
گزارش

جشنی که باید مراقب حاشیه سازی  
»حرفه ای ها« باشد!

تجربــه »مهمونــی ۱۰ کیلومتری «کــه به همت 
شهرداری تهران با مشارکت مردم و گروه های خود 
جوش و هیاتهای مذهبیدر روز عید بزرگ » غدیر« 
برگزار شــد تجربه ای نو در برگزاری »شادی های 

اجتماعی« بود.
 نیازی که هر روز بیشــتر از دیروز حس می شــود 
و باید به آن پاســخ گفت. این مناسبت ها و توجه 
به جشــن های بزرگ ملــی و مذهبی اســت که 
می تواند به دوقطبی های کاذب ایجاد شــده پایان 
دهد. نگاهی به ترکیب شرکت کنندگان در مراسم 
دیروز موید این مطلب اســت. بــا برگزاری چنین 
جشــن هایی باید نشــان داد که کسی قصد ندارد 
از این گردهمایی ها بهره برداری سیاســی کند . تا 
همه بیایند و پاســدار باورها و آرامش و همزیستی 

اجتماعی خویش باشند.
 اما چند نکته

۱- در صورتی که قصد بر آن باشــد که این جشن 
و مشــابه آن تکرار گردد باید تمام کاستی های آن 
در این دوره مورد بررســی قرار گرفته و اشکاالت 
دســتگاه های ذیربط به آنان گوشــزد گردد تا در 

موارد بعدی شاهد تکرار آن نباشیم.
 تنها در اینصورت اســت که می توان از گسترش 
این جشــن ها به شــهرهای دیگر اســتقبال کرد. 
وگرنه اگر جشنی همراه با بی تدبیری، بی برنامه گی 
و مشقت بســیار برای مردم رقم زده شود بهتر آن 

است که برگزار نگردد.
لذا آسیب شناسی ضعف ها و نقاط قوت جشن روز 
گذشته می تواند در صورت تکرار در آینده مشکالت 
کمتری را با خود داشــته باشد. به عنوان نمونه در 
حالی که پلیس راهور از روزهای گذشــته مقررات 
ترافیکی منطقه را اعالم کرده بود اما غافلگیری در 
برخی نقاط شهر و در حاشیه مسیر اصلی به وضوح 

مشاهده می شد.
۲- ایســتگاه هــای صلواتی بین راهــی جوابگوی 
جمعیت نبودند و برخی از آن ها بعد از ســاعتی با 
دست خالی به تماشــاچی تبدیل شدند. از این رو 
باید به گونه ای تدارک دیده شــود که بتوانند کل 

مراسم را پوشش دهند.
3-  بســته بودن مترو در برخی از ایســتگاه ها که 
می توانســت نقش زیادی در جابجایی سریع مردم 

داشته باشد غیر قابل توجیه می نمود.
۴ - تمرکز صدا و سیما در یک میدان و پخش زنده 
آن موجب ازدحام مردم در آن نقطه شد و عماًل به 
بی نظمی و عدم توزیع متناسب جمعیت انجامید . 
به نحوی که در ساعت ۲۰ از مردم خواسته شد از 

رفتن به مهمانی صرف نظر کنند.
۵ - باید مراقبت کرد حاشیه سازی های همیشگی 
»حرفه ای ها« بر اصل مراسم شکوه آن و زیبایی آن 
سایه نیفکند جنگ اعداد یکی از این حاشیه هاست.

 تجمع غدیرخم 
یک پیشران اعتقادی و اندیشه ای دارد

یک اســتاد ارتباطات نگاه خود درباره ی تجمع روز 
دوشنبه جشــن واقعه غدیر خم را چنین توصیف 
می کند: مناســبت های مذهبی غیر از اینکه امکان 
یک مناســک جمعی و یک ابراز احساسات گروهی 
را می تواند فراهــم کند، یک مبنا و یک انگیزاننده 
اعتقادی و یک پیشــران اعتقادی و اندیشه ای دارد 
که قوی تــر از موارد دیگر اســت و مــردم به آن 

