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سخن سر دبیر

مهــم تریــن شــاخصه دموکراســی در هــر کشــوری 
انتخابــات آن کشــور اســت .

 ، آمریــکا  انتخاباتــی  هــای  شــعار  بزرگتریــن  از 
مــردم ســاالری و اهمیــت نظــر مــردم و احتــرام بــه 

ــت . ــان هاس ــگاه انس جای
ــان  ــاط جه ــی نق ــرب زده ، در اقص ــای غ ــور ه کش
در توجیــه حمایــت از قبلــه ی آمالشــان ، آمریــکا  
کشــور  ایــن  در  آزادی  و   ، صحیــح  دموکراســی   ،
را مثــال میزننــد ، ایــن در حالیســت کــه خــود 
آمریــکا ، بســیاری از همیــن کشــور هــای غــرب 
زده را ، وقتــی تاریــخ مصرفشــان بــه اتمــام رســید 
ــی  ــدان دموکراس ــدم آزادی و فق ــه ی ع ــه بهان ، ب
در آنهــا توســط کودتــا یــا شــورش هــای رنگــی 

ــت. ــرده اس ــاقط ک س
ــهود  ــکا مش ــر آمری ــات اخی ــه در انتخاب ــزی ک چی
بــرای  بزرگــی  رســوایی  کــه  اســت  ایــن   ، بــوده 
کشــوری کــه خــودش را مهــد دموکراســی میدانــد 
تقلــب  آن  در  کــه  کشــوری   ، آمــده  وجــود  بــه 
بزرگــی اتفــاق افتــاده و هــر روز بــر ابعــاد ایــن 

افــزوده میشــود  رســوایی 
ــه  ــکا ، ب ــی آمری ــور فعل ــس جمه ــه رئی ــا ک ــا آنج ت
ــراف  ــور اعت ــن کش ــی ای ــتم انتخابات ــاد سیس فس

ــد . میکن
انتخابــات  در  موجــود  شــواهد  براســاس 
اخیرمــردم آمریــکا دو قطبــی شــده و هــر قطبــی 
در  افتضــاح  و  میکنــد  حمایــت  نامــزد  یــک  از 
ــم  ــل و ه ــات دور قب ــم در انتخاب ــه ه ــت ک حدیس
در ایــن دوره ، علیرغــم اینکــه آن کشــور ، ایــن 
ــد ،  ــی میزن ــردم و دموکراس ــوق م ــه دم از حق هم
کســی را بــه عنــوان رئیــس جمهــور انتخــاب کــرده 
کــه دارای رأی کمتــری میباشــد و ایــن سیســتم 
هــای  شــعار  خــاف  کامــا   ، آمریــکا  گیــری  رأی 

خــود بــوده و عکــس آن را انجــام میدهــد .
ــد  ــای آزاده بدانن ــت ه ــا و مل ــور ه ــن کش بنابرای
کــه شــعار هــای آمریــکا ،چیــزی جــز وعــده هایــی 
پــوچ و فریبنــده نیســت و اعتمــاد بــه آنهــا ، تنهــا 
ــاد  ــا آب ــه ناکج ــن ب ــا و رفت ــت ه ــدر دادن فرص ه

ــت  اس
محمد جواد کریمیان

در دنیــا هیــچ چیــز بــه طــور كامــل منطبــق بــر خواســته های انســان وجــود پیــدا 

مــاُل فــی الدنیــا مفقــوٌد 9 و یــا عرفــُت هللا ســبحانه ُ 
َ

لك
َ
نمی كنــد و احادیثــی چــون ا

ــرم  ــینمایی الج ــت س ــا در واقعی ــد. ام ــاره دارن ــت اش ــن حقیق ــه همی ــِم 10ب ــِخ العزای بفس

گل هــا بی خارنــد و خارهــا نیــز بــی گل… و اگــر هــم فیلمســاز بخواهــد خــود را ملتــزم بــه 

واقعیــت خــارج نــگاه دارد، بــاز هــم بــه طــور كامــل موفــق نمی شــود و اصــًا بایــد اذعــان 

داشــت كــه چنیــن انتظــاری از ســینما بیهــوده اســت. حتــی »ســینمای مســتند« نیــز بــا 

