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   محمدصادق عابديني
ابتداي هفت�ه بود كه در مراس�مي از مس�تند 
»دريابس�ت« ب�ه ص�ورت رس�مي رونماي�ي 
ش�د؛ مس�تندي كه مي ت�وان از آن ب�ه دليل 
تاثيرگ�ذاري اش، ب�ه عن�وان ي�ك نمون�ه 
اس�تثنايي در تاريخ س�ينماي مس�تند ايران 
نام برد. »دريابس�ت« محصول سازمان هنري 
رسانه اي اوج به حضور كشتي هاي ماهيگيري 
چيني در خليج ف�ارس و غ�ارت ذخاير ماهي 
آن منطقه مي پردازد؛ اقدامي كه باعث نابودي 
زيس�تگاه هاي ماهي خليج فارس و كس�ادي 
كس�ب و كار صيادان ايراني شده است. پخش 
»دريابس�ت« واكنش ه�اي زي�ادي را در پ�ي 
داش�ته اس�ت و مهم ترين آنها حض�ور نيروي 
دريايي س�پاه در منطقه و توقيف كشتي هاي 
چيني ب�ود. محم�ود ش�هبازي مستندس�از 
و كارگ�ردان »دريابس�ت« در گفت وگ�و 
با »ج�وان« از س�اخت اين مس�تند مي گويد. 
دريابست از جمله معدود آثار مستند 
ايراني اس�ت ك�ه توانس�ته موجي در 
جامعه و حت�ي نهاد ه�اي حاكميتي و 

دولتي به راه بيندازد. 
اين مستند رسالتي داشت و آن ايجاد يك دغدغه 
براي حل شدن مش��كالت صیادان جنوبي بود. به 
نظرم »دريابست« توانس��ت قدرت رسانه را نشان 
دهد، البته هنوز منتظ��رم نمايندگان مجلس نیز 
به اين موضع ورود پیدا كنن��د، اما همین كه يك 
مطالبه عمومي به وجود آمد و نیروي دريايي سپاه 
محكم پشت كار آمد و بخشي از مشكالت حل شد، 

خدا را شكر مي كنم. 
ظاهراً اين مس�تند باع�ث تغييرات در 
سطح مديريت برخي از ادارات دولتي 

نيز شده است!
بله باعث ش��د تا وزير جهاد كش��اورزي از مجلس 
كارت زرد بگیرد و مدير عامل س��ازمان ش��یالت 

تغییر كند. 
ش�ما بندرعباسي هس�تيد و به نوعي 
بومي منطقه، اما فكر مي كنم حتي براي 
بومي ها هم آنچه كشتي هاي چيني بر 
س�ر خليج فارس مي آوردند مشخص 
نبوده، چطور با س�وژه مس�تند مواجه 

شديد؟
من با بس��یاري از صیادان هرمزگاني رفیق هستم 
و اعتراض هاي آنها را به حضور كشتي هاي چیني 
شنیده بودم. حضور كشتي هاي ماهیگیري چیني 
از سال 92 آغاز شد. ابتدا در محافل محلي صحبت 
از حضور اين كشتي ها به عمل آمد و وقتي گسترش 

پیدا كرد به دغدغه اي براي من تبديل ش��د. براي 
تحقیق به روستاي »س��ورگلم« كه از روستاهاي 
شهرستان جاسك اس��ت، رفتم. اين منطقه يكي 
از مهم ترين صیدگاه هاي ماهي در جنوب كش��ور 
اس��ت. در آنجا فعالیت كش��تي هاي ماهیگیري 

چیني را ديدم. 
توانستيد به آنها نزديك شويد؟ چون 
در مستند اش�اره مي شود كه چيني ها 
اصاًل ايراني ها را در كشتي هايش�ان به 

كار نمي گيرند!
ورود به كشتي ها كه خیلي سخت بود. چیني ها به 
هیچ وجه از صیادان ايراني در كشتي شان استفاده 
نمي كردند. من توانستم تنها از طريق ايراني هايي 
كه به چیني ها جنس مي فروختند، مثالً سبزي آنها 
را تأمین مي كردند، چند فیلم از داخل كشتي ها به 

