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تلویزیونوپرسشهایبیپاسخ

امینفرجپور
روزنامهنگار

سریال هایی که در چند هفته اخیر از تلویزیون 
پخش شــده اند، بارزترین جلوه چیزی است که 
در ادبیات ســینمایی ضعــف فیلمنامه خوانده 
می شود؛ آســیبی که سالیان  ســال است از آن 
به عنوان بزرگترین مانع خلق آثار مانا در سینما 

و تلویزیون ما نام برده می شود.
در ایــن چند وقت اخیر ســریال های مرضیه، 
ترور خاموش و ستایش 3 روی آنتن رفته است. 
سه سریالی که درباره هر کدام می توان طوماری 
از ایرادات و آســیب های بدیهــی فیلمنامه ای 
ردیف کرد؛ اما به سیاق همیشه که هر زمان پای 
انتقاد از محصوالت رســانه ملی وســط می آید، 
مدیران با استناد به آمارهای صداوسیما که فالن 
ســریال فالن  درصد از بینندگان را راضی کرده، 
لب های منتقد را می دوزند، این ســریال ها هم 
از نقد مصون مانده اند- که البته بخشــی هم به 
این دلیل است که منتقد جدی چنین کارهایی 
را جدی نمی گیرد و روزنامه نویســی هم که در 
پوشــش کار رســانه ای تبلیغات چی کم مزد و 
مواجب سلبریتی ها شده  اســت، توان و سواد و 
میلی به انتقاد از کســانی ندارد که آب باریکه ای 

که به جیب می زند، حاصل سخاوت آنان است!
اما فارغ از نقد و منتقد و دلیل ضعف آثاری که 
به  هر حال چکیده تالش های تنها نهاد رســمی 
تولید آثار نمایشی برای عموم مردم است، پاسخ 
به این پرســش که »چگونه ایــن آثار از چندین 
و چند شــورا و کارگروه -و دیگر فیلترهایی که 
هر کدام از اعضایــش فالن قدر حقوق می گیرند 
و به تنها وظیفه شــان هم که جلوگیری از ورود 
و بروز چنین ایراداتی در آثار نمایشــی اســت، 
عمل نمی کنند- رد می شوند« می تواند به شکل 

طعنه آمیزی روشنگر باشد. 
این اتفاق در حالی می افتد که آثار نویسندگان 
تقســیم بندی های  در  کــه  فیلمســازانی  و 
خودســاخته جزو حلقه موهوم معتمدان سینما 
و تلویزیــون نیســتند، بــا ریزبینی هایــی گاه 
دیوانه کننده بررسی می شوند که نه  تنها اثر را از 
مسیر اصلی و روح غایی خودش تهی می کند که 
گاه به شــکل اندوه باری فقط و فقط به این دلیل 
طرح می شــوند که صاحب اثر خارج از آن حلقه 
کذایی به هیچ طریــق فرصتی برای تولید اثرش 

پیدا نکند. 
به عنوان نویســنده ای که بارها و بارها این روند 
را تجربه کــرده ام، می توانم بــه تأکید بگویم که 
تمام ریزبینی ها و ایرادگیری ها و نیت خوانی های 
شــوراهای مختلف صداوســیما زمانی که نوبت 
به آثار هنرمندان و نویســندگان مــورد اعتماد 
می رسد، تبدیل می شود به تساهلی سهل انگارانه. 
ایــن را خود بارها به چشــم دیــده ام که چگونه 
نویسنده ای که سریالی روی آنتن دارد و سریالی 
دیگــر در مرحله پیش تولید، تنها براســاس یک 
خالصه چند خطی وعده تولید اثری دیگر را نیز 
 می گیرد و همزمان روی هر سه این سریال ها کار 
می کند -واقعا؟ انتظار ندارید این جا اســم طرف 
را بگویم که. همزمان نویســنده ای دیگر با ده ها 
اصالحیه و حذفیات رنگارنگ مواجه می شــود و 
بعد از رفع آنها با نکات جدید شــورایی دیگر، تا 
درنهایت آن چه بر جای می ماند یا شیری بی یال و 
دم و اشکم باشد و یا هنرمندی فرسوده که عطای 
کار را به لقای اش می بخشد و می رود در عرصه ای 

دیگر کار کند!
اینها همه بــه این دلیل گفته آمــد که بگویم 
این همه آثار مملو از آســیب و ایراد و ضعف های 
ابتدایی در صورت بررسی منصفانه می توانستند 
راهی به رســانه ملــی نیافته و آثــاری دیگر با 
کیفیتی بسیار فراتر روی آنتن بروند -اگر کمی، 

فقط کمی دایره های بسته بازتر می شد. 

