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غلبه نگاه غيرفرهنگي مانع اکران هاي دانشجويي مستندسازان

دولت جلوي »داد« را هم گرفت
    جواد محرمي 

كار ساخت و تولید مستندهاي سیاسي، اجتماعي و تاريخي 
چند سالي است كه در میان عالقه مندان به مستندسازي 
با افزايش چشمگیري روبه رو بوده اس��ت و به طور طبیعي 
دانشگاه ها بهترين مکان براي نمايش و البته تحلیل و بررسي 
محتوايي چنین تولیداتي محس��وب مي شوند، اما برخالف 
تصور رايج اين امکان نه تنها به راحتي زمینه بروز نداش��ته 

بلکه با موانع زيادي روبه رو بوده است. 
با وجود اينکه رئیس دولت يازدهم همواره در سخنراني هايش 
بر حقوق ش��هروندي و آزادي بی��ان تأكید كرده اس��ت اما 
عملکردها نشان مي دهد كه انتقاد از دولت حتي در محیط هاي 
دانشجويي كه علي القاعده صداي مخالف در آن بايد بیش از 
ساير مکان ها زمینه بروز و ظهور داشته باشد هم با موانع جدي 
روبه رو بوده است. دو مستند فروشنده و پرزيدنت آكتور سینما 
جزو آثاري هستند كه هر كدام از زاويه اي خاص به مسائل روز 
مي پردازند و با اين موانع دست و پنجه نرم مي كنند. مستند 
»پرزيدن��ت، آكتور س��ینما« روايتگر تالش ه��اي میخائیل 
گورباچف، آخرين رهبر اتحاد جماهیر شوروي، در جهت ايجاد 
رفاه براي مردم شوروي است. گورباچف معتقد بود تا زماني كه 
تنش هاي شوروي با كشورهاي غربي و به خصوص امريکا ادامه 
داشته باشد، رس��یدن به يک اقتصاد موفق ناممکن است، به 
همین دلیل اولويت عالي خود را تنش  زدايي و برقراري رابطه و 
مذاكره با امريکايي ها قرار داد كه نتیجه آن چیزي جز فروپاشي 
از درون نبود.  مستند فروشنده نیز سعي كرده رخدادهايي را 
كه در سیاست خارجي و اقتصاد كشور در چهار سال گذشته 
رخ داده، خیلي شفاف، صريح و مس��تدل مورد نقد و بررسي 
جدي قرار دهد و در حقیقت وروديه اين مستند از مناظرات 
سال 92 كانديداهاي رياست جمهوري آغاز شده و وعده هاي 
مختلفي كه درباره تحريم ها و رفع آنها و مشکالت اقتصادي 
به مردم داده ش��ده، مرور مي ش��ود. در س��وي ديگر مستند 
»داد« وجود دارد كه از سوي دانش��جويان عدالتخواه تولید 
شده و همواره با موانع زيادي در اكران دانشجويي مواجه بوده 
است. مستند داد را بايد جزو آثاري قلمداد كرد كه از ابتداي 
پیروزي انقالب اسالمي تا اكنون از جهت پرداختن به مسائل 
و مش��کالت كارگري و صنفي و اعتراضات به حق اين قش��ر 
بي نظیر محسوب مي شود، اما متأسفانه اين محصول فرهنگي 
كه انگیزه اي جز بازتاب مشکالت بخشي از مردم كشور ندارد 
با غلبه نگاه غیرفرهنگي و سیاسي- امنیتي مسئوالن برخي 
دانشگاه ها مجال نمايش، نقد و بررسي نیافت. در تازه ترين اين 
موارد به گفته مس��ئوالن جنبش عدالتخواه دانشگاه حکیم 

سبزواري شهرستان سبزوار اس��تان خراسان رضوي، بدون 
ارائه دلیل و منطقي از سوي مس��ئوالن، با اكران اين مستند 
عدالتخواهانه از سوي ش��وراي بازبیني معاونت فرهنگي اين 