دست بیاورم كه با موبايل ضبط شده بود. 
اين تصاوير چه كمكي كرد؟

اول امام جمعه بود كه پ��اي كار آمد. بعد فرماندار 
عوض ش��د و فرماندار جديد پیگیر ش��د و حتي 
خودش به داخل كشتي ها رفت. حمايت هاي امام 
جمعه و فرماندار باعث قوت قلب من براي ادامه كار 
شد. با همكاري مردم چندين سند و تصوير خوب به 
دستم رسید. اتاق فكري براي مستند ايجاد كرديم و 

كار به صورت گروهي پیش رفت. 
»دريا بست« اولين بار در جشنواره عمار 
حضور پيدا كرد، چقدر جايگاه مردمي 
عمار به ديده شدن مستند كمك كرد؟

حضور در جشنواره عمار باعث شد تا مستند ديده 
شود و در نهايت هم سپاه ورود پیدا كرد. 

س�ازمان اوج از كج�ا ب�ا مس�تند 
»دريابست« همراه شد؟

كار كه تمام شده بود مس��تند را به اوج ارائه دادم 
و آنها تهیه كنندگي مس��تند را بر عهده گرفتند. 
حمايت اوج باعث ش��د تا »دريابست« ديده شود. 

آنها زحمت نشر مستند را بر عهده داشتند. 
ساخت چنين مستندي بدون سختي 
نبوده و بخش هايي از مشكالت ساخت 
را در فيلم بازتاب داده ايد، چقدر درگير 

اين نوع مشكالت بوديد؟
من و همكارم آقاي عابد قاس��مي در ساخت اين 
مستند تهديد شديم، پیشنهاد تطمیع و دريافت 

رشوه هم داشتیم. 
اي�ن تهديد ه�ا و تطميع ه�ا از كج�ا 

مي آمد؟
سازمان شیالت. به ما مي گفتند بیايید اين موضوع 
كشتي هاي ماهیگیري چیني را كنار بگذاريد، ما 
به شما پول مي دهیم و مس��تندي در حمايت از 

شیالت بسازيد. 
خب واكنش شما چه بود؟

ما به كار خودمان ادامه داديم و حدود 400سند از 
زد و بندهاي پشت پرده آنها به دست آورديم. اين 
سند ها را مردم به ما مي رساندند و بعضي ها براي به 

دست آوردن اسناد خطر مي كردند. 
پيشنهاد رش�وه را رد كرديد، بعد آنها 

چه كردند؟
وقتي ديدند رشوه را رد كرديم، نگذاشتند در سالن 

دولتي فیلم را رونمايي كنیم. 
شيالت نگذاشت؟

نه، ارش��اد اجازه نداد. ما سه سالن دولتي را عوض 
كرديم. اداره ارشاد بندرعباس اخطار داده بود كه 
اگر اين فیلم در هرمزگان منتشر شود، ما را بازداشت 
خواهند كرد. مي گفتند دستگاه هاي امنیتي مخالف 
هستند و با شما برخورد مي كنند. فكر مي كنم همه 
آن تهديد ها دروغ بود و صرفاً مي خواستند وجهه 
نیروهاي امنیتي را خراب كنند. در آخر توانستیم 
فیلم را در سالن اجتماعات حوزه علمیه خواهران 

بندرعباس رونمايي كنیم. 
اين همه مخالفت براي اكران اين مستند 

چطور شكل گرفته بود؟
احساس من اين است كه يك مافیا پشت اين كار 
بود كه بخشي از آن در شیالت بود، آنها هنوز هم 
دارند موافقت اصولي براي فعالیت كشتي ها صادر 
مي كنند. پش��ت آنها افراد ذي نف��وذ و گروه هاي 
رانت خوار و نورچش��مي ها حض��ور دارند. حداقل 
اگر ماهي ای كه مي گرفتند به اي��ران مي آمد هم 
خوب بود. هیچ ماهي صیدش��ده اي هم به داخل 
ايران نمي آيد. س��ال گذشته ماهي كیلويي 6هزار 
تومان بود و االن در ب��ازار بندر همان ماهي را بین 
60 تا 70هزار تومان مي فروشند. آنها دريا را به طور 

