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حكمت 208 
كسی كه از خود حساب كشد، سود 
می برد و آن كه از خ�ود غفلت كند 
زي�ان می بيند و كس�ی ك�ه از خدا 
بترسد ايمن باشد و كسی كه عبرت 
آموزد آگاهی ياب�د و آن كه آگاهی 
يابد می فهمد و آن كه بفهمد دانش 

آموخته است. 

      مصطفي شاه كرمي
پس از خنثي سازي و سترون كردن جشنواره موسيقي فجر با 
حذف جايزه باربد از س�وي معاونت هنري به بهانه هاي واهي، 
برخي گعده هاي خصوصي ب�ه دنبال برپايي جش�نواره هاي 
موس�يقي جهت نق�ش آفرين�ي و جريان س�ازي هس�تند. 
برگزاري جش�نواره امير جاهد پس از جش�نواره اي كه فرقه 
اس�ماعيليه به راه انداخت به طور تدريجي مي رود تا وزانت و 
جايگاه جش�نواره فجر را به طور كامل تحت تاثير قرار دهد. 
جشنواره موسیقي فجر به عنوان يكي از میدان هاي مهم موسیقايي 
كش��ورمان مي بايس��تي بر روي ضريب دادن به موسیقي فاخر و 
معرفي افراد دغدغه مندي كه به دنبال انتشار و انعكاس آثار حوزه 
موسیقي به داخل و خارج از كشور هستند متمركز مي شد و پس از 
گذشت چندين سال با طراحي جايزه اي تحت عنوان »جايزه باربَد« 
حركتي دير هنگام ولي مفید در جشنواره فجر آغاز شد كه به رقابتي 

شدن و جدي تر شدن اين عرصه كمك مي كرد. 
اين جايزه همزمان با برگزاري سي و يكمین دوره جشنواره موسیقي 
فجر پايه گذاري شد. بر اساس طرح ريزي هاي اولیه قرار بود »جايزه 
باربَد« همانند جايزه سیمرغ جش��نواره فیلم فجر، اعتباري براي 

جشنواره موسیقي و افتخاري براي دريافت كنندگانش باشد. 
اين جايزه به دلیل نوپا بودن در مقام اجرا با اشكاالتي همراه شد كه 
ريشه در كیفیت متن اساسنامه ابتدايي آن و نیز نحوه شناسايي و 
معرفي برگزيدگان آن داشت. از همین رو برخي افراد و جريانات با 
استناد به تخلفات صورت گرفته در زمینه تشخیص، تعیین و اهداي 
اين جايزه به برگزيدگان كه در دوره هاي اول آن صورت گرفت در 

دوره هاي بعد با ايجاد پروپاگانداي رسانه اي سعي كردند تا آن را از 
حیز انتفاع ساقط كرده و حذف كنند؛ اتفاقي كه در نهايت به خود 
رنگ واقعی��ت گرفت. در حالي كه اقدام��ات اصالحي نويد بخش 
پختگي بیشتر در مورد اين جايزه بود، با ورود وزير ارشاد به بحث 
حذف اين جايزه، با طرح اي��ن موضوع كه» به هر حال تعريفي كه 
دوستان دارند اين است كه فضاي غیررقابتي بودن جشنواره بايد 
حفظ شود و بخش رقابتي هم توسط بخش خصوصي انجام شود تا 
جشنواره موسیقي فجر درگیر فضاي رقابتي نشود« حكم منحل 

شدن اين جايزه امضا شد. 
حاال با سر دست گرفتن همین استدالل جناب وزير كه »جشنواره 
موسیقي فجر يك جشنواره غیررقابتي است و جشنواره موسیقي 
فجر]نبايد[ درگیر فضاي رقابتي شود« از سوي بخش به اصطالح 
خصوصي در حوزه موس��یقي با راه اندازي جش��نواره هايي مانند 
جشنواره موسیقي »امیر جاهد« بايد شاهد بي اثر شدن و به حاشیه 

رفتن بیشتر جشنواره موسیقي فجر باشیم.