تلویزیون

14
سه سال پیش بود که به ناگاه خبر درگذشت رضا رستمی، خبرنگار باسابقه حوزه فرهنگ و هنر منتشر شد. مرگ نابهنگام او اهالی رسانه و فرهنگ و 
هنر را شوکه کرد. به گفته خانواده او، رضا رستمی هم مانند عباس کیارستمی بر اثر خطای پزشکی درگذشت. امروز سالروز درگذشت اوست. سومین 
سالمرگ رضا رستمی همزمان شده با آخرین اکران نمایش فیلم مستند »میدان جوانان سابق« به کارگردانی مینا اکبری، روزنامه نگار قدیمی حوزه 
فرهنگ و هنر. مینا اکبری آخرین نمایش فیلمش را تقدیم کرده به رضا رستمی. او در توییترش نوشته است: »آخرین نمایش فیلمم همزمان شد با 
سالروز فقدان رضا رستمی. به دالیل زیادی می خواهم آخرین نمایش را به او تقدیم کنم. از روزنامه نگار بودن رضای عزیز تا رفاقتم با همسرش و البته 
شباهت های دلیل مرگش با کیارستمی.«امروز ساعت 17 اهالی رسانه در کنار هم به تماشای »میدان جوانان سابق« می نشینند و پس از پایان فیلم یاد 

همکار فقیدشان را گرامی می دارند. 
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در هر بار تمرین پناه گیری، در 
محل های امن پناه گیری کنید 

تا انجام این عمل در زمان 
وقوع زلزله، نیاز به صرف وقت 

نداشته باشد.

تقدیمبه
رضارستمی

نیره خادمی| مقابله بــا دانلودهای رایگان و غیرقانونی 
فیلم و موســیقی از مدت ها پیش به یک رویا بدل شــده 
اســت. از یک ســو قانون کپی  رایت داخلی کارایی الزم را 
در برابر آن ندارد و از ســوی دیگر تمایل نداشتن نهادهای 
رسمی برای پیوستن به کنوانسیون جهانی کپی رایت کار 
را برای جلوگیری از انتشار محتوای فرهنگی سخت کرده 
است. در این شرایط صحبت های دیروز سردار وحید مجید، 
رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات ناجا )فتا( درباره 
آمادگی پلیس برای مبارزه با دانلودهای غیرقانونی موسیقی 
این ســوال را به وجود آورد که توان مقابلــه با دانلودهای 

غیرمجاز چگونه به وجود خواهد آمد؟
ســردار وحید مجید دیروز تنها از آمادگی این مجموعه 
برای برگزاری جلسات هم اندیشی با صنوف و کارشناسان 
مختلف حوزه موسیقی برای مقابله با موضوع دانلودهای 
غیرقانونی خبر داده و به مهر گفته اســت که باید در این 
حوزه جرم انگاری شود. حرف های او فقط در حوزه موسیقی 
نیست و قطعا به تمام حوزه های فرهنگی و هنری ارتباط 
پیدا می کند. دانلود در حوزه فیلم، موسیقی، اپلیکیشن های 
موبایلی و نرم افزارها از سال ها پیش به رسمی عمومی تبدیل 

شده است که شاید مقابله با آن کار یک روز و دو روز نباشد.
صحبت های سرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتای 
تهران بزرگ با »شــهروند« هم تقریبا گواه همین مطلب 

