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جامعه ایران از بسیاري جهات دچار تغییرات شده 
است؛ به  طور طبیعی شناخت جزییات این تغییرات 
نیاز مبرم همه ما ازجمله حکومت کنندگان اســت. 
در نتیجه فشــار براي تأمین این نیــاز منجر به انجام 
نظرسنجی هایی شــده اســت که برخالف گذشته 
می توان آنها را با فراغ بال بیشتري انجام داد و منتشر 
کرد. رویدادهاي نیمه اول دي مــاه از این نظر پدیده 
منحصربه فردي بود که چنین نیازي نســبت به آن 
احساس می شــد. هر چند هنوز مالحظاتی رسمى و 
یا غیررسمى درباره انجام و انتشار این گونه مطالعات 
وجود دارد ولی به نظر می رســد که این مالحظات به 
نسبت گذشته کمتر شده اســت. درباره این اتفاقات 
و نیز سایر مســائل جاري کشور گزارش چند مطالعه 
منتشر شده است که پرداختن به آنها مفید است. یکی 
از این گزارش ها که وابسته به یک نهاد امنیتی است، 
هنوز چنان که باید و شــاید در دسترس نیست. یکی 
دیگر که سعی کرده اند آن را با نام یک دانشگاه خارجی 
و آمریکایی معرفی کنند، فاقد اعتبار کافی اســت و 
هرکس که حداقل آشــنایی با نظرسنجی و پیمایش 
دارد، متوجه می شود که ســوگیري مطالعاتی وجه 
غالب بر این نظرسنجی است و قابل اعتنا نیست؛ ولی 
نظرسنجی موسسه ایسپا که داده هاي آن نیز در کانال 
این موسسه و مطبوعات درج شده قابل توجه و معتبر 

به نظر می رسد.
پیش از ورود به برخی از یافته هاي این نظرسنجی 
باید گفت که نظرسنجی ها تا حدودي مثل دماسنج 
هستند. ما براي فهمیدن سردي و گرمی هوا نیازي به 
دماسنج نداریم. هوا که ســرد شود خیلی راحت آن را 
حس می کنیم و لباس هاي بیشتري می پوشیم و اگر 
گرم شــود نیز لباس ها را کم می کنیم؛ کافی است که 
حس المسه ما به نسبت سالم باشد تا سردي و گرمی 
هوا را حس کند. ولی ما هیچ گاه نمی توانیم با قاطعیت 
و جزییات دماي هوا را از روي حس خودمان بگوییم؛ 
براي این کار نیازمند دماسنج هستیم تا جزییات را ارایه 
کند. بنابراین نتایج نظرســنجی ها نمی توانند خالف 
حس و ادراك عمومی ما باشند که اگر باشند، یا غلط 
هستند یا باید با دالیل کافى تبیین شوند. مثل کسی که 
تب دارد و در هواي سرد نیز احساس گرم بودن می کند 
یا کسی که می لرزد و در هواي گرم هم می خواهد زیر 
پتو برود. این اختالل در حس عمومی را باید به صورت 
مستدل توجیه کرد ولی نظرسنجی می تواند جزییات 
مهمی را به ما بگوید که با چشم عادي و حس معمولی 

نمی توانیم آنها را ببینیم یا حس کنیم.
یکی از مهمترین نتایج این نظرسنجی این است که 
رسانه ملی تقریبا از گردونه اطالع رسانی خارج شده؛ یا 
حداقل اینکه نقش آن بسیار ضعیف شده است. از مردم 
پرسیده شده اســت که اخبار رویدادهاي اخیر کشور 
(اعتراضات دي ماه) را از چه طریقی پیگیري می کردید. 
هر کس می توانسته اســت دو مورد را ذکر کند. نتایج 
به این شرح اســت؛ صداوسیما 51 درصد، شبکه هاي 

