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 داريوش ارجمند: اينها علماي ما را مي كشند
چون با علم  ستيز دارند 

 احمد نجفي: ما چند سال ديگر بايد بنشينيم اينها بيايند در وسط خيابان هاي ما 
و دانشمندان ما را ترور كنند؟

احمد نجفي و داريوش ارجمند دو بازيگر پيشكسوت سينما 
و تلويزيون نسبت به ترور ناجوانمردانه دانشمند هسته اي 
كشورمان شهيد محسن فخري زاده واكنش نشان دادند. 
احمد نجفي در برنامه »پش��ت صحنه راديو تهران« در مورد 
شهید فخري زاده گفت: ما چند سال ديگر بايد بنشینیم اينها 
بیايند در وس��ط خیابان هاي ما و دانشمندان ما را ترور كنند؟ 
آقايان لطفاً به امید بايدن هم ننشینید، چون كاري براي شما 
نخواهد كرد. من حرف سیاسي مي زنم چون دلم مي سوزد. يك 
آدم دانشمند شهید شده، به عمد هم كردند و اتفاقي هم نبوده 
است. صدها میلیارد خرج ش��ده تا يكي مثل اين دانشمند به  
وجود بیايد. بازيگر فیلم »گروهبان« در ادامه عنوان كرد: آقايان 
بس كنید و به امید بايدن هم ننشینید. ما جواب مي خواهیم، به 
عنوان آدمي كه در سینما فرصت پیدا كرد حرف بزنم مي گويم، 
بايد جواب بدهید، وگرنه اين  آش همان آش همیشگي است. 
تكلیف ما بايد روشن شود، اينكه نمي شود هر كسي از آن ور دنیا 
بیايد براي خودش يك كاري بكند و باليش بر سر مردم كشور 
ما بیايد. مردم مواظب باشید، خیانت ها دارد آشكار مي شود. اين 
اتحاديه اروپا كثیف ترين رفتار را با ما داشته و فكر مي كنم نتیجه 

»با اينها مي شود كنار آمد« را داريم مي بینیم. 
   ارجمند: منتظر بايدن نباشيد 

از س��ويي ديگر داريوش ارجمند نیز به ترور شهید فخري زاده 
واكنش نشان داد و در پاسخ به اين سؤال كه نمي ترسید به خاطر 
عقايدتان شما را كمرنگ كنند، گفت: اگر به خاطر عقايدم مرا 
كمرنگ كنند، به جهنم. من به خاطر عقايدم زندگي مي كنم، 
مگر وقتي پرويز پرستويي زير آن بیانیه را امضا كرد رنگش پريد؟ 
اصاًل پررنگ ها كي هستند؟ مگر كساني كه پررنگ هستند چه 

شدند؟ بعد از شهادت سردار سلیماني به منزل ايشان رفتم، مگر 
مي شود نسبت به چنین شخصیت هايي بي تفاوت بود؟!

ارجمند در ادام��ه عنوان كرد: غل��ط كرد هر كس گفت ش��هداي 
هسته اي به دنبال آدم كشتن بودند، كسي كه اين حرف را مي زند، 
نوكران همان كساني هستند كه سردارمان را ترور كردند. به جهنم 
كه كمرنگم كنند، مگر كساني كه پررنگ هستند چه شدند؟ بعضي 
منتظرند ببینند بايدن بهتر است يا ترامپ، گور پدر همه شان، سگ 
زرد برادر شغال است. اين بازيگر پیشكسوت با بیان اينكه من افتخار 
مي كنم به امثال محسن فخري زاده و به ويژه اينكه اينها دانشمندند، 
گفت: اينها علماي ما را مي كش��ند و از ابتداي انقالب همین كار را 
كرده اند، اين ستیز با علم از سوي دش��منان ايران معني دارد. اينها 
نادان هستند كه فكر مي كنند علم و دانش ترور شدني است. آنها كه 
به زعم شما پررنگ هستند، دنبال دوزار پول هستند كه از دستشان 
نگیرند. مگر مي شود يك هنرمند اصیل نسبت به يك چنین تروري 
بتواند سكوت بكند. اين دانشمند ما به چه كسي صدمه زده است؟ 
كسي كه تمام عمرش سرش در كتاب و تحقیق و كسب دانش بوده 
است. اينها مي ترسند، از علم و دانش مي ترسند. مي دانند كه فردوسي 

ايراني قرن ها پیش اينطور سروده كه توانا بود هر كه دانا بود.

