
گزارش

 محسن چاوشی 
بانی آزادی 851 زندانی

مدیرعامل ســتاد مردمی رســیدگی به امور دیه و 
کمک به زندانیان نیازمند گفت: در ۲ ســال اخیر 
تعداد ۸۵۱ زندانی غیربزهکار تحت حمایت ســتاد 
دیه کشــور با رقم اهدایی هفــت میلیارد و ۴۵۰ 
میلیون تومانی عالقمندان و دنبال کنندگان صفحه 
اجتماعی محســن چاوشــی از بند حبس رهایی 

یافته اند.
مدیرعامل ســتاد مردمی رســیدگی به امور دیه و 
کمک به زندانیان نیازمند گفت: در ۲ ســال اخیر 
تعداد ۸۵۱ زندانی غیربزهکار تحت حمایت ســتاد 
دیه کشور با رقم اهدایی هفت میلیارد و ۴۵۰ میلیون 
تومانی عالقمندان و دنبال کنندگان صفحه اجتماعی 
 محســن چاوشــی از بند حبس رهایــی یافته اند.

علی شمس با تقدیر از حمایت های مادی و معنوی 
هنرمنــدان متعهــد و مردمی در راســتای آزادی 
زندانیان جرایــم غیرعمد افزود: با کمک مخاطبان 
صفحه اینســتاگرام آقای چاوشــی در سال جاری 
در ۱۹ مرحلــه و با معرفــی مددجویان نیازمندی 
از ۱۸ اســتان، زمینــه آزادی ۲۸۱ بدهــکار مالی 
یــا محکوم به پرداخت دیات حــوادث کارگاهی و 
ســوانح رانندگی از بند فراهم شده است که سهم 
دوســتداران و حامیــان این هنرمنــد در آزادی 
محکومــان جرایم غیرعمد رقمی معادل ۲ میلیارد 
و ۵۰ میلیون تومان بود. وی با اشــاره به همکاری 
اخیر چاوشی در حوزه آزادی دردمندان گرفتار بند 
اظهار داشــت: هشــت مرداد و در زادروز تولد این 
هنرمند فرهیخته به مانند سال های قبل، وی هدیه 
ســالروز میالد خود را در قالــب طرحی در جهت 
آزادی ۴۳ زندانی خرمشهری مطرح کرد که با این 
فراخوان اعالم شده هواداران وی در مدت کوتاهی 
بــا واریز مبلغی معــادل ۲۰۰ میلیــون تومان به 
حساب ســتاد مردمی دیه استان خوزستان، زمینه 
آزادی همه محبوسان معرفی شده  را فراهم کردند 
تا به این مناســبت، بســیاری از مردان عائله مند و 
سرپرســتان خانواده در زادگاه محســن چاوشــی 
از بنــد رهایی یافته و در قالــب یک هدیه تولد به 
 این ســتاد مردمی به آغوش گرم جامعه بازگردند.

مدیرعامل ستاد دیه کشور با تقدیر از تالش خیران 
در راســتای کاهــش حداکثری زندانیــان جرایم 
غیرعمد افزود: وی بــا جمعیت ۴.۵ میلیون دنبال 
کننده در اینســتاگرام و چند صدهزار دنبال کننده 
در توئیتر، نه برای کسب نام و نان بیشتر، که برای 
رفع مشــکالت هموطنانش تالش کرده و افزون بر 
رهایــی دادن جوانان بســیاری را از پای چوبه دار 
و تامین دارو و اســباب درمان بسیاری از بیماران 
خاص، در وادی استخالص زندانیان غیربزهکار هم 

اقدامات ماندگاری را رقم زده است.

زنگ خطری جدی برای تعزیه
یک هنرمند قدیمی با انتقاد فراوان از حذف واحد 
آموزشــی تعزیه در دانشــگاه ها گفــت: در زمینه 
تعزیه به صــورت جدی اعالم خطــر می کنم زیرا 
آخرین نســل تعزیه خوانان را از دست می دهیم، 
 بــدون اینکه تجربیات آنان به نســل بعدی منتقل 

