
گزارش

دروازه بانی که هنرمند بزرگی شد
رویای پسربچه مورد نظر ما این نبود که ُگل بزند و از 
تشویق تماشاگران کیفش کوک شود. نه! ماجرا جور 
دیگری بود. او دلش می خواست دروازه بان باشد و به 
تنش پیچ و تاب بدهد و توپ را بگیرد که وارد دروازه 
نشود. این پســربچه که نامش علی رفیعی است،  اما 

بعدتر یکی از مهم ترین هنرمندان تئاتر کشور شد.
به گزارش ایسنا، آنچه پیش رو دارید، گزارشی است 
دربــاره ســال های نوجوانی و جوانی علــی رفیعی، 
هنرمند شناخته شده تئاتر که دهه ۳۰ برای تحصیل 
در رشته تربیت بدنی راهی پاریس شد ولی دهه ۵۰ 
به عنوان یکی از کارگردانان و مدرســان خوش ذوق 

تئاتر به کشورش بازگشت.
این گزارش برگرفته از گفتگوی امید روحانی با علی 
رفیعی است که بهار سال ۱۳۷۸ در مجله »صحنه« 

منتشر شده است.
پســرک شــیرین اصفهانی دو صفت عمده داشت؛ 
بلندپروازی و شــیفتگی به زیبایی. به سبب شرایط 
خانواده به ناچار باید کار می کرد. در تابستان ها بالل 
می فروخت و زمستان ها شــلغم ولی حتی در همان 
روزهای سخت هم آنچنان خوش لباس بود که کسی 
فکرش را نمی کرد این لباس با چه ســختی بر قامت 

پسرک نشسته است.
سخت به ورزش عالقه مند بود ولی وقتی به استادیوم 
ورزشی اصفهان می رفت، بیش از آنکه فکرش به خود 
ورزش مشغول باشــد، به چیزی دیگر فکر می کرد. 
با این حال دروازه بانی تیــم فوتبال را انتخاب کرده 
بــود. می دانید چرا؟ اصفهان دروازه بانی ارمنی به نام 
»کارلو« داشت . حرکات و ژست هایش برای گرفتن 
توپ آنچنان در چشم این پسربچه زیبا می نمود که 
او به صورت ناخــودآگاه، دروازه بانی را انتخاب کرد.

سال ها گذشت و از دروازه فرضی رسید به دروازه بانی 
تیم جوان شاهین شــهر  و چون تنهــا راهش برای 
ادامــه تحصیل، ورود به رشــته تربیــت بدنی بود، 
وارد دانشســرای تربیت بدنی شــد . زمانی هم این 
دانشســرا را به پایان رســاند، دروازه بان تیم شاهین 
و دروازه بان تیم اصفهان شده بود. در آن مقطع تنها 
شرط ادامه تحصیل، شاگرد اول شدن بود. برای این 
جوانک بلندپرواز، شــاگرد اول شدن هیچ هم سخت 
نبود اما همان بلندپروازی ســبب می شد به معلمِی 
ورزش راضی نشــود. سهم بیشــتری از این زندگی 
می خواســت. از آنجاکه بچه درس خوانی بود، شاگرد 
اول شــد و توانســت با کمک هزینــه ای که دریافت 

می کرد، وارد دانشگاه تهران شود.
اواســط دهه ۳۰ به هنگام تحصیلش در تهران اتفاق 
غریبــی رخ داد: »روزی بــه اتفاق دوســتی که هر 
دو به ســینما بســیار عالقه مند بودیم و به اتفاق از 
کالس هایی فرار می کردیم و به سینما می رفتیم، در 
خیابان شاه آباد، روزنامه مان را خریده بودیم، فیلمی 
را که بایــد می دیدیم، انتخاب کــرده بودیم و قصد 
داشتیم به سینما برویم . در بستنی فروشی داشتیم 
بســتنی می خوردیم تا بعد به سینما برویم که چشم 
من به یک عنوان در صفحه اول روزنامه افتاد: دستور 
داده شــده بود تعدادی از جوانان ورزشــکار بعد از 
کنکــوری که در تهران برگزار می شــود، به خارج از 

