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    مصطفي شاه كرمي
س�خنگو و دبير كميته فرهنگ، هنر و رسانه 
كميسيون فرهنگي مجلس ش�وراي اسالمي 
معتق�د اس�ت، برخ�ي دس�ت هاي پنه�ان 
در تالش هس�تند س�ينماي كش�ورمان را به 
قهق�را ببرن�د و آن را دچ�ار اس�تحاله كنند. 
لغو پروانه نمايش فیلم سینمايي »رحمان 14۰۰« 
به دلیل تخلف از ماده 18 آيین نامه شوراي پروانه 
نمايش مصوب هیئت وزيران از س��وي سازمان 
سینمايي اگر چه اقدامي امیدبخش تلقي مي شود 
اما خبر از وجود برخي ش��كاف هاي بسیار عمیق 
و ش��ديد از اِعمال مر قانون در مورد همه افراد و 
جريان ه��اي ويژه خوار مي دهد. در س��وي ديگر 
مشخص نشدن سهم و اندازه تقصیر براي هر كدام 
از دست اندركاران تولید يك اثر يا اكران و توزيع آن 
در سینماها و شبكه نمايش خانگي باعث شده كه 
برخي جريانات پنهاني يا همان مافیاي سینما قادر 
باشند با آسودگي خیال و پرداخت كمترين هزينه 
مالي و حرفه اي از روي حدود و ثغور قانوني بپرند. 
ضع��ف يا نب��ود يكس��ري قوانی��ن بازدارن��ده كه 
قانون ش��كني و قانون گري��زي را )در ي��ك حالت 
مطلوب( به حداقل برساند در كنار طراحي و تعیین 
نظامات خاص تش��ويقي و تنبیهي موضوعي است 
كه با حجت االس��الم احد آزاديخواده س��خنگوي 
كمیسیون فرهنگي مجلس و دبیر كمیته فرهنگ 
هنر و رسانه كمیسیون مطرح كرديم. اين نماينده 
مجلس ش��وراي اس��المي در مورد تناقضي مثل 
توقیف فیلم يك سرمايه گذار به دلیل قانون شكني 
و استهزای دستگاه هاي نظارتي و قانوني با اقدامات 
متخلفانه و در عین ح��ال جايگزين كردن يك اثر 
ديگر از همین س��رمايه گذار متخلف و قانون شكن 
از سوي شوراي صنفي اكران مي گويد: سینماي ما 
در بحث قانون مشكل و كمبودي ندارد، هر چند ما 
در بحث تشويق چیزي تحت اين عنوان نداريم! اما 
همین كه يك فیلم در جشنواره اي مثل جشنواره 
فجر حضور پیدا مي كند و به دلیل كیفیت خوبش 
برنده س��یمرغ هاي متعدد مي شود همین تشويق 
است ديگر! اما در مورد تنبیه، بايد بحث را به صورت 
كارشناس��ي پیش ببريم. وقتي ما ش��وراي صدور 
پروانه ساخت، شوراي صدور پروانه اكران و نمايش 
داريم و در عین حال اعضاي آن شوراها و متولیان 
هم مشخص هستند نبايد در كشورمان يك چنین 

اتفاقاتي بیفتد كه حاال به فكر تنبیه كردن برويم! 
    قوه قضائيه اعالم جرم كند

دبیر كمیته فرهنگ، هنر و رس��انه كمیس��یون 

فرهنگي مجلس در ادامه مي افزايد: گاهي وقتي 
عوامل تهیه و تولید يك فیلم اقدام به كالهبرداري 
نمايند اينجا دست قانونگذار و دست شوراهاي ما 
باز است و مي توانند به داليل مختلف نسبت به آن 
افراد و اتفاقات اعالم جرم كنند و قوه قضائیه هم 
مي تواند بر اساس همان اعالم جرم تشكیل پرونده 
قضايي بدهد. قرار نیست هر بار و براي هر اتفاقي 
به صورت مصداقي وارد بش��ويم و تنبیه را معین 
كنیم. وقتي سازمان سینمايي اعالم مي كند كه 
موقع گرفتن مجوز اكران نسخه اي از فیلم را به ما 
نشان داده اند و بعد از دريافت مجوز نسخه ديگري 
را اكران كرده اند خب اين اقدام كالهبرداري است 
و باعث تشويش اذهان عمومي و مصاديق مجرمانه 
بسیارزيادي مي ش��ود كه خیلي راحت دستگاه 
قضايي و مدعي العموم مي توان��د در مورد آنها به 
مس��ئله ورود كند. قبول دارم كه باي��د به عنوان 
آيین نامه داخلي، سازمان سینمايي بايد يكسري 
معبرها را باز كند، منتها ام��روز و االن ما نبايد به 
دنبال مصاديق تنبیهي باش��یم. آنچ��ه در مورد 
فیلم رحمان 14۰۰ اتفاق افتاد يك اتفاق نادري 
در كشور ما بود و به نظر من اين موضوع اصاًل در 
شأن انقالب نبود و سازمان سینمايي موظف است 
پاسخگو باشد. اينكه سازمان سینمايي به مسئله 
ورود كند و اقدام آنها تنها به مشخص كردن مقصر 

