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یادداشت

دود بازی های کودکانه 
آمارهای جهانی از کاهش سن 

 تجربه مصرف دخانیات
 به 13 سال حکایت دارد 

آدم های واقعی را 

دراماتیک کنیم

ــد  ــ ــ هـــــــرقـــــــدر درصـ
ــان یــک  ــ ــب ــاطــ ــخــ مــ
رسانه بیشتر باشد، 
آن رسانه باید بیشتر 
بــه سمت مخاطب 
حــرکــت کــنــد. وقتی 
رادیــــو و تــلــویــزیــون 

رسانه ملی  عنوان  به  را 
ــد اقــتــضــائــات  ــای تــعــریــف مــی کــنــیــم، الجــــرم ب
ملی بــودن رسانه در محتواهای رادیــویــی و 
تلویزیونی خــودش را نشان دهــد و ازجمله 
که رسانه بتواند با  ایــن اقتضائات آن اســت 
مخاطب ارتباط نزدیک داشته باشد. یکی از 
راه هــای ایجاد ارتباط نزدیک با مخاطب آن 
است که بتوانیم برای آدم هایی در سریال های 
کامال واقعی  که  کنیم  خــود داســتــان پــردازی 
هستند؛ یعنی مخاطب آنها را می شناسد و با 
آنها فاصله ندارد. این که همه شخصیت ها را 
شبیه هم ببینیم اصال درست نیست و اتفاقا 
باید نمایندگان طبقات مختلف در سریال ها 
در  سریال ها  برخی  شخصیت سازی  باشند. 
سطح روی می دهد و ایــن طــور القا می شود 
که همه شخصیت ها شبیه هم هستند و همه 
رفتارهایی قابل پیش بینی هستند، ولی در 
عالم واقع خیلی کم پیش می آید آدم ها همه 

مثل هم و قابل پیش بینی باشند.
فاز  بــر  فیلمنامه  نــگــارش  در  بیشتر  هــرقــدر 
تحقیق و پژوهش وقت گذاشته باشیم، یقینا 
بهتر می توانیم آدم هایی را ساخته و پرداخته 
را  آنها  کــه واقــعــی هستند و مخاطبان  کنیم 
درک می کنند. از تیپ دیدن مشاغل مرتبط با 
شخصیت ها باید پرهیز کرد و تا حد امکان برای 
شخصیت های موثر باید شناسنامه داشت. 
ــال ســازان  ــامــه ســازان و ســری ــرن هــمــه تـــالش ب
که بتوانند محصول جذابی خلق  آن اســت 
که  کنند و این محصول زمانی خلق می شود 
داستان پردازان، آدم های خود را بشناسند و 
روی آنها پژوهش الزم انجام گرفته باشند. هیچ 
دو انسانی شبیه هم نیستند و در پرداخت 
شخصیت باید خیلی زیــاد بر ریزه کاری های 
ــرد. الــبــتــه که  ــ ــردازی، تــعــمــق ک ــت پ ــی ــص ــخ ش
پــرداخــت درســت شخصیت، از نگاه درست 
نــگــاه درســت  و  در فیلمنامه نویسی مــی آیــد 
دیدگاه  در  دارد،  ریشه  هم  فیلمنامه نویس 
کــارگــردان و تهیه کننده. به این  دقیق و ژرف 
ارائــه  تولید، بدانند  ارکـــان اصلی  گــر  ا ترتیب 
محصول جذاب چه عناصری الزم دارد، در آن 

صورت همه چیز درست پیش خواهدرفت.
یکی از راه هـــای ســاده ســرگــرم کــردن و تولید 
محصول جذاب، استفاده از مسائل مردم در 
گر نتوانیم این مسائل  داستان پردازی است و ا
را روایت کنیم و مدام بخواهیم درباره مسائلی 
صحبت کنیم که دغدغه مردم نیست، سخت 

بشود به موفقیت رسید.
  درباره حرف زدن از مشکالت مردم نباید واهمه 
رسانه ملی  می خواهیم  چــون  داشته باشیم 
داشته باشیم و مردم را جذب کنیم؛ پس تالش 
کنیم مسائل مــردم به ویــژه مسائل اقتصادی 
را بــه طــور ریــشــه ای زیــربــنــای نــگــارش و تولید 
سریال های جذاب کنیم و البته این استفاده 

