
سروده تازه 2شاعر کشورمان در وصف غدیر 
کیهان ندیده است شهی چون علی رئوف

دو شاعر از کش��ورمان به مناسبت عید غدیر اش��عار تازه خود 
را با این موضوع منتش��ر کردند. افشین عال، شاعر پیشکسوت 

کشورمان از آن جمله است.

فرمان ز حق رسید چو در حّجه الوداع 
عالم به شور حیدری افتاد در سماع

جبریل خود ز دست شد آن دم که در غدیر
آیات وحی را به نبی داد اطالع

شیطان سقوط کرد ز مرکب چو تا به عرش
دست علی ز دست نبی یافت ارتفاع

دستی بلند شد ز امیری که انس و جان
کردند تا ابد پی پابوسش، اجتماع
نازم به پادشاه والیت که در صفش

زهرا به بذل جان خود از او کند دفاع
کیهان ندیده است شهی چون علی رئوف
میدان ندیده است یلی چون علی شجاع

خورشید حق اگر چو علی مشتری نداشت
بعد از نبی نبود به بازار دین متاع
شاهین ابروان علی گر عیان نبود

در می گرفت بین ترازو و  حق، نزاع
حکم علی ست در کمر عدل چون ستون

حب علی ست در فقرات خرد، نخاع
پامال شد به سان علف زیر پای چرخ
هر کس که از والی علی کرد امتناع

تا حشر باد روشن از او دیده  یقین
تا حشر باد چشم ستم کور از آن شعاع

   باران عشق در دل صحرا ظهور کرد
همچنین محمدمهدی عبداللهی از ش��اعران کشورمان، عید 
ش��ورآفرین غدیر را در نوس��روده ای از جنس غزل به جشن و 

شادمانی نشسته است.

دنیا به پیش چشم فلک، سر به زیر شد
یعنی شکوه عرش خدا بی نظیر شد

وقتی عطش میان بیابان نفس کشید 
هر سنگریزه، تشنه یک »یاُمجیر« شد

باران عشق در دل صحرا ظهور کرد
تا آن بهار گمشده سهم کویر شد

روزی که خنده بر رخ آیینه نقش بست
سرمنشأ دوباره  خیر کثیر شد

واشد تمام پنجره ها سمت برکه ای
آیینه ای که قسمت »یوُم الغدیر« شد

بر منبر عظیم والیت که تکیه داد
خورشید در قلمرو نورش حقیر شد

مردی پر از طراوت باران و شور عشق
در محضر تمامی خلقت، وزیر شد
در جشن آسمانی اکمال دین حق

آیینه دار سبز رسالت، امیر شد
رور«، روز توالی حیدر است »یوُم السُّ

نادعلی بخوان که فضا دلپذیر شد
موالی دین، طلوع امامت مبارک است

از نور توست، ماه والیت منیر شد

 شاکری:  غدیر در شعر
 بيش از ادبيات داستاني جلوه گر است
 نویسنده و پژوهشگر ادبي تأکيد دارد که غدیر در ادبيات داستاني 
ما گم نش�ده و هنوز آثار و مبان�ي آن باقي مانده و ش�اهد بروز 
زایش ها و آورده هاي مضموني آن در آثار نویس�ندگان هستيم. 
احمد شاکري، با اذعان بر اینکه در بررسي ادبیات آییني و تجلي 
حوادثي تاریخي از جمله غدیر در آثار نویسندگان و شاعران باید به 
دو رویکرد موضوعي و مضموني توجه داشت، به ایبنا گفت: غدیر از 
نظر موضوع یک اتفاق تاریخي است و از لحاظ مضمون مفاهیمي 
چون والیت و اکم��ال دین را در ب��ردارد، بنابراین در بررس��ي 
میزان تجلي غدیر در ادبیات داستاني باید به میزان بهره گیري 
نویس��ندگان هم از موضوع و نیز از مضمون غدیر توجه ش��ود.  
شاکري ادامه داد: مسلماً غدیر در شعر بیشتر از ادبیات داستاني 
جلوه گر است، چراکه شاعر از صور خیال و استعاره ها مي تواند بهره 
ببرد ولي نویسنده ادبیات داستاني با یک واقعه مشخص تاریخي با 
افرادي معین طرف است و باید بیشتر از یک شاعر به سند و تاریخ 
محدود شود. وي در پایان گفت: باید به مضامین غدیر نیز توجه 
شود، به عنوان نمونه اهمیت مفهوم والیت کمتر از خود موضوع 
غدیر نیست. غدیر در ادبیات داستاني ما گم نشده و شاهد بروز 
و ظهور مباني و مضامین آن یعني زایش ها و آورده هاي غدیر در 

