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   فرزين ماندگار
قائم مقام معاون سيما مي گويد درآمدزايي 
تكليف قانوني سازمان است اما در استفاده از 
كدهاي دستوري ستاره مربع در صداوسيما 
محدودي�ت ايج�اد ش�ده اس�ت. اينك�ه 
درآمدزايي ج�زو تكاليف صداوسيماس�ت 
مبحثي اس�ت كه قاعدتًا بايد درس�ت تلقي 
ش�ود اما اينك�ه درآمدزايي از ي�ك ابزار به 
يك هدف در صداوس�يما تبديل شود دقيقا 
آن چيزي است كه هويت اين س�ازمان را با 
تهديد جدي مواج�ه مي كند. همواره درباره 
غلبه سوداگري و س�رمايه ساالري در حوزه 
فرهنگ و هنر هش�دار داده اي�م اما همواره 
در اغلب م�وارد روح س�رمايه ب�ر فرهنگ 
س�يطره پيدا كرده و به آن لطمه زده اس�ت. 

    اراده كنترل اسپانسرها چقدر است؟
اينكه اسپانسرها در بسیاري از موارد اراده خود 
را بر امور س��ازمان صداوسیما تحمیل كرده اند 
حرف تازه اي نیس��ت. میرباقري معاون س��یما 
پیش از عید قول داده بود تا تبلیغات تجاري در 
تلويزيون را به نصف كاهش دهد. اينكه اين وعده 
تا االن محقق ش��ده يا نه يا چند درصد محقق 
شده سؤال مهمي است. آيا واقعاً اراده اي محكم 
و خدش��ه ناپذير براي رفتن به س��مت كاهش 
تبلیغات وجود دارد يا اينكه مس��ئوالن س��یما 
صرفاً از آرزوهايشان سخن به میان مي آوردند. 

كمك هاي دولتي به س��ازمان صداوس��یما از 
آغ��از روي كارآمدن دولت حس��ن روحاني به 
ش��دت كاهش پیدا ك��رده، اي��ن دقیقاً خالف 
رويه اي بوده ك��ه پیش از آن اعمال مي ش��ده 
است. در دوره اس��تقرار دولت هاي نهم و دهم 
سازمان صداوسیما از بیشترين حجم كمك ها 
و بودجه هاي دولتي بهره برد و شايد همین هم 
باعث شد تا اين سازمان به جاي كوچك سازي 
روز به روز بر حجم خود افزود و خود را فربه تر 
كرد. اوج فربگي س��ازمان صداوسیما البته در 
زمان رياس��ت علي الريجاني بر اين س��ازمان 
اتفاق افتاد و نیروي انساني آن به شدت با رشد 
مواجه ش��د، هر چند عزت اهلل ضرغامي نیز در 
دوره 10س��اله رياست خود بر س��ازمان دقیقاً 
همین ش��یوه را ادامه داد اما با روي كار آمدن 
دولت حسن روحاني بودجه سازمان به شدت 
كاهش پیدا كرد و ديگر از كمك هاي دولتي گاه 
و بي گاه هم خبري نبود و همین هم سبب شد 

تا بخش هاي مختلف سازمان براي درآمدزايي 
خود را مكلف بدانند و در اي��ن عرصه با هم به 
رقابت بپردازند. به تدريج سروكله اسپانسرهاي 
بیشتري به سازمان باز شد و حتي برنامه هايي 
كه علي القاعده جنبه فرهنگي هم داش��تند از 
اين موضوع مصون نمان��د، براي مثال داريوش 
فرضیايي مجري برنام��ه پربیننده محله گل و 
بلبل كه به كودكان اختص��اص دارد همواره از 
اينكه مجبور اس��ت براي ادامه مسیر به دنبال 
اسپانسر بگردد، شكايت داشته است. اسپانسرها 
روي همه چی��ز تاثیر گذاش��ته اند. برنامه هاي 
كودك در ده��ه 60جزو بهتري��ن برنامه هاي 
سیما بود اما حاال با ضعف زيادي دست و پنجه 

