درخواست «جنابخان» برای بازگشتکالهقرمزی

خانه «هریپاتر» در آتش سوخت

رادان ،تهیهکننده مستند «کاپیتان من» شد

ایرنا :محمدبحرانی،صداپیشهعروســک«جنابخان»رویصحنهجشنحافظ،ابراز
امیدواریکردبرنامــه«کالهقرمزی»دوبارهبهتلویزیونبرگــردد.بحرانیکهدربرنامه
«کالهقرمزی»همبهجایدوعروسکحرفزدهاســت،درحالیکهبرایاهدایجایزه
بهترینبازیگرکمدیتلویزیونبهنازنینبیاتیرویصحنهجشنحافظآمدهبود،تاکید
کرد:هنرمندیمثلایرجطهماسبدوبارهتکرارنمیشــود.اودراینبارهگفت«:سازو
کارتهیهکنندگیومدیریتتلویزیونرانمیدانمولیمیدانمبرندهابهراحتیبهدست
نمیآیند.طهماسبتکرارنمیشودوامیدوارمکالهقرمزیبهتلویزیونبرگردد».

خبرآنالین:یکیازاستودیوهایمتعلقبهکمپانی«برادرانوارنر»درآتشسوخت.این
استودیوبرایساختسریفیلمهای«هریپاتر»مورداستفادهقرارگرفتوبههمیندلیل
نامخانههریپاتررابهآندادهاند.آتشنشانانازآتشسوزیبزرگیدراستودیویلیوزدن
متعلقبهکمپانیبرادرانوارنرکههشتفیلم«هریپاتر»درآنفیلمبرداریشدهاست،
خبردادند.اینحادثهدراواخرروزچهارشنبهآغازشدوساکناننزدیکبهمحلپساز
مشاهدهدودبهمامورانآتشنشانیخبردادندوسرانجامدربعدازظهرروزپنجشنبهآتش
مهارشد.هنوزازمیزانآسیبدیدگیاستودیواطالعاتیارائهنشدهاست.

مهر :بهرامرادانتهیهکنندهمستندسینمایی«کاپیتانمن»بهکارگردانیصفاریانپور
شد.درآستانهآغازفازنهاییفیلمبرداریمستندسینمایی«کاپیتانمن»بهکارگردانی
سیاوشصفاریانپور،نخستینپوسترازاینفیلممنتشرشد«.کاپیتانمن»ناممستندی
علمیباحضوربهرامراداناستکهدرآناینبازیگربهماجراجوییدرسیستمپیچیدهمغز
انسانمیپردازد.پسازگذشتنزدیکبهیکسالوپژوهش،فازاولودومفیلمبرداری
«کاپیتانمن»اسفندماهسالگذشتهبهپایانرسیدوگروهبرایفیلمبرداریفازنهایی
آمادهمیشوند.رادانعالوهبرروایت،مسئولیتتهیهکنندگیایناثرراهمبرعهدهدارد.

هفت
پخش سریال «آچمز» از امشب

همشــهری آنالین :مجموعــهتلویزیونی
«آچمز»بــهکارگردانیمهردادخوشــبخت،
رویآنتنشــبکهســهســیماخواهدرفت.
ایــنکارگــردانپیشتــردرگفتوگویــی
باایســناازاینســریالبهعنوانمجموعهای
مفرحیادکــردهکهبــاموضوعکمآبــیوبا
هایکمدیساخته

حضوربازیگرانســریال
میشــود.ســریال«آچمز»بهتهیهکنندگی
حســینآقاهرنــدیونویســندگیســعید
فرهادیدر۳۲قســمت۴۵دقیقهایدرگروه
تولیدشده

فیلموسریالشــبکهسهســیما
است.
هومنبرقنورد،امیرحســینرســتمی،سید
مهردادضیایی،مهرانرجبی،ساراخوئینیها،
بیتاسحرخیز،مهوشصبرکن،پریسامقتدی،
ســهندجاهدی،هادیعطاییفــر،احمدرضا
اسعدی،مونااســکندریو....ازبازیگراناین
مجموعهتلویزیونیهستند.

