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 چش�م خود را بر خاش�اك و رنج ها 

فرو بند تا هميشه راضی باشی.

   محمد صادقي
استفاده از محبوبيت برنامه تلويزيوني »عصر جديد« براي مطرح 
كردن ادعاهايي درباره ثبت ركوردهاي جهاني و درج آن در 
كتاب ركوردهاي گينس از سوی مشاور گينس در ايران رد شد. 
برنامه »عص��ر جديد« ب��ه دلیل اينك��ه در برنامه ه��اي داخلي 
تلويزيون مشابه قبلي نداشته و از روي الگوي برنامه هاي پرطرفدار 
استعداديابي مشابه سازي شده است، به سرعت به عنوان يكي از 

پربیننده ترين برنامه هاي سیما تبديل شد. 
اين برنامه فرصتي براي افراد عادي جامعه فراهم كرده است كه 
بتوانند استعدادها و توانايي هاي فكري و فیزيكي خود را در معرض 
ديد و نظر سايرين قرار دهند. با وجود استقبال از رويكرد »عصر 
جديد« در ارائه فضاي مفرح و كشف استعدادهاي ناشناخته، اين 
برنامه به محملي جهت ارائه ادعاهاي عجیب تبديل شده است. 
از جمله اين ادعاها مي توان به ثبت ركوردهاي جديد در گینس، 
توسط شركت كنندگان »عصر جديد« اشاره كرد. اما اين ادعاها 
تا چه حد صحت دارد؟ اش��كان دش��من زياري، مشاور در حوزه 
گینس در گفت وگو با يك روزنامه، درباره میزان صحت اين ادعاها 
مي گويد: »نمي گويم همه شركت كنندگاني كه در عصر جديد 
شركت كردند و گفتند ركوردش��ان در گینس ثبت شده است، 
دروغ گفتند، به جز يكي از میهماناني كه در خاك امارات ركورد 
ثبت كرده و در ايران آن ركورد ثبت نشده است، بقیه موارد صحیح 
نیست. طبق قانون گینس، هركس در كش��وري ركوردي ثبت 
كند به نام آن كشور ثبت مي شود. همه كساني كه در عصر جديد 
گفتند ركورددار جهاني هستیم، سندي در گینس ثبت نكرده اند. 

تنها مرجعي كه ثبت ركوردهاي جهاني را انجام مي دهد و همه 
كشورها قبولش دارند، شركت گینس است كه خصوصي است و 

سازوكار خودش را دارد و همه دنیا قبولش دارند.«
دشمن زياري با اشاره به اجراهاي برنامه »عصر جديد« ادامه 
مي دهد: »در چندين مورد خانم يا آقايي آمدند و ادعا كردند 
مي خواهم ركورد گینس را بزنم، همه تشويق كردند و دست 
زدند و وقتي آن اجرا از يك عددي گذشت، ركورد زده شد، حال 
آنكه واقعاً اين  طور نبود و كسي كه ادعا مي كرد در اصل ركورد 
خودش را كه قباًل زده بود، شكس��ت، در صورتي  كه مي شود 
همه اينها را با اس��تعالم پیگیري كرد. اسم كسي را نمي آورم 
اما مي دانم شما منظور من را متوجه مي شويد و طوري وانمود 
مي كنید كه براي خواننده هم قابل درك باشد. خیلي جاها در 
فضاي مجازي اين را عنوان كردم و گفتند من با آنها دشمني 
يا حس��ادت دارم، گفتم من دلیلي بر حسادت نمي بینم، فقط 

مي خواهم مردم را آگاه كنم.«

از سوي كارشناس مشاور گينس در ايران

ادعاهاي گينسي شركت كنندگان »عصر جديد« رد شد

مديركل ميراث فرهنگي استان تهران:
 جشنواره »تهران گردي برنا«
در تابستان برگزار مي شود

مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان تهران 
گفت: جشنواره »تهران گردي برنا« با هدف اوقات فراغت جوانان 
و نوجوانان از ابتداي تير ماه تا پايان فصل تابستان برگزار مي شود. 
پرهام جانفشان مدير كل میراث فرهنگي اس��تان تهران با اعالم 
اينكه تعطیلي مدارس و دانشگاه ها بهترين فرصت براي آشناسازي 
و عالقه مند ساختن جوانان به مقوله میراث فرهنگي و هويت شهري 
است، گفت: برنامه هاي تورهاي تابستانه به گونه اي برنامه ريزي شده 
تا جوانان در كنار بازديد از جاذبه هاي ش��هري، اوقات فرح بخشي 
نظیر شركت و حضور در مسابقات هنري و ورزشي را تجربه كنند. 
مدير كل میراث فرهنگي استان تهران گفت: جشنواره تهران گردي 
برنا به صورت رايگان و در دو بخش طبیعت گردي و میراث فرهنگي 
براي گروه سني 15 تا 30 سال برگزار مي شود. در فهرست ارائه شده 
از سوي میراث فرهنگي استان تهران، بازديد از مدرسه دارالفنون، 
ري گردي، شمیران گردي، ورامین گردي و بازديد از موزه هاي رضا 

عباسي و موزه فرش از جمله برنامه هاي تهران گردي برناست.
.............................................................................................................

»امتحان« آماده نمايش شد
مستند سينمايي »امتحان« پس از دو سال آماده نمايش شد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي خانه مس��تند، مستند 
سینمايي »امتحان« به كارگرداني سجاد رياحي و تهیه كنندگي خانه 
مستند انقالب اسالمي آماده نمايش شد. اين مستند 60دقیقه اي 
داس��تان مواجهه امام خمیني)ره( و مقام معظم رهبري در دوران 
رياست جمهوري آيت اهلل خامنه اي بر سر تعیین نخست وزير است. 
تولید مستند سینمايي »امتحان« از سال 96 آغاز شده بود و پس از 
پشت سر گذاشتن مراحل تولید، به تازگي آماده نمايش شده است. 
بنا بر اين گزارش، نويسنده و كارگردان مستند سینمايي »امتحان« 

سجاد رياحي است و ناصر طهماسب اين مستند را روايت مي كند.
.............................................................................................................

 جشنواره صنايع دستي تهران 
برگزار مي شود

جشنواره و نمايشگاه منطقه اي صنايع دستي در استان تهران 
با هدف معرفي ميراث فرهنگي و هنرهاي فاخر اس�تان هاي 
كشورمان به منظور حمايت از كارآفرينان و كسب و كارهاي 
هنري، شنبه يکم تيرماه در فرهنگسراي اشراق افتتاح مي شود. 
رضا دوستعلي مدير فرهنگي- هنري منطقه 4 و رئیس فرهنگسراي 
اشراق با اعالم اينكه جش��نواره و نمايشگاه صنايع دستي تا پنجم 
تیرماه برپا خواهد بود، گفت: مجموعه اي متنوع از آثار هنرمندان 
10 استان ش��امل گیالن، مازندران، گرگان، سمنان، قم، قزوين، 
البرز، سیستان و بلوچس��تان، تهران و مركزي با عرضه آثار هنري 
منبت، مشبك، معرق، گلیم، منسوجات نخي، چرم، شیشه و ديگر 
هنرهاي صناعي براي بازديد هنردوس��تان ب��ه نمايش درمي آيد. 
مدير فرهنگي- هنري منطقه 4 در ادامه افتتاح »خانه س��فال« و 
»مدرسه صنايع دستي« را از جمله دستاوردها و اهداف توسعه اي 
اين جشنواره عنوان كرد و از برگزاري دوره هاي متنوع آموزشي و 

كارگاهي در اين دو مركز از فصل تابستان 98 خبر داد. 
.............................................................................................................
»كار كثيف« بعد از »دختر شيطان« مي آيد

 اولين پوستر رسمي فيلم سينمايي »كار كثيف« به كارگرداني 
خسرو معصومي منتشر شد. 

