
   هادی عسگری
در ش�رایطی که کمیس�یون فرهنگی مجلس 
باید با تدوین طرح های حمایتی از حوزه کتاب 
و کتابخوان�ی به باال رفتن س�رانه مطالعه کتاب 
و رون�ق صنعت نش�ر کم�ک کند، رئی�س این 
کمیس�یون در س�خنانی عجی�ب از نارضایتی 
نویس�ندگان از ممی�زی کتاب و پایی�ن آمدن 
فروش کتاب به خاطر ممیزی سخن گفته است.
حجت االسللام مازنی رئیس کمیسیون فرهنگی 
مجلس در سخنانی از ممیزی کتاب انتقاد کرده و 
آن را  باعث افزایش نارضایتی نویسنده و ناشر و کم 

مشتری شدن کتاب عنوان کرده است. 
   ادعای رئیس کمیسیون فرهنگی درباره ممیزی

او می گوید: »زمانی که چارچوب ها و خطوطی برای 
ساخت فیلم های سینمایی، تئاتر، اجرای کنسرت، 
برنامه های مذهبی و انتشار کتاب  مشخص می شود 

باید هزینه های مربوطه نیز پرداخت شود.«
وی مدعی اسللت: »در برخی مللوارد بخش هایی 
از کتاب به منظللور صدور مجوز حذف می شللود 
مسلماً از این کتاب مشتری، نویسنده و ناشر راضی 
نیست و اسللتفاده چندانی از آن نمی شود، در این 
وضع و اوضاع حاکمیت باید از ناشر، تولیدکننده و 

واردکننده کاغذ، نویسنده و... حمایت کند.«
تاش برای حذف ممیزی کتللاب، از زمان آغاز به کار 
دولت یازدهم و درخواسللت های برخی از اهالی نشر 
و نویسللندگان از دولت، رنگ و بوی جدی تر به خود 
گرفت و در مقاطع مختلف با فشللار بر وزارت ارشاد، 
حتللی صحبت از حللذف کلی ممیللزی کتاب پیش 
آمد. طیللف نمایندگان حامی دولللت نیز در مباحث 
فرهنگی، رویکردی مشابه را طی کرده اند و صحبت های 
حجت االسام مازنی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس 
در نقد ممیزی در حالی صللورت می گیرد که  جریان 

ممیزی کتاب طبق نص قانون صورت می گیرد.
   قانون درباره ممیزی چه می گوید

محمد سلللگی مدیر سابق دفتر توسللعه کتاب و 
کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشللاد اسللامی، در 
گفت وگویی درباره شللیوه های ممیللزی توضیح 
می دهد: »شللاخص های ما همان اصللول و قواعد 
مندرج در مجموعه ضوابط نشر کتاب تحت عنوان 
»مصوبه اصاحی اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر 
کتاب« اسللت. در واقع، ما یک مجموعه ضوابط و 
حدودی داریللم که مصوب شللورای عالی انقاب 
فرهنگی است. یک قانون داشتیم که برای دهه 60 
بود و در سال ۸۹ اصاح شد. در حال حاضر، مبنای 
ما همان قانون سللال ۸۹ اسللت که مصوبه جلسه 
660 شللورای عالی انقاب فرهنگی در فروردین 
۸۹ اسللت. در این قانون، ضوابللط و اصول چاپ و 
نشر آمده است؛ مثًا کتاب در جهت ترویج اصول 

انقاب، احیای میراث مکتوب، مقابله مؤثر با تهاجم 
سیاسی و فرهنگی باشد، توهین به ادیان آسمانی 
و پیامبران نباشللد، تمسللخر و توهین به فرهنگ 
اقوام نباشللد، تبلیغ علیه نهاد خانواده نباشللد و... 
اینها پاره ای از مواردی است که تا حدی مصادیق 
را مشخص کرده اسللت. ما خودمان هم در بعضی 
موضوعات، به صورت جزئی تر کار کرده و نتایج را 
به صورت کاربرگ هایی تدویللن کرده و در هیئت 

