
   زهرا صلواتي 
برنامه  »ايران امروز« از جمله برنامه هاي 
مس�تمر و هفتگي پرس تي وي است كه 
از ابتداي تأس�يس اين ش�بكه در س�ال 
86 ب�ه روي آنتن رفته اس�ت و با حضور 
كارشناسان برنامه به موضوعات داخلي 
ايران مي پردازد. اي�ن برنامه هفتگي ۲۵ 
دقيقه اي در نخس�تين نوبت پخش�ش، 
ساعت يك و ۵ دقيقه بامداد چهارشنبه ها 
به وقت تهران به روي آنتن مي رود. »ايران 
امروز« با نگاه بين الملل�ي به موضوعات 
داخل كش�ور مي نگرد تا براي مخاطبان 
قابل درك باشد. نسخه اي از اين برنامه نيز 
به زبان اسپانيايي تهيه و از طريق شبكه  
هيسپان تي وي پخش مي شود. در »ايران 
امروز« محمد جعفري، به عنوان دستيار، 
پورانوري را در امر تهيه همراهي مي كند. 
الميرا جعفري اجرا و حميدرضا تاجيك، 
كارگرداني و تصويرب�رداري ايران امروز 
را به عه�ده دارند. پاي صحبت يوس�ف 
پورانوري تهيه كننده برنامه نشس�تيم و 
از روند توليد و كم و كيف آن جويا شديم. 
وجود چنين برنامه اي براي شبكه 

پرس تي وي چه لزومي داشت؟ 
برنامه ايران ام��روز جزو تولي��دات پايه اي 
شبكه پرس تي وي اس��ت و وجود برنامه اي 
كه موضوعات و مسائل داخلي ايران را بازگو 
كند، مهم و الزامي بود. ب��ه جرئت مي توان 

گفت اي��ران امروز تنها برنامه اي اس��ت كه 
در پرس ت��ي وي صرفاً به بررس��ي تحليلي 
موضوعات مربوط ب��ه ايران ب��راي بيننده  

خارجي مي پردازد. 
با توجه به اينكه 10 سال است اين 
برنامه روي آنت�ن مي رود، در اين 
مدت با چه چالش هاي�ي روبه رو 

بوده ايد؟ 
بزرگ تري��ن چالش ما در بخ��ش توليد محتوا 
اين بود كه وقتي ب��راي مصاحبه به ميان مردم 
مي رفتيم چ��ون در بدو درخواس��ت مصاحبه 
ش��ناخت نزديكي از مخاطبان برنامه نداشتند 
به س��ختي مصاحبه مي كردن��د و بايد توضيح 
مي داديم كه اين برنامه متعلق به پرس تي وي 
اس��ت و مخاطبان آن را چه اقش��اري تشكيل 
مي دهند. مورد ديگ��ر اينكه باي��د در انتخاب 
موضوعات ط��وري عمل مي كردي��م كه براي 
مخاطب خارجي مهم و قابل اهميت باشد. به طور 
مثال مسائل جزئي شهري ما براي آنها جذابيتي 
ندارد. توليد برنامه ب��راي مخاطباني كه ايراني 
نيس��تند و مي خواهند برنامه اي درباره  ايران با 
استانداردهاي شبكه هاي بين المللي ببينند، گاه 

باعث مي شود روند توليد طاقت فرسا شود. 
كارشناساني كه در برنامه استفاده 
مي كنيد از داخل كشور هستند؟ 
بستگي به موضوع برنامه دارد. به عنوان نمونه 
اگر درباره برجام صحبت مي كنيم، مجبوريم 
از كارشناس خارجي هم بهره ببربم. سعي 

كرده ايم در اس��تفاده از كارشناسان داخلي 
و خارجي وزن موافق و مخال��ف را حفظ و 
رعايت كنيم. دوس��ت داري��م در خصوص 
مسائل داخلي نظرات مخالف را هم مطرح 
كنيم و در عي��ن حال قض��اوت را به عهده 

مخاطب بگذاريم. 
تاكن�ون چ�ه بازخوردهاي�ي از 

مخاطبان برنامه گرفته ايد؟ 
در كنار پخ��ش برنامه از ش��بكه پرس تي وي 
تالش كرده ايم پيام خود را از راه ش��بكه هاي 
اجتماعي نيز ب��ه مخاطبان برس��انيم. بدين 
منظ��ور نس��خه هاي كوتاه ش��ده اي از برنامه 
تهيه و در شبكه هاي اجتماعي از آنها استفاده 
مي كنيم. نظرات مخاطباني كه به ما مي رسد، 
اغلب چالشي هستند كه نشان مي دهد برنامه 
خيلي خوب ديده ش��ده و از ه��ر طيف و نگاه 
سياس��ي و... در خارج از ايران، اي��ن برنامه را 
مي بينند. براي همين سعي مي كنيم به اكثر 
آنها پاسخ دهيم و شبهات را رفع كنيم. استقبال 
كم نظير مخاطبان از برنامه، كار ما را در تهيه به 
وسواس مي كشاند تا سعي كنيم در هر قسمت 