متوقف شود، غیرقابل قبول است. 
    اين اتفاقات در شأن انقالب نيست

اين نماينده مجلس در پاس��خ به اي��ن فرضیه كه 
ظاهراً تكرار اين مصاديق در بخش هاي مختلف به 
نوعي گوياي اين است كه اقداماتي از سوي برخي 
جريانات و افراد در حال طراحي و اجراس��ت كه در 
جامعه نسبت به چنین مسائلي قبح شكني صورت 
بگیرد، گفت: بنده اعتقاد دارم كه س��ینماي ما به 
شكل خطرناكی در حال حركت است. با اين اوضاع 
ابتدا به س��ینماگران ما توهین مي ش��ود، مثاًل در 
برخي جش��نواره ها، در مورد بحث دوتابعیتي هاي 

سینما، شركت در جشنواره هاي خارجي كه اهداف 
و نگاه مغرضانه اي نسبت به كشور و ملت ما دارند و 
ده ها مسئله ديگر از جمله مسائلي كه بايد نسبت به 
آنها بحث شود و هر كدام از آنها فضاي موسع و خاص 
خود را مي طلبد اما به ه��ر صورت اتفاقاتي در حال 
رخ دادن اس��ت كه اساساً در ش��أن انقالب نیست. 
س��ینماي انقالب در قرن 21 يك پديده است. ما 
اعتقاد داريم بسیاري از مؤلفه هايي مانند تكريم مقام 
و منزلت زن، اهمیت خانواده و... توس��ط سینماي 
انقالب توانسته اس��ت به اعتالي آنها كمك كند و 
مي دانیم كه حتي س��ینماي هالیوود هم نتوانسته 
چنین دستاوردي داشته باش��د، با اين حال بعید 
نیست كه دستان پنهان و مخفي در میان باشند كه 
مي خواهند سینماي ما را در اين زمینه هاي مطلوب 
به يك قهقرا ببرند و آن را دچار يك استحاله جدي 
نمايند. سازمان سینمايي و وزارت ارشاد بايد خیلي 
هوشمندانه و هوشیارانه تر از گذشته عمل كنند و 
با آسیب شناس��ي دقیق به میدان بیايند، هر چند 
خود من به عنوان دبیر كمیته فرهنگ هنر و رسانه 
كمیسیون فرهنگي از عملكرد كمیسیون فرهنگي 

در اين زمینه اصاًل راضي نیستم. 
    چرا به ترويج بي قانوني اصرار داريد؟

س��عید الهي كارش��ناس حوزه فرهنگ و رسانه و 
استاد دانش��گاه نیز با اش��اره به لغو پروانه نمايش 
فیلم س��ینمايي »رحمان 14۰۰« به دلیل تخلف 
از ماده 18 آيین نامه شوراي پروانه نمايش مصوب 
هیئت وزيران گفت: متأسفانه ظرف روزهاي اخیر 
مشاهده شده است كه برخي چهره هاي سینمايي 
به جاي قانونمداري كه مالك عمل همگان اس��ت 
در مس��یر قانون گريزي قرار گرفته و وزارت ارشاد 
را به خاطر اين اقدام تحسین آمیز مورد سؤال قرار 
داده اند. وي با توجه به سخنان سعید خاني كه موافق 
ادامه نمايش اين فیلم در سینماها بود، افزود: با چه 
استداللي سعي بر ترويج بي قانوني داريد؟ فیلمي 
كه برخالف اصالحیه وزارت ارشاد به عنوان نماينده 
رسمي دولت و حاكمیت و مجوز صادره رفتار كرده و 
نسخه باب میل كارگردان و تهیه كننده با صحنه هاي 
غیراخالقي و سخیف آن نمايش داده شده است، بايد 
زودتر از اينها از پرده نمايش كنار كش��یده مي شد. 
اين مدرس دانشگاه گفت: كنترل و نظارت از اركان 
اصلي فرايند مديريت سینماست و چنانچه امكان 
نظارت میداني در س��ینماها نیست حداقل انتظار 
مي رود مديران سینمايي مانند اين برخورد رفتاري 

