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کتاب
در کتاب «راه نشان» منتشر شد

پاسخ رهبر انقالب
به نامه یک نوجوان لبنانی

پاس��خ رهبر انق�لاب به نامه
یک نوج��وان لبنان��ی برای
نخس��تینبار در کت��اب «راه
نشان» که درباره دوران بلوغ
و س��ن تکلی��ف و محوریت
بیانات رهبر معظم انقالب اس��ت ،منتشر شد.
به گزارش فارس ،کتاب «راه نشان» با موضوع
دوران بلوغ و س��ن تکلیف و با محوریت بیانات
رهبر معظم انقالب ،برای استفاده دانشآموزان
دورههای اول و دوم متوسطه و مربیان پرورشی،
توسط اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشآموزان
اس��تان تهران منتشر شد .در بخشی از مقدمه
این کتاب به قلم مسعود شاکر ،سرپرست واحد
اس��تان تهران این تش��کل دانشآموزی آمده
است« :دوران بلوغ یکی از مهمترین برهههای
حس��اس زندگی هر نوجوانی است .دورانی که
سرمنش��أ تحوالت روحی و جسمی فراوانی در
میان دختران و پسران است .این تحوالت اگر با
برنامهریزی صحیح همراه نبوده و در یک مسیر
الهی مدیریت نشود ،آیندهای پرمخاطره برای
نوجوان رقم خواهد زد» .در بخشی از این کتاب
تحت عنوان پاس��خ به نامه یک نوجوان لبنانی
میآید« :نام ه ت��و را دریافت کردم و از محبت
پاک و بیشائبهات متش��کرم .شما کودکان و
نوجوانان لبنانی در دل من جای دارید و از خدا
میخواهم شما را حفظ کند و شاد و سالم بدارد
و ب��رای آینده کش��ور و ملتتان ذخیره نماید.
عزیزان من اس�لام به جوان��ان مومن و عالم و
شجاع و سالم نیازمند است تا بتوانند در مقابل
دشمنان از آن دفاع کنند و دین خدا را که مایه
س��عادت انسانهاست به انسانها هدیه کنند.
سعی کنید خود را آنطور که اسالم میپسندد
بس��ازید و برای آینده اسالم و مسلمین مفید
باشید و خدا را از خود خشنود نمایید .به شما
دعا میکنم».
مستند

«نفوذی» به «سینما روایت» رسید

س��ینماروایت در شش��مین
برنامه از س��ری جدید خود،
فیلم مستند «نفوذی» را مورد
نقد و بررسی قرار میدهد .به
گزارش «وطنامروز» ،مستند
«نف��وذی» تازهترین س��اخته ج��واد موگویی
مستندس��از و تاریخپژوه کش��ورمان است که
روایتگر گوشهای از زندگی «مسعود کشمیری»
عامل ترور شهیدان رجایی و باهنر است و قرار
است در ششمین قسمت از سری جدید برنامه
«س��ینما روایت» برای نخستینبار به نمایش
درآید .مس��عود کش��میری از جمله نیروهای
سازمان منافقین بود که با نفوذ در دستگاههای
اجرایی کشور زمینهس��از بمبگذاری در دفتر
نخس��توزیری جمهوری اس�لامی ای��ران در
 ۸ش��هریور  ۱۳۶۰و شهادت شهیدان رجایی
و باهنر ش��د و مس��تند «نفوذی» به بازخوانی
بخشهایی از زندگی این فرد پرداخته اس��ت.
جلس��ه نمایش و نقد و بررسی این مستند در
برنامه سینما روایت روز یکشنبه  4شهریور ماه،
ساعت  18با حضور عباس سلیمینمین مدیر
دفتر مطالع��ات و تدوین تاریخ ای��ران و جواد
موگویی نویسنده و کارگردان اثر ،در مجموعه
فرهنگی -هنری اسوه واقع در خیابان انقالب،
نب��ش خیابان به��ار جنوبی برگزار میش��ود.
گفتنی است شرکت در این مراسم برای عموم
مخاطبان آزاد و رایگان است.

