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توسعه از کدام مسیر؟
بررسیتطبیقیالگوهایتوسعهبرونزا

وپیشرفتدرونزا
یک��ی از مهم ترین مس��ائلی که 
کش��ور ما در ش��رایط کنونی با 
آن دس��ت و پنجه ن��رم می کند، 
رشد و پیشرفت همه  جانبه  و به 
طور خاص ت��اش و برنامه ریزی 
برای مرتفع ک��ردن چالش های 
اقتصادی و نهایتاً تحقق توس��عه 
اقتصادی متکی بر عناصر بومی، 
استعدادها و امکانات داخلی است. 
کتاب توسعه از کدام مسیر؟ با بررسی تطبیقی قیاسی »پیشرفت 
درون زا« و »توسعه برون زا« به نقد و بررسی الگوی توسعه غربگرا و 
پیامدهای آن پرداخته است. این کتاب در شش فصل »چالش های 
توسعه گرایی در تضارب نظریات غربی«، »تجربه و نتایج الگوهای 
توسعه در جهان«، »تجربه تاریخی توسعه گرایی در عصر قاجار و 
پهلوی«، »پیشرفت در منظومه فکری انقاب اسامی«، »اجرا و 
ابعاد پیشرفت درون زا« و »چالش های تحقق الگوی پیشرفت بومی 
درون زا در ایران«، تدوین شده و از سوی اندیشکده برهان، انتشارات 
دیلمان منتشر شده است. کتاب توس��عه از کدام مسیر؟ در 268 
صفحه با شمارگان هزار نسخه در تاریخ نشر اول 1397 منتشر شده 

و در اختیار عاقه مندان قرار گرفته است.

سرپرس�تدفترطرحه�ایعمران�یوزارت
فرهنگوارشاداسالمیاعالمکردبازسازی
س�الناصلیمجموعهتئاترش�هر۱۵آبانبه
پایانمیرسدواینسالنبازگشاییمیشود.

زهرا نوروزی سرپرس��ت دفتر طرح های عمرانی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی درباره زمان پایان 
بازسازی سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر که پیش 
از این قرار بود در شهریور باشد، به مهر گفت: در 
روند بازسازی ممکن است کارهایی به پیمانکار 
اضافه ش��ود که در قرارداد نبوده و این امر زمان 
بازسازی را طوالنی تر می کند. طبق قرارداد اصلی 
ماشینری سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر و نصب 

صندلی های آن در حال تکمیل است. 
وی درباره زمان بازگش��ایی مجدد سالن اصلی 
اعام کرد: طبق هماهنگی هایی که با بهره بردار 
داریم، سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر تا 1۵ آبان 
آماده بهره برداری مجدد می شود. سرپرست دفتر 
طرح های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
درباره فاز بعدی بازس��ازی مجموعه تئاتر شهر، 
اظهار کرد: ما از یک مش��اور تخصصی که مورد 
تأیید میراث فرهنگی است بهره می بریم که قرار 
است مطالعه وضعیت کل مجموعه تئاتر شهر را 

انجام دهد و بر اساس مطالعه مدنظر به ما اعام 
می کند ک��ه اولویت بعدی باید بازس��ازی کدام 
سالن ها یا بخش های مجموعه تئاتر شهر باشد. 
تا پایان سال جاری اولویت های بعدی بازسازی 
مش��خص و با توجه به اعتبارات س��ال 99 امور 
انجام خواهد شد. وی ادامه داد: بحث ماشینری 
و نصب صندلی های سالن اصلی مجموعه تئاتر 
ش��هر اعتبار زی��ادی را به خود اختص��اص داد، 
ضمن اینکه بخش��ی از تأسیسات آب و فاضاب 
مجموعه ایراد داشت که آنها را هم انجام دادیم 
ولی بازسازی کلی دیگر بسته مطالعاتی است که 