بهترين ها را براي بينندگان آماده كنيم. 
مخاطبان برنامه به چه مسائلي از 
ايران چشم دارند و مي خواهند كه 

به آنها بپردازيد؟ 
خيلي از مخاطبان خارجي ما دوست دارند 
درباره زندگي مردم ايران بيش��تر بدانند. ما 
يك برنامه درباره پيش��رفت علمي كش��ور 

پخش كرديم ك��ه مخاطبان خيل��ي از آن 
اس��تقبال كردند؛ چراكه در رسانه هاي آنها 
اينگونه برنامه ها جايي ندارن��د. غير از اين، 
استدالل كارشناسان ما در مسائل سياسي 
و بين المللي از سوي مخاطبان خاص مورد 

استقبال واقع شده است. 
از آنجا كه برنامه قدمتي 10 ساله 
دارد، در اين مدت چه تغييراتي در 

ساختار آن روي داده است؟ 
در اين م��دت به اش��كال مختل��ف پخش 
شده است و ابتدا به صورت زنده روي آنتن 
مي رفت. در آن زمان، يك مجري همراه يك 
يا دو كارشناس، مسائل گوناگون مربوط به 
ايران را ب��راي بينندگان تحلي��ل كرده و از 
اقدامات و برنامه هاي دولتمردان مي گفتند، 
اما چندي بع��د اين برنامه ب��ه صورت يك 
مستند گزارشي درآمد و هم اكنون مجري 
كه نقش يك خبرنگار جست وجوگر را دارد، 
س��راغ ميهمانان برنامه رفت��ه و موضوعي 
چالش��ي را مطرح ك��رده و در ادامه نظرات 
كارشناسان موافق و مخالف را جويا مي شود. 
قصد داريم پخش اخبار را با مجري ديگري 
عالوه بر مجري اصلي داشته باشيم. كامنت ها 
را به برنامه اضافه كرده ايم و از ديدگاه ديگر 
دوستان در تهيه اين برنامه بهره گرفته ايم. 

براي يكنواخت نشدن برنامه چه 
راهكارهايي داريد؟ 

در اين قبيل برنامه ها بايد سعي كرد تا جايي 
كه امكان دارد، يكنواختي در برنامه جريان 
نداشته باشد. سعي كرده ايم در طول برنامه 
براي جذابيت بيشتر از وله هايي با موسيقي و 

گرافيك مناسب استفاده  كنيم. 
آيا در اين برنامه سعي شده  است 
فرهنگ ايراني�ان هم به مخاطب 

شناسانده شود؟ 
بل��ه، در برنامه هايي  كه راج��ع به فرهنگ 
رمضان در ايران اس��ت و مس��ابقات قرآني 
س��عي كرده ايم به اين مبح��ث بپردازيم و 
بتوانيم فرهنگ ايراني را نيز از اين دريچه به 

قاب تلويزيون بياوريم. 
تا به اين جاي كار چقدر توانسته ايد 

مخاطب را راضي نگه داريد؟ 
تالش ما اين اس��ت كه پرس��ش ها تا جاي 
ممكن چالشي باشند و مصاحبه شوندگان 
به انتقادات پاس��خ دهند. در تدوين برنامه 
مي كوشيم پاس��خ هايي را كه گرفته ايم در 
مقابل مصاحبه شوندگان منتقد قرار دهيم 
و س��ؤالي را در ذهن مخاطب بدون پاسخ 

رها نكنيم. 
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گفت وگو با تهيه كننده برنامه »ايران امروز«

 نمايش زندگی مردم ايران 
براي مخاطبان پرس تي وي جذاب است

88498436سرويس فرهنگي

نمايشگاهلباسهاي
ايراني-اسالميدرمانيل

راي�زن فرهنگي جمه�وري اس�امي ايران 
با بيان اينك�ه هنر زبان همكاري و دوس�تي 
ميان ملل مختلف است از گشايش نمايشگاه 
لباس هاي ايراني- اس�امي براي آش�نايي 
جوامع غيراسامي و اسامي با پوشش مردم 
ايران به ويژه زنان اي�ران در مانيل خبر داد. 
محمد جعف��ري مل��ك، رايزن فرهنگ��ي ايران 
معرفي جايگاه حضور زن در مكتب اسالم و نظام 
اسالمي از نگاه پوشش، ترسيم هنر زنان مسلمان 
ايراني در فرهنگ اصيل و سنت هاي ديرين آن 
و ارائه حجاب كامل و برتر در جامعه اسالمي به 
عنوان پوشش ملي را از جمله اهداف برگزاري 