كامل نابود كردند. 
چرا سازمان محيط زيس�ت كه وظيفه 
سازماني اش حفظ تنوع زيستي است، 
واكنشي به فعاليت كشتي هاي چيني 

نداشت؟
به دلیل همان مافیايي كه گفتم. ما حتي س��راغ 
NGO هاي محیط زيس��تي رفتیم ولي آنقدر آن 
مافیا قوي بود كه حتي اس��تاد دانشگاه هم حاضر 
نبود با ما مصاحبه كند. در حال��ي كه مردم بومي 
مي دانستند كه نابودي مرجان ها و مرگ دلفین ها 

به خاطر فعالیت چیني هاست. 
در مستند مي بينيم ش�يالت ادعاي 
ضرر ه�اي كش�تي هاي چين�ي را رد 
مي كن�د ولي حاضر نيس�ت براي آن 

سندي ارائه دهد!
ما به ش��یالت گفتیم حتي اگر حاضر به همكاري 
نیستید، بیايید خودتان به رسانه ها توضیح دهید، 
حتي ادعايي را كه ما مطرح كرده ايم رودررو با مردم 
تكذيب كنید ولي كاري انجام ندادند تا اينكه سپاه 
وارد میدان شد و معلوم ش��د حق با ما بود و مافیا 

ديگر جرئت نكرد اقدامي انجام دهد.

گفت وگوي »جوان« با كارگردان مستند »دريابست«

افشاگری »دريابست« مافیا را زمینگیر کرد
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فرمان حق را ب�ر پا نمی دارد 

مگر كس�ی كه سازش ندارد 

و در براب�ر ديگ�ران زبون�ی 

نمی كن�د و دنب�ال طمع ه�ا 

نمی رود.

   فرزين ماندگار
هرچه زم�ان جلوتر ب�رود، ادبيات فارس�ي هم به س�مت 
مكالمه و مفاهمه رفته اس�ت و در رمان و ش�عر بايد به اين 
وسعت ديد برس�يم. حركت به س�مت مكالمه و مفاهمه 
ادبيات، ق�وت ادبيات انقالب اس�المي اس�ت، اين يك 
اتصال است و انفصال نيس�ت، همه اينها به نفع ادبيات 
خواهد بود به ش�رط آنكه چالش هاي آن را بشناس�يم. 
حسینعلي قبادي استاد دانشگاه در نشست بازانديشي 40سال 
تعامل ادبیات فارسي و انقالب اسالمي با بیان اين مطلب و با 
اش��اره به اينكه چگونه بايد دفاع علمي تر و ارزشمندتري از 
ادبیات انقالب اسالمي كنیم، گفت: بايد چالش پنهان فراروي 
ادبیات را بازانديشي كنیم و به اين موضوع برسیم كه با آثار 
ادبیات اسالمي در جهان فاصله داريم. بنیادي ترين پرسش 
مي تواند اين باشد كه نسبتي بین انقالب اسالمي با مجموعه 

ادبیات فارسي برقرار است. 
 به گفته وي اگر فلسفه واقعي زيباشناسانه ادامه پیدا كند بايد 
نگاه كلي داشته باشیم و به اين موضوع برسیم كه ادبیات انقالب 
اسالمي در كشور داشته باش��یم. ما نبايد نگران باشیم چراكه 
ادبیات انقالب اسالمي آنقدر پايه دار است كه يك ادبیات را رقم 
مي زند، ما نبايد هراس داشته باشیم و بگويیم اين ادبیات بايد 

يك گوشه اي باشد و بايد معرفت گرايي كنیم. 
اين اس��تاد دانش��گاه با بیان اينكه در حوزه ترجمه بیش از 
500 اثر تالیفي و بیش از هزار ترجم��ه در حوزه نقد ادبي 
در دوران انقالب اسالمي منتشر ش��د، عنوان كرد: انقالب 
اسالمي پديده مدرن اس��ت كه اتصال با جهان مدرن دارد. 
ادبیات در زمینه ه��اي تك نگاري، خاطره نويس��ي ادبیات 
كودك و نوجوان و ادبیات عامه رشد كرده و انقالب اسالمي 

