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غذاتو بگیر و برو!

انفعال در مقابل سینمای انقالب

جستاری در پیشینه یک رادیوی حماسی
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ترس از عدم استخدام، 
مانع پویایی تشکل ها

رسانه ملی نیازمند افسر 
جنگ نرم

.مدافع حریم بودن در دانشگاه صداوسیما 
همانند مدافع حرم در صحنه جنگ واقعی 

است.

کمتر به فعالیت تشکلی بها می دهند. .دانشجویان 
.علیرغم دعوت های مکرر، رئیس سازمان 
صداوسیما در دانشگاه حاضر نمی شود.

۳ ۳

گاهنامه خبری و تحلیلی »نبــأ« . بسیج دانشجویی دانشگاه صداوسیما. 4 صفحه. سال دوم. شماره4

۳در صفحه ۴ بخوانید

بشرقدم  صنعتی  انقلاب  ظهور  از  بعد 
تجارت  موضوع  که  گذاشت  عصری  به 
ارزش  عنوان  به  آن  در  سود  کسب  و 
شناخته می شد. هم زمان با این مسئله 
تولیدات،  افزایش  و  کارخانه ها  تعدد 
و  تنگ تر  را  تجارت  عرصه  در  رقابت 

پیچیده تر می کرد.
بدیع  ــای  روش ه خلق  ترتیب  این  به 
نقش  کالاها،  فروش  و  تولید  جهت  در 
محوری در عرصه فعالیت های اقتصادی 
محسوب می شد لذا در موازات این امر، 
تجار از طریق بهینه سازی سیستم های 
فرآیند  در  تغییر  ایجاد  و  خود  تولیدی 
به  خدمات،  و  کالاها  فروش  و  معرفی 
این  به  بودند  مسئله  این  تحقق  دنبال 
اصلاحات  به  اقدام  طریق  دو  از  منظور 

در فرآیند تبلیغاتی خود کردند:
1-تغییر در ساختار های تبلیغاتی 

شیوه های  ظهور  آن،  نتایج  جمله  از 
نوین تجارت و تبلیغات همچون تجارت 

و...  شبکه  ای  بازاریابی  و  الکترونیک 
به  جداگانه  یادداشتی  در  که  باشد  می 

بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.
2- تغییر در محتوای تبلیغات 

تبلیغاتی  شرکت های  منظور  بدین 
استفاده  و  سناریوها  طراحی  به  اقدام 
از ابزارها و المان های متفاوت در جهت 

جذب مخاطب نموداند.
امــروزه نقش  که  از روش های شایع  یکی 
گسترده و اساسی در جذب مخاطب دارد 
استفاده از زنان به عنوان یکی  از ابزارهای 
طریق  از  شــیــوه  ایــن  در  اســـت،  تبلیغاتی 
ایجاد پیوند میان زن و جاذبه  ای جنسی 
ــــری اقـــــدام بـــه جــــذب مــخــاطــب  ــواگ و اغــ

می نمایند.

و  درآمــد  کسب  که  غرب  در  نگاه  این 
ارزش  یک  عنوان  به  سرمایه  افزایش 
ویــژه ای  جایگاه  مــی شــود  شناخته 
رسانه های  و  تلویزیونی  تبلیغات  در 
تبلیغاتی  ــای  ه بیلبورد  و  مــجــازی 
در  امــروزه  متأسفانه  همچنین  دارد، 
با  ایــران  همچون  اسلامی  کشورهای 

پویا،  مذهبی  و  عظیم  فرهنگ  وجود 
فرهنگ  این  نفوذ  شاهد   بیش  و  کم 
بردگی متجدد و نگاه منحوس به فضای 
تبلیغاتی هستیم؛ به طور مثال، نگاهی 
گذرا به تبلیغات تلویزیونی و بیلبوردها 
تبلیغاتی در فضای مجازی  تیزرهای  و 
و  مبرهن  گواهی  اخیر  سال  چند  در 

آشکار این ادعاست.
این درحالی است که با رجوع به اصول 
مقررات  و  ضوابط   47 ،45،46و   21
بازرگانی  آگهی های  پخش  و  تولید 
ایران  اسلامی  جمهوری  صداوسیمای 
و  شهری  تبلیغات  قوانین   3 مــاده  و 
خط  و  شرایط  که  می بینیم  محیطی 
به  تبلیغات  در  زنان  حضور  کشی های 

طور کامل بررسی و ذکر گردیده است.
این  ــاوجــود  ب کــه  اینجاست  ســـوال  حــال 
حضور  نحوه  در  آشــکــارا  تضاد  و  ضــوابــط 
فـــرهـــنـــگ غــنــی  ــا  ــ ب ــات  ــغ ــی ــل ــب ت زنــــــان در 
سازمان  مسئولین  چــرا  اســالمــی،  ایــرانــی 
ارشـــاد  و  فــرهــنــگ  وزارت  و  صــداوســیــمــا 

اسالمی تن به این اقدامات می دهند ؟

افقـــــی
دانشجوی سه ریالی!نشویم!

خیلی  که  حزب اللهی ها  ما  از  بعضی 
می دانیم،  حزب اللهی  را  خودمان 
دستگاهی  وقــت  هر  شــده  عادتمان 
در  خود  طبیعی  وظایف  به  نهادی  یا 
نسبت با انقلاب و مردم عمل نمی کند، 
مسلمین  بیت المال  هزینه ی  با  برویم 
و  بیاندازیم  راه  جدید  دستگاه  یک 
بگیریم  عهده  به  را  وظایف  همان 
را  انقلابی مان  آرمــان هــای  پاسخ  و 

بدهیم...
شبکه ی افق هم 8-7 سال پیش توسط 
و  صدق  سر  از  دغدغه مند،  انقلابیونی 
با خلوص نیت، با همین نگرش به راه 
افتاد؛ در حالی که از سازوکار فرهنگ 
و رسانه شاید کمی سررشته داشتند، 
و  نبودند  کارکشته اش  و  خبره  امــا 
عملکرد  سال ها  این  طول  در  نتیجتًا 
ثبت  خود  کارنامه  در  را  بحثی  قابل 

کردند.
»عمارت فرنگی«، آن سریال بی ارزش 
تولید  شبکه ها  از  یکی  در  ضعیف،  و 
شاهکار  شد!  پخش  افق  شبکه  در  و 
کلاه برداری  آن  »کیمیا«،  صدقسمتی 
کام  بــه  ــی  ول ــلاب،  ــق ان ــام  ن بــه  تابلو 
عشق های |  ادامه در ستون صفحه بعد                 

تلنـــــــگر

سرمقالـــــه

 زن یا
زنبیل؟!

رســــانه

رســــانه
   رضا حیدری
کارشناسی ارشد
مدیریت رسانه

وظیفه سلبی و ایجابی ما در 
قبال صداوسیما چیست؟

نقد موجز نحوه بازنمایی دانشجو در سریال های تلویزیون

استفاده ابزاری از زنان در 
تبلیغات تجاری کشور

بازنمایی صحیح دانشجو در صداوسیما چگونه باید باشد؟

   علی الماسی
کارشناسی

مهندسی برق

 ندیدن فیلم های انقالبی
جرم است!

