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 نشر و توزيع کتب ضاله 
در بازار و خواب زمستاني وزارت ارشاد

اين کتاب را بايد سوزاند

 برنامه هاي انتخاباتي سال 96 
در صداوسيما تشريح شد

 فصل دوم »پياده آمده ايم« 
در شبكه اول سيما

فص�ل دوم برنام�ه »پي�اده آمده اي�م« ب�ا س�اختاري 
کام�ًا متف�اوت از پنج ش�نبه هفت�ه ج�اري ب�ه ص�ورت 
زن�ده از کرب�ا پخ�ش خ�ود را آغ�از خواه�د ک�رد. 
فص��ل دوم برنامه »پی��اده آمده ايم« در 12 قس��مت با حضور 
س��ه كارش��ناس مذهبي حجت االس��الم محمدرض��ا زائري، 
حجت االسالم ش��هاب مرادي و حجت االس��الم علي سرلك با 
س��اختاري كاماًل متفاوت و به صورت زنده از روز پنج ش��نبه، 
28بهمن ماه و از كربال، روي آنتن ش��بكه اول س��یما خواهد 
رفت. محبت، گفت وگو و مسئولیت پذيري در خانواده عنوان 
موضوعاتي اس��ت كه در فص��ل جديد برنام��ه از آنها صحبت 
مي شود. فصل نخس��ت برنامه تلويزيوني »پیاده آمده ايم« در 
ايام اربعین حسیني و به مدت 10 شب، با حضور حجت االسالم 
شهاب مرادي روي آنتن شبك يك سیما رفت كه با استقبال 

مخاطبان همراه شده بود.

    رسانه

   فرزين ماندگار 
كتاب هاي��ي ك��ه هی��چ شناس��نامه اي ندارن��د و میان 
دستفروش��ان كت��اب خیابان انقالب دس��ت به دس��ت 
مي شوند، نه شابك دارند و نه نام انتشارات آنها مشخص 
و معلوم است كه به اصطالح به ش��كل زيرزمیني تهیه و 
توزيع مي شوند؛ كتاب هايي كه از آنها با عنوان كتاب هاي 

ضاله ياد مي شود. 
يكي از آنها كتابي است با عنوان »س��فر پیدايش« كه از 
نوشته روي جلدش برمي آيد كه مدعي است روايتي از عهد 
عتیق است، اما وقتي آن را باز مي كني و صفحاتش را ورق 
مي زني به نوشته هايي كاماًل كفرآمیز برمي خوري كه به 
پیامبران بزرگ و خدا نسبت داده شده است. مي توان آن 
را نوعي آيات شیطاني قلمداد كرد كه مدعي است داستان 
حضرت آدم ت��ا حضرت ابراهی��م علیه الس��الم را روايت 
مي كند. به نظر مي رسد تحريفي از كتب عهد عتیق باشد 

كه براي فرقه هايي از يهوديان مقدس است.
در ضاله بودن كتاب ش��كي نمي ت��وان كرد. ن��ه تنها به 
مقام ربوبي پ��روردگار توهین ش��ده، بلكه ب��ه پیامبران 
بزرگ خ��دا در اين كت��اب اعمال و گفته هاي س��خیفي 
نسبت داده شده است و بیش از همه در بخش مربوط به 
هاجر و اس��ماعیل)ع( كه جد پیامبر اسالم)ص( هستند 
توهین هاي��ي از زبان خدا و س��اره همس��ر ديگر حضرت 

ابراهیم)ع( نسبت داده شده است. 
  مجوز ندارد

خبرنگار »جوان« در تماس با رئیس دفتر نظارت و توسعه 
كتابخواني معاونت فرهنگي ارشاد درباره وجود اين كتاب 
در بازار سؤال كرد كه محمد سلگي ارائه پاسخ را به بررسي 

در اين باره موكول كرد. 
در تماس مسئول دفتر اين مسئول وزارت ارشاد با روزنامه 
»جوان« گفته شد كه چنین كتابي در سامانه كتاب اين 
وزارتخانه ثبت نش��ده و هیچ اطالعي درب��اره آن در بازار 

وجود ندارد.
احتماالً اين كتاب جزو كتبي محسوب مي شود كه به طور 
قاچاق در بازار تهیه و توزيع شده  است. البته در پاسخ به 
اين س��ؤال كه اين اداره زيرمجموعه وزارت ارشاد از چه 
مكانیزم هاي براي مقابله با كتب ضاله اس��تفاده مي كند، 

