو تهرمستند  هایشبکهالبته  شود. اندازیراهبرای نوجوانان شبکه جدیدی 
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 شد. ما ایجاد یدوره در هاشبکه و گرافیکشکل لوگوها  طراحی جدید در و رویکرد جدید

 

عف چه کسی ض حساببهرنامه فیتیله بود، پخش چنین برنامه را باید بحران بعدی سیما ب :سؤال

 ؟، شبکه، معاونت و یا ریاستسازبرنامه ؟گذاشت

 دیدم  گرفتم و امن بالفاصله برنامه ر .پخش شد 94 آبان ماه 17جواب: این برنامه روز جمعه 

همان  در ،کردیمکارساعت نگذشت که ما چند  24و است  وارد هاآذری زبانتوهین به اشکال 

 .منعکس شد هارسانهاز سوی روابط عمومی سازمان تهیه شد و روز شنبه در  ایاطالعیهروز جمعه 

برنامه فیتیله اعالم شد مدیر پخش و مدیر گروه کودک پخش در این اطالعیه عالوه بر توقف 

سئول نهایی م و جانشین مدیر پخش که شوندمیتوبیخ کتبی  انگاریسهلخاطر ه شبکه دوم سیما ب

 .شودمیاز مسئولیت برکنار  بود هابرنامهنظارت بر 

و با عوامل خطاکار برخورد صورت  کردعذرخواهی  صداوسیماروابط عمومی  اینکه باوجوداما 

 هاییاطالعیه زبانآذری، در روزهای شنبه و یکشنبه از سوی سه نفر از استانداران مناطق گرفت

سه نفر از نمایندگان  -دو زمانهمرخواهی و برخورد با خاطیان شدند! خواستار عذ هاآنصادر شد و 

و رئیس سازمان صحبت کردند و  صداوسیمادر مورد  آمیزتوهینمجلس در روز یکشنبه با الفاظ 

 هستند. هاخیاباندنبال تحریک به راهپیمایی و تجمع در  هااینکه  رسیدمیبه نظر 

ور که مسئولیت برقراری نظم و امنیت در کشور را دارد و نام شورای امنیت کشه جالب اینکه ب

را  نآپاسخ  سازمان صادر شد و روابط عمومی ایاطالعیهم ه کندمیزیر نظر وزیر کشور فعالیت 

 (5شماره  پیوست). داد

 

اونت معیا در سطح شبکه و  را مسئله شدنمی، یس سازمان ورود کندد که رئالزم بو آیا: سؤال

 حل کرد؟

در دولت قصد دارند مردم را در چند شهر به تجمع و  ایعده: برآورد ما این بود که جواب
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ن بهانه از و گرفت گیری از این حرکتشعار دهند. برای جلو صداوسیماراهپیمایی بکشانند و علیه 

 از طرف رئیس سازمان منتشر شد وهم  ایاطالعیهدست سناریونویسان، عالوه بر معاون سیما، 

 صورت گرفت. عذرخواهیاز مردم  دادهرخ شتباهابهنسبت 

 

پورمحمدی و  پورمحمدی ربط داشت اختالف آقای: مورد دیگر که به شما و موضوع سؤال

سرافراز پررنگ شده بود.  -پورمحمدی یدوگانه نیز آنجاشبکه چهار بود که  غالمی مدیر

ه ه و زیاد بکردمیگوش غالمی انتخاب شما بوده و فقط به حرف شما  آقایکه  شدمیشنیده 

 .و این باعث بروز اختالفات شده بودن سیما پاسخگو نبوده معاو

انتخاب کرد.  با هماهنگیپورمحمدی با مشورت من و  آقایجواب: ایشان جزو مدیرانی بود که 

 .ندکرد که خودشان تهیه مدیران سیما برخالف اولین لیستِ

 

 گزینه شما بود شما گزینه دیگری هم داشتید؟ تاجیک که از همان ابتدا آقای: غیر از سؤال

تاجیک مدیر شبکه  آقایکاوه مدیر شبکه تهران،  سیما آقای مدیران تولیدیِ از میانجواب: 

 یر مرکزمدشمسی  و آقایسیفی آزاد مدیر سیما فیلم  آقای غالمی مدیر شبکه چهار، آقایتند، مس

اً بقیه مدیران یا جابجا شدند یا خود ایشان رأسانتخاب شدند.  من قبلی با هماهنگیپویانمایی صبا 

 .گرفتمیصورت هماهنگی  وموارد مشورت  در همهالبته  انتخاب کردند.

 

 بود؟ هسر چقای غالمی در موضوع آپورمحمدی  آقای: اختالف با سؤال

بکه ش خواستمی .بط بودمنض و دنبال ایجاد تحول بود،غالمی روحیات خاصی داشت  آقای جواب:

، در اساتید دانشگاه نخبگان و یشبکه ،که با ایشان داشتماولیه  هایصحبت مطابق با ر راچها

مرجع  این شبکه بود قرار و مباحث به شکل چالشی بیان شود.فرهنگی کند  –موضوعات علمی 

و عواملی  کنندگانتهیهدرهمان اوایل کار به آقای غالمی  .ور باشدروز علمی کش هایبحث
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 پورمحمدی آقایو از  کردندمیه پول تولید برنامه را در جای غیر خودش خرج برخورد کرد ک

خاب انت در موردبین این دو نفر  .شودنمی برخورد جدی هااینگله داشت که در معاونت سیما با 

غالمی برای افزایش کیفیت  آقایکارشناسی بود.  نظراختالف هابرنامهو برخی  هاکارشناس

 مراعات شود. هاآن خواستمیداشت که ضوابطی  هابرنامه

 

 ضوابطی؟ چه مثالً: سؤال

 باید پخش شود و ادیت من بدون هایحرفتمام  گفتمی زغدیا پوررحیم آقای مثالًجواب: 

ی این روش به اشکاالت تیم های قبل شاید ضبط شود. ن تیم و تجهیزات فنی خودشاهم با هابرنامه

یم تخودش  پوررحیم آقای ایشان نداشتند و با ری الزم راکه همکا گشتبرمیتولیدی سازمان 

فه ای حر ونی باید با تجهیزاتلویزیت یبرنامه گفتمی غالمی آقای .بود کردهتهیهتولیدی 

 ،شدمیط ضب ی که ازطرف آقای رحیم پورهایبرنامهتصویر  بعضاً صدا و .ضبط شود صداوتصویر

 و تدر سه شبکه تلویزیون برنامه داش پوررحیم آقای بود کهاشکال دیگر این  اشکال فنی داشت.

غالمی این بود که هم در مورد موضوعات و هم در  آقاینظر .شدمیعمال ی اِهایمحدودیتباید 

 .رفتمین رازغدی زیر با پوررحیم آقایبا شبکه هماهنگی شود و  بایستمی مورد کیفیت فنی

 آقای. دادمیغالمی هم جواب  آقای ،دادمیگزارش  هاآنبه  با دفتر رهبری ارتباط داشت و ایشان

 هایبرنامهن بود که برخی از غالمی ای آقای.نظر ماجرا را حل کند خواستمیحمدی هم پورم

 توجهیابلقمحتوا و کیفیت فنی باید جذاب شود و تعداد  ازنظر ،اگر بخواهد تداوم پیدا کند گذشته،

 بود. ازشدهآغ هاآنتولید  برنامه جدید داشت که

 

 .پورمحمدی آقایتندی بود در مورد  ینامهکه  در استعفا نوشت اینامه ایشان: ولی سؤال

نوشت  وابسته به سپاه . ولی خبرگزاری فارسشدمی ایرسانهجواب: این نامه خصوصی بود و نباید 

 سرپرست شبکه چهار شده که خالف بود. پور حسین آقای
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 حل شد؟ نوعیبه مسئله آنجاو ش شما پی مدآکه  است درست آیا: سؤال

ی مشترکی که باآن پورمحمدی بود .درجلسه آقایمربوط به شیوه مدیریت  هاآن اختالف جواب: 

بلی باقیمانده ق هایبرنامهجدید شبکه چهار و پیگیری برای ارتقاء  هایبرنامه ها داشتم قرار شد

 خود بازگشت. رسرکاغالمی به  آقای ترتیباینبهادامه پیدا کند و 

 

 دیگفت میغال آقای. شما به نوشت خواهیمعذرتغالمی نامه  آقای: بعد از حل اختالف سؤال

 ؟بنویسد خواهیمعذرت ینامه که

ودش هم معتقد بود پورمحمدی نسبت داده بود و خ آقایبه  آمیزیتوهینچون مطلب  جواب: بله

 .شودمیکه گاهی عصبانی 

 

 .شما بودید کهوقتیند تا آخرش ماغالمی تا  آقایو : سؤال 

ه وقتی متوجه شد ک .مانممیمن  ،تا وقتی شما رئیس سازمان باشید گفتمیغالمی  آقایجواب: 

ر ، مدیصداوسیمابا اعالم حکم رئیس جدید سازمان  زمانهماستعفا کرد و  همنااستعفا دادم ایش

 شبکه چهار هم عوض شد.

 

 غالمی چگونه بود؟ قایآ: فرآیند انتخاب مدیری مثل سؤال

فراد، شبکه و سابقه اجرایی ا مأموریتمتناسب با  شنهادی معاون سیما پی هایگزینهجواب: در بین 

من، معاون سیما و مدیر ) نفریسه صورتبهجلسه مشترک  ؛ وگرفتمیبررسی صورت 

معاون  ،شدمیموافقت  موردنظرو اگر با شرایط  گذاشتیممیجلسه  دونفره صورتبهپیشنهادی( یا 

 .زدمیسیما حکم مدیر شبکه را 

 

 داوسیماصسازمان  که فرایند انتخاب مدیران دراست بیشتر ناظر به این موضوع  سؤالم: سؤال 
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 است؟چگونه 

 هایشبکهانتخاب مدیران  چون حراست است. تأیید آنثابت  بخش جواب: فرمول خاصی ندارد.

 اصل را من و معاون سیما تفاهم صورت بگیرد. در ابتداباید بین رئیس سازمان  ،دسیما اهمیت دار

ر بعد در مرو .کار کند ،تواندمیکه  ایمجموعه آنن سیما با بر این گذاشته بودم که خود معاو

وقت بیشتری بگذارم و ارزیابی شخصی پیدا کنم تا مدیران  دم باید در انتخاب این افرادزمان دی

 باشند. انکارشدر  تریموفقی هاآدم هاشبکه

 

 

 90 برنامهظریف و

 
 

 آقای ه. اتفاقی که افتاد این بود کبرنامه نود که پخش نشد یم سراغ مصاحبه ظریف باو: برسؤال

 نآظریف مصاحبه کرده بود و شما اجازه پخش  آقایشب یلدا با  یبرنامهفردوسی پور برای 

 .برنامه را ندادید و این باعث جنجال شد

 هایمأموریتمتناسب با  هاشبکهکاری به  انضباطما بازگرداندن نظم و  جواب: یکی از اقدامات

فوتبال  آناصلی  و محوریک برنامه ورزشی  90برنامه بود. برنامه  برای هر شبکه و هر شدهتعریف

  لاو هایماه در کند. اظهارنظرمسائل کشور بپردازد و  یست. نباید مجری در این برنامه به همها

معاون سیما هم قبول داشت که این برنامه چارچوب داشته  .بعد کتبی تذکر دادمو هی شفا بار چند

در مورد  فردوسی پور آقایاما موافق نبودم ؛ باشد و در چارچوب خودش خیلی هم آزاد بود

 . اظهارنظر کنداین برنامه  فرهنگی جامعه در-ضوعات سیاسیمو
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 ود؟ب 90سوال : آیااین سخت گیری فقط برای برنامه 

و در هر موضوعی  هر قالب و ساختاری با ایبرنامهدر هر  ایشبکهر قرار باشد هر اگجواب : 

هم سیما م یکی از اقدامات. شودمی معنیبی هابرنامهو  هاشبکهتفکیک  وقتآن کند، سازیبرنامه

، شبکه یشبکه اول را شبکه ملی، شبکه دوم را شبکه اجتماع .بود هاشبکه بازتعریفدر زمان ما 

ه فرهنگی و شبکه پنج را شبک –سوم را شبکه ورزش و سرگرمی، شبکه چهار را شبکه علمی 

قرار  هاشبکه زیرمجموعه هایکانالتخصصی بودند و  هاشبکهبقیه  .کردیم گذاریناماقتصادی 

وقتی پس از صحبت حضوری و تذکر کتبی رئیس سازمان  .شدندمییا حذف و ادغام  گرفتندمی

برنامه  .پذیرفتمیرئیس سازمان نباید  انجام شد، 90تبط با موضوع برنامه غیر مر ایمصاحبه بازهم

 پخش نشد. غیر مرتبطاما مصاحبه  پخش شد 90

 

 من یک ویدبگ توانستمی سازبرنامهبه قصه نگاه کنیم.  سازبرنامهولی بیاییم از منظر : سؤال

با  هک م این بودهوایده امسال دهممییژه انجام کار وشب یلدا  هرسالاسبتی دارم که برنامه من

 باره فوتبالدر قبالًسید حسن خمینی  آقایبا  باریککنم. فوتبال صحبت  یدربارهظریف  آقای

 .مصاحبه کردند

من کاری ندارم. مالک من  شدهپخشی در این برنامه هایمصاحبهچه  درگذشتهاینکه جواب: 

این مصاحبه با فوتبال از کلمه دیپلماسی  ربط ود. برایو انضباط کاری ب شدهتعریفچارچوب 

 در محل مذاکرات چه که بود در مورد برجام این هاسؤالبخشی از  .بود شدهاستفادهورزشی 

 این مصاحبه فوتبال مالی شده بود.این مصاحبه درباره فوتبال نبود،  ؟کردید

 

 ؟دیدید خودتان : شما مصاحبه راسؤال 

 جواب: بله
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 عدم پخش دادید؟ دستور بعد: سؤال

 ازمانس روابط عمومی در توضیحات ،قابل پخش نیست این برنامه در م این مصاحبهجواب: گفت

بع نظر و رجل سیاسی تا هاباشخصیتاول اینکه گفتگو   :به چهار اصل توجه شده بودمورد  در این

بکه ا مدیر گروه، مدیر شاین مصاحبه بدون هماهنگی ب) یا عوامل برنامه نیست. کنندهتهیهشخص 

 .بود( شدهانجامو معاون سیما 

 کندمیمسئوالن کشور به آداب و مقررات توجه  بیشتر از سایر معموالً دوم اینکه وزیر خارجه 

یک  90سوم اینکه برنامه  .نگرفته بود صورت بهو از طرف شبکه سوم درخواستی برای مصاح

مطالبات  به ست کهشبکه سوم این اندرکاراندستش برنامه ورزشی و در حوزه فوتبال است و تال

چهارم اینکه وزارت امور خارجه طبق روال خودش   .کامل بپردازد طوربهمخاطبان در این حوزه 

 در موارد کهدرحالیبه درخواست نکرده بود )حنامه رسمی برای مصا از طرف مسئوالن سازمان

 90 یکنندهتهیهقول داد به اقدام بدون هماهنگی  سازمان در پایان و( کردمیقبلی نامه درخواست 

 رسیدگی کند.

فت گدالنه دردوبا زبانی و ا من تماس گرفت فردوسی پور ب آقایماجرای همان برنامه  در: سؤال

و حرفش هم بیراه نبود چون  کندمیتولید برای سازمان زیادی  یهزینه عدم پخش این برنامه

 .شد هاروزنامهفردا تیتر 

 آناز  ترمهماما ؛ دارد ایرسانهیک تیم همراه و طرفدار  90 یبرای من واضح بود برنامه: جواب

حالت  از کنندگانتهیهو برخی از  هاشبکهرعایت شود و  هاچارچوباین بود که انضباط کاری و 

ز بل اق شخصاًمن  رسید. "شدهمدیریت ایرسانهسازمان "ند تا بتوان به خارج شو "جزایر مستقل"

 ،وی آمدتیی به پرسوقت ناایشفردوسی پور داشتم.  آقایه خوبی با اینکه رئیس سازمان شوم رابط

 کردمیمجموعه را مشاهده کرد، خیلی تعریف  آنسازمان را دید و نحوه اداره  HDاولین استودیو 

 موجببطه خوب اما این را کرد ام جهانی فوتبال را ازآنجا پخشوبرنامه مربوط به مسابقات ج

تحلیل کردند  هارسانهدر سازمان رواج پیدا کند. همان موقع برخی از  ایجزیرهحرکت  شدنمی
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ظریف احتمال دارد کاندیدای ریاست جمهوری شود با پخش این مصاحبه مخالفت  آقایکه چون 

 شدهادهد مختلف  هایبرنامهدر  وقت مصاحبهظریف  آقایشده است. این تحلیل اشتباه بود و به 

 ینازا بعد پخش شود. دیگری و جایاین مصاحبه کوتاه درزمان دیگر  فکر کردممن  یحت .بود 

 نرفتم. آن زیر بارد اما من مطرح شاز طرف دفتررهبری  90درخواست تعطیلی برنامه  اتفاقات

 

ویی گ ؟داشت تأثیرآمد  به وجودعلیه شما  بعداًی که در جوّ هااینهمه  کنیدمی: فکر نسؤال

 ردید. ک تر که توسط رقیبان شما طراحی شده بود بازی می م داشتید در یک پازل کالنشما ه

شده  ایجاد  مانیتورینگدولت بود. یک مرکز  هیسازماندمربوط به  ایرسانهجواب: بخشی از جو 

. بخشی از ندسیستماتیک درمورد تلویزیون گزارش تهیه ک صورتبه بود تا مشاور رئیس جمهور

ین اتهیه کنند.  ایرسانهتا خوراک  شدمیو خبرنگاران مرتبط ارسال  هاروزنامهبه  هاگزارشاین 

بکه بود و همچنین ش شدهتهیههاشمی رفسنجانی  آقایتوسط  قبالًکه  ایرسانهمجموعه با امکانات 

ک مجموعه پیدا و پنهان ی هایرسانهاما نکته کلیدی ماجرا ؛ فارسی تقویت شد سیبیبیتلویزیون 

 شده بودند. صداهمسپاه بود که با این مجموعه ص از خا

 

 

 نویسینامهفیلم مرکز
 

 اندازیاهشما رکه ایشان با حمایت  نویسینامهفیلممرکز  و صدیقی آقایسراغ  ویم: حاال برسؤال

زمان  مکنمیفکر  بود که در سازمان مرکزی وجود دارد به نام سیما فیلم که در حالیکرد. این 

 حکمو برای ایشان  با شما آمد مرزیبرونصدیقی از  آقای .کمرنگ شد ه نفوذ آندایرشما 

 شما ،زدید خودش عجیب بود اینکه شما برای کسی حکم مشاورنفس  .زده شد مشاور فرهنگی
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 .ایشان جززدید فکر نکنم حکم مشاور  کسهیچبرای 

 یا شدندمیاینکه بازنشسته  مگر ،زدممیحکم مشاور  کردندمیجواب: برای معاونینی که تغییر 

 .شدندمیجای دیگری مشغول کار 

 

مسئولیت  بعداًمشاور چون  عنوانبه کردمیصدیقی فرق  آقای: قبول دارید که وزن سؤال

 ؟اجرائی هم گرفتند

ه دارای فهم خوبی نسبت به رسانه است ک و قلماهل فکور، ،النفسسلیمصدیقی انسان  آقای جواب:

 ست.نی خودنماییهل جنجال و ا هاخیلیمانند 

 

یک نوع موازی کاری در مقایسه  ار فیلم نامه نویسی که ایشان راه انداختند مرکز ایعده: سؤال

 آقای که یلمسیما فبینیم در کنار می. ما که کمابیش هم درست بود کردندمیفرض  فیلم با سیما

ل می جدید شک یمجموعه کی دفعهیک ،خیلی طوالنی یسابقه کتخشید هم رئیسش بود با ی

یا  ددار خوبی یرابطهزمان که با رئیس سا ین استبه ریاست شخصی که تنها رزومه اش ا دگیر

 جموعهم آن گیریشکلدارید و اینکه منطق قبول  اصالً اانه بودن راین دوگ ایشان است. مشاور

 ؟چه بود اساسا

ه داشت و ب مرزیبروندر  وسریال لمفیدر کار مدیریت  ایچندساله یسابقهصدیقی  آقایجواب: 

ر ارتباط مطرح کشو سازانفیلمیال تلویزیونی با بسیاری از تولید چند فیلم و سر مدیریتخاطر

 آثارید و تول نویسینامهفیلمرا جمع کرده بود تا کار  باانگیزهداشت. گروهی از نیروهای جوان و 

درباره  بود که من شناسیآسیبی بر یک نوع مبتن هم ناد. انتخاب ایشکن هیسازماندنمایشی را 

 وضعیت سازمان در حوزه فیلم و سریال انجام داده بودم.

 

 بود که منجر به راه اندازی یک مجموعه موازی شد؟چه  دقیقاً شناسیآسیب ینا :سؤال
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 معموالً. سازان متن قوی در اختیار نداشتنداین بود که اکثر سریال شناسیآسیبجواب:  

رحی خالصه داستان ط صورتبهو نویسنده  کردندمیطرح ارائه  صورتبه موضوعی را هانندهکتهیه

و یا سناریوی کامل ارائه نشده بود، کارگردان شروع به ساخت  خالصههنوز  کهدرحالیو  دادمی

ه این مراحل یکی پس از ک شدمینمایشی موجب  ی. همیشه نیاز آنتن به چند مجموعهکردمی

 از سوی شدمیاده آم بعداًکه  هاییمتننبود و یا  ایآمادهمتن قوی از پیش  .نشود دیگری طی

 را هانمتبود و رهنگی ف یباسابقه ینویسندهخودش  صدیقی آقای شد.نمینده خوا سیمامدیران 

 بنابراین قرار شد یک .در سیما بود ضعفنقطه. انتخاب ایشان برای جبران این خواندمیکامل 

و کارش با سیما فیلم که تولید فیلم و سریال بود تداخلی  شود اندازیراه نویسینامهلمفیمرکز 

یو قوی باید یک سنار تأثیرگذارنداشت. تأکید من این بود که برای تولید یک سریال جذاب و 

 :با دو ویژگی داشته باشیم

 

موضوعات  در حوزهدوم اینکه مضامین آموزنده  و ته باشدر کششی داشاول اینکه داستان پُ 

دو مانند دو بال پرواز برای کار  این گفتممی .جانمایی شده باشد آن در و... و فرهنگیاجتماعی 

شی بخ هرکدام دارد تا "گروه نویسندگان "کارهای مجموعه سازی نیاز به گفتممینمایشی است و 

 تکمیل کنند. جذاب را نامهفیلماز پازل 

 

د که من از ییوبگ و مکتوب بخشنامه کنید به سیما فیلم این راید توانستمی: خوب شما سؤال 

 .بخواندرا  هانامهفیلمیک دپارتمانی شکل بگیرد که  آنجا خواهیممیبه بعد این 

به  سیما فیلم تب آنتن داشت وسیما فیلم چنین ظرفیتی نداشت.  ،جواب: حداقل در ابتدای کار 

پخش   بدون اتصال مستقیم به تولید و نویسینامهفیلممرکز اما  دادمیشکل روتین کار خود را انجام 

ه دلیل . بکردمیی نمایشی تولید هامتنو  پرداختمیاستعدادها  آموزشباید به کشف، پرورش و 

 یکی از می دانیم نظر رئیس سازمان شکل گرفت.تازگی و اهمیت موضوع این ساختار زیر 
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و نظر من این بود که رئیس  نمایشی است هایوعهمجمترین ساختارهای تلویزیونی، تأثیرگذار

ز تولید یک تبلیغاتی ا صورتبهنه اینکه  باشد قرار داشته آنتولید  صداوسیما باید در جریان روند

در مدل من رئیس صداوسیما باید  !ن جایزه بدهد و یا صرفا در انتها به عوامل آ سریال بازدید کند

و تمام  فته جلسه داشتیممرتب هر ه طوربه و ی درست کردیمایبنابراین ما شور؛ تأثیرگذار باشد

برای تصویب  ،نویسینامهفیلمو مرکز  هاشبکهفیلم و سریال  هایگروهسیما فیلم،  نمایشی یهامتن

خالصه ثبت  صورتبهمنظم داشت، محتوای جلسات  جلساتصورتاین شورا  .آمدمی آنجابه 

بع تا در آینده یک من شدمیثبت  کنندگانتهیهداستان و ، اسامی نویسندگان و خالصه شدمی

ده یی که رد شهاطرحی را برا سوءاستفادهباشد. در ضمن راه  یکارهای نمایش یخوب برای سابقه

ولید و نظارت ت روندبه دلیل اینکه  درگذشتهتا از یک شبکه به شبکه دیگر نرود.  بستمی ،بود

 هایقسمتو یا  هشدغیر قابل پخش تولیدشده هایسریالاز  کامل نبود، تعدادی هاسریالساخت 

 .شدمیحذف  قیمتگران هایسریالمختلفی از 

 

در پی این  و !دیاز پس چنین مسئولیتی بربیا توانستمیسیما فیلم  معتقدم همچنانمن : سؤال

 سیاست شما رد پای نوعی تمرکز گرایی دیده میشود. 

سازی الزم بود  نه بخاطر وجود مرکز فیلمنامه نویسی بلکه  تمرکز گرایی درحوزه سریالجواب: 

بخاطر وجود گروه های فیلم وسریال درشبکه های متعدد.از زمانی که سیما فیلم تاسیس شد همواره 

ن گاهی بودجه به ای آن با گروه های فیلم وسریال درشبکه ها بحث بود درمورد تداخل اختیاراتِ

یک تشکیالت بزرگ با تعداد زیادی نیرو فیلمنامه نویسی زمرک وگاهی به آن تحویل می شد.

مام ت آن هاو کردمینبود. شامل مدیر و چند کارشناس بود که با نویسندگان ارتباط برقرار 

و این موجب تحرک مدیران گروه فیلم و سریال در  کردندمیمطالعه  دقتبهی نمایشی را هامتن

 .بخوانند قتدبه را هامتن خودشان شد تا  هاشبکه

در  باید می توانست کنندهتهیها ی نویسندهدر ابتدا  نمایشی یک مدلی ارائه شد؛ی هاطرحدر ارائه  



 های رئیس سازمانفصل ششم: اولویت  روایت یک استعفا

 

 

سپس باید یک صفحه داستان ارائه کند و سپس طرح  ،یک جمله هدف از تولید اثر را بیان کند

ارائه  هادیالوگه با متن کاملی همرا ،و در پایان هدد تحویلرا هاقسمت یصیلی یا سیناپس همهتف

 به تولیدات جاری وارد نشود. ایلطمهشود تا کامل  مراحلتا این  یمهم مهلت داد یک سال شود.

 به اجرای این طرح نبود. فیلم قادر سیما که گفتم مدیر طورهمان

 

 ؟دمرتفع بکن توانستمی چه مشکالتی رااین مدل شما  دقیقاًبفهمم  خواهممیمن  :سؤال

. گروه نویسندگان برای آثار شدمیساالنه و دوساالنه فراهم  هایمجموعهان ساخت جواب: امک

 ی قوی و جذاب همهامتنشد. ی جدید نویسندگی کشف میاستعدادها. گرفتمی نمایشی شکل

ی به نویسندگان کارها .شدمیضروری اجتماعی تهیه  هایپیامتعلیق دراماتیک و هم خورده  ازنظر

ش از تا پی کهدرحالی .گرفتندمیمشورت قرار طرف  مستقیماً هاآن و شدمیده داستانی اهمیت دا

  که فقط کارگردان نقش کلیدی دارد. عمومی این بودتصور  آن

 

 

 تلویزیون مدیران جوانِ

 
 

ه کبودمدیر جوانی تاجیک،  آقایباز کنیم.  رارونده مدیران جوان سیمااجازه بدهید پ: سؤال

 اولین قربانی تغییرات نوعیبهبود و موفقیت نسبی هم داشت و  کپرتحر ،آمد باانگیزه

 هست یادمبود من خودم  کارکردهوی تیدر پرس تاجیک آقای .بود ایشان هم صداوسیما

و ایشان تازه آمده بود و بسیاری از ریزه کاریهای برنامه های  من بود همکارکه تاجیک  دورانی

 سختو  داشت کارپشتخیلی  در مجموع باهوشی بود، دفر  زنده را من به ایشان نشان دادم.
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اب شما انتخایشان بعد ، بعد شد مدیر گروه مستند. ساختمی تودی را برنامه ایران .کردمیکار 

 ؟نتخاب کردید امدیر شبکه مستند. چرا ایشان ر عنوانبهبود 

 نتخاب شوند که درهای جوانی ااز نیرو هاشبکه ی جواب: هدف من این بود که مدیران آینده 

ند تا تولیدات را بشناس ایرسانهباشند. خالقیت داشته باشند و عرصه جدید کار  بوده کار قبلی موفق

جوان  یرانمد رها شود. آورماللاز حالت روتین و تکراری و استفاده از ساختارهای  هاشبکه

ن مختلف سازمان جایگزیمراکز  و هامعاونت بسیاری بجای مدیرانی که بازنشسته شده بودند در

امثال  سال بود. 30زیر  آننیروهای  وی افتتاح شد معدل سنی تمامیتیشبکه پرس یوقت شدند.

 خود موفقمدیریت های قبلی  در هاآن کاوه و تاجیک با این هدف مدیر شبکه شدند.ان آقای

 بودند.

با طراحی  ی داشت، توانستبلدر شبکه مستند محدودیت منابع مالی و بدهی ق بااینکهتاجیک  آقای 

 ،درصد 12-10این شبکه را از  ینمخاطب ، HD باکیفیتشبکه مستند  جدید برای  گرافیکی یبسته

تی وی  شبکه پرس ایدقیقهدهتوانست از تولیدات کوتاه پنج و  ایشاندرصد برساند.  40به حدود 

 ان نیروها مستندهای مشابه بسازد.هم بااستفاده کند و 

 

چون ه کاین بود  کردندمیتاجیک مطرح  آقای یدربارهکه منتقدین  اینکتهادم هست ی :سؤال

 دریافت مستندی برای شبکه مالی خوب هایحمایت، سازمان هست رئیسمورد وثوق  ایشان

 شدیمیماز سمت رئیس سازمان حمایت مالی  مستقیماًما هم اگر  گفتندمی مثالًو اینکه  کندمی

 !شدیممیموفق 

 ن قرار بود نی بود و چوغیر تولیدی یا تأمی هایشبکهکمتر از  درابتدا اب: بودجه شبکه مستندجو 

یار کمتر اما بودجه شبکه مستند بس؛ افزایش پیدا کرد آنمقداری بودجه  ،یک شبکه تولیدی بشود

صرف  ونیتلویزی هایسریالاول، دوم، سوم بود و بیشترین پول هم برای تولید  هایشبکهاز بودجه 

یشتر از ب یاربس ،شدمیپرداخت  تا سوماول  هایشبکه لی هم که برای تولید مستند به. پوشدمی
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ه کارهای بسیار متفاوت ب هایپول یکی از اشکاالت سازمان پرداخت طورکلیبه شبکه مستند بود.

د و از کنرا به سمت عادالنه شدن هدایت  هامشابه بود. وظیفه رئیس سازمان بود که این پرداخت

تاجیک توانسته بود با  آقای .کردمیند باید حمایت دادمیکه ابتکار به خرج همه مدیرانی

محروم شده بودند رابطه برقرار کند و  صداوسیماطوالنی از همکاری با  هایسالی که مستندسازان

 پروژه بدهد. هاآنبه  تدریجبه

 

ان به ایش رسیدمیبه نظر ت این بود که تاجیک وجود داش آقای: نکته دومی که در مورد سؤال

 هایهناماسم و به  دادمیی بیرونی واکنش نشان فشارهابه  باریکوقت  هرچندنیابت از شما 

رئیس  ظرموردن منویات و نکاتی که درواقعانتقادی به رئیس قبلی سازمان  هاینامهسرگشاده یا 

ماهنگ یا با شما ه ن بودابتکارات شخص ایشا هااین آیا. کردمیبیرون منتقل به  بود راسازمان 

 ؟بود

 ،ضرغامی منتشر کرده است آقایاست که ایشان در پاسخ به  اینامهجواب: اگر منظور شما 

اما این نامه حاوی نکات درستی بود ؛ از قبل با من هماهنگ نکرد نگارش این نامه را که گویممی

به  هاآن استنباط از تاجیک با آقای و شدمیپراکنده در جلسات مختلف مطرح  صورتبهکه 

 (6شماره )پیوست . نگارش نامه پرداخت

 

 . شما هم بود تأییدیعنی ابتکار خودش بود که مورد  پس :سؤال

 مخالفت نکردم.هم من  و بودبرای سازمان  ازسر دلسوزی ابتکار خودشجواب: 

 

 شما منصوب شدند؟ ی در دوره: چند مدیر جوان سؤال

مهلت  با نهات به تعویق نیفتد. رسدمیمن این بود هر مدیری به سن بازنشستگی  جواب: سیاست

ف مدیران کل صاغلب  اما دانمنمیمدیران جوان را  تعداد به دو سه نفر موافقت شده بود. سالهیک
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 .شدندانتخاب  ترهاجوانیا  هااز جوانمیانی  و مدیرانستاد  و

 

ما ایشان با ش تخاب کردید. یک شایعه ای وجود داشت کهسوال: آقای کاوه را بر چه اساسی ان

 د؟نسبت خانوادگی دار

جواب : آقای کاوه هیچ نسبت خانوادگی با من ندارد.آدم اهل مطالعه ایست که با مقوله تصویر 

است ومانند سایر کسانیکه  د. یک کارگردان خوب ویک مدیر باانضباطآشنایی فراوانی دار

ایعه د نکته منفی نتوانستند برایش جورکنند ششای اهل زدوبند مالی نبود. رشد کردند، شناختم ومی

 بخاطر نسبت فامیلی رشد کرده است! ساختند

 

سوال: ایشان مدیر شبکه تهران شدند. چرا افتتاح شبکه جدید؟ آیا این در تناقض با سیاست های 

 کوچک سازی شما نبود؟

ایش ودر آر حال وهوای شبکه تهران نداشت ،امهجواب : توضیح دادم شبکه پنج به جز دو سه برن

ری این ماموریت به شبکه سراسوباز تعریف شبکه های سراسری جای شبکه اقتصادی خالی بود.

یجاد می ا مانند همه شبکه های استانی شبکه برای استان تهران پنج سپرده شد و می بایست یک

اساسی کالن شهر تهران وسایر شهرهای تافقط به موضوعات همین استان بپردازد. جای مسائل  شد

وبا ساختارهای جدید برنامه  HDاین استان دررسانه ملی خالی بود.درضمن این شبکه با فرمت 

که شبکه تهران جایگزین شبسازی راه اندازی شد که متاسفانه بعد از رفتن ما تعطیلش کردند. 

