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فضای روزنامه نگاری در کدام کشورها با سانسور همراه است
میثم لطفی
خبرنگار

براســـاس آخرین گزارش منتشـــر شـــده
از ســـوی «ســـازمان بینالمللی دیدهبان
مطبوعـــات» برخـــی از افـــراد همچـــون
«دونالـــد ترامـــپ» رئیـــس جمهـــوری
امریکا باعث شده اســـت عرصه رسانه و
روزنامهنـــگاری در ســـال  2018مخدوش
شـــود و بســـیاری از مردم اعتمـــاد خود را
بـــه این حـــوزه از دســـت بدهنـــد .در یک
سال گذشـــته فضای کاری روزنامهنگاران
دشوارتر از قبل شـــد و این افراد در سراسر
شرویخود
جهانمشکالتبیشتریراپی 
دیدند و البته ،رســـانهها بـــاز هم به تالش

خود برای جذب تعداد بیشـــتر مخاطبان
ادامه دادند.اینها نتایج گزارش «شاخص
آزادی مطبوعـــات جهـــان  »2018بود که
مرکز «خبرنـــگاران بدون مـــرز» ( )RSFبا
آغاز سال جدید میالدی آن را منتشر کرد.
براســـاس این گزارش فهرست کشورهای
جهان با باالترین میزان آزادی رســـانهها
و فعالیتهـــای خبـــری آنها اعالم شـــد
و امریـــکا که همـــواره داعیـــه آزادی بیان
داشـــت ،بـــا ســـقوط دو پلهای نســـبت به
سال قبل بهعنوان چهل و پنجمین کشور
مناسببرایفعالیتخبرنگارانبرگزیده
شد.
ëëرسان ههایآزاد
ترامپ کـــه هماکنون حدود یک ســـال از

دوره ریاست جمهوری او باقی مانده است
از جمله افرادی بود که در ســـال گذشـــته
به گسترش هرچه بیشتر «اخبار جعلی»
دامـــن زد و در گـــزارش جدید اعالم شـــد
که «اخبار جعلـــی» پرکاربردترین عبارت
عرصه رســـانه طی یک ســـال گذشته بود
که تقریباً همه روزنامههـــا و خبرگزاریها
به آن پرداختند .سازمان خبرنگاران بدون
مرز در این خصوص گفت« :افرادی مانند
ترامپ که بهصورت دموکراتیک برگزیده
میشوند ،پس از انتخاب در قالب رئیس
جمهوری پایههای اساســـی دموکراســـی
در رســـانهها را زیرپا میگذارنـــد و به یک
مخالـــف کامالً آشـــکار در عرصه رســـانه
تبدیل میشوند .رئیس جمهوری امریکا

این روزها به یکی از مخالفان سرســـخت
رســـانهها تبدیل شده اســـت و  80درصد
روزنامههـــای امریکایی را دشـــمن مردم
میداند و حتی خبرنگار سیانان را هم از
جلسه مطبوعاتی خود اخراج میکند .این
رفتار در اســـتالین رهبر پیشین شوروی به
همین صورت مشاهده شده بود».
در شـــاخص آزادی مطبوعـــات 2018
مشخص شـــد که مانند سال قبل ،بیشتر
کشـــورهای اروپایـــی بهترین مـــکان برای
حضور روزنامهنـــگاران بودند .براســـاس
این لیست نروژ عنوان بهترین کشور برای
فعالیت خبرنگاران را به خود اختصاص
داد و پـــس از آن ســـوئد در جایـــگاه دوم
قرار گرفت .هلند ،فنالند و ســـوئیس هم

