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طمع به هالكت می كش�اند و 

نج�ات نمی ده�د و ب�ه آنچه 

ضمانت كند، وفادار نيست.

   محمد صادقي
بيانيه گام دوم انقالب كه از س�وي مقام معظ�م رهبري ابالغ 
ش�د در اولويت هاي تولي�د صداوس�يما قرار گرفته اس�ت. 
علي دارابي معاون رسانه ملي در مراسم اختتامیه بیست و دومین 
جشنواره تولیدات استاني صداوسیما، با بیان اين موضوع تأكید 
كرد: در برگزاري باش��كوه چهلمین س��الگرد پی��روزي انقالب 
اسالمي ، با وجود تالش بدخواهان و دشمنان ملت ايران رسانه ملي 
به طور اعم و صداوسیماي مراكز به  طور اخص پرفروغ ظاهر شدند. 
برنامه هاي ويژه مراكز از مس��تند، كارنامه انقالب، مجموعه هاي 
نمايشي و برنامه هاي گفت وگو محور، همه توانستند پرچم رسانه 
در اطالع رس��اني و آگاهي بخش��ي در زمینه خدم��ات و كارنامه 
پرافتخار انقالب اسالمي در 40 سال گذشته را به اهتزاز درآورند. 
دارابي با اش��اره به اينكه در حال حاضر صدا و سیما، 150شبكه 
رادي��و و تلويزيوني دارد، گفت: اين 150ش��بكه راديو تلويزيوني 
به بیش از 35 زبان فراملي برنامه تولید مي كنند. از اين میان 80 
شبكه در معاونت استان هاست. معاون امور استان هاي صدا و سیما 
با اشاره به باال رفتن كیفیت آثار تولید شده در شبكه هاي استاني 
تأكید كرد: سريال ها و تله فیلم هاي برتر استاني در بهترين ساعات 

پخش از شبكه هاي سراسري پخش خواهند شد. 
دارابي با اشاره به تشكیل ستاد و كارگروه هايي در مراكز استان ها 
و ستاد معاونت براي برنامه ريزي، سیاستگذاري، هدايت، اقدام و 
نظارت بر حسن اجراي كارها در حوزه بیانیه گام دوم، شعار سال 
رونق تولید و زبان و ادب فارسي عنوان كرد: تشكیل ستاد انتخابات 
در همه مراكز و ستاد معاونت كه در سال 97 تشكیل شده است و 

برنامه هاي مناسب براي حضور گسترده مردم در انتخابات را كه 
راهبرد اصلي رسانه ملي است بايد به اين مجموعه اضافه كرد. وي 
با اشاره به برنامه سه ساله سازمان صدا و سیما گفت: 2هزار برنامه 
مستند در حوزه تاريخي، فرهنگي، اجتماعي و سیاسي در راستاي 

رونق تولید تدوين شده است. 
دارابي با بیان اينكه در بخش س��ريال ها و مجموعه هاي نمايش 
آثار درخشاني را شاهد بوديم كه نشان از رشد سريال سازي دارد، 
گفت: در حوزه راديو دو رخداد بزرگ صورت گرفت از جمله اينكه 
جشنواره اس��تاني چلچراغ با همت صداوس��یماي مركز فارس و 
آس��تان احمدي و محمدي در حوزه تولیدات مرتبط با حضرت 
شاهچراغ احمد بن موس��ي)ع( و برگزاري نخس��تین جشنواره 
استاني در خراسان رضوي در زمستان امسال، با مشاركت آستان 
قدس رضوي براي تولیدات راديويي راديو زيارت نقش مهمي در 
افزايش تولید براي حوزه زيارت و شناسايي و كشف استعدادهای 

جديد براي برنامه سازي در اين حوزه محسوب مي شود.