پاسخي دريافت نشد. 
با يك جس��ت وجوي س��اده در اينترنت مي توان به مورد 

جالبي درباره كتاب ضاله س��فر پیداي��ش برخورد كرد. 
خوشبختانه انجمن كلیمیان تهران پیش از وزارت ارشاد 
نسبت به توزيع اين كتاب تفرقه انگیز و كفرآمیز واكنش 
نشان داده و با صدور بیانیه اي چاپ و توزيع آن را محكوم 

كرده است. 
در اين اطالعیه آمده: با توجه ب��ه اينكه در روزهاي اخیر 
و طي ارسال يك نس��خه از كتابي توسط برادران محترم 
»دانشجويان پیرو واليت دانشگاه تهران« متوجه پخش 
اين كتاب تحت عنوان »س��فر پیدايش« به قلم »سعید 
پرويني« ش��ده  ايم، بدين وس��یله به اط��الع هموطنان 

محترم مي رساند: 
1- انتش��ارات انجمن كلیمی��ان تهران با مج��وز وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��المي با شناسنامه رسمي و قانوني به 

چاپ مي رسد. 
2- انجمن كلیمیان تهران هیچ اطالعي از ماهیت نويسنده 
كتاب »سعید پرويني« نداش��ته و ندارد و اصوالً ايشان از 

هم كیشان يهودي نیستند. 
3- اصوالً انتش��ار اين نوع كتب ب��دون مجوز و پخش آن 
به ص��ورت غیرقانوني و پنه��ان خود نش��انگر نیت پلید 
انتشاردهندگان آن اس��ت كه با هدف ايجاد شكاف بین 
اديان و برادران و هموطنان عزيز ايراني صورت مي گیرد و 

اين قصه جديدي نیست. 
اطالعیه انجمن كلیمیان تهران مي افزايد: در پايان اينكه 
اينطور ش��یطنت  ها براي جامعه كلیمیان و ملت ايران 
كهنه شده و نخ نماست. منصفانه اين است كه هر ايراني 
شرافتمندي در هر لباس و موقعیتي خود را موظف بداند 
در مقابل هجوم تبلیغات رس��انه اي ايس��تادگي كرده و 
مخصوصاً تك نواز اين اركستر شوم ضدايراني و برادري 
و مسالمت برادران هموطن مسلمان با ديگر اقلیت  هاي 

ديني نباشد.
ما از س��نگر ايراني بودن و دفاع از فرهنگ و تمدن ايراني و 
وفاداري به نظام جمهوري اسالمي و اعتقاد به يهوديت پاك 

نبوي اين شیوه برخورد با مقدسات را محكوم مي كنیم. 
حال بايد به مسئوالن ارشاد گفت جامعه كلیمیان درباره 
كتاب فوق  مس��ئوالنه رفتار كرده، اما متأس��فانه وزارت 
ارشاد اس��المي نس��بت به ايجاد محدوديت توزيع و نشر 
كتب ضاله با وجود بازوهاي اجرايي بسیار، عملكرد قابل 

دفاعي ندارد.

   محمدصادق عابديني
»يک سفر ايراني« نام مجموعه عكسي از حسين 
فاطمي عكاس ايراني است که از سوي ورلدپرس 
به عنوان جايزه دوم مجموعه بخش پروژه هاي 
بلندمدت انتخاب شده اس�ت؛ مجموعه اي که 
در آن تصويري سياه از جامعه ايراني به نمايش 
گذاشته ش�ده. اين روز ها پيش از اهداي جوايز 
ورلدپرس 2017، حتي عكاسان ايراني نيز به آنچه 
حسين فاطمي از ايران به تصوير کشيده است، 
اعتراض دارند. آنها معتقدند که اين عكاس، عكس 
خبري نگرفته، بلكه تصوير س�ازي کرده است!