عالقه مند هستند.
محمدرضا خوشــرو ـ اســتاد ارتباطــات و مدیر 
شــبکه نســیم  در گفت وگویی با ایســنا درباره ی 
نگاه جامعه شناســانه خود به اجتماع جشــن ۱۰ 
کیلومتری غدیر اظهار کــرد: افکار عمومی نیاز به 
انجام مناســک جمعی در جوامع دارند؛ لذا خیلی 
از رویدادهایــی که در ســطح جوامع می بینیم که 
با تجمع شــکل می گیرد، عالقه مردم به این است 
که یک رفتار را به صــورت گروهی انجام بدهند و 
شادی های خودشان را با هم به اشتراک بگذارند. لذا 
دسته جات عزاداری در ایام مناسبت های مذهبی یا 
مراســم تشییع بزرگان یکی از این دالیل است. در 
حوزه مباحث شادی هم اعیاد این فرصت را فراهم 
می کنند و یا شــادی هایی که پس از پیروزی یک 
مســابقه مهم ورزشی بین طرفداران اتفاق می افتد 

نشانه همین شادی گروهی است.  
وی در ادامــه گفــت: مناســبت های مذهبی غیر 
از اینکه امکان یک مناســک جمعــی و یک ابراز 
احساسات گروهی را می تواند فراهم کند، یک مبنا 
و یک انگیزاننده اعتقادی و یک پیشــران اعتقادی 
و اندیشــه ای دارد که قوی تر از موارد دیگر اســت 
و مــردم به آن عالقه مند هســتند. مثل پیاده روی 
اربعیــن که مورد اســتقبال خیلی از مــردم قرار 
می گیرد و جا می افتد و یا مناسبتی مثل شب های 
قدر با وجود اینکه شــاید امری است که در خلوت 
باید بیشتر انجام شــود می بینیم که مردم مایلند 
بیشــتر در خلوت و در فضای گروهی آن را پیش 
ببرند. خوشــرو سپس با اشــاره به برگزاری جشن 
عید غدیر یادآور شــد: فارغ از اینکه این مســئله 
مسئله جشن همه ی مسلمانان است یعنی خیلی 
از مســلمانانی هم که در مذهب تشیع نیستند، به 
واقعه غدیر اعتقاد دارند و قبول دارند که این اتفاق 
اتفاق بسیار بزرگی در تاریخ صدر اسالم بوده حتی 
اگر مذهبشان شیعه نیست؛ این اتفاق هم جنبه ی 
شــادی دارد، هم تجمع معنادار است و هم آن نیاز 
مناســک گروهی، لذا برنامه ای تدارک دیده شدتا 
بتوانــد بازنمایی بیرونی پیدا کنــد. تدارک با یک 
ســرعت زیاد و بازه زمانی کم صورت گرفت. به هر 
حال شهر تهران زیرساخت تجمعات این چنینی را 

به اندازه کافی ندارد. 

یادداشت

عالءالدیـن  بابـا  و  و شـیال  علی بابـا  نـام  بـه  پیـش  تـا چنـدی  را  »سـندباد« 
می شـناختند امـا در تلویزیـون برنامـه ای بـه ایـن نـام راه افتـاده که با شـگفتی 

مـی رود. بین المللـی  چهره هـای  سـراغ 
بـه گـزارش تسـنیم،  »ماجراهای سـندباد« نام کارتـون خاطره انگیزی اسـت که 
سـال ها از تلویزیـون پخـش می شـد. سـندباد کارتونـی ۵۲ قسـمتی اسـت کـه 
داسـتان کودکـی ماجراجـو، پُـر دل و جرأتـی را کـه با پـدر و مـادرش در بغداد 
زندگـی می کنـد، بـه تصویر می کشـد. اما حـاال تلویزیون در شـبکه دو، برنامه ای 
راه انداختـه کـه فقـط نـام ایـن کارتـون خاطره انگیـز را یـدک می کشـد و هیچ 

ربطـی به ایـن کارتـون ندارد.
برنامـه ای کـه روایتـی متفـاوت از تجربیـات جهانگـردان خارجی و ایرانـی دارد. 
»سـندباد« عنـوان یکـی از تازه تریـن تولیـدات شـبکه دو سـیما اسـت کـه بـا 
هـدف آشـنایی مخاطبـان ایرانـی بـا کشـورهای جهـان از دریچـه روایـات و 
بازگویـی تجربه هـای جهانگـردان هر هفته دوشـنبه حوالی سـاعت ۲۲:3۰ روی 
آنتـن مـی رود. یکـی از اهـداف ایـن برنامـه تلویزیونـی، پرداختن بـه موضوعات 
مختلـف کشـورهای متفـاوت در حـوزه فرهنگ، سـبک زندگـی در فرمی جدید 