مقتدرانه در برابر تخلفات از خود نشان دهند. 
    برخي به دنبال ولنگاري هستند

وي در پاس��خ به میزان فروش و استقبال مردم از 
اين فیلم گفت: محتواي بسیاري از آثار با تفكرات 
و انديشه طیف وسیعي از جامعه همخواني ندارد 
ولي متأسفانه سازندگان اين دسته از آثار با توجه 
به ذائقه بخش��ي از مردم كه اتفاقاً در مسیر رشد و 
تعالي فرهنگي نیازمند همیاري اهالي فرهنگ و 
هنر هستند، مبادرت به تولید فیلم هايي مي كنند 
كه فراتر از شوخي برخي رفتارهای جنسي نیز در 
آنها گنجانده مي شود. الهي خاطرنشان كرد: نظارت 
وظیفه مقايس��ه بايدها با هس��ت ها و مطلوب ها 
با موجوده��ا را دارد تا از اين طري��ق نقاط قوت و 
محاسن يك فعالیت يا محصول استخراج شود اما 
مي بینیم كه برخي محدود از سینماگران متأسفانه 
خواهان رهاشدگي، بالتكلیفي و به تعبیر دقیق تر 

ولنگاري در حوزه حرفه اي خود هستند.
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اگر چش�م بينا داش�ته باش�يد، 

حقيقت را نشان تان داده اند، اگر 

هدايت می طلبيد شما را هدايت 

كرده اند، اگر گوش ش�نوا داريد، 

حق را به گوشتان خوانده اند. 

ابراهي�م حاتمي كي�ا پي�ش از نماي�ش فيل�م »ديده ب�ان« 
با اش�اره به پوس�تر فيلم »ديده ب�ان« گفت: آن عكس�ي كه 
روي پوس�تر مي بيني�د ب�راي 30س�ال پيش اس�ت كه من 
ج�وان ب�ودم ول�ي االن موهاي�م س�فيد ش�ده اس�ت. من 
هميش�ه در حال زندگي ك�ردن هس�تم، در ه�ر دوره اي به 
آنچه عالق�ه داش�ته ام و حالي ك�ه در آن فضا وجود داش�ته 
واكنش نش�ان داده ام و واكنش هايم مانند فيلم هايم اس�ت. 
حاتمي كیا كارگردان سرشناس سینماي كشورمان در افتتاحیه 
س��ي وهفتمین جش��نواره جهاني فجر با حضور روي سن ضمن 
تأكید بر اينكه برخي فیلم هاي مرا دوس��ت دارند و برخي ندارند، 
خاطر نش��ان كرد: يك عده مرا از فیلم »از كرخه تا راين«، برخي 
از »مهاجر«، برخي از »آژانس شیش��ه اي« به بعد مي شناس��ند و 
قبول دارند. چ��ه اتفاقي اينجا افتاده اس��ت و مي گويید من با اين 
اوضاع چه كار كنم؟ آنچه در ديده بان به عنوان تمثیل به كار رفته 
است، ديده باني اس��ت. »ديده بان« كسي است كه چیزي را درك 
مي كند و دشمن را مي بیند و دوست و همرزمش را از وجود دشمن 
آگاه مي كند. حاتمي كیا ادامه داد: من اگر بگويم عش��ق س��ینما 
نیستم درست نیس��ت. من ش��ديداً به دوربین، قاب، موسیقي و 
انواع چیزهايي كه مربوط به سینماست، عالقه مندم اما اينها مانند 
موسیقي وقتي روي خط حامل قرار مي گیرند و به تعبیري در گذر 
زمان و مسیر حركت قرار مي گیرند مي توانند گوش نواز باشند. من 
همیشه در زمان حال زيسته ام و به آنچه عالقه داشته ام و حالي كه 

در آن فضا وجود داشته واكنش نشان داده ام. 
او افزود: زماني كه »ديده بان« را س��اختم موج عقب نشیني هاي 

