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 ماهواره و رتبیت
 بخشی آگاهی با رویکرد 

های تخصصی متن نشست اول از سلسله نشست  



 گرایحنةطبیعت نظریحت طبق بر عمدتحً گونه،این مبگحث  و نرم جنگ 
 ذهن در بعضی را ایشبهه یک یعنی اسگت  برداشگت و داشگت کحشگت،
 اسگگتدحد  آن از مقتضگگی هحیزمحن در و پرورانندمی و کحرندمی مخحطب
 .کنندمی را خودشحن خحص

 که شودمی استدحد  و ذکرشد  روانی عملیحت ثوز  در مختلدی فنون 
 در مح هسگگتند، دارا را توجهیقحبل ثجم ،فنون این ای،رسگگحنه فضگگحی در

 مثحل بحب نم منتهح. ببینیم را اینهح هحیعنوان یح تیترهح توانیممی فقط اینجح
 عنوان تحگگت تکنیکی کنم.می عرض خگگدمتتگگحن را مورد دو یکی من

 قحلب در من که دارد وجود روانی عملیحت  ثوز در سگگن هم هحیواژ 
 .کنممی بیحن را مورد یک اینجح مثحل

 

 سطل کی پحیین، تصویر در که بینیدمی را تصویر تح دو اینجح در شگمح
 این که د شعنوان فحرسی، سیبیبی سحیت در که است ایگرفتهآتش زبحله

 سمت در و است ایرانی معترضگحن توسگط زبحله سگطل زدن آتش صگحنة
 .بینیدمی دیگری تصویر هم چپ

 اینکه  اسگگت گرفتهآتش نیز محشگگین و گرفتهآتش و واژگون زبحله سگطل
 همین فن نای نکته است  گرفته صورت انگلیسی آشوبگران توسط کحر این

 حی و جدا معنحیی در متدحوت امح هم، به نزدیک مدحهیم بح کلمحتی که اسگگت
 را یمعنحی یک که گیرندمی قرار هم کنحر متدحوت معنحیی بحر بح ولی معنح،هم



 تهران در که راسگگت سگگمت تصگگویر در بکنند  منتقل خودشگگحن مخحطب به
 شگگود می سگگیبیبی تیتر( 88 سگگحل فتنه جریحن در) افتدمی اتدحق این دارد
 ولی ،اندمعترض اینهح یعنی ایرانی  معترضگحن توسگط زبحله سگطل زدن آتش
 جریحن از بعد سحل دو یکی ثدودی چپ سگمت تصگویر در لندن در وقتی
 آتش و را آتش همین بودیم، شحهد لندن در را هحیینحآرامی مح 88 سحل فتنه
 آتش هک شودمی این سگیبیبی تیتر لندن در کنیدمی مشگحهد  وقتی را زدن
 دهندب انجحم لندن در اگر اینهح یعنی است، آشوبگران توسط زبحله سطل زدن
 نوعی شگگودمی بدهند، انجحم تهران در اگر ولی شگگود،می آشگگوبگر افراد

 .شد خواهد تلقی مدنی اعتراض و اعتراض
 

  است تومحس هلن اسم به خحنمی عکس که دیگری تکنیک یک در یح
 دیدس کحخ در سیحسی مسحئل ثوز  خبرنگحران ترینقدیمی از یکی ایشگحن

 لسگگمب عنوانبه منتهح بود، شگگد  بحزنشگگسگگته پیش سگگحل خیلی که بود 
 امریکگگح جمهورهگگحیرئیس کگگه مطبوعگگحتی هگگحیدراجالس خبرنگگگحری

 منتهح د شمی استدحد  ایشحن از خبرنگحری نمحد یک عنوانبه کنند،برگزارمی
 به شگگرو  جمهور،رئیس سگگخنرانی از بعد ایشگگحن جلسگگحت از یکی در

 از دفح  به را مواردی و کندمی اسگگرائیل غحصگگب رژیم به کردن اعتراض
 حنمخ کندمی اعالم سگگدید کحخ روز آن فردای کند،می بیحن فلسگگطین مردم



 فشگگحرهحی تحت که بود طبیعی. کردیم بحزنشگگسگگته مح را تومحس هلن
 سیبیبی فرسگتحدند  خحنه به اجبحر به را خحنم این صگهیونیسگتی هحیالبی
 هک کندمی انتخحب که را عکسی کند، گزارش را این خواهدمی وقتی مثالً
 هیچ اصگگالً که طوری به داشگگت خواهد خودش دنبحل به را پیحمی یک

 تیصمیمی یک یعنی اسگت  نیدتحد  هم اتدحقی هیچ و ندارد وجود دعوایی
 هک کنندمی اعالم هم طوری این مثالً بکند  القح مخحطب به کندمی سعی را
 .کند اسگگتراثت برود تح فرسگگتحدیم را ایشگگحن سگگن، کهولت خحطر به مح

 مشگگروعی هحیتکنیک جزو عکس انتخحب اسگگت، مهم عکس انتخحب
 .کنندمی استدحد  هم خودمحن هحیرسحنه و هحخبرگزاری بعضحً که هست

 وردست رسمحً مصگر، نظحمی عحلی شگورای بینیدمی شگمح مثحل، طور به یح
 حئضث بیشتر که گراهحاسالم توسط انتخحبحت در که را مصگر مجلس انحالل
 این دخواهمی وقتی فحرسی خبرگزاری کند می صحدر را بودند شد  اکثریت

 نظحمی عحلی شگگورای نحمشگگرو  اقدام این از را عکسگگی کند، منتشگگر را خبر
 بحهم ددارن بحراک آقحی بح تنتحوی آقحی این که بدهد نشحن که کندمی منتشگر
 اسگگرائیلی اقدام نو  یک اقدام این دهد نشگگحن کحر این بح وبح دهندمی دسگت
 .بحشد داشته کندمی سعی را پیحم القحی نو  یک تصویر یعنی است 

 مثالً است، هحتکنیک دیگر جمله از هم گزارش صحنه و صگوت انتخحب 
 این که نخست سحل همحن که کردیممی مشحهد  مح سگوریه بحران بحبوثه در



 شگگهرهح، از ایگوشگگه هر عربی و غربی مختلف هحیشگگبکه افتحد ، اتدحق
 اگر د دادنمی مدصل خبری پوشگش فوراً افتحد،می اتدحقی سگوریه روسگتحهحی

 هپیمحییرا یک به کردندمی تبدیلش بودند کرد  تجمع یکجح هم ندر بیسگگت
 یجحیبه کحر اینکه تح کردندمی منتشگگر آن از را مدصگگلی هحیگزارش و عظیم
 .شودمی اشغحل دارد هم دمشق که دادندمی خبر مرتبحً که رسید

 صگداوسیمحی خبرنگحر مثالً
 ایمنطقه در اسگگالمی جمهوری
 نحوی به کندمی پیدا ثضگگور
 و صگگگحنه و دهدمی گزارش

 هک کندمی انتخحب لوکیشگگگنی
 وبلبلگل و آرام چیزهمه گویی
 .کند القح خودش مخحطب به را آرامش کندمی سعی کحر این بح و است

 

 تگگکنیگگک  
 هم نشگگینیهم
 جگگمگگلگگه از

 هگگحیتکنیگگک
 هست رایجی

 متروریس مجحورت در قدراین را اسالم کلمه هستید. آشگنح آن بح بعضگحً شگمح که
 حی تصگگویر بیشگگترین کنید، سگگر  را اسگگالم گوگل در شگگمح اگر که قراردادند
 این ونچ است  تروریسم مسگلله یح تروریسگم مورد در بینیدمی که را اینوشگته

 هم نتیجه کردند، اسگگتدحد  و دادند قرار همه مجحورت در خیلی را کلمه تح دو
 .شد خواهد این



 بیشگگگتر فرهنگی ابزارآالت عنوانبه نرم جن  ثوز  در که چیزی
 لدنت بر مبتنی افزارهحینرم مطبوعحت، سگگینمح، بح  شگگود می اسگگتدحد 

 ونتلویزی رادیو، است ... و الین تحنگو، وایبر، آپ،واتس همین محنند همرا 
 تشکیل را مح نشگست موضگو  امروز که هحرسگحنه از مورد آن اینترنت، و

 خواهیم محهوار  سراغ به مشگخصگحً که اسگت تلویزیون بح  داد، خواهد
 .رفت

 تصگگویر کنیدمی مشگگحهد  که تصگگویری
 هحیدیش از اسگگتدحد  میزان از ایشگگد اغراق

 منتهح اسگگگت، شگگگد دسگگگتکحری ایمگحهوار 
 هحیشگگگبکه از اسگگگتدحد  ثجم دهند نشگگگحن
 منحزل هحیبحمپشت به وقتی. اسگت ایمحهوار 

 بروید بحشگگید، داشگگته تشگگریف که شگگهری هر
 که نیدک اذعحن و ببینید را تصویر این توانیدمی
 ایمحهوار  شگگگبکه از اسگگگتدحد  میزان چه تح

 .است شد  گسترد 

 صگگورت ایمحهوار  شگگبکه بح مبحرز  ثوز  در مختلدی برخوردهحی
 خودم بند  که هرچند دارد  بررسگگی و نقد بح ، جحی هرکدام که گرفته

 کنحر که را برخوردهح گونهاین محهوار ، ثوز  در پژوهشگگگر یک عنوان به
 آگحهی و فرهنگی کحرهحی نحفی این و کنیممی تأیید بگدهیم، قرار هم

  نو یک که ثرکتی جلوی هم کنحر در بحهم بحید  همه نیست، هم بخشی
 .بگیریم را است قحنون از عبور و قحنونیبی از زدایی قبح

 که دهممی محهوار  وضگگعیت از گزارشگگی یک من ثحضگگر ثحل در
 مطحلب در و مختلف جحهحی در شمح اسگت ممکن اسگت  دقیقی گزارش
 اطالعحت آخرین من منتهح بحشگگید  شگگنید  را مختلدی هحیگزارش مختلف



 دقت بح که کنممی عرض خدمتتحن را ایمحهوار  هحیشگگبکه وضگگعیت
 ثحضر ثحل در بحشید  شگنید  اسگت ممکن که اسگت مواردی از بیشگتری

 فضگگحیی ایمحهوار  تجهیزات محهوار ، از منظور تلویزیونی، محهوار  743
 محهوار ، 743 تعداد از که دارد وجود فضح و جهحن سگرتحسر در که اسگت
 4734 ثدود هستند، تلویزیونی امواج ارسحل فعحلیت مشغول محهوار  733