آنكــه از قابلیــت بیشــتری بــرای نزدیــك شــدن و وفــادار مانــدن بــه واقعیــت برخــوردار 

ــت، ــارج نیس ــده خ ــن قاع ــت از ای اس

سید مرتضی آوینی کالم شهید

دغدغه های یک دانشجوی ارتباطاتی

می خوانیم  ..در این شماره

ســالیانی اســت کــه مــا در دانشــکده 
و  تحصیلیــم  مشــغول  ارتباطــات 
پیرامــون مباحــث ارتباطــی رســانه ای
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آمار زدگی رسانه
در یکــی دو مــاه اول همــه گیــری کرونــا در 
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را در بحران انتخابات ریاست جمهوری حفظ کردند؟

اگــر مقــاالت علمــی مربــوط بــه نقــش رســانه در 
انتخابات هــای مختلــف را بررســی کنیــد، بــه ایــن 
مطبوعــات  و  رســانه ها  کــه  می رســید  نتیجــه 
جهــان،  در  دموکراســی  چهــارم  رکــن  عنــوان  بــه 
و  دموکراســی  تحکیــم  در  باالیــی  بســیار  نقــش 
ــق  ــه به ح ــه توج ــف ب ــای مختل ــویق حکومت ه تش
گســترش  و  دادن  رأی  در  کشورشــان  اتبــاع  تمــام 
دارنــد.  مختلــف  کشــورهای  در  دموکراســی 
بااین حــال رســانه ها در زمیــن انتخابــات و بــه دوراز 
و  دارنــد  نیــز  دیگــری  نقــش  علمــی،  تئوری هــای 
ــه  ــه رأی دادن ب ــا ب ــویق آن ه ــردم و تش ــج م آن تهیی
نامــزدی در انتخابــات اســت کــه بیشــترین قرابــت را 
ــانه های  ــع رس ــا مناف ــه و ی ــی های روزنام ــا خط مش ب
وابســته بــه یــک حــزب خــاص دارد. زمانی کــه کار به 
ــه  ــد ب ــکا می کش ــوری آمری ــت جمه ــات ریاس انتخاب
ــرمایه داری  ــر س ــی ب ــادی مبتن ــاختار اقتص ــل س دلی
ــه  ــم ک ــروکار داری ــانه هایی س ــا رس ــور، ب ــن کش در ای
بــه  وابســته  درنهایــت  و  بــوده  خصوصــی  اکثــرًا 
و  هســتند  دموکــرات  و  جمهوری خــواه  حــزب  دو 
وظیفه شــان تبلیــغ کاندیداهــای مدنظــر حزبــی 
به این ترتیــب  اســت.  انتخابــات  از  دوره  هــر  در 
جمهــوری  ریاســت  انتخابــات  از  دوره  هــر  در 
ــا  ــرال ی ــانه های لیب ــه رس ــی رود ک ــار م ــکا انتظ آمری
وابســته بــه حــزب دموکــرات، بــه تبلیــغ کاندیــدای 
ــه  ــته ب ــانه های وابس ــه و رس ــود پرداخت ــر خ مدنظ
جمهوری خواهــان نیــز بــه همیــن ترتیــب رویکــردی 

تقابلــی را در پیــش گیرنــد.
ــور  ــوان رئیس جمه ــه عن ــپ ب ــد ترام ــاب دونال انتخ
رســانه ها  صف بنــدی  امــا   2016 ســال  در  آمریــکا 
تغییــر  دچــار  زیــادی  حــد  تــا  را  انتخابات هــا  در 
همــان  از  کــه  ترامــپ  ســاخت.  دگرگونــی  و 
ســفید  کاخ  بــه  شــدنش  وارد  ابتدایــی  روزهــای 
»رســانه های  را  خــود  مخالــف  رســانه های 
خوانــده  دروغ پــرداز«  »رســانه های  و  جعلــی« 
در  مختلــف  رســانه های  نماینــدگان  بــا  بارهــا  و 
کاخ ســفید وارد دعــوا و درگیــری شــخصی شــده 
مــداوم،  درگیــری  ســال   4 گذشــت  از  بعــد  بــود، 

