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مديرعامل خانه كتاب و ادبيات ايران خبر داد

پايان بهارانه كتاب1400

در بهارانه كتاب1400، ۵۶1 هزار و ۸۹۳ نس�خه كتاب به ارزش 
بي�ش از ۲۲0ميلي�ارد و ۸۳۶ ميليون ريال به فروش رس�يد. 
ايوب دهقانكار، مديرعامل خانه كتاب و ادبیات ايران با پايان يافتن 
هفدهمین دوره طرح هاي توزيع يارانه كتاب از طريق كتابفروشي ها 
)طرح هاي فصلي ف��روش كتاب( درباره ياران��ه اختصاص يافته به 
استان ها در طرح بهارانه كتاب1400 توضیح داد و گفت: مجموع كل 
يارانه اختصاص يافته به بهارانه كتاب1400، 42میلیارد و 22میلیون 
ريال بود كه از اين مبلغ، 7میلیارد و 270میلیون و 600هزار ريال 
به استان تهران و 34میلیارد و 751میلیون و 400هزار ريال به ساير 
استان ها تعلق گرفت. دهقانكار ادامه داد: از مجموع 561هزار و 893 
نسخه كتاب فروخته ش��ده در طرح بهارانه كتاب1400 به ارزش 
220میلیارد و 836میلیون و 543 هزار و 549 ريال، كتابفروشي هاي 
اس��تان تهران توانس��تند 93هزار و 218نس��خه كتاب به ارزش 
36میلیارد و 500میلیون و 370هزار و 544 ريال به فروش برسانند 
و كتابفروشي هاي ساير استان ها نیز توانستند 468هزار و 675 نسخه 

كتاب به ارزش 184میلیارد و 336میلیون و 173هزار و 5 ريال كتاب 
بفروشند. مديرعامل خانه كتاب و ادبیات ايران به میزان مشاركت 
كتابفروشي هاي عضو طرح بهارانه كتاب1400 اشاره كرد و گفت: 
921 كتابفروشي از سراسر كش��ور در بهارانه كتاب1400 ثبت نام 
كرده اند كه از اين تعداد 887كتابفروش��ي براي مشاركت در طرح 
تأيید شدند كه از بین اين تعداد، 206 كتابفروشي در شهرستان ها 
و 681 كتابفروش��ي در مراكز استان ها حضور داش��تند. اين آمار 
نشان دهنده افزايش حضور و مشاركت 33درصدي كتابفروشي ها در 
مقايسه با بهارانه كتاب سال 99 است. گفتني است در بهارانه كتاب 
سال گذشته 667 كتابفروشي از سراسر كشور فعالیت داشتند. وي 
در ادامه تصريح كرد: از بین 31 استان مش��اركت كننده در طرح ، 
اس��تان تهران با 135 كتابفروش��ي در صدر قرار دارد و پس از آن 
خراسان رضوي با 112 كتابفروشي، قم با 83كتابفروشي، اصفهان 
با 80 كتابفروشي، آذربايجان شرقي با 59كتابفروشي، كردستان با 
45 كتابفروشي و فارس با 45 كتابفروش��ي در جايگاه هاي بعدي 
قرار گرفته اند. ايوب دهقانكار در پايان س��خنان خود درباره میزان 
فروش كتاب در اس��تان ها توضیح داد و گفت: اس��تان هاي تهران، 
خراس��ان رضوي، اصفهان، فارس، قم، گیالن، آذربايجان ش��رقي ، 
خوزس��تان ، مازندران و مركزي توانستند در لیست پرفروش ترين 
استان ها بر اساس تعداد كتاب قرار بگیرند. همچنین از پرفروش ترين 
استان ها بر اساس مبلغ فروش مي توان به تهران، خراسان رضوي، 
اصفهان، قم، فارس ، آذربايجان شرقي، كردستان، گیالن، مازندران 

و خوزستان اشاره كرد. 
طرح بهارانه كتاب1400 از 17خردادماه آغاز به كار كرده بود.