اجتماعی 29درصد، دوســتان و آشنایان 20درصد، 
ماهواره 16درصد، ســایت هاي خبــري 10 درصد، 
مطبوعات 5/5 درصد. به ظاهر چنین به نظر می رسد که 
هنوز حدود نیمی از افراد از صداوسیما استفاده می کنند 
ولی نکته مهم این است مردمی که می توانسته اند دو 
شیوه پیگیري خبري را ذکر کنند، باز هم فقط نیمی 
از آنان صداوســیما را ذکر کرده اند؛ یعنى براى نیمى 
از مردم صداو ســیما منبع اول و دوم کســب خبر نیز 
نبوده اســت! اگر درصدهاي سایر شــیوه ها را جمع 
کنیم 80 درصد مردم از شــیوه هاي دیگر خبري نیز 
استفاده کرده اند، لذا حداکثر 20 درصد مردم به صورت 
انحصاري از صداوسیما اســتفاده کرده اند و 80 درصد 
بقیه راه دیگري را رفته اند، 50 درصد جمعیت اصال از 
صداوســیما پیگیر خبر نبوده اند و 30 درصد نیز از هر 
دو منبع صداوسیما و سایرین استفاده کرده اند. خب! 
این فقط ظاهر ماجرا اســت. هنگامی که به کیفیت 
استفاده کنندگان از منابع خبري توجه می کنیم، ماجرا 
متفاوت می شود؛ افراد با تحصیالت پایین، داراي سن 
باال، روســتایی تر و درمجموع افراد کم اثرتر در فضاي 
عمومی بهره برداران از صداوســیما هستند. در مقابل 
افراد جوان، تحصیلکرده تر و شــهري تر که کنشگران 
اصلی این گونه ماجراها و هر ماجراي دیگر هســتند، 
بسیار کمتر از صداوسیما استفاده می کنند. براي توجه 
به ماجرا کافی است که تفاوت گروه هاي مذکور را در 
داشتن تلگرام و استفاده از این برنامه مقایسه کنیم. در 
حالی که 58 درصد از مردم از تلگرام استفاده می کنند، 
این  درصد براي افراد باالي 50 ســال فقط 28 درصد و 
براي جوانان زیر 30 سال 82 درصد است. براي افراد با 
تحصیالت دانشگاهی 82 درصد و افراد غیردانشگاهی 
42 درصد اســت. با این مالحظات می توان گفت که 
صداوسیما به عنوان یک رسانه اي که با سنت انحصار 
رفتار و عادت کرده، اکنون نزد جوانان و تحصیلکردگان 
دانشگاهی و ساکنان شهرهاي بزرگ و مهم جایگاه رده 
دوم و سوم را براى کسب خبر هم ندارد. و اگر اندکی از 
جایگاهش باقى مانده باشد، به صورت رقابتی است و 
نمی تواند انحصاري عمل کند. این واقعیت خطرناکی 
است که امنیت رسانه اي کشــور را تهدید می کند و 
یکی از ریشه هاي این بحران هاي اخیر نیز ناکارآمدي 

رسانه اي کشور است.
مسأله فیلترینگ را نیز باید براي همیشه فراموش 
کرد؛ نه فقط از منظر فنی که شدنی نیست، بلکه فقط 
12 درصد مردم موافق فیلترینــگ دایمی و اکثریت 
قاطع خواهان رفع سریع تر فیلترینگ بوده اند. ضمن 
اینکه 63 درصد گفته اند در زمان فیلتر شدن تلگرام از 
فیلترشکن استفاده کرده اند که به طور قطع رقم واقعی 
بیشتر است و فیلترکردن رسانه اي که حداقل دو سوم 
افراد براي دور زدن آن از فیلترشــکن استفاده کنند، 
کار عاقالنه اي نیست. امیدواریم که نتایج این پیمایش 
در درجه اول منجر به اصالح سیاست رسانه اى کشور 

شود.

حماسه تماشایى
  مردم ایران سى و نهمین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى را با راهپیمایى هاى گسترده در تهران و سایر شهرهاى کشور جشن گرفتند
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22بهمن شرکت کردند

پوالد امین- شهروند| و باالخره قطار سى و ششمین 
دوره جشــنواره ملى فیلم فجر به ایســتگاه پایانى رسید 
و برندگان این ماراتون ده روزه رقابتى مشــخص شــدند. 
سیمرغ هایى که در این ده روز در جستجوى شانه اى براى 
نشستن بودند، شانه هاى خوشبخت را نشان کرده و آرام 
گرفتند.  در این بین، اما، برنده مطلقى وجود نداشت و فیلم 
هایى چون تنگه ابوقریب با شش؛ مغزهاى کوچک زنگ 
زده با چهار؛ سرو زیر آب، عرق ســرد و به وقت شام با سه؛ 
و بمب و دارکوب با دو سیمرغ در واقع جوایز را با هم تقسیم 
کردند؛ گرچه برنده هاى اصلى فیلم تنگه ابوقریب بود که 
توانست سیمرغ هاى بهترین فیلم و کارگردانى را تصاحب 
کند؛ و مغزهاى کوچک زنگ زده که سیمرغ فیلم برگزیده 
تماشاگران را گرفت. چنین شد که سینما سى و ششمین 