به دليل خواب زدگي مسئوالن جشنواره موسيقي فجر 

جشنواره هاي خصوصي در حال كادرسازي هستند

پای دولتی ها در خبرسازی عليه شبكه 3 !
خبرسازي را برخي يك تكنیك خبري محسوب مي كنند كه اگرچه 
به دلیل غیراخالقي ب��ودن و ابتناي آن ب��ر دروغ در آموزش هاي 
رس��مي خبر جاي ندارد اما نمي ت��وان رواج آن را ناديده گرفت؛ 
شیوه اي غیراخالقي كه روز گذش��ته درباره خبر كذب بركناري 
مدير شبكه3 سیما مورد استفاده قرار گرفت كه منتشركنندگان 
آن از خبرگزاری صدا و سیما به عنوان منبع ياد كردند و مدير روابط 
عمومی سازمان صدا و سیما با تكذيب اصل خبر و بدون اشاره به 
منبع آن صرفاً از مازيار ناظمي ياد كرده است اما مدير روابط عمومی 
معاونت سیما با تكذيب اصل خبر، انتشار آن را به يك كانال فیك 
نسبت داد؛ كانالی كه معلوم نیست چرا انتساب آن به صدا و سیما 
پیش از اين اعالم نشده است، البته اين خبر ساعاتی بعد از سوی 

شهاب اسفندياری نیز تكذيب شد. 
درباره واكنش مازيار ناظمي به اين خبر دو گونه مي توان گمانه زني 
كرد؛ اينكه مدير روابط عمومي وزارت ورزش بي خبر از همه جا با 
ديدن اين خبر ذوق زده شده و به سرعت به آن واكنش نشان داده 
است و احتمال دوم اينكه اين مدير دولتي بازيگر يك سناريوي 
از پیش طراحي شده است كه به طور جدي روي پروژه عزل علي 
فروغي كار مي كند. اگر مدير روابط عمومي صداوسیما درباره منبع 
خبر سكوت نكرده بود، مي شد شفاف تر درباره اين مسئله اظهار 
نظر كرد اما اين سكوت و عدم تكذيب اينكه حكم میرباقري درباره 
عزل فروغي اول بار از سوي خبرگزاري صداوسیما منتشر شده 
است، خود مي تواند به شايعات دامن بزند و تحلیل ها را به سمت 
اين ببرد كه عده اي در صداوسیما در پروژه)بخوانید توطئه( علیه 
مدير جوان شبكه3 با عواملي از درون دولت همكاري مي كنند. به 
طور طبیعي عده اي درون صداوسیما از تعطیلي برنامه نود و حذف 

عادل فردوسي پور عصباني هستند. 
نكته ديگر اينكه واقعاً چرا بايد اولین واكنش به اين خبرسازي 
از س��وي يك مدير دولتي در وزارت ورزش انجام ش��ود. مازيار 
ناظمي البته پیشتر سابقه انتش��ار توئیت هايي مبتني بر اخبار 
دروغ را دارد. او يك بار از جانشیني عادل فردوسي پور به جاي 
خودش در روابط عمومي وزارت ورزش خبر داده بود و بار ديگر 
از رايزني وزارت ورزش با زين الدين زيدان براي س��رمربیگري 
تیم ملي ايران س��خن گفته بود كه پس از مدتي بي پايه بودن 
هر دو خبر معلوم ش��د. اما اگر توئیت ناظمي درباره خبر كذب 
بركناري علي فروغي را تنها يك ذوق زدگي احساسي ندانیم و 
آن را گوش��ه اي از يك پروژه براي عزل اين مدير جوان قلمداد 
كنیم، اين سؤال جدي ايجاد مي شود كه نقش مهره هاي دولتی 

در اين باره چقدر جدي است.