بـا قالب هـای گفت وگـو، مصاحبـه، گـزارش، مسـتند و مناظـره اسـت.
محـور اصلـی ایـن برنامـه، گفت وگـو بـا جهانگـردان و گردشـگران خارجـی و 
ایرانیانـی اسـت کـه بـه نحـوی تجربـه زیسـت یـا ارتبـاط بـا خـارج از ایـران را 
داشـته اند. پرداختـن بـه موضوعات مختلف در حوزه سـبک زندگـی و همچنین 
جزئیـات مغفـول  مانـده در ایـن حـوزه از رویکردهـای مهـم برنامـه محسـوب 
می شـود. همچنیـن ارتبـاط بدون میانجی و مسـتقیم با شـرح زندگی مسـافران 
از فرهنگ هـای مختلـف و شـنیدن روایات و تجربیات بی واسـطه آنـان تصویری 
واقعـی و بـدون کژتابی هـای نشـئت گرفتـه از شـبکه های مجازی و رسـانه های 

خبـری را بـه دسـت می دهد.
در ادامه نگاهی کوتاه به زوایای »سندباد« شبکه دو داریم.

یکـی از ظرفیت هایـی کـه در برنامه سـازی سـیما کمتـر به آن توجه می شـد اما 
امـروز بـه رویکـرد درسـتی در رسـانه ملی تبدیـل شـده، اسـتفاده از چهره های 
بین المللـی اسـت. تجربـه نشـان داده کـه حضـور افـرادی کـه ریشـه در دیگـر 
کشـورها دارنـد، می توانـد هـم موجـب جذابیـت و کنجـکاوی برانگیـز شـدن 
برنامه هـا شـود و هـم زمینـه را بـرای شـناخت بهتـر خودمـان از نـگاه دیگـران 
فراهـم کنـد. همچنان کـه گفته انـد؛ »بهتـر آن باشـد کـه سـّر دلبـران، گفتـه  
آیـد در حدیـث دیگـران«. بـه طـور مثـال، »مرضیـه هاشـمی« گوینـده خبـر 
آمریکایی االصـل شـبکه پرس تـی وی بـه عنـوان فـردی کـه در آمریـکا بـه دنیـا 
آمـده و رشـد کـرده، نسـبت بـه خـود مـا کـه ایرانـی هسـتیم، درک متفاوتـی 

نسـبت به ایـران دارد.
»سـهیل اسـعد« یـا همـان ادگاردو نیـز یکـی از ایـن افـراد اسـت. وی سـال ها 
قبـل بـرای تحصیـالت دینی در حـوزه علمیـه از آرژانتین به ایـران آمد و مدتی 
نیـز بـه عنـوان مبلـّغ دینـی در آمریـکای التیـن فعالیـت داشـت. وی اولین بار 
بـه عنـوان راوی فصـل دوم مجموعـه مسـتند »جهانشـهری ها« کـه راجـع بـه 

مسـلمانان و شـیعیان آمریـکای التیـن بود در رسـانه شـناخته شـد.
سـهیل اسـعد قبـل از شـروع تحصیـالت دینـی، مدتـی نیـز در زمینـه هنرهای 
نمایشـی کار می کرد و آشـنایی نسـبی با هنـر و اجـرا دارد. او امتحان خودش را 
در اجـرای برنامـه »محیـا« نیـز پـس داد. همـه این عوامـل باعث می شـوند که 

ایـن مجـری تلویزیـون را بهتریـن گزینـه ممکن برای اجـرای برنامه »سـندباد« 
ارزیابـی کنیـم. چـون هـم یـک غیرایرانـی اسـت کـه بناسـت دیگر کشـورها و 
ازجملـه ایـران را در برنامـه اش روایـت کنـد، هـم بـه اجـرا مسـلط اسـت و هم 