است. او می گوید که هنوز هیچ دستورالعملی در این باره به 
استان ها داده نشده است:  »باید مجوزهای قانونی مقابله با 
سایت های دانلود مشــخص و جرم انگاری شود تا بدانیم 
برخورد با این سایت ها چه مجازاتی دارد. این مسائل باید 
از سوی مراجع قضائی مشخص شود تا امکان رصد از سوی 
مراجع انتظامی فراهم شــود.« سرهنگ کاظمی معتقد 
اســت که همین حاال هم با وجود قانون کپی رایت داخلی 
امکان برخورد با این سایت ها وجود دارد اما این برخوردها 
یک شرط دارد: »شــرکت های تولید کننده محتوا چه در 
حوزه موسیقی یا فیلم باید از انتشار غیرقانونی محتوایشان 
شکایت کنند تا پلیس براساس آن سایت ها را مورد پیگرد 
 قانونی قرار دهد اما متاســفانه تا به حال هیچ کدام از آنها 

شکایت نکرده اند.« 
بسته شدن سایت های دانلود فیلم در هفته های پیش 
مصداق دقیق همین صحبت هاســت با این توضیح که 
»هم ســایت های دانلود روش های دور زدن را می دانند و 
هم کسانی که طرف مقابل این سایت ها هستند، می دانند 
چطور به محتوای درخواستی خود برسند.«  هفته های قبل 
بعد از بسته شدن سایت های دانلود فیلم چندین اتفاق افتاد؛ 
استفاده کنندگان از ســایت های دانلود غیرمجاز، فیلیمو 
و نماوا را برای شکایت از ســایت های دانلود مورد نقد قرار 
دادند و حتی مشخص شــد نماوا بدون رعایت کپی رایت 

محصوالت فرهنگی نتفلیکس را در سایت خود قرار داده 
اســت. به دنبال این بحث ها برخی از سایت های دانلود با 
تغییر آدرس اینترنتی به دنیای مجازی بازگشتند. انتقادات 
در آن زمان حتی دامن آذری جهرمی، وزیر ارتباطات را هم 
گرفت. او درنهایت اینطور به منتقدانش پاسخ داد: »واهلل 
بسته شدن ســایت های دانلود فیلم به من مربوط نیست. 
دادســتانی به ارایه دهندگان خدمات میزبانی وب دستور 
داده، این وسط من هیچ  کاره ام.« هجوم کاربران به صفحات 
مجازی نشان  می دهد که نخستین مسأله، پذیرش فرهنگ 
استفاده از سایت های دانلود قانونی است که باید در کنار 
عوامل دیگر قرار بگیرد. ضمن این که تجربه های مشابه هم 
نشان داده است که بستن و فیلتر سایت ها بی فایده است، 
مثل دو سال پیش که سایت های دانلود فیلم فیلتر شد و 
حتی چندین نفر دستگیر شدند. پیش از آن فیس بوک و 
توییتر فیلتر شده بود و پارسال هم تلگرام فیلتر شد. نتیجه 
همه آنها راهیابی فیلترشکن ها به رایانه و تلفن های همراه 

مردم بــود. همزمان با فیلترکردن ســایت ها تالش  برای 
همه گیرشدن سایت های داخلی ازجمله شبکه اجتماعی 
سروش یا نرم افزارهای فیلیمو و نماوا بی نتیجه ماند، چون 
در آن جا هم مسأله کیفیت مطرح بود. شبکه های اجتماعی 
داخلی کیفیت تلگرام، فیس بوک و توییتر را ندارد و کیفیت 
فیلم های دوبله شــده در فیلمیو و نماوا هم برای کاربران 

راضی کننده نیست. 
»شهروند« البته در ادامه برای بررسی دالیل کارانبودن 
کپی رایت در ایران و فیلتر سایت های دانلود غیرقانونی پای 
صحبت های پیروز ارجمند، مدیر پیشین دفتر موسیقی 
وزارت ارشــاد و کیوان نقره کار، کارشناس  آی تی نشست. 
ارجمند معتقد اســت با توجه به میزان درآمدهای ساالنه 
ایران، پیوستن به کنوانسیون جهانی کپی رایت مقرون به 
صرفه نیست و فرهنگ سازی در کنار استناد به قانون داخلی 
کپی رایت کارساز است. نقره کار معتقد است اگرچه پیوستن 

به قانون کپی رایت الزاماتی دارد، اما نشدنی هم نیست.