داستان هاي کوتاه و رمان هاي معاصر هستیم.
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امام کاظم عليه السالم:

مؤمن با چيزی برتر از مواسات 
نس�بت به مؤمن، ب�ه خداوند 

 عز و جل نزدیك نشده است.
جام�ع األحادی�ث للقّم�ي 

)الغایات(: ص 2٩١

در افتتاحيه هشتمين جشنواره فيلم شهر مطرح شد

 از کنایه به جشنواره فجر 
تا لزوم حرکت سينماي ميلي به سمت هویت ملي

   مصطفي محمدي
هشتمين جشنواره بين المللي فيلم شهر با تقدیر از دو 
بازیگر قدیمي یعني محمد کاسبي و جعفر دهقان، اهداي 
بخشي از جوایز جشنواره، کنایه به جشنواره فجر و نيز 
تأکيد رئيس سازمان س�ينمایي بر اینكه سينما باید به 
سمت هویت ملي برود و نه سينماي ميلي، آغاز به کار کرد. 
مجید اکبر شاهي، دبیر هشتمین دوره جشنواره فیلم شهر در 
مراسم افتتاحیه این جشنواره که در پردیس سینمایي ملت 
برگزار شد، با اش��اره به اینکه جشنواره فیلم شهر با مدیریت 
جهادي و امید به آینده و با ش��عار کالنش��هر تهران، الگوي 
جهان اس��الم، کار خود را از اسفند ماه س��ال گذشته شروع 
کرد، افزود: در این ماه با دریافت آثار س��ینمایي و انیمیشن 
از ایران و ۱۱۲کشور جهان این جشنواره را آغاز کردیم. این 
تعداد از مجموعه کشورها نشان دهنده این است که جشنواره 
فیلم شهر در عرصه ملي شناخته شده است که این تعداد در 
جشنواره شرکت کنند و حضور داشته باشند.  وي خاطرنشان 
کرد: از ابتداي تابس��تان امس��ال کار انتخاب آثار را ش��روع 
کردیم و در مجموع ۲9۰ اثر در بخش ملي و 78 اثر در بخش 
بین الملي انتخاب شد. پس از آن داورها با وسواس داوري خود 
را آغاز کردند که از بخشي از منتخبان در مراسم افتتاحیه و 

بخشي دیگر در اختتامیه تقدیر مي شود. 
  تقدیر از جعفر دهقان

تقدیر از جعفر دهقان بازیگر پیشکسوت و سرشناس سینما و 
تلویزیون کشورمان بخش دیگري از این مراسم بود. 

محسن محسني نسب، کارگردان سینما درباره کیفیت ایفاي 
نقش هاي سخت و پیچیده توسط جعفر دهقان گفت: تصویري 
که از جعفر دهقان داریم بس��یار کم اس��ت، معموالً وقتي ما 
کارگردان ها مي خواهیم براي ش��خصیتي، بازیگري انتخاب 
کنیم کار بسیار سخت و پیچیده است، ولي وقتي جعفر دهقان را 
انتخاب مي کنیم هر چقدر از نقش دور باشد، طوري رفتار مي کند 
که گویا براي آن نقش ساخته شده است، به قدري خوب آن نقش 
را بازي مي کرد که همه کساني که مدعي بودند، کم مي آوردند.  
پس از صحبت هاي محسني نس��ب، جعفر دهق��ان گفت: از 
دوستاني که این مراسم را براي من برگزار کردند، ممنونم. این 
مراسم بزرگداشت باید در جشنواره فیلم فجر برگزار مي شد، 
ولي شهرداري آنها را خجالت زده کرد.  در بخش دیگري از این 
آیین محمد خزاعي، رئیس سازمان سینمایي گفت: در سازمان 

