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کمپاني مارول يک طراح را به دليل ابراز عالقه اش به اسالم اخراج کرد
کدگذاري اسالمي در محصوالت شرکت زيرمجموعه والت ديزني

   جواد محرمي 
کمپاني مارول شايد هيچ وقت فکر نمي کرد يک طراح مسلمان 
در ميان کارکنانش اقدام به کدگذاري هاي مورد نظر خود در 
محصوالت اين ش�رکت نمايد، اما کمپاني م�ارول کميکس 
مي گويد هنرمندي را اخراج کرده که ب�ه ادعاي آنها به طور 
مخفيانه اشاره هاي اسالمي و ضديهودي در يکي از نسخه هاي 
مجموعه کميک ه�اي »اکس- م�ن: طال« قرار داده اس�ت. 
كدگ��ذاري در محصوالت فرهنگ��ي كودكان و بزرگس��االن 
مسئله اي است كه همواره و از س��وي كمپاني هاي تولید آثار 
هنري و فرهنگي به شکلي مخفیانه انجام شده و اين كدگذاري ها 
كم و بیش افشا شده اس��ت، اما واكنش تولیدكنندگان به اين 
افشاگري ها همواره سیاس��تي جز س��کوت و تکذيب را دربر 
نداشته اس��ت، اما حاال يکي از بزرگ ترين شركت هاي تولید 
كمیک اس��تريپ در جهان به طور رسمي اعالم كرده كه يکي 
از هنرمندانش را به خاطر كدگذاري در آثار اين شركت از كار 
اخراج كرده اس��ت. كشف اين مس��ئله كه چرا كارول كمیک 
اين بار برخالف رويه پیش��ینش به جاي تکذيب و الپوش��اني 
اقدام به واكنش رس��مي و اخراج طراح اين ش��ركت كرده كار 
زياد دش��واري نیس��ت. هنرمند اخراج ش��ده برخ��الف رويه 
معمول، مفاهیم اسالمي و ضديهودي را در تولیدات اين شركت 
كدگذاري مي كرده است؛ اقدامي كه حتماً از سوي مديران يک 
شركت زيرمجموعه والت ديزني گناهي نابخشودني و خارج از 
قاعده محسوب ش��ده و همینطور كه اعالم كرده اند اين طراح 

اندونزيايي را از كار بیکار كرده اند. 
عمل ط��راح جديدترين نس��خه از كمیک »اك��س- من: طال« 
به مثابه رفتار مذهبي ضديهودي و ضدمس��یحي خوانده شده 
است. اين نسخه كه از سوي آرديان سیاف، هنرمند اهل اندونزي 
طراحي ش��ده، مورد انتقاد كوبنده افرادي ق��رار گرفت كه اين 
اش��اره ها را كش��ف كردند. متمايزترين آنها، صحنه اي است كه 
 در آن شخصیت كوالسس تي ش��رتي پوشیده كه رويش نوشته
QS 5:5۱ قرار دارد كه به گفته برخ��ي ناظران به آيه اي از قرآن 
اشاره مي كند. در حالي كه بحثي ادامه دار و شديد در مورد معني 
اين اشاره ش��کل گرفته، مخالفان اين عمل مي گويند در سايت 
قرآن دات كام معنايي ضديهود براي اين آيه درج شده است. در 
اين نسخه همچنین تصويري از شخصیت كیتي پرايد كه يکي 
از شناخته  شده ترين ش��خصیت هاي يهودي مارول است نشان 
داده مي شود كه جلوي يک مغازه جواهرفروشي ايستاده است. 
عدد ۲۱۲ روي ديواري كه در سمت راست كیتي پرايد است به 
وضوح ديده مي شود و سر او طوري جلوي نام مغازه قرار گرفته كه 
سیالب Jew  به معني يهودي از واژه Jewelry به معني جواهر 