شده باشد.
مهــدی دریایــی در گفتگــو بــا ایســنا از بــی 
توجهــی نهادهای مرتبــط با تعزیه ابراز تاســف 
کــرد و بابــت برخــی از بدعت هایــی کــه در 
 اجــرای این هنــر اتفــاق می افتد، هشــدار داد.
او بــا انتقــاد از عملکرد وزارت علــوم بابت حذف 
دو واحد آموزشــی تعزیه در دانشــگاه های هنری 
گفــت: پرســش جدی مــن از وزارت علــوم این 
اســت که چرا این دو واحد را حذف کردید؟! چرا 
به فرهنگ بومی و ملی کشــور این گونه آســیب 
می زنید؟ هزار واحد درســی برای تئاتر شــرق و 
غــرب تعریف کرده ایــد اما همــان واحد آموزش 
تعزیه را حذف کرده اید. من در دانشــگاه تدریس 
 نمی کنم ولی بابت این وضعیت، دلم می ســوزد.

او با ابراز تاســف از اعمال برخی بدعتها در اجرای 
تعزیــه ادامــه داد: بابــت این همه نــوآوری های 
غیر اصولی احســاس خطر می کنــم. ما امروز بچه 
خــوان نداریم و دختر بچه ها در تعزیه بچه خوانی 
می کننــد. بعضی گروه ها با گریــه دختر بچه های 
تعزیه خوان، می خواهند از مردم گریه بگیرند. اما به 
چه قیمتی از مردم گریه می گیرند؟ به قیمت دروغ 
و حقه بازی؟ از طرف دیگر در تعزیه از موســیقی 
غربی استفاده می کنند. اینها همه جای تاسف دارد 
چون اگر تعزیه در شــکل درست خود اجرا شود، 
نیازی به این حقه بازی ها نیســت. او با ابراز تاسف 
از اینکه نهادی بــرای آموزش تعزیه نداریم، افزود: 
در حال حاضر تعزیه اجرا نمی شــود بلکه شــبیه 
تعزیه اجرا می شــود، چون گــروه هایی به اجرای 
برنامه می پردازند که بدرســتی آموزش ندیده اند 
 و آموزه های نسل قبلی به آنان منتقل نشده است.

این هنرمند قدیمی با تاکیــد بر نقاط قوت تعزیه 
در قیاس با تئاتر خاطرنشــان کــرد: کدام هنری 
اســت که این چنین با تماشاگر خود ارتباط برقرار 
کند. شــما باید کلی تالش کنیــد تا مخاطب یک 
بازیگــر را در نقش معاویه یا مالک اشــتر بپذیرد 
اما در تعزیه بدون هیچ کوششــی، تماشــاگر همه 
شــبیه ها را بــاور می کنــد و حاال حیف نیســت 
که به این هنر که هنر بومی کشــورمان اســت و 
 چنین قدرتی دارد، این گونــه بی اعتنایی کنیم؟

او با انتقاد از جای خالی آموزش تعزیه در دانشگاه ها 
ادامه داد: نه تنها. دانشکده هنرهای سنتی تاسیس 
نشد بلکه همان دو واحد آموزش تعزیه را هم حذف 
کردند. در حالیکه باید پژوهشــکده ای تخصصی در 
این زمینه داشته باشــیم که به صورت اصولی، به 

دانشجویان آموزش بدهد.

اخبــــار

همسر شهید عبداهلل اسکندری از آرزوی شهید می گوید: 
همســرم آه کشــید و گفت ای کاش مثل امام حسین)ع( 
شهید شویم و مثل امام حسین)ع( سر از بدنمان جدا شود.
به گزارش تســنیم، پانزدهمین روز از فروردین ماه ســال 
۱۳۳7 پا به این دنیای خاکی گذاشــته و ســال ۵۸ بود که 
با عقیده ای راســخ و محکم لباس خدمت ســبز سپاه را بر 
تن کرده و پاســدار انقالب و مهین اســالمی شده بود. اول 
خردادماه ســال ۱۳6۰ با دخترخاله خود »اعظم ساالری« 
ازدواج کــرد. جنگ تحمیلی بــود و او نیز مانند جوان های 
ایثارگر و مدافع وطن ۸۴ ماه در جبهه های حق علیه باطل 
به دفاع از ســرزمین و مردم ایران اســالمی پرداخت و در 
عملیات های مختلفی شرکت کرده بود. با توجه به توانمندی 
و مسئولیت پذیری اش، مسئولیت های بسیاری در این دوران 
بر عهده اش بود، از فرماندهی گردان و دســته های مختلف 
گرفته تا معاونت تیپ 6۴ امام هادی)ع( و مثل یک سرباز از 
وطن خود دفاع و ترکش های بســیاری بر بدنش جا خوش 