در  چــه  رســانه ها  کــه  کــرد  مشــاهده  درنهایــت 
در  جمهوری خــواه  در  چــه  و  دموکــرات  جبهــه 
ــار  ــن ب ــاال ای ــد. او ح ــرار دارن ــا او ق ــدید ب ــی ش تقابل
جمهــوری  ریاســت  سرنوشت ســاز  انتخابــات  در 
ســال 2020، در مقابــل تمــام جبهه هــای سیاســی 
مانــده  تنهــا  رســانه ها  و  واشــنگتن  در  موجــود 
اجتماعــی  شــبکه های  از  او  اســتفاده  و  بــود 
ــه  ــش ب ــود صدای ــث ش ــت باع ــز نتوانس ــازی نی مج
مخاطبیــن آمریکایــی برســد زیــرا دموکرات هــا بــرای 
ماننــد  مجــازی  فضــای  در  اجتماعــی  شــبکه های 
برنامه هــای  اینســتاگرام،  و  توئیتــر  فیس بــوک، 
ــه  ــوند ک ــن ش ــع از ای ــا مان ــتند ت ــود را داش ــاص خ خ
ایــن بــار ماننــد ســال 2016، ترامــپ از آن هــا بــرای 

بگیــرد. بهــره  خــود  تبلیغــات 
نگاهــی بــه عملکــرد رســانه های ســنتی و رســمی 
ماننــد  نویــن  رســانه های  همچنیــن  و  آمریــکا 
دوره  طــول  در  اینترنتــی  اجتماعــی  شــبکه های 
تبلیغــات انتخاباتــی و پــس ازآن نشــان می دهــد 
سیاســی  ســاختار  حــدی  وتــا  دموکرات هــا  کــه 
آمریــکا بــه ایــن نتیجــه رســیده بــود کــه بــرای حفــظ 
ــی  ــی آمریکای ــده از دموکراس ــدک باقی مان ــروی ان آب
ــد  ــان« بای ــی جه ــن دموکراس ــوان »کهن تری ــه عن ب
توئیــت  ترامــپ،  ســخنرانی های  انتشــار  جلــوی 
هــای او و ادعاهایــش در مــورد تقلــب در انتخابــات 
گرفتــه شــود. آن هــا دریافتــه بودنــد روایــت ترامــپ 
در  موجــود  سیاســی  سیســتم  بــودن  فاســد  از 
ــود در  ــی موج ــاد سیاس ــن فس ــنگتن و همچنی واش
ــاد  ــده اعتم ــان باقی مان ــظ هم ــرای حف ــانه ها، ب رس
ــه  ــد تخطئ ــکا بای ــی آمری ــتم سیاس ــه سیس ــردم ب م
شــده و جلــوی انتشــار آن بــه هــر قیمــت گرفتــه 
شــود. بــه همیــن ترتیــب بــود کــه صحبت هــای 
خصــوص  در  ســفید  کاخ  ســخنگوی  یــا  و  ترامــپ 
ایالت هــای  از  برخــی  در  انتخاباتــی  تقلب هــای 
آمریــکا پوشــش داده نشــده و یــا جلــوی پخــش 
تلویزیون هــای  در  اظهــارات  ایــن  مســتقیم 
ــانه  ــه رس ــوز ک ــس نی ــی فاک ــی و حت ــف سیاس مختل
ــال  ــار س ــان او در چه ــپ و از حامی ــه ترام موردعاق

گذشــته بــود، گرفتــه شــد. ضربــه ای کــه ترامــپ 
بــه جایــگاه دموکراســی آمریکایــی در جهــان وارد 
کــرد _ گرچــه هنــوز برنامه هایــش بــه انتهــای راه 
نرســیده و امــکان دارد شــاهد شــکل گیری اتفاقــات 
ــکا  ــی آمری ــای سیاس ــتری در فض ــز بیش هیجان انگی
بی نظیــر  آمریــکا  تاریــخ  در  تاکنــون   – باشــیم 
چهــارم  رکــن  از  حــاال  کــه  رســانه ها  اســت.  بــوده 
مقابلــه  اصلــی  رکــن  بــه  آمریــکا  در  دموکراســی 
بــا آزادی بیــان تبدیــل شــده و پــازل دیکتاتــوری 
بــه  می کننــد،  تکمیــل  را  کشــور  ایــن  در  حزبــی 
ــال  ــه ح ــری ب ــد فک ــه بای ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ای
کــرد.  پســاترامپ  و   2020 انتخابــات  پســا  دوران 
ترامــپ چــه بمانــد و چــه بــرود، سیســتم و ســاختار 
سیاســی آمریــکا دیگــر نمی توانــد ضربــات سیاســی 
ــود  ــرده ب ــه آن وارد ک ــپ ب ــه ترام ــد آنچ ــری مانن دیگ
ــزب  ــت دو ح ــه در خدم ــانه ها ک ــد و رس ــل کن را تحم
ــه  ــره کری ــد چه ــاش دارن ــتند، ت ــکا هس ــی آمری اصل
ــزک  ــدی ب ــا ح ــی را ت ــیوه آمریکای ــه ش ــی ب دموکراس
کننــد کــه بتواننــد همچنــان بــرای آینــده کشــورهای 
دیگــر و آینــده دنیــا و سیســتم مدیریــت جهانــی 