ديده شود. عدد ۲۱۲ اشاره به اعتراض هايي دارد كه روز دوم ماه 
دسامبر س��ال ۲۰۱6 در جاكارتا واقع در اندونزي علیه باسوكي 
جاهاجا پورناما، فرماندار جاكارتا شکل گرفت كه با لقب آهوك 
شناخته مي ش��ود. آهوك كه دومین فرماندار مسیحي در تاريخ 
اين منطقه بود، در سال ۲۰۱6 به دلیل كفرگويي به پلیس معرفي 
شد. شركت مارول بیانیه اي را در وب سايت كمیک بوك دات كام 
منتش��ر كرد تا به اين طراحي هاي بحث برانگیز پاسخ بدهد و با 
تأيید اينکه اين اشاره ها واقعاً معني دار هستند، گفت آنها بدون 
اطالع در نسخه قرار داده شده اند و در چاپ هاي آينده از آن حذف 
خواهند شد. در چند پست در رسانه هاي اجتماعي، سیاف طراح 
مجموعه تأيید كرد كه اين اشاره ها را در اين نسخه قرار داده و نیت 
سیاسي هم داشته است، اما از خود دفاع كرد و گفت هیچ منظور 
بدي از آنها نداشته و اين آيه قرآن كريم نیز معنايي منفي ندارد. 
او نوشت: »من از يهودي ها و مس��یحي ها متنفر نیستم. من هم 
دوستان خوب بسیاري در میان آنها دارم.« وي در يک بیانیه ديگر 
كه در صفحه فیس بوكش منتشر شد، نوشت: »مي خواهم معاني 
حقیقي ۲۱۲ و QS 5:5۱ را به ش��ما بگويم. اين شماره عدالت 
است. شماره عشق است. عشق من نسبت به قرآن مقدس... عشق 
من نسبت به آخرين پیامبر، محمد... عشق من به اهلل، تنها خدا. به 
خاطر تمام سروصداها معذرت خواهي مي كنم، خدا همراه همه تان 
باشد. همه تان را دوست دارم.« مجموعه رمان هاي »اكس- من« 
از سوي استن لي و جک كربي خلق شدند كه هردوي شان يهودي 
هستند و مارك گوگنهايم كه اين نسخه را نوشته است هم يهودي 
است. شركت جهان گستر مارول كامیکس  يک كمپاني امريکايي 
اس��ت كه كتاب كامیک عرضه مي كند. همچنی��ن درباره اين 
كتاب ها، در سینما و تلويزيون هم فعالیت مي كند. در سال ۲۰۰9 
شركت والت ديزني با خريد 4/۲4 میلیارد دالري، شركت مادر 
مارول كامیکس را تصاحب كرد. از مشهورترين شخصیت هاي 
قهرمان مارول مي توان به مرد عنکبوتي، مردان ايکس، مرد آهني، 

هالک و چهار شگفت انگیز اشاره كرد.

   فرزين ماندگار
 پس از آنکه فيلم موهن و ضد ملي »يک خانواده محترم« که 
با بودجه و حمايت دولتي توليد شده بود، چند سال پيش در 
جشنواره فيلم کن شرکت کرد و مايه آبروريزي براي ملت 
ايران شد، حاال خبر مي رسد که فيلم »لرد« ساخته فيلمساز 
مس�ئله دار ديگري به جش�نواره کن ارسال ش�ده است. 
 فیلم س��ینمايي »لرد« كه سال گذشته در جش��نواره فیلم فجر 
پذيرفته نش��د و همچنان مجوز اكران آن در ايران صادر نشده در 
بخش خارج از مسابقه جشنواره »كن« پذيرفته شده است. گفته 
مي شود حجم باالي ممیزي هاي فیلم دلیل اصلي پذيرفته نشدن 

اين فیلم در سي و پنجمین جشنواره فیلم فجر بوده است!
محمد رسول اف، فیلمساز حاشیه داري است كه در سال 88 زماني 
كه با همکاري جعفر پناهي در حال س��اخت يک فیلم زيرزمیني و 
بدون مجوز بود از سوي نهادهاي نظارتي دستگیر شد، بدون مجوز 
به كن رفت! به نظر مي رسد س��ازمان سینمايي همچنان ساز و كار 
مشخصي براي گرفتن مجوز ارسال فیلم به جشنواره هاي خارجي 
ندارد و فیلم هايي از اين دس��ت به راحتي مي توانند با ش��ركت در 
جش��نواره هاي خارجي تصويرهاي عجیب و غريب خود از ايران را 
به مردم دنیا نشان دهند. قوانین وزارت ارشاد هیچ گونه محدوديتي 
براي فیلمسازاني كه اقدام به تولید آثار ضد ملي مي نمايند در نظر 
نگرفته اس��ت. عرضه آثاري كه از جامعه ايران تصويري اغراق شده 
و غیرمنصفانه ارائه مي دهند به جش��نواره هاي خارجي همواره از 
س��وي برخي فیلمس��ازاني كه به دنبال منفعت از راه حراج آبروي 
هموطنان شان هستند، انجام شده و وزارت ارشاد هیچ محدوديتي 