وقتی در خوابگاه جای مهم و غیرمهم 
عوض می شود
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سه قطـــره خون
بازروایی حادثه 1۶ آذر 133۲



   ادامه سرمقاله از صفحه اول

خبـــــــر خوب
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.نیمه اول دی  ۹۸
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صداوسیما، دفتر مطالعات شناختی و محاسباتی .سال دوم

رسانه، همزمان با هفته پژوهش در دانشگاه صداوسیما آغاز به کار کرد. 
گفتنی است 14 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد، در رشته »علوم شناختی و 
رسانه« که با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و به صورت مشترک 
بین دانشگاه صداوسیما و موسسه آموزش عالی علوم شناختی برگزاری می شود، 

مشغول به تحصیل شده اند.
مطابق برنامه ریزی صورت گرفته کالس های این دوره به صورت مشترک 
موسسه  و  صداوسیما  دانشگاه  رسانه  و  ارتباطات  دانشکده  محل  در 
این  دروس  تدریس  برای  و  می شود  برگزار  شناختی  علوم  عالی  آموزش 

رشته نیز از اساتید هر دو موسسه استفاده خواهد شد.

آغاز به کار دفتر مطالعات شناختی و محاسباتی 
رسانه در دانشگاه صداوسیما

بهمن   22 در  ایران  اسلامی  انقلاب 
 22 در  و  رسید  پیروزی  به   1357
پشت  را  سالگی  چهل   1397 بهمن 
و  سرزندگی  و  شکوفایی  و  نهاد  سر 
معرض  در  را  خود  اجتماعی  بلوغ 
مقطع  چنین  در  گذاشت.  نمایش 
انــقــلاب  حکیم  رهــبــر  مطلعی،  و 
صدور  با  خامنه ای،  امام  اسلامی، 
بازخوانی  بــه  دوم«  ــام  گ »بیانیه 
اسلامی  انقلاب  سرگذشت  و  کارنامه 
افتخارات  و  فتوحات  برشماری  و 
آسیب ها  تبیین  و  گذشته  برکات  و 
مختلف  ظرفیت های  و  تهدیدها  و 
حرکت  استراتژی  طراحی  و  کنونی 
ماموریت  و  اسلامی  انقلاب  آینده 

های تمدنی جوانان پرداختند.
محتوایی  که  استراتژیک  پیام  این 

جامع، منسجم و متوازن دارد، به 

سرعت در جان شیفتگان آرمان های 
نشاط  و  امید  و  نشست  ــلاب  ــق ان
و  نخبگان  و  جوانان  به  را  انقلابی 
مسئولان کشور تزریق کرد و به مثابه 
در  اسلامی  انقلاب  حرکت  راه  نقشه 
برای  بالخصوص  انقلاب  دوم  چله 

جوانان، پذیرفته و تثبیت شد.
متفکرین  از  بسیاری  نظر  طبق 
بیانیه  ــن  ای ــا  ب ــی،  ــلام اس ــلاب  ــق ان
بین  نسبی  اجــمــاع  یــک  مــی تــوان 
کــرد؛  ایــجــاد  انقلابی  ــوان  ج نسل 
برای  مبنایی  می تواند  بیانیه  این 
باشد  انقلابی  جوان  نسل  هماهنگی 
را  سنگین  بار  این  می خواهند  که 
جوان  جدید  نسل  بکشد.  دوش  به 
گسترده ای  بسیار  طیف  یک  انقلابی 
کار  بنیانی  علوم  در  هم  که  هستند 
و  دانــش هــا  دارای  هم  و  می کنند 

مهارت های گسترده ای  و  تخصص ها 
اجتماعی  مختلف  حــوزه هــای  در 
در  است  ممکن  طیف  این  هستند. 
یک  و  هماهنگی  محور  جاهایی، 
را  جوانان  این   بتواند  که  اندیشه ای 
باشند؛  نداشته  ببخشد،  انسجام 
برای آنکه بتوانیم در بین نسل جوان 
انقلابی انسجام ایجاد کنیم، نیازمند 
امروز  که  هستیم  فکری  نظام  یک 
بیانیه می تواند محور هماهنگی  این 
بین این نسل انقلابی جوانی باشد که 

به  را  انقلاب  دوم  گام  بار  می خواهد 
ایجاد  برای  می تواند  و  بکشد  دوش 
فکری  همگرایی  و  ائتلاف  نوع  یک 
چله  در  حرکت  برای  نسل  این  بین 
دوم انقلاب اسلامی، اصل قرار گیرد. 
پیشنهاد می شود قرارگاه هایی ایجاد 
شود که در آن فعالیت های نیروهای 
به  آتش  نیروهای  و  انقلابی  جــوان 
توصیه های  تا  شود  تجمیع  اختیار 
انــقــلاب  معظم  رهــبــر  گــانــه  هفت 
اسلامی در بیانیه گام دوم دنبال شود 

و به انجام برسد و انقلاب اسلامی به 
کند.  حرکت  خودش  مقاصد  سمت 
یک  صــورت  به  باید  قرارگاه ها  این 
را  نیروهایی  کنند،  عمل  »شبکه« 
می کنند  کار  صف  در  و  میدان  در  که 
فعال  شبکه  یک  و  کرده  افزا  هم  را 
این  اگر  بیاورند.  وجود  به  اجتماعی 
هماهنگی  و  ائتلاف  مبنای  را  بیانیه 
شبکه  و  قــرارگــاه  آن  و  دهیم  ــرار  ق
نسل  این  می توانیم  کنیم  ایجاد  را 

جوان را فعال و همراه کنیم.

اجتمـــاعی
   رضا جاللی
کارشناسی ارشد
مدیریت رسانه

افق  شبکه  از  نیز  پسری  و  دختر 
قضیه  رسید!  ملت  نظر  و  سمع  به 
بازپخش  و  بــازتــولــیــد  چــیــســت؟! 
ما  که  برنامه هایی  ایضًا  و  سریال ها 
و  انقلابی  کافی  انــدازه ی  به  را  آن ها 
این  از  بعد  نمی دانستیم،  مردمی 
همه تجربه و انتقاد چه معنی دارد؟! 
که  برنامه هایی  و  سریال ها  تولید 
داشته های  همان  کیفیت تر  کم  بدل 
است،  صداوسیما  رسمی  شبکه های 

آیا نشانه ی یک شکست نیست؟
و  گوشه   در  که  شــده  ایــن  عادتمان 
کنار، طبق همین روال غلط و بی هیچ 
اطلاعات شناسایی، قرارگاه عملیاتی 

رسانه ای راه بیاندازیم و... 
آیا بهتر نیست به جای تصمیم گیری 
را  طاقتش  و  تــوان  که  کارهایی  در 
فرآیند پژوهش، مطالعه،  به  نداریم، 
آسیب شناسی، تصمیم سازی و بعد 
اصلاح تخصصی صداوسیما بپردازیم 
با وسوسه قهرمان رسانه ای شدن،  و 

بجنگیم؟ 
رفع  و  ورود  ــرای  ب جبهه ای  هر  در 
دقیق  شناسایی  به  نیاز  آن،  مشکل 
و وسیع و بعد تهیه ی نرم افزار  چگونه 
از  قبل  هم  آن  ــم؛  داری کــردن  عمل 
که  خاصه  عملیات.  نقشه ی  طراحی 
و   است  رسانه  جبهه ی  جبهه،  این 
با  که  است  فرهنگ  جنس  از  رسانه 
بی خاصیت«  »شعارهای  و  »تعجیل« 
در  مخاطب شناسی  و  ندارد  میانه ای 

آن به شدت حائز اهمیت است.
سایر  کنار  در  شبکه  یک  صرفًا  افق 
افق  نیست؛  صداوسیما  شبکه های 
کنش های  بــر  ــه   ک ــت  اس تفکر  یــک 
حزب اللهی ها  ما  از  برخی  رسانه ای 
تک تک  کلام  یک  در  و  دارد  سیطره 
دانشگاه  ارتباطاتی  دانشجویان  ما 
صداوسیما نیز در معرض افقی شدن 
مرگ  و  همانا  شدن  افقی  هستیم؛ 

