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فصلنامه افق
اداره کل آموزش و پژوهش معاونت سياسي
شماره  ،66پائيز 188 ،1388ص.
فصلنامه افق نشريه تخصصي اداره کل آموزش و پژوهش سياسي است که شصت و
ششمين شماره آن در فروردينماه  1389به مخاطبان عرضه شده است .اين شماره به
«ايران هستهاي» اختصاص دارد و شامل سرمقاله و نه مقاله است.
در مقالهاي با عنوان «تأثير صدا و سيما بر افکار عمومي در زمينه هستهاي» از علي
عنايتي شبکاليي آمده است؛ صداوسيما ميتواند با «برجستهسازي»« ،جريانسازي»« ،دادن
اعتبار اجتماعي به موضوع» و «برقراري رابطه بين موضوع و منافع شخصي شهروندان» در
شکلگيري افکار عمومي نقش مهمي ايفاکند.
«مزايا و کاربردهاي فناوري هستهاي» به قلم بهنام رضا قليزاده مقالهاي است که در آن
اهميت و فوايد فناوري هستهاي ،اقتصادي بودن اين نوع انرژي و کاربردهاي آن بررسي
شدهاست.
«تبيين فرآيند سه مرحلهاي تحوالت پرونده هستهاي ايران» به قلم مهدي اميري نگاشته
شده است .در اين مقاله فرايند تحوالت پرونده هستهاي جمهوري اسالمي ايران در سه
فاز فني -حقوقي ،سياسي و امنيتي بررسي شده است.
«رويکرد دولت اوباما درقبال موضوع هستهاي ايران» به قلم علي فالحي سيفالدين
است که به تفاوت و تمايز سياست اعالمي و اعمالي اوباما در قبال موضوع هستهاي ايران
پرداخته است و وقايع انتخاباتي اخير ايران و واکنش دوگانه و مداخله جويانه دولت
آمريکارا گواهي بر صحت اين فرض ميشمارد.
«ديپلماسي هستهاي و جنگ رواني در رسانههاي خارجي در قبال برنامههستهاي ايران»
مقالهاي از راضيه متشکري است .نويسنده در اين مقال ه مهمترين موضوعات و پيامهاي
القايي رسانههاي جنجالي غربي را عليه ايران درخصوص بحث هستهاي ايران از آغاز
بحران هستهاي تا تصويب قطعنامه شوراي حکام در آذر  ،1388بررسي و تبيين کرده
است.
در مقاله «هستهاي شدن رژيم صهيونيستي» به قلم دکتر سيدرضا ميرطاهر ،رويکرد
دوگانه غرب در حمايت قاطع از برنامه هستهاي رژيم صهيونيستي و انکار حق ملت ايران
در بهرهمندي از انرژي صلحآميز هستهاي ،و راهبرد هماهنگ غرب و رژيم صهيونيستي
براي جلوگيري از گسترش نفوذ و اقتدار جمهوري اسالمي ايران توصيف شده است.
«کره شمالي ،تسليحات هستهاي ،تضميني براي امنيت»به قلم محمد مهدي غفاري،
«گاهشمار برنامههستهاي جمهورياسالمي ايران» به قلم دکتر عليرضا محمد خاني و « اصالح
الگوي مصرف و فرهنگ سادهزيستي» به قلم دکتر محمد حسين مرداني نوکنده از ديگر
مقاالت اين شماره از فصلنامه افق هستند.
ماهنامه اشارات
مرکز پژوهشهاي اسالمي صداو سيما
شماره  ،131فروردين226 ،1389ص.
بهروال شمارههاي قبل ،زمزمههاي آسماني نخستين بخش ماهنامه است که به رازو
نياز و دلنوشتههايي براي معبود هستي بخش اختصاص دارد .در بخش «از دريچه زمان»
نخستين شماره از ماهنامه اشارات سال 1389بهموضوع عيد باستاني نوروز اختصاص
دارد .موضوعات مناسبتهاي مذهبي اين شماره نيز والدت امام حسن عسکري(ع) و
وفات حضرت فاطمه معصومه(س) است.
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عالوه بر موضوع عيد نوروز ،روز طبيعت ،روز جمهوري اسالمي ،روزملي فناوري
هستهاي و روز هنر انقالب اسالمي ،از ديگر مناسبتهاي مورد اشاره ماهنامه اشارات در
فرودينماه است.
گفتار مجري ،متن ادبي ،شعر ،زيرنويس و داستانک قالبهايي هستند که با آنها به
مناسبتهاي مختلف مذهبي و تاريخي و ملي فروردينماه پرداخته شده است .بخش «تورا
من چشم در راهم» به واگويي شوق منتظران ظهور حضرت وليعصر(عج) در قالب شعر،
متنادبي ،دلنوشته و داستانک اختصاص دارد.
