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      محمدصادق عابديني
ش�اعر  مجاه�دي  محمدعل�ي  اس�تاد 
پيشكس�وت ش�عر آيين�ي ك�ه ب�ا عنوان 
پدر ش�عر آييني نيز ش�ناخته مي ش�ود، در 
گفت و گ�و ب�ا »ج�وان« از تحريفات�ي كه در 
قالب ش�عر آييني به روايت ه�اي تاريخي از 
حماسه عاشورا وارد ش�ده است، انتقاد كرد.  
اس�تاد مجاه�دي، در ايام س�الگرد 
تخري�ب بقاع بقيع هس�تيم. س�ال 
گذشته كنگره ش�عر بقيع به دبيري 
شما برگزار شد، امسال هم اين كنگره 

برگزار مي شود؟
همان طور كه اش��اره كرديد من دبیر جشنواره 
بودم، مديراني كه آن جش��نواره را برگزار كردند 
بايد ب��ه اهمیت برگزاري مج��دد آن پي ببرند و 
وظیفه آنهاست كه موضوع شعر بقیع را پیگیري 
كنند. كنگره شعر بقیع مسیري بود كه از سال هاي 
گذش��ته لزوم وجود آن احس��اس مي شد و بايد 
فكري اساسي براي آن ش��ود تا اين مسیر ادامه 
پیدا كند. ان ش��اءاهلل بتوانیم در سايه ارتباطات 
قلبي و عنايات ائم��ه معصومین)ع( در بقیع اين 

راه را ادامه دهیم. 
با آنكه موضوعاتي مانند تخريب بقيع 
از نظر فرهنگي اهميت زيادي دارند، 
در اين ايام در رس�انه ها كمتر شاهد 
پرداختن به آنها هس�تيم. آيا ش�عر 

آييني دچار ركود شده است؟
تا جايي كه در جريان هستم شعر آيیني اتفاقاً در 
موضوعاتي مانند مدافعان حرم، قدس اشغالي، 
مردم سوريه و مردم مظلوم يمن، به خوبي فعال 
اس��ت. حداقل من كه در قم هستم مي بینم آثار 

خوبي در اين زمینه منتشر مي شود. 
پس چرا كمتر اثري از چنين اشعاري 

در جامعه ديده مي شود؟
شاعر تمام تالش��ش را بدون چشمداشت انجام 
مي دهد و ش��عر مي گوي��د، اين ديگ��ر وظیفه 
رسانه هايي مانند صداوسیما و مطبوعات و دستگاه 
عريض و طويل فرهنگي است كه پیشقدم شده و 
شعر را منتشر كند. نبايد انتظار داشته باشیم كه 
شاعر هم شعر بگويد و هم سر چهار راه بايستد و 

شعرش را براي مردم بخواند. 
دستگاه های فرهنگي توجهي به شعر 

آييني ندارند؟
بايد قدر شرايط فعلي را دانست و زمینه مساعد 
را براي رساندن پیام شعر آيیني مهیا كرد. اكنون 
شاهديم كه ش��اعران بیش از گذش��ته به شعر 

آيیني توجه دارند. شعر با كمترين هزينه منتشر 
مي شود. ما در قم با 3 تا 5 میلیون تومان، شب هاي 
ش��عر برگزار مي كنیم؛ شب هاي ش��عري كه به 
مناسبت هاي مختلف برگزار مي شوند. كدام هنر 
را مي شناسید كه با اين هزينه كم بتوان آن را نشر 
داد؟! حتي با كمترين هزينه مي شود بازتاب هاي 
جهاني براي ش��عر داش��ت؛كاري ك��ه وظیفه 
دستگاه هايي است كه امكانات بین المللي دارند. 
ما بهترين شعر ها را از طريق فراخوان ها شناسايي 
مي كنیم و ديگر اين وظیفه دستگاه هاي فرهنگي 
است كه ش��عر ها را به زبان هاي مختلف ترجمه 
كنند و در اختی��ار س��فارتخانه ها و رايزني هاي 
جمهوري اسالمي در سراسر جهان قرار دهند تا 

به دست مخاطبان خارجي برسد. 
پيش�نهادهايي كه ارائه كرده ايد چرا 
تا به حال ب�ه ثمر ننشس�ته اند، فكر 
نمي كنيد رسانه ملي يا وزارت ارشاد 
حاضر نيستند در حد مطلوب به شعر 

