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حكمت 391 

از حرام دنيا چش�م  بپ�وش تا خدا 

زش�تی هاى آن را به ت�و بنماياند 

و غافل مب�اش كه لحظ�ه اى از تو 

غفلت نشود.

تبليغ�ات بازرگان�ي به رغ�م وع�ده چندب�اره مدي�ران 
س�يما هن�وز از ش�بكه وي�ژه ك�ودكان ح�ذف نش�ده 
اس�ت؛ اتفاق�ي كه هش�دار مج�دد درب�اره آس�يب هاي 
ناش�ي از اي�ن تبليغ�ات را ض�روري جل�وه مي كن�د. 
به گزارش مهر، هم اكنون كانال پويا كه براي خردساالن است و 
از ساعت 8 صبح تا 14 بعدازظهر روي آنتن مي رود در كنداكتور 
خود آگهي بازرگاني پخش نمي كند. كانال نهال نیز كه از ساعت 
14 تا 22 برنامه هايي را متناس��ب با كودكان پخش مي كند از 
ساعت 2۰ بخش هاي مرتبط با پیام بازرگاني را پخش مي كند 
كه اتفاقاً باكس پربیننده تري اس��ت. در اي��ن بازه زماني يعني 
2۰ تا 22 هر نیم س��اعت يك بار و در مجموع در چهار باكس 
به ترتیب در س��اعت هاي 2۰، 2۰:3۰، 21 و 21:3۰ پیام هاي 
بازرگاني پخش مي ش��ود. در هر بار پخش پیام هاي بازرگاني 
اگرچه مدت اي��ن تبلیغات چندان زياد نیس��ت ولي در هر بار 

حدود دو يا سه آگهي بازرگاني به تبلیغ مي رسد. 
اين آگهي ه��اي بازرگان��ي از تبلی��غ تن ماهي ت��ا كتاب هاي 
كمك درسي و دوغ و بیس��كوئیت را در برمي گیرد و با توجه به 
پخش از شبكه كودك چندان تفكیك شده و متناسب با سن 

اين كودكان نیست. 
با نگاهي روان شناختي حتي پخش باكس هاي كوتاِه پیام هاي 
بازرگاني در ش��بكه كودك براي كودكان بس��یار آس��یب زا و 
خطرآفرين اس��ت و مي تواند تاثیر بسیار سوئي در سرنوشت و 

شخصیت فردي و اجتماعي آنها داشته باشد. 
مهدي اس��ماعیل تبار روانش��ناس فرهنگي با انتقاد از پخش 

آگهي هاي بازرگاني در ش��بكه كودك يكي از اين آسیب ها را 
مرتبط با شكل گیري شخصیت آينده كودكان دانست و در اين 
باره توضیح داد: هر آنچه از ناهنجاري هايي كه امروز در جامعه 
مي بینیم تاثیر بسیاري در گذشته و كودكي اين افراد دارد. از 
طالق هايي كه هر سه دقیقه به يك طالق منتج مي شود تا ديگر 
معضالتي كه نسل هاي نوجوان و جوان ما با آنها روبه رو هستند 
و بخشي از اين اتفاقات نیز ناخودآگاه از تصويري كه در تلويزيون 

و پیام هاي بازرگاني ارائه شده است رخ مي دهد. 
وي در ادامه به يك تاثیر مخرب با بهره گیري از خود كودكان 
در پیام هاي بازرگاني هم اشاره كرد و گفت: تماشاي پیام هاي 
بازرگاني هم براي كودكان و هم پخش اين آگهي هاي بازرگاني 
با اس��تفاده از كودكان به ش��كل گیري ش��خصیت نمايش��ي 
در كودكان منجر خواهد ش��د؛ ش��خصیتي كه بیشتر درگیر 
عشوه گري و زيباكردن خود خواهد بود و تمايل شديدي براي 

ديده شدن دارد. 