جواد محرمي     یادداشت

مدير سابق سينمايي نسبت به يك ولنگاري فرهنگي هشدار داد

عادي سازي روابط خارج از عرف در محصوالت شبكه نمايش خانگي

    هادي عسگري
مديرعامل اس�بق موسس�ه رس�انه هاي تصويري نس�بت به 
ترويج و عادي س�ازي مصرف مواد مخدر و مش�روب و روابط 
خارج از عرف در سريال های شبكه نمايش خانگي هشدار داد. 
محمدرضا عباسیان در گفت و گو با »ايرنا«، مي گويد: »مصرف مواد 
و مش��روب و روابط خارج از عرف به ش��كل غیرقابل باوري در حال 
عادي سازي شدن اس��ت. زماني كه مي گويیم اثري پروانه ساخت از 
وزارت ارشاد دارد يعني نبايد اين مسائل را در سريال ببینیم.  اي كاش 
حداقل بگويند پروانه ساخت از وزارت ارشاد نداريم. سازمان سینمايي 
در چند س��ال اخیر ضربه زيادي به خاطر همین مسائل خورد. بايد 
راهكارهاي جديدي انتخاب كرد و به استانداردهايي در اين حیطه 
رسید تا اگر اثري خلق مي شود محتواي خوبي داشته باشد و بتواند به 

سازمان سینمايي كمك كند نه اينكه تیشه به ريشه خود بزند.« 
افزايش حجم محصوالت ش��بكه نمايش خانگي و س��رازير ش��دن 
محصوالت بي كیفیت سینما به چرخه انتشار در فضاي شبكه نمايش 

خانگي، باعث افت شديد كیفیت و همچنین توزيع آثار نامطلوب شده 
است. مديرعامل اسبق موسسه رسانه هاي تصويري كه بخش عمده اي 
از تولیدات شبكه نمايش خانگي از مجراي آن موسسه توزيع مي شود، 
مي گويد: سینماي ايران در يك سال 1۰۰ فیلم تولید مي كند. از میان 
اين فیلم ها فقط 1۰درصد پیروز گیشه هستند و 1۰درصد ديگر نیز 
زيان ده نیس��تند. پس مي توان گفت 8۰درصد فیلم ها گیشه خوبي 
نداشته و زيان ده بوده اند كه اتفاقاً فیلم هايي با محتواي خوب و فاخر 
جزو همین 8۰درصد هستند. قرار بود اين فیلم هاي ناموفق در گیشه 
در سبد خريد مردم قرار بگیرد و مخاطبان براي ديدن فیلم هايي كه 
خوب بودند اما خوب فروش نرفتند در شبكه خانگي هزينه كنند تا 

اين چرخه جريان داشته باشد. 
وي ادامه مي دهد: زماني كه ما اين سبد را پر كنیم از سريال ها، انگار 
سعي داريم سینماي ارزشمند را زمین بزنیم و راه تنفس فیلم هاي 
سینمايي خوبي را بسته ايم كه در فروش موفق نبوده اند و در شبكه 

نمايش خانگي مي خواستند نفس بكشند. 
مديرعامل اس��بق موسس��ه رس��انه هاي تصويري، تأكید مي كند: 
گفت: تولید و پخش حجم زياد س��ريال خیانت به س��ینماي خوب 
و با محتواست. گفته ش��ده است اين نگاه سیاس��ي مديران است و 
مي خواهن��د اينگونه رقابت كنند ب��ا تلويزيون اما م��ن عقیده دارم 
انتخاب اين راه يك رقابت اشتباه است. اگر سريال سازي در نمايش 
خانگي محدود ش��ود، صنعت سريال س��ازي در ايران دچار اختالل 
نمي ش��ود چون محل پخش آن تلويزيون اس��ت اما اگر فیلم هاي 
خوب سینما براي عرضه دچار مش��كل جدي شوند، ديگر جايي در 

هیچ كجا ندارند.

     خبر

رمان سعيد تشكري درباره واقعه كشتار 
در مسجد گوهرشاد منتشر شد

رم�ان »اوس�نه ي گوهرش�اد« نوش�ته س�عيد تش�كري 
توس�ط انتش�ارات به نش�ر منتش�ر و راهي بازار نشر شد. 
به گزارش مهر، رمان »اوسنه ي گوهرشاد« نوشته سعید تشكري 
كه توسط انتشارات به نشر )آستان قدس رضوي( منتشر و راهي 
بازار نشر ش��ده اس��ت يكي از عناوين مجموعه »رمان انقالب 
اسالمي« است كه اين ناشر چاپ مي كند و در صفحه اول، عنوان 