کرده و مفتخر به جانبازی ۲۵ درصدی شده بود.
به همراه خانواده اش ۴ ســال در اهــواز زندگی می کرد 
و دو ســال بعــد از تصویب قطعنامه به شــهر خود یعنی 
شــیراز برگشــت. پس از دوران دفاع مقدس مســئولیت 
های مختلفی در تهران و ســبزوار داشت؛ مدت یک سال 
جانشین تیپ ۴7 سلمان و سه سال فرمانده تیپ ۴۲ قدر 
اراک بود و ســپس به شــیراز بازگشت و ۴ سال و چندماه 
رئیس بنیاد شــهید امور ایثارگران استان فارس شد. عالوه 
بر آن مســئولیت های مختلفی طی مدت های مختلف در 
اســتان و خارج از اســتان بر عهده داشت. سردار »عبداهلل 
اسکندری« اواخر ســال ۱۳۹۲ پس از سال ها خدمت به 
میهن اســالمی بازنشسته شد، اما او همچنان به فکر دفاع 
از اســالم و حریم اهل بیت)ع( بود. ســال ۹۲ و ۹۳ هنوز 
در بیــن مردم، خبری از مدافع حرم و دفاع از حریم عقیله 
بنی هاشــم)ع( نبود، چه بسا پاسداران و غیورمردان ایران 
اسالمی همیشــه بیدار و آگاه بودند و به خوبی از وقایع و 
اتفاقات کشــور ســوریه و عراق که به دست دشمن قسم 
خورده اسالم یعنی داعش رخ می داد، مطلع بودند. سردار 
اســکندری نیز به خوبی این وقایع را دنبال می کرد و تاب 
نشستن نداشــت و حدود ۲ ماه و نیم پس از بازنشستگی، 

راهی دیار شام و دفاع از حریم عقیله بنی هاشم)ع( شد. 

تمام و کمال همسرم را قبول داشتم
»اعظم ساالری« همسر سردار شهید مدافع حرم »عبداهلل 
اســکندری« در خصوص همسرش می گوید که ۳۲ سال با 
همســرم زندگی کردیم و همواره او و تصمیماتش را قبول 
داشــتم و پا به پایش هر شــهری که بــرای ماموریت می 
رفت همراه بودم، چراکه به خوبی و تمام و کمال ایشــان 
را قبول داشــتم و هیچ گاه با تصمیمات  ایشان مخالفتی 
نداشــتم. به شهرهای مختلف که برای ماموریت می رفت، 
همراهشــان برای زندگی می رفتم و مخالفتی نداشــتم و 
هیچگاه مانع فعالیت ها و تصمیمات همســرم نبود. حتی 
خیلی خوشــحال بودم که می توانم در کنار ایشان باشم، با 
اینکه طی ســال های خدمتشــان خانه به دوش بودیم اما 
هیچ وقت ابراز نارضایتی نمی کردم و رضایت قلبی داشتم. 
دوســت داشتم همیشه یار و یاور همسرم باشم و هیچ گاه 
مانع فعالیت هایشــان که مقــدس هم بود نبودم و در یک 
کالم من دربســت ایشان را قبول داشــتم. همسر سردار 
شهید اسکندری که از ازدواج با ایشان دو دختر و یک پسر 
دارند، سوریه رفتن همسرش را اینچنین تعریف می کند و 
می گوید قبل از اینکه به سوریه برود از اتفاقات آنجا کامال 
آگاه بود و درباره مســائل و اتفاقاتی که در این کشور می 
افتد برای مــن و بچه ها تعریف می کرد و با آگاهی کامل 
تصمیم به رفتــن گرفت. روزی که تصمیم نهایی را گرفته 
بــود من و بچه ها را دور هــم جمع کرد و به دلیل روحیه 
بچه ها گفت می خواهم برای سفر کاری به لبنان بروم، اما 
من را از هیچ تصمیم خود بی خبر نمی گذاشــت و به من 
گفت می خواهد به سوریه برود. از آنجا که می دانستم هر 
تصمیمی که ایشــان می گیرد رضای خداوند و قرب الهی 

