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امام علی)ع( :

اگر بر ش�ما بدى رفت، همان س�ان 

كه دوست داريد شما را ببخشايند، 

ببخشاييد و درگذريد. 

 گزيده تحف العقول

همزم�ان ب�ا فرارس�يدن س�الروز واقع�ه گوهرش�اد، 
ب�راي  را  فيلم هاي�ي  مجموع�ه  »عماري�ار«  س�امانه 
تماش�اي خانگ�ي و خري�د در اي�ن مناس�بت ارائ�ه ك�رد. 
به گزارش »جوان« به نقل از »عمار فیلم« همزمان با فرارسیدن 
سالروز واقعه گوهرشاد، سامانه »عماريار« مجموعه آثاري چون 
فیلم س��ینمايي »دلبري«، فیلم داس��تاني »خانه پنجم«، فیلم 
داستاني »مستوره«، مستند »بانو«، مستند »بهت میاد« و مستند 
»قیام غريب« را براي تماشاي خانگي و خريد در اين مناسبت ارائه 
كرد. مستند »بهت میاد« به كارگرداني محمدحسن يادگاري و 
تهیه كنندگي يوسف نادري منش، روايتي تاريخي از سیر تحول 
مد، پوشش و آرايش از 2هزار سال قبل از میالد در ايران را مورد 
بررسي قرار داده و به معضالت و چالش هاي پیش روي جامعه امروز 
مي پردازد. اثر بعدي بسته فیلم »عماريار« فیلم داستاني »خانه 
پنجم« نام دارد كه به كارگرداني رضوانه فتحي ساخته شده است. 
داستان اين فیلم پیرامون دختري در زمان كشف حجاب رضاخاني 
است كه در دوران كودكي از پسري به نام عباس كتك مي خورد. 

مستند »قیام غريب« كه در دفتر مطالعات جبهه فرهنگي انقالب 
اسالمي تهیه و تولید شده اس��ت، ديگر اثر اين بسته فیلم است. 
اين مس��تند به واقعه قتل عام زائران و مجاوران حرم امام رضا)ع( 
در اعتراض به كش��ف حجاب رضاخاني و سیاست هاي ضدديني 
حكومت در مس��جد گوهرش��اد مي پردازد. ج��رم قربانیان قیام 
گوهرش��اد، دفاع از سبك زندگي اس��المي- ايراني و مقاومت در 
برابر كشف حجاب رضاخاني و اجبار به استفاده از كاله  شاپو بود. 
مستند »بانو« به تهیه كنندگي و كارگرداني محمد حبیبي منصور 

تولید شده است. اين مستند روايتگر زندگي پرفراز و نشیب بانو 
عصمت احمديان، مادر شهیدان فرجواني است؛ زني كه خودش و 
اعضاي خانواده وي از جمله همسر و سه فرزندش هر كدام به نوعي 
با جنگ در ارتباط هستند. فیلم داستاني »مستوره« به كارگرداني 
الهام هادي نژاد و تهیه كنندگي حس��ین اسدزاده، ديگر اثر بسته 
فیلم »عماريار« ب��راي هفته عفاف و حجاب اس��ت. در اين فیلم 
داستاني مي بینیم كه در سال هاي كش��ف حجاب، زني به دلیل 
اعتقاد به حجاب، چند س��ال پايش را از خان��ه بیرون نمي گذارد 
تا بر س��ر يك دوراهي قرار مي گیرد؛ اينكه كماكان در خانه بماند 
يا براي حفظ جان دخترش بدون  حجاب از منزل خارج شود. اثر 
بعدي بس��ته فیلم »عماريار« پويانمايي »حاجي آخوند« اس��ت 
كه به تهیه كنندگي و كارگرداني امیر عطري ساخته شده است. 
عالقه مندان مي توانند براي اطالع از ديگر فیلم ها و مستندهاي 
ساخته شده با موضوع هفته عفاف و حجاب، به سايت عماريار به 

آدرس ammaryar. ir مراجعه كنند. 

