
  مصطفي پوركياني
عض�و هيئ�ت علم�ي دانش�گاه عالم�ه 
طباطبايي هرچند عملكرد شبكه هاي برون 
مرزي ايران همچون پ�رس تي وي، العالم، 
هيسپان، آي فيلم و... را در بعد بين المللي 
و نماي�ش چه�ره واقع�ي كش�ور مثب�ت 
ارزيابي كرد اما معتقد اس�ت اين شبكه ها 
تا رس�يدن به نقطه مطل�وب فاصله دارند. 
دكت��ر س��يدرضا نقيب الس��ادات چگونگي 
پرداختن به س��وژه هاي روز و حوادث دنيا را 
كه ارزش خبري دارند از داليل جايگزين شدن 
شبكه هاي خبري به جاي هم دانست و در اين 
باره گفت: يكي از داليل بايكوت خبري و ايست 
خبري، سياست هاي مديريتي خبرهاست كه 
در اينگونه مواقع رس��انه خبررسان به سرعت 
جايگزين رسانه هاي سكوت كننده مي شوند. 
براي مث��ال در حادثه 11 س��پتامبر در حالي 
كه شاهد ايست خبري بوديم تنها شبكه هاي 
خارجي كه خبررس��اني كردند به سرعت باال 
آمدند و پ��ر مخاطب ش��دند،بنابراين يكي از 
رازه��اي جذب مخاطب، س��نجش درس��ت 
خبر براي انتشار، انتقال به موقع و سريع آن و 
همچنين اطالع رساني صادقانه است كه بايد در 
دستور كار عوامل توليد شبكه هاي برون مرزي 

ايراني قرار گيرد. 
وي به ممانعت كشورهاي غربي براي انتقال 
برخي پيام ها و اخبار بين مردم آن جامعه بر 
اساس سياست هاي اتخاذي دولت ها پرداخت 
و براي آن جلوگيري از انتشار خبر جنگ دولت 
انگليس با يمن را مث��ال زد و در اين خصوص 
خاطرنش��ان كرد: كش��ورهاي غربي از اينكه 
هر خبري به دست مخاطبان عمومي برسد، 
ممانعت مي كنند. براي مثال تا چندي پيش 
مردم انگليس نمي دانس��تند كه دولتشان با 
يمن مي جنگد و اساساً در يمن جنگ است و با 
يك افشاگري، مردم در جريان اين موضوع قرار 

گرفتند؛ چراكه مجاري خبري را مي بندند. 
اين استاد دانشگاه عالمه طباطبايي ادامه داد: 
براي آنكه بتوانيم پيام صلح و دوستي، مودت 
و... اي��ران را به گوش جهانيان برس��انيم بايد 
با حمايت همه جانب��ه، تجهيز و تقويت مالي 
شبكه هاي برون مرزي ايران برد اين شبكه ها 
را افزايش دهيم و در اين ص��ورت مي توانيم 
يقين داشته باش��يم كه توانسته ايم پيام را به 

مخاطبانمان برسانيم. 
   خنثی سازی افكار منفي عليه ايران

نقيب الس��ادات در پاس��خ به پرسشي درباره 
ميزان موفقيت شبكه هاي برون مرزي ايران 
براي انتش��ار حقايق جهان پيرامون ميانمار، 
يمن، فلس��طين و... و اقناع خبري مخاطبان 
عن��وان كرد:ش��بكه هاي برون م��رزي ايران 
تا حدي توانس��ته اند موفق عم��ل كنند. اين 
در حالي اس��ت كه تمام اتفاق��ات و اخبار هم 
نبايد از طريق رسانه هاي برون مرزي منتشر 
شود چون ممكن اس��ت عليه خودمان از آنها 
استفاده شود و اين همان سياستي است كه در 
همه دنيا از آن استفاده مي شود و برخي اخبار 
داخلي توسط ش��بكه هاي بين المللي پخش 
نمي ش��ود.  وي افزود: اما بايد اين نكته را نيز 
مورد توجه قرار داد كه اگر خبري را ما منتشر 
نكنيم مخاطب سراغ شبكه اي ديگر و منابع 
خبري ديگر مي رود. در عين حال بايد به اين 
نكته هم اذعان كرد و مخاطبان نيز هوش��يار 
باشند كه همه اخباري كه از طريق شبكه هاي 
بين المللي پخش مي شود نيز مطلقاً خالص و 
عين واقعيت و تمام واقعيت نيست بلكه اين 
شبكه ها با اس��تفاده از تاكتيك هاي خبري، 

