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امام حسن مجتبي)ع(:

نيكی و احسان آن است كه تأخيرى 

در پي�ش و منتی در پس نداش�ته 

باشد. 

كتاب نزهه الناظر و تنبيه الخاطر

تركي�ه  ك�ه  ك�رد  اع�ام  اردوغ�ان  طي�ب  رج�ب 
رس�انه هاي  پلتفرم ه�اي  كنت�رل  ب�راي  را  مق�ررات 
اجتماع�ي ي�ا تعطي�ل ك�ردن آنه�ا معرف�ي مي كن�د. 
به گزارش فارس به نقل از اينديپندنت، روز چهارش��نبه مجلس 
تركیه اليحه ای جنجالي را به تصويب رس��اند كه بر اساس آن به 

دولت اجازه كنترل بیشتر رسانه هاي اجتماعي داده مي شود. 
رجب طیب اردوغان اعالم كرد كه تركیه مقررات را براي كنترل 
پلتفرم هاي رس��انه هاي اجتماعي يا تعطیل كردن آنها معرفي 
مي كند. مجلس تركیه اليحه ای جنجالي را به تصويب رساند كه 
بر اساس آن به دولت اجازه كنترل بیشتر رسانه هاي اجتماعي 
داده مي ش��ود. طبق اين قانون، غول هاي رسانه هاي اجتماعي 
مانند فیس بوك و توئیتر بايد نمايندگان محلي رس��مي خود را 
به دولت معرفي و همچنین دستورات دادگاه را در مورد حذف 
محتواي درخواس��ت ش��ده رعايت كنند در غیر اين صورت با 
جريمه هاي س��نگین روبه رو خواهند ش��د. اين قانون مي گويد 
ِسروِرهايي كه داده هاي كاربران ترك را جمع آوري مي كنند بايد 

به  صورت محلي در اين كشور ذخیره شوند. 
نفوذ اينترنت در تركیه نسبت به تمام منطقه باالتر است، خريد و 
فروش آنالين و كسب  و كارهاي متكي به شبكه هاي اجتماعي از 
رونق مطلوبي برخوردار است و پیام رسان واتس آپ در اين كشور 
بسیار پرطرفدار و مورد استفاده است. اين اليحه توسط حزب حاكم 
عدالت و توسعه و حزب حركت ملي آن  كه اين دو داراي اكثريت 
در مجلس هستند، تنظیم شد و پس از دو روز بحث و گفت وگو به 
تصويب رسید. مخالفان دولت رئیس جمهور را متهم مي كنند كه در 

تنظیم اين قانون موضع شخصي خود را دخالت داده است. 
اردوغان در گفت وگو با اعضاي حزب عدالت و توس��عه، تكرار كرد 
كه حزب وي مقررات جديدي را براي كنترل استفاده از رسانه هاي 
اجتماعي وضع خواهد كرد و افزود كه افزايش »اعمال غیراخالقي« 
در شبكه هاي اجتماعي و پلتفرم ها در سال هاي اخیر به دلیل عدم 
تنظیم مقررات بوده است. او گفت: اين پلتفرم ها مناسب اين ملت 
نیستند. ما مي خواهیم با آوردن هر چه سريع تر ]اليحه[ به مجلس، 
آنها را كنترل يا تعطیل كنیم. وي گفت كه شركت هاي رسانه هاي 
اجتماعي بايد نمايندگاني را در تركیه براي پاسخ به درخواست هاي 
قانوني منصوب كنند كه به گفته وي در حال حاضر ناديده گرفته 
شده است. میلیون ها نفر در تركیه از شبكه هاي اجتماعي براي رونق 
كسب و كار خود يا خريد و فروش كاال استفاده مي كنند. بر اساس 
قانون جديد اگر شركت ها از رعايت موارد درخواستي دولت سر باز 
بزنند با جريمه و محدوديت پهناي باند روبه رو خواهند شد كه عماًل 

دسترسي به آنها در داخل تركیه را ناممكن خواهد كرد. 