توجه ورلدپرس به عكس هاي اعدام 
بنیاد »ورلدپرس فوتو« كه در هلند قرار دارد در كنار 
جايزه »پولیتزر« كه در دانشگاه كلمبیاي امريكا اهدا 
مي ش��ود، معتبرترين جوايز دنیاي عكاسي خبري 
نامیده مي ش��وند. در حالي كه عكاسان ايراني تنها 
يك بار موفق به كسب جايزه پولیتزر شده اند، جايزه 
ورلدپرس تقريباً در سال هاي اخیر همیشه نام يك 
يا چند عكاس ايراني را در میان برندگان خود داشته 
اس��ت. جايزه اي كه به رغم ش��هرت جهاني اش باز 
هم درگیر نگاه هاي سیاسي است. نمونه رفتار هاي 
سیاسي با عكس هاي ارسالي از ايران را مي توان در 
برنده شدن سه ساله عكس هايي با موضوع اعدام در 
ايران ديد. فاطمه بهبودي يكي از عكاس��ان ايراني 
حاضر در جايزه »ورلدپرس« كه با مجموعه »مادران 
انتظ��ار« مورد تقدير ق��رار گرف��ت، در گفت و گو با 
»جوان« مي گويد: اينكه هر سه سال پشت سر هم 
عكس هاي اعدام از ايران مورد توجه ورلدپرس قرار 
مي گرفت، جاي تعجب داشت و حتي زماني كه من 
در آنجا ب��ودم يك عكاس ژاپني ب��ه من گفت: »در 
كش��ور ما هم اعدام انجام مي شود، اما نمي دانم چرا 
ايران بولد شده است؟!« به نظرم اين مسئله همان 
سیاس��ي بودن جايزه ورلدپرس را نش��ان مي دهد 
كه به دنبال نشان دادن تصويري خاص از كشور ما 
هستند.« بهبودي مي گويد: ورلدپرس به نوعي جايزه 
اسكار عكاسي است و چند سالي است كه محبوبیت 
زيادي در بین عكاسان ايراني به دست آورده است. 
هر ساله عكاس��ان زيادي از سراسر جهان مجموعه 
عكس هاي خبري شان را كه در رسانه هاي معتبري 

منتشر است، براي ورلدپرس ارسال مي كنند. 
اين عكاس كه در س��ال 2015 با »مادران انتظار« 
مورد تقدير ورلدپرس قرار گرف��ت، درباره اتفاقات 
آن سال و انصرافش از حضور در مراسم ورلدپرس 
مي گوي��د: م��ن اولی��ن زن ايران��ي ب��ودم كه در 

مستركالس ورلدپرس پذيرفته شدم. مستر كالس 
ورلدپرس يك كارگاه حرفه اي براي عكاسان خبري 
زير 30 سال است، براي حضور در اين مستر كالس، 
موضوع مادران شهدا را انتخاب كردم كه در نهايت 
باعث خلق »مادران انتظار« ش��د. مجموعه اي كه 
هنوز ه��م تأثیر خ��ود را دارد و در نمايش��گاه هاي 
متعددي كه در سراسر دنیا برگزار كردم، ديدم كه 
مردم جهان با آن ارتباط برقرار كرده و براي آن گريه 
كردند. حتي در نمايشگاه مالزي يك امريكايي و يك 
اسرائیلي كه براي تماش��ا آمده بودند با ديدن اين 
عكس ها گريس��تند و جالب بود كه دشمنان مردم 
ايران نیز تحت تأثیر فضاي عكس ه��اي »مادران 
انتظار« قرار گرفتند. بهبودي مي افزايد: اين مجموعه 
عكس در ورلدپرس عنوان چهارم را كسب كرد، اما 
بعد از مدتي مشخص شد مجموعه عكسي كه عنوان 
اول را كسب كرده و از بلژيك بود، تصوير سازي كرده 
بود و جايزه اش پس گرفته ش��د. بعد از آن نفر دوم 
عنوان اول را كسب كرد و نفر سوم نیز به عنوان دوم 
رسید، اما به جاي آنكه عنوان چهارم كه من بودم به 
رتبه سوم ارتقا پیدا كند، آنها جاي رتبه سه را خالي 
گذاشتند. اين رفتار باعث شد من هم در اعتراض به 
اين كار از حضور در ورلدپرس انصراف دهم. فاطمه 
بهبودي در پاسخ به اين سؤال كه آيا »تصويرسازي« 
از نظر داوران ورلدپرس خطا به شمار مي رود، تأكید 
كرد: بل��ه، ورلدپ��رس جايزه اي ب��راي عكس هاي 
خبري است و نبايد در عكس هاي خبري هیچ گونه 
تصويرسازي انجام شود و دلیل حذف جايزه اول هم 
همان دستكاري كردن عكس ها و تصوير سازي بود. 