تجربـه کار رسـانه ای و جلـوی دوربین هـم دارد.
اسـت.  شـده  سـاخته  مخاطب پسـند  و  نویـن  قالـب  در  »سـندباد«  برنامـه 
یعنـی برنامـه ای سـّیال بـا ضرباهنگـی سـریع، بخش هـا و آیتم هـای متنـوع و 
رنگ آمیـزی شـده کـه مخاطـب را گرفتـار یکنواختـی و سـکون نمی کنـد. آیتم 
اول برنامـه، بـرای چنـد جـوان کـه کنار هـم نشسـته اند، گزاره هایی مطـرح و از 

آن هـا پرسـیده می شـود کـه ایـن گـزاره مربـوط بـه چـه کشـوری اسـت.
در نهایـت مشـخص می شـود کـه همـه گزاره هـا دربـاره یـک کشـور اسـت. در 
ادامـه و آیتـم بعـدی، یـک زن یـا مرد ایرانـی که همسـری از آن کشـور را دارد 
و در ایـران زندگـی می کننـد، بـه اسـتودیو می آینـد و بـه سـهیل اسـعد و دیگر 

کارشـناس برنامـه می پیوندنـد. در ایـن قسـمت بـا تجربـه آن هـا از زندگـی در 
کشـوری دیگـر و همچنیـن زیسـت در ایـران همـراه می شـویم. یکـی دیگـر از 
بخش هـای جالـب ایـن برنامـه، مصاحبـه بـا گردشـگران خارجـی، هـم دربـاره 

ایـران و هم کشـور خودشـان هسـت.
»سـندباد« برنامـه ای اسـت کـه بـا هـدف شـناخت بهتـر و بیشـتر »خـود« و 
»دیگـری« سـاخته شـده اسـت. یعنـی مخاطـب برنامـه در هـر قسـمت، ضمن 
آشـنایی نزدیکتـر با یک کشـور خاص، سـرزمین و جاذبه هـای مختلف فرهنگی 
و گردشـگری و جغرافیایـی کشـور خودش ایـران را هم از نـگاه غیرایرانیان مرور 
می کنـد. ایـن یک طـرح جدیـد و نوآورانه در برنامه هـای تلویزیون اسـت و قبل 

از ایـن، برنامـه دیگـری بـا این موضـوع سـاخته و پخش نشـده بود.
نکتـه مهـم ایـن اسـت کـه مطابـق گفتـه علمـای علـوم اجتماعـی، شـناخت 
دیگـری، الجـرم بـه شـناخت بهتـر خـود هـم منجـر خواهد شـد. پـس روندی 
منطقـی در برنامـه حکـم فرماسـت کـه مخاطـب ایرانی هم بـا زوایـای تازه تری 
از زندگـی و فرهنـگ سـایر کشـورها آشـنا می شـود و هـم از زاویـه نـگاه آن هـا 
بـه آگاهـی بیشـتری از کشـور خودش می رسـد. ایـن یـک راهبرد هوشـمندانه 
در برنامـه »سـندباد« اسـت کـه ما کشـورها را از زبان مسـافران یـا مهاجرانی از 

خـود آن کشـورها می شناسـیم.
اینکـه یـک فـرد خارجـی برای سـفر به ایـران آمـده یا مهاجـری که در کشـور 
مـا اقامـت گزیـده و از سـرزمین مـادری اش سـخن می گویـد، حتمـاً نسـبت به 
اینکـه یـک ایرانـی دربـاره آن کشـور اظهارنظـر کنـد، تأثیرگذارتر اسـت. چون 
طبیعتـاً مخاطـب وقتـی نکاتـی را پیرامـوِن یـک سـرزمین از زبـان مـردم خود 

آنجـا بشـنود، امکان پذیرشـش هـم باالتر مـی رود.
خارجی هـا در برنامـه »سـند باد« هم بـه نکات مثبت و هم منفی کشورهایشـان 
می پردازنـد. برخـی از ایـن نـکات، شـگفت انگیزند. مثـاًل یـک زوج جهانگـرد 
سوئیسـی کـه بـه ایران سـفر کـرده بودند در ایـن برنامـه جزئیات تـازه و کمتر 

شـنیده شـده ای از سـوئیس را بازگـو کردند.
مثـاًل بـه اسـترس شـدید کاری و درسـی کـه مردم سـوئیس بـه آن دچارند و یا 
اینکـه آنجـا هم خدمت سـربازی بـرای مردان اجباری اسـت و یا گرانی مسـکن 
و اذعـان بـه اینکـه خودشـان هـم بـه خاطـر هزینه بـاالی مسـکن، نتوانسـتند 
خانـه ای بخرنـد و ... بـه طور کلی بیننده سـیما در »سـندباد«، اطالعات دسـت 