نرم مي كند. 
چندي پیش مس��لم آقاج��ان زاده تهیه كننده 
برنام��ه محل��ه گل و بلبل ب��ا انتق��اد از اينكه 
برنامه كودك نبايد اسپانس��ر داش��ته باش��د، 
درباره اسپانس��ر مجموعه »محله گل و بلبل« 
و مش��كالتي كه براي اين برنامه ايجاد شد، به 
ايسنا گفت: اسپانسر به تعهداتش عمل نكرده 
بود و به همین منظور پخش قسمت هاي جديد 
اين مجموعه متوقف شده بود تا وضعیت مالي 
اصالح شود. در حال حاضر اين مجموعه بدون 
اسپانسر تولید و پخش مي شود كه اتفاق خوبي 
اس��ت. ما به عنوان برنامه س��از معتقديم نبايد 
اسپانسر داشته باشیم اما به دلیل مشكالت مالي 
كه در سازمان صداوسیما وجود دارد، اسپانسر 
جزو كارمان شده است. در حال حاضر مسئوالن 
تلويزيون بدون اسپانس��ر برنام��ه »محله گل و 
بلبل« را پیش مي برند و چاره اي نیست چراكه 
اين برنامه برند اس��ت و تلويزيون مجبور شده 

است بودجه را بدهد. 
   تلويزيون هم از اين موضوع راضي نيست! 
رضا پورحس��ین ضمن تأكید مجدد بر تكلیف 
قانوني تلويزيون براي درآمدزايي، از محدوديت 

براي استفاده از كدهاي دستوري در برنامه هاي 
تلويزيوني خبر داده است. 

قائم مقام معاون س��یماي صداوس��یما درباره 
انتقادات مطرح ش��ده نس��بت به حجم حضور 
اسپانسرها و مشاركت آنها در ساخت برنامه هاي 
تلويزيون تأكید كرد: »خود تلويزيون و اساس��اً 
س��ازمان صداوس��یما هم از اي��ن حجم آگهي 
بازرگاني و مشاركت اسپانسرها در تولید برنامه ها 

راضي نیست.« 
وي با اش��اره ب��ه تأمی��ن نش��دن بودجه الزم 
صداوسیما تصريح كرد: آن میزان از بودجه اي 
كه بايد توس��ط دولت يا ب��ا تصويب مجلس به 
سازمان داده ش��ود، به ما نمي رس��د و تكلیف 
مي كنند كه خ��ود تلويزيون باي��د درآمدزايي 
داشته باشد. خود ما هم مي دانیم كه اين حجم 
از تبلیغات به عصبانیت مخاطب منجر مي شود 
ولي تكلیفي است كه بر دوش سازمان گذاشته 

شده است. 
پورحسین اضافه كرد: »شرايط اقتصادي سازمان 
اينگونه اقتضا مي كند كه به اين ش��یوه ها رفتار 
شود، ضمن اينكه ش��رايط اقتصادي كشور هم 
چندان مناسب نیست و ما هم تابع اين شرايط 
هستیم و بايد كمك كنیم تا از اين شرايط عبور 
كنیم. بنابراين الجرم صداوسیما به مشاركت و 

آگهي بازرگاني تن مي دهد.« 
يكي از انتقادهايي كه به اسپانس��رها مي شود 
اين است كه اين رويكرد حتي مي تواند به لحاظ 
شرعي هم داراي اشكال باش��د. اين جمله كه 
اسپانسرها صداوسیما را تبديل به يك قمارخانه 
بزرگ كرده اند مدتي است كه از زبان خیلي ها 

شنیده مي شود. 
   فع�ًا قرار اس�ت از كدهاي دس�توري 

استفاده نشود
پورحس��ین درباره نحوه همكاري با اسپانسرها 
عنوان مي كند: »هرگاه سازمان با مسئله قانوني 
و شرعي مواجه ش��ود حتماً اقدام عاجل انجام 