در گفت  وگو ی »جوان«  با  سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي مطرح  شد

 دولت روحانی رسانه هاي برون مرزي ايران را 
به شدت تضعيف كرد

دلنوشته داريوش ارجمند خطاب به نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري

ايران را با هنر به جهان معرفي كنيد
   هادی عسگری

هنرمن�د پيشكس�وت ب�ا انتش�ار دلنوش�ته اي خط�اب 
ب�ه نامزده�اي انتخاب�ات رياس�ت جمه�وري از آن�ان 
خواس�ت در دولت آينده به هن�ر و هنرمن�دان توجه كنند. 
داريوش ارجمند در دلنوش��ته اي كه آن را با نام »سرباز فرهنگ 
و هنر« امضا كرده است، خواس��ته هايي را از نامزدهاي انتخابات 
رياس��ت جمهوري مطرح كرد، در بخش��ي از اين دلنوشته آمده 
است: »روي سخن من در اين يادداشت با هفت كانديداي محترم 
و رئیس جمهور منتخب مردم در دوره سیزدهم است. اول آنكه هر 
چه به روزهاي پاياني انتخابات خرداد ماه1400 نزديك تر مي شويم، 
متأس��فانه از برنامه هاي مرتبط با حوزه فرهنگ هنر و رس��انه در 
مناظره ها و صحبت هاي كانديداهاي محترم رياس��ت جمهوري 
خبري نیست، به هر صورت هنرمندان و كاًل اهالي فرهنگ، هنر و 
رسانه به عنوان چراغ راه و سرمايه هاي معنوي و اجتماعي كشور 
نسبت به اين بي توجهي نگران هستند. دوم آنكه با توجه به جايگاه 
خ��اص و رفیع هنر و هنرمن��دان در جه��ان رئیس جمهور آينده 
مي تواند اين دوره چهار ساله را كاماًل متفاوت و با همنشیني هنر 
آغاز و با بهره مندي ويژه از هنرمندان، ايران را متمايز با گذشته به 
جهانیان معرفي كند. حیف است وقتي كه از كشور ايران به عنوان 
مهد هنر ن��ام مي بريم، هنرمندان آن براي رش��د و تعالي اقتصاد، 
صنعت، تجارت، آموزش و… به كار گرفته نمي شوند و عماًل جز 
خانه نش��یني نقش��ي ندارند.« در بخش ديگري از اين دلنوشته، 
ارجمند با اش��اره به اهمیت وزارت فرهنگ و ارشاد و انتخاب وزير 
مناسب براي اين وزارتخانه، نوشته است: »وزير فرهنگ و ارشاد بايد 

از دانش مديريت در س��طح باال برخوردار باشد، چراكه دوره چهار 
ساله بسیار كوتاه است و با يك چشم بر هم زدن به پايان مي رسد 
و قطعاً فرصتي براي آزمون و خطا در امور نیس��ت. به هر صورت و 
در صورت انتخاب وزير شايسته، او ظرفیت عظیم و غیرقابل باور 
فرهنگ و هنر را تبديل به يك جريان تأثیرگذار خواهد كرد و قطعاً 
در آينده نقش جدي و مؤثر وزارت فرهنگ و ارشاد را در ديپلماسي 
فرهنگي كشور شاهد خواهیم بود. اما نكته پاياني كه همیشه باعث 
رنجش خاطر بوده، معموالً تصمیم گیري هاي مهم و كالن فرهنگي 
كشور بدون بهره مندي از نظرات ارزنده اهالي فرهنگ و هنر صورت 
گرفته و البته طي اين 40سال عده اي معدود و محدود هستند كه 
تحت عنوان هنرمند به جاي همه صاحبنظرند يا اينكه به صورت 
صوري زينت المجالس جلسات هستند. آقاي رئیس جمهور شما 
مي توانید در سیاستگذاري هاي كالن فرهنگي- هنري از مشورت 
هنرمندان پیشكسوت به عنوان پرچمداران با عزت فرهنگ و هنر 