پايان بيست ودومين جشنواره توليدات استاني صداوسيما

بيانيه گام دوم انقالب در اولويت توليدات صداوسيما قرار گرفت

چنگيز جليلوند دوبلور و بازيگر پيشكسوت در گفت وگو با »جوان«:

هواي دوبلورها را داشته باشيد
   محمدصادق عابديني

مجموع�ه  پخ�ش  گذش�ته  ش�ب  از 
تلويزيون�ي بان�وي س�ردار از ش�بكه3 
س�يما آغ�از ش�د. اي�ن س�ريال تاريخ�ي 
برگرفته از داس�تان واقع�ي مقاومت مردم 
اي�ران در براب�ر اس�تعمار انگليس اس�ت. 
با پاي��ان يافتن پخ��ش مجموع��ه تلويزيوني 
»آچمز« س��ريال جديد »بانوي سردار« كه به 
زندگي يكي از زنان سرشناس ايراني و قهرمان 
مبارزه با استعمار انگلیس در منطقه بختیاري  

می پردازد روي آنتن تلويزيون رفت. 
سريال بانوي سردار به نويسندگي و كارگرداني 
پرويز ش��یخ طادي از جمله س��ريال هاي فاخر 
تلويزيوني اس��ت كه تولید آن نه در تهران بلكه 
در مراكز استان هاي صداوسیما صورت گرفته 
است. اين سريال تلويزيوني كه محصول سیماي 
چهارمحال و بختیاري است، از شبكه سراسري 
3 سیما و ش��بكه اس��تاني »جهانبین« پخش 
مي شود. از نكات برجسته ساخت سريال »بانوي 
سردار« همكاري صداوسیما با پرويز شیخ طادي 
كارگردان سرشناس س��ینما و اهمیت دادن به 

تولیدات مراكز استاني است. 
    برشي كوتاه از يك زندگي 

پرويز شیخ طادي بعد از ساخت فیلم هايي چون 
»شكارچي شنبه«، »روزهاي زندگي« و »امپراتور 
جهنم«، از فضاي سینما دور شده و يك سريال 
تاريخي را تولید كرده اس��ت. شیخ طادي درباره 
س��اخت اين س��ريال مي گويد: »بانوي سردار« 
يك اثر بس��یار پرزحمت و پركار بود و با عوامل 
بس��یار مظلوم و حرفه اي آن را ساختیم و درباره 
زندگینامه بانوي بزرگ بختی��اري بي بي مريم 
بختیاري است كه از مفاخر كشور ما و يك چهره 
ملي اس��ت. مرور زندگي او 120قسمت سريال 
مي خواس��ت و ما فقط برش��ي از زندگي او را در 
»بانوي سردار« به نمايش گذاشتیم. وي مي افزايد: 
»بانوي سردار« مقطعي كوتاه از مبارزه هاي بي بي 
مريم است، اين كار مس��تند نیست و نمي توان 
گفت كاماًل ب��ا تاريخ انطب��اق دارد چراكه ما در 
برخي قس��مت ها براي به تصويركشیدن وقايع 
زندگي او محدوديت داش��تیم. اين نكته را بايد 
بیان كنم كه اين سريال نوعي اقتباس از زندگي 

اين بانوي بزرگ است. 
كارگ��ردان »بان��وي س��ردار« از ق��ول رئیس 
س��ازمان صداوسیما براي س��اخت اين سريال 

تصريح مي كند: عبدالعلي علي عسكري زماني 
به بختیاري ها براي ساخت سريالي قولي داده 
بود. زماني كه اين پیش��نهاد به من ارائه ش��د 
دستنوشته هاي خود بي بي مريم را مطالعه كردم 

