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گفت و گوي »جوان« با معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد درباره عملكرد رسانه ها در شرايط كرونا

گفت وگوي »جوان« با تهيه كننده و مجري زندگي پس از زندگي

دشمنی اتاق خبر فارسی 5 کشور معاند در قضیه کرونا عیان تر شد

انتظار اين اندازه استقبال را از تجربه هاي مرگ نداشتیم 

مدت هاس�ت كه كش�ور درگير ش�يوع ويروس كرونا 
ش�ده و زندگي عادي م�ردم را تحت تأثير ق�رار داده 
اس�ت. در اي�ن روزه�ا رس�انه ها نق�ش پررنگ ت�ري 
داش�ته اند و خبرنگاران زي�ادي به مي�دان آمده اند و 
با به خط�ر انداختن س�امتي و جان خود مس�ئوليت 
اطاع رس�اني به مردم را به بهترين شكل ممكن انجام 
داده اند. »جوان« با محمد خدادي مع�اون مطبوعاتي و 
اطاع رساني وزير فرهنگ و ارشاد اسامي درباره عملكرد 
رسانه ها در روزهاي ش�يوع كرونا گفت وگو كرده است. 

        
از همان روزه�اي اول ش�يوع كرونا نحوه 
فعاليت رسانه ها متفاوت ش�د. روزنامه ها 
رس�ميت خودش�ان را از دس�ت دادن�د و 
خبرگزاري ها، س�ايت ها و فض�اي مجازي 
بيش�تر مدنظر قرار گرفتند. لطف�ًا درباره 
اتفاقي ك�ه كرونا بر رس�انه ها تحميل كرد 
و اقداماتي كه معاون�ت مطبوعاتي در اين 

روزها انجام داد توضيح دهيد. 
قبل از اعالم كرونا در ايران و پيش از زماني كه دانش��جويان 
از ووهان آمدند، اقدامي پيش دس��تانه داشتيم، در حالي كه 
اين روزه��ا را تصور نمي كرديم اما از هم��ان موقع از مديران 
رسانه هاي مختلف دعوت كرديم بيايند تا ماجراي كرونا دقيق 

و مفصل براي آنها توضيح داده شود. 
همان طور كه مي دانيد يكي از وظاي��ف معاونت مطبوعاتي 
كه در نامش هم ذكر ش��ده كمك به موضوع اطالع رس��اني 
است يعني پل ارتباطي بين رسانه و دستگاه ها و فراهم كردن 
دسترسي آسان و همه جانبه رسانه ها به اطالعات و تسهيل و 
تسريع در اين امر است. بنابر اين ما از آقاي دكتر رئيسي معاون 
بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي خواستيم 
كه در اين جلسه كه اواسط دي ماه برگزار شد، حضور داشته 
باشند و ضمن تبيين شرايط به سؤاالت 79 رسانه در يك روز 
پاسخ دهند كه خوشبختانه اين جلسه اتفاقات بسيار خوبي 

را به دنبال داشت. 
روز سوم اسفند نيز همين نشست تكرار شد؛ درست يك روز 
بعد از انتخابات و اخبار متعددي كه در حال انتشار بود؛ اين بار 
عالوه بر معاون وزير بهداشت )آقاي دكتر حريرچي( سخنگوي 
دولت نيز به جلسه آمد. با اين حال هفته دوم اسفند ماه كميته 
اطالع رساني به رياس��ت آقاي دكتر صالحي، وزير فرهنگ و 
به عضويت آقاي دكتر فيروز آبادي، دبير شوراي عالي فضاي 
مجازي و آقاي ربيعي س��خنگوي دولت و ساير دستگاه ها از 
جمله معاونت سياسي س��ازمان صدا و سيما، وزارت كشور، 
وزارت صمت، وزارت اطالعات، قوه قضائيه و... تش��كيل شد 
كه از همان موقع شروع به هماهنگي در موضوع اطالع رساني 
كرديم و كميته اقدام خبري، توليد محتوا و همچنين كميته 