   تصويرسازي به خاطر جايزه
در كنار عكس هاي تلخ اعدام از ايران، امسال مجموعه 
عكسي با عنوان »يك سفر ايراني« توانست رتبه دوم 
بخش پروژه هاي بلندمدت را از ورلدپرس دريافت 
كند؛ مجموعه اي كه از سوي حسین فاطمي، عكاس 
ايراني آژانس عكس »Panos Pictures« ارسال 
شده بود. در اين مجموعه عكس نیز شاهد تصاويري 
از اعدام هستیم، اما آنچه باعث شده مجموعه »يك 
س��فر ايراني« مورد توج��ه و اعتراض ق��رار گیرد، 
عكس هايي اس��ت كه عكاس به نام عكس خبري 
براي ورلدپرس ارسال كرده، اما كاماًل تصوير سازي 
است؛ آنچه داوران ورلدپرس نسبت به آن حساسیت 
دارند. »يك س��فر ايراني« عنواني است كه در ابتدا 
شباهت زيادي به مجموعه، عكس هاي توريستي 
كه از كشورمان تولید مي ش��ود، دارد. اما عكاس با 
چینشي معنادار سیاهي خاصي را از فضاي جامعه 

ايراني به تصوير كش��یده اس��ت. در اين مجموعه، 
عكس هايي از زندگي خصوصي افراد ديده مي شود 
كه حتي نزديك ترين افراد به آنها هم حق حضور در 
آن را ندارند، چه برسد كه بخواهند از آن عكسبرداري 
نیز كنند. فاطمي براي جذاب تر كردن مجموعه اش از 
نمايش بدن عريان زني كه به گفته عكس براي امرار 
معاش و بزرگ كردن دو فرزندش تن فروشي مي كند، 
خودداري نكرده است! اين تصوير سازي زشت، حتي 
اعتراض عكاسان را نیز در پي داشته است. مرتضي 
نیكوبذل، يكي از اين عكاسان است كه بیكار ننشسته 
و نامه اي به مديران ورلدپرس نوشته و از اينكه فاطمي 
قصد دارد با تصوير سازي، فضايي دروغین از ايران به 
نمايش بگذارد، اعتراض كرده اس��ت. در بخش��ي از 
نامه نیكوبذل آمده است: »من عكاسي ايراني هستم 
كه مدت 20 س��ال اس��ت با جاهايي مانند رويترز، 
سیپاپرس، نشنال جئوگرافیك فارسي )گیتانما( و 
ديگر آژانس ها و خبرگزاري ها در ايران و خاورمیانه 
كار كرده ام. در ايران مردم بیشتر محتاط هستند. ما 
مردمي داريم كه )اكثراً( از دوربین مي ترسند و در برابر 
آن بسیار محتاطانه رفتار مي كنند، زماني كه متوجه 
مي شوند كسي قصد دارد از آنها عكاسي كند. شما بايد 
متوجه باشید زنان همیشه نگران عكاسي كردن از آنها 
هستند، مخصوصاً اگر در مشاغلي مانند آرايشگر و 
مربي رقص مشغول به كار باشند. شما بايد بدانید هیچ 
سالن آرايش و زيبايي زنانه اي به عكاس )مخصوصاً اگر 
مرد باشد( اجازه ورود براي عكاسي نمي دهد، اما اين 
مي تواند اتفاق بیفتد اگر از فردي درخواست كنید تا به 
شما اجازه عكاسي بدهد و بايد بدانید كه آن عكس ها 
ديگر يك داستان واقعي زندگي روزمره نیستند، بلكه 
تنها نمايشي هستند مقابل دوربین شما و براي شما 