 فعحلیت که دارند وجود جهحن کل در ثحضگگر ثحل در تلویزیونی شگگبکه
 کرد  عنوان TELE-Satellite الیتسگگت تله کمپحنی را آمحر این کنند می
 ارائه مختلف هحیمحهوار  از بعضگگحً را مختلف هحیشگگبکه از گزارشگگی که
 شگگحمل شگگبکه 4734 این اسگگت  توجهقحبل گحهی، چند از هر که کندمی

 چهحر حت سه روی فحرسی سیبیبی مثل شگبکه، یک بعضگحً که هحییشگبکه
 را تکرار یعنی شگگد ،ثسگگحب عددش چهحرتح اینهح که دارد وجود محهوار 

  آسیحیی منطقه در فضح در تلویزیونی محهوار  414 است  شگد  شگحمل هم
 فضگگحی در تلویزیونی محهوار  111 تعداد این از اسگگت، فعحلیت ثحل در

 مورد 71 هسگگتیم خدمتتحن در که امروز تح هسگگتند چرخش ثحل در ایران
 محهوار  از منظور اسگگت  شگگد ثبت ایران مردم هحیخحنه از شگگد  دریحفت

 این از یکی کدام هر اینهح اسگگت، سگگتیوتل و سگگتلنحی هحتبرد، مثالً
 .است دریحفت قحبل و شد ثبت ایران مردم هحیخحنه در که است مواردی

 -یبینپیش ثوز  در معتبری بسگگیحر ارگحن- تلروکحنسگگحوی موسگگسگگه
 موسسه این محهوار ، صنعت و محهوار  هحیشبکه ثوز  در که کرد  اعالم
 از تلویزیونی کحنحل هزار 44 از 4343 سگگحل در جهحن مردم که کرد  اعالم
 هحیشگگبکه گسگگترش سگگرعت. کرد خواهند اسگگتدحد  هحمحهوار  طریق

 اسگگت ممکن شگمح که چیزی آن برخالف و اسگت زیحد بسگیحر ایمحهوار 
 مکنمی عرض خدمتتحن اسگگت  پحیحن به رو محهوار  عمر که بحشگگید شگگنید 



 فنّحوری ترین صگگرفهبهمقرون چون نیسگگت، پحیحن به رو محهوار  عمر که
 .است محهوار  تلویزیونی، امواج پخش

 ولی بشود  محهوار  جحیگزین تواندمی اینترنت کنندمی تصگور برخی 
 بح کشگگور در گحهی چند هراز اینترنت هرثحلبه نیسگگت، شگگکل این به

 و کندمی گیر آن به کشگگتی لنگر گحهی شگگود،می روروبه هحییمحدودیت
 اسگگت، کشگگوری هر در هحییمحدودیت دارای و افتدمی برایش اتدحقحتی

 بحالتر را مدارهح این چه هر و شگگوندمی پخش فضگگح از هحمحهوار  ولی
 را C مدار و AKU که بینیدمی شود،می بیشتر اینهح پوشش گستر  برندمی
 پوشگگش راثت تواندمی محهوار  یک را محیل هزار تح بحالتر برندمی چه هر

 .هستیم محهوار  خدمت در ثحالهح ثحال همین، برای بدهد، تلویزیونی

 حیهفرستند  هحبحلن طریق از هم بعضگحً
 ایبر فرستند،می فضگح به را آنهح ایمحهوار 

 بحشند، داشگته پویحیی پوشگش بتوانند اینکه
 جحهحی بتوانند و بحشگگگد درثرکت یعنی

. بگگدهنگگد پوشگگگش تحگگت را مگگخگگتلدی
 به محهوار  جدید هحینسگگل و ترصگگرفهبه هحییمحهوار  مینیحتوری هحیمحهوار 
 یک در اسگگت، شگگدن ترگسگگترد  ثحل در روزروزبه اینهح آیند،می شگگمحر

 عدالت مح هدف که کردند عنوان هحیمحهوار  این محلکحن صگگریح، اظهحرنظر
 نترنتیای اطالعحت انتقحل اصگگلی ابزارآالت از یکی که دانیدمی اسگگت  دیجیتحل

 هدف. اسگگت محهوار  طریق از اینترنت دریحفت و هسگگتند هحمحهوار  خود
 تاینترن به شگگمحلی کر  و چین همچون مردمی دسگگترسگگی دیجیتحلی، عدالت

 هم اینترنت ثوز  در مینیحتوری هحیمحهوار  از اسگگتدحد  یعنی اسگگت  آزاد
 اسمی ولی بردند، شمحلی کر  و چین از اسگمی داشگت  خواهد جدی کحربرد

 از کیی که هستید مستحضر شمح همه مشخصحً ولی است  نشگد  برد  ایران از



 ثحل در دیش بدون هحیمحهوار . هسگگتند ایران مردم اهدافشگگحن ترینمهم
 تلدن طریق از مثالً اسگگت  بحمیپشگگت هحیمحهوار  جحی به شگگدن جحیگزین

 ویر بر افزارنرم نصب توسگط کحر این و گیردمی صگورت کحر این نیز همرا 
 دیش بدون اتصگگحل عنوان تحت که چیزی آن. گیردمی صگگورت همرا  تلدن

 به یحزین دیگر گیرندمی قرار که پنجر  کنحر در که هستند ریسیورهحیی اسگت،
 شد ن قدراین پخششحن گسگتر  هنوز ولی تولیدشگد ، اینهح ندارد  وجود دیش

 .ببینیم دسترس در وفوربه را آنهح خیلی خودمحن جحمعه میحن در مح که

 رؤیتقحبل ایران فضگگحی در اآلن ایمحهوار  شگگبکه هزار هدت ثدود
 ار شبکه هزار هدت این هستند،
 مشگگحهد  ترکیب این در شگگمح
 طبقگگه چگگه در کگگه کنیگگدمگگی

 از. دارند وجود هگگحییبگگحنگگدی
 یک هم درصگدی نسگبت لححظ

 داشگگگته توانیدمی ایمشگگگحهد 
 بودن متغیر این. است 143 تح 143 بین زبحنفحرسی هحیشبکه تعداد. بحشید
 رد واثددرآن هحشبکه این از بسیحری که اسگت این سگبب به 143 تح 143
 تأمین در اینکه سگگبب به هسگگتند، هحمحهوار  روی از شگگدن ثذف ثحل

 و شودمی ثذف یکی مح  در تقریبحً. شد خواهند مشکل دچحر مخحرجشحن
 زا خیلی شگگد، ذکر خدمتتحن که تعدادی این در. شگگودمی اضگگحفه نیز یکی
 شمح هک طلبیتجزیه و قومی هحیشبکه هستند  کردی هحیزبحن بح هحشبکه

 13 هستند  کردی هحاین عمدتحً که است شبکه 44 ثدوداً کنیدمی مشحهد 
 مدتحًع افغحنستحن کشور در که هحییزبحن بح که دری فحرسی ثوز  در شبکه
 ایمحهوار  هحیشگگبکه این جزو نیز اینهح که شگگودمی اسگگتدحد  دارد وجود
 .اندشد  ذکر زبحنفحرسی



 
 14 تعدادشحن سگیحسگی و خبری هحیشگبکه که اسگت این جحلب نکته
 ای،حنهرس و نرم جن  ثوز  در که بگوییم چه هر مح. نیست بیشتر شگبکه

 -ریخب هحیشبکه تعداد ولی اسگت  ایران در رژیم تغییر دنبحل به دشگمن
 جن  هحسحل از بعد دشمن که چیزی آن. دهدنمی نشحن را این سگیحسگی،

 هک است این برد ، پی آن به اسگالمی جمهوری نظحم بح مواجه در تحمیلی
 جن  مختلدی هحیدور  در. کند ایران بح کحری تواندنمی نظحمی طریق از

 ،ببرد پیش از را کحری تواندنمی بحزهم دید  و کرد  دنبحل را اقتصگگحدی
 74 در که مختلدی هحیتحریم بح هسگگتند  هحثرف این از ترمقحوم ملت
 صورت زمحن از ایبرهه در که تشدیدهحیی و داشگته وجود گذشگته سگحل

 مسگگلله بحوجود هم سگگیحسگگی و دیپلمحتیک هحیجن  ثوز  در گرفته،
 چحلش. برندنمی پیش از کحری که اندفهمید  خوب را این فقیهوالیت
 در فقیهولی وجود دارد، وجود آنهح برای ایران بح مواجهه در که بزرگی

 که طورهمحن. شگگوندمی فرهن  ثوز  وارد روازاین اسگگت  کشگگور این
 ح ب فرهنگی، نحتوی بح  ترپیش خیلی از کردند، اشگگحر  آقح ثضگگرت
 این هب مشخصحً اینهح آن، اقسحم و انوا  فرهنگی تهحجم فرهنگی، شگبیخون

 یرتغی برسگگند، رژیم تغییر به فرهن  طریق از بحید که رسگگیدند ثوز 
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شبکه هحی فحرسی زبحن



 اینکه برای شمح یعنی ای،جحمعه هر بنیحدین هحیسلول تغییر یعنی فرهن ،
 ثحدث ایجحمعه یک در سیحسی نظحم تغییر یک را ایجحمعه یک بخواهید

 هح،د ای و اینهح هحیخحنواد  تکتک و افراد تکتک سراغ بروید بحید کنید،
 کی به مردم کهوقتی تح. کنید دگرگونی دچحر را اینهح اعتقحدات و بحورهح
 هب پحیبند تح و دارند  بحور عحشگگورا قیحم مثالً دارند، بحورهح و اصگگول سگگری
 راغس همین برای. برد نخواهند پیش از کحری هستند، شحنفرهنگی اصگول
 حلسگگری و فیلم که هحیشگگبکه تعداد. رفتند زندگی سگگبک فرهن ، ثوز 
 مثل عمومی شگگبکه 17 تعداد و اسگگت شگگبکه 73 ثدود کنندمی پخش

 بکس هحاین طریق از هستند این دنبحل به که داریم سگرگرمی و موسگیقی
 .بدهند تغییر را مردم این اعتقحدات و بحورهح زندگی،

 اسگگت  خوب بسگگیحر ایرسگگحنه فضگگحی لححظ از آمریکح متحد ایحالت
 0333 شود،می منتشر امریکح در فقط مجله 11333 روزنحمه، 1333 ثدود

