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چگونه رسانه نماهایی چون 
ایران اینترنشنال را فهم کنیم؟

سپهرغرب، گروه تیک: علی نوریجانی 
اخیر  رخدادهای  روندکاوی  با  می گوید: 
و  ترکیبی  بی سابقه  جنگ  و  کشور  در 
جهت  هستیم،  شاهدش  که  رسانه ای 
کمک به دیده و فهم شدن محتواهای 
سواد  همه گیری  به  توجه  غیرواقعی 

رسانه ای ضروری است.
توســعه  و  رســانه  مدیریــت  باشــگاه  کل  رئیــس 
ســواد رســانه ای یونســکو ایران می گوید: بــا روندکاوی 
رخدادهــای اخیر در کشــور و جنگ بی ســابقه ترکیبی و 
رســانه ای که شــاهد آن هســتیم، جهت کمــک به دیده 
و فهــم شــدن محتواهــای غیرواقعی و تقویــت توانایی 
تجزیــه و تحلیل محتوا از ســوی همــه مخاطبان، توجه 
به امر همه گیری مؤثر ســواد رســانه ای فوری و ضروری 

است.
علــی نوریجانــی بــا اشــاره به بهــره گیری رســانه های 
معــارض و معاند ایــران از انــواع تکنیک های رســانه ای 
رخدادهــا  از  مخاطــب  درک  در  انحــراف  ایجــاد  جهــت 
اظهار گفت: حجم انبوه اخبار جعلی، دســتکاری شــده، 
دارای ســویه های معنا دار و گمــراه کننده طی ماه های 
اخیــر در کشــور اساســا روشــی بــرای نــدادن فرصت به 
مخاطــب جهــت بررســی اطالعــات و اخبــار و مهندســی 
هدفمند محتوا و همچنین گرفتن توان رسانه ها جهت 
طراحی های پدافندی در قبال چنین محتواهایی اســت 
کــه هــر دو در صــورت عــدم مدیریــت، خســارت آفریــن 

هستند.
وی افــزود: ســواد رســانه ای بــه منزله فهــم محتوا 
و ســویه های دســتکاری معنــا در تصاویــر و محتواهــا، 
فهــم واژه گزینی هــای جهت دار، فهم خطوط نانوشــته 
پنهــان  و  پیــدا  اهــداف  بررســی  رســانه ای،  پیام هــای 
تصاویــر  اینکــه  شــناخت  و  درک  پیام هــا،  ســازندگان 
دارای معصومیت نیســتند و چگونه همه این مســائل 
در  جامعــه  معنایــی  اســتحاله  بــه  منجــر  می تواننــد 
ســاحت های مختلف شــوند و… اســت. از ایــن رو دیگر 
در حــد شــعار و فضای ویترینــی نباید به ایــن دانش و 

توانمندی جدید نگریست.
رئیس کل باشــگاه مدیریت رســانه و توسعه سواد 
رســانه ای یونســکو با تاکید بر اینکــه در مقوله ارتقای 
ســواد رســانه ای ســه گانه مردم، رســانه و مسئوالن 
باید در الیه های مرتبــط با خود آموزش های کاربردی 
راه  البتــه تنهــا  ببیننــد، ادامــه داد: ســواد رســانه ای 
و حتــی مطمئن تریــن راه نیســت چراکــه مؤلفه هــای 
نــوع  در  مختلفــی  رفتارشناســی  و  شناســی  جامعــه 
مواجهه مخاطب با محتوا اثر دارد، مولفه هایی مانند 
ســوگیری و عالقه مندی هــای شــخصی فــرد و تجربــه 
زیســته های او و حتــی مشــاهده رفتار جمعــی و… اما 
آنچه مهم اســت و این ضرورت را حتمی می ســازد این 
اســت که ســواد رســانه ای امری توان افزاســت. توان 
زیســت در عصــر فراگیری و همه جایی بودن رســانه و 
مخاطب نباید بی پناه در این ســپهر رها شــود. او باید 
بدانــد هیچ محتوایی بی هدف تولید نمی شــود. حال 
این هــدف می تواند مثبت باشــد و می تواند مخرب و 

باشد. منفی 
ادامــه گفــت: مخاطــب دارای ســواد  نوریجانــی در 
رســانه ای یقینا می داند اقتصــاد و ایدئولوژی چگونه بر 
فرایند تولید معنا توسط رسانه اثر دارد و در این صورت 
اســت که دیگر رســانه نماهایی مانند اینترنشنال و… در 

قالبی دیگر فهم می شوند. 
رســانه های ارتــزاق کننــده از آبشــخور دشــمن بــی 
شــک محتــوای مبتنی بــر مؤلفه ایــران دوســتی تولید 
نمی کننــد و این را در موضوع اخیر بازی فوتبال ایران و 
انگلیس می بینیــم. تالش فراوان برای القای این حس 
کــه بایــد از برد تیم رقیب کشــورتان خوشــحال باشــید 

و….
رئیس کل فدراســیون باشــگاه های یونســکو ایران 
در پایــان گفت: در ســال های اخیر هــر چند تالش های 
فراوانی برای بسط و توســعه مفاهیم کاربردی سواد 
رســانه ای صورت گرفته اســت امــا قطعــا در برابر این 
حجــم از نبردهــای طراحــی شــده رســانه ای دشــمن، 
کافی نبوده و باید به توســعه این مهارت در ســطوح 

رساند.  یاری  مختلف 
ایــن مهم بدون عزم جــدی قانون گذاران، مجریان 
و کمــک به تقویت فعــاالن این عرصه میســر نخواهد 

شد.

تحلیل

واکنش پیمان یوسفی به نحوه پخش ایران ـ ولز از شبکه سه
سپهرغرب، گروه تیک: همزمان با آغاز رقابت های جام جهانی 2022 قطر در شبکه  سه، رفتاری متفاوت تر از گذشته را درخصوص نظارت بر پخش بازی ها و اعمال ممیزی از سوی صداوسیما شاهد بودیم که در بازی دوم ایران مقابل ولز، با واکنش پیمان یوسفی، گزارشگر 

این دیدار هم همراه شد.
یوسفی در حین گزارش این دیدار از مسووالن شبکه سه برای سعه صدر بیشتر به هنگام پخش این بازی تشکر و ابراز امیدواری کرد که امروز همه چیز برای حمایت از تیم ملی فراهم باشد.

غ از جزئیات، نتیجه ای است که به نام تیم ملی ایران ثبت می شود. گزارشگر صداوسیما در بازی مقابل ولز همچنین به بینندگان تلویزیون یادآور شد که بازیکنان تیم ملی پناهی جز مردم و ایرانی ها ندارند و آنچه باقی می ماند فار
او خاطرنشان کرد: چند و چون این مساله چند روز دیگر به یاد نمی ماند و آرزو می کنیم ایرانی سربلند باشد.

تیک:  گروه  سپهرغرب، 
پرورش  کانون  مدیرعامل 
نوجوانان  و  کودکان  فکری 
و  کودک  حوزه  فعاالن  گفت: 
اتصال  بگذارند  نباید  نوجوان 
و  نشریات  با  بچه ها  ارتباط  و 

کتاب های چاپی قطع شود.
شــاهد  »جنــگ  برنامــه  در  عالمتــی  حامــد 
کودک« که به مناســبت ســالگرد انتشار نشریه 
شــاهد کودک در بنیاد شــهید برگزار شد، درباره 
اهمیــت نشــریه های کــودک گفــت: خوشــحال 
و خرســند هســتم کــه امــروز در جمــع فرزندان 
شــاهد هســتم و خوشــحالی مضاعف من هم 
به خاطر این اســت که در سالگرد انتشار نشریه 
شــاهد کودک که یک نشــریه تخصصــی کودک 
با موضوع ایثار و شــهادت اســت در جمع شما 
به عنوان نماینده شــما در کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان حضور پیدا کرده ام.
وی افــزود: خاطــرات همــه مــا بــا نشــریات 
کودک گره خورده اســت. همه ما که متعلق به 
دهه های قبل هســتیم در هر ســنی که باشــیم 
بخشــی از خاطرات مــان بــه مجله هــای کــودک 
برمی گــردد. از »کیهــان بچه هــا« و مجالتــی که 
»سروش« منتشــر می کرد تا »ســالم بچه ها«، 

»پوپک« و....
مدیرعامــل کانون پرورش فکــری کودکان و 
نوجوانان گفت: همه اینها خاطرات ما بزرگترها 
را تشــکیل می دهد. این که یک موضوعی برای 
مــا خاطــره می شــود یعنــی اثرگــذار و مانــدگار 
بــوده و در جــان و دل ما نشســته اســت و این 
همــان مأموریتــی اســت کــه یــک نشــریه بایــد 
داشــته باشــد؛ مخصوصــا نشــریه ای در حــوزه 

کودک و نوجوان.
وی افزود: از طرف دیگر برخی تصور می کنند 
عمر نشــریات در عصر دیجیتال به پایان رسیده 
اســت. اینکه این تصور صحیح اســت یا نه االن 
جای بحث آن نیســت اما یک قاعده کلی وجود 
دارد کــه ما باید بــه آن توجه کنیــم و همینطور 
شما فعاالن حوزه کودک و نوجوان و آن اینکه 
نباید بگذاریم اتصال و ارتباط بچه ها با نشریات 

و کتاب های چاپی قطع شود.
عالمتــی ادامــه داد: این یک قاعــده و اصل 

اســت. از آن طرف هم مخالف دیجیتال سازی و 
واقعیت مجازی و واقعیت افزوده و امثال اینها 
نیستیم… این را هم در نظر بگیرید. اما از داخل 
کتــاب چاپی بچه هــا باید به محتــوای دیجیتال 
دســت پیــدا کننــد و از داخــل نشــریه چاپــی به 
واقعیت مجازی و واقعیت افزوده برسند. نکته 

مهم جمع کردن بین این دو دیدگاه است.
را  کــودک  شــاهد  نشــریه  مــن  افــزود:  وی 
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نشــریه را خواندم. کار ارزشــمندی اســت. اما از 
انتشار فیزیکی نشــریه هم غافل نشوید. شاید 
مشــکل مالی و توزیع داشــته باشــید، اما اینها 
را حــل کنیــد. کودکــی که اثر شــما به دســتش 
می رســد باید شــب مجله شــما را باالی سرش 
داشــته باشد و ورق بزند. این خیلی مهم است. 
بایــد بتواند بــا مداد و خــودکار زیــر کلماتی که 
در مجله اســت خط بکشــد. این هــا کارکردهای 

نشریه شماست.

