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در گفت و گوي »جوان« با بازيگر سينما و تلويزيون مطرح شد
چه كسي گفته فقط كمدي، مخاطب دارد؟

اين تصور غلطی كه باب ش�ده مبني بر اينكه غي�ر از گونه طنز 
و ژانر كم�دي ديگ�ر گونه ها مخاط�ب كمي دارن�د، صددرصد 
غلط اس�ت. محص�ول خ�وب در ه�ر ژان�ري، مخاط�ب دارد. 
داريوش س��لیمي، بازيگر تلويزيون و س��ینما با بیان اين مطلب به 
»جوان« گفت: در سال هاي قبل تر سريال هاي كمدي زيادي تولید 
مي شد كه براي مخاطب، ديدنش جذابیت داشت ولي جنس كمدي 
برخي از سريال هاي اخیر نسبت به سال هاي قبل افت چشمگیري 
پیدا كرده است. به نظر مي رس��د در تولید برنامه طنز ساده انگاري 
صورت مي گی��رد و بدون اينك��ه روي متن و فیلمنامه كار ش��ود و 

چكش كاري صورت گیرد، كارها جلوي دوربین مي روند. 
 بازيگر »مادرانه« و »چارديواري« ادامه داد: در تمام مناسبت هاي 
سال از عید تا ماه رمضان و محرم و صفر سريال سازي داريم و حتي 
شیوع كرونا نیز جلوي سريال سازي ما را نگرفته ولي ساخت سريال، 
كافي نیست، چون بايد سريال هايي ساخت كه ديده شود. در واقع 
كمیت كارها باال رفته است اما به نظر مي رس��د كیفیت به موازات 

آن ارتقا پیدا نمي كند. اين بازيگر افزود: براي مناس��بت هايي مثل 
ماه رمضان بايد برنامه هاي باكیفیتي روانه آنتن ش��ود كه لزوماً هم 
مي تواند طنز نباشد و يك سريال خوش ساخت ملودرام خانوادگي يا 
پلیسي و اجتماعي باشد، ضمن اينكه ماه رمضان ماهي معنوي است 
و نیاز به آثار نمايشي مرتبط با اين ماه اهمیت زيادي دارد. اينكه فكر 
كنیم مردم صرفاً ترجیح مي دهند پس از افطار روي مبل دراز بكشند 

و دست روي شكم بگذارند و بخندند، اشتباه است. 
بازيگر »زيرزمین« و »پیامك از ديار باقي« گفت: امس��ال هم مثل 
پارسال با توجه به شیوع دوباره موج جديد كرونا و تأكید مسئوالن 
بر در خانه ماندن م��ردم، بايد كارهاي س��رگرم كننده و باكیفیتي 
تولید شود كه محتوا هم داشته باشند. اگر مردم خوراك مورد نیاز 
خود را در رسانه ملي پیدا نكنند، به طور عادي جاي ديگر به دنبال 
آن مي گردند. از طريق مشاركت دادن مردم با رسانه ملي است كه 
مي توان اعتماد ايجاد كرد. س��لیمي عنوان كرد: زماني بود كه همه 
غول هاي سريال سازي در تلويزيون بودند، چون فضا اين قدر متنوع 
نبود ولي با رواج سريال سازي در شبكه خانگي و براي پلتفرم ها ديگر 
خیلي ها براي تلويزيون كار نمي كنند ول��ي تلويزيون هم نبايد جا 
بزند و بايد برود استعدادهاي گمنام را جذب كند و در سريال هايش 
از آنها بهره جويد. اين بازيگر ابراز امی��دواري كرد: فقط با اعتماد به 
استعدادهاي تازه و سپردن تولید به چهره هاي داراي انگیزه و انرژي 
است كه مي توان به سمت تولید محتواهاي اثرگذار، مخاطب پسند 
و ماندگار رفت. اگر مي بینیم فالن سريال رمضاني كه 20سال قبل 
تولید شده و هنوز بیننده دارد به  دلیل استفاده از نیروهاي باانگیزه اي 

بود كه با جان و دل براي سريال، وقت مي گذاشتند.