اردوغان: پلتفرم هاي خارجي مناسب اين ملت نيستند
تركيه قانون كنترل بر شبكه هاي اينترنتي را تصويب كرد

چهره هاي مشهور يهودي از رژيم صهيونيستي فاصله مي گيرند
نوبت به بازيگر و تهيه كننده مطرح سينما رسيد

»س�ت روگن« جديدترين ف�رد يهودي اس�ت ك�ه از رژيم 
صهيونيس�تي انتقاد و با صحبت هايش توجه ه�ا را به رابطه 
پرتن�ش بين يهودي ه�اي امريكا و اس�رائيل معط�وف كرد. 
به گزارش مهر به نقل از گاردين، س��ت روگن بازيگر و تهیه كننده 
شناخته ش��ده س��ینما و تلويزيون امريكا گفته وقت��ي جوان بوده 
دروغ هاي زيادي به نفع اسرائیل به او گفته اند. وي با صحبت هايش 
بحث هايي را درباره رابطه بعضي مواقع پرتنش رژيم صهیونیستي با 
تعداد زيادي از يهودي هايي كه در امريكاي شمالي زندگي مي كنند، 
به وجود آورده است. اين بازيگر كانادايي- امريكايي كه در نوجواني 
به كمپ يهودي ها رفت و والدينش در اسرائیل باهم مالقات كرده 
بودند، گفت: اين حقیقت كه رژيم صهیونیس��تي در زمیني خلق 
ش��ده كه فلس��طیني ها از قبل در آن زندگي مي كردند همیشه از 
درس ها حذف مي ش��ود. او در اپیزودي از پادكس��ت مارك مارون 
بازيگر و كمدين گفت: »به عنوان يك فرد يه��ودي به من مقادير 
عظیمي دروغ در حمايت از اسرائیل در تمام طول زندگي ام خورانده 

شد.« او اضافه كرد: »هرگز اين را به شما نمي گويند كه راستي، از 
قبل يكسري آدم آنجا زندگي مي كردند. طوري داستان را تعريف 

مي كنند كه انگار زمین آنجا و در هم باز بوده است.«
در جنگ سال 1948 كه در نهايت منجر به خلق اسرائیل شد، بیش 
از ۷۰۰هزار فلسطیني از خانه هاي شان بیرون رانده شدند يا مجبور 
ش��دند فرار كنند. امروز، خانواده ها و نواده ه��اي آن افراد حدود 
6/5میلیون پناهجو را تشكیل مي دهند. روگن و مارون كه وي هم 
يهودي است ، اين مكالمه را در معرفي فیلم كمدي جديد روگن 
با عنوان »مش��كل امريكايي« انجام دادند. اين فیلم داستان يك 
مهاجر يهودي در دهه192۰ را تعريف مي كند كه داخل يك ظرف 
بزرگ آب نمك مي افتد و سر از بروكلین امروزي درمي آورد. روگن 
در پاسخ به اين پرس��ش كه آيا هرگز حاضر است براي زندگي به 
اسرائیل برود يا خیر گفت نه. مارون هم با او موافق بود و گفت: »من 
هم همینطور. اگر آنجا برويم فقط يك مشت يهودي را عصباني 
مي كنیم.« در میان صهیونیست ها، اين نگراني در حال رشد است 
كه يهودي هاي امريكاي شمالي كه ممكن است تعدادشان بیشتر 
از يهودي هاي اسرائیل باشد، دارند حمايت خود را نسبت به دولت 
رژيم صهیونیس��تي از دس��ت مي دهند. اين بحث معموالً زماني 
باال مي گیرد كه چهره هاي مشهور كه اغلب هم يهودي هستند، 

ديدگاه هايي به شدت منتقدانه از اسرائیل بیان مي كنند. 
 جديدتري��ن م��ورد به پیت��ر باينارت تحلیلگر ارش��د سیاس��ي 
يهودي- امريكايي برمي گردد كه گفت مطمئن نیست بتواند هم 
لیبرال و هم حامي دولت اسرائیل باشد، چون میلیون ها فلسطیني 

هنوز از دسترسي به حقوق انساني اولیه باز مانده اند. 