پــرورش  کانــون  مدیرعامــل 
نوجوانــان  و  کــودکان  فکــری 
پــرورش  کانــون  در  مــا  گفــت: 
نوجوانــان  و  کــودکان  فکــری 
همــه ســخنرانی ها و نکاتــی کــه 
مقام معظم رهبری درباره حوزه 
فرموده انــد  نوجــوان  و  کــودک 
داشــته اند  کــه  دســتوراتی  و 
دیده ایــم و این هــا را بــه راهبــرد 

تبدیل کرده ایم.
وی ادامه داد: از توصیه ها و درخواست های 
جدی مقام معظم رهبری خطاب به مســئوالن 
حوزه کودک و نوجوان به ویژه در انتشــار کتاب 
و نشــریات کــودک و نوجــوان این اســت که کار 
کــودک و نوجــوان باید با کیفیت باشــد. و حتی 
تصریح می کنند که بــه کیفیت پایین و کم قانع 
نشــوید. این نگاه رهبری به نشــریات و کتاب ها 

در حوزه کودک و نوجوان است.
عالمتــی افــزود: توصیــه دیگــر رهبــر معظم 

انقــالب در حــوزه کــودک و نوجــوان اســت که 
کار کــودک و نوجوان با ابتکار همراه باشــد. ما 
نباید سرســری از این مسائل عبور کنیم. همین 
مباحــث را اگــر دنبــال کنیــم اتفاقــات خوبی در 

جامعه رخ خواهد داد.
وی افــزود: توصیه دیگر مقام معظم رهبری 
این است که همه محصوالت کودک و نوجوان 
)منظــور کتاب و نشــریه اســت( به دســت همه 
دانش آمــوزان برســد و ایــن هــم نکتــه مهمــی 

است.
مدیرعامــل کانون با تأکید بر اهمیت کیفیت 
در انتشــار نشریه گفت: سطح کار را ارتقا دهید. 
مــا هــم در کارهــای خودمــان در کانــون بــرای 
چاپ کتاب و ســایر محصوالت این ســخت گیری 
را داریــم. اگــر نیــاز اســت کانــون بــه مجموعــه 
نشریات شــما در بخش های مختلف کمک کند 

حاضر هستیم این کمک را داشته باشیم.
نویســندگان  تربیــت  روی  داد:  ادامــه  وی 
نوجــوان و نوقلم هــا کار کنیــد. در کنــار تولیــد 
محتــوا و فعالیت هایــی کــه دارید حتمــا به این 
بخــش یعنــی تربیت نویســندگان آینــده توجه 
داشته باشــید. چه خوب است که نویسندگان 
آینــده ایــن مملکت از میــان بچه های شــهدا و 

خانواده شهدا باشند.
عالمتــی درباره توجه به تربیت نویســندگان 
نوجوان گفت: از آقای نریمانی و مجموعه شان 
برای تربیت نویســندگان این درخواست را دارم 
و اگر نیاز باشــد کانون هــم کمک می کند. ما در 
مجموعه کانون نشــریه ای داریم به نام نشانی 

و در این نشریه آثار نوقلمان منتشر می شود.
وی افــزود: بعــد از ماجــرای تلــخ و دردنــاک 
حادثه تروریســتی شــاه چــراغ، »آرشــام« که به 
همــراه خانــواده اش جان خود را از دســت داد 
یک ســری نقاشــی ها و مطالب به قلم خودش 
قلــم  بــه  کتــاب  جلــد  دو  امــروز  مــا  و  داشــت 
»آرشــام« آمــاده کرده ایــم که آن اشــااهلل چاپ 

خواهیم کرد.
مدیرعامــل کــودکان و نوجوانــان در پایــان 
با بیــان اینکه دوســتان در تربیت نویســندگان 
همــت و دقــت الزم را داشــته باشــند از دســت 
انــدرکاران ایــن برنامه بــرای تدارک این جلســه 

تشکر کرد.

یک  تیک:  گروه  سپهرغرب، 
کودکی،  مطالعات  پژوهشگر 
در  آموزش  کنترلی  ساختار 
هایی  کتاب   محتوای  مدارس، 
دانش  سوی  از  همواره  که 
 آموزان با مقاومت روبه روست، 
محتوایی  نرم  خشونت 
ندارد،  نوجوان  شخصیت  با  سنخیتی  که 
سیاست »عشق ممنوع« در داستان ها و نبوِد 
توسعه نیافتگی  و  سن  این  با  مناسب  شعر 
اقتصادی و ناامیدی نسبت به آینده از عوامل 
قابل توجه درخصوص نسل نوجوان می داند.

ادبیــات  نویســنده  شــاه آبادی،  حمیدرضــا 
»نســل  نشســت  در  نوجوانــان  و  کــودکان 
معتــرض، صــدای نوجــوان امــروز« کــه عصــر 
روز پنجشــنبه، ســوم آذرماه در محــل انجمن 
نویســندگان کــودک و نوجــوان برگزار شــد، با 
اشــاره بــه اینکــه کودکی یــک ابــداع اجتماعی 
مرتبــط بــا دوران مــدرن اســت، اظهار کــرد: در 
دوران ماقبــل مدرن، کودکی وجود نداشــت. 
ایــن دوران  در  نبــوِد کودکــی  از دالیــل  یکــی 
ضعــف جریــان اطالعات بــود و در واقــع میان 
نبــود.  اطالعاتــی  فاصلــه  بزرگســال  و  کــودک 
جریــان  گســترش  و  چــاپ  اختــراع  بــا  بعدهــا 
اطالعات میان کودک و بزرگســال فاصله افتاد 
و کودک از بزرگســال متمایز شــد، تــا این که در 
قرن بیســتم بــا رواج رســانه ها مجددًا ســطح 
اطالعــات کودک و بزرگســال با هم برابر شــد و 

کودکی از بین رفت.
ایــن فعــال حوزه ادبیــات کــودک و نوجوان 
در این نشســت، بــا تأکید بر این کــه در زمانه ما 
کودکان و نوجوانان به دلیل استفاده از فضای 
مجــازی بــه ســطح متفاوتی از اطالعات دســت 
پیــدا کرده انــد کــه ماهیــت آنهــا را از بزرگســال 
متمایــز می کند، گفت: نوجوانــان امروز به درک 
متفاوتــی از جهان دســت یافته انــد، ارزش های 
آنهــا بــا نســل های قبــل تفــاوت دارد؛ خیلــی از 
هنجارهــای نســل مــا بــرای آن هــا دیگــر معنی 
ندارد؛ عدالت و آزادی برای آنها یک درخواســت 
مبنایی و برابری نژادی و جنسیتی برایشان جزو 
بدیهیئت اســت، آن ها حتی از ارزش های مدرن 
هم عبور کرده  و به دنیایی فکر می کنند که برای 

ما قابل درک نیست.
ایــن عضــو انجمــن نویســندگان کــودک و 
نوجوان یادآور شــد: عــدم پذیرش یا عدم درک 
حلقه هایــی  ایجــاد  موجــب  نوجوانــی  دنیــای 
می شــود که نوجوانــان در آن در کنار هم جمع 
شــوند و تعامل داشــته باشــند؛ حلقه هایی که 

حتی زبان ارتبــاط متفاوتی دارند؛  زبانی 
که برای نســل های پیشــین قابل فهم 

نیست.

اوقات  نوجوانان  درصد   80  
خوشی با اینترنت دارند

پژوهشــگر  کرمانــی،  علیرضــا 
مطالعــات کودکی نیز در این نشســت 

ویژگی هــای  دربــاره  ســخنانی  در 
و  امــروز  نوجوانــان  جامعه شــناختی 

بــا ســنخ های جمعیتــی  وجــوه تمایزشــان 
مشــابه در دوره های گذشته گفت و اظهار کرد: 
هیجان خواهــی، تالش برای جذب در گروه های 
همان و ســعی بــرای عبــور از کودکی و کســب 
هویــت بزرگســالی از مهم تریــن ویژگی های این 
گروه که می توان آن را »نسل ایکس« نامید به 

شمار می رود.
او بــا تشــریح تغییــر و تحــوالت اجتماعــی 
و  اعتراضــات  احتمالــی  دالیــل  و  تأثیرگــذار 
خواســته های این نســل که به خیابان کشیده 
شــده، افزود: زمینه هــای شــکل گیری پیدایش 
این نســل به دو دســته جهانی و ملــی یا بومی 
تقســیم می شــود که دیجیتالی شــدن جهان و 
ایجاد مــرز و تمایز بین توانایــی انجام کار میان 
کودکی و بزرگســالی از علل جهانی این موضوع 
اســت. از ســوی دیگــر موضوعاتی چــون تعلق 

نوجوانــان بــه دورانــی کــه اینترنــت همچــون 
گذشته در آن ابزاری لوکس به شمار نمی رود و 
شتاب  دادن دولت اصالحات به توسعه فضای 

مجازی از عوامل بومی یا محلی آن است.
زمانــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه مــا در تمــام ایــن 
ســال ها فاقــد نهادهــای نوجوانــی بوده ایم و 
نوجوانــی به کودکــی تقلیل پیدا کــرده، اضافه 
مــدارس،  در  آمــوزش  کنترلــی  ســاختار  کــرد: 
ســوی  از  همــواره  کــه  کتاب هایــی  محتــوای 
دانش آموزان با مقاومت روبه روست، خشونت 

بــا  ســنخیتی  کــه  محتوایــی  نــرم 
شخصیت نوجوان ندارد، سیاست 
در داســتان ها  »عشــق ممنــوع« 
و نبوِد شــعر مناســب با این سن، 
ســرمایه انگارِی نوجوانان از سوی 
بزرگســاالن کــه فاصلــه بســیار بین 
»شــدن« و »بودن« ایجــاد کرده و 
توسعه نیافتگی اقتصادی و ناامیدی 
نســبت به آینده از عوامــل قابل توجه 

درخصوص نسل نوجوان است.
علیرضــا کرمانــی در ایــن نشســت ضمــن 
پرداختــن بــه یافته هــای پیمایــش »اینترنــت و 
کودکان« که ســال 1399 به ســفارش یونسکو 
انجــام شــده، عنــوان کــرد: 90 درصــد جامعــه 
آمــاری این پیمایش شــامل 4500 نفر افراد بین 
13 تا 17 ســال از ده ســالگی شــروع به استفاده 
از اینترنــت کرده اند؛ حــدود 80 درصــد این عده 
تجــارب خوشــی از ســپری کردن اوقــات خــود با 
اینترنت دارند، تقریبا 86 درصد آنان به محتوای 
اینترنت اعتمــاد دارنــد و آن را معتبر می دانند و 
80 درصــد آنــان به میــزان زیادی در اســتفاده از 

اینترنت به والدین خود کمک می کنند.