چرا »تبليغات« از شبكه كودك حذف نمي شود؟

تأثيرات مخرب پيام هاي بازرگاني بر كودكان 

   نويد پارسا
ب��ا گذش��ت مدت��ي از حمل��ه 
نیروه��اي تكفیري ب��ه مناطق 
وسیعي از دو كش��ور سوريه و 
ع��راق و بعد از آنكه ش��رايط از 
بحران اولیه كه بیم سقوط كامل 
كشور سوريه نیز مي رفت خارج 
ش��د، به مرور تهمیداتي براي 
حضور گروه هاي مستندساز و 
ثبت جزئیات جنگ سخت میان 
نیروهاي مقاوم��ت و جريانات 
تكفیري مهیا ش��د و تعدادي از 

مستندسازان كش��ورمان توانس��تند با حضور در مناطق 
عملیاتي جنگ روايت هاي دست اولي از اين جنگ سخت 

را در قاب دوربین مستند خود به نمايش بگذارند. 
حاصل اين تالش تولید ده ها مستند از جنگ با داعش 
شد؛ مس��تندهايي كه عموماً با تمركز بر شهدا و زندگي 
ايشان و تكنیك برش زمان مانند اشاره به حضور در دفاع 
مقدس تا ش��هادت در جنگ با داعش روايت مي ش��د و 
مستنداتي كه پرتره ای بود از شهداي جنگ و البته تعداد 
ديگري كه متمركز بر حوادث خ��اص بود و منظر قالب 
و نوع نگاه پهلو مي زد به مستندهاي روايت فتح پس از 

جنگ تحمیلي. 
با گذشت زمان و افزايش كمي مستندها با اين موضوع، 
آنچه كم كم به چش��م آمد مش��ابهت هايي ب��ود كه در 
نوع نگاه، مدل روايت و پیش��برد خط مس��تند در میان 
مس��تند هاي مختلف اين حوزه وجود داشت و موضوع 
طوري بود كه گويي فقر س��وژه در ح��وزه جنگ داعش 
وجود دارد، حال آنكه تاثیر عمیق اين جنگ در اليه هاي 
اجتماعي عموم مردم در عراق و سوريه، تأثیر و تأثر حضور 
مستش��اري ايران و روايت هاي خانواده هاي رزمندگان 
ايراني، گستره نیروهاي مقاومت از پاكستان و افغانستان 
تا ايران و سوريه و لبنان با تفاوت هاي فرهنگي- اجتماعي 
اين ملت ها، تركیب سوژه جنگ با اعتقادات شیعیان، از 
آستان حضرت زينب)س( تا عتبات عالیات و حتي تنوع 
عقیدتي ديني رزمندگان مقاومت ه��ر كدام مي توانند 
سوژه ده ها و صدها مستند و فیلم كوتاه و فیلم سینمايي 
با داستان هاي مختلف شنیدني باش��ند، اما تنها تالش 

جدي هن��ري در اين عرصه به 
حوزه مستند محدود شد كه آن 
هم گزاف نیست اگر بگويیم به 
مرور بعضاً در مواردي به تكرار 

در روايت افتاد. 
در اين میان اما گاه مستنداتي 
رونمايي مي ش��ود ك��ه چه به 
لحاظ فكر بودن سوژه و تفاوت 
در نگاه و چ��ه به لح��اظ نگاه 
اجتماعي مردم��ي به موضوع 
جنگ متفاوت و ديدني است؛ 
مس��تنداتي ك��ه حتم��اً تاثیر 
بیشتري در جذب مخاطب و برانگیختگي حس همراهي 
مخاطب با سوژه دارد و در مجموع موفق تر عمل مي كنند. 
مستندهايي مانند با صبر زندگي، زناني با گوشواره هاي 
باروتي، بوم رنگ و... از جمله مستندهايي هستند كه با 
نگاه هايي متفاوت به مقوله جنگ با داعش پرداختند و از 

قضا موفق تر از بقیه نیز به حساب مي آيند. 
اخیراً هم مستند ماهرخ روي آنتن رفت كه روايتي ديدني 
از يك زن ايراني است كه سال هاس��ت در كشور سوريه 
زندگي مي كند و به رغم مشكالت اجتماعي و قانوني خود 
و فرزندانش در سوريه اسیر جنگ و در آستانه دستگیري 
توسط داعش به عنوان يك اسیر ارزشمند و قابل مبادله 
ايراني است و به همین جهت داعشي ها به شدت به دنبال 