سینمایي، سفرهاي مختلفي را در شهرستان ها آغاز کردیم، در 
برخي از این دیدارها مدیران برخي از استان ها گله مي کردند چرا 
تصویري که از ما در آثار وجود دارد، بزهکاري را نشان مي دهد، 
براي رفع این تصور چه باید کرد، چرا در همه فیلم ها قاچاقچي 
در استان ماست، گویا هیچ فضایلي نداریم. به آنها گفتم وقتي 
تصویري غلط از شهر شما ارائه مي شود، مردم سایر استان ها هم 
همان طور تصور مي کنند و باعث مي شود مردمي که مي خواهند 
به این مناطق مسافرت کنند، نگران باشند پس باید تصویر ارائه 
شده درست باشد.  خزاعي ادامه داد: بسیاري از اوقات در خارج 
از کشور وقتي راجع به دس��تاوردها، زیبایي ها، هویت، فضاي 
تمدني و آداب و رسوم تهران مي گوییم تعجب مي کنند. بسیاري 
از مسافران خارجي وقتي وارد تهران مي شوند، مي گویند چنین 
تصوري از تهران نداشتیم چون سینمایي که از تهران ارائه شده 
کم کاري کرده است و معموالً تصویر غلطي از آن منتقل مي کرده 
و تراوشات ذهني کارگردان یا فیلمسازان بوده است. کساني که 
در عرصه فرهنگ و هنر تالش مي کنند باید در تبیین جایگاه 
مردم و کشور تالش کنند و باید به فکر تأثیرگذاري اثر هم باشیم. 

سینما باید به سمت هویت ملي برود و نه سینماي میلي. 
همچنین امین توکل��ي زاده، معاون اجتماع��ي و فرهنگي 
شهرداري تهران در سخناني گفت: شهر را به جسم و کالبدش 
تقسیم مي کنند که حتماً در این خصوص نگاه هاي ویژه اي 
مد نظر بوده اس��ت. در این دوره یک��ي از نگاه هایي که بر آن 
تأکید مي شود، این است که در کنار جسم شهر به روح شهر 
هم توجه داشته باشیم. به نظر مي رسد در حوزه شهر کم کاري 
داشته ایم که باید بیشتر به آن توجه شود و آن هویتي است 
که برگرفته از دین و انقالب و فرهنگ ماست. اگر به هویت 
شهر توجه درستي شود، به هویت انقالبي و ارزشي ما توجه 

مي شود و بسیاري از مشکالت ما حل خواهد شد.

در دیدار با شعرای کشور مطرح شد

استقبال رئيس جمهور از ایجاد جایگاه حقوقی برای شاعران
چاپ شانزدهم کتاب »غدیر در مداین«منتشر شد

