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چراســـورهمهماستو
چرافقدانمســعوددیانی

ضایعه؟
سپهرغرب،گروهتیک:زمانیکهجاِی
خالیبرنامههایمذهبیودینیعمیق
روحانی یک بود، خالی تلویزیون در
متفکرواندیشهایبهنام»دیانی«آمد

و"سورهای"خلقکرد.
همــواره در میاِن برنامه ســازی های 
عمیــق  کارهــای  جــاِی   تلویزیونــی 
برنامه هــای  حــوزه  در  اســت.  خالــی  تأثیرگــذار  و 
دینــی و مذهبــی، یــک نــوِع برنامه ســازی "تاکشــو" یــا 
گفت وگومحــور )اصطالحــا ماه عســلی( در دســتور کار 
قرار می گرفت که بیشــتر نموِد خودش را در ماه مبارک 
رمضــان داشــت امــا »ســوره« یــک دردانه ای بــود یک 

روحانی با خودش به شــبکه چهار برد.
برخــی از برنامه هــا الزم اســت چندیــن ســال روی 
آنتــن باشــند تا خــوب جا بیفتنــد اما انگار نــه انگار که 
یــک تازه وارد آن هــم به شــبکه چهار آمده! »ســوره« 
خیلــی زود جا باز کــرد تا جایی که در یــک فصلی اعالم 
شــد »ســوره« روی آنتــن نمــی رود یــا پخــِش آن بــه 
تأخیــر افتــاده، بحث هــای فراوانی شــد که بســیاری از 
مخاطبــان پروپاقرص نســبت بــه این موضــوع انتقاد 

کردند.
اینجا نشــان مــی داد »ســوره« توانســته مخاطب را 
بــا خــودش همراه کنــد. همــان اتفاقــی که امــروز مثًال 
بــرای یکی از برنامه های دیگر شــبکه چهار ســیما به نام 

»شیوه« هم افتاده است.
مخاطــب  صرفــا  دیانــی،  مســعود  برنامــه  البتــه 
فرهیخته و اندیشــمند نداشــت بلکه مردمی که کنترل 
بــرای پیــدا کــردن یــک برنامــه فرهنگــی  را  تلویزیــون 
مناســب و تأثیرگــذار در دســت گرفته اند از ایــن برنامه 
جســور، پرچالــش  و پر از ایده و گوینده های مســلط به 
فن بیان، شــفاف و جذابیت در فرم و محتوا، خیلی زود 

استقبال کردند.
در کنار همه اتفاقات این برنامه، »ســوره« یک مزیت 
بزرگــی هم داشــت؛  حضور مجــری و کارشناســی به نام 
»مســعود دیانــی« که هم به موضوع تســلط داشــت و 

هم گفت وگو کردن را بلد بود.
دیانی نمی خواســت خــودش و اطالعاتــش را به رخ 

بکشــد و ماننــد برخــی مجریــان برنامه هــای مذهبــی 
»متکلم وحده« نبود و شــبیه بــه گروهی دیگر، »پایه 
میکروفــن« نبــود! حتی پس از ابتالیش به ســرطان و 
طی دوره هــای درمانی، با چهره تازه روبه روی دوربین 
نشســت و باوجــود بیماری و درد امــا اجرایی با همان 
توان قبلی و گاهی بیشــتر را جلوی دوربین به نمایش 

می گذاشت.
نقطــه قوت »ســوره« آن جایی اســت که به ســبِک 
خیلــی از برنامه هــای دیگــر کــه گفت وگومحورنــد، دو 
صندلــی جلوی دوربیــن اما اینجا ظاهــرًا دو صندلی و 
یک دکور ساده را می بینیم اما برای دقایق این برنامه 
فکر شــده و براساس یک ایده مشــخص صورت بندی 
شــده اســت. صورت بنــدی مبتنی بــر رســیدن بــه یک 

واقعیت یا حتی بخشــی از یک واقعیت.
بــا دیانــی کــه صحبت می کردیــم به یکــی از اهداف 
بــه دنبــال  او می گفــت  برنامــه اشــاره می کــرد.  ایــن 
امــروزی  نســل  ســؤاالت  و  ابهامــات  کــردن  برطــرف 
هســتیم. در اینجــا میهمان و کارشــناس هر دو دنبال 
رروشــنگری اند یعنــی گوینــده صــرف نیســتند و بــرای 

حرف هایشــان، استدالل و مدرک می آورند.
برنامــه،  ایــن  در  جالــب  اتفاقــات  از  یکــی   شــاید 
روایــت  درســت  را  اســالم  تاریــخ  کــه  باشــد  همیــن 
می کــرد؛ ایــن تاریخ چــه دردی از مــردم دوا می کند و 
بــه شائبه ســازی ها و تحریف هــای دروغیــن معاندین 
اســالم هم پاســخ می داد. نکته جالب توجــه این بود 
که حــرف کهنه ای در این برنامه زده نمی شــد و هرچه 

تازه تازه بود! گفته می شد، 
»ســوره« حتما ایراداتــی در محتوا و برنامه ســازی 
دارد امــا نســبت بــه ســایر برنامه هــای اندیشــه ای یا 
نامیــد. وزنــه اصلــی  را موفــق  آن  مذهبــی می تــوان 
ایــن برنامه حتمــا مســعود دیانی بود کــه امروز پس 
از مدت هــا تحمــل بیماری ســرطان، دارفانــی را وداع 

گفت.
اینجاســت که می توانیم بگوییم چرا »سوره مهم« 

بود و درگذشــِت »مسعود دیانی« یک ضایعه؟

پنجره

حمایتمجلسازرسانههاقطعیاست
ســـپهرغرب،گروهتیک:یکعضوکمیســـیونفرهنگیمجلسشـــورایاسالمیبابیاناینکهبراســـاسمصوبهمجلسهمهخبرنگارانازپرداختمالیاتدرسال1402معافشـــدند،اظهارکرد:درکناراینمصوبه،دربودجهساالنهکشوربخشیارانهبودجه،کمکو

حمایتازمطبوعاتورسانههانیزوجودداردکهدرجداولبودجهایاعمالخواهدشد.
احسان قاضی زاده هاشمی گفت: افزایشی که دولت در جداول الیحه بودجه 1402 درباره   مطبوعات و رسانه ها اعمال کرده حدود 13 درصد است که عدد ویژه ای نیست اما ان شاءاهلل بتوانیم در مجلس به این بخش ها کمک بیشتری کنیم.

وی با تاکید بر اینکه حمایت مجلس از رسانه ها قطعی است، عنوان کرد: در حمایت از مطبوعات و رسانه ها هرچه رقم بیشتری تعیین گردد، مطلوب تر است اما این رقم باید متناسب با منابع و محدودیت ها تعیین شود.

تیک: گروه سپهرغرب،
مستندساز، ابوطالب، سعید
سیاستمدارواینروزهامرداول
رئالیتیشوهایایرانی؛کارگردانی
برنامهای تولید با توانست که
سپس و ایرانی« »شام مانند
استنتاجی ـ استداللی مسابقات
»پدرخوانده«، مافیا«، »شبهای جنس از
»زد«، نزدیک آیندهای در و سری« »ارتش
و هنر عالم چهرههای و بازیگران از بسیاری
چهره و بیاورد خود دوربین مقابل را ورزش

واقعیآنهارابرایمخاطبعیانکند.
ســعید ابوطالــب مــدت مدیــدی اســت که 
بــه ســمت تولیــد ســاختار رئالیتــی شــو بــرای 
تلویزیون و شــبکه نمایش خانگی رفته اســت. 
او چنــد ســالی اســت عمــده فعالیتــش را روی 
ساخت پروژه هایی مرتبط با بازی های استداللی 
گذاشــته و البتــه در ایــن مســیر، هــم موفقیت 
مالــی کســب کــرده و هــم دچــار حاشــیه های 
ســاخت  بــا  اخیــرا  او  اســت.  شــده  بســیاری 
»شب های مافیا« و به دنبال آن »پدرخوانده« 
و »ارتش ســری« به عنوان یکی از پرکارترین ها 
در شبکه نمایش خانگی در سال 1401 شناخته 

می شود.
بــه انگیزه نزدیک شــدن بــه روزهــای پایانی 
سال و در راستای معرفی »ترین«های فرهنگ 
و هنر در ســال 1401، در بخش ُپرکارهای تصویر 
به چهره ای مانند »سعید ابوطالب« رسیده ایم 
که در ادامــه این گزارش، کارنامه این کارگردان 

و مستندساز مرور خواهد شد.

حضورفرهنگیدرعرصهسیاست
شــخصیت های  از  یکــی  ابوطالــب  ســعید 
فرهنگــی ایران اســت کــه حضــورش در عرصه 
سیاســت و در مقام رئیس و ســخنگوی کمیته 
مجلــس  فرهنگــی  کمیســیون  رســانه  و  هنــر 
هفتــم هم بیشــتر فرهنگی بود تا سیاســی. راه 
اندازی شبکه ای در صداوسیما با رویکرد پخش 
برنامه های مناســب با عرف اســالمی ـ ایرانی از 
طرح هــای ســعید ابوطالب بود کــه البته در آن 
زمان به نتیجه نرســید. ابوطالب با شــعار »من 
آمــده ام در مجلــس تــا نقــد کنــم«، بــه کار در 
عرصه سیاســت ادامه داد تــا در نهایت به زعم 
برخــی، به خاطر نقدهای تند خــود از راه یافتن 

به دوره بعدی مجلس بازماند.

معرفیساختاریبهنامرئالیتیشوبه
تلویزیونایران

نخســتین  از  ابوطالــب  گفــت  می تــوان 
کارگردان هایــی اســت که با رغبت نشــان دادن 
بــه »رئالیتــی شــو«، ایــن ســاختار تلویزیونــی 
کــه مدتــی بــود در شــبکه های جهانــی پیگیری 
می شــد و موفــق هم بــود را به فضای رســانه 
ای کشــور معرفی و در حقیقت آن را احیاء کند. 
در ایــن ســال ها رئالیتی شــوهای متعددی را از 
او چــه در تلویزیــون و چــه در شــبکه نمایــش 
خانگی را شــاهد بوده ایم که نخســت در قالب 

مســابقه های میدانــی ماننــد »رالــی ایرانــی«، 
هفــت  و  روز  »هفــت  و  دانایــی«  »ســرزمین 
ســاعت« آغــاز شــد و بــا مســابقات اســتداللی 
مافیــا«،  »شــبهای  همچــون  اســتنتاجی 
»پدرخوانده« و »ارتش سری«، ادامه پیدا کرد.