سنگیني رخ داده بود. فضايي كه در اين فیلم مطرح شده احساس 
ما به عنوان يك فیلمساز از وضعیت حاكم آن دوران است، يعني 
عقب نشیني ها، بد بودن اوضاع و اگر الزم باشد ديده بان مجبور است 
جاي خودش را هم بكوبد و اين اتفاق تا زمان فیلم مهاجر و به وقت 
شام هم ادامه پیدا كرد. حاتمي كیا تأكید كرد: همه فیلم هايم از خط 
و مرزها حرف مي زنند. من وقتي ديده بان را ساختم بخشي از جامعه 
نمي خواستند فیلم هاي مرا ببینند و از فیلم »از كرخه تا راين« بود 
كه در متن جامعه شناخته ش��دم و زبان احساسي را در آنجا پیدا 
كردم. يافتن اين كار سخت است. او در پاسخ به گفته هاي هوشنگ 
گلمكاني كه از صحبت ه��اي جنجالي او انتقاد ك��رد، گفت: من 
واكنش هايم مانند فیلم هايم است، يعني آنچه بروز دادم از فیلم هايم 
مي آيد. من از پارسال تاكنون 4۰۰روز است كه صحبت نكرد ه ام اما 
يك جمله من مي تواند موج به راه بیندازد و فقط من نیستم كه از 
اين حرف ها مي زند. آن جوان 2۷ساله االن 5۷ساله است. در حال 

حاضر پدربزرگ هستم و مسائل ديگري برايم مسئله است.

ابراهيم حاتمي كيا در سي وهفتمين جشنواره جهاني فيلم فجر:

فيلم هاي  من از خط و مرزها سخن می گويند

بعيد نيست كه دس��تان پنهان و 
مخفي در ميان باشند تا بخواهند 
س��ينماي ما را به قهقرا ببرند و 
آن را دچار يك اس��تحاله جدي 
نمايند. سازمان سينمايي و وزارت 
ارشاد بايد خيلي هوشمندانه و 
هوشيارانه تر از گذشته عمل كنند

 جدايي و يكپارچگي جشنواره فيلم فجر 
و اظهارات ضدونقيض سرپرست سازمان سينمايي و دبير جشنواره

  آرمان مصطفوی
ه�ر چن�د س�يدرضا مير كريم�ي از نظ�ر مس�اعد حس�ين 
انتظامي نس�بت به ش�يوه كنوني برگزاري بخ�ش بين الملل 
جش�نواره فيلم فجر خبر مي ده�د اما اظهارات سرپرس�ت 
اس�ت.  س�ازمان س�ينمايي گوي�اي مس�ئله ديگ�ري 
میركريمي چهار دوره اس��ت كه س��كاندار برگزاري مس��تقل بخش 
»جهاني« جشنواره فیلم فجر است؛ بخشي كه استقالل آن از بخش 
ملي موافقان و مخالفان پروپاقرصي داشت. او در كنار ديگر سینماگراني 
كه تیم برگزاري جش��نواره جهاني را تشكیل داده اند، تالش دارد اين 
رويداد را براس��اس اس��تانداردهايي كه در ذهن دارد، تبديل به يك 
»جش��نواره واقعاً بین المللي« در تقويم رويدادهاي س��ینمايي ايران 
كند. بر مبناي همین چالش ها هم حاال میركريمي 1۰ روز تأثیرگذار را 
پیش رو دارد. تازه ترين دستاورد او در دبیري جشنواره جهاني بازهم به  
صورت ويژه زيرذره بین رسانه ها به  خصوص رسانه هاي منتقد او خواهد 
رفت تا عملكردش را بر اساس ادعاهايي كه تا به امروز مطرح كرده است، 

