
تلویزیون7
 یکشنبه 13 مرداد 1398/ شماره 1167

پیمان طالبی  در گفت  وگو با »صبا«  :

اجراهای پرانرژی برنامه »جوان ایرانی ســام« با پیمان طالبی گل کرد و بین مخاطبان رادیو و بیشتر از 
همه جوانان طرفداران زیادی داشته و دارد. طالبی بعد از ســال ها کار رادیویی، مدت هاست به تلویزیون 
هم آمده و اجرای برنامه های مختلفی را برعهده گرفته است. با او درمورد برنامه های تلویزیونی »خانه ما« 
»طبیب« و سایر فعالیت هایش در این شــماره از روزنامه »صبا« گفت وگویی داشــتیم که می خوانید. 

فاطمه  رستمی

گفت و گو

ایران   در کجای   ماجراست
ونزوئا کشوري است که ذخائر نفتي بسیاري دارد و در برخي تخمین ها منابع آن را بیشتر از 
عربستان و روسیه مي دانند. البته منابع طبیعي دیگري مانند آب بسیار و طا و.... هم دارد که 

این کشور را در بازارهاي مختلف تاثیرگذار کرده است.
وضعیت اقتصادي این کشــور به دلیل دخالت هاي آمریكا و متحدانش بسیار وخیم است و 
مردم چه هوادار دولت و چه مخالف آن در شرایط خوبي نیستند این را نمي توان کتمان کرد 
اما مسئله این اســت که چنین وضعیتي نیازمند همگرایي و همكاري است تا بیكاري و تورم 
به رونق اقتصادي تغییر کند اما آن چه در این کشور روي مي دهد دقیقا بر خاف آن است و 
مقامات افراطي واشنگتن تمام سعي خود را معطوف حرکت این کشور در مسیر جنگ داخلي، 

کودتا، ناامني و تنش کرده اند. 
 از همه بدتر دخالت هاي خارجي اســت که موجب تشــدید تشنج شده اســت یكي از این 

دخالت ها تحریم اقتصادي این کشور توسط ایاالت متحده و اتحادیه اروپاست. 
امري که به یقین، بیشتر از همه، مردم عادي این کشور را متضرر مي کنند اما رسانه هاي غربي 
تاش آمریكا براي به دست آوردن ذخائر عظیم نفتي ونزوئارا به گونه ای عنوان مي کنند که 

گویي همه این تحریك ها و تحریم ها براي حمایت از مردم بحران زده است.
رســانه ها نقش اصلي را در میدان بازي مي کنند. مردم این کشور نیازمند حقیقت اند اما در 

طوفاني از خبر و تحلیل قرار گرفته اند.  
اینجاست که بیشتر از ارتش های اروپا و آمریكا، هجوم رسانه هاي مشترك المنافع غرب برای 
فریب مردم کارایی دارد. در اصل سازمان پیمان آتانتیك شمالي نه با ارتش که با صفي از شبكه 
هاي برون مرزي در این کشور آتانتیك جنوبي دست به تجاوز زده است تا دقیقا همان بایي 

را که در لیبي و سوریه بر سر مردم آورد آنجا هم تكرار کند. 
اتحاد رسانه اي علیه اتحاد شمال

در حال حاضر دو نیرو در ونزوئا در حال رقابت هستند. مردمي که از دولت وفادار به انقاب 
چاوز حمایت مي کنند و اقلیت ثروتمندي که ناگهان رنگ عوض کرده و براي مردم فقیر این 
کشور اشك تمساح مي ریزند و انقابي گري دولت کاراکاس را عامل تورم و بحران معرفي مي 