توسط مشاور انجام می شود. 
نوروزی درباره وضعیت و س��رانجام بازس��ازی 
بنای قدیمی اداره برنامه ه��ای تئاتر که مخروبه 
ش��ده اس��ت، یادآور ش��د: اداره تئاتر قبًا جزو 
س��اختمان هایی ب��ود ک��ه باید م��ورد مرمت و 
بازس��ازی قرار می گرفتند و از ای��ن رو از ردیف 
اعتباری مانند بازس��ازی مجموعه تئاتر ش��هر 
بهره مند می شد. بعد از مطالعه انجام شده درباره 
ساختمان اداره تئاتر مشخص شد که این بنا باید 
تخریب و دوباره احداث ش��ود و این امر نیازمند 

ردیف اعتباری مجزایی است.

88498436سرويس فرهنگي

معصومهطاهری
آرزومودیدارایلیسانسطراحیفرش
ازدانش�گاهسیس�تانوبلوچستانو
فوقلیسانسهنراسالميازدانشگاههنر
اصفهاناستکهپایاننامهفوقلیسانس
خ�ودرابهط�وراختصاصیبراس�اس
تحلیلنق�وشرویقالیچههاینمازو
محرابنوشتهوقصدداردآنرابرایتز
دکتریخودتکمیلکند.همینموضوع،
بهان�هگفتوگوی»ج�وان«بااوش�د.

    
چراپایاننامهت�انرابهموضوع
س�جادههایبلوچیاختصاص

دادید؟
سجاده های بلوچی ویژگی های مهم زیادی 
دارند. جالب اس��ت بدانید در تمام شهرها 
و روس��تاهای کش��ور فرش بافته مي شود 
و عمده بافنده ها شیعه هس��تند اما فقط 
بلوچ ها و دسته ای از کردهای سنندج از اهل 
سنت هستند که قالیچه نماز مي بافند. البته 
بافته های نقش محراب و قالیچه های نماز با 
هم فرق دارند. نقش محرابی همه جا بافته 
مي شود اما بافته ای که نقش محرابی داشته 

باشد الزاماً قالیچه نماز نیست.
بلوچهاچهالمانیبرایقالیچه

نمازدارند؟
در دنیای فرش��بافی، بافته های مختلف بر 
اس��اس اندازه هایی که دارند، دس��ته بندی 
مي شوند؛ یعنی یک سجاده بافته ای است که 
اندازه خاصی داشته باشد و نه نقش خاصی. 
بلوچ ها قالیچه هایی مي بافند که هم آن اندازه 

خاص را دارد و هم نقش محراب را.
چرافق�طقالیچهه�ایبلوچی
کهنقشمحرابدارند،سجاده

هستند؟
چون یک ان��دازه و فرم خ��اص دارند. در 
مرحله اول اندازه مهم است نه نقش. اگر 
بروید بازار و از فرش فروش ها سجاده نماز 
بخواهید یک بافته کوچ��ک با یک اندازه 

مشخص به شما پیشنهاد مي کنند.
قدیميترینسجادهنمازمتعلق

بهچهدورهایاست؟
پیش از اس��ام هم نقش محراب��ی وجود 
داشت. نقش محراب یک نقش پیش اسامي 
 محسوب مي شود. خیلی از متون به سجاده 
اشاره شده ولی نمي دانیم این سجاده ها دقیقاً 
چه ویژگی دارند من هم چیزی پیدا نکردم یا 

متنی که توصیفی از آن داشته باشد.
گفتهميشودقدیميترینفرش

ایرانیدرموزهروسیهاست.
درباره آن فرش ک��ه با عنوان فرش پازیریک 
شناخته مي شود حرف و حدیث زیاد است. 
هیچ کس ایرانی بودن آن را ثابت نکرده است. 
فقط شباهت هایی بین نقش فرش و نقوش 
هخامنشی در تخت جمشید هست ولی این 
بدان معنا نیست که قطعاً آن فرش در ایران 
بافته شده باشد. گفته مي شود توسط سرگئی 
رودنکو در دره پازیریک در گورهای شاهان 