به چالش بكشند. فارغ از همه نقدها و بحث ها سیدرضا میركريمي اين 
روزها انگیزه بس��یار بااليي دارد تا يك دوره ديگر به مخالفان تفكیك 
بخش جهاني و ملي »فجر« ثمرات اين تفكی��ك را ثابت كند اما اين 
در حالي است كه ظاهراً نظر سرپرست س��ازمان سینمايي به برپايي 
جشنواره فیلم فجر به همان سیاق قبلي است و با دو تكه شدن جشنواره 
فجر موافق نیست. »يكي از صبحت هايي كه االن بین مديران مطرح 
است و حتي جزو مطالبات سینماگران هم است اين موضوع است. براي 
من هم مطالبه صنف خیلي مهم است.« اين جمله حسین انتظامي از 
سوي رسانه ها به عنوان نظر مساعد سرپرست سازمان سینمايي براي 
پايان برگزاري مستقل جش��نواره جهاني فجر تعبیر گرديد. جدايي 
بخش »جهاني« كه پیش تر با پسوند »بین المللي« جشنواره فیلم فجر 
و در قالب همان رويداد در دهه فجر برگزار مي شد، از همان آغاز بهانه 
يك جبهه بندي جديد در سینماي ايران ش��د؛ موافقان اين تفكیك 
از خروج بخش بین الملل از زير س��ايه هیجانات مرتبط با رونمايي از 
تازه ترين تولیدات سینماي ايران گفتند و مخالفان از باب صرفه جويي 
وارد شدند و هزينه مجزا براي برگزاري دو رويداد سینمايي ذيل يك 
برند ملي را مورد انتقاد قرار دادند. حاال و در چهارمین دوره برگزاري 
مستقل جشنواره جهاني فیلم فجر، همچنان اين چالش میان موافقان 
و مخالفان وجود دارد و ش��ايد به همین دلیل هم بود كه در نشست 
خبري دبیر جشنواره يكي از خبرنگاران به اس��تناد همان اظهارات 
حسین انتظامي از سرانجام اين رويداد و احتمال ادغام مجدد پرسید 
كه میركريمي اينگونه به آن پاسخ داد، »آنچه مي دانم و در تماس با 
آقاي انتظامي متوجه شدم اين است كه ايشان جشنواره جهاني فیلم 

فجر را بسیار تأثیرگذار مي داند و از برگزاري آن حمايت مي كند.«

 گوگل حساب هاي »پرس تي وي« 
و »هيسپان تي وي« را غير فعال كرد

گ�وگل دسترس�ي پرس ت�ي وي و هيس�پان تي وي ب�ه حس�اب هاي 
رس�مي اي�ن ش�بكه هاي خب�ري در برخ�ي س�رويس هاي خ�ود از 
جمل�ه يوتي�وب و جي مي�ل را ب�دون اط�الع قبل�ي مس�دود ك�رد. 
شبكه خبري پرس تي وی در تارنماي رسمي خود گزارش داد كه شركت گوگل حساب 
رسمي اين شبكه و شبكه خبري هیس��پان تي وي را غیرفعال كرده است. گوگل بدون 
اطالع قبلي حساب هاي رسمي اين دو شبكه خبري را در برخي سرويس هاي خود از 
جمله يوتیوب و جي میل به بهانه »نقض سیاست هاي گوگل« مسدود كرده است. به 
نوشته پرس تي وی، كانال اين شبكه خبري در تارنماي يوتیوب همچنان براي عموم قابل 
دسترس است اما امكان انتشار محتواي جديد وجود ندارد. درخواست پرس تي وي براي 
توضیح از سوي مسئوالن گوگل در قبال چنین اقدامي همچنان بي پاسخ مانده است 
اما اين نخستین بار نیست كه ش��ركت گوگل چنین اقدامي انجام مي دهد. به گزارش 
پرس تي وي، اين شبكه خبري ابتدا در دسامبر 2۰۰9 اقدام به ايجاد كانالي در يوتیوب 
كرد كه در سپتامبر 2۰13 مسدود شد و پرس تي وي مجبور به ايجاد حساب جديدي 
شد كه اين حساب نیز دو ماه بعد غیرفعال گشت. پرس تي وي كانال سومي گشود اما 
اين كانال نیز پنج ماه پس از افتتاح به سرنوش��ت كانال هاي پیش��ین دچار شد. كانال 
چهارم پرس تي وي با بیش از 2۷۰ هزار مشترك، از زمان افتتاح تا امروز كه بدون اطالع 
قبلي از سوي گوگل مسدود شد، فعال بود. شبكه هیسپان تي وي )تلويزيون برون مرزي 
اس��پانیايي زبان ايران( نیز در تارنماي رسمي خود نوشت كه شركت گوگل دسترسي 
اين شبكه را به حساب رسمي يوتیوب خود مسدود كرده است. براساس اين گزارش، 
گوگل پیشتر نیز كانال هیسپان تي وي در يوتیوب را كه بیش از 52۷هزار مشترك داشته، 
مسدود كرده بود و پس از آن تعداد اين مشتركان به 63۷هزار مشترك افزايش يافته بود. 

در همان زمان حساب هیسپان تي وي در سرويس گوگل پالس نیز مسدود شده بود. 