آييني بها دهند؟
اينكه چرا آنها به طور شايسته به اين موضوع بها 
نداده اند را بايد از خود اين عزيزان پرس��ید، ولي 
فكر مي كنم عمدي در اين كار نباشد. شايد میزان 
تأثیرگذاري شعر در مخاطب را درك نكرده اند. 
شعر تأثیر مضاعفي براي مخاطبش دارد. برخي 
مديران از میزان تأثیرگذاري ش��عر بي خبرند و 
بايد برايشان اين تأثیر را تبیین كرد. من كارهاي 
متعدد و تحقیقاتي پیرام��ون موضوعات مطرح 
شده در شعر آيیني انجام داده ام و به زيرشاخه هاي 
شعر آيیني مثل شعر توحیدي، شعر نبوي و شعر 
عاش��ورايي پرداخته ام. خوش��بختانه كارهاي 
پژوهش��ي در اين زمینه هرچه منتش��ر شده با 
استقبال خوبي روبه رو شده و بارها تجديد چاپ 
شده اس��ت. خیلي از عزيزان هستند كه دلشان 

مي خواهد شعر آيیني بگويند. 
به عنوان پيشكسوت شعر، به شاعران 
جواني كه به شعر آييني تمايل دارند، 

چه توصيه اي مي كنيد؟

بیشتر بايد بر جنبه هاي ناگفته از عاشورا توجه 
كنند. پیش از انقالب ش��اهد بوديم كه فرهنگ 
عاشورا در ماتم صرف معنا مي ش��د. قرائت ها از 
عاش��ورا صرفاً در بحث گريه و ماتم بود، اما االن 
مي بینیم كه ش��اعران جوان به سمت اليه هاي 

ارزشي قیام عاشورا تمايل دارند. 
در مقابل اگر قرار بر آسيب شناس�ي 
از شعر آييني باشد، چه خطري شعر 

آييني را تهديد مي كند؟
من به س��هم خود و ش��ايد به اندازه سهم همه 
همنسالنم، س��ینه ام را س��پر تیرهاي مالمت 
كرده و همه آنها را به جان خريده ام. تالشم اين 
بوده است كه در مقاالت، كتاب ها و سخنراني 
از تريبون ها به مؤلفه هاي شعر آيیني بپردازم. 
بايد ها و نبايدها را به شاعران بگويم. شاعر بداند 
كه در كجا بايد ورود كن��د و در كجا نبايد وارد 
شود. شايد از 15- 10 سال پیش تا امروز كارم 
همین باشد. اگر هفت يا هش��ت سال پیش از 
من مي پرس��یديد مي گفتم از وضعیت ش��عر 
آيیني رضايت ندارم. شعر هايي منتشر مي شد 
ك��ه از نظر محتواي��ي ايراد داش��ت. آثار اغلب 
ضعیف بودند و برداش��ت آنها از روايت و قرآن 
در سطح پايیني بود. بس��یاري از اشعار آيیني 
دچار گزافه گويي و غلو بودند و همین مس��ئله 
باعث مي شد تا وهابیت اين دشمن قسم خورده 
شیعه، از شعر هاي آفت زده ما سوءاستفاده كند و 
علیه خودمان به كار ببرد. به رغم همه ريزش ها، 
به اتفاق نظر سخن شناسان، شعر آيیني امروز 
در میان همه انواع شعر توانسته است در دو دهه 

اخیر رشد داشته و تمام قد به پیش برود. 
براي آينده شعر آييني، شاعران بايد 
چه راهي را پيش بگيرند كه اين رشد 
تمام قد كه به آن اشاره كرديد ادامه 

