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«تنگه ابوقریب»
دو میلیاردی شد

...
تلویزیون

درگفت و گو با ابراهیم حقیقی طراح پوستر پیشکسوت درباره پوسترهای سینمایی مطرح شد

پوسترفیلم،شناسنامهاثراست

بازداشت گزارشگر صداوسیما
در اندونزی
یکی از گزارشــگران صداوســیما که برای پوشش خبری
و تصویــری هجدهمیــن دوره بازیهــای آســیایی راهی
اندونزی شده است ،از سوی پلیس بازداشت شد.
بــه گزارش مهــر ،تصاویــری کــه از شــبکههای مختلــف
تلویزیون در مورد بازیهای آســیایی پخش میشود ،هر
بیننــدهای را به فکر فرو میبرد که چــرا کیفیت ارتباطها
نســبت به گذشــته متفاوت شده اســت و گزارشــگران به
بدترین شکل ممکن با ورزشــکاران و اهالی ورزش گفت
وگــو میکننــد .ضمن این کــه اســتودیویی هم کــه برای
این ارتباطها در نظر گرفته شــده  ،بســیار کوچک اســت
و به سادهترین شکل ممکن آماده شــده و سه شبکه از آن
استفاده میکنند.
ماجرا از این قرار اســت که ســازمان صداوســیما با وجود
تالشــی که انجــام داده نتوانســته اســت حق پخــش این
بازیهــا را از شــبکه بیــن اســپورت خریــداری کنــد و به
ناچار بــرای این کــه بتواند تصاویــر این رویــداد بزرگ را
پخش کند ،از روش های غیرحرفــهای و البته غیرقانونی
مختلف استفاده کرده اســت .این البته تنها مشکل صدا
وسیما نیست چرا که به واســطه نخریدن این حق پخش،
گزارشــگران اعزامــی نیــز آی دی کارت ویژه مســابقات
را ندارنــد و ناچارنــد بــرای ورود بــه ســالن مســابقات از
روشهایی استفاده کنند که نه حرفهای است و نه در شأن
گزارشگران و خبرنگارانی است که به این مسابقات اعزام
شدهاند .آن ها به دلیل این محدودیت ناچارند تصاویر را
به صورت پنهانی و قاچاقی تهیه و ارسال کنند.
بعد از چنــد بار تذکر مســئوالن برگزاری به گزارشــگران
ایرانی ،باالخره روز جمعه یکی از گزارشــگران باســابقه
صداوسیما به همین دالیل از سوی پلیس بازداشت شد.
ماجرای دســتگیری خبرنــگار ایرانی به اتفاقات ســه روز
پیــش برمیگردد کــه وی در ســالن رقابتهــای کبدی،
توســط والنتیرها تذکر گرفته بود و حتی تهدید به معرفی
به اداره مهاجرت شده بود ،اما ادامه اقدام غیرقانونی وی
در نهایت به دستگیریاش منجر شد.
ایــن خبرنگار کــه بــه نمایندگــی از صداوســیما در محل
برگــزاری بازیهــای آســیایی حاضر شــده اســت ،چند
روز پیــش بــا آ یدی کارتــی غیــر از آ یدی کارت ویــژه
خبرنگاران ،امــا به اســم خبرنگار ،وارد بخش رســانهای
ســالن مســابقات کبدی شــده بود .این موضــوع از نگاه
مســئوالن برگزارکننده پنهان نماند و واکنش شــدید آن
ها را به همراه داشــت .برگزارکنندگان بازیها وقتی به
این اقــدام غیرقانونی خبرنــگار ایرانی پــی بردند ،وی را
از ســالن بیــرون و حتی تهدیــد کردند کــه او را دیپورت و
به اداره مهاجرت اندونزی معرفــی میکنند ،با این حال
اقدامات این خبرنگار ادامه پیدا کرد.
وی صبح روز جمعه نیز در سالن مســابقات کبدی حاضر
شــد اما اینبار نتوانست از دســت پلیسهای اندونزی به
دلیل اقدام غیرقانونیاش در امان بماند .پلیس اندونزی
این گزارشــگر ایرانی را بازداشــت کرده تا وی را به دلیل
اقدام غیرقانونیاش مورد بازجویی قرار دهد.