وحيد يامين پور چهره هنر انقالب ۹۹ شد

فريب اين عنوان را نمي خورم!

معاون سيما تشريح كرد
پخش ۹00 ساعت برنامه انتخاباتي در تلويزيون

حميد ش�اه آبادي، معاون سيماي س�ازمان صداوسيما از 
توليد و پخش ۹00س�اعت برنامه، ويژه انتخابات رياس�ت 

جمهوري در تلويزيون خبر داد. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي رس��انه ملي، حمید 
شاه آبادي در جلسه ستاد انتخابات سیما گفت: جنس انتخابات 
رياست جمهوري از بقیه مناس��بت ها متمايز است و حساسیت 
زيادي دارد، در واقع از هم اكنون در حال و هواي انتخابات هستیم 
و كمیته ها بايد برنامه هاي خود را با دقت بیش��تري پیش ببرند. 
وي با اشاره به پیش بیني حدود 900ساعت برنامه ويژه انتخابات 
خردادماه گفت: اين میزان برنامه سازي مي تواند زمینه الزم براي 

مشاركت حداكثري و پرشور مردم را فراهم كند. 
شاه آبادي افزود: مهم تر از میزان تولیدات انتخاباتي، كیفیت آثار 
اس��ت، به طوري كه برنامه هاي س��یما بايد با رعايت كامل اصل 
بي طرفي، هنرمندانه و هوشمندانه موجب ارتقای بینش و آگاهي 

عموم مردم شود و فضا را براي انتخاب دقیق آماده كند. 
معاون س��یما تأكید كرد: بحث تبییني و تحلیلي ش��رايط روز 
كشور با استفاده از ساختار اثرگذار مستند بايد در اين برنامه ها 
ساعت بیش��تری گنجانده ش��ود و تمام سعي س��یما بر تحقق 
مشاركت حداكثري متمركز شود. وي با اشاره به هجمه تمام عیار 
رسانه هاي معاند در ايام منتهي به انتخابات تصريح كرد: دشمن 
فعال تر از هر زم��ان ديگر خ��ط تخري��ب را در پیش گرفته و با 
س��یاه نمايي و سانس��ور موفقیت ها و نقاط قوت كشور به دنبال 
ناامید كردن مردم از نظام است. ش��اه آبادي افزود: در اين نبرد 
بي امان ما در رسانه ملي بايد هنرمندانه و عالمانه ضمن تبیین 

دس��تاوردها و توانمندي هاي نظ��ام جمهوري اس��المي، اين 
توطئه را خنثي كنیم تا برخ��ي از ناكارآمدي ها و بي تدبیري ها، 

افتخارآفريني ها و حركت روبه جلوي كشور را مخدوش نكند. 
وي با اشاره به اينكه با استفاده از ظرفیت »تلوبیون« كه مرجع 
پخش زنده و آرش��یو برنامه ه��اي صداوسیماس��ت مي توانیم 
بحث هاي انتخاباتي را در اين فضا امتداد دهیم، افزود: تلوبیون 
مي تواند در امتداد تلويزيون، به تأثیرگذاري بیش��تر برنامه هاي 
انتخاباتي س��یما كمك كن��د. وي ادام��ه داد: تولی��د قطعات 
اختصاصي ويژه فضاي مجازي و پادكست هم از ديگر اقداماتي 
است كه بايد انجام شود تا با استفاده از ظرفیت فضاي مجازي، 
حال و هواي انتخاباتي و موج مشاركت پرشور مردم را به زيبايي 
نمايش دهیم. معاون س��یما تأكی��د كرد: اس��تفاده از ظرفیت 
انديش��كده ها و محققان فعال و انقالبي آنها خیلي مهم است و 
سیما از آثار علمي و كاربردي اين انديشكده ها كه به دغدغه هاي 

كشور و مردم مي پردازد، بهره بیشتري خواهد برد.