فوق العاده به ادبیات فارسي كمك كرده است. 
در اين مراسم، غالمحس��ین غالمحسین زاده رئیس دانشكده 
علوم انساني دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اينكه اين نشستي 
تخصصي در خصوص انقالب اس��المي و از زمره نشست هاي 
40ساله انقالب اسالمي است، گفت: عنوان نشست بازانديشي 
تعامل ادبیات فارسي و انقالب اسالمي اين معنا را القا مي كند كه 
ادبیات نیاز به يك بازنگري مجدد در 40سالگي انقالب دارد تا 
دوستان ببینند ادبیات و انقالب چه تاثیري بر يكديگر داشته اند 

چراكه ادبیات و جامعه ارتباط تنگاتنگي با هم دارند. 
وي افزود: اجتماع و جريان هاي فرهنگي و سیاس��ي بر اين 
تحوالت عظیمي كه در ادبیات داشتیم، تشخیصي به ادبیات 
بخشیده است كه بايد دقیق تر به آن نگاه كنیم. امروز زمان 
40ساله اي در پشت س��رمان داريم كه مي توانیم نگاهي به 

آينده داشته باشیم. 
محمدرضا تركي استاد دانشگاه نیز در بخشي از اين مراسم با 
اشاره به اينكه اول بايد از مفهوم گسترده تر به نام ادبیات پايداري 
صحبت كنیم، گفت: اين نوع ادبیات هم مانند ادبیات انقالب 
اسالمي درست تعريف نشد. ادبیات پايداري ادبیاتي است كه 
در جهت اهداف و آرمان هاي يك هويت ملي، فرهنگي يا هر چیز 

ديگري آفريده شده است. 
 وي با بیان اينكه وقتي يك هويت در معرض خطر قرار بگیرد، 
ادبیاتي را ب��راي حفظ اين هويت مي آفرين��د، گفت: بايد يك 

هويت مشروع و قانوني باشد. 
تركي با اشاره به اينكه ادبیات پايداري در سراسر جهان اتفاق 
نمي افتد يا اگر اتفاق بیفتد ادبیات مش��روع و مقدس اس��ت، 
اظهار داشت: ادبیات پايداري در بسیاري از موارد ممكن است 
ادبیات صلح باشد. هرجا اعتراض بود، الزاماً ادبیات پايداري و 
انقالب رخ نداده است. ادبیات پايداري و انقالب، ادبیات غنايي 
است چون از اخالق در آن صحبت مي كنیم. تا قبل از انقالب 
اسالمي، ادبیات پايداري، اعتراض، مبارزه، جنگ، فتح نامه ها 
و از اينگونه چیزها نداشتیم.  وي با بیان اينكه ادبیات ما هزاران 
سال يا ادبیات درباري يا ادبیات صوفیانه بود، گفت: در دوران 
مشروطیت، چیزي به اسم ادبیات پايداري نداريم بلكه ادبیات 
اعتراضي يا تس��لیم در آن دوران بود اما بع��د از ظهور انقالب 
اس��المي ش��اهد ادبیاتي هس��تیم كه در برابر فرهنگ غرب 
مي ايستد. از اوايل دهه40 شاهد ادبیات انقالب اسالمي هستیم 
كه اين ادبیات مبتني بر هويت ديني و ملي است و هر جا كه در 

آن مؤلفه هاي انقالب رخ دهد، ادبیات انقالب است. 
قاسمعلی فراست، نويسنده و پژوهشگر ادبي هم با اشاره به 
اينكه ادبیات پايداري و مقاومت پا به پاي انقالب ايجاد شد، 
گفت: اگر يك مقدار به ادبیات جدي ت��ر نگاه كنیم، از يك 
طرف انقالب در ادبیات اثر مي گذارد و از طرف ديگر ادبیات 

در انقالب تاثیر مي گذارد.