اولـی از کشـوری کـه هر قسـمت موضوع برنامه اسـت به دسـت مـی آورد.
خانـواده  محـوری یکـی از محورهـای قابـل سـتایش برنامـه »سـندباد« اسـت. 
یعنـی میهمانـان اسـتودیوی برنامـه، همـراه بـا همسـر یـا فرزندشـان بـه آنجـا 
می رونـد و مقابـل دوربیـن ظاهـر می شـوند و ماجـرای چگونگـی آشـنایی و 

ازدواج شـان بـا فـردی از یـک ملـت دیگـر را هـم شـرح می دهنـد.
بـا همـه ایـن اوصاف بـه نظر می رسـد این برنامـه تلویزیونـی نیاز بـه بازپخش و 
یـا جانمایـی بهتـری در کنداکتـوِر تلویزیـون دارد تـا بهتـر از این ها دیده شـود. 
واقعیـت ایـن اسـت بحـث مهاجـرت و شـناخِت فرهنگ هـا و سـبک زندگی های 
مختلـف در دنیـا نیاِز مبرم امروز اسـت. چرا که در برخی شـبکه های ماهواره ای، 
تعریـف و نـگاِه دیگـری از مهاجـرت و رویـاِی جالبـی را در ذهنِ مخاطـب ایرانی 
نیـاز بـه سـاخِت چنیـن  اروپایـی، می پروراننـد کـه  از رفتـن بـه کشـورهای 

برنامه هایـی هسـت؛ امـا ای کاش جامع تـر از این هـا پرداختـه شـوند.
باید دید در ادامه »سندباد« چگونه پیش خواهد رفت؟
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صـوت  رسـانه های  مقـررات  تنظیـم  سـازمان  رییـس 
و تصویـر فراگیـر )سـاترا( گفـت: انجـام ماموریت هـای 
قانونـی سـاترا، مـورد مطالبـه نهادهـای ناظـر در قـوه 
مجریـه و قـوه مقننه اسـت و اخیـرا مکاتبه ای از سـوی 
معاونـت امـور حقوقی ریاسـت جمهوری با سـاترا انجام 
شـده کـه در آن نامـه بـر اختیـارات و وظایف سـاترا در 

حـوزه صـوت و تصویـر فراگیـر تاکید شـده اسـت.
مقیسـه  سـعید  سـاترا،  عمومـی  روابـط  گـزارش  بـه 
رییـس سـازمان تنظیـم مقـررات رسـانه های صـوت و 
انجـام  نامه نـگاری  تصویـر فراگیر)سـاترا( در خصـوص 
شـده بـا ریاسـت سـازمان صـدا و سـیما بـرای برخورد 
بازدارنـده در مقابـل تخلفات رسـانه های صـوت و تصویر 
فراگیـر گفـت: بـدون شـک مهمتریـن اولویـت فعالیت 
سـازمان تنظیـم مقـررات رسـانه های صـوت و تصویـر 
فراگیر)سـاترا(، اجرای قوانین و اسـناد باالدسـتی اسـت 

و در ایـن زمینـه هیچ گونـه تعارفـی نـدارد.
معـاون سـازمان صدا و سـیما، با اشـاره به ایـن موضوع 
رسـانه های  از  هیچ یـک  مجـوز  حاضـر  حـال  در  کـه 
صـوت و تصویـر فراگیـر لغـو یـا تعلیـق نشـده اسـت، 
گفـت: درصـورت رعایـت قانـون از پلتفرم هـا حمایـت 
می کنیـم. البتـه برخی سـامانه های نمایش درخواسـتی 
تخلفاتـی داشـته اند کـه منجـر به کسـر امتیـاز ارزیابی 
آن هـا شـده اسـت. بنابرایـن اگـر رونـد کاهـش امتیـاز 
ارزیابـی آن هـا ادامـه پیـدا کنـد و بـه کم تـر از حداقـل 
امتیـاز الزم بـرای فعالیـت برسـد، اقـدام قانونـی الزم را 