کشور اعزام شوند.«
همین شد که رفیقش، سینما و بستنی را رها کرد و 
شــبانه به اصفهان بازگشت و مدارکش را برداشت تا 
در این کنکور شرکت کند و این چنین بود که برای 
تحصیالت عالیه در رشته تربیت بدنی پذیرفته شد. 
بین ۵ کشــور حق انتخاب داشــت؛ آمریکا، فرانسه، 
انگلیــس، آلمان و شــاید هم ایتالیا. بــا اینکه زبان 
انگلیســی اش بد نبود و چیزی از فرانســه و زبانش 
نمی دانســت ولی شاید تماشــای چند تصویر زیبا و 
خواندن چند رمان فرانســوی، کفه ترازو را به سمت 
این کشور سنگین کرد. تقریبا اواخر دهه ۳۰ بود که 

به فرانسه اعزام شد.   
دیگر تحصیــل در رشــته تربیت بدنــی به کارش 
نمی آمد. ولی این را هم می دانست که بورسیه را هم 
از دســت می دهد. این همه با تالش خود و رخ دادن 
اتفاقاتی دیگر از جمله آشنایی با دو دانشجوی ایرانی 
سرانجام توانست در رشته جامعه شناسی در دانشگاه 
ســوربون تحصیل کند و شــغلی به عنوان نگهبان 
شــب برای خودش دست و پا کرد که کفاف زندگی 
دانشــجویی را می داد. تا اینکــه روزی در کافه ای به 
همراه دوستش نشسته بود که »داریل زانوک«، مدیر 
کمپانی قرن بیســتم به او پیشنهاد بازیگری در یک 
فیلم را داد. ولی عالقه ای به بازیگری نداشت. دوست 
نداشــت به دلیل چهره اش بازیگر شــود و بی درنگ 
این پیشــنهاد را رد کرد. طبیعتــا رد کردن چنین 
پیشنهادی با شماتت های دوستش همراه شد که به 
او نهیب می زد لیاقتش همان دربانی اســت و هرگز 
پیشــرفتی نخواهد کرد. و این گونه بود که چند روز 
بعد به اصرار همان دوســت بــا آنان تماس گرفت و 
از آنجاکه در مالقات های بعدی معلوم شــد ساخت 
فیلم ۸ ماهی به تعویق افتاده، برای شرکت در دوره 
آموزش بازیگری به »تئاتر ملی فرانســه« رفت و این 

سرآغاز ورودش به دنیای هنر بود.  
علی رفیعی بعد از تحصیل در رشــته دکترای تئاتر 
و ســال ها تجربه اندوزی در فرانســه ســرانجام دهه 
۵۰ به ایران بازگشــت. او اولین مدیر مجموعه تئاتر 
شهر اســت که همزمان در دانشــکده هنرهای زیبا 
نیز به تدریس پرداخته اســت. او با حضور جمعی از 
دانشجویانش گروهی تشکیل داد و نمایش هایی به یاد 
ماندنی همچون »خاطرات و کابوس های جامه دار از 
زندگی و قتل میرزا تقی خان امیرکبیر«»آنتیگونه«، 
»شــیون و اســتغاثه پای دیوار بزرگ شهر«، »یک 
روز خاطره انگیــز از زندگی دانشــمند بزرگ وو«، 
»خاطرات ســال های شــن«، »کلفت ها«، »عروسی 
خون«، »جنایــت و مکافات«، »رومئــو و ژولیت«، 
»شازده احتجاب«، »در مصر برف نمی بارد«،»شکار 
روباه«،»یرما«، »خانه برنــاردا آلبا« و ... دارد و یکی 
از تاثیرگذارترین هنرمندان تئاتر ماست. در کارنامه 
هنری او ساخت فیلم هایی همچون »ماهی ها عاشق 

می شوند« و »آقا یوسف« هم دیده می شود.

