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امام صادق)ع(: 
برآورده نش�دن نياز نيكوتر از 
خواه�ش آن از نااهل اس�ت و 
سخت تر از گرفتاري، بدخلقي 
و صبر نكردن ب�ر آن گرفتاري 

است. 
)تحف العقول، جل�د ۱، صفحه 

)۳۵۹

جواد محرمي     يادداشت

    بازيگری

 روی خرابكاري اصلی متمرکز شوید 
ماجراي خرابكاري منافقین در ش��بكه يك را مي توان از چند زاويه 
بررسي كرد؛ اينكه سازمان منافقین صرفاً قصد خودنمايي و عرض اندام 
داشته است و محدود شدن به اين هدف مي تواند تا حدي گمراه كننده 

باشد و به نديدن اهداف و انگیزه هاي اصلي اين گروهك منجر شود. 
نفوذ مسئله اي است كه ابعاد مختلفي مي تواند داشته باشد و خرابكاري 

اخیر نیز صرفاً به منظور يك خودنمايي صورت نگرفته است. 
منافقین مي دانند مديران جديد صداوس��یما اگر قرار باشد مبتني 
بر آنچه وعده داده و اراده كرده اند، تحوالت ساختاري را به سرانجام 
برسانند، اين مركز پس از چند سال به طور طبیعي از يك رسانه خنثي 
و كم فروغ تبديل به رسانه اي مي شود كه در شأن ايران و جمهوري 
اسالمي خواهد بود و براي توقف چنین هدفي از حاال بايد در كار تیم 
مديريتي تازه نفس و با انگیزه خلل ايجاد و ايشان را دچار حواشي كرد. 
ايجاد حساسیت در بین مقامات عالي نظام درباره عملكرد مديران 

جديد مي تواند يكي از مهم ترين اهداف ماجراجويي اخیر باشد.
از اين به بعد بايد بیش از قبل انتظار حاشیه سازي هايی از اين دست 
را داشت. آنچه ترديدي درباره آن نبايد داشت اين است كه نفوذي ها 
آرام نخواهند نشس��ت و تالش خواهند ك��رد و اعم��ال آنها نیز به 

خرابكاري هاي از نوع اخیر خالصه نخواهد شد. 
رهبر معظم انقالب در سال هاي اخیر بارها به مسئله نفوذ و هوشیاري 
در مقابل آن تأكید داش��ته اند. اين را هم نبايد از نظر دور نگه داشت 
كه منافقین ترجیح مي دهند عرصه فرهنگ عرصه اي بسته و امنیتي 
باشد، يعني اگر كمترين تأثیر اقدام اخیر اين باشد كه فضاي رسانه 
ملي براي كار فرهنگي درس��ت و دقیق به ش��كلي افراطي امنیتي 
شود، هدف گذاري نفوذي ها به س��رانجام رسیده است. آنها ترجیح 
مي دهند نیرو و توان مديران جديد ص��رف نگاه هاي امنیتي صرف 

شود تا راه حل هاي فرهنگي و گره گشا روي میز نیايند. 
در واقع منافقین با خرابكاري اخیر سعي كرده اند با يك تیر چند هدف 
را بزنند؛ فضا را امنیتي، توان مديران را مستهلك، نیروهاي زبده و به 
دردبخور را در يك پروس��ه امنیتي دچار فرسايش و بدبیني و قواي 

عصبي رسانه ملي را دچار كندي و گیجي كنند. 
در چنین وضعیتي تیزهوشي مديران رسانه ملي اهمیت زيادي دارد. 
تمركز ايشان بايد در كنار هوشیاري امنیتي همچنان روي مباحث 
فرهنگي باش��د. خرابكاري اصل��ي در واقع در بخش محت��وا و فرم 

تولیدات تلويزيوني در چند دهه اخیر اتفاق افتاده است. 
در واقع خرابكاري اصلي در فرهنگ رقم خورده است. بايد امیدوار بود 
اين اتفاق آدرس غلط به مديران جديد ندهد. اين اتفاق نشان مي دهد 
پیمان جبلي و تیم تازه نفس او دارند كارشان را درست انجام مي دهند 