پازیریک در روسیه  کشف شده است.
ش�مابهصورتتخصص�یروی
مقبرههاهمکارکردید.چهشداز
بحثفرشوارداینمقولهشدید؟

در پایان نامه لیسانس نشان مي دهم که ایده 
اولیه شکل گرفتن نقش محراب، مشخصاً 
پیش از اسام، مرگ بوده است. یک ارتباط 
ناگسستنی بین مرگ، قبرها و محراب وجود 
دارد و وجود این رابطه را اثبات کردم. اوایل 
قرن نوزدهم گروهی از مورخین تاریخ هنر 
در اروپا به این نتیجه رسیدند که تاریخ هنر 
فقط ش��رح زندگی و مرگ هنرمند نیست 

و توجهشان را به سمت محتوای اثر هنری 
معطوف کردند. اینکه هنرمند در یک تابلوی 
نقاش چه چیزهایی کشیده و در یک مجسمه 
چه مفاهیم و داستان هایی را نشان داده است. 
این گروه س��عی کردند مفاهی��م پنهان در 
پشت این تصاویر، نقوش و مجسمه ها را پیدا 
کنند که الزمه چنین کاری دانستن تاریخ، 
آشنایی با دین، فرهنگ، اسطوره ها، فلسفه 
و مفاهیم  این چنینی بود و کاری که  انجام 
دادم منطبق بر این روش بوده است. قالیچه 
نماز را به مثابه یک اثر هنری در نظر گرفتم 
که تحت تأثیر عوام��ل مختلفی مثل دین، 
فرهنگ ایرانی، تاریخ و تفکر  بوده و س��عی 
کردم آن ق��در در تاریخ عقب بروم تا بفهمم 
ایده اصلی نقش شدن محراب روی این دسته 
از بافته ها به کجا مي رسد و از کجا سرچشمه 
مي گیرد. استاد راهنما از من پرسید: »پیش 
از اسام این بافته ها چه کاربردی داشتند؟« 
با اس��تفاده از تاریخ تصویر نشان دادم که با 
مرگ ارتباط داشتند. در همین زمان جای 
پای مرگ و مراسم مرتبط با مرگ در میانه 
نقش محراب را هم به شکلی مي شود پیدا 
کرد. حتی قالیچه ای ک��ه روی قبرها پهن 
مي کنند، عموماً نقش مح��راب دارد. نقش 
محراب را روی خیلی از سنگ قبرهای تخت 
فوالد می توانید پیدا کنید. مثال های خیلی 
زیاد دیگری که من با تکیه ب��ر آن مثال ها 
ثابت کردم  پیش از اس��ام پای مرگ زیاد 
در زندگی آن جامعه در میان بوده اما چرایی 
و چگونگی این ارتباط را در تز دکتری خود 

نشان خواهم داد.
چقدرتنوعدرقبرهاوجوددارد
کهگمانهزنیادیانقبلازاسالم

راقویميکند؟
خیلی زیاد. در مورد دی��ن مردم ایران، پیش 
از اسام، هنوز هیچ تئولوژیستی نتوانسته با 
قطعیت نظر بدهد. به طور قطع نمي دانیم پیش 
از اسام دین مردم ساکن در فات ایران چه 
بوده است. مي دانیم که گروهی زرتشتی بودند 
اما آیا همه زرتشتی بودند؟ آیا هخامنشیان هم  
زرتشتی بودند؟ نمي دانیم. به همین دلیل تنوع 
آیین های تدفینی ایران پیش از اس��ام زیاد 
است حدس مي زنیم گروهی مردگانشان را در 
همین قبرهایی که برای ما به ارث گذاشته اند، 
دفن مي کردند. معتقدم قبرستان سفیدچاه 
مازندران در منطقه هزارجریب شاهد خوب 