 »خيابان 204«، روايتي مستند از قربانگاه حاجيان
در روز عيد قربان

مجري »صبح بخير ايران« تغيير كرد
جنجال 2روزه كار دست مجري داد

تصميم جديد ش�بكه يك تغيير مجري »صبح بخير ايران« 
ش�د تا رعايت اخاق حرفه اي و احترام به مردم اجرا شود. 
به گزارش تسنیم، دو روز صداوسیما درگیِر رفتار مجري »صبح 
بخیر ايران« بود؛ وقتي كركري ها و كل كِل خ��ارج از عرف وارد 
فضاي آنتن سیماي جمهوري اسالمي مي شود. عبدالرضا احمدي 
مجري برنامه »صبح بخیر ايران«  كه البته سال ها سابقه اجراي 
برنامه زنده و تولیدي در تلويزيون دارد، ابتدا حرف هاي جنجالي 
در باِب قهرماني باش��گاه پرس��پولیس زد، بالفاصله در ويدئويي 
عذرخواهي كرد اما حاش��یه ها آنقدر باال گرفت كه ش��بكه يك 
موضع رسمي اعالم كرد و از اين رفتارِ آقاي مجري پوزش طلبید. 
فرداي آن روز عبدالرضا احمدي با موضِع قابل تأمل ديگري، به 
گونه اي روي آنتن زوركي عذرخواهي كرد كه موجِب غیبت او در 
برنامه »صبح بخیر ايران« ش��د. حاال بعد از پیگیري هاي فراوان 
بركنار شدن يا نشدن آقاي مجري، محسن سوهاني مشاور رئیس 
شبكه يك اعالم كرد كه »با توجه به تكرار يك اشتباه در دو روز 
متوالي، مجري برنامه »صبح بخیر ايران« تغییر كرد. رعايت اخالق 

حرفه اي و احترام به مردم، سرلوحه شبكه يك سیماست.«
شايد اين برخورد الگويي بش��ود براي اجراي بهتر و جدي گرفتن 
مجريان تلويزيون كه اينجا براي هر چیزي ب��ه زبان آوردن فضاي 
مجازي نیست و رسانه  ملي زبان گوياي جامعه و تريبون اصلي انقالب 
اسالمي است. اينجا را بايد دانش��گاه دانست همان طور كه حضرت 
امام)ره( فرموده بودند و مقام معظم رهبري، تحقق اين آرمان را بارها 

در بیاناتشان از مديران ارشد سازمان صداوسیما خواسته اند. 

    خبر

نويس�نده كت�اب »خياب�ان 204« اي�ن اث�ر را درباره 
فاجع�ه كش�تار حاجيان در فاجعه منا نوش�ته اس�ت. 
دوم مهر ماه 1394، همزمان با روز عید قربان رس��انه هاي 
جهان از حادث��ه اي در منا و عرفات خب��ر دادند؛ فاجعه اي 
هولناك كه در پي قصور دولت س��عودي روي داد. حدود 
۷هزار حاجي در روز عید قربان، قرباني بي كفايتي حكومت 

آل سعود شدند. 
به سبب سالگرد شهیدان اين فاجعه در روز عید قربان، زهرا 
كارداني نويس��نده كتاب تازه چاپ »خیابان 2۰4« درباره 
انگیزه اش در نوشتن اين كتاب به باشگاه خبرنگاران جوان 
گفت: صرفاً عالقه شخصي من دخیل بود. اين كتاب بیشتر 
به دنبال جواب براي سؤال ش��خصي من درباره فاجعه منا 
بود. فلسفه مستندنگاري اين است كه بفهمیم يك حادثه 
چطور به وجود آمد. هرچه زمان گذش��ت، مشتاق شدم تا 
بدانم چه اطالعاتي درباره فاجعه من��ا وجود دارد كه من و 
بقیه مردم از آن اطالع نداريم. الزم بود جواب سؤاالتي را كه 

به آن رسیده ام با مردم به اشتراك بگذارم. 
اين نويسنده در پاس��خ به اين س��ؤال كه كتاب »خیابان 
2۰4«، بیشتر مستند اس��ت يا يك روايت داستاني؟ منبع 
شما براي نوشتن مطالب اين كتاب چه بوده است، عنوان 
مي كند: مطالب اين كتاب مستند روايي است. اين كتاب، 
به هیچ وجه مس��تند داستاني نیس��ت. منابع من، روايت 
شاهدان، خانواده شهدا و گروه تفحص شهداي منا بود. من 
مصاحبه ش��فاهي آنان را به صورت مكتوب درآوردم. همه 
منابع تحقیقاتي من، شفاهي بوده و فقط در مقدمه كتاب، 
از منابع مكتوب كه بیش��تر آمار و ارقام و تاريخ فاجعه منا 
بود، استفاده كردم. از كارداني س��ؤال مي شود به نظرتان، 
كتاب »خیابان 2۰4« به خوبي توانست سهل انگاري دولت 
سعودي را در فاجعه منا نشان دهد؟ و او توضیح مي دهد: به 
نظر من بله. خودم به عنوان پرسشگر از طرح روايت  راويان 
و ش��اهدان عیني حادثه قانع ش��دم. بازخورد هايي كه از 