دانشگاه مخالفت شده است. 
پیش از اين هم اكران مس��تند »داد« در تاالر شهر انار )استان 
كرمان(، با ممانعت مس��ئوالن اداره فرهنگ و ارش��اد و صادر 
نشدن مجوز اكران مواجه شده بود و همچنین نمايش اين اثر در 
كتابخانه مركزي اصفهان لغو شده بود. همچنین در اتفاقي ديگر، 
مسئوالن دانشگاه رفسنجان با تعللي يک ماهه، با درخواست 
اكران مستند »داد« در اين دانشگاه مخالفت كرده بودند. پیش 
از اين مس��تندهايي چون من روحاني هستم و شب نامه هم از 
سوي مسئوالن برخي دانش��گاه ها كه با عینک غیرفرهنگي و 
سیاسي به همه چیز نگاه مي كنند با موانع و مشکالت زيادي 
براي نقد و بررسي مواجه شده بود. در ذات مستند حقیقت وجود 
دارد و حقیقت در ذاتش تلخي هايي است كه براي رسیدن به 
كمال بايد آن را به جان خريد و طعم گزنده آن را تحمل كرد تا 
در مسیري كه حق است قرار بگیريم، البته نبايد فراموش كنیم 
كه وظیفه مستندس��از بسیار خطیر و حس��اس است، چراكه 
بايد به حقیقت پايبند باش��د و از آن تخطي نکند. مستندساز 
بیش از شور به شعور در كارش به آگاهي و شناخت نسبت به 
موضوعش نیاز دارد، اما گويا در شرايط فعلي مستندسازهاي 
كش��ورما به رغم توجه به اين موارد باي��د مراقب عواقب پس 
از ساخت فیلم شان هم باش��ند، مراقب راستگويي هايشان و 
نمايش حقیقت. اين اتفاق در جريان تولید و عرضه بسیاري از 
آثار مستند با نگاه هاي مختلف در جامعه رخ مي دهد. بسیاري از 
كارشناسان معتقدند پرداختن به تنگناها و مشکالت قشرهاي 
مختلف در كشور كه به دلیل رويکردهاي ناعادالنه با مشکالت 
عديده معیشتي و اقتصادي دست و پنجه نرم مي كنند در قالب 
مستندهايي كه از نگاه دلسوزانه و نه فرصت طلبانه برخوردارند 

بايد مورد حمايت مسئوالن واقع شود.

 حضور اهالي فرهنگ و هنر در انتخابات
با صف مستقل و مطالبات فرهنگي!  

    جبارآذين
سال ها اهالي فرهنگ و هنر در ايام انتخابات و از جمله انتخابات 
رياس��ت جمهوري با ورود به صفوف جريان هاي سیاس��ي يا به 
تبعیت از تبلیغات نامزدها، پاي صندوق هاي رأي رفته اند. فراتر 
از آن، بعضي از هنرمندان پالكارد سیاسي به دست گرفته و مبلغ 
اين و آن شده اند. در اين میان، عده اي فريب بازي هاي سیاسي 
را خورده و گروهي، ديگران را بازي داده اند كه بعدها هر دو طیف 
دچار خسران شده اند، گرچه كس��اني هم بودند كه به آب و نان 
رسیدند، ولي تمام اين رس��یدن ها و آب و نان ها از سفره مردم 
بوده اس��ت! در دوره پیش روي انتخابات رياست جمهوري، در 
میان داوطلبان، آدم هاي مختلف و رنگارنگ به چشم مي خورند، 
از جناحي ها گرفته تا مس��تقل نماها و كس��اني ك��ه مي دانند 
ويژگي هاي الزم را براي انتخاب شدن ندارند و صرفاً براي كسب 
شهرت وارد اين عرصه شده اند! تکلیف آنها كه به هر دلیل در اين 
آزمون ملي شركت نمي كنند، براي خود و بقیه مشخص است، 
ولي مردمي كه در انتخابات مش��اركت دارند، بديهي اس��ت كه 
بايد چون همیشه با آگاهي و شناخت كافي و به دور از بازي هاي 
سیاس��ي به كانديداي احتمالي خود رأي دهند. در اين ارتباط 
چیزي تاكنون از نظرها به ويژه نظر اهالي فرهنگ و هنر مغفول 
مانده و آن گزينش شخصي است كه با فرهنگ و هنر آشنا باشد و 
براي سالم سازي و پاكسازي و ارتقاي آن و اهالي فرهنگ و هنر كار 
انجام دهد. درست برخالف رياست جمهوري هاي سالیان اخیر 
كه از آراي هنرمندان و پايگاه اجتماعي آنها براي كرسي نشیني 
خود و ياران سیاسي شان بهره بردند و تنها مشتي وعده و شعار 
تحويل اهالي فرهنگ و هنر دادند، نه دستي از هنرمندان گرفتند 
و نه در حوزه هاي هنر و فرهنگ شاهد تحول شديم. از همین رو 
به جهت آنکه براي چندمین بار سر هنرمندان بدون كاله نماند، 
ضروري است كه اهالي فرهنگ و هنر به جاي ورود به جريان هاي 
سیاس��ي به صورت مس��تقل و با ارائه مطالبات خود به صفوف 
انتخابات بپیوندند و خواسته هاي خود را با نمايش هاي سیاسي 
و جناحي تاخت نزنند. سیاسیون، سیاسي مي انديشند و عمل 
مي كنند و در میادين سیاسي هم با علم خود حضور مي يابند، چرا 
هنرمندان كه فرهنگي مي انديشند و عمل مي كنند، در انتخابات 
با پرچم فرهنگي ورود نکنند؟ اهالي محترم فرهنگ و هنر، لطفاً 
براي اصالح، رونق و ارتق��اي فرهنگ و هن��ر و حمايت از كار و 
زندگي خود، به صورت مستقل با اهداف و برنامه هاي فرهنگي، به 
انتخاب داوطلب اصلح و گزينش او و همچنین گرفتن تضمین و 
میثاق ملي از وي براي دستیابي به مطالبات خود در سال تولید و 
اشتغال، اقدام كنید. تجربه و دانش، چراغ انتخاب شماست. لطفاً 

