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امام حسن)ع(:

انسان تا وعده نداده، آزاد است 
اما وقتي وعده مي ده�د زير بار 
مسئوليت مي رود و تا به وعده اش 

عمل نكند، رها نخواهد شد. 

)بحار االنوار، ج78، ص113(

مصطفي محمدي     ديده بان 

    محمدصادق عابديني
 انتظار بحق تغييرات مثبت در صداوس�يما باعث 
ش�ده اس�ت همه اظهارات و رفتار پيمان جبلي، 
رئيس جديد اين سازمان به عنوان نشانه هايي از 
تغييرات در رسانه ها پررنگ شود. اظهارات جديد 
جبلي در خصوص رويكرد اين سازمان در تعامل با 
دولت، بودجه و توليد سريال هاي تلويزيوني و نحوه 
ورود اين سازمان به بحث نظارت بر شبكه نمايش 
خانگي نكاتي بود كه مي تواند استراتژي صداوسيما 
را براي سال هاي رياست جبلي به نمايش بگذارد. 
صداوس��یما به خصوص در رويكرد رس��انه اي و پخش 
اخبار، چند وقتي اس��ت با صداوس��یماي محافظه كار   
فرق كرده است. دوربین صداوسیما اعتراضات مدني را 
پوشش مي دهد. مرجعیت خبري صداوسیما كه سال ها 
بود با روند نزولي رو به كاهش داش��ت، بايد بازسازي و 
بازپس گیري شود. جبلي اين را به خوبي مي داند و براي 
همین مي گويد: »س��ازمان صداوسیما، صداوسیماي 
جمهوري اسالمي است، يعني صدا و تصوير جمهوريت 
و اسالمیت و تريبون نظام برآمده از انقالب اسالمي  كه بر 

دوپايه جمهوريت و اسالمیت قرار گرفته است.«
رئیس رسانه ملي مي افزايد: »وقتي صداوسیما را رسانه 
مردم مي دانیم و دوره تحولي جدي��د مديريت را دوره 
بازگشت به جمهور و بازگشت به مردم مي دانیم، توجه 
داريم در نظام اسالمي، مردم، حكومت اسالمي و نظام 
اسالمي قابل تفكیك نیستند. در دوران حكومت صدر 
اسالم در مدينه نیز مردم و نظام اسالمي يكي بودند. نبايد 
فاصله اي بین اين دو باشد. وقتي مي گويیم صداوسیما، 
رسانه و صداي مردم است، با همان افتخار هم مي گويیم 
تريبون نظام اسالمي مبتني بر انقالب اسالمي ايران است. 
هیچ ترس و واهمه و ابايي نداريم از اينكه رسانه ملي را 
رسانه حكومت اسالمي  بدانیم كه برآمده از رأي مردم و 

خون شهداي انقالب اسالمي است.«

    صداوسيما روابط عمومي نيست!
استقالل رسانه، يكي از مهم ترين بخش هاي هويتي براي 
هر رسانه اي است و میزان وابستگي آن به قدرت، مي تواند 
تأثیرگذاري آن را نیز مشخص كند. رئیس صداوسیما 
مي گويد: »همه بايد باور كنند صداوسیما، روابط عمومي 
هیچ دستگاهي نیست و نخواهد بود، اما با افتخار تريبون 

نظام اسالمي است.« 
وي مي افزايد: »صداوسیما، رس��انه كدام مردم است؟ 
همه مردم، يعني كدام مردم؟ آيا منظور كس��اني است 
كه در انتخاب��ات اخیر به آقاي رئیس��ي رأي دادند؟ آيا 
منظور كساني است كه به صداوسیما، دولت و حكومت 
بدبین هستند؟ اجازه دهید مثال روشني بزنم كه وقتي 
مي گويیم مردم، يعني كدام مردم؛ مردمي  كه روز تشییع 
سردار رشید اسالم حاج قاس��م سلیماني خیابان هاي 
ايران را پر كرده بودند چطور مردمي  بودند؟ برخي براي 
اولین بار بعد از انقالب كف خیابان آمده بودند و به همه 
چیز انتقاد داشتند، اما جايگاه اين فرزند رشید ايران را 

ارج گذاشتند و براي بزرگداشتش به خیابان آمدند. ما 
منت دار و وامدار همین مردم هستیم، حتي اگر به ما نقد 