مظلوميت »آقا مرتضي«
 پخش مستندي درباره شهيد آويني

باعث ايجاد بحث هايي در فضاي مجازي و رسانه اي شد

    گفت و گو    تلويزيون

   خبر

 ساالر عقيلي و حجت اشرف زاده
براي »دعوت« خواندند

حجت اش�رف زاده و س�االر عقيلي، خوانندگان سرشناس 
موسيقي كش�ورمان تيتراژهاي ابتدايي و پاياني »دعوت« 
ويژه برنام�ه افط�ار ش�بكه ي�ك س�يما را اج�را كردن�د. 
حجت اشرف زاده امسال اجراي تیتراژ ابتدايي برنامه »دعوت« را 
بر عهده داشته است، اين قطعه كه در قالب يك عاشقانه جذاب 
ساخته شده همراه با ش��عري از احمد امیرخلیلي، آهنگسازي 
حجت اشرف زاده و تنظیم كمال صداقت است كه همزمان با آغاز 
برنامه و پخش اولین قسمت ش��نیده خواهد شد. تیتراژ پاياني 
امسال برنامه »دعوت« مناجات عارفانه اي است كه ساالر عقیلي 
خواننده توانمند كشورمان به زيبايي هرچه تمام آن را اجرا كرده 
است. اين قطعه آوازي است كه در لحظات افطار با خلق فضايي 
عارفانه پايان بخش برنامه خواهد بود. ويژه برنامه »دعوت« در ايام 

ماه مبارك رمضان هر روز ساعت 19:15 پخش مي شود. 
.............................................................................................................

در كميسيون اصل ۹0 مجلس بررسي مي شود

 رسيدگي به شكايات مردمي 
درباره افزايش تعرفه »وي اودي«ها 

ش�كايات م�ردم درب�اره افزاي�ش تعرفه ه�اي وي او دي ها 
در كميس�يون اص�ل ۹0 مورد بررس�ي قرار گرف�ت و مقرر 
ش�د س�ازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گزارش 
دقيق از تخلفات ص�ورت گرفته، به كميس�يون ارائه دهد. 
علي خضريان، س��خنگوي كمیس��یون اصل 90 مجلس با اش��اره 
به نشست اين كمیس��یون به فارس گفت: بررسي شكايات واصله 
مردمي پیرامون عملكرد ترافیكي و نح��وه تعیین تعرفه مواردي از 
ارائه كنندگان سرويس هاي خدماتي صوت و تصوير در فضاي مجازي 

مانند نماوا، فیلیمو و روبیكا در دستور كار نمايندگان قرار داشت. 
وي در خصوص محور ش��كايات واصله و سؤاالت مطرح شده از 
سوي نمايندگان، ادامه داد: در گذشته كاربران براي استفاده از 
سامانه هاي مذكور اقدام به خريد اشتراك مي كردند و در مقابل 
از ترافیك نیم بها برخوردار بودند اما اين مجموعه ها در اقدامي 
خالف مقررات، موضوع خريد اشتراك را حذف و اقدام به محاسبه 
ترافیك تمام بها كردند كه اين امر بدون اطالع رساني الزم بوده و 

سبب افزايش هزينه هاي كاربران شده است. 
.............................................................................................................

 ركورد شكايت از »بي بي سي« 
شكسته شد

پوشش خبر درگذشت همسر ملكه انگليس ركورد بيشترين 
شكايت هاي دريافت ش�ده در تاريخ بي بي سي را شكست. 
به گزارش ايس��نا و به نقل از گاردين، در پ��ي اعتراض مردم به 
جايگزيني برنامه هاي تلويزيوني »بي بي س��ي« با اخبار مربوط 
به درگذشت ش��اهزاده »فیلیپ« )همسر ملكه انگلیس(، شمار 
ش��كايت ها از »بي بي س��ي« درباره پرداختن به يك موضوع در 