پيدا كند؟
ش��عر آيیني بايد وارد جنبه هاي ارزشي و حماسي 
ش��ود. وقتي زندگ��ي امیر المؤمنی��ن)ع(، زندگي 
حضرت زهرا)س( و واقعه عاش��ورا را نگاه مي كنیم 
يا خطبه هاي سیدالش��هدا)ع( و يارانش را مطالعه 
مي كنیم، مي بینیم سراس��ر حماس��ي، ارزشي و 
داراي معارف واالي ديني است. در حالي كه برخي 
از شعر ها و روايت ها به جاي آنكه چنین رويكردي 
داشته باشد، اهل بیت امام حسین)ع( را مشتي زن 
و بچه اسیر ذلیل نشان مي دهد كه به دشمن خود 
التماس مي كند. اينها نتیجه دروغ بافي هاس��ت. ما 
بايد تاريخ را ورق بزنیم، البته كه كار سختي است 
و خیلي ها دوست ندارند سراغ آن بروند اما حداقل 
مي توانند به جاي دروغ گفتن درباره عاشورا، تاريخ را 
از رو بخوانند. بايد زحمت كشید و آب را از سرچشمه 
برداشت. آب در سرچش��مه پاك است و بايد براي 
آن سختي كش��ید اما آبي كه جلوي در خانه باشد 
در مسیر دچار اضافات و آلودگي ها شده و نیازمند 
پااليش است. آنقدر حاشیه به عاشورا اضافه كرده اند 

كه جاي حواشي با متن عوض شده است. 
وظيف�ه پااليش فرهنگ عاش�ورا به 
عنوان خوراك فكري شاعر آييني بر 

عهده كيست؟
اين كار پژوهشگران، روحانیت يا شخصیت هاي 
دانش��گاهي اس��ت كه دغدغه فرهنگ شیعي 
دارند. آنها بايد كار پژوهش��ي كنن��د و در اين 
زمینه قلم بزنند تا به ي��ك پااليش از تحريفات 

درباره موضوعات شعر آيیني برسیم. 

وقت��ي زندگ��ي امير المؤمني��ن)ع(، 
و  زه��را)س(  حض��رت  زندگ��ي 
واقع��ه عاش��ورا را ن��گاه مي كني��م 
سيدالش��هدا)ع(  خطبه ه��اي  ي��ا 
و ياران��ش را مطالع��ه مي كني��م، 
مي بينيم سراس��ر حماسي، ارزشي 
و داراي مع��ارف واالي ديني اس��ت

 ليال اوتادي: عزت ملي مان 
در دنيا برايم از همه چيز مهم تر است 

 به دنبال تحريم ملي پوش�ان ايران توس�ط برند نايك، ليال 
اوتادي بازيگر س�ينما با انتش�ار ي�ك پس�ت اينترنتي از 
مردم خواس�ت در برابر اين تحريم، محص�والت اين برند را 
نخرند كه در كمال تعج�ب اقدام اين بازيگ�ر با واكنش تند 
برخي »خودش�يرين كن« هاي فضاي مجازي مواجه گرديد. 
چندي پیش عكسي از يك بازيگر كشورمان در فضاي مجازي 
منتشر شد كه اين بازيگر را با لباسي كه نش��ان)آرم( » نايك« 
روي آن نقش بس��ته بود در ورزشگاه نش��ان مي داد. در همان 
روز لیال اوتادي ديگر بازيگر سینما و تلويزيون با انتشار عكسي 
از مردم خواس��ته بود با نخريدن محصوالت شركت »نايك« در 
برابر تصمیم آنها)توهین به بازيكنان فوتبال كشورمان در جام 
جهاني روسیه( بايستند. اوتادي نوشته بود: »... وقتي به تیم ملي 
ما نايك تعلق نمي گیره ما با نخريدن و نپوشیدن محصوالت نايك 
اين بي احترامي رو جواب خواهیم داد تا هركي هركاري خواست 

نتونه با ايران و ايراني انجام بده...«
اين خواسته اوتادي با واكنش تند برخي افراد مواجه گرديد تا جايي 
كه اين بازيگر در صفحه شخصي اش نوشت: »سال ها پیش دوستم 
در يكي از دانشگاه هاي آلمان شروع به تحصیل كرد، يك روز براي 
خريد به سوپرماركت رفت و به گفته خودش هنوز چند قدمي از 
سوپر بیرون نیومده بود كه پیرمردي با عصا به دنبالش میفته و با 
عصا به كیس��ه خريدش میزنه و چیزهايي به آلمان��ي میگه و رد 
میشه، دوستم بعد از رسیدن به پانسیون میفهمه چون قیمت شیر 
15درصد گران شده مردم شیر نمي خرند تا مجبور بشن قیمت رو 
به حالت اول برگردون... حاال مقايسه اي بفرمايید با صف هاي طويل 
ما در مقابل صرافي ها و بانك ها و عجله براي خريد ماشین و ملك و 
هر چیز كه چهار سال يكبار داره قیمتش دو سه برابر میشه، منظور 
از پست قبلي )كه در آن به نخريدن نايك اشاره شده بود( شروع اين 
حركت ملي بود، نه فقط در مقابل شرايط اقتصادي بلكه در مقابل 

عزت ملي مون در دنیا كه برام از همه چیز مهم تره.«
.............................................................................................................