ایرانی«ودعواهای حاشیههای»شام
بازیگرانمقابلدوربین

»شــام ایرانــی« ســعید ابوطالــب از جملــه 
برنامه هایــی از ایــن کارگردان اســت کــه اگرچه 
و  زبــان  فارســی  دیگــر  شــبکه های  در  پیشــتر 
همچنین شــبکه نمایش خانگی )توســط بیژن 
بیرنگ( ساخته شــده بود، اما به دلیل استمرار 
در تولیــد و همچنین حضــور چهره های مطرح 
عرصــه بازیگــری، فوتبــال و... توانســت جایگاه 

خود را نزد مخاطب به خوبی تثبیت کند.
نمایــش دعــوای بازیگــران مقابــل دوربین، 
ورود بــه خانه های ســلبریتی ها و نشــان دادن 
وجــه تازه ای از شــخصیت های آنهــا، همچنین 
از دالیــل  بین المللــی،  از چهره هــای  اســتفاده 
پرمخاطب شدن »شام ایرانی« سعید ابوطالب 
بیننــدگان  برخــی  بــرای  کــه  نحــوی  بــه  بــود؛ 
برنامــه  ایــن  پاپاراتــزی،  فضــای  بــه  عالقمنــد 
مرجعی شــناختی قــرار گرفت تا به واســطه آن 
بازیگران محبوبشــان را که پیشــتر فقط شسته 
رفته در مجامع رســمی و در قالب نقش های از 
پیش تعیین شده دیده بودند را قضاوت کنند.

رقابتهایجذابازنوعمافیایی
ســعید ابوطالب پس از مدتــی کاِر همزمان 
در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی، فضا را در 
شــبکه نمایش خانگی برای ساخت رئالیتی شو 
مناسب تر دید؛ به نوعی که او در یک سال اخیر 
چند رئالیتی شــو برای پلتفرم ها ســاخته است. 
وقتــی که »شــب های مافیــا« را کارگردانی کرد، 
مسابقه ای که پیشتر با حضور مافیابازان حرفه 
ای در تلویزیون تولید و پخش می شد، همانند 
شــام ایرانــی، بنا را بــر همــکاری با ســلبریتی ها 
و چهره هــا قــرار داد. هرچنــد بــه اعتقــاد برخی 
دوربیــن  مقابــل  کــه  افــرادی  منتقدانــش، 
قــرار می گرفتنــد،  او  برنامه هــای  و  مســابقات 
بیش از آنکه ســلبریتی باشــند، بازیگران دست 
دوم یا ســلبریتی های فراموش شده ای بودند 
کــه به انگیــزه دیده شــدن دوبــاره، بــه حضور 
ایــن مســابقه جنجالــی  مقابــل دوربین هــای 
تــن می دادند. با ایــن همه ســعید ابوطالب با 
ســاخت »شبهای مافیا« به خواســته ای که در 
سر داشــت رسید و توانست سیلی از بینندگان 
را روانــه پلتفرم پخش کننده کند. هرچند بعد از 
مدتی به دلیل اختالف نظر، ساخت این رئالیتی 
شــو را منتفی اعالم کرد و بازی »پدرخوانده« را 
با به روزرســانی و تفاوت هایــی در کاراکترها، در 

پلتفرم دیگری روی کار آورد.
ابوطالــب همزمان با پخــش »پدرخوانده«، 
بــه ناگهــان »ارتــش ســری« را هــم در همــان 
پلتفرمــی کــه زمانــی »شــبهای مافیــا« را در آن 
تولید می کرد، رو کرد و اصال بعید نیســت که به 

زودی پخش بازی استداللی جدیدی را هم از او 
شاهد باشیم.

سعیدابوطالبکیست؟
غ التحصیل کارشناسی  ســعید ابوطالب فار
کنندگــی  تهیــه  تهــران،  دانشــگاه  از  شــیمی 
و  صداوســیما  دانشــکده  در  تلویزیــون 
کارشناســی ارشد علوم سیاســی است. دوران 
تحصیــل را در مدرســه علوی گذرانــد همزمان 
نیــز  طلبگــی  مجتهــدی  آقــا  حــاج  مدرســه  در 
می خوانــد. در 16 ســالگی بــه جبهه رفــت و دو 
بار مجروح شــد. پس از بازگشت از جبهه دیپلم 
ادبیــات و ریاضــی خــود را گرفــت و در مقطــع 
تهــران  دانشــگاه  شــیمی  رشــته  کارشناســی 
پذیرفته شد. در کنار شیمی به طلبگی، آموزش 
فیلمسازی در موزه سینما و یادگیری فیلمنامه 
نویســی در حوزه هنری مشــغول شد. او دوره 
تهیه کنندگی را نیز در موزه سینما گذراند. برای 
ادامه تحصیل در مقطع فوق لیســانس، رشته 
علوم سیاســی را دنبــال کرد. مدتی بــه عنوان 
روزنامه نــگار در روزنامه جمهوری اســالمی کار 

می کرد.
ســال 1374 بــا کارگردانــی و تهیــه کنندگی 
فیلــم مســتندی بــا عنــوان »واژه ای بــه نــام 
اســتقامت« کــه درمورد شــهید تندگویان بود، 
وارد تلویزیون شد. هنگامی که آمریکا به عراق 
حملــه کرد ابوطالب به همراه گروه فیلمبرداری 
بــه عراق رفــت کــه توســط نیروهــای آمریکایی 
بازداشــت شــد. او چهــار مــاه بعــد بــه ایــران 
بازگشــت و بــه عنوان چهــره فرهنگــی اصولگرا 
انتخابــات  در  زمــان  همــان  در  شــد.  معرفــی 
هفتمیــن دوره مجلس، به خانه ملت راه یافت 
و به عنــوان نماینده مردم تهران مشــغول کار 
شــد. ابوطالب ســخنگوی کمیته هنر و رســانه 
کمیســیون فرهنگی مجلس بود که ریاست آن 

را نیز برعهده داشت.

مقاومتتلویزیوندربرابرنامرئالیتی
شو

او اولین بار رئالیتی شــویی به نام »سرزمین 
دانایــی« را بــرای تلویزیــون ســاخت. آن موقع 
ساختار رئالیتی شــو چندان تعریف نشده بود، 
بنابراین این قالب را از ابوطالب نمی پذیرفتند و 
می گفتند باید اســم نمایش یا مسابقه رویش 
بگذاریــد و از قالب هــای تعریــف شــده قدیمی 
باشــد. به همیــن دلیل هم تا مدتــی جا افتاده 
بــود که رئالیتی شــو، همان مســتند مســابقه 
اســت؛ درصورتی کــه یکی از قالب هــای رئالیتی 

شو می تواند مسابقه باشد.
ســاخت  دربــاره  خــود  ابوطالــب  ســعید 
قالب های متنــوع برنامه در تلویزیــون، عنوان 
کــرده بــود: در تلویزیون هــای دنیــا بــه خاطــر 
تنوع شــبکه ها و دیدگاه ها و همچنین تعاریف 
متفاوت از برنامه ها، تنوع ســاختار زیاد اســت. 
مــا هم با کمی جســارت ـ هم در برنامه ســازان 
در  ـ  صداوســیما  ســازمان  مدیــران  در  هــم  و 
تلویزیــون خودمــان می توانیم به این ســمت 

برویم؛ البته در این سال ها مقداری این مطلب 
جا افتاده کــه اجازه دهیم برنامه هــا با تعاریف 
مختلفی ســاخته شــود. وقتی یــک ذهن خالق 
می دهــد،  ســفارش  تلویزیــون  بــه  را  طرحــی 
می پرســند این چیســت و طــراح مجبور اســت 
بــرای اینکه بــه ذهن ســفارش دهنــده نزدیک 
شــود، اســمی رویــش بگــذارد و بگویــد مثــال 
مســتند یا کار نمایشــی است. بر همین اساس 
تعــداد قالب ها در تلویزیون ما محدود اســت؛ 
در حالی که در دنیا انواع برنامه های تلویزیونی 
در ژانرهای مختلف ســاخته می شــود که خیلی  
از آنهــا جــذاب اســت و خیلی هــا هــم تجــارب 
ناموفقــی بــوده اســت. امیــدوارم جــوان ترها 
ســاختارهای جدیدی را کشف کنند و مخاطبان 

ما به تلویزیون بازگردند.

حاشیهساِزفراریازحاشیه
از  همیشــه  می کــرد  تــالش  کــه  ابوطالــب 
حاشــیه در برنامــه ســازی دوری کنــد، در عمل 
برنامه هایی را تولید کرد که اغلب دچار حاشــیه 

می شدند.
بــا این همــه او در این  زمینــه گفته بود: فکر 
می کنــم برخــی از برنامه هایــی کــه خودشــان 
قابلیت دیده شــدن ندارند، گاهــی از این حربه 
اســتفاده می کنند و حاشــیه ســازی می کنند تا 
نظــر مخاطــب را به ســمت برنامه جــذب کنند. 
طبیعتــا در مجموعــه »شــب های مافیــا« ما از 
حاشیه ســازی پرهیز می کنیم و سعی می کنیم 
همــه اتفاقــات حرفه ای و بدون حاشــیه انجام 

شود تا به کار لطمه ای وارد نشود.

ماجرایشبهایمافیا؛جنگذهنها
یارقابتتنها

را  مافیــا«  »شــب های  مســابقه  ابوطالــب 
نخســتین بــار ســال 99 بــرای پخش از شــبکه 
نمایــش خانگــی آماده کرد. مســابقه ای که با 
گروهــی دیگر برای نخســتین بــار از کافه ها به 
تلویزیون و شــبکه ســالمت تلویزیون کشیده 
شــد و در ادامه با کمی تغییــر و البته با حضور 
توســط  خانگــی  نمایــش  شــبکه  در  چهره هــا 
ابوطالــب ســاخته شــد. »شــب های مافیا« به 
رغــم حاشــیه هایی کــه طبیعت ســاخت چنین 
مســابقه مناقشــه برانگیزی اســت، تا مدت ها 
ادامــه پیدا کرد. اما بعد از چند فصل، به دلیل 
اختالف هایــی که بــه نظــر می رســید ابوطالب 
بــا پلتفرم پخش کننــده دارد، بــه یکباره اعالم 
کــرد ایــن برنامــه را به رســانه ای دیگــر می برد 
و نامــش را هــم بــه »پدرخوانــده« تغییر داد. 
پلتفــرم قبلــی هــم در ادامــه مدعــی شــد کــه 
»شــب های مافیا« را با گــروه جدیدی و بدون 
ابوطالب ادامه خواهد داد که عمال این وعده 

عملی نشد.
کــه  بــود  گفتــه  چنیــن  ابوطالــب  ســعید 
از  تــری  پیچیــده  ســناریوی  »پدرخوانــده« 
»شــب های مافیــا« دارد به نحوی کــه فقط به 
مدت یــک مــاه، بازیگــران مشــغول یادگیری و 

تمرین آن بوده اند.