تاريخ اين شبكه شكسته شد. 
دست كم 110هزارو994نفر براي ابراز نارضايتي درباره اختصاص 
پیدا كردن بخش اعظمي از زم��ان برنامه هاي تلويزيون و راديو 
»بي بي سي« به پوشش اخبار درگذشت شاهزاده »فیلیپ« با اين 
شبكه تماس برقرار كرده اند. »بي بي سي وان« و »بي بي سي تو« 
برنامه هاي عصر جمعه را به شاهزاده »فیلیپ« اختصاص دادند و 

به دنبال اين تصمیم آمار رضايت مخاطبان كاهش پیدا كرد. 
ساعاتي پس از درگذشت ش��اهزاده »فیلیپ« تعداد شكايت ها 
از »بي بي سي« براي پوشش اين خبر به حدي افزايش يافت كه 
»بي بي سي« يك فرم ويژه شكايت در وب سايت قرار داد اما اين 

فرم در روز يك شنبه از وب سايت حذف شد. 
گمان مي رود ركورد پیشین بیشترين شكايت ها از »بي بي سي« 
به 63هزار ش��كايت در مورد تصمیم س��ال 2005 اين ش��بكه 
براي پخش برنامه »جري اس��پرينگر: اپرا« تعلق دارد كه انتقاد 

گروه هاي مسیحي را به دنبال داشت.

نويد پارسا      ديده بان

حضرت زهرا)س(:

خداوند روزه را براي استوارس�ازي 

اخالص، واجب كرد. 

علل الشرائع: ص ۲۴۸ ح ۲

در مراس�م پاياني هفت�ه »هنر انقالب اس�المي« وحيد 
يامين پور به عنوان چهره هنر انقالبي سال ۱۳۹۹ معرفي 

و تقدير شد. 
در مراسم پاياني هفته »هنر انقالب اسالمي« وحید يامین پور 
كه با رأي هنرمندان و نخبگان فرهنگي و هنري كشور و آراي 
مردمي برگزيده شده است به عنوان چهره سال هنر انقالب 
در سال 1399 معرفي و تقدير شد. يامین پور پس از دريافت 
تنديس و لوح تقدير خود در س��خناني گفت: هم تعبیر هنر 
انقالب و اين جايزه، براي من بسیار قدش بلند است اما من 

فريبش را نمي خورم و اندازه كوتاه خودم را مي دانم. 
وي تأكید كرد: دنیاي پیرامون را دنیايي مي بینم كه دزد انگیزه و 
الهام پاك و اخالص است و گرانقدرترين چیزي كه بايد به دست 
آوريم »انگیزه پرشور و مخلصانه« است كه به سختي به دست 
مي آيد و بايد حفظ كرد. اين جايزه را به حساب اين مي گذارم 
كه خواستند دلگرمي ای باشد كه با تالش بیشتر بتوانم اثري را 
خلق كنم كه شايسته هنر انقالبي باشد. در بخشي از اين مراسم 
محمدمهدي دادمان، رئیس حوزه هنري مراسم پاياني هفته 
هنر انقالب اسالمي در سخناني گفت: آن چیزي كه تالش ما بود 
بتوانیم دنبال كنیم، پیگیري سنت انتخاب چهره هنر انقالب و 
همچنین تالشي براي رقم زدن بستر گفت وگو پیرامون انقالب 
و خلق مباحثي در اين باره بود. آن چیزي كه مس��یر انتخاب 
چهره هنر انقالب اس��ت، تمركز جمعي از خبرگان و مؤثرين 
حوزه فرهنگ و هنر به شكل نظرخواهي بود. رئیس حوزه هنري 
از فرهیختگان و هنرمندان درخواس��ت كرد در مسیر معرفي 
چهره متعهد انقالبي كمك كنند و گفت: خواهشم اين است كه 
عزيزان ما را در پیشبرد و طراحي مسیرها و برنامه ها و قالب هايي 
كه بتوانیم بیش از پیش پیرامون هنر متعهد گفت وگو داشته 
باشیم، كمك كنند تا بتوانیم اين برنامه ها را در طول يك سالي 