 اعالم مهلت ارسال آثار
 به جشنواره نذر شعر

چهارمين دوره جش�نواره ادبي نذر ش�عر با هدف ترويج و 
تعالي شعر آييني، تبيين مقام ش�امخ و سيره اهل بيت)ع( 
به زبان فاخر ش�عر و تش�ويق عالقه مندان و فعاالن عرصه 
ادبيات ديني و آييني همزمان با دهه كرامت برگزار مي شود. 
بر اساس اين گزارش در اين جشنواره از تمامي دوستداران اهل 
بیت)ع( و به ويژه شاعران دعوت مي ش��ود اشعاري را كه درباره 
حضرت امام رضا)ع( و حض��رت معصومه )س( س��روده اند، به 
دبیرخانه جش��نواره ارس��ال كنند تا پس از داوري و انتخاب در 
قالب مجموعه اي منتشر ش��ود. در اين جشنواره همچنین لوح 
تقدير و هشت جايزه نفیس به نیت امام هشتم)ع( به برگزيدگان 
اهدا مي شود. در سه دوره گذشته بیش از 700 نفر با هزارو800 
اثر در اين جشنواره شركت كردند و چهارمین دوره جشنواره نیز 
با محوريت پرداختن به ابعاد مختلف زندگي، شخصیت و سیره 
حضرت امام رضا)ع( و حضرت معصومه)س( در قالب هاي شعر 
و قطعه ادبي و در سه بخش سنتي، شعر نو و شعر كودك برگزار 
و آثار برگزيده نیز منتش��ر مي ش��ود. آثار بايد از تازگي و نگاه نو 
برخوردار باشد، محدوديتي در انتخاب قالب اشعار وجود ندارد و 
هر شركت كننده نیز بايد پنج قطعه از اشعار خود را تا 30 تیرماه 

1397به دبیرخانه جشنواره ارسال كند. 
.............................................................................................................

پرداخت سهم صاحبان فيلم از نمايش 
فوتبال بعد از جام جهاني 

سخنگوي ش�وراي عالي اكران حق پخش مسابقات فوتبال 
در سينماها براي صاحبان فيلم و پرداخت درصد سهم آنها 
را به پايان ج�ام جهاني و نمايش آخرين ب�ازي موكول كرد. 
علي سرتیپي سخنگوي ش��وراي عالي اكران، زمان پرداخت سهم 
صاحبان فیلم ه��اي روي پرده از عايدي نمايش مس��ابقات فوتبال 
در سالن هاي س��ینمايي را پايان بازي هاي جام جهاني اعالم كرد. 
سرتیپي در توضیح اين خبر افزود: ما تا زمان نمايش آخرين ديدار 
)فینال جام جهاني( و بررسي میزان فروش سینماها از نمايش فوتبال 
در سالن ها منتظر مي مانیم و پس از آن با توجه به اين میزان فروش، 
درصدي را به تهیه كنندگان و صاحبان فیلم اختصاص مي دهیم. وي 
در خصوص درصد تخصیصي براي صاحبان فیلم و اينكه اساساً چه 
ضابطه و چارتي براي آن در نظر گرفته شده است نیز توضیحي نداد 
و بررسي اين موضوع را به جلسات بعدي شوراي عالي اكران موكول 
كرد. گفتني است تاكنون دو ديدار از شش مسابقه فوتبالي كه شوراي 
عالي اكران براي نمايش آن در سالن هاي سینمايي مجوز صادر كرده، 
گذشته است و در همین دو ديدار مبلغي بیش از يك میلیارد تومان 
عايد سینماداران شده است. اين تأخیر در پرداخت و حتي تأخیر در 
اعالم درصد تخصیصي به صاحبان فیلم در حالي اس��ت كه تمامی 
تهیه كنن��دگان و صاحبان اثر از اين روي��داد ناراضي و آزرده خاطر 
هستند و اساس��اً چنین تصمیمي را يك طرفه و بدون هماهنگي و 

مشورت با خود مي دانند.

