تلویزیون ماهواره ای مسیحی
=برای مسیحیان خاور میانه و شمال افریقا

شهادت مسیحی
در
دنیایی مملو از
مذاهب گوناگون
گزارش ویژه در صفحات ۶-۱۳

آزادی مذهب در دنیایی مملو از
مذاهب گوناگون
همانگونه که دنیا در وحشت حضور خشون تآمیز
گروه اسالمی داعش؛ حمالت اخیر در اروپا و
گردن زدن وحشتناک گروگانهای غربی بسر
م یبرد؛ مسیحیان قبطی و دیگران باید از خود
بپرسیم  :عکس العمل یک پیرو مسیح برای
  پاسخ به چنین خشونتی که به نام دین و مذهب
اجنام می شود؛ چیست؟ به عنوان یک  تلویزیون
ماهوارهای مسیحی پیشرو در منطقه؛ این
مسائل اهمیت ویژهای برای ست ۷دارا م یباشند .د
در اواخر ماه مارس؛ بیش از دویست همکار ست سون؛ اعضای هیئت
مدیره و کارکنان شبکه برای گردهمایی سال  ۲۰۱۵در کشور ترکیه دیدار
خواهند داشت .عنوان گردهمایی امسال «شاهدان مسیح در دنیایی
مملو از مذاهب» می باشد .دراین گردهمایی ما به بحث پیرامون چنین
مواردی خواهیم پرداخت؛ اگرچه این برای اولین بار نیست! د
  قبل از آغاز به کار تلویزیون ماهواره ای ست ۷در حدود  ۲۰سال گذشته؛
برای اولین بار متوجه موقعیت منحصر به فردی در تاریخ شدیم .اکنون
ما  امکان پخش برنامه های تلویزیونی ماهواره ای را بدون سانسورهای
معمول در رسانه های جمعی داریم .و هر روزه این برنامه ها در میلیون
ها خانه در سراسر خاور میانه و آفریقا پخش م یشوند .د
اما آیا این بدان معنی می باشد که ما باید از چنین آزادی برای حمله
به ایمان دیگران استفاده کنیم؟ از همان ابتدا ،شهرت ست ۷در این
بود که نه تنها چنین استراتژی تهاجمی ،حتریک واکنشهای جدید
و ناخواسته ای را بر روی “هدف آسان” جامعه مسیحی در خاور میانه
ً
کامال بی نتیجه می باشد.د
دامن می زند؛ بلکه عملی
قدرت تغییر دهندگی تلویزیون در توانایی آن برای بنای ارتباطاتی دراز
مدت با مخاطبین خود نهفته است .ورود به درون خان ههایی  بسته
در کشورهایی بسته تر بسی سخت است .اما ما هر روزه دعوت داریم
که مژده خوش اجنیل را به درون این خان هها ببریم .حمله به اعتقادات
اشخاص دیگر؛ همانگونه که در مطبوعات اروپا شاهدیم؛ به آسانی
باعث رجنش مردم گردیده  و مطمئنًا باعث آن می شوند که آنها هرگز
دیگر به آن متاشای آن شبکه باز نگردند.پ
ما امروزه پی برده ایم که بزرگترین و مهمترین پاسخگو به مخاطبان  
در کشورهایی هستیم که تقریبًا در آنها هیچ کلیسایی یافت منی
گردد.چرا؟ به این علت که ما به آنها امید و خبر خوش اجنیل را ارائه
م یدهیم… و آنها را با پیام هایی که توهین و حتقیر به باورهای مقدس
نسل اندر نسلشان است از خود دور منی گردانیم .د

دکتر ترنس اسکات

مدیر عامل و مؤسس ست ۷
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کودک ده ساله ای که
داعش را م یبخشد...د

«آقای دانش» مجری برنامه معروف «چرا اینگونه است؟» در
“ست ۷کودکان” اخیرًا از شمال عراق به قصد مصاحبه با کودکان
پناهندهای که از ترس داعش گریختهاند ،دیدار کرد.هنگامی که او
در آجنا بود ،با دختر ده سالهای به نام مریم مالقات و مصاحبه کرد.
تا کنون پیام قدرمتند مریم از طریق رسانههای اجتماعی به بیش از یک
میلیون نفر رسیده است .د
مریم زمانی که مجبور به فرار از قراکوش
شد؛ چیزهای با ارزش بسیاری از جمله
خانه؛ مدرسه و دوستانش را ترک کرد.
وی با وجود از دست دادن چیزهای
بسیار و فراری بسیار دخلراش از وطن،
آهنگی بسیار زیبا در مورد شادی عظیمی
که نشأتگرفته از ایمانش به مسیح بود
برای بینندگان سرائید .او در حالی که
کیلومترها دور از خانه و در اردوگاه
پناهندگان نشسته بود؛ لبخندی زد و
از عشقش به خدا سرودی خواند.د
خداوند داعش را نیز دوست دارد

این یک مثال زیبا و فوقالعاده از ایمان کودکانه
و بخشش بود .اگر چه او درک منیکند که چرا
داعش مسیحیان را آزار و اذیت میکند“ .من
فقط غمگینم از اینکه آنها ما را از خانههایمان
آواره کردند” .چرا آنها اینچنین کردند؟
مریم میگوید :خدا داعش را دوست دارد.
او آنها را بخشیده است و از خدا درخواست
میکند تا خدا نیز آنها را ببخشد.شش دقیقه
برنامه ویدئویی با مریم ،در فیسبوک و در
طی  ۴۲ساعت ،بیش از یک میلیون مرتبه
به اشتراک گذاشته شد .تا اکنون این ویدیو
بیش از دویست هزار بار متاشا شده است .د

با مریم دوباره متاس گرفته شد

چند روز بعد ،در  ۲۷فوریه برنامه «چرا
اینگونه است؟» یک قسمت جدید را با
عنوان «آشتی» معرفی کرد« .آقای دانش»
در مورد ویدیو مریم صحبت کرد و توضیح
داد که چگونه این ویدیو باعث تشویق مردم
شده تا همه دور هم جمع شده و دعا کنند.
سپس مریم به این برنامه زنده دعوت شد تا با
«آقای دانش» صحبت کند .او از مریم برای به
اشتراک گذاشنت آنچه در قلبش بود ،تشکر کرد
و مریم سرود دیگری برای مخاطبانش خواند .د

مرمت روابط گسسته

«آقای دانش» با بینندگان در مورد
لزوم مرمت روابط گسستهشان با دیگران
حتی وقتی شخص مقابل در اشتباه باشد،
صحبت کرد .آیه راهنما برای این قسمت متی
 ۵آیات  ۲۴-۲۳بود که میفرماید« :پس
اگر هدیه خود را به قربانگاه ببری و در آجنا
به خاطر بیاوری که برادرت از تو شکایتی
دارد ،هدیه خود را جلوی قربانگاه بگذار و
اول برو با برادر خود آشتی کن و آنگاه برگرد
و هدیه خویش را تقدیم کن ».ترجمه مژده

به مانند خدا انسانها را دوست بداریم

«آقای دانش» کودکان را تشویق کرد تا
در عذر خواهی کردن کاهلی نکنند بلکه بیاد
داشته باشند که ما باید دیگران را هم چنانکه
که مسیح آنها را دوست دارد ،دوست بداریم.
او به آنها گفت که آنها نور و منک جهان هستند
و «اگر ما منیدانیم که چطور باید بخشید،
میتوانیم به صلیب مسیح نگاه کنیم».
دعا کنیم تا خداوند صلح و آشتی را در
زندگیهای نسلهای بعد در خاورمیانه و
شمال آفریقا احیا کند .از طریق لینک
زیر میتوانید این ویدئو را متاشا کنید:
www.facebook.com/SAT7Network

ما باید انسانها را همانطور
که مسیح آنها را دوست
دارد ،دوست بداریم .د

آقای دانش(در عقب) از برنامه «چرا
اینگونه است» ،مریم ( در مست
چپ وسط) و خانواده اش که بخاطر
داعش گریخته اند.
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رشد با ست۷