يك كارگردان تئاتر از اجراي آفالين نمايش »برونسي« 
در جش�نواره تئاتر »مقاومت« خبر داد و درباره ديگر 
ويژگي هاي اي�ن اثر نمايش�ي توضيحاتي بي�ان كرد. 
مرتضي شاه كرم نويسنده و كارگردان نمايش »برونسي« 
درباره اجراي اين اثر نمايشي در جشنواره تئاتر »مقاومت« 
گفت: اين اثر نمايشي كه سال گذش��ته در مجموعه آثار 

»قلم روشن« كه شامل هشت نمايشنامه از زندگي هشت 
شهید دفاع مقدس بود، منتشر ش��د، در بخش صحنه اي 
جش��نواره تئاتر »مقاومت« حض��ور دارد و از آنجا كه اين 
دوره از جشنواره به دلیل بحران كرونا به صورت فیزيكي 
برگزار نمي شود، قرار است اجراي آفالين براي مخاطبان 

داشته باشد. 

شهيد برونسي در تئاتر »مقاومت« جان مي گيرد

   تلویزیون

فعاالن سينماي مستند بيانيه دادند 
 راه علمی شهید فخری زاده را

به دنیا می شناسانیم
جمعي از مستندسازان و فعاالن سينماي مستند با انتشار 
متني ترور دانشمند هسته اي كشور شهيد دكتر محسن 

فخري زاده را محكوم كردند. 
به گزارش »جوان« در متن بیانیه مستندسازان با عنوان »جمعه 

غم انگیز و غروب ستاره سپهر دانش« آمده است: »به نام خدا
دلتنگي عصر جمعه، هفتم آذر ماه با غم سنگین از دست دادن 
دانشمندي وارسته توأمان شد. دست پلید ترور يك دانشمند 
هسته اي كشور را به شهادت رساند و جهان را از نعمت وجود 
محسن فخري زاده، اين مرد گمنام ولي سربلند محروم كرد. 

اينك ما، جمعي از مستندس��ازان و اهالي س��ینماي مستند 
آماده اي��م در محكومیت ترور اي��ن مرد ب��زرگ، راه علمي و 

تالش هاي او براي صلح را به دنیا بشناسانیم.«

   مستند

اميررضا دالوري بازيگر فيلم در حال ساخت »تك تيرانداز«:

فيلم قهرمان محور مخاطب دارد
بازيگ�ر س�ينما، تئات�ر و تلويزي�ون ك�ه اي�ن روزه�ا 
مش�غول ب�ازي در فيل�م س�ينمايي »تك تيران�داز« 
اس�ت به ارائ�ه توضيحات�ي درباره اي�ن فيل�م پرداخت. 
امیررضا دالوري بازيگر س��ینما، تئاتر و تلويزيون كه اين روزها 
مشغول بازي در فیلم سینمايي »تك تیرانداز« به كارگرداني علي 
غفاري است، در رابطه با اين فیلم سینمايي به مهر گفت: موضوع 
و سوژه اين فیلم بسیار نو و بديع اس��ت و تا جايي كه به خاطر 
دارم فیلمي با موضوع يك شخصیت تك تیرانداز میان آثار دفاع 

مقدسي ما وجود نداشته و اين ويژگي مهم اين فیلم است. 
بازيگر فیلم »تك تیرانداز« با اشاره به مشكالت تولید فیلم هاي 
ژانر دفاع مقدس عنوان كرد: ساخت اين گونه از فیلم در سینما 
با مشكالتي روبه رو است، البته مسائل مالي نیز يكي از مهم ترين 
داليل اين موضوع به شمار مي رود، زيرا به نظرم ساخت فیلم در 