پدر شعر آييني در سالگرد تخريب بقيع توسط وهابيت در گفت وگو با »جوان«:

شعر آييني بايد از حماسه بگويد

چرا رسانه ملي براي غبارزدايي از اتهامات بي رغبتي نشان مي دهد

 جنجال، سكوت صداوسيما 
و هزينه تراشي براي انقالب

سكوت صداوس�يما درباره حضور يك بازيكن اسپانيايي در 
ويژه برنامه جام جهاني كه منجر به انتش�ار وسيع شايعات در 
فضاي مجازي و سوءاستفاده ضدانقالب شده بود باالخره روز 
گذشته با واكنش معاون سيما شكسته شد اما اي كاش روابط 
عمومي و مسئوالن سيما سريع تر و پيش از آنكه شايعات عنان 
كار را در دست بگيرند اقدام به تنوير افكار عمومي مي كردند. 
در پي لغو حضور كارلوس پويول در ويژه برنامه 2018 و حواش��ي به 
وجود آمده در اين باره میرباقري، معاون سیماي رسانه ملي توضیحاتي 
براي رسانه ها فرستاده اس��ت. مرتضي میرباقري درباره عدم حضور 
كارلوس پويول در ويژه برنامه 2018 گفت: تیم ايران در اولین بازي 
توانست با يك پیروزي دلچسب و بازي محكم دل مردم ايران را شاد 
كند. بعد از پیروزي و اس��تقبال مردم، ما به ص��در گروه مرگ رفتیم 
و صدرنشین شديم، اما اين شیريني با حواش��ي روبه رو شد و برخي 
مي خواستند طعم اين ش��یريني را كم كنند، به همین دلیل شايعه 
راه انداختند كه بازي ايران و اسپانیا مستقیم پخش نمي شود. معاون 
سیما مي افزايد: در كنار اين قضیه حاشیه ديگري درباره حضور يك 
فوتبالیست خارجي در برنامه 2018 به نام پويول شكل گرفت. در واقع 
بعد از دعوت فیگو كاپیتان تیم ملي پرتغال در برنامه س��ال گذشته 
حواشي زيادي شكل گرفت كه لزومي ندارد يك چهره خارجي براي 
حضور چند دقیقه اي اش در برنامه ورزش��ي، چند صد میلیون پول 
دريافت كند. وي ادامه داد: همان موقع رسانه ملي اعالم كرد كه هزينه 
حضور اين چهره هاي خارجي از سوي اسپانسرها بوده و به هیچ وجه 
از بودجه صدا و سیما هزينه نشده است. اين مسئله در رسانه ملي ولو 
اينكه اسپانسر هزينه حضور يك كارش��ناس خارجي را بدهد مورد 

بررسي قرار گرفت و رئیس شوراي ورزش سیما بعد از بررسي و اينكه 
جلوي حواشي را بگیرد، رسماً ابالغ كرد دعوت از كارشناسان خارجي 
در برنامه هاي ورزشي و پرداخت چند صد میلیوني براي چند دقیقه 
حضور ولو اينكه از سوي اسپانسر هم صورت بگیرد، ممنوع و مخالف 
سیاست هاي رسانه ملي اس��ت. میرباقري تصريح كرد: ما از ابتدا هم 
تصمیمي براي حضور كارشناس خارجي در برنامه 2018 نداشتیم. 
بهتر است به جاي پرداختن به حواشي، انرژي خودمان را براي حمايت 
از تیم ملي قرار بدهیم. همچنین برنامه سازان نبايد درگیر حاشیه شوند 
و از خالقیت هاي خودشان براي حمايت از ورزشكاران استفاده كنند. 
هدف ما در رسانه ملي تأكید بر امیدآفريني است. بنابراين هماهنگي 
براي حضور كارش��ناس خارجي صورت نگرفته بود. معاون سیما در 
پاسخ به اين سؤال كه برخي اظهار كرده اند رسانه ملي به خاطر پوشش 
ظاهري پويول با حضورش مخالفت كرده است؟ توضیح داد: شايعه 
عدم حضور اين كارشناس به دلیل ظاهرش از سوي بي. بي سي بوده و 

رسانه ملي اين مسئله را صددرصد تكذيب مي كند. 