كشور برخوردار باشید.«

     بازتاب

   محمدصادق عابديني     گفت وگو
استقبال عجيب مردم از يك مستند خاص، 
باعث شد زندگي اولين قاتل سريالي زن در 
ايران، عنوان پرمخاطب ترين مستند شبكه 
نمايش خانگ�ي را به خود اختص�اص دهد. 
مستند »مهين« نگاهي دارد به شخصيت و 
پرونده قضايي زني به نام مهين قديري كه در 
دهه0۸ به عنوان يك قاتل س�ريالي معرفي 
ش�د؛ اولين زني كه لقب قاتل س�ريالي را به 
خود اختصاص داد، اينكه يك زن دس�ت به 
چنين جناياتي بزن�د. اكن�ون و نزديك دو 
دهه بعد، دستمايه ساخت مستند سينمايي 
»مهين« به كارگرداني محمدحسين حيدري 
شده است كه از س�وي خانه مستند انقالب 
اس�المي توليد و پس از چن�د حضور موفق 
در جش�نواره هاي س�ينمايي، وارد ش�بكه 
نمايش خانگي شده و ركورد مخاطب را زده 
اس�ت. »جوان« در گفت وگو با كارشناسان 
به علل جذابي�ت »مهين« پرداخته اس�ت. 

  جنبه هاي دراماتيك زندگي 
يك قاتل سريالي

رضا شفاخواه، حقوقدان و وكیل داوطلب زنان 
بدسرپرس��ت و بي سرپرس��ت، در گفت وگو با 
»جوان« پیرامون شخصیت »مهین« مي گويد: 
»از نظر مهین ش��رط اساس��ي بق��ا در چنین 
شرايطي عادي  س��ازي جنايت و توجیه آن به 
عنوان شرط الزم و ضروري براي زنده ماندن و 
در نتیجه رهايي از احساس مكافات جنايت به 
ش��مار مي رود، از همین رو گمان مي رود تعدد 
جنايات مهین مرهون اتكا به چنین ديدگاهي 

است.«
شفاخواه ادامه مي دهد: »به نظر مي رسد مطابق 
داده ها و اطالعات ارائه شده در فیلم كه شامل 
گزارش جامعي از روند قضايي پرونده و مراحل 
تعقیب، تحقی��ق و مجازات مهین مي باش��د، 
مقامات قضاي��ي و قضات تحقیق نی��ز ابتدا به 
دنبال ساده س��ازي موضوع قتل هاي رخ داده 
بوده اند چراك��ه اوالً در بدو امر س��ريالي بودن 
و ارتباط جناي��ات با يكديگ��ر را موجب ايجاد 
حساسیت هاي امنیتي براي جامعه برشمرده اند 
و ثانیاً موضوع اينكه قاتل ممكن است زن باشد 
را تا انتهاي مرحله تعقیب منتفي دانس��ته اند 
كه اين امر مي تواند به نوعي ناش��ي از ديدگاه 
جنسیت زده مقامات تحقیق در دادرسي كیفري 

نیز تلقي گردد.«

اين حقوق��دان با اش��اره به مس��تند »مهین« 
مي گويد: »بازس��ازي صحنه هاي��ي از زندگي 
ش��خصي مهین و نحوه ارتكاب قتل ها از نقاط 
قوت و از عوام��ل تأثیرگذاري فیلم محس��وب 
مي شود. همچنین دسترسي فیلمساز به اسناد 
و اوراق پرونده محاكماتي و مصاحبه با قضات و 
مقامات تحقیق و دادستان محترم وقت قزوين 
و بیان جزئیات بس��یار كلیدي از زبان ايشان، 
فیلم را به مرجعي معتبر جهت رجوع و استناد 
و آگاهي كامل از روند حقوق��ي پرونده تبديل 

مي كند.«
فعال حقوق زنان بدسرپرست مي گويد: »به نظر 
مي رسد خود كارگردان مفتون صحنه گرداني 
مهین ش��ده  است. جذابیت ش��خصیت و توان 
باالي برقراري ارتباط مهین همانطور كه توسط 
ضابطین قضايي و افس��ران آگاه��ي و بازپرس 
پرونده هم مورد اش��اره قرار مي گیرد، حتي از 
پس فیلمي كه حین جريان دادرسي ضبط شده 
نیز مبرهن است، از همین رو گويا فیلمساز ديگر 
خود را بي نیاز از روايت تحلیلي و كارشناس��ي 
نس��بت به موضوع فیلم دانس��ته و تنها به ذكر 
جمالتي كوتاه از يك روانشناس كه اظهاراتش 
مطلب��ي به دان��ش بینن��ده اضاف��ه نمي كند، 
بس��نده مي نمايد. به عبارتي كشش شخصیت 
مهین، خود فیلمساز را بر آن داشته تا به جاي 
تحلیل و پرداخت به وجوه جامعه ش��ناختي و 
روان ش��ناختي يكي از مهم تري��ن پرونده هاي 
قتل هاي سريالي رويه قضايي ايران به جنبه هاي 

