
چ�ه دغدغه هايي باعث ش�د به س�مت توليد 
برنامه اي برويد که سعي مي کند مسائل چالشي 

اذهان عمومي را مطرح  و بررسي کند؟ 
ايده س��اخت »بدون توقف « بر اس��اس همان کرسي هاي 
آزادانديش��ي بود که مقام معظم رهبري بارها بر آن تأکيد 
داشتند. ويژگي خاص اين برنامه که در رسانه ها هم به آن 
پرداختند، اين است که رويكردي شفاف و بدون لكنت در 
مواجهه با موضوعات و شبهات مختلف دارد. ما در اين برنامه 
با رعايت موازين قانوني در حال عبور از اکثر خط قرمزهاي 
در سال هاي پس از انقالب ايجاد  زائدي هستيم که معموال ً
ش��ده اند. اين رويكرد به دليل لزوم پاس��خگويي به جامعه 
و جوانان اس��ت که اتفاقاً تابوش��كني هم مي کند. ش��اهد 
مثال تازه اي که مي توانم در اي��ن زمينه ذکر کنم، آخرين 
برنامه اي است که در مورد بحث »واليت فقيه« روي آنتن 
رفت. مسئله مهم اين است که جوانان حاضر در برنامه هم با 
صراحت بسيار باال و هم اينكه بدون هيچ محدويتي مواضع و 
ديدگاه هاي خودشان را اعالم مي کنند و از طرف کارشناسان 
برنامه سعي مي شود پاسخ هاي الزم داده شود. درباره بحث 
شوراي نگهبان و شيوه عملكردش در انتخابات، مسئله را با 
حضور دکتر کدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان مورد نقد 
و بررسي قرار داديم؛ چراکه هنوز خيلي از جوانان به درستي 
نمي دانند عملكرد و وظايف شوراي نگهبان چيست و قانون 
انتخابات و رد صالحيت ها به چه صورت اس��ت. آن برنامه 
خيلي بازخورد داش��ت و به ش��بهات زيادي که در جامعه 

وجود دارد، پاسخ داد. 
آيا محدوديتي براي سؤال و طرح شبهات حضار 

ايجاد کرده ايد؟
ما به حاضران در برنامه قول داده ايم که هر حرفي داش��ته 
باشند يا هر چيزي که مايل هس��تند مطرح کنند و ما هم 
بدون هيچ محدوديتي آنها را پخش مي کنيم. »بدون توقف« 
فصل هاي مختلفي داشت. فصل اول، فصل انديشه و اقتصاد 
بود و به مسائلي چون حجاب يا گفت وگو با دکتر زرشناس 
پرداختيم. در فص��ل دوم نهادهاي حاکميت��ي و دعوت از 
مس��ئوالن را مورد توجه قرار دادي��م و در فصل بعدي که 
همسو با ويژه برنامه ۴۰ سالگي انقالب هم بود، چهره هايي 
چون صادق خ��رازي، محمدباقر قاليب��اف و علي باقري را 
به برنامه دع��وت کرديم. حاال ما در قس��مت هاي پاياني با 
کارشناسان برنامه جلسه اي خواهيم داشت تا اين اظهارات 
را بررسي کنيم که آيا ما به اين افراد سؤاالت خاصي جهت 
طرح در برنامه مي دهيم يا اينكه به صورت مديريت شده و 