همزمان با فرارسيدن سالروز واقعه »گوهرشاد«

بسته ويژه فيلم هاي »عماريار« براي هفته عفاف و حجاب ارائه شد
هشدار سازمان هواپيمايي درباره تورهاي تركيه

گول تبليغات را نخوريد، در تركيه خبري نيست

   هادي عسگري
سازمان هواپيمايي كشوري از مردم خواست نسبت به تبليغات 
تورهاي گردشگري به مقصد تركيه هوشيار باشند و پيش از سفر 
از تصميم آن كشور براي پذيرش مسافر اطمينان حاصل كنند. 
به دنبال درج مجدد تبلیغات تورهاي گردش��گري به مقصد تركیه، 
رضا جعفرزاده سخنگوي س��ازمان هواپیمايي كش��وري مي گويد: 
فروش بلیت تحت عنوان تور خارج از كشور منوط به صدور مجوز از 
سوي كشورهاي مختلف است. در حال حاضر كشورهايي كه همواره 
مقصد توريستي هس��تند، پذيراي مسافران نیس��تند. جعفرزاده با 
هشدار به مردم درباره خريد بلیت هاي سفرهاي گردشگري به تركیه، 
تأكید مي كند: در حال حاضر تركیه پذيراي اتباع خود و مس��افراني 
است كه تبعیت آن كشور را داشته و كس��اني كه داراي ويزاي كاري 
هس��تند و تبلیغات انجام تور و اعزام توريس��ت به اين كشور صحت 
ندارد. مس��افران بايد از صحت و س��قم بلیتي كه دريافت مي كنند، 
مطلع باشند. وي مي افزايد: شرايط انجام پروازهاي خارجي منوط به 

وضعیت شیوع بیماري آن كشورها و نوع پذيرش مسافران و شرايط 
اعالمي آنها خواهد بود، لذا انتظار مي رود مسافران به تبلیغات مراكز 
فروش غیرمعتبر اعتنا نكنند و قبل از س��فر از وضعیت پروازهاي آن 
مسیرها مطلع شوند. به گفته سخنگوي سازمان هواپیمايي، در صورت 
مشاهده هرگونه فروش بلیتي كه توسط مراكز فروش، دفاتر خدمات 
مس��افرت هوايي يا مراكز فروش بلیت الكترونیك��ي صورت گرفته 
باشد كه صندلي پروازي براي آن در نظر گرفته نشده است، سازمان 
هواپیمايي برخورد قانوني الزم را انجام خواهد داد. به رغم اينكه هنوز 
شرايط سفرهاي خارجي مهیا نشده است و بسیاري از كشورها از جمله 
تركیه براي جلوگیري از انتشار كرونا، براي ورود گردشگران خارجي 
محدوديت هايي اعمال كرده اند، در ايران تبلیغات سفر به تركیه دوباره 
در حال اوج گرفتن است. برخي از سايت ها نیز صرفاً اطالعات فروش 
تورها را منتشر و اعالم كرده اند به خاطر كرونا، تور گردشگري برگزار 
نمي كنند. حرمت اهلل رفیعي رئیس انجمن صنفي دفاتر مس��افرت 
هوايي و گردشگري درباره مسافرت ايرانیان به تركیه در شرايط فعلي 
مي گويد: با توافق ايران و تركیه براي بازگشايي مرز هوايي دو كشور، 
گفته اند پروازهاي اين مس��یر باز مي ش��ود اما فعاًل تركیه مسافراني 
را مي پذيرد كه در اين كش��ور اقامت يا اجازه كار داشته باشند. اكثر 
كشورهايي كه از ايران توريست مي پذيرفته اند، در شرايط حاضر و به 
بهانه جلوگیري از شیوع كرونا از پذيرش ايرانیان خودداري مي كنند. 
كشور روسیه از اسفند سال گذشته براي ايراني ها ويزاي گردشگري 
صادر نمي كند و تنها دارندگان ويزاي تجاري مي توانند به آن كشور 
سفر كنند. جمهوری آذربايجان، ارمنستان، مالزي و تايلند از جمله 

ديگر كشورهايي هستند كه ورود به آنها فعاًل ممنوع است.