بلندترین داستان غدیر به روایت»حذیفه یماني«
   سيدمرتضي ذاکر

چاپ ش�انزدهم »غدی�ر در مدای�ن« بلندترین داس�تان 
غدیر ب�ه روایت »حذیف�ه یماني« براي یك ج�وان ایراني 
در مدائن توس�ط انتشارات ش�هيدکاظمي روانه بازار شد. 
کتاب »غدیر در مدائن« اولین قدم در روایت داستاني غدیر است. 
شخصیت محوري این داستان یک جوان ایراني است که ماجراي 
غدیر را از زبان حذیف��ه - فرماندار مدائ��ن و از یاران حضرت امیر 
علیه السالم- مي شنود. با به خالفت رسیدن حضرت امیر علیه السالم 
دو نامه به حذیفه مي رس��د که یکي از آنها را باید در مسجد براي 
مردم بخواند. در جریان قرائت نامه حذیفه امام علي علیه السالم 
را »امیرالمؤمنین حقیقي« خطاب مي کند و همین تعبیر آتشي 
مي شود بر خرمن تصورات پیشین مسلم تا بخواهد بداند و به جمع 
شیعیان بپیوندد و به سوي سرنوشت عاشقان امیرالمؤمنین قدم 
بردارد. ذکر اسناد و مدارک این روایت و همچنین روایت هاي دیگر 
در پانویس و ادامه داستان پس از روز غدیر تا شهادت آن جوان در 
جنگ جمل از امتیازات کتاب است.  نویسنده کتاب، پس از معرفي 
اجمالي حذیفه و توضیحي درباره حدیث غدیر، تیسفون یا مداین 
را به خواننده مي شناس��اند. همچنین از تاریخچه مداین و دوران 
حکومت و امارت سلمان فارس��ي و حذیفه بر آن سرزمین سخن 
مي گوید. نگاه نویسنده بیشتر معطوف به خطابه بلندي است که 
حذیفه در تیسفون ایراد کرده و پاسخ هایي که به سؤاالت آن جوان 

ایراني که مسلم نام دارد، داده است. 
در برشي از کتاب مي خوانیم: 

صداي اذان ظهر از گلدس��ته هاي مسجد طنین افکنده بود. مسلم 

با ش��تاب کوچه بازار را پشت سر گذاش��ت چیزي به خانه حذیفه 
نمانده بود. از دور جمعیتي را دید که س��ر گذر جمع ش��ده بودند. 
نزدیک تر ش��د و به مردم نگاه کرد. بي درنگ به داخل گذر پیچید و 
با دیدن جمعیت در مقابل خانه  امیر دلش به شور افتاد. هنوز چند 
قدمي جلوتر نرفته بود که ناگهان از داخل خانه صداي »ال اله اال الّل« 
بلند شد. خشکش  زده بود و توان راه رفتن نداشت. آرام به دیوار تکیه زد 
و پا هایش خم شد. به رفت و آمد مردم خیره ماند. تابوت حذیفه روي 
دستان مردم که »ال اله اال الّل« مي گفتند از مقابل چشمان مسلم عبور 
کرد. به دنبال تابوت به راه افتاد. اشک از چشمانش سرازیر شده بود.  
در دل فریاد زد: »سالم بر تو اي حذیفه! که در روز هاي سختي موالیت 
را تنها نگذاشتي. سالم بر تو که منافقین را خوب مي شناختي و حق را 
کتمان نکردي...« چاپ شانزدهم »غدیر در مداین« بلندترین داستان 
غدیر به روایت »حذیفه یماني« براي یک جوان ایراني در قطع رقعي و 
8۰صفحه به کوشش مؤسسه خاکریز اندیشه تدوین و همزمان با ایام 

عید غدیر توسط انتشارات شهید کاظمي روانه بازار شد. 

رئيس جمه�ور در نشس�تی با جمعی از ش�عرای کش�ور به 
درخواس�ت  آنان برای ایج�اد جایگاهی حقوق�ی به منظور 
حمایت از شعر و شاعران اشاره کرد و گفت: از ایجاد جایگاهی 
برای حمایت از شعر و شاعران استقبال و پشتيبانی می کنم.

آیت الل سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور شامگاه یک شنبه و در 
شب عید سعید غدیر در نشست با جمعی از شعرای سراسر کشور، 
ضمن تبریک این عید گرانقدر، انتقال نسل به نسل فرهنگ غدیر 
و تبیین معارف علوی را جزو رسالت های شعرا و اهل ادب دانست 
و گفت: شما شاعران و عاش��قان اهل بیت، به دلیل اهتمامی که 
همواره برای تبیین آموزه های اس��المی داری��د، نقش بزرگی در 
انتقال فرهنگ غدیر به عصرها و نسل های آینده ایفا می کنید. وی 
واقعه غدیر را جزو مسلمات تاریخی در اسالم خواند و ضمن تأکید بر 
اهمیت باالی این واقعه در باورها و فرهنگ شیعی خاطرنشان کرد: 
غدیر به عنوان رویدادی که در آن حضرت علی)ع( به عنوان ولی امر 
مسلمین امت اسالمی و جانش��ین پیامبر معرفی شد، به معنای 