محدود شده با آنها برخورد شده است. 
شيوه دعوت از حضار )نه کارشناسان( برنامه »بدون 

توقف« به چه ترتيبي است؟

ما يک سامانه پيامكي براي برنامه تعريف کرده ايم که اين 
جوان ها در آن ثبت نام  و رزومه ش��ان را براي آن س��امانه 
ارس��ال مي کنند. ما بعد از بررس��ي از آنها براي حضور در 
برنامه هاي مختلف متناس��ب با رزومه و حوزه فعاليتي که 
دارند، دعوت مي کنيم. اين روند اصلي و کلي برنامه اس��ت 
اما يک استثنائاتي هم وجود دارد، مثاًل از مراکز دانشگاهي 
هم بارها دعوت کرديم و از دانشجويانشان خواستيم که در 
برنامه حضور داشته باشند. نكته ديگر اينكه، وقتي در بين 
ثبت نام کنندگان گزينه هاي مرتبط کم است، ممكن است 
مجبور شويم خارج از اين سيكل مهمان دعوت کنيم يا با 
رسانه ها تماس مي گيريم. اما عمدتاً بچه هايي هستند که 
در سامانه ثبت نام مي کنند. ش��ما اگر جمع اين عزيزان را 
مشاهده کنيد حتماً مالحظه خواهيد کرد که اين عزيزان 
جمع متفاوت و متنوعي از طيف هاي مختلف فكري، سياسي 
و حتي افراد عادي در بين آنها حضور دارند. حتي برخي افراد 
که واقعاً در يک مسئله اي شبهه يا سؤالي دارند در سامانه 
ثبت نام و در برنامه حضور پيدا مي کنند چون اين برنامه در 
شبكه سه سيما روي آنتن مي رود و مخاطبش نسل جوان 
کشور هستند. ما نيامديم ساختار را جوري بچينيم که مثاًل 
بچه هاي رسانه اي که اغلب چنين موضوعاتي را جست وجو 
کرده اند بيايند و در برنامه بنش��ينند. بح��ث ما در رابطه با 
مهمانان صرفاً بحث نخبگان نيست  و همه مي توانند از آن 

بهره برداري کنند. 
لطفًا در رابطه با ش�يوه دعوت از کارشناس�ان 
و نحوه انتخاب موضوع�ات برنامه هم توضيح 

بدهيد. 
ما يک اتاق فكر داريم ک��ه در اين اتاق فكر به طرق مختلف 
من جمله اينكه يک تيم در فضاي مجازي نظرسنجي انجام 
مي دهد و تيم اصلي اتاق فكر هم به صورت فعاالنه موضوعات 
مختلفي را که محل شبهه براي جوانان است، رصد مي کنند و 
براي توليد برنامه پيشنهاد مي دهند. البته ما سعي نمي کنيم 
شبهات تاريخ مصرف گذشته را در برنامه طرح کنيم چون 
اينها در برنامه هاي مختلف به اين دسته از شبهات پرداخته 
مي شود. ما تمرکزمان بيشتر روي شبهات مبنايي نظام است؛ 

مانند مسئله حجاب، واليت فقيه، سلبريتي ها و... . 
در واقع مي توان گفت که ما يک چارچوب و بستر داريم به 
اسم قانون اساسي و شبهاتي را که در رابطه با برخي مسائل 
قابل طرح ذيل آن مانند شرعي يا قانوني بودن حجاب و... 
مطرح مي ش��ود، به بحث و بررس��ي مي گذاريم. در قانون 
اساسي مباحث بس��يار زيادي داريم که عموم مردم با آنها 
آشنا نيستند و خأل هاي اينچنيني داريم. اين برنامه باعث 
شده بسياري از جوانان که اوايل انقالب را درك نكرده اند يا 
از اينكه چطور قانون اساس��ي در معرض آراي عمومي قرار 

گرفته، اطالع تام و دقيقي ندارند با چنين مسائلي آشنايي 
نزديک و ملموسي پيدا کنند. 

مش�كلي انتق�ادي ي�ا اعتراض�ي از س�وي 
دستگاه هاي دولتي يا برخي مسئوالن هم بوده 

که برنامه را با چالش يا توقف مواجه کند؟
موضوع خاص آنچناني نبوده اما هر برنامه اي در سطح برنامه 
»بدون توقف« قطعاً برايش مشكالتي ايجاد مي شود و اگر 
بگويم هيچ مسئله اي نبوده، قطعاً حرف دقيقي نزده ام. قطعاً 
مشكالت و فشارهاي زيادي بوده اما ما سعي کرديم از همه 
جريانات و گرايشات سياسي کشور چهره هاي مختلفي را 
دعوت کنيم. اين دعوت ه��م از طريق فضاي مجازي و هم 
دعوت رسمي صورت گرفته است. ما سال گذشته برنامه را با 
موضوع نظام هاي حاکميتي روي آنتن فرستاديم و هر کدام 
از دس��تگاه ها نماينده اي در برنامه حاضر کرد و به چالش 
کشيده شد. افرادي مثل غالمحسين اژه اي از قوه قضائيه، 
عباسعلي کدخدايي به عنوان سخنگوي شوراي نگهبان و 
مسعود پزش��كيان به برنامه آمدند اما متأسفانه از دوستان 
دولتي با پيش کشيدن برخي مس��ائل هيچ کس حاضر به 

حضور در برنامه نشد. 
در مورد چه موضوعات�ي از دولتمردان دعوت 
کرديد که حاضر نشدند در برنامه حضور داشته 