كه به اين هفته گرانقدر منتهي مي شود، ادامه يابد. 
  قرائت غزلي از سوي افشين عالء

افشین عالء نیز در ادامه گفت: از حوزه هنري و دوستاني كه 
من را به عنوان چهره انقالب انتخاب كردند، تشكر مي كنم، 
چون در آس��تانه ماه مبارك رمضان هس��تیم، به جاي هر 
صحبتي غزلي بخوانم ك��ه دلیل انتخ��اب آن بیت آخرش 
اس��ت كه با ديدن ابراز محبت دوستان نسبت به خودم، ياد 

آن افتادم. 
از ماه و سال تازه تري، از بهار هم
از لحظه هاي پرتپش انتظار هم

بغض از گلوي صاعقه وا مي كني به خشم
با بوسه اي زغنچه بي برگ و بارهم

مي بیني آنچه را كه چو من در حساب نیست
چون آينه نمي گذري از غبار هم

رو مي كني زلطف به رؤياي خفتگان
سر مي زني به مردم شب زنده دار هم

دام از چه مي نهي چو مجال گريز نیست
تیر از چه مي زني كه نجنبد شكار هم
از زهد ما چه سود كه خاصان درگهت

شكرت نگفته اند يكي از هزار هم
غرقیم در گناه و گرامي به نزد خلق

اين آبرو مريز به روز شمار هم
در ادامه مراسم، مستند پرتره علي محمد مؤدب پخش شد. 
مؤدب در ادامه سخنانش را با قطعه شعري آغاز كرد و گفت: 
در خیل تو خواستم س��واري باشم / در لشكر تو طاليه داري 
باشم / افس��وس كه هیچ بودم آنقدر كه باد نگذاشت غباري 
باش��م. هر زمان فكر مي كنم كاري كردم يا در مسیر كارها 
اذيت مي شوم و كم مي آورم، ياد خاطره شهادت پسرعمويم 
مي افتم كه يك روستايي بود و جز تابلوي سر جاده روستا از 
او چیزي نمانده است. اينكه بگويیم كاري كرديم، واقعاً جلوي 
كار شهدا كاري نكرديم. حجت االسالم والمسلمین قمي نیز 
در ادامه مراسم با اشاره به س��خنان كانديدهاي چهره هنر 
انقالب اسالمي گفت: قدردان تك تك بزرگواراني هستیم كه 
به عنوان چهره هاي هنر انقالب در اين مراسم حضور دارند كه 
بهانه اي شد تا از آنها قدرداني شود نه فقط به دلیل فاخر بودن 
آثارشان بلكه به خاطر مجاهدت و هزينه دادن شان و آنجايي 

كه بايد ثبت شوند و مدنظر باشند، هستند. 
وي تصريح كرد: عمده اين است كه فرمايش آقاي مؤدب را 
دنبال كنم، وقتي از جلوي كوچه اي كه نام شهیدي را دارد، 
حس اداي دين داريم اما ما اداي دين نسبت به اين چهره ها 
داريم و بیش از بقیه مردم بايد قدر اي��ن چهره ها را بدانیم، 

چون هزينه پاي آرمان انقالبي شان داده اند.

   محمدصادق عابديني
پخش س�ريال مس�تند »آق�ا مرتضي« در 
ايام س�الگرد شهادت ش�هيد سيد مرتضي 
آوين�ي، واكنش ه�اي متع�ددي را در پ�ي 
داشت. در اين ميان خانواده شهيد آويني، 
تندترين انتقادها را نس�بت به س�ازندگان 
اين مس�تند و صداوس�يما مط�رح كردند. 
»ج�وان« در اين گ�زارش نگاه�ي كوتاه به 
حاش�يه هاي مس�تند »آقا مرتضي« دارد. 
مستندآقا مرتضي از اين جهت داراي اهمیت 
است كه فتح بابي درباره شهید آويني باز كرده 
است و باعث شده بعد از چندين سال سكوت 
يا حتي آنچه برخي سانسور بخشي از زندگي 
مي دانن��د، جبه��ه اي از موافق��ان و مخالفان 
تشكیل شود و در اين بین باز هم فرصت براي 
بیان ديدگاه ها درباره سیدش��هیدان اهل قلم 
پیش بیايد. اما حاشیه هاي روزهاي اخیر نشان 
داد حتي ن��وع گرايش در دفاع از يك ش��هید 
مي تواند مظلومیت مضاعفي را به وجود بیاورد 
و آويني اي��ن روزها مظلوم ترين ش��خص در 
دعواهايي است كه بر سر ارثیه معنوي او پیش 

آمده است. 
   سازندگان مستند چه مي گويند؟!