دراماتیك موضوع بپردازد.« 
   مستند بايد جامع تر مي شد

وي تأكید مي كند: »با توجه به ابعاد اجتماعي 
اي��ن پرونده جا داش��ت اطالعات بیش��تري از 
گذش��ته مهین، روابطش با همسرش، بیماري 
فرزندش، مناسبات خانوادگي و روابط اجتماعي 
او به بیننده ارائه مي ش��د چراكه در اين صورت 
احتماالً جمالتي كه توس��ط مهین در انتهاي 
فیلم و در دادگاه ادا مي ش��ود مبن��ي بر اينكه 
»مهین س��اخته دست همین ش��هر است« يا 
»همیش��ه مغلوب بودم« و »زن ب��ودن يعني 
ضعیف بودن« از اثرگذاري الزم برخوردار و براي 

بیننده ملموس تر مي بود.«
شفاخواه مي گويد: »به طور خالصه همانطور كه 
مهین در دادگاه اشاره مي كند به نظر مي رسد 
او س��اخته و پرداخته س��اختار ش��هري  است 
كه در متن خود حاش��یه اي از زنان سرپرست 

خانواري را ج��اي داده كه به عن��وان قربانیان 
خاموش آس��یب هاي اجتماعي صدايش��ان به 
جايي نمي رس��د و س��رانجام روزي يكي از آن 
میان همچون مهین كه تحمل فشار اجتماعي 
ديگر برايش ناممكن شده همه ارزش ها و خط 
قرمزها را فاقد معن��ي يافته و طغیان مي كند و 
براي حفظ بقاي خود و فرزندانش هر جنايتي 
را مباح مي ش��مارد چراكه در چنین وضعیتي 
انتخاب بین بودن يا نبودن است نه انتخاب بین 

خوب و بد.«
   پديده هاي اجتماعي 

حرف هاي زيادي دارند
رضا مشتاقي، مستندساز، حقوقدان و پژوهشگر 
معضالت اجتماعي به »جوان« مي گويد: »يك 
پديده  جنايي اگر به درستي مورد مطالعه قرار 
بگیرد، حرف هاي بس��یاري ب��راي گفتن دارد. 
مطالع��ه  جنايات فقط ديدن خ��ون و جراحت 
نیس��ت بلكه مي تواند ما را ب��ه حقايقي از خرد 
حكمراني و س��اختارهاي يك جامعه رهنمون 

كند.«
مشتاقي با بیان اينكه وقتي در استان برخوردار 
و نزديك ب��ه مركز مثل قزوين ب��ا وقوع چهار 
قتل ش��بیه هم، پلیس اس��تان اعالم مي كند 
توان رس��یدگي به اين پرونده را ن��دارد و بايد 
از مركز ب��ه ي��اري او بیايند، ادام��ه مي دهد: 
»در اينجا خبردار مي ش��ويد كه احتماالً يك 
توس��عه  ناهمگون و توزيع نابراب��ر امكانات و 
تأمین- امنیت اتفاق افتاده است يا وقتي متهم 
درخواس��ت مي كند مقام قضايي قول بدهد از 
ك��ودكان او - )كه يكي از آنها به ش��دت بیمار 
است( حمايت كند و س��پس حاضر به اعتراف 
مي شود، شاخك هاي شما در مورد كارآمدي 
نظام تأمی��ن اجتماعي در چنی��ن جامعه اي 
حساس مي شود و مي پرس��ید كه مقاماتي كه 
تكلیف حماي��ت از ك��ودكان را دارند، پیش از 