نظارت، تصویب می کنیم.«
عجیب است رئیس کمیسللیون فرهنگی مجلس 
که ممیزی کتللاب را باعث نارضایتللی می داند از 
چنین فرایند قانونی بی خبر باشد! عاوه بر قانون 
ممیزی، امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقاب نیز 
بر ممیزی کتاب تأکید کرده اند و بی اطاعی از این 
موضوع برای شخصیتی که در لباس روحانیت در 
جایگاه قانونگذار و ناظر بر مسائل فرهنگی کشور 

است، تعجب آور است!
   لزوم ممیزی از نگاه رهبری

رهبر معظم انقاب اسللامی، در دیدار با ناشران 
داخلی در اردیبهشت 7۸، از انتشللار و توزیع آثار 
هنری غیراخاقی و مسللتهجن در یک جامعه، به 
عنوان بخللش دیگری از یللک کار منفی فرهنگی 
که دارای تأثیر فوری و آنی اسللت، یللاد کردند و 
فرمودند: »آثار هنری که تأثیر ویرانگر اخاقی به 
دنبال دارند، به هیچ وجه قابل پاسخگویی نیستند 
و باید با جدیت تمام، مانع انجام آن شد و این همان 
ممیزی واجب اسللت. بنا بر این دستگاه های نظام 

اسامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی و ناشران، 
در جنجللال علیه ممیزی و سانسللور، باید مراقب 

باشند که هدف را گم نکنند.«
مقام معظم رهبللری، مخالفت نظام اسللامی را با 
برخی از آزادي های ویرانگر یادآور شدند و فرمودند: 
»بدیهی اسللت که نظام انقابی و اسامی ایران با 
برخی آزادي هللای ویرانگر، نظیر آزادی جنسللی 
و آزادی در ارتللکاب گنللاه، مخالف اسللت و اجازه 
نمی دهد که نسل جوان کشور در معرض آثار مخرب 
فرهنگی و هنری مخالفان اسام قرار گیرد و از این 
طریق به گمراهی و فساد کشللیده شود. بنا بر این 
حساسیت نظام نسبت به مسئله مطبوعات، کتاب و 

نشر، تنها از این جهت قابل بررسی است.«
ایشان در این دیدار تأکید می کنند »وقتي که یک 
اثر هنري و یک نوشته و یک عکس، تأثیر ویرانگر 
اخاقي دارد، این قابل پاسللخگویي نیسللت. جلِو 
این کار فرهنگللي را باید گرفت؛ ایللن آن ممّیزي 
واجب است که در جنجال علیه ممّیزي و سانسور 
نباید هدف را گم کرد. من وظیفلله نظام مي دانم، 
وظیفه وزارت ارشاد مي دانم، وظیفه شما که ناشرید 
مي دانم، که وقتي چنین چیزي مطرح مي شللود، 
شللما اجازه ندهید و کمک نکنید. این هیچ ربطي 
ندارد به این که ما با فکللر آزاد موافقیم یا مخالفیم. 
طبیعي اسللت که ما با آزادي هایي مخالفیم؛ مگر 
کسي شک دارد؟ ما با بعضي از آزادي ها مخالفیم. 
ما با آزادي هاي جنسي مخالفیم؛ ما با آزادي گناه 
مخالفیم و این کاري است که مردم را به این طرف 

سوق مي دهد. همین االن در کتاب هاي ما هست؛ 
کتاب هاي منتشر شده االن وجود دارد. اگر خوف 
این نبود که با گفتن من، نللام یک اثر غلطي تکرار 
شود، اسمش را مي گفتم. کتابي که جوانان را به طور 
واضحي، با شللیوه هاي هنري، به سمت گناه سوق 
مي دهد! این یک مسئله فکري نیست که ما بگوییم 
حاال این کتاب منتشر شود، ما هم جوابش را منتشر 