داشته باشند.«
    صداوسيما آنتن فروشي نمي كند

صداوسیما موظف است بخش عمده اي از هزينه هاي 
خود را از طريق پخش آگهي هاي بازرگاني تأمین كند. 
وابستگي اين رسانه به آگهي ها باعث شده است متناسب 
با وضعیت اقتصادي اين رسانه با افزايش حجم آگهي ها 
به خصوص در تلويزيون، مخاطب به جاي بهره مندي از 
تلويزيون به تماشاي تیزرهاي تبلیغاتي بنشیند و طبعاً 
از اين وضعیت ناراضي باش��د. جبل��ي درباره وضعیت 
اقتصادي صداوسیما و درآمد اين رسانه مي گويد: »منابع 
ما كافي نیست، ما 20سال از مستقل شدن مالي عقب 
افتاده ايم. ما براي اين كار برنامه داريم. يكي از برنامه هاي 
ما درآمدزايي سالم غیر آنتن فروشي است. حجم آگهي 
و خارج ش��دن آگهي از مدار هداي��ت فرهنگي به ضرر 
ماست، اما تا زمان رسیدن به زماني كه منابع سازمان را 

از محلي غیر از آگهي تأمین كنیم نیاز به گذشت زمان 
حداقل دو، سه ساله داريم تا به طور شفاف از آنتن فروشي 

بي نیاز شويم.«
    سريال ضدفرهنگي پخش نمي كنيم 

يكي از اولین اقداماتي كه جبلي پس از انتصاب به عنوان 
رياست سازمان صداوسیما داش�ت، توقف تولید چند 
سريال تلويزيوني بود. جبلي در سخنانش با رد شايعه 
توقف 15سريال مي گويد: »15سريال تعلیق نشد، تعداد 
كمتري بود. قراردادها تا سال 1402 بسته شده بودند، با 
وجود اين من خواستم سريال هايي كه اكنون در برنامه 
تولید است و ممكن است تناقضاتي با اهداف داشته باشد، 
در مسیر اصالح بیندازيم. ارزش سرمايه فرهنگي مردم 
به مراتب بیشتر از ارزش سرمايه مالي براي ساخت يك 
سريال است و اگر سريالي ضدفرهنگي باشد،  نبايد پخش 
شود. براي مديريت درست محتوا در رسانه ملي، وحدت 

فرماندهي الزم است.«
    سريال سازي زير حاكميت صداوسيماست 

رئیس سازمان صداوسیما پس از چند هفته سكوت در 
مقابل تحركات سازمان سینمايي و وزارت ارشاد براي در 
اختیار گرفتن مجدد شبكه نمايش خانگي در سخناني با 
تأكید بر قانون اساسي، زير سازي در شبكه نمايش خانگي 

را تحت حاكمیت صداوسیما عنوان مي كند. 
جبلي تأكید می كند: »در جمهوري اسالمي ايران و در 
قانون اساسي يك صداوسیما داريم يا دو صداوسیما داريم؟ 
كار ويژه تلويزيون در همه  جاي دنیا چیست؟ فیلمسازي 
است يا سريال سازي؟ كار سريال سازي در همه جاي دنیا 
كار تلويزيون است. هر كار نمايشي در خارج از صداوسیما 

حتماً بايد تحت حاكمیت صداوسیما باشد.« 
وي همچنین مي گويد: »ما ت��الش مي كنیم با نیروها 
و مجموعه هايي كه خارج از صداوس��یما اقدام به تولید 
مي كنند، جلساتي داشته باشیم و خود را رقیب مجموعه 

نمايشي كه در خارج از صداوسیماست، نمي دانیم.«

پيمان جبلي استراتژي صداوسيما را تبيين كرد 

 آنتن تلویزیون را به مردم می دهیم حتی اگر منتقد ما باشند
رئيس رسانه ملی  مي گويد اگر سريالي ضدفرهنگي باشد، نبايد پخش شود

     نشست 

 قهرمان هایي از جنس خاك در شبكه مستند
مستند دو قسمتي »پيكره هايي 
از جن�س خاك« ب�ه كارگرداني 
س�جاد گودرزي و تهيه كنندگي 
سعيد صيادي توليد جديد شبكه 
مستند سيماست كه پنج شنبه ها 