با نزديك شدن به زمان اكران فیلم س��ینمايي »كار كثیف« به 
نويس��ندگي و كارگرداني خس��رو معصومي در گروه سینمايي 
فرهنگ، سازندگان از اولین پوستر رس��مي اين فیلم رونمايي 
كردند. طراحي اين پوس��تر را بهزاد خورشیدي بر عهده داشته 
است. ساخته خس��رو معصومي پس از پايان اكران فیلم »دختر 
ش��یطان« به كارگرداني قربان محمدپور در سینماهاي سراسر 

كشور روي پرده مي رود. 
.............................................................................................................
هيئت انتخاب طرح و ايده جشنواره تئاتر 

»فتح خرمشهر« مشخص شدند
دبيرخان�ه بيس�ت و دومي�ن جش�نواره ملي تئات�ر »فتح 
خرمش�هر«، هيئ�ت انتخ�اب ط�رح و ايده ه�اي بخ�ش 
نمايش هاي محيط�ي، ميدان�ي )خيابان�ي( را معرفي كرد. 
دبیرخانه بیس��ت و دومین جش��نواره ملي تئاتر فتح خرمشهر 
پس از اعالم هیئت انتخاب متون بخش مسابقه صحنه و مسابقه 
نمايش هاي كوتاه، در بخش سوم اين دوره از جشنواره، شیرين 
بزرگمهر، مترجم، مدرس، نويس��نده و پژوهشگر، محمودرضا 
رحیمي، مدرس، نويسنده، كارگردان و بازيگر، حمید پورآذري، 
كارگردان و بازيگر را به عنوان هیئ��ت انتخاب طرح و ايده هاي 

بخش نمايش هاي محیطي، میداني )خیاباني( معرفي كرد. 
بیست و دومین جشنواره ملي تئاتر »فتح خرمشهر« آبان ماه در 

اروندكنار برگزار مي شود.

محمد صادقي     ديده بان

پرويز شيخ طادي:

»اوج« تجربه هاي نوآورانه اي براي سينما داشته است

   علي صبوري
ش�نبه«  »ش�کارچي  كارگ�ردان  ش�يخ طادي  پروي�ز 
فعالي�ت س�ازمان رس�انه اي »اوج« در س�ينما را باع�ث 
دانس�ت.  اي�ران  س�ينماي  در  نوآوري هاي�ي  ايج�اد 
پرويز ش��یخ طادي كارگردان متعهد س��ینماي ايران به مناسبت 
هشتمین سالگرد تاسیس سازمان هنري رسانه اي اوج در خصوص 
عملكرد اين مجموعه اظهار داشت: آنچه در سازمان هاي فرهنگي 
و هنري اتفاق مي افتد بايد با متري درس��ت ارزيابي شود، داليل 
موفقیت يا شكست اين نهادها زماني عیان مي شود كه دستاوردها و 
حاصل كارهايشان درست و به موقع تحلیل شود. سازمان رسانه اي 
»اوج« مانند هر نهاد فرهنگي ديگري است، با مشكالت و مختصاتي 
كه همه نهادهاي فرهنگي دارند، ما با يك كارخانه مواجه نیستیم 

كه فقط بر اساس آمار و ارقام تاثیر موفقیت اين نهاد را بسنجیم. 
كارگردان »پشت پرده مه« افزود: سازمان رسانه اي »اوج« مرا به 
ياد حوزه هنري در سال هاي اولیه فعالیتش مي اندازد. در آن سال ها 

حوزه هنري، فضايي بود براي كش��ف استعدادهاي جوان، معرفي 
هنرمندان مسلمان و بستري بود براي ترويج هنر انقالب اسالمي. 
تاثیر فعالیت آن سال هاي حوزه هنري بر سینماي ايران، بر بخش 
دولتي و خصوصي مشهود بود. هنرمنداني كه در حوزه رشد كردند، 