تدریجی یک رسانه همان!
که  را  چمران  شهید  بیامرزد  خــدا 
این طور  را  تعهد  و  تخصص  دوگانه ی 
بدون  که  »کسی  کــرد:  حل  ما  بــرای 
عهده  بــه  را  مسئولیتی  تخصص 

بگیرد، تعهد هم ندارد!«

دین  به  نسبت  باید  دینی  برنامه ی 
شبهه ُزدا باشد، نه شبهه زا. من گاهی 
تلویزیون  از  را  دینی  بیانات  از  بعضی 
می بینم  و  می کنم  گوش  ــو  رادی از  یا 
شبهه ایجاد می کند! حدیث سستی، 
جمع  در  که  مطلبی  نامعقولی،  حرف 
یا پنجاه نفره ِی یک  نفری  مثًلا بیست 
خوب  گفتنش  مخلص،  مؤمِن  عــده  
است و ایمان آن ها را زیاد می کند، در 
آوردن،  زبان  به  مردم  میلیونِی  سطح 
و  سست  را  عده یی  ایمان  اینکه  جز 
هیچ  کند،  ایجاد  تردید  ذهنشان  در 
چیزها  این  از  ندارد.  دیگری  فایده ی 
تبیین  و  دینی  بیان  کرد.  پرهیز  باید 
قوی،  روشــن،  شبهه زدا،  باید  دینی 
و  شبهه زا  باشد؛  متنوع  و  هنرمندانه 
در  باید  دینی  بیان  نباشد.  کلیشه یی 
همه ی سطوح، صحیح باشد. درست 
سطح  در  را  دینی  تبیین  ما  که  است 
نخبگان، در سطح متوسط، در سطح 
اما  داریم،  کودکان  سطح  در  و  پایین 
کودکان  سطح  در  که  چیزی  همان 
باشد. شما  باید صحیح  مطلقًا  است، 
در کلاس اول به بچه یاد می دهید دو 
بعلاوه ی دو، می شود چهار؛ وقتی هم 
ریاضیات  قله ی  منتهاالیه  به  بچه  که 
دو  بازهم  می رسد،  ریاضی  دانــش  و 
بعلاوه ی دو، می شود چهار؛ تغییر پیدا 
زمینه ی  در  آنچه  بنابراین  نمی کند. 
دین به کودک یا به انساِن عامی تفهیم 
می کنیم، مطلقًا نباید غلط باشد؛ باید 

درست گفت؛ منتها ساده.
1383/09/11)بیانات در دیدار مسئوالن سازمان 

صدا و سیما  (

قرارگاه آتش به اختیار
بیانیه گام دوم و مبنای مأموریت های تمدنی جوانان

تقریبًا  و  گذشت  جنگ  از  ســال    4
مقداری  که  بود   1364 سال  اواســط 
جبهه ها راکد شده بود و رادیو هم یک 
شبکه بیشتر نداشت؛ صبح ها برنامـه 
درد  به  که  می شد  پخـش  خانـواده 
برنامه هایی  باید  و  نمی خورد  جبهه 
پخش می شد که رزمنده ها را از لحاظ 

روحیه حماسی حفـظ کند. از این رو

شورای عالی تبلیغات سازمان به این 
نتیجه رسید که باید یک رادیو داشته 
باشد که خاص رزمندگان باشد. برای 
مدتی یک کار تحقیقی در کل جبهه ها 
از  تحقیقاتی  گــروه  یک  شد.  انجام 
رادیو به آنجا رفت و نتیجه تحقیقات 
که  شد  آن  جمع بندی  و  ــد  آوردن را 
شد  قرار  شود.  راه انــدازی  رادیو  این 

 11:30 تا   8:30 ساعت  از  صبح ها 
هم  زمان هایی  شود.  پخش  برنامه 
رادیو  و  جبهه  رادیو  بود  عملیات  که 
سراسری یکی می شدند. با راه اندازی 
این رادیو کارها متمرکز شد. در واقع 
همزمان   ،65 سال  آبان  جبهه  رادیو 
 17 با  برابر  پیامبر)ص(  تولد  روز  با 
پایان  تا  و  شد  راه انــدازی  ربیع الاول 
جنگ فعالیت کرد. در این مدت این 
رادیو 3 مدیر داشت، اولین مدیر آن 
حمید رضا خزایی بود، دومین مدیر 
به عنوان  بعد  که  بود  خلقی  جمشید 
به  ــاد  ارش وزارت  نمایندگی  دفتر 
هم  مدیر  آخرین  و  رفت  پاکستان 
این  که  بــود  حرمی  حسین  محمد 

رادیو را تا پایان جنگ مدیریت کرد.
از  مقدس  ــاع  دف ســال   8 در  ــردم  م
مسائل  جــریــان  در  ــو  رادیـ طــریــق 
ارزش های  و  می گرفتند  قرار  جنگ 
جنگ و جهاد را از طریق رادیو درک 
پوشش  عمده  ایــن رو  از  می کردند. 
از  مقدس  دفــاع  تبلیغات  رادیویی 
به  عــراق  نیروهای  تهاجم  ابتدای 
عهده تولید و پخش صدای جمهوری 
اسلامی ایران بود. با توجه به شرایط 
نیازهای  به  توجه  با  و  کشور  خاص 
مقدم  خطوط  در  حاضر  رزمندگان 
یک  به عنوان  جبهه  ــو  رادی جنگ، 
مقدس  دفاع  با  مرتبط  فراگیر  شبکه 
شد  راه اندازی   1365 سال  اواسط  از 

و از همه قالب های رایج برنامه سازی 
بهره می برد و ریتم نسبتًا تند و لحنی 
موجود  شرایط  با  متناسب  حماسی 
حاکم  آن  برنامه های  کل  فضای  بر 

بود..
نخستین اطلاعیه رسمی و نظامی را 
نماینده  به عنوان  خامنه ای  آیت الله 
روز   17 ساعت  در  قوا  کل  فرماندهی 
31 شهریور 1359 )به مدت 70ثانیه( 
آنتن  روی  مستقیم  و  زنده  به صورت 
قرائت  اســلامــی  جمهوری  ــدای  ص
یک  تنها  ما  چون  آن  از  بعد  کردند، 
عملیات  که  روزهایی  داشتیم،  رادیو 
بود برنامه ها قطع می   شد و  بجای آن 
مارش نظامی و سرود  پخش می  شد.