نظارت بر جريان  رسانه كرونا شروع به فعاليت كردند. 
نبايد فراموش كرد كه در موضوع كرونا دو اليه وجود دارد؛ يك 

اليه جسمي و ديگري اليه روحي. اليه جسمي شامل تهيه 
اقالم بهداشتي و اقدام به درمان براي مقابله با كرونا كه بر عهده 
وزارت بهداشت است. اليه روحي و رواني مربوط به اطالعات 
مرتبط با كروناست و بايدها و نبايدها و كاًل جهت دهي افكار 
عمومي كه بر دوش رسانه هاست، مثالً اينكه بايد چه كار كنيم 
كه كرونا نگيريم؟ كرونا چه ويروسي است؟ اگر مبتال به كرونا 
شديم چه كنيم؟ كه به نظر من رسانه ها نقش خودشان را به 
خوبي ايفا كرده اند ديديم براي اولين بار در تاريخ، جاده هاي 
كشور بسته شد و سيزده  بدر امسال نيز هيچ كس در پارك ها و 
اماكن عمومي حاضر نشد يعني با اطالع رساني تبييني موجب 
اغنا و مشاركت مردم در مقابله با كرونا شدند نه با رفتار خشن 
اين نشان از ظرفيت اجتماعي مردم ايران و زيرساخت مديريت 
كشور دارد و مؤيد همكاري، همدلي و هم افزايي در اين بحران 
عظيم بين مردم و مسئوالن بود كه معتقدم پل ارتباطي و مؤثر 

اين ماجرا، رسانه ها و رويكرد خوب آنها بود. 
سپاه ، ارتش ، بسيج ، وزارت صمت ، وزارت بهداشت، پليس، 
هالل احمر و روحاني مس��جد همه با ه��م هماهنگ بودند و 
معني آن اين است كه ما براي اولين بار در يك بحران كاركرد 
رسانه را به يك تعريف منطقي رس��انديم . همان حرفي كه 
تلويزيون هنگام پخش سريال زيرنويس مي كند را بخش هاي 
خبري سيما و راديو نيز اعالم مي نمايد و مردم همان را هم در 
فضاي مجازي و رسانه هاي برخط و هم شبكه هاي اجتماعي 
مي بينند. اين يعني قرائ��ت واحد اما با بي��ان متفاوت براي 

مخاطب مختلف. 

اگر بخواهيم نقطه اوج كاركرد رسانه را در يك كشور ببينيم 
اين بحران آزمون خوبي براي رسانه هاي ايراني بود و نتيجه اش 
كاهش تلفات و صدمات به كش��ور شد. ضمن آنكه بر خالف 
تصور بسياري، ايران در زمره موفق ترين كشورها در مبارزه با 

اين بيماري سخت و عجيب نيز قرار گرفت. 
در مواجهه و تعأمل با رسانه ها چه كارهايي 

انجام داده ايد؟
در مواجهه با رسانه سه كار انجام داديم، اول اطالع رساني به 
خود رسانه ها، اينكه مديران رسانه به جلسات آمدند و مديريت 
اطالع رساني مقابله با كرونا توسط خود مديران رسانه طراحي 

و اجرا شد. 
دوم هدايت رسانه اي توسط مدير يا سردبير در داخل رسانه 
ص��ورت گرفت و مرجعيت اخبار به صورت ش��فاف توس��ط 

رسانه ها محقق شد. 
سوم دستگاه ها در موضوع اطالع رساني كار توليد و پردازش 
و نشر اطالعات را به اهالي رسانه واگذار كردند و پذيرفتند كه 
اين يك تخصص است و عماًل كميته اطالع رساني ستاد ملي 
مقابله با كرونا مديريت را عهده دار ش��د كه البته نبايد نقش 
مبارزه به روز و گسترده با شايعه سازي و القائات دشمن توسط 

خود رسانه ها را نيز ناديده گرفت. 
آن روزه�اي اول كه هنوز كرون�ا در اروپا و 
امريكا شايع نشده بود، فضاي خود انتقادي 
از عدم پيشگيري وجود داشت كه مثًا چرا 
قرنطينه نكردند؟ اما وقتي ويروس به اروپا و 