و اين درست بودن اتفاقاً منافقین را نگران كرده است. 
وعده داده اس��ت رس��انه ملي را مردمي كند. اين چیزي اس��ت كه 

منافقین را آزار خواهد داد و براي آن برنامه ريزي دارند. 
وعده هاي رئیس سازمان صداوسیما نشان مي دهد تا حدود زيادي 
ريشه هاي مشكالت شناسايي شده اند و س��اختارها به ياري خدا به 
مرور ترمیم خواهد ش��د. خرابكارها اما باز هم س��عي خواهند كرد 

خرابكاري كنند كه به لطف خدا ناكام خواهند ماند.

 روايت محمود پاك نيت 
از بازي در »روزي روزگاري« 

لهجه کازروني را با شيرازي قاطي کردم!
محمود پاك نيت درباره س�ريال »روزي روزگاري« و لهجه 
خاص�ش در اين س�ريال ك�ه تركيب�ي از چند لهج�ه بود، 

توضيحاتي ارائه كرد. 
پاك نیت درباره بازي در سريال »روزي روزگاري« و چالش هاي بازي 
در اين اثر فاخر به ايس��نا گفت: احمدجو از روز اول به من گفت چون 
نقش تو در روزي روزگاري راهزن اس��ت، نمي خواهم مشخص باشد 
كه اين نقش و اين لهجه متعلق به كدام خطه از مملكت است. لري و 
كازروني و شیرازي را باهم قاطي كرديم تا به كسي برنخورد. اين لهجه 
را س��اختیم و به آقاي احمدجو گفتیم. اين بازيگر سینما و تلويزيون 
گفت: اولین روز فیلمبرداري با كار من شروع شد. ساعت۱۱ شب قبل 
از فیلمبرداري برايش ديالوگ هاي يكي از سكانس ها را گفتم و آقاي 
احمدجو گفت اين خودش است. او به خاطره اي از پشت صحنه اين 
سريال تلويزيوني اشاره كرد و گفت: بازيگراني كه در تهران بودند، در 
باشگاه هاي س��واركاري آموزش ديده بودند. من از شیراز مستقیم به 
میمه  اصفهان رفتم. اسب سواري هم بلد نبودم. اولین روزي كه به ما 
آموزش اسب سواري دادند، آقايي كه به ما آموزش مي داد به آقاي فیلي 
گفت: سوار اسب شو و من دهنه اسب را مي گیرم. جلوي اصطبل اين 
كار را انجام مي داد. اسب هم دوست داشت به اصطبل برود. آقاي فیلي 
سوار شد و اس��ب چند دور چرخید. به يك باره اسب بلند شد و آقاي 

فیلي از روي اسب افتاد و تا سه ماه نتوانست روي اسب بنشیند. 

    مصطفي شاه كرمي
دبي�ر چهلمي�ن جش�نواره فيل�م فج�ر ك�ه 
اي�ن روزها ب�ه س�ويه جدي�د بيم�اري كرونا 
مبت�ا ش�ده اس�ت، اس�امي هيئ�ت داوري 
هف�ت نف�ره اي�ن روي�داد را معرف�ي ك�رد. 
در طول ادوار گذشته جشنواره فجر همواره تركیب 
هیئت داوري و نحوه انتخاب آثار و افراد برگزيده 
جوايز يكي از بخش هاي حاشیه س��از اين رويداد 
بوده است؛ اتفاقي كه با توجه به حضور چهره  هاي 
مختلف با تخصص هاي متفاوت در تركیب هیئت 
داوري اين دوره از جش��نواره امید مي رود نه تنها 

