
شما در جريان جنگ غزه درست در لحظه ارتباط مستقيم 
با خبرنگار پرس تي وي از غزه شاهد حمله موشکي رژيم 
صهيونيس�تي بوديد و دچار شوک ش�ديد، آن لحظات 

چطور گذشت؟
بله. زمان جنگ غزه در استوديو در حال صحبت با خبرنگار پرس تي وي 
در غزه بودم که حين گفت وگو، موشکي به ساختماني که خبرنگار ما 
جلوي آن قرار داشت برخورد کرد و همه ساختمان در يک لحظه ويران 
شد. من کامالً شوکه شده بودم و به فکر مردمي بودم که زير آوار مانده اند. 
تا يکي دو دقيقه نمي توانستم صحبت کنم که با اشارات سردبير در پشت 

صحنه به خودم آمدم و برنامه را ادامه داديم. 
شما طلبه حوزه هستيد و پرس تي وي يک شبکه خبري، 

برای شما سخت نيست؟
نه چون ما از اول براي گويندگي قبول شديم از ما تست گرفتند و اجازه 
دادند تا گوينده بشويم. يک دوره آموزشي داشتيم و قبل از اينکه اعالم شود 
اينها آمادگي الزم براي کار روي آنتن را دارند مشغول شديم. من و همسرم 
سياست را دوست داشتيم و اخبار و موضوعات را دنبال مي کرديم و به زبان 
هم خوب تسلط داشتيم. در اين سال ها براي بهتر شدن کارمان خيلي 
تالش کرديم و با بودجه شخصي به دوحه و الجزيره رفتيم. آنجا مؤسسه اي 
هست که آموزش گويندگي به گويندگان خودشان در بخش انگليسي 
مي دهد. قبل از آن هم با هزينه خودمان به لس آنجلس رفته بوديم چون 
پدر و مادرم سال ها آنجا بودند و در هاليوود پيش خانمي سلبريتي که از 
مديران هاليوود هم هست دوره آموزشي گويندگي ديديم. قبل از آن هم 
در تورنتو نزد خانمي که در سي ان ان کار کرده بود دوره ديديم. يکسري 
دوره هاي يک روزه، دو روزه هم در ابتداي شکل گيري پرس تي وي برگزار 
مي شد که خوب بودند. چند س��ال پيش هم استادي درباره شبکه هاي 
اجتماعي آموزش مي داد ولي دوره هاي خارج از کشور روي گويندگي ما 

تأثير بيشتري داشت و کيفيت کار ما را باال برد. 
در مدتي که در راديو معارف فعال بوديد بازخوردها را بين 

انگليسي زبان ها چطور ديديد؟
اگر واقعيت را بخواهيد فکر نمي کنم اين شبکه زياد معروف باشد؛ شايد 
فقط براي شيعيان خوب است. آن زمان که فعال بودم چندان بازخوردي 
نداشت البته اين مشکل رسانه اي است که در جمهوري اسالمي درباره آن 

زياد حرف زده نمي شود تا مورد بررسي قرار بگيرد. 
در دوبي مرکز اسالم شناسي هست که در دنيا شناخته شده 
است. خيلي ها براي شناخت اس�الم به آنجا مي روند. شما 

درباره اين مرکز اطالعاتي داريد؟
بله، يک مرکز در امارات راه اندازي ش��ده که ارتباطي با ايران ندارد. آنها 
بعد از اينکه رهبر انقالب اولين نامه خود را براي جوانان امريکاي شمالي 
بنويسند مي خواستند يک رسانه داشته باشند که نشان دهند اسالم دين 

صلح آميزي است ولي درباره دوره آموزشي آنها اطالعاتي ندارم. 
پرس تي وي در اين باره برنامه اي هم داشت؟

من و همسرم گوينده برنامه اي بوديم که هر شب ساعت 11از تهران پخش 
دارد. با همسرم مدير برنامه اي جداگانه  از پرس تي وي بوديم که زير نظر 
شبکه برون مرزي بود اما فقط در شبکه هاي اجتماعي پخش دارد. به اسم 
کيو  فور تي که يکي از پاسخ  هاي رسانه اي ايران به نامه اول آقا بود. درباره 
ايران صحبت نمي کرديم تا حساسيت ايجاد نشود. طبق دستور رهبري 
تنها به اسالم ناب مي پرداختيم. قرار نبود کسي را مسلمان کنيم. فقط 

مي خواستيم اسالم را نشان بدهيم تا کسي تحت فشار نباشد براي همين 
همه ويدئوها کوتاه بود تا امروز هم پروژه درحال کار است. آن زمان من 