دغام شبکه ها شامل شبکه های فرایند حذف و ا .وازاین نظر جدید نبود ه بودشد HDآزمایشی 

 بسیار کم مخاطب وشبکه های تکراری می شد که به انتها نرسید.
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 تلویزیون صالحاایده برای دوازده 
 

ایده کلی داشتید؟ ایده مشخص و  یک زیونیتلو اصالح مجموع آیا شما برای در :سؤال

 تالش کنید؟ آنکه در راستای تحقق  ایشده ریزیبرنامه

 داشتم. ند ایده مشخصچمن جواب: 

 

تور اکمحور کند "برندها"و  "هابرنامه"و  هشد شبکه محوری باید خارج تلویزیون از :اول اینکه

هر مخاطبی در  ،است فعال نشده IPTVبا سیستم فعلی تلویزیون که زیرا ؛ شدندمییا جدول پخش 

هم ه با ب ازدست میرود. ،زمانهم دلخواهِ یبرنامه و کندمییک زمان فقط یک برنامه را مشاهده 

مکن خوب هم م هایبرنامهدرست،  رسانیاطالع کمبودودرپخش ریختگی و نداشتن نظم و ترتیب 

 است دیده نشود.
 

لید و و از پروسه توکم مخاطب و بی اثر شناسایی شده  ضعیف، کم محتوا، هایبرنامهدوم اینکه:  

درصد  5با مخاطب کمتر از  یهابرنامه مبود هاعالم کرد به معاون سیما مثالًپخش حذف شود. 

در تولید  دگانکننتهیهبرای  ایانگیزهیک رقابت و  ترتیباینبه باید از گردونه تولید حذف شود.

ه برای ارائ ایانگیزه کنندگانتهیه. در شرایط عادی اکثریت آمدمی به وجود های جذاب برنامه

م پول ه درهرحال و ز نسبت به تولیداتشان وجود ندارد.ارزیابی سیستمی ومتمرککار خوب ندارند

 .گیرندمیبعدی  یهاپروژههم  و کنندمیدریافت  را خود

 

 باکیفیت تولیدات آنکاهش یابد و بجای  ،هاشبکهسوم اینکه: تعهد تولید هفتگی، ماهانه و ساالنه 

 ساخته شود.باال
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شنیدم دردوره جدید تولید و پخش شوند. HD باکیفیت تدریجبه هاشبکه هایبرنامهچهارم اینکه: 

  وجودندارد!  SDو  HDآقای علی عسگری بازهم گفته اند فرقی بین 

 

ش سه ختولید و پ جایبه زمانهم ،وفقر سناریو سازیبرنامهپنجم اینکه: با توجه به کمبود بودجه 

خش پ هامناسبته در البت .سریال طنز باشد هاآن از شود و یکیدو سریال پخش  ،چهار سریال یا

 .الزم بود سه سریال

 

ساخته  یزانگهیجانمیدانی و یا استودیویی و  هایمسابقه ،داستانی هایمجموعه در کنارششم اینکه: 

  .شود

 

د بر درمان به پیشگیری توجه شود. درتعامل جدی بجای تأکی اینکه: در موضوعات اجتماعی هفتم

داشتی به هایآموزش مثالً قانع شوند. و مخاطبینبررسی  هاآسیبمردم با کارشناسان تمام زوایای 

استفاده از ماکت و نمودار و موشن  و شدهشناخته پزشکانِ با حضور مردم ومتنوع  هایقالبدر 

 باشد. گرافیک و...

 

هم توسط  انیمیشن یا رئال،کوتاه  هایکلیپ صورتبهاجتماعی  هایآموزش: هشتم اینکه

، مراحهاللمانند نیروی انتظامی، کمیته امداد، ؛ ساخته شود ربطذی هایاهدستگهم  و صداوسیما

 ...وزارت بهداشت و 

 

زمان  ازنظر ،90وبرنامه  مانند خندوانه ،ی که ظرفیت مخاطب پذیری داردهایبرنامهنهم اینکه: 

  متنوع شود.ها آن هایآیتمکاهش یابد و 
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 .ران مدیریته شود مانند برنامه دورهمی مهساخ مجری محور جذاب هایبرنامهاینکه:  دهم

 

 ورتصبههم تولید برنامه  و یازدهم اینکه: از ظرفیت فضای مجازی هم برای ایجاد برنامه تعاملی

 .استفاده شود کامل

 

بیرون از سازمان استقبال شود و  سازانبرنامهی خوب مستندسازان و هاطرحدوازدهم اینکه: از 

                    )پیوست  مثل برنامه جیوگی شما. خاص شکسته شود. ایعده وسطتبرنامه  یانحصار تهیه

 (7شماره 

 

مشکل  و بعد با دستور شما دباشی هم بود که در ابتدا با مشکل مواجه دیگر هایبرنامه آیا: سؤال

 ؟ودحل بش

د پور ممنوع رشی مانند فرزاد حسنی، مهران مدیری و ایشدهشناختهمجریان  کارگیریبه جواب:

 استفاده شد. هاآنشده بود که با مسئولیت من از 

 از بعدلذا  ،شدمیهمراه  ایحاشیهبا مسائل  هاآنشدن  و چهره در تلویزیونمجریان  کارگیریبه 

 ینا در را امضاء کنند. نآتا مجریان تلویزیون  یک قراردادی تهیه شد مدیران سیما مشورت با

 بود. شدهمشخص هاآن سازمان از انتظاراتو مجریان  قرارداد وظائف
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 التصویرهاممنوع

 
 

 زمان شمابودند  التصویرممنوعکه  و کارشناسانمورد از مجریان سازمان  اینکه چند: سؤال

داد برای  هم دستبهدستاتفاق خیلی مهمی بود. چه عواملی  برگردند آنتن بهاجازه پیدا کردند 

 بود؟ هو انگیزه اصلی چخارج بشوند از ممنوعیت  هااینینکه ا

 صورتبه ،که نماینده وزارت اطالعات بودپرسنلی حراست  مدیرکلآقای مروتی جواب:  

 هادرخواست. وقتی کردمیپخش اعالم  غیرقابلن یا به سازما الورودممنوعافرادی را  ،خودمختار

ه حراست اعالم کردم اسامی ب و تلویزیونی زیاد شد ئیمختلف رادیو هایشبکهاز  هااعتراضو 

مشخص بود لیست منسجمی ندارند و  هامدتتا  .که ممنوع هستند را برایم ارسال کنید کسانی

امل چند برسند. وقتی لیست دادند ش ارائهقابلتا بتوانند به یک لیست  کردندمی وزیادکماسامی را 

. معلوم بود چنین فهرست شدمیو افراد متفرقه  هامجریهزار نفر از اساتید دانشگاه، هنرمندها، 

ی یک خطا هابرخیبودند،  برخی از افراد این لیست فوت شده .نیست اجراقابل اصالًطوالنی 

برای  .یا در لیست مانده بودند تمدیدشدهدور مرتکب شده بودند و بدون دلیل  هایسالمربوط به 

مهران  قایآنبود. برخی مثل  درکقابلین اقدامشان ا .توجیهی نداشتند اصوالًاساتید دانشگاه که 

د و من برای ساخت پخش بودن غیرقابل هایشسریالمدیری بودند که هم خودش و هم کلیه 

 قایآو صحبت کردم تا ساخته شود. برای رفتم دفتر رهبری  به "درحاشیه"بنام  سریال جدیدش

 .سازدمجوز دادم برنامه ب پورمحمدی آقایبه  شخصاًرشید پور 
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 وجهو مورد ت تولید کرده بودند ایبرجسته آثارکارهای من تشویق هنرمندانی بود که  یکی از

سلحشور  اهللفرجاز  زدممی سر شدندمیبود. به هنرمندانی هم که گرفتار بیماری  قرارگرفتهمخاطبان 

 گرفته تا محمدعلی کشاورز.

 
 ایشان در دوران نقاهت مالقات و احوال پرسی از استاد محمد علی کشاورز

 

 

 شد؟ کوتاه باال بلندلیست  آن : سؤال

و  هاآناز  ایعدهسردار زهرایی با  آقایلیست توسط خود ما و با صحبت  آنجواب: بله 

 تا رسیدیم به ماجرای پذیرش استعفای من. شدمی ترکوتاهدیگر کوتاه و  هایپیگیری
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 ؟: ولی خانم نامداری نشدسؤال

خاطر حضور ه اما ب ،کند کارگیریبه ایبرنامه ایشان رادرتاجیک اصرار داشت  آقای جواب:

البته  .م تأخیر ایجاد شوددیگر و برخی از مالحظات گفت اینامهسر سابق ایشان در برهم نازمهم

 د.الکارها هم بواسم ایشان در لیست ممنوع

 گیریسخت قدرایناوسیما نیست صد پذیرشقابلسپهر فرهنگی در کل کشور داریم و  ما یک 

 هایکهشبولی در سینما و  ،شوند الورودممنوعو  دلیلی ممنوع الکار  ترینکوچککند و افراد به 

شود   ریگیسختدرسینما وفضای مجازی اگر  یا ؛ وفعالیت کنند نمایش خانگی و فضای مجازی 

 .خارج کشور درآورند ایماهواره هایشبکه سر از

 

در مورد برنامه ای با حضور یک استاد فلسفه در برنامه جیوگی منشی شما ست سؤال: من یادم ه

به من زنگ زد و وصل کرد و شما ایراد گرفتید که چرا چنین شخصی دعوت شده و من گفتم 

کنید و می به آن استناد گزارشی آنجاست که شما شما برنامه را دیدید؟ گفتید نه. گفتم احتماال

گفتم ما داریم درست،حرفه ای و برای آگاهی عمومی و بسط دیالوگ لذا نگران نباشید. من 

من به شما گفتم که این باید سیاست ما در رسانه باشد. بعد یادم هست که شما نرم  کار میکنیم و

 شدید و قبول کردید.

ها قضاوت شد بر اساس گزارشعدم پخش برنامه ختم می من بهجواب: در مواردی که تصمیم 

رسیدم خودم برنامه را کردم و اگر به قضاوت دقیق نمیز طرفین ماجرا سؤال میکردم. انمی

دیدم تا به نتیجه برسم. در مورد آن برنامه خاص جیوگی هم از آقای جعفری جلوه و هم از می

 حل اعالم کردم.شما سؤال کردم و برنامه را دیدم و برای آن راه

 د؟بو هاالتصویرممنوع در لیستتتلو هم  :سؤال

 عموالًمشبکه افق  مدیر نژاد رمضانی یآقا برعکس بود. تقریباً (تتلومقصودلو )ماجرای  جواب:

ن کلیپ گفت ای و وردآ یکلیپ روز یک .کردمیمن مشورت  ی جدید باهاطرحبرای اجرای 
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 نه؟ ای کنیمپخش آیاخوانده  ایهستهانرژی  در موردتتلو  و آقای شدهساختهتوسط موسسه اوج 

عرش ش فارسدر خلیجروی عرشه کشتی  خواننده بود. شدهپرداخت آنزیادی برای تولید  هینهز

نیست  امنخوش و سابقهخوشگزارش خواستم فهمیدم  از دفتر تتلوحسین امیر مورد در .خواندمیرا 

و ت رئیسی رف آقایانتخابات ریاست جمهوری به مالقات  در تبلیغات یوقت پخش ندادم. و مجوز

و ی سیاس هایشخصیت با کمکخبرگزاری فارس منتشر شد تعجب کردم اما وقتی  آن عکس

و رفتار  گفتار میدانید که ر شدم.خیلی بیشتر متحیّ گذاشت برایش و قدردانیمراسم تجلیل  فرهنگی

پاه س از نمی دانم چرا یک بخش خاص به هیچ وجه قابل دفاع نیست وترکیه وگرجستان  او در

 اری کرده است.یه گزاینقدر برای او سرما

 

یکی وزارت اطالعات و  دامنیتی در کشور وجود دار غالب جریان که دو همه میدانیم: سؤال

 هم اصداوسیمدر  ها این رقابت امنیتی آیا د،رقابت دارن باهم هااینهم اطالعات سپاه و  دیگری

 ؟داد مینشان مختلف  هایحوزه خودش را

ود باطالعات نیروی وزارت  ،پرسنلی حراست مدیرکل ،وتیمر آقایداشتند.  جواب: نه هماهنگی

از سوی رئیس مرکز حراست  ،اما با اطالعات سپاه هماهنگ بود. بعد از مدتی هم که تغییر کرد

 قیماًمست سیما داشت که  خصوصاًمختلف سازمان  هایبخشنفر نیرو در  30برآورد شده بود حدود 

و با توجه به  نددرست کرده بود ایشبکه هاآن .فتگرمیتماس  هاآناز وزارت اطالعات با 

 هارنامهب ،ن تعریف کرده بودند در مورد مدیران، کارشناسانکه برای خودشا ایگستردهاختیارات 

 .اطالعات سپاه هماهنگ بودند با اری از مسائل سازمان نقش داشتند وو بسی

 

 

 : از سمت شما که طراحی نشده بود؟سؤال

 .کرده بودند هماهنگ خودشانجواب: نه 
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 شما بود؟ یمجموعه: ولی خوب به نفع سیستم و سؤال

ند اقدام مثبتی برای سازمان انجام دهند، هماهنگ بودند و اگر خواستمیجواب: یعنی اگر 

 باهمرند بگی اسیما رد. وقتی قرار شد جلوی مزایده صداوند ضربه بزنند هم هماهنگ بودنخواستمی

نجام مزایده یعنی آنتن فروشی که اش داد گزار رهبری به دفتر یهماهنگ عمل کردند. یک

 .از مزایده کنار بکشد غیرقانونی صورتبهمزایده  یسیما و دیگری کاری کرد که برندهصداو

هماهنگ عمل  باهمعملیات روانی راه بیندازند  اقداماتشوقتی قرار شد علیه رئیس سازمان و 

 .کردندمی

 

 ؟کردندمی ان بودند و این کار رای داخل سازم: یعنسؤال 

 صحنهپشتاز  هاآنتا به اهدافشان برسند.  کردندمیداخل سازمان استفاده  هایآدمجواب: از 

 .شدندمیحمایت 

 

 خبر؟ تمعاون سیاسی یا تمعاون
 

 

معاونت، یعنی معاونت سیاسی که شما اسمش را به معاونت  ترینحساسسراغ  ویمخوب بر: سؤال

 چرا؟ .دادیدخبر تغییر 

همه امور سیاسی سازمان دراختیار این معاونت  اسی این است کهچون مفهوم معاونت سی جواب:

رزشی و اقتصادی و ،اجتماعی سیاسی است و خبرهای فرهنگی، صرفاً و فضای خبر است

به این دلیل نام آن معاونت غالب است! "رسانیاطالع"بر  "سیاست"! یا قرار دارد آن الشعاعتحت

اصالح ساختار این معاونت به  بر شد.پیشنهاد آن هم از سوی نیروهای همین معاونت داده شد.خ
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 اداری به ساختارخبری نزدیک شود و ساختار حاکم بشود.  رسانیاطالعه خبر و این معنی بود ک

مراحل  . اینارشد وسردبیران مسئولیت پیداکنند  سردبیران دیران کل و مدیران میانی،م جایبه

یل به هم تبد خبر راعمال مدیریت کرد. واحد مرکزی اِ درستیبهتا بتوان  شدمیید طی با

 .صداوسیما کردیمخبرگزاری 

 

در این مقطع تجربه طوالنی شما در عرصه خبر به کمک شما آمده بود و چشم  احتماالً :سؤال

 اندازهایی برای اصالح داشتید. 

مختلف  هایدستگاهبر اساس سفارش  صرفاًنیست  گفتم درست ازآنجابازدید  درمن  بلهپاسخ: 

رند و دا ایمصاحبهاعالم کنند چه مراسمی دارند یا چه  هاآنیعنی اینکه ؛ کشور خبر تهیه کنید

ای کشور و نیازه واحوالاوضاعخودش متناسب با  .، باید خبرگزاری باشدگروه خبری اعزام شود 

 تنهاییبهه نه اینک استفاده شود "گزارش خبری "یک مصاحبه مسئولین هم در مردم خبر تولید کند.

یما به دلیل اینکه صداوس ."اظهارات مقامات "یک آفت خبر این بود که شده بود یک خبر باشد. 

کمتر و کردنمیدر حوزه خبر احساس رقابت معاونت سیاسی  درگذشتهیک رسانه انحصاری بود، 

متعددی در داخل کشور  هایرقیببود که حوزه فیلم و سریال  برخالفاین . نوآوری داشت

 بندیاولویتپخش اخبار بر اساس مقامات رسمی  مثالً .بحث خارج از کشور جداست()داشت

و  دیبعتک صورتبهخبری  هایگزارشیا تولید  .شدمیبسنده  هاآنبه اظهارات  صرفاًو  شدمی

 .شدمیرسمی تنظیم  هایدستگاهبر مبنای درخواست 

 پخش مدیرکلیعنی معاون سیاسی، ؛ فراخواندم اقداماتم مدیران اصلی این حوزه راین من در اول 

واحد مرکزی خبر و مدیر شبکه خبر و توقعات رئیس سازمان از خبر یا ایرادات  مدیرکلاخبار، 

یست که ن جوریاینو  است مهماصلی کار را توضیح دادم. گفتم که سرعت در انتشار خبر بسیار 

مواجه  با  فضای مجازی اآلنما  منبع خبر. شودمی، دپخش کر یما  خبری راساوصدهر وقت 
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ا ر باید منصفانه یگفتم خب ؛ وشدنمیم که این سرعت رعایت دارائه کر ییهانمونهو  هستیم 

 .باشد طرفانهیب

 

 !باشده داشت طرفیبیایران دغدغه  یصداوسیما رئیس: برای من سخت است که باور کنیم سؤال

 رسانه خنثی باشد. هیچ که به این معنا نیست طرفانهیب گفتمیمهم  جاهمان. البته من جواب 

باشد که مخاطب احساس  یاگونهبهخبر باید  یارائه ینحوهاما ؛ نیست طرفیبدر دنیا  ایرسانه

 .شودمی، گفته موضوع آنمربوط به ی موجود هاواقعیت یهمه کند

ها مطرح شود. فکت هاآنباید حرف همه  .طرف دارد دو یا چند هر موضوع خبری گفتم هاآنبه 

 یعنی ما باید از این !"همه طرفی "یعنی در اینجا طرفیبیپس دقیق ذکر شود.  طوربهو کدها 

بهه یا در ج و حرف کسانی که معتقدیم دشمن هستند برداریمدستخبر خواندن  طرفهیکحالت 

 .عالم داشتیموی و التیدر پرس زنده. ما این تجربه را صورتهب، حتی کنیمپخشمقابل هستند را هم 

دادهای زنده بیشتر روی هرچقدر ."شبکه پخش مستقیم"خبری یعنی  یشبکهیک  اصوالً گفتممی

ک ید اصول تولید یهم گفتم با هاگزارشو در بخش  می شود ترخبریاین شبکه  پخش کند،

 هایطرفمتعدد با کارشناسان یا  هایمصاحبهدر  ،در سابقه موضوع)رعایت شود.  گزارش خبری

 .(این قبیل از موضوع و

در اکثر خبرهای رادیو و ی فتح خرمشهر ازدم و گفتم بعد از ماجر مثال جنگ ایران و عراق را  

تم واقعیت متفاوت بود و گف کهدرحالیایران در حال پیشروی و شکست دشمن بود،  ،تلویزیون

ری در پخش اخبار جنگ در سوریه تکرار شده و اکثر خبرها حاکی از تا حدی همین سیاست خب

بیش از نیمی از خاک سوریه  (زمان آندر ) کهدرحالیپیروزی نیروهای بشار اسد است 

دچار  هاآنسط تو نکاتم موردپذیرشو البته در  دیدممی نگرانی را هاآن در چهرهبود.  رفتهازدست
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یزیون را اداره خبر تلو سال 20-25ان افرادی بودند که هم اهاینچون باالخره  .تردید بودم

 .کردندمی

 

 ؟هستند چه کسانی ”هااین“این : سؤال

 قایآ فتر رهبری وبر خبر تلویزیون سلطه دارند و مورد اعتماد د چهار نفر هستند که  جواب: سه

  بهتر دیگر وجود ندارد. هااینکه از  کنندمیهستند و تصور  حسین محمدی

 

 وجود دارد؟ ”هااین“امکان تغییر  اصالً یا: سؤال

به درخواست  و تغییر کرد معاون سیاسی آقای آخوندی درزمان ما البته .اندمخالف هاآن جواب:

د علت تغییر معاون سیاسی هم این بو .شد پست بقیه مدیران ارشد جابجا ؛ وخودش بازنشسته شد

 هتغییری در نحوه ارائه اخبار ب قبول داریم اما در عملرا  هاحرفجلسه گفتند همه این  آنکه در 

هم  .کار خبری داشت یسابقهجبلی انتخاب شد که خودش  آقایبه همین دلیل  .وجود نیاوردند

یت کشور مدیر هم در داخل کشور و هم خارج مرزیبروندر معاونت سیاسی و هم در معاونت 

 یبکهشموقع  آنشبکه خبر تا  .ددامی  باید که تغییرات زیادی و مسئولیت داشت. به این شرط

فزایش ا سرعتبهر مخاطبش خب یشبکهو همین تغییر رویکردها باعث شد که  کم مخاطبی بود

 صورتهبخبر  یشبکه در آمریکا جمهوررئیس هایصحبتار وقتی برای اولین ب مثالً .پیدا کند

 برای اولین بار واعالم کردندئی مریکاآ هایرسانهی ، خود این شده بود خبر برازنده پخش شد

 .زنده پخش کرد را آمریکا جمهوررئیسسیمای ایران سخنان صداو
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 چه کردید؟ دقیقاًاز این روند  جلوگیری: برای سؤال

اری خبرگز نگاه سیاسی.پخش شود نه  رسانیاطالعنگاه تخصصی و  با خبرهاقرار شد جواب: 

خارج  و کشور کلبهسازمان بلکه  کلبه تنهانهکه شودیک خبرگزاری تصویری  هم صداوسیما

سیما در این بود که با استفاده از ظرفیت خبرنگاران سرویس بدهد. مزیت نسبی صداو کشور

 مجازی و تصویری تولید کند تا از فضای خبر توانستمیی و آزاد در همه نقاط کشور رسم

 و یکبردار کاربر خود یک تصویرهر  فضای مجازی زیرا در؛ اجتماعی عقب نماند هایشبکه

 .شودمیخبرنگار محسوب 

دبیر و معاون خبر با دبیر و سر فاصله طوالنی بین رئیس سازمانتشکیالتی این  ازنظر هرحالبه 

 هاکهشبو  رادیوهاتنظیم خبر برای  مرزیبرونیکی از کارهای من در معاونت  .شدمیباید کوتاه 

رای شبکه و خبر ب و سردبیر ارشد ارتباط داشتم و با سردبیر مستقیماً در شبکه پرس تی وی .بود

؛ شدمیننبود و یا استفاده  هاآندر دسترس  معموالًکه  ی. خبرهایکردممیشبکه ارسال  سایتوب

بنابراین تجربه کوتاه کردن فاصله رده مدیر ارشد با تحریریه خبر را داشتم که بسیار هم کارگشا 

التی تشکی ازنظراونت خبر به این شکل عملی نبود اما یک مرحله گذر و موفق بود. حاال در مع

 تعریف کرده بودیم.

 

 رسیدید؟ن : خوب با این اوصاف به نتیجهسؤال

 هایایتحم اتکای به، چند مدیر ارشد رفتمیکار با سرعت الزم پیش ن آنجادر  متأسفانهپاسخ: 

ولید روز ت هایروشبا  هاآنق نیفتاده بود و اتفا آنجاسازمان بودند و گردش مدیران در  از بیرون

 عنوانهب هاآن. یادم هست یکی از کردندمیچندان آشنا نبودند و در مقابل تغییرات مقاومت  ،خبر

 هاآدمییر چه تغ در خبرعضو نیستم! اجتماعی خبر هایشبکه من در گفتمینکته مثبت از خودش 
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 اتفاق تا حدیتغییرات  ،مستمر من هایپیگیریاری و و چه تغییر رویکردها الزم بود و با پافش

ردم م هایحرف زمانی کهکم بود و  انتقادی نسبت به مسائل کشور موقع خبرهای آنافتاد. در 

ن اظهارات مقامات که فراوا یا حجم خبر .رسیدمیبه من  آنبازخورد مثبت  شدمیبیشتر منعکس 

تذکر دیگر من در  ی خبرها کوتاه شد.زمان ارائه.با تذکرات من مقداری کم شد بود، طرفهیک و

ظرم ن وشود  ترکوتاهدفتر رهبری دادم تا  رهبری بود و طرحی به ورد زمان طوالنی خبرهای مقامم

بعد از  البته .نقل سخنرانی صورتبهنه  ،مقامات در قالب گزارش منتشر شود سایر خبر این بود

ته بسیاری از این موارد هم به حال گذش ،ت تیم قبلیسیما و برگشرفتن من و تغییر رئیس صداو

 برگشت.

 

 ؟ تولیدی برنامه زنده یا

 

 بودید؟نموافق پخش برنامه های زنده  شما که داعیه تغییر داشتید پس چرا زیادسوال: 

زنده چه از  هایبرنامهموافق بودم که در حوزه خبر باید پخش  شدتبهکه  طورهمانمن  جواب : 

تولیدی تلویزیونی خیلی موافق  هایشبکهاما در  شود، مندقانوناز خارج کشور زیاد و داخل و چه 

 ن باید بیشترتلویزیوورزش  یشبکه در گفتممی نمونه عنوانبه. کردممیکار نبودم و تفکیک  این

   هاوزهحاما در سایر ؛ جذابیت داشته باشدو تازگی و  هیجان تا پخش شود به شکل زنده مسابقات

وضوع یا م دداشته باش را تعریف خاص خودش پخش زنده باید. کاهش پیدا کند پخش زنده باید

یا  ندنباش محتوا که کارشناسان ومسئوالن نگران حذف دچالشی باش موضوع کیا ی دروز باش

 غیر رد .زنده پخش شودکه خاطر برقراری ارتباط مستقیم با مخاطب ایجاب کند ه ب آنساختار 

رمت ف تدریجبهبخشنامه ابالغ شد تا  صورتبه هااین باشد. تولیدی باید هابرنامهه این موارد هم
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یون وانی دربرنامه های تلویزهمانطور که می دانید دردوره بعد ازما اشکاالت فراتغییر کند. هابرنامه

 اگثر این موارد دربرنامه های زنده رخ داد.وشد  پیدا

 

 هم و بود چون هم ممیزی کمتر استبرنامه زنده  بر عموالًم کنندگانتهیه: البته ترجیح سؤال

 توجیه اقتصادی دارد. آن ساخت

اه آسان را ر هابرنامهبرای  ایدقیقهنرخ با توجه به دریافت  کنندگانتهیهبسیاری از . دقیقاًجواب: 

ه مزنده و چند میان برنا صورتبهیک مجری همراه با یک یا چند کارشناس  .کنندمیانتخاب 

. وقتی هم که زمان طوالنی در اختیار مجری قرار راپر می کنندآنتن  یک ساعتتولیدی کوتاه، 

ت و جمالت تکراری پر زمان کم داریم ولی زمان برنامه را با تعارفا دنگویمی دائماً ،گیردمی

ی می مجریان دربرنامه های زنده معموال متن آماده شده ای ندارند و حرف های غیرمفید. کنندمی

مختلفی  هایآیتم باید زحمت بکشد محقق ونویسنده داشته باشد و کنندهتهیه کهدرحالی گویند.

اضافه و تکراری را  هایصحنه و هاباید برنامه را ادیت کند و حرف .تهیه کند اشبرنامهبرای 

د خارج یاز حالت استودیویی با هابرنامه ،برای جذابیت بیشتر و سرعت کار باال رود حذف کند.

 هایرشگزاو  نیم ساعت پخش شود ،شودمیمه ضبط یک ساعت برنا مثالًشود و اگر در استودیو 

شبکه هاهم باید متعهد شوند ممیزی برنامه های زنده باتولیدی متنوع داشته باشد. هایبخشو  میدانی

 فرق نکند.

 

رقابت  ؟هم رقابتی بکنید ابه این فکر کردید که خود خبر ر اصالًشما  آیا: در مورد خبر سؤال

 باشدشته اد سردبیری متفاوتی هایمکانیسمو  مجزا به تولید خبر بپردازد به این معنا که هر شبکه

 ؟خبر و صحت خبر رقابت کنند ارائهدر  باهمتا 
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ود برای تولید خبر وج صداوسیماجواب: یک رقابت میان باشگاه خبرنگاران جوان و خبرگزاری 

سال ی آزاد برای اراز ظرفیت نیروها "خبرنگاران افتخاری"ه با ایجاد بود کداشت و قصد من این 

یریه البته خبرنگاران و هیئت تحر .اجتماعی اقدام کنم هایشبکهبه سازمان از طریق  تصاویر خبری

و هدر رفت  کاریدوبارهبه  هاحوزهاداره کل پخش اخبار جدا بود و در برخی  و خبر یشبکه

شبکه خبر و واحد مرکزی خبر در  ،با توجه به محدودیت ارزی سازمان مثالً. دشمیبودجه منجر 

 . یانددادیمضرورتی نداشت و کار مشابه انجام  اصالًخبرنگار داشتند که  جداگانهاکثر نقاط دنیا 

 یشبکهران جوان و از برای مصاحبه یک معاون وزیر از واحد مرکزی خبر، از باشگاه خبرنگا

 بود. هاظرفیتدرست از  برداریو بهرهخبر، ساماندهی  یتاولو .شدمیاعزام خبر تیم خبری 

 

 .نمود بیرونی داشت اصال ی شماهاطرحاین  کنم  فکر نمی : اماسؤال

احساس  ار مردم تغییر رویکردها و مخاطبین اخبار بیشتر شده بود .نمود بیرونی داشت هااین: جواب

یق وجود دق صورتبهخبر  هایسیاستشکال کار این بود که ا .گفتندمیبه من هم  کرده بودند و

و همواره میان اداره کل پخش اخبار و  شدنمینداشت و بخشی از اخبار تولیدی خبرنگاران پخش 

 .وجود داشت جروبحث هاگزارشواحد مرکزی خبر در مورد عدم پخش 

م پخش یستیعنی باید س؛ ندز این امکانات درست استفاده کنباید ا هااینمن این بود که  حرف 

یلی خ کهدرحالی ارش خبرنگاران در اختیار همه باشدمنابع تصویری و گز که خبر جوری باشد

وزروم واقعی نی افزارنرمیک  و خبر واقعی اتاق یک آنجاکردم  و انحصاری بود. پیگیریبسته 

ل و ان ادیت و ارسانوشته شود. تا همه منابع در اختیار همه نیروهای خبری قرار گیرد و امک

 مرزینبروجدید  هایشبکهخبری فراهم شود. کاری که در  دریافت در یک سیستم و یک محیط

 همه منابع تصویری، همه منابع مکتوب فراهم بود و این قدرت تولید خبر را افزایش ،بود شدهانجام

 .دادمی
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 ثرو اک هااستانمراکز تمامی  سیما درظرفیت تولید خبر در صداوسیما خیلی باالست. صداو 

خبرنگار آزاد داشت. ولی از بسیاری از  دورافتادهدر نقاط  .تخبرنگار داش ی کشورشهرها

عدم ارتباط ،یافزارنرم یحوزهبه خاطر ضعف  . بخشی ازآنشدنمیاستفاده  هاآن هایظرفیت

 هایتسسیاهم به دلیل  بخشیوبود مستقیم میان خبرنگاران واحدمرکزی خبر باشبکه خبر

یشتر هم و قرار بود ب شدمیبنابراین در حوزه تولید خبر باید رقابت ؛ شدمیعمال که اِفیلترینگ 

 .گرفتمیو پخش باید تمرکز صورت  از امکانات برداریبهرهبشود اما در حوزه منابع و 

 

 را ارشهند که خبر کبیجا از بیرون که اجازه ند هایدخالت مثالً: موانع جدی هم داشتید سؤال

 ؟ددهدرست انجام 

تی امنی هایدستگاه رؤسای قوا، وزرا، نمایندگان مجلس ودفتر رهبری،  جواب: در مورد پخش خبر

رفته گ پایانبی هایدرخواست تحقق پیدا کند. اگر جلوی این هاآنخواسته  خواهندمینظر دارند و 

 لنزّتاظهارات  وخبر مقامات سفارشی و  ،ایکلیشه، خبر تلویزیون به سمت اخبار رسمی نشود،

حضور دارد درمورد خبرها اظهار نظر   صداوسیماس در جلسات رسمی که رئی . معموالکندمیپیدا 

کنند.زمانی که من درجلسات میصحبت  یا وزرا جمهوررئیس مانند جلسه هیئت دولت که می شود

اید ب کردممیو اگر فکر  کردممیو یادداشت  شنیدممی را هانآ نظرات  دولت شرکت می کردم

کاالت روحانی گفت ما اش آقایاز این جلسات  دریکی باریک. کردممیپیگیری  ،پیگیری بکنم

 وابج اآلنکه  روشن استمن گفتم خوب . دهیینمو شما هم هیچ جوابی  گوییمیمرا صداوسیما 

 گوییدیمشما  ،کنمیمدر جلسه دولت شرکت  که من گفتم این روش شما غلط است .مهنباید بد

همه  ،واحدِدرآن توانمیممگر من  !شدهپخشامروز صبح یا دیشب از فالن شبکه فالن جمله 

شما  ؟!و خبرها قرار بگیرم تا در جا جواب بدم هابرنامهه هم نارا مشاهده کنم و در جری هاشبکه
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 .دهمیمو پاسخ  کنممیباید مکتوب ارائه بکنید و من بررسی  دارید این را سؤالیاگر ایرادی یا 

 .کردندمیتشکر هم  صداوسیماخبری  هایگزارشو  هابرنامهاز  معموالًالبته وزرا 

 

 جلسات خارج سازمان

 

  ؟حضور دائم هم داشتید دولت جلسات در: شما سؤال

در همه صداوسیما من برخالف رؤسای قبلی  و دو جلسه داشت یاهفتهب: هیئت دولت جوا

 .کردممیکت نشر ت هیئت دولتجلسا

 .شرکت کند هاآنندارد و اجباری هم ندارد در همه  رأیدر جلسات دولت حق صداوسیما رئیس 

 برای داخل و بیرون سازمان؟ کنمیمچطور وقتش را تنظیم  سؤال: رئیس صداوسیما

و  اولویتی نداشته باشد اصوالًکه اولویتش چه باشد؟ ممکن است  جواب: بستگی به این دارد 

 -هس هاایناز  هرکدامدولت در هفته دو جلسه دارد که   خود را به جلسات سپرده باشد! نوشتسر

از جام جم به پاستور، نصف روز از وقت  وآمدرفتزمان  با صرف. کشدیمچهار ساعت طول 

 دولت کمیسیون فرهنگی دارد و رئیس صداوسیما عالوهبه. گیردمیرا  کاری رئیس صداوسیما

. همچنین رئیس صداوسیما عضو تمام شوراهای عالی کشور هست، عضو رددرآن هم عضویت دا

 یشورای عالی انقالب فرهنگی، عضو شورای عالی فضای مجازی، عضو شورای عالی امنیت مل

 سه یا چهار جلسه. یاهفته د،جلساتی که در دفتر رهبری می گذارنعضوو  (رأیبدون حق )

 جمهوررئیسمعاون اول  مثالًبرای شرایط خاص،  آیدمیکه پیش  ایمتفرقهجلسات  یعالوهبه 

تماً من ح ند خواستمی هاآنعضو بود و  فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی شد و رئیس صداوسیما
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و  ایهرساناز مسائل اقتصاد مقاومتی مربوط به کار  ایعمدهبخش  گفتندمی، چون شرکت کنم

 هایونیفراکسو  هایسیونکمن مجلس و شرکت در جلسه با نمایندگا طورهمینتبلیغات هست و 

 .هاآنبا وزرای دولت و معاونین  مجلس و جلسه

در تمام این جلسات  توانمنمیمن متوجه شدم به خاطر انجام اصالحات اساسی در داخل سازمان،  

هرهفته فقط در یک جلسه  مثالًقناعت کردم.  هاحداقلبه بنابراین ؛ طور کامل شرکت کنمبه

 مطلع هاآنو اخبار  هاگزارشتا هم ارتباطی با وزرا داشته باشم و هم از  ولت شرکت می کردمد

ار و اگر ک کردممیشوم. از بین جلسات دفتر هم فقط در دو جلسه به شکل هفتگی شرکت 

 گونهینامن شرکت در  م. اولویت رفتمیبه جلسه بیرونی ن گرفتمیدر اولویت قرار  صداوسیما

ان بیشتری را در داخل سازم وقت نداشت. ود. این جلسات دستاورد مهمی برای صداوسیماجلسات نب

، وقتی کردممیورزش  م یک روز درمیانآمدمیصبح زود به سازمان  . عادت داشتمگذاشتممی

 .ادامه می دادم شبتا  معموالًشدم وارد عرصه کار می

را چ کردندمیهیئت دولت گله  هم کردم وجلساتی که شرکت نمی آنهم دفتر رهبری برای  

روحانی گفت یکی از وزرا  آقای جمهوررئیس. ولی بعدها خود کنمنمیدر همه جلسات شرکت 

ود خ یوزارتخانهبه  ماندنمیدیگر وقتی  شرکت در همه جلسات به خاطرگله کرده  ایشانبه 

ه جلس جمهوررئیسن اول معاو فقطبرسد و کارهای جاری را انجام بدهد. این در شرایطی است که 

چنین ساختاری ایراد دارد و من  شورای عالی در کشور بود. خوب معلوم استستاد یا  52گردان 

 تسلیم چنین ساختاری نشدم.