شخصيت سازي، سانس��ور، فساد، دستكاري 
ذهن و طراحي س��وژه، موضوعات را دنبال و 
تهيه مي كنند. اين اس��تاد دانشگاه ادامه داد: 
بنابر آنچه ذكر ش��د و تغيير نظ��ام خبري از 
سخت خبر به نرم خبر، بايد شبكه هاي برون 
مرزي ايراني با تبيين سياست هاي كشور به 
توليد محتوا و موضوعات روز ، جذب مخاطب 
و خنثي كردن افكار منفي عليه ايران بپردازند. 
موضوع سرمايه گذاري براي توسعه شبكه هاي 
برون مرزي اي��ران كه ع��ده اي ب��ا توجه به 
محدوديت هاي بودجه اي صدا و سيما، عده اي 
مخالف آن و عده اي نيز در راستاي شناساندن 
ايران به جهان و رقابت با شبكه هاي تلويزيوني 
دنيا در عصر ارتباطات موافق آن هستند، ديگر 
سؤال خبرنگار ما از دكتر نقيب السادات بود كه 
وي در اين خص��وص ضمن تأكيد بر ضرورت 
گسترش و كيفي كردن شبكه هاي برون مرزي 
ايراني گفت: وجود ش��بكه هاي برون مرزي 
نشان دهنده اقتدار كشور است و ما مي توانيم 
از طري��ق ش��بكه هاي خبري و رس��انه هاي 
ديپلماس��ي به عنوان حربه اي ب��راي نفوذ و 
تغيير در تفكر ايران هراسي استفاده كنيم و 
ضمن اطالع رس��اني و آگاهي رساني و تبليغ، 
نظارت بر جهان پيرامون، ب��ه معرفي ميراث 

فرهنگي و... بپردازيم، لذا سرمايه گذاري براي 
ايجاد، توس��عه و حمايت روزافزون از چنين 
شبكه هايي سرمايه گذاري معقول و منطقي 
است ضمن اينكه رسانه ها ابزار قدرتي دولت ها 

نيز به شمار مي روند. 
وي در ادامه به معيارهاي مقايسه شبكه هاي 
برون مرزي ايران با س��اير كانال هاي خارجي 
همچون سي ان ان و بي بي سي پرداخت و در 
اين باره اظهار كرد: شبكه هايي چون بي بي سي 
و س��ي ان ان، قدمت، تجرب��ه كاري، امكانات 
و تجهيزات بيش��تر براي ارتب��اط با مخاطب 
و... دارند،بنابراين افرادي كه به مقايس��ه اين 
ش��بكه ها با ش��بكه هاي برون م��رزي ايران 
مي پردازند بايد با در نظر گرفتن اين شرايط و 
با ديدي واقع بينانه آنها را با هم مقايسه كنند. 
   رقابت سينه به سينه با شبكه هاي جهاني

به گفته نقيب السادات اين در حالي است كه 
نظام خبري ما نوپا و داراي تجربه اي دو دهه اي 
و محصول انقالب اس��ت و با چنين تجربه اي 
در دنياي امروز در مقابل شبكه هاي خارجي 
حرف مي زنيم و اين به معناي آن نيس��ت كه 