فرهنگي انتخاب كنید.

    محمدصادق عابديني
با گرم تر ش�دن فض�اي انتخاباتي کش�ور و 
آغاز برنامه هاي مربوط به انتخابات رياس�ت 
جمهوري در رسانه ملي، گروه هاي سياسي 
با زير ذره بين بردن برنامه هاي صداوس�يما، 
تا ام�روز چن�د بار نس�بت ب�ه رويکرد هاي 
انتخاباتي رس�انه ملي انتقاداتي داشته اند. 
با اين وجود هن�وز صداوس�يما مهره اصلي 
يعن�ي برنام�ه مناظره ه�اي نامزده�اي 
انتخابات�ي را به حرک�ت در نياورده اس�ت. 
منتقدان سیاس��ي دولت مي گويند در روزهاي 
اخیر صداوس��یما بیش از ح��د در حال پخش 
تصاوير رئیس جمهور است! و اين كار از عدالت 

رسانه اي در انتخابات به دور است. 
   اعتراض به رپرتاژ رفتن تلويزيون 

براي روحاني
به دنبال نامه سرگشاده حجت االسالم ابراهیم 
رئیس��ي خطاب به رئیس سازمان صداوسیما، 
روز گذشته خبرگزاري دانشجو متني با عنوان 
نامه فعاالن رس��انه اي به علي عسگري منتشر 
كرد. در اين نامه فعاالن رس��انه اي »خواستار 
توقف روند س��وگیري هاي تبلیغات��ي به نفع 
دولت« از سوي رسانه ملي شده اند. در بخشي 
از اين نامه آمده است: »س��ازمان صداوسیما 
كه مي بايس��ت علي القاعده به عن��وان پژواك 
صداي م��ردم در عی��ن بي طرفي به پوش��ش 
اخبار بپ��ردازد، به بهانه پوش��ش اخبار روزانه 
رئیس جمهور، عماًل به تريبون رسمي انتخاباتي 
آقاي روحاني تبديل ش��ده و برخالف س��اير 
كانديداها، برنامه هاي انتخاباتي ايشان كه اين 
روزها به اوج خود رسیده را به صورت گسترده 
به طور زن��ده پخش و در بخش ه��اي مختلف 

خبري منعکس مي نمايد.« 
در ادامه اين نامه آمده است: »به معذوريات اين 
نهاد پیرامون لزوم تأمین بودجه از سوي دولت 
هم واقفیم، اما بیم آن داريم كه خداي ناكرده اين 
معذوريت و دست تنگي، بهانه اي شود تا برخي 
مشاوران آشنا به زير و بم فعالیت هاي رسانه اي، 
رس��انه ملي را از انجام تعهدات فراجناحي اش 
بازدارند و اين شائبه تقويت شود كه صداوسیما 
به يار دوازدهم دولت در ايام رقابت هاي انتخاباتي 