روزه اش را افطار کرد...
اختتامیه جشنواره سى و ششم نیز به سان تمام روزهاى 
برگزاریش پر ســروصدا و بحث انگیز بود. تجمع بلیت به 
دستانى که در محوطه بیرونى سالن میالد، کارت ورودى 
به دست، در هجوم مشــتریانى که برخى براى به دست 
آوردن یک بلیت راضى به پرداخت یک میلیون تومان نیز 
داده بودند، بازار مکاره اى بیرون سالن ساخته بود که حقدار 
را از حق دور و دورتر مى کرد؛ و ورود نامزدها، سینماگران 
و اهالى رسانه را که به امید حسن ختامى آرام بر جشنواره 
پا به برج میالد گذاشته بودند، بدل مى کرد به کارى شاق. 
فکر مى کنم این دیگر سیاه نمایى نباشد اگر بپرسیم که این 
همه کارت ورود به ســالن از کجا به کف عده اى فروشنده 
افتاده بود؛ بلیت هایى که قرار بــود ارگان ها به کارکنان و 
فامیل هاى کارکنانشان داده باشند و حاال این جا در این بازار 

مکاره با مشتى اسکناس تا نخورده تاخت زده مى شدند!
مراسم پایانى جشنواره با ســرود ملى آغاز شد و سپس 
سخنان داروغه زاده دبیر جشــنواره که از حضار خواست 
به احترام مدافعین حرم بایســتند و آنها را تشویق کنند. 
حضارى که بیشترشان یا از ارگان هایى خاص بودند یا از 
مهمانان برنامه حاال خورشید که به پاس وفادارى شان پا به 

سالنى گذاشته بودند که ورود به آن یک میلیون مى ارزید!
 پس از حرف هاى دبیر جشــنواره، عباس صالحى وزیر 
ارشــاد روى صحنه آمد و ضمن عرض خیر مقدم به آقاى 
جهانگیرى معاون اول رئیس جمهور از رئیس جمهور تشکر 

کرد و پیام ایشان را قرائت کرد.
 بعد هم دوباره نوبت رضا رشیدپور بود که روى صحنه آمد 
و با کارى جالب تماشاگران را وارد جو رقابت کرد. وقتى رضا 
رشیدپور با قرائت اسامى فیلم هاى فهرست آراى مردمى 
از حضار خواســت هر کدام فیلم محبوب شان را تشویق 
کنند تا معلوم شود چه فیلمى بیشتر از بقیه رضایت آنان 
را جلب کرده؛ صداى تشــویق مغزهاى کوچک زنگ زده 
از همه بلندتر به گوش رسید؛ صدایى که شاید نود درصد 
سالن را شامل بود. رشیدپور در ادامه با اشاره به پیام رئیس 
جمهور که در این مراسم خوانده شد، گفت که بهتر است 
رئیس جمهور با هنرمندان و سینماگران بیشتر دیدار کنند 

و رابطه دورى و دوستى با هنرمندان را ادامه ندهد.
دشت اول

بعد از این مقدمات، نوبت رسید به بخش اصلى اختتامیه 

جشــنواره؛ که اختصاص دارد به معرفى برگزیدگان هر 
بخش. جوایز سى و ششمین دوره جشنواره فجر با جایزه 
بهترین فیلم کوتاه آغاز شد تا بخش جوایز این جشنواره 
بدینسان کلید بخورد. در این بخش سیمرغ بهترین فیلم 
کوتاه به بهرام و بهمن ارگ رسید براى فیلم حیوان؛ تا این 
دو برادر تبریزى اولین سیمرغ شب را دشت کنند. بعد هم 
نوبت فرید ناظر فصیحى طراح جلوه هاى ویژه فیلم چهارراه 
استانبول بود تا بیاید و ســیمرغش را از بهرام بدخشانى 
و رســول صدرعاملى بگیرد. در ادامه هم سیمرغ بهترین 
جلوه هاى ویژه میدانى اهدا شد به محسن روزبهانى براى 
تنگه ابوقریب؛ که دوســت و دشمن در بهترین بودن این 