امريكا رس�يد و مردم ديدند ك�ه مواجهه 
كشور ما خيلي جاها منطقي تر، درست تر 
و به نسبت كشورهاي پيشرفته اروپا بهتر 
بود، از نظر عام جالب و تعجب برانگيز بود. 
اگر كشورهاي اروپايي به اين ويروس مبتا 
نمي ش�دند قطعًا فضاي خودانتقادي ما را 
دچار بحران مي كرد. به نظر شما چرا هميشه 
يك حس حقارت آميز به اي�ن موضوعات 
داريم كه مثًا ما نمي توانيم اين كار را انجام 

دهيم اما كشورهاي ديگر مي توانند؟
ما جزو معدود كش��ورهايي هس��تيم ك��ه در مصاف خبري 
جريانات سياس��ي خارج از كش��ور، مورد تهاجم رس��انه اي 
با اهداف سياس��ي قرار گرفتي��م . در پنج كش��ور دنيا اتاق 
خبر فارس��ي داريم كه 24 س��اعته خبر تولي��د مي كنند و 
مأموريت شان براساس منافع كش��ورهايي كه بودجه آنان را 
تأمين مي كنند طراحي و اجرا مي شود، در واقع يك جريان 
رسانه اي به زبان فارسي در دنيا براي افكار عمومي ما درست 
شده است كه به صورت ش��بانه روزي دنبال ايراد و اشكال در 
داخل ايران مي گردد و اص��والً نقطه اميد و مثبت و موفقيت 
نمي خواهد ببيند چون در راس��تاي منافع تأمين كنندگان 
منابع مالي اين رسانه ها نيس��ت. اين در حالي است كه ما در 
پيچيده ترين، گسترده ترين و طوالني ترين نظام تحريمي دنيا 
هستيم. امريكايي ها در فشار به ايران به آخر خط رسيده اند، 
رهبر معظم انقالب، وزيرخارجه، وزيركشور، سپاه و... را تحريم 

كرده اند و حتي در روزهاي ش��يوع كرونا هم از اين تحريم ها 
دس��ت بردار نيس��تند و تنها راه باقيمانده براي آنها تشديد 
فشار به مردم به ويژه با فشار به افكار عمومي مي خواهند به 
اهداف خود برسند. سه مسئله »سوءمديريت، ناكارآمدي و 
فساد« محور توليدات رسانه اي آنهاس��ت و در هر موضوعي 
هم مي خواهند از همين سه زوايه اطالع رساني داشته باشند و 

تزريق نااميدي هم وظيفه آنهاست. 
در مورد كرونا هم همين سياست را در پيش گرفتند اما موفق 
نبودند زيرا اين بار شرايط جهاني امكان مقايسه بين كشور ها 
را فراهم كرد و مردم عملكرد ايران و پيشرفته ترين كشورهاي 
جهان را مقايس��ه كردند؛ در موضوع امكانات، هزينه درمان، 
تجهيزات مختلف و... بطور طبيعي آنچه اتفاق افتاد موفقيت 
مردم ايران بود و آزمون همه اركان نظام به مديريت دولت كه 
نتيجه آن هم امروز مشخص است. نكته مهم تر، عريان شدن 
اهداف پليد اين رسانه هاي ضد مردمي بود كه با شيوع بيماري 
در امريكا و كش��ورهاي اروپايي، رس��وايي اطالع رساني ضد 
مردمي آنها، عيان شد و مردم متوجه شدند برخالف تبليغات 
رنگارنگ حمايت از مردم و نگراني بر آنها، اين رسانه ها دقيقاً 
دشمن مردم ايران هستند؛ در يك نمونه ماجراي توقف ارسال 
500 هزار كيت درخواستي ايران از كره جنوبي را همه ديدند 
و متوجه شدند كه يك رسانه با دالرهاي نفتي سعودي مانع 