دریچـــه

سـلبریتی ها نـه تنهـا در مسـئله کشـف حجـاب بلکـه در 
مـرگ قربانی هـای ایـن چند وقت، سـوزاندن قـرآن، هتک 
حرمـت بـه نیـروی انتظامی و شـهادت آنان، در برداشـتن 
حجاب از سـر زن مسـلمان شـریک جرمند و نـه تنها باید 
محاکمـه بشـوند بلکـه باید از حضـور در تمـام عرصه های 

هنـری، فرهنگی و ورزشـی کشـور محروم شـوند.
ایـن روزها بیشـتر از هـر زمانـی از عبارت»سـلبریتی« در 
کنـار صفاتـی چـون وطـن فـروش، خائـن و ... در فضـای 
رسـانه ای و مجازی اسـتفاده می شـود؛ افراد مشهور هنری 
و ورزشـی کـه عمدتـا بـدون آگاهـی و دانـش از فضـای 
سیاسـی کشـور بـه دام جوسـازی و حتـی همراهـی بـا 
ضد انقـالب افتاده انـد، افـرادی کـه مدت هاسـت در جنگ 
نرم مغلوب دشـمن شـده و اینـک به عنوان سـربازانی »کر 
و کـور« در خدمـت جریانـی قـرار گرفته انـد کـه ابایی در 

بیـان اینکـه اصـل نظـام را هـدف گرفته انـد، ندارند.

وقتی سلبریتی ها یکی یکی سقوط می کنند
بـه گـزارش فـارس اغتشاشـات چنـد وقـت اخیـر  موجب 
ایـن هنرمنـدان و ورزشـکاران کـه تعدادشـان در  شـده 
مقایسـه بـا جامعـه هنـری و ورزشـی کشـور ناچیز اسـت، 
پشـت فرمـان اتومبیلـی بنشـینند کـه رانندگـی بـا آن را 
اصـال بلـد نبـوده و به جـای حرکت مسـتقیم و منطقی در 
مسـیر اصلـی جاده، در حاشـیه افتـاده و یکی یکـی به دره 

نابـودی عـزت و شـرف خـود سـقوط کنند.
ایـن افـراد نبایـد از شـهرت فراگیرشـان برای قـرار گرفتن 
و  می کردنـد  اسـتفاده  اجتماعـی  مرجعیـت  جایـگاه  در 
نبایـد اینچنیـن از دیده شـدن و مـورد توجه قـرار گرفتن 
جزئی تریـن اظهارنظر هـا و رفتارهایشـان، بی اینکـه بدانند 
چنیـن رونـدی در ادامـه چطـور می توانـد به آن هـا صدمه 

بزنـد، ذوق زده می شـدند.
جماعـت سـلبریتی نشـان داده اسـت کـه نـه لیاقـت نگاه 
مـردم را دارنـد و نـه صالحیـت کنشـگری اجتماعـی را. 
ایـن افـراد از طریـق همیـن تلویزیـون جمهوری اسـالمی 
بـا تولیـد  ایشـان داده،  بـه  و فرصتـی کـه رسـانه ملـی 
بـه رشـد هنـری  بـه تدریـج  برنامه هـای حتـی ضعیـف 
گاهـی  از  هـر  ولـی  شـده اند  نـام  صاحـب  و  رسـیده اند 
کـه کشـور بـا مدیریـت شـبکه های معانـد دچـار چالـش 
تصـور  چـون  باطلشـان  خیـال  و  زعـم  بـه  و  می شـود 

می کننـد کار نظـام تمـام شـده اسـت، خودشـان را با این 
شـبکه ها هـا همـراه می کننـد و متأسـفانه نمی داننـد اگـر 
نـگاه مـردم از آن ها گرفته شـود بـه همان سـرعتی که به 

شـهرت رسـیده اند فرامـوش خواهنـد شـد.

ضعف قانونی برخورد با سلبریتی ها 
ضعـف برخـورد قانونـی بـا ایـن افـراد، باعـث شـده کـه 
آن هـا توهـم »لیـدر« بودن داشـته باشـند و در بزنگاه های 
تاریخـی ماننـد حـوادث چنـد هفتـه اخیـر، نقـش مخرب 
خـود را عمـاًل بـه نمایـش بگذارنـد. این هـا آفـت اسـت و 
بایـد چهـره واقعـی و تناقض هـای رفتـاری و حرفـی ایـن 
قبیـل افـراد مشـهور بـرای مـردم عنوان شـود تـا مرجعی 

بـرای الگوبـرداری مردم نباشـند.
راس  در  و  بـا سـلبریتی ها  مرتبـط  امـروزه سـازمان های 
آن رسـانه ملی، حیطـه فعالیـت خـود را تنهـا در معرفـی 
اسـت؛  نمـوده  تعریـف  چهره هـا  از  مـوردی  اسـتفاده  و 
حـال آن کـه الزم اسـت برنامه ریـزی جامعی بـرای هریک 
از مراحـل پیوسـته شناسـایی، معرفـی، آمـوزش و ارتقـا، 

حفاظـت، حمایـت، هدایـت و مانـدگاری از آن هـا داشـته 
باشـد. سـلبریتی ها بایـد وظایـف و مسـئولیت های خود را 
بشناسـند و قواعـد حاکـم بر شـیوه رفتاری خـود به عنوان 

پـل ارتباطـی بیـن مـردم و حاکمیـت را بداننـد.

 تعیین و تدوین نظام جدید 
حقوق متقابل چهره ها و رسانه ملی

تعییـن و تدویـن نظـام جدیـد حقـوق متقابـل چهره هـا 
معنـوی،  و  مـادی  مالکیـت  لحـاظ  بـه  رسـانه ملی  و 
قوانیـن تعهـدآور، سیاسـت گذاری روشـن بـرای تربیـت، 
تعییـن  جـوان؛  چهره هـای  معرفـی  و  اسـتعدادیابی 
آن  پوشـش  تحـت  بتواننـد  سـلبریتی ها  کـه  سـاختاری 
ارائـه نظـر کـرده، بـا مدیـران نشسـت و برخاسـت کننـد 
و خواسـته های بحـق خـود و طرفداران شـان را پیگیـری 
نماینـد و از سـوی دیگـر نسـبت بـه مقـررات و مطالبـات 
سـازمان نیـز آگاه شـوند از دیگـر راهکار هایـی اسـت کـه 
بـه  سـخیف  سـلبریتی های  حـذف  مسـیر  در  می توانـد 

جامعـه کمـک کنـد.

ایـن سـلبریتی ها نـه تنها در مسـئله کشـف حجـاب بلکه 
در مـرگ قربانی هـای ایـن چنـد وقـت، سـوزاندن قـرآن، 
هتـک حرمـت بـه نیـروی انتظامـی و شـهادت آنـان، در 
برداشـتن حجـاب از سـر زن مسـلمان شـریک جرمنـد 
و نـه تنهـا بایـد محاکمـه بشـوند بلکـه بایـد از حضـور 
 در تمـام عرصه هـای هنـری، فرهنگـی و ورزشـی کشـور 

محروم شوند.

آغاز احضار برخی از سلبریتی ها
درسـت اسـت آغـاز احضـار برخـی از ایـن سـلبریتی ها به 
دادسـرای عمومـی و انقـالب یـک گام مثبـت در جهـت 
مجـازات  خصـوص  در  مـردم  مطالبـات  بـه  پاسـخگویی 
سـلبریتی های خائـن می باشـد اما بایـد دید مقـام قضایی 

چـه برخـورد قاطعـی بـا آنهـا خواهد داشـت.
افـراد  ایـن  بـا  قانـون  انتظـار دارنـد طبـق  قطعـا مـردم 
مشـهور برخـورد شـود و تماشـاچی اجـرای مجـازات در  
افـرادی کـه بعضـا سـابقه  باشـند،  افـراد  ایـن  خصـوص 
تشـویش  بـرای  اسـاس  و  پایـه  بـی  اظهـارات  اینگونـه 
امـا  دارنـد  خـود  سـیاه  کارنامـه  در  را  عمومـی  اذهـان 
چـون در برهه هـای قبلـی چـون فتنـه ۸۸ و یـا ماحـرای 
بنزیـن و...بـا آنهـا برخـوردی صـورت نگرفته اسـت سـاده 
خیالـی  مصونیـت  نوعـی  از  می کننـد  خیـال   انگارانـه 

برخوردارند.
بـی  عمـل  نفـس  از سـلبریتی ها،  ایـن طبقـه  میـان  در 
حـال  در  سـلبریتی ها  از  برخـی  توسـط  کـه  حجابـی 
تبلیـغ و ترویـج اسـت بـر اسـاس تبصـره مـاده6۳۸ قانون 
مجـازات اسـالمی جرم بوده و باید به آن رسـیدگی شـود، 
تبصـره ای کـه بیـان مـی دارد: زنانـی کـه بـدون حجـاب 
شـرعی در معابـر و انظـار عمومـی ظاهـر شـوند به حبس 
از ده روز تـا دو مـاه یـا از پنجـاه هـزار تا پانصد هـزار ریال 

جـزای نقـدی محکـوم خواهنـد شـد.
گرچـه جـرم این افراد به کشـف حجاب محدود نمی شـود 
و بـا اظهـارات مغرضانـه و دروغیـن مخـل امنیـت و نظـم 
نیـز در جامعـه شـده اند. حـال بایـد دیـد مقامـات قضایی 
کشـور اینبار برخـورد قاطع و محکمـی را درپیش خواهند 
گرفـت و یـا همچـون گذشـته با آنهـا مماشـات می کنند؟ 
مماشـاتی کـه در شـرایط ملتهـب کنونـی از سـوی مردم 

قابـل پذیرش نخواهـد بود.
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پایان مماشات و تحقق مطالبات مردم برای برخورد با سلبریتی های هنجارشکن

محمود بصیری می گوید، دلش برای بازیگری تنگ شــده اما آدم باید شأن خود 
را حفظ کرده و هر کاری را نپذیرد. این بازیگر در این ارتباط به صورت مصداقی 
به نقش هایی اشــاره می کند که به او پیشنهاد می شود اما بیشتر برایش خنده 

دار است تا بخواهد بپذیرد.
محمود بصیری که پیش از این نیز با گله اعالم کرده بود دیگر حاضر نیســت با 
تلویزیون همکاری کند، در گفت و گویی با ایســنا درباره اینکه این روزها چگونه 
خودش را ســرگرم می کند، دلش برای بازیگری تنگ شده است، ارزیابی اش از 
عملکرد صداوســیما چیست و پیشنهادهایی که برای بازیگری از سوی تلویزیون 

به او می شود، صحبت کرد.
این بازیگر ابتدا درباره پیشــنهادهایی که از طرف تلویزیون به او می شــود گفت: 
پیشنهاد خیلی زیاد است اما متاسفانه هیچکدام به درد من نمی خورد. قصه هایشان 
را که شــنیدم خنده ام گرفت. حتی به یکی از کارگردان های تلویزیون گفتم، پسر 
جان مردم خودشان درد دارند. االن نیاز به یک چاشنی دارند تا خوشحالشان کند 
نه قصه های شما. فکر می کنید چه نقشی اخیرا برای من محمود بصیری در نظر 
گرفته باشند خوب است؟ یک دبیر ریاضی که همسرش سکته کرده و خودش هم 

بازنشسته شده است! آیا اصال به من می آید که معلم باشم؟
او ســپس به ریزش مخاطبان تلویزیون اشــاره و اظهار کرد: در شــرایط فعلی 
اغلب مردم تلویزیون نگاه نمی کنند و بیشــتر دنبال اخبار و برنامه های سیاسی 
هستند. متاســفانه مدام در تلویزیون کانال راه اندازی می کنند؛ آیا می خواهند 
آبیاری کنند؟! باید برنامه سازی کنند نه اینکه مرتب شبکه جدید تاسیس کنند. 

دو شــبکه داشته باشیم اما شــیرین و به درد بخور باشــد بهتر است. به برخی 
نویســندگانی که به من نقش پیشــنهاد می دهند گفته ام، اوال این قصه ها به 
درد االن مــردم نمی خورد، دوما که من دیگر در تلویزیون بازی نمی کنم  چون 
این رسانه از شأن خودش خارج شده است. تلویزیون قصه و کارگردان خوب می 
خواهد، افرادی مثل مرضیه برومند، مرحوم علی حاتمی، مسعود کیمیایی و ... که 
کاربلد هســتند. االن هر کسی را می بینیم برای خودش تهیه کننده، کارگردان 

و بازیگر شده است!
وی تصریح کرد: تلویزیون آبروی این مملکت اســت که غذای روحی مردمش را 
تامین می کند و می تواند آنها را شاد کند. بیننده ای که با شبکه های تلویزیون 
خودمان اقناع نشــود حتما به دنبال شــبکه های ماهواره ای می رود. متاســفانه 
تلویزیون مثل جزیره ای شــده که آدم های اهل هنر را اصاًل نمی شناســد؛ در 
حالی که وقتی اســمش رسانه ملی اســت باید هنرتان را در آن نشان بدهید. به 
عنوان مثال در ایام محرم همه شبکه ها با هم مدام مداحی و سخنرانی پخش می 
کنند. وقتی رئیس تلویزیون وارد نباشــد، این اتفاق می افتد. حتی شبکه کودک 

هم برنامه مناسب کودکان پخش نمی کند.

بصیری در ادامه همین صحبتش تاکید کرد: بچه بودیم با چادر مادرمان در محرم 
هیات درست می کردیم. با این حرف ها خدای ناکرده قصد توهین به مداحان را 
ندارم. من هم مسلمانم، امام حسین )ع( را دوست دارم و در ایامی همچون محرم 
عزادار سیدالشهدا هستم اما حرفم روی کیفیت کارهاست. تلویزیون روزی خوب 
خواهد شد که رئیس تلویزیون بیاید بگوید مردم عزیز برنامه های ما را ببینید و 

عیب و ایرادها را به خودمان بگویید.
این بازیگر پیشکســوت درباره اینکه این روزها چگونه خودش را سرگرم می کند 
و آیا دلش برای بازیگری تنگ نشــده است؟ به ایسنا گفت: همچنان خودم را با 
دوچرخه ام ســرگرم می کنم و مدام تحــرک دارم. دلم هم برای بازیگری تنگ 
می شود اما با کارگردان و قصه خوب؛ وگرنه هرکاری که پیشنهاد می شود نباید 
قبول کرد. متاسفانه برخی سریال های قدیمی آنقدر از تلویزیون پخش می شوند 
که خاطره ها خراب می شود. ما هرکاری که می کنیم برای مردم است اما نباید 
آدم شــأن خودش را پایین بیاورد. این روزها متاســفانه همه راجع به پول حرف 
مــی زنند و برای پول تعظیم می کنند اما بــرای من محمود بصیری پول اندازه 
یک شــاهی هم ارزش ندارد. مادرم همیشــه یک شــعری می گفت »اندازه نگه 
دار که اندازه نکوســت«. تصویری از محمود بصیری در سال ۹۳ که با دوچرخه  

قدیمی اش سرزده به ایسنا آمد تا جویای احوال خبرنگاران شود.
محمود بصیــری صحبتش را اینگونه پایان داد: برای تمام مردم کشــورم ایران 
آرزوی شادی و خوشحالی دارم، به خصوص در این شرایط ناآرام. بیایید برای هم 

خوب بخواهیم تا خوبی ها به خودمان برگردد.

مواجهه محمود بصیری با پیشنهادهای 
خنده دار برای بازیگری

پیش از این به صورت غیر رســمی اعالم شد نوزدهمین 
جشــنواره تئاتر عروسکی تهران مبارک سوم آذر برگزار 
می شــود ولی گویا این تاریخ هم تغییر کرده و دبیرخانه 

اطالع رسانی رسمی در این باره انجام نداده است.
به گزارش مهر، نوزدهمین جشــنواره تئاتر عروســکی 
تهــران مبارک با دبیری هــادی حجازی فر، قرار بود در 
نیمه دوم ســال جاری و در تاریخ ۲۲ تا ۳۰ مهر برگزار 
شــود. اما با نزدیک شــدن به تاریخ مدنظر و علی رغم 
انتشــار اخبار مختلف جشنواره از سوی دبیرخانه، زمان 

برگزاری جشنواره تغییر کرد.
تغییر زمان برگزاری نوزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی 
تهران مبارک تنها از طریق بازتاب یک خبر در تعدادی 
از رسانه ها اعالم و آخرین زمان برای برگزاری جشنواره 

نوزدهم، سوم آذر سال جاری ذکر شد.

این در حالی اســت که تغییر زمان برگزاری جشــنواره 
به صورت رســمی از سوی دبیرخانه جشنواره و اداره کل 

هنرهای نمایشی اعالم نشد.
تنها ۳ روز مانده به زمان تعیین شــده بــرای برگزاری 
نوزدهمین جشــنواره تئاتر عروســکی تهــران مبارک، 
دبیرخانه جشنواره هیچ وضعیتی را درباره برگزار شدن 
یا نشــدن جشنواره مشــخص نکرده اســت. گویا قرار 
نیســت که این جشــنواره در این زمان نیز برگزار شود. 
مشخص نیســت که چرا هیچ اعالم رسمی درباره تغییر 
زمان یا برگزار شدن یا نشدن نوزدهمین جشنواره تئاتر 

عروسکی تهران مبارک انجام نمی شود.
باید دید دبیرخانه جشنواره و یا اداره کل هنرهای نمایشی 
زمان برگزاری نوزدهمین جشنواره تئاتر عروسکی تهران 

مبارک را به صورت رسمی اعالم می کند یا نه.

جشنواره تئاتر عروسکی ۳ آذر برگزار می شود؟
با گذشت دو ماه از برگزاری انتخابات هیات مدیره »خانه 
ســینما« همچنان پست مدیرعاملی این نهاد صنفی در 

حوزه سینما خالی مانده است.
به گــزارش مهر، بیش از ۲ ماه از انتخابات شــانزدهمین 
دوره هیأت مدیره خانه ســینما می گذرد اما هنوز خبری 
از معرفی مدیرعامل مهمترین نهاد صنفی سینمای ایران 
به گوش نمی رسد. این در حالی است که هربار از هرکدام 
از اعضای هیأت مدیره درباره زمان معرفی مدیرعامل خانه 
سینما سوال پرسیده می شود؛ تنها به کلمه به زودی اکتفا 
می کنند. براســاس اساسنامه خانه ســینما، هیأت مدیره 
موظف اســت ظرف حداکثر ۲ ماه پس از انتخابات، نسبت 
به استخدام مدیرعامل خانه سینما اقدام کند و تا زمانی که 
مدیرعامل خانه ســینما منصوب نشده است رئیس هیأت 
مدیره عهده دار وظایف مدیرعامل خواهد بود. محمدمهدی 

عسگرپور به عنوان رئیس هیأت مدیره خانه سینما انتخاب 
شده است، این تهیه کننده و کارگردان سینما در گذشته نیز 
تجربه مدیرعاملی خانه سینما را داشته و در حال حاضر به 
عنوان مدیرعامل خانه هنرمندان مشغول به فعالیت است. 
با توجه به اینکه اساسنامه خانه سینما می گوید که رئیس 
هیأت مدیره تا قبل از استخدام مدیرعامل وظایف این خانه 
را برعهده دارد، بنابراین عسگرپور مدتی است که مدیریت 
۲ خانه بزرگ هنرمندان کشور یعنی خانه هنرمندان و خانه 
سینما را برعهده دارد. باید دید خانه سینما چه گزینه ای را 
برای مدیرعاملی خانه سینما که درگیر بحران های مختلفی 
اســت انتخاب می کند، آیا بعد از گذشــت چندین دوره 
اســتفاده از حضور سینماگران در سمت مدیرعاملی خانه 
سینما، بخت خود را با انتصاب یک مدیر غیرسینمایی البته 

با تجربه مدیریت سینمایی امتحان می کند؟

مدیرعامل »خانه سینما« چه کسی خواهد بود؟

وزیر ارشاد: 

تمام اقدامات شبکه های ترویج تروریسم 
برای شکایت رصد می شود

وزیر فرهنگ در حاشــیه بازدید از رونــد انتخابات هیات نظارت بر مطبوعات در 
ســخنانی با بیان اینکــه تمامی اقدامات و فعالیت های خارج از عرف رســانه ای 
شبکه های ترویج تروریسم به منظور شکایت در مجامع بین المللی رصد می شود، 
گفت: اقدامات قضایی علیه تروریسم رسانه ای این شبکه ها اعم از ترویج خشونت 
 و ایجــاد ناامنی و آشــوب با همــکاری نهادهای ذیربط در مراجــع بین المللی 

پیگیری می شود.
به گــزارش روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی، 
محمد مهدی اســماعیلی در حاشــیه بازدید از روند برگزاری انتخابات نماینده 
مدیران مســئول در هیات نظارت بر مطبوعات با اشــاره به تروریسم رسانه ای 

که شــبکه های معاند این روزها بر آن متمرکز شده اند، گفت: شبکه های معاند 
و ایرانی نما با بودجه های نجومی که از ســوی دشــمنان ملــت ایران دریافت 
می کنند از هر بســتری در فضای مجازی برای ترویج فعالیت های تروریستی، 
اقدامات خشــونت آمیز و ایجاد آشوب، ناامنی و انشــقاق در جامعه استفاده می 
کنند که در این میان شــبکه های اجتماعی و پیام رســان های خارجی نیز به 
عنوان ابزار در خدمت فعالیت های تروریســتی این شبکه ها قرار گرفته اند که 

این نیز مصداق جرم رسانه ای تلقی خواهد شد.
وی افزود: در پیگیری حقوقی هم شــکایت از شــبکه تروریسم رسانه ای را در 
دســتور کار قرار داریم و هم شــبکه های اجتماعی که بســتر خود را در اختیار 
ترویج خشــونت و اقدامات تروریستی قرار می دهند. همچنین کشورهای میزبان 
رسانه های تروریستی و شبکه های اجتماعی نظیر تلگرام باید پاسخگوی چرایی 

میزبانی از این اقدامات تروریستی باشند.
وی افزود: شــبکه های اجتماعی و پیام رســان مروج آشوب و خشونت، شریک 
تمامی اقدامات تروریستی شبکه های تروریستی به شمار می روند و باید عواقب 

در اختیار دادن بستر برای ترویج اقدامات تروریستی به این شبکه ها را بپذیرند.
اســماعیلی خاطرنشان کرد: همانطور که پیش از این اعالم شده از طریق مراجع 
ذی صالح پیگیر شــکایات کیفری و حقوقی  از این شــبکه های تروریســتی در 

مراجع بین المللی و کشورهای میزبان هستیم.
اسماعیلی با اشاره به تالش دشمنان برای بزرگنمایی مشکالت و تحریف و جعل 
واقعیت های ایران، گفت: دشــمن شب و روز با تروریسم رسانه ای به مردم دروغ 
می گوید و به دنبال انشقاق در کشور است و با پیشرفته ترین تجهیزات، بهره از 
اتاق فکر صهیونیزم و پول های بادآورده کشورهای مرتجع عملیات خود را علیه 

آرامش و امید مردم ایران به راه انداخته است.
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود به روند برپایــی انتخابات هیات نظارت 
بر مطبوعات اشــاره کرد و گفت: نهایت تالش ها و اقدامات انجام شــده که این 
انتخابات با بیشــترین مشــارکت و عادالنه ترین روش ها برگزار شود، از سوی 
دیگر پیش بینی های الزم انجام شــده تا با همکاری نهادهای نظارتی خدشه ای 

به انتخابات وارد نشود.