كه عكاسي كنید.«
نیكوبذل درباره عكس عريان زني كه فاطمي آن را 
به عنوان زن تن فروش به ورلدپرس ارسال كرده، 
مي نويس��د: »من ش��اهد عكس زني برهنه دراز 
كشیده در تختخواب هستم، در زيرنويس عكس 
من مي توانم ببینم كه حسین فاطمي نوشته يك 
زن برهنه با يك خالكوبي بر پايین س��تون فقرات 
خود، در تختي دراز كشیده. زن يك كارگر جنسي 
اس��ت كه براي پرداخت هزينه هاي دو كودك در 
حال رش��د خود اين كار را انجام مي دهد. بس��یار 
خب... او برهنه است و يك خالكوبي دارد. فاطمي 
چه چیز را درباره اي��ران مي خواهد به ما بگويد؟ او 
مي خواهد بگويد كه خالكوب��ي در ايران يك چیز 
جديد است؟ نه، او مي خواهد بگويد كه زن فاحشه 
اس��ت، چراكه مي خواهد هزينه مخ��ارج زندگي 
خودش و دو كودك در حال رشدش را تأمین كند، 
خب چه چیز شگفت انگیزي در مورد خالكوبي بر 
پش��ت يك زن برهنه و ارتباطش با زندگي آن زن 
وجود دارد؟ همچنین، خالكوبي چیز گراني است 
مخصوصاً در اين اندازه. هزينه خالكوبي مانند اين 
حدود 300 يا 400 دالر امريكاست. چطور يك زن 
فقیر كه نمي تواند هزينه هاي خود و كودكانش را 
پرداخت نمايد مي تواند ي��ك خالكوبي مانند اين 
بر بدن خود داشته باش��د؟ از طرفي ديگر طراحي 
اين خالكوبي بسیار مدرن است و براي يك زن از 
طبقه پايین جامعه نیس��ت. مورد ديگر كه من در 
اين عكس مي بینم مدل موي زن است كه براي يك 
زن فقیر نیست و همچنین رنگ موي وي.« به نظر 
مي رسد عكاس ايراني براي به دست آوردن جايزه 

ورلدپرس از هیچ كاري فروگذار نكرده است!

»مجمع نويس��ندگان و منتقدان س��ینماي انقالب« طبق رس��م 
چند س��ال اخیر خود با برگزاري يك نظرسنجي از میان منتقدان 
و سینمايي نويس��ان رسانه هاي انقالب دس��ت به انتخاب آثار برتر 
جشنواره فیلم فجر زده است. اين بار البته اين نظرسنجي با يك بیانیه 
تحلیلي در نقد بايكوت چهار ساله  سینماي انقالب در دولت يازدهم 
و همچنین داوري هاي عجیب جشنواره اخیر همراه شده است. در 
بخشي از اين بیانیه آمده: قطعاً نمي شود از جشنواره  سي و پنجم فجر 
نوشت و به ماجراي داوري ها اشاره نكرد. چنانكه ضعف داوري هاي 
امسال، باعث شد تا نقاط مثبت جشنواره  س��ي و پنجم فیلم فجر 
همچون قصه گوتر شدن فیلم هاي سینماي ايران، كم شدن تعداد 
آثار متكلف خسته كننده  و بدون مخاطب هنر و تجربه و پرداختن 
به گونه هايي همچون سینماي حادثه اي و ماجراجويانه و اكشن در 
كنار حضور پرشمار و بعضاً قدرتمند فیلمسازان زن كمتر ديده شود 
و در كنار آن، تعدد فیلم هاي تلخ اجتماعي كه شباهت هاي زيادي 
هم به هم داشتند، تكرار رقت انگیز سینماي فرهادي و نبود فیلم هاي 

خوب، خیلي بیشتر جلوه كند. 
   عده اي از سينماگران معامله کرده بودند

اين بیانیه مي افزايد: البته قرار بود جش��نواره  سي و پنجم فیلم فجر 
جشنواره اي به شدت آرام و بي حاشیه باشد؛ حتي به قیمت از دست 
دادن تع��دادي از فیلم هاي احتماالً مسئله س��از و جنجالي كه روي 
كاغذ مي توانستند تنور نه چندان گرم جشنواره را حرارت دوباره اي 
ببخشند، اما به هر حال توافق نانوشته به سیاق سال گذشته بر اين 
بود كه فیلم هاي ملتهب و احتماالً جنجالي بیرون بمانند تا جشنواره 
در آرامش برگزار شود. ملتهب سازان هم اعتراض خاصي به جا ماندن  
آثارشان از لیست فجر سي و پنجم نداشتند. اعتراض كه نداشتند هیچ، 
حتي به نحوي جلوه دادند كه گويا فیلم هاي شان اصوالً قرار نبوده به 
جشنواره برسد. به هر حال، آنها معامله كرده بودند. اكران بي دردسر 
و بدون ممی��زي در ازاي برگزاري جش��نواره اي آرام. اما جش��نواره  