انجـام خواهیـم داد.
وی در ادامـه بـا اشـاره بـه ماموریـت قانونـی سـاترا در 
حـوزه تنظیم گـری رسـانه های صـوت و تصویـر فراگیـر 
بیـان کـرد: انجـام ماموریت هـای قانونـی سـاترا، مـورد 
مطالبـه نهادهـای ناظـر در قـوه مجریـه و قـوه مقننـه 
اسـت. اخیـرا هـم مکاتبـه ای از سـوی معاونـت امـور 
حقوقـی ریاسـت جمهـوری با سـاترا انجام شـده اسـت 
کـه در آن نامـه بـر اختیـارات و وظایف سـاترا در حوزه 

صـوت و تصویـر فراگیـر تاکید شـده اسـت.
بـر اسـاس مصوبـه شـورای عالـی فضـای  افـزود:  وی 
مجـازی کشـور بـا موضـوع »توسـعه فضـای مجـازی 
سـالم، مفید و ایمن«، ممانعت از نشـر محتوا و خدمات 
مضـر و ناسـالم و ناایمـن یکـی از مـواردی اسـت کـه 
بایـد مـد نظر قـرار گیـرد و با توجـه به ماموریت سـاترا 
در حـوزه تنظیم گـری صـوت و تصویـر فراگیـر، سـاترا 
بـه دنبـال نظـارت بـر سـالمت محتوایی صـوت و تصویر 

اسـت. فراگیر 
رییس سـاترا خاطر نشـان کرد: بسـیاری از عالقه مندان 
و دلسـوزان نظام جمهوری اسـالمی ایران در سـال های 
اخیـر انتقـادات جـدی نسـبت بـه وضعیـت رهـا شـده 

فضـای مجـازی داشـته اند و ایـن مطالبـه را از سـاترا 
دارنـد کـه بـرای سالم سـازی محتوایـی صـوت و تصویر 

فراگیـر در فضـای مجـازی اقـدام کند.
مقیسـه با اشـاره بـه ضـرورت مراقبـت از نهـاد خانواده 
و کـودکان و نوجوانـان در فضـای مجـازی گفـت: یکـی 
از مهمتریـن وظایـف حاکمیـت حمایـت از خانواده هـا 
و کـودکان و نوجوانـان در فضـای مجـازی اسـت و در 
سـند صیانـت از کـودکان و نوجوانان در فضـای مجازی 
شـده  تاکیـد  مجـازی  فضـای  عالـی  شـورای  مصـوب 
اسـت کـه کلیـه سـکوها و ارایه دهنـدگان محتـوا ملـزم 
هسـتند از عرضـه تبلیغـات و محتـوای مضـر بـرای رده 
سـنی کـودک و نوجـوان ممانعـت کننـد کـه یکـی از 
اولویت هـای اصلـی سـاترا همیـن موضـوع اسـت کـه 
مراقبـت کنـد محتـوای مضـر بـرای رده سـنی کـودک 
و نوجوان توسـط رسـانه های صـوت و تصویـر فراگیر در 

برنامه هـای ایـن گـروه سـنی تولیـد و پخـش نشـود.
وی همچنیـن بـه طـرح کالن و معمـاری شـبکه ملـی 
بـه  عالـی فضـای مجـازی  اطالعـات مصـوب شـورای 
عنـوان دیگـر سـندی که تاکیـد بـر سالم سـازی محتوا 
در فضـای مجـازی دارد اشـاره کـرد و گفـت: یکـی از 
اهـداف راهبـردی تعییـن شـده در سـند طـرح کالن 
و معمـاری شـبکه ملـی اطالعـات، حضـور جریان سـاز 
فضـای  فراملـی  و  ملـی  عرصه هـای  در  هدفمنـد  و 
مجـازی بـرای ترویـج گفتمـان انقالب اسـالمی اسـت؛ 
در حالی کـه شـاهد هسـتیم برخـی رسـانه های صـوت 
و تصویـر فراگیـر محتوایـی را تولیـد و منتشـر می کنند 
کـه کامـال در تضـاد با گفتمان انقالب اسـالمی اسـت و 
بارهـا ایـن قبیـل محتواها مـورد اعتـراض بخش هایی از 