برای چنین ادعایی خواهد بود.
ش�مابهمناطقمختلفکشور
س�فرکردیدوتحقیقاتیروی

قبره�اکردی�دمحص�ولاین
یافتههاچهبوده؟

خیلی چیزها دیدم و تجرب��ه خوبی بود؛ 
چیزهایی که انتظارش را اصًا نداش��تم 
اما من هنوز از غرب و ش��مال غرب ایران 
عکاسی نکردم. دو منطقه ای که جمعیت 
کرده��ا و ترک های ای��ران هس��تند و تا 
وقتی آن مناطق را عکاسی نکنم هرگونه 

جمع بندی فاقد اعتبار است.
تحقی�قدرب�ارهقبره�اازنظر
تاریخ�یوفرهنگ�یدردنی�ا

مرسوماست؟
اطاعی ندارم. م��ن از قالیچه ه��ای نماز 
تحقیقات خودم را  شروع کردم و به قبرها 
رس��یدم و هنوز جس��ت وجویی در مورد 
کسانی که احتماالً در دنیا روی این موضوع 

کار کرده باشند، انجام ندادم.
آیاقبرس�تانهاییمثلتخت
فوالداصفهانویژگیخاصیدر

اینمیانپیداميکنند؟
تخت فوالد و قبرستان های اصفهان طبق یک 
الگوی مشترک ساخته شدند در هر نقطه از 
این استان ویژگی های مشترک را مي شود دید 

که خاص و قابل توجه محسوب مي شود.
عجیبترینقبرهاییکهدرایران
دیدیدچهویژگیهاییداشت؟

یادم نمي آید قبرستانی دیده باشم که من را 
شگفت زده نکرده باشد. مي توانم با یک درصد 
خیلی خوبی به شما تضمین بدهم که هر 
قبرستان در ایران یک نمونه منحصر به فرد 
است. از ده روستای مجاور هم عکاسی کردم 
که فاصله روستاها با هم بیشتر از پنج یا شش 
کیلومتر نبود اما حتی دو قبرس��تان شبیه 
هم نبود؛ وجود نزدیکی روستاها و احتمال 
اثرگذاری و اثرپذیری روستاها از فرهنگ هم 

در قبرستان ها از هم متمایز بودند.
رویقبره�اغی�رازتاری�خو
مشخصاتمتوفیوشغلآنهاچه
چیزهایدیگریب�رایمحققان

وجوددارد؟
شکل کلی قبرها، دایره، بیضی، مستطیل 
یا مربع بودنشان، هم سطح با زمین بودن 
قبرها یا برجسته بودنشان، بعضی از قبرها 
به شکل صندوق س��اخته شده اند. نقوش 
تزئینی، درخت سرو، گل و بوته هایی که 
روی قبرهای تخت فوالد دیده اید. آجری یا 

سنگی بودنشان؛ در کل جزئیات زیادند.
مقبرههایمسقفازچهزمانی

درایرانبابشد؟

نمي دانم از چه زمانی باب شدند ولی یک 
موضوع پژوهشی خیلی خوب است چون 

تنوع خیلی زیادی دارند.
ش�مامجموعهتصاویرمنحصر
بهفردیراط�یمطالعاتتاناز
قبرهایتاریخیایرانجمعآوری
کردید.آیاتاکنونکسیاینکار
راک�ردهی�ادراینمس�یرقدم

برداشتهاست؟
سه نفر را مي شناسم تا جایی که مي دانم 
فقط از قبرها عکاسی کردند و کار تحلیلی 
از آنها ندیدم. مهدی تمیزی، شهرام شهریار 
و یک آقایی که اسمش خاطرم نیست ولی 
چند وقت پیش تهران نمایشگاه داشت و از 