شهروند| دیروز تاالر وحدت که شاید از 
این پس تاالر دهلوی نام گیرد، میزبان مراسم 
تشییع پیکر حســین دهلوی بود. مراسمی 
برای وداع بــا هنرمندی کــه از چهره های 
ماندگار هنر ایران زمین بود؛ وداعی که پای 
هنرمندان و مدیران پرشــماری را به تاالری 
باز کرده بود که زنده یاد حســین دهلوی در 
آنجا اجراهای ماندگار پرشماری را به تاریخ 

موسیقی این مرزوبوم تقدیم کرده بود.
دیروز خیلی ها برای وداع با حسین دهلوی 
آمده بودند؛ هنرمندانی چون علی علیزاده، 
شــهرام صارمی، محمد ســریر، هوشنگ 
کامکار، حمیدرضا نوربخــش، پری ملکی، 
مزدا انصاری، ســیمون آیوازیــان، داریوش 
پیرنیاکان، بیــژن بیژنی، بیــژن کامکار و 
بی شــمار هنرآفرین دیگر در کنار مدیران 
دولتی بــرای وداع با مردی کــه در بیش از 
9 دهه زندگی خود با موســیقی و در هوای 
موسیقی زیســت تا همین چند روز پیش 

که آخرین نت موسیقی زندگی پرافتخارش 
نواخته شد. 

یاد دهلوی در مراسم رهســپاری اش به 
خانه ابدی بر سر زبان ها بود. محمد سریر او را 
موسیقیدانی نامید که »بیش از 6 دهه ستون 
استوار موســیقی ملی ایران« بود و »مبانی 
نوین موسیقی ایران را پی ریزی کرد.« محمد 
اسماعیلی، نوازنده پیشکسوت تنبک نیز او 
را »عامل جان گرفتن  موسیقی ملی ایران« 
خواند. کامبیز روشن روان به بی مهری هایی 
که در حق دهلوی و نســل دهلوی روا شد، 

اشاره کرد و حسین علیزاده اما به ایرانیت او 
که فراتر از هنرش بــود: »ایرانی تر از دهلوی 
ندیده ام. او بهترین جانشــین برای مدیران 
قبلی هنرستان موســیقی بود. با مدیریت 
او سرنوشت موســیقی ایران عوض شد. نام 
این تاالر قبال رودکی بود چرا شــد وحدت 
نمی دانم؛ اما می شــود همین االن نامش را 
دهلوی گذاشت. در دوران ساخت این تاالر 
ارکستری همنام این تاالر به نام رودکی بود 
اما امروز پیکر دهلوی اینجاســت. بسیاری 
دهلوی را درک می کنند، برخالف مدیرانی 

که درکش نکردند. «
در آخر اما نوبت کســی بــود که به حق از 
دست دادن پدر بدترین روز زندگی اش بوده 
اســت. هومن دهلوی، پسر مرحوم دهلوی، 
گفت:   امروز تلخ ترین روز زندگی ماســت؛ 
چون نه تنها در ســوگ پدر، بلکه در سوگ 
هنرمندی جامع الشرایط نشسته ایم که سعی 
در پرکردن تمام خألهای موسیقی داشت. 
به یاد دارم مایسترو علی رهبری درباره پدر 
می گفت که دقــت او گاهی از موتســارت، 

آهنگساز مطرح اتریشی هم بیشتر بود.
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 راهکارهای برخورد با انتشار رایگان محتوای فرهنگی
 در گفت و گو با کارشناسان بررسی شد
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پیروزارجمند
،مدیرپیشیندفترموسیقیوزارت
ارشادوکارشناسخبرهدادگستری