برنامه بسیار مشهور «از من به تو» به انتهای
خود رسید .در این فصل بهار بینندگانوفادار
آن با اشتیاق شدید منتظر پخش برنامه جدیدی
به نام «با هم رشد کردیم»هستند که با مجریان
همان اصلی اجرا میگردد .برنامه «با هم رشد
کردیم»همانند برنامۀ «از من به تو» برنامهای

است زنده ،دارای فصول گوناگون که ویژۀ
جوانان تولید خواهد شد ،اما دکور و محتویات
تازهای خواهد داشت .سه مجری اهل سوریه
به نامهای جیمی ،جویس ،و راواد به همراهی
نور و تامار ضمن اینکه دارند با مخاطبین خود
رشد میکنند ،کماکان شاهدین کار مسیح
خواهند بود .جرج مکین ،مدیر برنامهریزی
ست ۷عربی میگوید« :آنها دارای ارتباطی
ویژه با بینندگان برنامهشان هستند .هر زمان
که برنامۀ آنها پخش میشود بینندگان زیادی
متاس میگیرند تا موضوعاتی را مطرح کنند ،با
یکدیگر دعا کنند و یا با هم سرود بخوانند».
برنامۀ جدید موضوعات جنجال برانگیزی را
مورد بررسی قرار خواهد داد ،با
مسیحیانی که به موفقیتهای چشمگیری
در جامعه دست یافتهاند مصاحبه خواهد
کرد ،و در مورد پیامی که در ورای برنامههای
تلویزیونی ارائه میشود ،و نیز موضوعات
فراوان دیگری گفتگو خواهند کرد.د
تیم بسیار معروف برنامۀ «از من به تو»د
مجریان برنامۀ «با هم رشد کردیم» نیز خواهند بود.د

برنامه عید قیام از استودیوی نوبنیاد لبنان
این روزها استودیوی جدید ست ۷در لبنان
در حال تهیه برنامه جدیدی برای عید رستاخیز
هستند حتت عنوان «اگر بخاطر صلیب
نبود »...پیش از این در آجنا ضبط شده.د
این برنامه توسط ایمان کفرونی ،خواننده
سرشناس و کشیش کلیسای ناصری در سد
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البوشریه واقع در بیروت نوشته و اجرا شده
است .هر قسمت این برنامۀ ویژۀ عید قیام
شامل دعا و سرودهای پرستشی است که همراه
با گروه ُکر با هم ترکیب شده است .همچنین
برخی از قسمت ها شامل مصاحبهای با یک
مهمان ویژه به نام «از من راجع به مسیح بپرس»

است .نیروی کار خالق و آزادی مذهبی لبنان،
آن را به مرکز تولید مهمی برای ست ۷تبدیل
کرده و در پی بیش از  ۱۵سال رشد در این
کشور ،این مجتمع استودیویی هدفمند نشانهای
از آغاز یک عصر جدید در خدمت است.د

اخبار برنامهها

ب رنامۀ زندۀ تازه ب رای افغانها

راز زندگی  ،که توسط کشیش پاستور شعیب عبادی و
همسرش  ،مریم میزبانی میشود.د

برای بینندگان افغان ست۷پارس
خیلی خطرناک است که با شبکه ما متاس
بگیرند .بینندگان ما ممکن است صرفًا
بخاطر پیروی از عیسی مسیح زندانی
شوند و حتی جانشان به خطر بیافتد ،با
این وجود تعداد زیادی از بینندگان با ما
متاس میگیرند تا شهادتشان را با دیگران
در میان بگذارند.د کشیش منصور
خواجهپور مدیر ست۷پارس میگوید:
»این روزها مسیحیت در افغانستان رشد
چشمگیری دارد و همگام با آن نیاز به
ارتباط با بینندگان و ارائه خدمات به
آنان نیز با سرعت بیشتری در حال رشد
است ».د در میان برنامههای بسیار

برنامه «پلها» در مصر خبر ساز م یشود

این روزها برنامه «پلها» که جزء
برنامههای تولید شده در ست ۷مصر است
خیلی خبر ساز شده است .این برنامه که
صحنه های بسیار نادری از عراق را پخش
میکند در صدد پوشش دادن موضوعاتی
همانند ایدز و همجنسگرایی است.
جرجمکین ،مدیر برنامه ریزی و
شریفوهبا که تهیه کننده اجرایی این برنامه
است توجه بینندگان زیادی را به خود جلب
کرده و همچنین توجه سایر مطبوعات را
به خود معطوف داشتهاست چرا که هدف
این برنامه بنای پل ارتباطی بر اساس درک
در ماه فوریه برنامه «پلها» با دکوری تازه و صفحه منایش
بسیار بزرگی برای منایش ویدئوها و میهمانان خارج از
استودیو آغاز شد.

و فهم در جوامع مختلف منطقه است.
اخیرًا بسام ماهر و گروه فیلمبرداری وی در
سفری به شمال عراق اقدام به تهیه گزارشی
منودهاند که در خالل آن با آوارگانی که توسط
نیروهای داعش از منازلشان بیرون رانده شدهاند
مصاحبه کردهاند .سازمانهای خبرگزاری ویتو
و وطنی (وطنم) در این گزارش از برنامه «پلها»
گزارش مفصلی تهیه کردهاند .همچنین
روزنامه الفجر (بامداد) مقالهای در مورد یکی
از برنامههای «پلها» به چاپ رسانیده است.
در آن برنامه دیدگاههای پزشکی و روانشناختی
در مورد ایدز و همجنسگرایی مطرح شده بود.
در ماه فوریه برنامه «پلها» با دکوری تازه و
صفحه منایش بسیار بزرگی برای منایش ویدئوها
و میهمانان خارج از استودیو آغاز شد.

مشهور ست۷پارس برای افغانها ،آن
سری از برنامه های دری که مترکزشان بر
روی موضوعات روزمره است طرفداران
بیشتری دارد چراکه زندگی متام
افغانها را حتت شعاع قرار میدهند.
برنامه «راز زندگی» که در کانادا
تهیه می شود و کشیش شعیب عبادی
و همسرشان خواهر مریم مجریان آن
هستند ،از ماه فوریه بصورت زنده
از شبکه ست۷پارس پخش میشود.
مترکز این برنامه بر موضوعات مهمی
همچون نقش زن در جامعه ،روابط
خانواده ،و مشکل اعتیاد میباشد.

احتیاج شدیدی به مسکن داشتم«.
عکسی از عیسی مسیح داشتم که
یک دوست ارمنی آنرا به من داده
بود .با نگاه کردن به آن شروع به دعا
کردن منودم .از او خواستم که برایم
مسکنی مهیا کند .روز بعد شخصی را
مالقات کردم که به من پیشنهاد داد
شراکتی منزلی را اجاره کنیم .من
شکرگزار عیسی مسیح هستم که من را
کمک کرد .من هنوز آن عکس عیسی
مسیح را در اتاقم دارم و میدامن که
هنوز هم عیسی مسیح معجزه میکند.
امیدوارم که روزی در ایران بتوامن به
همه بگویم که من مسیحی هستم».
مردی از ایران

«من این برنامه را دوست دارم زیرا
عیسی مسیح را به من میشناساند
و مرا وادار به یادگیری کالم خدا
میسازد .من میخواهم او وارد قلب،
ذهن و خون من بشود .خواهش من
اینست که کتابهایی برایم بفرستید تا
بیشتر راجع به عیسی مسیح بدامن».