بدل شده است.« 
نام��ه حجت االس��الم ابراهی��م رئیس��ي ب��ه 
علي عس��گري، حمايت آي��ت اهلل كعبي، عضو 
مجلس خب��رگان رهب��ري را در پي داش��ت. 
آيت اهلل كعب��ي در انتقاد از رويک��رد انتخاباتي 
صداوس��یما گفت: صداوس��یما در عین حالي 
كه دس��تاوردهاي كالن نظام اع��م از دولت و 
س��اير نهادها را پوش��ش مي دهد مي تواند در 
جهت رپرت��اژ نامزدي خاص نباش��د. نماينده 
مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبري با 
درخواست از صداوسیما براي تصحیح رفتارش، 
خواستار رسیدگي به رويکرد هاي صداوسیما در 

كمیته انتخابات شد. 
محمد س��لیماني، وزير س��ابق ارتباطات نیز از 
جمله چهره هاي سیاسي است كه رويکردهاي 

انتخاباتي صداوسیما را ناعادالنه مي داند. 
سلیماني در گفت و گو با خبرگزاري فارس گفت: 
كاماًل روشن است كه رسانه ملي در چند هفته 
اخیر به صورت 24 س��اعته به پايگاه تبلیغاتي 
شخص رئیس جمهور و مجموعه دولت درآمده 
اس��ت. اين خط عملکرد صداوسیما در پوشش 
خبرهاي دولت موجب شده است اعتماد عمومي 
به رس��انه ملي به ش��دت كاهش يابد و موجب 

افزايش نارضايتي مردم از اين سازمان شود. 
در حالي ك��ه منتقدان دولت، ب��ه دلیل رعايت 
نکردن عدالت معترض رس��انه ملي و مديريت 
س��ازمان صداوس��یما ش��ده اند، از آن ط��رف 
طرف��داران دولت نیز مي گويند صداوس��یما با 
پخش نماز خواندن حجت االس��الم رئیسي، به 

نفع اين نامزد انتخابات رياس��ت جمهوري كار 
مي كند! صداوسیما مدت هاست كه بعد از پخش 
اذان، اقامه نماز در يکي از اماكن متبركه از جمله 
حرم رضوي را ب��ه صورت زنده يا ضبط ش��ده 
پخش مي كند. پخش اقامه نماز تولیت آستان 
قدس رضوي، از صداوسیما اين روزها سوژه اي 
براي طرفداران دولت شده تا صداوسیما را متهم 

به حمايت از رئیسي كنند. 
   صداوسيما زير ذره بين است 

ع��الوه ب��ر واكن��ش چهره ه��اي سیاس��ي به 
جهت گیري هاي برنامه هاي تلويزيوني در مدت 
باقي مانده به انتخابات رياست جمهوري، يکي 
از اعضاي شوراي نظارت بر صداوسیما نیز از زير 

ذره بین بودن رسانه ملي خبر داد. 
غالمرضا كاتب، نماينده مردم گرمسار و آرادان و 
عضو شوراي نظارت بر صداوسیما، در گفت و گو 
با خبرگزاري خان��ه ملت، درب��اره برنامه هاي 
انتخاباتي صداوس��یما گفت: رفتار صداوسیما 
در زمان انتخابات باي��د منطقي، بي طرف و در 
جهت منافع ملي باش��د كه بتوانی��م به نگاهي 
كه مدنظر مق��ام معظم رهب��ري و آرمان هاي 
انقالب است، دست پیدا كنیم، شوراي نظارت 
بر صداوسیما نیز اين نگاه را ترويج كرده و ضمن 
تأكید بر آن، نظارت مي كند كه انجام شود. اين 
نماينده مجلس تأكید ك��رد: اينکه برنامه هاي 
صداوسیما در انتخابات جناح خاصي را دنبال 
نکند و بي طرف و تأثیرگذار باش��د و همچنین 
مسائل سیاس��ي و جناح بندي كمترين نقش 
را داش��ته باش��د، موضوع مورد تأكید شوراي 
نظارت بر صداوسیماست. آنچه براي نظام مهم 
است، صرفاً منافع ملي نظام و تحقق پیدا كردن 
حضور مشاركتي ملت در صحنه انتخابات است 
كه مي تواند در استحکام تفکرات و آرمان هاي 
حضرت امام مؤثر باش��د، ضم��ن اينکه حضور 
مردم بتواند هرچه بهتر باشد، يأس و ناامیدي 