خوانندگان كتاب گرفتم نیز داّل بر اين ماجراست. 
خانواده شهدا، واكنش مثبت داشتند. از اينكه شخصي به 
دنبال شنیدن حرف ها و درددل هايشان بود، ممنون بودند 
و خوشحال شدند. موضوع كتاب »خیابان 2۰4« عامه پسند 
نیست. حجم غم زياد اين كتاب، از تحمل افراد عادي خارج 
است. كتاب »خیابان 2۰4« در سلیقه همه افراد نمي گنجد، 
البته خیلي ها هم با وج��ود غمبار بودن كت��اب، خواندن 
اين كتاب را بر خود واجب كردند، زيرا رس��یدن به جواب 

سؤال هايشان برايشان مهم بود. 
وي در پاسخ به اينكه آيا توانستید به سؤاالت مخاطبانتان در 
زمینه فاجعه منا پاسخ بدهید؟ مي گويد: من هنگام نوشتن، 
به مخاطبان فكر نكردم. به خودم فكر كردم. در واقع بعضي 
جنبه هاي ديگر هنوز مبهم است. براي روشن شدن نقاط 
مبهم نیاز به مصاحبه با مسئوالن سعودي بود كه متأسفانه 

آنان هم جوابي ندادند. 
»خیاب��ان 2۰4« را انتش��ارات س��وره مهر در دس��ترس 
عالقه من��دان ق��رار داده اس��ت. در بخش��ي از اين كتاب 
آمده اس��ت: »آخرش هم نفهمیدم كه چرا پلیس راه را به 
طرف جمرات بسته بود و اجازه نمي داد برويم. از همان جا 
سرباز هاي كم سن و سالشان را مي ديدم كه وسط خیابان 
ايس��تاده بودند. ش��ايد براي اين بود كه مي خواس��تند از 
ازدحام به وج��ود آمده در جمرات كم كنند. جلوتر، س��ر 
يك چهارراه ماش��ین پلیس خیابان را بس��ته بود و كمي 
آن طرف تر يك ماش��ین آتش نش��اني بزرگ. ازدحام كه 
بیشتر شد، ماشین آتش نش��اني را روشن كردند كه روي 
جمعیت آب بپاش��ند. نمي دانم چرا راننده آژير ماشین را 
به صدا درآورد. مردم از ترسش��ان مي خواستند از ماشین 
دور ش��وند و اين يك موج ديگري ساخت. بعداً گفتند آن 
سال نیرو هاي خبره عربستان دستشان به جنگ بند بوده و 
مجبور شده اند بچه هاي دبیرستاني شان را براي انتظامات 
حج به كار بگیرند. پلیس جا افتاده و درس��ت و حس��ابي 
نمي ديدي. رفتارهايش��ان هم همان قدر خ��ام بود، مثاًل 
همان طوركه ايستاده بودند و راه جمعیت را بسته بودند، 
يكي ش��ان با موبايلش بازي مي كرد. برايش مهم نبود كه 
جمعیت دارد جلوي چشمش از تشنگي تلف مي شود. يك 
نفرش��ان هم مدام توي بلندگو مي گفت: برگرديد. از كجا 
بايد برمي گش��تیم؟ راهي براي برگش��تن نبود. از انتهاي 