ازنظر من اغلب ناهماهنگی ها ازدرون همین شوراها یی بوجود میاید که برای هماهنگی تشکیل 

 عدادتر می شوند!ر روز به روز پر تمی شود وبرای هماهنگی بیشت
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تر جلسات بیش در آناگر شما یعنی ضربه زد  به شما همین درازمدت در کنیدمی: فکر نسؤال

 کردیدمیالبی  و کردیدمیکار روابط عمومی  معروفقولبهو   کردیدمیحضور پیدا 

 حمایت دولت را حداقل در بعضی سطوح داشته باشید؟ توانستیدمی

وزرا قرار  هایگزارشهم در جریان  .کردممیدولت کار خودم را  در همان یک جلسه نهجواب: 

ی کوتاه کار هایمالقات. کردندمیکاری داشتند در حاشیه جلسه اعالم  هاآنم و هم اگر گرفتمی

 .شدمیانجام  جاهمان

 

 ؟از همه بهتر بود تانرابطهدولت روحانی  در چه شخصیا : بسؤال

خوبی داشتم. اگر پیشنهاد یا انتقادی داشتند  یرابطه جمهوررئیس جواب: با اکثر وزرا و معاونین

که سعی داشت موضع  جمهوررئیس برخالف. کردممیبالفاصله بعد از جلسه دولت پیگیری 

 هم تشکر من از خصوصی یا در جلسه صورتبهوزرا  ،باشدانتقادی و موضع طلبکارانه داشته 

 .کردندمی

امنیتی در معاونت سیاسی  هایالیهکه  دصور عمومی وجود دار، یک ت: برگردیم به خبرسؤال

 ؟کنیدیم تأیید ، شما چنین چیزی راکنندمیتبیین  مشیخطهستند که  هاآنو حضور فعال دارند 

 .سیمابه مدیریت صداو دواب: بستگی دارج

 

 ؟کردیدمی حس ااین ر ،دکه شما بودی ایدوره آن: در سؤال

 ،کردندمی، در دوره ما دخالت نشودمیه مربوط به حوزه کاری خودشان ک یجواب: غیر از خبرهای

این دخالت وجود داشت  اما در دوره قبل ،نکرده بودم هنوز تسلط کامل به امور پیدا گرچه
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حتی در خبرهای مربوط به وزارت اطالعات  کردممی. من تأکید ودردوره ی بعدهم وجود دارد

 ه کند.استفاد "سربازان گمنام امام زمان"، نباید از لفظ کندمیرا تنظیم  آندر بخشی که سازمان 

ند و یا دادمییی هاپیشنهاد ،شدمین ادر خبرهایی که مربوط به خودش دستگاه های امنیتی البته

 دیکته کنند. ممکن است اآلن

 

 ؟کارشناس دارنددر سازمان  درواقعنهاد : این سؤال

 تهکنار گذاش وی ،امنیتی داشت یسابقهبود که  دیاشگاه خبرنگاران جوان فربمدیر جواب: 

  .ر یاهمکار درسازمان دارندنیروهایی به شکل مامودستگاه های امنیتی شد.

 

 ؟ودب جبلی چه آقایجبلی چقدر راضی بودید یا به زبان دیگر ارزیابی شما از  آقای: از سؤال

ه بود که یاد گرفت البته کند. منصفانه عملو  ایحرفه در خبر  عی کردجبلی خیلی س آقایجواب: 

ن توقع که م سرعت الزم را آنعمل کند و  یاطبااحتدر انتخاب مدیران جدید و تغییر تشکیالتی 

فکر می کرد بخشی ازانقالبی بودن به پذیرش نظرات دستگاه های امنیتی مربوط  .داشتم، نداشت

 می شود .
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  فنیعقب ماندگی 

 

برای  اخوان را آقایهست که شما معاونت فنی مهم سازمان  یهامعاونتاز  دیگر یکی :سؤال

 ؟دقیقاًانتخاب کردید. ایده شما برای این معاونت چی بود  آنجا

این حوزه در بیش از یک دهه گرفتار  متأسفانهاما ؛ فنی همیشه برای من مهم بود یحوزهجواب:  

 شده بود. ماندگیعقب

 

نام خودشان ه تمام کشورهای همسایه ب کهدرحالی ،تداشنماهواره مستقل  ن صداوسیماسازما 

به  روازآن برداریبهرهیا زمان  ،دبو رفتهازدستماهواره داشتند و نقاط مداری متعلق به ایران یا 

 ثبت .نداشت پرمخاطبقوی و جذاب و  سایتوبدر حوزه وب، سازمان حتی یک  پایان بود.

 یاردر اختها نآ گرفته بود و مالکیت بسیاری از پراکنده صورت صورتبه هاسایتوب یدامنه

 تولیدنرم افزار در موردبه نتیجه نرسیده بود. ایپروژههیچ  ،OTTو  IPTV پلتفرمدر  سازمان نبود.

اب حتی ق .ها هیچ اقدام مؤثری نشده بوداجتماعی و اپلیکیشن هایشبکه در هارسانپیامبرای 

برای  کهدرحالی )نسبت طول به عرض قاب(بود 3 به 4 متبا فر آنتصویر تلویزیون و تجهیزات 

HD  و  لوگو ازنظر طراحی .شدمی  9به  16تولید و پخش با فرمت  تجهیزاتشدن باید کلیه
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CGه بود ک شدهسپردهی هایشرکتبه  کار .بود افتادهعقبزیرنویسفرمت و  ای()گرافیک رایانه

 1نداشتند. را HD با فرمتتوانایی طراحی 

 جیتالفرستنده های دی نصبغیراز چیزهمهبود و  نشدهتعریفاستانداردهای فنی درنهایت اینکه  و 

 از زمان بود. ترعقب

 

با چه هدفی این ادغام  ین معاونت هم محصول ادغام دو معاونت دیگر بود،البته : اسؤال

 ؟صورت گرفت

 رفتهگشکلفنی  برداریبهرهو فنی سازمان از ادغام دو معاونت طرح و توسعه  ونتمعا جواب: بله

 24-23حذف نشده بودند و معاون جدید با  تاز مدیران کل و مدیران دو معاون کدامهیچاما ؛ بود

 ظهارنظراکه زمان کافی برای طرح و بحث مسائل فنی و  گذاشتمیو مدیر مستقیم جلسه  مدیرکل

یا  ما هایدرخواست و هانامهبه اغلب  بودم مرزیبرونکه معاون  درزمانی .اعضا وجود نداشت

ان در این مبودجه بخش عمرانی سازبیشتر  حالدرعین. شدمییا بسیار دیر اقدام ، شدنمیپاسخ داده 

. پروسه خرید شدمیو خرید تجهیزات  سازیساختمانبیشتر صرف  و شدمیمعاونت هزینه 

 در حوزه وز دنیا عقب بود.یکی دو نسل از تجهیزات ر معموالًبود که  ایگونهبهتجهیزات هم 

 یماهوارهسازمان خودش  تا بود شدهتصویبمیلیون دالر در مجلس  250ماهواره مبلغی حدود 

 هزار 36حدود  ارتفاعتلویزیونی در  هایماهواره مستقل خریده و پرتاب کند. رادیو و تلویزیونی

 انستتومیکه دبه ایران بودر این مدار متعلق  نقطهسه. گیردمیزمین قرار سطح کیلومتری از 

                                                           

 تغییر کرد، ویتیهای اعالم برنامه شبکه سه توسط طراحان همکار پرسزیرنویس و وله که لوگو، زمانی1 

 مجوز پخش گیری شبیه بود وها را خواندم به بهانهپخش نشود! ایرادهای آن گرفتند تا ایراد 17ناسان فنی کارش

 ست.های تلویزیونی اگذشت چند سال گرافیک شبکه سه دارای بهترین طراحی میان شبکه هم پس از هنوز دادم.
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 بود و برای اینکه رفتهازدستیک نقطه مداری  ،به دلیل عدم استفاده .ماهواره خودش را قرار دهد

 .دادمیماهواره قرار  آنجادر  صداوسیماباید  ،واگذار نشود به کشورهای دیگر دیگر یدونقطه

ازاین نقاط درزمان آقای ضرغامی  دریکیباشدو یا  با مالکیت کامل. ایاجارهماهواره ی حال چه 

توافق شد ماهواره عرب ست قرارگیرد وبخشی ازظرفیت آن دراختیارشبکه های رادیو و تلویزیون 

 ایران باشد.

 ادارندراهواره در چنین ارتفاعی م قرار دادن، روسیه و فرانسه توان آمریکاسه کشور  تنها متأسفانه 

تا دراین نقطه مداری ماهواره ملی خودمان  یگیر بودیمما همچنان از طریق فرانسه و روسیه پ و

از ما  در دوره قبل .نبودصداوسیما مشکل این بود که بخشی از این مبلغ در اختیار  اما   قرار دهیم

حاضر نبودند  هاآنداده بودند و  جمهوررئیسزیر نظر  را به سازمان فضائی آنمیلیون دالر  40

 بود. هاچالشاز  یکیاینردانند. خوب ارزی برگ صورتبهرا  مبلغ آن

 

 ؟کندمیاز ما برطرف  دقیقاً چه نیازی را ایماهوارهچنین : سؤال

 هایو تحریم المللیبین یهانادر کورداشته باشیم  ماهواره مستقل خودمان را وقتی ما جواب:

 .شویمنمی هاماهوارهروی  داخلی هایشبکهنگران قطع  ایرسانه

 

داشت که معلوم نبود از کجا  وجودIPTV ی هم در این دوره شما دربارهیهابحث: سؤال

وی دقیقا چیست و چه ما هیچ وقت نفهمیدم ای پی تی  راستش .چیست شو مقصد شدهشروع

  .کارکردی دارد

این روش کنداکتور نویسی  .کردمیبرقرار  را IPTVسیستم  90دهه  قبل از سازمان باید جواب:

رنامه فالن ب خواهیمیاگر   کنیممیملزم  او مخاطب ر نویسیممی هاشبکهای برکه ما جدول پخش 
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هم به  ،هاکهشب هم به دلیل تنوعنیست.  این دیگر مفید ،خاص ببینی ببینی باید در یک زمان ار

ی نمبا وقت تلویزیون را  موردعالقهبرای تماشای برنامه وقت محدود خود  دلیل اینکه مخاطب

 .کندتنظیم تواند

را به  هابرنامهبرای دیدن  "زمان "که قدرت انتخاب  این بود IPTV هایمزیت ترینمهمیکی از 

و معاون  "رسانه آوریفنتوسعه و "معاون  ؛. در سازمان دو معاون وجود داشتدادمیمخاطب 

 IP Media اسمش راگذاشته بود کند و دومی اندازیراه IPTVقرار بود  اولی ،"فضای مجازی"

نشدند و این فرصت هم در سازمان از دست  هاآن اندازیراهقادر به  کدامهیچم روز آخر ه و تا

 میلیون یورو هزینه شده 9بیش از  ،ن شدممن رئیس سازما زمانی کهتا  IPTVبرای پروژه رفت. 

اول شرکت تکتا در  .شده بود به چهار شرکت پرداختبود ولی دستاوردی نداشت. این پول 

 یک کشور اروپایبعد یک شرکت در  عمان و یک شرکت در در دوبی و شرکت یک و سازمان

 شرقی.

 

 شرقی؟ یاروپا :سؤال

سقط در م آن، ولی نفر اصلی فروختمیوتری یشرکتی که تجهیزات کامپ ،لهستان در جواب: 

 نعنوابه ،بود رهاشده کارهنیمهمورد دیگر ساختمانی درست کرده بودند در داخل جام جم که  بود.

تی و دول هایدستگاهمصوبه باالدستی نداشت تا تمام  اوالً این مرکز .دیتای کل کشور مرکز

 یاً ایرادهای فنی داشت و بودجه الزمد و ثاننکن خود را در اینجا نصب را ملزم کند دیتای حکومتی

یکجا  در در سراسر کشور صداوسیمااگر قرار بود دیتای کل  حتی بود. نشدهبینیپیش آنهم برای 

شرفته درتمام کشوهای پیکافی بود. بلندمرتبه نکمتر از یک طبقه از این ساختما ،متمرکز شود

میلیارد تومان هزینه  50 یزنبرای این ساختمان  دنیا دیتاسنتر درزیر زمین قرار دارد نه درباالی آن!

 .رشیو بودبود آ رهاشدهبه حال خود که  یدیگر جای بود. رهاشده کارهنیمهشده و 
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 یا انبار نوار؟ آرشیو

 

 رو هم به پا کرد. هاییجنجالوضعیتش در مقاطع مختلف : که سؤال

اه و شاید همین نگ دیدمی"انبار نوار"را جایی مثل « آرشیو»که نگاهی در سازمان بود  جواب: بله

 نباعث شد تا از این آرشیو به شکل ساختارمند استفاده نشود و هم خیلی سوءاستفاده شود و ای

 «وآرشی»مختلف نوارهای متعددی از  هایدورهدر  متأسفانه ملی صدمه ببیند. بهایگرانذخیره 

جلوی  ،ساختارمند طوربه توانیمور میچط اوالًدر حال پیگیری بودیم که  سازمان بیرون رفت و ما

 برخورد جدی کنیم. این کار را بگیریم و با افرادی که این کار را کردند

 

 آیابودند.  کردهاشارههم به این موضوع  جمهوررئیسآشنا، مشاور  آقایست ه یادم :سؤال

 ؟کرده بودند هرگز شناسایی شدند را افرادی که این کار

شوهای خوانندگان زن  2014تا  2012 هایسالدر همان زمان به ما گزارش دادند که بین جواب: 

خارجی فروخته  هایشبکهبه  هاایناما  !سازمان خارج کردند تا معدوم کنندقبل از انقالب را از 

ر د دو کارمند آرشیو مرکزی بود. -کیدیگر هم خروج غیرقانونی آرشیو توسط ی مورد شد.

روی  هامدتم به من اعالم کرد داشت 1394وزارت اطالعات در سال  مدیرکلکه ما با  ایجلسه

را  کنندهتهیه فر دستیارنیک  درنهایتو  کارکردهبحث خروج تصاویر آرشیوی به خارج کشور 

اموال صداوسیما داشتند، در فرودگاه  ی که شماره هایییسکهارددهنگام خروج نوارها همراه 

 یهاکلشو به  منتشرشدهخارج از کشور  هایشبکهاین تصاویر در  هرحالبه بازداشت کرده بودند!
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ی ورت گرفت وبخشدرزمان ریاست آقای ضرغامی اقدام خوبی صگوناگون قابل پیگرد هستند.

ه خشی از نوارهای قدیمی به تدریج به قرارگرفت وبی میشد مورد استفادازآرشیو که محرمانه تلقّ

سیستم دیجیتال تبدیل شد.مدیرآرشیو باید دقت می کردتا این منابع دراختیار افراد بی صالحیت 

جیتال آشنا ای دیفض با ئولیت را به کسی کهم. مسرا تغییر داد سازمان آرشیو مدیر قرار نگیرد.من

 ارا به انجا منتقل کردم .م آرشیوارشد  وکارشناس بود، واگذار کردم وآقای حسنی برنامه نویس

سازمان  های تصویرییکی از ذخیرهوی ایجاد کرده بودیم که تیخوبی در پرس «آرشیو»

 ست.صداوسیما

 

 یعنی چه؟ ”خوب“: آرشیو سؤال

 ر آند شناسایی و یریو تصواست که تمام منابع صوتی  رشیویآ رسانه ملی خوب یوآرش جواب:

 قابل ویکسان استخراج  یسینوبرنامهبا  متمرکز و صورتبه هاآن جزئی اطالعات د ونگهداری شو

 .باشد برداریبهره

 رار نگیرد.ق هاکنندهیهته اختیار در حساببیرشیو منابع تصویری آ که این بوداقدامات  یکی از 

 . یک لیستمستند بسازد و عراقدر مورد جنگ ایران  خواهدیمکه  دهدیمنامه  نندهکتهیه مثالً

دهد که صدها ساعت از آرشیو صداوسیما را به من بدهید. اگر ها میبلندباال از تمام عملیات

از ایر ذخ همهایناگر بدهد هم که  .مگوید نگذاشتند برنامه بسازمی ،صداوسیما این کار را نکند

 .یرون رفتهب یوآرش

ت با جستجوی راح ثبت کردیم تا را یتاهادتمام منابع و  حل درست کردیم.ین کار راهما برای ا 

در اختیار همه  ری(صویپائین ت باکیفیت)Low Resolutionابل بازیابی باشد و به شکل ق

 دش اگر قرار کسی نتواند سوءاستفاده کند. تا بوددارای لوگوی آرشیو هم  هاآن. یمقرارداد
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دون لوگو و ب فقط همان چند دقیقه را ،استفاده کند اشبرنامهاز این منابع در مستند یا   کنندهتهیه

، به رفته نبیرو وسیمایم. یکی از دالیلی که آرشیوهای صدادادمیباال در اختیارش قرار  باکیفیت

اد گوناگون نامه و افر هادستگاههزاران درخواست خارج از سازمان بوده است. نهادها و  خاطر

من مسئول فالن بخش کشور هستم، کل آرشیو صداوسیما در مورد کاری که  مثالً ند کهدادمی

اگر رئیس صداوسیما می خواست به شخص یا  !دم را یکجا کپی کرده و به من بدهیمسئولیت دار

 (8)پیوست شماره جریانی امتیاز بدهد آرشیو را دراختیار قرار می داد.

اخوان به مشکل  آقای خودتانبا معاون فنی  شما درنهایت همه این اوصاف ولی با: سؤال

 ؟اخوان سر چی بود آقایاختالفات شما با برخوردید. 

ای انتخاب ایشان بر نکرد. عمل یبندزمانبه تعهداتش طبق  ایشانجواب: اصل ماجرا این بود که 

کمک ایشان  با بود قرار وزیادی داشت  و سابقهفضای مجازی شناخت  در حوزهاین بود که 

درحکم ایشان خواسته شود.  جدید جبران هاییتکنولوژاز  برداریبهرهسازمان در  ماندگیعقب

. دکن یبندزمان استخراج و بعد ای مهم رهاپروژهایشان خواستم  از های سازمان آمده بود.سپس

 رسانیامپ و IPTV ،وارهامور ماه در که باید نصب شود، یوتلویزیونیراد هایفرستنده مورد در

وجه ا تب تصویب شد. و بندیاولویت هاپروژهی اینترنتی که باید درست شود، هاسایتسروش و 

ش پی یبندزمانطبق  هاآنوجود داشت، اغلب  هاپروژهاین  کافی برای انجام یبه اینکه بودجه

سازمان  هایشبکهتمامی  انتظارم این بود و اپلیکیشن سروش بود هاآن ترینمهمیکی از  .نرفت

رقرار کنند. بارتباط سازمان  با پلتفرماین  از بتوانندمخاطبین  و تمامکنند  اینجا حضور پیدا در

ند چ  آیا راستی آزمائی کردم  است، برداریبهرهن گفت این اپلیکیشن آماده اایش زمانی که

جواب  ؟ری رد و بدل کنندتصویوصوتی  ،پیام مکتوب آندر می توانند  زمانهممخاطب  میلیون

با توجه به گزارشی که از سوی خانم میرقلی .نواقص زیادی داشت پیام رسان سروش منفی بود و

بود، متوجه شدم این پول  شدهتهیه آنهزینه کرد  یخان در مورد مشکالت این پیام رسان و نحوه
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وز یک دون مجب سروش رسانه،شرکت  در کناراخوان  آقای در جای درست خرج نشده است.

 .جام دهدنا تا کارهای پیام رسان را کرده بود تأسیسسروش  آوریفنبنام توسعه  شرکت دیگر

درصد سهام این شرکت مربوط به سه فرد حقیقی ازجمله محمدرضاعلی عسگری فرزند رئیس  49

که  دادمی "نیمهشرکت مُ "شرکت هم اغلب پولها را به کارکنان آنو  جدید صداوسیما بود

شکایتی از سوی رئیس صندوق  ،پس از محرز شدن تخلفخود ایشان بود. مدیرکلبوط به مر

 وانظاهراً آقای اخ.د یه  شرسانه درقوه قضای دادسرای  فرهنگ و بازنشستگی صداوسیما تسلیم

ریق ایشان از ط.کنمنمیرا  کسهیچ یمتوجه نبود که من برای مبارزه با فساد و زد و بند مالحظه

  برای خودش ساخته بود. ادعادل وعوامل هلدینگ یاس یک پشتوانهنزدیکان آقای حد ارتباط با

 پس ازتغییر رئیس سازمان  شنیدم این شکایت هم پس گرفته شده است!

 

 ؟انتخاب خود شما بود ایشان آیا: سؤال

بود و ما نیاز  در رشته خودش نخبهخوبی داشت و  در حوزه فضای مجازی اشراف جواب: بله

 سازمان را جبران کنیم. ماندگیعقبم داشتی

 ؟مدیریتی داشت یسابقه: سؤال

 باطاتارتوزیر  مقامقائمقبلش هم  .رئیس مرکز ملی فضای مجازی بود جواب: دبیر شورای عالی و

مام با ت جلسات هفتگی منظمی شخصاً اخوان، آقایرفتن  کنارپس از .بود اطالعات آوریفن و

 .شدمیانجام  سرعتبهوکارهای فنی  کردممیرا پیگیری  مورو ایران ارشد فنی داشتم مد

 

 ؟نگه نداشتید اعلی عسگری ر آقای: چرا سؤال
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. فنی یحوزهدر رئیس سازمان  مقامقائماخوان  آقایعلی عسگری معاون فنی بود و  آقایجواب: 

لی ع یآقاکوچک شد و  سازمان هماخوان با ایشان به توافق نرسیدند و تشکیالت فنی  آقای

نی( و فرسانه ) آوریفنن دو معاون توسعه و ماچابک سازی ساز ینددر فرآیعنی ؛ عسگری رفتند

 معاون فضای مجازی تبدیل به دو مرکز شدند.

 

ارزیابی شما از عملکرد  درمجموععلی عسگری از کجا شروع شد و  آقای: آشنایی شما با سؤال

 ایشان چه بود؟

  .شودمی سازمان صداوسیما ن درط به حضورشاایشان مربو شنایی من باجواب: آ

 

 چابک سازی

 

اصلی شما در دوره ریاست، چابک سازی بود. این مفهوم از کجا  هاییدواژهکل: یکی از سؤال

 ؟یگری؟ شما بودید؟ یا شخص دندبود افرادی این مفهوم چه آمد؟ مبتکر

واره هم نااصالح ساختار سازم جواب: این واژه در پیوست حکم رهبری بود و ابداع ما نبود، اما

مهم من بود. در صداوسیما بحث بود که تغییر ساختاری و چابک کردن ساختار  یهادغدغهیکی از 

در یک حوزه و معاونت انجام دهیم و اگر موفق بود در کل صداوسیما تعمیم دهیم. من  فعالًرا 

 کارمحافظهاداری  هاییستمسد. انجام شو زمانهمگفتم باید در کل صداوسیما مخالف بودم و می

کنند، یجایگزین را قبول نم و سیستم دهندمیهستند و نسبت به هر تغییری واکنش منفی نشان 

 .کنیدمیراهم قبول  آنندارید، تبعات  یسازکوچکای جز اما اگر به این نتیجه برسید که چاره
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 مرحله دارد: 4اصالح ساختار 

 تعداد مدیران. و کاهش یی غیر ضرورواحدها و حذفادغام  -1

 .اصالح الگوی نیروی انسانی -2

 .اصالح گردش کار، روندها و فرایندها -3

 .هانامهنییآ، مقررات و هانامه، بخشهادستورالعملاصالح  -4

، ندودب یامشاورهستادی یا  هاآنپست مدیریتی که اغلب  تصدهشبیش از دراجرای این فرایند 

 حذف شد.

شش ماه مهلت دادیم تا  هاآنه مدیران دچار مشکل شوند. چون ما به البته به این معنا نبود ک

هایی که در اختیارشان بود را حفظ کنند تا موقعیت ماشین و سرویس امکانات مدیریتی مثل حقوق،

 (9شماره  کاری جدید پیدا کنند. )پیوست

 44و ازکاهش یافت مصوب در دوران آقای ضرغامی الگوی نیروی انسانی  هزار نفریازده 

ی و رسم نیروی براساس الگوی مصوب، دولتی هایدستگاهدر تمام  هزار نفر رسید. 33هزارنفربه 

ند چه نوع شغلی و چ هابخش تکتکدر  شودمییعنی مشخص ؛ کنندمی کارگیریبه غیررسمی

ده االگوی نیروی انسانی اش  را کاهش ند هاسالشوند. هیچ دستگاهی در این  کارگیریبهنفر باید 

م کرده و کو مراکز سازمان را بازنگری  هاشبکه، هامعاونت در همهالگوی نیروی انسانی  ما.است

برخی هاکه خودراعقل کل می دانند می گویند شیب اصالحات تند بود.مالک آن هاهم .کردیم

 معلوم نیست چیست.

، به هدف نرسیده اید. اگر مرحله اول و دوم را انجام دهید، ولی روندها و فرایندها اصالح نشود 

سازمانی، گردش کار و چرخه تولید باید آسان، شفاف وکوتاه شود و نظارت  باهدفمتناسب 

مثل  هااین است. شدهانجامکاملی صورت گیرد، اگر این فرایندها اصالح نشود، کار ناقص 

طرح ینجا مدر ا سازیشفاف. کنندمیهای مختلف را برقرار هایی هستند که ارتباط بخشگمویر
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شفاف، در اختیار همه قرار گیرد. در  صورتبهکرده بودیم تا تمام اطالعات  ریزیبرنامه. شودمی

 دار است.واقعا خنده هاآنهایی از ها بود که بخشها و دستورالعملنامهآخر هم اصالح آیین

 بگویید! دارخندهموارد  آن از :سؤال

 کنندهتهیهنامه اگر آیین آنسال قبل بود! با  20ربوط به نامه مالی سازمان مآیین مثالًجواب: 

 !گذاشتمینامه ملکی بگیرد، باید ضمانت تومان میلیونیکتا  هزار 500 خواستمی

 

 ؟گذاشتمیضمانت ملکی  ،یاکنندههیته واقعاً حاال :سؤال

قدیمی،  هایمهناینآئو  هانامهبخش کرد، پس باید همهچون کسی این کار را نمی جواب: خیر!

ایش دولتی با مشکل تورم نیرو، افز هایدستگاه. تمام شدمیو غیرمفید اصالح  مصرفیبمتناقض، 

غلط مواجه هستند. اگر مدیری و یا سیستمی بخواهد چوب الی  هاینامهمدیران، روندها و بخش

 .کندمیاستناد  هاآنچرخ بگذارد، به 

 

 خوب بلد هستند به کار بگیرند!البته مورد اخیر را مدیران  که :سؤال

! ما این چهار مرحله را در حدود یک سال انجام دادیم. گرچه کردمیپس باید ساختار تغیر  جواب:

 نیست که در یک طوراینالبته معتقد بودم اصالح ساختارها  دو مرحله آخری به پایان نرسید!

 مرحله انجام شود.
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از عملکرد و گفتگوی بهتر با فضای بیرون و همراه به این فکر کردید برای دفاع  یاآ :سؤال

مختلف، نشست خبری برگزار کنید؟ شاید با این حربه  یهاهجمهکردن جو خارج در روزگار 

نکته ای که در مورد شیوه  .فضای بیرون را برای اصالحات داخلی بیشتر همراه کرد شدمی

 همراهمی افکار عمومی قائل نبودید. ن جدی برای شاُ شما مدیریتی شما بدیهی است این است که

انجام شود. چون  هابخش در همهدر همان ابتدا و  یدبا اصالح ساختار جواب: نظرم این بود که

ناس رسانه ش و خبرنگاران با انصاف.شودمیوسط کار اگر شروع به حرف زدن کنیم، کار خراب 

هم با مشاهده دهیم ومخاطبین  ی در سازمان انجام میاصالحاتچه بخوبی درک می کردند که ما 

 رسانه نسبت به عملکرد ما قضاوت پیدا می کردند.

 مردم دیگر به حرف ها و وعده های مسئوالن توجه نمی کنند. ازسخنرانی ها وحتما می دانید  

دم من معتقدیگر گذشته است ."گفتاردرمانی "دوره ی . اظهارنظرهای بی حاصل خسته شده اند

آنهاست .البته به سوال ها وشبهات باید پاسخ  "عملکرد"رمورد مسئوالن بهترین راه قضاوت د

داد.روابط عمومی سازمان دردوره ما بطور مستمر با خبرنگاران رسانه ها ارتباط داشت و توضیحات 

و بیانیه های متعددی هم منتشر کرد.فکر می کنم این قضاوت شما برمی گردد به رفتار روسای 

می  نفع خودشان بهره بردارین پس از پیروزی انقالب که از این رسانه به مختلف رادیو وتلویزیو

از دیدارها ومراسم های خود،خبر و گزارش تهیه می کردند و بخشی راهم بصورت زنده  و کردند

. مدیرکدام رسانه ملی یا استوپرسشگرپخش می کردند. ازنظر من رسانه ملی خود یک رسانه 

ه بطور مرتب ازرسانه خودش استفاده کند یا با سایررسانه ها مصاحبه بین المللی را سراغ دارید ک

 کند؟این کار مخصوص مقامات سیاسی واجرایی است.

 

 برگرفته از یکسری اصول مدیریتی بود؟ یابود شخصی شما  یهااستنتاج هااین: سؤال
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 جواب: کدامشان؟

 مانزمدتبا قاطعیت طی یک شما  رسدیمکه به نظر  هایییمتصمو  یندهافرا: همه این سؤال

 کوتاهی در حال اتخاذ بودید.

سازمان  رشداکارشناسان  خودم داشتم، وتجربیاتی بود که مطالعات کارشناسی  بر اساسجواب: این 

 از اول انقالب تاکنون هر دولتی آمده، آن را بسیار  موافق و همراه بودند. کامالًحوزه هم  در این

شدت زیادتر کرده و با این وضعیت امکان ندارد بتوانیم ادامه را بههای جاری تر و هزینهبزرگ

 جابههای زیادی خسارتاگر دیرهنگام باشد باید جلوی این کار گرفته شود! اما  دهیم. زمانی

 .ین خسارت این کار را انجام دادیمبا کمترخواهد گذاشت. ما در زمان خودش 

 

 درواقعکه   change managmentتغییریریت مد نامه بحثی در مدیریت هست ب : چونسؤال

الن، بر یک راهبرد ک یمبتنکه چقدر این تغییرات  این است سؤالعلم تحول یک سازمان هست. 

 ؟رفتیمپیش  شدهحسابعلمی و 

د. پیشنهادها از طرف اداره کل تشکیالت از طرف رئیس سازمان اِعمال نمی ش جواب: این تغییرات 

 ا همهبمن . سپس در جلسه مشترک شدمی ارائهسازمان  یهامعاونو به  یهسازمان ته هاییستمو س

 .شدمیمدیران ارشد تصویب 

 

و مدیریت  MBAحوزه کشور در  یهادانشگاهاز یکی از  فکر کردید باریک مثالً آیا: سؤال

 رجای تعامل دانشگاه با نظام مدیریتی د چون واقعاً مشورت بگیرید؟ هاچالشبرای اداره این 

  مدل حکمرانی ما خالیست.
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  ف خوبی داشتند، این کار بایدمن معتقد بودم با کمک بدنه کارشناسی سازمان که اشرا جواب:

یک  باگذشتاین کار را انجام دهد،  مدتکوتاهیعنی اگر رئیس جدید نتواند در ؛ سریع انجام شود

 .شودمی ترسختسال کار 

بیرون انجام داده بود و من از سوابقش مطلع بودم. از  سازمان در این زمینه کارهای مشترک با 

شکیالت باید با نگاه تخصصی ت صداوسیما برای ساختار کهدرحالی دهندمیکلی  هاییشنهادپبیرون 

باید دارند و ن باهم ییهافرق هااستانو رادیو و  مرزیبرونیعنی تشکیالت خبر و سیما و ؛ نوشت

انشگاه به سفارش سازمان کار می کرد وپیشنهاد می داد قابل اگر د یک نسخه برای همه نوشت.