كم حاشیه ترين بلكه نقطه قوت آن باشد. 
در فاصله كمتر از چند روز به آغاز چهلمین دوره 
جش��نواره فیلم فجر، اعضاي هیئت داوري هفت 
نفره اين رويداد توسط دبیر آن مسعود نقاش زاده 
كه اين روزها به س��ويه جديد وي��روس كرونا هم 
مبتال شده است، معرفي شدند. بر اساس اين اعالم 
مسعود جعفري  جوزاني )نويس��نده، كارگردان و 
تهیه كننده(، مجید انتظامي )آهنگساز(، شهاب 
حس��یني )بازيگ��ر و تهیه كنن��ده(، محمدعلي 
باش��ه آهنگر )نويس��نده و كارگ��ردان(، محم��د 
داوودي )مدير فیلمبرداري(، مهدي سجاده چي 
)فیلمنامه نويس( و پژمان لش��كري پور )منتقد و 
تهیه كننده( قرار است ۲۲ فیلم راه يافته به بخش 

سوداي سیمرغ جشنواره امسال را داوري  كنند. 
    ركوردداران داوري 

 با توجه به سابقه ارائه شده از ادوار گذشته جشنواره 
فیلم فجر تاكنون مجید مجیدي، محمد بزرگ نیا 
و محمدعلي نجفي با شش دوره ركورددار داوري 
در اين رويداد هستند و پس از آنها اشخاصي مثل 
رسول صدرعاملي و محمد داوودي هر كدام با پنج 
بار حضور در جمع هیئت داوران بخش س��وداي 
سیمرغ در رتبه دوم قرار دارند، اين در حالي است 
كه در بین اعضاي هیئت داوري اين دوره كه توسط 
دبیر جش��نواره معرفي شدند، ش��هاب حسیني، 
مهدي سجاده چي و پژمان لشكري پور براي اولین 
بار است داوري در جشنواره فجر را تجربه مي كنند 
ولي چهار نفر ديگر)مسعود جعفري  جوزاني، مجید 
انتظامي، محمدعلي باشه آهنگر و محمد داوودي( 
س��ابقه حضور بیش��تري را در بین هیئت داوري 

جشنواره دارند. 
جشنواره فیلم فجر در طول 39دوره اي كه برگزار 
شده همواره با حواش��ي و اتفاقات خاصي همراه 
بوده اس��ت. يك��ي از داغ ترين و ريش��ه دار ترين 
بخش هايي ك��ه مباحث پربس��امدي را به همراه 
داشته، بحث نحوه انتخاب و چینش افراد در هیئت 
داوري ادوار گذش��ته اس��ت. از دوره هاي ابتدايي 
برگزاري جشنواره فیلم فجر موضوعات متنوعي 

با دال مركزي هیئت داوران اتفاق افتاده است كه 
انتخاب نشدن بازيگر نقش اول زن در دوره هاي اول 
و دوم تا اعمال نفوذ وزير ارش��اد در رأي آنها و نیز 
اعتراض به تركیب تمام سینمايي يا غیرسینمايي 
اين هیئت و حتي لو رفتن اسامي برگزيدگان قبل 

از برگزاري مراسم اختتامیه از جمله آنهاست. 
اگر به س��وابق ادوار گذش��ته اتفاق��ات مرتبط با 
هیئت داوري نگاهي بیندازيم، مهم ترين مسئله 
داوري در دو دوره اول و دوم جش��نواره فیلم فجر 
انتخاب نشدن و جايزه ندادن به بازيگران زن تحت 
عنوان برگزيده نقش اول زن فیلم هاست. يكي ديگر 
از مهم ترين حواشي سروصداي دوره دوم جشنواره  
مربوط به لو رفتن اسامي برگزيدگان بخش هاي 
مختلف پیش از برگزاري مراسم اختتامیه بود كه 
در نوع خودش اتفاق��ي كم نظیر و عجیب و غريب 

به حساب مي آيد. 
 مهم ترين اتف��اق س��ومین دوره برگ��زاري اين 
جش��نواره اعطاي جايزه بازيگر نق��ش اول زن به 
پروانه معصومي ب��راي بازي در فیل��م »گل هاي 
داوودي« است كه پس از اعتراضات صورت گرفته 
در دو دوره گذشته نسبت به عملكرد هیئت داوران 
براي اولین بار اتفاق افتاد. همزمان با برپايي نهمین 
دوره جشنواره فجر  و در پي اعتراض هايي كه در 
ادوار قبل در مورد انتخاب داوران وجود داش��ت، 
شرايطی ايجاد شد تا زمینه ورود عزت اهلل انتظامي 
به عن��وان اولین بازيگر حاض��ر در تركیب هیئت 
داوران فراهم ش��ود و به اين ترتیب تمام اعضاي 
هیئت داوران از میان چهره هاي سینمايي انتخاب 
شوند. يكي از مهم ترين اعتراضاتي كه در رابطه با 
نحوه داوري جشنواره دهم صورت گرفت، اين بود 
كه گفته مي ش��د هیئت داوران با اتخاذ سیاست 
»نه سیخ بس��وزد، نه كباب« عمل و جوايز را بین 
آثار شركت كننده تقسیم كرده اند تا همه فیلم ها 