وقوع قتل ها كجا بوده اند.«
وي با اشاره به اينكه سه مستند »آنگاه عنكبوت 
آمد«، »مهین« و »بیجه« س��ه مستند ايراني 
هستند كه به قتل هاي س��ريالي پرداخته اند و 
در هر س��ه اين موارد اين موانع مشهود است، 
تأكید مي كن��د: »مهین از حمايت بیش��تري 
نسبت به آثار مشابه خود برخوردار بوده است 
و عالوه بر دسترسي به پرونده، مقامات درگیر، 
فیلم هاي بازسازي جنايات و اعترافات متهم، 
راوي آن نیز يكي افسران درگیر پرونده است و 
اين از نقاط قوت اصلي مستند مهین است، با 
وجود اين در همین مستند هم خأل حضور يك 
كارش��ناس زن كه به تحلیل اين قاتل سريالي 
زن بپردازد يا يك روانشناس و روانپزشك كه 
با مهین مصاحبه  عمیق كرده باش��د، احساس 
مي شود و شما براي ش��ناخت مهین ناچاريد 
بر بازجويي هايي كه بیش��تر براي كشف جرم 

كاربرد دارد، تكیه كنید.«
مش��تاقي تأكی��د مي كن��د: »مهین مس��تند 
داس��تاني قدرتمندي اس��ت كه ما را امیدوار 
مي كند مس��ئوالن قضايي و انتظام��ي از اين 
پس و در مواجهه ب��ا پديده هاي جنايي ديگر، 
كار را به كاردانان بس��پرند تا با آزادي عمل و 
بدون سانسور به تحلیل علمي و ارائه  رسانه اي 

و سینمايي آن بپردازند.«
    کتاب

   خبر

 ديوارنگاره ميدان ولي عصر)عج(
 رنگ انتخابات گرفت

ديوارن�گاره  ميدان 
ولي عصر)ع�ج( ب�ا 
موض�وع انتخابات 

رونمايي شد. 
به گ��زارش فارس، در 
آستانه  روز رأي گیري، 
جديدتري������ن  از 
ديوارن��گاره  می��دان 
 ) ع��ج ( لي عصر و

رونماي��ي ش��د. اين 
اثر كه ب��ه همت خانه  

طراحان انقالب اس��المي طراحي شده، به ش��عار »براي ايران به صف شويم« 
مزين شده است. 

طراحي كانسپت توسط روح اهلل مختاري، طراحي نوشتار و عنوان توسط مجتبي 
حسن زاده و عكاسي و طراحي گرافیك توسط محمد شكیبا و محمد تقي پور 

انجام گرفته است. ايده  و شعار هم از پويا سرابي است. 
»طلوع دوباره«، »ماه همدلي«، »عید نو، عهد نو«، »قهرمان مهربان«، »نگاهي 
به دس��تان مادر كنیم«، »براي تو، قهرمان من«، »دريا مبّرا از پلیدي س��ت«، 
»گرچه دوريم به ياد تو س��خن مي گويیم«، »برسان س��الم ما را«، »ما ملت 
شهادتیم«، »وقت عمل اس��ت«، »َفَأغَرقناُهم أَجَمعیَن« و »ديگري را به خود 

مقّدم دار« ديگر پويش هاي قبلي اين ديوارنگاره هستند. 

   محمد صادقي
دول�ت ب�ه ج�اي تقوي�ت رس�انه هاي برون م�رزي 
گ�وش  ب�ه  را  اس�المي  جمه�وري  ص�داي  ك�ه 
جهاني�ان مي رس�انند، درص�دد تضعي�ف آنهاس�ت. 
حجت االسالم نصیرايي، نماينده مردم طبس، فردوس، سرايان 
و بشرويه در مجلس شوراي اسالمي و سخنگوي كمیسیون 
فرهنگي با تأكید بر اينكه پرس تي وي تنها تلويزيون خبري 
رس��مي جمهوري اسالمي ايران اس��ت كه به زبان انگلیسي 
برنامه پخش مي كند، گفت: يكي از رسالت هاي مهم اين شبكه 
اين اس��ت كه بتواند گفتمان و رويكردهاي كشور و انقالب و 
در واقع رويكردهاي نظام اسالمي را دنبال كند و آن را به زبان 