نســخه بپیچنــد.
منافــع  حفــظ  و  آمریکایــی  رســانه های  داســتان 
ــی،  ــتانی طوالن ــرایطی، داس ــر ش ــکا در ه ــی آمری مل
درعین حــال  و  باورنکردنــی  مــوارد  از  بســیاری  در 
ــخ  ــه تاری ــت ک ــی اس ــای ناصحیح ــار از روایت ه سرش
ــار  ــن ب ــت. ای ــر داده اس ــادی تغیی ــد زی ــا ح ــا را ت دنی
ــی  ــتم سیاس ــوی سیس ــگ به س ــگ دروغ و نیرن بومرن
ایــن رســانه ها  داخلــی آمریــکا بازگشــته اســت و 
ــر  ــورهای دیگ ــتند در کش ــتور داش ــال دس ــه تابه ح ک
ایــن  دهنــد،  رواج  را  آمریــکا  مدنظــر  روایت هــای 
ــکار  ــمت اف ــه س ــر داده و ب ــود را تغیی ــیر خ ــار مس ب
روایتــی  تــا  چرخیده انــد  آمریــکا  داخــل  عمومــی 
آمریــکا  عمیــق  دولــت  ریشــه های  از  را  حکومتــی 
گرفتــه و مــردم ایــن کشــور را بــرای دنیــای پســا 

ــازند. ــاده س ــپ آم ترام
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روزنوشت