کنند نه تحریم و تحریك هاي آمریكا را. 
در این نبرد رسانه اي شبكه تله سور ونزوئا، هیسپان تي وي ایران،سي سي تي وي چین، آر 
تي روسیه و خبرگزاري پرنسا التینا کوبا به افشاي توطئه هاي آمریكا مي پردازند و مردم را به 
آرامش و پرهیز از هیجان کور دعوت مي کنند. در مقابل سی ان ان آمریكا، دویچه وله آلمان، 
یورونیوز اتحادیه اروپا و بی بی سی انگلیس به انبوهي از شبكه های خصوصی و کابلی کودتا 
چیان ونزوئا تاش دارند تا راه حل تورم و بیكاري در جنگ و خونریزي بنمایانند و نامش را 

انقاب بگذارند تا زمینه براي تبدیل این کشور به یك سوریه یا لیبي دیگر فراهم شود.
این براي اولین بار نیست که قدرت های درگیر در یك منازعه بین المللی به جای استفاده از 

جنگنده و موشك انداز با سایت و شبكه خبري رویاروي هم قرار گرفته اند.  
دخالت عریان آمریكا موجب شد تا دیگر قدرت هاي جهان که سابقه دخالت آمریكا را تجربه 
کرده اند به مقابله با این ناتوي رســانه اي غرب اقدام کنند. هر کدام با دلیل خاص و بر اساس 

منافع خویش. 
روسیه به دلیل نفت خیز بودن ونزوئا و تاثیری که افزایش صادرات آن می تواند در بازار نفت 

بگذارد و نیز رقابت با آمریكا روی مخالفان واشنگتن در آن کشور حساب می کند.
چین به عنوان بزرگترین مصرف کننده نفت دنیا، به هر تولید کننده این محصول خیره نگاه 
می کند و از طرف دیگر از زمان چاوز با قراردادهای سنگین اقتصادی بخشی از بازار مقاطعه 
کاری این کشور را به دست گرفته و نمی خواهد سرمایه گذاری هایش با روی کار آمدن دولتی 

طرفدار غرب بر باد رود.
کوبا که متحد منطقه اي مادورو و مورالس است تاریخي از زخم هاي آمریكا را در سینه حفظ 
کرده و مي داند که باید از دوست و همسایه اش حمایت کند. وابستگي این کشور فاقد انرژي 
به نفت ونزوئا و قراردادهاي کان صادرات مربي، معلم و پزشك به آن کشور اهمیت کاراکاس 

را براي هاوانا آشكار مي سازد. 
اما ایران دالیلی کاما متفاوت دارد؛ نفت ایران را نه رشد تولید دیگر کشورها که تحریم غرب 
تهدید می کند پس نفتی بودن این کشور مورد توجه تهران نیست، اما این که ونزوئا به دلیل 

مقاومت در برابر آمریكا تحت تحریم است دقیقا مشابه ایران است. 
از طرف دیگر کاراکاس به مانند قلب انقاب ضد سرمایه داری و ضربان ساز این تحوالت در 
آمریكای التین بوده از این رو شكست آمریكا در نابودی انقاب بولیواری می تواند برای تهران 
مهم باشد. چه آنكه کاراکاس از زمان چاوز تاکنون از مخالفان تل آویو بوده و اولین کشوري بود 

که سفارت این رژیم را تعطیل کرده است. 
از این روست که کشورهاي مختلفي در حمایت از استقال ونزوئا یا شكست آن با یكدیگر در 
نبرد رسانه اي قرار دارند. غرب که به دنبال وارنه نگاري وقایع است و رسانه هاي آلترناتیو مانند 
هیسپان تي وي که در جهت آگاهي بخشي حقیقي و افشــاي دسیسه ها فعالیت مي کنند. 
هیسپان تی وی، شبكه 24 ساعته اسپانیایی زبان معاونت برون مرزی صداوسیما از سال 1390 

تاکنون فعالیت دارد و جزو مراجع خبری بسیار مهم در آمریكای التین است. 