يك استاد پيشكسوت دانشگاه گفت: خواه ناخواه اگر يك 
مؤسسه، يك كارت هديه به ما بدهد، نسبت به آن مؤسسه 
احساس رفاقت، دوستي و محبت مي كنيم، ضعف هايش 
را نادي�ده مي گيري�م و تي�غ نقدم�ان كن�د مي ش�ود. 
»علي اكبر قاضي زاده« در گفت وگو با فارس در پاسخ به اين 
پرسش كه »اصحاب قدرت چگونه اهالي رسانه را ابزار خود 
مي كنند؟«، گفت: اين اتف��اق نمي تواند بیفت��د و اگر افتاد 
دلیلش اين اس��ت كه ما روزنامه نگار نیس��تیم. اگر ما خبر و 
نقش روزنامه نگاري خود را به خوبي بشناسیم، راحت تسلیم 

نمي شويم. 
وي ادامه داد: دغدغه اول خبرنگار و روزنامه نگار، اطالع رساني 
است و متأسفانه امروز گروه زيادي از روزنامه نگاران ما اصاًل 
اين كاره نیستند. آنها در حقیقت ماشین متن سازي هستند. 
هر تكه از مطلب را از جايي جمع مي كنند و در نهايت ديدگاه 
مورد نظر سازمان مربوطه را به آن اضافه مي كنند و تصورشان 
هم اين است كه كسي متوجه نمي ش��ود. پیامدش هم اين 
است كه نشريات ما جزو الغرترين مطبوعات دنیا هستند. 
ما 8۰میلیون جمعی��ت داريم كه از اين می��ان 4۰میلیون 
مي توانن��د روزنام��ه بخوانند، ول��ي ما حتي ي��ك روزنامه 
يك میلی��ون تیراژي هم نداري��م، البته اوضاع رس��انه هاي 
ديجیتال ما هم خیلي خوب نیس��ت و آنها ه��م با توجه به 

ظرفیتي كه دارند، دنبال كنندگان بسیار كمي دارند. 
اين روزنامه نگار در ادامه اظهار داشت: بحثي به نام »هیدن 
اد« در ارتباطات وجود دارد كه نام فارسي آن »آگهي پنهان« 
است. شكل و ظاهر مطلب تمام معیارهاي روزنامه نگاري را 
دارد ولي در بین خطوط كاماًل موضع دارد، مثل خبرهايي كه 
صداي امريكا براي ايران مي س��ازد يا روزنامه هاي امريكايي 
علیه ما مي سازند. اين تبلیغات پنهان گاهي مالي و گاهي به 

خاطر استفاده و بهره برداري سیاسي است. 
وي تأكید كرد: من كاري به آنها ندارم ولي يك ايراني كه 
كار روزنامه نگاري انجام مي دهد، بايد پرنسیپ و اصول را 
داشته باشد و آنها را رعايت كند. به جرئت مي توانم بگويم 
كه نسل ما آن را رعايت مي كرد و ما سعي مي كرديم انصاف 
داشته باشیم و چش��م مان را به روي همه چیز نبنديم اما 
سال هاست كه مؤسس��ه هاي مطبوعاتي بزرگ و كوچك 
به وجود آمده اند و ضعف هايي دارند و نتیجه آن وضعیتي 
است كه االن مي بینیم. ش��ما هر خبري كه مي بینید اول 
بايد تعقیب كنید كه وابس��ته به كجاست تا بتوانید خط و 

ربط آن را پیدا كنید. 
قاضي زاده با بیان اينكه اين موضوع گاهي فراتر از ش��خص 

رفته و به سازمان ها نیز سرايت مي كند، گفت: خواه ناخواه 
اگر يك مؤسس��ه، يك كارت هديه به ما بدهد، نس��بت به 
آن مؤسسه احس��اس رفاقت، دوس��تي و محبت مي كنیم، 
ضعف هايش را ناديده مي گیريم و تیغ نقدمان كند مي شود. 
حاال ش��ما تصور كنید اين ماجرا بزرگ تر باشد. كل بودجه 
يك سازمان يا بخشي از آن سازمان خبري باشد. اين موسسه 
آگاهي رس��ان نس��بت به آن طرف بودجه دهنده احساس 