وارد فضاي حرفه اي شدند و كارشان را ادامه دادند. 
شیخ طادي در بخش ديگري از سخنانش گفت: به نظرم در انتخاب 
موضوع و س��اخت، فیلمبرداري، جلوه هاي ويژه و... فیلم هايي كه 
»اوج« تهیه كرده يك سرو گردن از سینماي ايران باالتر و حاصل 
كار اين سازمان، نسبت به بسیاري از نهادهاي سینمايي و فرهنگي، 
بهتر بوده اس��ت. تجربه هاي نوآورانه اي كه »اوج« انجام مي دهد 
رهرو پیدا كرده و در س��ینماي ايران تكرار خواهد ش��د. او درباره 
ش��یوه تبلیغات و عرضه آثار »اوج« گفت: ح��وزه پخش و اكران، 
فضايي تخصصي است كه »اوج« هنوز در آن متخصص نشده است. 
تولیدات قوي است اما عرضه آثار، به اندازه بخش تولید قوي نبوده 

است. »اوج« بايد وارد فضاي حرفه اي پخش و روابط آن شود. 
شیخ طادي در بخش ديگري از سخنانش از فردمحوري در نهادهاي 
فرهنگي انتقاد كرد: بس��یاري از موسس��ات و نهاده��اي هنري و 
فرهنگي در ايران، فردمحور هستند. اگر باغبان باهوش، باسلیقه، 
خوب و دلسوزي باشد، محصوالت خوبي پرورش مي يابند اما اگر 
اين باغبان برود، وضعیت بعد قابل پیش بیني نیست. »اوج« متكي 
به فرد است، اتفاق هاي خوبي كه در اين سال ها رخ داده محصول 
عالقه و تالش يكي از دوس��تان اس��ت كه اگر  ب��رود، نمي دانیم 
سرنوشت »اوج« چه خواهد شد. بايد به پرورش نیروهاي جديد و 

تعیین خط مشي و استراتژي فكر شود.

     راديو

 كالِه گشاد شبکه نمايش خانگي

 

بر سر مخاطب هايش
    افشين عليار

سريال س��ازي در ش��بكه خانگي تبديل 
ب��ه بنگاه ه��اي اقتصادي ش��ده اس��ت. 
س��رمايه گذاري كوتاه مدت و پرس��ود و 
بهره گیري از وام هاي كالن در راس��تاي 
ارتقاي س��طح كیفي سريال س��ازي در 
شبكه خانگي باعث شده تعداِد زيادي از 
فیلمسازان و تهیه كنندگان عالقه شديدي 
به ساخت سريال در ش��بكه خانگي پیدا 
كنند. پايه و اساس آن را هم مهران مديري 
با ساخت سريال »قهوه تلخ« بنا كرد كه 
البته اين س��ريال با توجه ب��ه نظمي كه 
در پخش هفتگي داشت اما ناغافل نیمه 
تمام رها شد و هیچ كسي هم پاسخگوي 
مطالبات مخاطب هاي اين سريال نشد، 
اين س��یر سريال س��ازي با قدرت بسیار 

بااليي همچنان ادامه دارد.
كارگرداناني كه در ش��بكه خانگي سريال 
مي سازند اساساً از خط قرمزهاي صداوسیما 
فرار كرده اند و اين نكته حائز اهمیتي براي 
آنها محسوب مي شود. روند ساختاري اين 
گونه از سريال ها بسیار آسان است و اساساً 

هیچ گونه پرداخت منطقي در اين سريال ها يافت نمي شود. بیشتر 
اين سريال ها با هدف س��ودجويي از مخاطب ساخته مي شوند، 
نمونه اش پرونده سرمايه گذار و تهیه كننده سريال شهرزاد كه اين 
روزها در مقابل میز محاكمه در حال دفاع از خرج كردن بخشي از 

پول هاي كثیفي است كه استفاده كرده است. 
از س��ريال »عاش��قانه« گرفته تا »ممنوع��ه« و »رقص روي 
شیش��ه« فارغ از هر گونه نگرش س��اختاري و امیدبخش به 
نكاتي مي پردازند كه اساساً دغدغه امروز جامعه نیست. زندگي 
الكچري، ماشین هاي گرانقیمت و خانه هاي مجلل از يك سو 
و زندگي هاي نافرجام و ط��الق و خیانت مهم ترين نكات اين 
سريال ها مي باشند كه اين نكات قطعاً از سريال های ماهواره اي 
بهره گیري مي ش��ود. همانطور كه گفته ش��د تفاوت ساخت 
سريال در شبكه خانگي و سريال سازي در تلويزيون اين است 
كه كارگردان به راحتي مي تواند از خط قرمزها عبور كند و همه 