دختر بچهای مصری که یکی از مخاطبین برنامه
«داستان شب» است .د
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شاهد

بودن در جهانی گسسته

آیا ما شاهدین وقوع یک جنگ جهانی دیگر هستیم؟ این پرسشی
است که جورج مکین ،مدیر برنامهریزی ست۷عربی میپرسد.د
ما در دوران بسیار حساسی از تاریخ
زندگی میکنیم .نسلهای آتی به این
روزهای ما خواهند نگریست و وقایع این
روزها را بیان خواهند کرد که کلیساها
از ایمانداران بومی ختلیه شده ،ترس و
ناعدالتی ضعیفان و نیازمندان را نابود
منوده ،و دنیا در تضاد بین دو واقعیت
گیر افتاده است :آنچه باید واقع شود و
آنچه که عم ًال در حال حتققیافنت است .د
شکافی بین غرب و شرق

چنین به نظر میرسد که دنیای امروز به
دو دسته تقسیم شده و به ظاهر خاورمیانه
خط جداکنندهی «غرب مسیحی» و
«شرق اسالمی» است .آیا این جدایی
سرنوشتی است که در انتظار ماست؟
آیا براستی باید در انتظار این تضادهای
فرهنگی و احتما ًال شاهد یک جنگ
؟ اگرچه هیاهوی
جهانی دیگر باشیم 

تبلیغاتی رسانههای دور و بر ،و همچنین
صداهای تأثیرگذار در منطقه معتقد
هستند که آینده خاورمیانه اینچنین رقم
خورده است ،با این وجود در ست۷
این وقایع را به گونهای دیگر میبینیم!
میلیونها مسیحی
بعنوان مسیحیان خاورمیانهای که در این
قسمت از جهان بین دو دنیای متضاد
قرار گرفتهایم ،بخوبی میدانیم که
در این منطقه از دنیا میلیونها مسیحی
زندگی میکنند که کماکان شاهدین
عیسی مسیح خواهند بود .همچنین
میدانیم میلیونها نفر دیگر نیز در منطقه
هستند که مانند اکثر بینندگان ست ۷با
قربانیان جنگ و تروریزم ابراز همدردی
میکنند و اشتیاق شدید دارند که در
مورد ایمان مسیحی ما بیشتر بیاموزند.

زیبایی تنوع

چند روز پیش ،ست ۷مصاحبهای را پخش
کرد که با یک کودک مسیحی به نام مریم ساکن
شهر اربیل در عراق اجنام داده است .در آن
مصاحبه مریم در مورد امید به آیندهای بهتر و
بخشش آنانی که او را از خانه و کاشانهاش آواره
کردهاند ،صحبت کرد .این مصاحبه از طریق
فیسبوک در مدتی کمتر از  ۴۸ساعت بدست
بیش از یک میلیون نفر رسید ،که بیشترشان
غیر مسیحی هستند و با مریم ابراز همدردی و
از او حمایت کردهاند .تقسیم دنیا به سپید و
سیاه خیلی ساده است ،اما بعنوان کسانی که
در خاورمیانه زندگی میکنیم ترجیح میدهیم
از زیبایی تنوع ّ
لذت ببریم ،و این دقیقًا همان
چیزی است که متعصبین میخواهند آنرا از بین
ببرند .ما بخوبی میدانیم که هیچ چیز مؤثرتر
از آن نیست که اجازه دهیم میلیونها ایماندار
مسیحی با مهربانی و روح تواضع شهادت
ایمانشان را با دیگران در میان بگذارند.

درستکاری در شرایط سخت

تقسیم دنیا به سیاه
و سفید آسان است؛
اما  ...انتخاب ما
برگزاری جشن تنوع
آن است.
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در شرایطی که بسیاری ندای جنگ سر
میدهند ،و یا از طریق مناظرههایی
جنجالآفرین دیگران را برای وقوع جنگی
دیگر مهیا میکنند ،ست ۷کماکان حقیقت را
با اعتماد و ندایی آرام بشارت میدهد .وقتی
صحبت از اعالم خبرخوش و محکوم کردن
شرارت بدون سازش باشد بهترین منونهای که
داریم پولس رسول است که در متام شرایط
با روحی مالیم و آرام رفتار میکرد (تیطس
۱ : ۳تا ۲و کارهای رسوالن  ۲۲ :۱۷تا .)۳۱د
ما در دوران بسیار حساسی از تاریخ زندگی
میکنیم .آیندگان سخنان و اعمال ما را به یاد
خواهند داشت .دعای من برای کلیسا ،برای
ایمانداران و برای ست ۷اینست که حکمت
داشته باشیم تا بدانیم که سخن درست در
شرایط دشوار چیست ،با شجاعت و جسارت
آنرا بیان کنیم و مطابق آن زندگی مناییم.د

موضوعات «ممنوعه» برای بحث
نام برنامه ای که عماد دبور برای ست ۷عربی تولید میکند «ممنوعه» است .خود
وی می گوید که هدف برنامه او این نیست که دیگران را طرد کند بلکه میخواهد
آنان را دعوت به همصحبتی در مورد موضوعاتی بکند که دیگران آن موضوعات
را ممنوع قلمداد میکنند.
پذیرش تنوع
دکتر دبور در زمینه دینی دیگری بزرگ
شده و سپس مسیحیت را برگزیده
است .وی شخصًا با بحرانهایی
که چنین تصمیمی به همراه
میآورد به خوبی آشناست ،با
این وجود میگوید که همین
موضوع به او در بیان موضوعات
سخت کمک کرده است« .به
وسیله پذیرش تنوع است که
ست ۷محبت را به منایش می
گذارد .ست ۷از طریق برنامههای
گوناگون تعلیمی ،پخش جلسات
کلیسایی ،سرودهای عالی پرستشی،
برنامه های ویژه کودکان ،زندگی و تعلیم
عیسی به روشی بسیار ساده و گاهی
نیز بسیار پیچیده اعالم می کند».
اگرچه بعضی موضوعات طبیعتًا جنجال برانگیز هستند،
با این وجود برنامه «ممنوعه» با اجرای دکتر دبور بصورت
گسترده ای در خاورمیانه و شمال افریقا مشاهده میشود.

ما در مورد میهمانان برنامه صحبت
میکنیم .چه مسیحی و چه غیر مسیحی،
گفتگوی ما در مورد کار و زندگی آنان
است .من به افراد بعنوان کسانی که
چهره خدا را منایان میکنند مینگرم
نه اینکه آیا مسیحی هستند یا نه».
عماد دبور در مورد فلسفه و تفکری
که پشت برنامه «ممنوعه» است توضیح
میدهد .وی میگوید که چگونه این برنامه
در مورد موضوعات حساس اجتماعی
از دیدگاهی روحانی صحبت میکند،
موضوعاتی از قبیل قاچاق انسان،
خشونت جنسی و یا فرزند خواندگی.
علیرغم جنجالی بودن این موضوعات،
و اینکه این برنامه از دیدگاه مسیحیت
موضوعات فوق را مورد بررسی قرار می
دهد ،با این وجود افراد بی شماری در
برنامه «ممنوعه» را
خاورمیانه و شمال افریقا
ٌ
متاشا می کنند .دکتر دبور همچنین اشاره

میکند که علت وجود تنوع موضوعات
این برنامه اینست که مخاطبین ما را افراد
از زمینه های اعتقادی مختلف تشکیل
میدهند مخصوصًا دست کم  ۸۰درصد
بینندگان ما را غیر مسیحیان تشکیل
میدهند .این کار چالشی بس بزرگ
در دنیای چند مذهبی اطراف ماست.
بنای روابط
دکتر دبور میگوید« :در ست ۷ما
پیشگام ایجاد پلهای ارتباطی هستیم،
که بطور آشکارا احترام دیگران را کسب
می کند«  ».من واقعًا باز هستم ،اگر
میهمان برنامه من دوست نداشته باشد
در مورد خدا صحبت کنیم ،از نظر من
هیچ اشکالی وجود ندارد .من تصمیم
ندارم به زور پیام را به کسی برسامن چونکه
پیغام مسیحیت محبت است و میهمانان
برنامه به صورت خدا آفریده شده اند.