سینمایجهان

داستان «آسیاییهای خرپول»
ادامه پیدا میکند

ادام��ه فیل��م پرفروش��ی
ک��ه درب��اره آس��یاییهای
پولدار س��اخته شده است
با هم��کاری «ج��ان امچو»
ساخته میش��ود .به گزارش
مهر به نقل از ورایتی ،کمپان��ی برادران وارنر
قص��د دارد ادام��ه «آس��یاییهای خرپول» را
ب��ه کارگردان��ی ج��ان امچو بس��ازد .وی که
کارگردانی قس��مت نخس��ت را ه��م برعهده
داشت با همکاری تیم سازنده فیلم اصلی ادامه
آن را هم خواهد س��اخت .فیلمنامهنویس��ان
این کمدی رمانتیک پیتر چیارلی و آدل لیم
فیلمنامه فیلم جدید را هم مینویسند .هفته
پیش «آس��یاییهای خرپول» در بازار داخلی
آمریکا فیلم نخس��ت باکسآفیس ش��د و در
 5روز  ۳۵میلی��ون دالر ف��روش کرد .اهمیت
این فیلم در عین حال به دلیل این اس��ت که
نخستین فیلم هالیوودی است که پس از ۲۵
س��ال با حضور بازیگران غیرآمریکایی ساخته
ش��ده اس��ت .این فیلم ب��ا اقتب��اس از کتاب
پرف��روش کوین کوان به همین نام س��اخته
شد .کوان نویسنده سهگانهای است که «دختر
ثروتمن��د چینی» و «مش��کالت ثروتمندها»
 2کتاب دیگر آن است.

وطن امروز

تلویزیون

پروندهای برای اکبر عبدی ،بازیگر پیشکسوت سینما
و تلویزیون به بهانه پنجاهوهشتمین سالگرد تولد او

اعتراض به يك سانسور بينالمللي

کمدین چهار فصل

محسن شهمیرزادی« :عمو اکبر» سینما و تلویزیون
ایران ،اگرچه مانند بسیاری از پا به سن گذاشتههای
هنر ،متولد دهه  30است اما فعالیتهای هنری خود
را پس از انقالب و از س��ال  1360آغاز کرد .هنرجوی
مدرسه هنر و ادبیات صداوسیما کار خود را با مجموعه
تلویزیون��ی «مثلآباد» به کارگردانی مس��عود فروتن
ش��روع کرد و بعد از ب��ازی در  4مجموعه تلویزیونی
دیگ��ر ،در یکی از ماندگارترین آث��ار خود یعنی «باز
مدرس��م دیر ش��د» درخش��ید .در همان سال اکبر
عبدی پا به دنیای سینما گذاشت و با فیلم «جنجال
ن تجربه سینمایی خود
بزرگ» در سال  1363نخستی 
را در نق��ش کمدی به ثبت رس��اند ،البته این فیلم 6
س��ال بعد به نمایش گذاشته شد و در این فاصله او با
فیلمهایی چون «مردی که موش شد» احمد بخشی،
«اجارهنشینها» داریوش مهرجویی و «گراندسینما»
حس��ن هدایت روی پرده س��ینما آمد .در سالهای
پایانی دهه  60فعالیتهای اکبر عبدی در سینما به
اوج خود رسیده بود .س��ال  1368او با بازی در فیلم
«مادر» و دیالوگ مش��هورش در نقش غالمحسین؛
«م��ادر مرد از بس ک��ه جان ندارد »...م��ورد توجه و
تحسین بسیاری از مخاطبان قرار گرفت .اکبر عبدی
در س��الهای بعد تجربه موفق خ��ود را در نقشهای
متفاوت تک��رار و در آثاری چون «دزد عروس��کها»
محمدرضا هنرمند« ،ای ایران» ناصر تقوایی و «سفر
جادوی��ی» ابوالحس��ن داوودی ایفای نق��ش کرد .او
در همی��ن مدت ،فعالیته��ای تلویزیونی خود را نیز

متوقف نکرد و طی این  5سال در بیش از  7مجموعه
تلویزیونی ایفای نقش کرد که در کنار  10اثر سینمایی
خود ،تبدیل به یکی از پرکارترین بازیگران س��ینما و
تلویزیون ایران شده بود.