ش��ايد يكي از اولین مصاحبه هاي رسانه اي 
سیدعباس سیدابراهیمي، كارگردان مجموعه 
مستند »آقا مرتضي« با روزنامه »جوان« بود. 
در آن مصاحبه، س��یدابراهیمي تأكید كرد: 
»در مجموعه »آقا مرتضي« تالش كرده ايم 
زندگي ش��هید آويني تا جايي كه مي ش��ود 
حتي تا پیش از انقالب آن را بررس��ي كنیم، 
جايي هم كه در اين مجموع��ه ناگفته باقي 
مانده باشد براي اين است كه عماًل اطالعاتي 

درباره آن نیست.« 
وي در اي��ن مصاحبه كه پی��ش از آغاز پخش 
س��ريال مس��تند »آقا مرتضي« منتش��ر شد، 
درباره خانواده شهید آويني و همكاري آنها با 
سازندگان مستند تصريح كرده بود: »خانواده 
ش��هید آويني و همسرش��ان مي گويند فقط 
خودشان بايد درباره شهید آويني صحبت كنند 
يا كاري انجام دهند و ب��ه بقیه ربطي ندارد كه 

وارد اين موضوع شوند.«
   واكنش تند خانواده شهيد آويني

با پخش اولین قسمت از س��ريال مستند »آقا 
مرتضي« خانواده ش��هید از جمله مريم امیني 
همسر شهید آويني و حسین معززي نیا داماد 
وي مواضع تن��دي علیه محتوا و س��ازندگان 

مس��تند اتخاذ كردند. از نظر آنها، مستند »آقا 
مرتضي« تحريف و دزدي بود. 

همس��ر ش��هید آويني، درباره مس��تند »آقا 
مرتضي« گفت: »تجربه  تماش��اي بخش��ي از 
مستند »آقا مرتضي« به يكي از هولناك ترين 
تجربیات زندگي ام تبديل ش��د. تحمل ديدن 
كل برنامه را نداش��تم. در تكه هايي كه ديدم، 
كاريكاتوري از دوران جواني شهید آويني ارائه 
شده كه شايد براي دختر دبیرستاني هاي چند 
دهه پیش جذاب باش��د، ممل��و از روايت هاي 

جعلي و مبتذل مخصوص رسانه هاي زرد.«
امین��ي ادام��ه داد: »بدون اط��الع و نظارت 
خانواده، مستند زندگینامه اي ساخته اند به 
ن��ام »آقامرتضي«، در جاي جاي فیلم ش��ان 
از تصوي��ر و كالم بن��ده و ديگ��ر اعض��اي 
خانواده كه به برنامه ه��ا و فیلم هاي ديگري 
تعلق دارد، اس��تفاده كرده ان��د، حتي حريم 
ش��خصي ترين لحظات زندگي ام در بهشت 
زهرا را نگه نمي دارند و در تلويزيون نمايشش 
مي دهند. از نظرش��ان نمايش»بي سانسور« 
زندگي ش��هید آويني، يعني س��اختن يك 
كاريكاتور بي وجود عاشق پیش��ه  س��یگاري 
مثاًل روش��نفكر كه هزاران هزار نمونه اش در 
همه جا پیدا مي ش��ود. تصويري مشابه زنان 
بدكاره  فیلمفارس��ي كه قرار اس��ت با وقوع 
انقالب آب توبه سرشان بريزند تا پاك شوند. 
هرچه بدكاره تر جذاب تر، توبه اش مقبول تر و 