جايزه اي بگیرند. 
    فرشته طائرپور، اولين داور زن

روند اتفاقات ادامه داشت تا اينكه در شانزدهمین 
دوره جشنواره فجر و به دلیل اعتراضاتي كه هیئت 
داوران در مركز آن قرار داشت، گفته مي شد چرا 
از زنان سینماگر در داوري ها استفاده نمي شود؟ 
در نتیجه مسئوالن برگزاري جشنواره نام فرشته 
طائرپور را به اسامی داوران جشنواره اضافه كردند 
و به اين ترتیب زمینه ورود زنان سینماگر به جرگه 

داوران جشنواره فجر ايجاد شد. 
مهم ترين اتفاق مرب��وط به هیئ��ت داوران دوره 
هفدهم اعتراض ب��ه تركیب اين هیئ��ت بود كه 
هر پنج عض��و آن كارگردان بودن��د. هجدهمین 
دوره جشنواره نیز با حاش��یه عجیبي همراه شد 
و خیلي ها معتق��د بودند تركیب هیئ��ت داوران 

اين دوره قبل از شروع جشنواره، جايزه ها را براي 
فیلم بهمن فرمان آرا »بوي كافور، عطر ياس« كنار 
گذاش��ته بود! در اين دوره از جشنواره فیلم هايي 
مثل »متولد ماه مهر« ساخته احمدرضا درويش 
و »اعتراض« ساخته مسعود كیمیايي با مضموني 

سیاسي حضور داشتند. 
    اعتراض به داوري در بازيگري 

حاشیه مربوط به بیس��تمین دوره جشنواره فجر 
نس��بت به دوره هاي قبل كمي متفاوت تر بود. در 
اين دوره سیمرغ بازيگر بهترين نقش مكمل مرد 
به عزت اهلل انتظامي براي بازي در فیلم »خانه اي 
روي آب« بهمن فرمان آرا تعلق گرفت؛ جايزه اي 
كه اغلب كارشناس��ان و منتق��دان معتقد بودند 
بايد به حس��ین محجوب يا حبیب رضايي تعلق 
مي گرفت، چون ب��ازي بهتري داش��تند. اين در 
حالي بود ك��ه بهمن فرمان آرا به دعوت ش��خص 
مهاجراني وزير وقت ارشاد به ايران آمد و فیلمش 
را در جشنواره ش��ركت داد و اتفاقاً همه جايزه ها 
را دريافت كرد! مس��ئله اي كه حاشیه هاي زيادي 
داش��ت و ش��ائبه اعمال نفوذ مهاجراني بر هیئت 
داوران را ايجاد كرد. مشابه اين اتفاق در جشنواره 
بیست و هشتم هم تكرار ش��د؛ جايي كه سه فیلم 
»هیچ«، »آتش��كار« و »زمهرير« با نامه مستقیم 
جواد شمقدري، رئیس وقت س��ازمان سینمايي 
به جش��نواره راه پی��دا كردند، هر چند اين س��ه 
فیلم سرنوشت متفاوتي پیدا كردند و اكران فیلم 
»زمهرير« در ايام جشنواره با حواشي زيادي همراه 
شد و هرگز به اكران عمومي نرسید و فیلم آتشكار 
هم بعدها به صورت محدود چند روزي اكران شد. 
در سي و دومین دوره جشنواره در حالي كه فیلم 
»عصباني نیس��تم« در چند مورد نامزد شده بود، 
توسط كارگردانش از لیس��ت نامزدهاي دريافت 
سیمرغ جش��نواره بیرون كش��ید! هر چند اكران 
عجیب و غري��ب و نصفه و نیمه آن در جش��نواره 
باعث سردرگمي اهالي رسانه و منتقدان شد اما اين 
اقدام رضا درمیشیان، كارگردان فیلم در حالي رخ 
داد كه گفته مي شد داوران قصد داشتند سیمرغ 
بهترين بازيگر مرد را به نوي��د محمدزاده)بازيگر 
نقش اول عصباني نیس��تم( بدهند كه پس از اين 
اقدام، جايزه به رضا عطاران ب��راي بازي در فیلم 