»مافیا«، ترک از پس ابوطالب سعید 
»پدرخوانده«راروکرد

کــه شــهریور مــاه  آمــد  ســپس در خبرهــا 
بــا  »پدرخوانــده«  اول  فصــل  ضبــط  امســال 
اجــرای کامبیــز دیربــاز به پایــان رســید و مجید 
واشــقانی، امیرعلــی نبویــان، بهــاره افشــاری، 
بهنام تشــکر، حســین ســلیمانی، پژمان بازغی، 
ارسالن پروانه، امیرحسین رستمی، امیر مهدی 
ژولــه، کامران تفتی، بیژن بنفشــه خــواه، کمند 
از  و...  فــرزاد حســنی  امیرســلیمانی،  و ســپند 
جملــه بازیگرانی بودند که برای شــرکت در این 
مسابقه از آنها نام برده شد. با این همه پخش 
»پدرخوانده« هم از همان ابتدا با حاشیه هایی 

همراه شد.
فردی که پیشــتر به عنوان مربی »شب های 
مافیــا« از او یاد شــده بــود، در فضــای مجازی 
مدعی شــد، طــراح اصلــی پدرخوانده اســت و 
بدون دســتمزد کنار گذاشــته شــده است. این 
ادعــا ســوی ســازندگان »پدرخوانــده« هــم با 
واکنش همراه و اعالم شــد که »این فرد خیلی 
زود بــه دالیــل حرفــه ای از پــروژه کنار گذاشــته 

شده است.«
البتــه پدرخوانــده حاشــیه های دیگــری هم 
داشــت و آن اینکــه ســاترا بعد از اعــالم پاره ای 
اشــکاالت  بــر  برنامــه مبنــی  ایــن  بــه  ایرادهــا 
بــا صــدور  ســاختاری و مالحظــات محتوایــی، 
مجــوز انتشــار ادامه قســمت های آن موافقت 

نکرد.
المان هــا  از  اســتفاده  و  دکــور  در  ابهــام 
داوینچــی،  طــرح  بــز،  همچــون  نمادهایــی  و 
معــرف  عمومــا  کــه  ســلیمان  ســتون های 
برخــی عرفان هــا و فرقه هــای انحرافی اســت، 
کــه  پیــپ  کشــیدن  و  دخانیــات  اســتعمال 
ارزش گــذاری  و  افــراط  دارد،  ترویجــی  جنبــه 
بازیگــران  حجــاب  پوشــش  بیگانه ســازی  در 
و مهمانــان برنامــه و فاصلــه گرفتــن بــا عــرف 
جامعه ایرانی و اســالمی و افراط در اســتفاده 
از واژه هــا و کلمات انگلیســی توســط مجری و 
بازیگــران از جملــه ایراداتــی بــود که ســاترا به 
»پدرخوانــده« وارد دانســته بود. بــا این همه 

این برنامه در هیچ هفته ای متوقف نشــد.

مسابقههایی و سری« »ارتش اما و 
دیگر

»ارتش ســری« هــم رئالیتی شــوی جدیدی 
به روایت ســعید ابوطالب اســت که نخســتین 
قســمت از آن، بهمــن مــاه در شــبکه نمایــش 
خانگی منتشــر شده و پخش آن هم این روزها 
ادامه دارد. اجرای این برنامه را امیرعلی دانایی 
عهــده دار شــده کــه خــودش از مافیابازهــای 
حرفــه ای دیگر مســابقات ابوطالب بــود. بازی، 
برگرفتــه از ســریالی به همین عنوان اســت و با 
ساختاری مشــابه شــب های مافیا اما متفاوت 
روی  پیــش  را  جدیــد  چالشــی  کاراکترهــا،  در 
چهره هــا قرار می دهد و دانایی با اجرای ســفت 
و ســخت قوانین، تالش در جهت پرهیز از ورود 

به حاشیه ها دارد.

تیک: گروه سپهرغرب،
نکتهحائزاهمیتدرپیمایش
است این بینا مؤسسه اخیر
مرجع کنار در اینستاگرام که
تلویزیون، مهم و سنتی
برای شایانتوجهی مرجعیِت
و کرده پیدا اخبار، پیگیری

مرجعیتاصلیخبراینستاگراماست.
دریافــت اطالعــات درســت از وضعیت هــای 
مختلــِف جامعه توســط شــهروندان، عالوه بر 
اینکــه نیازمنــد ســواد رسانه ای ســت، نیازمند 
نشــر دقیــق و محتاطانــه از جانــب منابــع نیــز 
هســت و ایــن امــر یــک رابطــه دوســویه بیــن 
فرهنگی اجتماعــی  حاکمیــِت  و  شــهروندان 

جامعه است.
پیگیــری اخبــاِر یــک جامعه از مواردی اســت 
کــه شــهروندان، زمــاِن قابل توجهــی را بــه آن 
اختصــاص می دهنــد و معتبر بودن و درســتِی 

اخبــار برایشــان اهمیــت ویــژه ای دارد؛ امــا بــا 
وجــوِد این هــا بســیاری مواقــع ممکــن اســت 
آگاهــِی خــود را از منابــِع غلطی دریافــت کنند 
واقــف  آن  نادرســتِی  بــه  هــم  خودشــان  کــه 
نباشــند؛ بنابرایــن دریافت اطالعات درســت از 

وضعیت هــای مختلــِف جامعــه توســط 
شــهروندان، عالوه بر اینکه نیازمند 

نیازمنــد  رسانه ای ســت،  ســواد 
نشــر دقیــق و محتاطانــه از جانِب 
منابــع نیــز هســت و ایــن امــر یک 
رابطــه دوســویه بین شــهروندان 
فرهنگی اجتماعــی  حاکمیــِت  و 

تلویزیــون،  اســت.  جامعــه 
و  تلگــرام  واتــس َاپ،  اینســتاگرام، 

ســایت های خبــری، 5 مرجــِع اصلِی 
خبری در جامعه هستند.

پیمایــِش اخیــر مؤسســه بینــا، در 
میــزان  خبررســانی«  و  خبــر  »حــوزه 

پیگیــری اخبــار در جامعــه و اهمیــت خبــر برای 
افــراد را نشــان می دهــد کــه بــر اســاس ایــن 
پیمایــش • 11 درصد افــراد جامعه در طول روز، 

اصًال اخبار را پیگیری نمی کنند.
24 درصــِد افــراِد جامعــه، اخبــار تلویزیــون 
را »بســیار زیــاد« پیگیری می کننــد و 43 درصد 

»تاحدی«.
10 درصــد افــراد اخبــار ماهواره را »بســیار 
زیاد« و 14 درصد »تاحدی« پیگیری می کنند.

اخبار اینستاگرام را 27 درصد افراد »بسیار 
زیاد« و23 درصد »تاحدی« دنبال می کنند.

آقایــان 1/5 برابــر خانم هــا پیگیــر اخبــار 
هستند.

افــراد زیــر 25 ســال کمتــر از 
ســایر افــراد اخبــار را دنبــال 

می کنند.
یش هــا  پیما
می دهد،  نشان 

اولویت بنــدِی مراجــِع خبــری بــرای افــراد باالی 
40 ســال و زیر 40 ســال متفاوت است. مراجع 
افــراد باالی 40 ســال به ترتیب فراوانی شــامل 
تلویزیون، اینســتاگرام، واتس َاپ، رادیو داخلی 
و ســایت های خبــری و در افــراد زیــر 40 ســال، 
ترتیــِب دنبال کــردِن منابــِع خبری، اینســتاگرام، 
واتس َاپ، تلگرام، تلویزیون و سایت های خبری 

است.
حــال آنکه حدود دو ســوم افــرادی که به 
اعــالم کرده انــد،  اینترنــت دسترســی دارنــد، 
روبــه رو  گمراه کننــده  یــا  جعلــی  اخبــار  بــا 

می شوند.
نکتــه حائــز اهمیــت در داده هــا ایــن اســت 
کــه اینســتاگرام در کنــار مرجــع ســنتی و مهــِم 
تلویزیون، مرجعیِت شایان توجهی برای پیگیرِی 
اخبــار، پیــدا کرده اســت و همچنیــن در جامعه 
جــوان کشــور، مرجعیِت اصلی خبر اینســتاگرام 

است نه تلویزیون.

دیانی

ساختار رئالیتی

موسسه بینا

ی  سیاستمدار
چهــــره از  ماسک  که 
بـــرداشت یتـــی ها  سلبر  

مؤسسهبینااعالمکرد؛

مرجعیتخبریاینستاگرام،جایگزینتلویزیونشدهاست
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فیلمهایاکراننوروزی1402
ازغریبتافسیل

به فیلم چهار تیک: گروه سپهرغرب،
شورای در نوروز اکران فیلمهای عنوان
نمایش و رسید ثبت به نمایش صنفی
آغاز اسفندماه 24 از آنها سراسری

خواهدشد.
و  مهمتریــن  از  یکــی  نــوروز  عیــد 
بهتریــن زمان ها بــرای اکــران فیلم های 
ســینمایی اســت. صاحبــان فیلم هــا بــر ســر به دســت 
بــا  ســینمایی،  آثــار  نمایــش  بــرای  زمــان  ایــن  آوردن 

یکدیگــر رقابت می کنند.
نوروز امسال نیز از این قاعده مستثنی نبوده و پس از 
کش و قوس های فراوان، اسامی فیلم های اکران نوروزی 

به طور قطع مشخص شد.
جادوگــر«،  بــا  »مالقــات  »غریــب«،  فیلم هــای 
عنــوان  بــه  فرشــته«  خیابــان  »عــروس  و  »فســیل« 
فیلم هــای اکــران نــوروز در شــورای صنفــی نمایش به 
ثبت رســید و نمایش سراســری آن ها از 24 اسفندماه 

شد. خواهد  آغاز 
ترکیــب مذکــور پررنگ بودن فیلم های کمدی را نشــان 
می دهــد که بــا توجه بــه فضای عید نــوروز توجیــه دارد. 
در ادامــه بــه بررســی و معرفــی فیلم هــا به طــور مختصر 

پرداخته ایم.
فیلــم ســینمایی »غریب« به کارگردانی محمدحســین 
لطیفــی و تهیه کنندگی حامد عنقا اســت. لطیفی ســاخت 
فیلم هــای ســینمایی »روز ســوم«، »توفیــق اجبــاری« و 

»مرد نقره ای« را در کارنامه خود دارد.
پردیــس  احمــدی،  مهــران  حمیدیــان،  بابــک 
پورعابدینــی، رحیــم نــوروزی، فرهــاد قائمیــان، جعفــر 
دهقان، هژیرســام احمدی، حســام محمودی و سامیه 
لــک بازیگــران جدیدتریــن اثر ســینمایی محمدحســین 

هستند. لطیفی 
در  کردســتان  وقایــع  از  اســت  شــمایلی  »غریــب« 
ســال های 58 و 59؛ که آغاز مســیری برای تبدیل شــهید 

محمد بروجردی به مسیح کردستان شد.
فیلم »غریب« برشی از دوران فرماندهی شهید محمد 
بروجــردی را در منطقــه غرب به تصویر می کشــد و حامد 
عنقا فیلمنامه آن را با اســتفاده از کتاب »محمد؛ مســیح 