»رمانك فانتزي« را همراه دارد. 
عرضه اين كتاب از سي ودومین نمايشگاه كتاب تهران آغاز شد 
و تعدادي داستان كوتاه به هم پیوس��ته را در بر مي گیرد كه در 
كنار هم تش��كیل يك رمان يا رمانك فانتزي با موضوع انقالب 
اسالمي مي دهند. در داس��تان اين كتاب، گوهرشاد بیگم باني 
ساخت مسجد گوهرش��اد در مش��هد، پس از هزار سال به اين 
مسجد مي آيد و با ملكه اي روبه رو مي شود كه مي خواهد مسجد 

گوهرشاد را خراب كند... 
در كتاب »اوس��نه ي گوهرش��اد« روايت هايي درباره مس��جد 
گوهرش��اد، دوران رضاخاني، واقعه كشتار مردم در اين مسجد، 
شهر پاريس و … ارائه مي شود و داستان هايي موازي در قرون 
گذشته و معاصر مقابل خواننده گذاشته مي شود. در قسمتي از 
اين رمان مي خوانیم: جنگي را گويا تدارك ديده بودند علیه مردم 
اما هنوز سربازان بیرون حرم بیشتر بودند و آن هم به اين خاطر 
بود مبادا اوضاع شهر به هم بريزد كه داخل مسجد و آن جمعیت 

را مي شد كنترل كرد اما هیاهو و آشوب مردم را نه. 
دعاي ندبه را آغاز كرديم كه كسي داخل مسجد گوهرشاد آمد و 
گفت: من از جانب استاندار آمده ام. پیغام اين بود كه متفرق شويد 
و اگر درخواستي داريد اس��تاندار در بست باال منتظر شماست. 

گفتم ما براي مذاكره با استاندار اينجا جمع نشده ايم. 
چاپار اس��تاندار رفت اما گويا بیرون از مسجد جنگي آغاز شده 
بود. س��ربازها با س��رنیزه و قنداق تفنگ و مردم ب��ا هرچه در 
دستشان بود به جان هم افتاده بودند. عده اي بر درشكه هايشان 
سنگ بار زده بودند و براي مردم آورده بودند تا از خود با سنگ 

دفاع كنند. 
سربازها هم كه سر و بدنشان زخمي از سنگ ها شده بود، فرمان 
شلیك گرفتند. اين كتاب با 192 صفحه، شمارگان هزار نسخه 

و قیمت 23هزار تومان منتشر شده است.

    كتاب 

با رامبد مخالفم اما رهايش نمي كنم!
      محمدصادق دهنادي

1- من امیرمهدي ژوله نیس��تم. نامبرده ه��ر كاري كه 
نشان دهنده از خودبیگانگي باشد را تعريف مي كند. ژوله 
نشان داده حتي اگر قرار باشد گندم دختر بچه اش برود 
عشوه و تجاوز و مزخرفات ساس��ي مانكن را تكرار كند و 
با سیستم لج كند، راضي است. )كس��ي كه به فرزندش 
رح��م نمي كند، قرار نیس��ت ب��ه روح و روان مردم رحم 
كند(. حاال هم طبیعي است سر از پا نمي شناسد كه يكي 
از چهره هاي موث��ق مردم رفته ينگه دنی��ا براي بچه اش 

پاسپورت بگیرد. 
2- من فالن كارگردان و فالن ش��اعر انقالبي هم نیستم 
كه بخواهم از سر محبت و رفاقت با چشم گريان براي كار 
رامبد توجیه تراشي كنم و براي آرام كردن جامعه اي كه از 
دوگانگي حرف و رفتار اين سلبريتي »جريحه دار« شده آيه 

و حديث جور كنم. 
3- من طرفدار رامبد هم نیستم كه كوركورانه بگويم يك 
نفر آدمي مثل رامبد جوان آزاد اس��ت ه��ر غلطي بكند و 
زندگي خودش به خودش مربوط است. رامبد جوان كه از 
خانه سبز مشهور شده و با خندوانه میلیاردر، جاي خودش 
را دارد. در كشور تماماً دولتي ما حتي مهناز افشار كه اداي 
اپوزيسیون روشنفكر پان ايرانیس��ت را درمي آورد هم تا 