اين نمايشگاه دانست. 
وي گفت: نمايشگاه لباس هاي سنتي زنان ايران 
در دانشگاه سن توماس با حضور معاون برنامه ها 
و همكاري هاي بين الملل اين دانش��گاه به طور 

رسمي افتتاح شد. 
در مراس��م افتتاح اين نمايشگاه ليليان سوزان، 
معاون بين الملل دانش��گاه در س��خناني ضمن 
ابراز خرسندي از برگزاري اين نمايشگاه گفت: 
ايران به عنوان سرزميني تاريخي با فرهنگ هاي 
گوناگون نگاه ما را به خود جلب مي كند، وقتي به 
ايران مي نگريم نكات زيادي را در آنجا مي يابيم. 
يكي از اين نكات استفاده بسيار از زيبايي هاي 
طبيعت و رنگ هاي گوناگ��ون در زندگي مردم 
اس��ت. وي افزود: اساس��ي ترين ويژگي ايران 
خدامح��وري توأم با دموكراس��ي اس��ت كه از 
مختصات قابل  تأمل مردم است و از قبل از اسالم 

تاكنون در ايران به وضوح قابل مشاهده است. 
س��وزان همچنين گف��ت: معم��اري در تاريخ 
كهن ايران نقش بس��زايي را ايفا كرده اس��ت. 
طراحي ه��اي داخل و خ��ارج خانه ب��راي رفاه 
خانواده و چگونگي پذيرايي ميهمانان در خارج 
از اتاق هاي اقامت اعضاي خانواده ايراني قداست 

معماري ايراني را نشان مي دهد. 
اين مسئول فرهنگي فيليپين با بيان اينكه هنر 
ايران و ايران��ي گوياي قدم��ت و تمدن بزرگي 
است كه نشانه  شأن، عظمت و بزرگي مردم اين 
سرزمين اس��ت، افزود: دانشگاه س��انتا توماس 
مفتخر به ميزباني اين رويداد فرهنگي است كه 
از اين طريق بخشي از هنر ايران زمين در معرض 
ديد دانشجويان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه 
قرار گرفته اس��ت. محمد جعفري ملك، رايزن 
فرهنگي ايران نيز در مراسم افتتاحيه نمايشگاه 
گفت: از اينكه نمايشگاه لباس هاي سنتي زنان 
ايراني در قديمي ترين دانشگاه آسيا به نمايش 
گذاشته مي شود بسيار خوشحالم. زنان ايراني 
هنر را از طبيعت به داخل خانه آوردند و نقش و 

نگار طبيعي را با خود همراه كردند. 
وي با بي��ان اينكه زبان و هنر زب��ان همكاري و 
دوستي بين اقوام و ملل و اديان مختلف است، 
افزود: زيبايي چش��م نواز اين لباس ها در تنوع 
رنگ ها نش��انه اي از هنر ايراني در طول 7 هزار 
سال تمدن ايران است. تنوع رنگ ها در زندگي 
روزمره هديه اي است كه ايرانيان در طول هزاران 

سال به جهانيان هديه كردند. 
طب��ق اين گ��زارش، همزم��ان با اي��ن رويداد 
فرهنگي، نمايشگاه صنايع دس��تي و هنرهاي 
تزئيني ايران نيز در بخش ديگري از دانش��گاه 
س��نت توماس در معرض ديد عالقه مندان قرار 
گرفت. دانشگاه سن توماس، يكي از قديمي ترين 
دانشگاه هاي آسياست كه در شهر مانيل فعاليت 
مي كند و رئيس اين دانشگاه مستقيماً از سوي 

واتيكان تعيين مي شود.  
----------------------------
 يك طراح و گرافيست در گفت و گو 