محمد پارسا  نجفی

یادداشت

یكی از ویژگی های نریشــن گویی شما در برنامه »خانه ما« 
وجوه کمدی آن است. چقدر متن نوشته شده است و چقدر 
بداهه گویی می کنید و آیا تا به حــال بازخوردهایی مبنی 
برشباهت کارتان به نریشن گویی برخی برنامه های کمدی 

شبكه های خارجی داشته اید؟
نریشــنی که مخاطب در این برنامه می شنود متن از پیش 
تعیین شه است و من چیزی از خودم نمی گویم و اگر کسی 
چنین برداشتی دارد به هرحال نظر شخصی خودش است. 
در مورد این مسئله که شباهتی بین نریشن من با برنامه های 
خارجی وجود دار باید بگویم این طور نیســت. برنامه هایی 
که در برخی شــبكه های خارجی به این شكل تولید شده 
اســت هم شــوخی های خیلی بدی دارند و گاهی افراد را 
تحقیرمی کنند، اما اینجا ما فقط موقعیت را روایت می کنیم 
و شوخی های لطیفی با افراد شرکت کننده ها داریم. ما از این 
دست نریشن ها قبا هم داشته ایم و این طور نیست که صرفا 
شبیه فان برنامه خارجی باشد و اگر قرار باشد شباهتش را 
در نظر بگیریم باید بگوییم شــبیه خیلی از تجربه های این 

چنینی است.
به نظر می رسد شــما در رادیو هم برنامه های برند و نشانه 
شده ای را اجرا می کردید و هم بیشــتر دیده می شدید، اما 
با وجود این که در تلویزیون اجراهــای متعددی را برعهده 
داشــته اید هنوز به اندازه رادیو مطرح نیستید. آیا هنوز هم 
منبعی بــرای همزمانی حضور در رادیــو و تلویزیون وجود 

دارد؟ خودتان جایگاه تان را در تلویزیون چطور می بینید؟
اگر در رادیو شناخته تر شده هســتم دلیلش این است که 
سابقه ام در رادیو بیشتر است. من در رادیو برنامه های جوان 
پسند در ساعت های خیلی خوب اجرا کرده ام و این برنامه ها 
پرمخاطب بود و به همین دلیل من در رادیو مطرح تر بوده ام. 
»جوان ایرانی ســام« یكی از پرمخاطب ترین برنامه های 
معاونت صدا در چندسال اخیر اســت و وقتی به تلویزیون 
آمدم به دلیل همان قانون منبــع حضور همزمان در رادیو و 
تلویزیون، یك ســال و نیم در اجرای این برنامه وقفه ایجاد 
شد و مجدداً یك سال و دوسه ماه است که یك هفته درمیان 

جنگ جهانی رسانه ها در ونزوئال

می خواهیم    نزدیک    مخاطب    باشیم

برنامه را اجرا می کنم. به نظرم در اجــرای تلویزیونی هنوز 
ابتدای راه هســتم. برخی از افرادی که امروز در تلویزیون 
به چهره های خیلی مطرحی تبدیل شده اند سابقه کارشان 
بیش از 10 ســال است و طبیعی اســت که خیلی شناخته 
شده تر باشند. من همچنان باید کسب تجربه کنم و تلویزیون 
هم حق دارد کــه آرام آرام به مجری خــودش اعتماد کند 
و برنامه های مهمش را به او بســپارد. من عجله ای ندارم و 
وقتی رادیو بودم هم مسیرم را آهسته و پیوسته طی کردم. 
در واقع کار من در رادیو از گزارشگری در همدان آغاز شد و 
کم  کم به برنامه های جدی تر رسیدم و حاال برنامه صبحگاهی 
رادیو جوان را اجرا می کنم. طبیعتاً برای حضور ادامه دار در 
تلویزیون هم همین راه باید پیموده شود. برای موفقیت در 
این کار باید پایه هایت را محكم بناکنی تا بقیه راه را به خوبی 

از سر بگذرانی.
در تلویزیون بارها برنامه های تلویزیونی با محوریت پزشكی 
ساخته شده اســت. به عنوان مجری برنامه »طبیب« وجه 
تمایز این تولید تلویزیونی را با سایر برنامه های سامت محور 