اين ژانر هزينه بیشتري را به تیم تولید تحمیل خواهد كرد. 
بازيگر فیل��م »تك تیرانداز« مط��رح كرد: زاوي��ه جديد فیلم 
»تك تیرانداز« و نوع نگاه آن ب��ه دفاع مقدس از داليلي بود كه 
باعث شد براي حضور در اين فیلم اشتیاق داشته باشم، زيرا تا 
جايي كه به خاطر دارم فیلمي با اين سوژه و براي پرداختن به 
موضوع تك تیراندازي تاكنون ساخته نشده است و جدا از اينها با 
توجه به گروه تولید، كارگردان و فیلمنامه اين كار را از بین ديگر 

فیلم های دفاع مقدسي كه پیشنهاد شده بود، انتخاب كردم. 
دالوري با اش��اره به موضوع قهرمان مدارانه فیلم »تك تیرانداز« 
تصريح ك��رد: اصوالً فیلمي ك��ه قهرم��ان دارد مخاطب بهتري 
دارد و بیننده بیشتر با آن همراهي مي كند و ما هم عالقه منديم 

فیلم مان داستان و قهرمان داشته باشد و به  خوبي پیش رود. در 
ژانر فیلم هاي دفاع مقدسي موضوع قهرمان پروري به دلیل عدم 
ديد واقع گرايانه توس��ط برخي تماش��اگران امكان اذيت شدن 
مخاطب را دارد ولي ما در فیلم »تك تیرانداز« هم قهرمان داريم و 
هم واقع گرايانه و بدون اغراق به آن نگاه كرده ايم تا اين مشكل را 
به وجود نیاورد و ما هم تمام تالشمان را كرده ايم فیلم واقع گرايانه 
باشد و تماشاگر بیشتر از اين اثر لذت ببرد، زيرا ما بیشتر فعالیت 
هنري را براي مخاطبان عام جامعه انجام مي دهیم. زمان بررسي 
فیلمنامه ويژگي هاي مثبت زيادي را در آن ديدم و بايد گفت كه 
امروز و در زمان فیلمبرداري، فیلم در حال ساخت تمامي نقاط 
قوت فیلمنامه را حفظ كرده و فكر مي كنم نتیجه خیلي خوبي را 
شاهد باش��یم و به نظر فارغ از حضور و عدم حضور در جشنواره، 
فیلم معقول و خوبي را خواهیم ديد. فیلم سینمايي »تك تیرانداز« 
به كارگرداني علي غفاري محصول انجمن سینماي انقالب و دفاع 

مقدس بنیاد فرهنگي روايت فتح است.

كارگ�ردان باس�ابقه انيميش�ن كش�ورمان ب�ا تأكي�د 
ب�ر اينك�ه انيميش�ن هي�چ گاه در س�ينماي اي�ران 
در اولوي�ت نب�وده اس�ت، از ن�گاه ب�ه تولي�دات اي�ن 
ح�وزه ب�ه  عن�وان ي�ك كاالي لوك�س انتق�اد ك�رد. 
بهرام عظیمي كارگردان انیمیش��ن درباره تولید انیمیش��ن در 
ايران به مهر گفت: مس��ئله مهمي كه در حوزه انیمیشن وجود 
دارد، اين است كه اين هنر، هیچ گاه در سینما و تلويزيون ايران 
اولويت نبوده است، سال هاي سال تلويزيون ايران از انیمیشن هاي 
خارجي استفاده مي كرده اس��ت كه مخاطب از ديدن آن لذت 
مي ب��رد، البته در كن��ار نمايش انیمیش��ن هاي خارجي گاهي 
انیمیش��ن هاي ايراني نیز از تلويزيون پخش مي ش��د كه اگر از 
استاندارد الزم برخوردار بود، مي توانست مورد استقبال مخاطب 
قرار گیرد. وي درباره مورد توجه قرار گرفتن ساخت انیمیشن هاي 
بلند در سینماي ايران طي يك دهه گذشته بیان كرد: در سینماي 

ايران هیچ گاه جاي خالي انیمیشن احساس نمي شود. 