باشند؟
ما در مورد موضوعات متنوعي از اف��رادي مثل محمدباقر 
نوبخت، آش��نا و عراقچي دع��وت کرديم که اي��ن عزيزان 
با گفت��ن اينكه »وق��ت نداريم« حاضر به پاس��خگويي در 
رابطه با ش��بهات جوانان و جامعه پيرامون مسائل مرتبط 
با آنها نشدند. من يادم هس��ت که آقاي جهانگيري معاون 
اول رئيس جمهور با انتشار توئيتي در پاسخ به دعوت ما از 
ايشان براي حضور در برنامه نوشته بود که ما اگر بخواهيم 
از دستاوردهاي دولت حمايت کنيم، بيشتر از پنج دقيقه به 
طول نمي انجامد به همين علت ترجيح مي دهيم وقتمان را 

صرف خدمت رساني به مردم کنيم! 
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ما در مورد موضوع�ات متنوعي از افرادي 
مثل محمدباقر نوبخت، آش�نا و عراقچي 
دعوت کرديم که اين عزيزان با گفتن اينكه 
»وقت نداريم« حاضر به پاس�خگويي در 
رابطه با شبهات جوانان و جامعه پيرامون 

مسائل مرتبط با آنها نشدند

سخنگوي ش�وراي عالي اکران با بيان اينكه تمهيداتي 
براي داش�تن اکران پربارتري در ش�ش ماهه دوم سال 
ش�ده اس�ت، از نيم بها ش�دن اکران فيلم ها در روز 22 
ش�هريور ماه ب�ه مناس�بت روز ملي س�ينما خب�ر داد. 
علي سرتيپي در گفت وگو با ايسنا درباره جلسه اين شورا که 
با حضور س��يدمحمدمهدي طباطبايي نژاد معاون نظارت و 
ارزشيابي سازمان سينمايي و ديگر اعضاي اين شورا برگزار 
شد، بيان کرد: در جلسه روز گذشته حول محور اکران هاي 
نيمه دوم سال صحبت شد تا بتوانيم با در نظر گرفتن تمهيدات 
و پيش بيني هاي آمار فروش و اس��تقبال از سينما را افزايش 
دهيم و فيلم هايي خاص با پتانس��يل جذب مخاطب بيشتر 
داشته باشيم.  او با اش��اره به اينكه در اين جلسه تصميمات 
جديدي اتخاذ شد، توضيح داد: با توجه به صحبت هايي که 
در اين جلسه ميان اعضا شكل گرفت، تصميم بر آن شد تا در 

شش ماهه دوم سال چند فيلم به صورت آزاد اکران شوند تا به 
اين ترتيب بتوانيم مقداري از حجم ترافيک اکران فيلم ها کم 

کنيم و تحولي در فروش به وجود بياوريم.  
س��رتيپي تصريح کرد: با پيش بيني هاي صورت گرفته، اين 
فيلم ها پتانسيل الزم را دارند تا بتوانند حتي در صورت اکران 
آزاد باز هم فروش خوبي داشته باشند و در ادامه حتي باعث 
افزايش فروش گيشه سينما هم بشوند.  سخنگوي شوراي 
عالي اکران با اشاره به برنامه هايي که اين شورا براي روز ملي 
سينما در نظر گرفته است، گفت: با توجه به تعطيلي سينماها 
به مناسبت ايام شهادت امام حسين)ع(، سالن هاي سينمايي 
فعاليت خود را از روز جمعه 22 شهريورماه آغاز خواهد کرد. 
بنابراين روز جمعه 22 شهريورماه به مناسبت روز ملي سينما، 
تمامي فيلم هاي سينماها به صورت نيم بها اکران خواهند شد. 