دستگیري او هستند. 
سیده ماهرخ حس��یني زن ايراني كه س��ال ها در سوريه 
زندگي كرده و حتي بعد از جنگ و به رغم آنكه زندگي اش 
در جنگ نابود ش��ده اما باز ه��م در س��وريه باقي مانده 
و توانس��ته قصه اي ج��ذاب و نفس��گیر از زندگي خود و 

فرزندانش را روايت كند.
اين مستند دوباره نشان داد كه روايت هاي اينچنیني از 
جنگ با داعش هم بار دراماتی��ك باالتري دارند و هم در 
چشم مخاطب ايراني بیش��تر تاثیرگذار واقع مي شوند، 
چنانكه حتي وقتي به آثار موفق سینماي دفاع مقدس نیز 
مي نگريم اس��امي ای مانند از كرخه تا راين، بوي پیراهن 
يوسف، گیالنه، ش��یار 143 و... نیز به چشم مي آيند كه 
هر كدام با دوربیني خارج از مناط��ق عملیاتي به جنگ 

تحمیلي نگاه كرده اند.

انتقاد از ورود بخش خصوصي به موسيقي نواحي

دولت نظارت كيفي الزم روي جشنواره هاي موسيقي نواحي ندارد

پژوهشگر موسيقی نواحی با اش�اره به افزايش كمي فستيوال ها 
و رويدادهاي مرتبط با موسيقي اقوام به ميزباني بخش خصوصي 
نسبت به كم توجهي نظارت كيفي دولت در اين حوزه انتقاد كرد. 
هوش��نگ جاويد پژوهشگر و مولف موس��یقي نواحي در گفت وگو 
با مهر توضیح داد: يكي از بزرگ ترين معضالتي كه طي س��ال هاي 
اخیر آسیب هاي زيادي را به بدنه موسیقي نواحي ايران وارد كرده، 
تولد رويدادها و فستیوال هايي است كه با استفاده از امكانات بخش 
خصوصي در حوزه موسیقي نواحي به فعالیت مشغولند. اين رويدادها 
به اعتقاد من از بنی��اد و بنیه علمي كافي برخوردار نیس��تند و من 

نمي دانم با چه دلیل و توجیهي برگزار مي شوند. 
وي ادامه داد: من متوجه نمي شوم برگزاري چنین فستیوال هايي كه 
از حمايت هاي مالي خوبي هم برخوردار مي شوند چه مبناي علمي و 
كارشناسي شده اي دارند كه بايد به آنها به  عنوان يك جريان مؤثر در 
حوزه موسیقي اقوام ايران اشاره كرد. آيا دولت در اين زمینه كارپژوهشي 
و نظارت كیفي روي اين جشنواره ها و فستیوال ها دارد؟ يا خیر فقط 

آنچه براي دوستان دولتي مهم است اعطاي مجوز به رويدادي در بخش 
خصوصي است كه توان برگزاري آن از عهده دولت خارج است. 

اين مولف و مدرس دانشگاه تصريح كرد: بنده سال هاي بسیار زيادي 
است كه در عرصه موسیقي نواحي ايران فعالیت مي كنم و خوشبختانه 
انتفاعي از اي��ن رويدادهاي خصوصي ن��دارم كه بخواهم براس��اس 
حسادت ها و غرض ورزي هاي شخصي دست به انتقاد از اين فستیوال ها 
بزنم اما صرف اينكه فالن شخص يا افراد داراي سرمايه هنگفتي براي 
تهیه كنندگي و حمايت از يك جريان فرهنگي است نمي تواند شاخص 
درس��تي در جهت اعطاي مجوز براي برگزاري ي��ك رويداد در حوزه 
موسیقي نواحي باشد. من واقعاً نمي دانم چرا كار به اينجا رسید كه هر 
مجموعه اي مي تواند به راحتي و بدون كارشناسي دست به برگزاري 