برعکس فیلم ها
بیشتر میهمانان دکتر دبور در برنامه
«ممنوعه» را ستارههای سینما و یا
دانشگاهیان مشهور تشکیل میدهند
و این برنامه فرصتی است که بتوان آنها
را به گونهای متفاوت دید و شناخت.
«من به مسیحیان عرب زبان که فرصت
دیدن این افراد برجسته را در تلویزیونهای
مسیحی ندارند این فرصت را میدهم
که آنها را دیده و با آنها صحبت کنند».
دکتر دبور می گوید« :بدون توجه
به موضوع و یا شخصی که در برنامه
مطرح میشود ،در این بخش از دنیا که
بیان برخی موضوعات با توجه به حضور
ادیان متفاوت در آن مشکل است،
موفقیت این برنامه در بیان آن موضوعات
بر اساس پایههایی است که سازمان
ست ۷بر روی آنها بنا شده است.
محبت
«اجنیل را با سادگی ،آشکارا و با ّ
محبت منایید .به
اعالم کنید .دیگران را
ّ
زبان خودشان با آنها صحبت کنید .با
محبت الهی با آنها صحبت کنید.
زبان
ّ
بدون اینکه به اعتقادات دیگران حمله
کنید بر اساس این پیغام زندگی کنید و
آن را با دیگران در میان بگذارید .این کاری
است که ما در ست ۷اجنام میدهیم».
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تف ریح ،خنده و
یادگیری

برای هر کودکی بدون توجه به اینکه در چه مکانی زندگی میکند ،دنیا میتواند مکانی بسیار گیجکننده
باشد .همچنین برای بسیاری از بینندگان ست۷کودکان ،دنیای چند مذهبی اطراف آنها نیز بسیار
چالش برانگیز است .از برخی از مجریان برنامههای ست۷کودکان پرسیدیم که چگونه میتوانند بین
وقایع مندرج در اناجیل و بیان تلویزیونی آنها تعادل ایجاد کنند و همزمان با کودکانی که از زمینههای
گوناگون میآیند ارتباط برقرار کنند .برای یافنت پاسخمان سه پرسش از این افراد پرسیدیم:
چگونه میتوانید برنامههایی تهیه
کنید که برای متام مخاطبین ،حتی غیر
مسیحیان پیغام داشته باشد؟

۱

۲

با توجه به ا ینکه بسیا ر ی ا ز
مخا طبین د ر د نیایی با چند ین
مذهب زند گی میکنند چگونه
به کو د کان مسیحی میآمو زید که
شهادت مسیحی خودشان را بدون
اینکه دیگران را که حتت فشار قرار
دهند در میان بگذارند؟

اصام ناجی

مریان آوارجی

مجری برنامه «آقای دانش»

۱

محبت نیاز دارند و
همه به ّ
هسته مرکزی پیغام منجی ما را
محبت تشکیل می دهد .چیزهایی
ّ
زیادی هستند که ما را از هم جدا می کنند،
محبت راستین و پذیرش همدیگر یگانه پیغامی است که همگان
اما ّ
آنرا می پذیرند و عمیقًا به آن نیاز دارند.

۲

من «حتت فشار» بودن را یک برکت می دامن .بهترین روغن زیتون
زمانی بدست می آید که میوه زیتون حتت فشار زیادی قرار گیرد.
هیچ بذری مثر منیآورد مگر آنکه ابتدا زیر خاک مدفون شود .وظیفه
ما اینست که مخاطبین خود را و زندگی روزمره آنها را اینگونه بشناسیم
که زندگیهای ما باید ابزاری باشند برای شهادت دادن در مورد جتلی
فیض خدا بر روی زمین ،حتی اگر این کار بسیار مشکل باشد.

۳

تا اینکه همانند مسیح باشیم ،و اجازه دهیم نور مسیح که
در ماست به متام کسانی که اطراف ما هستند بتابد .اگر
بزرگساالن بتوانند همانند خردساالن ببینند ،دنیای بهتری خواهیم
داشت.
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مهمتر ین پیامی که دو ست
دارید با بینندگان خردسال
برنامههای خود در میان
بگذا رید چیست؟

۳

مجری برنامه «با هم بخوانیم»

محبت خدا و متام ارزشهای نیکو که
اینکه مترکزمان را بر روی ّ
کتابمقدّ س به ما تعلیم میدهد بگذاریم و این تعالیم را از طریق
سرودها ،کلیپها ،داستانها و بازیها بیان کنیم و همزمان جتربیات
شخصیمان را نیز با دیگران در میان بگذاریم.

۱
۲

من بیشتر به بچه ها تعلیم میدهم که با زندگیهایشان شهادت
بدهند .هر یک از آنها باید کتابمقدّ سی زنده باشد .برای اینکه
محبت خدا (که او را میپرستیم) را نشان دهیم فقط
به دیگران ّ
کافیست توجه آنها را جلب کنیم و در آنها
این اشتیاق را ایجاد کنیم که در پی
یافنت علت تفاوت ما باشند.

۳

متام کتابمقدّ س
میتواند در یک کلمه
محبت .به
خالصه شودّ :
نظر من تنها تفاوت اساسی
بین ما و کسانی که خدا را
محبت الهی
منیشناسند ّ
است.

مینا آونی

املنیر
آندریا ّ

تولید کننده برنامه «مدرسه من»

مجری برنامه «همراه با عیسی»

۱

ما برنامههایمان را برای
همگان تهیه میکنیم و در
تهیه آنها از صدا و سیما به
گونهای استفاده میکنیم که
نتیجه آن بدرد همگان بخورد.
من فکر میکنم هنرهایی همچون
موسیقی و رقص و آواز زبان مشترکی
دارند که همه بینندگان آنرا میفهمند.

۲

ما به بچهها میآموزیم که نه با قدرت و
حکمت خودشان بلکه بر اساس آنچه که کتابمقدّ س تعلیم
میدهد یعنی « ...به کمک روح خدا (زکریا  »)۶ : ۴عمل کنند.
ما به آنها میآموزیم که شایسته است که در جامعه به خداوند شهادت
دهند ،اما ابتدا بایستی قدرت شاهد بودن را از روحالقدس دریافت
کنند .روحالقدس متام شرایط را به نیکویی میداند ،و او میداند
که چگونه به شما بیاموزد که در شرایط شما بهترین روش برای شاهد
مسیح بودن چیست .یکی از این راهها میتواند نه از طریق سخنان
بلکه اعمال مسیحی ما باشد.

من دوست دارم بچهها بدانند که عیسی مسیح آنقدر آنها را دوست ۳

داشت که جان خود را بخاطر آنها فدا کرد تا به هر یک از آنها
زندگی جاودان عطا کند ،و آنها باید منتظر بازگشت سریعالوقوع
عیسی مسیح باشند.

حد فاصل بین برنامه های سرگرم
محبت
کننده تلویزیونی که شاهدی بر
ّ
خدا باشند و احترام به تفاوتها در جامعهای
چند مذهب بسیار ناچیز است و تولید
کنندگان برنامههای ست۷کودکان دائمًا
باید بر روی این نوار باریک گام بردارند.
چالشی که تولید کنندگان ست۷کودکان
دائمًا با آن روبرو هستند اینست که بتوانند در
دنیایی که تنوع عقاید و مذاهب در آن وجود
دارد برنامههایی تولید کنند که توجه کودکان را
به خود جلب مناید و همچنین به آنها کمک کند
محبت خدا بیاموزند .اما تولید
تا بیشتر در مورد
ّ
کنندگان ست۷کودکان معتقدند که مسائل
و مشکالتی که کودکان مسیحی با آنها مواجه
هستند تفاوتی با مشکالت سایر کودکان ندارد.
بنابراین محتویات برنامههای ما تا زمانی که به
دیدگاههای دیگران نیز احترام بگذارد میتواند
مخاطبین غیر مسیحی نیز داشته باشد.

۱

عیسی برای همه است .به همین
دلیل است که ما ضمن احترام
فراوان برای بینندگان ،همچنین در
مورد ارزشها و اخالقیات مسیحی سخن
میگوییم .ما هرگز به سایر ادیان حمله منیکنیم
هیچوقت هم صحنههای خشونترا نشان منیدهیم بلکه به دیگران
احترام میگذاریم و به صدای مسیحیان و نیز غیر مسیحیان یکسان
گوش میدهیم.