کردستان« اثر نصرت ا… محمودزاده نوشته است.
فیلم ســینمایی عروس خیابان فرشــته بــه کارگردانی 
مهــدی خســروی و تهیــه کنندگــی محمدرضا شــریفی نیا 

محصول سال 1399 است.
در خالصه داستان فیلم آمده است:

خانــواده مهاجــر درخانــه ای قدیمــی در دل خیابــان 
فرشته که متعلق به دایی خانواده است زندگی می کنند. 
هــر یــک از اعضای خانــواده از فضای این خانــه به نحوی 
ارتزاق می کنند. با بازگشــت دایی خانواده پس از ســال ها 
به همراه عروســش از خارج از کشور به نیت فروش خانه 
قدیمی خانواده مهاجر را وارد چالش و دردسر های بزرگی 
می کنــد و ایــن خانواده تالش می کنند، بــه هر نحوی این 
خانــه را حفــظ کننــد تا این کــه... ایــن فیلم اولیــن تجربه 
تهیه کنندگی محمدرضا شــریفی نیا بازیگر تئاتر، سینما و 

تلویزیون است.
در ایــن فیلــم محمدرضــا شــریفی نیا، عاطفــه رضوی، 
مهــراوه شــریفی نیــا، علیرضا جعفــری، فهیمــه رحیمیان، 
صفــوی،  نــواب  حســام  پورســرخ،  پوریــا  نــوری،  ســام 
کمندامیرســلیمانی، شــقایق فراهانی، رامین ناصرنصیر و 

فهیمه رحیم نیا بازی کرده اند.
فیلــم مالقات بــا جادوگر در ژانــر کمدی بــه کارگردانی 
اعتباریــان  حمیــد  تهیه کنندگــی  و  بهرامیــان  جمشــید 
محصول ســال 1398 اســت. این فیلم در فروردین 1401 

اکران می شود.
فیلــم مالقات با جادوگر داســتانی کمــدی و اجتماعی 
دارد. جناب سرهنگ برادری کن ما رو بگیر، من از خجالتت 
در میــام … داســتانی متفاوت با موضوعــی جالب به قلم 

امیرمهدی ژوله است.
از بازیگــران ایــن فیلــم می تــوان بــه مانــی حقیقــی، 
امیرمهدی ژوله، هســتی مهدوی، نســیم ادبــی، علیرضا 
خمســه، بهرام بهرامیان، ســپیده مرادپور، امیرحســین 
شــریعتمداری، ســتاره پرویــن، حمیــد فرخ نــژاد اشــاره 
کــرد. تک تــک بازیگــران ایــن فیلــم از بازیگــران خــوب و 
مطــرح ســینما و تلویزیــون هســتند. فیلــم »فســیل« 
بــه کارگردانی کریم امینــی و تهیه کنندگی ســید ابراهیم 
عامریان ســاخته شــده اســت، این فیلــم در ژانر کمدی 

تولید خواهد شد.
ســید ابراهیــم عامریــان کــه حرفه خــود را بــه عنوان 
مدیــر تولیــد و مجــری طــرح در فیلــم »مــن ســالوادور 
نیســتم« آغاز کرد، هم اکنون یکی از تهیه کنندگان مطرح 
کشــور اســت که ســه فیلــم »دینامیــت«، »انفــرادی« و 
»نارگیــل« را هــم آماده نمایــش کرد. ایــن تهیه کننده در 
ســال گذشــته با فیلــم »تگــزاس 2« توانســت موفقیت 

زیادی کسب کند.

دریچه

تیک اجراییوسفتیموریدرویژهبرنامهنوروزیشبکه3
سپهرغرب،گروهتیک:شبکه3سیماازپخشویژهبرنامه»قهرمان«بامحوریترقابتدرزمینهآمادگیجسمانیدرایامعیدنوروزوبااجراییوسفتیموریخبردادهاست.

»قهرمان« برنامه ای با محوریت رقابت در زمینه آمادگی جسمانی است که در ایام عید نوروز از شبکه 3 سیما پخش خواهد شد.
یوسف تیموری و ایمان قیاسی )گزارشگر برنامه عصر جدید( در این ویژه برنامه میزبان قهرمان ها و جوانان ورزیده می شوند. استعدادهای ورزشی با حضور در این برنامه و پشت سر گذاشتن آیتم های مختلف و دشوار به رقابت می پردازند.

»قهرمان« کاری از گروه اجتماعی شبکه سه است که در ایام نوروز، هر شب در ایام نوروز پخش خواهد شد. مهدی بلوکات، قائم مقام شبکه 3 سیما نیز عالوه بر این برنامه، از تدارک چند برنامه دیگر برای سال جدید و ایام رمضان خبر داده است.

تیک: گروه سپهرغرب،
جریانهایسیاسیورسانهای
دست صهیونیستی و غربی
از تا میزنند اقدامی هر به
ماهیتروابطوپیوندهایملل
التین، آمریکای دولتهای و

مشروعیتزداییکنند.
منطقــه آمریکای التیــن یکــی از مراکز اصلی 
حمایت آرمان ملت فلســطین اســت. از ونزوئال 
تــا برزیــل، مــردم و دولت هــای ایــن منطقــه با 
قــدرت تمــام خواســتار آزادی ملــت فلســطین 
هســتند و البتــه کــه در ایــن رابطــه نمونه های 
فراوانــی از رویکردهــای مثبــت ملــل آمریــکای 
التین نســبت به مساله فلســطین وجود دارد. 
به عنوان مثال، در ســطح سیاسی، کشورهایی 
نظیر شــیلی، پاراگوئه، برزیل، آرژانتین، بولیوی، 
اروگوئــه، اکــوادور و ونزوئــال، همگــی حاکمیت 
ملت فلســطین بر کرانــه باختری و نواز غزه را به 

رسمیت شناخته اند.
در کشــوری نظیر شــیلی که میزبان قریب به 
نیم میلیون فلســطینی است )2.5 درصد از کل 
جمعیت شیلی(، احساس همدردی و همراهی 
با فلســطین بــه یکــی از ســتون ها و محورهای 
اصلی حس ملی این کشــور تبدیل شده است. 
نکته جالب این اســت که جــدای از حمایت های 
ملت هــای آمریــکای التیــن از ملــت فلســطین، 
شــماری از مبارزان و آزادی خواهان این منطقه 
نیــز در همدردی بــا مردم فلســطین به صفوف 
مبارزات آنها علیه رژیم صهیونیستی پیوسته اند.
در این راســتا، دولت آمریکا و متحدان غربی 
آن بارهــا و بارهــا برخــی از کشــورهای آمریکای 
التین را به فراهم کردن بهشت هایی امن جهت 
فعالیت های جریان مقاومت متهم کرده اند. در 
ایــن زمینه به طــور خاص می توان بــه اتهامات 
گســترده دولــت آمریــکا علیــه رئیــس جمهــور 
ســابق ونزوئال یعنــی هوگو چاوز اشــاره کرد که 
واشــینگتن معتقد بود وی شرایط مساعدی را 
جهت فعالیت های گروه حزب اهلل لبنان در خاک 

ونزوئال فراهم کرده است.
البتــه کــه در ایــن نقطــه ایــن ســوال مطرح 
می شــود که چرا حزب اهلل لبنــان وقتی با اقتدار 
توانســته صهیونیســت ها را از خاک لبنان بیرون 
کنــد، باید عمــده فعالیت هایــش را در آمریکای 

التین انجام دهد؟
در عیــن حــال جالــب اســت کــه فــردی نظیر 
نیــکالس مــادورو رئیس جمهور کنونــی ونزوئال 
نیــز تاکنــون بارهــا و بارها از روابــط نزدیک خود 
بــا رهبران جریــان مقاومت و به ویــژه ارتباطات 
نزدیــک گذشــته خــود با ســردار شــهید قاســم 
سلیمانی فرمانده سابق سپاه قدس جمهوری 

اسالمی ایران سخن گفته است.
او بــه طور خــاص تاکید کــرده کــه زمانی که 
کشــورش تحت حمالت سایبری گسترده آمریکا 
و متحدان آن قرار داشــته، با کمک های ســردار 
مقاومــت  جریــان  و  ســلیمانی  قاســم  شــهید 

حمــالت  برابــر  در  را  سیســتم هایش  توانســت 
مذکــور، ایمن ســازد. مــادورو در مورد مســاله 
فلســطین و آرمــان آزادی ایــن ملــت نیــز تاکید 
کــرده که هیچکــس روی کره زمین جــرأت ندارد 
کــه از ونزوئــال بخواهــد تــا حمایت هایــش را از 
از  آزادی شــان  کســب  جهــت  فلســطین  مــردم 

چنگال رژیم صهیونیستی کنار بگذارد.
از این رو، برنامه "فلسطین؛ محرمانه زدایی" 
شــبکه پرس تــی وی در گفتگو بــا "دیوید" میلر 
و  بریتانیــا  بریســتول  دانشــگاه  ســابق  اســتاد 
فعــال سیاســی-اجتماعی حامــی حقوق ملت 
فلســطین و همچنین "پابلو ناواراتــه"، روزنامه 
نــگار و مستندســاز اهــل آمریــکای التیــن، بــه 
و  ملت هــا  حمایــت  مختلــف  ابعــاد  واکاوی 
دولت های آمریکای التین از آرمان قدس شریف 

و آزادی ملت فلسطین پرداخت.
در ابتــدا دیوید میلر به طور خاص به شــمار 
قابــل توجِه کشــورهای منطقه آمریــکای التین 
آزادی قــدس  آرمــان  کــه از ملــت فلســطین و 
شــریف حمایــت می کننــد اشــاره کــرد و گفــت: 
در ایــن زمینه دولــت ونزوئال یکــی از کنش گران 
محوری بوده که نه تنها از آرمان قدس شــریف، 
بلکــه از جریــان مقاومت در منطقــه خاورمیانه 
نیــز حمایت هــای گســترده ای را انجــام داده و 

می دهد.
شــیلی،  ملت هــای  و  دولــت  حــال  عیــن  در 
اروگوئــه، و کوبــا نیــز حمایت های قاطعــی را در 
برهه هــای زمانــی مختلــف از ملــت فلســطین 
انجام داده اند. مســأله ای که به نوعی در ادامه 
روحیــه مبارزه جویانــه خوِد این ملت هــا در برابر 
رویه هــای اســتعماری جهان غرب بــوده و البته 
که نگرانی های جدی را برای رژیم صهیونیستی و 

حامیان غربی آن نیز ایجاد کرده است.
در ادامــه پابلو ناباورانه بــه عنوان فردی که 

خــود فرزند یــک خانــواده مهاجــر شــیلیایی به 
بریتانیا اســت می گوید که کشــور شیلی میزبان 
در  فلســطینی  مهاجــران  جمعیــت  بزرگتریــن 
منطقه آمریکای التین اســت و بر اساس آمارها 
چیــزی قریب به نیــم میلیون فلســطینی در این 