محمد سلوکی با «جمعههای رنگی» میآید

مائده کاشیان -پوستر بسیاری از فیلمهای ســینمای هالیوود ،آن قدر زیبا ،رازآلود یا جذاب هستند که سرنخهایی از داســتان فیلم را به شما میدهند یا یک نگاه به
آنها کافی است تا کنجکاو شــوید ببینید پشت این تصویر چه قصهای نهفته اســت؛ اما متاسفانه اوضاع پوستر فیلمهای ســینمایی در ایران متفاوت است و با این که
طراحان گرافیک زیادی داریم که هنرنماییهایشان ماندگار است اما سالهاست وقتی به بیشتر پوســتر فیلمهای سینمای ایران نگاه میکنیم ،جز تصویر بازیگران
فیلم ،هیچ زیبایــی بصری خاص دیگــری در آن نمیبینیــم .ابراهیم حقیقــی ،عکاس و طــراح گرافیک ،تا به
حال در زمینه طراحی جلد کتاب و مجله ،طراحی صحنه و ســاخت تیتراژ فیلم و ســریالهای مختلف و البته
طراحی پوستر فیلمهای سینمایی هنرنمایی کرده است .پوســتر فیلمهایی مانند «گراند سینما»« ،روسری
آبی»« ،هامون»« ،خانه دوســت کجاســت»« ،روز واقعه»« ،من ترانه  15ســال دارم» از جمله آثار اوست .درباره
وضعیت پوســتر فیلمها در ســینمای ایــران ،گفت و
گویی با ایــن هنرمند پیش کســوت داشــتیم که در
ادامه میخوانید.

اولیــن کارکــرد پوســتر بــه طــور کلــی اطالعرســانی
اســت و باید در هجــوم شــلوغیهای بصری شــهر ،این
اطالعرسانی را به مخاطب داشته باشــد .برای این که
این اتفاق درســت بیفتد ،باید دارای شــکل و شــمایلی
باشد که مخاطب به آن نگاه کند ،جذب شود و اگر حس
میکند بــه او مربــوط اســت ،اطالعــات را بخواند .این
کارکرد کلی پوستر است و فرقی نمیکند تئاتر ،سینما،
نمایشگاه ،کنسرت یا هرچیز دیگری باشد.
و در این اطالع رسانی اولویت با چیست؟