صداوسيما باالخره سكوتش را شكست
ميرباقري: ممنوعيت حضور چهره هاي پرخرج خارجي ابالغ شده بود

هاشمي: مميزي ها با اجراي نظام رتبه بندي سني كاهش مي يابد

با رتبه بندي سني هم خانواده ها سود مي كنند هم سينما
    فرزين ماندگار

 پس از موج س�ال گذش�ته درباره ض�رورت رتبه بندي 
سني آثار سينمايي حاال دبير كميته انضباطي كارگروه 
اكران از اين خبر داده كه با اجرايي شدن نظام رتبه بندي 
س�ني در فيلم ه�اي س�ينمايي، بس�ياري از مميزي ها 
كاهش مي يابد و س�ينما و خانواده، هر دو سود مي برند. 
موضوع رتبه بندي سني آثار س��ینمايي سال گذشته به طور 
جدي در رسانه ها مطرح ش��د و برخي از مسئوالن سینمايي 
كش��ور هم درباره لزوم برق��راري آن نظراتي دادن��د. حاال با 
صحبت هاي دبیر كمیت��ه انضباطي كارگروه اك��ران به نظر 
مي رسد اين موضوع درحال رسیدن به نتايج دلگرم كننده تري 

است چراكه ضرورت آن بیش از پیش احساس مي شود. 
سیدضیاء هاشمي از جمله تهیه كنندگان و مديران باتجربه 
سینماي ايران است؛ تهیه كننده اي كه فعالیتش را از سال هاي 
ابتداي انقالب اسالمي آغاز كرده و طي اين سال ها توانسته  
اس��ت كارهاي مطرحي مانند تأسیس مؤسسه پخش حوزه 
هنري و تأسیس شوراي پخش فیلم در مجمع تهیه كنندگان 
فیلم ايران را رقم بزند. او چند وقتي است كه به دبیري كمیته 
انضباطي كارگروه اكران نیز منصوب شده است؛ كارگروهي 
كه به گفته سازمان سینمايي قرار است كارهاي بزرگي را در 
سینماي كشور به منصه ظهور برساند. هاشمي در گفت و گو 
با فارس به اين اشاره كرده كه درباره نظام رتبه بندي سني در 

سینما بايد فرهنگ سازي شود. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه سال هاي بسیاري است ما درباره 
نظام رتبه بندي سني در سینماي ايران اظهاراتي را مشاهده 
مي كنیم ولي هیچ وقت عملي نشده است، به چه میزان تصور 
مي كنید كه اين بار طرح رتبه بندي سني در سینماي ايران 
اجرايي شود، مي گويد: درباره اين موضوع من اعتقاد دارم كه 
دولت نبايد ورود كند و صنف بايد خودش به يك جمع بندي 
برسد. نظام رتبه بندي س��ني براي فیلم هاي سینمايي، يك 
قانون جهاني اس��ت درست مثل بس��تن كمربند ايمني. در 
تمام دنیا اين فرهنگ جا افتاده اس��ت، يعني وقتي در همه  
دنیا مي نويسند NC- 17 ديگر هیچ شخص زير 17 سالي به 
تماشاي اين فیلم نمي نشیند و اصوالً آن فیلم اكران خوبي هم 
نمي گیرد و سالن هاي كمتري به نمايش آن فیلم اختصاص 
پیدا مي كند. ما بايد اين موضوع را در سینمايمان شروع كنیم. 
وقتي كه اين قانون نهادينه شد، ديگر فیلمساز و پخش كننده 
بايد آن را اجرايي كند، چراكه پروانه نمايش او به شرط نمايش 
براي رتبه بندي سني تعريف شده، معتبر خواهد بود. ما بايد 
به يك نقطه اي برسیم كه وقتي مي نويسیم يك فیلم را زير 