و غرق در اين كار شدم. 
    بانوي سردار كيست؟

بانوي س��ردار بر اس��اس زندگي »بي بي مريم 
بختیاري« يا »سردار مريم« ساخته شده است. 
سردار مريم نامي آشنا و جزو مفاخر قوم لر است 
كه نامش همچون افسانه به بخشي از فرهنگ 
مناطق لرنشین وارد شده اس��ت. وي در سال 
1253 به دنیا آم��د و از كودكي فنون نظامي و 
سیاست را نزد پدر و برادرانش آموخت. وي در 
دوره جواني فرماندهي بختیاري ها را در انقالب 
مشروطه به دس��ت گرفت و از خودش رشادت 
به خرج داد. بعد از آن در دوره اس��تبداد صغیر 
به مبارزه با محمدعلي شاه قاجار پرداخت. در 
زمان جنگ جهاني اول، سردار مريم بختیاري 
با فرماندهي چند هزار س��وار بختیاري جلوي 
حركت نیروه��اي روس و انگلی��س را گرفت. 
آوازه اصلي ش��هرت اين بانوي مبارز، نبردهاي 
وي با نیروهاي متجاوز انگلیسي است. وي بعد 
از جنگ جهاني اول نیز ب��ه مخالفت با حضور 

انگلیسي ها در ايران ادامه داد. 
كودت��اي 1299 و روي كار آم��د رضاخ��ان از 
سوي انگلیس��ي ها باعث ش��د تا بانوي سردار 
ب��ه مخالفت با رضاخ��ان بپ��ردازد و در اين راه 
فرزندش »علیمردان خان« به مدت پنج سال 
مبارزه مسلحانه  علیه رضاخان را در پیش بگیرد. 
مقام معظم رهبري در جلس��ه اي درباره سردار 
مريم مي فرمايند: »بي  بي مريم ضدانگلیس��ي و 
ضدبیگانه بوده و اين نشان مي دهد چگونه تربیت 
مادر شخصیت فرزند را شكل مي دهد؛ شخصیتي 
به نام علیمردان خان بختیاري، قهرمان مبارزه 
با اس��تبداد، يعني يك مادر توانست اين فرزند 

را طوري بار بیاورد كه ش��خصیت برجسته اي 
شود و با استبداد و رضاخان مبارزه كند كه كار 

شايسته اي بود.«
 سردار مريم بختیاري و فرزندش علیمردان خان 
از جمله چهره هاي ش��اخص مبارزه با استبداد 
داخلي و اس��تعمار خارجي در تاري��خ معاصر 
هس��تند. با وجود اينكه در ادبیات و موس��یقي 
مناطق لرنش��ین از اي��ن دو چهره بس��یار ياد 
شده اس��ت، اما اين براي نخستین بار است كه 
يك س��ريال تلويزيوني شخصیت »بي بي مريم 

بختیاري« را به تصوير مي كشد. 
    دردسرهاي انتخاب بازيگر زن

 براي يك نقش
پرويز شیخ طادي در يك برنامه تلويزيوني درباره 
انتخاب بازيگر زن براي ايفاي نقش سردار مريم 
بختیاري با انتقاد از چاقي بازيگران زن سینما 
می گويد: بسیاري از هنرمندان زن سینما قادر 
به انج��ام نقش هايي كه مس��تلزم فعالیت هاي 
بدني است نیستند. نكته جالب توجه در ساخت 
سريال بانوي سردار استفاده از بازيگران محلي و 

توجه به هنرمندان ساكن در استان هاست. 
س��عید مرادي، تهی��ه كننده س��ريال »بانوي 
س��ردار« مي گوي��د: در انتخاب بازيگ��ران اين 
س��ريال، عملكرد هنرمندان توانمند استان ها 
را رصد كردي��م، البته با توجه ب��ه فیلمبرداري 
بیشتر بخش ها در شهرك هاي سینمايي تهران، 
نتوانس��تیم از همه اين ظرفیت ها به طور كامل 

استفاده كنیم. 
مرادي با اشاره به روند ساخت »بانوي سردار« 
تأكید مي كند: اين س��ريال در لوكیش��ن هاي 
مختلفي تولید شده كه شامل مكان هاي طبیعي 

و همچنین شهرك هاي سینمايي بود. 
وي مي افزايد: س��عي كرديم از حداقل امكانات 
اس��تفاده كنیم و از دكورهاي پیش س��اخته و 
ش��هرك هايي كه براي فیلم ها و س��ريال هاي 
گذشته ساخته ش��ده بودند بهره بگیريم، البته 