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ماهنامه راديو
اداره کل پژوهشهاي راديو
شماره  ،48ديماه 66 ،1388ص.
ماهنامه راديو نشريه علمي -تخصصي اداره کل پژوهشهاي راديوست .شماره چهل و
هشتم که در فروردينماه  1389به مخاطبان عرضه شده است ،شامل مطالبي همچون مقاله،
گزارش و مصاحبه درخصوص بخشهاي مختلف راديوست.
«کالبد شکافي شبههافکنيهاي رسانههاي استکباري عليه جمهوري اسالمي ايران» از
جمله مقاالت ماهنامه و به قلم عبدالرضا داوري و ياسمن تقي بيگي است .در اين مقاله
به شيوههاي استفاده قدرتهاي جهاني ،بويژه امريکا و اسرائيل از رسانهها به مثابه ابزار
جنگ نرم براي اعمال سياستها و منافع خود و نيز توجيه بينالمللي براي راهاندازي انواع
لشگرکشيها و دخالتهاي مستقيم و غيرمستقيم در امور ساير کشورها پرداخته شده
است«.ويژگيهايخبرنگارخوب» مصاحبهاي است از وينري ،استاد و نويسنده حوزه
رسانه و خبر که از سوي سيد رضا حسيني به فارسي برگردانده شده است .نويسنده براين
باور است که :خبرنگار خوب بايد مهارتهاي حرفهاي ،مانند نگارش و روايتگري و
صفاتي همچون کنجکاوي ،شور و اشتياق و شهامت و برخي ويژگيهاي جسماني مانند
صداي خوب و توانايي طبيعي صحبت کردن در ميکروفن را دارا باشد .مصاحبههاي اين
متن باهدف شناخت و معرفي ويژگيهاي خبرنگار خوب راديو-تلويزيوني انجام گرفته
است.
«مالکها و معيارهاي گزينش خبر» مقالهاي است از ظهير احمدي که در آن به
ارزشهاي خبري به مثابه مالک و معيار تشخيص خبرنگار در انتخاب خبر پرداخته
شده است .ارزشهاي اصلي خبري عبارتنداز :دربرگيري ،بزرگي ،مجاورت معنوي يا
جغرافيايي ،شهرت ،عجيب يا استثنايي بودن ،برخورد ،و تازگي رويداد که در اين نوشتار
به بررسي و تحليل اين موارد پرداخته شده است.
«مقايسه خبر روزنامه و راديو» مقالهاي است از مازيار ناظمي .اين نوشتار خالصهاي
است از مقاله پروفسور ايروينک فنگ استاد دانشگاه مينه سوتاي امريکا که درباره مقايسه
خبر در روزنامه وراديو تهيه شده است .اين مقاله اطالعات قابل توجهي را در چگونگي
برگرداندن خبر دريافتي از سايتهاي اينترنتي به خبر راديويي ،دراختيارنويسندگان و
تهيهکنندگان راديويي قرار ميدهد.
«خبرنويسي در راديو» به قلم مراد مهدينيا برگزيدهاي از کتاب خبرنويسي در راديوست.
اين مقاله به توضيح قسمتهاي اصلي ومقدمات تهيه خبرراديويي ميپردازد .مقاله با
تعريف خبر و خبرراديويي شروع ميشود و در ادامه طبقهبندي اخبار ،عناصراصلي خبر،
اصول اخالقي رسانهاي ،ساختار روايت خبري و  ...را مورد بررسي قرار ميدهد.
در مقاله «فراتحليل پاياننامههاي مرتبط با راديو» به قلم محمد حسينزاده ،تحليل نتايج
و پيشنهادهاي  37مقاله مرتبط با راديو از دانشکده صداوسيما بررسي شده است .باتوجه
به نتايج بهدست آمده از اين فراتحليل ،پاياننامههاي مرتبط با راديو به لحاظ کميّت رشد
قابلتوجهي داشته ،اما بهنظر ميرسد با وجود تأسيس رشته «مديريت رسانه» ،گامهاي
درخوري در جهت رشد کيفي پاياننامهها برداشته نشده است؛ ازجمله اينکه توجه کافي

تازه های
نشر
به روش تحليل محتوا و موضوع مخاطب شناسي صورت نگرفته است.