دوستي دارد و پشتیبان آن مي شود. 
وي افزود: به هر حال چیزي به نام اخ��الق روزنامه نگاري و 
هنجار هم هست يا به قول فرانسوي ها پرنسیپ و اصول كه 
بايد رعايت شود. ما روزنامه نگاران ديگر نبايد اين اصول را زير 
پا بگذاريم و كار ديگر به چاكري و نوكري و چش��م بستن به 
روي همه حقايق نكش��د. اين خیلي بد و غیرحرفه اي است. 
حدود چهار پنج سال پیش زلزله اي در آذربايجان آمد كه در 
پي آن انتقادهاي بچگانه اي درباره عملكرد فالن سازمان شد 
يا س��یل تمام مملكت ما را فراگرفته و رسانه ها به يك ارگان 
يا سازمان گیر مي دهند و مي گويند آنچه اتفاق افتاده نتیجه 
كم كاري آنجا بوده اس��ت. در حالي كه خود من كه ۷۰سال 
از خداوند عمر گرفته ام، چنین چیزي نديده بودم كه يكباره 

درهاي آسمان باز شود و سیل بیايد. 
وي در پايان گفت: منظور من انصاف است. اين همان چیزي 
است كه مثاًل مطبوعات وابسته به دولت در امريكا نسبت به 
ايران اصاًل رعايت نمي كنند. خیلي مطبوعات غربي هم البته 
همین كار را مي كنند. وقتي كه يك سازمان خبري وابسته 
به بیگانگان به من و دولت من حمل��ه مي كند، نقش خود را 
ايفا مي كند در اين حال ما نبايد همان نقش را ايفا كنیم. بايد 
واقع بین باشیم. انصاف اين نیست كه دو خبر كنار هم بگذاريم 
و هرچه دلمان مي خواهد روي آن بگويیم و فكر كنیم كه كار 
خبري مي كنیم. ما مسلمان و تابع جمهوري اسالمي هستیم 

و اول از همه خودمان بايد به خودمان رحم كنیم.

علي اكبر قاضي زاده:

هديه دادن به خبرنگاران براي كند كردن تيغ نقادي آنهاست

عيد فطر هم »پايتخت« نداريم
الهام غفوري تهيه كننده مجموعه تلويزيوني »پايتخت« اعالم 
كرد قسمت ويژه اين مجموعه براي عيد فطر توليد نخواهد شد. 
الهام غفوري تهیه كنن��ده مجموعه تلويزيون��ي »پايتخت« در 
گفت وگو با مهر درباره سرانجام اپیزود ويژه »پايتخت« كه پس 
از منتفي شدن ساخت آن براي نوروز 98 قرار بود براي عید فطر 
آماده شود، بیان كرد: ما فعاًل درگیر ساخت سريال »خواب زده« 

هستیم و نمي توانیم پروژه ديگري را شروع كنیم. 
وي بیان كرد: اپیزود ويژه »پايتخت« بیشتر فضاي نوروزي دارد و 
اگر قرار باشد براي مناسبت ديگري ساخته شود داستانش تغییر 
مي كند، بنابراين ساخت اين اپیزود را در عید فطر در دستور كار 
نداريم. اپیزود ويژه »پايتخت« كه قصه آن ب��ه ماجراي خانواده 
نقي معمولي يك سال پس از حوادث س��وريه و جنگ با داعش 
مي پرداخت، قرار بود براي شب تحويل س��ال 98 به كارگرداني 
سیروس مقدم آماده ش��ود كه با درگذشت زنده ياد خشايار الوند 
نويسنده س��ريال، س��اخت آن به تعويق افتاد. بعد از آن مرتضي 
میرباقري طي يك نشست خبري اعالم كرد كه احتمال دارد اين 
اپیزود به ماه رمضان برس��د اما بنا به گفته هاي الهام غفوري فعاًل 
ساخت اين اپیزود كه فضايي نوروزي هم دارد، منتفي شده است. 
......................................................................................................................