 این رد برنحمه تولید کحر نیز تلویزیونی ایسگگتگح  1133 و رادیویی ایسگگتگح 
 البته دارند  را کتحب انتشگگحر بنگح  4433 ثدود و دهندمی انجحم کشگگور
 نجح پ توسگگط همه که هسگگتند نیز بزرگی بسگگیحر هحیبنگح  اینهح از هرکدام

 دیقتل بحهم را اینهح کردند سگگعی اینهح منتهح شگگد می ادار  قبالً بزرگ محلک
 که غرب ایرسگگحنه تهحجم که بدهد تشگگکیل را ایرسگگحنه غول د  و کنند

 غول د  این توسگگط کند،می هدایت امریکح که را آن از بخشگگی آن عمدتحً
 آوریفن و IT بودجه که بدانید اسگگت الزم گیرد می صگگورت ایرسگگحنه

  تح شد  بحع  این و است دالر میلیحرد 444 هحآلنسگ متحد ایحالت اطالعحتی
 شمح. بحشگند داشگته اینترنت و IT و فنّحوری ثوز  در تحز  ادعحی روز هر

 ستند،نی یهودی امریکح، مردم از بیشتر درصد سه دو که هستید مسگتحضگر
 هستند هحیهودی امریکح در ایرسحنه متصگدیحن از درصگد نود از بیش ولی
 .دهندمی انجحم را ایرسحنه فضحی این مدیریت که



 نطقهم در که است سعودی عربسگتحن داریم، روی پیش که دیگری مسگلله
 محلی منحبع و شگگگودمی آن از غرب طریق از که هحییثمحیت پشگگگتوانه به

 عنوان هم خودش و انداخته را  را تلویزیونی کحنحل 14 دارد، که ایگسگگترد 
 من را هحشبکه این اسگالم و عرب جهحن در سگحزیفرهن  جهت به که کرد 
 گزارش یک عربسگگتحن، مورد در شگگد  که هحییفعحلیت مورد در. انداختم را 

 ایسحنهر تولیدات بح است ممکن شمح از برخی بگویم  خدمتتحن را مختصگری
 ندچ را سریحلی یک مح بحشگید، بود  آشگنح اخیر هحیسگحل در عربی هحیشگبکه
 ادگحنشگگحهز از یکی توسگگط که روتحنح کمپحنی توسگگط که داشگگتیم پیش سگگحل

 وانعن تحت ریحلس .شد پخش است، شگد  گذاریبنیحن و تأسگیس سگعودی
 این از سریع خیلی مجبورم نیست فرصت چون) بود الحسگین و الحسگن

 ثضرت بزرگوار امحم دو شگخصگیت به سگریحل این در  (کنم عبور بح 

 را آنهح هحیصورت و بود شگد  پرداختهثسگین امحم وثسگن امحم
 .کردند تصویر بینید،می تصویر در که بحزیگری دو این هم

 ماسال صدر تحری  جریحن از هحییتحریف سریحل این در تح شد  سگعی
 محنه مح گوییم،می خدمتتحن را توجهشقحبل هحینکته من بگیرد  صگگورت



 ود،ب نشد  شرو  پخشش هنوز و بود تولید ثحل در سگریحل این که موقع
 از من را ایجمله اسگگت  افتحد  اتدحق این اصگگالً چرا که کردیممی رصگگد
 ود ب جحلب مح برای ایشحن جمله خیلی که دیدم وهحبیت هحیمدتی از یکی

 را لسریح این و شخصیت این سراغ آمدید چرا که خبرنگحری به پحس  در
 یک یمگدت اسگگت، زیحد تدرقه اسگگالم جهحن سگگطح در: گدتند کردید، تولید

 در ،بکنیم ایجحد وثدت مسگگلمحنحن بین بتوانیم که کنیم پیدا را محوری
 چیزی و گشتیم وثدت برای محوری دنبحل اسگالم، جهحن تحری  و مبحنی
 و رفتیم بیتاهل سگگگراغ بعد و نکردیم پیداپیحمبر بیتاهل از بهتر

 برخورد هحرافضگگی و شگگیعیحن به بیحوریم بیتاهل از اسگگمی اگر دیدیم
 ار کحر این دادند انجحم شگگیعیحن توسگگط بیتاهل که ایمصگگحدر  و کنیممی

 نحم وثدت محور عنوانبه بیتاهل از بخواهیم که کرد سگگخت مح برای
 در هاینک جمله از دادند، انجحم مختلدی اقدامحت گرفتیم، تصگگمیم ببریم،

 دامن هب برگردانند، بدهند، انتصحب را سبطین که کنندمی سعی سریحل این
 شگخصیت دو و گحنهسگه خلدحی دربحر  خودشگحن اعتقحدات و سگنت اهل

 خوب شخصیت دو این چیزهمه که کردند ارائه بزرگوار امحم دو از مثبت
 در هموار  که شد  داد  نمحیش ازشون سنت اهل جوان تح دو منتهح است،
 انجحم مختلدی اقدامحت خلدح از ثمحیت به و کنندمی ثرکت خلدح خط
 .ندارند معحویه بح هم مشکلی هیچ و دهندمی

 دچحر اسگگت، دروغ و گوییتنحقض دچحر چون سگگریحل این طول در 
 نییع شگگوند،می نیز اشگگتبحهحتی
 در مثالً کنند،می گیر یکجحهحیی

 دانندنمی جمل جن  جریگگحن
 گدتیم همگگهاین مگگح ثگگحال کگگه

 چون اند،خوب همه هحصگگححبه



 این طول در هموار  .شگگودمی شگگرو  عثمحن خالفت جریحن از سگگریحل
 اولی و الرسوووو   واطیعو هللا اطیعوا آمنوا الذین ایها یا» شگگریده آیه این سگگریحل

 رشگگید توسگگط سگگریحل این در معحویه نقش -. کنندمی ذکر را «منکم االمر
 نای در -است شد  بحزی عرب جهحن بحزیگران ترینبزرگ از یکی عسحف

 را شگگیعه اینکه یکی گیرد می صگگورت بزرگ تحریف تح دو سگگریحل
 لتبدی را سگگبع بن عبداهلل و سگگبعیه بح  شگگنیدید، شگگمح که طورهمحن

 رایب هحیهودی یعنی است  یهود سگحخته که یهودی جریحن یک به کنیدمی
 اسگگم به شگگخصگگی یک سگگراغ به روندمی اسگگالمی جحمعه در تدرقه ایجحد

  یعل خالفت ثق از دفح  عنوانبه ایشحن که سبح  یح سگبع بن عبداهلل
 مخحلف که کنند درسگگت را جریحنی و بیندازند مسگگلمحنحن بقیه جحن به

 این است   علی ثضرت اول خالفت ثحمی و است خالفت غحصبین
. هندد نشحن - جریحن این ریشه عنوانبه کنندمی سگعی را سگبع بن عبداهلل
 و است خرافحت ر سگبع بن عبداهلل قصگه که دانیدمی مشگخصگحً هم شگمح
 هک کردند اثبحت و دارند کتحبی زمینه این در هم عسگگکری بزرگوار عالمه

 تحری  فقط مشگگکل آوردند، را اسگگتنحدهحیی هم سگگنت اهل کتب خود در
 بن سیف کرد ، ذکر عمر بن سیف طریق از هم طبری تحری  است  طبری
 ریبسیح که است سنت اهل دانهحی تحری  پردازترینخیحل از یکی هم عمر

 کردند  ذکر کذاب خودشحن کتحب در را ایشحن هم سگنت اهل مورخین از
 حرک رویش بحید و بود  توجهقحبل شگگد ، ذکر طبری تحری  در چون منتهح

 .دادند انجحم را کحر این عسکری بزرگوار عالمه که شد می انجحم پژوهشی
 اینهح هب نسبت را شیعه که شد سحخته تلوری همین اسگحس بر سگریحل این

 خودشگگحن خحص هحیگرایش و سگگنت اهل دامن به را تحری  و بدهد
 مدح در اسگگت سگگریحل این اول تیتراژ روی که هم شگگعری این. برگرداند

 و است مثبتثسگین امحم و ثسگن امحم بزرگوار دو و پیحمبر بیتاهل
 شودمی و شر عثمحن قیحم از سریحل این. بینیدنمی توهینی هیچ تقریبحً شمح



 راثسین امحم قیحم شود،می تمحم همثسگین امحم شگهحدت زمحن تح
 سیحق و سبک به مسلمین خلیده انتخحب شیو  بحزگرداندن جهت به صگرفحً
 واسطه بهثسگین امحم یعنی شگود،می ذکر خطحب بن عمر دوم خلیده
 یحمق اعتراض این به بود، کرد  انتخحب خالف، بر را یزید معحویه اینکه

 یزید تقصگگیر را شگگهحدت آن و رسگگدمی شگگهحدت به هم بعد و کندمی
  علی ثضرت سحبق صگححبه همحن خود تقصگیر گویندمی اندازد،نمی
 را حاینه همه زیحد، بن عبیداهلل و سگگعد بن عمر تح گرفته شگگمر از که بود 

 .داندمی خلدح از منتصب

 مح  در اخیر سگگحل سگگه دو در این هم دینی ایمحهوار  هحیشگگبکه در
 ، ثسین ثضرت اصلی قحتلین که شگودمی ذکر خیلی صگدر و محرم

 ثضگگگرت شگگگیعیحن خود -کنندمی ذکر عبحرت همین بح اینهح قول به
 هستیمثسین خون گر مطحلبه مح و کشتند را آن اینهح که بودندعلی

 و کردید خیحنت خودتحن هم و کوفه به کردید دعوت را ایشحن هم شمح و
 حمانج صگگدر و محرم ایحم در اطالعحتی بمبحران این مرتب. کشگگتید را آنهح
 حرک و گرفت صورت پحرسحل از بیشتر خیلی هم امسگحل کحر این. دهندمی
 مح که کردندمی ذکر مشگگخصگگحً امسگگحل محرم در که رسگگحندند جحیی به را

 هسگگتیم  هم عزادار مح هسگگتیم، علی بن ثسگگین خونخوا  اینکه از جدای
 ثرام و ممنو  عزاداری که وهحبیت اعتقحدات و هحایگد  علیرغم ثگحال

 ثضگگگرت خود چون منتهح هسگگگتیم، هم عزادار مح گدتندمی دانند،می
 مح کردند، منع را کردن گریه و عزاداریعلی ثضگگرت وثسگگین
 روا نثسی ثضرت بر که مصیبتی برای داشت جح اال و کنیمنمی عزاداری