تصور کنید تنها سه ماه از یک کودتا و 
درگیری نظامی گسترده که منافع مردم 
گذشته  انداخته،  خطر  به  شدت  به  را 
است. حالا قرار است نمایندۀ مسببان 
به  سخنرانی  برای  منازعه،  این  اصلی 
دانشگاه شما دعوت شوند؛ شما هم از 
قرمزی  فرش  برایش  و  کنید  تجلیل  او 
بگویند  ــردا  ف مــبــادا  کــه  بگسترانید 
و  نبود  خــوب  دانشجویان  استقبال 

بیایند یقه تان را بگیرند!
این  حداقلش  ــد؟  ــی آوری ــم ن ــوش  ج

همکلاسی ها  ــا  ب ــه  ک اســت 
به  را  نارضایتی تان  بروید 
دانشگاه  مسئولین  ــوش  گ
نیست؟  اینطور  برسانید؛ 
تجمع  دانشجویان  مطمئنًا 
هم  اینجا  به  کار  و  می کنند 
قضیه  حــالا  نمی شود.  ختم 
و  است  شده  پیچیده تر  کمی 
بدهکار  گوشش  حاکمه  قوه 
نماینده  نیست؛  حرف ها  این 
هم  سخنرانی  و  بیاید  باید 
باید انجام بشود؛ اعتراض هم 

معنی ندارد! 
ســخــنــرانــی،  از  قــبــل  روز 
نیروهای ویژه ارتش دانشگاه 
فضای  مــی کــنــنــد.  قـــرق  را 
می شود.  ملتهب  دانشگاه 
دانشگاه  ورودی  حــراســِت 
مستقیم  دســـتـــورات  ایـــن 
فرمانده  به  که  تلفنی  از  را، 
می شنود:  ــده،  شـ نــیــروهــا 
کرد  شقه  را  دانشجویی  »باید 
دانشگاه  بــزرگ  در  جلوی  و 

صداها  شــود؛  همه  عبرت  تا  آویخت 
خفه گردد و جنبنده ای نجنبد...«.

می شوند،  دانشکده ها  وارد  سربازان 
درگــیــری؛  ــرای  ب بهانه ای  دنــبــال  بــه 
دانشجویان  به  سرنیزه  با  نظامیان 
کرد؟  باید  بی دفاع حمله می کنند؛ چه 
خروج  جلوی  ویژه،  نیروهای  محاصره 
دانشجویان را گرفته است. در دانشکده 
طاق  دانشجویان  از  یکی  طاقت  فنی، 
ولی  تند  چــنــدان  نــه  شــعــاری  ــده؛  ش
مشخص و واضح بلند می شود: »دست 

نظامیان از دانشگاه کوتاه«.
گلوله  رگبار  ببرند؛  اسلحه  به  دست   
باریدن می گیرد. دانشجویان در تلاش 
دانشگاه، زخمی  از  و خروج  فرار  برای 
دانشکده  پله های  روی  مــجــروح  و 
معرکه  از  گریختن  فرصت  و  می افتند 
سالم  که  هایی  آن  نمی کنند؛  پیدا  را 
مانده اند، در دانشکده پخش می شوند 
و با لباس مبدل از دانشگاه می گریزند.

نظامیان  ی  گلوله  اســت؛  وحشتناک 
کرده  ســوراخ  را  دانشکده  شوفاژهای 

مجروحین  خــون  با  که  گرمی  آب  و 
را  دانشکده  محوطه  شــده،  مخلوط 
می پوشاند؛ آثار این جنایت تا مدت ها 

پاک نمی شود.
سال  دانشجوی  چند  کنید  فکر  حالا 
از  ماه  دو  فقط  که  کسانی  یعنی  اولی، 
ورودشان به دانشگاه می گذرد، در این 
دانشجویانی  شده اند.  کشته  درگیری 
با  شدن  آشنا  درحــال  هنوز  شاید  که 
رشته تحصیلی شان بوده اند! چه حالی 

پیدا می کنید؟

از  چمران  مصطفی  دکتر  های  نوشته 
»روز  است:  دهنده  تکان  حادثه  این 
همان  در  و  آمد  ایران  به  نیکسون  بعد 
دانشگاه، در همان دانشگاهی که هنوز 
رنگین  بی گناه  دانشجویان  خون  به 
دریافت  حقوق  افتخاری  دکترای  بود، 
گورستان  سکوت  و  سکون  از  و  کــرد 
دولت  به  و  کرد  مسرت  ابراز  خاموشان 
کمک  و  مساعدت  هرگونه  وعده  کودتا 
داد و به رئیس جمهور آمریکا پیغام برد 

که آسوده بخوابد... 
یکی  نیکسون،  ورود  صبح 
سرمقاله  در  روزنامه ها  از 
خود تحت عنوان »سه قطره 
سرگشاده ای  نامه  ــون«  خ
»آقای  نوشت:  نیکسون  به 
آن  شما  ــود  وج نیکسون، 
به  که  بود  عزیز  و  گرامی  قدر 
از  نفر  سه  شما  ورود  یمن 
کشور  این  جوانان  بهترین 
یعنی دانشجویان دانشگاه را 

قربانی کردند.«
در  ــا  ــودت ک حــکــومــت  آری 
جوان  سه  نیکسون  ــدوم  ق
نیکسون  ــا  ت کــرد  قــربــانــی 
کند  مطمئن  را  آیــزنــهــاور 
به  کمک  دلار  میلیون ها  که 
و  نرفته  هــدر  کودتا  ــت  دول
گرده  بر  گزاف  پول های  این 
آمریکایی  دهندگان  مالیات 
نمی کند،  سنگینی  نــیــز 
صلح  استقرار  راه  در  ــرا  زی
شده  ــرج  خ دمــوکــراســی  و 

است...«

سه قطره خـــــون اجتمـــاعی

رســـانه
   سراج جزایری

کارشناسی ارشد
رادیــــو

   جوادشیخ شجاعی
کارشناسی

مهندسی برق

رادیو جبهه، صدای دفاع
جستاری در پیشینه یک رادیوی حماسی

اثری از علی اکبر موسایی نژاد، دانشجوی رشته انیمیشن دانشگاه صدا و سیما

بازروایی حادثه 1۶ آذر 1۳۳۲

راه بـــر

شبهه  زدایی
بایسته های برنامه های دینی صداوسیما از زبان رهبری
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دکتر طهماسبی در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه صداوسیما  گفت: خبـــــــر خوب

امروزپژوهش مسئله بسیارمهم و بااهمیتی در دانشگاه به شمار می رود.
 وی به صحبت های دکتر علی عسکری مبنی بر اینکه کلید و محور توسعه سازمان 
پژوهش است اشاره داشت و ادامه داد: این پژوهش در رسانه می تواند عامل 

رشد و توسعه برنامه سازی در سازمان باشد.
حوزه  در  سازمان  مساعدت های  و  حمایت ها  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  ایشان 
پژوهش مشکل بودجه نخواهیم داشت و از اساتید و دانشجویان می خواهیم بدون 

دغدغه وارد حوزه پژوهش شوند.

پیگیری طرح استقالل 
معاونت برون مرزی 

شبکه سه پربیننده ترین
 شبکه تلویزیون شد

رسانه ملی نیازمند افسر 
جنگ نرم

ترس از عدم استخدام، 
مانع پویایی تشکل ها

ایــن  اســاس  بــر  فــارس،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
سراســر  مــردم  از  درصــد   81  /9 نظرســنجی 
برنامه هــای ســیمای جمهــوری  بیننــده  کشــور 
اســالمی ایــران اعــم از ســریال، فیلــم ســینمایی، 
ورزشــی  محــور،  گفتگــو  ســخنرانی،  مســابقه، 
نیــز  مــردم  درصــد   ۶4  /۷ و  بوده انــد  اخبــار  و 
حــال  در  برنامه هــای  از  یکــی  حداقــل  بیننــده 
پخــش از شــبکه های مختلــف ســیما بوده انــد.
نظرســنجی آذرمــاه 98 مرکــز تحقیقــات ســازمان 
کــه  می دهــد  نشــان  همچنیــن  صداوســیما 
شــبکه ســه بــا شــش برنامــه بــاالی 10 درصــد، 
شــبکه های یــک و نســیم هرکــدام بــا پنــج برنامــه 
ســه  بــا  هــم  ورزش  شــبکه  و  درصــد   10 بــاالی 
برنامــه بــاالی 10 درصــد بیشــترین برنامه هــای 

پرمخاطــب را در خــود جــای  داده انــد.