عظیمي در جواب اينكه بیش��تر بخش دولت��ي يا بخش خصوصي 
روي انیمیشن هاي بلند س��رمايه گذاري مي كنند، گفت: دو تیپ 
سرمايه گذار در حوزه انیمیش��ن وجود دارد كه شامل سرمايه گذار 
بخش خصوصي و س��رمايه گذار دولتي است. س��رمايه گذار بخش 
خصوصي كه نمي تواند صبر كند بعد از چند سال اگر شرايط خوب 
پیش رود، بازگش��ت سرمايه داشته باش��د، به همین دلیل ترجیح 
مي دهد به سمت تولید فیلم سینمايي برود كه در بیشترين زمان 
ممكن تنها سه ماه تولید آن طول مي كشد و بالفاصله شرايط براي 
اكران آن فراهم مي ش��ود كه اين خود به معناي بازگشت سرمايه 
براي بخش خصوصي است. وي ادامه داد: سرمايه گذار دولتي نیز كه 
داستان ديگري دارد، از نظر سرمايه گذار دولتي زمان دو تا پنج سال 
براي تولید بسیار زياد است و مدير دولتي ترجیح مي دهد بهره برداري 
از پروژه اي كه روي آن س��رمايه گذاري كرده است، در همان دوران 
مديريت خود باشد، در غیر اين صورت چنین پروژه هايي نمي تواند 
بازدهي درستي براي مدير مورد نظر داشته باشد. كارگردان مجموعه 
انیمیشن هاي »سیا س��اكتي« بیان كرد: همین مسئله سبب شده 
است انیمیشن از هر دو نوع سرمايه گذار بخش خصوصي و دولتي 
لطمه بخورد، البته اين را بايد بگويم كه سرمايه گذاراني نیز هستند كه 
دغدغه فرهنگي و هنري دارند و با تمام مشكالتي كه وجود دارد، باز 
هم روي تولید انیمیشن سینمايي سرمايه گذاري مي كنند كه البته 
تعداد اين افراد بسیار اندك است. تأكید مي كنم، هستند مديراني كه 
فارغ از دوره مديريت خود به اين فكر مي كنند كه بچه هاي سرزمین 
ما نیازمند انیمیشن هاي ايراني هستند تا بتوان روي آنها از طريق 

سینماي انیمیشن تأثیرگذاري فرهنگي داشت. 

روايت بهرام عظيمي از نگاه به انيميشن به عنوان »كاالي لوكس« 

انيميشن هيچ گاه در سينماي ايران جايگاهي نداشته است

 خفقان در اينستاگرام
با حذف پست های مربوط به دانشمند شهید 

اينستاگرام براي چندمين بار احساسات ضدتروريستي مردم ايران را سانسور كرد

رامين جهانپور   نقد کتاب

     سينما

   واکنش

 نگاهي به مجموعه داستان
»پياده ها و سواره ها«

هواي آنها را داشته باشیم
مجموع��ه داس��تان »پیاده ها و 
س��واره ها« نوش��ته محمدرض��ا 
دامرودي كه توسط انتشارات امیر 
كبیر در 288صفحه منتشر شده 
ش��امل 15داس��تان كوتاه است. 
مالقات، تجلی��ل، آرزوي غريب، 
مبتال و چهارشنبه س��وري... نام 
برخي از داس��تان هاي اين كتاب 
است. موضوع اصلي همه داس��تان هاي»پیاده ها و سواره ها« در 
مورد مشكالت اجتماعي جانبازان جنگ است. نويسنده اين كتاب 
كه خود يك جانباز است پس از گذشت چند دهه از پايان جنگ 
سراغ اتفاق هايي رفته كه در جامعه امروزمان، جانبازان و خصوصاً 
جانبازهايي كه درصد بااليي از جسمشان جراحت برداشته و روي 
ويلچر هستند با آن دست به گريبانند. نويسنده با تیزبیني خاصي 
به مشكالت و دغدغه هايي كه جانبازان قطع نخاعي، در زندگي 
روزمره با آن سروكار دارند پرداخته مثل سختي هاي حمام كردن، 
رانندگي، حضور در مهماني ها و مراس��م ها، رفتن به محل كار و 
ادارات شلوغ آپارتماني. نگاه نويسنده در نگارش دردهايي كه خود 
تجربه كرده و اشاره به وقايعي كه براي عموم مردم شايد معمولي 
باشد بسیار ستودني اس��ت. نويس��نده با يك نگاه هنرمندانه و 
منتقدانه، به تشريح وقايعي پرداخته كه خیلي ها عادي از كنار آن 
مي گذرند. تاكن��ون از زندگ��ي جانبازان جنگ داس��تان هاي 
بي شماري خوانده ايم اما كمتر ديده شده كه يك نويسنده بیايد و 
داستان هايي را با پیرنگي مشترك در يك كتاب مستقل بگنجاند 
و به زندگي امروز اين عزيزان بپردازد و اين خود باعث تمايز كتاب 