می تواند در گونه های مختلف باشد.
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سیگار در ایــران به طرز عجیبی از تور مالیات 
گروه های  جامانده اســت.  این دغدغه مهم 
و  سالمت  حــوزه  کارشناسان  ضد دخانیات،  
کمال حیدری، معاون بهداشت وزارت  البته 
که چندی  کسی  کشورمان اســت،  بهداشت 
دخانیات  بــر  مالیات  گــر  ا داد  توضیح  پیش 
کرده  پیشنهاد  وزارتخانه  این  آنچه  براساس 
بــود انــجــام مــی شــد، حـــدود ۳۰ هـــزار میلیارد 
کنون  تومان درآمد کسب می شد در حالی که ا
زیــر چتر وضــع مالیات های ضعیف بر سیگار 
به گفته او بیش از ۱۰ برابر این رقم برای تیمار 

عوارض دخانیات در کشور هزینه می شود. 

نگاه

کودکی اش از رادیو  گیتی معینی درباره خاطرات 
ــود در رادیــو  ایــن طــور مــی گــویــد: مــن ابــتــدا قـــرار ب
مشغول به کار دیگری شوم. ۱2ــ۱۰ سالم بود. پدرم 
بسیار متعصب بود و بعد از مدتی دیگر اجازه نداد 
ــادی کشیدم.  ــو بــروم و من زجــر بسیار زی به رادی
حدودا یک ماه نگذاشت پایم را در رادیو بگذارم 
کــردن با پــدرم قــرار شد  تا این که بعد از صحبت 
برای گویندگی در رادیو مشغول به کار شوم. کالس 
هفتم دبیرستان بودم که شروع به نگارش مطلب 
کردم و بعد هم در رشته ادبیات درس خواندم و 

اجرا و گویندگی بخشی از زندگی ام شد. 
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گزارش »جام جم« از خداحافظی اجباری با سالن های خاطره ساز پخش فیلم

میراث کرونا برای پرده نقره ای 

نویسنده

فریدون فرهودی

گیتی معینی، بازیگر پیشکسوت 
تلویزیون، سینما و رادیو:

به جای رفتن به مکه 

پیک موتوری را آزاد کردم

 گفت و گو با حمیدرضا نعیمی 
نمایشنامه نویس، بازیگر و کارگردان 

 تئاتر  همچنان
نیازمند یارانه است
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 رقابت مغزها 
در بازیمون

 این برنامه در قالب نمایش - مسابقه
از شبکه سه پخش می شود

 قصه های جذاب
از دل تاریخ

 »سی صد«
700 هزار تومانی!

گفت وگو با عوامل سریال »مستوران« که 
از امشب روی آنتن شبکه یک می رود

انتقادها به بلیت کنسرت نمایش 
»سیصد« به خوانندگی رضا بهرام در 

فضای مجازی ادامه دارد

عمق میدان
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وارونگی؛ قضاوت علیه عدالت

مردم ستیزی و دشمنی با قانون

سنت تروریستی مجاهدین و عادت روحی به پیشبرد 
، آنان را به آلترناتیو حریص  نیات قدرت خواهی با ترور
برای قدرت انقالب به چشم همه قدرت های فرعونی 
و دشمنان غربی انــقــالب و نیرو و نــامــزد اصلی شــروع 
کشتار ســراســری و فــرا قومی، علیه انقالب  خشونت و 
گونی بــرای مهار  گونا کــرد. سیا نیروهای  اسالمی بــدل 
انقالب در آستین داشــت، از میان اپوزیسیون لیبرال 
مذهبی و غیرمذهبی و رفرمیستها و مارکسیست ها و 
لیبرال داخلی و خارجی و دانشجویان ایرانی در اروپا 
کــاله شعبده و آستین  و آمریکا و... همه جــور آدم در 
جادویش پنهان بود که مستقیم یا غیرمستقیم هدایت 

و پشتیبانی شان می کرد.
جنایت در ایران و برابر انقالب آزادی بخش با تروریسم 
گشت. در هر دادگــاهــی نقش  جنون کار منافقین آغــاز 
اپوزیسیون غربگرا و فرقه رجوی در شروع جنایت های 
خشن و مسلحانه فاشیستی را اثبات و مسجل توان کرد.