براي دشمنان ايجاد مي كند. 
    صداوسيما به دنبال عدالت رسانه اي 

در برنامه هاي انتخاباتي
س��تاد انتخابات صداوس��یما فعالیت خود را از 
دي ماه سال گذشته آغاز كرده است. مسئولیت 
اين س��تاد برعهده معاون سیاس��ي رسانه ملي 
است.  در حالي كه نسبت به جهت گیري سیاسي 
صداوسیما انتقاد هايي از سوي طرف هاي مختلف 
سیاسي فعال در انتخابات منتشر مي شود، روز 
گذشته محمدرضا چپريان، دبیر ستاد انتخابات 
رس��انه ملي از رعايت اص��ل بي طرفي و عدالت 
رسانه اي از س��وي صداوس��یما در برنامه هاي 
انتخاباتي خبر داد. چپريان كه سخنگوي ستاد 
انتخابات صداوسیما نیز هست، گفت: به محض 
اعالم نهايي نامزدهاي اين دوره از سوي شوراي 
نگهبان تبلیغات قانون��ي برنامه هاي نامزدهاي 
رياست جمهوري در دو حوزه راديو و تلويزيون 

آغاز مي شود. 
برنامه هاي انتخاباتي نامزدهاي انتخابات رياست 
جمهوري در سه قالب »مناظره«، »گفت و گو« 

و »مستند هاي تولیدي« خواهد بود. صداوسیما 
براي ه��ر نام��زد بیش از ه��زار دقیق��ه برنامه 

انتخاباتي در نظر گرفته است. 
   چشم ها منتظر »مناظره« ها

مناظره ه��اي تلويزيون��ي انتخاب��ات رياس��ت 
جمه��وري در دوره ه��اي اخی��ر انتخابات چه 
در س��ال 88 و چه در س��ال 92، نقش مؤثري 
در تعیی��ن نامزد پیروز داش��ته اس��ت. اهمیت 
برگزاري مناظره هاي تلويزيوني آنقدر زياد است 
كه دانش��گاه صداوسیما نشس��تي تخصصي با 
حضور مديران ارشد سازمان و مشاور رسانه اي 
رئیس جمهور برگ��زار كند و در آن به بررس��ي 
مناظره هاي قبلي بپردازد. خبرگزاري اسپوتنیک 
روسیه در مقاله اي برگزاري مناظره هاي انتخابات 
رياست جمهوري كش��ورمان را مورد توجه قرار 
داده و نوشته است: قطعاً كانديداها تالش خواهند 
كرد عملکرد و سوابق يکديگر را در اين مناظره ها 
به چالش بکشند، اما به هر حال چند محور وجود 
دارد كه قطعاً در انتخابات براي كانديداها چالش 
ايجاد خواهد كرد و مردم هم انتظ��ار دارند كه 
مواضع كانديدا ها در مورد آن را بشنوند تا هر كدام 
به فراخور نظر خود به كانديدايي كه خواسته اش 
را تأمین مي كند رأي دهد. نويس��نده اين مقاله 
بحث »مشکالت اقتصادي مملکت و راهکار آن« 
و بحث »برجام و نتايج آن« را محورهاي اصلي 

بحث هاي انتخاباتي عنوان مي كند. 
    مناظره هاي انتخاباتي را مي توان برگ 

برنده صداوسيما دانست
صداوس��یما بزرگ ترين بنگاه تبلیغاتي براي 
نامزدهاي انتخابات رياس��ت جمهوري است؛ 
جايي كه يک نامزد مي تواند به صورت مستقیم 
و بي واسطه با میلیون ها نفر ارتباط برقرار كند 
و ضمن اعالم برنامه هاي��ش، رأي دهندگان را 
تشويق كند تا به وي رأي دهند. از سوي ديگر 
صداوسیما در فرصت يک ماهه ای كه پیش رو 
دارد مي توان��د همه نگاه ها را به س��مت خود 
بکشاند؛ فرصتي طاليي براي باال بردن میزان 
مخاطبان صداوسیما كه نه به واسطه تعطیالت 
عید بلکه ب��ه خاطر نقش آفريني رس��انه ملي 
در جري��ان برگزاري انتخابات ش��کل خواهد 
گرفت. صداوس��یما پیش از اين گفته بود كه 
برنامه هاي نوروزي باعث رش��د 20 درصدي 