با پايگاه خبري حوزه هنري:
سوگوارههنرعاشورايي

درتقويتنگاهبصريمردم
مؤثراست

نصير بش�يري، ط�راح و گرافيس�ت معتقد 
اس�ت عملكرد س�وگواره هنر عاش�ورايي 
در پرداخت�ن ب�ه تايپوگراف�ي پوس�ترها 
باع�ث ش�د ت�ا م�ردم در مراسم هايش�ان 
بيش�تر از آثار تايپوگرافي اس�تفاده كنند. 
اين هنرمند كه در بخش پوستر فعاليت دارد، در 
گفت و گويي درباره اينكه با توجه به ايام محرم و 
برگزاري يازدهمين سوگواره هنر عاشورايي، هنر 
تجس��مي چقدر مي تواند در انتقال پيام عاشورا 
مؤثر باشد، خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه سطح 
مطالعه در جامعه ما بسيار پايين است، در نتيجه 
مردم بيشتر به ديدن عادت كرده اند تا بخواهند 
بخوانند، به همين خاطر هنرهاي عاش��ورايي در 
بخش بصري به ويژه در بخش پوس��تر، نقاشي و 
تصويرسازي خيلي به س��وگواره هنر عاشورايي 
و انتق��ال پيام عاش��ورا در هنر تجس��مي كمك 
مي كند، ضمن اينكه به نظرم عملكرد س��وگواره 
هنر عاشورايي در پرداختن به تايپوگرافي پوسترها 
باعث شد تا مردم در مراسم هايشان بيشتر از آثار 

تايپوگرافي استفاده كنند.

    احمد الهي قلي
زماني ك��ه اعراب مس��لمان وارد خاك 
اندلس ش��دند، با روحيه انقالبي گري و 
اقتدارخواهي خود مسيحيان را مجبور 
به عقب نش��يني از مواضع خود كردند. 
حكومت و قدرت سياسي به مسلمانان 
واگ��ذار ش��د و اندلس تحت س��يطره 
ارزش هاي مس��لمانان قرار گرفت. آنها 
به علت همين ارزش هاي اسالمي مانند 
آزادي و عدالت، از هرگونه فشار و جبري 
براي اسالم آوردن غربي ها اجتناب كرده 
و آنان را در آموزش و پرورش و مس��ائل 
ديني و اعتقادي خود آزاد گذاش��تند. 
مسيحيان اندلس با سوء استفاده از اين 
مسئله طي چند س��ده موفق به »ايجاد 
تغييرات فرهنگي و ارزش��ي« در ميان 
مس��لمانان و حكماي آنه��ا و در نهايت 

بازپس گيري قدرت در اندلس شدند. 
در انقالب اسالمي ايران نيز چنين نمايش 
قدرتي از سوي نظام اسالمي، غربي ها را 
متحير س��اخت. صالبت انقالبي و تفكر 
اسالمي انقالبيون بس��ياري مستكبران 
را از هرم قدرت در جامعه به زير كشاند. 
جهان مس��حور قدرت انقالب اس��المي 
و ارزش هاي مكتبي ش��د و اين ارزش ها 
ب��ا ش��تاب خيره كنن��ده اي در جامع��ه 
ايران تروي��ج يافت،  دقيقاً مش��ابه آنچه 
در س��ال هاي نخس��ت ورود مسلمانان 
به اندل��س رخ داد! اي��ن قدرت ها پس از 
ناكامي در هش��ت س��ال جنگ نظامي 
عليه اي��ران، در انديش��كده هاي خود بر 
چگونگي بازپس گيري ق��درت و منافع 
خود از جمهوري اسالمي متمركز شدند. 
اگرچه تفاوت ه��اي بنيادين در اهداف و 
مسير انقالبيون در اندلس با ايران اسالمي 
وجود دارد، اما تجربه مسلمانان در اندلس 
كليد خوبي براي حل اين مشكل به نظر 
مي رس��يد. در نتيجه برنام��ه »آندوليزه 
شدن« ايران اس��المي در دو مرحله آغاز 
ش��د تا آنچه بر س��ر فرهنگ و سياست 
مس��لمان اندلس آمد، ب��ر پيكره انقالب 
اسالمي نيز وارد ش��ود و از قدرت انقالب 
و تفكر انقالبي در اي��ران بكاهد. مرحله 