)21شهريور ماه روز سينماست(

مجموع�ه کتاب ه�اي هري پات�ر ب�ه دلي�ل 
داش�تن افس�ون هاي واقع�ي از کتابخان�ه 
مدرس�ه کاتوليک نش�ويل امريكا حذف ش�د. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از ورايتي، 
مجموعه کتاب هاي هري پاتر که مدت هاست محبوب 
شده اند، از کتابخانه يک مدرسه کاتوليک در نشويل 
امريكا حذف ش��د. اين کار از ترس احض��ار »ارواح 
ش��يطاني« توس��ط دانش آموزان انجام شده است.  
در اطالعيه اي درباره اين تصميم نوشته شده است: 
گفته مي شود اين کتاب ها جادو هاي خوب و بد دارد 
که درست نيست. افسون ها و طلسم هايي که در اين 
کتاب استفاده شده واقعي هس��تند و در واقع زماني 
که توسط يک انسان خوانده شود، خطر احضار ارواح 
ش��يطاني وجود دارد.  دليل ديگر ممنوعيت کتاب 

اين اس��ت که عالوه بر عوامل جادويي، در داس��تان 
ماجراجويي هري پاتر و دوستانش عقايد ماکياوليستي 
ترويج داده مي ش��ود.   مدير اين مدرسه درباره اين 
اقدام گفته است هر کش��يش داراي اقتدار متعارف 
براي تصميم گيري در مورد مدرس��ه خود اس��ت. او 
اعالم کرد که کتاب ها از کتابخانه اين مدرسه حذف 
ش��ده، اما اعتقاد دارد که اين کتاب در مدارس ديگر 
باقي خواهد ماند. اين کشيش همچنين اظهار کرد 
که کتاب هاي هري پاتر نبايد بدون تصميم والدين در 
اختيار کودکان دبستاني قرار بگيرد.  گفتني است اين 
اولين بار نيست که کتاب هاي هري پاتر با ممنوعيت 
مواجه مي شوند. در سال هاي 2۰۰۰ تا 2۰۰۹ انجمن 
کتابخانه امريكا، نام اين مجموعه کتاب را به داليل 

مذهبي در بين کتاب هاي ممنوعه قرار داد. 

علي سرتيپي سخنگوي شوراي عالي اکران 
اعالم کرد

 همه اكران ها 
در روز ملي سينما نيم بها است

در پي جمع آوري کتاب هاي هري پاتر اعالم شد

 كتاب هاي هري پاتر 
 »ارواح شيطاني واقعي«  

احضار مي كنند!

»بدون توقف«، بدون لكنت در پاسخ به شبهات جوانان و جامعه
در گفت وگوي »جوان« با رضا غالمحسين نژاد تهيه کننده برنامه »بدون توقف« مطرح شد

هيچ دولتمردي به رغم دعوت هاي مكرر حاضر نشد در برنامه ما حضور يابد

فرم اشتراك روزنامه جوان
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    مصطفي شاه کرمي
برنامه توليدي تلويزيوني »بدون توقف« به تهيه کنندگي رضا غالمحسين نژاد و کارگرداني 
رحيم صادقپور، کاري از خانه توليدات جوان صدا و سيماست و به صورت روزانه روزهاي 
شنبه تا چهارش�نبه هر هفته از آنتن شبكه سه مهمان خانه هاس�ت. برنامه، يک برنامه 
گفت وگو محور ترکيبي و چالش�ي ب�ا موضوعات متنوع و مختلف اس�ت که به بررس�ي 
ش�بهات و معضالت اجتماعي، فرهنگي و سياس�ي مي پردازد و در اين مدت توانس�ته 
ميزبان چهره هاي شاخصي از ميان دولتمردان و سياسيون باشد و در قالب ميزگردهاي 

اين برنامه، به صورت بي واس�طه و صريح با آنها به گفت وگو بنش�يند. چهره هايي مانند 
محمدباقر قاليباف شهردار سابق تهران، علي باقري، معاون سابق دبير شوراي عالي امنيت 
ملي، حجت االسالم غالمحسين محسني اژه اي، سخنگوي قوه قضائيه، عباس کدخدايي، 
مسعود پزشكيان و جواد آملي الريجاني از جمله مهمانان شاخص اين برنامه بوده اند که 
به سؤاالت و ش�بهات نمايندگان افكار عمومي در اين برنامه پاس�خ داده اند. »جوان« در 
گفت وگو با رضا غالمحسين نژاد، تهيه کننده اين برنامه چالشي و پر سروصدا، به تشريح 
ش�فاف تر و دقيق تر اتفاقات برنامه »بدون توقف« پرداخته است که در ادامه مي خوانيد.