در آن وجود دارد، هیچ مخالفتی نکردم. 
ســاالری در ادامه تعریف می کند همسرم قبل از رفتن به 
ســوریه همه کارهایش را انجام داده بود و از آن جایی که 
در زمان دفاع مقدس اکثر اوقات در جبهه ها بود، آمادگی 

کامل برای این ســفر داشت. چندسالی که در بنیاد شهید 
خدمت می کرد به شــدت متحول شده بود و انس و الفتی 
خاص با خانواده شهدا داشت و رزق معنوی خانواده شهدا 
نصیب همســرم شــد، چون خانواده های شــهدا همیشه 
دعاگوی ایشــان بودند. همسرم مراســم اعتکاف را خیلی 
دوست داشــت و حدود ۹ سال، هر ســال در این مراسم 
شــرکت کرده بود. قبل از رفتن مرتب می گفت ای کاش 
بتوانم در مراســم اعتکاف امسال هم شــرکت کنم و بعد 
راهی سفر شوم. ۲۰ روز قبل از رفتنش من ساک ایشان را 
آماده کرده بودم اما خداوند توفیق داد و مراسم اعتکاف آن 
سال را شرکت کرد و یک روز بعد از آن راهی سوریه شد.

کاش مثل امام حسین)ع( شهید شویم
همســر این شهید مدافع حرم می گوید همسرم یک هفته 
بعد از رفتن به ســوریه در شــهر »مورک« سوریه توسط 
داعشی ها به شــهادت رسید. بعد از شهادت همسرم یکی 
از همکارانــش به منزلمان آمد و خاطــره ای را نقل کرد. 
همکار همسرم تعریف می کرد به آقای اسکندری گفتم می 
خواهم بروم کربال ای کاش شــما هم می آمدید که ایشان 
سرشان را پایین انداخت و آه کشید و گفت ای کاش مثل 
امام حســین)ع( شهید شویم و مثل امام حسین)ع( سر از 
بدنمان جدا شود. به ایشان گفتم اگر شما شهید شوید همه 
شما را می شناسند اما اگر من شهید شوم کسی من را نمی 
شناســد پس باید کارت شناســایی همراه داشتم باشم. به  
نظرم همان موقع حضرت زینب)س( دعای ایشان را قبول 

کرده بود و همانطور که خواستند شهید شدند.
ساالری در ادامه تعریف می کند همسرش دو هفته قبل از 
رفتن به ســوریه در جمع همکارانش روایت گری عملیات 
های دوران دفاع مقدس داشــته و حدود دو ساعتی برای 
آنها روایت گری کرده است. ساالری می گوید که همسرش 
در پایان،صحبت های خود را به اتفاقات ســوریه وصل می 
کند و با چشــمانی اشک بار گفته بود واهلل قسم اگر ببینم 
روزی اسالم در خطر باشد حتی اگر در دورترین نقطه دنیا 
هم باشــد بنده خود را به آنجا می رسانم و بازنمی گردم و 

انقدر می جنگم تا شهادت را در آغوش بگیرم.

 سر از بدنش جدا کردند
 و آن را امتیاز بزرگی برای خود می دانستند

همسر شهید اسکندری نحوه شهادت همسرش را اینچنین 
بازگو می کند که ایشــان فرماندهی یک منطقه عملیاتی 

را به عهده داشــته اند که به محاصره می افتند و در کنار 
نیروهای ســوری تــا آخرین لحظه مقاومت کــرده بودند 
که ســرانجام به شــهادت می رسند. ایشــان روی تپه ای 
به شــهادت رســیده بودند که به گفته همرزمانش امکان 
دسترســی و برگرداندن ایشــان غیرممکن بوده و نیروها 
مجبور به عقب نشــینی شــده بودند. داعشی ها هنگامی 
که به باالی پیکر ایشــان رسیده بودند یک دفترچه با خط 
فارســی از جیبشان پیدا کرده و ســر را از پیکر جدا کرده 
بودنــد و فردای آن روز فیلم و عکس های آن را در فضای 
مجازی پخش کرده بودند و این را امتیاز بزرگی برای خود 

می دانستند.