عضو هيئ�ت انتخ�اب يازدهمي�ن جش�نواره بين المللي 
پويانمايي ته�ران  از تكرار برخي عناصر مانند مترس�ك، 
پروان�ه و روب�ات در انيميش�ن هاي ايران�ي انتق�اد كرد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي كانون، بابك نكويي 
عضو هیئت انتخاب يازدهمین جشنواره بین المللي پويانمايي 
تهران  ارزيابي خود را از آثار رس��یده به بخ��ش ملي اين دوره 
از جش��نواره اين گونه بیان كرد: در بخش ملي بعضي سال ها 
اتفاق هاي خاص و قابل توجهي را شاهد هستیم اما در برخي 
س��ال ها كارها معمولي ترند و به اصط��الح چگالي پايین تري 
دارند، اما در اين دوره وضعی��ت كلي را خوب ارزيابي  مي كنم. 
همچنین تصور  مي كنم در بخش دانش��جويي آثار پخته تري 
حضور دارند، ب��ا اين حال در بخ��ش فیلم كوتاه پس��رفت يا 

پیشرفتي ديده نشده است. 
وي به افت كیفي آثار تلويزيوني اشاره داشت و گفت: در بخش 
تلويزيوني با افت كیفیت در دو سال گذشته روبه رو بوده ايم و 

اثر هیجان انگیز و تاثیرگذاري نداشته ايم. 
مدير و موسس اس��توديو گنبد كبود چرايي مسئله را اينگونه 
تحلیل كرد: اين امر داليل متعددی دارد ولي در يك نگاه كلي 
مي توان گفت رويكرد ما در تولید انیمیشن كیفي نیست، بلكه 

نگاهي ارزان و پرحجم است. 
نويسنده و دبیر بخش انیمیشن فصلنامه تخصصي خط خطي 
تصريح كرد: در اين میان بايد به درآمدزايي انیمیش��ن هم فكر 
كرد. در تم��ام دنیا درآمدزايي انیمیش��ن از پخش و فروش آن 
آغاز  مي شود، اين درحالي اس��ت كه در ايران بخشي از درآمد 

تهیه كننده از سرمايه گذاري در ساخت فیلم تأمین  مي شود و در 
همین بخش پايان  مي گیرد، به همین دلیل است كه دچار چالش 
كیفي در آثار  مي شويم و تا هنگامي كه يك اثر نتواند وارد بحث 

درآمدزايي شود، نمي شود به آن به صورت جدي پرداخت. 
نكويي نگاه جشنواره اي برخي فیلمسازان را مورد نقد قرار داد و 
در بررسي آثار ارسالي به يازدهمین جشنواره پويانمايي تهران 
عنوان كرد: ما امسال آثار ش��اخص زيادي را مورد بررسي قرار 
داديم، با اين حال احس��اس  مي كنم هدف برخي فیلمس��ازان 

حضور در جشنواره و نه روايتگري است. 
اين كارگردان به كارب��رد عناصر كلیش��ه اي همچون پروانه، 
مترسك و قلب در برخي آثار اش��اره و بیان كرد: آثار زيادي با 
موضوع ها و شخصیت هاي مشترك داشتیم. جز مواردي مثل 
مترس��ك، پروانه و... استفاده از ش��خصیت تكراري روبات در 
برخي آثار ديده  مي ش��د كه اين تكرارها نشان  مي دهد ما نیاز 

داريم وارد نوع جديدي از روايت شويم.

عضو هيئت انتخاب يازدهمين جشنواره بين المللي پويانمايي تهران :

»مترسك« و »روبات« در انيميشن ايراني به تكرار رسيده است

اين مس��تند رس��التي داش��ت 
دغدغ��ه  ي��ك  ايج��اد  آن  و 
ب��راي ح��ل ش��دن مش��كالت 
صي��ادان جنوب��ي ب��ود. ب��ه 
نظرم »دريابس��ت« توانس��ت 
ق��درت رس��انه را نش��ان دهد