طراح موظف اســت که پوســترش را برای آن سفارشی
که داده شــده طراحی کند ،مثال اگر پوستر برای تبلیغ
یک نوشابه است که میخواهد در تابستان فروش برود،
قطعا باید القای خنککنندگی و خوشمزگی آن نوشابه
را داشته باشــد .اگر پوستر یک شــوفاژ یا بخاری است،
باید حس گرما را داشــته باشــد که مخاطب جذب شود
و به سمت آن بخاری برود ،شاید آن را بخرد .اگر پوستر
قرار است برای یک کنسرت باشد ،باید اطالعاتی بدهد
که مخاطب یک گروه ،نوازنده یا خواننده خاص ،جذبش
شود و به آن کنسرت برود .اگر این پوستر قرار است برای
یک فیلم یا تئاتر زده شــود ،باید اطالعاتــی که از درون
آن ســفارش پوســتر برمیخیزد خوب یا جذاب نمایش
بدهد .بین پوستر تئاتر ،سینما ،بخاری یا یک نوشابه ،ما
با مخاطبان متفاوتی ســروکار داریم ،پس طراح موظف
اســت مخاطب پوســتر را در نظر بگیرد .مخاطب تئاتر،
هم به دلیل تعداد هم بــه دلیل رفتــار فرهنگی یا حوزه
فرهنگــیاش بــا مخاطب یک فیلــم ســینمایی متفاوت
اســت .یک فیلم ســینمایی هــم حتــی وقتی به شــبکه
نمایش خانگی میآید ،مخاطبانش تفاوت میکند.
ما یک زنجیر داریم ،یک سر زنجیر ،حلقه سفارش است
که از اثر برمیخیزد ،حلقه وسط طراح گرافیک است و
حلقه آن یکی ســر زنجیــر مخاطب اســت .هریک از این
سه حلقه اصلی زنجیر نباشد ،نمیتواند اتفاق گرافیک
بیفتد ،یعنی اگر ســفارش را برداریم و مخاطب و طراح
باقی باشــند ،اســم آن اثر میتواند نقاشــی باشــد ،اگر
مخاطب را برداریم معلوم نیســت که اثر برای کجاســت
و در گالری هم میتواند نمایش داده شــود ،در صورتی
که یک اثــر گرافیک به چاپ و در حقیقت رســانه مرتبط
است .دو حلقه دیگر هم می توان به این زنجیر افزود که
همیشه هم حضور دارند ،یک حلقه سفارشدهنده بین
سفارش و طراح ،که در مورد سینما این سفارشدهنده
یک زمانی کارگــردان بود و بعد تغییر کــرد ،تهیهکننده
شــد و اکنون بیشتر پخشکننده اســت .یک حلقه دیگر
هم بین طراح گرافیک و مخاطب هســت که آن رســانه
اســت .گرافیســت برای این اثــر گرافیکی کــه طراحی
کرده چه مدیومی قائل است ،میخواهد بیلبورد شود،
چاپ شــود ،در بقالیها زده شــود ،سردر ســینما نصب
شود ،بروشور یا آگهی روزنامه و مجله باشد؟ پس رسانه
هم مهم است.
طراح گرافیک باید بــه همه حلقههای دو طرف خودش
اشــراف داشــته باشــد .به طور خــاص در مورد پوســتر
سینما ،پوستر یکی از کارهایی است که گرافیست برای

معرفی و تبلیــغ یک محصــول انجام میدهــد و مدیای
خاص خودش یعنی چاپ و نصب روی دیوار را دارد .دو
حلقه سفارش و مخاطب در آثار مختلف تغییر میکنند،
مثــا وقتی فیلمــی جنایی ،پلیســی ،کمــدی یا کودک
باشد ،بنا براین سفارش ،مخاطب هم متفاوت میشود.
چرا پوستر فیلمها در ســینمای ایران صرفا
بازیگران فیلم را معرفی میکننــد و جذابیت دیگری
ندارند؟

حلقه بین سفارش و طراح ،یعنی سفارشدهنده از یک
زمانــی تغییر کــرد .در دهــه  60وقتی بنیاد ســینمایی
فارابی تاســیس شــد ،بســیاری از ســفارشها ســامان
گرفت و در حقیقت ســفارشدهنده بنیاد فارابی شــده
بود و یک سیاستی را دنبال میکرد و یک سلیقه ای هم
وجود داشــت؛ آن دوران دورانی اســت که پوســترهای
ســینمایی ایــران رشــد کردنــد .قدیمتــر از آن ،وقتــی
که مــوج نوی ســینمای ایــران بــا فیلمهــای کیمیایی،
مهرجویی ،بیضایی و تقوایی راه افتاد ،باز نوع سفارش
و ســفارشدهنده تفاوت کــرده بود و نــوع مخاطب هم
داشــت دگرگــون میشــد .در دوره اوجــی کــه بنیــاد
فارابی داشــت ،ســفارش بــه کارگردانها منتقل شــد
و ایــن دگرگونی اتفاق افتــاد .اگرچه ســفارشدهنده،
تهیهکننده یا اســتودیو بود ،ولی من با کارگردان مولف
طــرف بــودم ،او اطالعــات را بــه مــن مــی داد و من آن
سفارش را انجام میدادم .بعد از مدتی سفارشدهنده
تبدیل به تهیهکننده شد که همچنان اوضاع خوب بود،
همان طور که این شــیوه هالیوود و بالیوود هم اســت و
تهیهکننده پوستر را سفارش میدهد و کارگردان از یک
جایی به بعد دیگر در توزیع فیلم حضور ندارد.
سفارشدهنده چه کسی بود؟