براي اين فیلمسازان در نظر نگرفته است. جالب است كه برخي از اين 
فیلمسازان در برخي مقاطع از بودجه هاي كاماًل دولتي براي تولید 
آثار ضدملي خود استفاده كرده و اين آثار را در جشنواره هاي غربي 
ارائه و به نمايش درآورده اند. حتي در برخي مواقع اين فیلمسازان از 
سوي مديران دولتي مورد پشتیباني و حمايت پیش و پس از تولید 
قرار گرفته اند. سیمافیلم زيرمجموعه رسانه ملي 5۰ درصد سرمايه 
يک خانواده محترم را تأمین كرده بود. محمد آفريده، مدير س��ابق 
انجمن سینماي جوان تمام قد از سازنده اين فیلم حمايت كرد و هرگز 
حاضر نشد به اشتباه خود اعتراف كند. مسعود بخشي، سازنده فیلم 
»يک خانواده محترم« به تازگي از سوي وزارت ارشاد براي ساخت 
يک فیلم مجوز گرفته است؛ چرخه اي معیوب كه پیامي جز وجود 
حاشیه امن براي ادامه اين روند ندارد. براي تکرار نشدن افتضاح »يک 
خانواده محترم« الزم بود وزارت ارشاد تمهیداتي براي تکرار نشدن 
تولید و ارائه فیلم هاي جشنواره اي ضد ملي بینديشد، اما اين اتفاق 

نیفتاد و به طور طبیعي شاهد ادامه روند قبلي هستیم.

نان و پياز سينما و کري خواني هنر و تجربه!
    جبارآذين 

مشکالت و معضالت ساختاري، فکري و عملکرد غیرحرفه اي گروه هنر و تجربه 
ادامه دارد. اين گروه به تازگي به دلیل دريغ درس��ت و حرفه اي نمايش فیلم هاي 
حرفه اي در س��الن هاي اين گروه و خ��ودداري حرفه اي هاي س��ینما از نمايش 
فیلم هاي آماتوري هنر و تجربه در سالن هاي نمايش آثار حرفه اي، به رودررويي 
آشکار، نادرست و غیرحرفه اي با بدنه سینماي كش��ور پرداخته است، اتفاقي كه 
قابل پیش بیني بود و به غلط و براي بازارگرمي ادامه خواهد داشت! اين در حالي 
است كه متولیان هنر و تجربه دو نکته را از ياد برده اند، نکاتي كه توجه به آنها در 
واقع به نفع شان است. نخست اينکه، رويداد مورد بحث سبب مي شود فیلم هاي 
گروه ياد شده در سانس ها و سالن هاي بیشتر و اختصاصي خود اكران شوند و دوم 
با برنامه حرفه اي ها، ديگر نمايش فیلم هاي استاندارد در سالن هاي هنر و تجربه 
نمي تواند باعث آبروريزي فیلمک هاي ضعیف اين گروه شود. به همین دلیل هنر 
و تجربه به جاي كري خواني بايد شاكر جدايي و تمیزي سفره خود با حرفه اي ها 
باشد. اضافه شدن ۲۰ درصد به قیمت بلیت سینماهاي ممتاز، يادآور اين حکايت 
است كه سینما نان ندارد بخورد، پیاز به  خوردش مي دهند تا اشتهايش باز شود! 
جناب وزير ارشاد و مسئوالن سازمان سینمايي به جاي كوشش براي رفع كاستي ها 
و عیوب سینماي كشور و زمینه سازي براي تولید آثار خوب و استاندارد و مردمي، 
قیمت بلیت سینماهاي ممتاز را باال برده اند. غافل از اينکه، وقتي فیلم خوب تولید 
نمي شود، اگر قیمت بلیت س��ینماها صد برابر هم شود، هیچ تأثیري در كمیت و 
كیفیت سینما و جلب نظر مخاطب نخواهد داش��ت. آقايان، فیلم خوب بسازيد تا 
مردم به سوي سالن هاي سینما بیايند. سینماي ممتاز و قیمت بلیت ممتاز به فیلم 
ممتاز هم نیاز دارد. افزايش قیمت بلیت س��ینماها بدون افزايش تولید فیلم هاي 

خوب، همان حکايت سینماي گرسنه، نداشتن نان و خوردن پیاز است!