دانشــکده  در  مــا  کــه  اســت  ســالیانی 
ارتباطــات مشــغول تحصیلیــم و پیرامــون 
بحــث  ای  رســانه  ارتباطــی  مباحــث 
میکنیــم امــا هنــوز انــدک نکاتــی اســت کــه 
ــوش  ــی مغش ــر از چندگاه ــان را ه خاطرم
ــان  ــران عالم ــن ای ــور که ــازد. در کش میس
ــی  ــاحت علم ــه س ــوز ب ــگان هن و فرهیخت
ارتباطــات پــی نبــرده انــد و بــه آن اهتمــام 
ــان  ــت در می ــن خصل ــه ای ــد .البت نمیورزن
ســابقه  بــه  مســبوق  ایرانیــان  و  ایــران 
ــتحدثه  ــائل مس ــه مس ــبت ب ــه نس ــت ک اس
و جدیــد تــا مدتــی کــم توجــه و بــی تفــاوت 
میماننــد تــا آن مســئله در ســایر بــاد جای 
خــود را بــاز کنــد و اینگونــه در نــزد آنــان 
ایــن  بــاب  در  میگــردد.  اهمیــت  دارای 
مهــم همیــن بــس کــه در اقصــی نقــاط 
دنیــا و در دورتریــن بــاد کفــر آن بــه آن 
و لحظــه بــه لحظــه بــر ســختی و ارزش 
علــم ارتباطــات افــزوده میشــود و ایــن 
ــه  ــت ک ــه اس ــش رفت ــی پی ــا جای ــی ت فزون
ــت  ــرده اس ــود ب ــوغ خ ــر ی ــا را زی ــر قدرته اب
و  گــود  ایــن  در  ناچــار  بــه  نیــز  هــا  آن  و 
ــطه  ــه واس ــه ب ــد ک ــدم برمیدارن ــدان ق می
ــدا  ــم پروپاگان ــم عظی ــن حج ــاهد ای آن ش
هســتیم. امــا در ایــن خطــه و در میــان 
ــاب  ــم از الق ــن عل ــرای ای ــی ب ــر نخبگان قش
علــم  یــا  گلــدوزی  علــم  چــون  خاصــی 
زندگــی( بــه معنــای اســتفاده تــام از لــذات 
زندگــی بــه واســطه کــم کاری) اســتفاده 
ــاری  ــه شرمس ــود مای ــن خ ــه ای ــود ک میش
ــه در  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــر اس و تاث
ــده  ــا دی ــاط دور دنی ــر و نق ــاد کف ــان ب هم
شــده اســت کــه بــرای ورود بــه ایــن رشــته 
ــده  ــن دری ــد و پیراه ــاک داده ان ــینه چ س
انــد. امــا بــه واقــع ارتباطــات چیســت؟ 
ارتباطــات علــم روابــط میــان انســان هــا و 
نحــوه شــکل گیــری و ادامــه ایــن روابــط در 
میــان انــواع اجتمــاع هــای انســانی اســت. 
،گاهــی  تــوده  ،گاهــی  نفــره  دو  گاهــی 
انبــوه خلــق و .... . از ایــن حیث رســانه ها، 
تلویزیــون، ســینما، روابــط میــان کشــورها 
و بــه قــول جنــاب مــک لوهــان حتــی یــک 
انــدک المــپ وســایل ایــن ارتبــاط هســتند 
را  خــود  گــذاری  تاثیــر  روابــط  ایــن  در  و 
ــه  ــن خط ــرا در ای ــه چ ــن ک ــال ای ــد. ح دارن
فقــط یــک دانشــکده ارتباطــات داریــم یــا  
چــرا هنــوز جمــع کثیــری از مــردم در رابطــه 
بــا وجــود ایــن رشــته نمیداننــد را خــدا 
میدانــد. ایــن در حالــی اســت کــه در ایــران 
ــته  ــن رش ــن ای ــه متخصصی ــری ب ــاز واف نی
ــش روز  ــاگر کاه ــا تماش ــه م ــرا ک ــت چ هس
جمعــی  هــای  رســانه  مقبولیــت  روز  بــه 
ــم آن  ــل مه ــی از دالی ــتیم و یک ــی هس داخل
ایــن اســت کــه ایــن رشــته را نادیــده و کــم 

ــم.  ــته ای ــت پنداش ــم اهمی ــوان و ک ت
بــه امیــد ایــن کــه روزی برســد کــه ایــران در 

حــوزه رســانه از ســرآمدین جهــان باشــد. 

دغدغه های
 یک دانشجوی ارتباطاتی

آمار زدگی رسانه 
رســــانه

عرفان رجبی

ــور،  ــا در کش ــری کرون ــه گی ــاه اول هم ــی دو م در یک
تفســیر  و  تحلیــل  یادداشــت،  دههــا  روزانــه 
در  عمومــی  حــوزه  فعالیــن  توســط  کرونایــی 
ــور  ــانه ای کش ــای رس ــف در فض ــای مختل ــه ه زمین
بــر  کرونــا  تأثیــر  از  شــد.  مــی  توزیــع  و  نگاشــته 
دینــداری گرفتــه تــا تأثیــر آن بــر جلــوه هــای عینــی 
ــره.  ــی روزم ــادی زندگ ــی و اقتص ــی، فرهنگ اجتماع
ــج از  ــه تدری ــی، ب ــای ابتدای ــاه ه ــت م ــا گذش ــا ب ام
ــی  ــای کرونای ــی ه ــا و تحلیل ــت ه ــداد یادداش تع
کاســته شــد بــه گونــه ای کــه در ایــن اواخــر بــه 
بــه  پرداخــت  و  اهمیــت  توجــه،  از  اثــری  نــدرت 
روشــنفکرانه  هــای  روایــت  در  کرونــا  بحــران 
فعالیــن اجتماعــی جامعــه بــه چشــم مــی خــورد.  
ایــن موضــوع در حالــی اتفــاق مــی افتــد کــه در 
ابتــدای بحــران کرونــا تنهــا چنــد شــهر درگیــری 
ــر  ــای اخی ــاه ه ــا در م ــتند ام ــا داش ــا کرون ــدی ب ج
ــه  ــدیدی را تجرب ــدی و ش ــری ج ــران درگی ــه ای هم
ــوار  ــا خان ــه صده ــه روزان ــوری ک ــه ط ــد. ب ــی کنن م
در غــم از دســت دادن عزیزانشــان ســوگوار و ده 
هــا هــزار خانــواده دیگــر در اضطــراب و تشــویش 
مــی  ســر  بــه  خــود  خانــواده  اعضــای  بهبــودی 