از یک زمانــی بــه طورکلــی پخشکننده کار ســفارش
را دســت گرفت که آغاز دوران نازل شــدن پوسترهای
ســینمای ایران اســت .به ایــن علت کــه فقط به بــازار و
فروش فکر میکند و البتــه این فکر بازار و فروش از آغاز
تولید فیلم شــروع شــده ،برای همین میبینید بیشــتر
فیلمهای ما به ســمت کمدیهای کلیشهای و پرفروش
رفتهانــد .وقتی ایــن فیلمهــا از طریــق پخش هــم قرار
اســت پول بیشــتری دربیاورند ،معلوم است که چه نوع
خواســتهای در پی میآورد و چه ســلیقهای میتواند بر
آن حاکم شــود .وقتــی هم خود ســفارش نازل اســت و
هم ســفارشدهنده بــه این نــازل بودن دامــن میزند،
پوســترهای ما در ســینما دچار این نقیصه میشــود که
شــاهد هســتیم .از طرفی موضوع قابل نقد و تأمل این
است که پوستر تمام تولیدات سینماییمان را وقتی در
شبکه نمایش خانگی توزیع میشود ،در سوپرمارکتها
و بقالیهــا میبینیــم ،در صورتــی که پوســتر فرهنگی
است ،قرار است که فرهنگی باشد.
عالوه بر فیلمهای کمدی سطح پایین ،چرا
در مورد پوســتر بقیه فیلمهای ســینمایی هم اتفاق
ویژهای نمیافتد؟

چــون کارگــردان مولف کنــار زده شــده اســت ،حق

...

چهره ها و خبر ها

ســارا بهرامی که دو فیلم «هزارپا» و «دارکوب» را روی پرده
سینماوسریال«ساختایران»2رادرشبکه
نمایشخانگیدارد،بافیلمکوتاه«پاگرد»،
در بخــش «افقهــای نــو» جشــنواره ونیز
حضور خواهد داشت.
مهرداد صدیقیان بازی در فیلم «طال» به کارگردانی پرویز
شهبازی را به پایان رساند .این بازیگر قرار
اســت برای بازی در ســریال «رقص روی
شیشــه» که برای شــبکه نمایش خانگی
تولید میشود هم جلوی دوربین برود.
حمید فرخنژاد قرار اســت در فیلم کمــدی «دبیت» ایفای
نقش کنــد .او همچنیــن در فیلــم «دختر
شیطان» به کارگردانی قربان محمدپور
هم بازی کرده اســت که نیمــه دوم آبان
ماه در سینماها اکران خواهد شد.

ماهور الوند هم به جمــع بازیگران ســریال «نهنگ آبی» به
کارگردانی فریدون جیرانی اضافه شد .او در
ایــن ســریال بــا لیــا حاتمــی ،آزاده
صمــدی ،ویشــکا آســایش ،ســاعد
ســهیلی ،حســین یــاری و حمیدرضا
آذرنگ همبازی شده است.

مهم ترین کارکرد پوستر فیلم چیست؟ مثال
مخاطب در یک نــگاه متوجه ژانر فیلم یــا حتی کلیت
ماجرای فیلم شود یا بازیگران را معرفی کند؟