۲

بهترین راه اینست که بینندگان را با کالم خدا و دعا مجهز کنیم و
اجازه دهیم تا روحالقدس هر یک از آنها را در راهی که میروند
رهبری کند .چیزی که ست۷کودکان را از شبکههای دنیوی متفاوت
میسازد اینست که ما پیگیر نیازهای روحانی مخاطبین خود هستیم.
در خالل برنامههای زنده ،ما به هر کودکی که با ما متاس بگیرد اجازه
میدهیم در مورد هر چه که دلش میخواهد صحبت کند.
محبت است و اینکه
من دوست دارم که بینندگان بدانند که خدا ّ
هر یک از آنها برای خداوند مهم است .او آنها را به نام میشناسد
و فارغ از اینکه اسم آنان چیست ،خدا مراقب آنهاست و حتی اگر
زندگی برای آنها همانند تونل تاریکی است در آجنا هم امید وجود
دارد .اص ًال مهم نیست که از چه زمینهای یا کشوری میآیند ،در هر
صورت باید بدانند که تنها نیستند.

۳

احت رام به تنوع

اصل محتواست
یکی از تولید کنندگان میگوید« :وقتی
صحبت از برنامههای کودکان است،
یاد جمله معروفی میافتم که میگوید:
اصل محتواست ».وی همچنین ادامه
میدهد« :خوب پس پیام ما در برنامههای
ست۷کودکان چیست؟ چه ایدهای را
به بینندگان منتقل میکنیم و چگونه
این کار اجنام میپذیرد؟ چگونه به این
تنوع مذاهب اشاره میشود و چگونه
به آن احترام میگذاریم؟» ما عمدًا در
برنامههای خود پیرامون تنوع ،احترام به
دیگران ،جفا ،نوع برخورد ما در سختیها،
دوستی ،و به ویژه دوستی با کسانی که با
ما متفاوت هستند صحبت میکنیم».

از آنها انتظار جتزیه و حتلیل منیتوان داشت

یکی از تولید کنندگان ست۷کودکان
میگوید که با دقت به این موضوع توجه
میکنیم که مخاطبین ما را کودکانی تشکیل
میدهند که زیاد توانایی قضاوت در مورد
محتوای برنامههای تلویزیونی ندارند.
«آنها منیتوانند به تنهایی تصمیم درستی
اختاذ کنند که آیا محتوای یک برنامه و
تعلیم آن برای آنها مناسب است یا خیر».

تعلیم آن برای آنها مناسب است یا
خیر ».آنها منیتوانند مانند یک شخص
بالغ و بزرگسال جتزیه و حتلیل کنند ،لذا
برای آنها ارزش و احترام ویژهای قائلیم».

چگونه میتوان فراگیر بود

ما به بچه ها میآموزیم که چگونه در
هر آنچه که اجنام میدهند مثل سبک
زندگیشان ،در بخشیدن دوستانشان،
با فراگیر بودنشان ،و یا از راه صحیح
مواجهه با قلدری اعم از فیزیکی و یا
احساسی میتوانند شاهد مسیح باشند.
مسیحیت به دیگران احترام میگذارد
و در تالش برای شستشوی مغزی هیچکسی
نیست .حتی اگر من با نظر شما موافق نباشم،
مهم نیست شما بزرگسال باشید یا خردسال،
در هر حالت من به شما بعنوان یک انسان
احترام میگذارم و تالش منیکنم که شما را
دور برامن و یا با حتقیر به شما نگاه کنم.
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رؤیایی که به حقیقت م یپیوندد
تا مار کارا سو ،د بیر ا جر ا یی اجنمن کتاب مقد س
تر کیه و ر ئیس هیئت مدیر ۀ ست ۷ترک میگوید
«ا ین مثل یک معجز ه ا ست و میتوان فهمید که
خدا و ند با ماست و او ما ر ا برکت مید هد .من
بر کاتی که خد او ند به ما د ا د ر ا حس می کنم» .

وقتی تامار کاراسو در مورد ست ۷ترک،
جدیدترین شبکه ست ۷صحبت میکند،
کلماتی مانند “معجزه”“ ،برکت”“ ،غنی”
و “شگفت انگیز” را بکار میبرد .اشتیاق
او هیچ جای شکی در مورد اینکه آیا این
شبکه جدید برای مسیحیان مقیم ترکیه
سودمند است یا نه باقی منیگذارد .تامار
دبیر اجرایی اجنمن کتاب مقدس ترکیه
و رئیس هیئت مدیرۀ ست ۷ترک است،
که صبورانه برای به روی آننت بردن شبکه
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چه یک معجزه باشد یا تنها نتیجه تالشهای بسیار ،برای
خامن تامار کاراسو رئیس هیئت مدیره شبکه ترک ،راه
اندازی ست ۷ترک رؤیایی بود که به حقیقت پیوست.
تالش کرده است .در حالیکه این موضوع
با چالش زیادی روبرو بودهاست ،تامار
میگوید ارزش همه چیز را داشته است.
او میگوید “ این مثل یک معجزه است
و میتوان فهمید که خداوند با ماست
و او ما را برکت می دهد .من برکاتی
که خداوند به ما داد را حس می کنم”
“ این بسیار شگفت انگیز است”.
فرصتی برای تصحیح اطالعات نادرست
تامار میگوید جمعیت مسیحی در

ترکیه از  ۱۰۰سال گذشته بسیار کاهش
یافته و کسانی که هنوز در کشور ماندهاند
برای اینکه به دیگران توضیح دهند چه
کسی هستند و به چه چیزی اعتقاد دارند
با مشکالت زیادی مواجه هستند.
یک قرن پیش ،جمعیت مسیحی یک“
چهارم کل جمعیت را تشکیل می دادند ،ولی
امروزه جمعیت مسیحی کمتر از ۱۰۰,۰۰۰
از  ۷۵میلیون شهروند ترکیه است.

«برای مسیحیان تقویت
زندگی معنویشان و برای
غیر مسیحیان ابزاری برای
یادگیری در مورد زندگی
مسیحی خواهد بود».
مسیحیت توسط غیر مسیحیان به
مردم تعلیم داده شد و بنابراین اطالعات
نادرست زیادی دربارۀ مسیحیت و
اعتقادات مسیحی وجود دارد .در
اجنمن کتاب مقدس ما تالش کرده ایم تا
این را تغییر دهیم ،ولی منابع و ارتباطات
محدودی داریم .هرچند تلویزیون به
مخاطبان بیشتری برای بیان دیدگاهمان
دسترسی دارد و این فرصت بزرگی
برایمان است که به مردم بگوییم “این
چیزی است که به آن اعتقاد داریم”.
تامار میگوید که این مطابق با
با فلسفۀ ست ۷است که به ادیان
دیگر احترام بگذاریم .او میگوید
اولویت شبکۀ جدید اینست که
مسیحیان را قادر سازد تا ایمانشان
را جشن بگیرند و گسترش دهند.
تقسیم پیام اجنیل
تامار میگوید “ست ۷ترک به
ادیان دیگر احترام میگذارد .هدف
تنها رساندن پیام مسیحیت است”.
فرهنگ ها ،فرقه ها و غیر”
ایمانداران دیگر ،نباید ما را به شکل
یک تهدید ببینند .برای مسیحیان،
زندگی روحانیشان را غنی خواهد ساخت
و برای غیر مسیحیان ابزاری فراگیری
دربارۀ زندگی مسیحی خواهد بود”.
این ترکیب کمک به مسیحیان ترک
برای جتلیل و رشد در ایمانشان و در همان
حال تقسیم داستان آنان با بقیه جامعه
است که به تامار دلگرمی میدهد.
او میگوید “ ترکیه در حال تغییر
و پذیرا شدن همگان است و این
خیلی خوب است که ست ۷در زمینۀ
برنامههایش ،تیم ،کارکنان و پشتیبانی
آماده بود“ ”.ما فرصت توضیح ایمامنان
به تک تک ۷۵میلیون نفر را نداریم
ولی با شبکۀ ست ۷ترک این کار بسیار
آسان خواهد بود .این مانند رؤیایی
بود که به حقیقت پیوسته است”.