ــد.   برن
ایــن  ابتــدای  در  کــه  اســت  چگونــه  راســتی  بــه 
بحــران، فعالیــن مــا رســالت اجتماعــی خویــش را 
ــروز  ــا ام ــد ام ــی دیدن ــیرها م ــا و تفس ــل ه در تحلی
کــه غــرق در بحــران هســتیم قلــم هــا را رهــا کــرده 
ــان در  ــورد زدن هایم ــی رک ــه بازخوان ــا ب ــد و تنه ان
ــد؟!  ــغول ان ــگان مش ــان و جانباخت ــداد مبتای تع
ــای  ــال ه ــا و کان ــبکه ه ــه ش ــطحی ب ــی س ــر نگاه اگ
تحلیلــی و خبــری بیندازیــم بــه جــز روزشــمار آمــار 
ــوت  ــاری از ف ــت و اخب ــط وزارت بهداش ــا توس کرون
دردنــاک هموطنــان در مناطــق مختلــف، نمــودی 
از بحرانــی بــه نــام کرونــا در آنهــا دیــده نمــی شــود. 
گویــا بــا افزایــش و رکوردزنــی لحظــه ای تــورم و 
عمیــق تــر شــدن بحــران اقتصــاد و معیشــت، ایــن 
آمادگــی ذهنــی نیــز فراهــم شــده اســت کــه بــه 
طــور طبیعــی بحــران کرونــا و افرایــش مــرگ و میــر 

ــود.  ــترده ش ــز گس ــی از آن نی ناش
ــق  ــتی در عم ــم پرس ــدد و رق ــی و ع ــدر آمارزدگ آنق

وجــود مــا رخنــه کــرده اســت کــه جنــس دلگرمــی 
همــان  دالر  قیمــت  انــدک  کاهــش  از  حاصــل 
خاصیــت را برایمــان دارد کــه کاهــش چنــد نفــری 
تعــداد جانباختــگان کرونا.جــان از دســت رفتــه 
ــی  ــش در نمودارهای ــتاویز نمای ــان را دس هموطن
ــک  ــا ی ــان صرف ــر انس ــد ه ــی گوی ــه م ــم ک ــی کنی م

»عــدد« اســت و بــس. 
ــه  ــا ب ــان ه ــان انس ــر و ج ــرگ و می ــدن م ــل ش تبدی
یــا شکســت  بــرای تحلیــل موفقیــت  شــاخصی 
برنامــه هــای مرتبــط بــا ســامت اگرچــه کارکــردی 
سیاســی دارد، امــا غوطــه وری فعالیــن اجتماعــی 
در ورطــه افــراط گرایانــه »انســان آمــار« بســیار 
دردنــاک و تأســف بــار اســت. مــرگ هــر انســان 
بــه تنهایــی فاجعــه ایســت بــزرگ کــه هرگــز قابــل 
جبــران نیســت و در همیــن راســتا«عادی پنــداری« 
ــب  ــه مرات ــن، ب ــا هموط ــه دهه ــن روزان ــان باخت ج
بحرانــی عمیــق تــر از خــود کرونــا و اثرات آن اســت. 
از  بــه نظــر مــی رســد فعالیــن اجتماعــی پــس 
فروکــش نمــودن هیجانــات و مســئولیت پذیــری 
ابتدایــی خــود از لــزوم واکنــش بــه مســئله کرونــا، 
ــی  ــت و خال ــی، به ــی »گیج ــت در نوع ــدت هاس م
شــدگی تحلیلــی« مواجهــه دارنــد. آنهــا عمومــا 
احســاس مــی کننــد تمــام گفتــه هــا را همــان ابتــدا 
گفتــه انــد و دیگــر چیــزی بــرای پرداختــن نیســت. 
فضــای  در  آنهــا  تحلیلــی  حضــور  خــاء  ایــن 
ــادی  ــداری و ع ــادی پن ــث ع ــه باع ــی جامع عموم
ســازی بحــران کرونــا و تبعــات جانــی آن شــده 