خیابان هم مدام جمعیت به داخل تزريق مي شد.«

    تلویزیون

نگاهي به داستان »نگهبان كوچك«
صميمي و خاطره انگيز 

»نگهبان كوچك« يكي ديگ��ر از مجموعه كتاب هاي قصه هاي ش��هر 
جنگي براي نوجوانان است كه به قلم محسن مطلق نگاشته شده و اين 
بار به حوادث آخرين روزهاي جنگ در شهر سرپل ذهاب در غرب كشور 
پرداخته است. داستان كتاب در مورد پسر 13ساله اي است كه »مسیح« 
نام دارد. او زمان شروع جنگ و اولین حمله عراق به شهرشان فقط پنج 
سال داشته است. پدر و مادر مس��یح در همان روزهاي اول جنگ توي 
بمباران شهید مي شوند و سرپرستي مسیح را مادربزرگش بي بي به عهده 
مي گیرد كه در روستايي در اطراف سرپل ذهاب زندگي مي كنند. مسیح 
كه حاال 13سالش شده با مراقبت از گوسفندهاي مردم روستا خرج خود 
و بي بي را تأمین مي كند. دقیقاً روزهاي آخر جنگ است و صحبت هايي 
از قطعنامه و آتش بس در رس��انه ها مطرح ش��ده ك��ه عراقي ها در يك 
غافلگیري ناجوانمردانه، تانك هايشان را به طرف شهر مرزي سرپل ذهاب 
مي فرستند. مسیح كه در باالي كوه ها مشغول چوپاني است نگاهش به 
يك سرباز زخمي ايراني مي خورد. س��رباز به او مي گويد كه تانك هاي 
عراقي با همكاري بعضي از مردمان مزدور منطقه دارند به سرپل نزديك 
مي شوند. مسیح با عجله خودش را به پاس��گاه مرزي مي رساند و آنها را 
از عملیات جديد عراقي ها مطلع مي كند. بعد برمي گردد و در حالي كه 
اسلحه سرباز را در دست دارد، س��رباز را به خانه خودشان در ده مي برد. 
طولي نمي كشد كه نیرو هاي هوايي و زمیني س��پاه و ارتش به منطقه 
مي رسند و با محاصره عراقي ها، آنها را مجبور به عقب نشیني مي كنند... 
نويسنده كتاب با نثري روان و نوجوانانه از همان شروع داستان، مخاطب 
را با خود همراه مي كند و به مخاطب مي گويد كه با يك داستان صمیمي 
و نوستالژيك روبه رو است: »هر وقت مس��یح وارد خانه مي شد اول به 
گل هاي باغچه آب مي داد. درحیاط خانه، به ياد پدرومادرش دو بوته گل 

سرخ كاشته بود كه حاال حسابي قد كشیده بودند...)صفحه۷(.
عالوه بر توضیح و پرداخت ماجراهاي قصه، نويس��نده اطالعاتي هم 
از تاريخ و جغرافیاي شهر مرزي س��رپل ذهاب به مخاطب مي دهد: 
»اينجا روي رودخانه الوند پلي ب��وده براي رفت وآمد مردم. به همین 
خاطر نام شهر را سر پل ذهاب گذاشته اند. بي بي مي گفت نام شهردر 

خیلي سال هاي پیش »حلوان« بوده)صفحه9(.
داستان »نگهبان كوچك« با زاويه ديد داناي كل و سوم شخص روايت 
مي شود، يعني نويس��نده فقط راوي است و شخصیت نیست اما گاهي 
داستان شكل اول ش��خص به خود مي گیرد و انگار نويسنده خودش را 
جاي مسیح مي گذارد و در داستان دخالت مستقیم مي كند. مثل همین 
سطر باال كه نويسنده انگار دارد به جاي مس��یح حرف مي زند:»بي بي 
 مي گفت نام شهر در خیلي سال هاي پیش...« در حالي كه درستش اين 
بود كه راوي مي نوشت: »بي بي برايش گفته بود كه نام شهر در خیلي سال 
پیش...« يا مثاًل وقتي دارد از شیطنت چهار بزغاله مي گويد: »به اندازه 
كل گله، برايش دردسر درست مي كردند، به خصوص آن كه سفید بود و 
روي بدنش خال هاي قهوه اي داشت... اگر لحظه اي ازش غافل مي شدي! 
معلوم نبود سر از كجا دربیاورد...«در اينجا چون راوي سوم شخص است، 
بايد مي نوشت: » اگر لحظه اي، مسیح ازش غافل مي شد...«)صفحه 5( يا 
در جايي ديگر راوي سوم شخص وقتي مي گويد: »همین ديشب بي بي 
قبل از خواب براي مسیح افسانه اي قديمي از فرهاد كوه كن تعريف كرد...
)صفحه 1۰( كه اين همین ديشب را هم زماني به كار مي برند كه راوي 
خود مسیح باشد. اين كتاب توسط انتشارات شاهد با همكاري نشر سوره 
مهر منتشر شده و به زيبايي لحظه هاي جنگ و ارتباط صمیمي بي بي و 

نوه اش را براي مخاطب تشريح كرده است.  