مستند »آوانتاژ« هر هفته در پاتوق هاي 
کارتن خواب ها نمايش داده مي شود 

مستند »آوانتاژ« به كارگرداني محمد كارت يکي از مستندهاي 
حاضر در سي وپنجمین جشنواره فیلم فجر و همین طور سینما 
حقیقت بود كه مورد توجه منتقدان و مخاطبان نیز قرار گرفت. با 
توجه به اينکه موضوع اين مستند به ترك مواد مخدر و بازگشت 
دوباره به زندگي كساني اس��ت كه در اين مسیر قرار گرفته اند، 
كارگردان اين مستند تصمیم گرفته همزمان با اكران در گروه 
»هنر و تجربه« اين مستند را به صورت سینما سیار هر هفته در 
يکی از پاتوق هاي كارتن خواب ها در تهران به نمايش درآورد تا 

فیلم به دست مخاطبان اصلي اش برسد. 
 محمد كارت، كارگردان مستند »آوانتاژ« قرار است با همکاري 
مؤسسه طلوع بي نش��ان ها با فراهم كردن يک سینماي سیار، 
هر هفته در ي��ک پاتوق كارتن خواب��ي اين فیل��م را به نمايش 
درآورد. قرار است اين فیلم به صورت سینماسیار در پاتوق هاي 

كارتن خوابي تهران به نمايش گذاشته شود. 
از جمله مناطقي كه اعالم ش��ده »آوانتاژ« در آنه��ا به نمايش 
درخواهد آمد ش��وش، دروازه غار، خالزير، قمی��ر و دره فرحزاد 
خواهد بود. از نظر س��ازندگان با فراهم كردن فرصت ديدن اين 
مستند براي معتادان، ش��ايد كارتن خواب ها انگیزه بازگشت به 

زندگي را پیدا كنند. 
»آوانتاژ« هم اكنون در گروه سینماي »هنر و تجربه« به نمايش 
درآمده اس��ت. اكران اين مستند در جش��نواره فیلم فجر نیز با 
حضور كارتن  خواب هايي كه به زندگي بازگشته اند همراه بود و 

روز متفاوتي را در اين جشنواره رقم زد.

يک فيلم بدون مجوز ديگر راهي جشنواره هاي خارجي شد! 
ارائه مجوز به کارگردان »يک خانواده محترم« تأثيرش را گذاشت

بعد از ماه ها ش�ايعه و ح�رف و حديث درب�اره حضور بهروز 
افخمي به عنوان سازنده و مجري برنامه »هفت« و در حالي 
که اعالم شده بود اولين برنامه »هفت« در سال جديد امشب 
روي آنتن مي رود، ناگهان به ش�کل رس�مي اعالم شد که او 
از اين برنامه کنار رفته و اين برنامه بعد از انتخابات رياس�ت 
جمهوري با يک گروه جديد ساخته و پخش خواهد شد. خبر 
کنار رفتن افخمي را مدير گروه اجتماعي شبکه 3 داده است. 
روابط عمومي برنامه »هفت« امروز اعالم كرد كه ناصر كريمان، 
مدير گروه اجتماعي شبکه 3 سیما گفته است: »برنامه سینمايي 
»هفت« تا بعد از انتخابات رياست جمهوري 96 پخش نخواهد 
ش��د و س��ري جديد اين برنامه پس از برگزاري انتخابات با تیم 
جديدي مي آيد.« او به تمام شدن قرارداد دومین سال اجراي اين 
برنامه توس��ط افخمي و گروهش و همچنین قصد افخمي براي 
فیلمسازي اشاره كرده اس��ت: »باتوجه به اتمام قرارداد دومین 
سال اجراي اين برنامه با سازمان صداوس��یما، جلساتي با گروه 

ساخت برنامه »هفت« براي توافق مجدد برگزار و خواسته هاي 
سازمان صداوس��یما طرح شد. از س��ويي آقاي افخمي به دنبال 
ساخت فیلم سینمايي شان بودند. در نهايت تفاهم دوسويه اين 
شد كه پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري، تیم جديدي 
بر سر كار بیايد.« كريمان همچنین در اظهارنظري كه بیشتر به 
»تعارف« شباهت دارد، گفته است: »البته آقاي افخمي به عنوان 
كارشناس در زمان مقتضي در سري جديد برنامه »هفت« حضور 
پیدا خواهند كرد و از نظرات ايشان بهره گیري خواهد شد. ساختار 