خرخره مديون پول و امنیت و شهرت بیت المال است. 
رامب��د نه پول��ش حاصل نب��وغ خودش اس��ت - مثل 
ماهي صف��ت و ريون��دي- ن��ه ش��هرتش، ن��ه توجه و 
محبوبیتش، پ��س نمي توان��د بگويد، ه��ر كاري دلم 
مي خواه��د انج��ام مي دهم و چق��در بد كه ن��ه او و نه 
مسئوالن او در صدا و س��یما هیچ كدام كتاب »سرمايه 
 شهرتي تا شهرت رس��انه« را نخوانده اند تا بدانند دقیقاً 

كي هستند و چه بايد بكنند؟
4- از آن مقدس ها هم نیستم كه تصور كنم فضاي مجازي 
حريم خصوصي است و آنچه افشا مي شود ديدن و گفتن و 
حرف زدن درباره آن مصداق غیبت و قضاوت است اما در 
عین حال به عنوان يك اهل رسانه  كه چیزهايي از دين و 

روان مي داند: 
اوالً درك مي كنم رامبد جوان هم بعد از چند فراز و نشیب 
بد در زندگي خانوادگي اش، حاال كه در آستانه 5۰سالگي 
براي نخستین بار پدر مي ش��ود، در ذهن و زندگي اش چه 

خبر است؟
ثانیاً همانطوري كه رفیق پرچمدار #نه_به_كنكور ما هم 
به خاطر دل همسرش خودش را محق دانسته، فرزندش را 
مدرسه غیرانتفاعي ثبت نام كند، من و شما و رامبد جوان 
هم ممكن اس��ت به هر دلیلي كاري بكنیم كه قلباً به آن 

اعتقادي نداريم. به هر حال زندگي متأهلي يعني رفتارهاي 
مشترك، ايده هاي مشترك و كارهاي مشترك.

ثالث��اً لغزش رويكردي آق��اي جوان يا رفت��ار خانواده اش 
يا هر چی��ز ديگر باعث نمي ش��ود، زحمتي ك��ه رامبد در 
سال هاي اخیر براي شادي و كشف اس��تعدادهاي جوان 
اين كشور كشیده را در نظر نگیريم و اجازه بدهیم آنهايي 
كه از رامبد به خاطر شادي آفريني اش عصباني هستند او 

را اعدام كنند. 
فلذا از عقالي قوم خواهش مي كن��م: رامبد را پیدا كنید. 
گوشش را بگیريد، گاليه هاي حق مردم را به سرش بكوبید، 

اما او را به كشور و به تلويزيون برگردانید. 
رامب��د س��رمايه مملك��ت اس��ت. در هم��ه س��ال هايي 
كه ترامپیس��ت ها و پهلويس��م ها و داعشیس��م ها دلشان 
مي خواست كشور را با زنجیره غم نابود كنند و اسكاريست ها 
از كشور ما جامعه اي پلید و خسته و عصبي جلوه دهند... 

وسط خواب زمستاني و جنگ قدرت دروني در رسانه ملي، 
بي ترديد اين رامبد جوان بود كه يك تنه جلوي س��قوط 

رسانه ملي و خاطراتش ايستاد. 
كسي كه الفباي رسانه را بشناسد و معتقد به جنگ رسانه اي 
باشد، به راستي مي داند كه بخش بزرگي از تحريك مردم 
علیه رامبد امروز، انتقام و تاوان كدام دالوري و جانبازي و 

سلحشوري رامبد جوان است. 
 بنابراي��ن ن��ه ب��ه خاط��ر ب��ه دنی��ا آوردن ي��ك كودك 
كانادايي - ايراني و نه به خاطر هیچ بهانه ديگري اين سرباز 
دالور س��ال هاي دش��وار و غريب جنگ رس��انه اي مان را 

فراموش نمي كنیم و تنها نمي گذاريم. 
همین كه امروز زالومه ها)س��الومه ها( و مسیح علینژادها 
آتش بیار معركه اخبار رامبد جوان هستند، چراغ راه براي 
اهل فن روش��ن اس��ت. همین كه ضد انقالب از اين قصه 

خوشحال است مشخص است تكلیف چیست؟
حرف همین است: وارد دعواي حیدري نعمتي نمي شويم، 

گاليه هم داريم اما رامبد را رها و فراموش نمي كنیم.