نخس��ت، يك گام فرهنگي براي تبليغ و 
اش��اعه فرهنگ غرب در ميان مسلمانان 
بود ت��ا آن��ان را ب��ه مصادي��ق فرهنگ 
غرب همچ��ون ش��راب خواري، بي بند و 
باري، رش��وه و امثال آن متمايل س��ازد. 
گام دوم اقدام��ي كاماًل سياس��ي بود كه 
تغيير ذائقه و س��ليقه سياسي حاكمان 
مسلمان، وابستگي و ضعف آنان را دنبال 
مي كرد و در نهايت همين عامل حكماي 
اس��المي را از اريكه قدرت به زير كشاند. 
بررس��ي چگونگي »اس��تحاله سياسي« 
حاكم��ان مس��لمان در اندلس، مس��ير 
شبيه س��ازي آن را در جمهوري اسالمي 
پديدار مي سازد كه مي توان از اين جريان 
با عنوان »آندوليزه ش��دن ديپلماس��ي 
عمومي در كشور« نام برد:  طرح آندوليزه 
كردن اي��ران اس��المي حقيقتي عيني و 
مشهود است كه نخستين گام هاي خود 
را از استحاله فرهنگي آغاز كرده و در گام 
بعد وارد عرصه سياس��ت و ديپلماس��ي 
حاكم بر كشور شده است. نشانگان رفتار 
اتخاذي غرب با جمهوري اسالمي چنان 
مطابق و مشابه جريان مسلمانان اندلس 
اس��ت كه مي توان نمونه هاي بسياري را 
ذكر كرد. تالش ب��راي تضعيف قدرت و 
جاي��گاه تفكر انقالبي، منزوي س��اختن 
انقالبيون در كشور، تالش براي تحريف 
و باز تعريف آرمان هاي امام راحل، تمايل 
و ذوق سياس��ي به س��مت غرب ، خصم 
و اخم ب��راي منتقدان داخل��ي، تعميق 
اشرافي گري و ش��يوع آن، ترويج روحيه 

تسامح ميان پيشتازان تصميمات سياسي 
در كش��ور ، ترويج مواد مخدر مشرو بات 
الكل��ي و ش��هوت پرس��تي همچني��ن 
درخواس��ت غربي ها به ويژه وزير اقتصاد 
س��ابق آلمان كه با ادبياتي تند ش��رط از 
س��رگيري معامالت با اي��ران را پذيرش 
رسمي رژيم صهيونيستي و كناره گيري 
ايران از حمايت بش��ار اس��د و حزب اهلل 
و... بيان كرده اس��ت، نشانه هاي واضح و 
روشني دال بر تالش غرب براي استحاله و 
آندوليزه كردن سياست هاي جهان اسالم 
و به ويژه ايران اس��المي است كه نياز به 
تفكر و برنامه ريزي كارآمد براي مقابله با 
آن دارد. بي توجهي به اين مسئله مي تواند 
همانگونه كه در عرصه فرهنگ خساراتي 
به بار آورد، در ميدان سياس��ت و قدرت 
نيز ما را متضرر سازد. از آنجا كه از جمله 
ضرورت ها و لوازم پيشرفت كشور، »حفظ 
خصوصي��ات انقالبي، حرك��ت جهادي، 
حفظ عزت، هويت ملي و اسالمي و هضم 
نش��دن در هاضمه خطرن��اك فرهنگي، 
اقتصادي و سياسي جهان« است، ما بايد 

با نفوذ دشمن مقابله كنيم. 
 راه اساسي مقابله با نفوذ:

1- باال بردن آگاهي و بصيرت
2- افزايش كيفي وكمي مراقبت ها

3- مسدود كردن راه هاي احتمالي نفوذ
4- تقويت دروني كشور و برطرف كردن 
نيازهايي كه ممكن است زمينه ساز نفوذ 

دشمن باشد. 
با توجه به اينكه نفوذ در سطوح مختلفي 

صورت مي گيرد يعن��ي از علماي حوزه 
علميه گرفته تا مس��ئوالن سياس��ي و 
تصميم س��ازان و تصميم گيرن��دگان 
نظام، نخبگان و دانش��گاهيان، جوانان 
و نوجوانان ، بافت س��نتي جامعه ، زنان 
و حت��ي ك��ودكان در مع��رض آن قرار 
مي گيرن��د و نيز تأكي��دات مكرر رهبر 
معظم انقالب اس��المي مبن��ي بر لزوم 
هوشياري و آگاهي در مقابل توطئه نفوذ 
دشمن و ضرورت دشمن شناسي برنامه 
رؤياي اندلس در گروه سياس��ي راديو 
ايران طراح��ي و پس از حدود هش��ت 
ماه كار تحقيقاتي و جمع آوري اس��ناد 
و م��دارك صوتي و تاريخ��ي به مرحله 
توليد و پخش رسيد و قرار است ساعت 
20:30 روزهاي چهارشنبه پخش شود. 
اولين برنامه آن روز چهارش��نبه مورخ 
96/7/12 پخ��ش ش��د كه به بررس��ي 
چگونگي ش��كل گيري و اهميت تمدن 
اس��المي اندلس و تأثيرات آن در اروپا 
و جهان اس��الم پرداخت. اين برنامه در 
قالب تركيبي با استفاده از نمايشي كه 
ش��كل تاك ش��و دارد، گزارش، مستند 
و تحليل كارشناس��ي ب��ه موضوع نفوذ 
در كش��ور مي پردازد و اين مقوله مهم 
را از زواي��اي گوناگون م��ورد  تجزيه و 
تحليل قرار مي دهد. در اين برنامه سعي 
مي شود مقايسه اي تطبيقي داشته باشد، 
به عوامل س��قوط اندلس و تالش هاي 
امريكا و غرب براي نف��وذ در جمهوري 
اس��المي ايران و فروپاشي آن به سبك 
اندلس،  تخريب نهادهاي انقالبي، اشاعه 
روحيه اشرافي گري، كاهش جمعيت، 
اختالف افكني ميان مس��ئوالن، ترويج 
فرقه هاي س��اختگي، رخن��ه در ميان 
نخبگان، تروي��ج فس��اد و بي اخالقي، 
ترويج اباحيگري و زير شاخه هاي ديگر... 
كه مصاديق نفوذ سياس��ي، اقتصادي، 
فرهنگي، عقيدت��ي - ايدئولوژيك – و 
حوزه هاي مختلف سبك زندگي، برخي 
از موضوعات و محورهاي مورد بررسي در 