ارسال اين كيت ها به ايران شد. 
از س��وي ديگر، قدرت گرفتن رس��انه هاي داخلي در اين 
مسئله، باعث شد در مواجهه رسانه داخلي و خارجي عماًل 
فضاي افكار عمومي به سمت داخل آيد، زيرا در كرونا كشور 
هماهنگ و هم افزا عمل كرد و عماًل كار رس��انه اي به خود 
رسانه ها واگذار شد. البته اين مس��ئله به اين معني نيست 
كه آسيب شناس��ي رس��انه اي كاركرد اطالع رساني مقابله 

با كرونا را نداش��ته باش��يم بلكه ما همچنان دنبال افزايش 
مهارت رسانه اي بايد باشيم؛ اين نقطه ضعف كه رسانه هاي 
ما پوششي هستند، سوژه اي نيس��تند يا اينكه اطالعات را 
مقايسه نمي توانند كنند و خام فروش هس��تند و... را بايد 
به صورت جدي م��ورد واكاوي قرار دهيم ل��ذا بايد چيزي 
كه در دس��تور كار ما قرار بگي��رد واكاوي موضوع كاركرد 
رسانه، بررس��ي نقاط قوت و ضعف و اصالح از درون باشد 
كه دفتر مطالع��ات و برنامه ريزي معاون��ت مطبوعاتي در 

دست اقدام دارد. 
در روزهاي شيوع كرونا و هفته هاي بعد از آن 

به عملكرد رسانه ها نمره قبولي مي دهيد؟
بله. قطعاً نمره قبولي به همه رس��انه ها و به ويژه به سازمان 
صدا وس��يما و به عملكرد تم��ام خبرگزاري ه��ا، پايگاه هاي 
خبري روزنامه ها و فعاالن رس��انه ها مي دهم. شما خروجي 
رس��انه ها را ببينيد و واكاوي كنيد. احس��اس گرس��نگي از 
گرس��نگي بدتر است، احس��اس ناامني از ناامني بدتر است. 
امروز احساس اقتدار در كش��ور زنده شده است و اين نتيجه 
اقدام همه دست اندركاران و همزمان اطالع رساني بهنگام و 
مبتني بر واقعيت است نه تبليغات. نقاط قوت و ضعف هر دو 
توسط رسانه بيان شده است. اطالعات در بستر واقعيات شكل 
مي گيرد و اين خط قرمز ماست كه دروغ در رسانه منتشر شود 
در حالي كه تمام تالش رسانه هاي معاند بر افزايش بي اعتمادي 
در داخل بود و تشكيك در اعالم آمار تلفات و مبتاليان به كرونا 
اما مردم اين آمار را احساس مي كنند. مثالً آمار عجيب و غريب 
از فوتي هاي كرونايي اعالم مي كردند كه قابل باور نبود. چطور 
مي توان مثالً 30- 40 هزار جنازه را مخفي كرد؟  يا نيت و اصرار 
بر بي اعتمادي به نفع كيست؟ قطعاً به نفع مردم نخواهد بود 
زيرا آن  وقت فاصله گذاري را هم قبول نمي كنند و ميزان ابتال 

و تلفات بيشتر مي شود. 
رهبر انق�اب در يك س�خنراني فرمودند 
كه اين ش�رايط را بايد مس�تند س�ازان و 
رس�انه هاي ما ثبت و ضبط كنند. معاونت 
مطبوعاتي در خصوص مستند س�ازي اين 

ايام و شرايط برنامه اي دارد؟
بله. ما جشنواره اي تحت عنوان »جان من ايران من« راه اندازي 
كرديم و از زمان شروع كرونا اعالم كرديم كه هدف ثبت و ضبط 
اين واقعه اس��ت تا االن هزاران اثر به دستمان رسيده است. 
فرمايش��ات و تأكيد مقام معظم رهبري براي مستند سازي 
حماسه مردم در مقابله با كرونا اين امر را تقويت كرد و تالش 

مضاعف را براي اين كار خواهيم كرد. 
بايد از همه خبرنگاران، عكاسان، فعاالن شبكه هاي اجتماعي 
و... در سازمان صدا و سيما و همه رسانه ها به عنوان سربازان 
گمنام جريان اطالع رسانه اي تشكر كنم، آنها كه تمام اين ايام 
را فعال بودند و عيد و تعطيلي نداشتند؛ بايد از اين افراد مؤمن با 
انگيزه با شهامت و شجاعت و پرتالش كه شبانه روز در خدمت 

مردم هستند، قدرشناسي كرد. 