گاليه تند معاون رسانه ملي از بی عملی دولت در پرداخت بدهي شبكه هاي برون مرزي

شاخه اي را كه خودتان رويش نشسته ايد، مي بريد

كرونا »برگشتن« را لغو كرد 
اميرحس�ين ش�فيعي مدي�ر تماش�اخانه »س�رو« 
از لغ�و اج�راي نماي�ش »برگش�تن« ب�ه كارگردان�ي 
حس�ين مسافرآس�تانه ت�ا بهب�ود ش�رايط كروناي�ي 
داد.  وي�روس خب�ر  انتق�ال  ك�م ش�دن خط�ر  و 
شفیعي درباره علت لغو اجراي نمايش»برگشتن«، گفت: اين 
تصمیم به خاطر ش��یوع گس��ترده ويروس كرونا گرفته شد و 
طبیعي است كه تا ادامه اين وضعیت منطقي نیست تماشاخانه 
فعالیتي حضوري با وجود مخاطبان داشته باشد. وي با اشاره به 
اينكه اجراي پنج شنبه هم به صحنه نرفت، گفت: اين تصمیم 
را پیش از اجراي 19تیر ماه با مشورت تهیه كننده و كارگردان 
گرفتیم. از همه مخاطبان اين اثر نیز عذرخواهي كرديم اما اين 
تصمیم به خاطر حفظ جان خودشان و هنرمندان است. شفیعي 
اظهار داش��ت: فعاًل و به صورت موقت تا بهتر ش��دن وضعیت، 
اجراي اين اثر نیز لغو شده است. نمايش برگشتن به كارگرداني 
حسین مسافرآستانه اين شب ها در تماشاخانه سرو به نمايش 

مي رفت كه فعاًل اجرايش به دلیل كرونا لغو شده است. 
.......................................................................................................

يداهلل طارمي درگذشت
يداهلل طارمي ش�اعر پيشكس�وت در س�ن ۸۸سالگي 

درگذشت. 
يداهلل طارمي سال 1311 در شهر شیراز متولد شد. او با سرودن 
اشعاري با لهجه شیرازي سه كتاب با عناوين »نسیم دلگشا«، 
»شمیم نسترن« و »بهار نارنج« منتشر كرد. »بانوي عشق« 
ديگر اثر اين شاعر است. در پیام تسلیت انجمن ادبي »ياران 
يك شنبه« آمده است: زنده ياد يداهلل طارمي كه با غزل هاي 
عاشقانه اش، بخشي از روح و كالبد فرهنگ شیرازي بود، چونان 

آب زاللي كه پیادگان تشنه را راحت جان مي آفريد. 
.......................................................................................................

 طوالني ترين سريال تلويزيوني
در مرحله توليد

طوالني تري�ن  پيش تولي�د،  م�اه  هش�ت  از  بع�د 
»ب�رف  عن�وان  ب�ا  اي�ران  تلويزيون�ي  س�ريال 
ش�د.  تولي�د  مرحل�ه  وارد  مي ب�ارد«  بي ص�دا 
س��ريال تلويزيوني»برف بي صدا مي بارد« به تهیه كنندگي 
محمدرضا شفیعي عنوان سريالي است كه قصد دارد ركورد 
طوالني ترين س��ريال تولیدي تلويزيوني را با سه فصل از آن 
خود كند. داس��تان اين س��ريال كه در دهه هاي 6۰، ۷۰ و 
9۰ روايت مي شود با گذشت هشت ماه از زمان پیش تولید، 
وارد فاز تولید شد. مس��عود بهبهاني نیا نويسنده اين سريال 
تلويزيوني، پیش از اين نويسندگي سريال »كیمیا« را كه در 
11۰ قسمت تولید شده بود به عهده داشته است. برف بي صدا 
مي بارد سريالي 25۰ قسمتي است كه از سال 94 تحقیق و 
نگارش آن آغاز ش��ده و پس از »كیمیا« ركوردي جديد در 

پرونده كاري اين نويسنده خواهد بود. 
.......................................................................................................