چیز مهیاست تا يك سريال تین ايجرپسند بسازد. 
اساساً در اين سريال ها خبري از سبك درست زندگي كردن بر 
اساس چارچوب هاي خاص نیست. هسته مركزي اين سريال ها 
زن و شوهرهايي هستند كه از لحاظ عاطفي به مشكل خورده اند 

و شوهر حتماً بايد خیانت كند تا آن سريال 
مخاطب بیشتري جذب كند. 

در سريال »ممنوعه« زن براي سنجش 
عش��ق ش��وهرش به خود زن ديگري را 
جلوي راه ش��وهرش مي گذارد تا ببیند 
شوهرش اهل خیانت است يا نه! و بعد مرد 
عاشق و شیداي آن زن مي شود تا جايي 
كه همسرش را طالق مي دهد! مخاطب 
اصلي اين سريال ها جوان ها هستند كه 
با ديدن اين سريال ها طرز نگرش شان به 
زندگي تغییر مي كند. اساساً كارگردانان 
عزيز فقط بحراني شدن يك رابطه را نشان 
مي دهند و در آخر هیچ راه امیدبخشي به 

مخاطب نشان نمي دهند. 
در اين ش��رايط مخاطب ج��وان با ديدن 
اين همه بي بندوب��اري چگونه مي خواهد 
به زندگي يا به ازدواج امیدوار باشد؟ اين 
حجم از نش��ان دادن خیان��ت اگر چه در 
جامعه مصداق دارد ول��ي تاثیر منفي در 
نگرش جوانان مي گذارد، اما اين مس��ائل 
اصاًل براي س��رمايه گذار، تهی��ه كننده و 
كارگ��ردان موضوع جدي ای محس��وب 
نمي شود، همین كه بتوانند از ساخت سريال پولي دربیاورند كافي 
است. كاماًل مشهود است كه حجم انبوه از تولیدات سريال هاي 
شبكه خانگي بازيگر محور مي باشند كه البته روزي نیست كه خبر 

جدايي اين بازيگران سوپراستار را در رسانه ها نخوانیم. 
زماني كه قصه و فیلمنامه مشخصي براي ساخت سريالي مثل 
»رقص روي شیشه« نباشد، زماني كه سريال شلخته ساخته 
شود، زماني كه بازيگر اصلي س��ريال)بهرام رادان( يك باره از 
سريال جدا شود، كارگردان هم با سطحي ترين نگرش سريالش 
را به پايان مي رساند و بعید است كه فصل دومي در كار باشد! 
حاال در سريال »نهنگ آبي« هم اين اتفاق رخ داده و لیال حاتمي 
به عنوان يكي از نقش هاي كلیدي و حساس از سريال جدا شده 

كه اساساً روند ساختاري سريال را مخدوش كرده است. 
اين حجم از بي توجه��ي به مخاط��ب و هزينه هايي كه براي 
خريد اين محصول فرهنگي مي ش��ود اصاًل براي عوامل مهم 
نیست. سريال هاي نمايش خانگي اين روزها تبديل به منبع 
درآمدزايي كالن شده اند كه البته بعدها مي فهمیم سرمايه گذار 
فالن سريال چه كاله گشادي بر سر مخاطب گذاشته تا بتواند از 

فالن بانك وام بدون بهره و با سود كم بگیرد.