ــت.  اس
امــروز بیــش از هــر زمانــی دیگــر، جامعــه نیازمنــد 
روزآمــد  پذیــری  فهــم  و  تحلیــل  بــا  روبروشــدن 
مفاهیمــی چــون ارزش و کرامــت زندگــی و زنــده 
اجتماعــی،  هوشــیاری  و  مســئولیت  بــودن، 
ــرایط  ــتن در ش ــی، زیس ــامت عموم ــالت در س رس
اضطــرار، تســری امیــد اجتماعــی و ... هســتیم و 
نیــاز داریــم بــا فهــم شکســت شــعارهای مضحــک 
و ایدئولوژیــک زده ای چــون »کرونــا را شکســت 
مــی دهیــم« خــود و تصمیــم گیــران را از خــواب 
ــان  ــرگ هموطن ــداری م ــادی پن ــا و ع ــی ه آمارزدگ

ــم ــدار نمایی بی

3

شکسجوان



4

کالم رهبری

بشــّدت  آمریــکا  رژیــم  انصافــًا 
و  سیاســی  انحطــاط  دچــار 
انحطــاط  و  مدنــی  انحطــاط 
ــل  ــم تحلی ــن ه ــت. ای ــی اس اخاق
کــه  ]مطلبــی[  ایــن  نیســت؛ 
ــت  ــور نیس ــن ج ــم، ای ــن میگوی م
ایــن  باشــد؛  تحلیــل  حــاال  کــه 
ایــن  میگوینــد؛  خودشــان  را 
خودشــان  ســخنگویان  حــرف 
و  خودشــان  نویســندگان  و 
خــود  داخــل  از  فکــر  صاحبــان 
ایــن حــرف  آمریــکا اســت؛ آنهــا 
ســال  چنــد  ایــن  در  میزننــد.  را 
بــا  نوشــته اند،  کتــاب  چنــد 
تیراژهــای بــاال در داخــل آمریــکا 
ــا  ــی پرده ه ــه برخ ــده ک ــر ش منتش
را ایــن کتابهــا بــاال میزنــد. یکــی 
از ایــن کتابهــا را کــه بــه فارســی 
خوانــدم؛  بنــده  شــده،  ترجمــه 
از شــواهِد همیــن انحطــاط  ُپــر 
]اگــر[  واقعــًا  یعنــی  اســت؛ 
بخوانــد،  را  کتــاب  آن  کســی 
ــاب  ــر کت ــا آخ ــه[ اّول ت ــد ک ]میبین
ــام  ــاط نظ ــان دهنده ی انحط نش
حــرکات  بــا  آمریــکا  سیاســی 
اســت.  آمریــکا  رئیس جمهــور 
ایــن امپراتــورِی ایــن جــوری دیــری 
نخواهــد پاییــد؛ معلــوم اســت کــه 
ــک  ــت، کار ی ــک سیاس ــی کار ی وقت
رژیــم بــه اینجــا رســید، ایــن دیگــر 
نخواهــد  طوالنــی  عمــر  خیلــی 
کــرد و منهــدم خواهــد شــد. البّتــه 
ــر  ــه اگ ــتند ک ــان هس بعضی هایش
منهــدم  زودتــر  بیاینــد  کار  ســِر 
کــه  هســتند  بعضــی  میکننــد، 
ــت  ــن اس ــد ممک ــِر کار بیاین ــر س اگ
یــک خــرده دیرتــر منهــدم بشــود؛ 
ــت  ــن حقیق ــال ای ــر ح ــه ه ــن ب لک

اســت

انحطاط سیاسی و مدنی و 
اخالقی رژیم آمریکا

سواد رسانه و درک پیام
ســواد رســانه ای )Media Literacy( مجموعــه ای 
بــه  کــه  اســت  یادگیــری  قابــل  مهارت هــای  از 
ایجــاد  و  تحلیــل  و  تجزیــه  دسترســی،  توانایــی 
یــک  و  دارد  اشــاره  رســانه ای  پیام هــای  انــواع 
شــمار  بــه  امــروزی  دنیــای  در  ضــروری  مهــارت 
رســانه ای  محیــط  در  حرکــت  بــرای  مــی رود. 
پیچیــده امــروز بایــد قــادر بــه درک بهتــر پیام هــای 
ــادر  ــانه ای ق ــواد رس ــا س ــیم.افراد، ب ــانه ای باش رس
در  موجــود  پیچیــده ی  پیام هــای  کشــف  بــه 