واقعی کلمه جزو نعمت های بزرگ خداوند است. رئیس جمهور 
بس��ط آموزه ها و ارزش های علوی را از مسئولیت های مهم اهالی 
شعر و ادب دانست و افزود: جداً معتقدیم که در پرتو فرهنگ علوی، 
امکان غلبه بر تمام مشکالت و معضالت فعلی کشور وجود دارد و 
گام اول برای این مهم، تبیین دقیق شاخصه های فرهنگ علوی به 
مردم و جامعه است و در این زمینه شما شعرا و فضال، مسئولیت 
بسیار مهمی بر دوش می کشید. وی در ادامه سخنان خود با تأکید 
بر اهمیت والیت در اعتقادات اسالمی خاطرنشان کرد: در باورهای 
ما ورود به حصن حصین والیت، ضامن صیانت از انس��ان در برابر 
ابتالئات روزگار است. خدا را شاکریم که امروز والیت فقیه در رأس 
نظام ما حاکم است. والیت فقیه بزرگ ترین نعمت خدا به ماست که 
جامعه را با آموزه های دینی و نگاه عادالنه هدایت می کند. رئیسی، 
نظام جمهوری اسالمی را ثمره خون هزاران شهید دانست و تأکید 
کرد: این ایثارگری ها و از خودگذشتگی ها مسئولیت بزرگی برعهده 
ما به عنوان خدمتگزار نظام و مردم و شما به عنوان هنرمندان آیینی 
کشور برای حفظ و تداوم این نظام نهاده است. رئیس جمهور در 
بخش دیگری از سخنان خود به درخواس��ت های مطرح شده از 
سوی شاعران برای ایجاد جایگاهی حقوقی به منظور حمایت از 
شعر و شاعری اشاره کرد و گفت: هیچ هنر دیگری همچون شعر 
ظرفیت تعالی بخشی و انتقال مفاهیم و ارزش های اصیل اسالمی 
را ندارد، لذا به سهم خود از ایجاد جایگاهی برای حمایت از شعر و 
شاعران استقبال و پشتیبانی می کنم. همچنین در این شب شعر 
۱۲نفر از شعرا، اشعار خود را در وصف امیرالمومنین)ع(، واقعه غدیر، 

موضوعات اجتماعی و... قرائت کردند.

گره ساترا و نمایش خانگي کورتر شد
نامه اي که اخيراً ساترا به رئيس رسانه ملي براي برخورد با چند پلتفرم نمایش خانگي صادر کرده 

 