 در که هست ایجمله عینحً این بکنیم، گریه و بدریم گریبحن مح شد  داشته
 مختلف هحیمدل شگگد می ذکر مرتبحً امسگگحل وهحبی ایمحهوار  هحیشگگبکه
 ...وصحل و کلمه نور، از اعم وهحبی، هحیشبکه



 جدول آن در که طورهمحن خودمحن ایرسگگحنه سگگپهر فضگگحی در مح
 دینی زبحنفحرسی محهوار  شبکه 44 ثحضر ثحل در اآلن دیدیم هم نخست
 شگرای بح سنت اهل هحیشبکه ثوز  در هستند  توجهقحبل اینهح که داریم

 نحم یرتغی توثید به را اسمش که فحرسی وصحل کلمه نور، شگبکه وهحبیت،
 مسگگیحی هحیشگگبکه هسگگتند، فعحلیت به مشگگغول که ثق وصگگحل و داد 

 کنید،یم فعحلیت که هستند شگبکه هدت ،... نجحت، محبت، نظیر تبشگیری
 ییتبهح به مربوط که اسگگت تیوی نوین بهحیی، آیین ایفرقه هحیشگگبکه
 که تاس گنحبحدی صوفیه جریحن به متعلق ایشبکه نیز Door TV و اسگت
 نحم به تحیییحزد  الی د  که هم شگگیعی هحیشگگبکه دهد،می انجحم تبلیغ

 هحدی، سالم، ابوالدضل، صگحدق، امحم ثسگین، امحم ثحمن، بیت،اهل والیت،
 .هستند فعحلیت به مشغول که مرجعیت و بقیع هدی،

 و رسید  رسگحنه به اعتقحدی هحیجن  اآلن
 نکته این رسگگگید  رسگگگحنه به چگونه اینکه

 جوان، این پحرسگگگحل اسگگگت، توجهیقگحبگل
 بغداد اعظمیه منطقه در الدراجی محمدصگگحدق

 دسگگته یک اسگگت، نشگگینسگگنی منطقه یک که
 همسگگر عحیشگگه خلدح، کردن لعن به شگگرو  و اندازدمی را  را راهپیمحیی

 ایمحهوار  هحیشبکه در شودمی بحع  ایشحن اظهحراتش کند میپیحمبر
 صدر همنطق در تروریستی عملیحت چندین و کند پیدا ایگسترد  انعکحس

 و ندکردمی انتححر که افرادی و گرفت صورت نشینشگیعه منحطق و بغداد
 کردندمی ضبط انتححر از قبل که هحییفیلم در کردندمی مندجر را خودشحن

 ار ثرکت این داریم مح اعظمیه منطقه ثرکت به پحسگگ  در که گدتندمی
 حرسحلپ را ترشحنمعروف فتوای سیستحنی اهللآیت ثضگرت دهیم می انجحم



 طوراین سگگنت اهل مقدسگگحت به توهین ثرمت مورد در زمینه همین در
 .کردند ذکر

 الحبیب یحسگگر آقحی این طرف آن از 
 هحیمراسم که شنیدید همه اآلن تح اثتمحالً
 اثتمگگحالً  گیرد می لنگگدن در را مختلدی
 هستند  کی که شگنحسیدمی هم را ایشگحن
 کویگگت در کگگه کویتی روثگگحنی یگگک

 بعد و داد انجحم خلدح علیه را اظهحراتی
 آورد  کویت دولت به فشحر غربی بشری ثقوق هحیسحزمحن طریق از هم
 کحنم و جح او به لندن در بالفحصله کردند، خحرج کویت از را ایشحن تح شد

 بخرد ار کلیسح یک توانست خوب محلی اوضح  بح خیلی که جحیی تح دادند
 بیندازد را  ار تیوی فدک شبکه ثسینیه این در و کند ثسگینیه به تبدیل و
 نکشو عحیشه و کشحن عمر مراسگم لندن، قلب در تیوی فدک شگبکه در و
 .کندمی پخش جهحن سطح مختلف هحیشبکه در و گیردمی را

 کی مقدسگحت به توهین که بحشگگد جحلب بحید شگگمح برای هم نکته این
 هحسگگت رسگگحنه و ایمحهوار  هحیشگگبکه قرمزهحی خط از یکی دیگر، دین
 ولاصگگ طبق بکند، توهین کسگگی دیگری، کس یک دین مقدسگگحت به اگر

 کنند،می ثذف محهوار  از را شگگگبکه آن ارتبگحطحت، الملگلبین ثقوق
 صداوسیمحی اسالمی هحیشبکه بحشگید، شگنید  شگحید شگمح که طورهمحن

 که پیش سحل هشت-هدت ثدود از سحر، مثل را ایران اسالمی جمهوری
 چشمحن آن در که کرد پخش زهرا آبی چشگمحن عنوان بح را سگریحلی یک
 داشته، چشمی نحراثتی چون اسرائیلی پسر یک به را فلسگطینی دختر یک

 ثذف سگگحر شگگبکه که کردند ثکم اروپحیی هحیدادگح  زنند،می پیوند
 هم یهود بود ، یهود به توهین این یعنی شد  اخراج هحمحهوار  از و بشگود



 در تربیش یهودی کالً میلیون بیست تح پحنزد  ثحال
 آن و آقح این هحیشبکه منتهح نداریم، جهحن سطح
 خواهم ایاشحر  آن به ادامه در که اللهیحری آقحی
 نهصگگد و میلیحرد یک مقدسگگحت به دارند کرد

 کسهیچ و کنیدمی توهین سگگنت اهل ندر میلیون
 دارد هحیشگگحنشگگبکه و گویدنمی هیچی اینهح به

 مشگگکلی نهحآ بح کسهیچ و کندمی پخش برنحمه مختلف هحیمحهوار  روی
 وصگگحل ایمحهوار  شگگبکه در عمر نحصگگر آقحی بینیدمی طرف آن از. ندارد

 قطری از که شگگیعیحنی گری افراط این به پحسگگ  در کندمی پیدا ثضگگور
 حنایش از اینکه مورد در دهدمی پحس  ایشحن کند،می پیدا انعکحس هحرسحنه

 را این سگگلال چیسگگت  شگگیعیحن بح مقحبله راهکحرهحی که کندمی سگگلال
 خطر از هحرافضگگی خطر دانیدمی که طورهمحن که کندمی بیحن گونهاین

 رایب توانیممی چگونه مح است بیشتر اسگالم برای هحنصگرانی و هحیهودی
 پحسگگ  در عمر نحصگگر نمحییم  کنترل را هحرافضگگی خطر اسگگالم نجحت

 حیدب کحرکنیم، جهحدی و بدهیم تشکیل اسالمی ثکومت یک بحید گویدمی
 سالما اینکه یح بگذاریم، را  دو اسالمی ثکومت تشگکیل از بعد آنهح برای

 خود مذهب بر کردند اصرار اگر شوند  برید  سگرشحن اینکه یح بپذیرند را
 همچون را شگگیعیحن همه کرد  برخورد چنیناین آنهح بح بحید بمحنند بحقی

 دیعیب منظر  چه و فرابگیرد را آنهح سگرتحپحی خون تح ببرید سگر گوسگدند
 و شنحورند خون از دریحیی در شیعیحن اجسگحد بینیمی تو که زمحنی اسگت

 شگگحنایجنحز  و دهدمی نوازش را هحیتحنگوش را خون امواج صگگدای
 میحن در و ببرید اسگگحرت به را آنحن زنحن آورد،می وجد به را هحیتچشگگم

 ریفراگی به را شگگیعه کودکحن کنید، تقسگگیم عحدالنه صگگورتبه رزمندگحن
 را هشیع آلودشرک هحیضریح و معحبد کنید، وادار صگحیح اسگالمی تعحلیم
 آلودشگگرک هحیکتحب و کنید تدتیش را آنهح هحیخحنه کنید، ویران و نحبود



 کنید رمجبو را شیعیحن و بگیرید جشن را عحشورا روز ببرید، بین از را آنهح
 چون هحییاسگگم هحیشگگحنبچه برای کنید مجبور کنند، شگگرکت آن در که

 اهللآیت همچون را آنهح امحمحن بگذارند، ثدصه و عحیشگه و یزید و معحویه
 بیزاری و کنند توهین آنهح به کنیم مجبور را سگگیسگگتحنی اهللآیت و خمینی
 صالًمد مح هسگتند چه هحشگبکه این اینکه... هحفعحلیت طوراین از و بجویند

 که ار کلیپی یک از تیکه یک ثحال من کنیم  بح  موردشگگحن در توانیممی

 شیعه هحیشبکه افراط و رسحنه در اعتقحدی جن  ثوز  در کردیم آمحد  مح
 ایبر روضه هحیمراسم از اینمونه( فیلم نمحیش. )کنممی پخش خدمتتحن

 بح تبیاهل شبکه در اول ربیع مح  ایحم در که هست دوم خلیده شدن کشته
 دیدید که هم را خدا بند  آن شود،می برگزار کردن مسگخر  شگکل همین

 ایشگگحن اسگگت  عراق اعظمیه منطقه در که بود الدراجی صگگحدق مصگگحثبه
 ونخ است درسگت گویدمی کند،می مقحیسگه پیحمبر بح را خودش گویدمی
 و ثق گدتن از من که شگگودنمی دلیل این ولی شگگود می خونریزی و

 .بردارم دست بخواهم ثقیقت

 ترینمهم شوم،می ایمحهوار  هحیشبکه و زندگی سبک بح  وارد من
 لیفع شگگگبکه ترینپربینند  از یکی و زندگی سگگگبک در که ایشگگگبکه
 سی ثدوداً مح. اسگت تو و من ایمحهوار  شگبکه زبحن،فحرسگی ایمحهوار 
 سریحل اختصحصی طور به شگبکه 14 که داریم ذکر سگریحل و فیلم شگبکه
 دیدشنی را هحیشحناسم بعضحً که مج و تو و من وان فحرسی کنند می بخش

 .اندجمله این از



 صگگداوسگگیمح هحیپژوهش مرکز در اخیراً که را تحقیقی یک نتحیج من 
 آن توی از یایتوجهقحبل نکحت کنم می عرض خگدمتتحن دادیم، انجگحم