پویش اینترنتی برای مخالفت با مشاوران جعلی
شـهروند
خبــرنگار

شـــبکههای اجتماعـــی ایـــن روزها بـــه صورت
گســـترده آگهیهـــای تبلیغاتـــی مربـــوط بـــه
روانشـــناسها و مشاورانی را شامل میشوند که
در زمینههای مختلـــف از جمله حل اختالفات
زوجین ،برقـــراری ارتبـــاط با فرزنـــدان ،درمان
افســـردگی و ...جمـــات زیبـــا را بـــه اشـــتراک
میگذارنـــد و از آنهـــا درخواســـت میکننـــد بـــا

پرداخـــت هزینههـــای مختلـــف ،در دورههـــا و
کارگاههای آموزشی آنها شرکت کنند .این قبیل
آگهیها که معموالً بدون در نظر گرفتن شرایط
فردی هـــر کاربر ســـعی میکند خدمـــات روان
درمانی را در اختیار او قرار دهد در بیشـــتر موارد
کاربرد چندانی ندارند و به همین دلیل کاربران
ایرانـــی طـــی چند هفتـــه اخیر با هشـــتگهایی
نظیر #مشـــاور_مجازی# ،روانشناس_مجازی،
و ...سعی کردهاند مخالفت خود را با این اتفاق
اعالمکنند.

در ایـــن هشـــتگها کاربـــران ســـعی کردهانـــد
تجربیـــات ناموفق خـــود را در جریان اســـتفاده
از خدمـــات روانشناســـی مجازی بـــا یکدیگر به
اشتراک بگذارند و آن دســـته از کاربرانی که این
قبیلآگهیهایتبلیغاتیراجدیمیگیرند،آگاه
کنند .معموالً تمام تالش آگهیهای تبلیغاتی
در شبکههای اجتماعی که با هشتگهای مشابه
ســـعی در جذب کاربران دارند روی این مســـأله
معطوف شده است تا محتوای ساختارشکنانه
در مـــورد تجربیات منفی خانمها یـــا آقایان در
مقابل یکدیگر را پررنگ کنند و از این طریق گروه
جنســـی مخالف را عامل اصلـــی این تجربیات
بداننـــد .در پایان این آگهیهـــای تبلیغاتی نیز
معمـــوالً یک شـــماره تلفن یا راه دسترســـی به
ابزارهای پیامرسان نظیر واتساپ ارائه میشود
تا کاربـــران از این طریق مشـــاورههای الزم را در
اختیار بگیرندو فرآیند فروش فیلمو اسالیدهای
آموزشی به آنها آسانتر شود.
این آگهیها بسیاری از کاربران اجتماعی را دچار
مشـــکل کرده اســـت و در نتیجه آن هشـــتگی با
عنوان #مشـــاغل_کثیف ارائه شـــده است که در
آن تمامی کانالهای اجتماعی که به این صورت
قصـــد فریب کاربـــران ایرانـــی را دارند ،معرفی
میشوند و افرادی که تجربیات ناخوشایند را در
این زمینه کسب کردهاند از طریق همین پویش
اینترنتی میکوشند دیگران را آگاه کنند تا فریب
این قبیل آگهیها را نخورند.

 AFPقدیمیترین خبرگزاری جهان
آن سوی
رســـانه

بـــرترین
هشتگها

#GermanPoliticians

هفته گذشـــته اطالعات شـــخصی بزرگترین
سیاســـتمداران آلمان از جمله «آنگال مرکل»
صدراعظـــم این کشـــور به ســـرقت رفت و در
شـــبکههای اجتماعی منتشر شـــد .این اتفاق

شـــرکت هـــوآوی و دســـتگیری دو شـــهروند
کانادایی در چین صورت گرفت.

#NorthKoreaUSA

هفته گذشـــته وزیر خارجه امریـــکا اعالم کرد
احتمـــال مالقـــات «دونالد ترامـــپ» و «کیم
جونـــگ-اون» وجـــود دارد و مذاکرات مجدد
رئیس جمهـــوری امریکا با رهبر کره شـــمالی
این هشـــتگ را مورد توجـــه کاربران اجتماعی
قرار داد.