ســی نمــا« :اکســتازی»بــهکارگردانی
«گوستاوماشــتی»کهبهتازگینسخهمرمت
شدهآنتهیهشدهاســت،بهعنوانفیلمپیش
افتتاحیه«جشنوارهونیز»انتخابشدهاستو
پنجمشهریورماهبهنمایشدرمیآید.اینفیلم
دردومینجشنوارهونیزدرسال۱۹۳۴نمایش
دادهشدهبود.

مجیدی برای فیلم جدیدش
سراغ نابازیگرها میرود

مهر :پیشتولیدفیلمسینمایی«خورشید»
بهکارگردانیمجیدمجیــدی،درحالیآغاز
شدهکهمجیدیبرایبازیگرنقشاصلیخود،
فراخوانمنتشرکردهاست.
چندیپیــشپروانهســاختاینفیلــم،با
فیلمنامهمشــترکمجیدیونیماجاویدی،از
سویسازمانسینماییصادرشد.پیشتولید
سینمایی«خورشید»حدودسههفتهایاست
کهآغازشــدهومجیدیبرایایفاینقشیک
پسرنوجواندراینفیلمبهدنبالبازیگرازمیان
مردممیگردد.

الهام چرخنده:
دنبال دیده شدن نبودم

ایسنا:الهامچرخندهمیگوید؛پسازمحجبه
شدن،پنجقراردادیکهبرایبازیگریداشت،
کنسلشد.اینبازیگرتاکیدمیکندخیلیها
میخواستنداودیدهنشــودچونهمکارانش
درشــوکبودندوطیفمقابلدرشــک؛اما
نتوانستند.

«بکهام» کمپانی تولید فیلم
تأسیس کرد

فارس«:دیویدبکهام»یکیازمشــهورترین
بازیکنانفوتبالجهان،قراراستراهیهالیوود
شود.اوباراهاندازی«استودیو»۹۹قصددارد
بهتولیدمستند،برنامههایتلویزیونیودیگر
محصوالتتصویریبپــردازد.ویقصددارد
کارهایتولیدفیلمهایتجــاریتبلیعاتیرا
نیزبرایشرکایشانجامدهد«.استودیو»۹۹
اکنونپروژههاییرادرزمینهمستنددردست
تولیدداردکهشــاملیکفیلممستنددرباره
«بکهام»باتمرکزبرورزش،سفرومدخواهد
بود.
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اینروزهاپولهایمشکوکوعباراتی
مثلاین،چندوقتیاستبیشازهمیشه
دربارهپروژههایســینماییشــنیده
میشــود.حاالخیلیهاکهخودشــان
سالهامتهمبودندبابودجههایارگانیو
البتهگاهبودجههاییکهمشخصنیست
ازکجاتأمینمیشــدند،فیلمســازی
کردهاندهمباصداییبلندعلیهدارندگان
پولهایمشــکوکانتقادمیکنند.اما
اینســرمایهگذارانبــهدورازفضای
سینماکیســتندوازکجااینبودجهها
راسرسفرهســینمایایرانآوردهاند؟
بودجههاییکهفریادهــایزیادیرابه
همراهداشته.مث ً
الهمینچندیقبلدر
برنامه«هفت»«فراستی»ودوستانش
درمیــزنقدبهفیلــم«ماهمــهباهم
هستیم»تاختندوگفتند:باپولحاصل
ازداللینمیشــودکارفرهنگیخوب
ســاخت.آنهاعلیجانی،سرمایهگذار
اپلیکیشــنتیکرانواختنــدوقبلاز
مراجعقضائیبــهداراییهایشخرده
گرفتند!کاریکهواکنشمیرکریمیو
تبریزیرابههمراهداشت.اینگوشهای
ازحاشیههاییاســتکهاینپولهای
مشکوکطیماههایاخیردرسینمای
ایرانبهوجودآوردهانــد.درچندماهه
اخیرمسعوددهنمکی،غالمرضاموسوی،
محمودرضــویوحتیتیمشــفیعیو
ســازندگانیچونحامعنقاکهسالها
اسمخودشانوســرمایههاییکهبرای
فیلمهایشانفراهممیشد،مطرحبود
وآنهاراپولهایارگانیمیدانستند،
منتقدگروهیمولتیمیلیاردرشدهاند
کهپولبیحسابوکتابواردپروژههای
سینماییوسریالهاینمایشخانگی
کردهاندکــهباعثگرانــیاینصنعت
شدهاست.امااینپولدارانگرانکننده
سینماطیســالهایاخیرچهکسانی
بودهاند؟مروریرویایننامهابهاستناد
گزارشخبرآنالینشایدجالبباشد.
صــادق رنجکشــان:این
چندســالهاخیــربارهــانــام
رنجکشــان،بهعنوانیکیازآورندگان
پولهایمشکوکدرسینماسرزبانها
افتادهاســت.اوالبتهایــنروزهامالک
پردیستئاترشهرزاداستوتئاترمعروف
«بینوایان»حســینپارســاییهمبا
سرمایهاشساختهشــدهورویصحنه
رفتهاست.رنجکشان،یکفعالدرحوزه
گردشــگریاســتکهگروهتورهای
مسافرتی«دلتابان»رادارد.
خودشمیگوید:هیچفعالیتمشکوکی
نداردوهمهســرمایهاشحاصلازاین
توربودهاست؛اماگمانههایغیررسمی
وشــایعاتواتهاماتاثباتنشــدهدر
مراجعقضائیبســیاریرادراینمدت
شنیدهاست.اوســرمایهگذارفیلمهای
«سرخپوســت»و«متریشیشونیم»
بودهکهمیگوینددستمزدهایکالنی
بهستارههایشپرداختهاست.
ویدربارهایناتهامزنندگانبهخودگفته
است«:عمدهمطالبیکههرازگاهیدر
رابطهبااینجانبدربعضیازسایتها
ورســانههایمجازیعنوانمیشــود
مربوطبهافرادمعلومالحالیاســتکه
درجایگاهتهیهکنندگییانویســندگی