■■از امام علی تا دلشدگان

آغ��از دهه  70ب��رای اکبر عبدی بس��یار پررونق
بود .او در تلویزیون با س��ریال «ام��ام علی(ع)» داوود
میرباقری به خانههای مردم رفت و «ناصرالدین شاه،
آکتور سینما»« ،دلش��دگان»« ،مدرسه پیرمردها»،
«هنرپیش��ه»« ،روز فرش��ته» و «آدم برفی» نیز تنها
بخش��ی از آثار سینمایی برجس��ته او را در سالهای
آغازین دهه  70تش��کیل میدهد .در این میان ،اگر
چ��ه عبدی همچنان پرکار ادامه میداد و بیش از 18
اثر تلویزیونی و  24فیلم سینمایی در این دهه از او به
چشم میخورد اما نیمه دوم دهه  70برای او از رونق
گذش��ته برخوردار نبود .طولی نمیکشد که عبدی با
«نان ،عشق و موتور  »۱۰۰۰نخستینتجربه سینمایی
خود در دهه  80را به ثبت میرس��اند و در تلویزیون
نیز با ایفای نقش «زیر آسمان شهر»« ،معصومیت از
دس��ت رفته» و «جابربن حیان» بار دیگر مورد توجه
م��ردم قرار میگیرد .عبدی در ادامه با مجموعههای
نمایشی «در چش��م باد»« ،س��الهای مشروطه» و
«شوق پرواز» سکهاش رونق میگیرد و در کنار آن با
حضور در «اخراجیها» تبدیل به یکی از محبوبترین
کاراکترهای سینمایی در طول دهه  80میشود .دهه
 90برای او که پا به س��ن گذاش��ته و از بیماریهای

مختلفی رنج میبرد ،باز هم سالهای پراقبالی رقم زد
و حضور در «خوابم میآد»« ،معراجیها»« ،در مدت
معلوم» و «رسوایی» دیگر تجربههای موفق و متفاوت
او در این سالهای دهه  90بوده است.

■■مدادرنگی در میان سیاه و سفیدها

اکبر عبدی در همه  3دهه فعالیت خود مورد توجه
کارگردانهای سینما و تلویزیون بوده است .کاراکتری
که عالوه بر نم��ک و مالحت ذاتی در بیان و چهره و
تی��پ هنریاش ،همواره با چهره انعطافپذیر و گریم
درخور خود توانایی تبدیل به هر شخصیت کمدی و
حتی غیرکمدی را داش��ته و توانایی اجرای او در این
زمینه بارها به اثبات رس��یده است .صرف تجربه دهه
 90او نش��ان میدهد که وی هم در نقش پیرزن ،هم
میانس��ال کمخرد ،هم کودک و هم روحانی سالک و
عارف توانسته است بخوبی از عهده نقشهایش برآید
و باورپذیری و اقبال مخاطبان را به همراه داشته باشد؛
اتفاقی که در این س��الهای سینمای ایران کمتر به
چش��م میخورد .بازیگرانی که هم��واره در ژانرهای
مختلف سینمایی یک چهره و یک شخصیت از خود

ایفا میکنند و در آثار مختلف سینمایی تکرار میشوند.
کاراکترهای همواره عصبانی ،روانی و آنارشیستی چون
نوید محمدزاده ،حامد بهداد و ...که اگرچه مورد توجه
جش��نوارههای س��ینمایی قرار دارند اما کمتر پیش
میآید که توانایی ایفای نقشی متفاوت از خود را نشان
داده باش��ند .اتفاقی که در آثار کمدی نیز به ش��کل
دیگری در حال تکرار است و برای مثال رضا عطاران
در این سالها عموما ایفاگر شخصیت تیپیکال مردی
بیخیال و سرخوش است که در آثار مختلف سینمایی
تکرار میش��ود و به دلیل اقب��ال مخاطبان تبدیل به
کاالیی برای فروش گیش��ه ش��ده است ،در حالی که
تنوعی در نقشها و ویژگیهای شخصیتیاش به چشم
نمیخورد .حال آنکه تجربه نشان داده که همواره این
کاراکترهای منحصر به فرد و متفاوت هستند که در
ذهن مخاطبان ماندگار میشوند و لزوما فروش باالی
یک اثر دلیلی برای ماندگار شدن شخصیتهای آن در
ذهن مخاطبان نیست؛ نکتهای که توجه به آن شاید
بتواند روند افسارگس��یخته فعلی تولید کمدیهای
مبتذل در سینمای ایران را کنترل کند.

چرا تازهترین فعالیت هنری اکبر عبدی در تلویزیون شکست خورد؟

وقتی فقط اکبر عبدی داری!