کنیم؛ این جواب ندارد!«
   ممیزی به صالح جامعه است

امام خمینی)ره( نیز به صراحت بر لزوم ممیزی کتاب 
تأکید کرده اند. برای نمونه این بخش از بیانات امام 
راحل که در کتاب صحیفه امللام، ج 13، ص: 474 و 
475، منتشر شده جای تأمل دارد: »و نوشته هایی که 
می خواهد طبع بشود، یک چند نفری که می دانید، 
یقین دارید که آنها آدم هایی هسللتند که مستقیم 
هستند و در راه مسیر ملت و کشور هستند و وابستگی 
به هیچ جا ندارند، آنها نوشته ها را مطالعه کنند، درست 
دقت کنند در آن و بعد از اینکه دقت کردند در روزنامه 
یا در مجله نوشته بشود. این طور نباشد که یک وقت 
بنویسند و منتشر بشود، بعد بفهمند که این نوشته بر 
خاف بوده است؛ این یک چیزی است که الزم است. 
این مثل مطلبی است که کتاب وقتی نوشته می شود، 
قبل از اینکه انتشار پیدا بکند باید اشخاص کارشناس 
به شیطنت هایی که شللیاطین می خواهند بکنند 
باید توجه بکنند که یک وقت در کتاب- فرض کنید 
که- اولش خیلی خوب، وسط هایش هم خوب و یک 
وقت  می بینید که یک جایی جوری از کار درمی آید که 
مسئله این طور نبوده است که ما تصور می کردیم. باید 
کتاب هایی که نوشته می شود و همین طور چیزهایی 
که منتشر می شود، اینها باید درست توجه بشود و 
ِّر و کسانی که از مکتب ها اطاع دارند  افراد مّطلع، مدب
و مسیر آنها را می دانند، اینها توجه بکنند و کتاب ها 
را مطالعه کنند قبل از انتشار و خود مجله را قبل از 
انتشار، درست مطالعه بکنند که مبادا یک وقتی یک 
جایش خاف درآید، آن وقت برای شما دست بگیرند 
که خیر، این مجله هم مثًا انحرافی است. این، هم 

صاح خود شماست و هم صاح ملت است.« 
صحبت های نسنجیده درباره موارد قانونی و مسائل 
حساسللی مانند نظارت و ممیزی بللر روی حوزه 
نشللر، حتی اگر صرفاً جنبه تبلیغی و خرید وجهه 
روشنفکری داشللته باشللد، می تواند باعث لطمه 
زدن به اصول فرهنگی نظام اسامی شود. ریاست 
و اعضللای کمیسللیون فرهنگی مجلللس به جای 
آنکه به طور کلی ممیزی کتاب را زیر سؤال ببرند، 
می توانند از راهکارهای قانونی برای کاستن سایق 
شخصی در ممیزی ها و تسهیل امور مرتبط با نشر 
برای کمک به حوزه نشر استفاده کرده و از این راه به 