رامين جهان پور     نقد  کتاب

  فرزين ماندگار
درب�اره سرمايه س�االري در فرهنگ و هنر 
پيش از اي�ن بارها س�خن گفته اي�م و بايد 
مواض�ع فري�دون جيران�ي عضو ش�وراي 
پروان�ه س�اخت را در اي�ن ب�اره اعتراف�ي 
صادقانه به مس�ئله اي دانست كه هيچ يك 
از مديران سينمايي جسارت و جرئت بيان 
آن را نداش�تند ام�ا واقعيت هم�ان چيزي 
اس�ت كه جيران�ي بر زب�ان آورده اس�ت. 
وقتي مي گويیم فرهنگ در كش��ورمان تن به 
مناسبات سرمايه س��االرانه داده و دولت تمام 
تالشش را كرده تا بدون شعار اما در عمل همین 
ش��رايط حاكم باش��د، معنايش اين مي شود 
كه عضو ش��وراي پروانه س��اخت سینمايي به 
صراحت مي گويد: »اين منطق س��رمايه داري 
است كه ما به يك اينفلوئنس��ر اينستاگرامي 
پروانه كارگرداني بدهیم«، جیراني البته بیراه 
نمي گويد. مناس��بات فرهنگي در ايران خیلي 
وقت اس��ت كه خودش را به دس��ت س��رمايه 
سپرده است، البته بايد اذعان كنیم آنقدر كه در 
ايران مناسبات سرمايه ساالرانه اقتضائات خود 
را بر س��ینما تحمیل كرده در سرمايه دار ترين 

كشورهاي غربي نتوانسته خود را سوار كند. 
   وقتي دس�ت پنهان ب�ازار فرهنگ را 

مي چرخاند!
آدام اسمیت در اقتصاد سرمايه داري يا همان 
اقتصاد بازار آزاد يك نام بزرگ است. كسي كه 
مدعي شده در اقتصاد يك دست پنهان وجود 
دارد كه آن را سامان مي دهد. اين نظريه البته 
در خود كشورهاي سرمايه داري سال هاست با 
چالش جدي روبه رو بوده و دولت ها دهه هاست 
متوجه ش��ده اند بايد در برخي شئون دخالت 
كنند و نمي توانند همه چیز را به دست پنهان 
بس��پارند اما در ايران غرب گراها هنوز س��ر از 
الك نظريه هايي كه در غرب رو به اضمحالل 
رفته درنیاورده اند و همین عقب ماندگي هاي 
تئوريك كه به همه جا س��رايت كرده س��بب 
ش��ده تا فرهن��گ و هنر نیز دس��تخوش افت 

كیفي شود. 
ب��ا روي كار آم��دن دولت حس��ن روحاني در 
معاونت هنري وزارت ارشاد، مردي سكان امور 
را به دست گرفت كه اصلي ترين شعارش اقتصاد 

هنر بود؛ شعاري كه در وهله اول دلربا و فريبنده 
به نظر مي رسد، به ويژه اينكه هنرمندان معموالً 
با مشكالت مالي دس��ت و پنجه نرم مي كنند 
و چرخه اقتص��ادي در هن��ر مي تواند عبارتي 
جذاب باشد. علي مرادخاني مردي ريشه دار در 
میان مديران فرهنگي جمهوري اس��المي بود 
و از دهه6۰ در وزارت ارش��اد فعال بود. خوبي 
مرادخاني اين بود كه بدون تعارف و بسیار علني 
فرهنگ و هنر را به س��مت تجاري شدن پیش 
برد تا جايي كه مهم ترين س��الن هنري كشور 
يعني تاالر وح��دت را مدتي به يك ش��ركت 
خودرو سازي اجاره داده بود، كمي اين سوتر در 
سازمان سینمايي شعارها تا اين اندازه پررنگ 
نبود اما رويه ها و رويكرده��ا دقیقاً هماني بود 
كه در معاونت هن��ري جريان داش��ت. وقتي 
انتظامي م��رد كم حرف و سیاس��تمدار دولت 
غرب گراي روحاني از معاون��ت مطبوعاتي به 
سازمان س��ینمايي كوچ كرد، گويي همه چیز 
براي غلبه سرمايه داري بر سینما مهیا شده بود. 
سینماي ايران در اين دوران با سرعتي تصاعدي 
به سمت ابتذال حركت كرد تا كار سینما مانند 