احسان س�المی :وقتی نخستینبار خبر س��اخت یک ُجنگ شبانه با
محوریت اکبر عبدی در ش��بکه نسیم رس��انهای شد ،بسیاری گمان
میکردند شبکه نسیم میخواهد با اکبر عبدی و برنامه او جای خالی
«دورهم��ی» مهران مدیری را که از مدتی قب��ل از آن بحث اتمامش
مطرح ش��ده بود پر کند؛ اتفاقی که با پخش قسمت اول این مجموعه
پس از یک مس��یر طوالنی انتشار تیزرهای تلویزیونی و جابهجا شدن
زمان پخش آن ،به چشم بسیاری از مخاطبان نیز آمد .چارچوب کلی
برنامه «ش��بی با عبدی» یا همان «عبدیشو» به شکل کلی شباهت
بس��یاری با دورهمی مهران مدیری داشت و همین شباهت بسیار بود
که باعث ش��د محمدحس��ین لطیفی ،کارگردان هنری این برنامه در
چن��د گفتوگوی مختلف به رد کپیب��رداری این برنامه از دورهمی و
ذکر تفاوتهای آن بپردازد .اما آنچه باعث ش��د تا «ش��بی با عبدی»
نتوان��د آنگونه که انتظار میرفت جای خ��ود را در میان مخاطبان باز
کند ،کپیبرداری این برنامه از دورهمی نبود ،بلکه مشکل از اساس به
ایده اولیه این مجموعه و عدم خالقیت در آن بازمیگشت .ایده استفاده
از یک چهره سرش��ناس به عنوان مجری برنامه و سپردن صفر تا صد
اجرای بخشهای مختلف برنامه به او ،مدتهاست که تبدیل به ایدهای
نخنما شده در رسان ه ملی شده است؛ ایدهای که البته هنوز هم در میان
برنامهسازان رسانه ملی طرفداران زیادی دارد و تازهترین مصادیق آن را
هم میتوان در مس��ابقههای جدید تولید شده برای شبکه سوم سیما
دید ،مسابقههایی که گویا فقط قرار است به واسطه حضور ستارههایی
همچون محمدرضا گلزار و دانیال عبادی دیده شوند« .شبی با عبدی»
ن��ه در بخش اج��را که بر عهده اکبر عبدی بود موفق ظاهر ش��د و نه

بخشهای نمایش��ی آن چنگی به دل میزد .نکته اینجاست که اصوال
قرار نیست هر هنرمندی که در زمینه بازیگری موفق ظاهر شده لزوما
در حوزه اجرا نیز بتواند موفق ظاهر شود ،حتی اگر آن بازیگر اکبر عبدی
باشد .گذشته از آن نباید از این نکته نیز غافل شد که موفقیت نسبی
برنام ههایی همچون دورهمی در میان مخاطبان صرفا به دلیل طنازیها
و کنایههای نیشدار مهران مدیری به مسؤوالن و مسائل اجتماعی نبود،
بلکه تیم قوی نویسندگان این مجموعه در کنار بخش نمایش جذاب این
برنامه نیز در موفقیت آن سهم بسزایی داشتند ،هر چند همین ایده نیز
اگر قرار بود در طوالنیمدت به همین شکل ادامه پیدا کند ،به احتمال
زیاد جذابیت خود را برای مخاطبان از دست میداد.

توجه ویژه رهبر انقالب به کمدین مردم
اکبر عبدی در حالی که سالهای گذشته
را با بیماریهای مختلف سپری میکرد ،در
سال  1396توانست با موفقیت عمل پیوند
کلیه خود را از س��ر بگذراند .او پیش از این
در یک��ی از برنامههای تلویزیونی با گالیه از
بیتوجهی مدیران فرهنگی خاطرهای جالب
از توجه رهبر معظم انقالب به خود بیان کرد.
او در این باره اظهار داشت« :شاید باورکردنی
نباشد اما در این مدت کسی که اصال فکرش

را هم نمیکردیم وقتش را داش��ته باشد به
ما فک��ر کند ،جویای احوال ما ش��د؛ «آقا»
(مقام معظ��م رهبری) در این مدت  2بار از
طریق دوستانی که خدمتشان میرسند،
حال من را پرس��یده بود و به این دوس��تان
گفته بودند پیگیر احوال اکبر عبدی شوید
و اگ��ر کمک مالی یا دوا و درمان نیاز دارند،
رسیدگی کنید .واقعا این موضوع برای من
جالب بود زی��را اصال فکر نمیکردم بنده را

به یاد داشته باشند زیرا ایشان در راس یک
کشور قرار دارند و بسیار سرشان شلوغ است.
من تاکن��ون مالقاتی با رهبر معظم انقالب
نداش��تهام اما ایش��ان حتی درب��اره بعضی
کارهای من مانند «آدم برفی»« ،اخراجیها»
و«رسوایی» دستخط نوشتند .ایشان درباره
بازی بنده در رسوایی فرمودند ،در  35سال
گذش��ته کس��ی به این خوب��ی نقش یک
روحانی را بازی نکرده بود».