مي دهد.« 
وي در واكنش ب��ه اينكه برخ��ي از نظر فقهي 
به قرعه كش��ي ها و جوايز تلويزي��ون ايراد وارد 
كرده اند، مي گويد: »متخصصان و اهل فقه بايد 
در اين زمینه اظهار نظر كنند ك��ه البته بايد از 
مبادي رسمي كشور به دس��ت ما برسد. با اين 
وجود فعاًل قرار است از كدهاي دستوري )ستاره  

مربع ها( استفاده نشود.«
وي درباره راه اندازي مس��ابقات آنالين و زنده 
نیز يادآور شد: »حضور اسپانسرها در تلويزيون 
اش��كال متفاوتي ممكن اس��ت به خود بگیرد. 
استفاده از نوع مش��اركت به طراحي نیاز دارد 
ولي اينگونه نیس��ت كه اين كارها رها باش��د و 
بحث هاي فني و حرف��ه اي در اين باره صورت 

مي گیرد.« 
حاال كه قائم مقام س��یما وعده كاهش كدهاي 
دستوري يا همان ستاره مربع هاي معروف را داده 
است، اين نشان مي دهد كه دست كم دغدغه يا 
اراده اي براي خالص شدن از شر ستاره مربع ها 
وجود دارد اما اينكه اين اراده تا چه اندازه توان و 
قدرت اين را داشته باشد كه بتواند در مقابل زور 
اسپانسرها مقاومت كند، موضوعي است كه بايد 

مقداري براي آن صبر كرد.
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آن كس كه از كار مردمی خشنود 
باش�د، چونان كس�ی اس�ت كه 
همراه آنان ب�وده و هر كس كه به 
باطلی روى آورد، دو گناه بر عهده 
او باش�د، گناه كردار باطل و گناه 

خشنودى به كار باطل.

   سيدمرتضي ذاكر
دبير جشنواره جهاني فيلم فجر در آستانه آغاز اين رويداد 
سينمايي گفت: انگار دست هايي در كار است تا جلوي انتشار 
اخبار مثبت از كشورمان به جهان را بگيرد شايد به همين 
علت است كه براي بسياري از مدعوين اين دوره از جشنواره 
ايميل ه�اي نگران كنن�ده اي از اوضاع داخلي كش�ورمان 
ارس�ال ش�ده تا آنها را از آمدن ب�ه ايران پش�يمان كنند. 
رضا میركريمي پیرامون برخي مشكالت ايجاد شده براي اين دوره 
از جشنواره اظهار داشت: در ابتداي سال گذشته وقتي جشنواره 
دوره پیش، به خوبي برگزار ش��د و ابعاد رسانه اي خوبي پیدا كرد، 
ارزيابي خودمان و كارشناس��ان خ��ارج از جش��نواره اين بود كه 
جشنواره خوب و مفیدي بود اما وقتي مقدمات دوره جديد را آغاز 
كرديم، پیش بیني اين سطح از مشكالت را نداشتیم، البته خیلي 
از اين مشكالت به حوزه ما مربوط نمي ش��ود و مسائلي است كه 
گريبان كشور را گرفته است؛ از تحريم تا بحران اقتصادي، تورم و 
جهش قیمت دالر و بسیاري موانعي كه بر سر مراودات بین المللي 
قرار گرفته است و اصاًل استثنايي هم براي مسائل فرهنگي در نظر 
نمي گیرد و بي رحمانه در تمام حوزه ها وجود دارد. همه اينها دست 
به دست هم داد تا دوره دشواري را سپري كنیم. احساس مي كنم در 
نقطه خوبي ايستاده ايم و با وجود فراز و نشیب ها، تدارك خوبي را در 
نظر گرفته ايم اما بايد به سنگ اندازي ها و مسائلي كه بر سر راه مان 

وجود داشت، اشاره كنیم كه بخشي از آن از خارج از كشور بود. 
میركريمي در ادامه گفت: به ش��كل س��ازمان يافت��ه اي برخي از 
مهمانان ها ك��ه عالقه مند بودند به ايران بیاين��د، برخي ايمیل ها 

