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 مرد  یا  زنی که
  درون  ما  خفته  است  !

   

استاد  دانشگاه

بهمن آرمان

سرمقاله

رسانه ها در همه جای جهان مهم و تاثیرگذار هستند و طبیعتا شبکه پرس تی وی هم 
می تواند در این زمینه موثر باشد و با نشان دادن دســتاورد هایمان در بخش هایی که 

ارتباطی با تحریم ها ندارد، موضع ما را تقویت کند.
تحوالت اخیر در حوزه بین الملل و اعمال تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران، دارای 
بازتاب های منفی بر اقتصاد بوده است. تحریم در هر کشوری اتفاق بیفتد اثرات منفی بر 
زندگی مردم آن جامعه باقی می گذارد، طبیعتا ایران هم نمی تواند مستثنی از این قاعده 
باشد ولی به هر حال فرصت هایی هم به وجود آمده که درنهایت بشود با وجود تحریم ها 
بخش ریالی اقتصاد را که ارتباطی با مسئله تحریم ها ندارد، فعال کنیم؛ مانند ساختن 
سدهای مخزنی که بیشتر با شکل نیمه تمام رها شــده اند، ساخت آزادراه ها، زیرسازی 
خطوط راه آهن و.... این ها مواردی هســتند که هیچ گونه ارتباطی با تحریم ها ندارند و 

می توان این ها را در ایران فعال کرد.
در شرایط فعلی تنها راهی که برای ما باقی مانده، شناساندن فرهنگ و تمدن ایرانی به 
جهانیان است؛ چرا که در دنیای امروز که نمی شود کشــوری آن هم به وسعت ایران و 
پیشینه تاریخی ده هزار ســاله اش، منزوی از جهان به فعالیت خودش ادامه دهد، همه 
کشورها به یکدیگر نیاز دارند و به خاطر همین هم هست که نقش مبادالت بین المللی 
کاال و خدمات بسیار مهم است و روی رشــد اقتصادی کشورها تاثیر دارد. پرس تی وی 
می تواند با نشان دادن این ها در سطح بین الملل، توانایی های ما را به رخ جهانیان بکشد.

به هر حال هر کشوری از رسانه های خودش در راســتای منافع ملی استفاده می کند؛ 
به طور مثال شاید خیلی از ایرانی ها ندانند که ایران جزو چهار کشور بزرگ جهان از نظر 
تولید سیمان است، شاید ندانند که ایران بزرگ ترین تولیدکننده برق در غرب آسیاست 
و.... متاسفانه مردم ما اطالعات کمتری در این زمینه دارند و کشورهای خارجی هم این 
اطالعات را نمی دانند و ایران را تنها با صادرات پســته و فرش می شناسند درحالی که 
جمهوری اســالمی ایران یکی از کشــورهای عمده منطقه در زمینه صادرات فنی و 

مهندسی است. 
یکی از کارهایی که می تواند انجام بگیرد، نشان دادن همین واقعیت هاست؛ یعنی اگر 
بتوان برنامه هایی را تهیه کرد که طی آن ها مراحل ســاخت آزادراه های بزرگی که در 
ایران در دست انجام است، سدهای بسیار بزرگی که در ایران در دست ساخت است یا 
کارخانه های پتروشــیمی، فوالد و امثالهم را مورد بررسی قرار داد و به آگاهی جهانیان 
رساند، این ها می توانند خیلی موثر باشند. من با بسیاری از افراد خارجی برخورد داشته ام 
که وقتی به ایران آمده اند، اظهار کرده اند که چیزی که مشاهده می کنند بسیار متفاوت 

است از آن چیزی که در رسانه هایشان در مورد ایران با آن مواجه شده اند. 

شناساندن  فرهنگ  و  تمدن  ایرانی  به  جهانیان !
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