13 س��ال مي تواند ببینند، يعني اين فیلم خانوادگي است و 
خانواده ها مي توانند بدون نگراني با خانواده خود به تماشاي 
فیلم بنشینند. اين طرح حدود يك سال است كه آماده است؛ 
اما متأسفانه برخي از صنوف كم كاري مي كنند. فكر مي كنم با 
توجه به پیگیري ها به زودي اين طرح در سینماي كشورمان 
عملیاتي ش��ود. هاشمي در پاس��خ به اين س��ؤال كه تصور 
مي كنید چه میزان طول مي كشد كه نظام رتبه بندي سني در 
سینماي ايران جا بیفتد؟ اينگونه توضیح مي دهد: بستگي به 
نحوه اجراي اين طرح در سینماهاي كشور دارد. بعد از اجرايي 
شدن اين طرح در سینما هاي كش��ور، فیلم ها ملزم هستند 
رده بندي سني فیلم را در جايي از پوستر خود كه كاماًل قابل 

مشاهده است به نمايش بگذارند. 
س��ؤالي كه پیش مي آيد اين اس��ت كه آيا اين طرح باعث 
مي شود كه بسیاري از ممیزي ها كنار گذاشته شود.« قطعاً 
بسیاري از ممیزي ها از بین خواهد رفت، ما هدفمان همین 
اس��ت. وقتي يك فیلم به خاطر نش��ان دادن خش��ونت ها 
برچسب مثبت 17 سال مي خورد، مخاطبان كمتري اجازه 
تماشاي آن را دارند. ديگر خانواده ها به تماشاي اين فیلم ها 
نمي نشینند، به اين نحو بسیاري از مخاطباني كه از سینما 
دور شده اند دوباره وارد سینما مي شوند و با خیالي آسوده 
فیلم تماشا مي كنند، البته اين نظام درجه بندي سني بايد 
در تمام بخش ها اجرايي ش��ود. شك نكنید وقتي اين نظام 
درجه بندي سني در كشور نهادينه ش��ود، نه تنها نمايش 

خانگي، بلكه تلويزيون هم از آن استفاده خواهد كرد. 
ضیاء الدين دري نیز سال گذشته در گفت و گو با »جوان« به 
لزوم رتبه بندي آثار سینمايي به نفع خانواده ها اشاره كرده بود: 
»اولین جايي كه در امريكا فیلم ها را كنترل مي كند خود جامعه 
است، مثاًل اگر فیلمي اكران شود كه مناسب 12 سال به پايین 
نیست و اطالع رساني نشده باشد، جامعه عكس العمل نشان 

داده و پاي مجامع قانوني وسط كشیده مي شود.«

    دیده بان
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قناعت كنی، همان براى تو كافی است.

انتحار رسانه هاي خارجي در حمله به برنامه هاي موفق صدا و سيما    خبر

درماندگي بي بي سي و رفقا در مقابل موفقيت »خندوانه«

    مصطفي شاه كرمي
تكثر و تنوع در میان شبكه هاي صدا و سیما و به تبع آن محتواي 
تخصصي و ويژه تر هر كدام از اين شبكه ها از جمله شبكه نسیم كه 
با میدان دادن به برنامه هاي مفرح و پرمخاطبي مثل »خندوانه« 
توانس��ته اس��ت كفه ربايش و كوچ مخاطب توسط شبكه هاي 
ماهواره اي را به حداقل اندازه برساند، به دلیل همین اقدام مؤثر 
صدا و سیما و هر كدام از برنامه هاي موفق و مخاطب پسند آن كه 
در چارچوب استراتژي تأمین خوراك فرهنگي توسط رسانه هاي 
درون حاكمیت قابل ترجمان اس��ت، گاه و ب��ي گاه مورد حمله 
گسترده شبكه هاي مخالف نظام مانند بي بي سي فارسي و ديگر 

اذنابش قرار مي گیرد. 
»خندوانه« به عنوان يكي از چندي��ن برنامه موفق و پرمخاطب 
تلويزيون در س��ال هاي اخیر به صورت م��داوم تحت بمباران و 
سمپاشي هاي مكرر رسانه هاي مخالف نظام قرار داشته است. اين 
هجمه و تخطئه سرشار از توهمات و همراه با دروغ پردازي هاي 

عجیب و غريب بوده، يك روز با تشبث به القائات فمنیستي شكل 
مي گیرد، روزي ديگر به بهانه تأمین منابع مالي از س��وي سپاه 
پاسداران و گفتن اينكه »در ايران نمي شود خنديد«! البته برخي 
اظهارات و پست هايي كه رامبد جوان در فضاي مجازي مي گذارد 
هم در ش��كل گیري اين تخاصم و هجمه ناجوانمردانه بي تأثیر 
نیستند، مثاًل رامبد جوان در پس��تي مي نويسد: »... و اين پايان 
داعش بود؛ پايانی كه با رشادت هاى مثال زدنی حججی ها و سردار 