رويدادي بزند كه اصاًل وجوه علمي و صحیحي ندارد. 
جاويد گفت: بنده در اين مدت شاهد برگزاري فستیوال ها و رويدادهاي 
متعددي در تهران و شهرستان بودم كه اصاًل تاثیر چنداني در بهبود 
اوضاع فعلي موس��یقي نواحي ايران ندارد و فقط محلي براي عرضه 
برخي افراد براي درآمدزايي به عنوان هنرمند يا اجراي افرادي است 
كه پیشینه فرهنگي- هنري آنها در برابر هنرمندان واقعي اين عرصه 
در هر استان بسیار كمتر و بي كیفیت تر است. من واقعاً نمي دانم اين 
چه حمايتي است كه فالن نوازنده يا گروه بايد به نام موسیقي نواحي 
در ايستگاه هاي مترو و اماكني از اين دست اجراي برنامه داشته باشد؟ 
آيا اجراي موسیقي نواحي در كنار پختن آش و عرضه لواشك محلي 
مي تواند شرايط خوبي براي معرفي يك جريان موسیقي باشد؟ يا نه 
اين به صرف درآمدزايي و پول در جیب برخي ريختن افرادي است كه 

مي خواهند از اين شرايط ثروت اندوزي كنند؟

    انيميشن

   هادي عسگري
بي كفايتي صندوق اعتب�اري هنر در حمايت 
از هنرمنداني كه نيازمند چت�ر حمايت بيمه 
هس�تند، باعث ش�د تا دبي�ر ش�وراي عالي 
تهيه كنن�دگان در نام�ه اي سرگش�اده ب�ه 
وزي�ر ارش�اد، از وي بخواهد ب�ه وضعيت اين 
صن�دوق و مش�كالتي ك�ه ب�راي هنرمندان 
ب�ه وج�ود آم�ده اس�ت، رس�يدگي كن�د. 
وزير ارش��اد قول رس��یدگي به معافیت مالیاتي 
بخشي از هنرمندان داراي درآمد هاي میلیاردي 
را داده است. همین قول مس��اعد بهانه اي براي 
نامه نگاري سیدضیاء هاشمي دبیر شوراي عالي 
تهیه كنندگان به وزير ارشاد و مطرح كردن مسئله 

بغرنج بیمه هنرمندان شده است. 
    هنرمندان دغدغه بيمه دارند

در نامه هاشمي خطاب به وزير ارشاد آمده است: 
»ضمن س��پاس و تش��كر از توجه، حسن نیت و 
پیگیري حضرتعالي در خص��وص حل وضعیت 
مالیات هنرمندان، به استحضار مي رساند كماكان 
ديگر دغدغه هنرمندان يعن��ي بحث مهم بیمه 
تكمیلي درمان پابرجاست. اين مسئله در ماه هاي 
اخیر زحمت فراوان براي بیماران اين قشر فراهم 
آورده كه پیش تر نیز به صورت مكتوب خدمت تان 
اعالم شد و اصالح و بهبود شرايط اين مهم نیازمند 

دستور اكید و پیگیري مجدانه شماست.«
هاشمي مي نويس��د: »همانطور كه مستحضريد 
گاليه هاي هنرمندان درباره عدم كارايي و بي درايتي 
صندوق اعتباري هنرمندان همچنان پابرجاست و 
وضعیت بیمه تكمیلي هنرمندان با مشكالت متعدد 
مواجه است. اين صندوق با بي كفايتي، هنرمندان 
بیمار را با بوروكراسي دست و پاگیر، درگیر كرده 
است كه هزينه هاي گزافي را به صندوق تحمیل 
مي كند و انجام اموري را ب��ه هنرمندان متحمل 
مي كند كه عبث و جاهالنه است. در شرايطي كه 
همه ارگان ها به س��مت دولت الكترونیك رفته و 
كمتر با كاغذ سر و كار دارند، صندوق عالوه بر ثبت 
از طريق سامانه كه خود با اشكاالت متعدد همراه 
اس��ت، عزيزان بیمار را موظف به پست و تحويل 
مدارك مي كند و اكثر باجه هاي پس��ت از ارسال 
رايگان مدارك اظهار بي اطالعي مي كنند. سؤال 
اينجاست تاوان بي كفايتي مديران صندوق را چرا 