از ساير كتاب هاي جنگ مي شود. 
اما با همه اين حرف ها كتاب از مش��كل بزرگي ك��ه رنج مي برد، 
ويراستاري آن است. بعضي از انتش��اراتي ها متأسفانه حاال به هر 
دلیل كه ش��ده مقوله مهم ويرايش را ج��دي نمي گیرند. وظیفه 
ويراستار يك انتشاراتي اين است كه قبل از چاپ كتاب آن مواردي 
كه از چشم نويس��نده دور مانده را اصالح كند. حاال چه در زمینه 
نگارش و چ��ه در حروفچیني. در اين كتاب متأس��فانه اين اتفاق 
نیفتاده و ما در برخي از داس��تان هاي كتاب اشكاالت فاحشي در 
متن و پرداخت آن مي بینیم كه با كمي دقت و بدون اينكه لطمه اي 
به پرداخت داس��تان بزند، قابل رفع بودند. از اينها گذش��ته ما در 
مواردي هم با مشكالت فني و ادبي در داستان مواجهیم، مثاًل در 
يكي از داس��تان هاي اين كتاب ما با داستاني روبه رو هستیم كه از 
زبان سوم شخص روايت شده است. همانطور كه مي دانیم در يك 
داستان داناي كل، نويسنده بايد با بي طرفي داستان را براي مخاطب 
روايت كند. در اين گونه داستان ها نويسنده نبايد از شخصیت هاي 
داستان حاال چه مثبت و چه منفي جانبداري كند يا از زبان خودش 
در مورد آنها نظري بدهد، چون اين نوع پرداخت اشتباه است. در 
اين داستان اينگونه مي خوانیم: »يحیي احساس مي كرد با تويوتاي 
خرگوشي عهد بوقش مي تواند از گزند باد خودروهاي آخرين مدل 
اتوبان تهران-كرج در امان بماند و فاصله اش را با از ما بهترون كمتر 
كند...«. در اينجا استفاده از كلمه از ما بهترون اگر از طرف يكي از 
كاراكترهاي داستان مثل خود يحیي يا از طرف راوي اول شخص 
بیان مي شد، اشكالي نداشت اما راوي داناي كل نمي تواند كلمه از 
ما بهترون را براي مثاًل سرمايه دارهاي بي درد به كار ببرد، چون اگر 
اين كار را بكند، مستقیم در نتیجه داستان دخالت كرده است. با 
همه اين تفاصیل داستان سواره ها و پیاده ها اشاره مستقیمي دارد 
به جانبازان ويلچرنشیني كه روزگاري همچون كوه استوار پشت 
اين مردم و وطنشان ايستاده بودند و دين بزرگي به گردن ما دارند 
و حاال نوبت ماست كه در اجتماعي كه زندگي مي كنیم، كمي به 
فكر آنها باشیم و در برخوردهايمان به آنها احترام بگذاريم و به قول 

معروف هواي آنها را داشته باشیم. 