سري جديد برنامه »هفت« متعاقباً تعیین و اعالم خواهد شد .«
نکته جالب آن اس��ت ك��ه در گفت وگوي جنجال��ي افخمي و 
حجت اهلل ايوبي، رئیس س��ابق س��ازمان س��ینمايي روي آنتن 
تلويزي��ون در زمان برگزاري جش��نواره فجر س��ي و پنجم آنها 
خواستار استعفاي يکديگر شدند. در حالي كه حدود دو ماه از آن 

گفت وگو مي گذرد، ابتدا ايوبي و حاال افخمي بركنار شده اند!
   توضيح افخمي درباره جداي�ي از »هفت«: به اهدافم 

رسيدم، حرف جديدي ندارم
بهروز افخمي در گفت وگو ب��ا خبرگزاري تس��نیم درباره علت 
جدايي اش از اين برنامه گفت: »پس از دو سال قرارداد همکاري 
ما با سازمان صداوسیما به اتمام رس��ید. لذا در سال جديد براي 
توافق مجدد جلسه اي با مديران تلويزيون داشتیم كه همه چیز 
با خوبي و خوش��ي همراه بود. من در آن جلسه به مديران اعالم 
كردم كه مي خواهم به سراغ ساخت فیلم سینمايي ام بروم، چراكه 
فکر مي كنم ديگر همه گفتني ها را گفته ام و به آنچه در »هفت« 

مي خواستم رسیده ام.«

برنامه هفت بعد از انتخابات با تيم جديد روي آنتن مي رود 
هفت به افخمي هم وفا نکرد

   محمدصادق عابديني
»دس�تورالعمل اس�تفاده از تلگ�رام در 
انتخابات« از س�وي کميته تعيين مصاديق 
محت�واي مجرمانه تهيه ش�ده اس�ت. اين 
به معن�اي ب�ه رس�ميت ش�ناختن جايگاه 
ش�بکه هاي اجتماع�ي در انتخاب�ات پيش 
روي است، با اين وضع هنوز تلويزيون ابزار 
قدرتمن�دي مانن�د برگ�زاري مناظره هاي 
نامزدهاي رياس�ت جمه�وري را در اختيار 
دارد که در دو دوره گذش�ته نقش غير قابل 
انکاري  در تعيين نامزد پيروز داش�ته است. 
تدوي��ن دس��تور العمل اس��تفاده از تلگرام در 
انتخاب��ات ب��ه معناي به رس��میت ش��ناختن 
تأثیرگذاري تلگرام و به تبع آن ديگر شبکه هاي 
اجتماعي در فضاي سیاس��ي كش��ور است. از 
سوي ديگر براي نخستین بار است كه به جاي 
برخوردهاي سلبي و استفاده از ابزار فیلترينگ، 
يک نرم اف��زار پیام رس��ان و ش��بکه اجتماعي 
قرار اس��ت در چارچوب مقررات داخلي كشور 
كاركرد قانوني و رس��مي در زمین��ه انتخابات 
داشته باشد. رس��میت پیدا كردن شبکه هاي 
اجتماعي به معناي پايان يافتن رس��مي چهار 
دهه قدرت نماي��ي مطلق تلويزي��ون در حوزه 
اطالع رساني و اقناع افکار عمومي در انتخابات 
اس��ت. از اين به بعد تلويزي��ون بايد قبول كند 
رقیبي جوان و البته با امکانات بیشتر قرار است 
در حوزه اطالع رس��اني، تبلیغات و فضاسازي 
انتخاباتي حضور داش��ته باش��د و هر روز سهم 
بیش��تري از افکار عمومي را به خود اختصاص 
دهد. اما هنوز تلويزيون ابزاري در اختیار دارد 
كه مي تواند انتهاي رقابت هاي انتخابات رياست 
جمهوري را به نفع نامزدي كه از اين ش��رايط 