»همه چيز با اتصاالت ساده« بازتوليد شد
س�اده«  اتص�االت  ب�ا  چي�ز  »هم�ه  س�رگرمي 
و  ك�ودكان  فك�ري  پ�رورش  كان�ون  س�وي  از 
نوجوان�ان در س�ال جه�ش تولي�د بازتولي�د ش�د. 
سرگرمي »همه چیز با اتصاالت ساده« در سال 1388 براي 
اولین بار در كانون تولید ش��ده اس��ت. اين بازي شامل ۷۰ 
قطعه چوبي از جنس Mdf و18۰ قطع��ه رابط در دو اندازه 
و دفترچه اي حاوي نمونه هاي ساخته شده است. كودكان و 
نوجوانان باالي هشت س��ال مي توانند با استفاده از قطعات، 
سازه هاي متنوع و دلخواه خود را بسازند. پرورش تفكر خالق، 
آموزش توس��عه قطعات در س��طح و حجم و تجربه ساخت 
سازه هاي متنوع از اهداف اين سرگرمي است. اين سرگرمي 
براي چهارمین بار با شمارگان 1۰هزار عدد از سوي اداره كل 
سرگرمي هاي س��ازنده و بازي هاي رايانه اي كانون پرورش 

فكري كودكان و نوجوانان باز تولید شده است.

محمد صادقي     دیده بان

    فرزين ماندگار
جمع�ه هفت�ه گذش�ته، محمدتق�ي فهيم 
در برنامه »هف�ت« بدون نام ب�ردن از نويد 
محمدزاده با اشاره به حضور او در تبليغات 
گفت كه اين روزها س�لبريتي ها فروشنده 
كاال شده اند. مسعود فراس�تي نيز در ادامه 
صحب�ت او، در اين ب�اره گفت: »متأس�فم 
براي بازيگري كه ازش دفاع ك�رده بودم.« 
فراس�تي همچنين گفت كه ممكن است با 
اين كارها دفاعش را پ�س بگيرد! اظهارنظر 
اين منتقد ب�ا تيترهايي درباره پش�يماني 
مسعود فراستي از تمجيد از نويد محمدزاده 
در فضاي مجازي دست به دست شد. پاسخ 
نويد محم�دزاده ب�ه انتق�ادات چن�د روز 
پس از چرخيدن نظر مس�عود فراس�تي در 
فضاى مجازى انجام ش�د؛ وقت�ي به صورت 
تلفني در برنامه »كافه آپارات« گفت وگوي 
كوتاه�ي ب�ا فري�دون جيران�ي داش�ت و 
درباره فعاليت تبليغاتي خ�ود توضيح داد. 

  محمد زاده: از تصميمم خوشحالم!
حضور تبلیغاتي نويد محمدزاده در بیلبوردهاي 
شهر جنجال آفريد و بیشتر واكنش ها به طور 
طبیعي منفي ب��ود. نويد محم��دزاده در دفاع 
از تصمیمش ب��راي ورود به عرص��ه تبلیغات، 
خودش را با چهره هاي خارج��ي مانند رابرت 
دنیرو، كريستیانو رونالدو و لیونل مسي مقايسه 
كرد و از اينكه چرا حضور آنه��ا در تبلیغات، از 
سوي مردم ايران مورد استقبال و تحسین قرار 
مي گیرد، ام��ا درباره بازيگ��ران ايراني موضوع 
فرق مي كند، گاليه كرد. او در صحبت هاي خود 
راجع به تصمیمش براي حضور در تبلیغات ابراز 
اطمینان كرد و گفت: »ازتصمیمي كه گرفتم 
خوشحالم و پايش ايستاده ام، قطعاً آدم ها من را 
با تبلیغاتم به ياد نمي آورند، چون مي دانم دارم 