سي و پنجم با وجود اين معامله هم، جشنواره  آرامي از كار درنیامد. 
در ادامه اين بیانیه آمده: حقیقت ماجرا اين است كه اين اعتراضات، 
سرريز چهار سال سكوت در برابر داوري هاي جانبدارانه و عجیب و 
غريب فجر در دولت يازدهم بود. س��رريز چهار سال بي اعتنايي به 
جريان فیلمس��ازي انقالبي و بايكوت و ناديده گرفتن آثاري چون 
»چ« و بیرون گذاشتن »شیار 143« از لیست اولیه  فیلم هاي فجر 
در دوره  سي و دوم، بايكوت معنادار »روباه« و »ايران برگر« در فجر 
سي و سوم و حتي حذف آنها از آراي مردمي، نديدن ارزش هاي فني 
و مضموني »باديگارد« و »سیانور« در جشنواره  سي و چهارم فجر و 
حاال جشنواره  سي و پنجم و حذف »امپراتور جهنم« از لیست اولیه  

فیلم ها و بايكوت كامل فیلم ارزشمند »وياليي ها«.

 دليل هراس از حضور معتقدان واقعي سينماي انقاب
در هيئت داوري فجر چيست؟

امروز در سینماي ايران، از يك طرف با ساخت آثار بي نجابت و 
چرك، به نام سینماي اجتماعي و از طرف ديگر با تولید فیلم هاي 

پوچ و مبتذل به اسم سینماي طنز و امید مواجه هستیم. 
بس��یج دانش��جويي 10 دانش��گاه كش��ور، نامه اي را پیرامون 
آسیب شناس��ي وضعیت كنوني س��ینماي ايران و همچنین 
جشنواره فیلم فجر، به حجت اهلل ايوبي، رئیس سازمان سینمايي 
نوشتند كه در بخش��ي از آن آمده: اكنون پس از پايان آخرين 
دوره جشنواره فیلم فجر در زمان مس��ئولیت شما در سازمان 
سینمايي كش��ور، به نظر فرصت مناس��بي مي رسد تا از منظر 
بررسي اين جش��نواره، به آس��یب شناس��ي وضعیت كنوني 
س��ینماي ايران و همینطور رويكرد ه��اي مديريتي حاكم بر 
سینماي كشور در دولت يازدهم بپردازيم. بنابراين ضمن تقدير 
از زحمات شما و ساير مسئوالن سینمايي كشور، آنچه در ادامه 
ذكر مي شود، بخشي از مهم ترين سرفصل هايي است كه جهت 
روشن شدن ابعاد اين مسئله ارائه مي شود:  يكي از دغدغه هاي 
جدي دلسوزان وضعیت فرهنگي كشور، تبديل شدن جشنواره 
فیلم فجر به ويتريني از آثاري اس��ت كه كمتري��ن ارتباطي با 
ارزش هاي اس��المي و فرهنگي مردم ايران ندارن��د. البته اين 

مسئله خاص جشنواره امسال نیست. 
در ادامه اين بیانیه آمده: اما متأسفانه شعارزدگي و جايگزيني 
حرف به جاي عم��ل يكي از چالش ه��اي دول��ت يازدهم در 
عرصه هاي مختلف بوده است: از طرفي ادعا مي شود كه جشنواره 
امسال در تراز انقالب اسالمي خواهد بود و از طرف ديگر در عمل 
ما با تعريف جديدي از تراز انقالب اس��المي مواجه هستیم كه 

هیچ ارتباطي با ارزش هاي انقالب ندارد. دولت يازدهم به جاي 
مردمي كردن فرهنگ، سخن از صنفي كردن اداره آن مي گويد 
و خروجي اين نگاه فیلم هايي  مي شود كه بدون آنكه تعلقي به 
مردم و واقعیت هاي اجتماعي امروز ما داش��ته باشد، نمايانگر 
فضا و وضعیتي است كه خود فیلمساز در آن زيست مي كند كه 

متأسفانه بسیار دور از وضعیت واقعي مردم ايران است. 
اين بیانیه مي افزايد: امروز در س��ینماي اي��ران، از يك طرف با 
ساخت آثار بي نجابت و چرك، به نام سینماي اجتماعي مواجه 
هستیم و از طرف ديگر با تولید فیلم هاي پوچ و مبتذل به اسم 
س��ینماي طنز و امید. تقدير ها و حمايت هاي صورت گرفته از 
برخي از اين آثار، باعث الگو شدن و جريان سازي آنها در سینماي 
ايران مي شود. نش��ان دادن و تصوير فضاي تلخ و مصیبت زده، 
بدون هیچ نقطه روشن؛ بر سینماي ما غلبه مي يابد و اين نتیجه 
چنین رويكردي اس��ت. به راس��تي معناي س��ینماي امید كه 