طبقه حساس اعطا شد. 
اما مهم ترين اتف��اق مربوط به هیئ��ت داوري در 
جشنواره سي و س��وم گاف عجیب و غريب سايت 
جش��نواره بود كه همزمان با مراس��م اختتامیه، 

اسامي برگزيدگان را روي خروجي اش قرار داد. 
حاش��یه هاي جش��نواره س��ي وهفتم از همان 
روزهاي ابتدايي شروع شد؛ جايي كه اسم محمد 
آفريده در بین اسامي داوران بخش نگاه نو ديده 
مي شد. بسیاري از رس��انه ها با اشاره به سوابق 
آفريده در س��اخت فیلم موهن »ي��ك خانواده 
محترم« به حضور او در جمع داوران جشنواره 
فیلم فجر اعتراض كردن��د، اين در حالي بود كه 
اثري از مسعود بخش��ي، كارگردان فیلم موهن 
»يك خانواده محترم« ه��م در بخش نگاه نو در 

معرض داوري بود!
 شكل اين حواشي در جشنواره سي و هشتم كه بعد 
از شهادت حاج قاسم سلیماني و ماجراي سقوط 
هواپیماي اوكرايني برگزار مي ش��د، متفاوت تر از 
دوره هاي قبل بود و برخي از اعضاي هیئت داوران 
و كارگردان��ان از حضور در جش��نواره فیلم فجر 
انصراف دادند اما در نهايت جشنواره در سطح قابل 

قبولي برگزار شد.

اميد به بی حاشيه بودن هيئت داوران چهلم 
 با توجه به حضور چهره  هاي مختلف با تخصص هاي متفاوت در تركيب هيئت داوري اين دوره از جشنواره فجر 

اميد مي رود حاشيه هاي داوري در اين دوره كمتر باشد

فیلم »يدو« ك��ه در س��ي و نهمین جش��نواره فیلم فجر 
به نمايش درآمد، اين روزها اكران آنالين ش��ده اس��ت. 
معتقدم اين فیلم مي توانست در اكران عمومي هم اثري 
موفق باشد اما شرايط كرونايي كشور و تعطیلي چند باره 
سینماها باعث شد يدو رنگ پرده را نبیند، البته اين فیلم 
در تعطیالت عید نوروز سال جاري از تلويزيون پخش و از 

آن استقبال هم شد. 
يدو در فجر سیمرغ بهترين فیلم و كارگرداني را از آن خود 
كرد و در بیشتر رشته ها كانديدای سیمرغ شد. در اين میان 

منتقدان هم نسبت به فیلم يدو نظر مثبت نشان دادند. 
مهدي جعفري كه در دومین فیلمش »۲3نفر« به موضوع 
جنگ و اس��ارت نوجوانان پرداخته بود، در يدو هم همان 
مس��یر را دنبال كرده اس��ت كه به نظر مي رس��د دغدغه 

سینماي جنگ را از زواياي گوناگون دارد. 
در شرايطي كه سینماي ايران بیشتر به موضوعات شهري 
و آپارتماني مي پردازد، مهدي جعفري تالش كرده اس��ت 
جنگ و ماجراي حصر آبادان را از ديد يك نوجوان نش��ان 
ده��د. جعفري تالش كرده اس��ت از ي��دوي نوجوان يك 
قهرمان بس��ازد؛ قهرماني كه يك تنه و تنها مي خواهد از 