خبرگزاری فرانســـه که بهصورت اختصاری از آن
با نام  AFPیاد میشـــود قدیمیترین خبرگزاری
جهان اســـت و پـــس از آسوشـــیتدپرس و رویترز
سومین خبرگزاری بزرگ جهان بهشمار میآید.
این خبرگزاری که دفتر مرکزی آن در شهر پاریس
واقع شـــده است ،ســـال  1835میالدی فعالیت
خـــود را آغـــاز کرد و اگرچـــه مراکز منطقـــهای آن

در هنگکنـــگ ،نیکوزیـــا ،قبرس ،مونتـــه ویدئو،
ســـائوپائولو و واشـــنگتن فعـــال هســـتند ولی در
بیـــش از  150کشـــور مختلف دفتـــر اختصاصی
دارد و مطالـــب آن بهصـــورت روزانه به زبانهای
فرانسوی ،انگلیســـی ،عربی ،پرتغالی ،اسپانیایی
و آلمانی منتشر میشـــود .نخستین بار شخصی
بهنام «چارلز هاواس» در سال 1835میالدی این
خبرگزاری را با نام «آژانس هاواس» راهاندازی کرد
که البته دو شـــخص دیگر با نامهای رویتر و ولف
بنیانگذاران دو خبرگـــزاری بینالمللی دیگر هم

از آنگال مرکل تا نانسی پلوسی
نخستین بار عبارت «هشتگ» بهمنظور نامگذاری گروهها و موضوعات در تاالرهای گفتوگوی اینترنتی مورد
استفاده قرار گرفت و سپس شبکه اجتماعی توئیتر در ســـال  2007میالدی آن را بهصورت رسمی بهعنوان یک
برچســـب اینترنتی با نماد  #بهکار برد تا امکان جســـتوجوی سریع و آســـان کلمه و عبارات مورد نظر کاربران
فراهم شـــود و آنها در کوتاهترین زمان بتوانند موضوعات مورد نظر خود را دنبال کنند .هشتگها هماکنون در
زبانهای مختلف در شـــبکههای اجتماعی متفاوت به کار برده میشـــوند و در اینجا محبوبترین هشتگهای
توئیتر طی یک هفته گذشته آورده شده است.

به ترتیب جمع پنج کشـــور برتر جهان در
این لیســـت را تکمیل کردنـــد .همچنین
کانادا با صعود چهار پلهای نسبت به سال
قبل در رتبه هجدهم ایســـتاد و توانســـت
عنوان «کشور نسبتاً خوب» برای فعالیت
ژورنالیستها را به خود اختصاص دهد.
دربین 180کشوریکهمرکزخبرنگارانآزاد
آنها را مورد بررسی قرار داد کره شمالی در
رتبه آخر ایستاد و قبل از آن هم به ترتیب
کشـــورهای اریتره ،ترکمنســـتان ،سوریه و
چین جای گرفتند.از نظر منطقهای ،اروپا
بهترین نقطه جهان بـــرای فعالیتهای
رسانهای برگزیده شـــد و بیشترین میزان
آزادی بیـــان را از آن خود کـــرد .پس از آن
هم بـــه ترتیب مناطـــق امریـــکا ،آفریقا،
آسیا  -پاســـیفیک ،اروپای شرقی  /آسیای
مرکـــزی و خاورمیانه  /شـــمال آفریقا قرار
گرفتنـــد .در منطقه خاورمیانه و شـــمال
آفریقا تنشهای سیاســـی بیشترین تأثیر
را بر آزادی بیان رســـانهها برجا گذاشت و
همین مســـأله باعث شد کشـــورهای این
حوزه نتوانند شـــرایط مناســـبی در عرصه
رسانه در اختیار داشته باشند.
ëëشاخصآزادیمطبوعات
در گـــزارش ســـاالنه مرکـــز خبرنـــگاران
بـــدون مـــرز گفتـــه شـــد درگیریهـــای
مسلحانه ،فعالیتهای تروریستی علیه
روزنامهنـــگاران و گروههـــای رســـانهای
و افزایـــش نظـــارت و سانســـور محتـــوای
رســـانهای مهمترین مشـــکالتی بـــود که
آزادی بیـــان را در منطقـــه خاورمیانـــه و
شمال آفریقا کاهش داد و بیشترین شدت
این اتفاقات در کشـــورهایی نظیر ســـوریه
و یمن مشاهده شـــد و البته فعالیتهای
سیاســـی در برخی دیگر از کشـــورها نظیر
مصر ،عربستان سعودی و بحرین هم بر
روندفعالیترسانههاتأثیرگذاشت.
دموکراسیهای غربی بیشترین هشدار را
در گزارش ســـاالنه مرکز خبرنگاران بدون