ــات،  ــا، مج ــو، روزنامه ه ــون، رادی ــوای تلویزی محت
اینترنــت  تبلیغاتــی،  بیلبوردهــای  کتاب هــا، 
شــد.  خواهنــد  مســتقل  رســانه های  ســایر  و 
آن هــا هم چنیــن می تواننــد رســانه های خــود را 
ایجــاد کــرده و در شــکل گیری فرهنــگ رســانه ای 
مشــارکت فعاالنــه داشــته باشــند، ایــن امــر ســبب 
می شــود مــردم از حالــت مصرفــی خــارج شــده، از 
رســانه ها بــه صــورت هوشــمندانه ای بهره منــد 

شــوند.
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توئیترگردی !این هفته

رسانه نوشت 

ــانه ای  ــوری رس ــِب امپراط ــمت جال قس
آمریــکا فقــط اونجایــی کــه بــرای تثبیــت 
امنیــت  دولــت جدیــدش و برقــراری 
رســانه ایش در جهــان، حتــی ریــِز اخبــار 
ــاالی  ــو کان ــدن ت ــت بای ــات دول انتصاب
منعکــس  هــم  مــا  انقابــِی  خبــری 

ــه! میش
خدا قوت رسانه های انقابی! 

ظریــف گفتــه کــه ۳۰ســال اســت کــه 
می شناســد.. را  بایــدن 

مشــکل اینجاســت کــه مــا، ۳۰ســال کــه 
ــف و  ــه ظری ــت ک ــالی هس ــچ، ۴۰ س هی
و  می شناســیم  را  لیبرالــش  دوســتان 

ــم!  ــنایی نداری ــن آش ــه ای ــدی ب امی

زمــان اوبامــا بدتریــن تحریــم هــا رو 
علیــه ایــران اجــرا کردنــد،

یعنــی باقــی مانــده بایــی کــه ســرمون 
روی  بایــدن  اومــدن  بــا  رو  نیــاوردن 

بیــارن! کارمیخــوان ســرمون 
برعکســش هــم تــو ایــران اتفــاق افتــاد 
اون  کــه  موســوی  اعضاســتاد  تمــام 
زمــان قــرار بودکشــور رو بــه خــاک ســیاه 
بنشــونندهمه االن توکابیــن دولتنــد 

ــر  ــی دیرت ــی زودتریک یک

از  فــارغ  را  سیاســت مان  ربیعــی: 
داد! خواهیــم  ادامــه  انتخابات هــا 

راست می گوید؛
اوباما باشد دنبال مذاکره اند؛

ترامپ باشد دنبال مذاکره اند؛
بایدن باشد دنبال مذاکره اند؛

و...
بــه  التمــاس  جــز  راهــی  غربزده هــا 

نیســتند.  بلــد  غــرب 

بــه  مــا  هــای  لیبــرال  کــه  امیــدی   
دموکــرات هــای آمریــکا دارن، اگــه بــه 
مــا  ایــن  االن  داشــتن،  داخلــی  تــوان 
ــم  ــکا رو تحری ــتیم آمری ــه داش ــم ک بودی

مــی کردیــم نــه اونــا! 
 

 آی مردم،
بــا  موفــق  مذاکــره  وعــده  هرکــس 
دنبــال  بــه  داد،   شــما  بــه  آمریــکا 
خیانــت بــه کشــور و ملــت اســت، در هــر 
جریــان و ســلک و کســوتی کــه باشــد 
و  جهــادی  اصول گــرا،  )اصاح طلــب، 

!)...
ــر را  ــروه دیگ ــک گ ــدم ی ــول #بلدم_بل گ

ــد! نخوری

سیمرغ قاف نشین آسید انسیه مالح

علیرضا گرائیملیکا مهدویحجت عبالملکی

رسانه نوشت 

خدمت رسانی گروه جهادی بسیج دانشگاه عالمه طباطبایی به مردم سیل زده ی آق قال

   یادی از حضوری بودن دانشگاه