فروش فیلم بیشتر.«
معززي نیا نیز كه خود مستندي درباره شهید 
آويني ساخته موضع تندي علیه »آقا مرتضي« 
گرفت و در بخشي از متني كه درباره مستند و 
كارگردانش منتش��ر كرد، تأكید كرد: »ايشان 
هفت قسمت برنامه درباره  يك »شهید« ساخته 
اما عین خیالش نیست اولین قاعده  احترام به 
آن خوني كه ريخته شده، رعايت اخالق است، 

رعايت شرافت است. 
اولین قاعده اين اس��ت كه از آن شهید دزدي 
نكنیم. سیدمرتضي آويني سال ها پس از انتشار 
كتاب »هر آن كه جز خ��ود« زنده بود، خودش 
رضايت نداشت درباره  آن كتاب صحبت شود، 
همان طور كه رضايت نداش��ت متن جلس��ات 
خصوصي اش يا دستنوشته هايي كه در مجالت 
چاپ نشده بود، جايي منتشر شود. همان طور 
كه تمايل نداشت جزئیات روابط خصوصي اش 
با نزديكانش انتش��ار عمومي پی��دا كند. حاال 
هم ك��ه در قید حی��ات نیس��ت، وارث قانوني 

دارد. طبق قواعد رايج در همه  دنیا، كس��ي كه 
مي خواهد صدا، متن و تصوير منتشرنش��ده از 
يك انسان درگذشته را منتشر كند، بايد از وارث 

قانوني او اجازه بگیرد.«
   موضع سازندگان مستند 

انواع اتهام هايي كه به س��ازندگان مستند »آقا 
مرتض��ي« وارد ش��د، از جمله اته��ام دزدي! 
باعث ش��د تا سازندگان اين مس��تند، در مقام 

پاسخگويي برآيند. 
در بخش��ي از نامه در پاس��خ به اته��ام دزدي 
راش ه��اي مس��تندهاي ديگ��ر آمده اس��ت: 
»كارگردان مس��تند انحصار ورثه مدعي شده 
از »راش هاي مس��تند توقیف ش��ده« ايش��ان 
دزدي صورت گرفته و در اين اثر استفاده شده 
اس��ت، در حالي كه اوالً مس��تند ايشان يعني 
مس��تند انحصار ورثه هم تولید خانه مستند و 
محصول سازمان هنري رسانه اي اوج بوده و اين 
اثر به تهیه كنندگي آقاي حس��ین افشار تولید 
ش��ده و مجوز الزم نیز از تهیه كنن��ده و مالك 
اثر اخذ شده اس��ت. ثانیاً برخالف ادعاي دروغ 
مطرح شده درباره توقیف، اين مستند از سال 
139۷ در برخي از پلتفرم هاي اينترنتي مانند 
نماشا و ديدئو انتش��ار يافته و پس از انتشار، از 
تصاوير موجود در خود مس��تند و نه راش هاي 

مصاحبه ها، استفاده شده است.«
   نظر كارشناسان، حرمت ها حفظ شود

در اكثر نقدهايي كه به مس��تند »آقا مرتضي« 
وارد ش��ده اس��ت، در كن��ار تأكید ب��ر ضعف 
ساختاري مستند و اتهاماتي از جمله سوگیري 
در بیان زندگي ش��هید آويني و بي ربط بودن 
پررنگ ك��ردن زندگي ش��خصي او در پیش از 
انقالب، به مواردي چ��ون روايت ناقص و الكن 
در بیان ابعاد ش��خصیتي ش��هید آويني اشاره 
ش��ده اس��ت. در مقابل نیز عده اي هستند كه 
اتفاقاً دست گذاش��تن روي بخش هاي كمتر 
گفته شده از زندگي ش��هید آويني را فتح بابي 
براي گفت وگو و پايان سانس��ور چندين ساله 