دانشــجویان  جمــع  در  نــژاد  شــاکری  محســن 
دانشــگاه صداوســیما در اردوی تنفــس صبــح 
دو، بــا بیــان اینکــه امثــال شــهید حججــی بــرای 
ایــن انقــالب و نظــام کار خــود را انجــام دادنــد و 
ــید  ــد پرس ــرت خواهن ــا در آخ ــزود: از م ــد، اف رفتن

ــم. ــام دادی ــه کاری انج ــام چ ــن نظ ــا در ای ــه م ک
در  بــودن  حریــم  مدافــع  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ــرم در  ــع ح ــد مداف ــیما همانن ــگاه صداوس دانش
صحنــه جنــگ واقعــی اســت، تاکیــد کــرد: مــا بــا 
مــا  کــه  چــرا  داریــم  تفــاوت  دانشــگاه ها  ســایر 
بایــد در صــف خــط مقــدم هماننــد یــک افســر 

کنیــم.  فعالیــت  نــرم  جنــگ 
گذشــته  در  هــم  مــن  گفــت  نــژاد  دکترشــاکری 
دانشــجوی ایــن دانشــگاه بــودم امــا در آینــده 
شــما جــای مــا را خواهیــد گرفــت و بایــد بدانیــم 
ــرای چــه آمدیــم زیــرا مــا در آینــده بازخواســت  ب

شــد. خواهیــم 

در  فخرایــی  ســجاد  ایســکانیوز،  گــزارش  بــه 
همــت  بــه  کــه  عمومــی  دانشــگاه  نشســت 
ســیما،  و  صــدا  دانشــگاه  دانشــجویی  بســیج 
کــرد:  اظهــار  شــد،  برگــزار  دانشــگاه  ایــن  در 
عبدالعــی  از  بارهــا  خــود  مســئولیت  زمــان  در 
علی عســگری )رئیــس ســازمان صــدا و ســیما( 
خواســتیم در جمــع دانشــجویان حاضــر شــود. 
و  صــدا  دانشــگاه  دانشــجویان  از  افــزود:  وی 
ســیما گلــه دارم؛ زیــرا اگــر برنامــه ُجنــگ، تفریحــی 
و ســرگرمی بــود، ســالن پــر می شــد؛ امــا چــون 
مســائل اقتصــادی یــا بررســی عملکــرد صــدا و 
سیماســت، کمتــر دانشــجویی حاضــر می شــود.
مســئول بســیج دانشــجویی دانشــگاه صــدا و 
ســیما ادامــه داد: تشــکل ها بایــد فضــای پویــا 
دانشــگاه  در  امــا  باشــند؛  داشــته  منتقدانــه  و 
صــدا و ســیما اینگونــه نیســت؛ زیــرا دانشــجویان 

تــرس از عــدم اســتخدام در آینــده را دارنــد.

بــرون  گــزارش مهــر، پیمــان جبلــی معــاون  بــه 
دو  انــدازی  راه  گفــت:  صداوســیما  مــرزی 
دارد؛  قــرار  مــا  اهــداف  صــدر  در  تلویزیــون 
تلویزیــون روســی و فرانســوی کــه هنــوز بــه دلیــل 

اســت. نشــده  محقــق  الزم،  بودجــه  نبــود 
وی گریــزی هــم بــه طــرح اســتقالل ایــن معاونــت 
کــرد:  تاکیــد  و  زد  ملــی  رســانه  مجموعــه  از 
امیدواریــم طــرح اســتقالل بخــش بــرون مــرزی 
ــه در پیوســت حکــم  ــه رســانه ملــی هــم ک از بدن
رهبــری مــورد تصریــح اســت جــدی گرفتــه شــود 
و پیگیــری هــای علــی عســگری رئیــس رســانه 

ملــی نتیجــه بدهــد.

رصـــــــد

آوینی  شهید  از  را  جمله  این  ابتدا 
بخوانید تا بعد: »انسان اقتصادی، بر 
حسب تعریف، کسی است در جست 
کار و  با حّداقل  بیشتر،  و جوی سود 
خصایص  که  است  کسی  کارگر  نیز 
انتزاعی  نظام  یــک  در  ــردی اش  فـ
ماشینی، متناسب با وظیفه ای که در 
مجموعه آن نظام از او خواسته شده، 

استحاله یافته است.«
خود  سبابه  انگشت  کــه  درحــالــی 
ژتون  دستگاه  سنسور  روی  بر  را 
قرار  آوینی  شهید  خوابگاه  در  ِده 
که  میکردم  ــدا  خ ــدا  خ و  ــی دادم  مـ
فوس  و  فیس  صــدای  تا  نکند  بیق 
حین  همین  در  نیاید؛  در  عقبی  نفر 
انتقادات  صندوق  سمت  به  حواسم 
سر  بحث  شد،  جلب  پیشنهادات  و 
آن بود که زیرش یک تخته بگذارند، 
چون جوهر خودکار در حالت افقی به 
و  پایین  به  زمین،  گرانش  نبود  علت 
غلطک ابتدای آن نمی آید تا نام فرد 
برگه  روی  بر  نهار  کننده  درخواست 

نوشته شود .
گفت  مزبور  دستگاه  آن  ناگهان  که 
بابا  ای  از  نشان  فیس،  یک  و  »بیق« 

علافمون کردی از پشت سر به گوش 
را  صحنه  و  رفتم  کنار  سریعًا  رسید 

خوب مشاهده کردم .
ــل صـــنـــدوق انـــتـــقـــادات و  ــدی ــب ت
پیشنهادات به صندوق دریافت ژتون 
 ، که  بود  دار  خنده  همان قدر  نهار 
نمیدانم ، مثالی ندارم خنده دار بود 
دیگر، آها فهمیدم چه مثالی؛ همان 
قدر که در مورد نیروی گرانشی زمین 
پیرامون جوهر و خودکار و غلطک سر 

آن در این متن صحبت کردم.
بله دانشجو غذایت را بگیر، انگشتت 
را  غذایت  ــده،  ب را  ژتونت  ــزن،  ب را 
بخور، انتقاد و پیشنهادی هم داشتی 
صندوقی  آن  در  بیندازی  میتوانی 
صندوق  راستی  ِعه  هست!  آنجا  که 
سیستم  آن  در  بنداز  نیست  دیگری 
تعبیه  ساختمان  در  که  شوتینگی 
رسیدگی  آن  به  بعدًا  تا  است  شده 

شود!