وظایف فرهنگی خود عمل کنند.
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   حسین غزالی*
صبح روزهای جمعه، یک برنامه تاک شللو، در شبکه تلویزیونی سیمای 
اصفهان پخش می شللود که تاکنون مجریان صاحبنامی در دوره های 
مختلف آن را اجرا کرده انللد. این به اصطاح برنامه سللرگرم کننده که 
زنده رود نام دارد و این روزها، نام آن به علت خشکیدن و ترک برداشتن 
کف رودخانه به مرده رود تبدیل  شده یک اسم بی مسماست اخیراً به سبک 
و سیاقی تدوین و اجرا می شود که از سوی کارشناسان مجرب رسانه های 
دیداری و شنیداری و حتی مکتوب به تهیه آن ایرادات فراوانی وارد است، 
زیرا در شهری که زادگاه تاریخ و مهد معرفت و پرورشگاه هنرمندان نامور و 
زایشگاه فرهنگ و اندیشه است، اجرای این برنامه را به چهره ای می سپارند 
که تنها هنرش حرافی است و با تقلید ناشیانه از مجریان خبره و باسابقه و 
مشهوری مانند مهران مدیری، برای اعام یک بخش از برنامه، آسمان  و 
ریسمان را به هم می بافد. وی نه تنها هیچ گونه اطاعاتی از هویت فرهنگی 
و هنری و همچنین جامعه و ویژگی ها و آداب  و رسوم و خلق  و خوی مردم 
اصفهان ندارد، بلکه با گویش مردم این شهر هم بیگانه است به طوری که 
اسامی اماکن، محات، غذاهای سللنتی و اشخاص را نیز به اشتباه تلفظ 
می کند. معلوم نیسللت گزینش این شللخص برای چنین برنامه ای، در 
شهری که توانایی و ظرفیت های هنری بسیار دارد و رسانه محلی استان 
نیز دارای مجریان توانمند و مستعدی است، با چه هدفی صورت گرفته، 
یعنی پایتخت فرهنگ و هنر اسامی ایران ازنظر اجرای یک برنامه ساده 
گفت وگو محور آن قدر فقیر اسللت که باید این هنرمند نوآموز از جیب 
خالی صندوق بیت المال با بلیت دوسره هواپیما هر آدینه به این کانشهر 
سفر کرده و در یکی از هتل های پرستاره آن اقامت و پذیرایی شود و در 
پایان مبلغ کانی بابت دستمزد از مرکز اصفهان و هدایای مختلفی هم 
از اسپانسرهای برنامه دریافت نماید؟!  این مجری با چنین خصوصیاتی، 
در یکی از برنامه های اخیر، مهمانی را بلله برنامه دعوت کرده که حضور 
آن در شللبکه های اجتماعی، غوغایی به راه انداخته است. دخترخانمی 
غیرحرفه ای و تازه کار که بدون هیچ گونه پیشینه و سابقه هنری که تنها 
در یک سریال به عنوان نابازیگر ایفای نقش کرده و هیچ حرفی تازه برای 
گفتن ندارد و پرسش و پاسخ هایی که بین این دو ردوبدل می شود دردی 
را از جامعه درمان نمی کند. دعوت از این به اصطاح هنرمند نوعی توهین 
به منزلت فرهیختگانی اندیشمند و باسابقه بود که پیش  از این پا به آن 
گذاشته بودند! مگر این خانم چه مقدار سابقه خاک صحنه خوردن و چه 
شخصیت و منزلت هنری داشت که شایسللته بود در مقام یک هنرمند 
به یک برنامه پربیننده در رسانه ملی دعوت شللود و یک ساعت از وقت 
پرارزش آن را با پرسش و پاسللخ های بیهوده تلف کند؟! علی الخصوص 
که با ناشی گری در تدوین و وجود تصاویر نامناسب در اینستاگرام و دیگر 
شبکه های اجتماعی، اعتراض همگان را برانگیخته و چهره  نامناسبی از 

خود به نمایش بگذارند؟! 
هنرپیشه ای  که تحصیات آکادمیک نداشته از هول حلیم در دیگ افتاده و 
امر به او مشتبه می شود که یک شبه به یک ستاره تبدیل شده است در حالی  
که با این اقدام خود برای همیشه از چشم جامعه ای هنرشناس افتاده و از 

صحنه بازیگری حذف خواهد شد تا به درس  و مشقش برسد.
اما تهیه کنندگان زنده رود با این گونه دعوت ها، سللطح و کاس برنامه و 
شهر هنرپرور اصفهان را به میزان قابل توجهی پایین می آورند که نتایج 
این گونه مدیریت های ضعیف در رسانه ملی باعث می شود تا در جشنواره 
تولیدات مراکز استان ها که چندی پیش در چهارمحال و بختیاری برگزار 
شد، صدا و سیمای مرکز اصفهان بر اسللاس یادداشت صفحه فرهنگ و 
هنر و سایت جوان آناین از آخر اول شود! راستی مرکز اصفهان با آن  همه 
سوابق درخشان و امکانات و تجهیزات و منابع انسانی، مستعد و  مستحق 
داشتن این گونه مدیریت های ضعیف است که باید از نظر تولیدات رادیویی 