روي آنتن مي رود. 
مس��تند »پیكره هاي��ي از جنس 
خاك« به كارگرداني س��جاد گودرزي داس��تان 500 س��ال 
استعمار اروپايیان است. گودرزي با اش��اره به سوژه اين فیلم 
مس��تند به فارس گفت: در همان ايامي كه ج��رج فلويد را در 
امريكا كش��تند، جنبش��ي به نام »جان سیاهپوستان اهمیت 
دارد« در اروپا و امريكا راه افتاد و عده اي از مردم كه احس��اس 
مي كردند مورد ظلم واقع شده اند، شروع به تخريب تعدادي از 
مجسمه هاي دولتمردان، تاجران و سیاستمداران غربي كردند. 
اين مجس��مه ها عمدتاً افرادي بودند ك��ه در تاريخ آن ملت به 
عنوان قهرمان معرفي مي ش��دند اما مردمي ك��ه از ظلم آنان 
خبر داشتند، با اسپري روي اين مجسمه ها مي نوشتند: »اين 
فرد قهرمان نیس��ت و میلیون ها انسان  را كشته است.« همین 
اتفاق سوژه اي براي ما شد تا مستندي را بر اساس داستان اين 
مجسمه ها بسازيم. بسیاري از مردم ايران با جنايت هاي امريكا 
آش��نايي دارند اما درباره جنايت هايي ك��ه اروپايي ها در طول 
تاريخ انجام داده اند، اطالع كمتري دارند.  اين مس��تند در دو 
قسمت 40دقیقه اي تولید شده است كه اولین قسمت آن امروز 

ساعت 22 از شبكه مستند سیما پخش مي شود. 
.........................................................................................................

اعضاي هیئت علمي جشنواره شعر فجر 
منصوب شدند

وزير فرهنگ و ارش�اد 
اس�امي در احكام�ي 
جداگانه، اعضاي هيئت 
ش�انزدهمين  علم�ي 
جش�نواره بين الملل�ي 
شعر فجر را منصوب كرد. 
به گزارش »جوان« به نقل از مركز روابط عمومي و اطالع رساني 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المي، محمدمهدي اس��ماعیلي، 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در احكام جداگانه اي محمدرضا 
روزبه، افش��ین عالء، ناصر فی��ض، علیرضا ق��زوه، عبدالجبار 
كاكايي، علي محمد مؤدب، س��یداحمد میرزاده، يوس��فعلي 
میرش��كاك و قربان ولیئي را به عنوان اعض��اي هیئت علمي 
ش��انزدهمین جش��نواره بین المللي ش��عر فجر منصوب كرد.  
جش��نواره بین المللي ش��عر فجر با آرمان بالندگي گونه هاي 
شعر امروز از سال 1385 هر س��ال میزبان كاروان شعر پارسي 
بوده است و شانزدهمین دوره اين جشنواره نیز زمستان 1400 
برگزار خواهد شد.  در اين دوره آثاري كه در سال 1399 به زبان 
فارس��ي و با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي منتشر شده 
است در گروه هاي شعر كالس��یك، شعر نو )قالب هاي: نیمايي 
و سپید(، ش��عر محاوره، ش��عر كودك و نوجوان و درباره شعر 
)پژوهش هاي حوزه شعر( مورد ارزيابي قرار مي گیرند. پیش از 
اين وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در حكم جداگانه ديگري قربان 
ولیئي را به عنوان دبیر علمي اين جشنواره منصوب كرده بود. 

در نشست هم افزایی سینمای انقالب و دانشگاه مطرح شد 

واگذاري بخشي از مأموريت ها به جريان دانشجويي
رئيس بني�اد روايت در نخس�تين نشس�ت هم افزايي 
و تعامل س�ينماي انقاب و دانش�گاه ضمن اش�اره به 
اينكه انجمن س�ينماي انقاب مي تواند ب�ا ايفاي نقش 
حلقه مفقوده حكمراني فرهنگي همانند نخ تسبيحي 
جريان حاكميت، جريان فرهنگ و هنر و جريان علمي و 
دانشگاهي عمل كند، از واگذاري بخشي از مأموريت هاي 
اي�ن انجم�ن ب�ه جريان ه�اي دانش�جويي خب�ر داد. 
به گزارش »جوان« سیدمحمدياش��ار ن��ادري، رئیس بنیاد 
فرهنگي روايت فتح در نخستین نشست هم افزايي و تعامل 
سینماي انقالب و دانشگاه در باغ موزه انقالب و دفاع مقدس با 
اشاره به انتظارات و توقعات از انجمن سینماي انقالب و دفاع 
مقدس اظهار داشت: انجمن مي تواند با ايجاد يك فضاي تعامل 