به آنها ارس��ال مي ش��د كه آنها را از وضعیت كنون��ي ايران نگران 
مي كرد و آنها پشیمان مي شدند كه به اين سفر بیايند. همه اينها 
حركت هاي سازمان يافته است كه قصد دارد، هیچ خبر مثبتي از 
ايران منتشر نش��ود اما ما اتفاقاً در فضايي كه خساراتي از سیل به 
بار آمده و همچنین تأثیر رواني تلخي ك��ه در جامعه وجود دارد و 
در شرايطي كه خیلي ها دوست دارند ما را به انزوا ببرند- در عین 
حال در نقطه اي قرار گرفته ايم كه كش��ور ما نیاز دارد تا مرجعیت 
سینمايي خودش را در منطقه به رخ بكشد- نخواستیم از كارمان 

دست بكشیم و اين روند توان مضاعفي به ما داد. 
میركريمي درباره تعداد مهمانان خارجي جش��نواره جهاني فجر 
گفت: مهمانان خارجي ما چند دسته هستند، بخشي از آنها مديران 
جش��نواره هاي جهاني، برنامه ريزان يا نمايندگان انتخاب فیلم از 
طرف جشنواره ها هستند كه جمعیت حدود 50 تا 60 نفري دارند. 
اساتید دانشگاه ها و كساني كه براي س��خنراني ها و ورك شاپ ها 

دعوت مي شوند نیز از ديگر میهمانان خارجي ما هستند.

 تاش سازمان يافته
براي ترساندن مهمانان خارجي جشنواره جهاني فيلم فجر

اينكه اسپانسرها در بسياري از 
موارد اراده خود را بر امور سازمان 
صداوسيما تحميل كرده اند حرف 
تازه اي نيست. معاون سيما پيش 
از عيد قول داده ب��ود تا تبليغات 
تجاري را ب��ه نصف كاهش دهد

فراستي:

سلبريتي ها معلول سياست هاي غلط فرهنگي هستند

    مصطفي شاه كرمي
در  س�لبريتي ها  غيركارشناس�ي  نظ�ر  اظه�ار  عل�ت 
فض�اي مج�ازي كوتاه�ي مدي�ران و مس�ابقه گذاش�تن 
فضاس�ت.  اي�ن  در  س�لبريتي ها  ب�ا  مس�ئوالن  برخ�ي 
مسعود فراستی منتقد حوزه فرهنگ و س��ینماي ايران در پاسخ به 
چرايي علت اظهار نظر سلبريتي ها در همه حوزه ها، گفت: مسلم است 
كه عده اي از هر فرصتي استفاده مي كنند براي اينكه ديده شوند. اين 
موجي كه تازه در ايران باب شده و در دو سه سال اخیر خیلي حاد شده 
اين است كه اين صفحات مجازي با خودش آسان پذيري و اساساً ديده 
شدن و مشهور شدن را آورده است. اين آسیب فضاي مجازي است اما 
نظر من اين نیست كه بايد آن را تخطئه كرد و وارد آن نشد. حتماً بايد از 
هر امكان مدرن و هر مديوم مدرني براي تبلیغ درست استفاده كرد. 

اين منتقد سینما افزود: در اين س��ال ها سعي كرديم تنبیه كنیم، 
ارشاد كنیم، بترسانیم، اما مدام باختیم. به نظر من فضاي اين نوع 
سلبريتي را خودمان ايجاد كرده ايم. اين معلول سیاست هاي غلط 

فرهنگي ما حداقل در 20س��ال اخیر است. ]متأسفانه[ مسئوالن، 
خودشان دارند سلبريتي مي شوند، يعني كه سلبريتي پندارند، همه 
جور بازي آن مديوم را هم رعايت مي كنند براي اينكه نقش سلبريتي 
پیدا كنند، يعني بین خودش��ان و س��لبريتي هاي پیش پا افتاده، 
مبتذل و ناچیز مسابقه گذاشته اند. وي ادامه داد: ما يا وارد عرصه اي 
نمي شويم يا اگر شديم اصول مان را به آن عرصه تحمیل مي كنیم نه 
اينكه وادهیم به اصول آن. خودتان را بحق مي دانید و همه را ناحق. 
اگر هم كوتاه مي آيید مجبوريد كوتاه بیايید، واقعي نیست، اصالح 
نشديد، كاماًل نمايشي است. اين همه سال اين اشتباهات را كرديد 
يكي، دو تا از آنها را ديگر نكنید. چطور مي شود كه تبلیغ مبتذل ترين 
فیلم هاي سینمايي را در س��ینماهايتان مي كنید، از آن طرف در 