چه فیلم هايي را بازي مي كنم.«
اما در اين باره اين تنها مسعود فراستي و محمدتقي 
فهیم نبودند ك��ه در برنامه »هف��ت« ابراز گاليه 
كردند. در ديگر سو اين هوش��نگ گلمكاني بود 
كه البته با ادبیاتي ماليم تر ايرادات رفتار تجاري 
محمدزاده را گوش��زد كرد: »پاسخ محمدزاده به 
انتقادها، اش��اره اي بود به رواج اي��ن كار در دنیا و 
حضور سلبريتي هاي ورزش و س��ینما در عرصه 
تبلیغات، همراه اين پرس��ش كه چرا به آن موارد 

واكنش منفي نش��ان نمي دهید، اما ب��ه من ايراد 
مي گیريد. پاسخ روشن است. آن سلبريتي ها، هر 
چه هم در اينجا محبوب باش��ند، بیگانه  هستند؛ 
متعلق به س��رزمیني ديگر و تعص��ب جمعي در 
موردشان وجود ندارد. فارغ از اين مقايسه، خوب 
مي دانید ك��ه مقاوم��ت در برابر پیش��نهادهاي 
میلیاردي آسان نیس��ت، هر چه هم كه شخص، 
بي نیاز باش��د، البته كس��اني ك��ه در برابر چنین 
پیشنهادهايي مقاومت مي كنند، خلوص هنرشان 
را بیشتر حفظ مي كنند و شايسته تحسین  هستند، 
اما كساني كه اين پیشنهادها را مي پذيرند گرچه 
اندكي از آن خلوص را از دست مي دهند ولي سزاوار 
چنین مالمت هاي سفت و سختي هم نیستند. با 
اين حال، به عنوان تحس��ین كننده هنر بازيگري 
نويد محمدزاده، ب��دون مالمت او بابت حضورش 
در عرصه تبلیغات، مي خواهم او را به خاطر نظارت 
نكردن و حساسیت نشان ندادن به كیفیت بصري 

و هنري اين تبلیغات سرزنش كنم.« 
 تبليغي كه كيفيت پاييني داشت 

گلمكاني در ادامه اين نكته را يادآور مي ش��ود 
كه »اطمینان دارم اگر اين تبلیغ كیفیت خوبي 
مي داشت میزان و ش��دت واكنش هاي منفي 
اين قدر نبود. كس��اني چون او ك��ه محبوبیت 
دارند )و به همین اندازه مورد نفرت و حسادت 
قرار مي گیرند( بی��ش از ديگران باي��د درباره 
تصمیم هاي شان حساسیت داشته باشند. اگر 
مدير برنامه دارند، مدير برنامه هاي شان بايد در 
اين زمینه ها هم به آنها مشورت بدهند و فقط 
كارچاق كن و پورسانت بگیر نباشند. در قرارداد 
تبلیغاتي شان شرط نظارت بر كیفیت تبلیغ را 
بگنجانند و چه بهتر كه مشاور هنري هم داشته 
باشند تا در اين زمینه ها كمك شان كنند، حتي 
توصیه مي كنم چنین كساني مشاور لباس هم 
داشته باشند )يادتان است كه چند سال پیش 

لباس هاي اجق وجق نويد در داخل و خارج چه 
واكنش هاي ب��دي برانگیخت؟(. ب��د يا خوب، 
درست يا نادرست، افكار عمومي پیچیده و مبهم 
سرزمین ما، برخي معیارهاي آشنا و مشخص هم 
دارد كه براي زندگي اجتماعي و محبوب بودن 
و زير ذره بین بودن بايد ب��ه آنها هم توجه كرد، 
حتي اگر آن معیارها را قبول نداشته باشیم. نويد 
محمدزاده بازيگر خوبي است كه بايد حواسش 
به حواشي هم باشد و ضمناً بد نیست به كالس 
زبان خارجي هم برود. اين هم از ملزومات بازيگر 