سلیمانی ها و سربازان گمنام وطنمان ثمره داد.«
قاطبه آحاد مردم و مخاطبان اي��ن برنامه طي چند فصلي كه از 
اين برنامه روي آنتن رفته به خوبي نشان داده اند گوش شنوايي 
براي اين قبیل بازي هاي رس��انه اي و ايجاد عملیات هاي رواني 
متعدد با رويكردهاي مختلف، ندارند و اعتمادشان به رسانه ملي و 
برنامه هاي مخاطب محور مفرح و شادي آفريني مثل »خندوانه« 
بیشتر و ش��ديدتر از ادراك مديران و اربابان رسانه هاي خارجي 

مخالف نظام است. 
مؤيد اي��ن مدعا برخي اظهارات ش��ومن هاي متوهم و سرش��ار 
از عصبی��ت همین ش��بكه هاي ماهواره اى اس��ت ك��ه اتفاقاً به 

دستمايه هاي طنز مردم كشورمان تبديل شده اند.
اين رسانه ها با ايجاد فضاي رواني و رسانه اي سنگین علیه چنین 
برنامه هاي موفقي يا علیه دست اندركاران تهیه و تولید آنها سعي 
مي كنند آنها را وادار به بازي در زمین و ب��ازي اى كنند كه آنها 
طراحي كرده اند و واكنشي حداقلي ولو در حد گذاشتن يك پست 
در فضاي مجازي در تضاد با نظام و حاكمیت از آنها بگیرند اما تا 

حاال موفق به گرفتن چنین واكنشي نشده اند.

با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي
 هفته فرهنگي ايران در جمهوري آذربايجان 

برگزار مي شود 
هفته فرهنگي اي�ران تيرماه با حضور س�يدعباس صالح�ي، وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمي در شهرهاي باكو و گنجه جمهوري آذربايجان برگزار مي شود. 
به مناس��بت برگزاري هفته فرهنگي ايران در ش��هرهاي باكو و گنجه جمهوري 
آذربايجان كه با حضور سیدعباس صالحي، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، جمعي از 
مقامات فرهنگي و معاونان وزارت فرهنگ و همچنین بیش از 70 تن از هنرمندان 
عرصه هاي مختلف فرهنگي به میزباني وزارت فرهنگ جمهوري آذربايجان از ششم 
تا دهم تیرماه برگزار مي شود، اصغر فارسي، رايزن فرهنگي كشورمان در باكو )اول 
تیرماه( با برگزاري نشستي در حضور رس��انه هاي گروهي، نوشتاري و كانال هاي 
تلويزيوني به تشريح اين رويداد فرهنگي و هنري پرداخت. وي روابط فرهنگي دو 
كشور را با قدمت و داراي ريشه هاي عمیق تاريخي كهن و مشترك دانست و اين 

ظرفیت عظیم را عاملي براي صلح پايدار و توسعه و امنیت منطقه معرفي كرد. 
فارسي افزود: از نگاه جمهوري اسالمي ايران، جمهوري آذربايجان تنها يك كشور 
همسايه نیست بلكه وجود اين اشتراكات و ريش��ه هاي عمیق، زمینه ها و شرايط 
مساعدي را براي توس��عه و تعمیق روابط فرهنگي بین دو ملت و دو دولت فراهم 
ساخته و از ساير كش��ورها متمايز كرده اس��ت. وى در ادامه سخنان خود حضور 
اركستر ملي به رهبري شهبازيان به خوانندگي س��االر عقیلي، برگزاري نمايش 
فیلم با حض��ور مجید مجیدي، كارگردان كش��ورمان و نیز اك��ران فیلم حضرت 
محمد )ص(، حضور گروه تئاتر تي توك از بندر عباس به كارگرداني پشت كوهي و 
حضور موسیقي نواحي از بوشهر با نام لیان را از نمونه هاي فرهنگي و هنري در اين 

ُرخداد بزرگ فرهنگي و هنري كشورمان برشمرد.