خیابان درست برعكسش رفتار می كنید. 
نويسنده كتاب »لذت نقد« در پايان تصريح كرد: پديده سلبريتي پديده 
سه دهه اخیر غرب است تا االن؛ يك محصول پست مدرن. در واقع پست 
مدرن يك جور انتقام دموكراسي از دموكراس��ي است. ما يك جامعه 
بین سنت و مدرنیته داريم كه اصاًل هم بلد نیستیم سنت مان را مدرن 
كنیم. ما نه تنها سنت هاي مان را نگه نداشته ايم بلكه تا توانسته ايم آنها 
را تخريب كرده ايم. اين چیزي كه در كشور ما حاكم است نه مدرنیسم 
است با آن پشتوانه، نه سنت است با آن پشتوانه خودش. پس اخالقیات 
و محصولي كه از آن در مي آيد، همین آشفتگي است، همین بي بند و 
باري است، بي بند و باري در تفكر، در لباس، در عمل، در نوع حرف زدن 
و همه چیز، آنجا سلبريتي حد و رسم و مديومش را مي شناسد، اما اينجا 
سلبريتي خیلي زوركي، اتفاقي و تصادفي سلبريتي شده و راجع به همه 

چیز مي خواهد نظر دهد، چون خودش رشته اي ندارد.

سرهنگي:

  امسال با نويسندگان جديد بانو 
در غرفه »سوره مهر« آشنا مي شويد 

مدي�ر دفتر ادبي�ات و هن�ر مقاومت ح�وزه هن�ري گفت: خاط�رات جنگ 
با خاطرات بان�وان در نمايش�گاه كتاب امس�ال بلندتر ش�نيده مي ش�ود. 
به گزارش فارس، مرتضي سرهنگي در نشست خبري اعالم برنامه هاي انتشارات 
سوره مهر براي نمايشگاه كتاب با اش��اره به اينكه حضور سوره مهر در نمايشگاه 
كتاب امسال رنگ ديگري خواهد داشت، گفت: دلیل اين امر حضور جدي زنان 
در ادبیات پايداري است. امسال با نويس��ندگان جديدي از بانوان آشنا خواهیم 
شد و اين كار حوزه هنري اس��ت، يعني راه باز كردن براي كساني كه اين جنگ 
مردمي را اداره كردند و حاال بايد خاطرات آنها بازگو شود چراكه جنگ هاي دفاعي 

ذاتش مردمي است. 
به گفته وي جنگ هاي مردمي، نويس��ندگان خود را پیدا مي كنند و اين ادبیات 
چون ذاتش مردمي اس��ت، به اين دلیل است كه نويس��ندگان خود را مي يابد اما 
چرا اين اتف��اق رخ مي دهد و اين ادبیات در حوزه هنري ت��ا اين حد جدي گرفته 
مي شود؟ پاسخ اين است كه حفظ اين ادبیات، يعني ادبیات انقالب و جنگ، مثل 
حفظ حدود و ثغور اين سرزمین است، تمام هزينه هاي اين ادبیات را ما داده ايم. 
شگفتي در اين ادبیات است، بنابراين صداي جنگ با خاطرات بانوان در نمايشگاه 
امسال بلندتر شنیده مي ش��ود. وي در پايان گفت: ادبیات جنگ، دارايي ملي در 
تمام كشورهاس��ت، زيرا خاطرات در همه جاي دنیا نزديك ترين روايت به جنگ 
است. خاطرات درهاي جنگ را به روي مردم و نسل هاي آينده باز مي كند چراكه 
مردم مي خواهند با واقعیت روبه رو شوند و ادبیات جنگ همدمي جز انسان ندارد 

چون در جنگ پاي انسان در میان است.