راستی غذایت را بگیر دیگر، تو را چه 
از  انتقاد و پیشنهاد؟! هنوز َسرت  به 
لاکت بیرون نیامده انتقاد هم داری؟!
خفیه  داری  سرمایه  نظام  نوع  یک 
هیچگونه  که  شاهدیم  ــراد  اف در  را 
و  نمی پذیرد  را  پیشنهاد  و  نقد  جای 
انگشت  ربات های  ساختن  خواهان 
است  اقتصادی  انسان  همان  یا  زن 
بگیرند،  غذا  بزنند  انگشت  بیایند  تا 
بروند و دیگر هیچ؛  انگار نه انگار که 
صدای  باید  و  دارد  رسالتی  دانشجو 
مردم ، مستضعفین، انقلاب و اسلام 
باشد و این منش از همین انتقادات 
می شود.  ــروع  ش پیشنهاداتش  و 
مشکل الان این صندوق نیست، این 
بگویم  تا  شد  ای  بهانه  فقط  صندوق 

آنچه باید بگویم.
ای دانشجو در این فضا که امتیاز همه 
که شاید  تا جایی  چیِز عده ای گشته 
جان ناقابل خودشان را هم برای آن 
بدهند! و وقتی امتیاز تنها وسیله ای 
خود  اهداف  به  را  دانشجو  که  است 
در  را  آن  نمی توان  دیگر  می رساند  
بالطبع  و  انگاشت  وسیله  یک  حد 
ــداف  اه همه  جایگزین  امــتــیــاز، 

بزرگ  بلکه  -و  هــدف  به  و  می شود 
ترین هدف- دانشجو تبدیل می شود 
که  است  بیماری ای  این  متأسفانه  و 
دانشگاه  دانشجویان  اکثر  اکنون  هم 

را مبتلا ساخته است.
باشد  انگیزه ای  تنها  امتیاز  وقتی 
وا  فعالیت  و  کــار  به  را  دانشجو  که 
معنای  فعالیت  و  کار  دیگر  می دارد، 
حقیقی خویش را از دست می دهد و 
به شر واجبی تبدیل می شود که باید 
هر چه بیشتر و سریع تر از آن خلاصی 

یافت.
فعالیت  کــار،  بنیان  دانشجو  وقتی 
خود  اعتقاد  بر  را  خویش  حیات  و 
نقش  که  چیزی  نخستین  کند،  بنا 
می دهد،  دست  از  را  خود  محوری 
امتیاز است و درست به همین علت، 
و  اسلام  جبهه  محدوده  در  دانشجو 
این  و  ندارد  نیازی  امتیاز  به  انقلاب 
به سیستم  امتیازی  چنین، سیستم 
صلواتی  سیستم  و  دغدغه مندی 

تبدیل می شود.
را  پیشنهادت  و  انتقاد  دانشجو  پس 
در صندوق بینداز ژتون را جای دیگر 

هم می توان داد ...

صحبت از آسان بدست آوردن و آسان 
رسیدن  برای  نیست؛  دادن  دست  از 
کرد.  هزینه  باید  اهــداف  از  بعضی  به 
و  برگشت  قابل  گاهًا  که  هزینه هایی 
و  سرمایه  زمان،  نیست.  جبران پذیر 
که  از جمله هزینه هایی هستند  انرژی 
تمام  گران  و  ارزش  بردن  بالا  به  منجر 

شدن یک هدف می شوند.
جایگاه کنونی صدا و سیمای جمهوری 
سخت  راهــی  کننده  بیان  اســلامــی 
این  و  است.  فراوان  کوشش  با  همراه 
سختی راه نشان دهنده تعهد مدیران، 
والای  ــداف  اه و  اعضا  بین  همکاری 
و  صــدا  سازمان  می باشد.  مجموعه 
است  اندیشه  و  هنر  علم،  کانون  سیما 
و برای رسیدن به اهداف خود نیازمند 
بدست  و  الهی  معامله  یک  در  شرکت 
رضایت  ــد،  ــداون خ رضــایــت  آوردن 
کاهش  است.  خاطر  رضایت  و  مردم 
افزایش  و  عمل  و  حرف  میان  فاصله 
بین  در  معنوی  و  هنری  علمی،  نشاط 
عالمانی  از  بهره گیری  همچنین  اعضا، 
برجسته، هنرمندانی وارسته و عارفانی 
این  به  رسیدن  زمینه  پیوسته  حق  به 
منظور را برای ما فراهم می سازد. البته 
برنامه  مخصوصًا  و  انــدرکــاران  دست 

سازان باید بدانند که این همه امکانات 
و  به محرومان  ویژه  به  و  به همه مردم 

مستضعفان و پابرهنگان تعلق دارد .
اقــســام  و  ــواع  ــ انـ ــود  ــ عــلــیــرغــم وج
امروزه  متنوع،  ارتباطی  رسانه های 
و  »فراگیری«  در  تلویزیون  و  ــو  رادی
بین  در  خوبی  جایگاه  »تأثیرگذاری« 
در  و  دارد  گروهی  رسانه های  سایر 
حال پیمودن راه های کسب نفوذ است 
و  بیسواد  اشخاص  حتی  که  جایی  تا 
دو  این  مخاطبان  جزو  نیز  بی حوصله 
برای  خوبی  فرصت  که  هستند  رسانه 

انقلاب است.
ما  اسلامی  و  مردمی  انقلاب  دنبال  به 
بندهای  )ره(  خمینی  امام  رهبری  به 
و  سازمان ها  پای  و  دست  از  اســارت 
که  آنچنان  ولی  شد  برداشته  نهادها 
رسانه  جلوه  صداوسیما  بود  شایسته 
در  لذا  نگرفت،  خود  به  انقلاب  طراز 
آن  موسم  انقلاب،  دوم  گام  هنگامه 
جمهوری  سیمای  و  صدا  که  رسیده 
اسلامی ایران به رسالت خویش، بیش 

از پیش بپردازد.
امام خمینی )ره( پیرامون جایگاه صدا 
دستگاه،  »این  فرمایند:  می  سیما  و 
خدمتگذاری  در  که  است  دستگاهی 

در  و  باشد  دستگاه ها  بهترین  می تواند 
را  خیانت  بالاترین  می تواند  خیانت 
تبلیغاتی  دستگاه های  همه  از  بکند، 
از  تلویزیون  و  رادیو  نقش  امروز  الان 
بشود  اصلاح  این  اگر  است.  بالاتر  همه 
بکند  ــلاح  اص می تواند  را  کشور  یک 

ازین  انحراف  نخواسته  خــدای  اگر  و 
انحراف  می تواند  را  کشور  یک  باشد 
یک  است.  بالاتر  مدرسه  از  این  کند. 
مدرسه عمومی سرتاسری کشور است 
این یک مسئولیت  لهذا مسئولیت   ...
بسیار بزرگی است، و خدمت در اینجا 
بزرگی  بسیار  ارزنــده  خدمت  یک  هم 

است.«

حمایت از پژوهش های دانشگاهی 
بدون محدودیت بودجه

وقتی جای در خوابگاه مهم و غیرمهم عوض می شود

ندیدن فیلم های انقالبی
جرم است  !

انفعال در مقابل سینمای انقالب 

.شماره 4
.نیمه اول دی  ۹۸

.سال دوم

شــروع  ــا  ب مــعــمــولًا  سینما  مــوضــوع 
فیلم های  پخش  یــا  فجر  جشنواره 
نظام«  به  »وابستگان  ما  برای  مورددار 
داغ می شود؛ همیشه به دنبال آنیم آن 
از  نهی  فیلم هایش  مورد  در  و  سلب  را 
فسادزا  را  آن  ذاتًا  که  چرا  کنیم،  منکر 
می دانیم! البته همه این مدلی نیستیم 
متحجر،  عده  یک  تاریخ  طول  در  ولی 
همیشه به دنبال تحریم سینما بودند، 
اما »سینما را هم می توان به سوی آن 
ابتذالی هدایت کرد که پیش از انقلاب 
هم  و  می گفتند  فارسی«  »فیلم  آن  به 
به  هم  و  »آوانگارد«  سینمای  سوی  به 

جوانبی دیگر.« جوانان امروز ایران

 

 

این سخن شهید آوینی را دریافته اند و
حرکت  جدیدی  سینمای  سمت  به 
برایشان  »گیشه«  چه  اگر  که  کرده اند 
مهم است ولی داشتن »پیام« برایشان 

مهم تر است.
چیزی که شاید در بعضی از برنامه های 
در  و  می شود  دیده  کمتر  سیما  و  صدا 
اغراق آمیز  و  ریاکارانه  دیگر  بعضی 
بچه های  وظیفه  اما  می نماید،  جلوه 
این  مقابل  در  صداوسیمایی  رسانه اِی 
به  سینما  رفتن  بــرای  جوانانه  همت 

سمت »آرمان ها« چیست؟ 
مالی،  حمایت  و  کمک  همه  از  اول 
کاری  هم  ببینیم  خودمان  هم  یعنی 

کنیم دیگران ببینند. 
دوم از همه ضریب بدهیم؛ اصلًا کار ما 
در رسانه همین »ضریب دادن« است؛ 
مسجدی  بچه های  انیمیشن های  از 
بنیامین«  و  مقدس  »فهرست  مثل 
هــوای  کنیم؛  حمایت  باید  بیشتر 

فیلم های کارگردانان تازه از راه رسیده 
بیشتر  را  ممنوع«  پرواز  »منطقه  مثل 
فیلم های  از  باید  درکل  باشیم  داشته 
حمایت  دغدغه مند  مطرح  کارگردانان 
دیگر  نکند  احساس  کسی  تا  کنیم 

مخاطب ندارند.