كیفیت را فداي اين كار نكرديم. 
مرادي با بی��ان اينكه حوزه تولی��د در معاونت 
امور اس��تان ها داراي ويژگي هاي خاصي است، 
مي گويد: اي��ن معاونت با حداق��ل امكانات، در 
زمینه كادرسازي عملكرد موفقي داشته است 
كه اين سرمايه، در تولید س��ريال بانوي سردار 

هم به كار آمد. 
تهیه كننده بانوي س��ردار تصريح مي كند: اگر 
بخواهیم بودجه تولیدي معاونت استان ها را در 
تراز كارهاي تاريخي همچون »بانوي سردار« با 
ديگر بخش هاي رسانه ملي مقايسه كنیم، پي به 

اهمیت اين كادرسازي خواهیم برد. 
    ساخت سريال های مشاهير ملي 

يكي از برنامه هايي كه در رسانه ملي قرار است 
دنبال شود، ساخت سريال زندگي شخصیت ها 
و مشاهیر اس��تان هاي مختلف كشور با حضور 
كارگردانان سرشناس سینما و تلويزيون است. 
همزمان با ساخت سريال »بانوي سردار« قرار 
بود با مشاركت استان كردستان، سريال فاخري 
با عنوان »سردار س��نجرخان« به نويسندگي و 
كارگرداني س��یدضیاءالدين دري ساخته شود 
كه متأسفانه اين كار فاخر با درگذشت كارگردان 

به تولید نرسید.

پخش يك سريال تاريخي فاخر با موضوع مقاومت آغاز شد

 مبارزه »بانوي سردار« بختياري  
با استعمار انگليس در شبکه 3

و  بختي��اري  مري��م  س��ردار 
فرزندش عليمردان خان از جمله 
چهره هاي ش��اخص مب��ارزه با 
اس��تبداد داخل��ي و اس��تعمار 
خارجي در تاريخ معاصر هستند

    پيمان قائدي
دوبله يا صداپیشگي از جمله هنرهاي زيرمجموعه سینما و 
تلويزيون است كه در ايران قدمتي ديرينه دارد. مخاطبان 
ايراني به داليل مختلف عالقه مندند فیلم ها و سريال هاي 
خارجي را با دوبله هاي فارسي ببینند و همین خود مجالي 
شده براي شكل گیري ش��ماري از دوبلورهاي قدري كه 

نظیرشان در جهان كم پیدا مي شود. 
هرچقدر هنر دوبله ايران پراس��تعداد است ولي زندگي 
دوبلورها بسامان نیست چون نه تنها دستمزد دوبلورها 
به اندازه ديگر حرفه هاي هنري رش��د نكرده بلكه رسوخ 
دوبلورهاي آماتور ارزان قیمت موجبات راكد ماندن بازار 

كار دوبلورها شده است. 
چنگیز جلیلوند دوبلور پیشكسوت با انتقاد از بي توجهي 
به دوبلورها اظهار داش��ت: متأسفانه ما هر چه مي گويیم 
كسي گوش نمي كند و انگار گوش شنوايي براي شنیدن 
درددل هاي دوبلورها وجود ندارد. گوينده هايي داريم كه 
شب و روز كار مي كنند و سال ها تجربه اندوخته اند ولي 

گذران زندگي برايشان به شدت دشوار شده است. 
دوبلور مارلون براندو در فیلم هايي نظیر »زنده باد زاپاتا« 
و »در بارانداز« ادامه داد: در اين كشور دوبلورهايي داريم 
كه حقوقشان از هزينه يك ماه ناهارشان هم كمتر است و 
اينها دردهايي است انكار نشدني. واقعاً چرا كسي به درد 
دوبلورها نمي رسد؟ كدام س��ريال خارجي را ديده ايد كه 
بدون دوبله حساب شده همكاران ما توانسته بومي شود، 
از سريال هاي ژاپني و كره اي گرفته تا سريال هاي اروپايي 
كه مدام از تلويزيون پخش مي شوند بدون دوبله حرفه اي، 
يك دهم جذابیت فعلي را هم ندارند، پس چرا دوبلورها را 