نمي توانيم كارگرداني كنيم. 
استاد دانشكده ارتباطات عالمه طباطبايي در 
توضيح بيش��تر اين مبحث گفت: شبكه هاي 
خارجي مشهور با تجربه كاري طوالني داراي 
عقبه خب��ري ، بودج��ه و حماي��ت دولت ها و 
قدرت ها هستند و در مقابل ايجاد شبكه هاي 
برون م��رزي ايران��ي را داريم ك��ه مي توانند 
تأثيرگذار باش��ند، ل��ذا نباي��د از تأثيرگذاري 
شبكه اي چون پرس تي وي و جايگاهي كه يافته 
يا از  آي فيلم و الكوثر كه توانسته اند در منطقه 
مؤثر و سينه به سينه رقبايش��ان پيش روند، 
غافل شويم.  نقيب السادات مبناي عملكرد و كار 
شبكه هاي خارجي را ضمن اطالع رساني، حذف 
برخي كليشه هاي منفي از ديدگاه سياسي اين 
شبكه ها عنوان كرد و در اين رابطه توضيح داد: 
به عنوان مثال يكي از رئوس كاري شبكه هاي 
بيگانه مخدوش كردن چهره ايران با استفاده از 
ابزار رسانه و تروريسم جلوه دادن آن است كه 
در برابر آن شبكه هاي برون مرزي ايران با توليد 
برنامه هاي مناس��ب مي توانند باعث شكسته 

شدن چنين كليشه هايي شوند. 
  كشور آذربايجان به دنبال چيست؟!

عض��و هيئت علم��ي دانش��گاه عالمه ضمن 
اشاره به ديگر برنامه هاي توليدي شبكه هاي 

خارجي در توسعه طلب بودن و منفعت طلب 
نش��ان دادن ايران، القاي ذهني��ت تحريك 
ديگر كش��ورها به جنگ و منازعه و... توسط 
كشورمان و... به مثالي واقعي از تجربه عيني 
خود در اين زمين��ه پرداخ��ت و گفت: براي 
همايشي به كشور آذربايجان سفر كرده بودم. 
در زمان پخش برنامه اي ب��ا موضوع ايران، از 
تصاوير ميدان حس��ن آباد تهران در سال 35 
استفاده ش��ده بود و س��اير تصاوير نيز بسيار 
قديمي بود. همراه نماينده صدا و سيما كه در 
آنجا حضور داشت به موضوع معترض شديم. 
ضمن اينكه نماينده صداوسيما در جمهوري 
آذربايجان تأييد مي كرد كه هميشه از چنين 
تصاويري براي نش��ان دادن ايران اس��تفاده 
مي شود. در قراري با رئيس راديو و تلويزيون 
آذربايجان موضوع را تذكر داديم و به تحوالت 
ايران اشاره كرديم كه پاسخ دادند اگر تصوير 
ايران ام��روز را با تمامي پيش��رفت هايش به 
نمايش بگذاري��م و درباره نظ��ام فعلي ايران 
صحبت كنيم اكثر مردم آذربايجان به كشور 
ش��ما مهاجرت مي كنند،لذا مجبوريم چنين 
تصاويري منتشر كنيم تا مردمانمان به آنچه 

دارند قانع باشند!
وي با تأكيد ب��ر اينكه بر همين اس��اس،  اين 
كشورها بنابر منافع داخلي خود تصاويري از 
ايران در رسانه ها به نمايش مي گذارند، ادامه 
داد: داستان نمايش سياه از ايران نيز همين امر 
است و هنوز عده اي تصور مي كنند اگر به ايران 
سفر كنند امنيت نخواهند داشت يا دزدان به 
آنها حمل��ه مي كنند كه اينها ني��ز برگرفته از 
سياست هاي رس��انه اي دول غربي است كه با 

اين ابزار ذهن مردمان را مسموم مي كنند. 
اين استاد دانشگاه استفاده از شبكه هاي برون 
مرزي و گس��ترش و كيفي كردن برنامه هاي 
آن را راهكاري براي نشان دادن چهره واقعي 
ايران به ساير جوامع، س��بك زندگي ايراني و 
پذيرا شدن توريس��ت ها براي رونق اقتصادي 
دانست و درمورد ميزان موفقيت شبكه هاي 
برون مرزي ايران ب��راي معرفي ايراني واقعي 
عنوان كرد: شكي در مورد اينكه اين شبكه ها 
اثرگذار بوده اند نيس��ت؛ اگر چه شبكه هايي 
چون پرس تي وي، العالم و... به رغم دامنه نفوذ 
و تأثيرگذاري و اينكه توانسته اند واقعيت هاي 
جامعه ايران را نشان دهند اما هنوز تا رسيدن 

به نقطه مطلوب فاصله دارند. 
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  اينگونه اصول و فروع
 و اعتقادات  به حاشيه مي روند!