بینندگان شده است.  
مهم ترين برنام��ه انتخاباتي در رس��انه ملي 
مناظره ه��اي تلويزيوني نامزد های رياس��ت 
جمهوري است. استوديو برگزاري مناظره ها 
آماده است؛ دكوري كه امس��ال به رنگ ِكِرم 
است و در پشت صحنه براي استراحت نامزدها 
و همراهان شان يک كافي ش��اپ نیز ساخته 
شده و هر نامزد اتاقي اختصاصي خواهد داشت. 
تنها مسئله اي كه هنوز براي برگزاركنندگان 
مناظره ها باقي مانده، اين است كه چند نامزد 
از سوي شوراي نگهبان تأيید خواهند شد تا 
صندلي هاي نامزد ها را به تعداد الزم بچینند. 
علي دارابي، معاون شهرس��تان هاي سازمان 
صداوس��یما ك��ه در دوره پیش��ین انتخابات 
رياست جمهوري معاون سیما بود، در نشست 
»بررس��ي مناظره هاي انتخاباتي تلويزيون« 
تأكید كرده كه »نمي خواهیم روي آنتن زنده 
شاهد جنگ رواني باش��یم. از سیاه نمايي هم 

بايد پرهیز شود.« 
آنچ��ه در مناظره ه��اي انتخابات��ي رخ خواهد 
داد، مي تواند عاملي براي انتخ��اب كانديداي 
پیروز دوازدهمین انتخابات رياست جمهوري 
شود؛ مناظره هايي كه نه تنها در ايران بلکه در 
سراسر جهان بیننده هاي زيادي خواهد داشت 
و حتي مي تواند رك��ورد 200 میلیون بیننده 
مناظره هاي س��ال 88 را تغییر دهد؛ ركوردي 
كه مي توان آن را به پاي موفقیت صداوسیما در 

جذب مخاطب نیز نوشت.

 برنامه هاي انتخاباتي صداوسيما 
زير ذره بين مردم

مناظره هاي انتخاباتي را مي توان برگ برنده صداوسيما دانست

حکمت 328  
َ ُس�ْبَحانَُه َفَرَض ِفی أَْم�َواِل الَأْْغِنَياِء   إِنهَّ اللهَّ
أَْقَواَت الُْفَقَراِء َفَما َجاَع َفِقي�ٌر إِلهَّ بَِما ُمتَِّع بِِه 

ُ تََعالَی َسائُِلُهْم َعْن َذلَِك.  َغِنيٌّ َو اللهَّ
همانا خ��دای س��بحان روزی فق��را را در اموال 
سرمايه داران قرار داده است، پس فقیری گرسنه 
نمى ماند جز به كامیابى توانگران و خداوند از آنان 

درباره گرسنگى گرسنگان خواهد پرسید.

 احتمال مشارکت شبکه قرآن 
در توليد فيلم حضرت موسي)ع(

مدير ش�بکه قرآن و معارف س�يما ضمن اع�ام آمادگي از 
س�اخت و توليد فيلم حضرت موسي)ع( گفت: شبکه قرآن 
در صورت تأييد معاونت س�يما آمادگي دارد به عنوان ناظر 
کيفي و محتوايي با عوامل س�ازنده اين فيلم همکاري کند. 
محمدحسین محمدزاده، مدير شبکه قرآن و معارف سیما از همکاري 
بیش از پیش سپاه محمد رسول اهلل)ص( در اجراي طرح بزرگ قرآني 
1451 خبر داد و گفت: به منظور تعامل و همکاري مشترك در اجراي 
اين طرح، نشستي با حضور س��ردار كاظمیني، فرمانده سپاه محمد 
رس��ول اهلل)ص( تهران و رحیم قرباني، معاون قرآن و عترت بس��یج 
و جمعي از مسئوالن س��پاه به همراه جمال ش��ورجه، تهیه كننده و 
كارگردان سینما در س��اختمان ش��بکه قرآن برگزار شد و نسبت به 
همکاري بیشتر و تولید محصوالت فرهنگي و قرآني به صورت مشترك 
و خصوصاً مش��اركت در طرح قرآني 1451 تأكید شد. محمدزاده از 
همکاري و مشاركت ش��بکه قرآن در تولید فیلم حضرت موسي)ع( 
خبر داد و گفت: يکي از مواردي كه در اين نشست مطرح شد، موضوع 
همکاري شبکه قرآن در تولید فیلم حضرت موسي)ع( بود كه چون اين 
موضوع متمركز در گروه فیلم و سريال است، مقرر شد ضمن بررسي 
و تأيید در معاونت سیما، شبکه قرآن به عنوان ناظر كیفي و محتوايي 