نسل  فاصله  کاهش  الزمه  گفت وگو   
معترض و جامعه است

و  کــودک  نویســنده  انصاریــان،  معصومــه 
نوجــوان نیــز در ایــن نشســت بــا پرداختــن بــه 
ایــن مهــم کــه هم اندیشــی »نســل معتــرض؛ 
صدای نوجوان امروز« تالشــی برای شناختن و 
شــنیدن درباره نسلی است که امروز به خیابان 
آمده، گفت: این نســل خواسته هایش را بدون 
تــرس و  مهابا فریــاد می زند و امروز هــر کدام از 
ما می کوشــیم از منظــر تخصصی خود انگیزه و 
علــت رفتــار اعتراضی نوجــوان امــروز را واکاوی 

کنیم.
ایــن کنشــگر مدنــی فعــال بــا تأکید بــر این 
مهــم کــه نســل مــورد اشــاره دارای شــجاعت، 
صداقــت و اخالق گرایــی و اهل گفت وگوســت، 
افــزود: انجمن نویســندگان کــودک و نوجوان 
بــا ایــن امید که راهی به ســوی درک  و مفاهمه 
و دوســتی بــا نســل معتــرض گشــوده شــود، 
وظیفه خود دانســته کــه برای ایــن گفت وگو و 
هم اندیشــی بستری فراهم کند تا درباره فاصله 
و  جدایــی بین نســل معترض و جامعه، ســخن 

گفته شود.
نشســت »نســل معتــرض، صــدای نوجوان 
امــروز« با هدف بررســی ویژگی هــای نوجوانان 
امروز و ضرورت شــناخت دقیق تــر آنها در محل 
انجمــن نویســندگان کــودک و نوجــوان برگزار 

شد.

نوریجانی

ع در داستان های نوجوان جواب نمی دهد سیاست عشق ممنــــو

نسل معترض

عالمتی

 تغییر و تحوالت اجتماعی 
تأثیرگذار و دالیل احتمالی 
اعتراضات و خواسته های 
این نسل که به خیابان 
ود:  کشیده شده، افز
زمینه های شکل گیری 
پیدایش این نسل به دو 
دسته جهانی و ملی یا 
بومی تقسیم می شود که 
دیجیتالی شدن جهان 
و ایجاد مرز و تمایز بین 
توانایی انجام کار میان 
کودکی و بزرگسالی از علل 
جهانی این موضوع است. از 
سوی دیگر موضوعاتی چون 
تعلق نوجوانان به دورانی که 
اینترنت همچون ...

یات نباید قطع شود ارتباط کودکان و نوجوانان با نشر

از آقای نریمانی و مجموعه شان برای تربیت نویسندگان این درخواست را دارم و اگر نیاز باشد کانون 
هم کمک می کند. ما در مجموعه کانون نشــریه ای داریم به نام نشــانی و در این نشــریه آثار نوقلمان 

منتشر می شود.
وریســتی شــاه چراغ، »آرشــام« که به همراه خانواده اش جان   بعد از ماجرای تلخ و دردناک حادثه تر
وز دو جلد کتاب به  خود را از دســت داد یک ســری نقاشــی ها و مطالب به قلم خودش داشت و ما امر

قلم »آرشام« آماده کرده ایم که آن اشااهلل چاپ خواهیم کرد.
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سروش صحت با فیلمنامه 
جهان با من برقص 

گل کاشت
منتقد  یک  تیک:  گروه  سپهرغرب، 
من  با  »جهان  فیلم  گفت:  سینما 
برقص« جزو معدود فیلم هایی بود که 
که  است  معلوم  بردم.  لذت  دیدنش  با 
روی فیلمنامه به صورت دقیق کار شده 

است.
فیلــم »جهــان بــا مــن برقــص« به 
ســاخته   1397 ســال  در  صحــت  ســروش  کارگردانــی 

شد.
ایــن فیلــم در ژانــر کمــدی- درام ســاخته شــده و   
افــرادی مانند علی مصفــا، جواد عزتی، هانیه توســلی، 
پژمان جمشــیدی، ســیاوش چراغی پور، کاظم سیاحی، 
شــیوا  افســر،  پــاوان  صدیقــی،  رامیــن  کاتــوزی،  بهــار 
بلوچــی، مهیار پوربابایی و مهراب قاســم خانی به ایفای 

پرداختند. نقش 
این فیلم اولین اثر ســینمایی ســروش صحت در مقام 
کارگردانی اســت که در ســی و هفتمین جشــنواره جهانی 
غ ســیمین بهتریــن  فیلــم فجــر حضــور داشــت و ســیمر

کارگردانی را از آِن خود کرد. 
داســتان این فیلم از این قرار اســت که در آخرین تولد 
جهانگیر دوستانش دورهم جمع شده اند و این موقعیت 
باعث می شــود تــا آن هــا دربــاره زندگی و خودشــان فکر 

کنند.
کوروش حسینی، منتقد ســینما در برنامه »بوطیقا« 
رادیــو فرهنــگ دربــاره نقــد فیلمنامــه »جهــان بــا مــن 
برقــص« گفت: این فیلم جزو معــدود فیلم هایی بود که 

با دیدنش واقعا لذت بردم. 
مشــخص اســت که به صورت دقیــق روی فیلمنامه 
کار شــده اســت و دو نویســنده متبحر همکاری خوبی 
اکثــر مواقــع کار گروهــی در ســینمای  را داشــتند. در 
ایــران بــه خصــوص در نویســندگی منجــر به شکســت 

است.
حســینی ادامه داد: اینکه چرا کار گروهی بلد نیستیم، 
بــه روان شناســی عمیــق هنــری نیــاز دارد که باید بیشــتر 
پرداختــه شــود. چیــزی کــه در اینــکار دیده می شــود این 
اســت کــه دو نویســنده فیلمنامــه را بــه صــورت دقیــق 
نوشــتند و همــکاری خوبی را باهم داشــتند. ایــن یکی از 

نقاط مثبت این فیلمنامه است.
ایــن منتقد ســینما با بیــان اینکــه فیلمنامه »جهان 
بــا مــن برقــص« به صــورت دقیق نشــانه گذاری شــده 
هــر  افــزود:  دارنــد،  خوبــی  پــردازش  شــخصیت ها  و 
شــخصیت قبــل از ورود و یا با ورود خود خوب معرفی 

می شود. 
باهمدیگــر  ناســازگاری  در  شــخصیت ها  حتــی 
خــوب خــود را نشــان می دهنــد. مــا در ســینمای ایران 
زیــاد  مثبــت  مثبــت  یــا  منفــی  منفــی  شــخصیت های 
داشــتیم، ولــی در چنــد ســال اخیــر بــه شــخصیت های 

رسیدیم.  خاکستری 
یعنی شــخصیت در شــرایط داســتان شــکل می گیرد، 
خود را نشان می دهد و دست به عمل می زند. عملی که 

پیش برنده داستان است.
وی توضیــح داد: عملــی که از شــخصیت ســر می زند، 
عکس العملی را خواهد داشــت که داســتان را به ســمت 
جلو حرکت می دهد. فیلم در پاسداشت و بزرگداشت یک 
زندگی فردی است که می تواند در یک زندگی جمعی تاثیر 

بگذارد. یعنی ما برای خودمان نیستیم.
 مــا بــه دنیــا آمدیــم تــا بــا فردیــت و تنهایــی خود 
بــه عنــوان مثــال، شــخصیت اصلــی  تاثیــر بگذاریــم. 
فیلــم در جایــی می گویــد کــه من بــرای آینــدگان چی 

گذاشته ام؟
حســینی معتقد اســت که فــرم و محتــوا فیلمنامه در 
چفت و بســت ســالم و دقیق قرار دارد. با شخصیت هایی 
مواجه ایم که قابل لمس اند. کسانی که در زندگی دیدیم 
و بــا آن هــا تجربــه داشــتیم. شــخصیت های مــا فانتــزی 

نیستند. 
شــخصیت های به روز، اجتماعی و در حال حاضر به سر 
می برنــد. ایــن تاریــخ، تاریخ مصــرف ندارد. قطعــا یک کار 

خوب تاریخ مصرف ندارد.

نگـــاه

تیک کارشــناس فوتبال با شــنیدن مرگ مادرش برنامه زنده را رها کرد
سپهرغرب، گروه تیک:  کارشناس دانمارکی مسابقات جام جهانی برای تلویزیون انگلیسی آی تی وی، پس از اطالع از مرگ مادرش در جریان تصادف با یک کامیون، مجبور شد به طور غیرمنتظره ای این برنامه را ترک کند.