رسانه براي مردم جهان ارائه دهد. 
وي همچنین افزود: دنیاي امروز تحت سیطره بمباران ها و در 
واقع هجمه هاي رسانه اي است كه ديگران در عرصه بین الملل 
و در حوزه رسانه انجام مي دهند. براي كساني كه مي خواهند 
حقايق را بشنوند و حداقل خبرها را از زبان جمهوري اسالمي 
ببینند و دنبال كنند، تنها ظرفیت موجود، پرس تي وي است؛ 

ظرفیت مؤثر و قابلي كه بايد به آن توجه شود. 
نصیرايي ضمن بیان اينكه پرس ت��ي وي بايد مواضع اصولي 
و كارشناسي جمهوري اسالمي و انقالب را در فضاي رسانه 
منعكس كند، خاطر نشان كرد: متأسفانه در ابعاد رسانه اي 
يك فضاي يك طرفه اي علیه جمهوري اسالمي ايران شكل 
گرفته اس��ت كه اهمیت رسالت ش��بكه هاي برون مرزي به 
ويژه پرس تي وي را دوچندان كرده است. مهم ترين رسالت 
اين شبكه ها هم اين اس��ت كه صداي انقالب اسالمي باشند 
و پیام انقالب را شفاف و هنرمندانه به مخاطب منتقل كنند، 
آن هم مخاطبي كه عماًل مي شود گفت مستأصل شده است؛ 
مخاطبي كه در دنیاي امروز واقعیت ه��اي زندگي خودش 
را مي بیند و از طرفي حرف هاي مدعیان را هم مي ش��نود و 
س��ردرگم مي ماند؛ مدعیاني كه حاكم ب��ر تفكر امروز غرب 

هستند. 
وي اضافه كرد: انسان غربي متحیر اس��ت كه دولتمردانش 
چطور ادعاي آزادي و حقوق بش��ر دارند اما گرفتار توحش 
هستند. صدا و بیان صادقي كه در دنیا مي تواند شكل بگیرد، 
صداي پرس ت��ي وي و در عین حال رس��انه هاي جمهوري 
اس��المي اس��ت كه آن ارزش ه��ا، مبان��ي و آن رويكردها و 
ريشه هايي را كه بر اساس آن انقالب اسالمي و نظام اسالمي 
شكل گرفته اس��ت، به صورت ش��فاف براي دنیا بیان كنند. 

مسئولیت بسیار بزرگ بر عهده كساني است كه بتوانند اين 
حقیقت را صادقانه با مردم دنیا در میان بگذارند و متناسب 
با فرهنگ و ظرفیت شان به آنها عرضه و حرف ها و مطالب را 
برايشان بیان و روشن كنند. بیش از همه اين مسئولیت بزرگ 
بر گردن مجموعه شبكه هاي برون مرزي ايران و به ويژه شبكه 

پرس تي وي است. 
اين نماينده مجلس قانونگذار با ابراز تأس��ف از نوع تعامالت 
دولت های يازدهم و دوازدهم با دنیاي غرب و واكنش ها علیه 
اخبار پرس تي وي با موضوع برجام گفت: دولت تقريباً تمام 
ظرفیت هايش را روي بحث مذاكرات گذاشته است و ادعا دارد 
با مذاكره مي تواند مسئله تحريم، معیشت و اين بي ثباتي ها 
را در حوزه اقتصاد حل كن��د. دولت با اين تفكر متأس��فانه 
سال هاس��ت تمام وقت خودش و تمام فرصت ها را پاي اين 
قصه گذاشته است. حامیان اين دولت به حرف كارشناسان و 
كساني كه مواضع دولت را نقد كردند و نگاه صادقانه داشتند 
و قصدشان كمك به دولت و پیش��رفت و توسعه كشور بود، 
توجه نكردند و آنان را متهم جلوه دادند. آنها با هر نوع حركتي 
و با هر نوع رفتاري كه از نگاه آنها كمكي به پیشبرد مذاكرات 
نكند، مخالفت و برايش محدوديت ايج��اد و خالصه گاهي 
كارشكني مي كنند. از اين منظر انتقادهايي كه به پرس تي وي 