گزارش نقد و بررسي فيلم »متري شيش ونيم« در هشتمين هم انديشي سينما انقالب

متري شيش ونيم را نبايد از منظر پژوهشي جدي گرفت

   نويد پارسا
در شش�مين روز »هش�تمين هم انديشي س�ينما انقالب« و 
»جايزه سينمايي ققنوس« فيلم »متري شيش ونيم« ساخته 
سعيد روس�تايي در س�الن ش�هداي سرچش�مه بهارستان 
به نماي�ش درآم�د و امير ق�ادري درب�اره اين فيل�م عنوان 
كرد كه نباي�د به لحاظ پژوهش�ي اي�ن اثر را ج�دي گرفت. 
امیر قادري در بخشي از اين هم انديشي سینمايي در پاسخ به سؤالي 
مبني بر جنبه پژوهشي فیلم، به اتفاق ويژه اي در سینماي ايران اشاره 
كرد و گفت: متأس��فانه در اين س��ینما براي افراد زيادي جايگاه قائل 
مي شويم. اين باعث مي ش��ود براي خود فیلمساز هم اين توهم شكل 
گیرد كه پژوهشگر بزرگي اس��ت. اين فیلم را نبايد از منظر پژوهشي 
جدي گرفت، هر چند خود س��ازندگان بدش��ان نمي آيد كه با آنها از 
اين منظر برخورد كرد و آنها را پژوهشگر و مؤلف دانست. ما حتي در 
سینماي جهان نیز تعداد كمي فیلمساز مؤلف داريم كه جهان خودشان 
را دارند. در سینماي ايران اما شايد يكی دو نفر باشند كه بشود به نوعي 

آنها را داراي جهان دانست. عنوان پژوهشگر براي اين فیلم زياد است. 
اين فیلم نهايتاً چند س��كانس خوب دارد؛ سكانس هاي هندي خوب 
كه فیلم را گرم نگه مي دارند؛ كاري كه فیلمسازان ايراني، معموالً بلد 
نیستند. حاال اگر بیايیم و اين آدم ها را وارد حوزه هاي ديگري كنیم، 
هر چند خودش��ان بدش��ان نمي آيد، باعث ايجاد همان توهم در آنها 
مي شويم. من اين فیلم را در اين جايگاه نمي بینم. قبل از اينكه فیلمساز 

اين توهم را بزند بايد تماشاگران و منتقدان جلوي آن را بگیرند.
قادري در ادامه مهم ترين مش��كلش با اين فیلم را س��كانس آخر آن 
دانست و گفت: سكانس آخر فیلم نگران كننده است؛ نگاه تباهي كه 
اغلب فیلم هاي ايراني آن را نمايندگي مي كنند كه من اسمش را فساد 
مي گذارم. در جايي كه سینما، صنعت است و ژانر دارد، تهیه كننده اي 
باالي سر كار است و نمي گذارد از چارچوب ها و قواعد تخطي شود، نه 
به مفهوم هنري بلكه به معني محصولي كه به بازار عرضه مي شود اما 
در ايران كه تهیه كننده معنايي ندارد، مشخص است كه جواني مثل 
سعید روستايي هر كاري كه دوست داشته باشد انجام داده و كسي هم 
از او چرايش را نپرسیده است. نپرسیده چرا درام نداري؟ چرا فیلمت 
اينقدر ادامه دارد؟ و خیلي از اين دست سؤاالت. از منظر پژوهشي نیز 
چون مشاور نداريم فیلمسازان از همان ابتدا به بیراهه مي روند. به آنها 
عنوان مولف اطالق مي كنند در حالي كه نه ژانر را بنده هس��تند، نه 

تهیه كننده را و نه هیچ چیز ديگر را. 
در بخش��ي از اين جلس��ه نیز میالد دخانچي گفت: در وضعیت 
كنوني سینما، تمايز بین اصولگرا و اصالح طلب از بین رفته است و 
نمي توانید فیلمي را به طور قطع مرتبط با يك جريان بدانید و اين 

اصاًل خبر خوبي نیست.

    خبر

بررسي »قانون افزايش سن ازدواج« 
در برنامه زاويه 

قسمت 24 از سري جديد مجله علوم انس�اني »زاويه« با موضوع » تأملي 
در طرح قانون افزايش سن ازدواج« امروز از شبكه4 سيما پخش مي شود. 
قسمت 24 از سري جديد مجله علوم انساني »زاويه« امروز با موضوع » تأملي 
در طرح قانون افزايش س��ن ازدواج« و با حضور فرشته روح افزا، معاون شوراي 
فرهنگي، اجتماعي زنان و طیبه سیاوش��ي، نماينده مجلس شوراي اسالمي، 