آنان شروع کننده ظالم جنایت و خشونت و مستوجب 
محکومیت در هردادگاه صالح برای مجازاتند و نه آن که 
کمه نظام انقالبی و مظلوم و کشتار شده  کی در محا شا
باشند و جمهوری اسالمی را به دروغ آغازگز قتال و ظالم 

وانمود سازند.
کنیم تا به دولت دروغگوی  بیایید مرور تکرار مکررات 

سوئد نقش منافقین را یادآوری کنیم.
کــه در 22 بهمن ۵۷ با  اولــیــن جــرم فــرقــه ای  1
استفاده از نام سازمان فروپاشیده شده چریکی 
که هدف اصلیش را مبارزه با آمریکا و دیکتاتوری دست 
نشانده اش و خود را سازمان مجاهدین خلق معرفی 
که روش دو رو و نیرنگ بــازانــه ای برابر  می کرد آن بــود 
انقالب اسالمی در پیش گرفت. 9۷ درصد مردم ایران از 
انقالب خود و از نظام زاده شده از انقالب اسالمی دفاع 
که رهبری آن جز به نام امام خمینی )ره( در  می کردند 
ایــران و جهان شناخته نمی شد و فرمان امام را مطاع 

می دانستند اما فرقه رجوی در باطن، به رغم قائد کبیر 
کردن های منافقانه، این رهبری را قبول نداشت و این 

راز را پنهان می کرد و پنهانی فرمان او را زیر پا می نهاد.
قیام مردم در 22بهمن نظام پهلوی را از هم گسست. 
همه ملت ایــران امــوال عمومی و دولتی و حکومتی را 
تحت فرمان امام مورد مراقبت قرار دادند اما نیروهای 
کی ها و گروه های محارب با انقالب و  خائن اندک، ساوا
کردند. سالح های پادگان ها را  منافقین ضد این عمل 
دزدیدند و پرونده ها و مدارک سری را به سرقت بردند و 
کمی بعد بخشی را وسیله معامله به قدرت سلطه جوی 
ــران، شـــوروی قــرار دادنـــد و خیانت آشکار  همسایه ایـ
کردند. این خود اولین گام دشمنی و جرم بزرگشان بود 
که خبر می داد پیشگام خیانت و نقشه های خشن علیه 
انقالب و جمهوری اسالمی هستند و آنان را در جایگاه بنا 
نهنده و شروع کننده خیانت و خشونت و جنایت علیه 
منافع ملی معرفی می کند و نشان می دهد این گروه آزاد 
شده از زنــدان شاه به دست انقالب اسالمی چگونه از 
آغاز با بهره از اعتبار گذشته سازمان مجاهدین خلق که 
ضد رژیم پهلوی به عنوان نوکر امپریالیسم بود و دشمن 
ــران و هــدف مــبــارزه اش را آمریکا و قطع  اصلی مــردم ای

کردن دست دخالت و چپاول و وابستگی او و سرنگونی 
کارگزار دیکتاتورش معرفی می نمود، سوء استفاده کرد و 
بنای جنگ با انقالب ضد دیکتاتوری و ضد وابستگی به 
قدرت های متجاوز و غارتگر جهانی را به سود شیطان 

بزرگ پی ریخت.
جرم اجتماعی و سیاسی دیگر و جنایت دیگر  2
آن  اسالمی،  انقالب  از  بعد  منافقین  سازمان 
کسب قــدرت منافقانه بــه نفی انقالب  ــرای  کــه ب اســت 
که با بیش از 9۷درصــد آرای  عظیم مردمی پرداختند 
را به جــای نظام پیرامونی و  خــود، جمهوری اسالمی 
اراده،  با  منافقانه  و  بودند  برگزیده  پهلوی  دیکتاتوری 
گاهی، تصمیم، نقشه و برنامه و سازماندهی و اجرا، گام  آ
در راه سرنگونی اش نهادند. سازمان رجوی با تشکیل 
گروه مسلح از نوجوانان و جوانان، جدا از فرمان و رهبری 
ع انقالب، برای نابودی  امام خمینی )ره(، رهبر بالمناز
انقالب اسالمی و پنهان نگه داشتن هدفش در حالی که 
خــود را مــدافــع انــقــالب اســالمــی و جمهوری اســالمــی و 
رهبری امام خمینی )ره( وانمود می کرد و از رهبر انقالب 
به نام قائد بزرگ نام می برد، نشان داد مجرم ، مصداق 
ــامــل عــمــل مــجــرمــانــه ، فــریــبــکــاری ، کـــذب عــلــنــی و  ک