چه کسی پوستر فیلم را سفارش میدهد؟

محمد ســلوکی از پخــش برنامــهای بــه تهیهکنندگی و با
اجرای خود خبر داد.
محمــد ســلوکی در گفــت وگــو بــا باشــگاه خبرنــگاران
جوان ،دربــاره برنامــه جدیــد خــود «جمعههــای رنگی»
گفت« :همه کارهای آیتم سازی و محتوایی برنامه انجام
شده است .تالش میکنیم با پیداکردن اسپانسر مناسب،
در این شــرایط اقتصادی بتوانیــم تزریق مالــی خوبی به
برنامه داشته باشــیم ».وی درباره تاریخ شروع برنامه نیز
اظهار کرد« :تاریخ شــروع برنامه را نمی توانم پیشبینی
کنم و همه چیــز منوط بــه بحث مالــی برنامه اســت ،اگر
بتوانیم این مســئله را برطرف کنیم ،ظرف یک ماه برنامه
را به روی آنتن شــبکه دو ســیما خواهیم برد ».وی درباره
جزئیات برنامه هم گفت« :تهیهکنندگی و اجرای برنامه
بر عهده خودم اســت و کارگردانــی برنامه را نیز افشــین
لیاقت انجام خواهد داد».
گفتنی اســت؛ «جمعــه هــای رنگــی» برنامهای اســت با
رویکــرد اجتماعــی – فرهنگی و با یک فضای شــاد که در
دو بخش بــه روی آنتــن خواهد رفــت .یک قســمت از آن
صبحهای جمعه و بخــش دوم آن که در فضــای بیرونی و
میدانی و در ادامه بخش اول اســت ،جمعه شبها پخش
میشــود .در خالل ایــن دو بخش نیز یک مســابقه بزرگ
طراحی شده است که از صبح شــروع میشود و تا شب به
نتیجه خواهد رسید.

میزان -فیلم سینمایی «تنگه ابوقریب» به کارگردانی بهرام توکلی ،با افزایش استقبال مردمی از روز چهارشنبه 31مرداد تا روز جمعه 2شهریور 150،سئانس
فوقالعادهداشتوجمعهشببهفروشدومیلیاردتومانیرسید.گفتنیاست«تنگهابوقریب»،برندهششسیمرغوبهترینفیلمجشنوارهسیوششمفیلمفجراست
کهباروایتیازروزهایپایانیدفاعمقدسدرمنطقهعملیاتیتنگهابوقریب،ازچهارشنبه ۱۷مردادرویپردهسینماهایکشورنمایشدادهشدهاست.

دخالت ندارد و حتی تهیهکننده هم دخالت چندانی
نمیکند یا او هم تن داده است به این موضوع که حتما
باید بفروشــد ،زیــاد هم بفروشــد .پخشکننــده برای
هرچه پرفروشتر بودن ،یک فرمول خاصی در ذهنش
است که من اعتقادی به آن ندارم .آن فرمول این است
که باید ســتاره محور باشــد ،همچنان که خــود تولید
ستاره محور شده و خب وقتی تولید ستاره محور است،
پخشکننده هم میخواهد آن ســتارهای که این همه
برایش هزینه شــده اســت ،تصویرش بزرگ و با رنگ و
لعاب روی پوستر بیاید .میبینید که این زنجیره به هم
پیوســته ،دارند با هم کار میکنند و نازل بودن در کل
زنجیره اتفاق میافتد.
تفاوتــی بیــن فیلمهــای هنری ،شــخصی و
تجاری در طراحی پوستر هست؟

معموال آن ها که هنری هســتند یا ادعای هنری بودن
دارند یــا دلشــان میخواهد کــه هنری باشــند ،قطعا
میروند ســراغ طراحی که فرهیختهتــر کار میکند،
مثل فیلمهایی که در هنر و تجربه نمایش داده میشود
و آن جا پوســترها ســالم اســت چون نمیخواهند آن
چنان فروش باالیــی کند و خود اثــر و مخاطبی که آن
اثر را میبیند ،برایشان مهم است ،اگرچه آن مخاطب
اندک اســت .اما بــرای آن دو دســته دیگر ،ایــن نازل
بودن خود اثر و تبلیغاتش را شاهد هستیم.
خــود شــما هنــگام طراحی پوســتر بــه چه
چیزهایی توجه میکنید؟

به خود اثر؛ من سعی میکنم به سفارشدهنده کاری
نداشته باشم که چه میگوید یا چه فشاری میخواهد
بیــاورد .واقعا اگــر بخواهد فشــار بیــاورد و ســلیقه یا
نگــرش خاصی یا ســلیقه شــخصیاش را تحمیل کند
قطعا انجام نمیدهم ،عذرخواهی میکنم .چون من
موظف هستم که شناســنامهای برای اثر بسازم ،حاال
اگر سفارشدهنده متفاوت بشــود نباید کار من تغییر
کند ،چــون اثر و شناســنامهای کــه میخواهــد باقی
بماند مهم است.