فیلم در این جنبه از کار اشتراك نظر داشتند.
ابوقریب پیشتاز

وقتى در ادامه سیمرغ بهترین چهره پردازى توسط 
خسرو دهقان اهدا شد به سعید ملکان براى فیلم تنگه 
ابوقریب؛ معلوم شــد جناب ملکان قرار نیست دست 
خالى از جشــنواره فجر بیرون برود. چه در مقام یک 
گریمور درجه یک و چه به عنوان تهیه کننده اى آگاه 
که چند ســال پیش با ابد و یک روز، پارسال با ویالیى 
ها و امسال نیز با تنگه ابوقریب چشم ها را خیره کرده 

بود. 
ســیمرغ بلورین بهترین طراحى صحنه نیز توسط 
فرشته طائرپور اهدا شــد به عباس بلوندى براى فیلم 
سرو زیر آب؛ تا این ســاخته محترم محمدعلى باشه 
آهنگر هم اولین ســیمرغش را از این مراســم دشت 
کرده و در انتظار ســیمرغ هاى بعدى باشد. بعد از آن 
نیز کمال تبریزى یکى دیگر از داوران سیمرغ بلورین 
بهترین طراحى لباس را اهدا کرد به سارا خالدى زاده 
براى فیلم بمب ؛ یک عاشــقانه؛ تا این ســاخته پیمان 
معادى نیز اولین ســیمرغش را دشت کرده و چشم به 

ادامه مراسم داشته باشد...
رقابت دشوار

در ادامه مراســم نیز محمدرضا فروتن سیمرغ بلورین 
بهترین صداگذارى را اهدا کرد بــه علیرضا علویان براى 
فیلم هاى به وقت شام و مغزهاى کوچک زنگ زده؛ تا این 
فیلم ها نیز اولین جایزه شان را دشت کنند. بعد از سیمرغ 
صداگذارى، سیمرغ بلورین بهترین صدابردارى نیز توسط 
هیات داوران اهدا شد به رشید دانشمند براى تنگه ابوقریب؛ 
تا این فیلم با دریافت سومین سیمرغ از رقبایش پیش افتد. 
وقتى سیمرغ بلورین بهترین موســیقى متن توسط 
هیات داوران اهدا شد به کارن همایونفر براى به وقت شام؛ 
معلوم شد این فیلم نیز قرار نیست دست خالى مراسم را به 
پایان برساند و رقیب خوبى براى تنگه ابوقریب است. کارن 
همایونفر پس از دریافت جایزه یک حال حسابى به ابراهیم 
حاتمى کیا داد و گفت: هربار با آقاى حاتمى کیا کار مى کنم 
مى فهمم که آهنگسازم. سیمرغ بلورین بهترین تدوین را نیز 
بهرام دهقانى و محمد نجاریان مونتورهاى فیلم عرق سرد 
دریافت کردند تا این فیلم نیز در ازاى هشــت نامزدى که 

داشته، اولین سیمرغش را کسب کرده باشد. 
جایــزه فیلمبــردارى در ادامه اهدا شــد بــه علیرضا 
زرین دست براى ســرو زیر آب؛ و بعد از او نیز نوبت هومن 

سیدى بود تا اولین ســیمرغش را دشت کرده و فیلمش 
مغزهاى کوچک زنــگ زده بهترین فیلــم از نگاه هنر و 
تجربه انتخاب شــود. رضا مقصودى نیز در بین سه فیلم 
اولى جشنواره خوش شانس ترین بود و توانست براى فیلم 