براي ساخت با عوامل اين فیلم همکاري داشته باشد. 
طرح ساخت فیلم حضرت موسي)ع( را مرحوم فرج اهلل سلحشور 
در زمان حیاتش مطرح ك��رد و تمام نگران��ي و دغدغه مرحوم 
سلحش��ور اين بود كه خداوند به ايش��ان عمر دهد تا بتواند اين 
سريال را بسازد، اما اين اتفاق نیفتاد و تنها توانست مرحله نگارش 
اين س��ريال را به اتمام برس��اند. پس از فوت فرج اهلل سلحشور 
ساخت اين س��ريال به جمال ش��ورجه پیشنهاد ش��د و ايشان 
نیز پذيرفت تا س��اخت آن را ادامه دهد، اما به داليل مشکالت 
مالي ساخت اين فیلم به تعويق افتاده است. مدير شبکه قرآن و 
معارف سیما در ادامه افزود: موضوع تولید كلیپ »الف ويژه« به 
تهیه كنندگي شورجه يکي ديگر از مواردي بود كه در اين نشست 
مورد بحث قرار گرفت. اين كلیپ در ماه مبارك رمضان از شبکه 

قرآن و معارف سیما پخش خواهد شد.
-------------------------------------------------

تصوير مظلوميت مردم مسلمان فوعه 
و کفريا در »تسليم تو نمي شويم«

موزيك ويدئو »تس�ليم تو نمي ش�ويم« با ه�دف به تصوير 
کش�يدن جنايات مزدوران تکفيري و حامي�ان منطقه اي و 
بين المللي آنها و روحيه مبارز و مقاوم مردم مظلوم سوريه، از 
سوي نمايندگي صداوسيما در لبنان تهيه و توليد شده است. 
اين نماهنگ به م��دت 5 دقیقه و 15 ثانیه ب��ه انعکاس حوادث 
رخ داده در ش��هرك هاي »فوعه« و »كفري��ا« مي پردازد. مردم 
مظلومي كه تنها به جرم شیعه بودن و مقاومت در برابر متجاوزان 
از سال 1394 تاكنون، به وسیله گروه تکفیري »جیش الفتح« 
به محاصره درآمده اند. گروهي تروريس��تي كه تحت فرماندهي 
جبهه »النصره« در سوريه مي باش��د و از حمايت هاي مستقیم 
رژيم س��عودي، تركیه و قطر برخوردار است. نماهنگ »تسلیم 
تو نمي شويم« كه براساس س��رودي از »هادي فاعور« خواننده 
نوجوان سوري تهیه و تولید شده اس��ت، مظلومیت و باورهاي 

محکم شیعیان »فوعه« و »كفريا« را بازخواني مي كند. 
ش��هرك هاي »فوعه« و »كفريا« تقريباً هم��ه روزه با خمپاره و 
تک تیرانداز هاي تکفیري هدف حمالت متجاوزان قرار مي گیرند 
به طوري كه طي بیش از دو سال محاصره، افزون بر 85 هزار گلوله 
خمپاره و موشک به اين شهرك ها شلیک شده و بیش از 2 هزار 
نفر كه بیشتر آنها زنان و كودكان بي دفاع مي باشند به شهادت 
رس��یده اند. مردم بي دفاع »فوعه« و »كفريا« با ايثار و مقاومت، 
شجاعانه مانع ورود تروريس��ت هاي تکفیري شده اند. ُفوعه )به 
عربي: الُفوعه ( شهركي شیعه نشین در شمال سوريه است. اين 
شهرك در شمال شرق »اَدلب« قرار دارد. طبق سرشماري سال 
2004 اين شهرك 10 هزار و 214 نفر جمعیت دارد كه بیشتر 

اهالي آن را مسلمانان شیعه تشکیل مي دهند.