ماندگارترین نقشهای اکبر عبدی
آقای قندی /اجارهنشینها

غالمرضا /مادر

«آقای قندی» مس��تاجر
مفل��وک و درمان��ده
آپارتم��ان پ��ر از مش��کل
«اجارهنش��ینها» ،یکی از
ماندگاترین نقشهای اکبر
عبدی در سینماس��ت؛ نقشی که هنوز هم بسیاری
از مخاطبان او را با س��کانس جالب منفجر ش��دن
تلفن در دس��تانش بهخاطر میآورند؛ صحنهای که
به گفته ایرج راد یک��ی از بازیگران این فیلم ،بدون
بدلکار و توسط خود اکبری عبدی بازی شد .عبدی
با هنرنمای��ی خود در «اجارهنش��ینها»ی داریوش
مهرجویی ،کاراکت��ر بدیعی خلق کرد که تبدیل به
یکی از نقاط مثبت این اثر شد؛ اثری که هنوز در زمره
شاخصترین آثار سینمای پس از انقالب جای دارد.

«مادر ُم��رد ،از بس که
جان ن��دارد» این دیالوگی
اس��ت ک��ه ش��خصیت
«غالمرض��ا» ب��ا ب��ازی
اکب��ر عب��دی در یکی از
اثرگذارترین سکانسهای فیلم سینمایی «مادر»
ساخته مرحوم علی حاتمی به زبان آورد؛ دیالوگی
ک��ه بعدها تبدیل به جمل��های طالیی در حافظه
بس��یاری از مخاطبان شد .وی در آن سال با بازی
در این فیلم س��یمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش
دوم م��رد را از آن خ��ود کرد .کاراکتر غالمرضا که
فرزند معلول یک خانواده پرجمعیت بود ،در میان
نقشآفرینی ستارگانی چون محمدعلی کشاورز و
جمشید هاشمپور بخوبی به چشم مخاطبان آمد.

عباس خاکپور /آدمبرفی

بایرام /اخراجیها

کاراکتر«عباسخاکپور»
در فیل��م س��ینمایی
«آدمبرفی» س��اخته داوود
میرباقری را بای��د یکی از
شاهنقشهای اکبر عبدی
دانست؛ روایتی از یک جوان عاصی شده از شرایط
موج��ود که به عش��ق مهاجرت ب��ه آمریکا مدتی
ساکن ترکیه شده است .گذشته از پیچیدگیها و
چندوجهی بودن شخصیت «عباس خاکپور» ،آنچه
ایفای آن را برای عبدی سختتر میکرد ،نخستین
تجربه زنپوشی «عبدی» با این فیلم بود؛ تجربهای
ک��ه عبدی  2دهه بعد با تکرار آن در فیلم «خوابم
میآد» ،توانس��ت برای دومینبار س��یمرغ نقش
مکمل مرد جشنواره فجر را از آن خود کند.

حض��ور اکب��ر عبدی
در نق��ش «بای��رام» و
ش��یرینزبانیهای او ب��ه
لهج��ه آذری در فیل��م
سینمایی «اخراجیها»،
نخستینساختهسینماییمسعوددهنمکی،یکی
از عوامل فروش باال و موفقیت این کمدی جنگی
در گیشه بود .درواقع باید گفت بازی عبدی در
این فیلم و  2دنباله آن در س��الهای پس از آن،
از جمله مهمترین اتفاقات کارنامه هنری او طی
سالهای گذشته است .با وجود برخی نقدهای
فنی به این سهگانه سینمایی اما استقبال فراتر
از انتظار مردم از این مجموعه در نوع خود قابل
توجه بود.
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گنجو /دزد عروسکها