     محمد صادقي
ماه ها بعد از آغاز س�رمايه گذاري عربس�تان 
سعودي در رس�انه هاي انگليسي و راه اندازي 
ش�بكه تلويزيون�ي ضدايران�ي در لن�دن، 
دول�ت انگلي�س خواس�تار تحقي�ق درباره 
تاثي�ر خريد رس�انه هاي انگليس�ي توس�ط 
عربس�تان ب�ر رون�د آزادي رس�انه ها ش�د. 
عربستان سعودي بعد از آنكه در رقابت با كشوري 
مانند قطر در ايجاد رس��انه قدرتمند بین المللي 
شكست خورد، سیاست جديدي را در پي گرفت و 

آن سرمايه گذاري بر روي رسانه ها بود. 
سعودي ها بخشي از روزنامه هاي اينديپندنت و 
ايوينینگ استاندارد را خريداري كرده و در لندن 
شبكه تلويزيوني فارس��ي زبان ضدايراني »ايران 

اينترنشنال« را راه اندازي كردند. 
     هشدار ديرهنگام 

جرمي رايت، وزي��ر فرهنگ دولت ت��رزا مي، در 
آخري��ن روزهاي فعالی��ت كابین��ه انگلیس، در 
بیانیه اي از تاثیر س��رمايه گذاري س��عودي ها بر 

رسانه هاي انگلیسي اظهار نگراني كرد. 
اين خبر در اكثر رسانه هاي مهم انگلیس بازتاب 
داشت ولي BBCفارسي كوچك ترين اشاره اي به 
نگراني ها از حضور سعودي ها در بخش رسانه اي 

انگلیس نداشت!
»دو ش��ركت »لبدف« و »اينديپندنت ديجیتال 
نیوز ان��د مدي��ا« ك��ه ب��ه ترتی��ب روزنامه هاي 
»ايوينینگ استاندارد« و »اينديپندنت« را تحت 
مالكیت دارند، روز پنج ش��نبه از »جرمي رايت« 
وزير فرهن��گ، رس��انه و ورزش انگلیس نامه اي 
دريافت كرده اند كه در آن از اثرگذاري احتمالي 
سرمايه گذاري سعودي ها بر استقالل اين رسانه ها، 
ابراز نگراني شده است. رايت در اين نامه با يادآوري 
لزوم حفظ استقالل رأي در مطالب تولیدي اين 
دو روزنامه عنوان كرده كه اين معامله ممكن است 

منافع عمومي را با ريسك مواجه كند. 
نشريه »فايننشال تايمز« چند ماه پیش گزارش 
كرد يك سرمايه گذار س��عودي به نام »سلطان 
محمد عبدالجدايل« 3۰درصد از سهام هلدينگ 
لبدف را خريده است. همچنین گزارش شده است 
او 3۰درصد از سهام اينديپندنت را نیز به تملك 

خود درآورده است. 
انتش��ار اين گزارش ها موجب ش��د ت��ا برخي از 
منتقدان عنوان كنند كه عربس��تان سعودي در 

تالش است با خريد س��هام رسانه ها، بر خروجي 
آنها اثر بگذارد.

س��ي ان ان در اين ب��اره مي نويس��د: »رايت به 
مس��ئوالن اينديپندنت و ايوينینگ استاندارد تا 
نیمه ماه آينده میالدي فرص��ت داده تا به نامه او 
پاسخ دهند. پس از اين تاريخ، دولت انگلیس در 
مورد اينكه آيا الزم اس��ت در اين معامله مداخله 
كند يا ن��ه تصمیم مي گیرد. در ص��ورت مداخله 
دولت »آفكام« به عنوان نهاد ناظر رس��انه ها در 
انگلیس بايد اين قراردادهاي رس��انه اي را مورد 
بررسي قرار دهد و مش��خص كند كه آيا آنها در 