شعارش داده  مي شود، چنین آشفته بازاري است؟

در انتخاب�ات رياس�ت جمه�وري س�ال 96 ه�ر کاندي�دا چه�ار 
برنام�ه گفت وگومح�ور دارد و س�ه مناظره نيز پيش بيني ش�ده اس�ت. 
مجید شعبانپور رئیس مركز تولید و فني س��یما درباره برنامه هاي مناظره اي 
و انتخاباتي صداوس��یما گفت: در انتخابات پیش رو عالوه بر تولید برنامه هاي 
تحلیلي، تبییني و تهییجي بخشي از برنامه ها همچون انتخابات هاي گذشته به 

تبلیغات كانديداهاي رياست جمهوري اختصاص خواهد داشت. 
وي ادامه داد: بر اساس مصوبه ستاد انتخابات رسانه ملي هر يك از نامزدهاي 
اين دوره در چهار برنام��ه گفت وگومحور حضور پیدا مي كنن��د. اين برنامه ها 
ش��امل 30 دقیقه گفت وگو با دوربین و س��ه برنامه 60 دقیقه اي گفت وگو با 
جوانان، پاسخ به سؤاالت فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي و گفت وگو با ايرانیان 
خارج از كشور هستند. رئیس مركز تولید و فني سیما پخش مناظره انتخاباتي 
میان نامزده��ا را از جذاب ترين برنامه هاي مخاطب��ان در طول انتخابات هاي 
گذشته دانست و اضافه كرد: پخش سه مناظره 180 دقیقه اي در اين دوره از 
انتخابات پیش بیني شده است. پیش بیني مي شود در طول انتخابات مناظره ها 

از مهم ترين و پربیننده ترين برنامه هاي تلويزيوني باشند. 
وي در پاي��ان بیان كرد: ط��رح مناظره انتخابات س��ال 92 بعد از بررس��ي 
مناظره هاي روز دنیا به لحاظ فرم انتخاب شد و هشت نامزد در مقابل هم قرار 
گرفتند و برنامه هاي يكديگر را نقد كردند. اين دوره نیز فرم مناظره به شیوه 
انتخابات گذش��ته با برخي تغییرات اجمالي همراه است. اتودهاي بسیاري 
براي دكور اين برنامه ها زده ش��ده كه پس از تأيید، ساخته و در مناظره ها و 

گفت وگوها استفاده مي شود.

 نگاه تشريفاتي
به پيوست فرهنگي پروژه ها

يک: پروژه هاي عمراني كه در كشور اجرا مي شوند صرفاً حجمي از 
بتن، آسفالت و میلگرد و آهن نیستند. صرفاً ماده نیست كه فضايي 
را اشغال مي كند و فضاس��ازي هاي جديدي را به وجود مي آورد 
بلكه اجرا شدن يا نشدن هر پروژه اي تبعات فرهنگي خود را دارد و 
چه بسا به واسطه يك پروژه، مناسبات فرهنگي دستخوش تغییر 
مي شود. يك مثال روشن در اين باره اجراي آزادراه قزوين - زنجان 
و زنجان - تبريز اس��ت. قبل از اجراي اين كريدور مركز به غرب 
كشور عماًل ترانزيت مسافر در اين مس��یر محدود بود و كساني 
كه در اين جاده ها تردد مي كردند بیشتر هموطنان غرب كشور 
بودند، اما با اجراي اين پروژه ضريب نفوذ سفر و تقاضا براي سفر به 
نقاط غربي كشور به شكل فزاينده اي رو به افزايش گذاشت. اتفاقاً 
از ماحصل همین ارتباط هاست كه بسیاري از تصورات اولیه اي كه 
اقوام نسبت به هم دارند فرو مي ريزد و ذهنیت هاي بسیاري به نفع 