بهتر استفاده كند، تغییر دهد. 
   تلويزيون و فرصتي به نام مناظره 

مناظره هاي نامزدهاي رياس��ت جمهوري چه 
در كش��ورمان و چه در ديگر كش��ورهايي كه 
انتخابات در آنها برگزار مي شود، تأثیر بسزايي 
در پیروزي يا شکس��ت نامزده��اي انتخاباتي 
دارد. مناظره هاي انتخاباتي ترامپ و كلینتون 
در امري��کا جديد ترين مناظره ه��اي جنجالي 
تلويزيون��ي در جهان ب��ود. چهار س��ال پیش 
نیز نامزدهاي انتخابات رياس��ت جمهوري در 
كش��ورمان در مناظره هاي تلويزيوني به بیان 
برنامه ها و نقد نظرات ديگر نامزدها پرداختند. 

تلويزيون به رغم اينکه رسانه اي تعاملي نیست، 
اما توانس��ته ابزار قدرتمن��دي مانند برگزاري 
مناظ��ره را حفظ كن��د. فردا)يک ش��نبه( قرار 
است عبدالعلي علي عس��کري، رئیس سازمان 
صداوس��یما از دك��ور جديد اس��توديو برنامه 
مناظره رياس��ت جمه��وري رونماي��ي كند. با 
اين وجود شبکه هاي اجتماعي هر روز در حال 

سهم خواهي بیشتر از تلويزيون هستند. 
   ش�بکه هاي اجتماعي ب�ازي را به هم 

مي زنند
»اگر صداقت در تمام مراحل زندگي اس��تفاده 
ش��ود، اين مرد »لوكرتیوس فرونتو« شايسته 

افتخار بزرگي است«.
قرن ها پیش از اينکه شبکه هاي اجتماعي متولد 
ش��وند، نامزدهاي انتخاباتي يا طرفداران شان 
در ش��هر پمپي ايتالیا از ديوار هاي ش��هر براي 
نوشتن چنین جمالتي براي تبلیغ نامزد مورد 
نظرشان استفاده مي كردند؛ روشي كه امروزه در 
شبکه هاي اجتماعي به آن پست گذاشتن گفته 
مي شود. ش��بکه هاي اجتماعي در حال تغییر 
مفاهیم قديمي تبلیغاتي هس��تند. اوج گیري 
نقش آفريني شبکه هاي اجتماعي در انتخابات 
چند ماه پیش رياس��ت جمه��وري در امريکا 
خودنمايي كرد؛ جايي كه ترامپ و كلینتون بر 
سر تصاحب آرا شبکه هاي اجتماعي را به خدمت 
گرفتند. فیس بوك و توئیتر دو شبکه اجتماعي 
مهمي بودند كه به كارزار انتخاباتي نامزدهاي 
جمهوريخواه و دموكرات تبديل ش��دند. مجله 
معتبر »ساينس« در شماره اكتبر سال ۲۰۱۲، 
در مقاله اي با عنوان »رس��انه هاي اجتماعي و 
انتخابات« به روش هايي مانند »بمب گوگلي« 
و »بمب)طوفان( توئیتري« از سوي نامزدهاي 
انتخابات رياس��ت جمهوري اشاره مي كند و با 

بیان ش��یوه هاي معمول براي پ��ر رنگ كردن 
حضور يک نامزد در فضاي مجازي به اين نکته 
مهم اشاره مي كند كه تنها داشتن تعداد زيادي 
توئیت به معناي اين نیست كه يک نماينده رأي 
بیشتري)در انتخابات( داشته باشد! »ساينس« 
پیش بیني مي كند كه نامزده��اي انتخابات با 
راه اندازي س��ايت ها و اس��تفاده از رسانه هاي 
اجتماع��ي براي ايجاد ش��ور و ش��وق در میان 
مردم، جمع آوري پول و درك مردم از نامزدها، 
استفاده كنند. پیش بیني »ساينس« چهار سال 
بعد و در انتخابات رياس��ت جمهوري امريکا با 

گستره بیشتري خودنمايي كرد. 
 ِدو ماريناكیو، مدير آژانس LMO معتقد است 
كمپین ه��اي انتخاباتي مي تواند رس��انه هاي 
س��نتي را تحت تأثی��ر ق��رار دهد و ب��ا ايجاد 
مخاطبان اجتماعي، ارزش خبري ايجاد كند. 
به اعتقاد وي رس��انه هاي اجتماعي مي توانند 
بخش بس��یار بزرگي از رأي دهن��دگان حتي 
افرادي كه از اين رسانه ها استفاده نمي كنند را 