و تلویزیونی پس از شهرهایی همچون یاسوج قرار گیرد؟!
اخیراً آقای بهرام عبدالحسللینی، مدیرکل جدید صدا و سیمای استان 
اصفهان در آیین معارفه خود به ظرفیت های فرهنگی و هنری اسللتان 
اشاره کرد و گفت: اصفهان نماد عظمت و پایداری و مظهر علم و فقاهت 
است و شبکه های استانی اصفهان باید از این ظرفیت ها و وجود افراد نخبه 
و فرهیخته به خوبی استفاده کند، وی به توان باالی نیروی انسانی این مرکز 
هم اشاره کرد و ضرورت توسعه محتوایی و شکلی برنامه ها را با استفاده از 
نیروهای مستعد آن مورد تأکید قرار داد، امید می رود مدیریت جدید رسانه 
ملی استان اصفهان همراه با چنین نگرشی و با توجه به اینکه دارای سوابق و 

تجربیات ارزشمندی است، به سرعت به این موارد سروسامانی بخشند. 
*روزنامه نگار و پیشکسوت رسانه ملی

ناشی گری ها  در تهیه و تدوین
   معصومه طاهری

در یک شگرد رو به رشد منافقان تصاویر موجود در اینترنت را 
به عنوان تصویر پروفایل اکانت قرار داده و یک نام مذهبی یا 
انقابی برای اکانت خود انتخاب می کنند. سپس اظهارنظرهای 
تفرقه انگیز یا نفرت انگیز جنسی و غیره را به صورت اکانت در 
پیج های مختلف نشر داده و بعد از آن با عکس گرفتن از این 
امکانات و عکس العمل مخاطبان، در آن صفحه که می تواند 
همدستان و یاران خودشان باشللند به تولید اخبار دروغین 
درباره اسام و روحانیت یا مذهبیون و انقابیون می پردازند. 
پیج مسیح علی نژاد که برای افشای شگردها و پاسخ به شبهات 
خبرنگار سابق و اپوزیسیون نشین فعلی درست شده در یکی از 
آخرین پست های خود به همین موضوع پرداخته است. مانند 
گفت وگوی کامنتی مسیح علی نژاد با اکانت فیک یک منافق 
که تصویر فردی روحانی را بر پروفایل خود گذاشته است. در 
این گفت وگو شخص منافق سعی می کند بحث حجاب را به 
مباحث جنسی و یا شبهه درباره یکی از ازدواج های پیامبر گره 

بزند؛ البته به شکلی که انگار در حال استدالل است....
 با حضور شبکه های اجتماعی همچون واتساپ، وایبر و تلگرام 
آنها بیش از هر چیز در شایعه سازی و اخبار ناامیدکننده پیشقدم 
بوده اند . البته قبل از آن به صورت پیامکی و با شماره های خارج 
از کشور کار می کردند که شللماره خارج از کشور در رد اولیه 
آنها دیده می شد اما در فضای مجازی این اتفاق نامحسوس تر 
می شللود و می توانند بدون اینکه ردی از خللود به جا گذارند 
عمل کنند، گویی یک نفر از درون خود نظام همشللهری یا 
هم دانشگاهی شماسللت یا حتی یک بریده از سیستم که در 
حوزه علمیه یا رده های باالی امنیتی حضور داشللته است و 
حاال قصد افشاگری دارد یا اطاعات محرمانه را فقط به خاطر 
اینکه شما را می شناسد به شما یا گروهتان منتقل می کند. 
این همان جنگ روانی است، کاری که منافقان در آن تبحر و 
تجربه ای چند ساله دارند و به خاطر آن هم از عربستان سعودی 
و آمریکا حقوق می گیرند تا مأموریت های براندازی، سیاه نمایی 