«چگونگي استفاده از واژگان بيگانه در برنامههاي کشاورزي صدا و سيما» مقالهاي به
قلم بهروز خيريه است .نويسنده با توجه به استفاده از راديو براي تهيه و پخش برنامههاي
آموزشي ،به موضوع مهم نزديک ساختن واژگان تخصصي به زبان عمومي در برنامههاي
آموزشي ،بويژه آموزش کشاورزي در صدا و سيما پرداخته است .استفاده از واژگان
مناسب ،بويژه در برنامههاي راديويي که مخاطب از ابزار ديداري براي درک بهتر سخنان
گوينده نيز برخوردار نيست ،اهميت بيشتري مييابد.
ماهنامه رواق هنروانديشه
مرکز پژوهشهاي اسالمي صدا و سيما
شماره  ،42ديماه 108 ،1388ص.
رواق هنروانديشه ماهنامه تخصصي در حوزه مطالعات بنيادين و کاربردي هنربا گرايش
دين ،رسانه و فلسفه است که چهل و دومين شماره آن در فروردينماه  1389در اختيار
خوانندگان قرار گرفتهاست.
«گستره مفهومي نور» گفتاري است از علياصغر فهيميفر که به پديده پيچيده نور و
تأثير آن در جنبههاي ذهني ،معرفتي و هنري حيات بشر پرداخته است .جايگاه نور در
فلسفه و نقاشي ايراني ،نقش نور در بازنمايي عالم مادي و معنوي ،کارکرد بياني نور در
هنر ،کارکرد نور در سينما ،ژانر معناگرا و فيلمهاي بيمعنا از جمله موضوعاتي است که
در اين گفتار بهآن پرداخته شده است.
«معماري مساجد در دوره صفوي» به قلم مريم حيدري است .در اين مقاله آمده است
که در عهد صفوي سبک معماري قديم ايران تجديد شد و در طرح بناها ،کاشيکاريها
و مصالح بناها جاي خود را بازکرد .اما آنچه حايز اهميت است جايگاه مساجد بهعنوان
مهمترين بناهاي اسالمي است .از اينرو ميتوان گفت هنر اسالمي در حقيقت در مساجد
پديد آمد و اين اماکن را ميتوان مهمترين جايگاه تجلي معماري و هنر اسالمي بهصورت
توأمان دانست« .اسالم :زيباييشناسي يک دين عرفاني» به قلم نيتين کومار و ترجمه
روحاهلل عطايي است .اين مقاله را ميتوان به سه بخش عمده تقسيم کرد؛ بخشي که به
زيبايي شناسي معماري مساجد پرداخته است .بخش دوم که موضوع آن زيباشناسي هنر
خوشنويسي در جهان اسالم و کارکردها و داللتهاي آن است و آخرين بخش اين مقاله
که در پي بيان نسبت اصول زيبايي شناختي هنر اسالمي با سبک زندگي مسلمانان است.
«چيزي که ميبينيد ،همان چيزي است که ميپذيريد» به قلم مارگارت مايلز و ترجمه
حسين شيخاالسالمي است .اين مقاله به بازنمايي مذهب در برنامههاي تخيلي ساعات
پربيننده تلويزيون پرداخته است .محور نوشتار مذکور شيوه بازنمايي مذهب مسيحيت ،به
عنوان مذهب غالب جامعه امريکايي در برنامههاي تلويزيوني و اشکاالت و نقدهاي وارد
شده براين بازنمايي است.
«حوزه عمومي فرهنگي» به قلم جيم مک گيگان است که مقداد مهرابي آن را به فارسي
برگردانده است .از زمان ظهور نظام سرمايهداري به بعد ،مطالبات طبقه کارگر ،زنان و اتباع
ساير کشورها براي شهروندي و تعيين سرنوشت خود معجوني از واقعيت و ايدهآل را به
منصه ظهور گذاشت .ازاينرو ميتوان مدعي شد حوزه عمومي ،هم ايدهآل است و هم
واقعي .نويسنده با بررسي ديدگاه انديشمندان ،بويژه هابرماس در حوزه عمومي ادبي ،هنر،
سياست و حوزه فرهنگ عمومي براين باور است که باوجود ظهور رسانههاي مجازي،
هنوز تلويزيون در قلب فرهنگ عامه پسند امروز قرار دارد و ميتواند فضايي گرانبها براي
بحثهاي انتقادي ارائه دهد.
«درباره رسانه تلويزيون و سکوالريسم» به کوشش سلمان رضايي شامل معرفي برخي
خالصه مقاالت دو همايش تلويزيون و سکوالريسم است.
«از دين و رسانه» به کوشش سيدحميدرضا قادري گزارشي است از دومين همايش دين
و رسانه که در آبانماه 1388برگزار شد.
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