اين برنامه است. 
مدير گروه مجله هاي راديويي

درسی كه از تجربه اندلس نگرفتيم!

   معصومه طاهري
چند سالي است كه در هفته نيروي انتظامي غير از 
مانورها و نمايشگاه هاي مختلفي كه همه  ساله برپا 
مي شود، در راستاي آشنايي مردم، نيروي انتظامي 
به رسانه هم روي آورده اس��ت تا ارتباط خود را با 
مخاطبان ملموس تر و بيشتر كند، به همين خاطر 
در اين ايام مجموعه هايي با تم پليس��ي- جنايي 
از شبكه هاي تلويزيوني پخش مي شود كه شايد 
مش��هورترين آنها از نظر مان��دگاري نام و حضور 
چهره هاي مشهور همچنين جلوه هاي ويژه سريال 
»ماتادور« ب��ه تهيه كنندگي زنده ياد كاسه س��از 
باش��د،مجموعه اي كه چند سال پيش  روي آنتن 
رفت و معموالً در اين روزها هم بازپخش مي شود، 
اما  غير از آن سريال هاي ديگري هم مختص هفته 
نيروي انتظامي از تلويزيون پخش مي شود. در واقع 
نيروي انتظامي به اين نتيجه رسيده است كه براي 
نش��ان دادن خدمات پليس و جلوگيري از نشان 
دادن چهره اي غيرواقعي از پليس، مؤسسه »ناجي 
هنر« را راه ان��دازي كند و پروژه هاي س��ينمايي 
و تلويزيوني از خدمات »مش��اور انتظامي« بهره 
گيرند. با اي��ن اقدام، حداقل بخش��ي از نگاه هاي 
غير واقعي به فعاليت هاي پليس در مجموعه هاي 
تلويزيوني و آثار سينمايي كه داراي ايرادات حقوقي 
و انتظامي بود، تصحيح شد. براساس همين روال 
امسال س��ريال »نوار زرد« براي شبكه دوم توليد 
شده است؛ مجموعه اي با مضموني جنايي- پليسي 
به كارگرداني پوريا آذربايجاني و با بازي امير آقايی 
كه در نقش سرگرد آگاهي ايفاي نقش مي كند. در 
نوار زرد سرگرد كيهان از افسران زبده فتا به همراه 
س��روان محس��ن، با كالهبرداري هاي اينترنتي 
متعددي روبه رو مي شود كه در اين ميان با ورود به 

پرونده اي اتفاقات جديدي رقم مي خورد... 
 اما در كنار نقاط قوت و لزوم توليد و پخش چنين 
مجموعه هايي در تلويزي��ون، چند نكته آن هم در 
چنين سريال هاي پليسي به خصوص اين مجموعه 
ديده مي ش��ود. اول اينكه در بيش��تر سريال هاي 
پليسي به تقليد از غرب، افسر آگاهي و مأمور پليس 
زبده داستان فردي مجرد است و به نوعي تشكيل 
خانواده در آن جايي ندارد يا همسرش فوت شده يا 
به خاطر مشغله كاري، وقت ازدواج ندارد،به همين 
خاطر مجرد مانده و به هر صورت تنها و بدون زن و 
فرزند است. متأسفانه اين افراط و افسارگسيختگي 
تأثيرگذار در س��ريال هاي پليسي درحالي صورت 
مي گيرد كه پيش از اين شاهد تفريط خسته كننده 
در سريال هاي حادثه اي بوديم؛ يعني در سريال هاي 
اكش��ن اعم از س��ريال هايي كه پليس، نيروهاي 