تحت نفوذ خود قرار دهند. 
نشريه »تلگراف« با اشاره به برگزاري انتخابات 
رياست جمهوري در امريکا و رقابت كلینتون و 
ترامپ و همچنین برگ��زاري رفراندوم اتحاديه 
اروپا و اس��تفاده از ابزاري مانن��د فیس بوك و 
توئیتر اش��اره مي كند و مي نويسد: »هشتک« 
صعود كرد و س��قوط ك��رد، میلیون ه��ا دالر و 
پوند صرف ش��د و جنگ تن به تن در سراس��ر 
شبکه هاي اجتماعي متخاصم تر از همیشه بود. 
به گزارش اين نشريه در زمان انتخابات رياست 
جمهوري در امريکا، طبق تحقیقات مؤسس��ه 
»pew« 6۲ درص��د از بزرگس��االن امريکايي 
برخي از اخبار را به وسیله شبکه هاي اجتماعي 
دريافت كرده و از طريق رس��انه هاي اجتماعي 
در حال اقناع سیاسي دوستان و مخاطبان خود 
بوده اند! تلگراف به اش��تراك گذاري ويدئو هاي 
انتخاباتي را كه با پهناي باند متوس��ط از سوي 
تلفن ه��اي همراه منتش��ر مي ش��وند از جمله 

ابزار هاي انتخاباتي عنوان مي كند. 
    ايران و تلگرام 

شبکه هاي اجتماعي »فیس بوك« و »توئیتر« 
سال ها است كه در كشورمان فیلتر هستند. در 
عوض »تلگرام« محبوب ترين شبکه پیام رسان 
و شبکه اجتماعي در میان ايرانیان است. اولین 
حضور و نقش آفريني تلگرام در مسائل سیاسي 
به انتخابات دوره دهم مجلس ش��وراي اسالمي 
باز مي گردد. انتخابات دوره دوازدهم رياس��ت 
جمهوري، دومین حضور نرم افزار پیام رس��ان 
تلگرام در صحنه سیاس��ت اي��ران خواهد بود. 
برخالف انتخاب��ات قبلي،  اين بار سیاس��یون و 
طرفداران شان برنامه ريزي مفصلي براي حضور 
در تلگ��رام داش��ته اند. تدوين »دس��تورالعمل 
استفاده از تلگرام در انتخابات« را در همین راستا 
مي توان تعريف كرد. كارشناسان ارتباطات اكنون 
وزن بیشتري براي شبکه هاي اجتماعي نسبت به 
رسانه ملي در انتخابات قائل هستند. اكنون سؤال 
اينجا است كه با توجه به گسترش نقش آفريني 
شبکه هاي اجتماعي و برخط  بودن و همراه بودن 
آن، تلويزيون چه وضعیتي در آينده سیاس��ي 

كشور خواهد داشت؟

تلويزيون به »مناظره«  دلگرم است
تلگرام به »برخط بودن«

کدام رسانه بيشترين تأثير را در انتخابات دارد؟

 سي امين نمايشگاه کتاب تهران 
با شعار»يک کتاب بيشتر بخوانيم« می آيد

عب�ارت »ي�ک کت�اب بيش�تر بخوانيم« ب�ه عنوان ش�عار 
س�ي امين نمايش�گاه بين المللي کتاب تهران انتخاب شد. 
به گزارش »جوان« ب��ه نقل از س��تاد امور رس��انه اي و خبري 
سي امین نمايش��گاه بین المللي كتاب تهران، هشتمین جلسه 
شوراي سیاستگذاري سي امین نمايشگاه بین المللي كتاب تهران 
با رياست سیدرضا صالحي امیري، وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، 

مشاوران وزير و اعضاي اين شورا برگزار شد. 
همايون امیرزاده س��خنگوي سي امین نمايش��گاه بین المللي 
كتاب تهران با اشاره به انتخاب شعار اين دوره از نمايشگاه عنوان 
كرد: پس از اعالم فراخوان پیش��نهاد ش��عار ب��ه اهالي فرهنگ 
تعداد ۱8۰پیشنهاد دريافت و پس از پااليش در جلسه  شوراي 
سیاستگذاري مطرح ش��دند و پس از بحث و بررسي شعارهاي 
پیشنهاد شده، شعار »يک كتاب بیشتر بخوانیم« به عنوان شعار 