یکی از مواردی که اکبر
عبدی را تبدیل به یکی از
چهرهه��ای منحصربهفرد
سینمای ایران کرده است،
تیپسازی و شمایلپذیری
او در آثار مختلف است؛ آثاری که برخی از آنها حاال
تبدیل به خاطره جمع��ی بخش مهمی از جامعه
ایرانی ش��ده اس��ت .عبدی در «دزد عروسکها»
ساخته محمدرضا هنرمند با بازی در نقش «گنجو»
تصویری بهیاد ماندنی از خود به یادگار گذاشت .او
در این فیلم در شمایل پسر یک عجوزه بدطینت
ظاهر شده که با دزدیدن عروسکها میخواهد مانع
ش��ادی و خوشحالی یک خانواده شود اما بچهها با
همکاری عروسکها در مقابل آنها میایستند.
حاجیوسف /رسوایی

«حاجیوسف» فیلمهای
رس��وایی ه��م از جمل��ه
نقشهای ماندگار کارنامه
کاری اکب��ر عبدی و البته
از معدود روحانیون ماندگار
سینمای ایران است .عابدی زاهد و اخالقمدار که
مورد اعتماد مردم است ولی وقوع اتفاقاتی ،گروهی
از مردم را نسبت به او بدبین میکند .حضور اکبر
عبدی در قامت روحانی و نقش اول هر  2قسمت
این فیلم را میت��وان بزرگترین نقطه مثبت این
 2فیلم دانس��ت؛ فیلمهایی که اگرچه نتوانستند
موفقیت «اخراجیها» و «معراجیها» را تکرار کنند
ولی با این همه استقبال از آنها در گیشه سینماها
نسبتا قابل قبول بود.

دکتر رضا کمالی /سفر جادویی

اکبر عبدی از معدود
بازیگران س��ینمای ایران
است که بهواسطه صورت
گریمپذی��ر و اس��تعداد
ذاتی او در برخورداری از
چهرهای کودکانه و باورپذیر برای مخاطب ،چند
بار در نقش کودکان نیز ظاهر شده است .دکتر
رضا کمالی در فیلم «س��فر جادویی» س��اخته
ابوالحسن داوودی یکی از همین کاراکترهاست
که عبدی نقش کودکی تا بزرگس��الی آن را ایفا
کرده اس��ت .داستان این فیلم درباره دکتر رضا
کمالی است که میخواهد با سختگیری و تنبیه
فرزندش «سینا» ،از او دانشآموزی ممتاز بسازد
ولی درگیر اتفاقاتی عجیب میشود.
محسن /باز مدرسم دیر شد

اکبر عب��دی در کنار
حضور موفق در س��ینما،
در تلویزی��ون نیز کارنامه
پروپیمانی دارد و چهبسا
برخی نقشآفرینیهای او
در آثار تلویزیونی بیشتر از آثار سینماییاش در
ذهن مخاطبان باقیمانده است« .باز مدرسم دیر
ش��د» یکی از همین آثار بود که در سال 1363
و به کارگردانی حس��ین افصحی تولید شد .این
سریال که برای گروه سنی کودکان و نوجوانان
تولید شده ،داستان پسر بازیگوشی به نام محسن
(با بازی اکبر عبدی) را به تصویر میکش��د که
همیش��ه مدرس��هاش دیر میش��ود و همیشه
بهانهای برای دیر رسیدن دارد.