جامعـه واقع شـده اسـت.
وی افـزود: در همیـن سـند مجموعـه اقداماتـی بـرای 
سالم سـازی محتـوا طراحی شـده که بیانگـر عزم جدی 
محتـوای  کاهـش  و  سالم سـازی  ارتقـاء  بـرای  کشـور 
آسیب رسـان اسـت و مجموعـه رصدهـای انجـام شـده 
برخـی  محتواهـای  کـه  اسـت  آن  بیان گـر  سـاترا  در 
رسـانه های صـوت و تصویـر فراگیـر دارای آسـیب هایی 

در حوزه هـای مختلـف فرهنگـی و اجتماعـی اسـت.
مواضـع  روی  سـاترا  کـرد:  تاکیـد  پایـان  در  مقیسـه 
قانونـی خـود برای حفـظ حقـوق مخاطبان رسـانه های 
صـوت و تصویـر فراگیـر ایسـتادگی خواهـد کـرد و بـه 
اجتماعـی  تنظیم گـری  و  کاربـران  معاونـت  زودی 
رسـانه های  مدیـران  حضـور  بـا  نشسـت هایی  سـاترا 
فعـال  جمعـی، نخبـگان رسـانه ای و سـایر گروه هـای 
فرهنگـی و اجتماعـی تـدارک خواهـد دیـد تـا گفـت و 
 گوهـای موثـری بیـن سـاترا و فعـاالن اجتماعی کشـور 

شکل بگیرد.

رئیس ساترا:

مجوز هیچ  یک از رسانه های صوت  و تصویر فراگیر لغو نشده است
نشست شــورای هماهنگی پاسداشــت زبان فارسی، به 
ریاست محمد مهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد برگزار شد.

در این جلســه کــه برخــی از اعضای جدید شــورای 
پاسداشــت زبان فارســی، از وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی، وزارت صمت و وزارت آموزش وپرورش حضور 
داشــتند، به اقدامات صورت گرفته در هر وزارتخانه، در 
جهِت حفظ و نشــِر هرچه بیشــتر زبان فارســی اشاره 

کردند.
محمدمهدی اســماعیلی، وزیر ارشــاد در این جلسه و 
درباره ی اهمیت زبان فارســی گفت: زبان فارســی جزو 
جدایی ناپذیر از هویِت ملی ماســت. اساساً این موضوع 
نه جناحی و نه حزبی ســت و تنها به ما مربوط نیســت؛ 
این ســخنان به معنای نفــی خرده فرهنگ ها، گویش ها 
و زبان هــای دیگِر ایرانی نیســت. اصــل پانزدهم قانون 
اساسی، به اهتمام بر پاسداشت زبان فارسی تاکید دارد.

او همچنین در بخشــی از ســخنان خــود گفت: بخش 
مهمی از تعدی به زبان فارســِی بــا لعابی مثِل لزوم کار 
صنعتی و پیوستگی به مجامع جهانی اتفاق افتاده  است.
حجت االســالم حامد حاجی مالمیرزایــی، رئیس مرکز 
توسعه  فرهنگ و هنر در فضای مجازی، درباره سامانه ی 
جامِع پاسداشت زبان فارسی که مدتی ست تعبیه شده، 
گفت: این ســامانه در ســال ۱3۹۶ پایه گذاری شــده 
و درحــاِل حاضر توســعه یافته  و بــر زمینه هایی مانند 
نشــر، معرفی و تقویِت زبان فارسی پایه ریزی شده است. 
اهداف توســعه ی چنین ســامانه ای، به دلیِل ممنوعیِت 
به کارگیــرِی واژگاِن بیگانه با محوریت ماموریِت اصناف 
 بود تا بتوانند این قانون را به نحوی مکفی پیاده ســازی 

و اجرا کنند.
پاسداشــت  ســامانه ی  دربــاره ی  حاجی مالمیرزایــی 
 farsipasdasht.ir زبان فارســی کــه بــا نشــانِی
قابل دسترسی ســت، ادامه داد: از اولین اقداماتی که در 
این سامانه انجام شده، ثبت دامنه ای ست که در دسترس 
عمــوم قرار می گیرد. این ســامانه در وضع کنونی برای 
اطالع رســانی، معرفِی واژگاِن بیگانه و غیر بیگانه، ثبت 
گزارش تخلفات، جویش و استعالم و در بخش کارپوشه، 
برای واحدهای تخصصی وزارتخانه و دیگر دستگاه هایی 
که نیاز به اســتعالم واژگان و پاسداشــِت زبان فارسی 