«اقامت اجباری» نمایشنامه شد

ایرنــا :نمایشنامــه«اقامــتاجبــاری»
نوشــتهامیرحســینمصلی،باطراحیجلد
اردشیررستمیدر۹۶صفحهتوسطنشرافراز
عرضهشدهاست.پیشازایننیزمصلی،کتاب
«واینحرمانماناییندارد»رادرحوزهرسانه
تألیفکردهبود؛اماکتــاب«اقامتاجباری»
اولینتجربهایننویسندهوروزنامهنگاردرحوزه
ادبیاتمحسوبمیشود.
دردربخشیازپیشگفتاراینکتابآمدهاست:
«اقامتاجباری»درناکجاآبادیبیزمانبهوقوع
میپیوندد.باوجودآنکهایناثردارایرویکردی
واقعگرایانهاست،شایددرنگاهنخستانتزاعیو
استعاریقلمدادشود؛اماوجهاشتراکدرچنین
تضادی،ریشهدرسرنوشتشگرفانسانمعاصر
درمواجههبااسلوبانحصارگرایانهخودکامگان
دارد.
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علیرضاقربانیخواننده
موسیقیسنتی،این
شبهادرایوانعطار
مجموعهکاخسعدآباد،
کنسرت«بامنبخوان»
رابرایعالقهمندان
برگزارمیکند.
راحلهکرمی
خبرگزاریخبرآنالین

پروندهای برای متهمان این روزهای سینمای ایران
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فیلم پیش افتتاحیه
جشنواره ونیز مشخص شد