آويني عنوان كرده اند. 
در اين میان سیدمحمد ياش��ار نادري، رئیس 
بنی��اد فرهنگي رواي��ت فت��ح در گفت وگو با 
»جوان« بر مسئله حفظ حرمت شهید و خانواده 
شهید آويني تأكید كرد و گفت: »من معتقدم 
تحت هیچ شرايطي حقوق افراد نبايد پايمال 
ش��ود و معتقدم حتي اگر پاي حقوق مادي و 
معنوي و شخصیت و اعتبار ش��هید و خانواده 
محترمشان هم در میان نبود، بايد احترام ايشان 
محفوظ بماند، نه موجبات مكدر شدنشان ايجاد 
بش��ود و نه وقتي معترض مي شوند، بي جواب 
بمانند يا به در بس��ته بخورند. اين اتفاقات اين 

روز ها پر از عبرت و البته تأسف است.«
پخش مس��تند »آقا مرتضي« مي توانس��ت به 
سرانجام ديگري منجر شود؛ سرانجامي كه از 
پس آن ش��ناخت جوانان از مرتض��ي آويني و 
تفكرات او تكمیل ش��ود، اما متأسفانه حواشي 
آنقدر قدرتمند بود كه اص��ل پرداخت به اين 
موضوع را تح��ت تأثیر ق��رار داد، اكنون فقط 
مي توان امیدوار بود ك��ه »آقا مرتضي« زمینه 
گفت و گو درباره شهید آويني را فراهم كرده و 
بعد از مدت ها مهجوري شهید آويني به سوژه اي 

براي گفت و گو تبديل شده است.

     گزارش

 برگزاري ۲۹عنوان برنامه
به مناسبت ماه مبارك رمضان

ش�هرداري  هن�ري  فرهنگ�ي-  س�ازمان  فرهنگ�ي  مع�اون 
در  جان�ان«  آس�تان  »ب�ر  برنام�ه  بس�ته  اج�راي  از  ته�ران 
قال�ب ۲۹عن�وان برنام�ه وي�ژه م�اه مب�ارك رمض�ان خب�ر داد.

سیدعلیرضا فاطمیان پور، معاون فرهنگي سازمان فرهنگي- هنري از برگزاري 
برنامه هاي اين سازمان در ماه مبارك رمضان با عنوان »بر آستان جانان« خبر 
داد و گفت: اين برنامه ها در قالب 29 عنوان با شعار »به وقت خدا« برگزار مي شود 
و نحوه اجراي برنامه ها بر اساس شیوه نامه هاي ستاد ملي مقابله با كرونا و عمدتاً 
به صورت مجازي خواهد بود. وي با اشاره به راه اندازي باشگاه كودكان »شهر 
شكوفه ها« در قالب اپلیكیشن عنوان كرد: در اين نرم افزار مسابقات و بازي هاي 
متنوعي اجرا و مجموعه داستان هاي قرآني براي كودكان منتشر مي شود و در 
پايان به كودكاني كه بیشترين امتیاز را كسب كنند، نشان »گفت وگو با خدا« 
اهدا مي شود. همچنین در پويش مجازي »هفت سالگي« محتواي آموزشي 
و ترويجي براي تش��ويق آموزش نماز به كودكان منتشر مي شود و كودكان با 
ارس��ال ويدئوهايي از نماز خواندن به همراه والدين به اين پويش مي پیوندند. 
پويش میداني »قرآن بخوانید جايزه بگیريد« نیز در 15روز نخست ماه رمضان 

به صورت خانه به خانه و مقابل در منازل شهروندان اجرا مي شود. 
وي تصريح كرد: محافل قرآن و مناجات »محفل دوس��ت« با آماده س��ازي 
فضاي باز فرهنگس��راها برگزار مي ش��ود و اين فضاها در طول ماه مبارك 
رمضان و شب هاي قدر در اختیار شهروندان خواهد بود. به مناسبت سالروز 
والدت امام حسن مجتبي)ع( نیز كاروان شادي و شعرخواني »كريمانه« در 

خیابان ها و معابر اصلي شهر حركت خواهد كرد.