سي امین نمايشگاه بین المللي كتاب تهران انتخاب شد. 
سخنگوي سي امین نمايش��گاه بین المللي كتاب تهران با اشاره به 
پیشرفت هاي فیزيکي صورت گرفته در ش��هر آفتاب گفت: در اين 
جلسه گزارش��ي از روند اجرايي در نمايش��گاه ارائه شد و بر اساس 
اين گزارش فعالیت هاي اجرايي پیش��رفت قابل توجهي داشته اند 
به گونه اي كه در ابتداي ارديبهش��ت ماه امور اصلي و زيرس��اختي 
سي امین نمايشگاه بین المللي كتاب تهران به پايان مي رسد. بر اساس 
اين گزارش، در هشتمین جلسه ش��وراي سیاستگذاري نمايشگاه 
كتاب تهران، ع��الوه بر وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المي، علي اكبر 
اشعري، محمد بهشتي، مهدي فیروزان، فريدون عموزاده خلیلي، 
رضا امیرخان��ي، مهدي اس��ماعیلي راد، محمدرضا توكل صديقي، 
خسرو طالب زاده، مرتضي كاظمي، همايون امیرزاده، محمد سلگي، 

امیرمسعود شهرام نیا و علي اصغر سیدآبادي حضور داشتند. 
-------------------------------------------------
چهارمين همايش ارتقاي کيفيت محصوالت 

فرهنگي برگزار مي شود
دبيرخانه چهارمي�ن دوس�االنه جش�نواره و همايش ملي 
ارتق�اي کيفي�ت محص�والت و فعاليت ه�اي فرهنگ�ي با 
اعالم برگ�زاري آن در س�ال ج�اري، پايان ارديبهش�ت را 
آخرين فرصت ارس�ال اثر ب�راي ش�رکت در آن اعالم کرد. 
به گ��زارش رواب��ط عمومي س��ازمان فرهنگي هنري ش��هرداري 
تهران، چهارمین دوساالنه جشنواره و همايش ملي ارتقاي كیفیت 
محصوالت و فعالیت هاي فرهنگي در ابتداي تابس��تان س��ال 96 
از سوي س��ازمان فرهنگي هنري ش��هرداري تهران و با مشاركت 
دستگاه هاي فرهنگي و مؤسسات مردم نهاد برگزار مي شود. جشنواره 
با اهداف ش��ناخت ظرفیت ها و توانمندي هاي مؤسسات و فعاالن 
فرهنگي در زمینه تولید محصوالت فاخر و تشکیل حلقه هاي مکمل 
در فعالیت هاي فرهنگي مردمي، شناس��ايي و معرفي مؤسسات و 
فعاالن پیش��گام در زمینه تولید محصوالت فرهنگي فاخر، تبادل 
تجربیات بین مؤسسات و فعاالن فرهنگي و ايجاد هم افزايي بیشتر، 
جذب ايده هاي نو به واسطه توسعه تعامالت و ايجاد فضاهاي مناسب، 
تشويق مؤسس��ات و فعاالن موفق از طريق ارزيابي محصوالت برتر 
فرهنگي پیش بیني و در محورهاي موضوعي فرهنگ شهادت، ايثار 
و مقاومت، سبک زندگي اسالمي ايراني، هويت ملي ديني، تحکیم و 

تعالي خانواده و اقتصاد مقاومتي برگزار مي شود.
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َو ِفی الُْقْرآِن نََبُأ َم�ا َقْبَلُکْم َو َخَبُر َما 

بَْعَدُکْم َو ُحْکُم َما بَْيَنُکْم. 

در قرآن اخبار گذشتگان، و آيندگان، و 

احکام مورد نیاز زندگی تان وجود دارد. 

    دریچه

    خبر

تلويزيون ب��ه رغم اينكه رس��انه اي 
تعاملي نيس��ت، اما توانس��ته ابزار 
قدرتمندي مانند برگزاري مناظره 
را حفظ كند. فردا)يك ش��نبه( قرار 
اس��ت عبدالعل��ي علي عس��كري، 
رئيس سازمان صداوس��يما از دكور 
جدي��د اس��توديو برنام��ه مناظره 
رياس��ت جمه��وري رونماي��ي كند

    یادداشت