مدير اجرايي و همسرم يکي از مديران پروژه بود. 
چرا از ايران رفتيد؟

از سال 2008 که وارد پرس تي وي ش��ديم. دوستان به ما گفته بودند 
درخواست کنيم اين شبکه با ما مثل بقيه خارجي ها نگاه برابري داشته 
باشد. گفتند نيازي به قرارداد ارزي نيس��ت در حالی که ما پاکستانی 
هستيم و با خارجی ها قرارداد ارزی می بندند. وقتي بعدها مدير وقت 
درخواست ما را قبول کرد و به امور مالي آن زمان نامه نوشت که قبل از 
اجرايي شدن مديريت صدا و سيما و پرس تی وی تغيير کرد. بعد از آن 
ابتدا گفتند مشکالت اقتصادي در کشور ايجاد شده ما هم قبول کرديم 
چون ايران را دوست داريم، ولي بعداً مشکالت براي ما خيلي زيادتر شد و 
با اين وضعيت مالي ناچيز نمي توانستيم تحمل کنيم. درخواست کرديم 
ما را مانند ساير گويندگان خارجي برابر کنيد. چطور آنها با دالر حقوق 
مي گيرند و در سعادت آباد خانه دارند و بليت رفت و برگشت مي گيرند 
ولي ما را به عنوان خارجي قبول نمي کردند. گويا برايشان مهم هم نبود. 
در انتها گفتند پول يک نفر را به شما مي دهيم براي ديگري نداريم. اين 
نگاه تبعيض آميز را نپذيرفتيم چون من و همسرم هر دو در شبکه کار 
مي کرديم. گفتند شما پاکستاني هستيد و بايد به همين شرايط در کشور 
ما راضي باشيد. متأسفانه فکر مي کنند پاکستان کشوري خرابه و عقب 
مانده است و بايد ما هر شرايطي را قبول کنيم درحالي که اصاًل اينطور 
نيس��ت. مدير پرس تی وی گفت مي توانم ش��ما را ممنوع الخروج کنم 

ولي بيت آقا خيلي کمک به ما کرد تا ويزاي خروجي بگيريم. متأسفانه 
آخرين حقوق سازماني ما را هم ندادند. ايران را دوست داريم هنگامي 
که قصد مهاجرت به ايران را داش��تيم به خاطر عشق و عالقه اي که به 
انقالب اسالمي داشتم خوشحال بودم و مي دانستم در ايران مي توانم به 
راحتي مراسم مذهبي خود را انجام دهم. دلمان نمي خواست برويم ولي 

شرايطي که ايجاد شد به اجبار رفتيم. 
 مهم ترين نقدي که به رس�انه هاي برون مرزي ايران داريد 

چيست؟
 همه چيز به مديريت ضعيف برمي گردد. آمادگي ندارند تا بازخوردها را 
بررسي کنند. فقط مي گويند بيننده ها زياد هستند. متأسفانه در ايران 

نديديم بدون تعارف مشکالت را بررسي کنند. 
 از نظر شما موفقيت پرس تي وي چيست؟

با همه مشکالت اين شبکه در چند جا موفق بوده است زيرا باعث شده 
صداي ايران در جهان شنيده شود. تنها در اين شبکه است که درباره 
بحرين، يمن و غزه مي توان حرف زد. هر چند مشکالت زيادي دارد و 
معلوم نيست تا چه حد در جنگ نرم موفق است ولي همين که هست 

خوب است و بايد باشد. 
خاطره اي از بازخوردهاي پرس تي وي داريد؟

خاطرات زياد است. خيلي از بيننده ها مي گفتند ما از يمن، غزه و بحرين 
اطالعاتي نداشتيم. خيلي تحت تاثير بودند که اين مطالب را تنها در پرس 

تي وي مي شنوند. اينها از نکات مثبت است. 
خانم شما فعال فرهنگي هم بودند چرا مسئوالن فرهنگي 

در اين راستا از شما حمايت نکردند؟
واقعيت اين است که نمي خواستيم خيلي مشکل را بزرگ کنيم. عادت 
نداريم از کسي کمک بگيريم به غير از بيت رهبري براي ويزاي خروج، 
از جايي کمک نگرفتيم. مطالبي را هم که در اينس��تاگرام گذاشتيم به 
اصرار دوستان بود تا اطالع رس��اني کنيم و افراد ديگر دچار مشکالتي از 

اين دست نشود. 
االن چه مي کنيد؟

در پاکستان هس��تيم و با ش��بکه هاي خارجي رايزني مي کنيم. دنبال 
برنامه سازي بر اساس تجربه هايمان هستيم و کارکردن سخت نيست. 