کشور زندگی می کنند.
حضور این میزان فلســطینی در شیلی سبب 
شــده تا جو حمایت از ملت فلسطین به یک جو 
غالب در این کشــور آمریکای التین تبدیل شود 
و حتــی تا حدی تبدیــل به یک حس ملی در این 
کشور شــود. جالب اینکه حتی در ورزشگاه های 
شــیلی نیز گاه شاهد حمایت گســترده از آرمان 
ملت فلســطین هســتیم و تیم های ورزشــی نیز 
در این کشــور به نام فلســطین فعالیــت دارند. 
موضوعــی کــه نشــان می دهــد تــا چــه انــدازه 
حمایت از آرمان قدس در شیلی ریشه دار است.
در ادامــه دیویــد میلــر بــا اشــاره بــه رئیــس 
جمهــور ســابق ونزوئــال یعنــی هوگو چــاوز، به 
طــور خــاص بــه ایــن مســاله اشــاره کرد کــه او 
کامــًال  آن  از  حمایــت  و  فلســطین  مســاله  در 
فردی جــدی بود و به هیچ وجــه اهل مصالحه 
نبــود. از یــک منظــر، حتی وی را می تــوان چهره 
کلیدی توســعه دســتورکارهای حمایت از ملت 
فلســطین در منطقه آمریکای التین هم ارزیابی 
کرد. موضوعی که موجب شــد تا وی همواره با 

حمالت گسترده ای از جانب جریان های سیاسی 
و رســانه ای غربی در این رابطه مواجه باشــد با 
ایــن حــال او بــه هیچ وجــه از مواضــع حمایتی 
خــود از آرمــان ملــت فلســطین کوتــاه نیامد و 
همچنــان نیــز دولت کنونــی ونزوئال یــک چنین 

سیاستی را دنبال می کند.
در ادامه پابلو ناوارانه در مورد رویکرد جدید 
دولت شیلی در مورد مساله فلسطین گفت که 
مدت زمان زیادی از ریاســت جمهــوری "گابریل 
بوریــچ"، رئیس جمهور جوان شــیلی نمی گذرد 
بــا این حــال دو نکتــه در این رابطــه قابل تأمل 
بــر  انتخاباتــی  رقابت هــای  در  وی  اوًال  اســت. 
نامــزدی پیروز شــد که از جمله افســران ارشــد 
ارتــش شــیلی بــود و حمایت هــای قاطعــی را از 
رژیــم صهیونیســتی انجــام مــی داد و از ســوی 
دیگــر، وی از زمــان به قــدرت رســیدن، مواضع 
قاطعــی را در برابر رژیم صهیونیســتی و جنایات 
آن در قبــال ملت فلســطین گرفتــه و حتی برای 
فعالیت های دیپلماتیک ســفارت رژیم اشــغالگر 
نیــز محدودیت هــای جــدی  قــدس در شــیلی 
را ایجــاد کــرده اســت. موضوعــی کــه البتــه بــا 
حمایت های عمومی در شــیلی نیز همراه بوده 

است.
دیویــد میلر نیز به طور خــاص به پیوندهای 
میان دولت ونزوئال با حزب اهلل لبنان اشــاره کرد 

و تاکید کرد که ونزوئال با جریان مقاومت و البته 
حزب اهلل لبنان روابــط نزدیکی دارد و دولت این 
کشــور هم بارها تاکید کرده که ونزوئال به آرمان 
ملت فلســطین و جریان مقاومت لبنان متعهد 
و وفــادار اســت و متحدانــش را رهــا نمی کنــد. 
موضوعی که ســبب شــده تا جریان سازی های 
گسترده سیاسی و رسانه ای علیه آن راه بیفتد.

دیویــد میلــر بــه طــور خــاص بــه ایــن نکته 
اشــاره کرد کــه دولت هــای غربی مدت هاســت 
کــه نمی تواننــد متوجــه شــوند کــه حمایــت از 
جریــان مقاومت و آرمان قدس از ســوی ملل و 
دولت های آمریکای التین، تا حد زیادی با باورها 
و اعتقــادات و نظــام فکری خوِد مــردم منطقه 
آمریــکای التیــن نیز ســازگار اســت و درســت به 
همیــن دلیل اســت که شــاهد پیونــد و نزدیکی 
میان این دو هســتیم. با این حــال، جریان های 
سیاسی و رسانه ای غربی و صهیونیستی دست 
بــه هــر اقدامــی می زننــد تــا از ماهیــت روابط و 
پیوندهــای دو طــرف مشــروعیت زدایــی کنند و 
اســاس این رابطه را غیرمنطقی معرفی کرده و 

علیه آن سیاه نمایی کنند.
دیوید میلر در ادامه گفت: رژیم صهیونیستی 
و جریان ها و البی های همراه با آن سال هاســت 
و  سیاســی  معــادالت  بــه  تــا  تالشــند  در  کــه 
اجتماعــی منطقــه آمریــکای التین نفــوذ کنند. 
مســأله ای که البتــه نمودهای خــود را در قالب 
اوج گیری افــرادی نظیر ژائیر بولســونارو، رئیس 
جمهور ســابق برزیل کــه به زعم برخــی ناظران 
و تحلیلگــران یکــی از اصلی تریــن حامیــان رژیم 
اشــغالگر قــدس در کل تاریخ منطقــه آمریکای 
التین بوده، نشان داده است. البته که شواهد 
زیادی از تالش های صهیونیســت ها جهت نفوذ 
بــه صحنه سیاســی و اجتماعی کشــور آرژانتین 
نیــز وجود دارد با این حال، جو غالب در منطقه 

مذکور همچنان حامی ملت فلسطین است.
پابلو ناوارانه نیز در مــورد پیوندهای "خوان 
گوآیدو" رهبر جریان اپوزیســیون ونزوئال با رژیم 
حامــی  جریان هــای  و  البی هــا  و  صهیونیســتی 
ایــن رژیــم گفت که گوآیــدو یک سیاســتمدار نه 
چنــدان محبــوب در ونزوئال اســت که بــه دلیل 
تقابــل خود با نظام سیاســی قانونی ونزوئال، از 
حمایت گســترده در آمریکا، جهــان غرب و البته 

رژیم صهیونیستی برخوردار است.
در واقــع، به طور خــاص رژیم صهیونیســتی 
و امپریالیســم غــرب وی را همچــون بازیچــه ای 
جهت پیشــبرد مقاصد خود علیه نظام سیاسی 
ونزوئال که سرسختانه در مسائلی نظیر حمایت 
از مقاومت لبنان و فلسطین ایستادگی می کند، 
ارزیابی می کنند. شاید به همین دلیل هم بوده 
کــه پیش تر شــاهد بوده ایــم کشــورهای غربی 
همکاریهای زیــادی را با وی انجام دادند و حتی 
او را بــه عنوان رئیس جمهــور موقت ونزوئال به 
رسمیت شناختند. با این همه، اینکه پیوندهای 
عمیق و گسترده ای میان او و رژیم صهیونیستی 

برقرار است یک امر واضح و آشکار است.

نوروز سینمایی

فلسطین

نمایش خانگی

آرمان قدس یکای التین با  آمر پیوندهای گسترده ملل  رمزگشایی از 
فلسطین؛محرمانهزدایی

دیویــد میلــر در ادامــه گفــت: رژیــم صهیونیســتی و جریان هــا و البی هــای همــراه بــا آن 
تین  سال هاســت کــه در تالشــند تا بــه معــادالت سیاســی و اجتماعــی منطقه آمریــکای ال
نفــوذ کننــد. مســأله ای کــه البتــه نمودهای خــود را در قالــب اوج گیــری افرادی نظیــر ژائیر 
زیــل که بــه زعم برخــی ناظــران و تحلیلگــران یکی از  و، رئیــس جمهــور ســابق بر بولســونار

تین بوده ... اصلی ترین حامیان رژیم اشغالگر قدس در کل تاریخ منطقه آمریکای ال

سپهرغرب،گروهتیک:بررسی
بر حاکم فضای موجود وضع
که میدهد نشان ویاودیها
پلتفرمهای میدان روز به روز
نمایشخانگیگسترشیافتهتر
بیشتری مخاطبان و میشود
و آب خوش سریالهای جذب
رنگآنمیشوند.امادراینبینهمچنانمسئله
اصلیبحثنظارتوتنظیمگریاستکهروزبه
روزهمسنگگسترشبازاراینپلتفرمهااهمیت
وضرورتشآشکارمیشود.دراینگزارشنگاهی
از یکی تولیدات محتوای به داشت خواهیم
اصلیتریناینپلتفرمهاکهبخشاصلیمیدان
است. داده قرار خود اختیار در را ویاودیها
ضرورت پلتفرمها، این تولیدات مرور بیشک

نظارتدقیقبرآنهاراآشکارمیکند.
رویکــرد پلتفــرم »فیلیمو« در سریال ســازی به 
شــیوه اول برمی گردد یعنی پلتفرم تورش را پهن 
می کنــد و انوع مختلــف را گرد مــی آورد. از این رو 
اســت که به شکل ســوپرمارکتی عمل می کند تا 
مخاطبان بیشــتری را راضی نگه دارد. سریال های 
کمــدی و طنز، معمایــی، درام خانوادگی، رئالیتی 
شــوهای گوناگــون و... این رویکرد ســوپرمارکتی 
که منطبق با ســازوکار بازار ســرمایه هم هســت، 
خطراتی نیز دارد. مسئله اصلی محتوایی است که 
اگر نظارتی بر آن نشود جز ابتذال و سطحی نگری، 

گفتمان دیگری را در چنته نخواهد داشت.

بازیگراناصلیشبکهنمایشخانگی
موضــوع  افتــادن  جــا  بــا  گذشــته  دهــه  در 
بعنــوان  »فیلیمــو«  نــام  داخلــی  پلتفرم هــای 
مهم ترین پلتفرم شــبکه نمایش خانگی همواره 
ایــن ســامانه کــه یکــی از  پررنــگ بــوده اســت. 
محصوالت شــرکت صباایده اســت، در بهمن 97 
با پخش نخستین سریال ایرانی اختصاصی خود 
یعنی»نهنگ آبی« وارد پروسه تولید سریال شد و 
تاکنون پیش از 20 عنوان سریال ساخته است. در 

واقع »فیلیمو«، »نماوا« و »فیلم نت« ســه ضلع 
اصلی شبکه نمایش خانگی هستند. شاید اغراق 
نباشــد اگر در این بین ســهم »فیلیمو« را بیش از 

70درصد دانست.
مقایسه مداوم این پلتفرم  در کنار پلتفرم نماوا 
و برنامه های آن ها با مجموعه های نمایشی صدا 
و ســیما از یک سو و قیاس میزان اشتراک این دو 
بــا نمونه موفق خارجی همچون نتفلیکس یکی 
از مهم ترین و رایج ترین مقایسه هایی است که از 
بدو ورود و شــروع به کار فیلیمو از ســوی کاربران 

صورت گرفته است.