شبكه چهار سيما امسال و از ابتداي ماه مبارك رمضان در 
حركتي بديع هر روز قبل از افطار تجربه هاي مرگ موقت 
را در برنامه اي با عن�وان »زندگي پ�س از زندگي« روايت 
مي كرد كه با اقبال خوبي از س�وي مخاطبان مواجه ش�د. 
عباس موزون تهيه كننده و مج�ري برنامه »زندگي پس از 
زندگي« است. از مش�هورترين آثار وي كه در كشورهاي 
عراق، هند و ايران تصويربرداري ش�ده و به عنوان يكي از 
آثار برتر تلويزيون و شبكه افق در س�ال 98 به جشنواره 
سيما راه يافته بود مجموعه تلويزيوني سه قسمتي »هند 
دوستان« است كه درباره عاقه مندان به امام حسين )ع( 
در كشور هند و در سه حوزه جمعيتي شيعه، سني و هندو 
بود و بارها از تلويزيون بازپخش شده است. او دست به قلم 
اس�ت و چند كتاب و مقاله را نويس�ندگي و ترجمه كرده 
 Masseges From Water كه از جمل�ه، ترجمه كت�اب
تأليف پروفس�ور ژاپني ايموتو اس�ت كه در سال 1385 با 
عنوان »نداي آب« منتشر شد و همان سال ها عاقه مندان 
زيادي در س�طح جامعه پيدا كرد. با توجه به پخش برنامه 
»زندگي پس از زندگي« و بازتاب هاي فراوان آن در داخل 
و خارج كش�ور فرصتي فراهم شد تا با وي گفت وگو كنيم.

        
»زندگي پس از زندگي« با چه ايده و تفكري 

به سمت پيش توليد رفت؟ 
 هميش��ه به اين موضوع گرايش و عالقه داشتم و معتقد بودم 
مي توان در عالم ماده و تجربه هم ردپاها و ش��واهدي هر چند 
ظريف و اندك از عالم غيب يافت. شواهدي كه در سطح فهم 
همگان قابل عرضه و طرح باشد و اگرچه ما پيادگاني در كوير 
عظيم عالم ماده هستيم كه هيچگاه به گرد پاي اسب تيزتك 
عالم غيب نمي رسيم اما مي توانيم اندك ردپاهايي بر خاك عالم 
شهود بيابيم كه خبر از حضور و گذر اين اسب دهد. در دوراني 
كه افسر وظيفه بودم با مستندي آشنا شدم كه ساخته محقق 
امريكايي دكتر ريموند مودي بود. اين روانپزش��ك با مشاهده 
تعاريف مشترك برخي مراجعانش از تجربه مرگ موقت شان، 
متوجه شده بود كه گزاره هاي اين تجارب مربوط به بيرون از بدن 
و روانشناسي از توجيه اين تجارب عاجز است. با توجه به اينكه 
از دوران جواني در حوزه تئاتر، عكاسي، فيلمسازي و نويسندگي 
فعاليت داشتم انگيزه جدي براي ساختن برنامه اي با اين موضوع 
داشتم و هميشه در نظر داشتم برنامه اي با همين موضوع اما با 
تجربه گراني ايراني و با منظري پژوهشي كه كاركردها و رنگ و 
بوي فرهنگ خودي داشته و پاسخگوي نيازهاي جامعه ايراني 
باشد فراهم كنم. بنابر اين از همان س��ال ها با عالقه شروع به 
مطالعه و تحقيق كردم و مدت ها در كتابخانه آستان قدس در 

اين باره مطالعه مي كردم و البته بعدها كه اينترنت رواج يافت 
دسترسي بنده به منابع و تجارب مختلف نيز سهل تر شد. 