    افشين عليار  
پس از يك ماه كه از اكران فیلم »رحمان 1400« مي گذرد 
س��ازمان س��ینمايي تازه تش��خیص داده كه عوامل فیلم 
تخلف و نس��خه ديگري را اك��ران كردند! مگر مي ش��ود؟ 
در روز 18فروردين از نگارنده يادداش��تي درباره اين فیلم 
مبتذل در روزنامه جوان به چاپ رس��ید، در آن يادداشت 
نوشته شده بود كه سازمان سینمايي بايد نسبت به پروانه 
ساخت و پروانه نمايش اين گونه از فیلم ها پاسخگو باشد. 
سازمان سینمايي درست سه روز بعد اطالعیه اي صادر كرد 
كه اساس��اً غیرقابل باور بود؛ ادعايي كه سازمان سینمايي 
نسبت به تخلف اين فیلم دارد قطعاً بي سابقه است. دست 
كم پس از انقالب اس��المي به ياد نداريم كه نهاد نظارتي و 
مسئول فیلِم اكران شده چنین ادعايي داشته باشند، حاال 
فرض كنیم س��ازمان سینمايي درس��ت مي گويد و از اين 
تخلف اطالع نداش��ته و پخش كننده آن نسخه نهايي كه 
پروانه گرفته را كنار گذاشته و نسخه ديگري را اكران كرده 

است اما چند نكته وجود دارد:
آيا سازمان سینمايي يا وزارت ارشاد و حتي شوراي صنفي 
نمايش، بعد از اكران فیلم در سینماها بازرس ندارد؟ مگر 
مي شود فیلمي سه هفته اكران ش��ود و سازمان سینمايي 
تازه متوجه اين تخلف بش��ود؟ اساساً س��ازمان سینمايي 
و وزارت ارش��اد يد طواليي در ش��ناخت تخل��ف و توقیف 
فیلم ها دارند، به ياد بیاوري��د كه فیلم خانه پدري كیانوش 
عیاري بعد از دو روز اكران توقیف ش��د يا فیلم هاي ديگر، 
رحمان1400 با توجه به مضمونش با شرايط رده سني به 
نمايش درآمد و معموالً اين گونه از فیلم ها با اين شرايط بايد 
سانس هاي محدودي داشته باشند اما اين فیلم بیشترين 
سانس هاي سینما را اشغال كرد، حتي در سینماي كوروش 
كه علي س��رتیپي تهیه كننده اين فیلم مديريت آن را به 
عهده دارد چند س��الن و 13س��انس روزانه را به اين فیلم 
اختصاص داد، در اين شرايط فیلم هايي مثل تختي و متري 
شیش ونیم با ريزش مخاطب مواجه شدند، نكته مهم اين 
اس��ت كه مي گويند رحمان1400 در بعضي از س��ینماها 
نس��خه اصالح ش��ده اش را نمايش داده اند كه اساس��اً اين 
موضوع را نمي شود قبول كرد يا اينكه پخش كننده محترم 
در سینماهاي غیرممتاز نسخه اصالح شده را اكران كرده 
است و در پرديس هاي س��ینمايي به دلیل استقبال بیش 
از حد همان نس��خه غیرقانوني را نمايش داده، اين تخلف 

علي القاعده بايد از سوي س��ازندگان فیلم و پخش كننده، 
جرم غیرقابل بخشش تلقي ش��ود. منوچهر هادي پس از 
توقیف فیلمش در نقش يك روش��نفكر در فضاي مجازي 
مطالبي از حسادت بعضي از روزنامه نگاران نوشته و حتي از 