وضعيت رسانه هاي پاکستان چطور است؟
خيلي فعال هستند. نياز و سليقه مخاطب را مي شناسند. شايد خبرهاي 
مهم ندهند اما رس��انه هاي بس��يار زياد و فعال و بازي دارند که بيشتر 
به زبان اردو هستند و انگليسي کمتر اس��ت اما در عوض روزنامه هاي 

انگليسي قوي زيادي اينجا داريم. 
چرا پاکستان نتوانسته شبکه اي مثل پرس تي وي راه اندازي 

کند؟
احتماالً مديران رسانه ديده اند بيشتر مخاطبان زبان اردو دوست دارند 
و برنامه ها را دنبال کنند. براي همين در اين حوزه فعال ترهس��تند و در 
پاکستان تعارف ندارند. اگر شبکه اي موفق نباشد آن را مي بندند تا بودجه از 
بين نرود ولي اگر شبکه هايي رشد داشته باشند، آنها را توسعه مي دهند. 

 به نظر شما براي معرفي نامه رهبري چه کارهايي بايد انجام 
داد؟

پروژه کيو. فور. تي ش��روع ش��د و قدم مثبتي بود اما متأسفانه امروز آن 
پروژه به دليل ضعف مديريتي ناکارا شده است. شبکه هاي اجتماعي براي 
صداوسيما خيلي مهم است ولي مديران آن را نمي شناسند و نمي دانند 
چطور از آن استفاده کنند. نامه آقا براي جوانان بود و بهترين راه همين 
شبکه هاي اجتماعي است که متأسفانه صداوسيما از آن استفاده نکرد. اين 

را به بيت رهبري هم گفتيم. 
حضور عمران خان در پست نخست وزيري در رسانه ها چقدر 

موفق بود و رسانه ها چقدر در پيروزي وي مؤثر بودند؟
 عمران خان مي داند از رس��انه چطور استفاده کند. سياسيون پاکستان 
متوجه قدرت رسانه ها هستند و در پاکستان برخي رسانه ها يکطرفه عمل 

مي کنند. اين فضاي باز در حوزه رسانه وجود دارد. 
شما رقباي پرس تي وي را کدام شبکه ها مي دانيد؟

فکر مي کنم مي توان آن را با شبکه هاي راشاتودي و آرتي مقايسه کرد. 
آرتي هم مانند پرس مشکالت کيفي دارد و با مسلمانان خوب نيست 
ولي مي توان پرس را موفق تر کرد چون ظرفيت بااليي دارد و بدون پول 
و امکانات زياد رشد مي کند. تا به حال هيچ شبکه خبري با تجهيزات 
مدرن رشد نکرده مانند بي بي سي که در ساختماني با امکانات ساده 
اس��ت اما کيفيت خبري و اثرگ��ذاري زيادي دارد. آرت��ي موفق تر از 
پرس تي وي است چون برنامه ريزي بهتري دارد با آنکه 10سال از زمان 
فعاليت پرس تي وي مي گذرد و زمان زيادي براي يک رسانه محسوب 
نمي شود اما آينده اين شبکه بس��يار روشن است. لذا بايد تمام تالش 
خود را به کار ببندند تا نسبت به رقبا، سهم بيشتري از فضاي رسانه اي 

به دست بياورد.
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شبکه هاي اجتماعي براي صداوسيما خيلي مهم 
است ولي مديران آن را نمي شناسند و نمي دانند 
چطور از آن استفاده کنند. نامه آقا براي جوانان بود 
و بهترين راه همين شبکه هاي اجتماعي است که 

متأسفانه صداوسيما از آن استفاده نکرد

صداوسيما در شبکه هاي اجتماعي ضعيف است
مجري برنامه »مناظره« و گوينده سابق پرس تي وي:

شبکه پرس تی وی ظرفيت بااليی دارد و آينده آن بسيار روشن است

   معصومه طاهری
 وقار رضوي فارغ التحصيل رش�ته الهيات از دانشگاه لندن، پاکس�تاني االصل و بزرگ شده امارات 
و کانادا با تابعيت کانادايي  اس�ت. در س�ال 2006 براي تحصيل در رشته فلس�فه ديني به ايران آمد 
و پس از مدتي به صداوس�يماي قم معرفي ش�د و در حوزه ترجمه و تفس�ير قرآن بخش انگليس�ي 
راديو معارف به فعاليت پرداخت. س�پس به ش�بکه پرس تي وي معرفي و به عنوان گوينده و مجري 

در اين ش�بکه مش�غول به کار ش�د. اجراي او در برنامه »مناظره« ش�هرت زيادي دارد. همس�ر وي 
کنيز فاطمه هم که اصالتًا پاکس�تاني اس�ت به عنوان گوين�ده خبر پرس تي وي در ط�ول اين مدت 
همکارش بوده اس�ت. رضوي ک�ه دوره هاي ويژه رس�انه اي را در داخ�ل و خارج از کش�ور گذرانده 
 اس�ت، نقدهاي جدي بر رس�انه هاي برون مرزي ايران دارد که با توجه به س�خنان اخير مقام معظم 
رهبري در زمينه رسانه ها حائز اهميت است. گفت وگوي »جوان« با اين فعال رسانه اي را مي خوانيد. 