نادیا ندیم، 34 ساله، در افغانستان به دنیا آمده، اما ملیت دانمارکی دارد و برای تیم ملی زنان دانمارک بازی می کند. وقتی خبر تصادف و جان باختن مادرش به ندیم رسید، در اواسط پخش بازی دانمارک و تونس، مجبور به ترک استودیو شد.
این کارشناس فوتبال سپس در ُپستی در اینستاگرام خود نوشت: »کلمات نمی توانند احساس من را توصیف کنند.« و ادامه داد: »من مهمترین فرد زندگی ام را از دست داده ام و این اتفاق به طور ناگهانی و غیرمنتظره رخ داد. او تنها 57 سال داشت. او رزمنده ای بود که برای 

هر وجب از زندگی خود جنگیده بود.
داستان زندگی این بازیکن و کارشناس فوتبال، ارزش روایت دارد؛ زیرا نادیا و خانواده اش مکررًا در سراسر افغانستان نقل مکان کرده بودند تا اینکه مادرش )حمیده( او و چهار خواهرش را در سال 2000 پس از ترور پدرش توسط طالبان، از کشور بیرون برد.

علی  تیک:  گروه  سپهرغرب، 
تئاتر  که  است  معتقد  شمس 
دهه های  در  ایران  اجتماعی 

اخیر رو به افول گذاشته است.
و  نمایشــنامه نویس  ایــن 
بــا  گفتگــو  در  تئاتــر  کارگــردان 
ایســنا دالیل رشــد نکــردن تئاتر 
اجتماعــی را در ایــن ســال ها ارزیابــی کــرد و از 
نســبت تئاتر و جامعه در شــرایط بحرانی سخن 

گفت.
او بــا یــادآوری دوره اوج تئاتــر اجتماعــی در 

دهه هفتاد گفت: اساســا بدنــه تئاتر اجتماعی 
بــا کســانی ماننــد محمــد  در اواخــر دهــه 70 
یعقوبــی، علیرضــا نــادری و... شــکل می گیــرد. 
بعدتر با فهمیدن یا اضافه شــدن تئاتر مستند، 
تئاتــر  بــه  نســبت  را  دگرگونــه ای  رویکردهــای 
اجتماعی می بینیم که الزاما دراماتیک نیســتند 
بلکــه بیشــتر فــرم اجــرا را دخیــل می کننــد. بــه 
همیــن دلیل تئاتر اجتماعی ایران که از بســتری 
رئالیســتی کار خــود را آغــاز و بعــد در فرم خود 
را جســتجو می کند، در ســال های اخیر به لحاظ 

ُبن مایه دراماتیک بسیار ضعیف شده است.

او دربــاره دالیــل ایــن وضعیت توضیــح داد: 
آوانــگارد  و  نوجــو  کارگردان هــای  بیشــتر  زیــرا 
شــکل دیگــری از اجــرا را دوســت می دارنــد یــا 
ترجیــح می دهند جهــان دیگر و شــخصی خود 
را از تئاتــر بیافریننــد. بنابراین تئاتــر اجتماعی به 
مثابه تئاتری کــه بخواهد معضالت اجتماعی را 
مانند طالق، خودکشی یا هر چیزی را که جامعه 
دربــاره آن دچــار تضاد و تناقض اســت، واکاوی 

کند، اساسا رو به افول گذاشته است.
تئاتــر  افــت  دالیــل  از  دیگــر  یکــی  شــمس 
اجتماعی را این گونه تشریح کرد: از سوی دیگر 
باب گفتگو هم باز نبوده و هرگز پذیرفته نشــده 
که این دغدغه های اجتماعی وجود دارد، بلکه 
همواره مشکالت مانند َگرد کف زمین زیر فرش 
پنهــان و کوشــیده شــده انــکار شــود. بنابراین 
بازتــاب دراماتیک و هنری آنهــا هم در تئاتر کمتر 
و در ســینما بیشــتر دچــار این چالش ها شــده. 
در ســینما بــه واســطه مدیــوم گســترده ای که 
در جهــان دارد، می توانیم چنین چیزی را دنبال 
کنیم ولی تئاتر به دلیل ظرفیت های محدودش 

در این حوزه واقعا دچار خسران شده است.
این پژوهشــگر و مترجم تئاتر در ادامه درباره 
نســبت تئاتر و جامعه در شــرایط بحرانی چنین 
گفت: اساســا هنــر اجرا، هنری واکنش گراســت، 
برخــالف تصــور بســیاری کــه فکــر می کننــد که 
هنرمنــد معاصر بایــد در خود ذات پیشــگویانه 
داشته باشد، تصور می کنم در حوزه هنر اجرا و 
اساسا تئاتر، یک هنر واکنش گرا هستیم. به این 
معنا که بر حســب تعریفی که خرد کالن جامعه 
نســبت بــه پدیــده ای ایجــاد می کنــد، واکنــش 

نشان می دهیم.
اتفاقــات  از  تئاتــر  تاثیــرات  بــه  اشــاره  بــا  او 
در  افــزود:  گوناگــون  جوامــع  در  مختلــف 
قــرن گذشــته اگــر در حوزه هــای مختلــف نگاه 
کنیــد، خواهیــد دیــد کــه بزرگ تریــن رمان هــا و 
جهــان  در  کــه  اتفاقــی  حســب  نمایشــنامه ها 
افتــاده، شــکل گرفته انــد ماننــد آثــار بکــت یــا 
اساســا مکاتب هنری واکنشــی بوده اند نسبت 
صنعتــی  ماننــد  اتفاقــی  از  حــال  جامعــه،  بــه 
شــدن جامعه بگیریــد تا جنگ هــای جهانی و... 
بنابرایــن از آنجاکه شــخصا تئاتر را به عنوان یک 
زیرمجموعه و فرآیند کلی اجرا قلمداد می کنم، 
معتقدم این هنــر، کارکرد تمرینی و مواجه های 
رســمی و دســت کم قراردادی خــود را در داخل 
فضای بحران از دست می دهد. شاید در بیرون 
از فضــای بحران بتواند کار کند ولی قاعدتا تئاتر 
همیشــه بخشــی از اجراســت و چون اجرا امری 
بزرگ تــر از تئاتر اســت، اجرای تئاتــر در بحران ها 
بــه پرفورمنــس آرت، هنــر اعتراضــی و... تغییــر 
شــکل می دهد. به این معنا که از پس اتفاقات 
واقعی ایده ها شــروع می کنند به شــکل گیری و 
براســاس گفتمــان خیابانی احداث می شــوند، 
مانند کانســپت یخ که بــرای »کیان پیرفلک« رخ 
داد و ایــن چیــزی نیســت کــه فقط در ایــران رخ 

داده باشد.
از  تئاتــر  تاثیرپذیــری  یــادآوری  بــا  شــمس 
اتفاقات اجتماعی در دیگر کشورها اضافه کرد: 
دختــران چریکی در اســپانیا، تئاتــر چریکی دهه 
60 در آمریکا، تئاتر فمینیســتی دهه 60 و 70 در 
انگلســتان و فرانســه و... چند نمونه از واکنش 

تئاتر بــه پدیده های اجتماعی اســت. به شــکل 
کلــی، اجرا به عنوان یک کالن صــورت که از تئاتر 
بزرگ تر اســت، در حین بحران، واکنش گراست و 
ایده خود را از جامعه و توده می گیرد و آن را به 
یک کنش اجرایی تبدیل می کند. البته به همین 
دلیــل اساســا اجــرا در موقعیت بحــران کارکرد 

همیشگی خود را از دست می دهد.
او دربــاره دلیــل ایــن وضعیت توضیــح داد: 
درگیــر  تئاتــر  و  دارد  صراحــت  جامعــه  چراکــه 
اســتعاره اســت. آنچــه را کــه تئاتــر بــه عنــوان 
محدودیت هــا  زدن  دور  بــا  َمجــاز  و  اســتعاره 
می خواهــد بــه آن اشــاره کنــد، در جامعــه بــه 
شــکل واقعی و بی پروا حضور دارد. بنابراین در 

این شرایط کِمیت تئاتر َلنگ می زند.
شــمس در پاســخ بــه ایــن ســخن کــه گفته 
بهتریــن  برشــت  ماننــد  هنرمنــدی  می شــود 
متن هایش را در دل جنگ و بحران نوشته و اجرا 
کرده اســت، گفت: برشــت بهترین متن هایش را 
نوشته ولی اجرا نکرده است. او به محض اینکه 
اوضــاع آلمــان به هــم می ریــزد، کشــور را ترک و 
نمایشــنامه هایش را در آمریکا و انگلســتان اجرا 
می کند. اساســا برشــت بعــد از ورود نازی ها، در 

آلمان نبوده بلکه در تبعید بوده است.
او بــا بیان اینکــه مخالف اجــرای تئاتر در این 
شرایط نیستم، افزود: هر کسی خودش انتخاب 
می کنــد. در همیــن وضعیــت هــم مخاطبانــی 
هســتند که ترجیــح می دهند تئاتــر ببینند. من 
براینــد کلــی یــک جریــان را بررســی می کنم ولی 
بحثی نیســت اگر کســی دوســت داشــته باشد 

اجرا کند.