سینماست،  ــود  خ ــرم  ف تغییر  ــوم  س
مرفه  درصدی  چند  عده  یک  نگذارید 
و  تحریف  را  سینما  ذائقه  پــولــدار، 
و  سرمایه  همه  این  و  کنند  بازتعریف 
سمت  به  برود  بیت المال  و  استعداد 
یعنی  قلیل.  عده  این  نیازهای  رفع 
احساس  کارگردانان  که  کنیم  کــاری 
بسازند،  آرمانی  فیلم های  اگر  کنند 
خواهند  بیشتری  حمایت  و  مخاطب 

داشت.
تا  چند  الآن  ببینید  خــودتــان  ــالا  ح
و  دیــده ایــد  را  فیلم ها  دســت  ایــن  از 
کدام  داده ایــد؟  ضریب  آن ها  به  چقدر 
به  را  مجازیمان  صفحات  مخاطب 
تشویق  سینما  خوب  فیلم های  دیدن 
کرده ایم  نگاه  غیرتی  چقدر  کرده ایم؟ 
وقتی  چرا  عقیده هایمان؟  هم  هنر  به 
به  ــت«  اس جــرم  فیلم  »دیــدن  اکــران 
و  نکرد؟  اعتراض  کسی  خورد  مشکل 

هزاران سؤال از این دست...

غذاتو بگیر و برو!

باالتر از مدرسه
رسالت اصلی سازمان صداوسیما چیست؟

امروزه رادیو و 
تلویزیون در »فراگیری« 
و »تأثیرگذاری« جایگاه 

خوبی در بین سایر 
رسانه های گروهی دارد

فرهنـــگی
   علی مالنوروزی

کارشناسی ارشد
ژورنالیسم

دانشگــــاهی
   محمد مرادی
کارشناسی ارشد

ژورنالیسم

رســــانه
   رضا فروزنده
کارشناسی ارشد

رادیو
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ارتباط با نبـــــأ

تماس با مدیر مسئول        ۰۹388650090 
سامانه پیام کوتاه             ۱۰۰۰۰۱۰۰۰۰۱۸۱۸

نسخه الکترونیکی 
نشریه قبل  را  از 

طریـق کانال تلگرامی
 ما  دریافت  کنید...

اولین میزگرد اتحادیه های دانشجویی کشور با موضوع 
صداوسیما و با نام »دانشگاه عمومی«

کنفرانس خبری نمایندگان دانشجویان جبهه مقاومت اکران فیلم »۲3 نفر « و تقدیر از عوامل سازندهآغاز برنامه »بازنمایی رسانه ای ناآرامی های آبان 98«

صداوسـیما  دانشـگاه  معضـل  مهم تریـن  شـما  نظـر  بـه 
آن  از  برون رفـت  بـرای  راهکارهایـی  چـه  و  چیسـت 

می کنیـد؟ پیشـنهاد 

بـه  دانشـگاه  بسـیج  پیامـک  سـامانه  بـه  را  خـود  پاسـخ 
بهتریـن  بـه  فرمائیـد؛  ارسـال   10000100001818 شـماره 
آسیب شناسـی و راهـکار هدایـای بـه رسـم یابـود اهـداء و 
منتشـر  نشـریه  بعـدی  شـماره های  در  نظرسـنجی  نتایـج 

خواهدشـد.
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 شماره4. نیمه اول دی ماه 98.سال دوم
         خنـــدک

     َفرتـــور

برنده باش

 برنامه های بسیج دانشجویی دانشگاه در روزهایی که گذشت

آئینه عبرت

انسان همواره در حال رشد است و هر 
مقصدی  و  مبدا  دارای  الزامًا  رشدی 
شد،  مشخص  مقصد  وقتی  اســت؛ 
زندگی انسان نیز به سمت یک زندگی 
با  داد.  خواهد  فاز  تغییر  هدفمند 
هدفمند شدن سبک زندگی انسان ها، 
نیز  آنها  زندگی  اجزای  تک تک  طبعًا 
در جهت آن هدف متعالی بازتعریف 
خواهد شد، اما محل تأمل آنجاست 
انسان در جست و جوی حقیقت  که 
هستی، بدنبال یافتن مقصدی است 
برای  الگویی  آن،  بواسطه  بتواند  که 

زیست متعالی خود تعریف نماید.
راه  کریم،  قــرآن  در  متعال  خداوند 
سعادت را به انسان ها نمایانده است 
تردید،  بی  که  است  سبب  این  به  و 
جز عبادت حضرت باری تعالی هیچ 
هدفی لایق برگزیده شدن برای انسانها 
از  فارغ  انسان ها  زیست  اما  نیست؛ 
اجتماعی  فضای  و  زمانی  شرایط 
و  نمی پذیرد  صــورت  آنها  پیرامون 
عبادت  درمصداق،  سبب  همین  به 
الهی در زمان ها و مکان های گوناگون 
به  ما  که  اکنون  بود.  خواهد  متفاوت 
خمینی  رهبری  به  و  الهی  هدایت 
در  ایــران  ملت  همراهی  و  کبیر)ره( 
عصر انقلاب اسلامی زندگی می کنیم، 
تعریف  در  را  مسئله  این  می بایست 
هدف خود در زندگی مورد توجه قرار 
می توان  نهایت  در  بطوریکه  دهیم 
گفت که در عصر حاضر، آن امری که 
مقصد  بعنوان  شدن  برگزیده  سزاوار 
است،کمک  آگاه  انسانهای  مقصود  و 
به پیشرفت و پیشبرد اهداف انقلاب 
انتشار  و  تبیین  جهت  در  اسلامی 
جهان  سراسر  در  ناب  اسلام  گفتمان 

است.
حرکت  و  رشــد  مسیر  چنین  ایــن  و 
جمله  از  جامعه  مختلف  اقشار  برای 
نمایان  علم  اصحاب  و  دانشجویان 
است  لازم  سبب  همین  به  می گردد، 
مسئولان  اولًا  دانشگاهی،  فضای  در 
رشته های  و  علوم  اندیشمندان  و 
و  مــوضــوعــات  تــدویــن  در  مختلف 
فاکتور  دانشجویان،  درسی  عناوین 
جامعه  فضای  در  عملی  فایده مندی 
دهند؛  قــرار  توجه  مــورد  را  اسلامی 
توجه  با  نیز  دانشجویان  همچنین 
در  موجود  ضعف  و  قــوت  نقاط  به 
گوناگون،  علوم  ساختارهای تحصیل 
نگاه مسئله محور در راستای حل  با 

مشکلات جامعه اسلامی تلاش کنند.