آرامشم همه را متعجب کرده بود
اعظم ساالری از روزی می گوید که خبر شهادت همسرش 
را به او داده بودند و تعریف می کند بعد از شهادت همسرم 
از طرف سپاه به منزلمان آمدند و خبر را دادند. من همانجا 
به یاد فیلم مختارنامه و صحنه شــهادت وهب و کاری که 
مادر وهب با ســر فرزندش کرد، افتادم و فقط از خداوند و 
حضرت زینب)س( طلب صبر کردم. خداوند یک آرامشــی 
به بنده دادند که قابل وصف نیســت و توانســتم خودم و 
بچه ها را آرام کنم و این آرامش همه را متعجب کرده بود. 
تا قبل از این همسرم هر ماموریتی می رفت به شدت نگران 
می شدم و انقدر تماس می گرفتم که ایشان می گفت حاج 

خانم چرا انقدر نگران هستی؟

تبادل پیکر همسرم را مساوی با کمک به 
تروریست ها می دانستیم

همسر شهید اسکندری خاطره  ای را نقل می کند و می گوید 
دو هفته بعد از شــهادت همسرم یکی از همکارانش با بنده 
تماس گرفت و گفت تعدادی از مسئوالن کشور برای سفری 
کاری قصد دارند به ترکیه بروند و قرار است در کنار آن به 
مسئله تبادل پیکر همسر شما با اسرای داعشی نیز بپردازند. 
وقتی بچه ها از این ماجرا باخبر شدند، بین خودشان صحبت 
کردند و گفتند به همکار پدر بگویید ما حاضر نیستیم حتی 
یــک ریال از پول بیت المال بــرای انتقال پیکر پدرمان به 
این گروه خبیث و تروریستی داده شود، پدر برای به درک 
واصل شــدن آنها رفته بود و هرگونه کمک مالی و جانی به 

آنها شریک شدن در جنایت آنها است.
ساالری در ادامه می گوید به لطف خداوند همان سال ۹۳ 
موفق به دیدار با حضرت آقا شدم و بعد از صحبت با ایشان 

در انتها، خدمت ایشــان جمله بچه ها در خصوص بازگشت 
پیکر پدرشان را عرض کردم و گفتم اگر خدا بخواهد پیکر 
برمــی گردد و اگر مصلحت باشــد برای همیشــه مهمان 
حضــرت زینب)س( می انند. اما کســی که ســفرکرده ای 
دارد همیشــه به نوعی چشم انتظاری دارد، ولی ما همیشه 
می گفتیــم اگــر  خدا بخواهد و این امــر را به خدا محول 
کرده بودیم که اگر شــهید دوست داشته باشد برمی گردد، 
ما هم راضی به رضای خدا بوده و هســتیم و هیچ گاه ابراز 
نارضایتی از بازنگشتن پیکرشان نکردیم و معتقد بودیم اگر 

دوست داشته باشند خدا پیکرشان را برمی گرداند.

هدیه  امام حسین)ع(
همسر شهید مدافع وطن ســردار »عبداهلل اسکندری« از 
لحظه ای  می گوید که خبر پیدا شــدن پیکر همسرشان را 
بــه  او دادند و گفت که این خبر را خیلی غیرمنتظره به ما 
دادند و تا قبل از آن بی خبر بودیم. وقتی خبر را شــنیدم 
گفتم این هدیه امام حســین)ع( در ماه محرم به ما است 
و شــهید از بندگان خاص خدا بوده و دوستشان داشته که 

این موقع پیدا شده اند. 
ســاالری معتقد است پیدا شــدن پیکر همسرشان در این 
ایام عزای سرور و ساالر شــهیدان، می تواند الگویی برای 
جوان ها باشــد و به آنها انسان زندگی کردن و آزادمردی 
امام حســین)ع( را گوش زد می کند و شهید اسکندری و 

شهدای دیگر می توانند الگوی جوان ها باشند. 
همســر شــهید اســکندری در پایان از خداوند ثابت قدم 
ماندن در راه شــهدا را طلب کرد و خواســت همانطور که 
شهدا سربلند زندگی کردند و سربلند از این دنیا رفتند، او 
نیز سربلند باشد و بتواند از عهده مسئولیتی که بر دوشش 
گذاشته شــده است، به خوبی بربیاید و امیدوار به شفاعت 