نظامي، پرس��تاران يا آتش نش��ان ها نقش اصلي 
داشتند بيش��تر از اصل ماجرا، روابط خانوادگي  و 
عشق و عاشقي شان پررنگ بود و به تصوير كشيده 
مي ش��د كه دليل عمده آن ش��ايد ضعف در توليد 
جلوه هاي ويژه و ت��الش براي كم هزينه كردن كل 
پروژه بوده ي��ا تأكيدهاي بيش از حد مس��ئوالن 
بر خانواده  محور بودن، اما ح��اال گويا از اين طرف 
بام افتاده ايم و در اغلب اي��ن آثار تجرد پليس يك 
اصل و عادي شده است و اين نكته مهمي است كه 
به خصوص در آثار توليدي براي پليس بايد لحاظ 
شود به گونه اي كه با سبك زندگي ايراني- اسالمي 

ما و حقايق موجود همخواني داشته باشد. 
نكته ديگر اين است كه در كنار پرداخت خوب 
شخصيت سرگرد كيهان با بازي امير آقايي كه 
فردي آرام، با اخالق و هوش��يار اس��ت، به نظر 
مي رسد اين بازيگر همزمان با يكي از برندهاي 
پوشاك مردانه هم قرارداد بسته است چه آنكه 
به شكلي باورناپذير و نمايشي شخصيت اصلي 
سريال هر بار پوشش هايي دارد كه او را بيشتر از 
آنكه به سرگرد پليس شبيه كند، به يك مانكن و 
تبليغ كننده لباس شبيه كرده است. لباس هاي 
تنگ و نامناس��بي كه بعضاً در شأن يك مأمور 
زبده و باتجربه پليس آگاهي نيست. نوع و مدل 
لباس هايي كه به تن دارد باعث ش��ده تا بيشتر 
نگاه تماشاگر به جاي توجه به كار و روند ماجرا، 

متوجه آن باشد. 
 درست است مدت ها تلويزيون به تبعيت از ماهواره 
در ح��ال عادي س��ازي برخي پوش��ش ها در آثار 
خود حتي ميان مجريان شده است، اما حداقل از 
نيروي انتظامي و ناظراني كه سفارش دهنده اين 
آثار هس��تند، انتظار مي رود پوشش هاي مناسب 
آن هم از س��وي مأموران آگاهي ارائه دهند. نكته 
بعدي مربوط به مس��ئله محرم و نامحرم اس��ت.

مثاًل در قس��متي كه دختر موزيسين كشته شده 
بود روابط و دوس��تي دختر و پسر در ديالوگ هاي 
همكالسي هاي دختر متوفي ساده و عادي نشان 
داده ش��ده بود. به نظر مي رس��د نگاه نويسنده در 
تعيين خط مشي داس��تان بر محتوا غالب است و 
همين باعث شده تا هرطور كه خواسته است با كپي 
از داستان هاي غربي بدون توجه به مسائل عرفي 
و شرعي موجود داستان س��ازي كند، درحالي كه 
مجموعه هاي پليس��ي به دليل جايگاهي كه اين 
ارگان مهم در جامعه دارد بايد الگوسازي درستي 
داشته باشند و در كنار حرفه پليسي، سبك زندگي 
اس��المي - ايراني از س��وي قهرمان داس��تان به 

مخاطبان به خصوص نسل جوان تزريق شود.