توجـــه کاربـــران اجتماعـــی را برانگیخـــت تـــا
عبـــارت مذکـــور در بیـــن هشـــتگهای هفته
گذشته ترند شود.
وزارت خارجه امریکا از شـــهروندان این کشور
خواست برای ســـفر به چین احتیاط بیشتری
داشـــته باشـــند .اطالعیه این ســـازمان در پی
باال گرفتـــن تنشهای میان واشـــنگتن و پکن
پیرامون بازداشـــت «بانجو منـــگ» از مدیران

هفته گذشـــته اعالم شـــد «جو سونگ-گیل»
کاردار ســـفارت کـــره شـــمالی در رم پایتخت
ایتالیـــا بههمـــراه خانـــواده خود ناپدید شـــده
اســـت .این اتفاق توجه کاربـــران اجتماعی را
بهخود جلب کرد.

#BanjoMengUSA

#NorthKorea

از کارمنـــدان مرکز هاواس بودند .در ســـال 1953
میالدیباتصویبپارلمانفرانسه AFP،بهعنوان
یک ســـازمان مســـتقل از دولت با مأموریت نشر
ش رویدادهـــا بهطور صحیح و بدون هرگونه
گزار 
دخالـــت ،نفوذ یـــا کنتـــرل و حمایـــت گروههای
سیاسی ،اقتصادی و ایدئولوژیک فعالیت خود را
ادامه داد .درآمد اصلی این خبرگزاری را مشترکان
دولتی آن تشـــکیل میدهند و بر اســـاس آخرین
گزارش رســـمی که در ســـال  2011میالدی منتشر
شـــده بود AFP ،آن زمان درآمد ساالنه خود را به
 115میلیون دالر رساند .این خبرگزاری هماکنون
بیـــش از دو هزار و  260کارمنـــد را در خود جا داده
اســـت و از آن بهعنوان یک شرکت سهامی تحت
قانـــون دولت یاد میکننـــد که اســـتقالل مالی از
دولت دارد و یک هیأت مدیره  15نفره شـــخص
مدیرعامل را برای دوره زمانی ســـه سال انتخاب
میکند .ترکیب هیأت مدیره این مرکز عبارتند از
هشت نماینده مطبوعات ،دو نماینده از کارکنان
 ،AFPدو نماینده از رادیو و تلویزیون دولتی ،ســـه
نماینده از دولت شـــامل نماینده نخســـتوزیر،
وزارت خارجـــه ،وزارت اقتصـــاد و یـــک شـــورای
نظارت زیر نظر هیأت مدیـــره که وظیفه نظارت
بر استقالل  AFPرا در اختیار دارد .سردبیری AFP
توسط شبکهای از خبرنگاران ارشد انجام میشود
و هرکـــدام از دفاتر منطقـــهای ،از نظر مالی کامالً
مستقلعملمیکنندوسردبیرارشدومدیرعامل
خود را در اختیار دارند.