  حسن روانشيد*
آيا قرار است ش��به طرح اندلس به واسطه بعضي عوامل 
داخلي به نتيجه دلخواه دشمنان برسد يا همه اين آثار 
به جامانده منفي حاصل بي تجربگي و ندانم كاري برخي 
از كساني اس��ت كه به اتكاي رانت و بده و بستان ها پا به 
جرگه به اصطالح خدمت مي گذارند؟! اكثر نمازخانه هاي 
ادارات و مؤسس��ات دولت��ي و خصولتي ج��ز نهاده��ا، 
آرام آرام خلوت يا به محل برگزاري دورهمي ها و احياناً 
نمايشگاه هايي رپورتاژگونه از س��وي روابط عمومي ها 
تبديل مي شوند كه به بهانه هاي مختلف ازجمله كمبود 
اعتبارات تنها جماعت است كه در آنها به حاشيه مي رود 
اما باز هم هستند معتقدان راستين كه در غربت و بعضي 
 اوقات به صورت انفرادي به سوي قبله مي ايستند! اكثر 
اين اماكن مق��دس به خوابگاه هاي بع��د از صرف ناهار 
براي بعضي از كارمن��دان و ارباب رجوع اختصاص يافته 
كه روزهاس��ت درب��ه در رتق وفتق پرونده ه��اي خود و 
منتظر امضاي مس��ئوالني هس��تند كه اكثر اوقاتشان 
صرف جلس��ات بي محتوا و پرهزينه يا مس��افرت هاي 
مأموريتي مي ش��ود! س��ري به يك يك اين به اصطالح 
نمازخانه ها بزنيم تا غربت ناخواسته را در آنها مالحظه 
كنيم كه اگر امام جماعت دارند چه تعداد از پرسنل  جز 
ارباب رجوع سرگردان به ايشان اقتدا مي كنند يا اصوالً 
در نمازخانه حضور دارند! كشور اندلس نيز پس از 700 
س��ال كه مهد اس��الم در اروپا بود اينگونه و آرام آرام به 
اسپانيا تبديل و درنهايت تغيير دين و آيين به مردم آن 
تحميل ش��د! بعضي كارمندان زن در ارگان ها و ادارات 
دولتي به اس��تثناي نهادها همچون دوزيستان زندگي 
مي كنند. اوق��ات خارج از محيط و حضور در جلس��ات 
محدود و خ��اص اداري را ب��دون چ��ادر و در وضعيت 
آنچناني به س��ر مي برند اما در رفت وآم��د به محدوده 
كاري، خود را در غالفي مشكي قنداق پيچ مي نمايند! 
اين دوگانه بودن ها در كشور و به خصوص كالنشهري كه 
پايتخت فرهنگ و تمدن اسالمي نام گرفته و چشم دنيا 
و به ويژه توريس��ت هاي 72ملت كه در گوشه و كنار آن 
تردد مي كنند و فيلم و عكس مي گيرند به سوي الگوهاي 
فرهنگي جامعه به خصوص زنان آن دوخته شده است 
كه از ترويج هر نوع نفاق ديگر مضرتر اس��ت! بعضي از 
كس��اني كه در رأس امور مملك��ت داري قرارگرفته اند 
الفباي ساده اين مكتب الهي كه به بركت آن توانسته اند 
يكي از سردمداران دولت باشند را هم نمي دانند چه رسد 
به اينكه بتوانند چراغ راه در امور رتق وفتق مش��كالت 
جاري مسلمانان باش��ند! زماني كه نگاه و دست ناپاك 
را نمي توان به سوي اسماي متبركه سوق داد و به كنيه 
14 معصوم نزديك كرد اما در گوشه اي ديگر نادانسته 
قدر و منزلت اين بزرگ��واران را آنچنان تقليل مي دهند 
كه ش��هرداري اصفهان نام مبارك سيدالشهدا را روي 
يك ايستگاه بي ارزش مترو مي گذارد تا اينگونه ناشيانه 
و ناخواسته قدمي هرچند ناچيز به سوي اندلس بردارد! 
چه توقعي از بيگانگان است كه درآمد چاه هاي نفتي خود 
را وقف اضمحالل اين مكتب نكنند؟! اين جفا درس��ت 
در روزهايي حساس در كالنش��هر اصفهان و در ميداني 
مي افتد كه بزرگراه تردد و تمركز صدها مسافر جهانگرد 
و توريست هاي خارجي است كه بعضي از فرهيختگان 
آنها ضمن تفكر در متن يا ترجمه انگليسي زيرنويس آن 
پيش خود مي انديشند چگونه مي شود نام مقدس علمدار 
اسالم را كه بر تارك بهش��ت برين حكاكي شده و دست 
كشيدن بدون وضو بر آن كراهت دارد ارزاني يك ايستگاه 
مترو مي نمايند، درحالي كه اينجا مي تواند ايستگاه ميدان 
امام حسين )ع( باشد نه ايستگاه امام حسين )ع( كه نشان 
از كم اطالعي يا بي تفاوتي كس��اني را دارد كه يك شبه 
مدير ش��ده اند! اصوالً نام اين مكان دروازه دولت است و 
مي تواند نام توقفگاه مترو نيز همين باشد يا چه بهتر كه 
به احترام بنيانگذار اولين نيروگاه برق اصفهان كه توسط 
عطاءالملك دهش در كنار اين ايس��تگاه ساخته شده و 
هنوز هم به عنوان يك كارگاه كيف س��ازي پابرجاست، 
عطاءالملك يا دهش ناميده ش��ود تا اينچنين قداست 
اسماي متبركه كه س��ماوات در مقابل آنها به تعظيم و 
تكريم مي پردازند لوث نگردد. پيرامون اين اشتباهات و 
بي تفاوتي ها بارها به مسئوالن امربه معروف و تذكر داده 
شده اما كجاست گوشه اي شنوا و چشمه اي بينا تا اينگونه 