خجالت نکش برنده سیمرغ فیلم اول شود. 
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن به سحر 
دولتشاهى براى فیلم هاى عرق سرد و چهار راه استانبول 
اهدا شد. ســیمرغ بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را نیز 
جمشید هاشم پور براى فیلم  دارکوب دریافت کرد. سیمرغ 
بلورین بهترین نقش اول زن نیز به همین فیلم رسید؛ به 
سارا بهرامى براى ایفاى نقشى که از ابتدا معلوم بود جایزه 
خواهد گرفــت. در بخش بازیگر نقش اصلــى مردان نیز 
دیپلم افتخار نقش اول مرد اهدا شد به امین حیایى براى 
شعله ور؛ و سیمرغ بلورین بهترین نقش اول مرد اهدا شد 
به امیر جدیدى براى تنگه ابوقریب و عرق سرد. در بخش 
فیلمنامه نیز کامبوزیا پرتوى سیمرغ را براى فیلم کامیون 
گرفت. دومین سیمرغ این بخش نیز به هومن سیدى براى 

مغزهاى کوچک زنگ زده اهدا شد.
و اما مهم ترین جوایز جشــنواره.  جایزه ویژه هیات 
داوران اهدا شد به پیمان معادى براى فیلم بمب  ؛ یک 
عاشــقانه. در بخش کارگردانى نیز مثل فیلمنامه دو 
سیمرغ اهدا شد. اولین سیمرغ کارگردانى به ابراهیم 
حاتمى کیا براى فیلم به وقت شــام رسید؛ و سیمرغ 
دوم را نیز به بهــرام توکلى براى تنگــه ابوقریب اهدا 

کردند. 
همچنین ســیمرغ بلورین بهترین فیلم به ســعید 
ملکان بــراى تنگه ابوقریب رســید. ســیمرغ زرین 
بهترین فیلم از نگاه ملى نیز توسط اسحاق جهانگیرى 
معــاون اول رئیس جمهور اهدا شــد به ســید حامد 
حسینى تهیه کننده فیلم سرو زیر آب. سیمرغ بلورین 
فیلم برگزیده تماشــاگران نیز  اهدا شــد به مغزهاى 

کوچک زنگ زده.

جشنواره فیلم فجر برندگانش را شناخت

تنگه ابوقریب بهترین فیلم و ابراهیم حاتمى کیا بهترین کارگردان  شد
پیام رهبر معظم انقالب درپى حماسه ملت

در راهپیمایى 22 بهمن؛

ملت سربلند ایران! عزم و بصیرت شما 
حادثه اى بزرگ وخیره کننده آفرید

شــهروند| درپى حماســه راهپیمایى دیروز 
ملت عزیز ایران در سراســر کشور، حضرت آیت اهللا 
خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى پیامى صادر 
کردند.  متن پیام رهبر معظم انقالب به شــرح زیر 

است:
بسم اهللا الرحمن الرحیم

ملت عزیز و ســربلند ایران! امروز عزم و بصیرت 
شما حادثه ى بزرگ و خیره کننده ئى آفرید. عظمت 
راه پیمائى امروز شما که به نظِر محاسبه گراِن دقیق، 
از سالهاى پیش پرجمعیت تر و پرشورتر بود، پاسخ 
قاطع و دندان شــکنى به بیگانگان و دشــمنان و 
سست عهدان داد. دشــمن با تکیه بر تصّور ناقص 
و باطل خود از ایران و ایرانــى، همه ى توان و تالش 
تبلیغى خود را بر این متمرکز کرده بود که 22 بهمن 
امسال را بى رونق و احیاناً به ضد خود تبدیل کند. شما 
عمالً زنده و پویا بودن انقالب را به رخ آنان کشیدید و 
پایبندى به آرمانهاى امام راحل را با شعارهاى خود و 
با حضور گرم خود، با صداى بلند فریاد کردید. نهیب 
ملت ایران دشــمن را به عقب میراند و عزم راسخ او 
معادالت غلط آنان را به هم میریزد. مسئوالن کشور 
قدر ایــن پدیده ى بى نظیر را بدانند و با اســتقامت 
کامل و روحّیه ى انقالبى و عمل جهادى به ملت عزیز 
خدمت و از آرمانهاى انقالب دفاع کنند. آینده متعلق 
به ملت بیدار و بصیر ماست، ما مسئوالن باید بکوشیم 
از ملت عقب نمانیم. وال تهنوا و التحزنوا و انتم األعلون 

ان کنتم مؤمنین
والسالم علیکم و رحمت اهللا
بیست و دوم بهمن 1396

 سید على خامنه اى

حماسه حضور
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