ساعت 21 از شبكه4 سیما پخش مي شود. 
كودك همس��ري به ازدواج دختران و پسراني گفته مي ش��ود كه هنوز به سن 
قانوني نرسیده اند. اينكه سن قانوني دقیقاً چیست و چه فاكتورهايي بايد در آن 
تعیین كننده باشد، در ماه هاي اخیر مورد مناقشات زيادي بوده است. چندي پیش 
طرحي براي افزايش حداقل سن ازدواج توسط فراكسیون زنان مجلس شوراي 
اسالمي تدوين ش��د كه پیشنهاد مي كرد حداقل س��ن ازدواج براي دختران به 
16سال و براي پسران به 18سال افزايش يابد و ازدواج براي دختران زير 13سال 
مطلقاً ممنوع باش��د. هرچند نمايندگان در جلس��ه علني مهرماه سال جاري با 
فوريت اين طرح موافقت كردند اما در نهايت كمیس��یون حقوقي و قضايي اين 
فوريت طرح را به دلیل جامع و كامل نبودن متوقف كرد. به اين ترتیب مناقشات 
حقوقي، فقهي، سیاسي، فرهنگي و اجتماعي مفصلي پیرامون اين طرح شكل 
گرفت و آرای بسیاري از سوي اهالي انديشه و سیاست صادر گرديد. در برنامه  اين 
هفته »زاويه« قصد داريم به سیاق همیشه، با طرح آرای مخالف و موافق، برخي 
ابهامات و سؤاالت پیرامون اين موضوع را روشن نمايیم، لذا فرشته روح افزا معاون 
شوراي فرهنگي، اجتماعي زنان و طیبه سیاوشي نماينده مجلس شوراي اسالمي 

مهمانان قسمت 24 مجله تصويري علوم انساني زاويه خواهند بود.

 حركت به سمت مكالمه و مفاهمه
قوت ادبيات انقالب اسالمي است

 خانم افشار كنار ملت باشيد 
نه عليه ملت!

اقدام عجیب يك سلبريتي در حمايت از برخي متهمان امنیتي كه 
مسبوق به سابقه هم بوده است، ظاهراً به دلیل عدم برخورد الزم و 
همسطح با اقدامات وي در موارد گذشته و همچنین در روزهايي 
كه مردم كشور سوگوار شهادت مظلومانه پاسداران حفظ امنیت 

هستند، زمینه ساز وقاحت بیشتر اين فرد شده است. 
مهناز افش��ار به عنوان يك بازيگر، در حركتي معنا دار اقدام به 
حمايت از عناصر بازداشتي مرتبط با س��ازمان هاي جاسوسي 
منطقه اي و فرامنطقه اي كرده كه هم كیشان آنها چند روز قبل 
در به شهادت رساندن 30نفر از نیروهاي مرزباني سپاه پاسداران 
اقدام كردند. وي با انتشار يك عكس دو نفره با اسماعیل بخشي، 
يكي از عوامل اجرايي اقدام��ات ضدامنیتي ناقض قانون برخي 
دولت هاي سايه نش��ین و مخالف نظام جمهوري اسالمي سعي 
كرده اس��ت همچنان اين مجرم امنیتي و خودش را دلس��وز و 
قرباني نمايش بدهد. افش��ار در اين پست مجازي نوشته است: 
»همون روز مصاحبه بعدش آمد سر صحنه همین فیلم آخرم. به 
بچه هاي گروه گفت حقوقتون سر جاشه؟ راضي هستین؟ منم 
بهش گفتم خیالت راحت، من حواسم بهشون هست. اون آدمي 
كه من مي شناختم و ديدم يك انسان دلس��وز و حافظ حقوق 