شهید عزیزش بود.
به گزارش تســنیم، ســردار شــهید مدافع حرم»عبداهلل 
اســکندری« در اول خردادمــاه ســال ۱۳۹۳ در دفاع از 
حریم عقیله بنی هاشــم)ع( به دســت نیروهای داعش به 
شهادت رســید و سر وی توســط یکی از فرماندهان این 
گروه تروریســتی از بدن جدا شــد و پیکرش در سرزمین 
شــام به امانت مانده بود. پیکر این شــهید واالمقام پس از 
ســال ها و توسط گروه های تفحص پیدا و توسط آزمایش 
DNA شناسایی شد و روز پنج شنبه به سومین حرم اهل 
بیت)ع( منتقل خواهد شــد و در روز عاشــورا در شیراز به 

خاک سپرده می شود.

فرهنگ و هنرwww.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatrooz|    سه شنبه|11 مرداد 1401|شماره 5923|

روایت همسر سردار بی سر مدافع حرم از هدیه امام حسین)ع(

چندی پیش ویدیویی در فضای مجازی منتشر شد که نشان از مجادله دو زن در 
اتوبوس بی آرتی داشت و حواشی متعددی را ایجاد کرد. اما اکنون ویدیو دیگری 
از صحبت های زنی که در آن ماجرا به او تذکر حجاب داده شد، در راستای تایید 

اشتباه خود در تلویزیون منتشر شد.
به گزارش ایسنا، در این همین زمینه صحبتی داشتیم با محمد لسانی، پژوهشگر 
رســانه ای که او در بررســی این امر، یعنی آنچه پخش اعترافات تلویزیونی گفته 
می شود، از نظر رسانه ای به ایسنا توضیح داد: ابتدا باید به کارکردهای رسانه ای 
ایــن محتوا بپردازیم که از دید تولیدکننده چه مزایایی برای آن متصور بوده که 
به سمت آن رفته است. اصوال ارزش گذاری، هنجارسازی و نهایتا نمادسازی برای 
تولیدکننده مهم بوده که سعی کرده از ابزار رسانه بهره ببرد و در کشاکش جنگ 
روایت ها، روایت مخالفی از پیام اولیه که همان فیلم درون بی آر تی اســت ارائه 
دهد. این پژوهشگر رسانه ای ادامه داد: تولیدکننده فیلم با هزینه فایده کردن این 
کارکردها نهایتا به جمع بندی رسیده که باید این پیام تولید شود و با سوژه های 
اصلی به صورت رو در رو مواجه شــود. آمر به معــروف و تذکرگیرنده را در یک 
گفت وگو کنار هم تصویر می کند تا نشــان دهد جامعه از هم جدا نیســت؛ هر 
چند اختالف نظر داشــته باشند. اما نفر ســومی که از آن دو فیلم گرفته و برای 
یک عامل خارج از کشور ارسال کرده را از آنها جدا کرده و در قالب یک اعتراف 
تلویزیونی تک شــات به تصویر می کشد تا بار حقوقی و قضایی ارتباط گرفتن با 

پروژه بگیر دولت آمریکا و دالل رسانه ای را متذکر شود. 
تولیدکننــده عمال کارکرد اول را همان روایت داســتان می بینــد؛ یعنی فیلم 
اولیه دارای زوایای پنهان یا تفســیر نادرســتی بوده که در تبادل محتوای شبکه 
اجتماعــی از واقعیت فاصله گرفته و دگرگونه روایت شــده اســت؛ پس باید در 
تصحیح ذهنیت مخاطبان ورود کرد. دســتگیره اصلی روایت مجعول و نادرست 
همان گازگرفتن است که در فضای شبکه به داستان اضافه شده بود. کارکرد دوم 

به موضوع کنترل احساسات و ترمیم شــکاف اجتماعی برمی گرد. باید از فضای 
احساســی به فضای تعقل وارد شــد و از انگ زنی و برچسب زنی فاصله گرفت. 
شــاهد بودیم که با برچسب هایی مثل دراکوال! سعی در تحقیر آمر به معروف بر 
پایه دروغ گاز گرفتن داشتند که از اساس وجود خارجی نداشت. دو سوژه اصلی، 
وقتی از فضای تشدید هیجانی به فضای تعقل آمدند و از بیرون به رفتار خودشان 