هر  در  تیک:  گروه  سپهرغرب، 
ظرفیتی  اگر  دنیا  در  تلویزیونی 
شکل  »پایتخت«  سریال  مانند 
مانند  مناسبتی  در  که  بگیرد 
نوروز بتواند این تعداد مخاطب 
به  بنشاند،  گیرنده ها  پای  را 
استفاده  آن  از  نحو  بهترین 
خرج  کلی  دنیا  رسانه های  اصال  می شود. 
سطح  این  در  تولیداتی  به  بتوانند  تا  می کنند 
از  و  برسند  مخاطبانشان  بین  در  محبوبیت 
به  را  نظرشان  مد  پیام های  بتوانند  طریق  این 
انتقال  ممکن  شکل  ترین  ای  حرفه  و  بهترین 
چگونه  ظرفیت  این  از  ما  تلویزیون  اما  دهند؛ 

بهره گرفت؟
اســت؛  نرفتــه  یادتــان  کــه  را  »پایتخــت« 
ســفره های  ســر  ســال ها  کــه  ســریالی  همــان 
هفت ســین بود و دیگر یکی از اعضای بســیاری 
از خانواده های ایرانی شــده بود. این مجموعه 
تلویزیونی سال ها با همکاری مستمر سیروس 
مقدم)کارگــردان(، خشــایار الونــد )نویســنده( 
و محســن تنابنــده )طــراح و بازیگــر( ســاخته و 
پخش شــد و پس از پایان شــش فصــل، ادامه 
آن مســکوت مانــد و حاال به نظر می رســد دیگر 

به فراموشی سپرده شده است.
فــراز  از  گزارشــی  می خوانیــد  زیــر  در  آنچــه 
محبــوب  ســریال های  از  یکــی  نشــیب های  و 
مــردم در دهــه 90 اســت کــه همچنــان تکــرار 
قسمت های چندبار پخش شده آن بیننده دارد 
و شــخصیت های آن برای بســیاری از مخاطبان 
زنــده هســتند؛ ســریالی کــه با ســکوت طوالنی 
مدت ســازندگان و مســووالن تلویزیــون، گویا 

باید پرونده اش را مختومه بدانیم.
ثابــت »پایتخــت« هنــوز هــم در  بیننــدگان 
بزنگاه ها ســراغ تکیه کالم های نقــی معمولی و 
ارســطو را می گیرند، در ذهن تصور می کنند که 
اگــر آنها االن بودند چه می کردند و در واقعیت، 
دلیــل ادامــه پیــدا نکــردن ایــن پــروژه را جویــا 

می شوند.
علیرضــا خمســه، محســن تنابنــده، احمــد 
نصرتــی ،  نســرین  رامین فــر،  ریمــا  مهران فــر، 
هومــن  هاشــمی،  هدایــت  احمــدی،  مهــران 
حاجی عبداللهی، محمدرضا علیمردانی و ســارا 
و نیــکا فرقانی اصل از جمله بازیگرانی هســتند 
کــه در این ســال ها مقابل دوربیــن »پایتخت« 
در  چهره هــا  ایــن  اغلــب  درخشــیدند.  خــوش 
شــش دوره تولیــد و پخش ســریال »پایتخت«، 
اولویــت اصلــی  را بــر حضــور در ایــن مجموعــه 
دیگــر  کاری،  تداخــل  صــورت  در  و  گذاشــتند 
پیشنهادهای سینمایی و تلویزیونی  را رد کردند 

تا »پایتخت «شان را به ثمر برسانند.
ســیروس مقــدم کارگــردان ُپــرکار تلویزیون 
کــه پیــش از ســریال پایتخــت، مجموعه هایــی 
نظیر زیر هشــت، چاردیواری، روز حســرت، اغما، 
نرگــس، پلیس جوان، دریایی ها، رســتگاران و... 
را از او دیــده بودیم، ســال ها در کنــار این پروژه 
ایســتاد. او کارگردانی شــش فصل از مجموعه 
»پایتخت« را طی حدود 10 سال برای تلویزیون 
انجــام داد و البتــه در خــالل آن کارهــای دیگری 
چون مدینه، تا ثریا، میکائیل و بچه های نســبتا 

بد را هم برای تلویزیون ساخت.

او بعد از فصل ششم پایتخت و حاشیه هایی 
که به همراه داشــت، کم کم از تلویزیون فاصله 
گرفت و به ســمت شــبکه نمایش خانگی رفت. 
ســعید  نویســندگی  بــه  »خــواب زده«  ســریال 
غفــوری  الهــام  کنندگــی  تهیــه  و  اهلل  نعمــت 
مجموعه ای بود که ســیروس مقدم ســال 98 
بالفاصله بعد از ســاخت »پایتخت 6« مشغول 
کارگردانــی اش شــد و پس از آن در ســال 1400 
ســریالی دیگر با عنوان »جزیره« را برای شــبکه 
نمایــش خانگی ســاخت کــه نیمه کاره رها شــد 
و انتقادهــای بســیاری را بــه همــراه داشــت. در 
در  مقــدم  ســریال های  از  هیچکــدام  حقیقــت 
شــبکه نمایــش خانگــی نتوانســتند موفقیــت 
مجموعه هــای ایــن کارگــردان در تلویزیــون را 

تکرار کنند.
خشــایار الوند نیز یکــی دیگر افــراد تاثیرگذار 
پــروژه »پایتخت« بــود که در گروه نویســندگان 
بــا محســن تنابنــده همــکاری داشــت. فصــل 
اول، ســوم و چهارم »پایتخت« بــه قلم الوند از 
مجموعه های موفق چند دهه اخیر صداوسیما 
بود. او فصل پنج را هم از اواســط همراهی کرد 
اما این فصل به دلیل شعارزدگی در طرح برخی 
موضوعــات، آنطــور کــه باید بــه مــذاق بیننده 
خوش نیامد. در حقیقــت مجموعه »پایتخت« 
در دو فصــل آخــر، وارد رونــدی نزولــی به لحاظ 
جــذب و رضایتمنــدی مخاطب شــد کــه این امر 
بی شــک تــا حــدودی به نبــود خشــایار الوند به 
عنوان یکی از نویســندگان به نــام و خوش فکر 
تلویزیون برمی گشت. خشایار الوند اسفند 97 

بر اثر ایست قلبی درگذشت.
فصــل اول »پایتخت« بــه تهیه کنندگی الهام 
غفــوری در نوروز 90 از شــبکه یک ســیما پخش 
شد. اولین ســری با استقبال زیادی مواجه شد 
و بــه ســبب تازگــی و جذابیت هایــی کــه شــکل 
داشــت،  کاراکترهایــش  ساده زیســت  زندگــی 

استارت ادامه دار بودنش خورد.
»پایتخــت 2« بــا یک ســال وقفه بــرای نوروز 
92 تلویزیون انتخاب و پخش شــد. فصل سوم 
ایــن مجموعه هــم بالفاصله نــوروز 93 به روی 
آنتن رفت. از فصل ســوم به بعــد بود که گویی 
مخاطبان عادت کرده بودند هر سال نوروز را با 
پایتختی ها بگذراند اما فصل چهارم این سریال 
با فاصله دو ساله برای رمضان 94 آماده پخش 

شد.
درباره دالیل این غیبت شــایعات فراوانی به 
میــان آمد که یکی از آنها اختالفاتی عنوان شــد 
که می گفتند میان گروه تولید و نویسندگان کار 

وجود دارد.
الهام غفوری، تهیه کننده ســریال »پایتخت« 
کــه حاال مدتی اســت برخــالف رویــه معمولش 
حتــی جــواب خبرنگارهــا را هــم نمی دهــد، آن 
ســال درباره ساخته نشــدن »پایتخت 4 « برای 
ایام نوروز، گفته بود: در حقیقت این تصمیم ما 
نبود که سریال ساخته نشود. چند اتفاق دست 
به دســت هــم داد تا نوروز امســال این ســریال 
را نداشــته باشــیم؛ تغییــر مدیــران تلویزیون و 
مصادف شــدن نوروز بــا ایام فاطمیــه که طبعا 
نمی توانستیم سریالی صرفا طنز بسازیم دالیلی 
بود که باعث شــد ما هم از ساخت سریال قطع  

امید کنیم.«

بــا ایــن تصمیــم مقــدم و غفوری مشــغول 
ســاخت ســریال »میکائیل« شــدند و محســن 
تنابنده هم سرگرم ســاخت فیلم سینمایی اش 

شد.
بــا بازگشــت »پایتخــت 4« در ایــام رمضان و 
رفتــن بازیگــری چون مهــران احمدی، داســتان 
از فضــای نــوروزی دور شــد و بــه ســمت حال و 
هــوای ایــن مناســبت رفت. بــا این حــال آمدن 
چهره ای چون محمدرضــا علیمردانی در نقش 
بائو و کشــاندن داســتان بــه موضوعاتی چون 
انتخابات شورای شهر و... باعث شد که پایتخت 
ضمــن حفــظ ریتــم همیشــگی اش، همچنــان 

بیننده تلویزیونی را جذب کند.
ســری پنجم این مجموعه اما در نوروز 97 با 
حاشــیه های دیگری همراه شد. سپردن سریال 
به موسسه ای مانند اوج و طرح موضوعاتی که 
کمــی از فضای پایتخت دور بــود و بردن فضای 
ســریال به محیطــی غیرمرســوم از آنچه بیینده 
پیشــتر شاهد بود، باعث شــد که این مجموعه 
در قسمت هایی نتواند مخاطب همیشگی اش 
را راضــی نگــه دارد و از طرفــی برخی صحنه ها با 
حذفیاتــی از ســوی صداوســیما همراه شــد. با 
این همــه »پایتخــت 5« هم به عنــوان بهترین 
مجموعه تلویزیونی نــوروزی )از نگاه مردم( در 

نظرسنجی صدا و سیما انتخاب شد.
فصــل ششــم امــا بــا یــک ســال وقفــه، در 
شــرایطی ســاخته شــد که عوامل »پایتخت« از 
حضور خشــایار الوند بی بهــره بودند و از طرفی 
مشــکالت ویــروس کرونا بــه تدریج گســترده تر 
می شد. محسن تنابنده نویسندگی را به دست 
گرفــت و مهــران احمــدی را پس از غیبــت، برای 

چند قسمت باز گرداندند.
»پایتخت 6« را شــاید بتوان پرحاشــیه ترین 
فصــل ایــن مجموعه نامیــد. از سانســور گاه و 

بیــگاه صحنه هــای تولیدشــده گرفتــه تــا حجم 
بــاالی تبلیغــات بــه هنــگام پخــش و البتــه در 
شــرایطی که گروه ســازنده همچنان مشــغول 
آماده ســازی قسمت های آخر ســریال بودند با 
ورود کرونا شــرایط دشــوارتر هم شــد و پروژه را 
تحت تاثیر خود قرار داد. به نحوی که سازندگان 
مجبور شدند فصل ششم را نیمه کاره رها کنند 
و وعــده ســاخت را پس از فروکش کــردن کرونا 
بدهنــد. از طرفی تغییر ناگهانی لحن »پایتخت« 
محکــم،  ای  قصــه  نداشــتن  و  شــخصیت ها  و 

موجب واکنش مخاطبان و کارشناسان شد.
با این همه وعده ســاخت دو قسمت پایانی 
»پایتخت 6 «، در نوروز عملی شد و قسمت های 
انتهایــی این فصــل، متاثر از فضــای کرونا، برای 

بینندگان تولید و پخش شد.