بايد هنرمندان بیمار بدهند؟!«
دبیر شوراي عالي تهیه كنندگان ادامه مي دهد: 

»بسیاري از بیماران جامانده از ثبت نام كماكان 
بالتكلیف هستند و بیمه سرمد و صندوق هیچ يك 
رسیدگي به اين موضوع را در برنامه قرار نداده اند. 
متأسفانه مديران صندوق به جاي سامان بخشي 
به وضعیت بیمه گزار، بیمه ش��دگان كه معموالً 
درگیر پروسه درمان هستند را به زحمت انداخته 
و تنها به فكر كسب و كارهاي ديگر خود هستند 
و كارمندان صندوق هم ب��ه تبع مديران برخورد 

مناسبي با هنرمندان ندارند.«  
    انتقاد ها مربوط به گذشته است

به دنبال انتشار چنین انتقاداتي، صندوق اعتباري 
هنر كه متول��ي حمايت از هنرمندان اس��ت در 
بیانیه اي از عملكرد خود دفاع كرد. در بخشي از اين 
بیانیه با اشاره به انتقاد هنرمندان و رسانه ها آمده 
اس��ت: »عمده موضوعات مطرح شده در فضاي 
رس��انه اي مرتبط با عدم پرداخت خسارت هاي 
سال گذشته مي باشد كه صندوق مسئولیتي در 
اين رابطه نداشته و نماينده قبلي خانه سینما در 
امور بیمه درمان تكمیلي مسئول پیگیري اسناد 
درماني و احقاق حقوق بیمه ش��دگان هس��تند، 
با اين وجود طي ماه ج��اري صندوق با همكاري 
خانه س��ینما و ش��ركت هاي بیمه رازي و سرمد 
نس��بت به تعیین تكلیف و پرداخت هزينه هاي 
معوق سال هاي گذشته اقدام نمود. در سال 98 با 
توجه به تفاهم انجام شده با خانه سینما مسئولیت 
دريافت، پیگیري و پرداخت خسارت هاي اهالي 
سینما بر عهده صندوق اعتباري هنر مي باشد و 
صندوق در اين رابطه تمام تالش خود را در بررسي 
اسناد، هماهنگي با ش��ركت بیمه و پرداخت به 

موقع انجام خواهد داد.«
اينكه چرا بايد مسئله معافیت هنرمندان به اين 
شكل مطرح ش��ود و در نتیجه آن مالیات ندادن 
بخش سلبريتي پررنگ شود، مي تواند به عنوان 
يك بحث حاش��یه اي رس��انه اي در روزهايي كه 

اعتراض ها به گراني بنزين در جامعه وجود داشت، 
مطرح شود اما اكنون مواجهه جامعه هنرمندان 
با معافیتي كه دولت آن را تبلیغ مي كند، جالب 

توجه است. 
    ماليات ندادن اوج بي عدالتي است

حامد عنقا نويسنده و تهیه كننده سینما و تلويزيون 
در گفت وگو با »تسنیم« درباره ماجراي معافیت  
مالیاتي هنرمندان، تصريح مي كند: »من به شدت 
موافق مالیات پرداخت كردنم چراكه نهايت ظلم و 
نهايت تبعیض در عدالت اجتماعي است كه برخي 
از مش��اغل با حقوق هاي پايین، مالیات بدهند و 
ش��خصي كه ماهانه چند صدمیلیون درآمد دارد 
از مالیات معاف ش��ود، اين اوج بي عدالتي اس��ت 
اما كاركرد مالیات در جوامع به اين ش��كل است 
كه دولت ها به عنوان متولي، مالیات را مي گیرند 
كه بخشي از خدمات اجتماعي را ارتقا بدهند پس 
معني اش اين است كه من درآمد چند صدمیلیوني 
دارم بايد مالیات بدهم و خدمات اجتماعي ايجاد 
ش��ود كه آن آدمي كه در ح��وزه فرهنگ و هنر 
ماهي 3میلیون تومان درآمد دارد، به واسطه اين 
اخذ مالیات، امتیازات��ي را دريافت كند، البته آن 
دستمزدهاي كالن و هنگفت شامل يك يا 2درصد 

هنرمندان مي شود.«
    بازي انتخاباتي با ماليات !