ضرورتنظارتجدیودقیق
آمار و ارقام منتشر شده از سوی فیلیمو نشان 
می دهــد با وجود اعتــراض کاربرانش به افزایش 
بــی رویــه هزینــه اشــتراک در برهه هــای مختلــف 
از یکســو و محتــوای ســخیف و مبتــذل برخــی از 
ســریال های تولیدی آن از ســوی دیگر، همچنان 
این پلتفرم بیشــترین میزان مخاطب را داراســت 
و از ایــن رو بــه ســبب فراگیــری تماشــای آن بین 
خانواده های ایرانی ضروری اســت نظارت جدی و 

دقیق بر تولیدات آن وجود داشته باشد.
توجــه  و  تاثیرگــذاری  گفــت  بایــد  واقــع  در 
مخاطبان ایرانی به شبکه های نمایش داخلی که 
در ســال های اخیر از عمده تولیــدات تلویزیون و 
ســریال های ترکی و حتی آمریکایی پیشی گرفتند، 
همچــون تیــغ دو لبــه ای اســت کــه اســتفاده از 
ظرفیت های آن می تواند در جهت فرهنگ ســازی، 
آمــوزش و ترویــج هنجارهــای اجتماعــی بســیار 

کارگشــا باشــد و از ســوی دیگــر ســهل انگاری و 
بی تفاوتی به آن می تواند در درازمدت آثار سوئی 
را در راستای تخریب فرهنگی و فکری خانواده ها و 

فرزندان ایجاد نماید.

مروریبرتولیداتفیلیمو
در یــک نگاه کلی موفقیــت چند مدل امتحان 
پس داده از ســریال ها و مجموعه های نمایشی، 
ایــن صرافــت  بــه  را  ســازندگان نمایش خانگــی 
انداختــه که بدون خــرج خالقیت و اندیشــه الزم 
از همان مســیر حرکت کرده و کمترین ریســکی را 
برای انجــام و ارائه یک اثر نوآورانه و پرمحتوا ارائه 

ندهند.
حجم زیاد خشــونت در مجموعه های فیلیمو 
همچون ســریال های»نهنگ آبــی«، »زخم کاری« 
و »یاغی«، داســتان های عاشــقانه چندضلعی و 
نافرجام که نســبتی با فرهنگ ملی و دینی ایرانی  
مــا ندارد و همچنین فرهنگ زندگی اشــرافی گری 
و تجمل گرایی که در ســریال های »مانکن«، »هم 
گنــاه«، »می خواهــم زنــده بمانــم«، »جزیــره« و 
»جیران« آشــکارا تبلیغ می شــود، تاحدی که این 
و  ترکــی ضعیف تــر  از مجموعه هــای  ســریال ها 
مخرب تــر و از نظــر اخالقی زننده تر اســت؛ تصویر 
ســیاه و نکبت بــار از فقر و فالکت زندگــی در ایران 
کــه موضــوع ســریال  »ملکه گدایــان« بــود و به 
زبــان هجو هــم در ســریال »روزی روزگاری مریخ« 
به آن پرداخته شــد، فراوانی ســریال ها سخیف و 
مبتذل در قالب آثار طنز و کمدی چون سریال های 
»هیــوال«، »دراکوال«، »مــردم معمولی«، »خوب 

بد جلف رادیو اکتیو«، »ساخت ایران3«، »نیسان 
آبی«، »قبله عالم« و »جادوگر« و برنامه »جوکر« 
از جمله مهم ترین مشــکالت محتوایی برنامه ها 
و ســریال های نمایــش خانگی  فیلیمو اســت که 
با وجود این که شــاید بتواند در ابتــدا مخاطب را 
جذب نماید اما سرانجام آثار مثبت و مفیدی را در 

ذهن و روح آن به جای نخواهد گذاشت.
بــا همین نــگاه کلی بــه محتوای ســریال های 
تولیــدی فیلیمــو از ســال 97 تاکنــون می تــوان 
براحتــی دریافــت که ایــن پلتفرم بشــدت ضعیف 
عمل کرده است و نه تنها اثر ماندگار و ارزشمندی 
تولیــد نکــرده البتــه شــاید بــا اغماض بتــوان دو 
ســریال »آقازاده« و »ســقوط« را بدلیل موضوع 
جســورانه و حساس خود از این لیست مستثنی 

کرد.
ایــن درحالــی اســت کــه شــبکه های نمایــش 
خانگــی در سراســر جهــان باید هر لحظــه خود را 
به روز نگه دارند و با تولیدات با کیفیت و درجه یک 
برای نگه داشتن مخاطبان تالش کنند اما در ایران 
ما شــاهد تولیدات بســیار ضعیف، ســرمایه های 
مشکوک و مخاطبان ناراضی شبکه های نمایش 
خانگی هستیم که صد البته کم کاری تلویزیون در 
سال های اخیر در مهاجرت مخاطبان از تلویزیون 
به شــبکه نمایش خانگی نقش به سزایی داشته 

است که خود بحث مفصلی است

مسئلهنهادناظربرشبکهنمایشخانگی
ســوال اساســی که بــرای هر انســان عاقلی 
مطرح می شــود این است که چرا باید با وجود 

کارنامــه ضعیف فیلیمــو این پلتفــرم همچنان 
تــاز باشــد و  در عرصــه نمایــش خانگــی یکــه 
چگونه می شــود چنیــن فضــای تاثیرگذاری در 
عرصــه فرهنگــی بــدون نظــارت، آزاد و رهــا به 

فعالیت خود ادامه دهد؟
نکته این اســت که با تمام تالش   تیم جدید 
ســاترا، هنــوز در کشــور متولی قانونــی نظارت 
شــفاف  بصــورت  خانگــی  نمایــش  شــبکه  بــر 
مشــخص نیســت تا با اختیارات قوی و قانونی 
نظارتــی جــدی بر این عرصه رها شــده داشــته 
باشــد و هنوز بعد از یک دهه موقعیت قانونی 
شــبکه  ناظــر  به عنــوان  ســاترا  و  صداوســیما 
نمایــش خانگی، همچنان محل شــک و تردید 

است.
دعوای ســاترا و فیلیمو  ســر نداشتن مجوز 
ســریال هایی چون »میخواهــم زنده بمانم« و 
این آخری ســریال » ســقوط«، همچون آتشی 
زیــر خاکســتر بود و هربــار با ادامــه پخش این 
سریال ها توسط فیلیمو و نافرمانی آشکار این 
پلتفــرم و رویــه غیر تعاملــی آن در عدم تمکین 
از قانون ســبب شــده تا عمال ســاترا و ریاســت 
ســازمان صداوســیما هربــار بازنــده باشــند و 
فیلیمــو بــدون کنش منــدی و تــالش چندانــی 
پیــروز از این میــدان بیرون بیایــد. نتیجه ای که 
قطعــا به نفع پیکره نظارتی در کشــور نخواهد 

بود.
از »بــی  بهتــر  بــد«  قطعــا وجــود »قانــون 
اگــر همیــن قانــون نصــف  قانونــی« اســت و 
و نیمــه هــم بــا جدیــت اعمــال نشــود دیگــر 
فضــای پلتفرم هــا کامــال بــی در و پیکــر خواهد 
شــد. ســاترا یک ســازمان نوپا و با مشــکالت و 
مســائل عدیــده داخلی و خارجی اســت. حتما 
اشــتباهاتی هــم داشــته و می توانــد مثــل هر 
ســازمان جــوان دیگــر هــم داشــته باشــد. اما 
نکتــه اصلــی ایــن اســت کــه پلتفرم هــا بایــد با 
اعمــال قانونــی جدی و ســختگیر تابــع همین 

سازمان باشند.

ی! یال ساز پرمارکت سر فیلیمو سو
یکهتازیمیانپلتفرمهایداخلیباوجودتولیداتسخیف!
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دالرباقیمت45هزارتومان
خریداریندارد

دالربهکانال30هزارتومانبازمیگردد

سپهرغرب،گروهایرانوجهان:عضو
بیان با صرافان کانون شورایعالی
عربستان و ایران توافق از پس اینکه
روندکاهشنرخارزشدتگرفتهاست،
گفت:امروزبرخالفروزهایگذشتهدر
ارز خرید برای صفی صرافیها مقابل
و500 باقیمت45هزار ودالر نیست

تومانخریداریندارد.
بازار ارز در 10 روز گذشــته با روند نزولی همراه بود به 
طوری که قیمت دالر در بازار آزاد غیر رسمی و کانال های 
تلگرامــی حــدود 14 هــزار تومــان ریزش داشــت و امروز 
)شــنبه، 20 اســفندماه( در نخســتین روز کاری پــس از 

اعالم خبر توافق با عرستان این افت بها ادامه دارد.
نــرخ دالر در بازار آزاد غیر رســمی و کانال های تلگرامی 
پــس از اعــالم توافق ایــران و عربســتان برای ازســرگیری 
روابــط دوجانبــه، افت 2 هــزار تومانی روز گذشــته و وارد 
کانال 47 هزار تومان شد. امروز نیز این روند نزولی ادامه 
داشت به طوری هم اکنون و در آغاز معامالت در بازار آزاد 

غیر رسمی نرخ دالر به کانال 46 هزار عقب نشینی کرد.
احتمال بازگشت نرخ دالر به کانال 30 هزار تومان

»کامــران ســلطانی زاده« عضو شــورای عالی کانون 
صرافــان اظهارکــرد: امــروز برخــالف روزهای گذشــته در 
مقابــل صرافی هــا صفی برای خرید دالر نیســت و دالر با 

45 هزار و 500 تومان خریداری ندارد.
وی تاکیــد کرد: در ادامه کاهش قیمت ارز که از هفته 
گذشــته شــروع شــده پس از توافق با عربســتان شدت 
کاهــش نــرخ ارز در بــازار شــدت بیشــتری یافته اســت و 
پیش بینی می شــود این رود ادامه دار خواهد بود و دالر 

به کانال 30 هزار تومان هم خواهد آمد.
ســلطانی زاده گفت: بــه مردم توصیــه می کنیم توجه 
داشــته باشــند که کانال هــای تلگرامــی به صــورت کاذب 
نرخ هــای دالر را بــاال نگــه می دارنــد تا از ایــن طریق جلوی 
ضرر بیشــتر دالالن را بگیرنــد و دالر خود را بــا نرخ های باال 
بفروشــند. عضو شــورای عالی کانون صرافــان تاکید کرد: 
نرخ هایی که در کانال های تلگرامی اعالم می شود معموًال 

1000 تا 2 هزار تومان باالتر در حال نرخ سازی است.

وارداتکاالهایمصرفی
کاهشیافت

جهان: و ایران گروه سپهرغرب،
کاهش به اشاره ضمن صمت وزیر
مصرفی، کاالهای واردات درصدی 8
17.7 جاری سال در صادرات گفت:
درصدرشدارزشیراتجربهکردهاست.