و تفرقه افکنی خود را انجام دهند.
یکی از شللگردهای اخیر این سللازمان تروریسللتی ایجاد 
اکانت های فیک در شبکه های اجتماعی همچون اینستاگرام، 
توییتر و فیس بوک اسللت. آنهللا با تصویللر و نامی مذهبی 
در اکانت های مشللهور ضدانقاب و یا چهره های مشللهور 
پسللت می گذارند و تاش می کنند نگاه هللای نفرت انگیز 
و تفرقه افکنانلله را به نام چهره های مذهبی انتشللار بدهند. 
مشللهورترین نمونه این اتفللاق در حادثه تروریسللتی رژه 
اهواز رخ داد. یک اکانت جعلی با سوءاستفاده از تصویر یک 
روحانی مشهور مبلغ در خارج از کشللور و با نامی دروغین 
اظهارنظری نفرت انگیز درباره یکی از سربازان قهرمان انجام 
داد که با واکنش مردم روبه رو شد اما از آنجا که این روحانی، 
سرشناس بوده دوستان و عاقه مندانش در فضای مجازی به 
وی اطاع دادند او هم با انتشار تصویر این اکانت جعلی دست 
به روشنگری زد، پس از آن مشخص شد برای چند روحانی 

دیگر هم چنین کاری کرده اند. 
در هر حللال فضای مجازی حقیقتی اسللت کلله این روزها 
اکثریت با آن دسللت به گریبانیم؛ نه می توانیم آن را حذف 
کنیم و نه می توانیم از کنار حاشللیه های آن به راحتی عبور 
کنیم چه آن که همین حواشی، گاه گره های ذهنی عمیقی 
را در ذهن ایجاد می کند. نبود سللواد رسانه ای و حتی سواد 
دینی از معضات دیگری است که به مشکات فضای مجازی 
دامن می زند. در کنار سللازمان ها و ارگان هایی که مکلفند 
این دو مهم را در جامعه گسللترش بدهند هر کدام از ما هم 
وظیفه داریم عمارگونه سواد دینی و رسانه ای اطرافیان خود 
را حداقل با آموزش پرسشللگری و قبول نکردن هر سخن و 
مطلبی بدون منبع گسترش دهیم. فراموش نکنیم منافقین 
روزگاری همان بایی را که امروز در سوریه به سر مردم آمده 
به سر ما هم آورده بودند حاال این جاه طلبان قدرت و گمراهان 
تاریخ همچون بردگان شللیطان در فضای مجازی به دنبال 

صید افکار عمومی برای اربابان خود هستند.

 منافقان در لباس 
تروریست مجازی

88498436سرويس فرهنگي

غفلت یا تغافل در حمله به ممیزی کتاب!
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از تأکیدات امام خمینی)ره( و رهبر انقالب درباره ممیزی بی خبر است!

مجید قیص�ری گف�ت: متأس�فانه م�ا هنوز 
پ�س از گذش�ت 40 س�ال ژان�ري ب�ه ن�ام 
انق�الب نداری�م و آثار ای�ن حوزه ب�ه لحاظ 
سیاس�ي و اجتماع�ي بررس�ي مي ش�وند.