قبر ارامنه اصفهان عکاسی کرده بود.
خاطرهایهمدرطولکارباقبور

دارید؟
دانشجو که بودم شب های جمعه، دانشجوها 
را  به مراس��م دعای کمیل گلزار ش��هدای 
اصفهان مي بردند. شنیده بودم شهیدی در 
این مجموعه دفن شده که حاجت مي دهد و... 
به اقتضای مورخ بودن خیلی با تردید به این 
مسئله نگاه مي کردم و بیشتر برایم شبیه یک 
شوخی دخترانه بود تا یک واقعیت. شهید؟ 
حاجت؟ مگر امامزاده است؟ یا امام رضاست؟ 
رفتم و قبر را دیدم. یک قبر معمولی بود و اسم 
شهید هم خاطرم نیست ولی شهید خیلی 
معروفی است و شب های جمعه قبرش شلوغ 
مي شود. بعداً وقتی جدی روی این موضوع 
کار مي کردم در خیلی از متون کهن ادبیات 
فارسی، مخصوصاً متون متصوفه دیدم این 
یک س��نت قدیمي  اس��ت برای همین هم 
زیارت قبور حتی در متون دینی توصیه شده 
و اینکه بهتر اس��ت از دور برای مرده فاتحه 
نفرستید و حتماً سر قبر حاضر شوید. من به 
عنوان یک مورخ واقعاً پذیرفتم که اگر کسانی 
اعتقاد دارند که آن شهید زنده است و حاجت 
مي دهد، هیچ دلیلی برای ان��کار یا نادیده 
گرفتن این موضوع، حتی در بستر علمي  و 

فضای آکادمیک، وجود ندارد.
نظرت�اندرب�ارهاینک�هبرخی
ایرانیهارابهمردهپرستبودن

متهمميکنندچیست؟
این یک انگ زش��ت اس��ت که به ایرانی ها 
مي زنند. این موضوع اص��ًا حقیقت ندارد. 
زیارت اهل قبور، چه پیش از اس��ام و چه 
پس از اسام، ش��اهد کامل اعتقاد ایرانی ها 
به زندگی پس از مرگ است و اصاً به معنای 

مرده پرستی نیست.

امیرعباسصادقی*
بزرگ ترین راهپیمایی دنیا در حالی در جریان اس��ت که کمترین پوشش خبری را در 
رسانه های جهان شاهد هستیم. وظیفه رسانه های کش��ورمان در مقابله با این بایکوت 

خبری،  فراتر از چیزی است که اکنون شاهد هستیم.
این روزها بزرگ ترین راهپیمایی دنیا با بیشترین جمعیت در حال وقوع است اما کمترین 
پوشش  خبری در رسانه های دنیا از این اتفاق بزرگ صورت می گیرد. دشمنان اسام با 
تمام امکانات خود در حال تاش برای بایکوت خبری جریان بزرگ اربعین هستند اما 

مگر می شود ندای »یاحسین)ع(« میلیون ها زائر عاشق را پنهان کرد؟ 
بر اساس آمارها تاکنون بیش از 3 میلیون ایرانی در سامانه سماح ثبت نام کرده اند و پیش بینی 
می شود تعداد زائرانی که امسال از ایران به کربا می روند، بیش از ۵ میلیون نفر است. در 
کنار اینها، زائرانی که از دیگر کشورهای مسلمان منطقه به این سفر می روند را قرار بدهید. 
شاید بتوان گفت بیش از 20 میلیون جمعیت در مدت زمان 10، 1۵ روزه به عراق می روند 
اما با این حال، خبرهای بسیار کمی در رس��انه های دنیا از این جمعیت منتشر می شود. 
سؤالی که در این بین وجود دارد این است که وظیفه ما و رسانه ها برای اطاع رسانی به مردم 
جهان از این اتفاق بزرگ چیست و چگونه می توانیم صدای این جمعیت را به مردم جهان 
برسانیم؟ دشمنان اسام تمام امکانات خود را به کار گرفته اند و بدون توقف در حال تاش 
برای تحریف تاریخ و کمرنگ کردن یکی از مهم ترین اتفاقات جهان اسام هستند؛ بنابراین 
وظیفه رسانه ها بسیار سنگین است. بارها این مثال زده شده که اگر عبارت »عاشورا« را به دو 
زبان فارسی و انگلیسی در اینترنت سرچ کنید، چه نتایج متفاوتی داده می شود. این موضوع 
نشان می دهد که دشمن برای تحریف اتفاقات مهم جهان اسام شوخی و تعارف ندارد. در 