 قبول بود اما چنین نشد.

 

در سطح  دولتی مثل صداوسیما نهادیکهمکاری  آیااین همکاری؟ یعنی  دردخورد: به سؤال

 ؟ودعلمی دانشگاهی برخوردار بش یهامشورتاز  توانستهیممدیریتی 

شده بود وجود داشت. الگوهای رایج هم بود، اما به  یسپاربرون قبالًیی که هاپروژهجواب: نتایج 

ه و متخصص ک کار بلد هایانسانو وجود  آناداری  هاییچیدگیو پدلیل تنوع شغلی در سازمان 

 .شدمیدر داخل انجام  بایستمیبه زوایای تشکیالت اشراف داشتند، این کار 

 

 18ه گر به عقب برگردید با توجه به این تجربا اآلن که البته این زیاد قانع کننده نیست.  :سؤال

 ؟گیریدیمپی  بک سازی راماه همان شیب چا

 سانهدرر طوالنی ماندگیعقببا توجه به الگوی اصالح ساختاری درکشور وجود نداشت . جواب: 

اصالح ساختار هم باید یکباره انجام می شد.برخی معتقد بودند این حرکت شتاب آلود الزم بود.

 روکراتیک مخالف تغییر استومن مخالم بودم چون سیستم مدیریت بام شود.له ای انجکار مرح



 های رئیس سازمانفصل ششم: اولویت  روایت یک استعفا

 

 

اجرا کردیم و تمام شد. در  دریک مرحله ودر برابر آن مقاومت می کند.ما  چابک سازی را

 سازی مثل نان و چابکساختارها  اصالح نرسیدیم. آنمراحل دیگری هم داشت که به  بلندمدت

شور واجب است.شب برای سیستم اداری ک
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 پنج اقدام اساسی  :هفتمفصل 
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با چند دشمن و نیروی متخاصم نجنگید؟ به نظر  زمانهمبهتر بود  کردیدمی: احساس نسؤال

 در چند جبهه بجنگید. واحدِدرآنشما در تالش بودید تا  رسیدمی

ج اقدام من؟! من پندش کدام نداشتم. سر جنگ. من با کسی این تعبیردرست نیست اصالًجواب: نه 

 را برای کشور ضروری میدانم. هاآنمهم داشتم و 

 اول: اصالح ساختار به شکل اساسی.

 سطوح. در تمامها ینههز کاهش دوم:

 با فساد و زد و بند مالی. سوم: مبارزه کامل

 مدهای پنهان.کردن درآ آشکار و چهارم: واقعی کردن درآمدها

 (.هاتعداد شبکه) تیّکمافزایش  جایبهپنجم: افزایش کیفیت تولید 

حوزه رسانه  و تحوالتبود  ماندگیعقبدچار یک  سازمان .شدمیانجام  زمانهماین امور باید  

 وجود نداشت. یرتأخ. زمانی برای ایجاد رفتیمپیش  سرعتبه

از بودجه کل کشور سهم  که این است در کشورمدیر موفق  یهاشاخصیکی از  به غلطهنوز

 یرکسهو درآمد مفت وجود دارد و  کشور به شیر نفت وصل است کنندمی تصور  بگیرد!بیشتری 

 هاولتددارد! همه  ترییقومدیریت  سهم بیشتری بگیرد یا از ذخیره ارزی بیشتر برداشت کند

رسانده که از  جاییبهغلط، کار را  کامالًاین نگاه . انددادهبودجه جاری خود را افزایش  شدتبه

ز می یا ار کزی استقراض می کنند یا پول چاپ می کنندر.یا ازبانک م دنآییبرنم هاینهزهعهده 

و  هابانکدولت به بانک مرکزی و  .دشو یم کم روزروزبهارزش پول ملی  یجهدرنتو  فروشند

به مردم بدهکار است. اگر این نگاه امروز عوض نشود، فردا  درنهایتو... و  هایمهبپیمانکاران و 

 ر است.دی
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 عمل است.فرم . موضوع اقدام و زنیمینمحرف  مسئلهصورت: درباره درک شما از سؤال 

شناسانه به اوضاع کشور و  آسیب نگاه یکینا؟ شودمیجواب: از کجای این نگاه دشمنی فهم 

تأخیر در تغییر، ضرر بیشتری متوجه کشور  هرروز گویدیمست. این نگاه صداوسیمااوضاع 

، افزایش درآمدها، هاینههز کاهش . اصالحات ساختاری،نداشتم سر جنگ کسهیچبا . من کندمی

ید و پرداختن به کیفیت در تول هاشبکهکاهش تعداد  درنهایتمبارزه با زد و بند و فساد مالی و 

 .دادمیمو بدون مخاطب کاری بود که من انجام  خاصیتیب هایبرنامهافزایش  جایبهو برند سازی 

که همه تصمیم های  قدم های جدی در راستای کاهش هزینه ها وصرفه جویی برداشتم  همچنین

 جدی و راسخی را می طلبید. 

 

 صرفه جویی درهزینه ها

 

 مثال چه اقداماتی؟ چند نمونه را فهرست وار بگویید. سؤال:

 ماهواره ها رابه شدت  کم کردیم. ی خرید تجهیزات خارجی  وپرداخت اجاره - 1

 دفاتر خارج کشور ونیروهای اعزامی را کاهش دادیم. تعداد-2

با کاهش هشتصد پست مدیریتی تعداد ساختمان های استیجاری در تهران را به حداقل رساندیم  -3

وفعالیت های بیرونی را به جام جم وساختمان های تحت مالکیت برگرداندیم. باکاهش تعداد 

 .قابل توجهی کردیمخودروهای مدیران صرفه جویی 
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باصورت برداری ازانبارهای فنی واداری سازمان میلیاردها تومان اجناس راکد را تحویل  -4

متاسفانه درانبار فنی تعدادزیادی کیس کامپیوتر وجود داشت که ازرده . واحدهای نیازمند دادیم

 خارج شده بود.

 قطع کردیم. نباید از بودجه عمومی استفاده کنند را وناًهزینه ای که قانبودجه مراکز  -5

 سوال : دراین مورد کمی توضیح دهید بودجه کجا راقطع کردید؟

مقدم، مدیرمسئول روزنامه جام جم بود به ایشان گفتم  بیژن جواب: برای نمونه زمانی که آقای

توانید آنجا را خودکفا کنید؟ یمسازمان امکان پرداخت کمک به موسسه جام جم را ندارد. آیا 

وه ی جام جم عالروزنامهنوشت که در آن طرح خودکفایی وجود نداشت. در بعد از مدتی مطلبی 

هم  میلیون تومان 500شد، ماهانه ارزی خرید کاغذ توسط سازمان تأمین میی بر اینکه هزینه

اشکال نبود و تیراژ واقعی روزنامه مشخص یبشد. قرارداد چاپ روزنامه هم حقوق پرداخت می

 شد.نمی

حبت ها با آقای عنادی ص. در بین گزینهگرفتمیتغییر و تحوالتی در آنجا صورت باید  ناچاربه 

رمسئول مدی عنوانبهکردم و چون ایشان تعهد داد تا پایان سال دیگر هیچ کمکی از سازمان نگیرد، 

ترتیب روزنامه توانست با افزایش تیراژ، افزایش ینابهروزنامه و مدیرعامل موسسه منصوب شد. 

شود و ما کمک سازمان به روزنامه را به صفر  خودکفا ها و افزایش درآمد چاپخانه،یگهآدرآمد 

به موسسه جام  میلیارد تومان   30سازمان  1396 سالدر ی جدید شنیدم در دوره رساندیم. )البته

 جم کمک مالی کرده است(.

 هک بودزکمر نیا کاهش هزینه های  و مایس و صدا یها شیهما زکمر ییدرآمدزامورد دیگر 

 یبخش. داشت یحسابدار ستمیس دو آنجا قبال.  صورت گرفت آنجا ریمد یزند عباس یآقا توسط

 بذل یررسمیغ صورتبه و شدینم منتقل درآمدها از یبخش و شدیم منتقل سازمان به درآمدها از
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 250ه مرکز همایشها از پرداخت ماهانمدها،پس ازکاهش هزینه ها وافزایش درآ.شدیم بخشش و

  مد خالص ماهی یک میلیارد تومان رسید.حقوق کارکنانش توسط سازمان به درآمیلیون تومان 

 

را  سروش تکشر توسط آلمان از HD بزرگ اریس واحد نیاول دیخر اسناد یوقت مورد بعدی

یم منظور خودش یبرا سود درصد پانزده از شیب معموالً تکشر نیا شدم متوجه ردمک یبررس

رکت شمجامع  سیرئ به. شود درصد دو از مترک دیبا سروش سود ردمک بخشنامه موقع همان! ندک

 نفع به سازمانخریدهای  بودجه از درصد 15 ندارد یهیتوج چیه گفتم سازمان های وابسته به 

 .شود نهیهز سروش

 

 داشت مشهد در یبزرگ کمل وتاه،کموج یهافرستنده یبرا مایصداوس سازمان اینکه نمونه دیگر

 آن نیزم و کرد قطع راهافرستنده نیا یناگهان طوربه معاون فنی سازمان شیپ سال 20 حدود هک

 تله" بنام نوساز طبقه هشت هتل یک ،کمترو نیزم نیا از یمین باارزشِ. ماند استفادهدون ب

فوق متیق هتل، آن افزودهارزش خاطر به. کردیم یداریخر( ع) رضا امام حرم نارک در "دیام

 یسفرها نهیهز از و میشد قائل فیتخف درصد 60 تا سازمان نانکارک یبرا. است ردهکدایپ یادهالعا

 هتل نارک در یگرید ساختمان ها،فرستنده نیزم گرید مین با میتوانستیم البته. میردک مک یارتیز

 هندیآدر هکمترو نیزم نیا ندیبگو بعدها بود نکمم رایز ندادم صورت یارک نیچن اما م،یبخر

 گرید مین! رفتیم فروش به باال متیباق شدیم ساخته برج اگر مثالً و ردکیم دایپ متیق یلیخ

  نه؟ ای نندک لیتبد افزودهارزش به را آنجا توانندیم ندهیآ در شود معلوم تا گذاشتم را نیزم
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 سازمان بی قواره سیاست گزاری در

 

ه که ب یسازمان ؟کردیدیمور سیاست گزاری چط قواره یوباین سازمان بزرگ  در شما :سؤال

این  .دو نقش ندار حضور اصالًی رئیس سازمان هایبخششکل جزایر جدا از هم درآمده و در 

 تشکیل بدهند؟ واحدی یمجموعهتا  شوندمیتبط چگونه بهم مر جزایر

نده و پراکبه این شکل گسترده  اشنمونهاست که در دنیا  ایمجموعهصداوسیما  سازمان جواب: 

 برای سازمان درست شود. اریگزیاستسوجود ندارد. قرار بود که یک شورای عالی 

الزم را ندارند. مثل  ییکارامختلفی وجود دارد که  اریگزیاستسدر کشور شوراهای عالی یا  

را  ادیزی هایسیاستتصویب کرده و مختلفی  یسندها  ب فرهنگی، این شوراشورای عالی انقال

ته بجا نگذاشفرهنگی  هایدستگاهدر نهادها، مراکز و  الزم را تأثیر هااینده است، اما تدوین کر

 .در امور فرهنگی کشور به اثبات نرسیده است ییشورانقش محوری یک چنین  درواقع .است

اولیه،  هاییتاولواهداف و  شورای عالی فضای مجازی هم نتوانسته متناسب با طورینهم

 کند. ینیآفرنقش

 از افراد داخل ایعده. وجود داشتاری گزیاستسشورای  تشکیل ی سابقه سازمان صداوسیما رد

 واستخمی، اما این تصمیمات چطور گرفتندمیو تصمیماتی  شدندمیجمع  دورهمو بیرون سازمان 

ساری و جاری بشود؟ اینجا  ، سازهابرنامهو  کنندهیهته، هاگروه، مدیران هاشبکهبرای مدیران 

 وجود داشت. یامفقوده یهاحلقه
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 ؟چه بود اقدام شما برای حل مشکل و پیدا کردن حلقه مفقوده و :سؤال

یکدست و متمرکزی ایجاد کنیم که قابلیت اجرایی و  روالیکبتوانیم  برای اینکه جواب:

 یهاشبکه یدر مجموعهعمل کردیم که ده شورای تخصصی  ترتیباینبهی داشته باشد، ارتأثیرگذ

 ه باشند.ویژگی باید داشت . گفتیم این شوراهای تخصصی چند رادیو و تلویزیونی به وجود آوردیم

د که دستور جلسات را قبل از جلسه به اعضا و موظف داشته باش وقتتماماول اینکه یک دبیر  

 پیدا کنند. اظهارنظرابالغ کند تا فرصت فکر و مشورت و 

 منظم تدوین کند و در اختیار اعضا قرار دهد. را به شکل جلساتصورتدوم اینکه  

 سوم اینکه پیگیری مستمری داشته باشد تا مصوبات اجرا شود. 

ارد. د درفرایند تصمیم سازی مؤثری نقش ،وقتتمامعالوه بر رئیس، یک دبیر آگاه و  ینبنابرا 

 شامل سه گروه باشد. ترکیب اعضا هم قرار شد در این شوراهای تخصصی

تخصصی  یحوزه گیر که مربوط بهو مدیران کلیدی تصمیم هاکهشبمدیران  -1

 .شوندمی

تولید  یحوزهتا این تصمیمات بدون ارتباط با  ارشد. سازانبرنامهو  کنندگانتهیه  -2

 امهبرن مصوب هایسیاست و کسانی که قرار است بر اساس نباشد، اجرایی باشد

 اشند.نقش داشته بدرتصمیم سازی تولید کنند، خودشان 

این کارشناسان یا اساتید  .صداوسیمااز خارج  کارشناسان حوزه تخصصی، ولی  -3

ادها و مؤسسات بیرون دولتی، نه هایدستگاهیا کارشناسان ارشد  ه هستنددانشگا

 توانندمیبخشی را بلدند و هم راهکار  هایسیاست. هم اطالعات دارند و هم سازمان 

بنشینند،  هاییمایصداوسامور خود  یهمهارائه دهند. چون قرار نیست در 

 کار را مشخص کنند. ینحوه اصطالحبهکنند و  یارزگاستیس
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اری باحکم رئیس سازمان منصوب شد. واین دبیر تمام عالی سیاستگزدبیرشورای  -4

تخصصی باید ارتباط داشته باشد، جلسه داشته  یشوراهامرتب با دبیران این  وقت

اینجا یک حالت رفت  د و درشو و از روند امور مطلع . گزارش کارها را بگیردباشد

 بین شورای عالی سازمان با شوراهای تخصصی. شودمی و برگشتی ایجاد

صوبات م گردد و میدستور جلسه تهیه  ازطرف شوراهای تخصصی برای شورای عالی ترتیباینبه 

ستور کار شورای . مصوبات شورای عالی در دشودمیشورای عالی به شورای تخصصی ابالغ 

 .کندمیو شکل عملیاتی پیدا  گیردمیتخصصی قرار 

 را تدوین ییهایاستسو  ینندبنشکه یک عده خارج می شود طرفهیکامور سازمان از حالت  

 ایبرنامه هایسیاستاز  عداد زیادی کتاب و جزوه . در سازمان تشودنمیکنند که اکثراً هم اجرا 

باشد ی داشته باشد و خیالی نگرائواقع باید های  آرمانیسیاست ندارد. که قابلیت اجراییوجود دارد

 یسم روشنی قابلیت اجرا پیدا کند.مکانو با یک 

 قوت وشورای عالی شکل بگیرد تا ما نقاط ضعف  آندر دوره مدیریت من اما فرصتی نشد که 

  این سیستم را ارزیابی کنیم. 

 

 راهم گرفتید؟ آنجاجلوی گسترش  آیا ؟دانشگاه صداوسیما چطور در مورد: سؤال

 که واحدهای ولی رشته هایی سازمانی مستقل شد یگاهازنظر جاجواب: دانشگاه صداوسیما 

نداشت  هم قوی یدو اساترسانه ملی ارتباط منطقی نداشت  مأموریتبا  مبهم بود یا هاآندرسی 

 شدند. حذف

 ادغام شد. ،"دانشکده ارتباطات  " با "ه ندانشکده فلسفه رسا " -
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 دهدانشک "، دانشکده جدیدی بنام" دیجیتال هنرهای دانشکده " و " دانشکده تولید " -

 تشکیل دادند. "ونیزیوتلویراد تولید

ه ک دانشکده کاهش یافتسه دانشکده در تهران به  پنجاز  هادانشکدهبا این شیوه تعداد  -

 مدیریتی را به دنبال داشت. هایپستکاهش این اقدام، 

 شد حذف معاونت این که بودسازمان  "و پژوهش  آموزشمعاونت  "ذیل  قبالًاه دانشگ -

 ارتقاء سازمانی جایگاه ازنظر گفت که دانشگاه توانیم عمالًمستقل شد.  دانشگاه و

 .یافت

دروس دانشگاه بخاطر عقب ماندگی از انقالب دیجیتالی به تاریخ رسانه با این حال  -

 شباهت دارد تاآینده رسانه.

 

 

 چالش های مالی

 

 چرا استعفا کردید؟ ،رویم سراغ تصمیم شما برای استعفا: خوب بسؤال

 رینتمهم. روشن شود منجر به استعفا شد تا مراحلی که  بازکنمرا  94جواب: من باید حوادث سال 

ذشته گ هایسالسازمان بود. در  هایینههز تأمینبزرگ،  یمجموعهرئیس این  عنوانبهدغدغه من 

  یاسعهتوشده بود و امور  به سازماننزدیک به یک میلیارد دالر یامحاسبهبزرگ و خارج از  کمک

 شدهتماماین مبلغ  93درسال کمک دولت یا درآمدهای بازرگانی، ، نه باشدمیبا این رقم انجام 

 بود.
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داشتند که پیشبرد امور جاری را خیلی سخت  هابخش یهمهزیادی  هاییبدهاز طرف دیگر  

کار دو نامه برای حل  یدر ابتدا. ساخت میپرداخت حقوق را با مشکل مواجه  یو حت کردمی

هبری ر و مقامیکی برای متمم بودجه ویکی برای کمک ارزی م رهبری نوشت مشکالت مالی به

بدون جواب ماند و دولت اقدامی کمک ریالی نامه  ارجاع دادند.  جمهوریسرئبه  با نظرموافقهم 

 د.صورت ندا

 

 یا به آن نامه ترتیب اثر دادند؟آسوال:درمورد هزینه های ارزی چه توضیحی دارید 

صندوق ذخیره ارزی  سال  از 5درخواست ارزی ما بیش از هزار میلیارد دالر برای مدت  جواب:

این نامه هم بانظر موافق  اعتبار ارزی هزار میلیارد دالری قبلی تمام شده بود. 93سال  بود زیرا در

سه یک پرو قام رهبری نسبت به اصل آن برای تعیین مبلغ به رئیس جمهور ارجاع شده بود.م

 دوبار به آقای رحمانی فضلی نماینده دولت در .شد یکبار به آقای نوبخت ارجاع شدطوالنی طی 

به آقای نهاوندیان رئیس دفتر  یک بار ایشان مالقات کردم و دوبار با شورای نظارت ارجاع شد و

سوال مشترک آقایان این بود که مبلغ  ایشان هم جلسه گذاشتم. با ئیس جمهور ارجاع شد ووقت ر

 هم سوالی دارید اگر باز پاسخ ما این بود که گزارش آن را داده ایم و ارزی قبلی چه شده است و

 خریدهای ضروری ارزی چندماه به تاخیر افتاده و پاسخ می دهیم ولی االن اجاره ماهواره ها و

به گزارش قبلی که مربوط به  شما پرداخت مبلغ ارزی جدید را ان قطع شبکه ها وجود دارد وامک

دفتر  در ایاینکه جلسه تا!ای نداد نتیجه س قبل سازمان می شود موکول نکنید،رئی دولت قبل و

 هم اقدامی نکردند آقای نهاوندیان برگزارکردیم ولی باز آقای حجازی با حضور آقای نوبخت و

 آقای حجازی جلسه مجددی گذاشت و تر برای مقام رهبری نوشتم ویک نامه صریح جدداًو م

ی های ارزجوییجالب است بدانید بخاطر صرفه میلیون یورو تصویب کردند. 80درنهایت مبلغ 

برای دوره بعدی  95قبول استعفای من درسال  همین اعتبار ارزی  پس از میلیون یورو از 40مبلغ 

 همین مبلغ حدود ده ماه طول کشید! پروسه دریافت باقی ماند.



 فصل هفتم: پنج اقدام اساسی  روایت یک استعفا

 

 

 

 بدهی های سازمان
 

 درخواست کلی بود؟ ؟چقدر بوددرخواست ریالی  :سؤال

یک متمم بودجه بدهند این کاری بود  93جواب: درخواست اول ما این بود که برای پایان سال 

ا احتساب متمم بودجه کمک دولت به سازمان ب 1392در سال . شدمیقبل انجام  هایسالکه در 

یعنی برای اولین ؛ میلیارد تومان بود 860کمک دولت  1393سال میلیارد تومان بود ولی در  900

 !سبت به سال قبل با کاهش مواجه شدبار کمک دولت ن

به سازمان  یابودجهنوبخت از طرف دولت به من قول داد تا متمم  آقای 1393تا آخرین روز سال  

قرارها حاصل پنج ماه جلسه و پیگیری من و همکاران سازمان بود.اما در آخرین قول و  ینا بدهد.

د نوبخت اعالم کر آقایمختلف اختصاص یافت،  هایدستگاهکه متمم بودجه به  93ساعات سال 

 دیگر پولی برای سازمان نمانده است! 

دستمزد(برای )بیش از حقوق و جاری یبودجهدر  را بعدی این بود دولت سهم خودش درخواست

 بودجه فقط یک درصد اضافه کرد درحالی که1395برای سال  اضافه کند که نکرد و  1394سال 

 ( 10) پیوست شماره . فرهنگی راتاهفتاد درصد اضافه شد برخی ازوزارتخانه های

. اتکای سازمان برای پرداخت حقوق و دستمزد و امور جاری شدمیبیشتر  روزروزبهاین مشکل  

ود به ب یافتهیشافزاسازمان خیلی  هایینههزدهای خودش بیشتر شد. یکی از دالیلی که به درآم

ی که من ضرغامی تصویب کرده بود. )سال آقای بود که 93سال  از ابتدای حقوقخاطر افزایش 

 منصوب شدم.( در آبان ماه
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بود. سازمان  شدهاضافهدرصد  70 حدود هابازنشستهدرصد و حقوق  50حقوق کارمندان بیش از  

است که ردیف و محل جدایی برای پرداخت حقوق  ییهادستگاهصداوسیما جزو معدود 

نقشی برای کمک به این امر ندارد.  عمالً همان ندارد و صندوق بازنشستگی سازم هابازنشسته

 یهاشرکتبه  بایستمیدرصد از درآمدهای بازرگانی هم  20تا  15حدود مبلغی  هااینعالوه بر 

 ر تابستاندتبلیغاتی هم از سازمان طلبکار بودند.  یهاشرکتو  گشتیبرمورنده آگهی و تبلیغات آ

ما برای کسب همین مقدار  کردمیزمزمه  کمکممهدوی مهر مدیرکل بازرگانی  آقای 94سال 

 .یمدارمشکلدرآمد هم 

 

 مهدوی مهر پیگیری کردید؟ آقای: شما این قضیه را با سؤال

باید درآمدها را افزایش  گفتیمیمبازرگانی  یرکلمدوقتی به  وهم آقای مجتهدهم من جواب: 

سیدیم م به این نتیجه رکار که به اینجا رسید ما جلسات متعددی گذاشتینمی شود. گفتیمدهید 

 درآمدهای بازرگانی بود که. برآورد گروه کارشناسی ما این جاری موفق نمی شویم با شیوه

و حدود سه هزار میلیارد تومان باید باشد. یک مدل سالم و بدون  هاستیناز خیلی بیشتر ا سازمان

. این در سازمان را به مزایده بگذاریم  ساالنه یدرآمدهاسازمان این بود که  یدرآمدهارانت برای 

مبالغ دریافتی از راه درآمدهای بازرگانی هم کم  ماهبهماه، 94ماهه دوم سال  6حالی بود که در 

 .دادمیرا افزایش  هاینههزچند موضوع دیگر هم داشتیم که  94ما در سال  .شدمی

 

 ؟هاآن: چه مواردی بودند سؤال

 و مبالغ پرداختی اسفند دو برابر شودمیعیدی و پاداش پرداخت  هرسالیکی اینکه پایان  جواب:

 دیگر است. هایماه
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یلم ف ینچندد برای عید و ماه رمضان دوم اینکه ماه رمضان به عید نزدیک شده بود و سازمان بای

که بتواند مخاطبش را افزایش دهد، این موارد هم بودجه  ساختیمجذاب  یهابرنامهو سریال و 

 نیاز داشت.

 یاانهجداگانتخابات داشتیم و برای انتخابات مجلس روال این بود پول  95سوم اینکه در اردیبهشت  

 یپابهمتنوع و جذاب موجب شود مردم  یهابرنامهتا  شدمیباید پرداخت  یسازبرنامهبرای 

 بیایند. رأی یهاصندوق

دید ج یهاپروژهبرخی از  شدنمیبود و تا پرداخت  شدهانباشتهگذشته  هاییبدهچهارم اینکه 

 .خوردینمکلید 

ایده زفشار مالی به سازمان بود. ما تصمیم گرفتیم مزایده برگزار کنیم و وقتی م یهاکانون هااین 

اضریم طائب گفتند ما ح آقایآبرومند و  آقایگذاشتیم در ابتدا خیلی استقبال کردند، از سپاه 

رگزار بدر هلدینگ یاس متعلق به سپاه  یاجلسهکمک کنیم و قرار شد با نماینده ما مذاکره کنند. 

 ی فرد ،پاه بابازاده، مدیرعامل دانای س آقایلدینگ یاس و مهردادی، مدیرعامل وقت ه آقای. شد

 کاردار آقای هم ناحضور داشتند و از طرف سازمدر جلسه هادی رضوی وعده دیگری  سید به نام

به گفته نمایندگان سازمان درآن جلسه درابتدا گفتند ازطریق دو کنسرسیوم  والیتی بودند. آقایو 

عده و نالازچندکا کنند اما ناگهان عقب نشینی کردند وبصورت غیررسمیدرمزایده شرکت می 

فکر می کنم چون به اهدافشان نرسیدند وبرعکس رادادند!وتغییر رئیس سازمان شکست مزایده 

 باافشاگری من درمورد عملیات روانی وتشابه با ماجرای قتل های زنجیره ای مواجه شدند.

ا م هرحالبهکرد در مزایده شرکت کند.  یآمادگاعالم  کار یروزربیعی  آقایدولت هم  از طرف

افزایش پیدا کند. درآمدها خواستیمیم
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 روایت استعفا فصل هشتم: 
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 مزایده

 

 چه کسانی در مزایده شرکت کردند؟در نهایت  :سؤال

گروه اقدام به خرید اسناد نمودند که پس از اتمام  30جواب: پس از انتشار اسناد مزایده بیش از 

 ه قیمت پیشنهاد دادند.همگی آنها کنار کشیدند وتنها دو گرو مهلت قانونی

 .الف( بانک توسعه تعاون و شرکای بخش خصوصی

 .احمدی آقایرضا حداد، خانم شفیعی و  آقایب( 

، گروه اول یعنی بانک توسعه تعاون و شرکا برنده مزایده شدند. هاپاکتپس از بازگشایی  

بانک  بود. 97و  96 و 95سال هزار میلیارد تومان برای سه  7پیشنهاد گروه برنده پرداخت بیش از 

کنسرسیوم اول که وظیفه مالی را  %51سهامدار  عمالًاعالم انصراف نمود و  بارهیکتوسعه تعاون 

 به عهده داشت از مجموعه خارج شد.

م به سازمان اعال یانامهربیعی از مزایده خارج شد و سایر اعضای گروه طی  آقایبانک به دستور 

شان و دو هفته مهلت خواستند تا به تعهدات شدهخارجغیرقانونی  ورتصبهکردند بانک توسعه تعاون 

 (11پیوست شماره ) عمل کنند.

میلیارد تومان به سازمان پرداخت  480 بالغ بر بایستمیبالفاصله پس از امضای قرارداد  هاآن 

فه بخش خصوصی که وظی %49سهامدار  اما شدمیو با این مبلغ تمام مشکالت ما حل  کردندمی

تخصصی کار را بر عهده داشت، نتوانست به تعهدات خود عمل نماید و از مجموعه خارج شد. 
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هاشمیان که مسئولیت پیگیری تعهدات گروه را داشت به من اعالم کرد از چند ناحیه تهدید  آقای

 شده است.

 م به ضبطپس از عدم انجام تعهدات گروه اول، اداره حقوقی سازمان مطابق وظیفه ذاتی خود اقدا 

یعنی بانک توسعه تعاون و شرکا نمود که از نتیجه ضبط گروه برنده در مناقصه  نامهضمانت

 (12)پیوست شماره  میلیارد تومانی اطالعی در دست نیست. 100 نامهضمانت

 

 اطالعاتی در دست نیست؟ در چه مورد اطالعاتی در دست نیست؟ : یعنی چهسؤال

به سازمان پرداخت شود. این  نامهضمانتمک کند تا مبلغ جواب: یعنی بانک مرکزی باید ک

حق قانونی سازمان  آیاو اطالع ندارم  گشتیبرمآخر حضور من در صداوسیما  هایماهماجرا به 

 یا خیر. خود را دریافت کرد

 

 از نتیجه مزایده کمی مبهم و تار است. : همچنان تصویر منسؤال

رد. شکست خو عمالًنست به تعهدات خود عمل کند، مزایده مزایده نتوای جواب: وقتی طرف برنده

البته مزایده شکست خورد اما سازمان شکست نخورد. ما خودمان جداگانه آمدیم و با تغییر مدیرکل 

کاردار در  یآقاو با کمک  آنبازرگانی و تعیین سرپرست و به عهده گرفتن مسئولیت مستقیم 

درآمدی برای سازمان درست  یپروژه سال یکن برای میلیارد توما 2400 حدود عرض دو هفته،

در بدترین ماه مالی سال، به قرارداد قطعی  اسفندماهمیلیارد تومان از این مبلغ در  1350کردیم. 

به قرارداد قطعی تبدیل کنند که رئیس سازمان عوض  95سال  در را  آنرسید و قول دادند بقیه 

د ممقایسه کنید متوجه شکاف عمیق درآ هزار میلیاردی را میلیاردی با2400مد وقتی فاصله درآشد.

 های پنهان می شوید.
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 بود؟ ه: به نظر شما چرا انصراف دادند، توضیح و یا توجیهشان چسؤال

 درسمت راستدر جلسه دولت صحبت کردم  یامور اجتماع و کار ربیعی وزیر آقایجواب: من با 

شما  فتمگرد درآنجا ایستاده بودیم .به ایشان سلف سرویسی برای چای وبیسکویت وجود دااتاق 

به  ورجمهیسرئربیعی اشاره کرد  آقایداوطلبانه در مزایده شرکت کردید چرا کنار کشیدید؟ 

طائب بود و برخی معتقدند به این دلیل از مزایده  آقایربیعی دوست  آقای. البته آوردیممن فشار 

 کنار کشید.

 چرا شما نامه مسئول هلدینگ را صدا کردم و گفتم ان هاشمی آقایبعد از شکست مزایده، من  

به ما خیلی فشار آوردند. گفت من  اشخالصهدادید ولی به تعهد خود عمل نکردید؟ گفت آقا 

 آقای گفت لندن برای ریکاوری. رومیم باریکماه  6هیچ وارثی ندارم و سرطان خون دارم و هر 

از مزایده  و گفتهکه دوست من است و دو بار تماس گرفته  هاشمی رفسنجانی فامیلی در لندن دارد

 به لندن بیایی؟! بعد هم گفت از ناحیه دولت و دستگاه خواهیینمکنار بکش، مگر تو برای معالجه 

 (13شماره  امنیتی از من خواستند از مزایده کنار بکشم. )پیوست

 

 بود؟ : اقدام شما در این مرحله چهسؤال

و مالی ما خیلی نگران  یزیربرنامهچون معاون  .گرفتیمیمجا یک تصمیم مهم ما باید این جواب:

بازرگانی با این وضع بخواهد کنار رود، همین مقدار درآمد هم از بین  یرکلمدبود که اگر این 

. این شد شودمیسازمان با بحران مالی مواجه  وقتآنبود،  خوردهشکستو مزایده هم که  رودمی

سئولیت و مالی گفتم م یزیربرنامهمجتهد، معاون  آقایا ریسک باال گرفتم. به که یک تصمیم ب

تا دغدغه ایشان از بین برود.  گیریمیمبه عهده  شخصاًاداره کل بازرگانی را در این مرحله گذار 

داد و بازنشسته شد، یک نفر از نیروهای کار بلد اداره کل را  استعفامهدوی مهر  آقای ینکهبعدازا
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 اردار ک دکتر آقایست اداره کل بازرگانی گذاشتیم و قرار شد ایشان با مشورت و کمک سرپر

 بالفاصله طرح درآمدی سازمان را آماده کنند.

 

 کاردار را چه کسی به شما معرفی کرد؟ آقای: سؤال

نامه  یکدکتر میرزاده رئیس وقت دانشگاه آزاد داشتم،  آقایجواب: بعد از یک مالقاتی که با 

دکتر کاردار معاون خودشان  آقایاست انتقال دانشجویی را تحویلشان دادم و نامه را برای درخو

کاردار صورت گرفت و چند جلسه تکرار شد و متوجه  آقایمالقاتی با  ازآنپس ؛ وپاراف کردند

الحیت با تایید ص اقتصادی مختلفی دارد و فرد مبتکری هست و قرار شد یهاطرحشدم که ایشان 

و  صندوق بازنشستگی یهاشرکت به ایشان حکم مشاور اقتصادی بدهم تا برای اطالعاتوزارت 

سازمان جلسات  ییدرآمدزا یهاراهارائه کند. برای  یدرآمد یهاطرحسازمان،  دیگر یهاشرکت

یگیری و پ یزیربرنامه ینبنابرا؛ و ساختاری برای این امور در سازمان نبود گذاشتیمیمهفتگی 

 کاردار سپرده شد. آقایبه  هاشرکت هایینههزو کاهش  مدهادرآافزایش 

 

هر طریقی به بهتر شدن اوضاع کمک  که بخواهند به اص و یا نهادهاییشخابودند  :آیا سؤال

 کنند؟

با مقام معظم رهبری در آبان  شد با جلسه مدیران سازمان صداوسیما زمانهمجواب: این اتفاقات 

ت )پیوس رئیس سازمان برشمردند. عنوانبهمن  صفت مثبت برای 13 شانای جلسه آن. در 94ماه 

 (14شماره 
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 با رهبر انقالب  دیدار رئیس و مدیران سازمان صداوسیما

انی الریج آقایکاظم جاللی نماینده شاهرود از فراکسیون رهروان یعنی گروه  آقایچند روز بعد  

برای مشکل مالی سازمان  خواهیمیمچندین بار تماس گرفت و مرتب پیگیر بود و گفت ما 

رسیده  به من گزارش ینکهباا نیاز داشتیم. بود و ما هم به کمک مجلس کمک کنیم. فصل بودجه

و مجلس  هااستانهدف دیگری از این جلسه دارند اما به درخواست معاون امور  هااینبود که 

صبح  7راکسیون ساعت موسوی مقدم در جلسه فراکسیون شرکت کردم. جلسه ف یآقا سازمان،

گو ومجلس جلسه علنی داشت و زمان زیادی برای بحث و گفت  8 تو ساعروز یکشنبه بود 

ح بودجه را توضی ئل سازمان و مشکالت خیلی خالصه برخی از مسا طوربهجلسه من  آننبود. در 

 یستعداد زیادی نماینده اسم نوشته بودند که صحبت کنند، اما فردی که از طرف رئ دادم.