ایستگاه
آمـوزش

تغییرات در عصـــر حاضر شـــتاب گرفتهاند
و ما شـــهروند دورانی هســـتیم کـــه دانش و
فنـــاوری با ســـرعت بـــاال تغییـــر میکنند .بر
ایـــن اســـاس دور از ذهـــن بهنظر نمیرســـد
کـــه تغییر تعریف ســـواد رســـانهای از جمله
دگرگونیهـــای دوران کنونـــی باشـــد و
نهادهای مختلف با اضافـــه کردن دانشها
و مهارتهای جدید ،زیســـتن در هزاره سوم
را آسانتر کنند.
سواد عاطفی ،ســـواد ارتباطی ،ســـواد مالی،

ســـواد رایانـــه ای ،ســـواد بهداشـــتی ،ســـواد
انتقادی ،ســـواد تلفن همراه ،سواد پژوهش،
ســـواد فرهنگـــی ،ســـواد آمـــوزش و پرورش،
ســـواد حقوقـــی ،ســـواد بصـــری و ...از جمله
مهارتهای مورد نیاز زندگی در عصر حاضر
محســـوب میشـــوند و در این میان رسانهها
بواسطه ادغام با فناوری و پیشرفتهایی که
پشت سر گذاشتهاند ،مخاطبان خود را ملزم