نوع و کيفيت نظارت بر این عرصه را در آینده تا حدودي دچار شبهه کرده  است

    طنز    کتاب

    رویداد

    شعر

 »مؤسسه پژوهش طنز ایران« 
آغاز به کار کرد

همزم�ان ب�ا ده�ه والی�ت و ب�ا تش�كيل جلس�ه هيئ�ت مؤس�س 
و امضاي اساس�نامه، »مؤسس�ه پژوه�ش طنز ای�ران«، آغاز ب�ه کار کرد. 
همزمان با دهه والیت و با تش��کیل جلس��ه هیئت مؤس��س و امضاي اساسنامه 
»مؤسس��ه پژوهش طنز ایران«، براي اولین بار در کش��ور، مؤسسه اي با کارویژه 
مطالعات و پژوهش درباره طنز، رس��ماً آغاز به کار کرد.  جلس��ه هیئت مؤسس 
»مؤسسه پژوهش طنز ایران«، مقارن با دهه والیت و عید بزرگ غدیرخم، شنبه 
)۲5 تیر ۱4۰۱( در حسینیه هنر تهران برگزار شد. این مؤسسه فرهنگي، هنري 
و آموزشي با ابتکار پژوهشگران باشگاه طنز، دفتر مطالعات جبهه انقالب اسالمي 
و با همراهي اساتید دانش��گاه و فعاالن حوزه پژوهش و طنز کشور تشکیل و آغاز 
به کار کرده است.  توصیه جدي رهبر معظم انقالب اسالمي به توجه ویژه به حوزه 
طنز، دغدغه و جاي خال��ي پژوهش هاي جدي درباره طنز، نیاز پژوهش��گران و 
فعاالن حوزه طنز به مراجعه و بازبیني سرمایه هاي ادبي و هنري این حوزه و نبود 
نهاد یا س��ازمان مس��تقل براي گردآوري و تدوین منابع علمي درباره این حوزه 
تأثیرگذار و دیرپا، موجب شد تا گروه پژوهش باشگاه طنز انقالب اسالمي، پس از 
حدود پنج سال فعالیت در این حوزه، اقدام به تأسیس مؤسسه پژوهش طنز ایران 
نمایند تا با بهره گیري از دانش و تجربه اساتید دانشگاهي و سایر بزرگان این حوزه، 
ضمن حرکت در راستاي تحقق منویات رهبر فرزانه انقالب اسالمي، گامي نیز در 
جهت شکوفایي و پیشرفت هنر و ادبیات ایران اس��المي بردارند. تأمین و تربیت 
پژوهشگران ماهر و متعهد و پشتیباني محتوایي تولیدات و محصوالت فرهنگي – 

هنري طنز، از دیگر اهداف تأسیس و فعالیت مؤسسه پژوهش طنز ایران است.  
 تمامی عالقه مندان، پژوهشگران و نویسندگان مرتبط مي توانند براي همکاري با 
 IISR1401@iran. ir مؤسسه پژوهش طنز ایران، درخواست خود را به رایانامه

ارسال یا با شماره تلفن 8896۰477 )۰۲۱( تماس بگیرند. 

   فرزین ماندگار
 نامه ساترا) سازمان تنظيم مقررات رسانه هاي 
صوت و تصویر فراگير( به رئيس رسانه ملي 
درباره پلتفرم ه�ا این روزها مای�ه حيرت و 
البته تا حدودي جنجال شده اس�ت، چراکه 
در این نامه سعيد مقيسه خواستار برخورد با 
پلتفرم هاي نمایش خانگي به دليل آنچه وي 
تخلفات این سامانه ها عنوان کرده شده است. 
ساترا عنوان مرکزي اس��ت که اواخر کار دولت 
قبلي نام آن در رس��انه ها زیاد ش��نیده مي شد 
و عنوان مي ش��د که کار نظارت و تنظیم گري 
بر تولیدات نمایش خانگي قرار اس��ت از دست 
وزارت ارشاد خارج شود و به این مرکز تحت نظر 
صداوسیما انتقال پیدا کند. با این حال آن زمان 
وزیر ارش��اد دولت یازدهم هیچ واکنشي به این 

مسئله نشان نداد. 
س��اترا کار خود را کلید زد و بخشي از تولیدات 
نمایش خانگي را نیز پیش از پخش آنالین مورد 
بررس��ي قرار داد، اما از آنجا ک��ه جنس نظارت 
این مرکز ش��فافیت الزم را نداش��ت، همواره با 
چالش هایي در کار ب��ا تهیه کننده ه��ا روبه رو 
مي ش��د. این روند کج دار و مریز ادامه پیدا کرد 
تا کار به جایي رس��ید که پلتفرم ها یکي پس از 
دیگري پیش از دریافت مجوز تولیدات خود را 
به پخش مي رساندند و دلیل آن هم این مسئله 
مطرح مي شد که ساترا در کار نظارت تولیدات 
تعلل و کندي زی��ادي دارد و نمي تواند همپاي 
سرعت تولیدات ارائه مجوز بدهد و اگر قرار باشد 
تولیدات پلتفرم ها همین طور پشت سد نظارت 
بمانند اساساً جنبه اقتصادي و چرخه صنعتي 