 نمایی از دو قسمت انتهایی پایتخت 6
بــا فروکش کردن کرونــا زمزمه هایی از ادامه 
شــنیده  هفتــم  فصــل  ســاخت  و  »پایتخــت« 
می شــد که این بار در همان بدو امر با حواشی 
متعــددی همــراه شــد. انتشــار مطالبــی درباره 
دســتمزد نجومــی محســن تنابنــده بزرگتریــن 
حاشــیه این ســریال بــود. از طرفی ســارا و نیکا 
فرقانــی اصــل، دو بازیگــر نوجوان ســریال که از 
کودکــی با پــروژه پایتخت همــراه بودند، پس از 
پایــان فصل آخــر به دلیــل انتشــار عکس هایی 

در فضای مجازی با حاشــیه مواجه شــدند و به 
رغم حمایت برخی بازیگــران از این دو نوجوان، 
شــنیده ها حاکــی از ایــن بــود اگــر قــرار اســت 
پایتخت ادامه پیدا کند، سارا و نیکا نباید حضور 

نداشته باشند.
و  خبرهــا  انتشــار  پــی  در  هــم  نهایــت  در 
ادعاهایی چون دســتمزد 5 میلیاردی محســن 
تنابنــده بــرای ســاخت فصــل جدیــد از ســریال 
»پایتخــت« و نقدهایــی که در فضای رســانه ای 
و مجازی به دنبال داشــت، آذر مــاه 99 تنابنده 
با انتشار متنی اعالم کرد که ادامه ی »پایتخت« 
را نمی ســازد و ایــن پایــان ماجــرا برای ســریالی 
بــود کــه حدود یک دهــه عنوان محبــوب ترین 
مجموعــه تلویزیونی را در بیــن مخاطبان یدک 

می کشید.
از آن زمان تاکنون خبری از ساخت »پایتخت« 
نه از سوی سازندگان سریال مطرح شده است 
و نــه مســووالن صداوســیما نســبت بــه ایــن 
مســاله تمایــل نشــان داده انــد. پیگیری هــای 
خبرنــگار ایســنا در ایــن خصوص هم هــر بار بی 
نتیجــه مانــده اســت. عوامــل ســریال پایتخت 
گویــی به شــکل هماهنگ تصمیم بر ســکوت و 
بعضا پاســخ نــدادن به تلفن های همراهشــان 
گرفته اند تا بیشــتر از این دچار حواشی نشوند 
و تلویزیون هم ترجیح داده اســت حداقل فعال 

پرونده پایتخت را تمام شده بداند.

یال پایتخت را مختومه بدانیم؟ ونده سر پر

نسبت میان هنر و جامعه در بحران ها چیست؟

نقد فیلم

رسانه

علی شمس

ونا  وکش کردن کر با فر
زمزمه هایی از ادامه 
»پایتخت« و ساخت فصل 
هفتم شنیده می شد که 
این بار در همان بدو امر با 
حواشی متعددی همراه 
شد. انتشار مطالبی درباره 
دستمزد نجومی محسن 
تنابنده بزرگترین حاشیه 
این سریال بود. از طرفی 
سارا و نیکا فرقانی اصل، دو 
بازیگر نوجوان سریال که 
وژه پایتخت  از کودکی با پر
همراه بودند، پس از پایان 
فصل آخر به دلیل انتشار 
عکس هایی در فضای 
مجازی با حاشیه مواجه 
شدند و به رغم حمایت 
برخی بازیگران از این دو 
نوجوان، شنیده ها حاکی ...
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سپهرغرب، گروه ایران و جهان: رهبر معظم 
دیدار  در  شنبه  روز  صبح  اسالمی  انقالب 
از  را  بسیج  تشکیل  بسیجیان،  از  نفر  صدها 
خمینی  امام  ابتکارات  بزرگترین  و  مهمترین 
حضور  برکات  از  گوشه هایی  ذکر  با  و  خواندند 
اخیر  سال  چهل  مختلف  میدان های  در  بسیج 
باالتر  شأنی  و  جایگاه  در  بسیج  کردند:  تأکید 
فرهنگ  یک  واقع  در  و  نظامی،   سازمان  یک  از 
و تفکر و گفتمان است که ظرفیت دارد کشور 
به  بلند  گام های  با  ملت،  عظیم  حرکت  در  را 

ببرد. پیش 
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا بیــان تحلیل 
کالن از جایــگاه بســیج در جغرافیــای سیاســی 
دنیای اســالم و شکست نقشه راهبردی امریکا 
در مقابل ملت ایران، و لزوم فهم دقیق بســیج 
از عرصــه کارزار وســیع ایــران با امریــکا، گفتند: 
امروز مهمترین شــیوه بدخواهان ایران، جعل 
و دروغ پــردازی اســت تــا بــا تســلط بــر مغزهــا، 

اهداف خود را محقق کند.
در  زنــده  صــورت  بــه  کــه  دیــدار  ایــن  در 
بــه  کشــور  سراســر  بســیجیاِن  اجتماعــات 
رهبــر  می شــد،  دریافــت  بســیج  روز  مناســبت 
انقــالب اســالمی، تبدیل تهدیدهــا به فرصت را 
از َمَلــکات خــدادادِی امــام خمینی برشــمردند 
و گفتنــد: امــام در آذر 58 چنــد هفتــه پــس از 
تســخیر النــه جاسوســی و بعــد از تهدیدهــای 
امریکایی هــا، به جــای اینکه مثل رؤســای غالب 
کشــورها از ایــن تهدیدهــا بترســد، بــا تأکید بر 
ضــرورت وجود 20 میلیون بســیجی در کشــور، 

ملت را با یک بســیج عمومی وارد میدان کرد.
ایشــان با اشاره به بیانیه واال و شیوای امام 
از تشــکیل  پــس  9 ســال  1367 یعنــی  آذر  در 
بســیج و اســتفاده ایشــان از تعابیــر عجیــب و 
ادبیــات فاخر در مدح بســیج، افزودند: بســیج 
به گونــه ای عمــل کــرد که امــام خمینــی در آن 
بیانیــه ماننــد پــدری کــه بــه فرزندانش عشــق 
مکتــب  و  عشــق  مدرســه  را  بســیج  مــی ورزد، 
بــا  شــاهدان و شــهیدان گمنــام می خواَنــد و 
وجــود برخــورداری از عظمتی که دنیــا و تاریخ 
را تــکان داد، بســیجی بــودن را افتخــار خــود 
را  بســیجیان  یکایــک  دســت  و  می شــمرد  بــر 

می بوسد.
از  سرشــار  بیانیــه  مخاطــب  انقــالب،  رهبــر 
عشــق و ارادت امام را همه بســیجیاِن گذشته 
و حــال و  آینــده دانســتند و افزودنــد: امام در 
همین بیانیه، بســیج دانشــجو و طلبه را اعالم 
می کند که نشــان می دهد بســیج در نگاه امام 
فقــط مربــوط به میــدان نظامــی نیســت بلکه 
بســیجی بایــد در همه میدانهــا از جمله عرصه 

علم دین و علم مادی حضور داشــته باشد.
آیــت اهلل خامنــه ای حضــور بســیج  حضــرت 
در دفــاع مقــدس را حضــوری بســیار کارآمــد، 
گره گشــا، درخشــان و موفقیــت در آزمونــی ُپر 
شــکوه خواندنــد و افزودنــد: بــا وجــود ایــن، 
جایــگاه بســیج باالتــر از یــک ســازمان نظامــی 
و  فرهنــگ  یــک  بســیج  حقیقــت  در  و  اســت 

گفتمان و تفکر است.
تبییــن  در  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
»خدمــت  بــه  بســیجی،  فرهنــگ  ویژگی هــای 
بــه اجتمــاع و کشــور«  بی تظاهــر و بی توقــف 
اشــاره کردند و گفتند: بســیجی بدون داشــتن 
حتی انتظار تشــّکر، وارد میدان جهاد و خدمت 

می شــود و خطرات آن را به جان می خرد.
ایشــان در بیــان مصادیقی از ایــن خدمات، 
به تالش ســخت و دشــوار در هنگامــه بالهای 
طبیعــی از جمله ســیل، بــه جان خریــدن خطر 
ابتــال بــه کرونا و مرگ برای نجــات جان بیماران 
شــیوه های  بــا  خستگی نشــناس  حضــور  و 
مؤمنانــه،  کمک هــای  گســترش  در  ابتــکاری 
اشــاره کردند و افزودنــد: جوانــان برخوردار از 
فرهنــگ بســیجی در محیطهــای علــم و دانش 
نیــز، افتخــارات بســیاری آفریدنــد کــه شــهدای 
هســته ای و مرحوم کاظمی آشــتیانی بنیانگذار 

مؤسســه رویان از جمله آنان هستند.
رهبــر انقــالب حضــور بی محابــا، دالورانــه و 
بــا همه تــوان در میدانهــای مقابله با دشــمن 
را از دیگــر جلوه هــای فرهنــگ و تفکر بســیجی 
خواندنــد و گفتنــد: فرهنــگ بســیجی، فرهنگ 
مجاهدان گمنام اســت که بدون چشم داشت 
و بــا خطرپذیــری، از همــه وجــود خــود بــرای 
خدمت به کشــور مایه می گذارند و برای رهایی 
بخشــیدِن دیگــران مظلــوم واقــع می شــوند، 
بســیجیان  اخیــر،  قضایــای  در  همچنانکــه 
مظلومانــه در عرصــه بودند تا ملــت در مقابِل 
اغتشاشــگران و عناصــر غافــل یــا مــزدور دچار 