این بین شاید بتوان به چند نکته اساسی اشاره کرد؛  رسانه  ملی در این روزها گزارش های 
زیادی از مناطق مرزی و مسیرهای پیاده روی پخش می کند. اقدام بسیار خوبی که باید بیش 
از این مورد توجه قرار گیرد با این حال معاونت برون مرزی صدا و سیما نقش بسیار مهم تری 

برعهده دارد و باید فعال تر شود تا صدایش را به گوش مخاطبان بیرونی برساند.
خبرگزاری ها نیز نقش بس��یار مهمی دارند؛ این رس��انه ها به دلیل دسترس��ی از خارج 
کشور، محل بسیار خوبی برای نش��ر اخبار اربعین و جمعیت میلیونی زائران است. بارها 
در گزار ش هایی که از بی بی س��ی فارس��ی، VOA و... راجع به ایران پخش می شود، نام 
رسانه های ایرانی برده می شود. بنابراین مخاطب خارجی رسانه های ما را رصد می کند و 
مطمئناً نشر اخبار اربعینی با بهترین قالب ها در بهترین زمان برای مخاطب خارجی که 
اختاف س��اعت دارد، می تواند این بایکوت خبری را بشکند. فضای مجازی، زمینه مهم 
دیگری است که می تواند نقش آفرین باشد. همان طور که ایرانی ها بسیاری از اخبار خود از 
خارج کشور را از این طریق دریافت می کنند، مخاطب خارجی نیز از همین طریق مطلع 
می شود. بنابراین فعال شدن در این زمینه و راه اندازی پیج ها و کانال های متعدد در فضای 
مجازی نظیر تلگرام، اینستاگرام و... می تواند بسیار راهگشا باشد و پیام جهان اسام را به 
مخاطب خارجی برساند. در پایان باید اشاره کرد که خطر بزرگی احساس می شود. دشمنان 
ما در حال تاش برای تحریف هستند و ما هم دست روی دست گذاشته ایم. باید فضای 
رسانه ای اربعین را جدی گرفت و در آن فعال شد تا مخاطب دنیا بداند در اربعین چه خبر 
است. البته هر چه هست از برکت وجود اهل بیت است و ما کمترین نقش را داریم. با این 

حال نباید حرکت کردن برای نشر حداکثری اربعین را فراموش کنیم.
*مدیرروابطعمومیفرهنگسرایرسانه

اربعینورسالتمهمرسانهها

عمادرضایي
پایان جنگ جهاني دوم، آغ��از عصر نوین ارتباطات بود 
که با سرعتي خیره کننده قرن بیستم را درنوردید و قرن 
بیست و یکم به نامش ش��د. صنعت رادیو و تلویزیون از 
حالت محلي خارج شده، کشوري و سرانجام بین المللي 
ش��د. کانال هاي ماهواره اي به زبان ه��اي گوناگون وارد 
منازل میلیاردها نفر از ساکنان کره خاکي شدند و فراگیر 
شدن اینترنت موجبات س��اخت گوشي هاي هوشمند 