كارگران بود.« 
واقعیت اين اس��ت كه در منظر خانواده ش��هداي حفظ امنیت 
اين سطح از گس��تاخي و رفتارهاي ضدامنیتي يك سلبريتي و 
س��كوت دس��تگاه هاي نظارتي عجیب به نظر مي رسد، هر چند 
سعه صدر و مظلومیت جمهوري اس��المي تازگي ندارد اما نبايد 
اين منش مداراگونه براي برخي جور ديگري تعبیر ش��ود. نكته 
اينكه چند وقتي است مهناز افشار با ضريب دادن به برخي اخبار 
در مورد افراد، اتفاقات و جريان هاي مخل امنیت كش��ور سعي 
دارد همچنان خودش را در قامت يك اپوزيس��یون درون نظام و 
فعال مدني و سیاسي نمايش بدهد. اين بازيگر سینما چند وقت 
پیش و به دلیل تبلیغ خالف قانون و اصول و قواعد پزشكي نوعي 
آمپول براي افراد معتاد و داراي سوءمصرف مواد مخدر كه بنابر 
اظهارات كارشناسان اس��تفاده و تجويز نادرست آن توسط افراد 
غیرمتخصص و غیرمتبحر به مرگ مصرف كننده منجر خواهد 
شد به يك ناامني اجتماعي علیه مردم دست زد و البته براي ارائه 
توضیحات و اعالم اخطار به وي از سوي دستگاه قضا فراخوانده 
شد. مهناز افشار بعد از نشت خبر احضارش توسط دستگاه قضا و 
اخذ تعهد كتبي از وي جهت عدم تكرار اقدامات مشابه غیرقانوني 
و غیرتخصصي، در صفحه ش��خصي اش در فضاي مجازي سعي 
كرد با انتشار چند پست اينترنتي قضیه را تا حد يك شوخي تنزل 
بدهد اما اوج تفكر و سقف نگاه وي كه نشان دهنده عمق تفكرات و 
سوادش بود در قضیه راهپیمايي میلیوني و عظیم اربعین حسیني 
ديده شد؛ جايي كه وي با هشتگ »حب االيران يجمعنا« در مقابل 
هشتگ حب الحسین يجمعنا سعي كرد مثالً خودش را يك ايراني 
ملي گرا نش��ان بدهد. غافل از اينكه نمي توان از يك س��و خود را 
دوستدار وطن جازد و از سويي ديگر دست به اقدامات ضدملي و 
ضداجتماعي زد. اساساً مردم كشورمان در جهت حراست و تحفظ 
از معتقدات ديني و مذهبي اش اس��ت كه در مقابل غدار ترين و 
كینه توز ترين دولت هاي مستكبر غربي و شرقي به همراه اذناب 

منطقه اي آنها قد علم كرده و ايستاده است. 
اين بازيگر سینما كه به واسطه ازدواج با فرزند يكي از مسئوالن 
دولتي سابق بیش از گذش��ته مورد توجه برخي رسانه هاي زرد 
قرار گرفته اس��ت س��عي دارد به غیر از بازيگري، خودش را در 
قامت يك چهره جهان وطن و طرفدار آزادي نیز نشان بدهد، هر 
چند مهناز افشار و ديگر دنبال كنندگان وي در فضاي مجازي به 
خوبي مي دانند كه نزد همه ملل و دول جهان كشتار افراد از جمله 
كودكان و زنان بي دفاع چه با اتوبوس، چه با میلگرد عاج دار، چه با 
سالح هاي امريكايي و اسرائیلي كه توسط برخي مرتجعان منطقه 
انجام مي شود، محكوم است و خوب اس��ت كه ايشان نیز كمي 
چشمانشان را باز كنند و جنايت هاي منطقه اي علیه ملت هاي 
مظلوم منطقه را ببینند يا دست كم نسبت به ظلم و تحريم هاي 
ظالمانه و كش��تار ملت ايران حساسیت نش��ان بدهند. توصیه 
اصلي به ايشان اين است كه اطالعات خود را به جاي ضدانقالب 
از كانال هاي ملي و میهني دلسوز بگیرند تا به انحراف و گمراهي 
كشیده نشوند، در غیر اين صورت به نظر مي رسد دستگاه هاي 
امنیتي، قضايي و نظارتي بايد يك بار براي همیشه با اين سلبريتي 
خودشیفته كه در عوض كردن جاي جالد و شهید اصرار عجیبي 
دارد تكلیف خودشان و مردم را معلوم كنند، چه اينكه قطعاً براي 
خانواده شهداي امنیت و انقالب در حالي كه سوگوار و داغديده 
فرزندان و همسران غیرتمندشان هستند، تركتازي و دهن كجي 
كساني مثل مهناز افشار و... به امنیت كشور و اعالم همراهي با 
مجرمان امنیتي در قالب انتش��ار عكس، فیلم، پیام و... غیرقابل 

پذيرش خواهد بود.

    یادداشت  مصطفي شاه كرمي