در بستر سینما حلقه مفقوده حكمراني فرهنگي باشد و همانند 
نخ تسبیحي جريان حاكمیت، جريان فرهنگ و هنر و جريان 
علمي و دانشگاهي عمل كند، لذا به نظر مي رسد اگر تعامل 
بین اين جريانات شكل نگیرد، ما به اهداف مدنظر نخواهیم 
رسید و مشخصاً از انجمن انتظار مي رود در ايجاد اين ارتباط 
و تعامل و هم افزايي بین جريانات اهتمام ورزد، البته يكي از 
راه هايي كه به نظر مي رسد قابل انجام و عملیاتي شدن است، 
واگذاري بخشي از مأموريت ها به جريان دانشجويي است و 
طبیعتاً انجمن سینماي انقالب و دفاع مقدس در برنامه پنج 
ساله آينده تولیداتي را پیش بیني كرده است كه اين تولیدات 
با مدد گرفتن از جريان دانشجويي رقم خواهد خورد و قطعاً به 

آثار فاخري نیز خواهد رسید.   

ابراهيم اكبري ديزگاه در نشست بررسي برگزيده جايزه شهيد اندرزگو:

مسئله كتاب »شريف«  انسان شهري است
نويسنده كتاب »شريف« موضعش لزوماً سياسي 
و تاريخي نيست و بيش�تر نگاه هستي شناسانه 
دارد و نش�ان مي ده�د انق�اب ش�ايد در ظاهر 
ب�ه خيابان آم�دن باش�د، ام�ا در باط�ن بايد در 
جان هاي آدم ها صورت بگيرد و ي�ك امر دائمي 
اس�ت و ي�ك ام�ر مقطع�ي و تاريخي نيس�ت. 
ابراهیم اكبري ديزگاه، نويسنده و ش��اعر با بیان اين 
مطلب در نشست معرفي و بررسي رمان »تشريف« 
نوشته است: علي اصغر عزتي پاك، برگزيده دومین دوره 
جايزه ادبي شهید اندرزگو  گفت: نظر دادن درباره كتاب 
علي اصغر عزتي پاك برايم سهل و ممتنع است چراكه 
از يك جهت وقتي مي خواهم درباره كتابش نظر دهم، 
بايد فاصله بگیرم و فاصله گرفتن براي من كمي سخت 
است. به نظرم عزتي پاك نويس��نده اي انديشمند و 
ساده نگر است كه داستان را به مثابه يك پروژه مي بیند 
و اين پروژه به ابعاد هس��تي زندگي خود نويس��نده 
مي پردازد. او نويسنده اي است كه براي كار هاي خود 
وقت مي گذارد. مسئله نويسنده در كتاب هايش انسان 

شهري است و مرزهايي كه به آن مي پردازد. 
وي ادامه داد: مس��ئله ديگري كه ب��ه آن مي پردازم، 
مسئله اي است كه 40سال است با آن درگیر هستیم؛ 
مس��ئله اي به نام انقالب چراكه در 100سال اخیر دو 
انقالب در كش��ور ما رخ داده و جان انسان ايراني را به 
نحوي تغییر داده است. يكي از اين دو، انقالب مشروطه 
است كه در زمان قاجار شكل مي گیرد و انسان ايراني به 
سمتي مي رود كه قانون داشته باشد كه تجربه ناقصي 
است و بعد انقالب اسالمي رخ مي دهد كه كتاب هايي 
كه در اين زمینه نوشته شده، بیشتر سیاسي و تاريخي 
است اما عزتي پاك در اينجا موضعش لزوماً سیاسي و 
تاريخي نیست و بیشتر نگاه هستي شناسانه دارد و نشان 
مي دهد انقالب شايد در ظاهر به خیابان آمدن باشد اما 
در باطن بايد در جان هاي آدم ها صورت بگیرد و يك امر 

دائمي است و يك امر مقطعي و تاريخي نیست. 
اين نويسنده با اشاره به فساد در دوره پهلوي گفت: 
مهم ترين عامل انقالب فساد ش��اه بود، عزتي پاك 
در زمان حال كه كتاب را مي نويس��د همچنان اين 
نكته دغدغه اش اس��ت و در كت��اب مي گويد، فقط 
پاكان هس��تند كه رس��تگارند. اين مفهومي كه در 
كتاب از پاكي ياد ش��ده، يعني شخصیت گل اندام. 
اين شخصیت فقط در يك كتاب انقالبي قابل فهم 