تضاد با منافع عمومي هستند يا نه.«
     سرمايه گذاري سعودي روي رسانه هاي 

ضررده!
اب��راز نگران��ي از س��رمايه گذاري عربس��تان در 
روزنامه هاي انگلیس��ي، بازتاب هاي زيادي را در 

رسانه هاي معتبر اين كشور داشته است.
 گاردين در گزارشي با عنوان»اوينینگ استاندارد 
و اينديپندن��ت مي توانند ب��ا بازجوي��ي درباره 
سرمايه گذاري عربستان سعودي مواجه شوند« 
به موضوع فروش 3۰درصد از سهام اين دو روزنامه 

به يك سرمايه گذار عربستاني پرداخته است. 
در اين گزارش، علت واگذاري بخش��ي از سهام 
اوينینگ استاندارد به س��رمايه گذار عربستاني، 
مش��كالت مالي اين روزنامه عنوان شده كه آن 
را در آس��تانه فروپاش��ي قرار داده بود و اكنون با 
ورود س��عودي ها با اين نگراني روبه رو ش��ده كه 
سرمايه گذار ها مس��ائلي را مطرح كنند كه باعث 

لطمه خوردن به استقالل خبررساني شود. 
اف��كار عمومي انگلیس مدت هاس��ت ب��ه دلیل 
جنگ افروزي عربستان س��عودي در يمن و قتل 
جم��ال خاش��قجي روزنامه نگار منتق��د دولت 
عربستان، ديدگاه منفي نسبت به همكاري دولت 
اين كشور و آل س��عود دارد، با اين حال پول هاي 

نفتي سعودي ها هنوز با استقبال خوبي از سوي 
رسانه هاي انگلیسي روبه رو مي شود. 

     ولع ميلياردرهاي سعودي 
براي خريد و سرمايه گذاري در رسانه ها 

»س��لطان محمد أبو الجدايل« بانكدار میلیاردر 
سعودي است كه با سرمايه گذاري در روزنامه هاي 

انگلیسي به چهره اي مشهور تبديل شده است. 
گفته ش��ده ابوالجدايل، براي خريد اينديپندنت 
حداق��ل 3۰میلیون پوند هزينه كرده اس��ت. در 
مقابل اين سرمايه گذاري سنگین، اينديپندنت نیز 

تعهداتي را به طرف سعودي داده است. 
»تسنیم« به نقل از پايگاه خبري پالسي دايجست، 
مي نويس��د: »در پي تمركز »محمد بن سلمان« 
ولیعهد سعودي براي تسلط بر رسانه هاي عربي 
تحت مالكیت عربستان س��عودي در چارچوب 
حمل��ه علیه فس��اد و بلوكه كردن ام��وال، گروه 
تحقیقات و بازاريابي عربستان از توافق با روزنامه 
اينديپندن��ت انگلیس ب��راي ارائ��ه خدمات به 
زبان هاي مختلف كردي، تركي، فارسي و عربي 
خبر داد. قرار است بخش زيادي از محتواي اين 
برنامه هاي خبري از سوي روزنامه نگاران سعودي 
در لندن، اسالم آباد، استانبول و نیويورك انجام 
شود و اينديپندنت فقط در سطح مقاالتي كه از 
سايت آن به انگلیسي ترجمه مي شود، مشاركت 

خواهد داشت.«
»س��لطان محم��د أب��و الجداي��ل« بانك��دار 
س��عودي تنه��ا وابس��ته ب��ه خان��دان آل 
س��عود نیس��ت كه ب��ه عن��وان س��رمايه گذار 
رس��انه اي س��ر از لن��دن در م��ي آورد. »عادل 
 عبدالكريم«مالك 75درصد از س��هام شركت 
 »global media circulating limited«
است كه ش��بكه تلويزيوني فارسي زبان »ايران 
اينترنشنال« را راه اندازي كرده است؛ شبكه اي 
كه گفته مي شود با بودجه 25۰میلیون دالري 
راه اندازي شده و هدف اصلي وي تفرقه افكني و 