آنها با مشکل جدي مواجه خواهد شد. 
این عقب ماندگي در نظارت به مرور باعث ش��د 
که به اصطالح کار از دست ساترا دربرود و حاال 
رئیس این مرکز در نامه اي به رئیس رسانه ملي 

خواستار برخورد با پلتفرم ها شده است. 
   وقتي وزارت ارشاد کوتاه آمد

هر قدر وزیر ارش��اد دولت دوازدهم نس��بت به 
سربرآوردن نهادي چون س��اترا بي موضع بود، 
مسئوالن دولت س��یزدهم در ابتداي روي کار 
آمدن مواض��ع قاطعي را اتخ��اذ کردند. محمد 
اسماعیلي همزمان با نشستن بر کرسي وزارت 
ارش��اد در دولت س��یزدهم عنوان کرده بود که 
نظارت بر نمایش خانگ��ي در حیطه اختیارات 
وزارت ارشاد اس��ت، اما به مرور مواضع دیگري 

گرفت تا اینک��ه معاون حقوقي وزارت ارش��اد، 
یک ماه پیش عم��اًل گفت: »در دوس��اله اخیر 
مسئولیت تولید و نظارت و ارزشیابي سریال هاي 
شبکه نمایش خانگي و پلتفرم ها به صداوسیما 

سپرده شده و این سازمان باید پاسخگو باشد.«
این موضع پیش تر از س��وي مع��اون نظارت و 
ارزشیابي سازمان سینمایي هم مطرح شده بود 
که در اسفند ۱4۰۰ عنوان کرد، »تا روشن شدن 
ماجرا ما در سازمان سینمایي سریال و کارهایي 

را که براي پلتفرم هاست، بررسي نمي کنیم.«
از طرفي پیمان جبلي هم شش��م خ��رداد ماه 
امسال در اظهاراتي در دانشگاه صنعتي شریف 
بر جایگاه نظارتي صداوسیما بر پروژه هاي شبکه 
نمایش خانگي تأکید ک��رد و البته در این میان 

بین فیلم ها و سریال ها تفاوتي قائل نشد. 
رئیس صداوسیما پس از آنکه اظهاراتش در این 
نشست با انتقاد برخي سینماگران مواجه شد، 
با تشریح مجدد این اظهارات، از موضع خود در 
قبال نظارت بر شبکه نمایش خانگي کوتاه نیامد 
و گفت: »چه کس��ي صاحب اینجا )پلتفرم ها( 
است؟ چه کس��ي باید این را مدیریت کند؟ ما 
اگر ادعاي نظ��ارت داریم، این ادعا س��لیقه اي 
نیست. وظیفه اي است که قانون اساسي گردن 

ما گذاشته است. . .«
در نامه اي که از سوي س��عید مقیسه به پیمان 
جبلي نوشته شده و این روزها در فضاي مجازي 
دست به دست مي ش��ود، بر سپرده شدن کامل 
مسئولیت نظارت بر نمایش خانگي به صداوسیما 
و اجرایي شدن قوانین نظارتي در صورت مشاهده 

تخلفات تأکید شده است. 
گفته مي ش��ود نامه س��اترا خطاب به ۲۰ نهاد 
فرهنگي و امنیتي براي مواجهه با پلتفرم هاي 
فضاي مجازي ارسال شده است؛ نامه اي که در 
آن رئیس س��ازمان تنظیم مقررات رسانه هاي 

ص��وت و تصویر فراگی��ر خواس��تار برخورد با 
پلتفرم هایي است که به گفته او قوانین مربوطه 