اس��ت چرا كه به ما مي گويد انق��الب بايد همچنان 
ادامه داشته باشد و بايد در جان ها شكل بگیرد و به هر 
میزان كه انسان ها پاك شوند، انقالبي مي شوند و به هر 
میزان ذهن شان آلوده شود، از انقالب دور مي شوند. 
اين كتاب در دهه پنجم انقالب نويدي به ما مي  دهد و 
آن اين است كه انقالبي بودن يعني پاكدست بودن و 

كسي كه پاكدست نیست، انقالبي نیست. 
اكبري ديزگاه ادامه داد: همانطور كه اشاره كردم سبك 
عزتي پاك سبك پژوهش است و اين پژوهش ذاتش 
خیره شدن به انسان شهر، تاريخ و هويت است. اين 
خیرگي و درهم آمیختگي تأمل و تأني يك معجوني 
را مي س��ازد به نام رمان »شريف« كه حقیقتاً تجربه 
منحصربه فردي در ادبیات ايران است و هر اثري كه 
نوشته مي شود از نظر من بايد منحصربه فرد باشد و 
اين رمان، رمان انقالبي نیست؛ رماني است كه ادامه 
يك پروژه انقالبي اس��ت و صحبت درباره اين كتاب 
سخت است و اين كتاب، كتاب امید است و گوشزد 
مي كند كه دنیا به آخر نرس��یده است و نبايد نا امید 
ش��ويم و آينده درخشان اس��ت. او همچنین درباره 
زنان تاريخ گفت: جامعه ما جامع��ه مذكر بوده ولی 
در اين كتاب زن نمي تواند فعال باش��د و تنها كارش 
جاسوسي است اما شخصیت مهري شجاعتي دارد كه 
اشتباهش را مي پذيرد و يك عاشق فعال است، يعني 
سوژه عشق قرار نگرفته و خودش عاشق شده و دنبال 

عشق رفته است. 
 علي اصغرعزتي پاك، نويس��نده كتاب نیز در پايان 
اين نشست در صحبت هايي كوتاه گفت: رمان يك 
قالب پیچیده و اليه مند اس��ت و هركس با توجه به 
درك، استعداد و سوادش كتاب را مي خواند و در اين 
نگاه مي شود يك كار زرد را كار فاخر بدانیم و يك كار 
فرهنگي را كار زرد بدانیم و »تشريف« چهره آرماني 
را كه ما نشان داديم، نشان مي دهد و ما را مقابل آنچه 

قرار بود باشیم، قرار مي دهد. 
نويسنده اين اثر در پايان گفت: نبايد آرمان هايمان را 
فراموش كنیم چراكه در كنار همه سختي ها، قرار است 
در كنار هم با صلح و صفا زندگي كنیم و اين مي تواند 
نقدي نیز به زمان حال باشد كه كمي از آرمان هايمان 
دور افتاده ايم، البته خواندن رمان به رويكرد مخاطب 
بستگي دارد، به ش��رطي كه ظرفیت ها در البه الي 

گفته هاي نويسنده بیان شده باشد.

   کتاب

معاون هنري وزارت ارشاد: 
هنر با مفهوم اسالمي باید تقویت شود

هنر با مفهوم اسامي گفتماني است كه ضرورت دارد تقويت شود، 
چون بدون فرهنگ و تمدن، هيچ ملتي سرافراز نخواهد بود. 
محمود ساالري، معاون امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با 
بیان اين مطلب در مراسم معارفه خود گفت: فعالیت  ها و برنامه  هاي 
معاونت امور هنري در معرض ديد جامعه است و ويژگي هاي خاصي 
دارد. از همه مديراني كه در اين سال ها با توجه به شرايطي كه گاه در 
عرصه اجتماعي اتفاق مي افتاد، تالش كردند امور هنري وزانت خود را 
حفظ كند، قدرداني مي كنم.  ساالري در ادامه گفت: خرسندم فرصتي 
شد خدمت كوچكي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي داشته باشم. 

هنر با مفهوم اسالمي گفتماني است كه ضرورت دارد تقويت شود.