وحدت ملي تصحیح مي شود.
دو: پس وقتي يك آزادراه افتتاح مي ش��ود فق��ط حجم بتن، 
مساحي، نقشه برداري، پل و آس��فالت و گاردريل نیست كه بر 
سطح زمین ظاهر مي ش��ود بلكه به واسطه همان پروژه بزرگ 
عمراني، موجي از تغییرات اجتماعي و فرهنگي هم به دنباله اش 
مي آيد و البته مديران جامعه بايد حواس شان به اين تغییرات و 
تحوالت فرهنگي باشد كه في المثل وقتي فالن فناوري نو وارد 
كشور مي ش��ود تبعات اين فناوري چه خواهد بود. گو اينكه از 
سال ها پیش بحث پیوست فرهنگي براي پروژه هاي بزرگ در 
شوراي عالي انقالب فرهنگي مطرح بوده، اما واقعیت آن است 
كه اين طرح ها چندان از سوي دستگاه هاي اجرايي جدي گرفته 
نمي شود و در ثاني ماهیت پروژه ها گاه چنان مرئي نیست كه 

بشود هر لحظه براي آنها پیوستي و مقرراتي تدوين كرد. 
س�ه: نكته ديگر در اين باره عقب ماندگي پروژه ها از نیازهاي 
فرهنگي جامعه است، به عنوان مثال نیاز به سفر در جامعه ما به 
داليل مختلف در سال هاي گذشته رو به افزايش گذاشته است. 
كالنشهرها آرام آرام شكل گرفته اند و زندگي در برج ها، ارتفاع و 
نوع مناسبات يك زندگي عمودي بیشتر رونق گرفته و از آن سو 
مساحت خانه ها در ش��هرها كمتر شده اس��ت، از طرف ديگر 
بها ندادن به موضوع تفريح در ش��هرهاي ما باعث شده آدم ها 
بیش از هر زماني، نیاز و كمبود س��فر به ويژه در روزهاي آخر 
هفته را در خود احساس كنند. نمونه اين قضیه را در سال هاي 
اخیر در میان پايتخت نشین ها مي بینید كه با وجود ماندن در 
ترافیك هاي شديد چندين ده س��اعته گاه ترجیح داده اند كه 
مسافر شمال باش��ند. واقعاً چرا ما كمتر از خود مي پرسیم كه 
با وجود هش��دارهاي پلیس راه و هواشناس��ي چرا بسیاري از 
آدم ها در همین زمستان كه ريسك سفر باالتر مي رود، ترجیح 
مي دهند خطر ماندن و گرفتار ش��دن در كوالك و بهمن را به 

جان بخرند، اما به جاده بزنند. 
چهار: ما كمتر به عنوان فعاالن فرهنگي چه در قالب رسانه ها 
و چ��ه مديران به اي��ن نیازه��اي فرهنگي در بطن مناس��بات 
اجتماعي جامعه انديشیده و جدي گرفته ايم. چرا سخت افزارها 
و بسترهاي ما متناسب با نیاز فرهنگي پیش نمي رود و آدم ها گاه 
در جاده هايي رفت و آمد مي كنند كه متعلق به نیاز فرهنگ نیم  
قرن پیش است و نه امروز؟ 50 سال پیش چیزي به اسم سفرهاي 
آخر هفته در جامعه ايران وجود نداشت، بنابراين عرض و طول 
جاده ها متناسب با همان تعداد سفر و تعداد خودرو بود، اما امروز 
ما در روزگار ديگري زندگ��ي مي كنیم، روزگاري كه آدم ها نیاز 
به تفريح و تفرج دارند و اتفاقاً ما اين نیاز را در همین زير بهمن 
ماندن ها، در كوالك گیر كردن ها و راضي شدن به ترافیك هاي 
10 ساعته براي رسیدن به شمال مي بینیم، اما متأسفانه جدي 
نگرفته ايم. با اين حال نديدن ما دلیل بر اين نیست كه از حجم 

اين نیاز در سال هاي آتي كاسته خواهد شد.

حكمت 245

ْهَوُه.  إَِذا َکُثَرِت الَْمْقِدَرُه َقلَِّت الشَّ

 هنگامى ك��ه توانايى فزون��ى يابد، 

شهوت كاستى گیرد.

تصوير سازي سياه از ايران براي رسيدن به جايزه ورلدپرس

 جايزه براي عکس تن فروشي 
با تتوي 400 دالری!

    تلویزیون
نامه بسيج 10 دانشگاه کشور به رئيس سازمان سينمايي

با ساخت آثار چرک به نام سينماي اجتماعي مواجهيم

حسن فرامرزي     یادداشت