كانون كارگردانان درخواست حمايت كرده است. 
اگر اين فیلم دوباره به هر طريقي به اكران خود ادامه بدهد 
يا وارد شبكه خانگي ش��ود بايد به خیلي چیزها شك كرد، 
آيا وزارت ارشاد يا سازمان سینمايي براي محاكمه عوامل 
فیلم رحمان1400 انديش��یده اس��ت؟ ي��ا مي خواهند با 
مصلحت انديشي رفع اتهام كنند؟ اگر اين فیلم به هر طريقي 
رفع اتهام و دوباره اكران ش��ود قطعاً فروش بااليي خواهد 
داشت چراكه همین توقیف شدن فیلم هم مي تواند بخش 
مهمي از تبلیغات فیلم باشد، توجه داشته باشید كه فروش 
فیلم هم با فرمول هاي غیرمنطقي به 22میلیارد رس��یده 
است، رحمان1400 هفته آخر اس��فند به نمايش درآمد، 
خب طبیعي است كه به دلیل كارهاي شب عید مردم وقت 
سینما رفتن را نداشته باشند اما درست دوم فروردين اعالم 
كردند كه اين فیلم 2میلیارد فروش داش��ته است، به طور 
میانگین اين فیلم هفته اي 7میلیارد يعني روزي يك میلیارد 
فروش داشته! اين فروش كه هیچ روزي حتي ذره اي هم افت 
نداشته غیرقابل باور است. معاونت سینمايي بعد از تخلف 

عوامل فیلم الزم است نوع فروش فیلم را هم بررسي كند. 
در اين ش��رايط منوچهر هادي معتقد اس��ت اين فیلم در 
شرايط فعلي جامعه توانسته مخاطب را بخنداند و كساني كه 
رحمان1400 را سخیف و مبتذل مي دانند كوته نظر هستند، 
سازمان سینمايي و وزارت ارشاد بايد پشت حقوق مخاطبان 
و دست اندركاران س��ینما باش��ند و با اين فیلم و عواملش 

برخورد قانوني كنند تا ديگر چنین فاجعه اي رخ ندهد.

سازمان سينمايي به جاي نظارت از ابتذال حمايت مي كند!

 رده بندي سني بايد گيشه فيلم را محدود كند
نه برعكس!

 وزارت ارشاد اتهام فساد دولتي را
از خود دور كند 

به فیلم »رحمان 1400« با وجود هشدار سني بیشترين سالن 
تعلق گرفته اس��ت در حالي كه همه جاي دنیا رده بندي سني 
گیشه را محدود مي كند نه بالعكس. كارگردان فیلم با فرار رو به 
جلو از جمله ادعاي اينكه براي فیلم در قم تصمیم گرفته اند نه 
تهران، قصد دارد از فضاي ايجاد شده به نفع فروش بیشتر فیلمش 
سوء استفاده كند. جالب است كه فیلمساز به جاي عذرخواهي 
طلبكار هم شده است، از سويي ديگر برخي مسئوالن سینمايي 
يا اساساً روزه سكوت پیش��ه كرده اند يا حرف هاي ضد و نقیض 
مي زنند. اين وسط ظاهراً قرار اس��ت فضا غبارآلود تر شود و در 
ادامه براي فیلم فضاي تبلیغاتي بیشتري فراهم شود تا در نمايش 
خانگي فروش بیشتري كند. اگر اين روش غیراخالقي تبديل به 
يك رويه شود ديگر سنگ روي سنگ نخواهد ماند. هر فیلمساز 
تازه به دوران رس��یده اي مي تواند از يكس��ري فرمول امتحان 
پس داده براي تبلیغات فیلمش استفاده كند و آخر سر هم ظاهراً 
اين سرمايه اس��ت كه حرف اول را مي زند؛ سرمايه اي كه بخش 