طور کلی دست طراح بیاید.

چــرا در ایــران بــه طراحــی پوســتر فیلــم
توجهی نمیشود؟طراح خوب کم داریم؟

نه طراح کم نیســت ،پوستر فیلم در ســینمای ایران به
سمت فروش بسیار رفته اســت و از آن طرف مانند هر
کاالی دیگــری ،تولیدکننده دوســت دارد کــه هزینه
کمتری کند ،پس ســراغ طراحانی مــیرود که نه تنها
حرفــش را گــوش کننــد ،بلکــه دســتمزد پایینــی هم
بگیرند .چقدر هزینــه کنیم و چقدر بفروشــیم ،هرچه
کمتر هزینه کنیم ،هرچه بیشــتر بفروشــیم .به نظر آن
ها دســتمزد ما باالســت! اما در مورد آن ســتارهها که
همهمان آگاه هســتیم این طور نیست ،یعنی دستمزد
آن ها ،حتی اگر بسیار باال باشد باید پرداخت شود.

در ایران جایــزهای وجــود دارد که مختص
پوستر فیلم یا بهترین طراح پوستر باشد؟

فقط جشــنواره فیلم فجر است .ســیزده سال پیش ،با
انجمن طراحــان گرافیک ،بینال پوســتر تهران را راه
اندازی کردیم و من هم دبیرش بودم ،اما همان ســال
اولیــن و آخرینبار بود و بعد از دولــت نهم ،بودجه این
بینال قطع شد.
خارج از ایران چطور؟

نه به طور خاص برای پوستر فیلم ،اما به طور کلی برای
پوســتر ،جوایزی وجود دارد .در کشــورهای متفاوتی
که سابقه پوســتر دارند مثل بعضی کشورهای اروپای
شرقی ،لهســتان ،روســیه ،مکزیک ،ژاپن ،بینالهای
خاص پوستر وجود دارد که فیلم هم شاملش میشود.

پوریــا پورســرخ کــه ایــن روزها مشــغول بــازی در ســریال
تلویزیونی «از یادها رفته» است ،به زودی
با ســریال «ریکاوری» به شبکه نمایش
خانگی میآید .او چند مــاه اخیر فیلم
«به وقت خماری» را روی پرده سینما
داشت.
بهنوش بختیاری که با فیلم کمدی «دم سرخها» روی پرده
ســینماها حضور دارد ،به تازگــی با فصل
ســوم مجموعــه «محلــه گل و بلبــل» به
تلویزیون آمده است .او در فیلم «ما همه
باهم هستیم» هم بازی کرده است.

شــهاب حســینی به زودی در آمریــکا ،برای بــازی در فیلم
«شــب» ،جلوی دوربین خواهد رفت .عالوه بــر او ،قرار بود
شیال خداداد هم در نقش اصلی زن این
فیلــم بــازی کنــد ،امــا بــه دلیــل
تحریمهای اقتصــادی ،وضعیت بد
معیشتی مردم و مشکالت شخصی،
از بازی در این فیلم انصراف داد.

هادی حجازیفر از فردا با سریال «ممنوعه» به کارگردانی
امیــر پورکیــان به شــبکه نمایــش خانگی
میآید .او هــم اکنون فیلم «کاتیوشــا» را
روی پــرده ســینماها دارد و در فیلــم
«آســتیگمات» هــم ایفــای نقــش
کرده است.

در مــورد اثر اول بــه ژانر فیلــم و قصه توجه
میکنید؟

بــه تازگی ایــن طور شــده که معمــوال طــراح گرافیک
زمانی وارد کار میشــود که فیلم در حال تدوین است
یا به انتها رســیده اســت .در قدیم حتی من چون قرار
بود تیتراژ هــم بســازم ،زمانی کــه فیلم بــرداری آغاز
میشد در بسیاری از فیلمهای کارگردانهای مولف
حضور پیدا میکــردم ،این حضور باید بــا دیدن اتفاق
بیفتد .در تئاتر هم همین طور است ،وقتی نمایش نامه
توسط طراح خوانده میشود ،بهتر است که تمرینها
و اجرای نزدیک به اجرای نهایی را هم ببیند تا فضا به

...