عنقا در پاس��خ به اين س��ؤال كه چ��را دولت در 
اين ش��رايط دس��ت به چنین اقدامي زده است، 
مي گويد: »باالخره نزديك انتخابات است و بخش 
عمده اي از اين ماج��را به بازي ه��اي انتخاباتي 
برمي گردد. باي��د بپذيريم ب��راي بازي گردانان 
سیاسي، هنرمنداني بهره وري تبلیغي دارند كه 
جزو همین يك يا 2درصد جامعه هنري اند؛ همان  
چهره هايي كه همیش��ه ب��راي دولت ها مهمند، 
يعني وقت��ي كه دولت مي گوي��د هنرمند معاف 
شود، نگاهش به آن يك يا 2درصد هنرمندي است 
كه درآمد میلیاردي دارند چراك��ه آنها با حرف، 
حضور و پس��ت هاي اينس��تاگرامي مردم را پاي 
صندوق رأي مي آورند و به حمايت  سمت و سوي 
خاصي كه الزم اس��ت ترغیب مي كنند. واقعیت 
اين است كه بخش��ي از بازي معافیت مالیاتي در 

اين معادالت سیاسي تعريف مي شود.«
   نه بيمه دارم نه بازنشستگی! 

در همین زمینه پژمان بازغي در گفت وگو با »آنا« 
در واكنش به طرح معافیت مالیاتي هنرمندان و 
همچنین ساز و كار اجرايي آن مي گويد: اوالً بگويم 
من موافقم كه هم��ه از جمله هنرمندان، مالیات 
بدهند اما اين موافقت مشروط بر اين است كه اگر 
من هنرمند يا بازيگر، مالیاتي هم مي دهم الاقل 

در قبالش خدماتي هم به من بدهند. 
وي مي افزايد: »مش��كل من اين اس��ت كه هیچ 
خدماتي در قبالش نمي گیرم، شما برويد و وضعیت 
من بازيگر را ببینید چنان كه نه بیمه اي دارم و نه 
مشمول بازنشستگي مي شوم و نه سنديكا و صنف 
حمايتي و غیره اي هست كه مرا تحت پوشش قرار 
دهد. با اين مسئله كه مي خواهند كمبود خزانه 
دولت را از بنزين و مالی��ات و اينها پر كنند، هیچ 
مشكلي ندارم و در همه دولت هاي متمدن نیز اين 
كار را مي كنند، مشكل عدم ارائه خدمات مناسب 

در قبال پرداخت مالیات است.«

 هنرمندان درگير صندوقی
که  اعتبارش آب می رود! 

 دبير شوراي عالي تهيه كنندگان سينما خطاب به وزير ارشاد: گاليه هاي هنرمندان درباره كارايي نداشتن 
و بي درايتي صندوق اعتباري هنرمندان همچنان پابرجاست

»بنيامين« به باشگاه انيميشن هاي 
ميلياردي پيوست

انيميشن س�ينم�اي�ي 
بنيامين« پ�س از يك  «
ماه اكران در سينماهاي 
كشور به فروشي بيش از 
يك ميليارد تومان رسيد. 
انیم�یش��ن س��ین�م�ايي 
»بنیامین« كاري از موسسه 
پويانماي��ي »آينده نگار« 
به تهیه كنندگي مصطفي 

حسن آبادي و كارگرداني محسن عنايتي پس از يك ماه اكران در سینماهاي 
كشور توانست به باشگاه انیمیشن هاي میلیاردي بپیوندد. 