دارند، کاربردی ست.
در ادامه نشســت حدادعادل، رئیس فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی، ایجاد ســامانه ی پاسداشت زبان فارسی را 
از نشــانه های اهتمام دولت نســبت به امر زبان فارسی 
دانســت و درباره ی اهمیت آن گفت: زبان فارسی هویت 
ملت ایران اســت و هرکس خواهان پایداری و پایندگِی 
ملت ایران باشد، باید پای زبان فارسی نیز بایستد. زبان 
فارسی مسئله ای فراجناحی ست. هرکس خواهان وجود 

ملت ایران باشد، باید خواهان زبان فارسی نیز باشد. شما 
اگر امروز بــا تحرکاِت تجزیه طلبانه نگاه کنید، می بینید 

که در اولین قدم سراغ زبان می روند.

او افزد: محتوای زبان فارســی، فرهنگ ماست. فرهنگ، 
میدان جنگ نرم است و مقابله با زبان فارسی در دستور 
کار دشــمنان قرار دارد. در کشــور مــا خیلی ها الفاظ 
خارجــی را به کار می برند که بگویند من پیشــرفته تر و 
باســوادترم. فضای مجازی هم چون بی صاحب اســت، 
میداِن این تفکر اســت. این که ملتــی بخواهد نام های 
خارجــی را در کارهــای روزمره خود بــه کار ببرد، یک 

بیماری فرهنگی ست که ریشه در خودباختگی دارد.
حدادعادل درباره  عملکرد اعضای شــورای پاسداشــت 
زبان فارســی در وزارت صمت توضیح داد: چندین سال 
اســت که تغییر نام خودروهای ملی را در دســتور کار 
قرار داده ایم، چون ماشین ها ضریب نفوذ بیشتری دارند 
و ماننــد تابلوهایــی متحرک اند. اغلب کشــورها در نام 

خودروهای شان بسیار غیرتمند هستند.
رئیس فرهنگســتان زبان و ادب فارســی نیز درباره ی 
تبلیغــات تلویزیونــی و شــهری کــه حــاوی واژگان 
انگلیســی اند ابــراز نگرانی کرده و این طــور اظهار نظر 
کرد: جدا از آگهی هــای بازرگانی، پیش تر کلماتی مثل 
ویدیوچک استفاده می شد و ما در فرهنگستان برای آن 

معادِل »بازبینی« را تصویب کردیم.
در ادامــه، منوچهر منطقی، معــاون صنایع حمل ونقل 
وزارت صمــت، درباره سیاســت های ایــن مجموعه در 
مقوله ی نام گــذارِی خودروهای داخلی بیــان کرد: در 
وزارتخانه صمت، موضوع نام گذاری خودروهای داخلی، 
محوِر صنایع حمل ونقل اســت. همچنین محور دوم، در 
حوزه ی اصناف اســت و حوزه ی دیگــر تولیدات صنایع 
عمومی ست. در حوزه حمل ونقل، تاکید بر فارسی شدِن 
عبارات، اســامی و عناوین محصوالِت تولیدی، تغیبر در 
نــام گــذاری و درج آن بر محصــوالت و رعایت حقوق 
مالکیت فکری ارجحیت دارد. ســمند، دنا، سورن، رانا، 
آریســان، شــاهین، ســاینا، آریا، تیبا و... از خودروهای 
داخلی هســتند که نام های فارســی دارند. از حوزه های 
دیگری که این اقدامات در آن ها صورت  گرفته، می توان 
به شــیوه ی نام گذاری بر خودروهای تجاری اشاره کرد. 
شــیلر، صحرا، ریرا و... از خودروهای تجاری ای هستند 

که نام ایرانی  دارند.
منطقی در ادامه به ایده  ایرانیزه کردِن اســامِی تولیدات 
خارجی اشاره کرد و گفت: ما مجاز نیستیم نشان ِ تجارِی 
محصوالتی را که تحِت مالکیت فکری خارجی اند، تغییر 
دهیم. گاهی نیز باتوجه به تحریم ها، نمی توانیم اســامِی 

خارجی را تغییر دهیم.

 برای پاسداری از فارسی چه کارهایی 
صورت گرفته  است؟

 آن روی سکه مهاجرت و طعنه برنامه »سندباد« 
به روایت دروغ رسانه های غربی
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