   محمدصادق عابديني
ت�رور ش�هيد دانش�مند هس�ته اي اي�ران، 
بازت�اب فراوانی در فضاي رس�انه اي داش�ته 
اس�ت. بخش�ي از اين بازتاب ب�ه محكوميت 
گس�ترده اقدام ش�بكه اجتماعي امريكايي 
اينس�تاگرام در ح�ذف پس�ت هاي مرتبط با 
ش�هيد فخري زاده مربوط اس�ت. جا ماندن و 
انفع�ال وزارت ارتباط�ات در اي�ن ارتباط نيز 
كه در جريان ش�هادت سردار س�ليماني رخ 
داد، روندي اس�ت ك�ه همچنان ادام�ه دارد. 
اينس��تاگرام ب��راي چندمی��ن بار احساس��ات 
ضدتروريس��تي مردم ايران را سانسور كرد تا در 
سايه شعار آزادي بیان بسیاري از پست هايي كه 
درباره ش��هادت دكتر فخري زاده در اينستاگرام 

منتشر شد، حذف شود. 
   اينستاگرام آزادي بيان را ترور مي كند

ش��بكه اجتماع��ي اينس��تاگرام، بس��یاري از 
پست هاي منتش��ر ش��ده را كه در آن شهادت 
دانشمند هسته اي كشورمان محكوم شده بود، 
حذف كرد. پیش از اين نیز در ش��هادت سردار 
قاسم س��لیماني، اين شبكه اجتماعي بسیاري 
از پست هايي كه در آن تروريسم دولتي امريكا 
را محكوم كرده بود، حذف و صاحبان اكانت ها 
را از دسترس��ي به صفحه هاي شخصي ش��ان 

محروم كرد. 
اعتراض دولت ايران براي محكومیت اينستاگرام 
در حذف پس��ت هاي مربوط به شهادت سردار 
سلیماني به جايي نرسید و تنها در سطح رسانه ها 
باقي ماند، اين ب��ار نیز حذف بخ��ش زيادي از 
مطالبي كه در اينس��تاگرام به ترور دانش��مند 
هسته اي اعتراض كرده بودند، باعث شد برخي از 
كارشناسان، از ناتواني دولت ايران در مديريت بر 
شبكه هاي اجتماعي و استراتژي دولتي در مقابل 
فضاي مجازي انتقاد كنند. يك كارشناس رسانه 
با انتق��اد از رفتار وزارت ارتباط��ات در متمايل 
كردن مردم به اس��تفاده از اينستاگرام نوشت: 
»11ماه پیش وقتي ايران عزيزترين آدم تاريخ 
معاصرش را از دست داد، هر كس برايش اشكي 
ريخت، توسط اينستاگرام مجازات و پست يا كاًل 
صفحه اش بسته شد. حاال هم كه عزيز ديگري 
شهید شده هر كس اسمش را مي آورد با چوب 
حذف اينستا روبه رو مي ش��ود. آنها روز روشن 
ترور مي كنند و وقتي براي شهیدان مان عزاداري 
مي كنیم، مجازاتمان هم مي كنند. اين تحقیر 

وحش��تناكي اس��ت كه ما در پلتفرمي كه شما 
ملي  كرديد، حتي جرئت گريه بر شهیدان مان 

را هم نداريم.« 
برخ��ي از هنرمن��دان و افرادي ك��ه مطالبي 
درباره شهید فخري زاده در اينستاگرام منتشر 
كرده اند و پست هاي آنها از سوي اينستاگرام 
حذف ش��ده، در واكنش به اين اقدام، مطالب 

اعتراضي را منتشر كردند. 
علی��رام نورايي نوش��ت: »اينس��تاگرام محترم! 
اس��توري ای كه حذف ش��د، كام��اًل ضدترور و 
جنگ طلبي بود! اين پست جهت اعتراض به نقض 
آزادي بیان از طرف مدعیان آزادي بیان منتش��ر 
شده و بهترين عكس براي آن پرچم كشور عزيزم 

خواهد بود... بماند به يادگار... 
   متأسفم براي كساني كه با ننگين شمردن 

ترور و جنگ مخالفند!«
انتقاد از اينستاگرام و خشم ايرانیان از اقدام اين 
شبكه اجتماعي در سطح بین المللي نیز بازتاب 
داشت. روزنامه صهیونیس��تي »جروزالم پست« 
با انتش��ار اين خبر، به حذف پست هاي مرتبط با 