مقابله با ســایت های غیــر قانونی دانلود تا حــدودی می تواند 
بازدارنده باشد، اما کافی نیست. یکی از راه های تاثیرگذار پرداخت 
حقوق مادی و معنوی هنرمندانی است که صداوسیما و سازمان ها 
و نهادهــای مختلف ماننــد اپراتورهای همراه اول و ایرانســل از 
آثارشان استفاده می کنند. اما مشکل آنجاست که ِسرِور بسیاری از 
این سایت ها در ایران نیست، بنابراین اگر فیلتر هم شوند همچنان 
در دسترس هستند. نکته دیگر این که پیگیری این اتفاق نیازمند 
استمرار است. پیشتر هم این موضوع پیگیری شد، اما به مرور به 
فراموشی سپرده شــد و اکنون دوباره بحث آن مطرح شده است. 
نهادهای صنفی، پلیس و وزارت ارشاد اگر قرار است موضوع دانلود 
غیر قانونی آثار فرهنگی را پیگیــری کنند باید به عنوان برنامه ای 
بلند مدت در دستور کارشان باشد تا آن جا که فرهنگ استفاده از 
آن در میان مردم همه گیر شود. بی شک فرهنگ سازی مهمترین و 
تاثیرگذارترین بخش این ماجراست و نتایج بلندمدت تری نسبت 
به برخورد سلبی و انتظامی دارد. کسانی که موسیقی سنتی تولید 
می کنند امنیت حفظ آثارشان تضمین شده تر از کسانی است که 
تولید کننده آثار موسیقی پاپ هستند، چرا که مخاطبان موسیقی 
سنتی فرهیخته تر از مخاطبان آثار سخیف هستند و بی شک این 
موارد را بیشتر رعایت می کنند، بنابراین فرهنگ سازی تاثیرگذار 
است.پیوســتن به کنوانســیون برن و قانــون کپی رایت جهانی 
مستلزم پروتکل و وفاداری دو جانبه اســت. در صورت قبول این 
کنوانسیون ســاالنه مجبور به پرداخت چند میلیارد دالر هزینه 
کپی رایت جهانی می شویم. با توجه به این که صادرات محصوالت 
فرهنگی ما در مقایسه با واردات فرهنگی بسیار ناچیز است، باعث 
متضرر شدن ما می شــود. اگر این اتفاق در قالب پروتکلی داخلی 
باشد مفیدتر است. مسأله اصلی این است که ما در اجرای قوانین 
مشکل داریم؛ به طور مثال بسیاری از سایت هایی که محتوای غیر 
قانونی موسیقی و فیلم را بارگذاری می کنند، توسط شرکت های 

رسمی تهیه و تولید آثار حمایت می شوند؛ مثال شما در فرودگاه ها 
و بســیاری از مراکز عمومی مجموعه آثاری می بینید که در قالب 
ســی دی و ام پی تری در بسته بندی های شــکیل ارایه می شود. 
اهالی موسیقی و ســینما هم می دانند و می بینند که حقوق  شان 
پایمال می شــود، اما صدای شان به جایی نمی رسد. بارها در زمان 
مسئولیتم در ارشاد این موارد را گزارش دادم، اما هیچ برخوردی با 
آنها نشد. بعدها فهمیدم بخشی از این  موارد ریشه در شرکت های 
تولید آثار دارد. چون تولید آلبوم برای شان به صرفه نیست، آن را 
به صورت ام پی تری که فرمت قانونی ندارد، پخش می کنند. پلیس 
باید این موارد را پیگیری و با آنها برخــورد قانونی کند، بنابراین 
پیوستن به کنوانســیون برن به سود ما نیســت، چرا که سهم ما 
از بازار جهانی بسیار ناچیز اســت و این اتفاق باعث می شود افراد 
اندکی سود ببرند، اما چند ده  هزار نفر از آن متضرر  شوند. سازمان 
صداوســیما که بزرگترین مصرف کننده این محصوالت اســت 
بیشتر از همه متضرر می شود؛ اتفاقی که برای شرکت های تکثیر  
بازی های رایانه ای و نرم افزار هم خواهد افتاد و با شکست و بحران 
جدی روبه رو می شــوند. در آن صورت تعداد زیادی از مشــاغلی 
که به این واســطه ایجاد شده  اســت هم از بین می رود. شاید این 
اخالقی نباشد، اما واقعیتی  است که در حال حاضر راهکاری برای 
آن وجود ندارد. درآمد ســاالنه در کشــور ما به گونه ای نیست که 
بتوانیم سالی 110 میلیارد تومان برای ویندوز اورجینال به شرکت 
مایکروســافت پرداخت کنیم. کپی رایتی که اکنون در کشور به 
آن استناد می شود به پشــتوانه تدوین قوانین داخلی  سال 1345 
است؛ قانونی که البته سال هاست بازنگری نشده است. این قانون 
هم هوشمندانه اســت و هم ضمانت اجرایی دارد. تولیدکنندگان 
محصوالت فرهنگی به پشتوانه این قانون می توانند از سایت های 
انتشار محتوا شکایت کنند تا فضا را برای سایت ها ناامن کنند، اگر 
چه کمتر به ســراغ آن می روند. یکی از دالیل شکایت نکردن آنها 
فوت وقت در جریان اطاله دادرسی در پرونده هاست، ضمن این که 
بسیاری از مردم به دلیل آگاهی نداشــتن سراغ دانلود می روند و 
 فرهنگ سازی درست و مســتمر می تواند بخشی از این مشکل را 

حل کند. 