  هادي عسگري
پ�روژه اي كه ق�رار ب�ود در فض�اي مجازي 
فعالي�ت  اس�المي  جمه�وري  علي�ه 
رس�انه اي انج�ام ده�د، ب�ه علت ب�ه جان 
هم افت�ادن اپوزيس�يون، از س�وي وزارت 
ام�ور خارجه امريکا تعليق ش�د ت�ا بودجه 
1/5ميلي�ون دالري آن بي صاح�ب بمان�د. 
پروژه »ايران ديس اينفو« ق��رار بود به محلي 
براي مقابله با آنچ��ه »پروپاگانداي جمهوري 
اسالمي« نامیده مي شد، تبديل شود؛ پروژه اي 
دو ساله كه وزارت امور خارجه امريكا براي آن 
بودجه 1/5میلیون دالري در نظر گرفته بود و 
گويا از اين بودجه 200هزار دالر آن نیز به تیم 

اجرايي پروژه پرداخت شده بود. 
    معماری يک پروژه ناتوان

طبق اطالعات مندرج در سايت اينترنتي »ايران 
ديس اينفو« فعالی��ت اين پروژه از اواخر س��ال 
2018 آغاز شده است و بودجه آن توسط مركز 
ارتباطات جهاني وزارت امور خارجه امريكا تأمین 
مي شود؛ پروژه اي كه مسئولیتش بر عهده »مريم 
معمار صادقي« يك امريكايي  ايراني تبار اس��ت. 
معمار صادقي كه فعالیت رسانه اي ضدايراني را 
در سايت »توانا« دارد و در قامت يك اپوزيسیون 
ضد جمهوري اسالمي در میزگردهاي سیاسي 
شبكه هاي ماهواره اي حضور پیدا مي كند، كارزار 
»ايران دي��س اينفو« را با محوري��ت فعالیت در 

توئیتر هدايت مي كند. 
سايت »ايران ديس اينفو« مدعي شده است هر 
روزه اطالعاتي را علی��ه نفوذ ايران به زبان هاي 
فارسي، انگلیسي و عربي منتشر مي كند. اين 
اطالعات در پاسخ به مطالبي است كه »از سوي 
مقامات رياست جمهوري و رسانه هاي وابسته 
در رسانه هاي اجتماعي پخش مي شود«! اين 
پروژه اما خیلي س��ريع تر از آنچه گردانندگان 
آن فكر مي كردند به بن بست رسید. علت اصلي 
اينكه امريكا به رغم س��رمايه گذاري اولیه قید 
فعالیت »ايران ديس اينفو« را زده ، رفتاري است 
كه اين پروژه در قبال اپوزيسیون ايراني مورد 
حمايت دولت امريكا نشان داد. برخالف انتظار 
امريكايي ها درباره اينكه »چاقو دسته خودش را 
نمي برد«، پروژه »ايران ديس اينفو« در حمالت 
خود به اكانت مهره هاي نشان دار امريكايي از 

جمله »جیسون رضائیان« نیز حمله كرد. 

   پا پس كشيدن امريکايی ها
هدف قرار دادن شهروندان امريكايي از جمله 
روزنامه نگاران امريكايي، فعاالن حقوق بش��ر 
و چهره ه��اي دانش��گاهي برخ��الف قوانی��ن 
امريكاس��ت كه تصري��ح دارد دول��ت امريكا 
نمي تواند بودجه اي براي فعالیت رسانه اي علیه 
ش��هروندانش اختصاص دهد. همین مس��ئله 
باعث شد وزارت خارجه امريكا بودجه اين پروژه 
را به علت فعالیت هاي خارج از چارچوب توافق 
شده، تعلیق كند. اعالم تعلیق اين پروژه منجر 

به مشخص شدِن ريشه اين پروژه شد. 
يكي از افرادي كه »اي��ران ديس اينفو« به وي 
در توئیتر حمله كرد »تارا س��پهري فر« اس��ت 
كه به دلی��ل فعالیت هاي مخرب در س��ال 88 
مدتي را بازداشت شد و سپس با خروج از ايران، 
فعالیت هايي را تحت پوش��ش ديده بان حقوق 
بشر انجام داد. سپهري فر بعد از آنكه در توئیتر 
درباره تاثیر تحريم ها علیه ايران بر وضعیت دارو 
نوشته بود، از س��وي »ايران ديس اينفو« مورد 