بي تفاوت نباشد؟
    *روزنامه نگار پيشكسوت

88498436سرویس فرهنگي

پيكر اين مجسمه ساز امروز تشييع مي شود
 تسليت مدير هنرهاي تجسمي 

براي درگذشت »رضا ياراحمدي«

مديركل هنرهاي تجس�مي وزارت فرهنگ و ارشاد اس�المي طي پيامي، درگذشت 
هنرمند مجسمه ساز »رضا ياراحمدي« را تسليت گفت. 

به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي مركز هنرهاي تجسمي، هادي مظفري در اين پيام 
آورده است: همواره مجسمه هاي رضا ياراحمدي حائز فرم هاي متفاوت و هوشمندانه بود كه 
در سايه سار تم ها و جانمايه هاي لطيف و شاعرانه در حافظه جامعه هنري ايران مانا و جاودانه 
مي ماند.  مديركل هنرهاي تجسمي، اين ضايعه را به خانواده محترم اين هنرمند صاحبنام 
و جامعه هنري تسليت گفت و براي بازماندگان صبر و شكيبايي و براي آن مرحوم رحمت 
بيكران الهي را آرزو كرد.  پيكر زنده ياد ياراحمدي امروز ساعت ۹ صبح از مقابل خانه هنرمندان 
ايران، تشييع و احتماالً در قطعه نام آوران بهشت زهرا تدفين مي شود.  بر پايه اين گزارش، رضا 
امير ياراحمدي پيشكسوت مجسمه ساز، شب چهارشنبه 25 مهرماه بر اثر ايست قلبي از دنيا 
رفت.  وي متولد بروجرد بود و جايزه بين المللي ارتباطات را از يونسكو در سال 1۹7۶دريافت 
كرد. ياراحمدي ساخت پيكره برنزي ابوالقاسم فردوسي، موالنا جالل الدين محمد بلخي، 
ابونصر فارابي، ابن سينا، سردار مجيد بقايي، درخت بسم اهلل مركز همايش هاي بين المللي 
صدا و سيماي جمهوري اسالمي، كتيبه و نقش برجسته ميدان فرمانيه، مجسمه گوزن نشان 
كارخانجات رنگسازي ايران، مرمت و بازسازي نماي مجلس شوراي ملي و بازسازي تمامي 

مجسمه هاي مجموعه مجلس را در كارنامه كاري خود دارد. 