   فرزين ماندگار
محس�ن مؤمني ش�ريف در جريان افتتاح 
نمايش�گاه نسل كش�ی مذهبی در ميانمار 
تعداد آث�ار باكيفيت از هنرمندان سراس�ر 
جهان در اي�ن نمايش�گاه را نش�ان دهنده 
توج�ه هنرمن�دان به انس�انيت دانس�ت.
نمايشگاه بين المللي پوس��تر با عنوان »نسل كشي 
مذهبي در ميانمار« و اثر نگارگري »پرهاي آسمان« 
با موضوع »شهيد حججي« كاري از مهدي فرخي با 
حضور محسن مؤمني شريف ، دكتر مهدي چمران 
و جمعي از اهالي هنر و رسانه در حوزه هنري افتتاح 
شد. محسن مؤمني شريف، رئيس حوزه هنري، با 
حضور در اين نمايش��گاه گفت: نفس برگزاري اين 
نوع نمايشگاه ها و هر نوع هنري كه در آن هنرمند به 
عنوان يك انسان مسئول نسبت به اتفاقي كه براي 
هم نوع خود در هركجا رخ مي دهد، بي شك مثبت 
و ارزش��مند اس��ت. به ويژه مردم مظلوم و مسلمان 
ميانمار كه مورد ستم هاي جهاني واقع شدند. طبيعي 
است كه ما بايد به چنين وقايعي واكنش نشان دهيم، 
زيرا ظلم ها و بالهايي كه بر سر مردم مسلمان ميانمار 
روا داشته اند در س��كوت خبري رسانه هاي مدعي 
حقوق بشر جهان باقي مانده و با عدم واكنش از سوي 
مقامات كش��ورهاي ديگر و نهادهاي حقوق بشري 
مثل س��ازمان ملل مواجه شده است. مؤمني ضمن 
اشاره به ارس��ال آثار با موضوع »نسل كشي مذهبي 
در ميانمار« از 1۸كشور دنيا به حوزه هنري افزود: 
تعداد آثار دريافتي مركز هنرهاي تجس��مي حوزه 
هنري پس از اعالم فراخوان نس��بت به ارائه پوستر 
و آثار گرافيكي در مورد ميانم��ار چندين برابر آثار 
موجود در نمايشگاه افتتاح شده امروز است. ما پس 
از اع��الم فراخوان، آثار با كيفي��ت و قابل توجهي از 
هنرمندان كشور خود و از جمله 1۸كشور ديگر دنيا 
دريافت كرديم. به همين جهت تنها تعدادي از آثار 
را در معرض ديد قرار داديم و مابقي آنها را در قالب 
كتابي به همراه اين آثار منتشر خواهيم كرد. رئيس 
حوزه هنري در همين راستا گفت: اين تعداد آثار با 

كيفيت و تأثيرگذار از سوي هنرمندان جهان نشان 
از نازك انديشي و توجه به انسانيت از سوي آنهاست. 
هنرمندان برخالف بس��ياري از سياستمداران دنيا 
نمي توانن��د بي توجه به وقايع دنيا باش��ند و نگاهي 
سياسي به آن داشته باش��ند. اميدوارم هنرمندان 
جهان خصوصاً چهره هاي ش��اخص هنري دنيا در 
چنين مواردي با هم هماهنگ باش��ند و به وظيفه 

انساني خود عمل كنند. 
وي درخصوص ارسال كتاب مذكور به عنوان سفير 
فرهنگي در حوزه مظلوميت مردم مسلمان ميانمار 
بيان كرد: در نظ��ر داريم تا كتاب آثار نمايش��گاه 
بين المللي پوستر »نسل كشي مذهبي در ميانمار« 
را عالوه بر سفارت هاي كش��ور خودمان در جهان 
به بيش��تر نقاط دنيا به ويژه كشورهايي كه نسبت 
به اين موضوع بي اعتنا بودند، س��فارت هاي كشور 
ميانمار و همچنين براي رهبر اين كشور از طريق 
ديپلمات ه��اي ايران ارس��ال كنيم،ام��ا مهم تر از 
آن ارتباط و همبس��تگي هنرمندان جهان است. 
هنرمندان مي توانند با امكانات و توانايي هايي كه 
در اختي��ار دارند پيام مظلوميت ه��ر مردمي را به 
گوش جامعه جهاني برسانند. در ادامه افتتاح اين 
نمايشگاه اثر نگارگري »پرهاي آسمان« از مهدي 
فرخي نيز رونمايي شد. اين اثر در باره مقام ملكوتي 
شهيد محسن حججي است و در ابعاد 100 در 70 
سانتيمتر با تكنيك اكريليك آماده شده است. مركز 
هنرهاي تجسمي حوزه هنري با رونمايي از اين تابلو 
هفتمين نمايشگاه نقاش��ي، طراحي و نگارگري با 

موضوع »شهيد حججي« را افتتاح كرد. 
فرخي در چند خ��ط با عنوان »پرهاي آس��مان« 
براي اثر خود اينگونه نوشته است:»آسمان و زمين 
را فرزنداني از اين مرز و بوم ب��ه هم پيوند زدند كه 
در اين تالقي، سرنوش��ت به پي��روزي رقم خورد؛ 
سرنوشتي با معاني بلندي چون آزادگي و سرافرازي، 
كه به آساني نمي توان از آن گذشت. ايران در خود 
س��ربازاني با قلب هاي تپنده و ارواحي آس��ماني، 

ايستاده در تالطم روزگاران را دارد.«

سبك زندگي غير اسالمی در مجموعه پليسي

 مؤمني شريف در افتتاح نمايشگاه 
»نسل كشي مذهبي در ميانمار« عنوان كرد

 تعداد آثار با كيفيت از هنرمندان جهان
نشان از توجه آنها به مسائل انساني است