معاونت برونمرزي س��ازمان صداوس��يما
در بياني��هاي ،ب��ه مس��دود ش��دن حس��اب
برخ��ي ش��بكههاي بينالمللي اي��ن معاونت
در ش��بكههاي اجتماعي اعتراض ك��رد و آن
را نش��انه اثرگ��ذاري اين ش��بكهها در فضاي
رس��انهاي جهاني دانست .به گزارش فارس ،در
بخشی از این بیانیه آمده است« :مسدودسازی
رس��انههای مس��تقل یک افتضاح سیاس��ی و
رسانهای اس��ت که در عصر ارتباطات و آزادی
رسانهها رخ میدهد .رسانههای مستقلی چون
پرستیوی ،هیسپانتیوی ،العالم ،سحر ،الکوثر
و  ...جز انتش��ار واقعیتهایی که دولت آمریکا
و متحدان��ش عالق��های به انتش��ار آن ندارند،
جرم دیگری مرتکب نش��دهاند که مس��تحق
مسدودسازی و بسته شدن باشند .جرم شبکه
هیس��پانتیوی که با بیش از نیممیلیون نفر
دنبالکننده در یوتیوب هویتی کامال آش��کار
و اعالم شده دارد ،نه گمراهسازی ،بلکه افشای
جنای��ات رژیم صهیونیس��تی و اربابان آن و به
تصویر کشیدن جنایاتی است که علیه بشریت
در فلس��طین و یمن و مناطق دیگر جهان رخ
میدهد .جرم ش��بکهای شناختهش��ده مانند
«العالم» که س��الها اس��ت در مس��یر افشای
توطئههای دشمنان ملتهای منطقه از سوریه
گرفته تا عراق و بحرین و لبنان و فلس��طین و
 ...پیش��تازی میکند ،نه اطالعات نادرست که
عریان س��اختن جنایات رژیم صهیونیستی در
غزه و کودککشی رژیم سعودی در یمن است.
جرم ش��بکه پرستیوی مقابله با گمراهسازی
افکار عمومی غرب و خنثیس��ازی نقشههای
سیاس��ی و تبلیغاتی آمری��کا و متحدانش در
اسالمهراس��ی و ایرانهراسی دروغین است نه
آنچه در بیانیه فیسبوک تحت عنوان اقدامات
گمراه کننده ،ادعا شده است .اقدامات چند روز
اخیر صاحبان سازمانهای شبکههای اجتماعی
جهانی چون فیس��بوک و یوتیوب و توئیتر و...
در خفه کردن صدای رس��انههای مستقل این
واقعیت را آشکار میسازد که گویی شعارهای
زیب��ای آزادی بیان و جریان آزاد اطالعات تنها
زینتالمجالس سلطهگران جهان است که در
س��ایه آن گروههای تروریست و آدمکشهای
حرفهای چ��ون داعش و رژیمهای کودککش
در منطق��ه با آس��ودگی خاطر ب��ه فعالیت در
شبکههای اجتماعی و فضای مجازی و حقیقی
ب��ا اس��تفاده از تمامی ظرفیتهای رس��انهای
مشغولند و در مقابل رسانههای مستقل افشاگر
حامی حقوق مظلومان و ستمدیدگان محکوم
به خاموشی و سکوت هستند.

انتصاب رئیس جدید بسیج
صداوسیما

ب��ا حکم رئیس رس��انه ملی،
«محمدمه��دی رحمت��ی»
رئی��س بس��یج س��ازمان
صداوس��یما ش��د .به گزارش
«وطن امروز» ،علیعسکری،
رئیس س��ازمان صداوس��یما با صدور حکمی
«محمدمه��دی رحمتی» را به س��مت رئیس
بس��یج س��ازمان صداوس��یما منص��وب کرد.
محمدمه��دی رحمت��ی متول��د س��ال ،59
دانشآموخته کارشناسیارشد مدیریت رسانه
از دانش��گاه صداوسیما و دانش��جوی دکترای
ارتباطات دانش��گاه عالمه طباطبایی است .وی
ک��ه از س��ال  95تاکنون مس��ؤولیت ادارهکل
برنامهریزی و امورمالی معاونت توسعه و فناوری
رس��انه را بر عهده داش��تهاس��ت ،س��وابقی از
جمله دبیر اجرایی سیزدهمین و چهاردهمین
اجالس بینالمللی فناوری رس��انه ،قائممقام و
معاون برنامهریزی و توس��عه ش��هری سازمان
خدمات اجتماعی شهرداری تهران ،دبیر شورای
اجتماعی ش��هرداری تهران و مس��ؤول بسیج
دانشجویی دانشگاه صداوسیما را در کارنامه دارد.
تئاتر

تمدید مهلت ثبتنام
در  ۲بخش جشنواره تئاتر فجر

مهلت ثبتنام بخش صحنهای
و دیگ��ر گونهه��ای نمایش��ی
سیوهفتمین جش��نواره تئاتر
فجر ت��ا  2روز تمدید ش��د .به
گزارش روابط عمومی جشنواره،
ثبتن��ام در  ۲بخش مرحل��ه اول تئاتر صحنهای؛
آث��اری که در فاصله زمان��ی اول مهرماه  ۱۳۹۶تا
پای��ان تیرم��اه  ۱۳۹۷روی صحنه رفته باش��ند و
همچنین دیگر گونههای نمایش��ی ،تا سهش��نبه
 ۶ش��هریورماه در جشنواره تئاتر فجر تمدید شد.
گفتنی است س��یوهفتمین جشنواره بینالمللی
تئاتر فجر به دبیری نادر برهانی مرند از  ۲۲بهمن
لغایت  ۴اسفند  ۱۳۹۷برگزار خواهد شد.