پارسی
نــــگار

فرزانه ابراهیمزاده
خبرنگار

«میرزا تقیخان که ســـابقا امیر نظام و شخص اول دولت بود در شب شنبه
هجدهم ماه ربیعاالول در کاشان وفات یافته است».
ایـــن خبر کوتاه در پایینترین جای شـــماره  ۵۲روزنامه وقایع االتفاقیه که در
روز  ۱۰بهمن  ۱۲۳۰شمســـی برابر با هفتم ربیعالثانی  ۱۲۶۸قمری منتشـــر
شد ،به نوعی پرونده زندگی و مرگ میرزا تقیخان فراهانی را در این روزنامه
بست .روزنامهای که  ۵۲شماره پیشتر شخص امیر برای دانستن مردم بنیان
گذاشته بود حاال با خبری کوتاه و به نوعی ممیزی شده بعد از گذشت  22روز
خبر درگذشت او در این روزنامه انعکاس یافته است.
تا سی سال بعد از کشته شدن امیرکبیر در روزنامه وقایع االتفاقیه که بعدها
به دولت علیه و بعد روزنامه ایران تغییر نام داد دیگر نامی از امیرکبیر برده
نشد و کسی جز همسرش که خواهر تنی شاه بود عارض مرگ او نشد.
البته این روزنامه دو شماره قبل یعنی در شماره  ۵۰روزنامه که درست  ۸روز
بعد از کشـــته شـــدن امیرکبیر ،در دو خبر جداگانه هم عزل و تبعید او و هم
احتمال فوتش را زمینهسازی کرده بود.
در صفحه اول شـــماره  ۵۲که  ۲۶دی  ۱۲۳۰برابر با بیست و سوم ربیع الثانی
 ۱۲۶۸منتشـــر شـــد با توجیه علت برکناری امیر دســـت به تخریـــب او زده و
نوشتند« :سابقا نوکر و رعیت ایران بواسطه سوء خلق و بدزبانی و بیحرمتی
میرزا تقیخان در کمال دلســـردی راه میرفتند و چون به قدر امکان از حق
نوکر کم میکرد و به طریق بدعت به رعیت میافزود و نزدیک به آن شـــده
بـــود که اهل ایران از دولت خود مایوس شـــوند .کار به جایی رســـیده بود که
از اعلیحضرت پادشـــاهی درباره کســـی بـــذل مرحمتـــی میفرمودند میرزا
تقیخـــان بتدریج برای آن شـــخص بهانهجویـــی میکرد و در مقـــام آزار او
بـــر میآمد .امـــا از روزیکه اعلیحضرت قـــدر قدرت پادشـــاهی به اقتضای
مصلحت و حکمت دولت و مالحظه حال نوکر و رعیت جناب جاللتماب
و قواما للدوله انســـیه نظاما للســـوکه الهیه اعتمادالدوله العلیه صدراعظم
را بـــه انتظـــام مهام دولت مأمـــور فرمودهاند جمیع نوکر و رعیت از حســـن
ســـلوک و رفتار ایشـــان راضی و خوشنود هســـتند و اعیان و اشراف در خانه و
والیات ایران نفر به نفر و دســـته به دســـته در کمال امیدواری و خوشـــحالی
به حضور همایون پادشـــاهی میروند کـــه ..مرحمتی از جانب اعلیحضرت
شاهنشـــاهی میشـــود و جناب جاللتماب صدراعظم دو برابر آن شخص
لطف و مهربانی میکنند و مردم را همه به خدمت پادشاه ترغیب میکنند
و خدمـــت و قابلیت مردم را در پیشـــگاه حضور اقدس همایون پادشـــاهی
تعریف و توصیف مینمایند».
این شـــماره روزنامه همچنیـــن در مطلبی دیگر به بیمـــاری صعبالعالج
امیرکبیر اشاره میکند و احتمال فوت را حدس میزند.
در این خبر آمده«:کســـانی که با میرزا تقیخان حساب و معاملهای داشتند
به جهت تفریغ حســـاب خود به اجازه و نوشته مرخصی اولیای دولت علیه
ن آدمهای مذکور شـــنیدند و خود میرزا
روانه فین شـــدهبودند .از قراریکه آ 
تقی خان هم کاغذ به خط خود نوشته بود این روزها بشدت ناخوش است و
غالمی از غالمان عالیجاه جلیل خان یوزباشی هم که شب یکشنبه نوزدهم
این ماه از فین وارد دارالخالفه شـــد مذکور داشـــت که احوال خوشـــی ندارد
و صـــورت و پایش تا زانـــو ورم کرده اســـت .موافق این اخبـــار چنان معلوم
میشـــود که خیلی ناخوش باشـــد و میگویند از زیادی جبب و احتیاطی که
دارد قبول درمان نمیکند و هیچ طبیبی را به خود راه نمیدهد».
آن چه در روزنامهها نوشـــته نشـــد این بود که قلنج نبـــود که باعث خالصی
امیرکبیر شـــد .خبر بیماری امیرکبیر در حالی منتشر میشد که او هشت روز
پیشـــتر بعد از آنکه مخالفانش آن طور که بعدها در برخی منابع نوشتند در
مستی از شاه حکم خالصیاش را گرفتند و شبانه به کاشان فرستادند .او که
گمان میکرد همراه پیک شـــاه یعنی حاجی علـــی حاجبالدوله خلعت و
نامه پایان تبعید فرستاده شـــده به حمام رفت .در حمام حاجبالدوله که
حکم را به او داد از او خواست تا نحوه کشته شدنش را انتخاب کند .امیرکبیر
در تصمیمی عجیب مرگی را انتخاب کرد که برای سی سال خالص کردنش
به حکم شاه را مخفی کرد .او آن طور که در منابع تاریخی آمده است دالک
و خاصهتراش مخصوص را فراخواند و از او خواســـت تا رگ هر دو دســـتش
را بزند .میان آغاز اعدام تا مرگ امیر نیمساعت فاصله بود .نیمساعتی که
به نظر میرسد تنها ناظرانش خاصهتراش و حاجی علی و خود امیر بودند.

مردم کدام کشور
روزنام ه خوانتر هستند؟

سواد رسانهای در دهکده جهانی

#NancyPelosi

«نانســـی پلوســـی» نماینده مجلس امریکا از
ایالت کالیفرنیا بهعنوان رئیس جدید مجلس
نمایندگان این کشور انتخاب شد .او هماکنون
ســـومین شـــخص قدرتمنـــد ایـــاالت متحده
محسوب میشـــود و همین اتفاق موجب شد
نـــام وی به یکی از محبوبترین هشـــتگهای
هفته گذشته تبدیل شود.