خانواده اش مراقبت كند. 
آنچه در يدو مي بینیم بخش ناديده اي از ش��رايط جنگي 
است. اهالي ش��هر به دلیل بمباران و نفوذ دشمن شهر را 
خالي كرده اند اما مادر يدو نمي خواهد خانه اش را رها كند 
و به شهر ديگري پناه ببرد. يدو پسرنوجوان هسته مركزي 
فیلم است و او حاال بايد هم مادرش را راضي به ترك شهر 
كند و هم باي��د از مادر، برادر و خواه��رش در نبود پدرش 
مراقبت كند. آنچ��ه از اين خانواده جن��گ زده مي بینیم 
جزو روايت هاي كم پرداخت شده س��ینماي دفاع مقدس 
است. از سوي ديگر اين فیلم كشش مناسبي در پرداخت 
دارد و متن منسجم باعث شده اس��ت فرم قابل قبولي به 

دست بیايد. 
به نظر مي رس��د جعفري ي��دو را با كنش زاي��ي به قاعده، 
به طور نامحس��وس به قهرمان تبديل مي كند. فیلمس��از 
توانسته است شرايطي را به وجود بیاورد كه مخاطب با اثر 

همدات پنداري كند. 
جعفري در فیل��م جنگي اش به خاكري��ز و تانك نزديك 
نش��ده اس��ت و خانواده در يدو بیش از اندازه اثرگذاري 
دارد؛ خانواده اي تنها كه به دلی��ل لجبازي هاي بي مورد 

مادر نمي توانند به ش��هر ديگري مهاجرت كنند اما يدو 
با استمرار بیشتر با دلیل و منطق هاي فكري اش مادر را 
راضي به كوچ اجباري مي كند. اين همان روند قهرماني 
يدو است كه در سكانس آخر با شیرجه او در آب به بهانه 

برگشتن به آبادان تكمیل مي شود. 
به نظر مي رس��د اجراي س��كانس آخر و ديالوگ آن مرد 
وانتي اس��ت كه باعث مي شود س��مپات مخاطب نسبت 
به يدو بیشتر ش��ود و اين مي تواند نش��انه اي از بالغ شدن 
فكري يك نوجوان در ش��رايط جنگي باشد. اين سكانس 
را مي ش��ود با س��كانس پاياني فیلم »بچه هاي آسمان« 
مجید مجیدي قیاس كرد؛ اين همان بالغ شدن زودهنگام 

و منطقي است. 
اساساً قهرماني يدو در دفاع از شهر و خانواده خود مي تواند 
هم��ان ارزش جنگیدن در خاكريزها باش��د. به هر جهت 
معتقدم فیلم ي��دو از دو اثر قبلي مه��دي جعفري جلوتر 
است و اين شايد به دلیل متن و اجراي بي نقص اين فیلم 
باشد، در اجرا هم ش��اهد فرم درستي هس��تیم و اين به 
دلیل تخصص جعفري در فیلمبرداري است كه قاب هاي 

بي نقصي از او مي بینیم. 
در فیلم يدو به لحاظ بصري تصوير درستي از شهر آبادان 
ارائه مي شود و حتي شاهد جلوه هاي ويژه مناسبي در فیلم 
هستیم.  انتخاب ستاره پسیاني با گريم سنگین به عنوان 
مادر و انتخاب میالد صويالوي در نقش يدو و چند بازيگر 

ديگر از نكات مثبت يدو است. 
به نظر مي رسد مهدي جعفري توانسته است به درستي از 
بازيگران نوجوان فیلم بازي بگیرد، البته اين كار با توجه به 

فیلم قبلي جعفري تخصص او به حساب مي آيد.