خوبي  است كه حضورهاي جهاني نیز دارد.«
  وقتي يك بازيگر »دستمالي« مي شود 
اما محمدتقي فهیم كه ابتدا به ساكن انتقاد از 
رفتار تجاري محم��دزاده را او در برنامه هفت 
كلید زده بود، اين بار دس��ت به قلم ش��د و در 
فضاي مجازي توضیحات بیشتري درباره اشتباه 
محمدزاده ارائه داد: »در هنر و سینما، كلمه اي 
داريم تحت عنوان »دس��تمالي« شدن كه در 
چنین وضعیتي يعني كار هنرمند و بازيگر تمام 
اس��ت، يعني وقتي دستمالي ش��د ديگر جاي 
خوبي ندارد. به خارج كاري ندارم، اما در میان 
داخلي ها توجه كنید، آنهايي كه به دام چرب و 
ش��یرين تبلیغات افتادند يا كارشان در سینما 
تمام بود يا با دس��ت خودش��ان، خ��ود را نابود 
كردند. آيا كار نويد محمدزاده هم مانند خیلي ها 
از پسیاني تا حیايي و آرمان و... تمام است؟ واقعاً 
ديگر چرا بايد مردم بابت كسي كه حاال تصويرش 
در حال نوشابه فروشي روي هر تیر چراغ برقي 
است، پول بدهند و به سینما بروند؟ اصاًل كدام 
تهیه كننده اي حاضر است ديگر منت بازيگري 
را بكشد كه در كنار تاجران كالن قرار دارد؟ ديگر 
چه كنجكاوي مانده تا نويد را بر پرده ببینیم؟ 
اگر اين دستمالي شدن نیست، پس چیست؟ 
دنی��رو در دوره افتش )كه در انب��وه فیلم هاي 
سطحي شركت داشت( به دام افتاد، ولي نويد 
محمدزاده در اوجش از اس��ب افتاد و اين يك 
فاجعه اس��ت. نويد توجه نكرد كه امین حیايي 
در ايام داوري »عصر جديد«، سس فروش شده 
است و آتیال پسیاني در زماني كه ديگر تلفنش 
زنگ نمي خورد باب چاي فروشي را باز كرد و... 
بگذريم بحث در اين باب مفصل و متنوع است، 
اما اي��ن چهره ها بايد بدانند كه توجیهاتش��ان 
فقط خودش��ان را راضي مي كن��د؛ اينكه پول 
داشته باشم هر نقشي را قبول نمي كنم يا بايد 
به فكر پیري باشم و.... تبلیغ كاالهاي مصرفي 
و غیرضروري زندگي مردم، فعالیتي غیرمفید 
و ضدارزش اس��ت، بنابراين هنرمندي كه وارد 
اين نوع داللي مي شود، س��قف و میزان تفكر و 
انديشه خود را به نمايش مي گذارد، البته ممكن 
است اينان باز هم در آثار خوبي حضور يابند ولي 
مطمئناً خاطره ب��دي در اذهان صاحبان فكر و 

انديشه و مردم فهیم برجاي مي گذارند.«
انتقاد و اب��راز تعج��ب دو منتق��د از حضور 
بازيگري كه ن��ه در دوران افول بلكه در دوره 
اوج تن به مدل ش��دن ب��راي تبلیغات يك 
محصول تجاري داد، واكنش هاي ديگري را 
نیز برانگیخت كه نشان از تجاري شدن فضا و 

افكار در سینماي ايران دارد.

 تن دادن ستاره هاي سینما
به آبمیوه فروشی! 

 واكنش هاي منفي به حضور بازيگري كه نه در دوران افول بلكه در دوره اوج تن به مدل شدن براي تبليغات
يك محصول تجاري داد، نشان از تجاري شدن رو به رشد فضا و افكار در سينماي ايران دارد

محمدتقي فهيم: در هنر و سينما، 
كلم��ه اي داري��م تح��ت عن��وان 
»دس��تمالي« ش��دن ك��ه در چنين 
وضعيتي يعني كار هنرمند و بازيگر 
تمام اس��ت، يعني وقتي دستمالي 
ش��د ديگ��ر ج��اي خوبي ن��دارد