به حال خود رها كرده اند و خبري از آنها نمي گیرند؟
چنگیز جلیلوند با بیان اينكه صرف برگزاري بزرگداشت 
براي دوبلورهاي پیشكس��وت مش��كالت صنفي دوبله 
را حل نمي كن��د، گفت: برگ��زاري بزرگداش��ت خوب 
است ولي بايد به توس��عه رفاهي سطح زندگي دوبلورها 
بینجامد. دوبلورهاي پیشكسوت ايران خودشان سنگ 
صبور خودشان هس��تند و نمي توانند پیش اين و آن رو 
بیندازند و بگويند لنگ درآمد ثابت هستند. هزينه هاي 
زندگي مدام باال می رود ولي سطح درآمد دوبلورها ثابت 
مانده و آن قدر هم دست زياد شده كه تا از دستمزد پايین 
گاليه مي شود سريع افراد كم تجربه را جايگزين مي كنند 
و حواسش��ان نیس��ت كه صداهاي آموزش نديده حال 

مخاطب را بد مي كند. 
جلیلوند كه سابقه بازيگري در آثاري همچون »قالده هاي 
طال« و »اين سیب هم براي تو« را دارد با تعريض به اوضاع 
اقتصادي جامعه خاطرنشان ساخت: چرا نبايد درآمد ها 
متناسب با تورم رشد يابد. قیمت ارز چهار برابر شده ولي 
دستمزدها دو برابر هم نشده! دارويي كه پارسال 40هزار 
تومان بوده حاال 120هزار تومان ش��ده و دلیلش هم باال 
رفتن قیمت دالر است. با اين حال درآمد دوبلورها تكان 
نمي خورد و سطح رفاهي ش��ان ارتقا نمي يابد. خنده دار 
اس��ت كه حتي وقتي قیمت دالر پايین مي آيد باز همه 
ارزاق به قیمت دالر گران ش��ده به ملت فروخته مي شود 
ولي دستمزد دوبلورها و ديگر اقشار میاني و پايین جامعه 

تغییري نمي كند. 
جلیلوند با بیان اينكه صنعت دوبله مي تواند اش��تغال زا 
باش��د، بیان داش��ت: اگر دوبله حرف��ه اي و دوبلورهاي 
حرفه اي را به رسمیت بشناسند و چه در تلويزيون و چه در 
شبكه خانگي و سامانه هاي ويدئويي درخواستي به صورت 
اصولي و منسجم از آنان استفاده شود، يقین بدانید نه تنها 
مشكالت دوبلورها حل مي شود بلكه يك نوزايي و جوشش 

اقتصادي هم در اين حرفه رخ خواهد داد. 
جلیلوند ادامه داد: بايد با جذب دوبلورهاي پیشكس��وت 
و راه اندازي استوديوهاي دوبله مجهز كه محصوالت روز 
دنیا را با الزامات داخل، دوبله و به مخاطب ارائه مي دهند، 
كاري كنیم كه مخاطب به جاي شبكه قاچاق كه همه جور 
محصولي را بي غربال گري ب��ه خورد مخاطب مي دهد به 
سمت فضاي ُمجاز بیايد. اگر اين اتفاق بیفتد خودبه خود 
هم عرضه كننده نسخه هاي دوبله ُمجاز محصوالت خارجي 

رونق اقتصادي خواهد داشت و هم فعاالن دوبله. 
چنگیز جلیلوند تأكید كرد: خیلي ها فكر مي كنند دوبلورها 
غرق ناز و نعمت هستند ولي خبر ندارند دوبلورهايي داريم 
كه هزينه اجاره خانه ش��ان را هم به زور جور مي كنند و 
مي دهند. اينكه بايد كمك هاي رفاهي دولت به دوبلورها 
به طور مستقیم به خودشان برسد، الزمه ارتقاي رفاهي 
دوبلورهاست ولي كنارش بايد اسباب رونق مجدد دوبله 
ايران را فراهم كرد. بايد برنامه اي جامع براي ارتقاي سطح 
زندگي دوبلورها و به دنبالش تمامي هنرمندان جامعه  را 
فراهم كرد. با هنر است كه مي ش��ود در دل مردم رفت و 
بايد هواي هنرمندان را داشته باشیم تا فرهنگ مان ارتقا 

پیدا كند.