پژوهش تجربه هاي مرگ موقت در دنيا به چه 
صورت است؟

 در امري��كا و كش��ورهاي اروپايي )ب��ه ويژه هلن��د و آلمان( 
پژوهش هاي زي��ادي در زمينه تجربه ه��اي نزديك به مرگ 
صورت مي گي��رد و س��ازمان هاي تحقيقات��ي و انجمن هاي 
دانشگاهي مختلفي در زمينه تجارب نزديك به مرگ فعاليت 
دارند كه در پديدارشناس��ي NDE )تجربه نزديك به مرگ( 
مطالعه مي كنند. بزرگ ترين اين سازمان ها IANDS است 
كه يك سازمان بين المللي است و در دورام و كاروليناي شمالي 
مستقر است. اين سازمان تحقيقات و آموزش هاي علمي را در 
مورد ماهيت جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي و نتايج تجربيات 
نزديك به مرگ توسعه مي دهد و نشرياتي پژوهشي همچون 
مجله مطالعات نزديك به مرگ و مجله س��ه ماهه نشانه هاي 
حيات را منتشر مي كند. اين سازمان همچنين آرشيو خوبي از 
تاريخچه پرونده هاي نزديك به مرگ را براي تحقيق و مطالعه 

نگهداري مي كند. 
انتخاب تجربه گرايان به چه صورت بوده كه به 

صحت كام آنها مطمئن باشيد؟
طي بيش از چهارسال با كمتر از 110 تجربه گرا مصاحبه داشتيم 

و پس از تحقيق و راستي آزمايي اوليه از بين آنها 74 تن تأييد 
و بقيه كنار گذاشته شدند چراكه براي مثال برخي خواب ديده 
بودند يا برون فكني داشتند و تجربه شان مرگ كلينيكي )تجربه 
نزديك به مرگ( نبوده و بعضاً هم فرد يك شخصيت خودنما يا 
متوهم بوده كه براي جلب توجه و ديده شدن خود را تجربه گر 
اعالم كرده بود. نهايتاً از بين اين افراد 30 تن تأييد و براي حضور 
در برنامه برگزيده شدند كه با مالحظات رسانه اي تلويزيون )اعم 
از فني و محتوايي( همخواني بيشتري داشتند و تجربه شان نيز 
براي مخاطب قابل درك تر و مؤثرتر بود. البته در برخي جاها 
محتوا هم نيازمند مونتاژ و كوتاه سازي بود و الزم بود با توجه به 

محدوديت كنداكتور و مدت زمان برنامه هم منطبق شود. 
چطور ب�ا اولي�ن تجربه گرا آش�نا و مرتبط 

شديد؟
اولين تجربه گر ايراني كه حضوراً به وي مراجعه كردم و با ايشان 
آشنا شدم آقاي زماني قلعه بود كه در سال 95 با ايشان آشنا شدم 
و متعاقباً به شهرشان سفر كردم و البته در ابتدا عالقه به رسانه اي 
شدن تجربه و رسانه اي كردن امر نداشتند ولي در ادامه بعد از 40 

سال رازداري حاضر شدند مطلب را براي همگان بازگو كنند. 
 برنامه تلويزيوني »زندگ�ي پس از زندگي« 
زماني پخش مي شود كه بيماري كرونا در دنيا 
سايه انداخته و ترس از مرگ ناشي از بيماري 

زياد است. به نظر شما خواست خدا بود وارد 
اين كار بشويد يا تصادفي همزمان شده اند؟

شكي نيست همچون هر امر خير ديگري همه چيز از جاي ديگري 
و با قلم پروردگار رقم خورده و در اينگونه امور ما همه وسيله ايم و 
بنده و همسرم )كه مدير توليد مجموعه هستند( خود را صاحب 
كمترين اثر و نقشي در به ثمر نشس��تن اين پروژه نمي دانيم و 
هرچه هست از اوست و ما رميت اذ رميت... ما هر دو در طول اين 
مدت به يقين رسيديم كه اين كار نه تنها يك تكليف بلكه رحمت 
و توفيق اجباري از جانب حق بوده كه ما مكلف به انجامش شديم و 
اين باور قلبي ماست. مي دانيم كه بايد انجامش مي داديم هر چند 
برخي حسادت ها و دشمني هايي هم بر سر راه داشته و داريم اما 
به لطف نور و كرم پروردگار اقدامات مذبوحانه ابليس هيچ گاه مانع 