 يك مستند باعث كمپين محيط زيستي
در مازندران شد

در پ�ي انتش�ار مس�تند »ج�اي نگران�ي نيس�ت!« در س�ايت هاي 
توس�ط  كمپين�ي  مخاطب�ان،  اس�تقبال  و  فيل�م  اش�تراك گذاري 
م�ردم اس�تان مازن�دران ب�راي جلوگي�ري از دف�ن زباله توس�ط دولت 
در جنگل ه�اي 25ميلي�ون س�اله هيركان�ي ش�كل گرفت�ه اس�ت. 
در پي عرضه اينترنتي مس��تند »جاي نگراني نیس��ت!« به كارگرداني مسعود 
كارگر و تهیه كنندگي سیدجمال عود س��یمین؛ دو كمپین #جنگل جاي دفن 
زباله نیست و #پسماند كمتر زمین سبزتر ايجاد شد كه با استقبال فعاالن محیط 
زيست و تشكل هاي مردمي حامي محیط زيست مواجه شده است، به گونه اي كه 
تعدادي از فعاالن محیط زيست با نگارش نامه اي خطاب به دادستان عمومي و 
انقالب اسالمي استان مازندران و ارائه درخواست هاي خود در هشت بند مشخص، 
خواستار ورود هرچه سريع تر قوه قضائیه به اين مسئله و ساماندهي مديريت دفن 
زباله در اين استان شده اند. در بخش��ي از اين نامه خطاب به دادستان عمومي و 
انقالب اسالمي استان مازندران آمده اس��ت: »همانگونه كه مستحضر هستید 
ساماندهي و مديريت پسماندها در سطح استان مازندران طي سال هاي اخیر در 
مسیر ناهموار، ناهماهنگ و در مجموع مخاطره آمیزي قرار گرفته است؛ مديريتي 
كه از طرفي با هموار كردن راه هاي ورودي و اضافه كردن مسیرهاي جديد استان 
باعث افزايش میزان تولید پس��ماند ناشي از جمعیت ش��ناور تا سه برابر میزان 
موجود مي گردد و از سوي ديگر حتي توانايي مديريت میزان تولید روزانه 3هزار 

تن پسماند شهروندان مازندراني را ندارد«. 
مستند »جاي نگراني نیست!«؛ روايتي است از يك فعال محیط زيست كه مراحل 
تفكیك زباله را در يكي از بهترين سايت هاي اس��تان مازندران، براي دهیاران و 

بهورزان روستاها توضیح مي دهد.

   محمد صادقي
قطع پخ�ش ش�بكه هاي برون م�رزي صداوس�يما به 
دليل پرداخت نش�دن بدهي به ط�رف خارجي، باعث 
انتقاد تند معاون برون مرزي صداوس�يما از دولت شد. 
پیمان جبلي در جمع دانشجويان دانشگاه تهران به گفتمان 
جديدي كه انقالب اسالمي در منطقه ايجاد كرده اشاره كرد 
و راهكار غرب براي مقابله با جمهوري اسالمي را استفاده از 

ابزار رسانه در كنار تحركات نظامي دانست. 
وي ادامه داد: در مقابل چنین راهبردي، جمهوري اسالمي 
ايران هیچ راهي ندارد جز اينكه با ابزار رسانه از آرمان ها و 
ارزش هايش مراقبت و آنها را ترويج كند زيرا انقالب اسالمي 
به خطري براي قدرت هاي بزرگ تبديل شده و الزم است 
به خاطر حفظ جايگاه ايران و تأمی��ن منافع و امنیت ملي 
كشور، افكار عمومي منطقه و در مرحله بعد جهان را در اين 

باره روشن كنیم. 
معاون رس��انه ملي اضافه كرد: در واقع رسانه هاي معاونت 
برون مرزي صداوسیما سنگر انحصاري جمهوري اسالمي در 
اين حوزه  هستند و هیچ نهاد ديگري نمي تواند جايگزين آنها 
شود. در دنیاي امروز جنگ ها افكار عمومي محور هستند. 
وی گفت: غرب براي تأمی��ن هزينه جنگ و تعرض هايش 
به كشورهاي مختلف، مالیات اخذ ش��ده از مردم را صرف 
مي كند و براي اينكه مردم توجیه ش��وند، دست به گمراه 
كردن افكار عمومي مي زند. جنگ ها و عملیات اش��غال در 