 فراخوان روايت فتح در حمايت 
از مستندسازان اردوهاي جهادي

فراخ�وان تهيه كنندگ�ي مس�تند از اردوه�اي جهادي 
ب�ا حماي�ت بني�اد فرهنگ�ي روايت فتح منتش�ر ش�د. 
گروه مس��تند روايت فتح در راس��تاي اهداف خ��ود مبني بر 
عمومي س��ازي گفتم��ان جه��ادي مبتن��ي بر تولی��د فیلم 
مس��تند با محوريت انديش��ه، خالقیت، تجربه و نیز تشويق 
مستندسازان گروه هاي جهادي، تصمیم به جذب طرح مستند 
و س��رمايه گذاري تا پايان مس��یر تولید نموده است. فراخوان 
تهیه كنندگي مستند اردوهاي جهادي با حمايت بنیاد فرهنگي 
روايت فتح منتشر شد. عالقه مندان جهت همكاري در اين امر 
مي توانند با گروه مستند روايت فتح همكاري نمايند. مهلت اين 

فراخوان از 28 مرداد ماه لغايت 28 شهريور 1398 است. 
.........................................................................................................

آمبوالنس هاي سلبريتي بر
»آمبوالنس  خصوصي« مأمني  براي برخي مسافران خاص، از 
هنرپيشه معروف گرفته تا معلم خصوصي كنكور شده است. 
دكتر مجتبي لهراسبي رئیس اداره آمبوالنس خصوصي، درباره 
تردد س��لبريتي ها، معلم��ان خصوصي و... ب��ا آمبوالنس هاي 
خصوصي در پايتخت گفت: اين پديده تا حدي وجود دارد و به 
ما هم گزارش شده است، اما وضعیت به آن شدت مطرح شده، 
نیست. ما هم در نظارت هايمان بر آمبوالنس هاي خصوصي اين 
پديده را مدنظر قرار داده بوديم و دس��تورالعمل هايي را براي 
پیشگیري از بروز اين تخلف داشتیم. لهراسبي افزود: مشاهده 
شده كه افرادی غیر از هنرپیشه هاي خیلي معروف هم اين اقدام 
را انجام داده اند، بنابراين اين اقدام مختص قشر خاصي نیست. 
در عین حال خوشبختانه اين تخلف طي هفت تا هشت ماه اخیر 

كه نظارت مان افزايش يافته، كمتر هم شده است. 
.........................................................................................................

الماسي: پول هاي كثيف سينما را 
مديريت مي كند 

مس�ئله پول ه�اي كثي�ف و 
فيلمنامه هاي سخيف از علل 
عق�ب ماندگ�ي س�ينما و 
كم كاري بازيگران درجه يك 

پيشكسوت ماست. 
بازيگ��ر  الماس��ي  جهانگی��ر 
پیشكسوت س��ینما با بیان اين 
مطلب گفت: من ترجیح مي دهم 
كه با مس��تأجري زندگي كنم و حقوق خاصي از جايي نگیرم تا 
اينكه مانند برخي ديگر باشم. اين براي استقالل ما كافي است. 
درآمد من درآمد خاصي نیست و خیلي كم است. من با اتوبوس 
رفت  وآمد مي كنم و در میان مردم ناراحتي آنان از برخي مسئوالن 
را شاهد هستم؛ اينكه يك نفر هنوز يك سال نشده كه آمده سركار 
ولي با اتومبیل لوكس در خیابان ها تردد مي كند. منشأ اين موضوع 
در سینما هم همین پول هاي كثیف است كه درآمده و باعث شده 
عالم سینما كاًل عوض و تبديل شود به همین فضاي آلوده اي كه 

داريم مي بینیم. 
.........................................................................................................