 و فرهنگی ثوز  و تربیت و زندگی سگگبک ثوز  در شگگودمی اسگگتخراج
 - ودشمی پرداخته آن به کمتر- مذهبی دینی ثوز  دینی ثوز  و سگیحسی
 رفتحرهحی خوراک، آرایش، و پوشگگش ای،محهوار  هحیسگگریحل در. اسگگت

 و کحر مصگگرف، و خرید الگوی رفتحری، هحیمللده سگگرگرمی، جنسگگی،
 .شودمی مطرح زیحدی درآمد و مشحغل

 کل از درصد 71 که بینیممی مح مشگخصحً آرایش، و پوشگش ثوز  در
 -کردیم بررسی که نمونه برای را سگکحنس 4433 ثدود که - هحسگکحنس

 د،ز کد مشخصحً شودمی را این یعنی پردازد،می آرایش و پوشش ثوز  به
 ریحنیع ترویج بکنیم بندیمقوله بخواهیم اگر آرایش، و پوشگگش ثوز  در
 نای نو  ترینمهم پوششی بح  یعنی دهد،می تشگکیل را آن درصگد 04

 نحمتعحرف هحیآرایش نحو  بح  عمدتحً را بحقیمحند  درصد 1 است، موارد
 حی و کم پوشگگش بح اینکه ولی دهد می تشگگکیل نحمتعحرف هحیپوشگگش و

 زا توجهیقحبل تعداد. داشت خواهد دنبحل را ثجم بیشگترین بحشگد زنند 
 این از است، هحخحنم مورد در عریحنی، ترویج و نحمنحسب هحیپوشگش این
 مورد در عریحنی ترویج مورد در که داشگگتیم مح سگگکحنس 118 درصگگد 71



 .اسگگت نشگگد  مشگگحهد  بیشگگتر مورد 41 آقحیحن مورد در اسگگت هحخحنم

 
 صحًمشخ. اسگت توجیهغیرقحبل که افراطی هحیعریحنی ترویج و نمحیش

 خحنوادگی هحیسریحل کنند،می پخش ایمحهوار  هحیشبکه که هحییسریحل
 من ان،و فحرسی کهوقتی یعنی هستند، شد  سحنسور هحسریحل این هسگتند،

 ایرانی مخحطب برای وقتی را اینهح کنندمی پخش را سگگریحلی جم تو، و
 ثذف آن از را هحییصگگحنه و سگگحنسگگور را این از بخشگگی کندمی آمحد 
 در خحنواد  که کند مهیح را شگگرایطی خواهدمی اینکه سگگبب به کند می

 حت ببینند و بنشگگگینند هم دور بتوانند راثت و بگیرد قرار دید معرض
 نتهحم ببیند، را این من پسربچه من دختربچه اآلن که نشگود نگران خحنواد 

 مشحهد  را جنسی زنند  سکحنس 71 مح هم سگحنسگوری شگرایط همین در
 .کنیممی

 مورد در توجهیقحبل هحینکته تغگذیگگه  و خوراک ثوز  مورد در
 یعنی داشگگتیم  سگگکحنس 434 خوراک بح  در بینید،می تغذیه و خوراک

96/10%

2/30% 1/60%

07نسبت مدحهیم عرضه شد  در سریحل هحی تحبستحن 

ثوز  فرهن  و سبک زندگی ثوز  سیحسی ثوز  دینی و مذهبی



 نحمشرو  هحینوشیدنی و خوراک منظور هح،نوشگیدنی و خوراک مورد در
 خیلی این اسگگت، شگگد شگگمحرش که هحییسگگکحنس کل 3/43 که اسگگت

 شد  بح  الکلی مشروبحت مورد در فقط سکحنس 411 اسگت  توجهقحبل
 هتوج آن به است خوب که است توجهیقحبل و وثشتنحک عددهم این که

 الکلی مشگگروبحت مصگگرف اوضگگح  واقعحً الکلی مشگگروبحت مورد در. کنید
 رسدمی گوش به ایکنند نگران آمحرهحی هم کشور سگطح در که دانیدمی
 .است متأثرکنند  خیلی که

 حیدب واقعحً را الکلی مشروبحت مصگرف ترویج دالیل ترینمهم از یکی 
  افتحد اتدحق اتدحقی بطور تواندنمی اینهح چون دید، هحسگگگریحل همین در

 بینیدب هح سریحل این در را الکلی مشروبحت ترویج بح  نحو  شمح بحشگد،
 مشگگروبحت مصگگرف نمحیش و مشگگروب سگگرو اینکه یکی اسگگت، چگونه
 ثدود. دهدمی تشکیل را هحسکحنس درصد 43 ثدود خوردن فقط الکلی،

 د ش گذاشته مشروب که بینیممی غذا میز سر در را هحسکحنس درصگد 13
 روی را مشروب یعنی غذا، تهیه در موارد، درصد 14 هحمیهمحنی در است 

 موارد، درصگگد 8 هم این در که ریزندمی پخت ثحل در غذا و گوشگگت
 پوشگگش را موارد درصگگد 8 نیز افسگگردگی درمحن برای مشگگروب مصگگرف

 این و دارد دردی که کسگگی یعنی درد، مسگگکن عنوانبه مصگگرف دهد،می
 برای درصد، 4/3 گذرانیخوش برای درصد، 7 دهندمی نشگحن را صگحنه
 مصرف که اسگت این رویمحن پیش هحیآفت از یکی اسگت  پحیین سگنین

 از برخی رد بعضحً و کودکحن توسط یعنی پحیین، سنین در الکلی مشروبحت
 را هحنوجوان و کودک محدرشگگحن و پدر جلو در دیدیممی مح هحسگگکحنس

 یک هم خودشحن برای این و کنندمی مصرف مشروب که دهندمی نشگحن
 قبح هم خودشحن برای نیست، مح برای زدایی قبح تنهح یعنی است، چحلش
 و کشگگورهح در الکلی مشگگروبحت سگگن دانیدمی هرثحلبه که اسگگت زدایی



 در اینهح ولی دارد، قحنونی هحیمحدودیت هم غرب در مختلف هحیایحلت
 مه نوجوان و کودکحن که کنیدمی رایج را این کمکم دارند هحیشحنزنجیر 
 که هست مواردی از یکی هم خمر شرب هحیروش آموزش کند، مصرف

 ،بگویم خدمتتحن را نکته این غذا تهیه مورد در من مشگگخصگگحً شگگد ، دنبحل
 هب دیدید یح دارد وجود شگگنیدید تو و من شگگبکه در را ایبرنحمه یک شگگمح
 اردد وجود هحییچحلش یک و است ایمسحبقه آن در که شحم بدرمحیید اسم
 هحرمچ ندر خحنه به ندر سگگه بروند مهمحنی بپزند، غذایی یک اینکه برای

 این در که هحیی زدایی قبح از جدا گیرد،می صگگورت مهمحنی یک بروند،
 و شگگوهرش که اسگگت متأهلی خحنم یک اینکه گیرد،می صگگورت برنحمه
 ردیگ غریبه مرد تح سگگه تح دو مهمحن و دیگر جحی فرسگگتدمی را هحیشبچه
 خورند،می شحم هم دور اینهح کند،می درست آنهح برای شحم بعد شگود،می
 ردیگ نکته داشت، خواهند شحدی و رقص مختصر مراسم یک شحم از بعد

 برنحمه، این در شگگودمی برد  که هم کحدوهحیی عمدتحً ورود لحظه در اینکه
 ترویج را الکلی مشگگروبحت هحینحم از نو  یک اسگگت، الکلی مشگگروب

 عنیی ببری، را برند این فالنی خحنه بروی خواهیمی که موقعی که کندمی
 ذهنتحن در بخواهد اگر القحیی سگگگلال نو  یک دهدمی قرار فرضپیش

 شکالت حی ببرید بحید مشروب که است این فرضپیش اینکه بگیرد شگکل
 را روبوسی ورود لحظه در. است مشروب هم عمدتحً که است مشروب یح

 مه بح هح،مهمحنی گونهاین در بحید ثتمحً مخحلف جنس اینکه کردند ترویج
 تذکر یشههم برنحمه این گویند   بحشند نداشته اگر و بحشند داشته روبوسی

 فقط چرا هسگگتید، املی عجب نکردید، را کحر این چرا بحبح ای که دهدمی
 ترتوجهقحبل که چیزی آن ولی شگود،می ذکر موارد گونهاین دادی، دسگت
 حیغذاه بح الکلی مشروبحت مصرف بحشید، شگنید  کمتر هم شگحید هسگت
 بح را آبگوشگگت مثالً شگگود،می ترویج برنحمه این در که هسگگت ایرانی

 دیگر، هحیگزار  یک مخحطب به یعنی خورند،می که بینیدمی مشگگروب



 یح مشگگروب بح همرا  بخورید دیزی یعنی تر،اضگگحفه دیگری چیزیک یعنی
 وردنخ مشروب زمینیسیب قیمه بح سبزیقورمه بح مشروب کردن صگرف

 که سگگدر  سگگر بیندمی ایران در دارد که مخحطبی این دهد،می نشگگحن را
 غذاهح همین از یکی عمدتحً شود،می پخش هم هحشب عمدتحً چون آیدمی

 خودمحن ذهنی تصگگور در مح – بحشگگد نداشگگته میل اگر اسگگت، جلویش
 یوقتیک که کنیممی تصور مدلی این غربی غذاهحی بح عمدتحً را مشگروب

 یک وقتی عمدتحً کند،می مصگگرف هم منحطقی در جوانی روزگحری روزی
 نانداخت سدر  اندازند،می سدر  وقتی ولی اسگت، ثحکم هم غربی فضگحی

 و گذارندمی سبزیقورمه و است ایرانی زندگی سبک هحیمللده جزو هم
 .است هحثوز  این در جلوتر گحم یکاین خورد،می اشبچه مشروب

 خدمت را مواردی هم فرزندان تربیت بح  خحنواد  بنیحن ثوز  در 
 خیلی تحقیق این در شد ذکر که آمحرهحیی و درصگد کنم می عرض شگمح
 برقراری شیو  آموزش نحمتعحرف، هحیخحنواد  ترویج که اسگت توجهقحبل

 فرزندان ترویج جنسگگگی، رفتحرهحی ترویج مخحلف، جنس بگح ارتبگحط
 .مکنیمی مرور سریع خیلی یک یکییکی را... و طالق ترویج نحمشرو ،
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 بنحی خحنواد 