نسل چهارم و پنجم را پدید آورد.
بر تیراژ و تأثیرگذاري ش��ان روزنامه ها نیز در عرصه هاي 
قدرت حکمرانان روز به روز افزده شد و تا همین دهه پیش، 
تیتر یک صفحه اول نیویورک تایمز اهرم فشار شدید سران 
کاخ سفید بر ملت هاي مستقل و ش��رافتمند به حساب 
مي آمد و بمباران خبري افکار عمومي ساکن در کشورهاي 
هدف سران کاخ س��فید مانند ایران اولویت شماره یِک 
دولت و رس��انه هاي آمریکا نامیده شد. در سال های پس 
از پیروزی بزرگ ترین انقاب س��ده اخیر، ایران به کانون 
خبرساز دنیا تبدیل ش��د و ضرورت حضور پویا و زنده در 
فضای رسانه ای به ضرورتی بدیهی تبدیل شد. راه اندازي 
شبکه هاي برون مرزي در سازمان صدا و سیما شاید در نگاه 
اول اقدامي معقول در راستاي پدافند رسانه اي مقابل آفند 
دشمنان قسم خورده مردم ایران ارزیابي شد ولي گذشت 
زمان به مدیران ارشد رسانه ملي ثابت کرد که دوره آفند 
شبانه روزي مقابل پدافند بي سابقه رسانه هاي غربي دیگر 
مانند 20 س��ال  پیش اثر چندان مطلوبي نخواهد داشت 
و باید از حالت واکنش��ي در عرصه رس��انه به ویژه حوزه 
بین الملل خارج شده و گارد هجومي گرفته شود. نیل به 

چنین هدفي هرگز محقق نمي شد مگر آن که رسانه هاي 
برون مرزي به استخدام خبرنگاران مجرب و کارآزموده در 
تهران و یا کشورهاي مقصد، با تولید اخبار مدنظرشان در 
افشاي نیات پلید استکباري دولت هاي غربي، رو آورند و 
این مهم با تأسیس شبکه های نسل نوی برون مرزی ایران 
نظیر العالم، پرس تی وی و هیسپان تی وی تحققی بیش 

از پیش در پی آورد.
در سال های اخیر با روي کار آمدن رئیس جمهور نژادپرست 
فعلي امریکا، دونالد ترامپ و خروج غیرقانوني وي از معاهده 
برجام، رسانه هاي افراطي ایاالت متحده و انگلیس مانند 
تلویزیون فاکس نیوز و خبرگزاري رویترز سعي کردند با 
وارونه جلوه دادن حقایق نزد افکار عمومي غرب عمًا به 
وضع تحریم هاي غیربشري سران کاخ سفید مشروعیت 

بخشند و همین مسئله مي طلبید که خبرنگاران برون مرزي 
صدا و سیما نیز دستور کار مش��خصي براي بي اثر کردن 
پروپاگانداي رسانه هاي غربي با همراهي مدیران رسانه هاي 

برون مرزي، طراحي کنند که مشتمل بر دو گزینه است:
1- انجام مصاحبه هاي متعدد با کارشناسان شرافتمند 
و آزادمن��ش غربي در راس��تاي تبیین سیاس��ت هاي 
استعماري امریکا و انگلس��تان علیه دولت و ملت ایران 
بخصوص بع��د از توقیف نفتکش ایراني توس��ط ارتش 
بریتانیا در تنگه جبل الطارق که نهایتاً با  توقیف نفتکش 

انگلیسي متخلف در آب هاي تنگه هرمز پررنگ تر شد.
2-پرداختن به ابعاد وسیع پرونده هاي غیراخاقي دونالد 
ترام��پ در ارتباط با هنرپیش��ه هاي زن بدنام هالیوود، 
دادن رشوه به واسطه وکیلش به آنها جهت حق السکوت، 
فرارهاي مالیاتي و سوءاس��تفاده از اختیارات ریاس��ت 
جمهوري براي دادن پس��ت هاي مدیریت��ي به دختر و 

دامادش جرارد کوشنر.
براي اولین بار در نبرد رسانه اي میان امریکا و ایران این 
جمهوري اسامي ایران اس��ت که رسانه هایش هجوم 
گسترده پوش��ش اخبار این چنیني علیه سیاست های 
امریکا را آغاز کردند و رسانه هاي غربي به ویژه امریکایي 
مجبور به واکنش و پاسخگویي در برابر بمباران خبري 
ترامپ توسط رسانه هاي برون مرزي صدا وسیما شدند.