بلوغ يك نوجوان در شرايط جنگي 
 فيلم »يدو« از 2 اثر قبلي مهدي جعفري جلوتر است و اين شايد به دليل متن 

 و اجراي بي نقص اين فيلم باشد، در اجرا هم شاهد فرم درستي هستيم 
و اين به دليل تخصص جعفري در فيلمبرداري است
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توضيحات معاون فني صداوسيما درباره حادثه پنج شنبه

امكان نفوذ روي سيستم ها از قبل در نظر گرفته شده بود
ب�ه پخ�ش  نف��وذ 

محمد صادقي
  صدا و سيما

شبكه ه��اي رادي�و 
و تل�وي�زي�ون�ي از 
ط�ريق ام�كان�ات�ي كه از قب�ل روي سيست�م ه�ا 
در نظ��ر گ�رفت�ه ب�ودن�د، اتف�اق افتاده اس�ت. 
رضا علیدادي، معاون فني صداوس��یما درباره حادثه 
روز پنج ش��نبه كه باعث اختالل در پخش شبكه يك 
سیما و شبكه هاي راديويي »جوان«، »قرآن«، »پیام« 
و »آوا« شد، گفت: »به نظر مي آيد اين اتفاق يك كار 
ساده نیست، فوق العاده پیچیده است و تنها صاحبان 
اين تكنولوژي مي توانند از بك دورها و امكاناتي كه از 
قبل روي سیس��تم ها در نظر گرفته اند، بهره برداري 

كنند و صدمه بزنند.«
معاون رسانه ملي همچنین از پیگیري اين مسئله خبر 
داد و تأكید كرد: »همكاران ما در حال بررسي هستند 

تا علت و محدوده مشكل را پیدا و اعالم كنیم.«
روز پنج شنبه براي چند ثانیه، پخش شبكه اول سیما 
دچار اختالل ش��د و تصاوير س��ران گروه تروريستي 
منافقین از اين شبكه پخش ش��د. همزمان نیز چند 

شبكه راديويي دچار حمالت مشابهي شدند. 
برخي گمانه زني هاي اولیه احتمال »هك« سامانه هاي 

پخش صداوس��یما را مط��رح كرده اند، ب��ا اين حال 
توضیحات مع��اون فني صداوس��یما اي��ن فرضیه را 
تقويت مي كند كه نفوذ به سیس��تم هاي صداوسیما 
ناشي از يك طراحي قبلي بوده كه امكانات آن از پیش 

جاي گذاري شده بوده است. 
با وجود گذش��ت دو روز از واقعه روز پنج شنبه، هنوز 
روابط عمومي صداوس��یما توضیحي درباره اقدامات 
انجام شده ارائه نكرده اس��ت. اين سكوت باعث شده 
اس��ت رس��انه ها حدس��یات خود را مطرح كنند. از 
جمله س��ايت تبیان كه در مطلبي فرضیه »هك« را 
رد كرده و نوشته است: »سیس��تم هاي فني و پخش 

صداوسیما كاماًل ايزوله اس��ت و پروتكل هاي امنیتي 
قابل قبولي دارد و امكان دسترسي از طريق اينترنت 
ندارد. منافقین توانس��ته اند از طريق س��امانه پخش 
برنامه ه��اي بازرگاني و بخش ه��اي ضبطي راديويي 
براي لحظات��ي روي آنت��ن صداوس��یما خودنمايي 
كنند.« مهر نیز در گزارش مش��ابهي موضوع »هك« 
را غیرممكن دانسته و نوشته است: »با توجه به بسته 
بودن سیس��تم هاي رايانه اي پخ��ش، احتمال حمله 
هكري بس��یار پايین اس��ت، چراكه اين سیس��تم ها 
امكان دسترس��ي از طريق اينترن��ت را ندارند. يكي 
از كارشناس��ان مطلع در گفت وگو با مهر اعالم كرد، 
احتمال مي رود كدهاي مخرب از طريق عامل انساني 
به اين سیستم ها وارد شده باشند. در اين خرابكاري، 
هیچ كدام از برنامه هاي زنده صدا و سیما مختل نشده 
است، اما منافقین توانسته اند هنگام پخش آگهي هاي 
بازرگان��ي و برنامه هاي ضبط ش��ده، ب��راي لحظاتي 

خودنمايي كنند.«
در ماجراي اختالل در پخش شبكه يك سیما، باكس 
آگهي اين شبكه مورد حمله قرار گرفت و صداوسیما 
در روز پنج شنبه ساير باكس هاي آگهي را حذف كرد 

تا از تكرار حادثه مشابه جلوگیري شود.