ســیدرضا فاطمی امیــن اظهــار کــرد: 
بزرگترین ثروت یک کشــور ســازمان های 
آن هستند زیرا تشکل ها و سازمان ها فعالیت های اصلی 
را انجــام می دهند. حاکمیت می تواند اهداف مشــترک را 
ترسیم و زیرساخت را فراهم و با ایجاد تسهیلگری و انجام 

نظارت به ایجاد سازمان های قوی کمک کند.
وی افــزود: در دولــت ســیزدهم همدلــی و تعامــل با 
اتاق هــای بازرگانی برقرار شــد و امیدواریــم این همراهی 
دولــت و بخش خصوصی تداوم داشــته باشــد زیرا برای 
انتخابات، اقدامات گســترده ای انجام شــد که امیدواریم 
ســرآغاز یک تحول جدید باشــد تا اتاق ها بــا یکدیگر و در 
همکاری با حاکمیت به اعتالی اقتصاد کشور کمک کنیم.

فاطمــی امین ادامه داد: آمــار کالن گویای اقدامات 
خوب و حرکت به ســمت رشد اســت که بر اساس اعالم 
مرکز آمار، شــاهد رشــد 5 درصــدی صنعــت در 9 ماهه 
امســال بودیــم و رشــد بخش معــدن هم پــس از چند 
ســال، مثبت شــده اســت. همچنیــن صادرات در ســال 
جــاری 17.7 درصــد رشــد ارزشــی را تجربــه کرده اســت. 
در بخــش واردات 16.9 درصد رشــد داشــتیم که بخش 
عمــده آن مربــوط به کاالهای واســطه ای و ســرمایه ای 

می شود.
***تمرکزصادراتبایدبرکاالهایپیچیدهباشد

فاطمی امیــن اظهــار کرد: در 10 ماهه ســال گذشــته 
5 میلیــارد دالر واردات ماشــین آالت داشــتیم اما در 10 
ماهه امســال واردات ماشــین آالت 8 میلیارد دالر بود؛ 
این موضوع نویدبخش این اســت که فعاالن اقتصادی 
با وجود مشــکالت موجــود، حرکت بســیار خوبی را آغاز 
کرده انــد و ما نیز به عنــوان دولت وظیفه حمایت از آنها 

را بر عهده داریم.
وزیر صمت گفت: ما باید هوشــمندانه حرکت کنیم و 
تمرکز صادرات ما بایــد روی کاالهای پیچیده و کاالهایی 
که کمتر کشــورهایی آن را صادر می کنند، باشد. باید به 
ســمت صادرات محصوالت دانــش بنیان حرکت کنیم تا 
از ایــن طریــق عالوه بر کســب درآمد اقتصــادی بتوانیم 

استقالل اقتصادی نیز داشته باشد.
وی اظهار کرد: ما باید بازارهای خودمان را بشناسیم 
و لــذا در تجــارت بــا کشــورهای مختلف تعامل داشــته 
باشــیم، ما از بازار کشــورهای آفریقایــی به صورت جدی 
غفلت کرده ایم، اما ســال گذشــته صــادرات ما به آفریقا 
نســبت بــه ســال قبــل از آن 100 درصد رشــد داشــت و 
امسال نیز 15 درصد رشد داشته است. بر همین اساس 
هفته گذشته دو میلیارد دالر تفاهم نامه و قرارداد بین 
ایران و کشــورهای غرب آفریقا امضا شــد و این در حالی 
است که کل صادرات ما به آفریقا یک میلیارد و دویست 

میلیون دالر است.

ایران و جهان

با همزمان جهان: و ایران گروه سپهرغرب،
خاطرات کتاب اسپانیولی نسخه از رونمایی
در اسالمی انقالب رهبر مبارزات دوران
به خامنهای آیتاهلل حضرت پیام کاراکاس،

ملتهایاسپانیولیزبانمنتشرشد.
رونمایی از نســخه اسپانیولی کتاب خاطرات 
دوران مبــارزات رهبــر انقالب اســالمی با عنوان 
»ســلول شــماره  14« طــی مراســمی در شــهر 
کاراکاس پایتخت کشور ونزوئال و کنار نمایشگاه 
فرهنگ دوستی ایران و ونزوئال به همت فعاالن 
فرهنگــی ونزوئــال و اســپانیولی زبانان باحضــور 

شخصیتهای فرهنگی ایران و ونزوئال برگزار شد 
و همزمان با آن، پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای 

به ملت های اسپانیولی زبان منتشر شد.
متن پیام رهبر انقالب اســالمی به این شرح 

است:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

اگــر توانســته باشــم به وســیله ی ایــن کتاب 
بــا شــما اســپانیولی زبانان ارتباط بگیرم، بســیار 
خرســند خواهــم بــود، ایــن بخــش کوتاهــی از 
سرگذشــت من اســت. چه نیکو اســت کــه ما و 
شــما و همه ی ملتهــای عدالت خواه بــا یکدیگر 

بیشــتر آشــنا شــویم و بیشــتر هم افزایــی کنیم، 
نیکروزی شما را از خدا میخواهم.

و  خاطــرات   14 شــماره  ســلول  کتــاب  ـ 
زندگینامه آیــت اهلل خامنه ای را در دوران مبارزه 
با رژیم دست نشــانده استکبار و پیش از پیروزی 
انقالب اســالمی روایت می کند، ایــن اثر ترجمه 
اســپانیولی کتــاب »اّن مــع الصبر نصرًا« اســت 
کــه پیش از این به زبان عربی منتشــر و نســخه 
فارســی آن با عنوان »خون دلی که لعل شــد« 
در اختیار عالقه مندان و اهالی کتاب قرار گرفته 

بود.

و ایران گروه سپهرغرب،
آمریکایی روزنامه یک جهان:
را عربستان و ایران توافق
منافع برای بزرگ »ضرری
آمریکا«توصیفکردهونوشت
کهنزدیکیروابطتهران-ریاض
چالش یک پکن، ابتکار به

ژئوپلیتیکبرایواشنگتنایجادکردهاست.
در  »نیویورک تایمــز«  آمریکایــی  روزنامــه 
گزارشــی بــه تحلیــل توافق ایــران و عربســتان 
پرداخته اســت، توافقی که پــس از میانجیگری 
چین صورت گرفت و بر این اساس اولین دیدار 
طــرف ایرانــی و ســعودی روز گذشــته )جمعه، 

10مارس( در پکن برگزار شد.
شــبکه  اینترنتــی  پایــگاه  گــزارش  براســاس 
»المیادیــن«، در گزارش ایــن روزنامه آمریکایی 
می خوانیم: »احیای روابط ایران و عربستان در 
نتیجه میانجی گری چین، ضرری بزرگ و آســیبی 

دوچندان به منافع آمریکاست«.
گــزارش نیویــورک تایمــز می افزایــد: »اعالم 
ایران و عربســتان ســعودی مبنی بر ازسرگیری 
روابط دیپلماتیک بین آن ها می تواند به احیای 
در خاورمیانــه منجــر  بزرگــی  نظــم ]سیاســی[ 

شود«.
بــه  را  روابــط  نزدیکــی  ایــن  نیویورک تایمــز 
ژئوپلیتیکــی  چالــش  یــک  از  »نمــادی  عنــوان 
بــرای ایاالت متحــده و یک پیروزی بــرای چین« 
دانســت که »میانجــی مذاکرات بیــن دو رقیب 

تاریخی« شده است.
ایــن روزنامه بیان کرد: »از اکنون مشــخص 
نیســت کــه توافــق اعــالم شــده روز جمعه چه 

در  ســعودی  عربســتان  مشــارکت  بــر  تأثیــری 
تالش هــای اســرائیل و آمریــکا بــرای مقابلــه با 
ایــران خواهــد داشــت«، امــا بــا ایــن حــال، در 
ادامــه گزارش آمده اســت: »از ســرگیری روابط 
دیپلماتیــک بیــن دو قدرت منطقــه ای، حداقل 
نشان دهنده ذوبی نســبی در یخ جنگ سردی 
اســت کــه بــرای مــدت طوالنــی بــه خاورمیانه 

شکل داده است«.
اخبــار  کــه  می کنــد  تاییــد  گــزارش  ایــن 
مربــوط بــه ایــن توافــق، به ویــژه نقــش پکــن 
دســتگاه  نگرانــی  باعــث  آن،  میانجی گــری  در 
سیاســت خارجــی آمریــکا در واشــنگتن شــده 
است. »مارک دابوویتز« مدیرعامل بنیاد دفاع 
از دموکراســی ها گفت: »تجدیــد روابط ایران و 

عربستان در نتیجه میانجیگری چین، ضرر، ضرر 
و ضرر برای منافع آمریکاست«.

صهیونیســتی  البــی  مدیــر  کــه  دابوویتــز 
اف.دی.دی اســت، توافق تهران-ریاض نشان 
می دهد که عربســتان ســعودی »به واشنگتن 
بی اعتمــاد اســت« و ایــران می توانــد متحدان 
آمریــکا را »برای کاهش انــزوای خود« از آمریکا 
بگیــرد. همچنیــن ایــن توافــق نشــان داد کــه 
کشور چین، »حامی اصلی سیاست های قدرت 

در خاورمیانه شده است«.
پایــان  در  نیویورک تایمــز  روزنامــه  گــزارش 
اینگونــه نتیجه گیــری می کنــد کــه قــرار اســت 
ایــن نزدیکــی در روابــط عمدتــا یمــن، عــراق، 
و  دهــد  قــرار  تأثیــر  تحــت  را  لبنــان  و  ســوریه 

این ها پرونده هایی هســتند که شــاهد درگیری 
بزرگ بین ایران و عربســتان ســعودی در مورد 
رویکردهای سیاســی منطقــه ای در قبال آن ها 

بوده اند.
بــه  دنبــال ســفر بهمن مــاه آیت اهلل ســید 
شــمخانی  علــی  پکــن،  بــه  رئیســی  ابراهیــم 
روز  از  ملــی  امنیــت  عالــی  شــورای  دبیــر 
پکــن  شــهر  در  اســفندماه(   15 ( دوشــنبه 
رئیــس  ســفر  توافقــات  پیگیــری  هــدف  بــا 
را بــه منظور  ، مذاکــرات فشــرده ای  جمهــور
فیمابیــن  موضوعــات  نهایــی  فصــل  و  حــل  
همتــای  بــا  ســعودی  عربســتان  و  ایــران 

ســعودی خود آغاز کرد.
 19( گذشــته  روز  مذاکــرات،  ایــن  پایــان  در 

اســفندماه 1401(، بیانیــه ســه جانبه ای در پکن 
بــا امضــای »علــی شــمخانی« نماینــده مقــام 
معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی، 
»مســاعد بن محمــد العیبــان« وزیر مشــاور و 
عضــو شــورای وزیــران و مشــاور امنیــت ملــی 
عربســتان ســعودی و »وانــگ یی« عضــو دفتر 
و  کمونیســت  حــزب  مرکــزی  کمیتــه  سیاســی 
رئیــس دفتــر کمیســیون مرکــزی امــور خارجی 
حــزب و عضــو شــورای دولتــی جمهــوری خلق 