تداوم چنین روند مثبتي نیازمند باالتر رفتن سطح سواد 
رس��انه اي خبرنگاران برون مرزي و نیز افزودن بر دانش 
عمومي، داش��تن نگاه ذره بیني به وی��ژه در حوزه روابط 
بین الملل و نیز ق��درت درک باالي تجزی��ه و تحلیل از 

روش هاي رسانه اي دشمن دارد.

تغییرآرایشرسانهایازدفاعبهحمله

نقوشهنریایرانیاندرقبرستانهاشگفتانگیزاست
گفتوگوی»جوان«باکارشناسهنرینقوشمحرابنمازوقبرستان

فرزینماندگار
خواندن کت��اب خاطرات ی��ک خبرنگار همیش��ه یکی از 
عاقه های من بوده است. به خصوص اگر  بحث صحنه های 
نفسگیر و سختی در میان باشد که در زندگی کاری تهدیدش 
کرده است. »به من گفتند تنها بیا« با بقیه کتاب هایی که 
خواندم یک تفاوت جدی مي کرد. من با دختری طرف بودم 
که دیوانه وار به دنبال دردسر مي گردد. در موقعیتی که غرب 
آسیا سخت در تاطم آشوب گرفتار است. اغلب مردم در 
جهان نمي دانند حقیقت چیست. در این میان خبرنگارهایی 
پیدا شده اند که به دنبال سرحلقه های گروه های تروریستی 
کل جهان را زیر پا مي گذارند تا بتوانند چشمه ای از راستی 
و درستی را پیدا کنند. سعاد مخنت دختر دورگه مراکشی 
و ترک، بزرگ ش��ده اروپاس��ت و همه چیز را با معیارهای 
اروپایی مي سنجد ولی کله ش��قی اش به اروپایی ها نبرده 
است. ش��جاعت این دختر در سراسر کتاب مبهوت کننده 
است، وقتی به قلب وحشتناک ترین موقعیت ها و رویارویی 
با ش��خصیت های رعب آور مي زند. در بیش��تر مواقع همه 
اتفاقات را شاید آن طور که خواسته توضیح داده و خواندن 
این کتاب سرنخ ها و اطاعات خوبی در اختیار مخاطب قرار 
مي دهد. مهم نیست تحلیلگر مسائل منطقه باشی یا یک 

مغازه دار که برای سرگرمي  اخبار منطقه را دنبال مي کند. 
در هر صورت احس��اس مي کنی خودت همراه با سعاد به 
ش��هرهایی که زخمي  و رنجور از  تروریسم و تفرقه بیگانه 

است قدم گذاشته ای.
برای ما که در ایران زندگی مي کنیم شاید این یک آرزو 
باشد که خبرنگارمان بتواند به این راحتی با گروهک های 
تروریس��تی که به خون ایرانی ها تش��نه اند، گپ بزند و 
این گونه بی پرده آنها را ببینیم. در همین شرایط خواندن 
روایت س��عاد هم برای ما غنیمت اس��ت.  ابتدای کتاب 
توضیحات داده ش��ده درباره وقایعی که ب��رای خانواده 
مخنت افتاده، چگونگی تحصیل و اتفاقاتی که در آلمان 
برای او روی می دهد، کمي  حوصله سربر است اما کم کم 
همراهی با ماجراجویی های سعاد شما را از مطالعه کتاب 
پشیمان نمي کند. به تدریج سرعت وقایع هر فصل باال 
مي رود و مجبور مي شوی دلهره ات را سطر به سطر با خود 
به همراه ببری. »به من گفتند تنها بیا«، با این که 336 
صفحه است اما سفری کوتاه و گذرا به تمام کشورهایی 
است که مردمش تصمیم دارند تغییری ایجاد کنند اما گاه 
در بازی استعمار به ضرر این تغییر کار کردند و گاه جای 

درست را نشانه رفته و فریادش را درآورده اند.
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