 بلله گللزارش فللارس، در نشسللت »بررسللی 
داستان نویسی ایران از سال 1357 تا 13۹7« به 
مناسبت چهلمین سالگرد انقاب اسامی مجید 
قیصری، داستان نویس از اینکه چرا در این نشست 
از منتقدان و پژوهشللگران این حللوزه دعوت به 
عمل نیامده انتقاد کرد و این بحث را نیازمند ارائه 
ارقام و آماری دانست که از تحقیقات پژوهشگران 
برمی آید نلله از تجربیات داستان نویسللان که هر 
یک سللویه مخصوص به خود را دارند و طبعاً در 
جهت گیری هایشللان تأثیر سللوء می گذارد. این 
نویسنده در ادامه گفت: متأسللفانه ما هنوز پس 
از گذشللت 40 سللال ژانری به نام انقاب نداریم 

و آثار این حوزه بلله لحاظ سیاسللی و اجتماعی 
بررسی می شوند. از آفت هایی که داستان انقاب 
نیز دچار آن می شود همین است که آثاری مانند 
»مدار صفر درجه« از احمد محمللود و »رازهای 
سرزمین من« نوشته براهنی در دسته آثار انقابی 
قرار نمی گیرند چون برخی معتقدند این گونه آثار 
باید به رویکرد دینی مردم ختم شوند؛ در صورتی 
که باید باور کنیم داستان بازتاب شرایط اجتماعی 
امروز و صدای طیف های مختلف است اما این طرز 
نگاه باعث می شود که بسیاری از داستان ها و آثار 
از این دایره حذف شوند چون با آن قرائت رسمی 
مطابقت ندارند. وی افزود: اگر پژوهشگری آماری 
از آثار تولیدشده طی این سال ها بر مبنای فراوانی 
تکرار مضامین، سیر تحول آنها، مضامینی که بعدها 
وارد ادبیات شدند و... ارائه می داد باعث می شد که 

بتوانیم به ارزیابی دقیقی از این 40 سال برسیم.

قیصری: پس از 40سال هنوز ژانري به نام انقالب نداریم
عض�و ش�ورای عال�ی اتحادیه ه�ای رادیو و 
تلویزیون ه�ای اس�المی گفت: بی�ش از 6۵ 
دوربین در ح�رم امام حس�ین )ع(، حضرت 
عباس )ع( و بین الحرمین نصب شده است تا 
شعور و شور زائران را به جهانیان مخابره کند.

محمدعلی انوشه عضو شورای عالی اتحادیه های 
رادیللو و تلویزیون های اسللامی در گفت وگو با 
خبرگزاری فارس ضمن اشاره به برنامه های این 
اتحادیه در ایام اربعین حسللینی، اظهار داشت: 
با هماهنگی هللای صورت گرفته بللا ارگان های 
مختلف عراق، قرار است بیش از یک هزار و ۲00 
خبرنگار و برنامه سللاز خارجی حضور میلیونی 
زائران حماسلله پیاده روی اربعین حسللینی را 

مخابره کنند.
وی افزود: مستندسللازان و اهالی رسانه نه تنها 
در کربا، نجف و مسللیر نجف تا کربا، بلکه در 

شهرهای جنوبی و شمالی عراق همچون بصره و 
کوت حضور یافته و از میزبانی مردم این کشور از 
زائران اربعین گزارش هایی را تهیه کرده و برای 
جهانیان منعکس می کنند. انوشه خاطر نشان 
کرد: با همکاری عللراق، رسللانه  های جهان در 
15 مسیر منتهی به شهر کربا، حرکت عاشقان 

سیدالشهدا )ع( را پوشش می دهند.
انوشه با اشاره به اینکه چندین مرکز اطاع رسانی 
در کربا و نجف و مسیر نجف تا کربا پیش بینی 
شده است تا اصحاب رسانه برای انعکاس اخبار 
بتوانند از آن اسللتفاده کنند، افزود: بیش از 65 
دوربین در حرم امام حسین )ع(، حضرت عباس 
)ع( و بین الحرمین نصب شللده تا شعور و شور 
زائران را به جهانیان مخابره کنللد. امیدواریم با 
تدابیر پیش بینی شده بتوانیم حماسه اربعین را 

برای جهانیان به خوبی منعکس کنیم.

۶۵ دوربین تلویزیونی براي مخابره شور حسیني زائران

طرح: حسین کشتکار | جوان