 رکه حرف بزند. دو سه نفرا خارج از نوبت انتخاب کرد  ، یک نفرنوشتیمفراکسیون اسامی را 

تراض اداره جلسه اع گونهاینحرف زدند و صدای بقیه بلند شد و نسبت به  آمیزینتوه صورتبه
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در موافقت صحبت کردند و تعداد بیشتری در لیست بودند که فرصت نشد و جلسه  ایعدهکردند. 

 به پایان رسید. کارهیمهنراکسیون به خاطر جلسه علنی مجلس ف

 

 بود؟ : هدف جلسه چهسؤال

ه دو س آمیزینتوهدرست کردند و مطالب  هایتساجواب: بالفاصله بعد از جلسه خبری برای 

پس از   یجادشدهافضای مثبت  هدف این بود که  گفتندمینماینده را منعکس کردند. دوستان ما 

اتفاقات  آنشد با یک موضوع دیگر و  زمانهم هااینهمه  ؛ ورا بشکنندرهبری  سخنان مقام

 مربوط به خانم میرقلی خان بود.

 

 

 خانم میرقلی خان

 

 زیادی تولید کرد. ماجرا از چه قرار بود؟ یهاجنجال هم نا: حضور خانم میرقلی خسؤال

به توصیه وزارت اطالعات وارد شبکه  یکادر آمرزندان  سالهپنجدوران  یاناز پاجواب: ایشان پس 

تی  شبکه پرس المللینبمسئول  در ابتدا، ماههیکپرس تی وی شد. پس از مصاحبه و ارزیابی 

پیگیری چند پروژه خاص و با یک  یبرا 1394سال  ماهینفرورد در شد. ITمسئول  و سپسوی 

 94 یورماهشهرهفتم  ت.پرس تی وی کنار رف هاییتمسئولحکم داخلی، بازرس ویژه شده و از 

دا در محلی از توضیحات فر یاپارهو گفتند برای  گرفتند با ایشان تماس مستقیماًاز اطالعات سپاه 

حضور پیدا کنید. ایشان به من اطالع داد که قصد دارد در این جلسه شرکت  کنیممیکه ما اعالم 
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کردم، ایشان در  سؤالهی بود کند. من از سردار زهرایی مدیر مرکز حراست سازمان که خود سپا

در این جلسه شرکت کند، شما  خواهدیمجریان نبود. گفتم چون خانم میرقلی خان داوطلبانه 

م ه زارعی که خودش آقایاز طرف حراست همراه ایشان بفرستید و یک فردی به نام  اییندهنما

 سپاهی بود در جلسه شرکت کرد.

 

م خانم رو طرح کن سؤالاین  بشویم خوب است کهوارد این موضوع قبل از اینکه  : سؤال

 !انسازم یسرئو میشه بازرس  آمدهیک خانمی که از خارج  ؟آمدمیرقلی خان کی بود و از کجا 

جواب: زمانی که خانم میرقلی خان در زندان آمریکا بود، یکی از همکاران شبکه پرس تی وی 

آمریکا مصاحبه کند. مدیر  یهازندانن در اطالع داد ایشان آمادگی دارد در مورد شرایط زندانیا

است.  شدهیزندانخرید دوربین دید در شب  قصدبهکرد ایشان  و اعالمتحقیق کرد  خبر شبکه

جم متر عنوانبهکه ایشان  یاجلسه بود. بعدها فهمیدیم شده یداریخر هایندورباز یک نمونه درواقع

دام پهن  ه تا مدرک سازی بشود.شدیم ضبط آمریکایی، توسط مقامات حضورداشتههمسرش 

 کرده بودند.

. ماجرای ایشان مفصل شودمیو سپس در آمریکا راهی زندان  یشاترابتدا ایشان در  هرحالبه

به زبان انگلیسی نوشته و کل ماجرا را توضیح داده است. این کتاب به فارسی هم  یکتاب است.

 است. شدهترجمه

 

 ؟ه استکردیمزارت اطالعات خرید : همسر سابق ایشان برای وسؤال
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 ینجاازااتهامی  یپروندهنیروی انتظامی، همسر سابق ایشان سپاهی بوده و  جواب: برای سپاه و

صبحگاهی رادیو  باخبرو از زندان ابتدا  ی می شودو باالخره در آمریکا  زندان شودمیشروع 

 .دهدمیپرس تی وی  این توضیحات را به دانستیم، بعد چون انگلیسی کندمیصحبت 

 

 ؟شود حضور ایشانمی  سوژه خبری شروع عنوانبه: یعنی سؤال

تعدادی  دانستیمیمسوژه خبری مطرح بود. ما  عنوانبهوی فقط تیبرای شبکه پرس بلهجواب: 

و اینکه شخصی خودش جسارت داشته باشد از  اندشدهیزندانواهی در آمریکا  یهااتهامایرانی به 

ی تلفنی با خانواده استفاده کند و مصاحبه کند، خیلی ارزش دارد. در موارد مشابه زمان گفتگو

سفیر  یبا همکار شودمیتمام  که زندانش سال 5ایشان بعد  کسی جرأت انجام مصاحبه نداشت.

 .آیدیمو به ایران  شودمیعمان در آمریکا که یک خانم بود آزاد 

 ؟آیدیمبه شبکه پرس تی وی و : سؤال

اکن س زندان. قبل از آیدیمبه ایران از طریق عمان  شودمیآزاد  ینکهبعدازا نهکه  مستقیماًب: جوا

کاریش  یسابقهبوده. تمام زندگی و شرکت و  دادهازدسترا  اشیزندگتمام  آنجادبی بوده و در 

طر ادولت ایران کمکش کند، چون به خ ایران البته انتظار داشت گرددیبرمدر دبی بود. وقتی 

تواند مجدداً بدهند تا ب اییهسرمابدهند یا  خسارت یا انتظار داشتمنافع شخصی دستگیر نشده بود. 

 .کندمیبه کار بپردازد، اما فقط دولت عمان کمک 

 با بود یداکردهپوی تیآشنایی که با یکی از مدیران پرس واسطهبهبعد از مدتی که در ایران بود  

تا در اینجا کار کند. وقتی برای  شودمیاطالعات به من معرفی  ارتدر وزتوصیه مسئول مربوطه 

کردم متوجه شدم شرکت تبلیغاتی در دبی داشته و  سؤالاز سابقه کاری از ایشان  آیدیممصاحبه 

مرتبط  اشیکار. سابقه یارسانهو کارهای  یبعدسه -یدوبعد. انیمیشن کردهیمانیمیشن تولید 
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 المللینبآزمایشی در بخش  صورتبه ماه یکد بود. پیشنهاد دادم به مدت بود زبان انگلیسی هم بل

 ITمسئولیت بخش  در ادامهمشغول کار شود. وقتی در کارش موفق بود مسئول این بخش شد و 

 شبکه هم به ایشان سپرده شد.

 

 قبلی نداشت؟ یتجربههیچ  یشانا کهیدرصورتسپردید  به ایشانرا  IT: خوب چرا سؤال

ا به ت کردمیو کار را پیگیری  گذاشتیم: به خاطر نوع مدیریتش بود که وقت زیادی جواب

بود و باید  Base ITآنجامختلف شبکه کار داشت و سیستم  یهابخشبا  IT نتیجه برسد. بخش

داشت خوبی ارتباط  هابخش یبا همه. به خاطر نوع مدیریتش شدندمیهماهنگ  باهم هابخشهمه 

 .کردمیالت را دقیق منتقل و مسائل و مشک

ستادی  مدیران مثالً بودند. چندکاره، اغلب مدیران مرزیبرونما در  تأسیستازه  هایشبکهالبته در 

شبکه را به عهده داشتند، بدون اینکه تعداد نیروهای مجموعه اضافه بشود.  3-4مسئولیت  هرکدام

 .بودیمیا مدیر نیوزروم خودش باید سردبیر ارشد هم 

ن خانم در هر دو کار موفق بود. وقتی من رئیس سازمان شدم تا مدتی بدون اینکه حکمی داشته ای

اما زمانی که قرار شد برخی از مسائل خاص را رسیدگی کند، یک حکم  کردمیباشد کمک 

 هاپروندهبه خاطر پیگیری این  اتفاقاًداخلی بازرسی و در چارچوب همان موارد خاص صادر شد. 

 رخورد با ایشان شروع شد.بوده که ب

 

، یشانابا فضای مردانه مراکز دولتی در ایران و حساسیت جایگاه  کنیدینم: خوب فکر سؤال

 ؟دباشطبیعی  هاواکنشمقداری از 
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از کارمندان و تعداد زیادی از مدیران   غلط است. بسیاریاینکه سازمان مردانه است کامالً جواب:

م. ردانتخاب ک هاخانماز معاونین سازمان را از  یکین ماین بود که سابقه نداشت  آنچهخانم بودند، 

 سازمان بود. هایانتخابخانم آبروانی معاون صدا شد و یکی از بهترین 

وی و سابقه تیدر پرس چندسالهاینکه چرا این مسئولیت به ایشان سپرده شد به خاطر سابقه کاری  

در مدت کوتاه به سه  ؛ وبود یداکردهپتخلفان را زندان در آمریکا بود که جرأت برخورد با م

 تخلف مالی در سازمان رسید.

 

 زن چادری تراز نبود! آن ایشان: بله ولی سؤال

 بله .ردکمیجواب: فرهنگ پوشش سازمان را پذیرفته بود و سه سال در شبکه پرس تی وی کار 

اوسیما و هیچ دستگاه دولتی . در صدکنندمینبود که در اداره چادر سر  هاخانممثل برخی از 

 ، یک مدل پوشش و حجاب داشته باشند.هاخانمنیست که همه  طوراین

 

 ستا اعتمادی اینجانکته مهم  د، به نظر می رسحق داد  به منتقدین ودش : ولی همچنان میسؤال

 .است شدهداده ایشانو یک پست کلیدی و حساس به  ایجادشدهکه 

حاصل سابقه  هااینو هم اعتقاد به مبارزه با فساد داشت.  م صداقتهتوانایی،  هم ناجواب: ایش

 دانستیمکه در ایران کمتر کسی  درزمانیبود.  مرزیبرونجدید  هایشبکهه درمجموعکار 

ی فیلم، آ هایشبکهبرنامه نویسان برای  با کمکاپلیکیشن چیست و چه کارکردی دارد، ایشان 

پ و اَ یلپهزینه اپلیکیشن بومی طراحی کرد و در گوگل  ینبا کمتروی تیوی و هیسپنتیپرس

 از پنجر را نشنیده بودند کمت آنکه بسیاری حتی نام  درزمانیستور قرار داد. تولید هر اپلیکیشن اِ

ی پیشرفته هاسایتوب هنری، و گروهبرنامه نویسان  با کمکایشان  میلیون تومان هزینه داشت.
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بازسازی شد. اتوماسیون اداری طراحی شد. نیوزروم شبکه را با  مجموعه یتاسنتردطراحی کرد. 

 کمک برنامه نویسان داخلی کامل کرد.

شان حذف کردند و تحریم گسترده هایماهوارهما را از  هایشبکهزمانی که اروپا و آمریکا  

و سیگنال و  دقبلی ارتباط مستقیم فیبر نوری با اروپا برقرار ش بینیپیشراه انداختند، با  ایرسانه

دیگر  هایماهوارههمراه با اجاره  IP TVمختلف مثل  یهاپلتفرمدیتا منتقل شد تا بتوانیم از طریق 

سایر  ایشان به کمک هاییتفعالاز  یانمونه هااین ما قطع بشود. هایشبکهنگذاریم صدا و تصویر 

 همکاران بود.

 

 بود؟ باهم کارآمدی: یعنی اطمینان و سؤال

به ایشان سپرده شد. اولی ساختمان  ITشد که پیگیری سه پرونده حوزه  طورییناه جواب: بل

هزینه شده بود و در دوره ریاست  آنمیلیارد تومان برای  50دیتاسنتر سازمان بود که  کارهنیمه

 رسانیامپایراد داشت. دومی  آن یو طراحبود و نحوه هدف گزاری  شدهیلتعطقبلی سازمان 

با  ترقابقابلقوی و  رسانیامپمناسب برای یک  هاییرساختزو  یسینورنامهبسروش بود که 

شرکت داخلی و خارجی  4سازمان بود که  IPTVی خارجی نداشت. سوم هم پروژه هارسانپیام

 میلیون یورو هزینه شده بود ولی هیچ حاصلی نداشت. 9 بودند و بیش از آندرگیر 

 

 ین مرحله؟ا درخواست  ار ایشان: خوب کی سؤال

که  این استو جالب  کردند سؤال چیزهمهساعته از  9جواب: اطالعات سپاه، در یک جلسه 

ه زارعی که از طرف حراست رفت آقای؟ یداکردهو چرا مصاحبه  یدانوشتهپرسیدند چرا شما کتاب 

 یراما مد شدهتمامما فکر کردیم دیگر ماجرا  شجاعانه جواب داد.کردند  سؤالبود گفت هرچه 
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جواد هاشمیان آمد پیش من و توضیح داد که به ایشان ظن جاسوسی  آقایارشد اطالعات سپاه 

ما  نظراز گفتمیداد و  یقبولیرقابلغو دارد. گفتم چه دلیل و مدرکی دارید؟ توضیحات مبهم 

روز بوده. من  20گفت فقط  باریکنبوده،  اصالًگفت  باریکسال در زندان نبوده است.  5مدت 

 ددانییمفرق سناریو با مدرک را  حتماًتم شما ثابت کن نبوده ما حرفی نداریم. گفتم شما گف

یرقلی با توجه به اینکه خانم م ؛کنممیچیست؟ و من برای اینکه زودتر به نتیجه برسیم راهنمایی 

ته، وشرا ن هایشیسلولهمحوادث را در کتابش توضیح داده و نام  روزروزبهخان زندان به زندان و 

این بخش کتاب را قبول ندارید و ایشان در فالن خانه، منطقه، شهر و ایالت به  مثالًشما بگوئید 

 سر برده و این هم مدارکش.

 معلوم بود که مدرکی وجود ندارد و بدون نتیجه جلسه به پایان رسید. 

 دران جمهوری اسالمی ایر از منافعدکتر رحمانی سرپرست دفتر حفاظت  آقایجالب اینکه 

در میرقلی خان  حضور خانم در مورد من مالقات کرده بود و وی باتیپرس در شبکه واشنگتن

 4.دادمیامریکا توضیحاتی  یهازندان

با رحمانی  آقای و بود یکادر امرزندانیان  رسیدگی به امور از منافع دفتر حفاظتیکی از وظائف 

این  هایعکس خانم میرقلی خان بود. هاآن زا یکی زندان دیدار داشت. در هاآناز  نفر ینچند

نکار زندان رفتن ایشان خیلی که اِ این است منظورم است. منتشرشدهمالقات هم توسط این خانم 

 ناشیانه است.

نوشت و اعالم کرد قصد دارد  ، خانم میرقلی خان نامه استعفایورماهشهر 22چند روز بعد در تاریخ  

 روشن شود و شما صبر کنید.برای ما من گفتم باید موضوع شما از سازمان و حتی کشور برود. 

بیایید  و یداشدهپلب تاب شما  گویندمیو  گیرندیمتا اینکه مجدداً از طرف سپاه با ایشان تماس 
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تحویل بگیرید. حدود یک هفته قبل از این فراخوان مجدد، چون شنیده بود که قصد برخورد با 

؛ رومیممن خودم از سازمان  گویدیمو  کردهحراست سازمان مراجعه ، داوطلبانه به رادارندخودش 

امنیتی هر تصمیمی دارند باید  هایدستگاهمن مسئول حراست هستم و  گویدیمزهرایی  آقایاما 

 به من اعالم کنند.

 رودمی آنجا، ندخوایفرامایشان را  اطالعات سپاهنماینده  مستقیماًبازهم  ماهید 13 در تاریخوقتی  

نکه با توجه به ای همیشان ا !کنیممیاز کشور بیرون برو وگرنه دستگیرت  دگویمیو به او 

و  یردگمیفرزندانش را برای ادامه تحصیل به دانشگاه عمان فرستاده بود، با من تماس تلفنی 

 .رودیممن از ایران خواهم رفت و  گویدمی

 

 قصه ربودن لب تاب

 

 تاپ چیست؟ : قصه لبسؤال

کا آمری یهازندان در خصوص ایبرنامهایشان در پرس تی وی بود و برای ضبط  زمانی کهواب: ج

خودرو مورد دستبرد  عقبصندوقدر  شروزانه زندان هاییادداشترفته بود، لب تاب و ساک 

 یمتقگرانسرقت معمولی نبوده است، زیرا سایر اشیاء  یکینا دهدیم. ظواهر نشان گیردیم قرار

لب تاب را تحویل بگیرید، هارد نداشت  کنندمی. وقتی اعالم ماندمیباقی  نخوردهدستدرو در خو

 .گیردمیتحویل ن و

ردم ک سؤالزهرایی  آقایاز  بازهمکنم.  یگیریرا پبا رفتن ایشان از ایران، من قول دادم موضوع 

 و از وزارت اطالعات همایشان سابقه سوئی دارد؟ ایشان پاسخ داد ما هیچ سابقه سوئی نداریم  آیا
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گفتند در این مورد به شخص من توضیح  ن را گفتند و اطالعات سپاه همیهم  هاآنکردند،  سؤال

 قایآکه هیچ توضیح مفیدی به من نداده بودند. این شد که من نامه نوشتم به  . در حالیاندداده

 (15ماره ش)پیوست  ...طائب رئیس اطالعات سپاه و گفتم نسبت به این رفتار توضیح بدهید

 

 د؟نکتاب بنویس ایشان یدگفت چرا : ماجرای کتاب نوشتن چیست؟سؤال

در  هایکاییرفتار آمر، در جلسات مختلف در مورد کردمیکه ایشان در شبکه کار  یزمان جواب:

سلول انفرادی بوده؟ چقدر در غل و زنجیر بوده؟ رفتار افسران  . چقدر دردادمی زندان توضیح

. در چندین یک مستند ساخته شود بود کها زنان فاسد چگونه بود؟ و... ابتدا پیشنهاد من این پلیس ب

کتاب  صورتبهپیشنهاد دادم همین موارد را  بعداًتلویزیونی ضبط شد،  صورتبهن موارد ای جلسه

د ریکا وجوی آمهانازند یک سند مکتوب در مورد نقض حقوق بشر در به زبان انگلیسی بنویسد تا

 داشته باشد.

به ایشان پیشنهاد  .همسر سابقم ننویسم در موردمن تعهد دادم چیزی  گفتیمخانم میرقلی خان  

 صورتهبنام همسر سابق الزم شد،  هر جادادم موارد مربوط به زندگی شخصی را فاکتور بگیرد و 

 باشد. یکادر آمراسم مستعار بیاورد و بخش اصلی کتاب درباره پنج سال زندان 

ننویسد.  تا کتاب کردهیمتهدیدآمیز دریافت  یهاتلفن گفتیموقتی نگارش کتاب شروع شد، 

 .گرفتمینمجدی  من این موارد را

یک بسته بزرگ مواد غذایی از  به اتمام رسید. هنگام نگارش کتاب 93 نگارش کتاب در آذرماه

 زمانهمچون  گفتیمن فردی ناشناس برای ایشان پست شد. خانم میرقلی خا از طرفانگلیس 

را به  سمی است. بسته حاوی مواد احتماالًتهدیدآمیزی داشته این بسته مشکوک است و  یهاتلفن
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ویزا به ایشان خودداری کرده  از دادنکند. در ضمن انگلیس هم  یتا بررسمسئول حراست دادیم 

 شبکه به لندن برود. المللبینبود، زیرا قرار بود برای پیگیری امور 

 علوی، وزیر آقایدر دفتر رئیس سازمان در خیابان فلسطین با جناب  93اسفندماه  17 در تاریخ 

د انگلیسی را تحویل ایشان ده از کتاباطالعات قراری گذاشتیم تا خانم میرقلی خان یک نسخه 

ترمز  مثالًاما چند روز بعد تهدیدهای جدیدی صورت گرفت. ؛ راه شدهم ناکه با استقبال ایش

روی سازمانی تحویل ایشان دادیم. دترمز برید. ما هم یک خو شین ایشان دستکاری شده بود وما

فتیم که ما گ به اسناد ایشان دستبرد زدند باریک ظاهراًو  کردندمیافرادی به منزل ایشان مراجعه 

بق اهمسر س از طرفه این موارد را هم ناشبکه برای منزلشان دوربین نصب کنند. ایش از حراست

بزرگ باقی ماند چرا  سؤالاین  درهرحال. گرفتمینماما من جدی  دانستیمو عوامل اطالعاتی 

ود کتاب قرار نب گفتندمی هاییبازجو در تمامکتاب ننویسد و چرا  گفتندمیبه ایشان  از ابتدا

 بنویسید؟!

بور شده مج ربا پیوسته خیلی عجیب است. چند به وقوعایشان  یدر زندگکه  هایییبنش و فراز

هم مادری  برای دختران دوقلوی خود و شروع کند از صفر زندگی را عمان امارات و و یراندر ا

و مقابله کند  همه تهدیدها با و کنند یرا طمدارج باالی دانشگاهی  هاآن تا هم پدری کند و

 .یستباور نقابل نخورد، شکست

 

 ویمش برای حمایت از ایشان نمی زه شما وجه انگیهمچنان احساس میکنم ما به خوبی مت: سؤال

  .کرده استسیاست و مناسبات قدرت در ایران ما را بدبین  این شاید بخاطر این است که

 هاایناگر مشکل حمایت از حقوق ضایع شده آنها بود.  ،حمایت من ازایشان وسایر مدیران جواب:

، کردیمماجرا خاتمه پیدا  از کشوران به هر دلیلی شخص خانم میرقلی خان بود، باید با اخراج ایش
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اعالم کرد که  هاآندرست شد و یکی از  در تلگرامی متعددی هاسایت اوالًنبود.  طورایناما 

شخصی که از هارد لب تاب دزدیده شده بود  هایعکسایشان از کشور فرار کرده. بعد بعضی از 

جاسوسی نتیجه نداد، زدند به کانال  یژهتور از من منتشر کردند. وقتی پرورا در کنار یک کاریکا

 .هارفحجنسی زدند و بعد گفتند ساحر هست، دیوانه هست و از این قبیل  یهاتهمتو  یراخالقیغ

و جاسوسی به بقیه کسانی زدند که دلسوزانه به سازمان  یراخالقیغ یهاتهمتثانیاً شروع کردند  

 سیبیبیکه شبکه تلویزیونی  این استمهم نکته  نها هم حمایت کردم.من ازآ.کردندمیکمک 

 کند. یخبرسازب داشت علیه من و سازمان مرتّ مأموریتهماهنگ بود و 

آورده بودند، جنگ روانی علیه سازمان راه  به وجودمختلفی که در تلگرام  یهادر کانالثالثاً  

. ا تحریک به نافرمانی کنندانداختند تا هم اوضاع سازمان را ناآرام نشان دهند هم اینکه کارمندان ر

 در چنین شرایطی مزایده بازرگانی را هم بایکوت کرده بودند.

 

 مختلف را به رهبری هم گزارش دادید؟ یهاچالش و کالً شما این موارد آیا: سؤال

و توضیح دادم که  نداد و خدمت مقام رهبری نامه نوشتم طائب پاسخی به نامه من آقایجواب: 

وی تیپرس در شبکهچطور شد با سفارش نیروهای وزارت اطالعات  اصالًخانم میرقلی خان 

 و د چند  پروژه را پیگیری کردخدمات زیادی کرد و بعد در سازمان آم آنجامشغول کار شد و 

 28یخ تار فرستادم و پاسخی به من ندادند. مدتی بعد یعنی در آن ییمهضمطائب را  آقاینامه به 

ه ک این استات مقام رهبری رفتم و ماجراها را توضیح دادم و گفتم مانند من به مالق 94 ماهبهمن

یک حکومت پنهانی در حکومت که هم پول دارد، هم رسانه در داخل و خارج دارد و هم ابزار 

نمایندگان برخی است. در مورد دولت، در مورد  ریزیبرنامهامنیتی دارد، علیه سازمان در حال 

سازمان توضیح دادم و گفتم یا  یهااتفاققلی خان و در مورد مزایده و مجلس، در مورد خانم میر
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که برای این رومیمو  دهممی، یا اینکه من استعفا کنیدمیاین موارد را قبول دارید یعنی حمایت 

 .رومیمیعنی اگر هدف من هستم من کنار ؛ این سازمان برای شما بماند و حفظ شود

 در مورددر سازمان  کسهیچو به  مدادوظایفم در سازمان را انجام بعدازاین جلسه همچنان محکم  

 بازرگانی به نتیجه رسید و یدرآمدهابرای  هاتالشمحتوای مالقات حرفی نزدم. هفته اول اسفند 

 250دوم اسفند  یهفتهمیلیارد تومان قرارداد بسته شد. از این قراردادها در دو  1350در مرحله اول 

و  هایبدهاز  ایعمدهبه سازمان پرداخت شد و با این پول بخش  پرداختیشپمیلیارد تومان 

ات و مربوط به انتخاب هایبرنامهو پاداش پایان سال و هزینه تولید  یدیع وسنوات بازنشستگان 

و نوروز پرداخت شد و من اعالم کردم مبلغ بیشتری در اسفند تزریق نشود  ماه رمضان هایسریال

اسراف صورت گیرد و مابقی باشد برای سال آینده. پس تا  آندر هزینه کرد زیرا ممکن است 

 و نگرانی اصلی سازمان برطرف شد. اینجا دغدغه

 هاشمی رفسنجانی بود مجدداً خبر استعفای آقایاما در تعطیالت عید سایت انتخاب که نزدیک به 

طائب داشتم و گفتم  آقایا ب ایجلسه 95 ماهفروردیناینجانب را درج کرد. در همان تعطیالت 

حسین  آقایاز شما و چون ممکن است آقایان را نبینم، از طرف من از  کنممیکه من تشکر 

م و این برو زیرا زمینه را فراهم کردید که من از صداوسیما؛ مجتبی تشکر کنید آقاحاجمحمدی و 

دش بع خواهیمیوب اینکه تکذیب کند گفت خ جایبه. او شومیمجای تشکر دارد و من راحت 

 .شومیمچی کار کنی؟ گفتم بازنشسته 

 

 شما فهمیدید که در این سطح هم مطرح شده و کار تمام است؟ آنجا: بعد سؤال 

 رئیس سازمان برای مقام عنوانبهآخرین نامه را  95اردیبهشت ماه  18در تاریخ جواب: بله و 

ات تا زمان نگارش نامه توضیح دادم و رهبری نوشتم، در مورد اتفاقات مهم پس از آخرین مالق
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که در هجده ماه مسئولیت در سازمان داشتم، اشاره کردم و در  توجهیقابلبند به اقدامات  13در 

 پایان نوشتم هر تصمیمی که بگیرید دعاگو هستم.

 

 بازخوردی هم گرفتید؟ .دهدیمرخ  به روندی که کنیدمیه گالی نامه در این: شما سؤال

 دالیل پذیرش استعفا به من اعالم نشد. وقتهیچ ؛ وبازخوردی نگرفتم وقتهیچجواب: 

 

 .خوردیمرقم  یزآمابهام کامالًکه کل این فرآیند داشت در یک شرایط  درس : به نظر میسؤال

 .جواب: بله

 ه ما شماک ویندبه شما بگ کندهپوست: یعنی اگر من بپرسم که چرا نیامدند خیلی رک و سؤال

این کار را  یدنتوانستشما  XYZبه دالیل و محقق کنید  اکه فالن اهداف ر آنجا بودیم هگذاشت ار

 رخ نداد؟ وقتهیچ اتفاق که استعفا بدهید این خواهیممیبکنید و ما از شما 

 ویندگمیبرخی  اآلن، خالصه حرف من این بود که یا حمایت یا استعفا. البته اصالًجواب: خیر، 

، چرا فالنی مقاومت شودمیبا یکسری مشکالتی مواجه  گیردمیه عهده هر کس کار اجرائی ب

 نکرد و استعفا داد تا با استعفا موافقت شود.

 

 ؟در استعفاچیزی هم مکتوب کردید  : بعد شماسؤال

 مکتوب دادم. بلهجواب: 
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 : در همان جلسه؟سؤال

 .ماهبهمندر همان جلسه  بلهجواب: 

 

د یآمدمیجلسه آن از  وید گفتمیش کنید شما شفاهی : چه لزومی داشت که مکتوبسؤال

 ؟بیرون

 دیگر اسمش استعفا نبود. استعفا یعنی مکتوب باشد. کهآنجواب: 

 

 ؟نویسیدیم راآن نامه استعفا همان لحظهرگردید به اگر ب اآلن: سؤال

خود  هایسؤالو پاسخی برای  شویدیممواجه  یآلودابهامچون شما وقتی با یک فضای  بله: جواب

این بود که برخالف جریان ؟ مثل کردیدیمکار ه، چفهمیدینمو منطقش را  کنیدمیدریافت ن

مبارزه  فساد در همه سطوحش ، باریختمیمغلط را به هم  یساختارها. داشتم کردممیشنا  آب

مان بود ه یتی خود را زیر پا بگذارم. بهترنبودم. حاضر نبودم استقالل شخصّ معاملهاهلو  کردممی

 بگیرد. به دستکار را  سررشتهکه فردی بیاید و به روش معمول و مرسوم 

 

بعضی گفتند که اصالحات شما نوعی از  آنر جستجوی دالیل استعفا و پذیرش : دسؤال

کالن فرهنگی  گذارانیاستس تأییدو این مورد  آوردهیم به وجودرا  نارشیو آ ومرجهرج

 .است نبوده
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 ،شدمی، کدام آنارشی؟ حقوق کارمندان چند روز قبل از پایان ماه پرداخت ومرجهرججواب: کدام 

اضافی جلوگیری شده بود و عدالت نسبی در پرداخت حقوق مدیران  هایهزینهو  هاوپاشیختراز 

بود، برخالف شایعات هیچ کارمندی اخراج نشده بود. درآمدهای پنهان،  برقرارشدهو کارمندان 

سازمان که عامل نگرانی بود،  هاییبدهرو به افزایش بود. بخش اصلی و بود  آشکارشده

هیچ گزارش رسمی  شود.میکه با فساد در همه سطوح برخورد  دیدندبود. کارمندان  شدهپرداخت

 رواقعد. اق افتاده اتف یومرجهرج نشان دهد باشد که شدهتهیههم نبود که داخل یا بیرون سازمان 

 !کردندمیرا کشف  هاآناز طرف کسانی که باید  همآنبوده  نمایی شده ومرجهرج

 

 گیریشکل، ایعدهمقاومت  یعتاًطببا توجه به رویکرد اصالحی شما و  کنیدمی: فکر نسؤال

 بوده؟ یرناپذاجتناب اصالً ومرجهرجاز  یادرجه

رسانه و کانال  نداز طریق چ .بود "نمایش" ی وواقعوجود داشته، این غیر  ومرجهرججواب: اینکه 

شهرزاد "کانال تلگرامی  مثالً .تلگرامی و چندنفرازمدیرانی که به مراجع مختلف گزارش می دادند

 مانند مطلبی که فقط از؛ . کار یک آدم عادی نبودکردمیداشت کار عملیات روانی  "پرس نیوز

شمارا بود.واقعی ن کدامهیچ که دادمی. یا خبر از تغییرات و اتفاقاتی آمدمیراه شنود تلفن به دست 

 ( 16)پیوست شماره باروزنامه جام جم. خودم 94اِرجاع میدهم به مصاحبه بهمن ماه 

 

 بست؟ ار هااین: بعد کی آمد سؤال

 .صداوسیما جواب: حراست
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برای  ومرجهرجسطحی از  گیریشکل کنیدینمفکر  کنمیمقبل را تکرار  سؤال بازهم: سؤال

 ؟است بوده ناپذیراجتنابل شرایط تغییر و تحو

 جواب: برای چنین ادعایی باید سند و مدرک و شواهد وجود داشته باشد.

 

ه پس طبیعی است ک .جنگیدمیسیستم فاسد  شما دارید با یک که است شاهدش این: سؤال

 جنجال رخ دهد. 

 جواب: نه این مدرک نیست، این تئوری هست.

 

. استدفاسبیعی مبارزه با یک سیستم و این اقتضای ط: باالخره هیاهوهایی وجود داشت سؤال

 نیست؟ اینطور

دارند اما اکثریت نیروها  ایشبکهارتباط  معموالًست که هاآدممربوط به تعدادی از  جواب: فساد

 رخورد با فسادند. بله اگر فساد سیستمی باشد عکس العمل شدید نشان می دهد.موافق ب

 

 دروپیکریب یتمرکزگراب نفتی سیستم متسلّ یک خواهیدکه اگر شما ب ویم: من می گسؤال

 خود .کنیدمی یدارخواب ب را از یوالییه بدهید مثل این است که دارید یک تکان ار ناکارآمد

د د با یک سیستم ناکارآمد بجنگیخواهیمیوقتی شما  بشود،بحران ایجاد است  قراریعنی  این

 ست. طبیعی ااین د. باالخره بحران تولید می کن
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 کارشناسانبحران تولید نکرد. اصالح ساختاری، با کمک مدیران هر بخش و درداخل جواب: نه 

ورت ص ان معاونت هاهم نا. این تغییرات با کمک مدیران و کارشناسارشد سازمان صورت گرفت

تا کسی مدعی نشود به فالن مالحظات توجه نشده  شدمیزده  هاحرف یگرفت. در جلسات همه

 است.