صدا و سیما

مسدود شدن حساب کاربری شبکههای بینالمللی صداوسیما
حســاب برخی از شــبکههای بینالمللی صداوســیما در
شــبکههای اجتماعی چون فیسبوک ،توییتر ،یوتیوب و
گوگل پالس مسدود شد.
به گزارش ایسنا ،معاونت برون مرزی صداوسیما با انتشار
بیانیهای به این اقدام اعتراض کرد و آن را نشانه اثرگذاری
این شــبکهها در فضای رســانهای جهانی دانســت .علت
مسدود شدن حساب شبکههای بینالمللی صداوسیما،
گمراهســازی این حســابها از طریــق انتشــار اطالعات
نادرست درباره منشــأ بارگذاری و انتشــار مطالب اعالم
شده است .در بخشهایی از متن این بیانیه آمده است:
«معاونت برون مرزی صدا و ســیما ضمن تقبیح و محکوم
کردن این اقــدام آن را مصداق بارز سانســور و جلوگیری
از انتشــار حقایــق و دیدگاههــای مختلف در شــبکههای
اجتماعی جهانی میداند .مســدود ســازی رســانههای
مستقل چه در نتیجه تصمیمی اداری توسط اداره شبکه
های اجتماعی یادشــده ،یــا متاثــر از فشــارهای بیرونی
صاحبان ثروت و قدرت سیاسی و امنیتی در ایاالت متحده
آمریکا یا متحــدان آن ،در هر حال یک افتضاح سیاســی و
رســانهای اســت که در عصر ارتباطات و آزادی رســانهها
یدهد.
رخ م 

رســانه های مســتقلی چون پرس تــی وی ،هیســپان تی
وی ،العالم ،سحر ،الکوثر و  ...جز انتشار واقعیتهایی که
دولت آمریکا و متحدانش عالقهای به انتشــار آن ندارند،
جرم دیگری مرتکب نشدهاند که مستحق مسدودسازی و
بسته شدن باشند .جرم شبکه هیسپان تی وی که با بیش
از نیم میلیــون نفر دنبالکننده در یوتیــوب هویتی کامال
آشــکار و اعالم شــده دارد ،نه گمراه ســازی ،بلکه افشای
جنایات رژیم صهیونیستی و اربابان آن و به تصویر کشیدن
جنایاتی است که علیه بشریت در فلسطین و یمن و مناطق
دیگر جهان می شود».
«معاونت برون مرزی ســازمان صدا و ســیمای جمهوری
اسالمی بار دیگر با محکومیت مسدود سازی رسانههای
ایرانی مستقل در شبکههای اجتماعی و اینترنت و تکذیب
قاطع ادعای ادارهکنندگان آن تاکید میکند این رسانهها
با ســربلندی و افتخار همواره به شــعار دفاع از مظلومان و
افشای جنایات نظام سلطه و ایادی آن در منطقه و جهان و
انعکاس صدای بیصدایان در جهان وفادار خواهند ماند
و حق اقدامات حقوقی و پیگیری بینالمللی قانونی علیه
اقدامکنندگان به ایجاد محدودیت برای رسانههای برون
مرزی جمهوری اسالمی را محفوظ میدانند .این فشارها

و محدود سازیها بیتردید نشان از تاثیرگذاری قابل توجه
رســانههای مســتقل بر افکار عمومی علی رغم هیاهوی
گوش خراش تبلیغات و جریانهای رسانهای سلطهگران
مســتکبر و هراس آنان از روشن شدن واقعیتها و افشای
حقایق دارد و این مسیری است که رسانههای برون مرزی
جمهوری اسالمی ایران با قدرت و اعتماد به نفس همچون
گذشته در آن گام برخواهند داشت».
CMYK