سردار سلیماني اشاره كرد. 
از سويي ديگر »محمدصادق افراسیابي« معاون 
امور محتوايي مركز فناوري اطالعات و رسانه هاي 
ديجیتال وزارت ارش��اد درباره حذف پست های 
مرتبط با شهید فخري زاده در اينستاگرام گفت: 
»اين اق��دام اينس��تاگرام قطعاً خ��الف قوانین 
بین المللي و برخالف جريان آزاد اطالعات است. 
اينجانب مدتي اس��ت كه در ح��ال مطالعه روي 
رفتار حذفي اينستاگرام هستم و متوجه شدم در 
پشت پرده رفتار حذفي اينستاگرام، جريان نفاق 
و سلطنت طلب هاي خارج از كشور حضور دارند. 
آنها صفحات كاربران ايران��ي را رصد مي كنند و 

به اينس��تاگرام گزارش مي دهند و اينس��تاگرام 
صفحات را حذف مي كند، لذا با اطمینان مي شود 
گفت حذف پس��ت هاي مرتبط با ش��هید دكتر 
محس��ن فخري زاده حاصل پیوند جريان نفاق با 

خط مشي مديران اينستاگرام است.«
  گاليه از خواب ماندن صداوسيما

ترور و ش��هادت ش��هید فخري زاده در حالي در 
رسانه هاي نوين و فضاي پیام رسان ها به سرعت در 
حال انتشار بود كه رسانه رسمي صداوسیما، ناقص 
خبر را منتشر كرد. اين اقدام با اعتراض هاي زيادي 
مواجه شد. حتی خود شبكه خبر هم شاكی شد! 

انتقاده��ا از عملكرد ش��بكه خبر، باعث ش��د 
عبدالرضا بوالي، مدير شبكه در ارتباط تصويري 
با رئیس سازمان صداوسیما بگويد: »امیدواريم 
با تالش بیش��تر همكارانمان ارتق��اي محتوا و 
سرعت بخشي در اطالع رساني را داشته باشیم و 
البته در پرانتز بگويم )با( همكاري برخي مراكز 
تصمیم گیري در بیرون سازمان كه روز جمعه 
شما شاهد بوديد، چقدر شبكه را دچار مشكل 
كردند، بتوانیم به تالش ها بیفزايیم و وظايفمان 

را بهتر انجام دهیم.«
اين سخنان حتي در برنامه هاي تلويزيوني نیز 
بازتاب داش��ت. محمد دالوري، مجري برنامه 
تلويزيوني تهران20، با انتقاد از عملكرد شبكه 
خبر گفت: »فكر كنید براي پخش خبر از شبكه 
خبر در روزگار اطالع رساني و عصر ارتباطات يك 
نهاد بیروني بايد تصمیم بگیرد و اجازه انتش��ار 
خبر را بدهد، در حالي كه خبر مثل بمب در همه 
جا پخش شده و همه از آن اطالع دارند! دوستان 
آن نهاد بیروني كه بايد اين اجازه را بدهید، اين 
كار شما دقیقاً مثل اين است كه ما به اورژانس 
كشور بگويیم هر كس زنگ زد، بگذاريد اول وزير 
بهداشت و معاونانش جلسه بگذارند و تصمیم 
بگیرند كه آيا ش��ما آمبوالنس ارسال بكنید يا 
نه! كاري كه شما براي كنترل اخبار مي كنید، 
همین قدر عجیب و غريب است، به خصوص در 