نگاه کردند هر دو بخشی از رفتار خود را که اشتباه بود پذیرفتند. 
لســانی ادامه داد: کارکرد سوم، کنترل جریان اجتماعی است که در مقابل قانون 
حجاب و عفاف مشغول کنشگری رسانه ای و قبح شکنی است. تأکید کنم که ما 
به عنوان آنالیزور و تحلیلگر فضای رسانه ای، مهمترین کارکردهای متصور برای 
تولیدکننده را این ســه کارکرد می دانیم اما ســوال اصلی این است که آیا واقعا 
این ها اتفاق می افتد و منجر به نتیجه می شود یا به ضدکارکرد تبدیل می شود؟
لســانی پاسخ می دهد: در حوزه کارکرد اول و دوم به نظر می رسد واقعا تا حدی 
این اتفاق افتاده اســت؛ یعنی کسانی که ویدیو را دیدند، روایت وارونه در فضای 
شــبکه اجتماعی را تشخیص داده و از سوی دیگر هر دو نفر هم به رفتار خود با 
دیده نقد نگاه کردند. اما در خصوص موفقیت کارکرد ســوم یعنی کنترل جریان 
اجتماعی واقعا باید با تردید نگریســت. ما چند دسته مخاطب داریم و باید بسته 
به مخاطب اثر را بســنجیم؛ یک دسته مخاطبانی هســتند که روایت تلویزیون 
را می پذیرنــد و با آن ارتباط می گیرند که امروز به اذعان حتی مراکز پژوهشــی 
خارجی، تعداد باالیی است؛ به نحوی که هنوز صدا و سیما رسانه مسلط است، اما 
این رسانه چون دهه 7۰ نیست که رضایت باالی ۹۰ درصد مخاطبان را پوشش 

دهد، قطعا ریزش داشــته است. از سوی دیگر افرادی که این روایت تولیدشده را 
با تردید نگاه می کنند یا روایت مخالف را خوانش می کنند، کســانی هستند که 
رســانه مسلط شان، فضای مجازی است و زیست شــان در فضای مجازی پررنگ 

است؛ پس با این عینک به پیرامون نگاه می کنند.
او ادامه می دهد: اینها وارد موضوع خوانش مخالف می شوند که یک گونه مقاومت 
در برابر پذیرش روایت ارائه شــده است و روایت را راحت نمی پذیرند؛ گرچه که 
این تولید رســانه ای رو به جلو بوده؛ چون اعتراف همیشــه یا رو به دوربین بوده 
یا در حضور یک مجری بوده ولی در این تولید اخیر، گفت وگو اســت و در قالب 
مرســوم اعتراف نیست. این دو خانم نشسته اند و با هم صحبت می کنند ولی آن 
کسی که خوانش مخالف و زیست مجازی دارد، احساس می کند گفت و گو رفت 

و برگشتی نیست، سرد است و یک قدرت پنهان در آن نمایان است.
محمد لسانی ادامه داد: یکی از روش هایی که می شد استفاده کرد، روایت شخص 
سوم بود و ممکن بود داستان را یک راوی بیان کند تا از آن فضای سرد و خشک 
خارج شــود. به نظرم کنار هم نشســتن و صحبت منطقی راجــع به یک اتفاق 
دردناک، هدفش پاسخگو کردن فرد در قبال رفتارش است که اگر جایی با قانون 
و حتی اخالق در تضاد اســت، فرد خودش به تمیز و تشخیص برسد. وقتی این 
محصول را می بینیم، مشاهده می کنیم که برای طیفی از مخاطب ها کارکرد دارد 

اما برای طیفی که خوانش متفاوتی دارند، قابل پذیرش نیست.
این کارشــناس سواد رســانه ای در پایان می گوید: ویدیو اولیه در فضای مجازی 
منتشــر شــد و باید ویدیوی دوم هم در همان بستر منتشــر می شد و می ماند 
ولی پخش آن در بســتر رسانه رسمی به اتفاق اولیه ضریب می دهد؛ چون بستر 
ویدیوی اول رســانه های داخلی نبود و رسانه های خارجی بود و جواب به آن در 
رسانه های داخلی گویا به تاثیر گذاری رسانه های خارجی صحه گذاشته که نقض 

غرض است و باید تأمل بیشتری در این خصوص انجام شود.

 آیا پخش اعتراف تلویزیونی 
اثربخش است؟