 

 بحران اصالح ساختار برای جلوگیری از

 

 

 دناتو مین فرایند این، اصالح کنید امتصلب ر سیستم یک اگر شما بخواهیدم وی: من میگسؤال

و آن وقت سوال بعدی این است که شما چه  ،به معنی منفی لزوماً. بحران نه دبحران تولید نکن

  ؟تدابیری برای مهار این بحران ها داشتید

وئید بگ مثالً، بله. شودنمیقنه کنید به من که د حُخواهیمی معروفقولبهچه؟ شما جواب: یعنی 

 .گذارمینمبحران  آن رامن اسم  اما؛ داشته باشد. این درست است تواندمیهر تغییری یک واکنشی 

نظر من این است که اکثریت بدنه اجرایی کشور وقتی ببینند اصالحات ساختاری به سمت عادالنه 

 .پذیرندیم مندییترضا، با کندمیحرکت شدن 

 سوال: که البته من نمونه ای از آن را به یاد نمی آورم. 

پاسخ : طبیعی است که شما به یاد نیاورید چون سابقه ای از اصالح ساختار وچابک سازی در قوای 

رسانه ودارد  کشور وجود ندارد.ماجرا برمیگردد به یک قدرت پنهان که منافع سیاسی واقتصادی

 اگر اری است که همه قوا ونهادها قصد دست اندازی ودخالت درآن دارند.ملی یک نهاد تاثیرگذ
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رئیس صداوسیما منافع سیاسی واقتصادی قدرت پنهان یا قدرت آشکاررا تامین کند دوام می آورد 

شبکه  داما تالش من این بودکه استقالل سازمان راحفظ کنم ، منافع ملی رادرنظر بگیرم وبا فسا

 بانفوذ وجریانات سیاسی یا قبیله های قدرتنورچشمی و اهل زدوبند ومعامله با افراد ای مقابله کنم.

 وشبکه های فسادزای ثروت اندوز نبودم.طلب 

اصالح ساختارها برای جلوگیری از بحرانی است که اتفاق خواهد این را هم باید در نظر داشت که 

ران بح"بعد  رخ میدهد و "بحران ناکارآمدی و مدیریت" اول لش در نظام های سیاسی پُرچاافتاد. 

ناپذیر . من معتقدم اگر اصالح ساختاری نشود وقوع این دو بحران اجتناب"مقبولیت و مشروعیت

ی هادهغ یمارببدنش سرطانی شده و نیاز به جراحی دارد، اگر این  مثل بیماری که  اعضای  است.

 کند. البته باید مراقب بود بعد از عمل جراحی گرفتاربحرانی پیدا میسرطانی را خارج نکند، اوضاع 

 سکته یا بیهوشی نشود!

 

 مطرح شد؟ناظر به نارضایتی از عملکرد شما بیت بحث تخصصی  آیا از سمت: سؤال

 گفتیماز این جلسات دفتر رهبری  دریکیضرغامی  آقای صداوسیمارئیس قبلی  باریک جواب:

و من توضیح دادم سازمانی که ظرفیت تولید فیلم و سریالش  شدهادغامتماشا چرا شبکه نمایش و 

، وجود سه شبکه تخصصی فیلم و سریال، موجب یویمحدود آرشمحدود است و با توجه به منابع 

کار  که رودخارجی باال  هاییلمفافزایش یابد و درصد پخش  شدتبهکه درصد تکرار  شودمی

 یی ردوبدل می شده بدون اطالع به من بوده است.اگر گزارش هادرستی نیست.

 

 : از شورای نظارت چی؟سؤال
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در  و نوشتیمنامه به رئیس سازمان  مرتب طوربه  رئیسی آقایامضای  باجواب: شورای نظارت 

تلویزیون،برنامه های رادیو  هایسریالتغییرات ساختاری، بودجه،  ازجملهمورد همه موضوعات 

از  هرکداممان م. عالوه بر رئیس سازدادمیرا  هانامههم پاسخ همه  و من تخواسمی... توضیح و

پاسخ  سؤاالت و نسبت به عملکرد خود توضیح و به کردندمیشورا شرکت  در جلسات هامعاونت

 ند.دادمی

 

 شما مثل دولت و مجلس سطحهمشما یا  یباالدستمراجع  نبود از ایلحظه: پس یعنی هیچ سؤال

 هاعفضن ، ایکنیدمیی امنیتی، جلساتی بگذارند و بگویند آقا شما دارید چی کار یا نهاد ها

 اصالح بکنید و از این قبیل مسائل؟ وجود داره این کار ها را

خیلی ازآن ها متضاد بود. .رسانه ملی وجود داشت همیشه به سمت درخواست ها وانتقادهاجواب: 

درموضوعات سیاسی . ندان ومردم عادی فرق داشتدرخواست مراجع تقلید واقشار مذهبی با هنرم

ه خاطر ب عمدتاً و به شکل روتین جمهوررئیس انتظارات از مخالفت تا موافقت مطلق درنوسان بود.

 ینترزرگو ب پیروزی دیپلماسی ینتربزرگبرجام  گفتمیروحانی  یآقا بحث برجام منتقد بود.

 .است که نباید کسی برعلیه آن اظهار نظر کند معتقد بود برجام مصوبه ای و کشور هستدستاورد

ودرکنار فرصت فراوانی که دراختیار بانیان وحامیان برجام بود زمانی  اما من چنین اعتقادی نداشتم

پیشاپیش برای  در دولتبخاطر دارم   هم دراختیار منتقدین برجام دررسانه گذاشتم.

 راه حل خود من درنامه ای بود که کردند!ریزی میبرنامه پسابرجامهای خارجی اریگزیهسرما

داده هاد پیشنخدمت رهبری  "تعلیق در برابرتعلیق "تحت عنوان  ماه قبل از مذاکرات ژنو ینچند

خالصه اش آن بودکه مافعالیت های هسته ای راتعلیق کنیم )نه تعطیل( وامریکاهم تحریم  بودم.

دف این بود که از فرصت بوجود آمده استفاده هارا تعلیق کند )معلوم بود همه را لغو نمی کند(.ه
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کنیم وباپول های آزاد شده اقتصاد کشور راتقویت نمائیم.)هردورئیس جمهور دمکرات وجمهوری 

 میلیارد دالر ذکر کردند(. 150خواه امریکا رقم ارزهای بلوکه شده را

 

 . منظورم هست. شیوه حکمرانی شما از لحاظ نحوه اداره ،که هیچ آن: سؤال

 .خیرجدای از تذکرات معمولی جواب: 

 

 شما در آیاو اینکه  درباره انتظارات از سازمان صداوسیما کسهیچ کنیدمی: شما ادعا سؤال

این  ظرتانناستعفای شما پذیرفته شد. به  بارهیکهستید یا خیر صحبتی نکرد و  نهاآ مسیر تحقق

 ؟کندمیشما ایجاد  یااستعفپذیرش  هاییزهانگدر مورد  ار اییهفرضگزاره چه 

 را من نباید بدهم. سؤالکه همواره وجود داشت اما جواب این  از سازمان: انتظارات جواب

 

 خبراستعفا

 

 بعد از قبول استعفا تا زمان پذیرش استعفا چه اتفاقاتی افتاد؟ :سؤال

ر مورد با رهبر انقالب داشتم. من د یادونفرهیک مالقات مفصل  94بهمن  28در تاریخ  جواب:

روز بعد در سایت منصوب به  10صحبت نکردم ولی حدود  کسهیچاستعفا در بیرون دفتر با 

 آنته الب حداد جایگزین شود. آقایداده و قرار است  استعفاحداد عادل نوشتند که سرافراز  آقای

 را بازتاب دادند. آندیگر  هایرسانهاز سایت حذف کردند، اما  سرعتبهرا 
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 ؟دقیقاًسایت چه بود  ینا یزهانگشما : به نظر سؤال

 کنید. سؤال هاآنجواب: این را از خود 

 

 درباره چرایی این فرایند صحبت و یا مشورتی کردید؟ یباکس شما :سؤال

هاشمی رفسنجانی خبر  آقاینوروز سایت انتخاب نزدیک به  یالتاز تعطجواب: در سومین روز 

نوشت ده روز است که من سرکار حاضر  دروغبهالبته  از خداحافظی من با صندلی صداوسیما داد و

روزهای پایانی سال، روزهای پرکاری ما بود و در تعطیالت نوروز هم ما  کهدرحالی، شومینم

 .سرکار حاضر بودیم

وحید حقانیان از دفتر با من تماس گرفت و گفت شما این خبر را تکذیب کنید و روابط  آقای

 حالدرعینخبر را تکذیب کرد.  95د نوروز عی های تعطیلِعمومی سازمان در همان روز

شی گزارکه قرار است برای ریاست سازمان جابجایی صورت گیرد.  آمدمیمختلفی  هایگزارش

 قایآزهرایی و  آقایشما  زودیبهاز نیروهای حراست گفته بود که یکی  سردار زهرایی داده بود

حمدی حسین م آقایرا از کجا نقل کرده؟ گفت رفیق  سرافراز از سازمان خواهید رفت. گفتم این

نین چ حجازی صحبت کردم. گفتم آقایاست و گفتم که این را کتبی بدهید و بردم دفتر با 

حقانیان به من گفته بود تکذیب کنید(. رفتار  آقایاست )با توجه به اینکه  شدهمطرحمواردی 

 .کنندمیرسیدگی  بود کهحجازی این  آقای

افزایش پیدا کرد و این منجر شد به مالقات  شدتبهکاهش پیدا نکرد بلکه  تنهانهموارد اما این 

داشتم و گله کردم و گفتم این چه روش  95 ماهیبهشتاردحجازی در  آقایبا  مجددی که

ت و کار برو و در خط مقدم جنگ نرم مبارزه کن گوییدیم کسی بهکشورداری است که شما 
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)منظور من شخص ؟زنیدیم، سنگ زنیدیمخنجر  پشت ین شرایطی چرا ازرا انجام بده و در چن

 این روش بود(. نبود بلکهحجازی  آقای

اهمیت دارد، نه شما اگر جابجایی قراراست  قدراین نه من این پست برایم مفهوم سخنم این بود که

در جریان ایشان جواب کوتاهی داد و گفت من  صورت بگیرد با این روش باید انجام بدهید.

ا است و دیگر اینکه ب شدهمطرحچه نکاتی  آنجا دانمیمهبری قرار داشتم و مالقات شما با مقام ر

 استعفای شما موافقت شده است. بدون اینکه ایشان توضیح دیگری راجع به این مورد بدهد.

اشاره  جانماهزودتر نفر بعدی را تعیین بفرمائید.  لطفاًبسیار خوب، خدا را شکر. پس  من گفتم 

شود، دو نفر مطرح بودند یکی شما و یکی  کردند در موقعی که قرار بود رئیس سازمان تعیین

ی علی عسگر آقایقرار است  اآلنعلی عسگری و از بین این دو نفر شما انتخاب شدید و  آقای

 ذشتگ ایهفتهیکمن گفتم پس زودتر این تغییر و تحول را انجام دهید.  .رئیس سازمان شود

 بگیرد. تسریع بفرمائید این کار زودتر صورت لطفاًو گفتم با ایشان تماس تلفنی گرفتم بار ینا

بود که جابجایی صورت گرفت. ترتیباینبهانتخابات مجلس برگزار شود و  بودند منتظر
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د و ریک استعداد مدیریتی که محصول یک نظم بود، توسط همان نظم طو بدین ترتیب  :سؤال

 خودتان در این مدت راضی هستید؟ تالش هایحذف شد. از 

 من در جلسه تودیع به چند نکته اشاره کردم که پاسخ سوال شماست:جواب: 

 

 ایهبدهی احتساب باسازمان  مخارج گرفتم، عهده به این مسئولیت را 93 ماه آبان در زمانی که-1

 هایبخش تمام میلیارد تومان بود. 1800د حدو آنمصوب  بودجه ومیلیارد تومان  2700انباشته 

 و هانامه سیل میلیارد تومان بدهی داشت. 200 حدود سیماحوزه  ازجمله سازمان بدهی داشتند.

 و مدیران کنندگانتهیه تاهنرمندان گرفته  از .شدمیروانه ها بدهیبرای پرداخت  هادرخواست

 چه بود؟ رفتبرون راه .هاشبکه

 هاهزینه کاهش الف:

 کمک دولت افزایش ب:

 مدهاآدر افزایش ج:

 شفاهی بااینکه دولت کردیم. جوییصرفهتومان  میلیارد 200حدود  1393ماه باقیمانده چهار در

 92 سال درکمک دولت ) سازمان کمک کند اما اقدامی نکرد.متمم بودجه به  قالب درقول داد 

 .(میلیارد تومان بود 860کمک دولت  93سال  در ومیلیارد تومان  900با احتساب متمم بودجه 

 پایان یافت. 93 در سالمیلیون دالری به سازمان  947کمک ارزی  ضمن در

 درآمدی را به سازمانِ ایهزینه رسیدیم این سازمانِ بندیجمعبه این  94دوم سال  ماههشش در

 باگی ازمان فرهننداشتند یک س قبول هاخیلی گرچهنظر رئیس جمهور هم این بود. تبدیل کنیم.

 نبود. ایچارهفعالیت کند اما  درآمدزایی نگاه
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 .(پرداخت شد هابدهی توجهقابل بخش و هاهزینه تمام و)تحقق یافت  درآمدزاییمدل جدید 

 

 ایرسانهساختار اداری به ساختار  تبدیل سه رویکرد الف: چابک سازی با -2

 .بدنه باسازمان  رأسفاصله  کاهش ب:

 گرفت. صورت ،ستاد وطقی امور میان صف من گردش ج:

 

 هایشبکهضریب نفوذ  افزایش ،آنعمده  دلیل دوسانه ملی است که جدی ر چالش ؛"مخاطب"-3

 است.  HDباکیفیت پخش ایماهوارهنسل جدید  هایو شبکهمجازی  فضای دراجتماعی 

 روبرو شدند. مخاطب ایشافز با تلویزیونی ورادیویی  هایشبکه اکثرصورت گرفته  ریزیبرنامه با

 در نسیم و شبکه وفیلم  یآشبکه مستند، شبکه خبر، شبکه بیشتر مخاطب در شبکه دو، افزایش

 پنج اتفاق افتاد. در شبکهواخر این اَ

 

 قابل دریافت است. HD باکیفیتشبکه  چهار ؛کیفیت فنی-4

 HDفرستنده  توانمی را آنام ن و شد اندازیراهمراکز استانی  تمام در( TS )فرستنده سوم دیجیتال

 نامید.

 بدانیم که دیگر، باید .یافت ارتقاء 9 به 16به فرمت  3 به 4فرمت  از هاشبکهقاب تصویر کلیه 

 .شودنمیتولید  در دنیا 3 به 4با فرمت  دوربین و استودیویی تلویزیونی، تجهیزات
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 ورادیویی  هایشبکهامی مجازی صورت گرفت الف: پخش زنده تم فضای درساماندهی جدید -5

 .وب محیط وها اپلیکیشن در تلویزیونی

 ا شد.هجزو پرمخاطبین تلگرام() اجتماعی هایشبکهباشگاه خبرنگاران جوان در میان  سایت ب:

 

یعنی منصفانه حرکت  طرفانهبی و سریع زنده، رسانیاطالعخبر الزم بود به سمت  در حوزه-6

 فسیرت وتحلیل  روی نباشد. سویهیکتا  شدمی توجه خبر ایهجنبهبه همه  بایستمی کنیم.

 شد. تأکیدرویدادها 

 پرداختم. اقتصادی و ایرسانه ،فرهنگی ،سیاسی گفتمانی، در حوزه هاچالشبه  سپس و
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 و "شما اقتدار سازمان را حفظ کنید "علی عسگری گفتم آقایدر آخرین جمله هم خطاب به  

 یا نه؟ شده حفظاین اقتدار  آیاکه  دگان استحاال این قضاوتش برای آین

 

 

 

 ؟آخرحرف 

 

برای "کرد چرا شما استعفا دادید من پاسخ کوتاهی دادم:  سؤالبعد از جلسه تودیع خبرنگاری 

 ."نکشند یک دستمال قیصریه را به آتش به خاطراینکه 

 

 بالخیز بگذردوقتی که روزهای 

 این لحظه های تلخ و غم انگیز بگذرد...

 مراه یک تبسّم شیرین به خود بگو:ه

1 آنها همه گذشت واین نیز بگذرد...

                                                           

 زل آرامششعر ازغ  1 
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 (2)پیوست شماره 

 تاریخی الف ویژه هایسریال

 سال تولید کارگردان کنندهتهیه عنوان برنامه ردیف

 60 محمد علی نجفی ج ا ایران صداوسیمای سربداران 1

 70 داود میرباقری محمد بیک زاده امام علی )ع( 2

 75 مهدی فخیم زاده سید غالمرضا موسوی تنهاترین سردار 3

 76 مهدی فخیم زاده ج ا ایران صداوسیمای والیت عشق 4

 75 سلحشور اهللفرج محسن علی اکبری مردان آنجلس 5

 79 شهریار بحرانی محسن علی اکبری مریم مقدس 6

 78 سید ضیاءالدین درّی حسن بشکوفه کیف انگلیسی 7

 86 حسن هدایت حمیدرضا یراقچیان کارآگاه علوی 8

 87 فرشاد اکتسابی عبدالحمید ارجمند روز نوفل لوشاتو 116 9

 86 همایون شهنواز پروانه پرتو شهریار 10

 86 کیانوش عیاری کیانوش عیاری روزگار قریب 11

 87 شهرام اسدی حبیب ا.. کاسه ساز شیخ بهایی 12

 87 سلحشور اهللفرج سلحشور اهللفرج حضرت یوسف )ع( 13

 89 داود میرباقری محمود فالح مختارنامه 14
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 (3) پیوست شماره 

 

 صداوسیما مرزیبروننگاهی به رادیوهای معاونت 

 

 .رادیو بود 8پیش از انقالب  مرزیبرون رادیوهایتعداد 

 

 :رادیوهااسامی 

 . رادیو عربی1

 مانی. رادیو آل2

 . رادیو فرانسه3

 . رادیو انگلیسی4

 . رادیو پشتو5

 . رادیو اردو6

 . رادیو روسی7

 . رادیو ترکی8
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زبان  31رادیو به  35 مرزی تعداددر دوره تصدی سرافراز در معاونت برون 1393تا آبان  1373و از مرداد 

 :اندبودهمشغول فعالیت 

 تهران آذری .1

 آذری تبریز و اردبیل .2

 اردو تهران .3

 اردو زاهدان .4

 پشتو تهران .5

 پشتو زاهدان .6

 ارمنی داخلی .7

 مرزیارمنی برون .8

 آلبانیایی .9

 آلمانی .10

 اسپانیایی .11

 مالیو .12

 انگلیسی .13

 ایتالیایی .14

 بوسنیایی .15

 بنگال .16

 ترکی استانبولی .17

 چینی .18

 دری .19

 روسی .20

 ژاپنی .21

 لییسواح .22

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B0%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C
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 سورانی و شمالی کردی .23

 عربی .24

 عبری .25

 فرانسوی .26

 قزاقی .27

 هندی .28

 هوسا .29

 ازبکی .30

 تاجیکی .31

 ترکمنی .32

 تالشی .33

 گرجی .34

 آشوری .35

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D8%B3%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%D9%85%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C
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 (4) پیوست شماره  

 

را به  میالدی 2001ن حوادث یازدهم سپتامبر سال اکارمحافظهگروه نو  اعتناقابلیک نظریه  بر اساس

 له به دیگر کشورها ایجاد کنند.و حم افروزیجنگتا به این طریق دالیلی موجه برای  وجود آوردند

اه ر درآمریکا اکمه متهمانتالش برای مح جایبه ه در خاورمیانه بود،برای مداخلکه دنبال بهانه آمریکا 

وقت آمریکا، بی درنگ در صدد تهدید برآمد و  جمهوررئیسدیگری را در پیش گرفت و جورج بوش، 

 اعالم جنگ کرد.

روز پس از حوادث یازدهم سپتامبر، بوش اتهامات خود را متوجه جهان در پانزدهم سپتامبر، یعنی چهار 

ی آورد که این مسئله با واکنشهای منف حساببهاسالم کرد و جنگ با تروریسم را جنگ صلیبی دیگری 

آمریکا نیز واکنشهای منفی به  و حتی در مواجه شد کشورهای اروپاییوترده در کشورهای اسالمی گس

ذف را از پیام بوش ح« جنگ صلیبی»وضع مشاور کاخ سفید را وادار کرد که عبارت دنبال داشت و این 

 .کند

 

، هواپیماهای پیشرفته و مجهز به سیستم کامپیوتری قابل کنترل و هدایت از راه دور بر اساس این سناریو

عناصر  یک ازهیچ  کهدرحالیاصابت کنند.  مورد نظر اهداف هدایت شده بودند که به  تنظیم و ایگونهبه

دورة آموزشی پیشرفته ای برای  هاآنالقاعده قادر به هدایت این هواپیماها نبودند و نیز هیچ یک از 

 هدایت این هواپیماها نگذرانده بودند.

چند قطعنامه بر ضد تروریسم، دولت بوش از این حادثه برای وادار کردن سازمان ملل متحد به صدور 

 داد، استفاده کرد. رأی آنم به 2001سپتامبر سال  12ی امنیت در تاریخ که شورا 1368 مانند قطعنامه

کشورها برای  یصادر شد، به درخواست از همهکه در محکومیت تهاجم یازدهم سپتامبر  1368قطعنامه 

آوردن همه  حساببه داشت. تأکید ان، طراحان و مسئوالن این حمالتتحویل دادن مقصر ایهمکاری  بر
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ه دهندگان به مسببان، طراحان و سازمان دهندگان عملیات یازدهم سپتامبر است. همچنین در حامیان و پنا

که آمادگی کامل دارد تا تدابیر الزم با برای  کندمیبند دیگر این قطعنامه آمده است: شورای امنیت اعالم 

در چارچوب  م و مقابله با اشکال تروریسم 2001پاسخ دادن به حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر 

 ، اتخاذ نماید.کندمیکه منشور سازمان ملل متحد مشخص  هاییمسئولیت

 

برداشت کردند که شورای امنیت مجوز به راه انداختن جنگ بر  گونهایناز این قطعنامه به  هاآمریکایی

 ؟دهدمیاییها این قطعنامه در عمل چنین اختیاری را به آمریک آیاداده است، اما  هاآنضد افغانستان را به 

کوفی عنان، دبیر کل سازمان ملل متحد، پیش تر گفته بود که این قطعنامه به این اختیار اشاره دارد و 

پایه و اساس حمله به افغانستان باشد و حتی اگر سازمان القاعده مسئول این حادثه بوده و حکومت  تواندمین

 تواندمیاین بهانه ن بازهمآمریکا اجتناب ورزیده است،  طالبان از تحویل دادن عناصر القاعده به ایالت متحدة

 حملة آمریکا به افغانستان را توجیه کند.
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 (5)پیوست شماره 

 درباره جنجال فیتیله اطالعیه صداوسیما

رسانه ملی پس از تذکر  کنندمیاعالم  هارسانهازمان صداوسیما اعالم کرد: اینکه برخی روابط عمومی س

شورای امنیت کشور در ماجرای فیتیله ای ها اقدام به عذرخواهی کرده است، بی اساس و کذب محض 

 .است

ور شکه یک منبع آگاه در وزارت کهای رسمی کشور مبنی بر ایناز خبرگزاری دریکیپیرو درج خبری 

واسته داده و خ خبر داد که شورای امنیت کشور درباره توهین برنامه فیتیله تذکر الزم را به صداوسیما

است تا سریعاً از مردم عذرخواهی کند، توضیحات زیر از سوی روابط عمومی رسانه ملی برای تنویر افکار 

 .شودمیعمومی اعالم 

ادعا شده که رسانه ملی پس از  آنیافته است و در  خبر مذکور که به نقل از یک منبع ناشناس انتشار

تذکر شورای امنیت کشور اقدام به عذرخواهی کرده است، بی اساس و کذب محض است و انتظار از 

 بیش از سایرین پایبند بوده و از ایحرفه خبرگزاری رسمی دولتی کشور این است که به اصول اخالق 

اید یادآور شد که در موضوع برنامه فیتیله که موجبات رنجش خاطر انتشار مطالب بی پایه اجتناب نماید. ب

هموطنان آذری پیش آمد، رسانه ملی از همان ابتدا بر مبنای اصل احترام به مخاطبان خود اقدام به ارائه 

بر اساس  صرفاًهای عزیز کرد و این اقدام توضیحات الزم و عذرخواهی از ملت شریف ایران و آذری

 .ر رسانه بوده استتشخیص و تدبی

سازی موضوع و عذرخواهی از مردم و نیز اقدامات در شفاف اقدامات به موقع و فوری صداوسیما باوجود

حفظ  جایبه، تعدادی اندک از مسئوالن اجرایی هااستاندر برخی از  متأسفانهتنبیهی نسبت به مقصران، 

ند و این در حالی ساختهمندان را فراامنیت و دعوت مردم به آرامش، موجبات تحریک برخی از شهرو

 از این فضا تالش کردند اهداف سوءاستفادهای معاند با رسانه هایو شبکه ضد انقالب هایگروهاست که 

 .شوم خود را در ایجاد تفرقه در جامعه محقق سازند که خوشبختانه با هوشیاری مردم ناکام ماندند

https://www.bartarinha.ir/fa/news/264888/اطلاعیه-صدا-و-سیما-درباره-جنجال-فیتیله
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ت همیشگی احترام به اقوام همواره از حقوق آنان صیانت کرده رسانه ملی بنا به تعهد و اعتقاد به ضرور

ودر این موضوع نیزضمن دعوت از همه به هوشیاری و رعایت جانب اعتدال و انصاف، پیگیری حقوقی 

  .ها را حق خود می داندسوءاستفادهبرخی فرصت طلبی ها و 
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 (6)پیوست شماره 

 ضرغامی آقاینامه افشاگرانه مدیر شبکه مستند خطاب به 

آینده پژوهی "سابق سازمان صداوسیما در حاشیه مراسم رونمایی از کتاب  رئیسعزت اهلل ضرغامی 

ه او در ک هاییشبکهاز حذف  آنگفتگویی با خبرنگاران انجام داد که در  "انقالب اسالمی؛ بیمها و امیدها

کرده، ابراز ناراحتی و درباره مشکالت فعلی سازمان که مربوط به دوره او بوده،  دازیانراهزمان مسئولیت 

مشکالت بودجه ای  ایدورهکه سازمان در هر  کردهاشارهاعالم بی خبری کرده است. او به این نکته 

 گرفتهشکلخاص خود را داشته و همکاری فعلی دولت با رسانه ملی نیز به خاطر اعتمادسازی در دوره او 

 .است

امیر تاجیک مدیر شبکه مستند درباره این سخنان، به نگارش یک یادداشت و ذکر نکاتی پرداخته که در 

 :آیدمیادامه 

 هوالعادل  

 مهندس ضرغامی، آقایجناب 

 ریاست سابق سازمان صداوسیما

مومی افکار ع پس از عرض سالم، نظر به اظهارات شما در مصاحبه ی اخیرتان، ذکر چند نکته جهت تنویر

 .الزم است

مدیریت جدید سازمان در هنگام شروع فعالیت های خود با حجم عظیمی از بدهی ها و معوقات روبرو 

 ق می توان دریافت که این میزاناما با کمی دقت و تحقی؛ ست” امری طبیعی“به زعم شما  مسئلهشد. این 

لیل بودجه به د صرفاًست. کمااینکه این بدهی ها قبلی ابدا قابل مقایسه نی هایدورهبدهی در قیاس با  این

ر ، نبود. بلکه بیشتر به خاطر ضعف دگرفتمیو کمک ناکافی که از سوی دولت به صداوسیما تعلق 

https://cinemacinema.ir/news/%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ac%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%84%db%8c-%d9%88%d8%a7%d9%81%d8%b4%d8%a7%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%86/
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دجه اینکه دولت قبل عالوه بر بو خصوصاًسازمان بود.  هایشبکهتصمیم سازی ها برای توسعه غیرمنطقی 

ی به سازمان کرد و ایجاد بدهی برای سازمان در چنین شرایطی ساالنه کمک بالعوض یک میلیارد دالر

 .رسد منطقی به نظر نمی

شبکه کوچکی چون شبکه مستند، با بیش از پانزده و نیم میلیارد تومان  کنممیبر تشریح این ادعا عرض 

لیارد معاونت سیما با حدود دویست و شصت می .بدهی و تعهد معوق به بنده و همکارانم تحویل داده شد

رسانه ملی در آغاز مدیریت جدید صدها میلیارد  درنهایتتومان بدهی به دکتر پورمحمدی تحویل شد و 

 .تومان بدهی داشت

این میراث در شرایطی برای تیم همکاران مدیریت برجا ماند که امالک و زمین های مرغوب رسانه ملی 

 و کارگردانان پرداخته شود. به عبارتی کنندگانتهیهتوسط شما به فروش رفت تا بخشی از بدهی های 

 هزینه هانداشت! آنی منطقی برای جبران حلراهبی مورد،  هایهزینهمدیریت قبلی عالوه بر 

معاند  هایشبکهجنابعالی در خصوص آرشیو سازمان و پخش تصاویر محرمانه از  هااینعالوه بر همه 

 اینجاست که چرا مدیرکل اسبق سؤالنشده است.  کرده بودید که هیچ تصویری از آرشیو خارج اظهارنظر

آرشیو تا سر حد بازداشت پیش رفت و تنها به دلیل واسطه گری شما بازداشت نشد؟ و چرا دو تن از 

شان بازداشت شده، در دادگاه حضور یافتند و محکوم به حبس شدند؟ اینکه اظهر ایمجموعهزیرکارشناسان 

مختلف به نمایش در  هایبرنامهمعاند و در قالب  هایشبکهدر من الشمس است که تصاویر تلویزیون 

 .کنیدمیمیاید و شما تنها به تکذیب بسنده 

اطالع دقیقی از وضعیت اسفناک سازمان در دو سال آخر نداشتید. این  اصوالًواقعیت این است که شما 

 وبلبلگلت سازمان را که وضعی گرددیبرمخالف واقعیت مشاوران شما  هایگزارشاحیانا به  مسئله

ما از ش آیااست که  سؤالبرای من جای  قتاًیحق. کردیدمیو شما نیز به آنان اعتماد  کردندمیتوصیف 

 بابت برق خبر داشتید؟ هااستانمراکز  چندسالهمعوق  یهایبده
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را  دکمتری کار خو مراتببهکه مستحضرید مدیریت ارشد سازمان در دوره جدید با بودجه  گونههمان

مجدد و  دهیسازمانبا اتکا بر مدیریت منطقی،  بحمداهللاما ؛ واقفید آنآغاز نمود که خود به صحت 

 را پرداخت نماید. ماندهیباق یهایبدهکاراز  توجهیقابلبسیار توانست بخش  یهاییجوصرفه

چرایی این “ر اصلی بر س مسئلهجدای از بحث میزان بدهی ها و مخارج سنگین در دوره مدیریت شما، 

 .است” حجم از هزینه

 هاییاستسباعث تنظیم و اجرای ” کیفیت“ مسئلهو عدم توجه به ” افزایش آمار و ارقام“تمرکز بر  متأسفانه

در حوزه اجتماعی به بار نیاورد. افزایش بی  اینتیجهغلطی شد که هم برای سازمان هزینه زا بود و هم 

داشته باشند، چه سودی داشت  توجهیقابلو بدون آنکه مخاطب  یزیربرنامهبدون ایده و  هاشبکهمورد 

ین نقدهای رهبر معظم انقالب به سازمان ترجدیآنتن پرکن و بی محتوا که یکی از  هایبرنامهجز تولید 

 بود؟

شبکه مستند که با پیشنهاد اهالی فرهنگ انجام شد، عجوالنه عمل کردید و بودجه  اندازیراهبرای مثال در 

راکه کنید. چ تأمینبود نتوانستید ” معمای شاه“ک قسمت از سریال یهزینهرا که کمتر از  آن اندازیاهر

مقوله مستند دغدغه شما نبود. به همین جهت برای مدیریت جدید، یک شبکه مقروض، ضعیف و  اصوالً

شته تبدیل و نیم گذ لیک سابدهکار به یادگار گذاشتید که به حول و قوه الهی و با تالش شبانه روزی در 

 پرمخاطب با ساختاری صحیح و منطقی، تعاملی و دارای اتاق فکر شد. ایشبکهبه 

 تأسفانهمافزایش یافت و  ایسابقهسازمان به شکل بی  غیررسمیگذشته، کارکنان رسمی و  هایسالدر 

ل د، تنها صاحب شغسازمان داشته باشن هایبرنامهبدون آنکه گامی در جهت رشد و پیشرفت  هاآناغلب 

نندگان افتتاح شده از مجموع بی هایشبکهرسید که گمان میرفت تعداد کارمندان  جاییبهو مزایا شدند. کار 

 !بیشتر باشد هاآن

معاند نظام و فرهنگ کشور، توانایی جذب مخاطب پیدا کردند، به واسطه تولیدات  هایشبکهاینکه  اصوالً

ت شما در رسانه ملی به وجود آمد. در دنیای ارتباطات امروزی، وقتی سطحی بود که در دوره دوم مدیری
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یی رسانه جایگزین را برای نیازهای محتوا هاآنبرای ارائه به مخاطب نداشته باشد، یقیناً  ایبرنامهرسانه ملی 

 .خود پیدا خواهد کرد

منجر به  ان خود تشبیه کردید،را به فرزند هاآنکه  افتتاح شده هایشبکهدر این میان دلتنگی کردن برای 

ن را بد کند ولی به خوب شد آنشاید حال بانیان  هاشبکهبازگشت مخاطب نخواهد شد. تعطیل شدن این 

 .حال مردم و صرفه جویی در بیت المال کمک خواهد کرد

باید اراده کرد، گام های اساسی و علمی برداشت و با اتکا به سیاست چابک سازی که از توصیه های 

ومتی، اقتصاد مقا هایسیاسترهبری انقالب به دکتر سرافراز می باشد، با یک مدیریت منطقی همراه با 

گزاف و ریخت و پاش در رسانه عریض  هایهزینهرا بازگرداند. چرا که  رفتهازدستمخاطبان  تدریجبه

مرکز “ت پروژه و طویلی چون صداوسیما با رهنمودهای رهبری همخوانی ندارد. به راستی چرا پیشرف

سازمان به رغم هزینه کرد بیش از پانصد میلیارد ریال در دوره مدیریت شما ناتمام است و ” دیتابیس

 ماحصل این هزینه کرد تنها یک ساختمان بدون استفاده است؟

میدانید یک اصالح کوچک در قراردادهای اجاره ماهواره در سال گذشته به میزان هفده و نیم میلیون  آیا

یت تغییری در میزان و کیف ترینکوچکر صرفه جویی ارزی برای سازمان به همراه داشت، بدون آنکه دال

خدمات دریافتی سازمان رخ دهد؟ براستی مگر مدیریت صحیح و کارآمد چیست جز کنترل و استفاده 

 بهینه از منابع؟

 گذریم.اما بگذاریم و ب؛ سخن در باب آنچه در این یک سال و نیم گذشت بسیار است

 والسالم

 امیر تاجیک
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 (7شماره پیوست ) 

 در دستورکار« چابک سازی»روز عملکرد سرافراز در رسانه ملی/  100مرور 

 ی مهری گزارش تفصیلی خبرگزارخالصه

، زادهخود را شناخت و پس از صادق قطب رئیسجمهوری اسالمی ایران، ششمین  صداوسیمای 93آبان  17 

دار هاشمی، علی الریجانی و عزت اهلل ضرغامی، محمد سرافراز سکانها، محمدخوئینیسیدمحمد موسوی

 رسانه ملی کشور شد.