مي شود نیز از همین جهت است. 
وي درباره برخي اتهامات مانند انجام فعالیت هاي تبلیغاتي 
كه متوج��ه پرس تي وي ش��ده بود، گفت: متأس��فانه دولت 
و وزير محترم خارج��ه منافع ملت را ف��داي منافع حزبي و 
شخصي شان كرده اند و تلقي ش��ان اين بود كه فعالیت هاي 
پرس تي وي جنبه تبلیغاتي دارد چراكه رويكرد خودش��ان 
همواره بر همین قرار بوده است و علیه ديگران هم دست به 

اتهام پراكني مي زنند. 

جلوي تنفس مصنوعي سينما را نگيريد
مسابقه فوتبال ايران و عراق از سري مس��ابقات مرحله مقدماتي 
جام جهاني قطر، قرار بود در سینما نیز پخش شود؛ ايده اي كه به 
نظر صاحبان سینما مي توانست با بلیت فروشي، كمكي به وضعیت 
ناگوار سالن هاي سینما بكند؛ اتفاقي كه چند ساعت پیش از وقوع 
بدون هیچ دلیلي لغو ش��د. اينكه بع��د از دو روز از اين ماجرا هنوز 
مشخص نیست چه نهادي و به چه دلیلي دستور لغو پخش مسابقه 
فوتبال را داده است، آيینه اي از وضعیت مديريت در بخش سینماي 
كشور است. تقريباً هیچ كس به درستي نمي داند كه چرا آن تصمیم 
ناگهاني گرفته شد. سینمادارها مي گويند سازمان سینمايي بايد 
پاسخ دهد و سازمان س��ینمايي هم ترجیح داده كه پاسخ ندهد! 
تنها اطالعیه منتشر ش��ده همان چند خط توضیح سايت فروش 
آنالين بلیت اس��ت كه تأكید كرده پخش بازي لغو ش��ده است و 
پول خريدارها به حس��اب كاربري شان در آن س��ايت بازگردانده 
مي ش��ود! نكته جالب آن اطالعیه، خبر تالش ب��راي گرفتن حق 
پخش مسابقات از فدراسیون فوتبال اس��ت! مسئله اين است كه 
تصاويري كه سینماها قرار بود پخش كنند، تصاوير شبكه3 سیما 
بوده و عماًل متولي و مسئول پخش آن مسابقه صداوسیماست نه 

فدراسیون فوتبال! 
ابهام در مسئله حق پخش و اينكه چقدر در ايران و به خصوص در 
پخش مسابقات ورزش��ي حق پخش تلويزيوني مورد احترام قرار 
مي گیرد يك مس��ئله قديمي است. داس��تان درگیري حقوقي با 
شركت قطري كه پخش انحصاري مسابقات جام جهاني و المپیك 
را در منطقه خاورمیانه در اختیار دارد، به قصه اي ادامه دار تبديل 
ش��ده بود و اينكه آيا دولت بايد حق پخش را بخرد يا تلويزيون به 
واسطه درآمد خوبي كه از بابت پخش آگهي هاي تلويزيون در قبل، 
حین و بعد از مسابقات به دست مي آورد، بايد دست به جیب شود و 
حق پخش را خريداري كند، به درگیري لفظي در داخل منجر شد؛ 
اتفاقي كه ربط مستقیمي به سینما پیدا نمي كند. سینما مي تواند 
ادعا كند به خاطر اختصاص فضاي سالن به پخش فوتبال مي تواند 
بلیت فروشي كند. اكنون روي سخن با آن سازمان، نهاد يا ارگاني 
است كه در دقیقه90 دستور لغو پخش مس��ابقه فوتبال را صادر 
كرده است! اگر پخش مسابقه فوتبال در سینماها بدون اخذ مجوز يا 
رضايت نهاد هاي ذي ربط انجام شده بود، پس چرا اجازه بلیت فروشي 
صادر شد؟ و كسي جلوي بلیت فروشي را نگرفت؟ اينكه يك سايت 
با مجوز سازمان سینمايي در حال بلیت فروشي براي پخش مسابقه 
فوتبال است، از پیش اعالم شده بود، آيا بهتر نبود قبل از باز شدن 
درگاه فروش اينترنتي بلیت، اين اقدام لغو مي شد تا كسي هم در 
اين بین هزينه نكند و به قول معروف »سركار« نرود؟! با فرض اينكه 
همه مجوز ها و تأيیدها براي پخش مسابقه در سالن سینما گرفته 
شده بوده، كدام بخش از نهادهاي تصمیم گیرنده به ناگهان نظرش 
را تغییر داده و جلوي پخش را گرفته؟! نمي توان گفت كه لغو پخش 
مسابقه فوتبال در سینما مي تواند موجي از نارضايتي مدني ايجاد 
كند، ولي شواهد نشان مي دهد همین خبر به ظاهر بي اهمیت چه 
بازتاب هاي زيادي در رسانه هاي اپوزيسیون داشت! موضوعي كه 
گويا لغوكنندگان پخش فوتبال در سالن هاي سینما به آن توجه 
نكردند! در وضعیت فعلي كه مردم از س��ینماها دور ش��ده اند، هر 
اقدامي در نزديك شدن مجدد آنها به سینماها بايد تقويت شود و اين 
جاي ناامیدي دارد كه حتي اقدامات مقطعي چون پخش مسابقات 
ورزشي بر پرده سینماها با مخالفت هاي اينچنیني مواجه مي شود.