مخاطبان مشتاق ست ۷ترک
را در بر گرفته اند

ازگه تاالس دو تلفن را نگه داشته و
تالش می کند به هر دو همزمان پاسخ
دهد .او بی وقفه کار میکند تا مطمئن
شود متام متاس ها از مخاطبان مشتاق
ست ۷ترک پاسخ داده می شوند.
با نظر به افزایش تعداد متاس هایی
که ست ۷ترک دریافت می کند ،راه
اندازی اخیر آن موفقیت بزرگی را اثبات
می کند .ازگه می گوید “ در گذشته ما در
حدود  ۱۰متاس در هفته داشتیم ،حاال این
تعداد به  ۱۰۰تا در هفته رسیده ،و همچنین
تعداد بشتری ایمیل دریافت می کنیم”
متاس هاس مخاطبان طیف گسترده
ای از مباحث و موضوعات را پوشش می
دهد ،از جمله آنهایی که در مورد یک
برنامۀ بخصوص در شبکه هستند یا از

«ما از اینکه ست ۷ترک را در
تلویزیون میبینیم بسیار مسرور و
خوشحالیم .شما بر روی ماهواره
هستید و این عالیست».

یک بیننده از انتپ

«من شبکه شما را بر روی آیفومن متاشا
میکنم .من معتقدم شما بهترین شبکه
هستید زیرا میتوامن از برنامههای شما
در مورد خدا یاد بگیرم .خدا را شکر به
خاطر وجودتان».

طرف مردمی که درخواست کتاب مقدس
دارند .ازگه میگوید “ما معموأل کسانی را که
درخواست کتاب مقدس دارند به کلیساها
و جوامع خاص منطقه شان ارجاع می
دهیم .از این طریف آنها همچنین می توانند
با مسیحیان دیگر ارتباط برقرار کنند”.
منونه ای از متاسی که ست ۷ترک
دریافت کرد از مردی در بوردور بود .او
گفت “من برای ۱۲سال به طور مخفیانه
مانند یک مسیحی دعا میکردم .من
همیشه به پدر ،پسر و روح القدس دعا
میکردم ولی هیچگاه با یک مسیحی
مالقات نکرده بودم .حاال من شما را
میبینم و به چشمامن باور ندارم .من
خدا را شکر میکنم .لطفأ کمکم کنید
تا با مسیحیان محلی مالقات کنم”.

«خدا را شکر به خاطر شبکۀ شما.
من در خواب عیسی مسیح را دیدم و
او مرا خواند تا به دنبال او بروم .من
ترسیده بودم و منیتوانستم تصمیم
بگیرم کدام مذهب برای جنات روح
من حقیقی است؟ حاال من شبکۀ شما
را متاشا می کنم و این به من آرامش و
ثبات میدهد .از شما بسیار ممنومن».

خامنی از آذربایجان

بیننده ای از اگری
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ِ
پخش تلویزیونی به دنیایی از
فرهنگهای متنوع و باستانی
ِ
ِ
ی از بزرگترین چالش هاست.
مدرن فارسی زبان بودن یک 
ی از اجنیل در دنیای
شاهد خوب 
ست ۷پارس پایانه حیاتی برای مسیحیان
ِ
تر فارسی
فارسی زبان در
جهان گسترده ِ
در کشورهایی مانند ایران ،افغانستان و
ی دارای
تاجیکستان میباشد .ایران به تنهای 
بیش از  ۷۲میلیون جمعیت میباشد ،که از
سن دارند،
این تعداد  ۶۰٪از آنها ِ
زیر  ۳۰سال ّ
کیلومتر مربع
میلیون
و در بیش از یک و نیم
ِ
ی میکنند .فرهنگها و تاریخ پیچید ٔه
زندگ 
مشابه در کشورهای همسایه یافت میشود،
که این گوش از جهان چند مذهبی ما رای
برای خدمت ماهوارهای مشکل میسازد.
غلبه کردن بر ناامیدی
شرایط بسیار سخت در بسیاری از این
کشورها باعث شده است که افراد زیادی
ی رو
به استفاده از مواد مخدر و خودکش 
بیاورند .با این حال ،ست۷پارس ،که توسط
خوش
مسیحیان فارسی اداره میشود ،با مژد ٔه
ِ
عیسی مسیح با این ناامیدی مقابل میکنند.
مدیر برنامهریزی این
نیکو اردودری،
ِ
ی که
ی از برنامههای 
شبکه میگوید که یک 
این هدف را دارد ،برنام ٔه “جتربه” برای
ِ
زنان بالغ است“ .این برنامه به جتربههای
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ی که با آنها روبرو
ی زنان و چالشهای 
احساس ِ
هستند میپردازد و به آنها یک راه حل کتاب
ی از
مقدسی ارائه میدهد یا منونهای از یک 
شخصیتهای کتاب مقدس را مثل میزند
ِ
مشکالت مشابه
که بیننده ها بتوانند با او که
داشته است ،همفکری و همدری کنند”.
پذیرش تفاوتها به جای ترس از آنها
ِ
نیکو میگوید برنام ٔه “جتربه ها” به
ی از تفاوتهای فرهنگی
گسترهی بزرگ 
ِ
جهان فارسی زبان وجود
و دینی که در
دارد میپردازد و این تفاوتها نادیده گرفته
منیشوند و فقط از آنها انتقاد منیشود .به
ِ
میزبانان این برنامه ،مژگان و
همین ترتیب،
قبایل مختلف در
از
ی

سنت
های
ناهید ،لباس
ِ
سراسر ایران پوشیده اند“ .هدف ما این بود
مجریان این برنامه مناینده هم ٔه ِ
ِ
زنان ایران
که
باشند و نه فقط یک نفر” نیکو میگوید.
“ما میخواستیم که یک نفر را فدای دیگری
نکنیم .ما میخواستیم که مناینده کل کشور
ِ
جهان فارسی زبان ،و به همین
باشیم ،کل
دلیل مجریان در طول برنامه لباسهای خود

را عوض کرده و این لباسهای محلی را
با افتخار به تن میکنند .این باعث میشود
ی که این برنامه را متاشا میکند،
که هر کس 
جنوب ایران ،بگوید:
از
چه
و
شمال
چه از
ِ
این برنامه برای من ساخته شده است”.
همه خوش آمدید
تیم ست۷پارس ،و بخصوص برنام ٔه
“جتربهها” ،از هم ٔه بینندهها استقبال
میکنند ،بدون توجه به اینکه متعلق به کدام
ِ
جریان مذهبی و فرهنگی هستند“ .این
ِ
بینندگان
برنامه یک بحث دوستانه است ،تا
ی کنند .ما
زن برای متاس با ما احساس راحت 
ِ
دوستان
میخواهیم آنها احساس کنند که ما
آنها هستیم و اینکه این یک برنام ٔه سادهای
باشد که هر زمان که مایل بودند متاشا کنند ،تا
ِ
ی که آمده اند
میزبانان برنامه را به عنوان کسان 
تا مطالبی را ارائه دهند نبینند ،بلکه احساس
کنند که میتوانند با آنها ارتباط برقرار کنند،
ِ
دوستان خود دانسته و بتوانند به آنها
آنها را
ِ
سؤاالت خود را بپرسند”.
اعتماد کنند و

ست ۷پارس ارتباط با بینندگان را گسترش میدهد
منصور خواجه پور ،مدیر اجرایی
«سال ۲۰۱۵
ست ۷پارس میگوید:
ِ
ِ
حتوالت انتقالی است» .وی
سال
ِ
همچنین اشاره میکند که «با توکل
به خدا از ابتدای سال  ۲۰۱۶این شبکه
حقیقتهای تازهای را جتربه خواهد
ل آماده
سال  ۲۰۱۵سا 
کرد .بنابراین
ِ
شدن ،سرمایه گذاری برای آینده،
شروع ایدههای مختلف ،برنامهریزی
گسترش کانال می
استراتژیک برای
ِ
شامل ارتقاء کیفی و هم
باشد که هم
ِ
گسترش کمی برنامه ها و نیز پایه
کانال جدید برای کودکان
گذاری یک
ِ
به زبان فارسی می باشد ”.جدید برای
”.کودکان به زبان فارسی می باشد

تنشهای سیاسی و مذهبی ،جهان فارسی
ی از مشکلترین مناطق برای پخش
زبان را یک 
میکنند.
ست۷
ماهوارهای
برنامههای
«جتربه ها» نام برنامهایست ویژه بانوان که
به چالشهای بانوان فارسیزبان میپردازد.