 ترویج تجردگزینی

 ترویج خیحنت

 ترویج طالق

 هحی نحمتعحرفترویج خحنواد 

 سحالری و فمنیسمترویج زن

 تربیت و فرزندان

 ترویج اصول غلط تربیتی

 تخریب روابط خواهری و برادری

 تخریب روابط فرزندان والدین



 مسحئل و روابط جنسی

 نحمشرو ترویج روابط 

 ترویج فرزندآوری نحمشرو 

 هحی نحمنحسب از روابط زن و مردنمحیش صحنه

 آموزش شیو  برقراری ارتبحط بح جنس مخحلف

 سکس در اجتمح ترویج رفتحرهحی شبه

 عشق و روابط عحشقحنه
 بحزتعریف عشق و روابط عحشقحنه

 هحی عشقیطرح روابط مثلثی یح چندضلعی

 

 مرتبط هحیسکحنس از توجهیقحبل ثجم که ایمحهوار  هحیسریحل در
 این درصد 44 که است نحمشرو  رابطه جنسی، مسگحئل و خحنواد  بح  بح

 روابط نحمشرو  روابط ثوز  در است  داد  تشگکیل موارد این را مسگحئل
 روابط درصد، 1 نحمزدی دوران در نحمشرو  روابط درصد، 14 جنسی آزاد

 به تجحوز و درصد 4 گراییجنسهم درصد، 4 سگحبق همسگر بح نحمشگرو 



 که داد  تشگگکیل را موردمطحلعه هحیسگگکحنس ثجم از درصگگد یک عنف
 .است توجهقحبل خودش اینهح

 

 توجهیقحبل نکته و شودمی ترویج زنحن در بیشتر گراییجنسهم بح 
 هحیسگگریحل محههسگگه یک بررسگگی در مح بگیرید، قرار تأثیر تحت بحید که

 داشگگته نحمشگگرو  فرزند سگگوژ  41 که دیدیم شگگد  گیرینمونه ایمحهوار 
 نحمشرو  فرزند سوژ  41 سریحل تح 11 در بکنید تصور شگمح یعنی اسگت،

 را این توانیدمی تربیتی، مربی یک عنوانبه مبلغ، عنوانبه شگگمح داشگگتند،
 زندفر سگگوژ  قدراین که بحشگگد اتدحقی تواندمی این آیح که بکنید سگگلال

 تند هس فرزندانی چگونه نحمشرو  فرزندان ولی بحشیم  داشته مح نحمشرو 
 وبخ خیلی کحراکترهحی مثبت، کحراکترهحی نحمشگگرو  فرزندان این عمدتحً

 رد و سریحل در آید،می پیش که هحییچحلش در و هستند بحهوش خیلی و
  مشرو فرزندان هستند  جحلبی کحراکترهحی آنهح هحست آن بح ثق داسگتحن

%12؛ ترویج خیانت

%4؛ ترویج طالق

ترویج خانواده های 

%2؛ نامتعارف

ترویج اصول غلط 

%15؛ تربیتی

%4؛ ترویج فرزندآوری نامشروع%29؛ ترویج روابط نامشروع

نمایش صحنه های نامناسب

%14؛ از روابط زن و مرد

اط آموزش شیوه برقراری ارتب

%4؛ با جنس مخالف

در ترویج رفتارهای شبه سکس

%1؛ اجتماع

%10؛ بازتعریف عشق و روابط عاشقانه %1؛ سایر مقوالت

نسبت مشاهده زیرمقوالت رده خانواده و فرهنگ جنسی



 کمی مطحلعحت اسگگحس بر اینهح دهند،می قرار هحجنس آن از بد کحرکتر را
 سحسا بر داریم هستند بد چقدر اینهح بگوییم که دهیمنمی هم شعحر است،
 یک نحمشگگرو  فرزندان این از کنم،می عرض خدمتتحن ارقحم و آمحر عدد

 نحمزدی دوران در که اسگگت ازدواج از پیش نحمشگگرو  آوری فرزند سگگری
 که است اینهح سرشحر هوش بر تأکید اینکه دیگر مهم مورد یک شد ، ذکر
 رب تأیید و هستند بحهوش خیلی شد  ذکر فرزندان این درصگد 44 بینیدمی

 مهم خیلی هح سگگریحل این در ارزش یک عنوانبه نحمشگگرو  جنین ثدظ
 خواسگگگتندمی هحقدیم یعنی رفتند، سگگگمتش به جدیداً را این اسگگگت،

 هحییحلسر و فیلم در نحمشرو  هحیجنینسقط بکنند، ترویج را جنینسقط
 غرب در اجتمحعی ارزش یک عنوان به اآلن منتهح شگگد،می ترویج غربی
 اسگگت ارزشگگمند خیلی نحمشگگرو  جنین یک اینکه کنند،می تلقی دارند

 رفع و ازدواج سگگحززمینه عنوانبه نحمشگگرو  فرزند معرفی دارید، نگهش
 چند چون. هحسگگت سگگریحل این در جحلبی خیلی سگگوژ  یک موانع، کنند 
 ثق این هم من بود یکی اگر کنممی عرض خدمتتحن من شد  تکرار مورد

 عرض اطالعحتی گزار  یک عنوانبه شگگمح خدمت دادمنمی خودم به را
 عشقی مثل  مثالً عشگقی رقحبت یک در که شگد  ذکر مورد چند در کنم،

 دارند، رابطه آقح یک بح خحنم تح دو هسگگت، مورد چندین در دارد، وجود
 و کند ازدواج تواندمی بیحورد دوسگگتی دوران در نحمشگگرو  فرزند که آنی
 .بحشند داشته نحمشرو  فرزند کنیدمی سعی دو هر

 جدیدی تعحریف سری یک اسگت عشگق کحرکرد مورد در دیگر بح 
 ثالًم بکنند، پخش هحیشحنسریحل الیالبه در عشق از کنندمی سگعی هم را

 عنوانبه عشگگگق معرف زندگی، در ایپحیه عنوانبه عشگگگق معرف اینکه
 ،بکند توجیه تواندمی را غیرمعقولی کحر هر عشگگگق فرجحم،بی ایپدید 

 جذاب و ممنو  هحیعشق نمحیش و است گنح  جور یک عشق بح مخحلدت



 داریم را ایگسگگترد  هجمه یک مح. هحسگگتاین جمله از آنهح دادن نشگگحن
 ،متأهل زنحن و دارخحنه زنحن به گیردمی صگگورت هحخحنواد  به که بینیممی

 تأسیس زمحن از مح اخیر سحل چهحر یح اخیر سگحل سگه دو که اسگت اتدحقی
 شقیع روابط درگیر متأهل زنحن که بودیم روبرو آن بح وان فحرسی شگبکه

 .آیدمی پیش هحییچحلش و شوندمی

 خحنم یک کرد، پخش وان فحرسگگی شگگبکه که بود ویکتوریح سگگریحل
 شوهرش که دیدمی اینکه واسگطهبه خیحنت انجحم به شگدمی مجحز متأهلی

 م،کنمی عرض خدمتتحن را هحخیحنت این توجیه کند،می خیحنت بهش دارد
 دارد خیحنت ترویج برای زبحنفحرسگگی مختلف هحیسگگریحل در هحیروش
 نمحیش رسگگیدیم، آن به مح که اسگگت هحیینمونه اینهح که شگگودمی دنبحل

 درصد 44 که مخحطب ذهن در آن سحزیعحدی بحهدف خیحنت هحیصحنه
 در خیحنت دادن نشگگحن جذاب شگگود،می موارد گونهاین شگگحمل اینهح از

 برایشگگحن زندگی یعنی دهد،می نشگگحن انگیزهیجحن مثالً مختلف، عنحوین
 تعریف برایش را هیجحن این خواهد،می هیجحنی نو  یک شگگد  روتین

 خیحنت ترویج آن، بودن نشگگیندل یح بحشگگد، خیحنت تواندمی که کندمی
 11 هسگگت، توجهیقحبل ثجمهم این اجتمحعی، کالس و مد یک عنوانبه

 هدف نه خیحنت که داد  اختصگگحص خودش به را هحسگگکحنس از درصگگد
 دسگگتیپیش عنوانبه خیحنت معرفی اسگگت، کالس و مد نو  یک خودش

 نم همسر ثتمحً چون یعنی مقحبل، همسر محتوم یح اثتمحلی خیحنت مقحبل
 هسگگتم مجحز هم من کرد خواهم خیحنت هم من پس کرد، خواهد خیحنت

 این مح شگگد دید  که هسگگت هحییمللده از یکی هم این کردن، خیحنت به
 جدیدی چیزیک هم خیحنت در دستیپیش که بود جدید برایمحن هحآخری

 .کندمی صحدر و کنندمی ترویج را مجوز این دانستیم،نمی مح که بود



 به توجه بح که است مهم بح  یک هم خحنواد  بح  در طالق بح  
 طالق سحزیعحدی اینکه یکی گویم،می خدمتتحن تربیتی الگوی اسگحس بر

 ینا کنیممی تحلیل داریم که مختلف هحیمح  سه در مح اسگت، رایج خیلی
 به دنرسگگی برای طالق یح عشگگق، نبودن بهحنه به طالق بینیم،می وفوربه را

 هحیینمونه بیند،نمی را این کسگگگی خودش زنگدگی در کگه عشگگگقی
 است، مشکالت بح مواجه را  اولین طالق هح سریحل این در شد ،مشگحهد 

 پیش را طالق خورندبرمی همسگگگر بح مشگگگکل به اینکه محضبه یعنی
 کمتر آن فراوانی فعلی محههسگگه در که آزادی بح مسگگحوی طالق کشگگند،می

 ردیف اینکه طالق ترویج این بود، زیحد خیلی گذشته محههسه در ولی بود،
 اینکه یعنی بحال، سنین در طالق ترویج بشوید، آزاد شمح اینکه برای اسگت
 و سن هر در بگیرید طالق توانیدمی شگمح اینکه نیسگت، طالق محنع سگن

 این کشوری هر بومی هحیفرهن  در که بحال سنین در مخصگوصگحً سگحلی
 سته دیگری بح  طالق، فرزندان به نرسیدن آسیب القحی است، نحپسند

 و دهند نشگگحن هحسگگریحل نو  این در کنیدمی تالش دارند هم را این که
 از یکی که هم خیحنت به پحسگگ  طالق آید،نمی پیش مشگگکلی هیچ اینکه