از به ثمر نشستن كارهاي خير نشده و نخواهد شد. 
برخي ارواح را با اجنه اشتباه مي گيرند مانند 
ماجراي ش�خصي كه مي گفت وقتي روح از 
تنم جدا ش�د مرا كتك مي زدند و گلويم را 

مي فشردند اين به چه صورت است؟
بله درست است. همانطور كه كارشناس برنامه هم گفتند آن 
شخص با اجنه مهاجم و در واقع با شياطين مواجه شده بود البته 
مي دانيم كه برخي اجنه كافر هس��تند و تا زماني كه انسان در 
قالب ماده است نمي توانند بر انسان مستولي شوند اما وقتي روح 

انسان از بدن جدا مي شود سراغش مي آيند و چون از فرزندان 
انسان كينه و خشم دارند به آنها حمله مي كنند مگر اينكه ايمان 
و عمل آن انس��ان از او محافظت كند و براي آن شخص هم به 
همين علت و صورت بود كه تعرض داشتند و البته كارشناس 
برنامه هم با اس��تناد به احاديث گفتند كه يكي از رويدادهاي 
ممكن الوقوع در عالم برزخ همين است كه به محض خروج روح 
مؤمن از بدنش، شياطيني به او حمله و عقده گشايي مي كنند 
اما طبق حديث در اين وضعيت، اعمال اوست كه حاضر شده و از 
او حفاظت مي كنند كه البته در تجربه مهمان برنامه - كه مدافع 
حرم بود- نيكي به والدين و قرائت قرآن از او حفاظت كردند و 
همانگونه كه مالحظه شد تجربه گر حاضر در برنامه گفتند كه 
وقتي به قرآن و قرائت قرآن هايم احتج��اج مي كردم آنها دور 
مي ش��دند و اين دو نكته از نكاتي هستند كه تاكنون كمتر در 
جامعه ديني ما تبليغ و اطالع رساني شده كه اوالً در عالم برزخ 
اجنه و شياطين هم امكان استيال و دسترسي به انسان دارند و 
ثانياً آنچه انسان را محافظت مي كند در برابر اينها اعمال صالح 

است كه آنها را دور مي كند. 
آي�ا ب�ا تجربه گرايان منف�ي ه�م برخورد 

داشتيد؟
بله. اما از يك س��و در فرهنگ ديني ما اظهار گناه حرام است و 
معتقديم اظهار گناه موجب كاهش قبح گناه مي شود كه البته 
در فرهنگ اجتماعي و مردمي ما نيز افراد تجارب منفي شان را 
براي ديگران بيان نمي كنند و از سوي ديگر محتمل است بيان 
تجربه گرايان منفي بعد از برنامه باعث طرد اجتماعي ايش��ان 

حتي تحقير و تمسخر ايشان شود و ايش��ان نگرانند كه بيان 
تجربه موجب خدشه و بروز اشكاالتي در رابطه شان با ديگران 
شود اما در فرهنگ مسيحيت برعكس است و آنها حتي اعتراف 
به گناهان را ثواب و وسيله اي براي پاك شدن و جزو مراحل توبه 
مي دانند؛ بنابراين ما در روند برنامه تصميم گرفتيم تلفيقي از 
تجربه گران مثبت و منفي داشته باشيم و در اين ميان به ناچار از 
تجربه هاي منفي غربي بيشتر استفاده كنيم به همين علت هم 
هرچند برنامه درميان يك تجربه منفي نمايش داديم كه عمدتاً 

غربي و دو مورد نيز ايراني بودند. 
نگ�ران نبودي�د مخاطب با اي�ن حرف هاي 
تجربه گرايان به س�مت مرگ گرايش پيدا 