دعوت به همکاری
به تازگی و در راستای تصمیم مدیریت
ست۷پارس برادر پارسا ،مدیر امور مخاطبین
شبکه اقدام به گسترش تیم همکاران
خود منودهاند .امور مخاطبین شبکه
خدماتی از قبیل پاسخگویی به متاسهای
تلفنی ،اساماس ،وایبر ،شبکههای
اجتماعی ،ایمیل و امثال آن ارائه میکند.
به این منظور مایلیم از شما عزیزان دعوت
کنیم که به جمع بزرگ خانواده ست۷
بپیوندید .تقاضا میکنیم با ما و برای ما
دعا کنید تا بتوانیم به شایستگی همگان
را در نام عیسی مسیح خدمت کنیم.
چنانچه مایل به همکاری داوطلبانه
با این شکبه هستید ،میتوانید از
طریق ایمیل زیر با ما مکاتبه منایید.

apr@sat7.org

گسترش منابع برای مشاوره مسیحی
از ابتدای این ماه ،ست۷پارس
طور گسترده ای بر روی گسترش
به
ِ
ارتباط با مخاطبین خود سرمایه
گذاری منوده است .کشیش منصور
سال
همچنین م 
ی افزاید که “تا انتهای ِ
گذشته ،این شبکه بصورت هفتگی
به مدت  ۱۱ساعت مشاوره تلفنی
ارائه میداد اما از ابتدای فروردین ماه
امسال این میزان را به  ۱۶۸ساعت
ِ
ساعت
افزایش میدهیم ،یعنی   ۲۴
روز هفته!  .بنابراین ،در
شبانه روزِ ۷ ،
هر ساعتی از شبانه روز که بینندهای
  با ما متاس بگیرد ،یک مشاور آماده
پاسخگویی به ایشان خواهد بود”.

یک پیام بنا کننده
ٔ
ِ
تیم ست۷
حتوالت،
همه
وجود
با
ِ
ی هدایت میشود.
اصول ساده ا 
با
پارس
ِ
ِ
نظرات منحصر
“ما از بحثهای سیاسی،
به فرد در این موارد و یا حمله کردن به
ٔ
فرقه خاص پرهیز میکنیم.
یک دین یا
ی را مورد
مذهب خاص 
هیچ
ما
بنابرین،
ِ
خوش اجنیل
پیام
ما
منیدهیم.
قرار
حمله
ِ
ِ
و جنات را ترویج میدهیم .هر برنامه
اساس
ی که ما پخش میکنیم بر
های 
ِ
ی این
پیام مسیح 
و
است
مقدس
کتاب
ِ
ِ
برنامهها بسیار واضح و روشن است.
”منصور خواجه پور میگوید“.

“در هر زمانی در طول شبانه روز؛ هنگامی که بیننده ای
با ما متاس بگیرد؛ حتما یک مشاور آماده پاسخگویی به
تلفن ایشان خواهد بود ”.منصور خواجه پور مدیر شبکه
اشاره میکند.

انواع متاسها
ِ
طیف متاسهایی
منصور میگوید،
بینندگان خود
که ست۷پارس از
ِ
دریافت میکند بسیار وسیع است.
متاسها فقط از ایران ،افغانستان و
ِ
ایاالت
تاجیکستان نیست ،بلکه از اروپا و
متحد ٔه آمریکا هم متاس دریافت می
شود از آجنایی که مردم در این مناطق
طریق اینترنت ست۷پارس را متاشا
از
ِ
“دلیل متاسهای بینندهها
میکنند.
ِ
ِ
درخواست دعا
میتواند به سادهگی
باشد .برخی از افراد هم درخواست
دارند که یک نسخه از عهد جدید و
کتاب مقدس را برای آنها ارسال
یا
ِ
ِ
دریافت
کنیم .بسیاری از افراد نیز برای
ابراز نظرات و دیدگاههای
مشاوره،
ِ
کلیسای محلی،
به
شدن
وصل
خود،
ِ
ی که به آنها
بخاطر ضربههای روح 
ِ
مسیر
دلیل اینکه در
وارد شده و یا به
ِ
ِ
بهبودی از اعتیاد هستند با ما متاس
میگیرند .همه نوع افراد برای دالیل
مختلف با ما در متاس هستند”.

13

پخش ست ۷کودکان به زبان فرانسه
شبکۀ ست ۷کودکان وبسایت
جالب و تعاملی خود را به زبان
کرد!
اندازی
راه
فرانسه
مردم آفریقای شمالی ،که فرانسه
زبان اول بسیاری از آنهاست،
ست۷را از همان ابتدای پخش
در سال ۱۹۹۶متاشا می کردند.
انام حداد ،ناظر روابط مخاطبان در
ست۷لبنان میگوید وبسایت جدید مسیر
مهمی برای ارتباط با آن افراد باز می کند.
او می گوید “بینندگان ما در آفریقای
جنوبی بسیار برایمان مهم هستند.

به همین دلیل داشنت یک وبسایت
مختص به آنان بسیار اهمیت دارد”.
کودکان می توانند بازی کنند ،با آثار
هنری تفریح کنند  ،آواز بخوانند و کلیپ
های ویدیویی متاشا کنند .آنها همچنین
می توانند زمانبندی برنامه ها را ببینند،
پرستش های روزانه و آیات کتاب مقدس
را بخوانند ،و در آزمونها و نظرسنجی
ها شرکت کنند .همچنین تیم روابط
مخاطبان ست ۷در فرانسه به نظرات،
پیام ها و ایمیل ها پاسخ می دهند.

کردها زندگی نو می یابند

عر ا ق ،
سر ا سر
در
پر ا کند ه
سو ر یه  ،تر کیه و ا یر ا ن  .مر د م
کر د ا ز میر ا ث قو می پر ما یه
به
میکنند .
حفا ظت
خو د
خد مت
ست  ۷عر بی
زودی،
به آ نا ن ر ا ا ز طر یق مجمو عۀ
پر ستشی به نا م ز ند گی نو
جر ج مکین  ،مد یر
آ غا ز یکند .
بر نا مه ر یز ی تأ کید می کند
“ « بر خی ا ز آ نا ن به ز با ن عر بی
صحبت می کنند  ،و لی چیز ی
که بیشتر ا ز همه با قلب آ نا ن
ما د ر ی
ز با ن
میگو ید
سخن
آ نها  ،کر د ی ا ست  .آ نها سا لها ی
ز یا د ی جفا د ید ند  . . .بنا بر ا ین
ما میخو ا هیم نشا ن د هیم که
به آ نها ا همیت می د هیم ” .
نا هید مجر ی بر نا مه د ر حا لیکه
مو سیقی و د ر و س مسیحی ر ا
د ر قسمت ها ی  ۱ ۰د قیقه ا ی
آ مو ز ش مید هد  ،لبا س کر د ی بر
تن د ا ر د  .ز ند گی نو ا ین بها ر
بر ر و ی آ ننت خو ا هد ر فت .

جابجایی دفتر بین املللی
پس از گذراندن حدود  ۲۰سال در ساختمانی
در نیکوزیا ،قبرس ،تصمیم بر این شد که دفتر
مرکزی ما به مکانی خارج از مرکز شهر نیکوزیا
انتقال داده شود .حدود  ۴۰کارمند از ۱۶
ملیت مختلف در دفتر بین املللی کار میکنند.
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منایی از ساختمان جدید دفتر مرکزی ست۷
بینامللل در کشور قبرس .دو طبقه از این
ساختمان به ست ۷تعلق دارد.

ایرن فراندا ،مدیر امور مالی میگوید
“دفتر کنونی ما در یک ساختمان بسیار قدیمی
است .مالک آن قصد دارد آن را نوسازی کند
و احتما ًال اجاره گرانتر خواهد شد .ضمنًا
ما به فضای بیشتری نیاز داریم تا برای آینده
آماده باشیم ”.نقل مکان به دفتر جدید در
اواسط ماه آوریل صورت خواهد گرفت.