در روز عيد غدير خم اتفاق افتاد 
»پيمان برادري« در 110 مسجد شهر تهران

ويژه برنام�ه »آين�ه ب�ا آين�ه« همزم�ان ب�ا عي�د غدير 
و ب�ا اج�راي پيمان ب�رادري ب�ه منظ�ور جريان س�ازي 
اجتماع�ي ب�راي تروي�ج فرهن�گ نوع دوس�تي و 
ب�رادري، در 110 مس�جد ش�هر ته�ران برگ�زار ش�د. 
ملوك سیدآبادي دبیر اجرايي ويژه برنامه »آينه با آينه« با اشاره به 
اينكه پیوند برادري يكي از سنت هاي فراموش شده جامعه اسالمي 
است و مفاد آن اخوت و همدلي در دنیا و دست گیري از همديگر 
در آخرت است، ترويج سنت حس��نه پیوند برادري و اجراي آن 
حتي به ص��ورت نمادي��ن را در افزايش نوع دوس��تي و همدلي 
بین م��ردم و در نهايت ارتق��اي عدالت اجتماعي مؤثر دانس��ت. 
 سیدآبادي در تشريح نحوه اجراي برنامه گفت: با همكاري مديران 
فرهنگي- هن��ري مناطق بیس��ت ودوگانه، در ه��ر منطقه پنج 
مسجد محوري انتخاب و در هر مس��جد در شب و روز عید غدير 
خم با محوريت امام جماعت محترم مساجد، پس از تبیین پیوند 
برادري، دو نفر به صورت نمادين، پیمان اخوت و برادري را امضا 
و به پويش ديني پیمان برادري مي پیوستند و به يادگار هديه اين 

اخوت توسط امام جماعت مسجد به هر دو نفر اهدا مي شد. 

هادي عسگري     ديده بان 

 مرجعيت سازي رفتاري از سلبريتي ها 
و خطر تغيير فكري و فرهنگي جامعه

     مصطفي شاه كرمي
جبهه رس��انه اي دش��من مدت هاس��ت با طراحي هاي مختلف و 
پیچیده در لفاف فرهنگي، سعي دارد تا افكار عمومي جامعه را در 
انتخاب يا پذيرش برخي افراد ذيل عنوان مرجعیت فكري و عملي، 
دچار خطاي محاس��باتي كند. آنها مي خواهند با ضريب دادن به 
جاي��گاه و تفكرات اين افراد پ��روژه تغییر ارزش ه��ا و هنجارهاي 
جامعه را عملیات��ي كنند. اين اقدام ترجمان ت��ازه و جديدتري از 
طرح چند وجهي و اليه اليه شبیخون فرهنگي است كه مقام معظم 

رهبري بارها به آن اشاره كرده اند. 
دشمنان اين كشور ضمن بازطراحي و به روز كردن تاكتیك هاي 
جنگ نرم و فرهنگي شان با تمركز بر مرجعیت سازي فكري به دنبال 
ايجاد انحراف و خطاي محاسباتي در میان اقشار جامعه هستند. به 
كالمي روان تر بايد گفت كه طراحي هاي تازه براي چهره سازي از 
افرادي كه اتفاقاً داراي شهرت يا محبوبیت اجتماعي هستند و علم 
كردن آنها به انحا و با عناوين رنگارنگ و خوش ظاهر، اقدامي جهت 