مقصد دانش

وظیفه امروز ما در راستای هدف 
یــک دعـــوت ســـاده بــه بــازدیــد خلقت انسان چیست؟

همراه  به  میلاد  برج  از  رایگان 
در  سینمایی  بهای  نیم  بلیط 
بهانه  می توانست  دانشجو  روز 
خوبی باشد تا به مدلول دانشجو 
جدی تر  عمومی  اذهـــان  در 
جامعه  در  اینکه  بیاندیشیم؛ 
اقشار  مسئولین،  میان  در  ما، 
یا  و  ــالا  ب طبقه های  و  مختلف 
برداشتی  چه  اجتماعی  پایین 
از واژه دانشجو می شود؟ ]با این 
سریال های  و  فیلم ها  که[   توجه 

چه  ایـــران  ــه ای  ــان رس مختلف 
دانشجو  شخصیت  از  بازنمایی 
چند  بخواهیم  اگر  داشته اند؟ 
به خاطر  از جوان دانشجو  نقش 
بیاوریم، چه ویژگی هایی دارند؟ 
این   از  تعدادی  به  اجمالی  نگاهی 
می دهد،  نشان  سریال ها  و  فیلم 
به  ــرور  ــ ــــن پ ت و  دانـــشـــجـــو ضــعــیــف 
که  نمایش درآمده است؛ حاصل 
با تکرار نشانه ها،  در طول زمان 
افکار  در  را  دانشجو  واژه  معنای 

تحول  دستخوش  اجتماعی 
آن  دانشجو  دیگر  است.  ساخته 
جوان مسئولیت پذیر که با تلاش 
در  مسائل،  حل  برای  پشتکار  و 
دارد  حضور  اجتماعی  زیست 
و  طنز  تصویر  یک  بلکه  نیست، 
از  خسته  نحوی  به  یا  بازیگونه 
یک جــوان با پســوند دانشجــو 

گم  زندگی  در هزارتوی  که  است 
اجتماعی  منزلت  و  شأن  و  شده 

خود را از دست داده است . 
ــودن  ب ــوژه  سـ ــی  ــرای چ مسئله 
دانشجو و یا مطرح کردن مسائل 
زبان  به  آنها  زندگی  مشکلات  و 
در  اجتماعی  موضوع  یا  طنز 
بلکه  نیست،  مختلف  فیلم های 
تکرار یکسری مفهوم و مدیریت 
چگونگی  و  رســانــه  در  معنی 
و  جوان  جمعیت  یک  بازنمایی 
این  است،  جامعه  در  مهم  البته 

معظم  مقام  که  است  حالی  در 
طور  به  بارها  و  بارها  رهبری 
غیر  و  دانشجویان  با  مستقیم 
جامعه،  اقشار  دیگر  با  مستقیم 
کرده  یاد  دانشجو  از  احترام  با 
ادبیاتی  با  بسیاری  موارد  در  و 
و  دانشجو  شــأن  دربـــاره  فاخر 
اهمیت حوزه فکری و عملی آنها 

صحبت کرده است . 
از  بسیاری  در  اینکه  علیرغم 
طنز  و  اجتماعی  سریال های 

فیلم های  حتی  و  تلوزیونی 
کــارکــتــر  یـــک  از  ســیــنــمــایــی 
چه  و  اول  نقش  در  چه  دانشجو 
استفاده  مکمل  نقش های  در 
متن ها،  این  بیشتر  در  اما  شده 
گونه ای  به  دانشجو  شخصیت 
از  دستی  هر  و  گشته  تضعیف 
طریقی تکه ای از هویت دانشجو 

را کنده و با شوخی و طعنه از آن 
عبور کرده است . 

ــا،  ــوری ه ــک ــن ــت ک ــش ــز، پ ــرمـ ــط قـ خـ
ــد،  ــن پـــایـــان نـــامـــه، شـــام آخــــر، درب
شیرین  طــعــم  اعـــتـــراض،  آنــاهــیــتــا، 
چهار،  در  ســه  کــش،  دود  خــیــال، 
لیسانسه ها  فــوق  و  لیسانسه ها 
که  اســت  کوچکی  مثال های  تنها 
فیلم  مکمل  یــا  اصــلــی  شخصیت 
داده  قــرار  دانشجو  یک  کاراکتر  در 
بگوییم  نخواهیم  اگــر  اســت؛  شــده 
فیلم ها  ایــن  از  بسیاری  در  همه، 
پرور  تن  و  ضعیف  فــردی  دانشجو 
و  نگرفته  یاد  ازدانشگاه  چیزی  که 
اجتماعی  آسیب های  دچار   

ً
بعضا

ــا مــشــکــالت مــعــیــشــتــی اســت  و یـ
نوعی  که  اســـت  شـــده  بــازنــمــایــی 
و  ــاری  ــت رف ضعیف  شخصیت 
دارد؛  اجتماع  از  خور  توسری 
نمایش  طــولانــی  رونـــد  ایـــن 
باعث  فیلم ها  در  دانــشــجــو 
دیگری  معنای  شکل گیری 
شــده  دانــشــجــو  شخصیت  از 
و  لطیفه  بخش  در  شما  اســت. 
نیز  اجتماعی  طنز  کلیپ های 
تضعیف  این  خوبی  به  می توانید 
را  دانشجو  کرامت  و  شخصیت 

شاهد باشید .
ــل، چــنــد فــیــلــم و یا  ــاب ــق حـــال درم
ــه در  ــد کـ ــ ــ ــه خـــاطـــر داری ــال بـ ــریـ سـ
ــی  ــدگ زن از  صــحــیــحــی  ــوی  ــگـ الـ آن 
دغدغه های  بیان  و  دانشجویی 
ــه تــنــهــا در  ــی دانــشــجــویــان ن ــع واق
محیط  در  بلکه  اجتماعی  عرصه 
کرده  ارائه  تحصیلی  و  دانشگاهی 
دانشجویانی  نیستند  کم  باشد؟ 
حفظ  با  مشکلات،  تمامی  با  که 
کار  و  علم  در  دانشجویی  شأن 
دارنــد  مؤثر  حضور  خــانــواده  و 
کاراکترهای  همه  بــرخــلاف  و 
دانشجو،  از  شده  داده  نمایش 

دانشجوهستند. 
ــت جـــدی به  ــرداخـ ــًا پـ ــم ــت ح
نظر  دقــت  به  نیاز  مسئله  ایــن 

کارشناسی  و تحلیل آماری دارد 
اما  این مجال نمی گنجد،  که در 
است  رسیده  آن  وقــت  جد  به 
ی  دربــــاره  را  شــوخــی هــا  ــه  ک
با  و  بگذاریم  کنار  دانشجویان 
جدی تر،  رســانــه ای  نگاه های 
دانشجوی  طــراز  در  معنایی 

ایرانی مسلمان  ارائه دهیم. 

دانشجوی سه ریالی!
نقد موجز  نحوه بازنمایی دانشجو در سریال های تلویزیون

بازنمایی صحیح دانشجو در صداوسیما چگونه باید باشد؟

رســــانه
   نسترن خانی
کارشناسی ارشد
مدیریت رسانه

اجتمـــاعی
   حسین کشتکار

کارشناسی ارشد
مدیریت رسانه

عاقبت پایان نامه ها در دانشگاه صداوسیما!

تمام برنامه های ورزشی تلویزیون شده فوتبال!
( کاریکاتور از: احمد عبداللهی نیا)