مـــرز دریافت کردنـــد .از پنج کشـــوری که
بیشـــترین نزول در رتبه ســـاالنه شاخص
آزادی مطبوعات نســـبت به ســـال قبل را
به خود اختصاص دادنـــد ،چهار مورد در
منطقه اروپا بود .در گزارش امســـال کشور
مالت با افت  18پلهای نســـبت به ســـال
قبل رتبـــه  65را از آن خود کرد ،جمهوری
چک با  11پله ســـقوط در رتبه  34ایستاد،
صربستان با سقوط  10پلهای رتبه  76را از
آن خود کرد و اسلواکی با کاهش  10پلهای
رتبه خود توانست در پله 27بایستد.
بیانیههایـــی کـــه ترامـــپ طی یک ســـال
گذشته صادر کرد از جمله موارد تأثیرگذار
در کاهش آزادی بیان رســـانهها در سراسر
جهان بود .در این راستا رئیس جمهوری
امریـــکا چنـــدی پیـــش بهصـــورت کامالً
صریـــح ســـیانان را یک ســـازمان نشـــر
اخبار جعلی خواند و فعالیت رسانههای
برخی کشورهای دیگر از جمله لیبی را هم
جانبدارانهتوصیفکرد.
در گـــزارش شـــاخص آزادی مطبوعـــات
 ،2018مرکز خبرنگاران بدون مرز شرایط
کشـــورهای جهان را از نظـــر فعالیت آزاد
رســـانهها در پنج دســـته زیـــر طبقهبندی
کرد :وضعیت خوب ،وضعیت مطلوب،
مشـــکل قابل توجه ،موقعیت ســـخت و
وضعیت بسیار جدی .براساس این پنج
دسته وضعیت فعالیت روزنامهنگاران به
ترتیب وخیمتر اعالم شد و به این ترتیب
کشورهایی که در بخش «وضعیت بسیار
جدی» قرار گرفتند کمترین میزان آزادی
را برای مطبوعات خود قائل شدند و البته،
ایران بر اســـاس این امتیازدهی در دسته
پنجم قرار گرفت .فهرســـت  10کشور برتر
با باالترین میزان آزادی بیان رسانهای طی
ســـال  2018میالدی به ترتیب کشورهای
نـــروژ ،ســـوئد ،هلنـــد ،فنالند ،ســـوئیس،
جامائیکا ،بلژیک ،نیوزیلنـــد ،دانمارک و
کاستاریکاراشاملشد.

پایان امیر در وقایع االتفاقیه

کردهاند با داشتن ســـواد اختصاصی بتوانند
بهتریـــن و مناســـبترین پیامهـــا را دریافت
کنند.
ســـواد رســـانهای نخســـتین بـــار توســـط یک
صاحبنظر کانادایی بهنام «هربرت مارشـــال
مک لوهان» در ســـال  1965میالدی مطرح
شد و او اصطالح «سواد رسانهای» را هنگامی
در جریـــان یک نظریه مهم بـــه کار برد تا به
کمـــک آن بتواند آینده را بهتر ترســـیم کند و
فضایی بهنام «دهکده جهانی» را پیش روی
انسان قرار دهد.
بعـ ــد از طـ ــرح اصطالح سـ ــواد رسـ ــانهای و
اهمیـ ــت آن توسـ ــط مـ ــک لوهـ ــان ،از دهه
 1970میـ ــادی بـ ــه بعد این موضـ ــوع مورد
توجه کشـ ــورهای اروپایـ ــی و امریکای التین
قرار گرفت و شـ ــرایط به گونهای پیش رفت
کـ ــه هماکنـ ــون در کشـ ــورهای اروپایی نظیر
ایتالیـ ــا ،اتریـ ــش ،سـ ــوئیس و حتـ ــی برخی
کشـ ــورهای آسـ ــیایی نظیر چین و هند سواد
رسـ ــانهای در مدارس آموزش داده میشود
و دیگر کشـ ــورهای جهان از جملـ ــه امریکا،
کانـ ــادا ،ژاپن ،آلمان ،انگلسـ ــتان ،اسـ ــپانیا،
آفریقای جنوبی و ...سـ ــواد رسـ ــانهای را یک
واحد درسـ ــی در مقاطع مختلف تحصیلی
میداننـ ــد و این مسـ ــأله نشـ ــان میدهد که
تعییـ ــن سـ ــاختار مبحـ ــث مذکور از سـ ــنین
کودکـ ــی تا چـ ــه انـ ــدازه میتواند بـ ــرای یک
جامعه اهمیت داشته باشد.