كم اعتبار كردن و تغییر منابع و مآخذ فكري و عملي آحاد جامعه 
است كه هنجارها، ارزش ها و مؤلفه هاي برجسته رفتاري و فرهنگي 
را تا كنون با توجه به جايگاه معرفتي، معنوي و قانوني آنها داراي 
اعتبار و ارزش تلقي كرده اند. بعد از فرو ريختن چنین انگاره هايي 
در بین مردم، افرادي كه جغرافیاي رفتاري و فرهنگي شان تناسب و 
تقارن بیشتري با خواسته هاي مروجان و طراحان اين اقدام )منبعث 
از تفكرات لیبرالیستي و سكوالريستي( دارند، به عنوان الگوهاي 
جامعه جهت ايفاي نق��ش مرجعیت فك��ري و عملكردي در بین 
اليه هاي جامعه و خصوصاً نسل نوجوان و جوان، معرفي مي شوند. 
دقیقاً بعد از ايجاد چنین تغییراتي است كه جهت دهي به افكار و 
رفتارهاي فرهنگي و اجتماعي مردم تحت مديريت جرياناتي قرار 
مي گیرد كه ارزش ه��اي ديني، فرهنگي و... يك كش��ور و جامعه 

مسلمان برايشان كمترين ارزشي ندارد. 
ش��اهد مثال هاي فراواني را مي توان در اين رابط��ه رج كرد كه راه 
افتادن برخي جار و جنجال ها به دلیل منتش��ر شدن يك مطلب، 
صوت يا ويدئو در فضاي مجازي از س��وي فالن چهره سرش��ناس 
ماحصل آن بوده است. نكته جالب در اين اتفاقات اين است كه افراد 
پیش و حتي بیش از آنكه به موضوع و محتواي مطرح شده كمترين 
اعتقاد يا حتي گرايشي داش��ته باشند، به دلیل نداشتن معتقدات 
ريشه دار، عدم ثبات شخصیت، هرهري مسلك بودن و... تحت تاثیر 
نام و طرفداران كسي هستند كه آن پس��ت را منتشر كرده است، 
بنابراين شخص خودش و اظهاراتش را نیازمند تأيید و تصديق آن 
چهره معرف مي بیند و اين احساس نیاز و كمبود است كه دشمن را 

به طمع و طراحي وادار مي كند.

    راديو

با برگزاري اختتاميه همزمان با عيد غدير خم 
»نوايش« به ايستگاه پاياني رسيد

مراس�م پايان�ي س�ومين جش�نواره 
نمايش هاي كوت�اه راديوي�ي »نوايش« 

همزمان با عيد سعيد غدير برگزار شد. 
رادي��و نمايش به مناس��بت ده��ه واليت، 
س��ومین جش��نواره نمايش ه��اي كوت��اه 
راديويي را با ن��ام »نوايش« برگ��زار كرد. 
حمیدرضا افتخاري مدير راديو نمايش در 

مراسم پاياني اين جشنواره گفت: با وجود ايجاد محدوديت ارسال دو اثر براي 
هر فرد در فراخوان و همچنین محدوديت زماني ثبت 468 اثر در سايت راديو 
نمايش در نوع خود يك ركورد محسوب مي شود كه البته از اين میان 368 اثر 
224 اثر در بخش حرفه اي و 144 اثر در بخش مردم��ي به دلیل عدم رعايت 
قوانین مصوب در فراخوان قابل ارزيابي شناخته شد، در اين میان 25 استان در 
جشنواره حضور فعال داشته و در چهار اثر برتر در دو بخش حرفه اي و مردمي 

حائز رتبه برتر شده اند. 
مدير ش��بكه نماي��ش در ادامه اف��زود: فاصله برگ��زاري دومین جش��نواره 
نمايش هاي كوتاه تا س��ومین جش��نواره نمايش هاي كوتاه شش سال طول 
كش��ید. امیدوارم همه چیز براي برگزاري چهارمین جش��نواره نمايش هاي 
كوتاه خوب پیش برود تا بتوانیم سال بعد چهارمین جشنواره نوايش را برگزار 
كنیم. در اين مراسم برگزيدگان در بخش هاي اصلي و مردمي معرفي و تقدير 
شدند. »نوايش« در موضوعاتي چون واليتمداري، حق الناس، مهرورزي، وفاي 
به عهد، مسئولیت پذيري اجتماعي و در دو بخش حرفه اي و مردمي پذيراي 

آثار نمايشي كوتاه بود.