حمله قرار مي گیرد. 
نگار مرتضوي، خبرن��گار ايران��ي- امريكايي 
و مش��اور س��ردبیر  اينديپندن��ت اطالعات��ي 
گردآوری كرده بود كه نشان مي داد مسئوالن 
پروژه »ايران ديس  اينف��و« در فضاي مجازي 
ب��ه روزنامه ن��گاران، دانش��گاهیان و فع��االن 
حقوق بش��ر ك��ه منتقد سیاس��ت هاي دولت 
امريكا در مورد ايران هس��تند حمله مي كنند. 
مرتضوي با دنبال كردن فعالیت هاي توئیتري 
 »ايران ديس اينفو« مجموعه اي از حمالت به

ايران��ي- امريكايي هايي را كه خودش��ان جزو 
ضدانقالب به شمار مي رفتند و به دلیل تابعیت 

امريكايي، شهروند امريكا بودند، منتشر كرد. 
اين خبرنگار در رش��ته توئیتي به فعالیت هاي 
»اي��ران ديس اينف��و« پرداخت��ه و در يكي از 

توئیت هاي��ش مي نويس��د: » نكت��ه كلیدي و 
دردناك ماجرا اين است كه بعضي از هموطنان 
ايراني ما كه از وزارت خارجه  امريكا بودجه هاي 
میلیون��ي مي گیرند ت��ا با رفتاره��اي ]به نظر 
آنها[ مخرب جمهوري اس��المي مبارزه كنند، 
خودشان همان روش ها را در پیش گرفته اند تا 
جايي كه حتي حاضرند مقررات و قوانین امريكا 

را هم زير پا بگذارند.«
گويا حمله به شهروندان امريكايي يكي از خطوط 
قرمزي بود كه وزارت ام��ور خارجه امريكا براي 
»ايران ديس اينفو« در نظر گرفته بود، عماًل آنها 

بخشي از قرارداد خود را نقض كرده بودند. 
   تسويه حساب های توئيتری

در اصل فعالیت »اي��ران ديس اينفو« به جاي 
حمله ب��ه فعالیت هاي جمهوري اس��المي در 
فضاي مجازي به محلي براي تسويه حس��اب 
با اپوزيس��یون مخالف سیاس��ت هاي ترامپ 
تبديل ش��د و اين پروژه در هر جا كه احساس 
مي كرد علی��ه دونالد ترامپ و سیاس��ت هاي 
دولت او حرف و نظري منتشر شده وظیفه خود 
مي دانست كه به آن حمله كند. پا پس كشیدن 
امريكايي ها بازتاب هاي زيادي را در رسانه هاي 

انگلیسي و امريكايي داشت. 
گاردين در گزارش��ي به موضوع»ايران ديس 
اينفو« پرداخت و نوش��ت: »بخش عمده اي از 
فعالیت ايران ديس  اينفو در راس��تاي گستره 
توافق ش��ده با وزارت خارجه ب��ود، با اين حال 
اخیراً توئیت هايي ديده ايم ك��ه بیرون از دايره 

اين تعريف بودند.« 
   ايران ديس اينفو  با نام جديد می آيد!

انتشار گزارش افش��اگرانه علیه »ايران ديس 
اينفو« باعث شد تا موضوع تعلیق حمايت مالي 
از اين پروژه مطرح شود. در نهايت »سي ان ان« 
در گزارش��ي تأيید كرد كه وزارت امورخارجه 
امريكا حمايت مال��ي از »ايران ديس اينفو« را 
متوقف كرده است، از سوي ديگر فعالیت هاي 
اين پروژه در حماي��ت از دونالد ترامپ و حمله 
به مخالفان وي باعث ش��ده ت��ا دموكرات ها، 
مهم ترين مخالفان ترامپ، نس��بت به »ايران 
ديس اينفو« حساس شوند. سناتور دموكرات 
الیوت انگل، عضو ارشد كمیته روابط خارجي 
كنگره از »دفتر فعالیت جهان��ي« وزارت امور 
خارجه خواس��ته اس��ت اطالعات بیشتري در 

