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گزارش ویژه

برگ�زاری نشس�ت «مخاطبشناس�ی ی�ک نام�ه»
پیرام�ون نام�ه مقام معظم رهب�ری ب�ه جوان�ان غرب�ی

نشس�ت «مخاطبشناس�ی ی�ک نام�ه» پیرام�ون «نام�ه مق�ام معظ�م
رهب�ری ب�ه جوان�ان غربی» در روز یکش�نبه س�وم اس�فندماه س�ال جاری
ب�ا س�خنرانی دکت�ر ف�ؤاد ای�زدی ،عضو هیئ�ت علم�ی دانش�کده مطالعات
جه�ان دانش�گاه ته�ران ،و ب�ا حض�ور مدی�ران و پژوهش�گران ،در س�الن
جلس�ات مرک�ز پژوه�ش و س�نجش اف�کار صداوس�یما برگ�زار ش�د.

مـــاهنــــامــه
خبري ّ -
اطالع رسانی
پيــام پــژوهـش
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در این نشس��ت دکتر ایزدی با اش��اره به نامه هوش��مندانه مقام معظم رهبری نکات زیر را مورد توجه قرارداد :اول اینکه
مخاطبان نامه عموم جوانان اروپایی و آمریکایی هس��تند ،یعنی عموم جوانان غربی که نوع ًا سکوالر هستند و عالقهای به
ش��رکت در مجامع مذهبی ندارند ،از س��وی یک مرجع دینی مورد خطاب واقع شدهاند .مطلب دیگر آنکه انتشار این نامه را
میتوان به نمودی از دیپلماسی عمومی جهان اسالم اطالق کرد.
این استاد دانشگاه افزود :از آنجایی که آینده اروپا در دست جوانان است ،لذا نحوه شکلگیری تفکر آنها درباره مسلمانها
و به طور کلی جهان اس�لام از دغدغههای مهم به ش��مار میآید .با توجه به اینکه جوانان ،موقعیت و ش��رایط بهتری در
حقپذیری و درک واقعیات دارند ،مخاطب اصلی رهبر انقالب قرار گرفتند .ازس��وی دیگر ،خطری که برای این قشر وجود
دارد ،این است که آنها بعد از فروپاشی شوروی و حوادث  11سپتامبر  2001رشد کردهاند و تمرکز غرب علیه اسالم در این
 2مقطع زمانی ،شتاب بیشتری گرفته است ،این وظیفه رهبران جهان اسالم است تا ذهن این افراد را نسبت به ماهیت دین
اسالم روشن سازند.
وی همچنین به راهکارهایی چون ش��ناخت مخاطبان جوان غربی ،ش��ناخت دغدغهها و سؤالها و نیازهای آنها اشاره و
پیشنهاد کرد برای پاسخ به سؤاالت و دغدغههای مخاطبان هدف باید به صورت غیردولتی وارد عمل شد و با شناسایی یا
ایجاد شبکههایی از افراد ،پیام اسالم را به جوانان غربی رساند .همچنین تشکیل بانک اطالعاتی از ایمیلهای ارسالی جوانان
غربی به شبکههای  pressTVو سحر یکی دیگر از راهکارهایی است که در کوتاه مدت و با هزینه کمتر میتواند ما را به
نتیجه نزدیک سازد .بدین منظور میتوان با شناسایی صحیح مخاطبان ایرانی مقیم خارج از کشور و سایر افراد طرفدار دین
اسالم یک شبکه بومی برای ارسال پیامهای مورد نظر ایجاد کرد .این نشست با پرسش و پاسخ پایان یافت.