نشود. مظلومیت 
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای »پرهیــز کامل از 
نــا امیدی در هر شــرایط« را از ویژگی های مهم 
فرهنگ بســیجی دانســتند و افزودند: برخالف 
نســلی  انقطــاع  روشــنفکری،  ســخنان  برخــی 
در بســیج وجــود نــدارد و بســیجیان نوجــوان 
و جــواِن امــروز بــا وجــود اینکــه امــام و دفاع 
مقــدس را ندیده اند همچون دهه شــصتی ها 
بــا همان روحیه در میــدان کار و تالش و جهاد 

. هستند
ایشــان ظرفیت کشــور برای »پرورش بسیج 
ظرفیــت  و  نــو«  بــه  نــو  رویش هــای  تربیــت  و 
بســیج بــرای »توســعه و پیشــرفت کشــور« را 
دو واقعیــت ممتــاز برشــمردند و بــا اشــاره به 
وجود روحیه بســیجی و شــجاعت و نهراسیدن 
از ورود بــه میــدان در نســل های پیشــین ملت 
ایــران گفتنــد: در حکومت طاغــوت این روحیه 
بــه دســت بیگانــگان یــا حکومت هــای فاســد 

می شد. سرکوب 
رهبــر انقــالب افزودند: بــا توجه بــه معنای 
اشــخاصی همچــون شــیخ  حقیقــی بســیجی، 
محمــد خیابانــی، محمــد تقــی پســیان، میــرزا 
کوچــک خــان جنگلــی، آقــا نجفــی و حــاج آقــا 
رئیســعلی  و  الری  آسیدعبدالحســین  نــوراهلل، 
بســیجی  نوعــی  بــه  می تــوان  هــم  را  دلــواری 

نامید.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای، پیــروزی انقالب 
را باعــث آزاد شــدن روحیــه و فرهنگ بســیجی 
امیــد،  دادن  بــا  انقــالب  گفتنــد:  و  دانســتند 
روحیــه ضداســتعماری و ضداســتبدادی را در 
ملت آزاد کــرد و در پرتو حضور امام خمینی که 
به ملت روح و جان می داد اســتعداد فرهنگ و 

تفکر بســیجی شکوفا شد.
ایشــان کتابها و شرح حال شهیدان بسیجی 
در دفــاع مقــدس را حاوی مطالــب حیرت انگیز 
خواندنــد و افزودند: عظمت آن بزرگاِن میدان 
نبــرد، در حالی کــه یــک بســیجی ســاده بودند،  

را متحیر می کند. انسان 
آیــت اهلل خامنــه ای، امتداد بســیج  حضــرت 

در جهــان اســالم را یکــی دیگر از برکات بســیج 
دانســتند و تأکید کردنــد: به لطف خداوند این 
یــادگار امــام، امــروز در کشــور و جهان اســالم 
فعال اســت و در آینده هم باقــی خواهد ماند 

و ثمرات آن دیده خواهد شــد.
مــورد  در  امــام  تعبیــر  یــادآوری  بــا  ایشــان 
بسیج که آن را براساس آیات قرآنی »شجره ای 
طیبــه« خوانده بودند که ثمرات شــیرین خود 
را در هر دوره ای بروز می دهد، افزودند: نشان 
دادن نوزایــی و زنده بــودن انقالب، پیشــرفت 
کشــور به برکت کار جهادی و بی توقع، برجسته 
شــدن عنصــر معنویــت در هــر فعالیتــی کــه با 
روحیــه بســیج شــکل بگیــرد و آرمان گرایــی در 
کنار عمل گرایی از جمله برکات روحیه بســیجی 
اســت که این روحیه باید در جامعه حفظ شود 

و دچار آفت مغرور شــدن نشود.
بــه  ادامــه  در  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
تحلیــل جایــگاه بســیج در جغرافیــای سیاســی 
دنیای اســالم پرداختند و گفتند: جایگاه بسیج 
را بایــد فراتــر از مســائل روزمــره و مقابلــه بــا 

دانست. اخیر  اغتشاشات 
ویــژه  رویکــرد  چرایــی  بررســی  بــا  ایشــان 
افزودنــد:  آســیا  غــرب  منطقــه  بــه  اســتعمار 
اســتعمار غــرب که در ابتدا اروپــا مظهر آن بود 
و ســپس امریــکا، توجــه خــاص و ویــژه ای بــه 
منطقه ما داشته و دارد زیرا منطقه غرب آسیا 
مرکــز عمــده نفــت و انــرژی و منابــع طبیعی و 
چهار راه ارتباطی شرق و غرب است و بر همین 
اســاس رژیم جعلــی و غاصب صهیونیســتی در 
این منطقه پایه گذاری شــد تا غــرب در منطقه 
غرب آســیا بــرای غــارت منابع و ایجــاد جنگ و 

تفرقه انگیزی، پایگاه داشــته باشد.
رهبــر انقــالب بــا تأکیــد بــر اینکــه مهمترین 
و حســاس تریــن نقطــه در منطقــه راهبــردی 
غرب آســیا، ایران اســت،  خاطرنشــان کردند: بر 
همین اســاس، در ابتدا انگلیســی ها و ســپس 
امریکایی ها ســرمایه گذاری ویــژه ای بخصوص 
بــرای مزدور پــروری در ایــران کردند، تا ســلطه 

باشند. داشته  کامل 
حضرت آیت اهلل خامنه ای در تشــریح سلطه 
و فشــار امریکایی هــا بر ایــران و حاکمــان قبل 
از انقــالب گفتنــد: ایــن فشــار بــه گونــه ای بود 
کــه در خاطــرات رجــال سیاســی دوران پهلوی 
بــاج  از  پهلــوی  محمدرضــا  حتــی  شــده،  ذکــر 
خواهی هــای فزاینــده امریــکا گله منــد بود اما 

جرأت به زبان آوردن نداشت.
ایشــان با اشــاره به پیروزی انقالب اســالمی 
در  غــرب  اســتعمار  ســلطه  کانونــی  نقطــه  در 
انقــالب،  وقــوع  گفتنــد:  آســیا  غــرب  منطقــه 
ناگهــان ُچرت اســتعمارگران را پــاره، و ضربه ای 
مهلــک، گیج کننده و غافلگیرانه به سیاســتهای 

اســتعماری در جزیره َامن آنها وارد کرد.
انقــالب  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  انقــالب  رهبــر 
اســالمی ســد مســتحکمی در مقابــل حضــور 
امریکا و غرب در منطقه شــد و هویت جدیدی 
را به وجــود آورد، خاطرنشــان کردنــد: انقــالب 
اســالمی،  هویت وابســتگی کشــور را تبدیل به 
»هویــت اســتقالل و اســتحکام و روحیــه روی 
پــای خــود ایســتادن و از موضــع قــدرت حرف 
زدن و بــاج ندادن«، کــرد و این تفکــر طبعا در 

ایران منحصر نماند و در منطقه اثر گذاشــت.
بــه  اشــاره  بــا  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 

مباحــث مربــوط بــه صــدور انقــالب در اوایــل 
پیــروزی انقالب اســالمی گفتند: مــن در همان 
جمعــه  نمــاز  در  انقــالب  ابتدایــی  ســال های 
هــوای  و  گل  بــوی  همچــون  انقــالب  گفتــم، 
پیچیــده  فضــا  در  خــودش  کــه  اســت  بهــاری 
می شــود و همــه آن را استشــمام می کننــد و 
کســی نمی تواند جلــوی آن را بگیــرد به همین 
علــت انقــالب اســالمی بطــور طبیعــی، مــردم 
منطقــه را دگرگــون و آنها را بیدار کــرد بنابراین 
غربی هــا و بــه ویــژه امریکایی هــا بایــد بــه فکر 
عــالج می افتادند زیرا نهال انقالب ســلطه آنها 
بــر ایــران را از بین برده و منطقــه را دچار تزلزل 

کرده بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای مهمترین مشــکل 
غــرب برای مقابلــه با نظام اســالمی در ابتدای 
نیروهــای  و  مــردم  حضــور  را  انقــالب  پیــروزی 
انقالبی در صحنه دانســتند کــه تبلور عینی آن 
شکســت صــدام و حامیان غربی او در هشــت 

سال دفاع مقدس بود.
رهبــر انقــالب اســالمی با اشــاره بــه طراحی 
امریکاییهــا کــه حدود 15 ســال قبل به وســیله 
شــخصیت های برجســته این کشــور افشا شد، 
گفتنــد: طراحــی آنها این بود که شــش کشــور 
عراق، ســوریه، لبنان، لیبی، سودان و سومالی 
را ســاقط کننــد تــا در نهایــت، امتــداد و عمــق 
راهبــردی ایــران در منطقــه از بیــن بــرود و بــا 
تضعیف کشــور،  در نهایت خود نظام جمهوری 

اسالمی ایران ساقط شود.
خاطرنشــان  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
کردنــد: اما تفکــر و امتداد انقالب اســالمی در 
ســه کشــور عراق، ســوریه و لبنان کارکــرد پیدا 
کــرد و کار بــزرگ و مهمی انجام شــد که عبارت 

اســت از شکست امریکا در این سه کشور.
ایشــان با اشــاره به شکســت طراحی امریکا 
بــرای از بیــن بردن حــزب اهلل و َامــل در لبنان و 
همچنیــن ناکامــی در عــراق و ســوریه با وجود 
هــزاران  و  هزینــه  دالر  میلیــارد  هــزار  چندیــن 
ســاعت کار فکــری بــا به کارگیری صدهــا متفکر 
تأکیــد کردند: این نقشــه و توطئــه در منطقه، 
بــا نیــروی عظیــم و کارآمــد جمهوری اســالمی 
خنثی شــد و مظهــر و پرچم این نیــروی عظیم، 
شــخصی به نام »حاج قاســم ســلیمانی« بود، 
بنابراین اکنون مشــخص می شــود که چرا نام 
»حــاج قاســم« تا ایــن حد بــرای مــردم ایران، 
محبــوب و بــرای دشــمنان، تا این حــد ناراحت 