چین صادر شد.
جمهــوری  اســت:  آمــده  مذکــور  بیانیــه  در 
اســالمی ایران و پادشــاهی عربستان سعودی 
و  عــراق  جمهــوری  از  قدردانــی  و  ســپاس  بــا 
ســلطنت عمان به خاطر میزبانی گفت وگوهای 
انجــام شــده بیــن دو طرف در ســال های 1400 
2022 میــالدی(  تــا   2021( 1401 خورشــیدی  تــا 
از رهبــری و دولــت جمهــوری خلــق چیــن برای 
میزبانی و حمایت از گفت وگوهای انجام شــده 
در این کشــور و تالش برای به ثمر نشســتن آن 

تشکر کردند.
ویــژه  بــه  عربــی،  و  اســالمی  کشــورهای 
، از نزدیکی  ، امارات، اردن و قطر عــراق، مصر
تاکیــد  و  کــرده  اســتقبال  و عربســتان  ایــران 
داشــتند کــه ایــن توافــق بــه ایجــاد فضــای 
مثبــت در منطقــه و کمــک به ثبــات و امنیت 

می کند. کمک  آن 
جنبــش  از  مقاومــت  محــور  جناح هــای   
تــا  گرفتــه  یمــن  انصــاراهلل  و  لبنــان  حــزب اهلل 
جنبش هــای مقاومــت فلســطین از این توافق 
منطقــه  آینــده  بــرای  را  آن  و  کــرده  اســتقبال 

خواندند. مثمرثمر 

مهندسیمعکوسدرایران،سرسامبیپایانآمریکا!
نالهو بهحد ایران، نظامی پیشرفتهای درمقابل آمریکا درماندگی وجهان: ایران گروه سپهرغرب،

گالیهوشکایترسیدهاست.
روزنامــه کیهــان در ســتون خبر ویژه خود نوشــت: وزیر دفاع آمریــکا در دیدار با همتای اســرائیلی خود 

گفت؛ ایران درحال کســب تخصص و تجربه  در جنگ اوکراین است.
لویــد آســتین، ایــران را »عامل اصلی بی ثباتــی در منطقه« خوانــد و گفت؛ ایاالت متحــده عمیقا نگران 
پشــتیبانی ایران از تروریســم، نیروهای نیابتی خطرناک آن، پیشــرفت های هســته ای،  ســتیزه جویی دریایی، 

تهدیدات ســایبری و ازدیاد حمالت پهپادی و جنگ افزارهای پیشرفته  است.
وی با بیان اینکه همکاری نظامی روسیه و ایران طی سال های گذشته عمیق تر شده، گفت: ایران درحال کسب تخصص 
و تجربه هــای مهمی در جنگ اوکراین اســت که در نهایت این تجربیات را بــه نیروهای نیابتی خطرناک خود در منطقه منتقل 

خواهد کرد.
در همین حال، ســی ان ان در گزارشــی به نقل از چند منبع گزارش داد که روسیه بعد از به غنیمت گرفتن برخی تسلیحات 
غربی در جنگ اوکراین، آنها را در اختیار ایران قرار می دهد تا این تســلیحات مهندســی معکوس شــوند. هدف از این روش 
ســاخت نمونه مشــابه از آنها اســت. ایران درباره یک پهپاد آمریکایی چنین کاری کرده بود. در طول سال  گذشته، مقام های 
آمریــکا، ناتــو و ســایر کشــورهای غربی چندین مــورد از به غنیمت گرفتن تســلیحات نســبتا کوچک غربی از ســوی نیروهای 
روســیه در اوکراین را مشــاهده کرده اند. این تسلیحات از جمله شامل سیســتم های ضدتانک جاولین و ضدهوایی استینگر 

بوده اند که نیروهای اوکراینی مجبور به ترک آنان در عقب نشــینی ها در میدان نبرد شــده اند.
ایــن منابع آگاه به ســی ان ان تاکید کرده اند که در بســیاری از موارد، روســیه ایــن تجهیزات جنگی را بــرای تجزیه و تحلیل 
به ایران فرســتاده اســت. با این حال، به نوشته ســی ان ان، مقام های آمریکایی اذعان دارند که پیگیری این موضوع دشوار 

است.
این شــبکه خبری آمریکایی نوشــت؛ مشخص نیســت که آیا ایران با موفقیت تســلیحات آمریکایی گرفته شده در اوکراین 
را مهندســی معکوس کرده یا نه، اما تهران ثابت کرده که در توســعه سیســتم های تســلیحاتی بر اساس تجهیزات آمریکایی 
توقیف شــده در گذشــته مهارت باالیی دارد. یک ســالح کلیدی موجود در ایران، موشــک هدایت شــونده ضدتانک طوفان 

اســت که با مهندســی معکوس از یک موشک آمریکایی )TOW 71-BGM( در دهه 1970 ساخته شده است.
ایرانی ها همچنین در ســال 2011 یک پهپاد ســاخت آمریکا به نام الکهید مارتین آرکیو-170 ســنتینل را رهگیری کردند و آن 

را مهندســی معکوس کردند تا پهپاد جدیدی بســازند که در ســال2018 وارد حریم هوایی اسرائیل و سپس سرنگون شد.
جاناتــان لــرد، کارشــناس ارشــد و مدیــر برنامــه امنیتــی خاورمیانه در مرکــز امنیت جدیــد آمریــکا گفت: »ایــران توانایی 
را  آمریــکا  تســلیحات  معکــوس  مهندســی 
موشــک  اســت.آنها  داده  نشــان  گذشــته  در 
TOW را مهندســی  هدایت شــونده ضدتانــک 
را  کاملــی  تقریبــا  ماکــت  و  کردنــد  معکــوس 
آن  از  و  نامیدنــد  طوفــان  را  آن  کــه  ســاختند 
لبنــان  حــزب اهلل  و  حوثی هــا  بــه  را  آن  زمــان 
ارســال کردند. ایــران می تواند همیــن کار را با 
اســتینگر انجــام دهد که می توانــد هوانوردی 
منطقــه  سراســر  در  را  نظامــی  و  غیرنظامــی 
تهدیــد کنــد. مهندســی معکــوس جاولین نیز 
می توانــد از ســوی حمــاس یــا حــزب اهلل برای 
تهدید تانک مرکاوای اســرائیل استفاده شود. 
این تسلیحات در دست نیروهای نیابتی ایران، 
تهدیدی واقعی برای نیروهای نظامی متعارف 

اسرائیل است.«

حداقلمزدکارگرانمنتظرتعیینسبدمعیشتکارگری

پیشنهادحضورنمایندگانناظرمجلسدرشورایعالیکار
برگزاریسهجلسه باوجود گفت: کار عالی درشورای کارگران نماینده وجهان: ایران گروه سپهرغرب،

کمیتهمزد،هنوزسبدمعیشتخانوارکارگریدرکمیتهدستمزدتعییننشدهاست.
آیــت اســدی، در مورد اینکه آیا ســبد معیشــت خانوار کارگری بــه منظور تعیین حداقل حقــوق کارگران در 
ســال آینده تعیین شــده است؟ اظهار داشت: با وجود اینکه تاکنون سه جلسه شــورای عالی کار برگزار شده 
است، اما هنوز سبد معیشت خانوار کارگری تعیین نشده است، چون اختالفات مبنایی بین شرکای اجتماعی 

وجود دارد.
وی افزود: قرار اســت دوشــنبه این هفته هم جلسه کمیته تخصصی مزد برای تعیین سبد معیشت خانوار 

کارگری تشکیل شود و هم شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد برگزار شود.
اســدی در مورد موارد اختالف بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی گفت: مبنای محاســبه آنالیز هزینه های ســبد معیشــت 
خانوار بین نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت متفاوت اســت و این موجب اختالف مبنایی در تعیین ســبد معیشت خانوار 

کارگری شده است.
نماینــده کارگــران در شــورای عالــی کار این را 
هــم مطرح کــرد:  با توجــه به اینکــه مجلس هم 
قانون گــذار و هــم ناظــر بــر اجرای قانون اســت، 
پیشــنهاد می کنم از این جلسه شورای عالی کار، 
نمایندگانــی به عنــوان ناظــر و بدون حــق رأی از 
مجلس شــامل فراکســیون کارگری و کمیسیون 
اجتماعــی مجلــس در جلســه شــورای عالــی کار 
حضور داشــته باشــند تــا نظارت کنند آیــا قانون 
به درســتی اجرا می شــود یا نه و نظر نمایندگان 
مجلــس برای کارگــران و کارفرمایان بســیار مهم 

خواهد بود.
اســدی اظهــار داشــت: برخــی از مقامــات در 
مالء عــام به گونــه ای ســخن می گوینــد، امــا در 
جلســات طــور دیگــری حــرف می زننــد و مــا نیاز 
بــه ناظران بی طــرف از ســوی مجلــس داریم که 
حداقل در جلســه شــورای عالــی کار برای تعیین 

حداقل دستمزد کارگران حضور داشته باشند.
وی همچنیــن بــا گالیه از نماینــدگان مجلس 

گفت: بارها گفته ایم در جلســاتی در مجلس که مربوط به مســائل کارگری اســت، باید نمایندگان شــورای عالی کار هم دعوت 
شــوند، ولی فقط یک بار از ســوی یک نماینده مجلس در ســاعت 22 دعوت شــد که فردا 7 صبح جلســه اســت که با توجه به 

پراکندگی نمایندگان کارگری در استان های مختلف امکان حضور فراهم نشد.
نماینــده کارگــران در شــورای عالــی کار همچنیــن در مــورد شــمولیت قانــون کار بــرای کارگران شــاغل در ســازمان ها و 
نهادهــای عمومــی، گفــت: برخــی از کارگرانی که با قوانین کار در ســازمان های عمومی مانند شــهرداری ها و یا در مشــاغلی 
مانند نظافتچی در دســتگاه های دولتی مشــغول کار هســتند، باید قرارداد کارگری با آنها بســته شود و مشمول قانون کار 
باشــند، اما ســال گذشــته نمایندگان مجلــس تصویب کردند که این کارگــران هم به عنوان کارمند لحاظ شــوند، گرچه بعدًا 
این مصوبه مجلس از سوی دیوان عدالت اداری لغو شد، اما موجب مشکالتی در جامعه کارگران در سازمان های عمومی 

و شرکت های دولتی شد.
اســدی تأکید کرد: کارگرانی که قرارداد کارگری با مجموعه خود دارند، طبق قانون مشــمول قانون کار بوده و گرچه محل 

کار آنها در سازمان ها و یا نهادهای عمومی است،  اما به عنوان کارگر قلمداد می شود.
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