اواخر دهه5۰ تقريباً يكسره شود. 
   مناسبات بازار حرف اول را مي زند 

حاال فريدون جیراني پس از جنجال هايي كه 
اعطاي مجوز كارگرداني به يك اينفلوئنسر به 
پا كرد، تعارف را كنار گذاش��ته و به صراحت از 
پادشاهي سرمايه بر سینما سخن گفته است. 

جیراني در پاسخ به اين سؤال مهر كه چرا بايد 
براي يك چهره اينستاگرامي پروانه كارگرداني 
صادر شود، مي گويد: »عده اي معترض هستند 
كه اگر اين فرد توانس��ته مجوز بگیرد، ما چرا 
پش��ت در مانده اي��م. واقعیت اما اين اس��ت از 
زماني كه من در اين شورا هستم، هیچ دستیار 

كارگرداني پشت سد صدور مجوز كارگرداني 
نمانده است. تالش ما در شورا و تالش شخص 
آقاي طباطبايي نژاد اين بوده است كه جوان ها 
مشكلي براي ورود به عرصه كارگرداني نداشته 
باش��ند اما اينكه اين فرد خاص مي تواند وارد 
شود و فرد ديگري نمي تواند، اين ديگر مربوط 

به مناسبات بازار است.« 
وي در توضیح اين نكته عنوان مي كند: »وقتي 
ما در مناسبات بازار، بخش خصوصي را حاكم 
مي كنیم، يكي از تبعاتش همین اس��ت. شما 
نمي توانید بخش خصوصي را مجبور كنید كه با 
جیراني نوعي كار كند. بخش خصوصي خودش 
كارگردان و سرمايه گذارش را پیدا مي كند. من 
نمي توانم بخش خصوصي را مجبور كنم برود 
سراغ فالن دستیار كارگرداني كه براي ورود به 

اين عرصه محق تر است.«
   ش�وراي پروانه س�اخت باي�د تعطيل 

شود!
جالب اس��ت كه عضو ش��وراي پروانه ساخت 
سازمان س��ینمايي به صراحت مي گويد كه از 
اساس اعتقادي به فلس��فه وجودي اين شورا 
ندارد و معلوم نیس��ت وقتي وي به اين ش��ورا 
اعتقاد ندارد چرا س��ازمان س��ینمايي زير بار 

عضويت او رفته است. 
جیراني مي گويد: »از نظر شخص بنده، شوراي 
پروانه ساخت از اس��اس اشتباه اس��ت و بايد 
تعطیل شود. اين شورا در خودش، تناقض دارد. 
فیلمسازان جواني در اين شورا منتظر دريافت 
پروانه س��اخت هس��تند و اين واقعیت است. 
شوراي پروانه س��اخت درون خودش تناقض 
دارد و همیش��ه هم مخالف آن ب��وده ام، اما به 
قانون احترام مي گذارم و به سهم خودم تالش 
مي كنم در اين شورا كه حضور دارم، كاري كنم 
كه جوانان كمتر با مشكل مجوز مواجه شوند.«