دروغگویی تشکیالتی بوده است.
قــانــون ستیزی و گـــردن نــنــهــادن بــه قــانــون و  3
خواست ملت در هر نظام در جهان جرم مسلم 
که با آرای مستقیم یک ملت با  اســت؛ آن هم قانونی 
کثریت قاطع مشروعیت یافته و آن هم ستیزی که وجه  ا
بــرانــدازانــه و نقشه عمل مسلحانه و نظامی و تــدارک 
کامال مسجل بــوده اســت و  خشونت و خــونــریــزی اش 
کــشــتــارهــای آتــی را بــر دوش ایــن ســازمــان  مسؤولیت 

قطعیت می بخشد.
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ماکیاولیسم نیچه ای رجوی
رجــوی نقش خــود را در خدمت به گیم آمریکا به بهترین وجــه عمل 
ــرد و ضمنا بی محابا هــر حیثیت انــســانــی را فـــدای قـــدرت خواهی  ک
زش اخالقی و هر شرافتی بــرای کسب قدرت  خویش کــرد. او از هر ار
چشم پوشید. ماکیاولیسم نیچه ای رجــوی به سرعت فرقه او را به 
ی  وز وز پیر جنایتکار بی رحم و آدمکش بدل کرد. او از همان اولین ر
انقالب امام به تدارک سالح و تشکیل میلیشیا و ارتباط با اجنبی علیه 

وع جنگ خارجی،  انقالب اسالمی پرداخت. او کنار نقش صدام در شر
وریسم وحشی شــد. همگام احــزاب خائن به  رهبر جنگ داخلی و تر
مردم و ایــران، همسو با تجزیه طلبان بی رحم چون حزب دموکرات ، 
وییده،  کومله خلق عرب، خلق کرد ، خلق بلوچ و... و احزاب یک شبه ر
وژه موساد و سیا در بــه راه انداختن جنگ داخلی  پیشگام اجــرای پــر
زمندگان ،  وهای متوهم خشونت گرا چون پیکار ،فدایی ، ر شد. نیر
ی رجوی و سازمان  اتحادیه کمونیست ها ، رنجبران و... برابر وحشیگر

حریصش لنگ انداختند.
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در بازجویی ها، ساواک و موساد خوب به التقاط سازمان و ویژگی های کافرانه و ملحدانه 

وهشگر مستندساز و پژ

احمد میراحسان

و روشنفکرانه جریانی در سازمان مثل تقی شهرام و خصوصیت منافقانه و قدرت پرستانه 
و شبه روشنفکری رجوی پی بردند. پس ساواک تحت هدایت موساد برای هر یک نقش و 
سناریوی ویــژه ای را طراحی کــرد. این دو و دستیارانشان، ظاهرا بی خبر از نقش از پیش 
تعیین شده خویش در تور سناریوی ناگفته دستگاه امنیتی رژیم شاه بودند یا خود را به 
بی خبری و سفاهت می زدند. پروژه فرار شهرام از زندان ساری بی شک پروژه طراحی شده 
موساد بود. با اطمینان یافتن ساواک دال بر الحاد درونی و تمایالت مارکسیستی نهان 
تقی شهرام و حرص منافقانه و سازشکارانه رجوی برای کسب قدرت که به همکاری او با 
ساواک منجر شد، معلوم بود که هر یک در چه مسیر دلخواه رژیم شاه می توانند عمل کنند و عمال هم در آن جاده 
پیش خواهند رفت. برنده عملکرد قابل پیش بینی شان رژیم شاه بود. با مارکسیست کردن سازمان به وسیله 
شهرام، مجاهدین خلق، پایه بزرگ اجتماعی و سیاسی مردمی شان را یعنی بازار و روحانیت را از دست دادند و جذب 
مارکسیست نشده ها به وسیله رجوی کنترل شدند که در واقع کنترل غیر مستقیم شان بود به وسیله ساواک از 
زندان و در زندان برای منافع آینده و تحوالت مقتضی. نفع مسلم زنده نگه داشتن رجوی، اداره غیر مستقیم اینان 
ژیـــم، بــزرگ تــریــن پــیــروزی بــرای حکومت شــاه در بــرخــورد هوشمندانه بــه جنگ چریکی مجاهدین و  به وسیله ر

نابودی شان به دست خودشان بود. وقتی هم که انقالب شد، نفع رجوی برای پروژه های آمریکا صد چندان شد.
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