را رعایت نمي کنند. 
س��عید مقیس��ه در این نامه به مصوبه شوراي 
فضاي مجازي صدا و س��یما اس��تناد مي کند و 
خواستار برخورد بازدارنده با تخلفات رسانه هاي 
صوت و تصویر فراگیر در فضاي مجازي شده و 
اقداماتي را در دستور اجرا قرار داده است. ساترا 
در این نامه به دنبال اتمام حجت با پلتفرم هاست 
و برایش��ان ضرب االجل یک هفت��ه اي تعیین 
کرده است؛ رونوشتي هم از این نامه به دادستاني 
کل کشور، دادس��راي فرهنگ و رسانه، وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��المي، مرکز ملي فضاي 
مجازي، پلیس امنیت اخالقي و س��ایر مراجع 

ذیربط ارسال کرده است.  
   ساترا: با هنرمندان تعامل مي کنيم 

به دنبال این جنجال باالخره محمد حسام پور، 
معاون پایش و نظارت س��اترا در خصوص خبر 
مربوط به لغو مجوز رس��انه هاي صوت و تصویر 
فراگی��ر به یک خبرگ��زاري اینگون��ه توضیح 
داد: »س��اترا به عنوان نهاد تنظیم گر و ناظر بر 
رس��انه هاي صوت و تصویر فراگیر، در راستاي 
صیان��ت از منفع��ت عمومي جامع��ه، رعایت 
قوانین و مقررات فرآینده��اي مرتبط با تولید 
و انتش��ار محتوا را م��الک ارزیاب��ي عملکرد 
رسانه ها و رتبه بندي آنها قرار مي دهد و در این 
مس��یر ضمن گفت وگو و تعامل با هنرمندان و 
مدیران رسانه هاي صوت و تصویر فراگیر، حامي 
و تس��هیل گر تولید محتواي س��الم متناسب 
ب��ا چارچوب هاي فرهنگ��ي جامع��ه ایراني و 

اسالمي است.«
وي افزود: »هم اکنون رس��انه هاي تولیدکننده 
محتوا، از فرآیندهاي قانوني صدور مجوز تولید و 
انتشار مطلع هستند و بعضاً اگر خطایي در انتشار 
محتوا بدون مجوزهاي الزم پیش بیاید، همانند 
آنچه در س��ریال »کلیله و دمن��ه« اتفاق افتاد، 
س��اترا ضمن گفت وگو و تعامل با مدیر رسانه و 
کارگردان، مسیر صدور مجوز مبتني بر رعایت 

الزامات فرهنگي را فراهم مي کند.«
معاون پای��ش و نظارت س��اترا خاطر نش��ان 
کرد: »هم اکن��ون اکث��ر رس��انه هاي در حال 
فعالیت از جمله »فیلم نت« و »نماوا« ارتباط 
س��ازنده و رو به تعالي با س��اترا دارن��د و بعضاً 
لغزش ه��اي احتمال��ي ایش��ان از فرآیندهاي 
قانوني تولید و انتشار، در تعامل رسانه ها با ساترا 
حل و فصل مي شود. متأسفانه رسانه »فیلیمو« 
با انجام اقدامات قانون گریزانه، عدم تمکین به 
مقررات تولید و انتشار را سرلوحه کار خود قرار 
داده و فرآیندهاي قانوني را در انتش��ار محتوا 

نقض کرده است.«
به نظر مي رسد خود ساترا هم مي داند جنجالي 
که با نامه ساترا به رئیس رسانه ملي ایجاد شد 
مي تواند فضاي عمومي جامعه را مانند آنچه با 
طرح موسوم به صیانت از فضاي مجازي شکل 
گرفت تحت تأثیر قرار ده��د و ضد انقالب هم 
قطعاً مي تواند از این شرایط ماهي بگیرد، پس 
چه بهتر که موضوع نظارت بر نمایش خانگي هر 
چه زودتر شفاف شده و شرایط به سود فرهنگ و 

هنر سنگیني کند.

هر قدر وزي��ر ارش��اد دولت 
دوازدهم نسبت به سربرآوردن 
نهادي چون ساترا بي موضع 
بود، مسئوالن دولت سيزدهم 
در ابت��داي روي كار آم��دن 
مواضع قاطعي را اتخاذ كردند

   نشست