چهبایدکرد؟

 نخستین موضوعی که در این 
کیواننقرهکار
کارشناسآیتی

زمینه باید مدنظر قرار دهیم این 
اســت که بــه جــای کلمه 
غیرقانونی باید به سایت های 
ارایه دهنده فیلم های ایرانی بگوییم سایت های رایگان، چون قانون کپی رایت نداریم، 
پس کار غیرقانونی در این سایت ها صورت نمی گیرد، چون این سایت ها بدون این که 
قانونی وجود داشته باشد، دانلود رایگان انجام می دهند.اما این که آیا فیلترینگ در این 
زمینه جواب می دهد یا نه؛ پرسشی است که پاسخش بدیهی است. در تمام این سال ها ما 
فیلترینگ را در موارد مختلف در کشور امتحان کرده ایم، اما نتیجه ای به دست نیامده. 
چون مخاطبی که عادت کرده به دریافت اطالعات و استفاده رایگان از اپلیکیشن، این را 
یاد گرفته که چگونه سیستم را دور بزند. بنابراین فیلترینگ جز این که وی پی ان را روی 
کامپیوترها عادی کند- اتفاقی که قبال برای پیام رسان ها رخ داده و باعث شده تقریبا تمام 
کامپیوترها مجهز به وی پی ان شوند- دستاورد دیگری نخواهد داشت، مگر در این چند 
وقت اخیر بعد از فیلترکردن سایت های فیلم و موسیقی به نتیجه رسیدیم که در ادامه نیز 
بتوانیم؟برای موفقیت در این راه باید به مســائل کالن کشــور در حوزه قانون گذاری 
بپردازیم، که اگر این قانون را اصالح کنیم، بدون این که نیاز به فیلتر باشد، می توانیم به 
دستاوردهای بیشــتر و بهتری برسیم. در کل باید توجه داشــت که اغلب روش های 
برخوردی و سلبی در  طوالنی مدت مثمرثمر نیست و نمی تواند تاثیرگذار باشد و بهتر 
است برویم سراغ مسائل فرهنگی و  قانونی و در کنارش از سرویس دهنده هایی که به 
موازات این کار هزینه دریافت می کنند، بخواهیم با هزینه پایین تر خدماتشان را ارایه 
دهند، چون یکی از نگرانی هایی که وجود دارد این اســت که با فیلترشدن سایت های 
رایگان، سایت های قانونی هزینه های خود را باال ببرند. در کل در یک جمله می گویم که 
بر فرض محال اگر هم فیلتر این سایت ها الزامی است، این اتفاق باید به شرطی رخ دهد 
که نماوا  و فیلیمو و بقیه باید با قیمت های مناسب خدماتشان را ارایه دهند و در کنار آن با 
فرهنگ سازی این معضل از ریشه حل شود، وگرنه این که بیاییم فیلتر کنیم و سایت ها 
هم یا از طریق وی پی ان یا با تغییر آدرس به کارشــان ادامه دهند، دردی از ســینما و 
موسیقی درمان نمی کند.اما این که آیا پیوستن به قانون کپی رایت می تواند کمک کننده 
باشد یا نه؛ باید گفت که قانون کپی رایت الزامات زیادی دارد و به دلیل تنوع موجود در 
این بحث نیاز دارد که چندین دستگاه کنار هم قرار بگیرند و در این مورد تصمیم بگیرند- 
که به نظر می رسد اهتمام الزم در این زمینه وجود ندارد. این یک روند زمانبر اما شدنی 
اســت، چون ابزارهایش را داریم. درصــورت الزام، این قانون به راحتی با اســتفاده از 

زیرساخت های فناوری می شود برای آن قانون مجازات نوشت.

برگزاری مراسم تشییع پیکر حسین دهلوی
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