از سال 93 تاكنون 15انیمیشن سینمايي در سینماهاي كشور اكران شده اند 
كه از اين بین تنها انیمیشن هاي »فیلشاه«، »ش��اهزاده روم«، »بنیامین« و 
رئال انیمیش��ن »مبارك« توانس��ته اند فروش بیش از يك میلیارد تومان در 
گیشه سینماها داشته باش��ند. »بنیامین« در حالي به باشگاه انیمیشن هاي 
میلیاردي پیوسته است كه از آغاز اكران با مشكالت متعددي از جمله نداشتن 
سرگروه سینمايي، اكران همزمان سه فیلم كودك و در پي آن تعطیلي اردوهاي 
دانش آموزي به علت برودت هوا و آلودگي مواجه بوده است. انیمیشن سینمايي 
»بنیامین« شهريور ماه امسال با حضور در سي ودومین جشنواره بین المللي 
فیلم هاي كودكان و نوجوانان مورد استقبال كودكان و خانواده ها قرار گرفت و 

توانست جايزه بهترين پويانمايي اين جشنواره را كسب كند.

»ماهرخ« اين داستاِن نفسگير 
 آنچه كم كم در ميان مستندهايي درباره جنگ با داعش به چشم آمد

مشابهت هايي است كه در نوع نگاه، مدل روايت و پيشبرد خط روايي وجود دارد
عنق��ا: باي��د بپذيري��م ب��راي 
سي�اس��ي،  بازي گ�ردان��ان 
س��لب�ريت�ی ه��ا به���ره وري 
تبليغي دارند؛ چهره هايي كه 
هميشه براي دولت ها مهمند

 رمان »هفت جن«
 براي يازدهمين بار منتشر شد

انتش�ارات كتابستان معرفت 
اثر پرطرف�دار اميد كوره چي 
را ب�ه چ�اپ يازدهم رس�اند. 
از جمل��ه رمان ه��اي نوش��ته 
ش��ده در مقابله با معنويت هاي 
ناق��ص و عرفان ه��اي نوظهور، 
رمان »هفت جن« نوش��ته امید 
كوره چي است. »هفت جن« نثري 
بس��یار روان و فوق العاده جذاب 
دارد. داس��تان از اين قرار اس��ت كه مردي )راوي داستان( براي 
به دست آوردن قدرت ماورايي سراغ درويشي مي رود تا علوم غريبه 
و چگونگي ارتباط با اجنه را ياد بگیرد اما اتفاقاتي براي او مي افتد كه 
در طول داستان مجبور مي شود هفت جن را از بین ببرد كه بعضي 
از آنها بسیار قدرتمند هس��تند. مي توان گفت بزرگ ترين قدرت 

جذب داستان، هیجان مبارزه با جن هاي مختلف است. 