چه می دانید؟
تمایز برنامه »طبیب« نسبت به سایر برنامه های تلویزیونی 
این است که از دل گروه اجتماعی شبكه بیرون آمده است. 
به غیر از سرگروه و مشاور پزشكی برنامه آقای دکتر یارقلی، 
هیچ کدام از عوامل پزشك نیســتند. این نكته به ما کمك 
کرده برنامه را با ساختار اجتماعی-پزشكی روی آنتن ببریم. 
ما خودمان را در دل خانواده و سطح شهر در نظر می گیریم 
و موضوعاتی را مطرح می کنیم که حرف روز جامعه اســت. 
زبان ما خیلی ساده است و حتی از پزشكان هم درخواست 
می کنیم تا حدامكان اصطاحات ســخت پزشكی استفاده 
نكنند. شــاید برای مردم عادی چندان جذاب نباشــد که 
بدانند پاره شــدن رباط صلیبی یعنی چه و کجای بدن قرار 
دارد. ما باید سریع سر اصل مطلب برویم و اطاعات اساسی 
را به بیننده بدهیم تا بداند چه عائمی نشــانه چه مشكلی 
است و...ما گل مطلب را ادا می کنیم و می خواهیم نزدیك به 
مخاطب باشیم. ما سعی داریم قشر ضعیف بیننده تلویزیون 

را هم درنظر داشته باشیم و به آن ها راه حل های علمی ارزان 
ارایه کنیم.

شما تلویزیون را بیشــتر با علی زاهدی و برنامه هایی که او 
تهیه کرده تجربه کرده اید و بیشــتر حضورتــان مربوط به 
شبكه سه ســیما بوده. در مورد این شیوه همكاری و حضور 

تلویزیونی بگویید.
من قبل از ورود به تلویزیون هم می گفتم یا به فعالیت های 
تصویری نمی پردازم مگراین که بستری فراهم شود تا با علی 
زاهدی به تلویزیون بیایم. خوشبختانه این اتفاق افتاد و شبكه 
سه پرمخاطب است. تا زمانی که شبكه ما را می خواهد و تا 
زمانی که با علی زاهدی همكار هســتم با هیچ شبكه و هیچ 

برنامه دیگری کار نخواهم کرد.
آیا ایــن تصمیم گیری حضور شــما در تلویزیون را محدود 

نمی کند؟
همین حاال پیشنهادات دیگر از شــبكه های مختلف سیما 
و تهیه کننده هــای تلویزیون دارم، اما بــرای من اخاقیات 
اهمیت زیادی دارد. علی زاهدی تهیه کننده-مولف است. او 

بدون تملق معلم است ومن هر روز از او درس یاد می گیرم.
درعرصه اجرا آیا ژانر برنامه سازی و شیوه اجرایی مورد پسند 
شماســت که هنوز تجربه اش نكرده اید و دوســت دارید به 

چنین تولیداتی دعوت شوید؟
من برنامه های اجتماعی که رنگ و بوی طنز داشــته باشد 
یابرخی برنامه های گفت و محور را دوست دارم. برایم مهم 
است برنامه زبان راحتی داشته باشد و به نوعی انرژیك باشد. 
منظورم ُجنگ نیست، اما ســاختارهای پرهیجان را بیشتر 

دوست دارم.
و اگر چنین پیشــنهادی داشــته باشــید، اما علی زاهدی 

تهیه کننده نباشد، اجرای آن برنامه را می پذیرید؟
من با علی زاهــدی داخل چــاه هم می روم! مــن اجرای 
اجتماعی-پزشــكی دارم و کلــی تهیه کننــده دیگر هم 
پیشنهادات اجرای مشــابهی به من داده اند، اما من قبول 

نكردم و برای من معیار اخاق و رفاقت در کار مهم است.