 500خبرنگار خارجي
 انتخابات ايران را پوشش مي دهند

۵00خبرن�گار خارج�ي از ۲۲۶رس�انه بين الملل�ي و از پنج 
ق�اره جه�ان، انتخاب�ات1400 اي�ران را پوش�ش مي دهند. 
محمد خدادي، معاون مطبوعاتي و اطالع رساني وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمي گفت: به رغم وجود محدوديت سفر ناشي از كرونا، 
بیش از 500خبرنگار از 226رس��انه خارج��ي، انتخابات1400 

كشورمان را پوشش خواهند داد. 
محمد ُخدادي با بیان اين مطل��ب اضافه كرد: اين رس��انه ها از 
39كشور جهان هس��تند و هماهنگي الزم براي ورود و فعالیت 
خبري آنان فراهم شده است. وي با اشاره به اينكه ورود خبرنگاران 
خارجي تنها با تست منفي كرونا میس��ر بوده است، افزود: از اين 
تعداد 336خبرنگار خارجي مقیم ته��ران بوده و همچنین براي 
بیش از 160خبرنگار خارجي رواديد مطبوعاتي صادر شده است. 
معاون وزير فرهنگ و ارشاد اس��المي اضافه كرد: 160خبرنگار 
و عوامل خبري ك��ه طي روزهاي اخیر وارد كش��ور ش��ده اند يا 
خواهند شد از 83 رسانه از 20كشور جهان براي حضور و پوشش 
خبري اين رويداِد مهم ملي مي باشند كه در میان آنان 37رسانه 
تلويزيوني، 27روزنامه، هشت خبرگزاري، شش رسانه راديويي و 

پنج مجله و سايت خبري به چشم مي خورد. 
خدادي گفت: خبرنگاران خارجي كه پوش��ش انتخابات1400 
كشورمان را پوشش مي دهند از امريكا، انگلستان، ايتالیا، بحرين، 
بلژيك، تركیه، نروژ، سوئد و دانمارك، چین، روسیه، ژاپن، سوئیس، 
فرانسه، آلمان، اتريش، اسپانیا، استرالیا، ، هلند، قطر، كره جنوبي، 

كره شمالي، كانادا و... هستند. 

  رسانه 

محمدصادق عابديني      يادداشت

پيامبر)ص(: 

هر كه به مسلمانی خيانت كند يا 

به او زيان رساند يا به او نيرنگ زند 

از ما نيست. 

»گزيده تحف العقول«

 واکاوی بزه درمستند»مهين« 
بررسي علل موفقيت يك مستند خاص در گفت وگوي »جوان« با كارشناسان