ای در این سازمان را ، تغییر و تحوالت گستردههاها، اذهان عمومی و رسانهییمایصداوس از همان روز،

کشیدند. البته که این امر، خیلی زود به وقوع پیوست و تغییرات وسیعی در راستای چابک سازی انتظار می

 رسانه ملی کلید زده شد. 

 های تلویزیونتعامل سینما و رسانه ملی و بازگشت قدیمی

 بازگشت علی اصغر پورمحمدی به سیما

انتصاب خود را انجام داد و علی اصغر پورمحمدی را به سمت  ترینمهمآبان بود که سرافراز  27شنبه سه

 .معاون سیما منصوب کرد

ها های سیما، اصالح و نوسازی ساختار داخلی شبکهها و کانالشبکه مأموریتساماندهی و بازتعریف 

یق و تعم سپاری تولیدات، ارتقاسازی برون ها در راستای چابکو هویت شبکه مأموریتمتناسب با 

و ایجاد نشاط و امید در  و نیز سبک زندگی اسالمی ایرانی ها بر پایه دین، اخالقمحتوایی برنامه

د های موفق، جذاب و نوین و تولیها و ساختارهای تولیدی با توجه به گونهافزایش کیفیت برنامه جامعه،

فرهنگی جامعه، ایجاد بانک اطالعات جامع سیما )شامل  سطح و ارتقا آموزش باهدفکوتاه نمایشی  آثار

https://www.mehrnews.com/news/2501906/مرور-۱۰۰-روز-عملکرد-سرافراز-در-رسانه-ملی-چابک-سازی-در-دستورکار
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، ارتقاء (ها، کارشناسان، عوامل تولید و نیز جداول پخشها، برنامهها، فیلمنامهاطالعات مربوط به طرح

ها و ، توجه به ظرفیت(کیفی تولیدات نمایشی )با توجه به جذابیت داستانی و هنری و نیز اثر گذاری پیام

های تولیدی و هنری در مراکز سازی نرخ نامه فعالیتانان مومن، انقالبی و آگاه و هماهنگاستعدادهای جو

 .تلویزیون آورده بود رئیسهایی بود که سرافراز در حکم های مختلف سیما ماموریتو شبکه

ر خود در امو مقامقائم عنوانبهبهابادی را رسانه ملی در حکم دیگری مهدی اخوان رئیسدر همان روز 

 .های نوین منصوب کردفناوری و رسانه

انتصاب  روز سردار سرتیپ محمد باقر زهرایی را به ریاست حراست سازمان صداوسیما آنوی فردای 

 .کرد

 عنوانبهصداوسیما به او آمده بود: برقراری تعامل سازنده با کارکنان رسانه  رئیسدر بخشی از حکم 

فراهم کردن بستری مناسب برای ارتباط اثرگذار با هنرمندان،  های سازمان ومنابع و سرمایه ترینمهم

های مادی و معنوی سازمان های مختلف رسانه ملی در کنار حراست از سرمایهکارشناسان و مدعوین بخش

اردی است مو ترینمهمبا در نظر گرفتن ضرورت حفظ آبرو و کرامت همگانی و پیشگیری از تخلفات از 

حفظ و حراست  باهدفهای مشفقانه به مدیران مشاوره .اهتمام شود هاآناجرای دقیق  رود درکه انتظار می

سازمان و رصد هوشمندانه  هایسیاستدر اجرای دقیق  هاآناز شأن و جایگاه کارکنان، برای کمک به 

 .توجه شود آنهای انحرافی و ضد انقالبی از اهم موضوعاتی است که باید به نسبت به جریان

 HDبه   SDگذار ازفرمان 

، تکمیل زنجیره HDبه   SDگری، گذار از سازی، کاهش تصدیتمرکز در سیاستگذاری، چابک

های رادیو سازی، پوشش حداکثری شبکهرسانی پایدار و ایمن کشور، تکمیل فرایند دیجیتالسیگنال

های مورد نیاز رسانهافزاری های سخت و نرمتلویزیونی، ارتقای کیفیت صدا و تصویر، ایجاد زیرساخت

ت که هایی اسمسئولیت ازجملهنوین و ایجاد بستری به روز و کار آمد به منظور رساندن پیام رسانه ملی 

 سرافراز به بهابادی سپرد.
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های کشور در رشته مهندسی برق بوده است و از دانشجویان نخبه و برتر دانشگاه 1357بهابادی متولد 

 .کسب کرده است 1381از دانشکده برق دانشگاه تهران در سال  است. وی دکترای این رشته را

 نماینده تام االختیار تلویزیون در سینما عنوانبهمعرفی پورمحمدی 

آبادی برای آغاز تعامل سینما با رسانه ملی، در نهم آذر محقق شد و حجت اهلل ایوبی معاون وعده نوش

ما سازمان صدا وسی رئیسایی به دیدار محمد سرافراز سازمان سینم رئیسوزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و 

 .رفت

داد مشاور نظارت سازمان سینمایی، علیرضادر این دیدار که ایوبی را محمد احسانی معاون ارزشیابی و 

ارشد و دبیر جشنواره فیلم فجر، محمدرضا جعفری جلوه مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، سید مصطفی 

، علی اصغر پورمحمدی معاون سیما کردندمیوری و مطالعات سینمایی همراهی ابطحی معاون توسعه فنا

 .نیز حضور داشت

نماینده تام االختیار خود در رابطه با تعامالت میان دو  عنوانبهاصغر پورمحمدی را سرافراز همچنین علی

 سازمان معرفی و بر تسریع روند این همکاری تاکید کرد.

 هاآنتبلیغاتی و منطقی کردن زمان پخش دستور ساماندهی درآمدهای 

 و ریزیبرنامهمعاون  عنوانبهوی همچنین در این روز، با حکمی مهدی مجتهد مدیر شبکه جهانی سحر را 

 .منابع مالی خود منصوب کرد

 زمانهمجدید، با دسته و پنجه نرم کردن دو تن از هنرمندان با بیماری  رئیسآغازین روزهای فعالیت 

رسانه ملی پس از اطالع از بستری شدن  رئیسمرتضی احمدی و انوشیروان ارجمند. در این میان  شده بود؛

روابط عمومی سازمان را مامور بررسی آخرین  مدیرکلهای تهران از بیمارستان دریکیانوشیروان ارجمند 

 .وضعیت درمانی ایشان کرد
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 شوندهای نمایش و تماشا ادغام میشبکه

آذر در جمع مدیران شبکه سه سیما اعالم کرد ادغام دو شبکه تماشا  9ی معاون سیما علی اصغر پورمحمد 

 .شودمیهای سیما انجام ریزی افزایش کیفیت در شبکهو نمایش در راستای برنامه

 

ه مورد های دیجیتال کوی با ادغام شبکه تماشا در شبکه نمایش فرصت حضور شبکه نسیم در گیرنده

ها در حال حاضر تنها در تهران قابل کشور است فراهم خواهد شد. این شبکه درخواست مردم سراسر

جم های جامدریافت هستند اما با توجه به درخواست بینندگان سیما در دیگر نقاط کشور در آینده شبکه

 .شودمیهای دیجیتال حذف و شبکه افق جایگزین دارند از گیرنده مرزیبرونکه مخاطب 

 های مجازیحذف معاونت رسانه

سازمان در امور فناوری و  رئیس مقامقائماشاره شد، انتصاب مهدی اخوان بهابادی  قبالًکه  طورهمان

نار های مجازی نیز کبه حذف معاونت توسعه و فناوری انجامید بلکه معاونت رسانه تنهانهنوین، های رسانه

 .گذاشته شد

 اندازی کمیته کودک در سیماراه

و سیما کماکان ادامه داشت و پورمحمدی نیز در  هااستانهای تغییرات عمده در معانتزمان  باگذشت

اماندهی س باهدفاندازی کمیته کودک در سیما بازدیدی از شبکه دو، از دستور کار معاونت سیما برای راه

انگر بیها خبر داد که این خبر هم های کودک در تلویزیون و تقسیم کار این حوزه بین شبکهبرنامه

 .ای در سازمان بوداتفاقات تازه

میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که البته همواره  872مبلغ  93بودجه سازمان صداوسیما در سال 

  .دانستقبلی صداوسیما این مبلغ را کمتر از نیاز سازمان می رئیساهلل ضرغامی سیدعزت
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 اجبار رسانه ملی به آنتن فروشی

هزار میلیارد تومان  3ای معادل حداقل به بودجه رغم نیاز سازمان صداوسیماگفت: علی سید تقی سهرابی 

رو، بودجه این سازمان در مقایسه با سال گذشته تغییر محسوسی نداشته و دولت، رسانه در سال مالی پیش

باشد  میلیارد تومان درآمدزایی داشته 1200ملی را موظف کرده است از طریق پخش آگهی بازرگانی، 

میلیارد تومانی هم ناراضی هستند  890است که مردم از پخش همین مقدار آگهی برای درآمد  در حالیاین 

 .و رسانه ملی نیز مجبور به آنتن فروشی خواهد شد

میلیارد تومانی سازمان صدا وسیما  932مدیرکل روابط عمومی رسانه ملی با اشاره به سهم دولت از بودجه 

درصدی بودجه امسال رسانه ملی به نسبت سال گذشته  6تصریح کرد: رشد حدود  94الدر الیحه بودجه س

برخالف  .بینی شده استدرصد رشد پیش 14در حالی است که در بودجه امسال حقوق کارکنان دولت با 

نشده است. درصورت  سیما برگزاروای برای بررسی بودجه سازمان صدارویه دولت امسال هیچ جلسه

دا دهد، سازمان صعتبار ابالغی که حتی کفاف حقوق و مزایای کارکنان رسانه ملی را هم نمیتصویب ا

های رادیویی نخواهد بود آنگونه که باید به تعهدات خود مبنی برتولید محتوا و نگهداری شبکه وسیما قادر

 عمل کند. المللیبینو تلویزیونی محلی، ملی و 

 های زندهتولیدی شدن برنامه

 کهدرحالیها، رویکردی بود که سرافراز در ادامه مدیریت خود مدنظر قرار داد و یش نظارت بر برنامهافزا

های هتر از برنامنهای زنده تلویزیون که طبیعا ارزا، برنامهشدمیها طی همه روال مبنی بر کم کردن هزینه

 یکی یکی حذف یا ضبطی شدند.  تولیدی هستند

 پنجگانه صداوسیمای استانیمعرفی مدیران کل مناطق 

اند که مراکز مازندران، خراسان رضوی، خراسان استانی به پنج منطقه تقسیم شده صداوسیمایمراکز 

 .شمالی، خراسان جنوبی، گلستان و گیالن جزو منطقه یک قرار دارند
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ه جان در منطقهمچنین مراکز آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، مهاباد، همدان و زن

، مراکز خوزستان، آبادان، 3دو، مراکز کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کیش زیرمجموعه منطقه 

بوشهر، لرستان، ایالم، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری در منطقه چهار و مراکز قم، اصفهان، 

 .قرار دارند 5ه منطق زیرمجموعهمرکزی، یزد، سمنان، قزوین و البرز نیز در 

 حفظ و نگهداری بزرگترین میراث دیداری و شنیداری کشور

ب منصو« آرشیوها مدیرکل»رسانه ملی طی حکمی سعید انبارلویی را به سمت  رئیسدر روزهای بعد 

 .کرد

ساماندهی، حفظ و نگهداری بزرگترین میراث دیداری و شنیداری کشور، ایجاد سازوکارهای الزم برای 

آرشیوی،  نظیر، فاخر و کمیابسازان رادیویی و تلویزیونی به منابع بین به دسترسی برنامهسرعت بخشید

سازمانی، کنندگان درون و برونتوجه به روزآمدی و بازیابی منابع موجود، پاسخگویی به هنگام به مراجعه

های تکنولوژی مندی ازهای سازمان در سراسر کشور، بهرهبا مجموعه آرشیو مؤثرهماهنگی و ارتباط 

تجو افزار الزم که قابلیت جسمای در ارائه خدمات، تبدیل منابع آنالوگ به دیجیتال و تهیه نرنوین رسانه

 برای همه منابع سازمان را فراهم کند از عمده انتظارات سرافراز از انبارلویی بود.

 انتصاب جدید 11انقالب در تلویزیون با 

زه سیما نیز به اندازه بسیار زیادی به پاسخ خود نزدیک شدند و ناگهان بی جواب در حو سؤاالتسرانجام 

مدیر تلویزیون  11انتصاب جدید در تلویزیون منتشر شد و  11آذر خبر مفصلی شامل  25در صبحگاه 

تصاب در سمت جدید، نخستین نبعداز ا هاآنجای خود را با دیگران عوض کردند. مدیرانی که اغلب 

 .ها را با مهر تجربه کردندانهگفتگوی خود با رس
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 ک ملی و عمومیی شبکه

 اجتماعی 2شبکه 

 شبکه سه؛ تخصصی برای ورزش، مسابقات و سرگرمی

 های علمی، فرهنگی و هنریهای شبکه چهار با برنامهادامه فعالیت

 شبکه پنج سراسری با رویکرد اقتصادی

ها به شکل صد در صدی است و آنطور که ترین موضوع درباره این شبکه تغییر اهداف و ویژگیاصلی

تانی تهران شناخته شبکه اس عنوانبهدر خبری منتشر کردیم، پنجمین شبکه اصلی تلویزیون دیگر  ازاینپیش

اقتصادی خواهد بود. ضمن اینکه این شبکه دیگر تنها در تهران  ی درزمینهو شبکه تخصصی  شودنمی

های شبکه پنج از این پس اقتصادی محوریت فعالیت.شودمیدیل قابل دریافت نیست و به یک شبکه ملی تب

 خواهد بود. 

 شونداستانی می ها دوباره دارای شبکهتهرانی

ها نیز وجود دارد. این خبر در مراسم تودیع و معارفه ای خاص تهرانیشبکه تأسیسبا این تغییرات احتمال 

 .شد تأییدسیما  مقامقائممدیران نیز توسط 

 نی مدیر باتجربه با یک مدیر جوان و پرانرژیجایگزی

 ترینهممشـورای سیاستگذاری سالمت رسانه ملی معرفی شد. یکی دیگر از  رئیس عنوانبهقاسمی نیز 

یکی  عنوانهبدر شبکه مستند  پور حسینهای اخیر تلویزیون جایگزینی یک مدیر جوان با رضا دگرگونی

 .ستترین مدیران تلویزیونی ااز باسابقه
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امیر تاجیک نیز در گفتگو با مهر تأکید کرد قرار نیست کسی در دوران مدیریت او از شبکه مستند 

حذف شود و ضمن اینکه جای مستندهای اجتماعی در این شبکه خالی است، نیاز به ساخت مستندهای 

 .شودمینهی از منکر نیز احساس 

 شودمیپویا شبکه تخصصی کودک 

 انمایی صبا و شبکه پویاتفکیک مدیریت مرکز پوی

با و هم مرکز پویانمایی ص عنوانبهرغم اینکه ساری هم نکته قابل توجه در این انتصابات، این بود که علی

شد حضور داشت، در انتصابات جدید مدیریت شبکه  تأسیسن مرکز ایمجموعهشبکه پویا که بعدها زیر

 .مدیر صبا معرفی شد عنوانهبو مرتضی شمسی  پویا و مرکز پویانمایی صبا مجزا شد

 سراسری شدن شبکه افق و نسیم

 معضل مدیریت جدید و اعتراض اصناف حتی پیش از پخش سریال!

های پیرامون رسانه ملی آغاز شد و در با پایان نخستین ماه حضور سرافراز در سازمان، بروز برخی حاشیه

ای به معاون سیمای رسانه ملی، خواستار نامه کل سازمان نظام پزشکی ایران، در رئیس، 1393دی  1دوشنبه 

 .های طنز شدجلوگیری از خدشه دار شدن جایگاه جامعه پزشکی در پخش برنامه

نز در های طخواستار دقت نظر بیشتر در ساخت برنامه به علی اصغر پورمحمدی، ایعلیرضا زالی طی نامه

د و نگرش مردم به جامعه پزشکی خدشه دار قسمتی شد تا اعتما 90مورد جامعه پزشکی به ویژه سریال 

 نشود.
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مدیری از  آقایتقویت کرد:  نوعیبهنیز این موضوع را « اتاق عمل»اظهارات وزیر بهداشت درباره 

نشاند و مردم در این روزها نیاز به هنرمندان توانمند کشور است و خوشحالم که لبخند را بر لب مردم می

 .اما اینکه دیوار جامعه پزشکی کوتاه است، مورد سؤال ما است؛ خندیدن و خوشحال بودن دارند

 سپاری و غنی سازی مشاغل سازمانتأکید بر برون

رسانه ملی طی حکمی علی اصغر جعفری را به سمت معاون سرمایه انسانی سازمان  رئیسدی  10چهارشنبه 

 صداوسیما منصوب کرد.

ظیم نیروهای جوان، مومن، مستعد، دانش آموخته و جوان گرایی و جانشین پروری با استفاده از خیل ع

بط با های غیر مرتگری از فعالیتتراز اول کشور، برون سپاری وظایف فرعی محوله از طریق رفع تصدی

نیروی انسانی، ترسیم چارچوب برنامه عمل سازمان  غیرضروریاصلی سازمان و ممانعت از جذب  مأموریت

خش سرمایه انسانی، غنی سازی مشاغل سازمان با حرکت از مشاغل سازی رسانه ملی در بچابک باهدف

ساده و محدود به مشاغل چند الیه و چند وجهی به منظور کاستن از کمیت نیروی انسانی و افزودن بر 

 ریزیامهبرنای که امکان نگاه جامع و ، وحدت رویه در حوزه سرمایه انسانی به گونههاآنچگالی و کیفیت 

ود و مندی فراهم شهای ارتقاء، تحول و انگیزهگزینش نیروی انسانی و ایجاد مکانیزم سیستماتیک در

 وارههمناای که کارکنان سازمهای یادگیرنده جهانی به گونهارتقاء سطح رسانه ملی تا سطح سازمان

موارد مطرح شده در حکم  ترینمهم ازجملهو تخصصی مشاغل خود باشند  یحرفه اپاسخگوی نیازهای 

 .جعفری بود

 ها به معاونت سرمایه انسانیو پژوهش و سپردن ماموریت آموزشحذف معاونت 

 های سرافراز برای معاون خبرماموریت

، روزآمد و جامع متناسب با نیاز و مصلحت آحاد توجه و اتمام به تولید و توزیع اطالعات و اخبار درست

ر و محتوای خبر با افزایش سرعت، دقت و گرایی و نوآوری در ساختا هایحرفجامعه، روزآمدی، 
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مرجع در  رسانه عنوانبهصحت در تولید و انعکاس اخبار، افزایش کمی و کیفی ضریب نفوذ رسانه ملی 

سازی فکری و سیاسی در راستای بصیرت افزایی و آگاهی بخشی میان آحاد ملت و نخبگان جامعه، جریان

های دینی و انقالبی توام با بی طرفی و پرهیز یت اصول و ارزشعمومی، صیانت از اعتبار رسانه ملی با رعا

 و تربیت آموزشچابک سازی،  ازجملهاز جانبداری از جریانی خاص، توجه ویژه به سرمایه انسانی حوزه 

نیروی انسانی متخصص و چند وجهی، تحکیم و ارتقاء نقش رسانه ملی در بسیج عمومی و هدایت آحاد 

کالن نظام، انعکاس خبری و مناسب خدمات نظام و عملکرد قوای سه  هایسیاستملت به منظور پیشبرد 

های مختلف، افزایش و ارتقاء سطح هم افزایی میان گانه، نهادهای انقالبی و الگوی موفق در عرصه

(  ...و  هااستانهای مختلف حوزه )باشگاه خبرنگاران جوان، واحد مرکزی خبر، اطالعات و اخبار بخش

ور ممانعت از همپوشانی و موازی کاری و کسب جایگاه خبرگزاری تراز اول کشور و اهتمام ویژه به منظ

به خبرنگاران آزاد و شهروند/ خبرنگار در داخل و خارج کشور در راستای توسعه عرصه تولید و گسترش 

 های سرافراز برای جبلی است.ماموریت ازجملهکسب خبر 

با صدور حکمی رضا خاشعی را به سمت ریاست مرکز نظارت  سیماسازمان صداو رئیسدی  16شنبه سه

 .و ارزیابی این سازمان منصوب کرد

وقع به م هایگزارش ارائههای صداوسیما پس از پخش و رصد دایمی و نظارت ارزیابی مستمر تمام برنامه 

، مومن، هد، متخصصو متناسب با سطح اهمیت و اولویت موضوع، اهتمام ویژه به تربیت نیروی انسانی متع

و رصد و پایش « نظارت و ارزیابی محتوا و پیام برنامه»های ها و فناوریمسلط و مسلح به آخرین روش

ها و تاثیرات فرهنگی، اجتماعی، های القایی دشمن، ارزیابی دقیقِ اهداف، برنامهمحیط و اطالع از پیام

موارد مهم  ازجمله هاآنریزی تولید گذاری و برنامهها با سیاستو مذهبی این برنامه سیاسی، امنیتی، قومی

 حکم او است.

 دریافت شبکه جام جم فقط از ماهواره
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ها تلویزیون رخ داد و اعالم شد با توجه به تغییرات جدید در دی نیز یک حذف در شبکه 25پنجشنبه 

های خود ژانویه برنامه 17مصادف با  ماهدی 27جم، این شبکه از های شبکه جهانی جامجدول پخش برنامه

 .را روی کانال یک برای مخاطبان مقیم هر سه قاره پخش خواهد کرد

های دیجیتال ، از فرستندهکردمیبرنامه پخش  مرزیبرونجم که برای مخاطبان پیشتر نیز شبکه جهانی جام

 .حذف شد و اکنون تنها از طریق ماهواره قابل دسترسی است

 بکه چهارحذف گروه فیلم و نمایش ش

دی خبردار شدیم شبکه چهار سیما دیگر گروه فیلم و نمایش نخواهد داشت و علیرضا اسحاقی  28یکشنبه 

 .شودمیبازنشست  زودیبهمدیر فعلی این گروه نیز 

دی نیز توافق  29در جلسه همکاری شبکه مستند و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی در دوشنبه 

 .اندازی شودند ایران راهشد آرشیو ملی سینمای مست

 هااستانتغییر مدیران مراکز 

 مدیر جدید برای دفتر موسیقی و سرود

اتفاق مهم دیگر این روز مربوط به حکم محمد سرافراز برای محمدباقر معلم بود که به سمت مدیر دفتر 

 منصوب شد. موسیقی و سرود سازمان صداوسیما

 94اجرایی شدن تغییرات سیما از نوروز 

ر ک سیما به کاخ جشنواره دیشبکهر بحبوحه برگزاری جشنواره فیلم فجر، محمد احسانی مدیر جدید د

 .های برج میالد آمد و درباره تحوالت در این شبکه توضیح دادمرکز همایش
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های سیما توضیح داد: خیر، چنین چیزی نیست و معارف از شبکه هایگروهک درباره حذف یشبکهمدیر 

 عنوانهبک یشبکهمطرح شده است و  بحث چابک سازی در سازمان صداوسیما فعالً شودمینگروهی حذف 

ابق های سموضوعی خود را خواهد داشت. منتهی با تقسیم کار جدیدی فعالیت هایگروهشبکه ملی تمام 

 ها نیزدهیم. اسامی برخی گروهها را کاهش و سرعت را افزایشمیرا انجام خواهیم داد اما هزینه

 .کندتغییرمی

 قرارداد صداوسیما با آلمان

مشترک با آلمان و قرارداد بستن با بازار  آثارالملل سیما از ساخت بهمن نیز مدیر رسانه بین 21شنبه سه

فیلم برلین برای ساخت مستندی با موضوع یوزپلنگ ایرانی و همچنین عرضه تولیدات سازمان صداوسیما 

 .در بازار جهانی فیلم خبر داد

در این روز همچنین در آخرین ساعات برگزاری جشنواره فیلم فجر، محمد سرافراز به کاخ جشنواره آمد 

 را در کنار سینماگران تماشا کرد.« مبارک»و فیلم 

 معرفی مدیرکل جدید روابط عمومی رسانه ملی

ه ریاست سازمان حوز رئیسها رخ داد و بهمن اتفاق مهمی به ویژه در عرصه تعامل با رسانه 26یکشنبه 

 .در حکمی داوود نعمتی انارکی را به سمت مدیرکل روابط عمومی رسانه ملی منصوب کرد صداوسیما

 گالیه سرافراز از کمبود بودجه در محضر آیات عظام

ایران در سفر به قم پس  سازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی رئیسجمعه اول اسفند نیز محمد سرافراز 

حضرت فاطمه معصومه )س( با حضرات آیات مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی،  از زیارت حرم مطهر

جامعه  رئیسجوادی آملی، نوری همدانی و همچنین تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه )س(، 

 های علمیه و دبیر شورای عالیمدرسان حوزه علمیه، مدیرحوزه
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 .حوزه دیدار و گفتگو کرد 

 تصریح کرد: برای حفظ رسانیاطالعهای اجتماعی های مجازی و شبکهد شبکهسرافراز با اشاره به ایجا

 .ای مردم توجه به بودجه این سازمان ضروری استدر سبد رسانه جایگاه صداوسیما

در این روز همچنین پخش آزمایشی شبکه افق به پایان رسید و این شبکه پخش سراسری خود را آغاز 

 .کرد

روز گذشته،  100های گسترده و تحوالت فراوان صداوسیما در ر جابجاییبه گزارش مهر، نتیجه مرو

ر و با تها به تحوالت بسیار عظیمها و اجرایی شدن ماموریتگزارش مفصلی شد که عملی شدن این وعده

عمال اند اما با اتر منجر خواهد شد. چرا که تاکنون تنها اسامی و عناوین دچار تغییر شدهنتایج گسترده

اجرایی شود، شاهد  94ها ابالغ شده و گویا قرار است از تحویل سال تار جدیدی که به تازگی به شبکهساخ

 ها از دایره اعمال سلیقه و تغییر صرف برای اثباترسانه ملی متفاوتی خواهیم داشت که انشاهلل این تفاوت

 .فزوده شودهای قبلی بر نقاط قوت رسانه ملی ابودن، فراتر برود و با رفع شدن ضعف

 گزارش از مریم عرفانیان
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 (8)پیوست شماره 

 صداوسیماسه اتفاق مهم در آرشیو مرکزی سازمان 

 ساختمان و تجهیزات: -1

وضع قبلی شرایط استاندارد برای نگهداری نوارها و منابع آرشیوی را نداشت و بیشتر به یک انبار 

 ازنظرو  شدهیبازساززات آرشیو کامالً ، ساختمان و تجهیشدهانجام ریزیبرنامهشباهت داشت. با 

طراحی کارشناسی شده و اصالح شد. همچنین  هادربو  گردوغباررطوبت، دما، مراقبت در مقابل 

 خریداری شد. ...جدید نظیر اسکنر و  هایدستگاه

 تبدیل منابع: -2

ح رنگ اصال پائین بود، هاآناز قبل کار تبدیل منابع در حال انجام بود، اما دقت و کیفیت  -

 .شدمیانجام ن

( از  ...در دوره ما تمام تصاویر و منابع موجود ) اعم از نگاتیو، پزتیو، یوماتیک، بتاکم و  -

ه ( با حفظ منابع اصلی، از آنالوگ ب ونیزیوتلویراد اندازیراهآرشیو ) ابتدای  تأسیسبدو 

یل، اصالح و ضمن تبد شدهلیتبد 4K( با فرمت  STORAGEو  LTOدیجیتال ) نوارهای 

رنگ نیز انجام شد. در این مرحله با خرید اسکنرهای پیشرفته، دقت تبدیل منابع نسبت به 

 پیدا کرد. توجهیقابلقبل، افزایش 

 ی:افزارنرم -3

من وجود نداشت، ض هاآندر آرشیو، سامانه اینترنتی برای لیست نوارها و نحوه دسترسی به  -

 وجود دارد. هااستانران و مراکز آرشیو پراکنده در ته 64اینکه در سازمان 

 زجبهاطالعات تمام منابع سازمان )  جیتدربهو  شد ( طراحی افزارنرمسامانه اینترنتی )  -

در  ییافزاهمو باعث ایجاد  واردشدهمعاونت خبر که همکاری نکرد (، در این سامانه 

 سازمان شد.

بینی باز صورتبهآرشیو، برای حفظ منابع آرشیوی سازمان، دسترسی متقاضیان منابع  -

 پائین مهیا شد. باکیفیت
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حوه ن نامهنیآئنحوه دسترسی افراد به منابع آرشیو تنظیم و ابالغ شد. در این  نامهنیآئ -

غیرقابل پخش و نوارهای محرمانه  هایبرنامهدسترسی به منابع آرشیو قبل از انقالب، 

 مشخص شد.

 رها به سامانه نیز انجام شد.تبدیل منابع، ورود اطالعات نوابا  زمانهم -

 (، با حفظ منابع قبلی انجام شد. 4Kتبدیل منابع به دیجیتال )  -

تعداد (، حرکت به  لحاظ بهمحتوا ( و نامحدود )  ازنظراز یک آرشیو با منابع نامشخص )  -

 محتوا و کمیت ( آغاز شد. ازنظرسمت یک آرشیو مشخص ) 
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 (9)پیوست شماره 

 بسمه تعالی

 / مالی / اداری ریزیبرنامههم اقدامات و فعالیت های حوزه گزارش ا

 ساختار و تشکیالت -1

 هاآن، ادارات کل مستقل، واحدهای تابعه ریاست سازمان و مراکز استهامعاونت اصالح ساختار سازمانی

 هایبخشسازمان و کاهش ابعاد ساختار در  سازبرنامهتقویت و کارآمد سازی واحد های صف و  باهدف

 ایوظیفه ساختارهای اداری و "به عبارت دیگر تغییر رویکرد در طراحی تشکیالت از  ؛تادی و پشتیبانیس

و رعایت حداکثر ایجاز ساختاری ممکن، از طریق کاهش  " ساختارهای فرآیندی و تولید محور "به  "

مان پشتیبانی ساز ستادی و هایحوزهمرتبط با  هایپستمدیریتی ) عموماً  هایپستدرصدی  30قریب به 

 2103جایگاه مدیریتی و مشاورین،  2965( به نحوی که در این زمینه پس از اصالحات ساختاری از 

در کلیه سطوح ساختاری حذف  آنجایگاه  862جایگاه مدیریتی مورد بازآرائی واقع گردید و ابقاء شد و 

 گردید.

ت که در کلیه مراحل اصالح و بازآرائی اس آننکته حائز اهمیت در اصالحات ساختاری صورت پذیرفته 

و واحدهای مختلف سازمانی، فرض اصلی بر عدم حذف وظائف واحدها و جایگاه  هاحوزهساختار سازمانی 

واحدهای حذف  مأموریتهای ساختاری بوده و لذا در طی مراحل طراحی ساختارهای جدید، وظائف و 

 ام و ابقاء شد.شده در نزدیک ترین جایگاه های ساختاری جدید ادغ

نابع مالی، و م ریزیبرنامهبا حضور معاونین  کمیته ساماندهی نیروی انسانیدر راستای تحقق اقدامات فوق، 

 ، بودجه و طراحی ساختار و تشکیالتریزیبرنامهسرمایه انسانی، رئیس حوزه ریاست، مدیران کل حقوقی، 

 یت تغییرات سازمانی ایجاد گردید.هزار نیروی غیررسمی و نیز مدیر 10به منظور ساماندهی 

ح و اصالدر مرحله دوم اصالحات تشکیالتی سازمان و به منظور تکمیل مرحله اصالح ساختار سازمانی، 

مختلف بالفاصله در دستور کار قرار گرفت. توضیح آنکه کاهش  هایحوزه بازآرائی الگوی نیروی انسانی

که درچابک و متناسب سازی ساختار سازمانی دارد، اما به سزائی  تأثیرجایگاه های مدیریتی علی رغم 

بر تقلیل ابعاد سازمان، زمانی ظهور و بروز می نماید که کاهش و متناسب سازی جایگاه  آنواقعی  تأثیر
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ه مشاغل مورد نیاز هر جایگاه مدیریتی تقویت و پشتیبانی درمجموعمدیریتی با ایجاد کاهش و تناسب 

تی مدیری هایپسترای چابک و متناسب سازی اندازه و ابعاد سازمان، کاهش به عبارت دیگر ب ؛شودمی

ن( بالاستفاده نیروی انسانی سازما هایظرفیتشرط الزم و کاهش نیروی انسانی مورد نیاز ) با استفاده از 

و واحدهای مختلف  هاحوزه. در این زمینه الگوی نیروی انسانی همه شودمیمحسوب  آنشرط کافی 

گذشته کمتر  هایسالدر تهران و مراکز مورد بازنگری و بازآرائی واقع گردید. امری که در  سازمان

به بخش  بخش صورتبهغالباً  ازاینپیشاتفاق افتاده بود، چرا که اصالحات الگوی نیروی انسانی سازمان 

 ورتصبهسازمان . عالوه بر ویژگی بازنگری جامع در جداول احتیاجات نیروی انسانی رسیدمیبه انجام 

فکیک ت آنیکباره، طراحی الگوی نیروی انسانی در این مرحله دارای یک ویژگی عمده دیگر نیز بود و 

سازمان بود. مزایای متعددی بر این جداسازی  غیررسمیو جداسازی الگوی نیروی انسانی رسمی از الگوی 

ا مورد مجز صورتبه گاههیچ ازاینپیشو به تقویم در آوردن نیروهای غیررسمی سازمان مترتب است که 

رین ه شده بود. اصلی تدیدمیترکیبی با نیروهای رس صورتبهارزیابی و طراحی واقع نشده بود، بلکه 

است که تفکیک و جداسازی الگوی نیروی غیررسمی، گام اول از به سامان  آنمزیت این روش شاید 

، حق الزحمه ایبرنامه، ایپروژهعناوین مختلف  تحت ازاینپیشکه  در آوردن این نوع از نیروها است

. حاصل این بازنگری جامع در شدمیبکار گرفته  هاحوزهخارج از چارچوب و تحت اختیار  و ؛...ای و 

 غیررسمیدرصدی در سرجمع الگوی نیروی رسمی و  28الگوی نیروی انسانی سازمان، کاهش حدود 

نفری سازمان در تهران و مراکز به  44000ی و غیررسمی سازمان بود. به نحوی که مجموع الگوی رسم

 پست در عناوین رسمی و غیررسمی ) خرید خدمات شرکتی ( کاهش یافت. 33000مجموع رقم 

است، چرا  اصالح و به روز آمدی رویه های کاریمرحله سوم اصالح عمومی تشکیالت سازمان، مرحله 

توام با کاهش ابعاد نیروی انسانی سازمان و با فرض که چابک سازی و متناسب سازی ساختار سازمانی 

عدم کاهش و حذف وظائف، تنها از طریق اصالح و بهبود شیوه های کاری و از این طریق ارتقاء کارایی 

نیروی انسانی سازمان انجام شدنی است. بر این اساس بازنگری و اصالح قوانین و مقررات سازمان ) آئین 

آئین  27که در این زمینه بیش از  ( در دستور کار قرار گرفت ...دستورالعمل ها و ، هانامه، نظام هانامه

درصد از این حجم کار نتیجه داد و  60که بیش از  نامه، نظام نامه و دستورالعمل مورد اصالح قرار گرفت
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رخنامه ن "، "یمشارکت هایبرنامهآیین نامه  "عبارتند از:  هاآنبه اصالح نهائی مصوب، منجر شد. برخی از 

 ."آیین نامه کمیته های تخصصی "و  "خدمات آرشیو 

طراحی نظام یکی از موارد اصالحی که در دوره اخیر مورد تأکید مدیریت ارشد سازمان واقع شده بود، 

کاهش فاصله بین مرجع تصمیم ساز، تصمیم گیر و سیاستگذار عالی محتوائی  باهدف کالن مدیریت پیام

از شوراهای سیاستگذار محتوائی به همراه شبکه  ایمجموعهمی باشد. بدین منظور  زیسابرنامهو مرجع 

شامل شورای عالی سیاستگذاری ) در سطح ریاست سازمان و ایجاد دبیرخانه تخصصی این  آنارتباطات 

 ی صف و برنامه ریز و ایجاد دبیرخانه های مربوطههامعاونتشورا ( و شوراهای ده گانه تخصصی در سطح 

ذیل هر یک از این شوراهای تخصصی، به منظور انجام امور کارشناسی تخصصی و پشتیبانی مربوطه مورد 

 نیز تدوین و مصوب شد. آنطراحی واقع شد و دستورالعمل اجرایی 

 مدیریتی: هایپستجدول کاهش 

 

 

 

 پست مشاور ) که 105پست مدیریتی و  693با انجام اصالحات ساختاری سازمان، مجموعا  •

 هایپستدرصد کاهش در تعداد  27دارای رده مدیریتی بوده اند ( حذف شده است. ) مجموعا 

 مدیریتی و مشاوره ای (
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درصد  61مدیریتی و مشاوره ای سازمان،  هایپستاز مجموع این میزان درصد کاهش در  •

کاهش  درصد 13تولیدی و  هایحوزهدرصد کاهش در  26ستادی و پشتیبانی،  هایحوزهکاهش در 

 در حوزه مشاورین واحدهای مختلف سازمان بوده است.