خدمات ست ۷از ط ریق شبکههای اجتماعی
چندین سال است که ست ۷بر روی
گسترش توانایی خود برای پیگیری و
ارتباط با مخاطبین خود تالش میکند.
خامن مته شوارتز ،مدیر ارتباطات ست۷
چنین میگوید«:توانستهایم با موفقیت
تکنولوژیهای تازهای را بکار بگیریم که
به توسط آنها توانستهایم با مخاطبیندر
حال رشدمان ارتباطات بهتری برقرار
مناییم .این سیستم تازه ارتباط با بینندگان
را از همیشه آسانتر کرده است».
در خالل چهار سال گذشته،
ست۷پارس شاهد رشد ساالنه دویست
درصدی مخاطبینش در یوتیوب بوده
است .ست۷پارس در خالل سال ۲۰۱۴
بصورت میانگین هر ماه  ۱۰هزار بیننده
داشته است .همین امر در مورد بینندگان
ست۷کودکان نیز صادق است ،البته
در مقیاسی بسیار بزرگتر یعنی حدود
 ۱۰۰هزار بیننده در ماه .از سوی دیگر
ست۷عربی رکورد خود را هر ماه میشکند
و در سال  ۲۰۱۴هر ماه حدود  ۶۷۵هزار
نفر بیننده در یوتیوب داشته است.
در خالل سال  ۲۰۱۴صفحات فیسبوک
ست۷عربی و ست۷کودکان تقریبًا به
 ۴۰میلیون نفر خدمت کردهاند .چهار
سال پیش از آن این عدد یک میلیون
و سیصد هزار نفر بود .این دو شبکه

مشترکًا تعداد  ۶۰هزار کامنت در صفحات
فیسبوک خود دریافت کردهاند.
مته میافزاید که«:ست ۷کماکان
در انتقال پیامش به مخاطبین خود از
طریق روشهای استاندارد مانند ایمیل،
اساماس ،متاسهای تلفنی و وبسایت
بسیار موفق است« ».با این وجود
آنچنانکه به چشم میخورد مخاطبین
بیشتر ترجیح میدهند از طریق راههایی
مانند واتسآپ ،فیسبوک ،تویتر،
وو ،یا اسکایپ با ما در
او ُ
یوتیوبُ ،
متاس باشند .ما عهد بستهایم که آنچه
در توان داریم را بکار بگیریم تا کماکان
با بینندگان در ارتباط باشیم ،بینندگانی
که در این منطقه مملو از خشونت ،بیش
از هر زمان دیگری به ما نیاز دارند».
اگر مایل باشید برخی از این ویدئوها
را با زیرنویس انگلیسی مشاهده کنید
:میتوانید از طریق سایت زیر وارد شوید
www.youtube.com/sat7pars

همچنین میتوانید صفح ه فارسی
ست ۷را از طریق لینک زیر پیگیری کنید
www.facebook.com/sat7pars

۶۷۵,۰۰۰
نفر بیننده ماهانه یوتیوب
ست  ۷عربی هستند

چهل میلیون
نفر در سال ۲۰۱۴
به صفحات ست ۷عربی و
ست۷کودکان پیوستند

شصت هزار
پیغام در سال  ۲۰۱۴بر روی
صفحات فیس بوک
ست  ۷عربی و کودکان

متاس بینندگان ست۷کودکان
«دختران من برنامههای ست ۷کودکان
را بسیار دوست دارند و این برنامهها بخش
مهمی از زندگی آنها را تشکیل میدهند.
از این شبکه چیزهای زیادی میآموزند،
تا حدّ ی که دختر سه سالهام سرودهای
این شبکه را کامال یاد گرفته و همراه با
خواهرش با این سرودها میرقصند.
بعنوان یک مادر از شما سپاسگزارم که به
فرزندان ما عشقورزی به عیسی مسیح و
نیز به یکدیگر را میآموزید و همچنین به
آنها میآموزید که چگونه افرادی مثبت در
زندگی روزمرهشان باشند.
مریم از مصر
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ا خبا ر

مدرسه تلویزیونی ست۷
بحران سوریه برای هزاران دانش آموز بحرانهای جدی آفریده است.
برای این کودکان این حقیقت که حتصیالت آنها مختل شده است
درد بزرگی است .اما اکنون آنها دوباره میتوانند ،از طریق متاشای
برنامههای ست ،۷به حتصیل بپردازند.
خامن گریس ّجنار معلم انگیسی در
برنام ه «مدرسه من»

برنامه جدید «مدرسهمن» مدرسهای
تلویزیونی است به این معنا که کودکان آواره
سوریهای و عراقی اکنون میتوانند از طریق
متاشای برنامههای تلویزیونی حتصیالتشان
را ادامه دهند .ست ۷در خالل ماه اقدام به
پخش یکسری برنامه آزمایشی خواهد کرد
که از طریق آنها دروس پایهای ریاضی ،عربی
(زبان مادریشان)   ،و انگلیسی را خواهد
آموخت   .شبکه ست۷کودکان در روزهای
دوشنبه تا جمعه هر روز به مدت  ۹۰دقیقه
برنامه درسی پخش خواهد کرد .خامن ریتا
املنیر ،مدیر شبکه ست۷عربی میگوید:

«برای ما در شبکهست۷کودکان افتخار
عظیمی است که به هزاران کودک آواره
کمک کنیم تا به حتصیل خود ادامه دهند  ».
برای کودکان آواره و فراری خاورمیانه،
حتصیالت امری بس ضروری است به ویژه
برای آنانی که فرصت حتصیل در کشور
خود را از دست دادهاند .اغلب این کودکان
آواره ،به ویژه آنانی که ساکن اردوگاههای
پناهندگان هستند ،به خاطر وجود ماهواره
میتوانند به شبکه ست۷کودکان دسترسی
داشته باشند .به همین دلیل این شبکه
فرصتی استثنائی در دست دارد تا این

Channel Websites:

www.sat7.com
www.sat7kids.com
www.sat7turk.com
www.sat7pars.com
www.sat7.com

ARABIC
KIDS
TÜRK
PARS
PLUS

For information on how to support
SAT‑7, please go to:
www.sat7.org/giving
SAT‑7 International Website:
www.sat7.org

CHRISTIAN SATELLITE TV
BY & FOR THE PEOPLE
OF THE MIDDLE EAST
& NORTH AFRICA

usa@sat7.org
canada@sat7.org
uk@sat7.org
lebanon@sat7.org
egypt@sat7.org
turkey@sat7.org
southafrica@sat7.org

Other Offices
USA
Canada
UK
Lebanon
Egypt
Turkey
South Africa

کودکان را در امر یادگیری یاری مناید.
خامن ریتا املنیر اضافه میکند« :رهبری
پروژهای مانند این برای ما برکت عظیمی
است ،چرا که به وسیله آن میتوانیم بیش
از پیش نیازهای مختلف و متنوع بینندگان
را برآورده مناییم .توسط مهیا کردن فرصت
حتصیل برای نسل پناهنده و فراری از سوریه
و عراق ما نه تنها بر روی آینده آنها سرمایه
گذاری میکنیم بلکه بر روی آینده دنیای
عرب نیز سرمایه گذاری میمناییم».

International Office
SAT‑7, P.O. Box 26760, CY-1647 Nicosia, Cyprus
Phone: (357) 22 76 10 50
E-mail: Mail@sat7.org
European Office
P.O. Box 117, DK-6070 Christiansfeld, Denmark
Phone: (45) 40 33 66 59
E-mail: Europe@sat7.org

Watching SAT‑7 via satellite
SAT‑7 ARABIC Nilesat (E7WA) at 7° West, 11.355 GHz Vertical; Middle East & North Africa
SAT‑7 KIDS Nilesat (E7WA) at 7° West, 11.355 GHz Vertical; Middle East & North Africa
SAT‑7 PARS Eutelsat Hot Bird 13B at 13° East, Txp 122, 10.949 GHz Vertical
SAT‑7 TÜRK Turksat 4A at 42° East, 11.824 GHz Vertical; Turkey, Europe & Central Asia
SAT‑7 PLUS Eutelsat Hot Bird 8 at 13° East, 12.380 GHz Vertical; Middle East, North Africa & Europe
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