«انجمن جهانی روزنامهها و نشـــریات خبری» (WAN-
کـــــوتاه  )IFRAفهرستی را مشخص کرده است که نشان میدهد
با رسانه مردم کـــدام یک از کشـــورهای جهـــان روزنامـــ ه خوانتر
هستند .بر اســـاس گزارش این مرکز در سال  2018میالدی هند با تیراژ روزانه
 330میلیون نسخه روزنامه بیشـــترین تعداد روزنامه خوانها در جهان را به
خود اختصاص داد.
در ســـال  2015میالدی نیز کشـــور چین با  93.5میلیون نســـخه روزانه عنوان
نخست فهرست کشورهای جهان با بیشترین تیراژ روزنامه را از آن خود کرده
بود و رتبههای بعدی به ترتیب به کشورهای زیر اختصاص داشت:
هنـــد با  78.8میلیون نســـخه ،ژاپن بـــا  70.4میلیون نســـخه ،امریکا با 48.3
میلیون نســـخه و آلمان با  22.1میلیون نســـخه .بر اســـاس گـــزارش این مرکز
مشـــخص شـــد حدود  75مورد از  100روزنامه بزرگ جهان بـــا باالترین تیراژ
چـــاپ در آســـیا توزیع میشـــود و البتـــه جالب اســـت بدانیـــد  70درصد این
روزنامهها در کشور ژاپن چاپ میشود.
روزنامههای ژاپنی «یومیوری شـــیمبون»« ،آســـاهی شـــیمبون» و «ماینیچی
شیمبون» همچنان پرتیراژترین روزنامههای جهان هستند« .تایمز آو ایندیا»
نیز بزرگترین روزنامه انگلیســـی زبان در جهان محسوب میشود و «ریفرنس
نیوز» هم پرتیراژترین روزنامه در کشور چین است.
بر اســـاس اطالعات منـــدرج در کتـــاب رکوردهـــای جهانی گینـــس ،روزنامه
«کومسومولسکایا پراودا» وابسته به اتحاد جماهیر شوروی سال  1990میالدی
بـــا تیراژ  21.5میلیون نســـخه پرتیراژترین روزنامه تاریخ بوده اســـت و در این
میان هفتهنامه «ارگومنتیای فکتی» وابسته به شوروی که سال  1991میالدی
با تیراژ  33.5میلیون نسخه چاپ شد ،عنوان پرتیراژترین هفتهنامه جهان را
از آن خود کرده است.
در کانـــادا محبوبتریـــن روزنامه بهنـــام «تورنتو اســـتار» با تیـــراژ روزانه 436
هزار نسخه چاپ میشـــود ،در بلژیک محبوبترین روزنامه موسوم به «هِت
لیتســـت نیوز» تیراژ  317هزار نســـخهای دارد ،در ترکیه محبوبترین روزنامه
با نام «حریت» و با تیراژ  340هزار نســـخه چاپ میشود و در منطقه بریتانیا
«سان» با تیراژ  1.67میلیون نسخه محبوبترین روزنامه نام گرفته است.