 
 

 

 امور مالی: -2

 برقراری انضباط مالی دقیق تر و بازنگری آئین نامه مالی سازمان -

سال به منظور فراهم نمودن بستر الزم  20مالی جدید سازمان پس از  افزارنرم اندازیراه -

ن هیچگونه وقفه ای در فعالیت های برای ارائه گزارشات مالی به روز و مورد نیاز، بدو

 واحد و مراکز مالی در سطح سازمان 90جاری در 

سازمان امور مالیاتی و تسویه حساب  با هماهنگیاجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده  -

 94و  93 هایسالمالیاتی برای 

صلی که بدون توقف فعالیت های ا میلیون دالر 17به میزان  94صرفه جویی ارزی در سال  -

 م پذیرفته است.ازآنجاو مورد نی

 اجتناب سازمان غیرقابلمدیریت نقدینگی با اولویت در پرداخت های ضروری و  -

پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان سازمان بدون وقفه و تأخیر، علیرغم  -

افزایش حقوق کارکنان و بازنشسته ها که در زمان  دولت و علیرغم هایکمککاهش 

 در بودجه جاری افزایش یافته بود و سهم حقوق و مزایا شدهانجامقبلی سازمان  مدیریت

 غیرضروری هایهزینهنظارت و کنترل بر صرفه جویی و کاهش  -

دیوان محاسبات عمومی کشور  ازجملهپاسخگویی به واحد های نظارتی خارج از سازمان  -

 و سازمان بازرسی کل کشور

 میلیارد تومان 14سازمان به میران  87رفع تعرض از پرونده مالیاتی سال  -

 ایاجارهصرفه جویی از طریق حذف بهای ساختمانهای  -
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 افزایش منطقی درآمدهای سازمان -

 واقعی و شفاف کردن درآمدهای سازمان -

 قرارداد با فدراسیون فوتبال ) سهم خواهی برای پخش مسابقات فوتبال از رسانه ملی ( -

حقوق کارکنان رسمی و حق الزحمه ای با پرداخت  برقراری ارتباط منطقی میان پرداخت -

تا بتدریج نظام پرداخت ها، عادالنه، منطقی، شفاف و کارآمد  سازیبرنامهبرآورد برای 

 دریافت حقوق، کار انجام دهد (. به خاطرشود ) یعنی نیروی انسانی 

 

 

 حوزه نیروی انسانی -3

 جلوگیری از جذب بی ضابطه و نیروی انسانی ناکارآمد -

 و مراکز سازمان هاحوزهاحی و تصویب الگوی نیروی انسانی مناسب برای همه طر -

 هاآنبرای تعیین تکلیف  هاآنو مراکز است هاحوزهساماندهی نیروهای موجود در تمام  -

 مدیران، از نیروهای درون سازمان کارگیریبهاصرار بر  -

-  

 

 بودجه ریزی -4

ای درآمد مشارکت ها و تسویه بدهی طراحی نظام بودجه نویسی جدید و تخصیص ها برمبن -

 های قبلی

با رویکرد علمی و عملیاتی با  94سال  وبودجهبرنامهتنظیم و تدوین بخشنامه و ابالغیه  -

 سال، نهایی و ابالغ شد. ماهفروردینکه برای اولین بار در  هاحوزهمشارکت و تعامل همه 

درآمدی سازمان، بودجه بدون  ، مبتنی بر واقعیات و وضعیت منابع94برنامه بودجه سال  -

تا امکان تخصیص کامل به  کسری و بر اساس بودجه مصوب مجلس و دولت بسته شد

همه  حالدرعینشکل گیرد.  آنبر اساس  هاحوزه ریزیبرنامهفراهم شده و امکان  هاحوزه

 ) اعم هاآناز داشته های خود و صرفه جویی و بهره وری  برداریبهرهمکلف به  هاحوزه
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از نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات و منابع ( شدند و مقرر شد با کاستن از کمیت تعهدات 

 و تولیدات، کیفی سازی فعالیت ها و تولیدات را در دستور کار قرار دهند.

به میزان برخورداری  هاحوزهاجرای موظفی عوامل تولیدی و کاستن از سرفصل اعتبارات  -

 ابالغی این سال است. وبودجهبرنامهبارز  هاییویژگکه از  از نیروی انسانی

کمک "از محل اعتبارات مصوب  1394تخصیص در سال  % 100مستمر،  هایپیگیریبا  -

درآمدهای آگهی های بازرگانی و  "تخصیص  % 104دریافت شد و همچنین  "دولت

 جذب شده است. "مشارکتی 

یزی انجام شد. این به روز رسانی به روز رسانی اطالعات پایه سازمان در سیستم بودجه ر -

شامل اطالعات پرسنلی ) اعم از کارکنان رسمی، شرکتی و حق الزحمه ای ( و سایر 

، اهفرستندهاطالعات ) اعم از استودیوها، ایستگاه ها، تجهیزات، ساختمان و تأسیسات، 

می  رماشین آالت و فضای سبز ( تا جزئی ترین مواردی که در تهیه و تدوین بودجه مؤث

 باشند.

مصرف بهینه نقدینگی و صدور تخصیص هدفمند با توجه به ساختار جدید سازمانی که  -

 موجب صرفه جویی در هزینه ها و تسویه بدهی سنواتی سازمان شده است.

و اهداف سازمان منطبق با بودجه عملیاتی و فرمهای مربوط به ثبت  هابرنامهتهیه و تنظیم  -

ودجه ریزی، مبتنی بر عملکرد در پایگاه اینترنتی سازمان اطالعات مذکور در سامانه ب

 کشور ریزیبرنامهمدیریت و 

یکپارچه نمودن بودجه جاری و بودجه تملک دارایی های سرمایه ای در جهت مدیریت  -

 صحیح اعتبارات جاری و عمرانی سازمان

 

 اداره کل امور کاال -5

 دالر 16.000.000به میزان  و صرفه جویی سالیانه ایماهوارهبازنگری قراردادهای  -

قرارداد جاری زودتر از موعد رسمی بدون پرداخت جریمه و تنها با استفاده از  24خاتمه  -

 تجربیات بازرگانی و مذاکره
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درصد و مبلغ  26از تعرفه  HDاصالح هزینه ترخیص یک دستگاه واحد سیار  -

یال ) صرفه جویی به ر 15.000.000.000درصد و مبلغ  4ریال به تعرفه  40.001.000.000

قانونی، تجربیات کارشناسی،  هایظرفیتریال ( با بهره گیری از  25.000.000.000میزان 

 مداوم هایپیگیریتوان مذاکراتی و 

به بعد و رفع تعهدات ارزی به  60فقره پروانه گمرکی باقی مانده از سال  82تعیین تکلیف  -

 دالر 30.000.000میزان 

فقره پروانه گمرکی به ارزش تقریبی  65ت سازمان بابت پیگیری جهت رفع تعهدا -

 دالر 50.000.000

 

 

 اداره کل بازرگانی -6

 ایجاد و درآمد مدیریت جدید روشهای اساس بر آگهی درآمد مقرارات و ضوابط تنظیم -

 را تلویزیونی رادیو هایشبکه رضایت که مشارکتی هایبرنامه آگهی با درآمد افزایی هم

 صدایی چند از جلوگیری موجب امر این و دنبال داشت به مشارکتی ایدرآمده افزایش با

 تولید عنوانبه تلویزونی و رادیو هایشبکه کردن درگیر و مشارکتی درآمدهای مبالغ در

 شد. درآمد بخش با محتوی کنندگان

تا پایان  که تومان میلیارد 2400 مبلغ به بازرگانی قراردادهای درخواست ثبت و پذیرش -

 30 قبل سال با مقایسه در گردید و قطعی میلیارد تومان از قراردادها 1400، مبلغ 94سال 

 صورت سال پایان برای نقدینگی تأمین تومان میلیارد357 داشت. همچنین رشد درصد

 پرداخت به نسبت توانست شد و سازمان درصدی 30 رشد شامل نیز رقم این گرفت که

 نماید. اقدام سال پایان دیون

 110 وصول ، با1395 سال آغاز در ها قرارداد مطالبات وصول در ثبات و نظم ایجاد -

 .شد سازمان های پرداخت برای تر دقیق ریزیبرنامه ایجاد ماه موجب هر در تومان میلیارد
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 اول نوع مجازی اپراتور امتیاز گرفتن با سازمان برای جدید درآمدی منابع آوردن فرآهم -

 ظرفیت این بستر ایجاد برای شرکت این با قرارداد عقد و شرکت ایرانسل با تفاهم و

 سازمان. بازنشستگی صندوق در درآمدی

 پراکندگی به توجه با سازمان در افزوده ارزش خدمات درآمد مقرارت و ضوابط تنظیم -

 منبع این از سازمان درآمد افزایش زمینه ایجاد و هاشبکه گرفته در صورت کارهای

 24 حدود در 1394 سال در افزوده محل ارزش از سازمان مددرآ کل بطوریکه درآمدی،

 اما ،یافت افزایش میلیارد تومان 200 حدود عددی به ظرفیت این و بود تومان میلیارد

 ظرفیت دادن با که شد واگذار نام توسکا به شرکتی به مزایده یک طی ظرفیت این متأسفانه

شرکت،  این به سمت ها USSD همانند بازرگانی مشتریان ارجاع و قاعده از خارج زمانی

 .شد تبدیل هزینه به تماما درآمدی ظرفیت این عمل در

 

 اداره کل پشتیبانی ) ترابری ( -7

قطعات و لوازم یدکی بمنظور  تأمینبازنگری در تعمیرگاه شهرک غزالی از طریق  -

از  اضافی ) جلوگیری از از اعزام خودرو به تعمیرگاههای خارج هایهزینهجلوگیری از 

 سازمان (

 اعاده خودروهای فرسوده به صندوق بازنشستگی -

ودرو تعیین نوع خ بر اساسخودرو به مدیران  قرار دادنتنظیم آئین نامه چگونگی در اختیار  -

نوع مسئولیت ) خودروهای در اختیار صندوق بازنشستگی اولویت اول فروش  بر اساس

 اقساط، به مدیران سازمان صورتبه، هاآن

ء جزبهقف هزینه تعمیرات و نگهداری خودرو به میزان ده میلیون ریال در سال ) تعیین س -

زان ، به میشدمیکیلومتر کارکرد پرداخت  صورتبهمعاونین ( و هزینه سوخت ماهانه که 

 هزار تومان ثابت ماهانه صدیک

 ها و واحدها ونقلحملاز خودروهای استیجاری در اختیار  %30تا  %25حذف  -

-  
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و اینترنت سازمان با قابلیت امکان دسترسی  سایتوبیستم جامع ترابری برروی اجرای س -

 واحدهای تهران و مراکز

 ساماندهی اتومبیلهای درحال خدمت به سازمان، به کمتر از نصف -
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 (10 شماره)پیوست 

 

 

 09:49 1394بهمن  17تاریخ : شنبه 

 گفتگوی جام جم با رئیس رسانه ملی 

یم رشد منفی بودجه سازمان صداوسیما به عنوان قرارگاه خط مقدم جنگ نرم کشور در متاسفانه باید بگو

های داده شده به مراجع عالی کشور به تعهداتش عمل رغم وعدهنشان داد که دولت به 95الیحه بودجه 

های های سازمان صداوسیما در رقابت با رسانهنکرده است. بدون شک این کاهش بودجه بر سیاست

مزد ها که بین حقوق و دستای تاثیر نامطلوبی دارد. از طرفی برخالف سایر دستگاهای و فرامنطقهمنطقه

شان تخصیص جداگانه وجود دارد در بودجه رسانه ملی حقوق و دستمزد های جاریکارکنان با هزینه

 .های جاری دیده شده استکارکنان در دل هزینه

طور صفر شدن بودجه ارزی رسانه ملی زمان صدا و سیما و همینکه کاهش بودجه عمرانی ساعالوه بر این

های فاخر مذهبی و تاریخی، در اختیار داشتن زند و تولید سریالهای سازمان لطمه میبه اهداف و سیاست

رو رسانی را با مشکل روبهتوسعه سیگنالو  HDهای های دیجیتال، شبکهماهواره مستقل، توسعه فرستنده

العاده جمهوری در تشریح علل افزایش فوقریزی ریاستابراین توجیه سازمان مدیریت و برنامهکند. بنمی

بودجه سایر نهادهای فرهنگی زیرمجموعه دولت در مقایسه با رشد منفی بودجه صدا و سیما غیرکارشناسی 

 .است

ه وزارت درصدی بودج 70های فرهنگی مانند افزایش حدود برخی افزایـش بودجـه سایر دستگاه

 دهند، نظر شما چیست؟ورزش وجوانان را به المپیک ریو نسبت می
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پخش هم هزینه زیادی درست است، اما پخش این رویداد ورزشی به عهده رسانه ملی است و خرید حق

طلبد. از طرفی در حالی که دولت برای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسالمی و خبرگان رهبری می

های سازمان صدا و سیما که وظیفه را در اختیار وزارت کشور قرار داده، به درخواستاعتبارات مناسبی 

رسانی انتخابات، تبیین، ترویج و تهییج این رویداد مهم را برعهده دارد وقعی ننهاده سنگین و حساس اطالع

، غیرملی رینگای، بخشیاست. به نظر من، رشد یک درصدی بودجه رسانه ملی ناشی از نگاه حزبی، سلیقه

 .و کامال غیرمنصفانه است که چنین نگاهی به صدا و سیما شایسته رویکرد ملی دولت نیست
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 (11)پیوست شماره 
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 (12)پیوست شماره 
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 (13)پیوست شماره 

  !اش با فشار جا زدمیلیاردی صداوسیما که برنده 1700جزئیات مزایده 

 

 سایت تابناک 1394اسفند  5 :تاریخ انتشار

مزایده سازمان صداوسیما در حالی با برنده شدن یک هولدینگ متشکل از چند موسسه خصوصی و دولتی 

ج از سازمان صداوسیما، باعث شد تا برنده این همراه شده بود که نقش آفرینی یک مقام ارشد مسئول خار

مزایده عقب نشینی کند و وابستگی سازمان صداوسیما به اعتبارات مصوب در بودجه کشور حفظ شود و 

 .مهار کرد نوعیبهبدین ترتیب بتوان رسانه ملی را 

 

ود که بخش اخیر دستش مقابل دولت دراز ب هایسال؛ سازمان صداوسیما که در «تابناک»به گزارش 

رآمد اش درصدد بشود، با تغییر رویکرد مالی تأمیناش از طریق قانون بودجه اعظمی از اعتبارات سالیانه

کند  نتأمیهایش را از این بخش اش، بتواند عمده هزینههای بازرگانیتا با واگذاری سالیانه امتیاز آگهی

ش بحران مالی که مسئوالن رسانه ملی انکار و استقبال نسبی در حوزه اقتصادی بیابد و بدین ترتیب از

 .کنند، عبور کندنمی

 

در دورانی که هنوز آگهی بازرگانی ابعاد امروزی را در رسانه ملی نیافته بود و مفتح مسئولیت اداره کل 

 هایاقدام به واگذاری آگهی باریککاال و معاون بازرگانی داخلی سیما را بر عهده داشت، این سازمان 

انی به یک کنسرسیوم کرده بود که برادران مشهور آقاگلیان یکی از سه ضلع این کنسرسیوم بودند بازرگ

های بازرگانی مشخص شد، مدیران اما پس از آنکه موفقیت و سود کالن این کنسرسیوم از آگهی

 شصداوسیما تصمیم گرفتند راساً به جذب آگهی بپردازد و پس از پایان قرارداد این سازمان با بخ

 .های این سازمان آغاز شدخصوصی، پذیرش آگهی مستقیم توسط زیرمجموعه

https://www.tabnak.ir/fa/news/570333/جزئیات-مزایده-1700-میلیاردی-صداوسیما-که-برندهاش-با-فشار-جا-زد
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صداوسیما با توجه تجربه شکست خورده جذب مستقیم آگهی، آگهی رسمی مزایده تازه را منتشر کرد 

های رادیویی و های بازرگانی شبکههای پذیرش و پخش آگهیکه بر اساس این آگهی همه زمان

ه، و محلی شامل آگهی مستقیم، زیرنویس، تقویم برنام هااستانفیلم، مراکز  ایشبکهتلویزیونی سراسری، 

 صورتبه 97تا آخر سال  95آرم آگهی، حک آرم و گزارش آگهی برای مدت سه سال از ابتدای سال 

 .نمودکامل و انحصاری به یک یا چند شرکت واگذار می

ده هایی را برای برنیارد تومانی هلدینگهای بخش خصوصی با سرمایه چندصد میلهرچند برخی شرکت

بزرگ بود که از توان بخش خصوصی حوزه تبلیغات  چنانآنشدن این قرارداد شکل دادند اما عدد قرارداد 

 هایی از بانکایران خارج شد و یک هولدینگ شبه دولتی برنده این مزایده شد؛ هولدینگی که مجموعه

 7000ان شنقش آفرین بودند و گفته شد که رقم پیشنهادی آنتوسعه و تعاون و چند شرکت دیگر در 

 .میلیارد تومان برای سه سال بوده است

فشار برخی مقامات که از استقالل مالی صداوسیما نگران بودند، منجر به عقب نشینی برندگان  حالبااین

 .بدین شکل مزایده باطل شد درنهایتمزایده و عدم انجام تعهدات ایشان شد و 

 

هایی سیاسی وجود داشته که اگر صداوسیما از بودجه عمومی های جدی نزد برخی چهرهراً نگرانیظاه

های سیاسی انه نسبت به حوزهکارمحافظههای متفاوتی و غیرنیاز شود، ممکن است موضع گیریکشور بی

 گیریکلشمنجر به رود و همین مسئله و اقتصای داشته باشد و ابزار حداقلیِ کنترل رسانه ملی از دست می

 .فشارهایی برای عقب نشینی هولدینگ شبه دولتی برنده مزایده از این بازی شده است

 

محمد سرافراز رئیس سازمان صداوسیما در جلسه شورای معاونان سازمان صداوسیما نیز بی پرده بر این 

ت: های بازرگانی گفگهیموضوع تاکید کرد و درباره فشارهای وارده بر سازمان صداوسیما برای مزایده آ

راهکارهای قانونی تصمیم به برگزاری مزایده و واگذاری آگهی  بر اساسسازمان برای افزایش درآمد و »

لیاتی بانک توسعه تعاون مانع عم ازجملههای بازرگانی گرفت ولی فشارهای بیرونی بر گروه برنده مزایده 

 سیاسی به این گروه فشار آوردند تا خود بعضاًونی و های غیرقانی که با توسل به راهطوربهشد،  آنشدن 
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را کنار بکشد و مزایده شکست بخورد. حتی وزارت رفاه و تعاون از بانک زیرمجموعه خود خواست تا 

 «.از مزایده کنار بکشد

 35مشاور اقتصادی رئیس صداوسیما در جمع معاونان رسانه ملی با اشاره به اینکه  همچنین سعید کاردار

 پاکت شان هاآناسناد خود را پس از اعالم مزایده خریداری کردند که فقط سه شرکت از میان  شرکت

دو شرکت باقیمانده شامل گروه بانک توسعه تعاون و شرکای بخش »را پس آوردند، یادآور شد: 

خصوصی برنده بودند. گروه دوم متشکل از سه شرکت بخش خصوصی بودند که پس از بازگشایی پاکت 

دی امسال با حضور نمایندگان قانونی مشخص شد که فقط مزایده  30الف و ب در روز چهارشنبه های 

 «.دو شرکت کننده دارد

یک روز بعد، بانک توسعه تعاون به بهانه حمایت از بخش »مشاور اقتصادی رئیس رسانه ملی افزود: 

است که بعد از  ن در حالیها انصراف داد، ایپس از بازگشایی پاکت همآن 44خصوصی و رعایت اصل 

بازگشایی همه پاکت ها و مشخص شدن شرکت کننده ها، اعالم انصراف، غیرقانونی بود و تنها چیزی 

 «.، تبانی شرکت کنندگان استشودمیکه به ذهن متبادر 

ها بازگشایی شد، در همین حال، سازمان صداوسیما با در روز شنبه نیز پاکت قیمت»کاردار ادامه داد: 

وجه به مستندات قانونی برنده مزایده را اعالم و به همه شرکت کنندگان اعالم و ابالغ کرد ولی با ت

در مهلت قانونی موفق به ارائه ضمانت نامه و  هاآنفشارهایی که به گروه برنده آوردند، باعث شدند تا 

قانونی  صورتبهتومانی میلیارد  100پیش پرداخت نشوند و بنابراین سازمان نسبت به ضبط ضمانت نامه 

 «.اقدام کرد

با این اوصاف مجموعه هولدینگ شبه دولتی که از این مزایده پا پس کشیده، در روزهای پایانی سال 

میلیارد تومان به سازمان صداوسیما که با بحران بودجه مواجه است، منابع مالی رسانده اما رسانه  100 عمالً

د تومانی بود که برنده مزایده قرار بود به این مجموعه پرداخت کند میلیار 1700ملی اکنون نیازمند همه 

 .ای در راه خواهد بودای تازهمزایده احتماالًو با این اوصاف 
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 (14)پیوست شماره 

 با رهبر معظم انقالب اسالمی دیدار رئیس و مدیران سازمان صداوسیما

در دیدار مسئوالن  20/7/94 دوشنبهروز  حصبدر حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 

جنگ نرمِ برنامه ریزی »و مدیران رسانه ملی و اعضا شورای نظارت بر صداوسیما با تبیین اهداف 

، تغییر باورهای مردم را مهمترین هدف این «شده،گسترده و همه جانبه نظامِ سلطه با جمهوری اسالمی

یزی دقیق رصر به فرد رسانه ملی در این کارزار جدی،برنامهجنگ پیچیده خواندند و با تأکید بر نقش منح

 .و عالمانه را برای تحقق وظایف رسانه ملی مورد تأکید قرار دادند

حضرت آیت اهلل خامنه ای در ابتدای سخنان خود به موضوع اهمیت رسانه ملی در نظام جمهوری اسالمی 

ه با کمک رسانه های نوپدید، بوجود آمده گفتند: ایران پرداختند و با اشاره به حرکت عظیم رسانه ای ک

رسانه ملی در صحنه چنین نبرد عجیب و عظیم و درگیری ناخواسته و ناگزیر قرار دارد که همان عرصه 

 .پیچیده و بسیار مهم جنگ نرم است

ین ا حضرت آیت اهلل خامنه ای، تالشهای رسانه ملی را قابل توجه دانستند و در عین حال افزودند: باید

تالشها را به عمق برد و اهداف مورد نظر را بدون تظاهر و درشت نمایی، در حد ظرفیت همه برنامه های 

 .صدا و سیما به صورت هنرمندانه ترویج کرد تا مخاطبان اقناع شوند و بپذیرند

ابی ی رهبر انقالب مهمترین کار برای تحقق مشهود اهداف رسانه ملی در قبال جنگ نرم دشمنان را، دست

به تحلیلی مبنایی، صحیح و واقع بینانه از شرایط داخلی، منطقه ای و جهانی جمهوری اسالمی خواندند و 

افزودند: این تحلیل، ذهنها و جهت گیریهای سطوح مختلف مدیریتی و بدنه سازمان را منسجم می کند و 

 .پایه همه فعالیتها قرار می گیرد

اغراق در تواناییها، توجه به مشکالت، تأثیرناپذیری از تبلیغات گمراه حضرت آیت اهلل خامنه ای، پرهیز از 

کننده بیگانگان، پرهیز از سطحی نگری، و توجه به ظرفیتهای بالفعل و بالقوه را در دستیابی به تحلیل 

مقایسه صحیح موقعیت کشور با دوران متناظر انقالبهای  :مبنایی در صدا و سیما مؤثر دانستند و افزودند

 .هم جهانی، می تواند به درک و اقع بینانه از شرایط کشور، کمک کندم
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رهبر انقالب که در تبیین ضرورت دست یابی به تحلیل مبنایی و جامع االطراف در صدا و سیما سخن می 

گفتند خاطرنشان کردند: در این چارچوب باید سیاه نمایی های بیگانگان را مد نظر داشت و متوجه بود 

تحقق اهداف جنگ نرم، ایران را به جهانیان و حتی به خود ایرانیان واژگونه معرفی می کنند  که آنها در

 .ضمن اینکه تصویر رسانه ای آنها از جهان نیز کامالً مغرضانه است

حضرت آیت اهلل خامنه ای به مسئوالن و مدیران رسانه ملی پیشنهاد کردند برای دستیابی به تحلیلی پایه 

دهه اخیر  4به مقایسه موقعیت جمهوری اسالمی با برخی کشورهای منطقه بپردازند که در و واقع بینانه 

 .زیر سایه آمریکا زندگی کرده اند

ایشان گفتند: این مقایسه نشان می دهد که تسلیم، چه نتایجی دارد و ایستادگی به چه خیرات و پیشرفتهایی 

 .منجر می شود

داری صدا و سیما از تحلیل مبنایی به عنوان پایه همه تولیدات رهبر انقالب پس از تشریح ضرورت برخور

و برنامه ها در تبیین دومین کار رسانه ملی برای پیگیری محسوس تر و هنرمندانه وظایف خود، تعریف 

 .و تدوین یک تفکر مبنایی و اصولی را ضروری خواندند

سئولیت آقای سرافراز به رسانه ابالغ شده حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به راهبردهایی که در آغاز م

تأکید کردند: همه این راهبردها باید دنبال و برای اجرای آنها برنامه ریزی دقیق و عالمانه شود که البته 

 .در برخی موارد کارهای خوبی شده است

سیما و حضرت آیت اهلل خامنه ای برنامه ریزی عالمانه و دقیق برای تحقق راهبردهای ابالغی صدا و 

 .راهبردی جمهوری اسالمی را از دیگر ضروریات حرکت رسانه ملی برشمردند

ایشان رسانه ملی را رسانه نظام و کشور و انقالب دانستند و تأکید کردند: صدا و سیما قرارگاه مقدم و 

 .تندسفعال مقابله با جنگ نرم است و مدیران و کارکنان رسانه ملی، سرداران و سربازان این جنگ نرم ه

رهبر انقالب اسالمی همچنین با تشکر از زحمات مدیران و کارکنان رسانه ملی بویژه آقای سرافراز رئیس 

سازمان صدا و سیما، ایشان را فردی پرکار، سخت کوش، با همت، منظم، ساده زیست و بدور از تشریفات 

صمیم گیری و خالق و و تجمالت، پاک دست، حساس در مورد بیت المال، شجاع، دارای جسارت در ت

مبتکر و نوآور دانستند و خاطرنشان کردند: این ویژگی ها بسیار با ارزش و مورد تحسین است که باید 

 .استمرار داشته باشند و برای سازمان صدا و سیما به عنوان یک سازمان فرا قوه ای الزم و ضروری است
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ازمان صداوسیما گزارشی از برنامه ها و پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، آقای سرافراز رئیس س

 .اقدامات این سازمان بیان کرد

رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به چالش ها و مشکالت رسانه ملی، گفت: اصالح ساختار اداری و 

همچنین اصالح آیین نامه ها و مقررات، فراهم کردن مقدمات راه اندازی رسانه تعاملی، برنامه ریزی برای 

ضور در محیط وب و شبکه های اجتماعی تلفن همراه، افزایش کیفیت تولیدات رسانه ملی از تقویت ح

 .جمله مهمترین فعالیتها و رویکردهای صدا و سیما است

وی افزود: پیگیری موضوعات راهبردی همچون گفتمان انقالب اسالمی، اقتصاد مقاومتی، سبک زندگی 

ترش فیلمنامه نویسی، بازطراحی و راه اندازی شبکه کودک، ایرانی اسالمی و رشد علمی، تاسیس مرکز گس

ایجاد گروه زیبایی شناسی و علوم شناختی، بکارگیری نیروهای جوان و مؤمن در مدیریت های مختلف، 

افزایش میزان مخاطبان رسانه ملی و افزایش اثرگذاری شبکه های العالم و پرس تی وی، راه اندازی 

و روزآمد شدن شبکه خبر، تاکید بر تحلیل و تفسیر رویدادها، راه اندازی  ایخبرگزاری صداوسیما و حرفه

کانال های آذری، کردی و اردو در حوزه برون مرزی، بازسازی منابع آرشیوی، توجه به موسیقی دینی و 

 آیینی و انقالبی و توجه به اعتماد و احساس امنیت مردم از دیگر برنامه ها و اقدامات رسانه ملی بوده

  .است
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 (15)پیوست شماره 
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 ( 16)پیوست شماره 

 

  1394بهمن  17تاریخ : شنبه 

 گفتگوی جام جم با رئیس رسانه ملی 

ها و علل عملیات روانی علیه رسانه ملی اعم از موضوعاتی نظیر آقای دکتر، به نظر شما ریشه

 ات مشابه چیست؟پراکنی مبنی بر اختالف با معاونان سازمان یا سایر موضوعشایعه

از آنجا که سازمان صداوسیما قرارگاه خط مقدم جنگ نرم است و از طرفی دشمنان نظام در داخل و خارج 

ای سعی در تاثیرگذاری بر افکار عمومی را دارند، بنابراین ضربه زدن با استفاده از ابزارهای مختلف رسانه

شود. یکی از علل عملیات روانی محسوب می های اصلی دشمنانملی و تخریب آن از اولویت به رسانه

علیه رسانه ملی به انتخابات وجایگاه تاثیرگذار و منحصر به فرد رسانه ملی در این رویداد مهم مربوط است 

رو با طراحی عملیات روانی و تخریب سازمان از این.برخی از تاثیرگذاری زیاد صداوسیما نگران هستند، 

 .اری آن را کاهش دهندکنند ضریب تاثیرگذسعی می

 کنند فضای منفی علیهپایه در مورد سازمان سعی میطراحان عملیات روانی با انتشار اخبار کذب و بی

رسانه ملی ایجاد کنند و اوضاع را به هم ریخته جلوه دهند. به نظر من، هدف نهایی طراحان عملیات روانی 

توانم به یب زدن به نظام هستند، به عنوان مثال میصرفا صداوسیما نیست بلکه در اصل آنها به دنبال آس

ای اشاره کنم، تفسیر من این است که طراحان عملیات روانی علیه رسانه ملی نظیر موضوع های زنجیرهقتل

کنند که البته ابعاد چندالیه آن بعدها روشن تری را دنبال میای در اصل اهداف بزرگهای زنجیرهقتل

، برخی افراد دخیل در عملیات روانی علیه رسانه ملی کسانی هستند که سابقه امنیتی شود. از سوی دیگرمی

لبته برند که ادارند و با دسترسی به اطالعات کار عملیات روانی خود را علیه سازمان صداوسیما پیش می

.های مسئول پیگیر قضیه تا شناسایی کامل آن هستندهای آنها شناسایی شده و دستگاهسرنخ
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 مروری برعکس های یادگاری

  



 های یادگاریوری بر عکسمر  روایت یک استعفا

 

 

 

 

 20قلهک با معدل  ولیعصر شاگرد اول دبستان  تقدیر از دانش آموزان
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 فرانسه  سفر به
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 سازمان  غرفه برون مرزی دررهبری ازبازدید مقام 

 

 هاشمی رفسنجانی پس از انتصاب حکم ریاست سازمان صدا و سیما در جلسه مجمع اولین دیدار با آقای

 تشخیص مصلحت نظام
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 های خارجی سازمان  اداره کل تأمین برنامه سایت مونیتورینگبازدید از

 

 1341از شاگردان امام خمینی )ره( در سال  ضل سرافرازحاج ابوالفپدرم روحانی اول از سمت راست مرحوم 

 قم –
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 به نام امیرعباس پسری من یاولین نوه

 

 اد.دکه حروف الفبا را با گریم و وسایل نمایشی آموزش می ه معلم کالس اولرزادخوانی برای مرحوم نیّفاتحه
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 کوهنوردی در ارتفاعات تهران

 

 نمای تهران از ارتفاعات دارآباد
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 آماده شدن برای گفتگو

 

وی تیمراسم سالگرد تاسیس شبکه پرس



  