 ...و است هحثلرا 

 14 در ار والدین به ثرمتیبی ترویج تربیتی، غلط الگوهحی بح  در
 به اثترامیبی کنیم،می مشگگحهد  خحنواد  مورد در هحیسگگکحنس درصگگد

 ترک ترویج داد ، پوشگگش را موارد درصگگد 47 والدین غیر ترهحیبزرگ
 جنس بح ثصر بی آزادی درصد، 3 خحنوادگی مشگکالت بح مواجه و خحنه

 فرزند تربیت در مطلق آزادی ترویج و درصگگد 7 هم خحنواد  در مخحلف
 که بود جحلب نظرم به هم نکته این. اسگگت بود  موارد دیگر جمله از هم

 سریحل رد مح ، سه طول در داشتیم خودکشی تح چند سریحل تح دو در ببینید
 حت سه تل  خحطرات در و داشتیم خودکشگی تحهشگت مح عشگق الهه نحم به



 ینا و است داشته خودکشی مورد یحزد  سریحل تح دو در یعنی خودکشگی،
 مواردی جزو که نیسگگت بعید مسگگحئل ثل برای ثل را یک عنوانبه هم

 .کنندمی ترویج دارند که بحشد

 که هسگگت مهمی موارد جمله از هم هحسگگریحل سگگحزی، سگگرگرم بح 
 کی در مخصوصحً هحرسحنه از افراطی اسگتدحد  ترویج که هسگتند آن دنبحل
 آپ اتسو مثل موبحیلی اجتمحعی هحیشبکه و اینستحگرام ترتخصگصی بعد

 سیقی،مو از استدحد  ترویج. هستند موارد جمله از نیز اینهح الین و تحنگو و
 ایران مردم هحیینمونه توجهیقحبل ثجم ایترکیه هحیسریحل چون بعضگحً

 رد خیلی هم ترکیه فرهنگی آثحر دارند، قرار هحسگریحل این معرض در اآلن
 موارد جمله این از هم گردشگری تورهحی شود،می تبلیغ سرگرمی ثوز 

 ترویج نحمشگگگرو ، درآمدهحی ترویج درآمد، و کحر ثوز  در. اسگگگت
 به نسگگبت بحفیمندی و طلبیراثت و تنبلی ترویج بحدآورد ، درآمدهحی

 توجهیقحبل ثجم بح که بود  مواردی جمله از دامداری و کشگگگحورزی
 مواد کحال، قحچحق ربح، شحمل، نحمشرو  درآمدهحی این. است شد  مشگحهد 

 در قمحر و دزدی و آوردندمی دست به طریق این از که درآمدهحیی مخدر
 .است شد  پرداخته آن به نیز هحسریحل این

 و هراسگگگی اسگگگالم ترویج هحسگگگریحل در دینی مبحث  ثوز  در 
 و ریگ ابحثه پرستی،شگیطحن مسگیحیت ترویج داشگتیم، را سگتیزیاسگالم

 آن به شگگگمحیل و شگگگکل این در هم دینی غلط بحورهحی و المذهبی
 چهر  از مندی بحزنمحیی سگگتیزیاسگگالم مسگگلله در. اسگگت شگگد پرداخته

 ادند نشحن محند عقب و داد  پوشش را ثجم بیشترین مسلمحنحن اجتمحعی
 و نمحز در شبه طرح و اسالمی بحورهحی نمحیی خرافه و تمسخر مسلمحنحن،

 ترویج هحسگریحل این در که اسگت مختلدی موارد جمله از اسگالمی اثکحم
 .شودمی داد 



 ترینمهم اسگگت  شگگد  پرداخته آن به کمتر سگگیحسگگی مسگگحئل مورد در
 شگگبکه هحیسگگریحل مورد در کنید توجه بهش بحید نظرم به که اینکته

 هدف، مخحطب بودیم، داد  انجحم مح ترپیش که تحقیقی وان فحرسگگگی
 بیشگگتر سگگریحل و هم خحنه در عمدتحً چون هح،سگگریحل در هسگگتند هحخحنم
 گرا جحمعه در هم شمح و شب تح ببینند توانندمی روز سگحعحت در بینند می

 مح که وانی فحرسی هحیسریحل درصد 83 در بینید،می را این هستید مواجه
 لسریح اول شخصیت و محور زنحن کردیم، بررسی را شحناسگحمی اینجح در

 دهدمی نشحن مشخصحً هستند، هحخحنم سریحل عنوان درصگد 47 یح هسگتند
 .هستند زنحن مخحطب هدف مخحطب که

 ایاشگگحر  یک فقط شگگودمی تبلیغ دارد که زندگی سگگبک مورد در من 
 یک ،کنید فکر آن روی توانیدمی شگگمح که نکحت این تحلیل بحبمن کنممی

 ود.شمی پخش دارد که هحییزنجیر  این سحزند  کشورهحی به بکنید نگحهی

 

 

 

 

 

 

 هحیسریحل کردیم، مطحلعه را موردی یک مح وان فحرسگی مورد در مثالً
 ببینید اگر شگگگمح بودند، مورد 0 هگحایکر  بودنگد، مورد 0 آمریکگحیی

 Americn برخوردارند توجهیقحبل کیدی سگگطح از آمریکحیی هحیسگریحل

Life Style اندیشگگمندان و امریکحی ترویجی غربی زندگی سگگبک در 
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توزیع فراوانی سریحل هح و کشورهحی سحزند 



 و جهحنی جحمعه و دنیح بحید مح که کردند اعالم بحر چندین هحآمریکحیی
 کسب یعنی واثد، زندگی سگبک یک بح بدهیم تشگکیل را جهحنی دهکد 
 ثجم همین برای بحشگگگد، واثد زندگی سگگگبک یک آمریکحیی زندگی

 ند،هسگگت آمریکحیی شگگودمی توزیع دنیح در دارد که هحییسگگریحل توجهقحبل
 ای محهوار شبکه هحیسریحل همه اگر آمریکحیی زندگی سبک بگوییم ثحال

 زندگی سگگبک که گیردمی گحرد مخحطب طبیعتحً این بدهد. تشگگکیل را
 گذارد،نمی آمریکحیی را همه طبیعتحً این، شگگد  اشهمه غربی و آمریکحیی

 لمث ایکر  هحیسریحل که دادند نشحن ایران مردم جنوبی کر  سراغ رودمی
 نای از اینهح کنند،می دنبحل و دارند آن به ایعالقه یک جومون  و یحنگوم

 راغس به کردند استدحد  ایکر  هحیسگریحل به ایران مردم عالقه و فرصگت
 رد بخواهید اگر شمح غرب، ایکر  هحیسگریحل نه منتهح رفتند، جنوبی کر 

 ندگیز سبک بح کشور ترینغربی عنوانبه را کشگوری آسگیح شگرق منطقه
 اپنژ ثحال که ژاپن و جنوبی کر  به رسگگیدمی بگردید دنبحلش آمریکحیی

 ندارد، هیچی جنوبی کر  ولی داشگگته،نگه خودش سگگنت از چیزهحیییک
 هلچ که بینیدمی بحشگگید داشگگته ایمطحلعه شگگمح جنوبی کر  مورد در اگر

 ربیغ گذارهحیسرمحیه شدن سرازیر واسطهبه نبود، هیچی پیش سحل پنجح 
 واسطهبه که اقتصحدی ثروت واسطهبه کشور این آن شدنصگنعتی و آن در

 جحمعه اصلی مدحهیم و اصولش کالً شگد پیدا آن در غربی گذاریسگرمحیه
 خواستمی کشور این هحغربی توسط اینکه خحطر به داد دسگت از را کر 

 و یحنگوم سگگحزندمی تحریخی هحیسگگریحل که هم اآلن بشگگود  پیشگگرفته
 آن به هحسحل از بعد کر  کشگور که هسگت ترسگی خحطر به این جومون 

 شگگد  چیزهمه نمحند  برایش تحریخش از هیچی دید که کرد پیدا دسگگت
 اینهح منتهح تحریخی، سگگحزند،می ایکر  هحیسگگریحل همین برای و غربی

 یعنی اسگگت، جدید ایکر  هحیسگگریحل سگگحزندمی که ایکر  هحیسگگریحل
 زندگی سبک همحن که هحایکر  جنس این دهندمی نشگحن را امروز ایکر 



 ر ک جنوبی، امریکحی و التین امریکحی منطقه در دهد،می پوشش را غربی
 محسگگوب هم منطقه کشگگور ترینکثیف که کشگگور ترینغربی جنوبی

 زا شد  گمحشته پحسبحن سگ  کشگور این گدتمی چحوز مرثوم شگود،می
 سحدف اوج مشخصحً کلمبیحیی هحیسریحل زندگی سگبک آمریکحسگت، طرف

 آمریکح، مرز در هم مکزیک در دهند،می نمحیش آنجح آمریکحیی فحشگگح و
 سگبک دارای واقعحً ترکیه خحورمیحنه منطقه در اسگت، ثحکم شگرایط همین

 عربی کشورهحی از بیشتر را زندگی سبک ترینغربی است  غربی زندگی
 هحیسریحل از همین برای بشویم، منکر توانیمنمی و هستید شحهد شگمح را

 .است مورد این در هم ایترکیه

 .حشندب داشته سلالی اثیحنحً دوستحن اگر نیست وقت اینکه به توجه بح

 آنها اب مقابله راهکارهای ولی کردید؛ توصیف را اینها هاشبکه فقط شما 
 کنیم؟ مقابله اینها با طور چه کنیم؟ چکار ما که نکردید بیان را

 بح ههمواج در اسالمی جمهوری در که هست سحل 73: روخوش دکتر
 دنبحل مح گرفته، صگگگورت هم انقالب از پیش که فرهنگی هحیتهحجم

 که مختلف هحیثوز  در شودمی تالش دارد هموار  و هسگتیم راهکحرهح
 در که دارد نیحز هم متعددی جلسگگحت و کنیم پیدا دسگگت راهکحرهح این به

 یک شد، تقدیم خدمتتحن مرثله این در که چیزی آن بشگود، کحر موردش
 کند،می چه دارد اآلن که ایمحهوار  هحیشبکه وضعیت از بود کلی شمحی

 حتجلس در شد، عرض خدمتتحن نشد فرصت که سگیحسی مبحث  غیرازبه
 ترعمیق موضوعحت در شگد طراثی شگمح برای که هحنشگسگت این بعدی
 صگگگورتبه و آیندمی دیگری بزرگوار اسگگگحتید و کنندمی پیگدا ورود