اظهارات امام جمعه موقت تهران درباره  يك تئاتر
امام جمعه موقت تهران در حاشيه بازديد از نمايش محيطي »نقطه رهايي« گفت: برگزاري اين 
نوع از نمايش ها يكي از راه هاي حفاظت از دفاع مقدس است كه سرمايه ملت ايران اسالمي 
به حساب مي آيد؛چراكه در روحيه پايداري و اميد به پيروزي هاي بزرگ اثرگذار است. 
به گزارش »جوان« حجت االس��الم محمدحس��ن ابوترابي فرد امام جمعه موقت تهران در 
حاش��يه بازديد از اجراي نمايش محيطي »نقطه رهايي« گفت: دفاع مقدس سرمايه ملت 
ايران اسالمي و از دستاوردهاي ارزشمندي است كه بايد از آن محافظت كرد. يكي از راه هاي 
حفاظت از اين سرمايه شناخت و گراميداشت منزلت شهدا، جانبازان و كساني است كه اين 
اتفاق را رقم زده اند. راه ديگر، برگزاري اين نوع از نمايش هاست كه مي توانيم به وسيله آن 
ابعاد مختلف جنگ، اتفاق هاي آن دوره و خصايص اخالقي و رفتاري فرزندان، بس��يجيان 
و نيروهاي نوجواني كه در دفاع مقدس حضور داش��تند را به تصوير كشيد و به نسل جوان 
معرفي كرد تا بدانند چه كار بزرگي اتفاق افتاده و ملت ايران با چه موانع و چالش هايي روبه رو 
بوده است.  وي افزود: آش��نايي با اين فرهنگ باعث مي شود نس��ل جوان بداند كه موانع و 
چالش هاي امروز جامعه ايران در مقايسه با گذش��ته مانع و چالش به حساب نمي آيد و با 
پرورش روحيه مقاومت مي توان در برابر اين اتفاق ها مقاومت كرد.  ابوترابي فرد با اشاره به 
اينكه نمايش »نقطه رهايي« يك تئاتر فرهنگي از گوشه هاي دفاع مقدس است، افزود: اين 

نمايش در روحيه پايداري و اميد به پيروزي هاي بزرگ اثرگذار است. 
آثار هنري كه آفريده و فيلم هايي كه ساخته مي ش��ود در فهم رويدادها و واقعيت هايي كه 
با آن رو به رو ش��ده ايم نقش مهمي دارد. اميدوارم از اين هنر براي انتقال ارزش هاي واالي 
انقالب، اسالم و دفاع مقدس به خوبي استفاده شود.  خطيب موقت نماز جمعه تهران بيان 
كرد: اين نوع هنرهاي نمايشي مي تواند ما را در عبور از تنگه هاي سخت كمك كند. امروز 
ما در جايگاهي از اقتدار هس��تيم، اميدواريم با عبور از گذرگاه هاي جدي به ويژه در بحث 
اقتصادي شاهد موفقيت هاي بيش از پيش باشيم.   نمايش محيطي »نقطه رهايي« به مدت 
10 شب تا دوم آبان اجرا مي شود.  حضور در اين نمايش براي شهروندان آزاد و رايگان است 
و عالقه مندان براي ثبت نام و دريافت بليت مي توانند به نزديك ترين فرهنگس��راي محل 
سكونت خود يا نشاني noghterahai. ir مراجعه كنند.  نشاني محل اجراي نمايش »نقطه 

رهايي« بزرگراه شهيد همت )غرب به شرق( بعد از بزرگراه شهيد مدرس است.

رئيس راديو  تلويزيون آذربايجان 
می گويد كه اگر تصوير ايران امروز 
را به نمايش بگذاريم و درباره نظام 
فعلي ايران صحبت كنيم اكثر مردم 
آذربايجان به كشور شما مهاجرت 
مي كنند،ل�ذا مجبوري�م چني�ن 
تصاويري منتشر كنيم تا مردمانمان 

به آنچه دارند قانع باشند!

 شبکه های برون مرزی
 سیاه نمایی علیه ایران را خنثی می کنند

عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبايي در گفت وگو با »جوان«:


