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هربامداد در سراسر کشور

سعید شریعتی در گفتگو با آفتاب یزد:

آفتاب یزد گزارش میدهد

ری وابسته یا ری مستقل؛

آمدنیوز بیشترین فعالیت را
9

علیه اصالح طلبان داشت

کدام یک به نفع مردم شهر ری است؟
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 10خبری که در عرض چند روز
تکذیب شد

جوالن
اخبار دروغ
4

حسن روحانی:

اجازه ندهیم
اتهام پولشویی
به ما بزنند
2

آذر منصوری عضوحزب اتحاد ملت
در گفت و گوبا آفتاب یزد:

اصالحطلبان
بالیستواحد
میآیند

9

تایید طرح تشدید
3

یادداشت 1-

رقابت
بی رقیب
ایمان اسالم یبین
فعالسیاسی

وجود دو رقیب جــدی و هم طراز و حامیان
وفادار اســاس جذابیت هر مسابقه ای است
و در صــورت نبــود هر یک از ایــن اضالع ،
نه تنها ماهیت مسابقه را زیر سوال میبرد بلکه
آن دیگری را هم در مســیر زوال و فراموشی
قرار میدهد.
بطــور مثــال لیگ فوتبــال ایــران را بدون
مســابقات دربی پایتخت یا اســتانها در نظر
بگیریم  .اگر یکی از تیمها که از قدیم بصورت
سنتی رقیب هم بوده را بطور کامل از صحنه
رقابتهــا حذف کنیم ،وجود آن دیگری هم
بطور خودکار در معرض خطر و حذف شدن
قــرار میگیرد چرا که تمام جذابیت لیگ هر
ســال پیروزی و برد جام با حضور آن رقیب
دیگر است و اصوال پیشرفت هر یک از دو تیم
هم در سایه حضور آن دیگری است .
در اقتصاد و سیاست هم این گونه است.
اگر شــرکت هوآوی ،سامسونگ و اپل  ،کوکا
و پپســی و  ...خطر پیشــی گرفتن رقیب را
در خود احساس نمیکردند به صورت لحظهای
به فکر پیشــرفت و توســعه تکنولوژیهای
جدیــد نبوده و در واقع وجود رقیب هم برای
پایــش ،برنامهریزی و توســعه لحظهای آن
شــرکتها امری حیاتی است و هم برای افراد
جوامع یک امر مثبت قلمداد میشود چرا که
در سایه رقابتهای پایان ناپذیر خدمات بهتر
و ارزانتری را دریافت میکنند.
اما مدیریت رقابت در فضای سیاســی کشور
بصورت خطرناک و عجیبی مدیریت میشود.
دو جریان ســنتی اصالح طلب و اصولگرا که
در بین جامعه شناخته شده و محبوبیت خود
را دارند در ایــن فضا بجای ایجاد یک رقابت
جذاب و نفس گیر ،در پی حذف کامل و زدن
ریشه رقیب در تالشند و هر گاه فضای کافی
در اختیار یکی از آنها قرار گیرد تمامیتالش
و سیاستها بر پایه نابودی و انحالل کامل آن
دیگری اســت و نتیجه ی این نوع سیاســت
در میــان مــدت و بلندمــدت چیــزی جز
بیانگیزگی ،فشل شدن و از دست رفتن بدنه
حامیان (به دلیل نبود رقیب جدی سنتی) و
از همه مهمتر پایش و توســعه خواهد شد و
در این میان جامعه و کشور متضرر اصلی این
سیاست خواهد بود.
پیشنهادم به عنوان یک جوان فعال در عرصه
سیاســت به هر دو جریان سیاسی کشور این
است تا جایی که امکان دارد...
ادامه در صفحه2

سرمقاله

میزان بازدارندگی
یکطرح

دعوای لبنیها و دامداران برای زیر بار نرفتن افزایش قیمت لبنیات

بازیکیبودکیبود...

امیر محمود حریرچی
جامعه شناس

با مردم

روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان اعالم
کرد که طرح تشــدید مجازات اسیدپاشی و
حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن در جلسه این
شورا تائید شده است ،به نظر من این موضوع
نمیتواند آن طور که باید بازدارنده باشــد.
اولین دلیل برای آن هم این است که تا زمانی
که اسید آزادانه و به راحتی در تمام شهرهای
کشــور خرید و فروش میشــود ،نمیتوان
به این موضوع فکر کرد که هیچ قانونی برای
امر اسیدپاشی بازدارنده باشد.
از طرف دیگر بزرگترین مشکل این است که
طبق معمول ما به ریشــه مسائل نمیپردازیم.
نکته اصلی این اســت که کسانی که مبادرت
به اسیدپاشی میکنند به اصطالح خیالشان را
راحت میدانند و همین موضوع به آنها اجازه
میدهد تا اقدام به چنین جنایتی کنند...

این سؤال مطرح است که اگر قیمت شیر خام افزایش پیدا نکرده
و ثبــات قیمت ارز نیز در ماههای گذشــته وجود داشــته تا
بهانــهای در اختیار کارخانههای لبنی نباشــد پس آنها با کدام
اســتدالل و کدام گزینه اقدام به افزایــش قیمت کردهاند؟ 6

ادامه در صفحه9

یادداشتها

اندرحکایت انتقاداتی
که به فیلمبرداری
محل آنونس آلبوم جدید
شجریان و قربانی
صورت گرفت

تذکر جالب قاضی به حجاب متهم شبنم نعمتزاده

تکلیف سرمایه گذاران
دلسوز سینما چیست؟

بی تا کیانی

صفحه12

گزارش

آفتاب یزد ـ رضا بردستانی :هرچه صبر کردیم تا
سریال ستایش در فصل سوم به انتها برسد و سپس
نقدی بر آن بنویسیم بی فایده بود زیرا این سریال شبانه
دچار خودآفرینی شده است و تمام شدنی نیست.
فصل سوم ســریال ســتایش حاال حاالها خیال
تمام شــدن ندارد! این ســریال که سالها است
میهمان بخشی به نام سریال سازی در صدا و سیما
است؛ در فصل سوم هیچکس را بُهت زده و مقهور
خلق لحظههای بدیع نکرد .اساساً به نظر میرسد
صدا و ســیما پول ســاخت فصل ســوم سریال
ســتایش را سالها قبل پرداخته و اینک به مثابه
مال باخته ای ناچار! مجبور اســت هرچه به نام
سریال به دســت او داده اند را به هر نحو ممکن
به خُ ور ِد بیننده و مخاطب خود بدهد!
> آرامش برگشت؛ ستایش جوان شد!

چالش نخست ســریال ستایش از سیمای نسبتاً
جوان شده نرگس محمدی بازیگر نقش ستایش
آغاز شــد و با این توجیه که این بازیگر به آرامش
رسیده است پس چند سالی جوان تر شده! خیلی
زود به بوته فراموشی ســپرده شد .اما نپرداختن
بــه چالشهای دیگــر و به اصطــاح گافها و
کاســتیهای پررنگ این ســریال این پیام را به
جامعه منتقدین و ســریال ســازان صدا و سیما
منتقل کرد که اساساً سریالهایی در این ژانر و در
این سبک اساساً مورد توجه حرفه ایهای صدا و
سیما و سینما قرار نخواهد گرفت و شاید چنین به
نظر میرسد که برخی ـ تعمدا ً ـ سریال ستایش
را بــه حال خود رها کرده اند تا صدا و ســیما در
یک استیصال تمام ناشدنی عجز خود را در جذب
مخاطب با صدای بلند فریاد بزند و شاید باور کند.
چند قســمت ابتدایی فصل سوم سریال ستایش،
به شــیوه فیلمهای جنایی ـ معمایی با چند قتل
و نقشههایی برای باال کشیدن ثروت چپاول شده
حشــمت فردوس در برخی صحنههــا بیننده را
میخکوب میکرد اما بخش دیگری که به این سریال
اضافه شده و شبیه سریالهای دهه شصت صدا و
ســیما بود! بیننده را با دو ســریال در یک سریال
مواجه کرد یعنی ،در یک بخش حشمت فردوس
در تــاش بود تا اموال و آبروی از دســت رفته ی
خود را بازپس ستاند و در این جدال پری سیما که
غرق در عقدههای نوجوانی خود بود میکوشید تا
کار ناتمام خود را تمام کند اما در قسمت دیگری
از این سریال ،یک زن تالش میکرد تا برای پسری
که انزوا را اختیار کرده و در خلوت خود مشــغول
نقاشی است زنی مناسب پیدا کند در این میان آن
زن نیم نگاهی نیز به ستایش داشت و هر از گاهی
او را برای یکی از نزدیکان خود پیشنهاد میداد.
ُ
>ناگهان میل فرمان سریال ستایش برید!

از یک جایی به بعد؛ سریال ستایش به طرز عجیبی
از حیطه ی اختیار ،مدیریت و کنترل کارگردان و
نویسنده خارج شد و هر شب آنگونه که خودش صالح
میدانســت خودش را میساخت و پیش میبرد!

«ستایش» اعالم ناتوانی صدا و سیما در جذب مخاطب است

یکی اون شیر آب رو ببنده!

انواع و اقســام اتفاقات عجیــب و غریب که هیچ
منطقی پشت آنها نبود در این سریال دیده میشد؛
در یک شوک ناگهانی ،کسی که سالهای زیادی
بود که الل شــده بود به حــرف آمد! مردی که با
اتومبیل تصادف کــرده بود در جدال بین مرگ و
زندگی ـ به سبک بالیوود ـ از ستایش خواستگاری
میکند و ستایش که قرار بود تا آخر عمر به شوهر
به قتل رسیده اش وفادار بماند! ناگهان و بی هیچ
استدالل و منطقی متحول میشود و در یک جمع
خانوادگی تازه آرام گرفته ،ناگهان حرف خواستگار
ِ
خوب را به میان میکشد و همانجا پاسخ مثبت
خود را به اطالع خانواده میرساند .خانواده میز شام
را ترک میکند و هر کدام به سویی میرود تا شاید
«به کاریهای بد خود فکر کند»!
> حشمت فردوس عاشق میشود؟!

در بخش دیگــری از این ســریال ،اگرچه هنوز
اتفاقی رخ نداده؛ اما حشــمت فردوس نیز اندک
اندک به ســمت تالش برای تشکیل یک زندگی
جدید مــیرود .در این میان برخــی از بازیگران
سریال انگار فقط آمده اند تا نقشهایی را برعهده
بگیرنــد و جای خالی چند کاراکتــر را پر کنند
زیرا همه ســریال ســتایش در حشمت فردوس
و ســتایش خالصه میشــود؛ یک سو پیرمردی
لجوج ،یک دنده ،حرف نشــنو و لجبازی که همه
خواســتههایش را منطقی و عقالنــی میداند و
ســویی دیگر زنی که تالش میکند « شکست را
شکست دهد » و خودش را پیروز همه میدانهایی
نشــان دهد که تــاش میکننــد او را به عنوان
چهره شکست خورده آن میدان معرفی کنند.
از یک جایی به بعد ،سریال ستایش به گونه ای در
حرکت است که نقطه ی پایانی برای آن نمیتوان
متصــور بود! اص ً
ال از همین االن میتوان فصلهای
چهارم ،پنجم ...دهم ...بیســتم و شــاید صدم این
ســریال را نیز در ذهن مرور کــرد زیرا اتفاقات به
قدری دم دستی و روزمره شده اند که با یک نمای
باز و یک نمای بســته از مثال یکی از خیابانهای
پر رفت و آمد تهران نیز میتوان فصول بی انتهای
سریال ستایش را روی آنتن برد و این یعنی؛ اساساً
سریال سازی در صدا و سیما دیگر تابع هیچ منطق
و علم و هنر و اندیشه و تفکری نیست .چند نفری از
سالها پیش ،گردهم جمع میآیند و دیالوگهایی
رد و بدل میشــود و اتفاقاتی رخ میدهد ـ فارغ از
آنکه آن اتفاقات را بیننده بپذیرد یا نپذیرد ـ که با
در کنار هم قرار دادن آن میشود مث ً
ال یک موسیقی
مندرآوردی نیز روی آن گذاشت و در نهایت به اسم
فصل سوم و شاید سال آینده به اسم فصل چهارم
و شاید در سالهای آینده به اسم فصلهای دهم...
بیستم و بیشتر به مخاطبی تحویل داده میشود که
حاال دیگر برای انتخاب دستش بسته نیست!

> داریوش ارجمند در نقش وکیل مدافع
یک سریال ضعیف؟!

داریوش ارجمند ایفاگر نقش ماندگار مالک اشتر در
سریال کمتر ساخته شده امام علی (ع) گویی عالوه
بر آنکه باید نقش حشمت فردوس را بازی کند نقش
دیگری نیز بر عهده دارد و آن اینکه وکیل تام االختیار
در پاسخ دادن به همه انتقادات است به گونهای که
هیچ انتقادی را وارد نمیداند و همه اتفاقات سریال
ستایش را مهندســی شده و عالی جلوه میدهد و
حتی بدیها و ضعف و کاســتیهای این سریال را
هم فاقد حکمت نمیداند .او گروه ســریال ساز و
سازنده ی ستایش و نیز صدا و سیما را از جمله ی
بهترینهای تلویزیون و سینما میداند و کسانی که
به این ســریال به اصطالح «گیر» میدهند را یک
مشت بهانه گیر سریال نشناس معرفی میکند .او
به همین اندازه نیز بسنده نمیکند و بازیگرانی که
با او در سریال ستایش همکار هستند را به هر نحو
ممکن میستاید و آنها را بهترینهای حال حاضر
تلویزیون و سینمای ایران میداند.
> حشمت فردوس خودش این سریال را
هر شب دنبال میکند؟!

اساسا نمیدانیم آیا داریوش ارجمند ایفاگر نقش
حشمت فردوس در این شبها که بینندهها برخی
اوقات مجبور هستند تا سریال ستایش را انتخاب
و تماشــا کنند همراه آنان این سریال را میبیند
یا نمیبیند اما الزم اســت بــه این بازیگر خوش
نام یادآور شــویم که در فصل اول و دوم خصوصاً
فصل اول نقطه قوت سریال ستایش نقش آفرینی
داریــوش ارجمند خالق نقش حشــمت فردوس
بود که به درســتی نقش خــود را درک کرده بود
و با اســتفاده از زبان بــدن و دیالوگهای نابی که
میگفت به هر نحو ممکن بیننده را مجاب میکرد
تا علیرغم همه کاستیهایی که این سریال دارد آن
را تحمل کند و تا انتها دنبال اما ،در فصل ســوم
داریوش ارجمند گویی دیگــر حتی دیالوگهای
انتخاب شده از سوی کارگردان را هم قبول ندارد!
زبان بدنش را فدای تک محوری در این ســریال
کرده اســت و هر چه جمالت قصــار و گفتههای
زیبا و دیالوگهای ماندگار از این ســو و آن سو در
ذهن دارد را در جای جای این ســریال ـ به جا یا
نا به جا ـ به کار میبرد! تکیه کالمهای حشــمت
فردوس دیگر بیننده را به وجد نمیآورد! گفتههای
حکیمانه و کالم نافذ حشمت فردوس دیگر بیننده
را میخکوب نمیکند!
> حیف از آن یک جمله به یاد مانده
از این سریال که بارها و بارها
در همین فصل سوم نیز تکرار شده است

کافی است تا فصل سوم را با فصلهای اول و دوم

مقایســه کنید ،در یک جایی از سریال ستایش ـ
فصل دوم ـ تلفنهمراه محمد زنگ میخورد پشت
خط مادر او اســت و او از جواب دادن اســتنکاف
میکند .حشمت فردوس ماندگارترین دیالوگ این
سریال را به محمد نوه پسری خود میگوید :اگر نزد
خدا هم نشسته ای و مادرت پشت خط بود اول به
مادرت جواب بده! » حاال شما این دیالوگ را در کنار
دیالوگهای فصل سوم قرار دهید؛ تکیه کالمهای
حشمت فردوس ،زبان بدن که برخی بر جای مانده
از فصلهای اول و دوم است و برخی من درآوردی و
ناگهانی! توجه کنید تا بیشتر به عمق یک فاجعه به
نام فصل سوم یک سریال پی ببرید!
> فصل سوم ستایش ،سریال نیست
فاجعه ی تلویزیونی است!

اص ً
الشما فصل ســوم و قسمتهای تا حاال پخش
شده را با منطق ســریالهای پربیننده تلویزیون
بســنجید حاال شما فصل سوم ســریال ستایش
را حتی با ضعیف ترین ســریالهای ساخته شده
در دهههــای اخیر تلویزیون مقایســه کنید آنگاه
به یک فاجعه بزرگ خواهید رســید و آن این که
صدا و ســیما با صدای بلند عجز خود را در جذب
مخاطب اعالم میکند.
صدا و ســیمای جمهوری اســامیایران سریال
ماندگار کم نســاخته اســت .در همــه ژانرها؛ از
خانوادگــی گرفته تا تاریخی ،معمایی  -جنایی و
غیره اما این روزها وقتی ســریال ستایش یعنی
فصل سوم سریال ستایش را به نظاره مینشینیم
و در ذهن خود این مســئله را مرور میکنیم که
شــاید این ســریال فصلهای دیگری نیز داشته
باشــد برای بودجههایی که بیحساب و کتاب در
راه ساخت برخی ســریالهای بی کیفیت هزینه
میشود غصهدار میشویم آن هم در این وانفسای
بی پولی و اقتصاد ضربه خورده از تحریم که برای
هر یک ریال بودجه باید خون دلها خورد که این
دیگر چه سریال ساختنی است؟!
یعنی ما انتظار داریم در ســال  ۱۳۹۸بینندهای
که صدها کانــال ماهــواره ای در اختیار دارد و
دیگر بــرای دیدن و ندیدن ســیمای جمهوری
اسالمیخود را آن چنان که طی سالها قبل بوده
مجبور نمیبیند بپذیرد که یک مرد در جدال بین
مــرگ و زندگی و در حالی که شــاید دیگر زنده
نماند برای خواستگاری از یک زن که داماد دارد و
پسری برای زن گرفتن آماده! چشم باز میکند و...
یعنــی انتظار داریم هم از ما بپذیرد و هم برای ما
دست بزند؟ آیا انتظار داریم بیننده ای که صدها
کانــال ماهوارهای در اختیار دارد بی هیچ توضیح
و توجیهــی ،تغییرات ناگهانی برخی کاراکترها را
بپذیرد یعنی ما انتظار داریم در سال  ۱۳۹۸هنوز
هم که هنوز است برخی از دیالوگهای دهههای
 ۳۰و  ۴۰و  ۵۰تلویزیــون را بپســندد و بــرای
مــا هورا بکشــد یعنــی حقیقتاً مــا مخاطب را
چه فرض کرده ایم؟!
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به گونهای حجاب خود را رعایت کنید
کهمتوجهصحبتهایتانشویم

لوکیشن
پر دردسر!
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یادداشت 2-

اعتراضسیاسی
یالودگی؟!
اکبر زمانی

آنچه که در تظاهــرات لبنان دیدهایم جریان
نوینی در اعتراضات نســبت به سیاست بود.
انسان سیاسی در گذشته کسی بود که نسبت
به زیست اجتماعی و انســانی دغدغه داشت
و این دغدغــه او را مجــاب میکرد با حجم
زیادی از مطالعه و تحقیق در همه جنبههای
فکری بپــردازد و به آنچــه از الی مطالعات
بیرون میآورد ،عمل میکــرد .با این تعریف
از انســان سیاسی اگر به رخداد لبنان بنگریم
حامل نابودی انســان سیاسی است نه از این
جهت که شــادی در اعتراض مخالف با خرد
و خردورزی و اینهاست؛ بلکه ما شاهد لودگی
در اعتراض سیاسی لبنان هستیم .اعتراضات
لبنان ،نسبت به سیاست شبیه به یک جنبش
اجتماعی ای اســت که برای عدم آزادیهای
اجتماعی ایجاد میشــود .شاید در چند دهه
پیش اگر با اینچنین رخدادی روبرو میشدیم
برایمــان تعجــب آور بود! در جریــان لبنان
متوجه میشــویم اعتراضات علیه سیاســت
به شــادی و ســرگرمیمردم تبدیل میشود.
کما اینکه شاید هیچ تحلیلی ،رهبریتی ،خردی
و ...در این جمع شــدن وجود نداشته باشد و
مهم جمع شدن اســت اینکه افراد اعتراضات
سیاسی را به فضای سرگرمیتبدیل میکنند
مهم اســت و حرف زیادی دارد! در واقع این
جمع شدن برای کنار هم قرار گرفتن برای بزم
اســت که همین موجب میشود افراد زیادی
پای صحنه بیایند .برای مثال در خانه نشسته ایم
و تلویزیــون میگوید فالن مالیــات را برای
فــان چیز ایجاد کردیم بعــد افراد با رقص و
پایکوبی اعتراض میکنند ،ســلفی میگیرند،
بهترین لباسها را میپوشند گویی قرار است
به عروســی بروند و ...اینها نماد اینســت که
مشکالت تنها در سطح سیاست نیست و مردم
خواهان جمع شدن برای ارائه دادن هستند.
مــردم بــرای ارائــه دادن خودشــان جمع
میشوند و کامال از مکانیسم اعتراضات لبنان
محرز اســت که خوشی و لذت فردی اهمیت
دارد .این فصل جدید از اعتراضات در ســطح
دنیاســت .مردم به واســطه ی رســانههای
نویــن و تکنولوژی به یکدســتی رســیدند؛
چهبپوشندچهبخورندچهچیزالکچریاستو!...
ایــن فرهنگ عامه پســند جهانــی در حال
یکدســت کــردن مــردم کل دنیا اســت و
ایــن اعتراضات در لبنــان نوید یک فرهنگ
یکدست شده را میدهد.
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