 خودمحن نوبهبه هم مح کنند می صگگحبت موضگگوعحت دربحر  ترتخصگگصگگی
 مختلف راهکحرهحی روی کردن کحر مشگگغول هحیسگگحل این طول در مرتبحً

 مختلف راهکحرهحی روی کردن کحر مشگگغول مختلف هحیدسگگتگح  بودیم،



 اسگگت، سگگلبی راهکحر که هحسگگتدیش کردنجمع راهکحر، یک بودند،
 ایجحبی راهکحرهحی کنحر در کنممی تأیید هم را این خودم من که نوعیبه
 88 سگگحل در رهبری معظم مقحم. اسگگت الزم نیز کحرکنیم، خودمحن بحید که

 هستیم نرم جن  و ایرسگحنه جن  یک بح ههمواج در مح که کردند مطرح
 موقع همحن هم را راهکحرش کردند، رایج مح برای را مدحهیم این ایشگگحن و

 اگر رسگگحنه ثوز  در را بصگگیرت اسگگت  الزم بصگگیرت ایجحد که گدتند
 در انتو میزان در بحید مح ای،رسحنه سواد شگودمی بکنیم، تعریف بخواهیم

 وقتی ایرسگگحنه سگگواد کنید، کمک مخحطب به ایرسگگحنه سگگواد این ایجحد
 مقحم نظر کنیم، جمع را هحدیش ندارد نیحزی دیگر یعنی بشگگود، ثحدث
 را دیش برویم اینکه بجحی مح که بود همین موقع همحن هم رهبری معظم
 حم بدهند، را بد از را خوب تشخیص خودشحن مردم بگذاریم بکنیم، جمع
 همدبد ولی ببیند، را سگگیبیبی که بحشگگیم کحرکرد  مردممحن رو قدراین
 صحیح اخبحر درصد 04 مثالً. دارد را خودش خحص هحیتکنیک سیبیبی
 پنج آن بشود، کتمحن وسط آن در دروغش درصگد 4 که کندمی منتشگر را

 بدهد  تشگگخیص و برسگگد آن به تواندمی مح مخحطب چگونه را درصگگد
 بحید ایرسحنه سواد هحیتکنیک و ایرسحنه سگواد ثوز  در سگلال چندین

 قرار هحرسگگحنه معرض در وقتی هموار  شگگمح که کنیم گوشگگزد مخحطب به
 سالمیا جمهوری رسحنه ثتی بحشید، داشته انتقحدی رویکرد بحید گیریدمی
 .کنید نگح  نقحدانه نگح  بح را

 هحیپیحم این بین در ولی هسگگگت، اسگگگالمی جمهوری تلویزیون این
 و حهیممد بر مبتنی که غلطی هحیآموز  ثتمحً کندمی منتشر دارد که ایرسحنه
 حم کندمی پخش نیز نیست، ایرانی اسگالمی هحیارزش و مح دینی هحیارزش

 ادسگگو مهم مقدمحت از یکی انتقحدی نگح  این کنیم، شگگنحسگگحیی بحید را آنهح
 چه حهاین که بشنحسیم که است این اشیکی ایرسحنه سواد است، ایرسگحنه



 سیسیح ثوز  در مثحل طوربه کنید،می را کحرهح این دارند که هستند کسگحنی
 اینکه هسگگتند کی اینهح بکنیم، نگحهی یک را سگگیبیبی بیحیم اآلن همین من

 پیحم محش به دارد که کیست رسحنه پیحم یک در شمح دهند پیحم بشنحسید شگمح
 این که شگگد  چطوری این آمدند  کجح از سگگیبیبی خبرنگحران دهد،می را

 خبرنگحران آن سگگی سگگی،بیبی خبرنگحران این آنجح رفته شگگد  پح وسگگط
 و ایران اسالمی جمهوری نظحم هحیارزش و هحآرمحن علیه دارند که مستقلی

 قطهن ترینمهم که سگگیبیبی عوامل این یح کنیدمی فعحلیت دارند ایران مردم
 حیآق این هسگگتند  کی اینهح اسگگت، سگگیبیبی ایرسگگحنه هحیموفقیت قوت

 اصالثحت دولت در بود مهحجرانی آقحی فرهنگی معحون پور رمضحن اصگغر
 تداش ایران در قبالً قدوسی پونه بود  کجح بهنود آقحی یح ارشگحد، وزارت و

 مثالً که شگگد چی کردمی زندگی داشگگت مردم همین بین در کرد می چکحر
 و  بود کیمیحیی مسگگعود آقحی کحرگردان و دسگگتیحر که مطلبی سگگینح آقحی

 ریبحف خحنم یح رفت شگگد پح بود نو ثیحت روزنحمه سگگینمحیی صگگدحه مسگگلول
 در یک از ایشحن قرارگرفته، سردبیرهح جزو اآلن سگیبیبی در که صگحرایی
 سر دفعهیک که کرد طی را فرآیندی چه و کرد می کحر همشهری ملسگسه

 ایران مردم علیه کحر مشگگغول لندن قلب در آمد کحنحدا از و درآورد کحنحدا از
 ملسگگسگگه تو ایران مردم ندع به مثالً داشگگت پیش روز چند همین که شگگد

 گریمجری چهحر شبکه در که هم زاد قحضی خحنم یح کرد می کحر همشهری
 سیبییب خبرنگحران ترینفعحل از یکی اآلن که آقحیی شگیر نگین یح کرد می

 گردشگری، فرهنگی میراث سگحزمحن مشگحیی آقحی دوران در ایشگحن اسگت،
 یهعل متعددی مقحالت بود، گردشگگگری و فرهنگی میراث سگگحزمحن خبرنگحر
 نحختمشمی را ایشحن خودم من بود، خبرنگحر وقتی ایشحن نوشت،می انگلیس

 سر فرآیندی یک در دفعه یکاین و نوشگتمی هحانگلیس علیه مقحله مرتبحً و
 آقحی و غالمی نحجیه خحنم یح شد، هحمعحندترین جزو و درآورد سگیبیبی از

 محسگگوب مشگگهد در مح افغحنی برادرهحی خواهر از که موسگگوی الدینجمحل



 در خودمحن تبیحن ملسسه همین در کردند،می ایرسگحنه کحر اینهح شگدند،می
 هحافغحنی برای نحمههدته و روزنحمه دیدند، ایرسگگحنه آموزش مشگگهد دفتر

 .کردند کردن کحر به شرو  سیبیبی برای و لندن رفتند بعد کردند، درست

 سگگلال تح چند این گویدمی چه که اینکه ایرسگگحنه سگگواد ثوز  در 
 چیست  هدفش گوید،می چرا است، مهم چه است، مهم که اینکه اسگت،
 هک بیندازید جح مخحطبتحن در بحید شمح. است اینهح همه ته اقتصحدی اهداف

 هب خواهدمی اینکه مگر ندارد نظحم مسگگلولین و من بح پدرکشگگتگی این
 چه بیندازد، را  دعوا چه یعنی کند، پیدا دسگگت خودش اقتصگگحدی اهداف
 .نشود چه بشود، جن 

 ناآل که شدیم باعث چرا ما فرهنگی مسالل در سیاسی مساالل از خارج 
 را یقهسل این ببینند، را ایکره غربی زندگی سبک هایسریال ایران مردم
 این پخش با ایران صااداوساایمای خود کرد؟ ایجاد ایران مردم در کی

 بارزش نمونه که اساات؛ داده مردم به را ساالیقه این ایکره هایسااریال
 مختلف هایشبکه از دارد است هنوز که هنوز و است جومونگ سریال
 اهدانشگ شاناسایجامعه اسااتید از یکی گفته به و شاودمی پخش ایران

 هب جومونگ، در کردند مصادره خودشان نفع به را ما تاریخ حتی تهران،
 هب را خودمان تاریخ کنید،می تزریق رادارند تاریخ این دارند ما هایبچه

 لقال اینها برای زیادی احترام خودم بنده. دهندمی ما به کره کشور اسام
 لپو کنند،می فکر دارند، که هدفی خاطر به حداقل اینکه برای هسااتم

 فرهنگ برای دهیممی انجام داریم که کاری نهایت ما اما کنند؛می خرج
 دارد نفر هزار نهایتاً اینها مخاطب هاست،نشست همین ایرانی -اساالمی

 جامان حرکتی هیچ دارد میلیونی مخاطب که ایران تلویزیون برای ولی
 در ماش حتی ببینید توانیدمی که هاستسریال همین اشنمونه دهند،نمی
 ینیدبمی را پسر و دختر رابطه راحت خیلی اینجاست چیزهمه سریال این



 ماش که بدانم خواساتممی دیگر، ایرادهای از خیلی و کنندمی ترویج که
 اطالعات سری یک بیاییم اینکه چیسات؟ هاهمایش این از دردتان واقعاً

 نبینید، کدامهیچ را اینها دارد وجود هاشاابکه این بدهیم، مردم به را
 که یسرگرم بخش اسات قرار و ببندید را تلویزیون در نکنید، اساتفاده
 است قرار شما ببندیم، داده تشکیل را مردم امروز زندگی عمده قسامت

 یا بگیریم آنها از را ماهواره و تلویزیون اساات قرار اگر کنید؟ چکار
 بدهیم؟ آنها به است قرار چی بگیریم آنها از را اینترنت

 شگگودب فرمحییدمی که اینکته این به جوابی نکنم فکر: روخوش دکتر آقحی
 ایحنهرس سواد سطح اند،متدحوت هم مردم مختلف سطوح نبینید اینکه داد،
 مختلدی تجویزهحی بحید مردم از ای هرگونه برای هسگگت، متدحوت آنهح
 شگگودنمی جوامع برای و اسگگت پیچید  هحرسگگحنه عصگگر در جحمعه داد،

 دوجو که مختلدی سگگالیق این خحطر به کرد، تجویز یکسگگحن هحینسگگخه
 کحر هح،رسگگحنه طریق از شگگوندمی دارندمردم که مختلدی هحیتغذیه و دارد
 فکر عموم برای هحهمحیش و هحنشست گونهاین هست، مشگکل خرد یک
 و یکبهیک مح را اینهح و اسگگگت خواص برای بلکه بحشگگگد، کنمنمی
 کنیم، یداپ منحسبی تربیتی الگوی تح دهیم انتقحل کنیممی سگعی دهحنبهدهحن
 را منحسگگب الگوهحی بعداً و بشگگود گزارش رو پیش هحیآسگگیب آن یعنی
 دهند ارائه


