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معرفی اساتید مدعو خارجی
 نخستین همایش بین المللی مدیریت رسانه

1. جان میکالسین-ایتالیا
این روزنامه نگار ایتالیایی در سال 1960 در شهر تریسته در کشور ایتالیا متولد شد. وی از سال های نخست دهه هشتاد 
که  کرد. در سال 1983 همراه دو تن دیگر خبرگزاری آلباتروس پرس را تأسیس نمود  کار  به عنوان خبرنگار جنگی آغاز به 

گزارش های مربوط به سیاست بین المللی و مناطق جنگی بود. تخصص آن در تهیه 
سپس  کرد.  کار  به  آغاز  می جنگیدند،  شوروی  اشغال  علیه  که  افغان  مجاهدین  مورد  در  گزارش هایی  تهیه  با  وی 
تا رواندا در دوره نسل کشی  گرفته  الجزایر  از  تا یوگسالوی سابق،  گرفته  از عراق  از نقاط اصلی بحران و جنگ در جهان 
گرفته تا چچن در خالل مراحل حاد جنگ میان ارتش روسیه و چریک های  کشور زئیر  کانون بیماری ابوال در  توتسی ها و از 

گزارش هایی تهیه می کند. چچنی فیلم های مستند و 
از اواخر دهه 90 توجه خاصی به جنگ اسرائیل و فلسطین و ایران نشان داده است. وی با روزنامه های مهمی در 
کسپرس، فارایسترن  لیبراسیون، اشپیگل، ال موندو، ا پانوراما،  کوریره دالسرا، الرپوبلیکا،  ایتالیا و جهان هم چون  سطح 
کونومیک پرویو همکاری داشته است. وی هم چنین با شبکه های تلویزیونی داخلی و بین المللی از جمله سی بی اس،  ا
تلویزیون دولتی  و دو  رای نیوز 24، شبکه یک  فرانس 2، ان دی آر،  فرانسه،   Tf1 تلویزیونی کانال 4، شبکه  ان بی سی، 

کرده است. کار  کشور  کانال 5 تلویزیون این  ایتالیا و 
در حال حاضر وی برای روزنامه »ایل جورناله« می نویسد و بیشتر به مسائل مهم خاورمیانه می پردازد.

گستره در جایگاه نهم قرار دارد. از نظر سیاسی نیز بیشتر  این روزنامه با تیراژی در حدود 172 هزار نسخه در روز از نظر 
به جناح راست میانه تمایل دارد.

گلن-آمریکا 2. مارك 
گر مقوله توطئه یهودستیزی و یکی از مؤسسان »جنبش همبستگی  مارك گلن، فعال سیاسی، تحلیلگر و نظریه پرداز و افشا

هالل و صلیب« است. این جنبش در راستای وحدت بین مسلمانان و مسیحیان در برابر صهیونیسم فعالیت می کند.
کرده است. این جنبش در شهر »گیروود« در ایالت  گلن این جنبش ر ا به اتفاق هشام تالوی تأسیس  گفتنی است مارك 
ایداهو در آمریکا مستقر است و خود را نسبت به هم زیستی مسلمانان و مسیحیان متعهد می داند. این جنبش معتقد است 
کرده است:  کند. این تحلیلگر سیاسی در یکی از مصاحبه های خود خاطرنشان  که اسرائیل می خواهد بر جهان حکمرانی 
کنون با آن روبه رو بوده است«. از او مصاحبه ها و مقاالت  که آمریکا و تمام دنیا تا ک ترین دشمنی است  که »اسرائیل خطرنا

متعددی به چاپ رسیده است.

3. اسکات پیترسون-آمریکا
کریسچن ساینس مانیتور در استانبول است؛ او خاورمیانه را از استانبول برای  اسکات پیترسون، رئیس دفتر روزنامه 
که روزنامه نگاری باتجربه در سرویس خارجی  این روزنامه پوشش می دهد و تمرکزی ویژه بر ایران، عراق و سوریه دارد. او 
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که در سه قاره جهان  گتی ایمیج نیویورک نیز است. وی مدت بیش از دو دهه است  این روزنامه است، هم چنین عکاس 
گزارش های مؤثر درباره انسان ها مشغول است. به تهیه 

گیرند: ایران ـ سفری به  کتاب او به نام »بگذار شمشیرها مرا در بر  کرده است و این سفرها اساس  او 30 بار به ایران سفر 
کرده است، اولین سفر او در زمان قیام  گزارش های بسیاری از عراق تهیه  دور از عنوان های خبری بوده است. او هم چنین 
کردند ـ بوده است. در این سفر او مخفیانه  که نیروهای مسلح صدام حسین آن ها را سرکوب  کردها در سال 1991 ـ هنگامی 
کند. کوه ها فرار  کرد و چند تن از روزنامه نگاران دیگر از  کرده بود و بعدًا مجبور شد با بیش از یک میلیون  از مرز ترکیه عبور 

کرده  بعد از سال 1997 سفرهای زیادی به بغداد داشته است و در حمله به فلوجه نیز نیروهای آمریکایی را همراهی 
برای  را  بالکان  کشورهای  و  آفریقا  خلیج فارس،  جنگ  او  مانیتور  ساینس  کریسچن  روزنامه  به  پیوستن  از  قبل  است. 

کرده است. گزارش تهیه  دیلی تلگراف پوشش می داده است و از جنگ های سومالی، سودان و رواندا نیز 

4. دکتر صالح الفضلی-کویت
کارشناسی ارشد در رشته فلسفه از دانشگاه  کویت به دنیا آمد. او دارای درجه  دکتر صالح الفضلی در سال 1966 در 
کامپیوتر و سیستم های اطالعاتی در دانشگاه های آمریکا و انگلیس به اخذ مدارک  کویت است. او هم چنین در زمینه علوم 
کویت دانشکده علوم  گردیده است. او در حال حاضر از اعضای هیئت علمی دانشگاه  تحصیلی لیسانس و دکتری نائل 
اداری است. دکتر صالح الفضلی تألیفات متعددی در رشته های دانشگاهی خود دارد. او به صورت مرتب برای روزنامه های 
کویت؛ الرای، الجریده و القبس به نگارش مقاله می پردازد. مقاالت نگارش شده توسط وی درباره منطقه و ایران  معروف 

همسو با سیاست های جمهوری اسالمی است.

5. مؤید الالمی-عراق
از دانشگاه بغداد  کارشناسی ارشد خود را در رشته روزنامه نگاری  او متولد شهر العماره در جنوب عراق است. مدرک 
کرد. دکتر الالمی  کار خود را در زمینه رسانه به عنوان خبرنگار روزنامه العراق در دهه هشتاد میالدی آغاز  گرفته است. او 
در دو دوره متوالی در تاریخ 18 جوالی 2008 و 28 اوت 2011 به عنوان رئیس اتحادیه روزنامه نگاران عراق انتخاب شده 
اتحادیه  کنفرانس  ششمین  و  بیست  اختتامیه  در  او  است.  شده  سوءقصد  وی  جان  به  بار  دو  کنون  تا هم چنین  است. 
کمیسیون اجرایی این اتحادیه انتخاب شد. او  که در اسپانیا برگزار شد به عنوان یکی از اعضای  بین المللی روزنامه نگاران 
که توسط سرهنگ قذافی بازداشت  کادر شبکه الجزیره  کردن  ج از عراق از جمله آزاد  کردن روزنامه نگاران خار در زمینه آزاد 

شده بودند تالش زیادی نمود.




