در بين برخي کارشناسان چهره هايي ديده مي شوند که به جز 
برخي برنامه هاي خاص صداوسيما مثل ثريا، آنها را در شبكه سه 
سيما در چند وقت اخير يا نديده ايم يا به ندرت دعوت شده اند 
مثل دکتر شهريار زرشناس، دکتر حسن رحيم پورازغدي و... . 
به خاطر نشان دادن چنين جسارتي با مشكلي يا مانعي مواجه 

شده ايد يا خير؟
ابتدا بايد عرض کنم که خيلي ها به ما مي گفتند شما خيلي گردن کلفت 
هستيد اما نكته بحث در اين است که تيم سازنده برنامه »بدون توقف« 
يک گروه کاماًل جوان است و جسارت هم الزمه وجودي هر جواني است. 
الزم است اينجا به اين نكته اشاره کنم که ميانگين سني تيم سازنده اين 
برنامه تقريباً به 3۰ سال نمي رسد. نكته ديگر اينكه در بازه پس از انقالب، 
معموالً مهمانان و کارشناس��ان براي حضور در برنامه زنده رغبت دارند 
اما در بين برنامه هاي توليدي )ضبط شده( نمي بينيد که مثاًل معاون قوه 
قضائيه، نايب رئيس مجلس شوراي اسالمي يا سخنگوي شوراي نگهبان 
در يک برنامه غيرزنده به تمام سؤاالت و چالش ها و شبهات ايجاد شده 
پاسخ بدهد و اين اتفاقاتي اس��ت که در برنامه بدون توقف افتاده است. 
ضمناً اين برنامه يک برنامه چالشي اس��ت و هر مسئولي را که ترسي از 
جوابگويي نداشته باشد، ترغيب مي کند تا در آن حضور پيدا کند چون 
به هر حال مسئوالن کشور بايد به مردم پاسخگو باشند و اين يک امتياز 

مثبت براي اين برنامه است. 
آيا ورود به مسائل بدون سوءگيري سياسي و حزبي را هم در 

موفقيت برنامه بدون توقف مؤثر مي دانيد؟
قطعاً همينطور بوده است. برخي رس��انه هاي جريانات خاص کشور ما 
را متهم مي کردند که شما فقط از همفكران سياسي و جرياني خودتان 
)طيف حزب اللهي( دعوت مي کنيد! اين در حالي اس��ت که بسياري از 
چهره هاي شاخص اصالح طلب مانند آقاي پزشكيان نايب رئيس مجلس 
و آقاي صادق خرازي را دعوت کرده ايم و در برنامه حاضر شده اند. البته 
چهره هاي ديگري همانطور که قباًل اشاره کردم نيز از طرف برنامه دعوت 
شدند اما خودشان نپذيرفتند. برنامه »بدون توقف« با توجه به مهماناني 
که در حوزه هاي مختلف سياس��ي، اقتصادي، فرهنگي، عقيدتي و... به 
استوديوي ضبط خود دعوت کرده است، تقريباً مي شود گفت به سراغ 
تمام موضوعات رفته و موضوع اين برنام��ه را در حوزه خاصي نمي توان 
تعريف کرد. من از همين جا اعالم مي کنم که ما آمادگي داريم در برنامه 
»بدون توقف« ميزبان هر جرياني، گروهي يا چهره اي که گمان مي کند 

توان پاسخگويي به شبهات جوانان را دارد، باشيم. 
آيا برنامه اي داش�ته ايد که بعد از توليد به داليل محتوايي 

روي آنتن نرفته باشد؟ 
خير، تا کنون چنين مسئله اي نداشته ايم. 

کارشناسان رسانه اي مختلفي از تغيير دکور »بدون توقف« 
از يک فضاي کافه اي به ش�كل تازه اي ک�ه مهمانان جوان 
برنامه در بحث شرکت مي کنند، تمجيد کردند. علت اصلي 

اين تغيير چه بود؟
واقعيت اين است که ما فكر کرديم سهم مردم و افكار عمومي براي مطرح 
کردن چالش ها و شبهاتشان در برنامه کم اس��ت. به همين علت سعي 
کرديم با تغيير دکور و ميدان دادن به افكار عمومي فارغ از نوع نگاه و تفكر 
آنها، هم وزن علمي آن را باال ببريم و هم نمايندگان واقعي افكار عمومي 
فضاي الزم را براي طرح شبهات و سؤاالتش��ان به صورت کاماًل آزادنه و 

بدون لكنت پيدا کنند. 
و حرف پاياني؟

ما نتيجه و بازخوردهاي بسياري خوبي از مردم درباره برنامه گرفته ايم و ان شاءاهلل 
قوي تر از گذشته به اين مسير روشنگري و مطالبه گري ادامه مي دهيم.