ب��ه گفت��ه جیراني اگ��ر م��ا طال��ب آزادي و 
دموكراس��ي هس��تیم، باي��د بدانی��م كه در 
دموكراس��ي كس��ي نمي گوي��د ك��ه »فالني 
قب��اًل در زندگي اش چ��ه كار كرده اس��ت؟«! 
نمي ش��ود در اقتصاد نگاه مان س��رمايه داري 
باش��د و در فرهنگ بخواهیم نگاه چپ داشته 
باشیم! مناس��بات س��رمايه داري با خودش، 
تهیه كننده، كارگردان و سرمايه گذار مي آورد. 
نمي ش��ود انتظار ديگري از آن داش��ت يا بايد 
به س��ال هاي دهه 6۰ بازگرديم كه اقتصاد در 
اختیار دولت بود و همه چیز كنترل مي شد. در 
آن فضا مي ش��د من نوعي بگويم تو فیلم بساز 
و ديگري فیلم نس��ازد اما وقتي وارد مناسبات 
سرمايه داري شديم، ديگر اين مناسبات بازار 
آزاد اس��ت كه همه چیز را هداي��ت مي كند. 
مناس��بات بازار آزاد با خ��ودش نمي گويد كه 
فريدون جیراني پش��ت خط مانده  است به او 
كار بدهیم، بلكه به  دنبال كس��ي مي گردد كه 
يا سرمايه داشته باشد يا بتواند اثري بسازد كه 
در بازار فروش تضمین شده داشته باشد. اينها 
تناقض هايي است كه ما با آنها زندگي مي كنیم. 
واقعاً هم نمي دانم با اين تناقض ها چه مي توان 

كرد اما واقعي است و وجود دارد.

اعتراف صادقانه عضو شوراي پروانه ساخت سينمايي 

بازار و سرمايه سينما را مي گرداند نه مديران!
در سينماي ايران اصالت با سرمايه است، اين حرفي است كه تلويحاً يكي از اصلي ترين اعضاي شوراي 

پروانه ساخت سينمايي بر زبان آورده است و اگر سخن دقيقي باشد، ريشه تنزل كيفي و محتوايي آثار اين 
سال هاي سينماي ايران تا حدودي مشخص مي شود

جالب است كه عضو شوراي 
پروان��ه س��اخت س��ازمان 
سينمايي به صراحت مي گويد 
ك��ه از اس��اس اعتق��ادي به 
فلسفه وجودي اين شورا ندارد

همزمان با عيد قربان صورت گرفت

 »سلمان فارسي« با آغاز مجدد فيلمبرداري 
به بيزانس مي رود

فيلمبرداري سريال »سلمان فارسي« از ديروز و همزمان با عيد سعيد قربان در 
شاهرود از سر گرفته شد. 

به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي س��ريال »س��لمان فارسي«، از جمعه دهم 
مردادماه همزمان با عید سعید قربان، فیلمبرداري سريال »سلمان فارسي« با رعايت 
تمام پروتكل هاي بهداشتي ستاد ملي مبارزه با كرونا در اطراف شاهرود از سر گرفته شد. 
در اين بخش، ورود كاروان حامل سلمان جوان به محدوده امپراتوري بیزانس به تصوير 
كشیده خواهد شد و بازيگراني مانند فرهاد اصالني، محمدرضا هدايتي و علي دهكردي 
جلوي دوربین خواهند رفت. فیلمبرداري سريال »سلمان فارسي« به كارگرداني داوود 
میرباقري و تهیه كنندگي حسین طاهري كه زمستان سال گذشته در كرمان و قشم آغاز 
شده بود، به دلیل شیوع ويروس كرونا در سال جاري متوقف شد. با لغو سفرهاي تركیه 
و ارمنستان و جايگزيني لوكیش��ن هاي داخلي مانند شاهرود و شهرك هاي سینمايي 
غزالي و نور، نهايتاً لوكیشن اطراف شهرستان شاهرود به منظور ادامه فیلمبرداري سريال 

»سلمان فارسي« در سال 99 انتخاب و مراحل پیش تولید انجام شد. 
افزوده شدن بخش محافظت هاي بهداشتي و لزوم رعايت دقیق پروتكل هاي مصوب، 

پیش تولید را مفصل تر كرد. 
بنا به اعالم روابط عمومي سريال »سلمان فارسي« با وجود تغییرات اجتناب ناپذير 

ايجاد شده، ساخت اين اثر فاخر ملي، طبق زمانبندي پیش خواهد رفت. 
سريال »سلمان فارسي« به نويسندگي و كارگرداني داوود میرباقري و تهیه كنندگي 

حسین طاهري به زندگي سلمان، يار ايراني پیامبر اسالم)ص( مي پردازد. 