فرهنگوهنر
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یاهرمورددیگریطیاینچندســال
اخیرتوفیقیدرسینماحاصلنکردهو
بدونسندومدرکبودهوبنابههمین
دالیلنتوانستیمباهمهمکاریداشته
باشیم،لذااقدامبهنشراکاذیبمیکنند
کهحتمــاًدرجایخودپاســخآنهارا
خواهمداد».
سجاد خواجهعلیجانی:اونفر
دومفهرســتمتهماناســت.
علیجانی،بهخاطراسپانسرینگجشنواره
جهانیفیلمفجروهمــکاریمداومدر
یکیدوســالاخیربامحمدرضاگلزاراز
«برندهباش»تا«ماهمهباهمهستیم»
زیرذرهبیناست.علیجانی،درچندفیلم
جشــنوارهامسالهمســرمایهگذاری
داشتهاســت.اینجوانکهمیگویند
مجموعهشرکتهایاپلیکیشنیدارد،
کمترپاســخیبهاتهاماتدادهوبیشتر
سکوتکردهاست.اوکهمیگویندیک
دههقبلمالکیکمغازهسادهتجهیزات
کامپیوتریبوده،حــاالاینقدرداردتا
دستمزدمیلیاردیگلزاررابدهدوفیلم
پرهزینهکمالتبریزیرابسازدیاپولش
راصرفساحت«رحمان»۱۴۰۰کند!
گروهیشایعهکردنداودرتجارتارزهای
دیجیتالبودهوبــاگرانیاینپولهای
دیجیتالیحاالصاحــبچنینثروتی
شده؛شایعاتیکهالبتهعلیجانینسبت
بهآنهاواکنشینداشتهاست.
ابراهیم عامریان :طیسالهای
اخیر،خاندانعامریانکهکارشان
تجارتبینایرانوبرزیلاستهموارد
سینماشدند.کارشانوارداتگوشتو
دانههایروغنیازبرزیلوصادراتفرش
وجواهربهآنکشــوراســت.آنهااز
سرمایهگذاریدر«منسالوادورنیستم»
واردسینماشدند.بعدهمکارهاییچون
«تگزاس۱و»۲راساختند.حاالهمدیگر
ابراهیم،بــرادرکوچکترخانوادهمجوز
تهیهکنندگیگرفتهوبهنظرمیرسدکار
گیشهایسینمایبدنهوفیلمهایطنز
پرمنتقدرابرایبازگشــتســرمایهبه
عنوانهدفانتخابکردهاست.
اول مارکــت :اولمارکــت

اسپانسراختصاصیکارهایاخیرمهران
مدیریاست.از«دورهمی»شروعکردند
وبعدفیلم«ساعت۵عصر»راساختند.
حاالهمکهسریال«هیوال»رادرشبکه
نمایشخانگیدارنــد.آنهامالکیک
اپلیکیشــنهســتندومیگویندبرای
تولیــداتفرهنگیشــانبــامدیری
قراردادیسنگیندارند.
بیتردیداینتواناییپرداختهزینههای
سنگینفیلمســازیوسریالسازیرا
داشــتندوازآنهاییهستندکهخوب
پولبهعواملدادهاند.اصلکارشــانو
مالکانشانبهطورشــفافچهکسانی
هستند؟خیلیروشننیستامابهنظر
میرســدتهیهکنندگیسیدمصطفی
احمدیبرای«درختگــردو»کارتازه
محمدحســینمهدویانهمبیربطبه
آنهانباشد.
رادران یاری:ایننامالبتهنام
غریبیدرحوزهنمایشخانگی
نیست.
یاریهاکهدرچندسالاخیربا«هشتگ
خالهسوسکه»«،ممنوعه»و«گلشیفته»
درشبکهنمایشخانگیسرمایهگذاری
کردند،تاپیشازایــنواق ً
الدردودهه
گذشتهشرکتپخشهنرنمایپارسیان
راداشــتهاند.آنهــاهمســریالهای
نمایشخانگیپرهزینهایساختنداما
ادعایشانایناســتکهکارهایشان
خوبفروختهوپولبیحسابوکتاب
هزینهنکردند.
سیدمحمود رضوی:رضوی
اینروزهامنتقدپولهایکثیف
درسینماست؛ولیخوداوفیلمهاییکه
شکستتجاریداشــتند،کمنساخته
اســت.رضویکهازسیمایمهرهستی
کارشرابــاتهیهکنندگی«دربارهالی»
آغازکردههمیشــهارتباطینزدیکبا
خانوادهقالیبافداشــتهاســت.اودر
«سیانور»و«ماجراینیمروز»ضررهم
داده؛مثلپروژه«خیابانهایآرام»کهبه
کلــیبیخیــالاکــرانفیلمــش
شــدهاســت!اواماچطورباضررفیلم
میســازد؟خودشمیگویــد«:کارم