مورد پروژه »ايران ديس  اينفو« ارائه كند. 
به گفته مقام��ات امريكايي ممكن اس��ت پروژه 
»ايران ديس اينفو« با تغییر نام دوباره فعالیت خود 
را آغاز كند و بودجه اختصاص يافته براي آن با نام 
ديگري در راس��تاي مقابله با ايران استفاده شود. 
امريكايي ها عالقه ندارند اطالعات بیشتري درباره 
ماهیت »ايران ديس اينفو« منتشر كنند و گويا 
هنوز در حال تعامل با تیمي هس��تند كه مجري 
برگزاري اين پروژه بوده است. اگرچه اپوزيسیون 
نظام جمهوري اسالمي سال هاست هیچ اعتباري 
نزد افكار عمومي در ايران ندارد، آنچه در »ايران 
ديس اينفو« رخ داد نشان داد اين جماعت حتي 
نمي توانند منافع كساني را كه به آنها پول مي دهند 
تأمین كنند و آنقدر س��ردرگم هستند كه دست 

صاحب خود را گاز مي گیرند.

امريکا مجبور شد بودجه فعاليت »ايران ديس اينفو« را معلق كند

 هار شدن اپوزیسيون توئيتري
از بوي كباب 1/5ميليون دالري

طبق اطالعات س��ايت »ايران ديس 
اينفو« فعاليت اين پروژه از س��ال 
2018 آغاز شده و بودجه آن توسط 
مركز ارتباطات جهاني وزارت امور 
خارج��ه امري��كا تأمين مي ش��ود

 »راديو عدالت«
در آستانه هفته قوه قضائيه افتتاح مي شود

مدير روابط عمومي معاونت صداي رس�انه ملي از افتت�اح راديو عدالت با 
حضور معاون اول قوه قضائيه خبر داد. 

به گزارش »جوان« حامد فاتحي مدير روابط عمومي معاونت صداي رسانه ملي با 
اعالم اين خبر گفت: با تدابیر و راهبري دكتر شاه آبادي معاونت صداي رسانه ملي 
و همكاري قوه قضائیه، راديو عدالت با شعار »قانون براي همه، همه مطیع قانون«، 
با حضور حجت االسالم والمسلمین اژه اي معاون اول قوه قضائیه، حجت االسالم 
والمسلمین موسوي مقدم قائم مقام رئیس س��ازمان صدا و سیما، دكتر حمید 
شاه آبادي معاون صداي رسانه ملي و جمعي از مسئوالن معاونت صدا و قوه قضائیه 
روز شنبه افتتاح مي ش��ود كه در ايام هفته قوه قضائیه از يكم تا دهم خرداد 98 
روي موج اف ام رديف 95/5مگاهرتز و از طريق اپلیكیشن ايرانصدا قابل دريافت 
مي باشد. اين شبكه رسانه اي براي آشنايي جامعه ايراني با حقوق و تكالیف خود در 

جامعه در جهت كاهش مشكالت فردي و آسیب هاي اجتماعي است. 
وي افزود: تقويت نگرش جامعه و بايدهاي حقوقي سبك زندگي ايراني- اسالمي، 
معاضدت هاي رسانه اي در جهت ارتقاي كارايي و اثربخشي دستگاه قضايي، افزايش 
دانش آحاد جامعه با حقوق و تكالیف خود در موضوعات اخالقي، اجتماعي و قضايي 
در جهت كاهش مش��كالت فردي و آس��یب هاي اجتماعي و نیز تشريح و انعكاس 
برنامه ها و فعالیت هاي دستگاه قضا از اهم مأموريت هاي راديو عدالت است. فاتحي 
ادامه داد: از ديگر اهداف راديو عدالت تبیین مؤلفه هاي سبك زندگي ايراني- اسالمي، 
تربیت نیروي انساني آشنا با مسائل تخصصي حوزه حقوق و رسانه، معرفي، تبیین 
و تحلیل رهنمودهاي امام راحل)ه( و رهبري معظم انقالب اسالمي و پیگیري براي 
فضا سازي و تحقق آنهاس��ت. مدير روابط عمومي معاونت صداي رسانه ملی خاطر 

نشان كرد: دكتر حمیدرضا صحراگرد به عنوان مدير راديو عدالت منصوب شد.