ايجاد اختالف در داخل ايران است. 
با راه اندازي ش��بكه »الجزيره« از س��وي قطر در 
اواسط دهه 9۰ میالدي، عربستان سعودي تالش 
خود را براي ايجاد رس��انه اي مش��ابه و رقیب با 
الجزيره آغاز كرد؛ اتفاقي كه با وجود سرمايه گذاري 

سنگین سعودي ها به نتیجه نرسید. 
»در سال 2۰15 اسنادي كه از منابع ديپلماتیك 
س��عودي درز كرد حاكي از اين بود كه عربستان 
در تالش براي به دس��ت آوردن پوش��ش مثبت 
رسانه اي از خود در رس��انه هاي اروپا، خاورمیانه 
و آفريقاس��ت«؛ سیاس��تي كه مي توان نتايج آن 
را در سكوت رس��انه هاي غربي در مقابل فجايع 
س��عودي ها در يمن و حمايت آنه��ا از گروه هاي 

تكفیري مشاهده كرد.
 عربس��تان همچنین با اس��تفاده از رس��انه تازه 
تاس��یس »ايران اينترنش��نال« و ب��ه كارگیري 
كاركنان ايراني رس��انه هايي مانند »بي بي سي« 

كارزاري رسانه اي را علیه ايران رقم زده است. 
تلويزيون »ايران اينترنشنال« آشكارا از گروه هاي 
تروريس��تي ضدايراني حمايت كرده است و در 
نهايت با ش��كايت اي��ران به »آفكام« )س��ازمان 
تنظیم كننده مقررات رس��انه اي بريتانیا( مواجه 

شد؛ شكايتي كه هنوز به نتیجه نرسیده است.

چندين ماه بعد از فعاليت مخرب سعودي ها در رسانه هاي بريتانيا

 انگليسي ها نگران نفوذ نفت عربستان
به صفحات روزنامه ها شدند

»س��لطان محم��د أب��و الجدايل« 
س��عودي  ميلي��اردر  بانك��دار 
اس��ت ك��ه ب��ا س��رمايه گذاري 
در روزنامه ه��اي انگليس��ي ب��ه 
چهره اي مشهور تبديل شده است

 پويش كتابخواني »كتاب  و زندگي«
تمديد شد

كتابخوان�ي  ب�زرگ  پوي�ش 
»كت�اب و زندگ�ي« ت�ا پاي�ان 
ش�د.  تمدي�د   ۹8 تيرم�اه 
به گ��زارش باش��گاه خبرنگاران 
جوان، پويش ب��زرگ كتابخواني 
»كت��اب و زندگي« ك��ه از بهمن 
س��ال 97 در حال برگزاري است، 
ب��ه  عل��ت اس��تقبال مخاطبان 
ف��راوان  درخواس��ت هاي  و 
ش��ركت كنندگان تا پايان تیرماه 

98 تمديد شد. كتاب محوري اين دوره از پويش، »قّصه دلبري«، روايت مرجان 
ُدرعلي، همسر شهید محمدحس��ین محمدخاني از شهداي مدافع حرم است. 
اين كتاب را محمدعلي جعفري به رشته تحرير درآورده و انتشارات روايت فتح 
آن را منتشر كرده اس��ت. كتاب »قصه دلبري« براي اين پويش بازنويسي و در 

144صفحه و با قیمت 15هزارو5۰۰ تومان عرضه شده است. 
»قّصه دلبري« روايت عاشقانه پنج س��ال زندگي مشترك راوي كتاب با شهید 
محمدخاني است. جالب است بدانید كه شهید محمدخاني پیش از شهادت به 
همسرش گفته است: »وقتي شهید شدم، خاطراتم را در قالب »نیمه پنهان ماه« 
انتشارات روايت فتح چاپ كن« و به نقل بعضي از خاطرات در اين كتاب تأكید 
داشته است. دوره هفتم پويش كتاب  و زندگي كه به همت مجمع ناشران انقالب 
اسالمي و انتشارات روايت فتح برگزار مي ش��ود، همچون دوره هاي قبل داراي 

جوايز متنوع و روش هاي مختلف براي شركت در مسابقه است. 