روزگار انفجار اطالعات.«
جا ماندن صداوسیما از اطالع رساني درباره ترور 
شهید فخري زاده و ابعاد مختلف آن، باعث شد تا 
روايت هاي گوناگون از نحوه شهادت منتشر شود. 
علي اكبر رائفي پور با انتقاد از نحوه اطالع رس��اني 
صداوس��یما آن را باعث از دس��ت رفتن »روايت 
اول« در جريان ترور دانش��مند هسته اي عنوان 
كرد. اكبر نصراللهي اس��تاد ارتباطات در اين باره 
نوشت: »آنچه مسلم است اينكه مردم نبايد مشكل 
تعامل نادرس��ت س��ازمان با بیرون را حل كنند، 
مديران سازمان خود بايد به فوريت، تكلیف خود 
را در اين خصوص روشن كنند. آرايش رسانه اي 
متفاوت، بازيگران متنوع و متكثر، دسترسي ساده 
و ارزان و بسیار گس��ترده مردم به خبر، نشان از 
ضرورت تغییر همه جانبه و فوري در فرآيند تولید 
و انتشار اخبار و نوع تعامل و مديريت صدا و سیما 
دارد و نمي توان همیش��ه با اين ادعا كه ديگران 

نمي گذارند، مردم را پاي تلويزيون نگه داشت.«
صداوسیما درست در روزي كه به خاطر ارتقاي 
كیفیت تصاوير تلويزيوني برنامه مفصلي تدارك 
ديده بود، از انتش��ار يكي از مهم ترين خبرهاي 
سال عقب افتاد هرچند همه اين كوتاهی متوجه 

رسانه ملی نبود.

حذف بخش زي��ادي از مطالبي 
ك��ه در اينس��تاگرام ب��ه ت��رور 
دانش��مند هس��ته اي اعتراض 
كرده بودند، باعث شد برخي از 
كارشناس��ان، از انفعال دولت در 
مديريت بر شبكه هاي اجتماعي 
و اس��تراتژي دولت��ي در مقابل 
فض��اي مج��ازي انتق��اد كنند

    پویانمایی

رسول خدا)ص  (:
طلب علم بر هر مس�لماني واجب 
اس�ت، همانا خدا جويندگان علم 

را دوست دارد. 
)اص�ول كاف�ي ج 1 /ب�اب دوم 
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فهيم: »خانه امن« پرداخت جلوه كهنه اي دارد
محمدتقي فهي�م نقطه قوت س�ريال »خانه 
ام�ن« را فق�ط موض�وع آن مي دان�د كه در 
ش�رايط كنوني، موضوع الزم و بجايي است 
ولي در عي�ن حال معتقد اس�ت »ب�ه فرم و 
ساختار سريال اشكاالت زيادي وارد است« 
محمدتقي فهیم كارشناس فیلم و سريال درباره 
س��ريال خانه امن به ايس��نا گفت: داستان هاي 
پلیسي- جاسوسي حتماً بايد يك شخصیت جذاب 
و كاريزماتیك محور و قدرتمند داشته باشند و در 
مقابلش يك ضدقهرمان بايد وجود داشته باشد اما 

»خانه امن« متشتت و پراكنده است و شخصیت ها خوب پرداخت نشده اند. اين منتقد با بررسي 
دو شخصیت سريال »خانه امن« اضافه مي كند: همسر قاضي در جايي شخصیت محكمي دارد 
اما وقتي دخترشان دزديده مي شود، قاضي و همسرش انگار آدم هاي ديگري مي شوند و طور 
ديگري رفتار مي كنند يا مثاًل قاضي كه قباًل رزمنده بوده و نمادي از جريان سالم كشور است، 
فقط يك دختر دارد. االن و در شرايطي كه حاكمیت تبلیغ فرزندآوري دارد، اين قاضي فقط 
يك دختر دارد، اينها مسائلي است كه بايد به آن  توجه مي شد. او مي افزايد: سريال از جايي 
به بعد وارد روابط و مناسبتي دم دستي شده و ارزش هاي چند قسمت اول را زير پا گذاشته 
است. »خانه امن« را اگر با سريالي مانند »گاندو« مقايسه كنیم، سريال ضعیفي است يا حتي 
نسبت به برخي كارهاي س��ینمايي با اين موضوع مثل »قالده هاي طال« هم ضعیف است.

به گفته اين كارش��ناس: در س��ريال »خانه امن« نوگرايي نمي بینی��م. در خیلي از 
صحنه ها دو نفر نشسته اند و حرف هاي لوس و كند مي زنند. اين سريال در پرداخت 

جلوه كهنه اي دارد.