است. کننده 
رهبــر انقالب، بســیجیان را به فهــم و تحلیل 
کالن از ایــن کارزار وســیع، و پرهیــز از محــدود 
کــردن دیــد خــود بــه درگیــری بــا چنــد عنصــر 
ایــن  بــا  و گفتنــد:  کردنــد  ضدانقــالب توصیــه 
تحلیــل کالن اســت کــه می تــوان فهمیــد علت 
اصرار دشــمن بر برجام هــای 2 و 3 چه بود که 
در داخــل نیز عــده ای البــّد از روی غفلت حرف 

را تکرار می کردند. آنها 
 2 برجــام  افزودنــد:  زمینــه  ایــن  ایشــان در 
یعنــی ایــران حضــور منطقــه ای خــود را کامــًا 
رهــا کنــد و برجام 3 یعنــی ایران متعهد شــود 
کــه هیچ ســالح راهبردی و مهم مانند موشــک 
و پهپــاد تولید نکند تا در مقابل تهاجم، دســت 

باشد. خالی 
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، حضــور بســیج 
در کشــور را ســینه ســپر کردن در مقابل چنین 

خاطرنشــان  و  دانســتند  بزرگــی  توطئه هــای 
کردنــد: شــما بســیجیان در ایــن میــدان نبرد، 
از حــرم دفــاع، و بــا داعــِش دست ســاِز آمریکا 
و  لبنــان  رزم آوِر  دالوران  بــه  و  کردیــد  مبــارزه 
فلســطینی ها هــر چه توانســتید کمک کردید و 

بــاز هم کمک خواهیم کرد.
ایشــان بــا تأکید بــر اینکه میدان رزم بســیج 
چنیــن میــدان وســیع و عمیقی اســت نه فقط 
مبــارزه با چنــد اغتشاشــگر خیابانــی، افزودند: 
البتــه ایــن بــه معنــای صرف نظــر کردن بســیج 
از مقابلــه بــا اغتشاشــگران نیســت چــرا که آن 
و  اغتشاشــگر  هــر  و  عــالج،  بایــد  نیــز  مســئله 
تروریســتی مجــازات شــود امــا بســیجی بایــد 
بــه  محــدود  و  بدانــد  را  بســیج  و  خــود  قــدر 
کارهــای جزیــی نشــود و بداند که اغتشاشــگر 
نیز سرانگشــت همان دســتی اســت کــه در آن 
نقشــه بزرگ شکســت خورده و اینجا به میدان 

آمده است.
رهبــر انقــالب اســالمی تأکید کردند: بســیج 
فرامــوش نکند کــه مبــارزه و درگیــری اصلی با 
اســتکبار جهانــی اســت و ایــن چند نفــر، غافل 
یــا جاهل یا بی اطــالع و دارای تحلیل غلط، و یا 

هستند. مزدور 
ایشــان با ابراز تأسف از تحلیل های سست و 
بی مایه برخی افــراد گفتند: بعضی از این افراد 
در روزنامه هــا و فضای مجــازی می گویند برای 
تمام کردن اغتشاشــات باید »مشــکل تان را با 
آمریکا حل کنید« و »صدای ملت را بشــنوید«.

ایــن  طــرح  بــا  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
ســؤال کــه »چگونــه مشــکل آمریــکا بــا ایــران 
حل می شــود«، گفتند: این یک ســؤال جدی و 
واقعــی اســت و قصد دعوا نداریم. آیا مشــکل 
بــا نشســتن و مذاکره کــردن و تعهــد گرفتن از 

آمریکا حل می شود؟
بــا  الجزایــر  مذاکــرات  یــادآوری  بــا  ایشــان 
آزادی  ســر  بــر   1359 ســال  در  آمریکایی هــا 
گروگانهــا، و تعهد آمریکا به آزاد کردن ثروتهای 
ایــران و پرهیــز از مداخلــه در امــور داخلــی ما، 
گفتنــد: مــا همــه گروگانهــا را آزاد کردیــم امــا 
آمریــکا به تعهدات خــود از جمله رفع تحریم ها 
و آزاد کــردن ثروت هــای مســدود شــده ملــت 

نکرد. عمل 
آمریــکا در قضیــه  انقــالب، بدعهــدی  رهبــر 
مقابــل  در  تحریم هــا  برداشــتن  یعنــی  برجــام 
را نمونــه  کاهــش فعالیــت صنعــت هســته ای 
دیگری از بطالن حل مشــکل با آمریکا از طریق 
مذاکره دانســتند و افزودند: مذاکره، مشــکل 
مــا با آمریکا را حــل نمی کند، بلــه باج دادن به 
آمریــکا مشــکل را حــل می کند که البتــه به یک 
بــار بــاج دادن هــم قانع نیســتند و هــر بار باج 

خواست. خواهند  جدیدی 
اول  افزودنــد:  زمینــه  ایــن  در  ایشــان 
می گویند غنی ســازی 20 درصد را تعطیل کنید، 
بعــد غنی ســازی 5 درصــد را، بعــد کل صنعــت 
را  اساســی  قانــون  تغییــر  بعــد  را،  هســته ای 
مطالبــه می کننــد، بعد محبوس شــدن پشــت 
مرزهــا و خالــی کــردن دســت ایــران و تعطیلی 

را. صنایع دفاعی 
حضرت آیــت اهلل خامنه ای با تأکیــد بر اینکه 
ممکن اســت یک نفر حتی جمهوری اسالمی را 
قبول نداشــته باشــد اما هیچ ایرانــی با غیرتی 
حاضر نیســت چنین باج هایــی را بدهد، گفتند: 

حــل  را  مشــکلی  آمریــکا  بــا  مذاکــره  بنابرایــن 
نمی کنــد و تنهــا در صــورت بــاج دادن در همه 
مســائل اساســی و عبــور از همه خطــوط قرمز 
اســت که آمریکا ماننــد دوره پهلوی دیگر کاری 
با کشــور ندارد. امــا آیا مردم برای این شــیوه، 

انقالب کردند و این همه شــهید دادند؟
ایشان در مقابل تجویز دیگر برخی مدعیان 
مبنــی بر »شــنیدن صــدای ملت« خاطرنشــان 
کردند: صدای رعدآســای ملت، امســال در 13 
آبان بلند شــد؛ آیا آن را شنیدید؟ شما بشنوید 
صــدای ملــت را. آن جمعیــت عظیــم و بیش از 
10 میلیونی در تشــییع شهید ســلیمانی صدای 
ملــت بود. امــروز تشــییع شــهدا در شــهرهای 
مختلــف و شــعارهای مــردم علیــه تروریســم و 
اغتشاشــگر صــدای ملــت اســت. شــما صدای 

نمی شنوید؟ را  ملت 
رهبــر انقــالب در بخــش پایانی سخنانشــان 
بــه بیان چنــد توصیه بــه بســیجیان پرداختند: 
»بســیجی بمانیــد و روحیــه و ایمــان بســیجی 
را در خــود حفــظ کنیــد«، »قدر خــود را بدانید 
البته خاصیت بســیجی تفاخر نکردن اســت اما 
قدر ایــن توفیق خدادای را بدانید«، »دشــمن 
و نقــاط ضعف و نقشــه های آن را بشناســید و 
در مقابــل دشــمنی کــه با بــزرگ و قــوی جلوه 
شــما  کــردن  غافلگیــر  دنبــال  بــه  خــود  دادن 
است، هوشیار باشــید«، و »رشد معنوی خود 

را مراقبــت و اندازه گیری کنید«.
ایشــان در توصیه پنجم به بسیجیان گفتند: 
امــروز مهمتریــن شــیوه بدخواهــان، جعــل و 
یــا  تلویزیونهایشــان  وســیله  بــه  دروغ پــردازی 
فضــای مجــازی اســت، در مقابل این شــگرد با 
عمــل بــه وظیفــه جهــاد تبییــن، »روشــن بینی 
ندهیــد  اجــازه  و  دهیــد«  افزایــش  را  خــود 
دشــمنی کــه بیــش از تســلط بــر ســرزمینها به 
دنبــال تســلط بــر مغزهــا اســت، به ایــن هدف 

یابد. دست 
رهبــر انقــالب در توصیــه ششــم بــا تأکید بر 
اینکــه »آمادگــی عملــی خــود را حفــظ کنیــد و 
همــگان  حــواس  گفتنــد:  نشــوید«،  غافلگیــر 
بخصوص مســئوالن کشــور بایــد در خصوص 
مســائل اطراف کشــور هم جمع باشــد چرا که 
برای ما هم منطقه غرب آسیا، هم قفقاز و هم 
مناطق شــرقی کشور مهم است و باید حواس 
مــا بــه همــه اینها باشــد که دشــمن چــه کاری 

انجام دهد؟ می خواهد 
بــه  اشــاره  بــا  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
اســتفاده مســتکبران از فرصــت جــام جهانــی 
و غفلــت ناشــی از تمرکــز همه چشــمها به آن 
بــرای انجــام کارهــای دیگــر )ماننــد دوره های 
قبلــی ایــن مســابقات(، مراقبــت و هوشــیاری 
دادنــد  قــرار  تأکیــد  مــورد  را  مقطــع  ایــن  در 
و افزودنــد: اکنــون کــه اســم جــام جهانــی را 
آوردیــم بگوییــم که دیــروز بچه هــای تیم ملی 
مــا چشــم ملت را روشــن کردند و ان شــاءاهلل 
چشم شان روشن باشــد که ملت را خوشحال 

کردند.
ایشــان در توصیــه هفتــم، بســیجیان را بــه 
مراقبت از نفوذ افراد ناباب و فاســد در بســیج 
ســفارش کردنــد و توصیــه آخــر خــود را به یک 
دســتور قرآنــی اختصــاص دانــد کــه »سســت 
نشــوید و غمگیــن نگردیــد، شــما برتریــد اگــر 

باشید«. داشته  ایمان 

یکا  آمر وایت شکسـت نقشه منطقـه ای  ر
ی حاج قاســــم پرچمـــدار با  تفکر بسیجـــــی و 