منطقه ما هم با همین شیوه جلو رفته اند. 
جبلي گفت: حاال مي بینیم رس��انه هاي دش��من كار را به 
جايي رسانده اند كه مثاًل عراق برای ما كه به سبب اشتراكات 
بسیار و طبیعت همسايگي ارتباط خوبي با هم داريم، محلي 

ناامن بشود. 
جبلي تصريح كرد: خیلي روش��ن مي پرس��م، آي��ا غیر از 
شبكه هاي برون مرزي صداوسیما ابزار رسانه اي مؤثرتري 
براي خنث��ي كردن اي��ن توطئه ها وج��ود دارد؟ پس چرا 
مسببان مشكالتي كه اخیراً براي ش��بكه هاي ما به وقوع 
پیوسته اس��ت، اهمیت اين موضوع و حساسیت اين برهه 
تاريخي را درك نمي كنند؟ چرا باي��د در همین زماني كه 
دشمن درصدد شكس��تن كمر جمهوري اس��المي ايران 
است، بايد به جاي سیاه نمايي ها و تحريف ها و... كوتاه بیايیم 
و كركره شبكه هاي برون مرزي را به خاطر كاهش فاحش 
بودجه، تأخیر در تخصی��ص و پرداخت نكردن بدهي هاي 

ارزي متراكم شده پايین بكشیم؟
معاون برون مرزي صداوسیما خاطر نشان كرد: عده اي كه 

متأسفانه در دل رس��انه هاي ايراني هم هستند مي گويند 
شبكه برون مرزي چه ارتباطي به نان و آب مملكت دارند و از 
اين طريق درصددند اصل وجودي اين شبكه ها را زير سؤال 
ببرند ولي توجه نمي كنند كه اگر ما به ديپلماسي خارجي 
كش��ور كمك نكنیم و افكار عمومي كشورهاي همسايه و 
منطقه را همسوي خود نسازيم، تجارت و ترانزيت و حمل 
و نقل كاال با اين كشورها دچار خلل مي شود. آيا دوستاني 
كه در روزنامه ها و سايت ها و خبرگزاري هايشان نشسته اند، 
مي توانند بدون همكاري رسانه هاي برون مرزي كشور اين 

هدف را محقق كنند؟
جبلي دستگاه هاي مؤثر در مانع تراشي براي پرداخت بودجه 
ارزي صداوسیما و طبعاً شبكه هاي برون مرزي را مورد خطاب 
قرار داد و گفت: آيا متوجه هستید كه با تضعیف شبكه هاي 

ما، عماًل ضرر اصلي را خودتان متحمل مي شويد؟ 
جبلي گف��ت: رس��انه هاي برون مرزي صداوس��یما حامي 
سیاست خارجي دولت جمهوري اسالمي هستند و شما در 
حال بريدن شاخه اي هستید كه خودتان رويش نشسته ايد. 
اگر هدف شما اين است كه سر صداوسیما را ببريد، فقط سر 
صداوسیما را نمي بريد بلكه به قدرت دفاعي و بازدارندگي 
كشور هم لطمه مي زنید. پس چرا گروكشي؟ چرا لجبازي؟ 
شبكه هاي ما همان شبكه هايي هس��تند كه وقتي جنگ 
33روزه رخ داد، سیدحسن نصراهلل ضمن تجلیل از فعالیت 
ش��بكه العالم در اين مدت، ابراز كرد، م��ن خودم در طول 

جنگ هر روز بیننده شبكه العالم بودم. 
رئیس ش��بكه پرس تي وي گفت: اهمیت شبكه هاي ما به 
قدري است كه سردار ش��هید حاج قاسم سلیماني متعدد 
تماس مي گرفتند و با اشرافي كه بر اهمیت تاثیر شبكه هاي 
برون مرزي به ويژه العالم در عراق داشتند، نكات و مالحظات 
راهبردي خود را در اين باره به ما منتقل مي كردند. طبیعي 
است كه اگر شبكه ما ديده نمي شد يا بي اهمیت بود چنین 

برخوردي هم با آن نمي شد. 

    خبر