كند؟
در پيش بيني ه��اي خود اين م��ورد را هم به عن��وان يكي 
از آس��يب هاي محتمل اين برنامه در نظر داش��تيم و براي 
آن تمهيداتي انديش��يديم كه خوش��بختانه نتيجه برنامه 
به گونه اي ش��د كه حتي س��ه نفر از مخاطباني كه به علت 
مشكالت زندگي قصد خودكشي داش��تند تماس گرفتند 
و پيام دادند كه ما با دي��دن اين برنامه از قص��د خود براي 
خودكشي منصرف شديم و دست از اين اقدام ناپسند كشيده 
بودند و اي��ن بازخورد يكي از ش��ادي بخش ترين پيامدها و 

نتايجي بود كه دريافت كرديم. 
برنامه بعد از ماه رمضان هم ادامه دارد؟

اقبال عمومي از برنامه ما را غافلگير كرد و اين در حالي بود كه 
وزن پروژه ما از حيث دكور، س��ابقه اجراي تلويزيوني مجري، 
هزينه ها و بودجه هاي صرف شده و ديگر موارد با ديگر برنامه هاي 
زنده ماه رمضاني قابل مقايسه نبود و از سوي ديگر شبكه چهار 
هم به علت هدف گذاري خاص روي قشر فرهيختگان و خواص 
جامعه مالحظات و مختصات خود را داش��ت و لذا به صورت 
سنتي انتظار مي رفت كه مخاطب عام را در اختيار نداشته باشد 
و تمركزش صرفاً بر مخاطب خاص باشد و به تبع اين رويكردهاي 
هميشگي هزينه تبليغات و قصد رقابت با ديگر شبكه ها هم در 
فضاي مجازي نداش��تيم چراكه سياست قديمي شبكه چهار 
پرهيز از تبليغات و گيشه گرايي و دوري كردن از رقابت در جذب 
كميت بوده است. با اين همه برنامه به گونه اي ديده شد كه طبق 
بسياري آمارها )مثاًل آمار تلويزيون( با اختالف نجومي در رده 
اول بازديد قرار گرفت و حجم پيامك هاي ارسالي به حدي زياد 
بود كه هنوز فرصت نكرده ايم همه را بررسي كنيم و رسيدگي 
به آنها سخت شده  اس��ت. به علت بازخورد باالي برنامه، مدير 
شبكه چهار و معاون محترم س��يما پخش طي سال و پخش 
فصل دوم اين برنامه براي ماه رمضان سال آينده را در دستوركار 

قرار داده اند. 

فرزين ماندگار 
  گفت وگو

معصومه طاهري 
  گفت وگو 2

اقبال عمومي از برنامه ما را غافلگير كرد و اين 
در حالي بود كه وزن پ�روژه ما از حيث دكور، 
س�ابقه اجراي تلويزيوني مجري، هزينه ها و 
بودجه هاي صرف شده و ديگر موارد با ديگر 
برنامه ه�اي زنده ماه رمضاني قابل مقايس�ه 
نبود و از سوي ديگر شبكه چهار هم به علت 
هدف گذاري خاص روي قشر فرهيختگان و 
خواص جامعه ماحظ�ات و مختصات خود را 
داشت و لذا به صورت سنتي انتظار مي رفت 
كه مخاطب عام را در اختيار نداش�ته باش�د 
و تمرك�زش صرفاً ب�ر مخاطب خاص باش�د

ما جزو معدود كش�ورهايي هس�تيم كه در 
مصاف خبري جريانات سياس�ي خ�ارج از 
كش�ور، مورد تهاجم رس�انه اي ب�ا اهداف 
سياس�ي قرار گرفتيم . در پنج كش�ور دنيا 
اتاق خبر فارس�ي داريم كه 24 ساعته خبر 
توليد مي كنند و مأموريت ش�ان براس�اس 
منافع كش�ورهايي كه بودجه آنان را تأمين 
مي كنند طراح�ي و اجرا مي ش�ود، در واقع 
يك جريان رس�انه اي ب�ه زبان فارس�ي در 
دنيا ب�راي افكار عمومي ما درس�ت ش�ده 
اس�ت ك�ه به ص�ورت ش�بانه روزي دنبال 
ايراد و اش�كال در داخ�ل اي�ران مي گردد