     كتاب

عادل بازيچه انتخاباتی آشنا!
ظاهراً كه نه، حاال ديگر تحقیقاً بايد گفت براي اين دولت انسان به 
ماهو انسان اصالتي ندارد و همه چیز تحت الشعاع سیاست است 
و در اين باره حسام الدين آشنا را بايد متخصص سوءاستفاده از 
هر ماجرايي به سود سیاست دانس��ت. اين بار و يك روز پس از 
پايان ثبت نام انتخابات مجلس مشاور رسانه اي رئیس جمهور و 
عضو شوراي نظارت بر صداوسیما فیلش ياد هندوستان كرده 
و درباره عادل فردوسي پور به حجت االس��الم محسني اژه اي، 
رئیس ش��وراي نظارت نامه نگاري كرده و نوشته: »درخواست 
بررسي مجدد موضوع برنامه 9۰ و عادل فردوسي پور را دارم« 
كه چه نشس��ته ايد كه بهترين مجري تلويزيون خانه نش��ین 
شده است! براي آنهايي كه با اقوال و گرايشات مدعیان اعتدال 
آشنايي دارند اين گزاره اي بديهي است كه حسام الدين دولت 
نه دلش براي آنچه به دروغ خانه نش��یني فردوس��ي پور عنوان 
كرده مي سوزد و نه دغدغه مند اي براي مخاطبان فوتبال ايران 
دارد. براي اثبات اين ادعا كافي اس��ت به دروغ شاخدار مشاور 
رس��انه اي رئیس جمهور درباره عادل فردوس��ي پور آن هم در 
اولین جمله از نامه وي اشاره كرد. هر كسي نداند آقاي مشاور 
رس��انه اي خوب مي داند كه عادل فردوسي پور مدتي است كه 
فقط برنامه 9۰ را اجرا نمي كند و قرار است مقابل دوربین نباشد 
اما همچنان كارمند صداوسیماس��ت و از اين س��ازمان حقوق 
مي گیرد و بديهي اس��ت كه نبايد او را خانه نش��ین تلقي كرد. 
آشنا مي نويسد: »وارد آمدن صدمه جدي به اعتبار رسانه ملي و 
اعتماد مخاطبان به اين سازمان، افت كیفي گزارشگري فوتبال 
در شبكه3 و شبكه ورزش، ناموفق بودن برنامه »فوتبال برتر« 
و آغاز يك برنامه آلترناتیو در شبكه  ايران اينترنشنال، بار ديگر 
موضوع عادل فردوس��ي پور و برنامه9۰ در دستور كار شوراي 
نظارت بر سازمان صداوسیما قرار گیرد.« آقاي مشاور البته به 
داليل و مستنداتش در رابطه با ادعاي صدمه ديدن اعتبار رسانه 
ملي و ناموفق بودن برنامه فوتبال برتر و ادعاهايي از اين دست 
اش��اره نكرده و تنها چند گزاره بي اساس را مطرح نموده است. 
درباره فردوس��ي پور بايد گفت كه پرونده مجري گري وي در 
صداوسیما خیلي وقت است كه بسته شده و حسام الدين آشنا 
هم بهتر از هر كسي به آن واقف است اما از آنجا كه سیاست در 
مرام ايشان و همفكرانشان بر هر چیز مقدم است فردوسي پور 
را سوژه انتخاباتي خوبي براي دوقطبي سازي همیشگي فضاي 
جامعه ديده اس��ت. درباره مدعاي ديگر جناب آشنا كه گزاره 
ناموفق بودن برنامه فوتبال برتر را مطرح كرده اس��ت نیز بايد 
گفت كه اين برنام��ه با اجراي محمدحس��ین میثاقي پیش از 
كلید خوردن در س��یبل حمالت هدفمند اتاق فكرهاي آشنا 
و غیرآش��نا قرار گرفته بود و تمام تالش رس��انه اي پوپولیسم 
رسانه اي دولت و اصالح طلبان بر القاي اين اصل قرار داشت كه 
فوتبال برتر برنامه اي از پیش شكست خورده معرفي شود، حال 
آنكه با آغاز فوتبال برتر همه مشاهده كردند كه مردم اعتنايي 
به القائات سیاسي غرض ورزانه نمي كنند و برنامه جاي خود را 
در میان فوتبال دوستان پیدا كرد. اين ادعا نیز كه برنامه فوتبالي 
شبكه س��عودي با اجراي يكي از مجريان فراري برنامه9۰ كه 
متهم به دزديدن آرش��یو صداوسیما نیز هس��ت موفق بوده را 
نبايد چیزي بیش از گزافه گويي قلمداد كنیم چراكه داليلش 
آنقدر روشن است كه نیازي به اس��تدالل ندارد. عجیب است 
كه مشاور رسانه اي با پخش تنها يك قس��مت از برنامه شبكه 
سعودي به سرعت به اين نتیجه رس��یده كه اين برنامه موفق 
عمل كرده اما حقیقت ماجرا اين اس��ت كه عادل فردوسي پور 
اين روزها وسیله خوبي براي اهداف انتخاباتي است و قرار است 
از او به سود يك جريان سیاسي ناكارآمد و البته به زيان مردم 
بهره برداري شود. عیار مردمي بودن مجري سابق هم در میان 
اين معركه گیري هاي سیاست زده مي تواند تا حدودي خود را 

نشان دهد.

جواد محرمي     یادداشت