نخل طالي »كن« براي آلن دلون
آلن دلون بازيگر افس�انه اي س�ينماي فرانس�ه با دريافت 
جايزه نخ�ل طالي افتخ�اري ك�ن ۲01۹ تجليل مي ش�ود. 
به گزارش مهر به نقل از ورايتي، جشنواره فیلم كن ديروز اعالم 
كرد جايزه نخل طالي افتخاري جش��نواره به آل��ن دلون براي 
مشاركت فوق العاده اش در سینما تقديم مي شود. دست اندركاران 
جش��نواره با صدور بیانیه اي اعالم كردند پس از اهداي اين نخل 
به چهره هاي برجس��ته اي چون ژان م��ورو، وودي آلن، برناردو 
برتولوچي، جین فوندا، كلینت ايستوود، ژان- پل بلموندو، مانوئل 
دي اولیويرا و آنیس واردا افتخار دارند تا بازيگر افس��انه اي فیلم 
برنده نخل طالي كن در سال 1963 يعني »يوزپلنگ« ساخته 
لوكینو ويسكونتي را به عنوان دريافت كننده امسال معرفي كنند. 
دلون كه اكنون 83 ساله است س��ال 196۰ و زماني كه 25 سال 
داشت با بازي در فیلم جنايي »آفتاب سوزان« به كارگرداني رنه 
كلمان شناخته شد. وي اولین بار سال 1961 با فیلم »چه زندگي 
پرنشاطي« به كارگرداني رنه كلمان راهي جشنواره فیلم كن شد. 
هفتاد و دومین جشنواره فیلم كن از 14 تا 25 مي )24 ارديبهشت 
تا چهارم خرداد( به رياست الخاندرو گونزالس ايناريتو در بخش 

داوري اصلي برگزار مي شود. 
......................................................................................................................

با اجراي رضا رفيع

 فصل جديد »شكرخند« 
از نيمه شعبان مي آيد

برنامه طنز »شبخند« از اين پس با نام »شكرخند« روي آنتن 
مي رود و فصل جديد آن از شب نيمه شعبان پخش مي شود. 
برنامه »ش��بخند« با اجراي رضا رفیع كه از شبكه »شما« پخش 
مي ش��ود از اين پس با نام »ش��كرخند« مي آيد. اين برنامه رقابت 
طنزپردازان با محوريت ادبیات اقوام است و عالوه بر آن به بررسي 
نشريات محلي و اخبار اس��تان ها نیز مي پردازد. همچنین از شب 
نیمه شعبان مصادف با امروز فصل جديد اين برنامه روي آنتن شبكه 
شما مي رود. برنامه »شكرخند« در فصل جديد از امروز تا پنج شنبه 
پخش مي شود و از ساعت 2۰:3۰ به ساعت 21 منتقل خواهد شد. 
......................................................................................................................

آخرين آمار فروش سينماي ايران
روي  س�ينمايي  فيلم ه�اي  ف�روش  آم�ار  آخري�ن 
پ�رده س�ينماها در حال�ي اع�الم ش�د ك�ه ي�ك فيل�م 
اس�ت.  ش�ده  اضاف�ه  س�ينماها  گيش�ه  ب�ه  جدي�د 
فیلم س��ینمايي »تگزاس2« به كارگرداني مس��عود اطیابي كه 
از 28 فروردين ماه روي پرده رفت و جايگزين فیلم س��ینمايي 
»رحمان 14۰۰« شد، تاكنون حدود 38۰میلیون تومان فروش 
داشته است. اين فیلم را حدود 46سینما در تهران و شهرستان 
به نمايش مي گذارند. فیلم س��ینمايي »متري شیش و نیم« به 
كارگرداني س��عید روس��تايي كه حدود 1۷4س��ینما در سطح 
كشور آن را نمايش  مي دهند، پس از گذشت چهار هفته نمايش، 
به فروشي بالغ بر 1۷میلیارد تومان دست پیدا كرد و يك میلیون 

و 36۰ هزار نفر مخاطب اين فیلم را در سینما تماشا كردند. 
فیلم »غالمرضا تختي« ساخته بهرام توكلي، »ژن خوك« سعید سهیلي 
و »پیشوني سفید3« به كارگرداني سیدجواد هاشمي كه اينها نیز از 
جمله فیلم هاي اكران نوروزي بودند و نمايشش��ان را از 25 اسفندماه 
آغاز كردند، به ترتیب با گذش��ت چهار هفته نماي��ش، يك میلیارد و 
19۰میلیون تومان، يك میلیارد و 98۰ میلیون تومان و يك میلیارد و 
۷25میلیون تومان فروش داشتند. همچنین فیلم »زنداني ها« مسعود 
ده نمكي در اين چهارهفته نمايش به فروشي نزديك 3میلیارد تومان 
دست پیدا كرده و فیلم سینمايي »چهارانگشت« حامد محمدي نیز 
در همین بازه زماني حدود ۷میلیارد تومان فروش داشته و حدود نیم 

میلیون نفر پاي ديدن آن نشسته اند.

مصطفي محمدي     دیده بان

بررسي علل قانون گريزي  های برخي جريانات سينمايی در گفت وگو با كارشناسان

 برخي دست هاي پنهان
به دنبال استحاله سينما هستند

    خبر


