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نسل   ما   با   گذشته   فرق کرده   است   !

   

عضو هیات علمی دانشگاه تهران 
و سرپرست سابق گروه آموزشی آمریکای شمالی 

سید محمد مرندی

سرمقاله

مسدود شــدن حســاب کاربری پرس تی وی و هیسپان تی 
وی و خبرگزاری ایران پرس نشــان می دهد که آمریکایی ها 
مایل نیستند ایرانیان، یا کســانی که نگاهی شبیه ایرانی ها 
دارنــد و طرفدار جبهه مقاومت هســتند حرف  هایشــان به 
گوش مردم برسد، می خواهند فقط خودشان بلندگو داشته 
باشــند. طبیعتا تمایل دارند که مواضع دولت و حکومت های 
خودشان در جهان ترویج پیدا کند و مواضع و نگاه متفاوت نگاه 
حاکمیت در آمریکا را مانع می شوند، بنابراین با توجه به این 
سیاست ها از توسعه رسانه های جمهوری اسالمی جلوگیری 
می کنند. بخشی از کارهای آمریکا زورگویی است و ربطی به 
حقوق ندارد، قلدری می کنند و از قدرت نفوذشان در بانک ها 
و موسســات مالی بهره می برند و ایران را تحت فشــار قرار 
می دهند ولی راه حلی که می توان استفاده کرد، این است که با 
شبکه های دیگر مثل آرتی، سی جی تی ان، تی آر تی و دیگران 
یک ائتالفی درست شود که در برابر این زور گویی ها بتوانند 
همدیگر را حمایت کنند و برای ایجاد راهکارها و حل مشکالت 
موفق تر باشند و از این دست زورگویی ها جلوگیری شود. اگر 
آلترناتیوی وجود داشته باشد بایستی روی آن متمرکز شوند 
یا از آن ها استفاده کنند. کار سخت تر که می شود از روش های 
مختلف می توان استفاده کرد. شبکه های برون مرزی ما باید 
از فضای مجازی اســتفاده های قوی تری کننــد، از آلترناتیو 
موجود در فضای مجازی بیشتر بهره ببرند و کارهایشان را به 
پلت فرم هایی که در آن برایشان محدودیت ایجاد شده است، 
منحصر نکنند. باید از آلترناتیو بــرای فیس بوک، یوتیوپ و 
شــبکه های اجتماعی دیگری که امکان دارد، ممانعت ایجاد 
کند، دنبال آن بگردند؛ کار راحتی نیست ولی اگر هماهنگی 
ایجاد کنند بین خودشــان و شــبکه های دیگــر جهانی که 
امریکایی ها با آن ها مشــکل پیدا می کنند، می توانند بخشی 
از این مشــکالت را برطرف کنند. باالخــره محدودیت برای 
همین است، بایستی افراد فنی و رسانه ای ما توانمندی های 
خودشان را نشان دهند، از آن توانمندی ها حداکثر استفاده را 
ببرند و اجازه ندهند که آن ها به اهداف خودشان برسند، نظام 
هم تکالیف خودش را دارد و باید آن ها دنبال شــود. طبیعتا 
دولت انگلیس آمریکا، روسیه، چین، ترکیه، عربستان، رژیم 
صهیونیستی و... از جمله کشورهایی هستند که از رسانه های 
حکومتی شان به قوی ترین شکل حمایت می کنند. بی بی سی 
یک امپراطوری بزرگ رسانه ای است که به زبان های مختلفی 
برنامه دارند، بنابرایــن طبیعتا ما که در جبهــه آمریکا قرار 
نگرفته ایم، نیاز به یک رسانه قوی داخلی داریم که حمایت از 
آن ها امری بدیهی است و در این برهه از تاریخ باید مورد توجه 

قرار بگیرند.

نیاز   به   یک   رسانه  قوی   داخلی   !

پیمان طالبی در گفت وگو با »صبا«  :

می خواهیم   نزدیک   مخاطب   باشیم

علی دهبان؛ کارگردان و نویسنده نمایش»مثبت فکر کن«  در گفت  وگو با »صبا« :

نمی خواستم  کسی   را   شگفت  زده  کنم

پردیس  احمدیه؛   از  فیلم  »سرکوب«  و  سایر فعالیت های سینمایی اش  به  »صبا«  می گوید

جسارت   پروانه   را   دوست   دارم  !