نظارت و ارزشیابي سازمان سینمايي هم اسیر آن شده است. 
سازمان سینمايي براي تبرئه خودش هم كه شده بايد اقدامات 
تنبیهي سخت براي فیلمساز و فیلم اتخاذ نمايد وگرنه واضح است 
كه اين رويه از سوي سازمان س��ینمايي حمايت سیستماتیك 
مي ش��ود كه مصداق فساد س��ازمان يافته دولتي است. رويكرد 
تجاري كردن هن��ر از ابتداي روي كار آم��دن دولت يازدهم در 
دستور كار معاونت هاي وزات ارش��اد قرار گرفت و تا به حال جز 
به حاش��یه رفتن اخالق و معنويت و به متن آمدن س��وداگري 
حاصلي نداشته است. وقتي قرار باشد كسب سود در سینما تئاتر 
و هنرهاي تجسمي حرف اول را بزند نتیجه اش مي شود ولنگاري 
فرهنگي، نتیجه اش مي شود اينكه چند سینمادار و سالن دار امور 
فرهنگي كالن را مديريت كنند و مديران دولتي كه از آنها انتظار 
اعمال نظارت ها و رويكردهاي حاكمیتي مي رود صرفاً وقت خود 
را به سخنراني در جلس��ات و محافل مختلف بگذرانند. مديران 

دولتي آيا اداره فرهنگ را برون سپاري كرده اند؟

جواد محرمي     يادداشت 

 نامگذارى يك روز با عنوان مقاومت
در نمايشگاه كتاب

قائ�م مق�ام س�ي ودومين 
نمايشگاه بين المللي كتاب 
تهران از نامگذاري يك روز 
از نمايشگاه كتاب تهران به 
نام روز مقاوم�ت خبر داد. 
به گزارش »ج��وان« به نقل 
از ستاد خبري سي ودومین 
نمايشگاه بین المللي كتاب 
تهران، قادر آش��نا با اش��اره به برگزاري »جش��ن مقاومت« در 
سي ودومین نمايشگاه بین المللي كتاب تهران گفت: روز جمعه 
)ششم ارديبهشت ماه( همزمان با سومین روز نمايشگاه كتاب 

برنامه »جشن مقاومت« برگزار خواهد شد. 
در اين برنامه كه با حضور دكتر محس��ن ج��وادي معاون امور 
فرهنگي و رئیس س��ي ودومین نمايش��گاه كتاب تهران برگزار 
مي ش��ود، نمايندگان مختلف��ي از جنبش ه��اي آزادي بخش 
فلسطین و ناش��ران داخلي و خارجي فعالي در حوزه مقاومت 
حضور خواهند داشت. همچنین در اين برنامه از پوستر جايزه 

جهاني فلسطین رونمايي خواهد شد. 
قادر آشنا تقدير از خانواده هاي پنج شهید مدافع حرم را بخش 
ديگري از برنامه هاي اين روز اع��الم كرد و گفت: برنامه اي نیز با 
موضوع »نقش ادبیات در توسعه فرهنگ مقاومت اسالمي« برگزار 
مي شود و در برنامه ديگري ديداري میان ناشران و نويسندگان 
فعال در حوزه مقاومت برنامه ريزي ش��ده است. كنگره شهداي 
مقاومت،  ترجمه آثار مقاومت و رونمايي از آثار منتش��ر شده از 

شهداي حرم ديگر برنامه هاي اين روز خواهند بود. 
......................................................................................................................
نادر برهاني مرند دبير سي وهشتمين 

جشنواره تئاتر فجر شد
نادر ب�رهاني  مرند با حك�م 
ش�ه�رام ك�رم�ي م�دير 
كل هن�ر هاي نمايشي براي 
دومي�ن س�ال مت�والي به 
عن�وان دبي�ر جش�نواره 
تئ�ات��ر  بي�ن الملل��ي 
فج��ر مع��رفي ش��د. 
در بخشي از متن حكم دبیر 

سي وهشتمین جشنواره بین المللي تئاتر فجر آمده است:
»امید كه در سايه مهر پروردگار، با مشاركت و همراهي هنرمندان 
و صاحبنظران تئاتر كش��ور در برگزاري هرچه شايس��ته تر اين 

جشنواره موفق و پیروز باشید.«

مصطفي محمدي     ديده بان

 صداوسيما 
ستاره مربع ها را بيرون می کند!
قائم مقام سيما: مي دانيم تبليغات سيما مخاطبان را عصبي مي كند!

    ادبيات