    تلویزیون

    فرزين ماندگار
 رئي�س س�ازمان س�ينمايي اگرچ�ه در اولي�ن اظهارات 
رسانه اي اش در سال گذشته از نگاه سيستمي در اداره امور 
س�ينمايي کش�ور خبر داده بود، اما تا به حال در بازديدها 
و فعاليت هايش تنها به حرف و س�خن اکتفا نموده اس�ت؛ 
س�خناني که بعضًا به لح�اظ کل�ي مي تواند جال�ب تلقي 
شود، اما تا نقش�ه راه عملياتي براي آن ترس�يم نشود در 
حد سخنان کلي و ش�عارهاي قش�نگ باقي خواهد ماند. 
محمدمهدي حیدريان اخیراً در جريان بازديد از بنیاد س��ینمايي 
فارابي از ضرورت بازتعريف مسئولیت اين بنیاد سخن گفته است. 
حیدريان اين بازتعريف را به همکاري و همفک��ري مديران بنیاد 
با ساير مؤسسات س��ازمان موكول كرده اس��ت. در واقع وي فعاًل 
به ضرورت بازتعريف نائل آمده اس��ت، ولي به نظر مي رس��د هنوز 
دقیقاً نمي داند كه چه مواردي بايد دچار بازتعريف شوند.  با نگاهي 
فهرست وار به برخي عباراتي كه رئیس سازمان سینمايي در بازديد 
اخیرش از بنیاد فارابي بر زبان رانده به وضوح مي توان رد پاي اتکا 
بر ش��عار را مش��اهده كرد كه كاماًل برخالف وعده او مبني بر نگاه 
سیستمي قلمداد مي ش��ود از جمله اين عبارات: »بنیاد سینمايي 
فارابي و ساير مؤسسه هاي تابعه و ساختار س��ازمان سینمايي در 
صورتي كه ثابت بمانند، يعني اينکه عملکرد ما اش��تباه بوده و آن 
مؤسس��ه مؤثر نخواهد بود، چراكه س��ینما يک امر ثابت نیست و 
اگر چنین نبود تاكنون مضمحل شده بود. اگر سینمايي مطابق با 
استانداردهاي تکنولوژيکي، زيبايي شناسانه و فرهنگ ملي داشته 
باشیم، خروج از اين بن بست آسان تر است. به زعم من بنیاد سینمايي 

فارابي همچنان نقش حیاتي و ج��دي را بايد ايفا كند و در حركت 
رو به جلو و متناسب با حركت جهاني س��ینما، تأثیرگذار باشد، به 
همین دلیل ضروري اس��ت با همکاري مديران بنیاد و هماهنگ 
با ساير مؤسسات و بخش هاي سازمان سینمايي، مسئولیت بنیاد 
فارابي باز تعريف شود. در بخش سینماي حرفه اي بايد تالش كنیم 
سینما را به جايگاهي برس��انیم كه حیات طبیعي و رو به جلو پیدا 
كند. سینما اگر در منطقه خود گرفتار شود نه در محیط خود و نه 
در مخاطبان بالفعل س��ینما تأثیرگذار نخواهد بود. در اين مقطع، 
اصلي ترين ستون ها و بخش هاي ايجاد سینماي جديد و پويا بايد 
پي ريزي شود.« به نظر مي رسد محمدمهدي حیدريان را از حاال بايد 
جزو مديراني محسوب كرد كه اتکاي اصلي فعالیت هاي او بر محور 
سخنراني قرار دارد. شايد تکیه بر سخنراني در همه دموكراسي هاي 
جهان در موعد انتخابات امري طبیعي قلمداد شود، اما در موسم كار 
و اداره امور اجرايي است كه انجام آن محک مناسبي براي سنجش 

كارايي مديران محسوب مي شود.

حيدريان پس از گذشت 2 ماه صرفاً نشان داده که در سخنراني تبحر دارد 
حرف هاي کلي مديري که وعده تحول سيستمي داده بود

    یادداشت

مهم ترين برنامه انتخاباتي 
در رسانه ملي مناظره هاي 
تلويزيوني نامزد های رياست 
جمهوري اس�ت. استوديو 
برگ�زاري مناظره ها آماده 
است؛ دکوري که امسال به 
رنگ ِکِرم است و در پشت 
صحن�ه ب�راي اس�تراحت 
نامزده�ا و همراهان ش�ان 
يك کافي شاپ نيز ساخته 
ش�ده و ه�ر نام�زد اتاقي 
اختصاصي خواهد داش�ت

طرح :  محمود محمد تبريزی  |   جوان