ســاختتیزرهاوفیلمهایتبلیغاتیو
پروژههایمربوطبهنهادهایاقتصادی
است.ســرمایهامراازآنجادرمیآورمو
سینماعالقهاماست».
اینادعایخوداوستکهخیلیدربازار
وتجارتخریدارینبایدداشتهباشد.
محمدرضا شفیعی:شفیعی
مالکموسسهوصفصباست.از
انیمیشــنتــاروزنامهســینماییوتا
ســریالهایشــبکهسهســیماحوزه
تخصصیآنهاست.کارهایسینمایی
همگهگاهیدارند.اونمونهاســتاندارد
تولیداتسینماییمستقلاصولگرایان
ســنتیاســت.طیفبچهمذهبیهاو
نهادهایمذهبیقم.
محمد امامی:میگویندهنوز
همپولهایشدرسینماوشبکه
نمایشخانگیماندهاست.اوحاالحکم
زندانبلندمدتشصادرشدهاست.همین
حاالمیگویند«:سالهایدورازخانه»
همباپولاوســاختهشدهویکسریال
نمایشخانگیدردستساختدیگرهم
ازماندهپولهایاوســت.امامیکهبه
خاطراخاللدرنظاممالیدرپروندهبانک
سرمایه،بازداشتاست،اولینباربرای
سریال«شــاهگوش»پولواردنمایش
خانگیکردوخوبهمفروختند.درست
مثلسریال«شهرزاد».در«ابله»شکست
خوردنداما«مصادره»و«ابدویکروز»
خوبفروخت.سرمایهگذاراولیه«شبی
کهماهکاملشــد»همبود.اورادرصف
اولواردکنندهپولهایمشــکوکبه
سینمامعرفیمیکنند.
احسان دالویز:دالویز،شریک
امامیوحاالاحتماالًهمبندش
است.اوفعالیرسانهایدردودههگذشته
بودهکهفعالیتهایسیاســیدردفاتر
روسایجمهورپیشــینهمداشت.در
«شاهگوش»کنارامامیبودهوبعدهم
«دندونطال»راسرمایهگذاریکردهبود.
دالویزمتهمپروندهصندوقبازنشستگی
آموزشوپرورشاست،مثلامامی.
هادی رضوی :ضلعسوممثلث
امامیودالویزاســت.اوکهدر

«شــهرزاد»یکشــریکامامیبود،با
افتادنامامیبهزندانبهدلیلاینکهداماد
محمدشــریعتمداریوزیرکاراســت،
تالشزیادیکردازآنهافاصلهبگیرد.او
چندجشــنوارهفیلمدفاعمقدسیرابه
عنواناسپانسرهمراهیکردوبعدهمکه
کارشبهدادگاهکشید.
حسین هدایتی :هدایتیهم
بیارتبــاطبهرضــویوامامی
نیست.اوحاال۲۰ســالحبسگرفته
است.حوزهتخصصیهدایتیامابیشتر
فوتبالبود.فقطیکبارخواستباداوود
میرباقریازطریقتیمدالویزوبرومند،
«ماهتیتی»بســازدکهیــکبودجه
میلیــاردیاشازمدیریتــاتنابندهو
افخمــیوچندنفردیگرپخششــدو
برگشتیهمنداشت.
بابک زنجانی :اوکهحاالزندان
اســت،خیلیدرســینمابرای
خودنماییحاضرنشد.اوعکسهاییبا
امیرجعفــریو...دارد،امااصلکارش
همانتیمداریفوتبالبود.شــایعاتی
دربارهسرمایهگذاریاشدرپروژهناموفق
«نقشنگار»علیعطشانیبابازیناصر
ملکمطیعیوجودداشتهاست.
گلرنگ رســانه:یکــیاز
ناموفقتریــن حضورهــای
اقتصــادیگلرنگ،فعالیتدرشــبکه
نمایــشخانگیبود.آنهاکهشــرکت
پخشمحصوالتبهداشتیداشتند،با
مهرانمدیریوسریال«قهوهتلخ»وارد
اینعرصهشدندوشــروعبهتولیدهم
کردنــدولیبــهرغمهزینههــایباال،
پروژهشانشکستخوردوبههمانکار
تخصصیشانبرگشتند.
برادران گلیــان:دردهه۸۰
نامشــانبامهرانمدیریگره
خوردهبود.آنهاتقریباًهمهجابااوکار
مشترکمیکردند.ازسینماتاتلویزیون!
آنهاغولآگهیهایتبلیغاتیبودندو
برنــدپرمخاطــبمهرانمدیــریدر
«پاورچیــن»و«نقطهچیــن»وبقیه،
ویترینپرزرقوبرقشانبود!
ولیدرشبکهنمایشخانگیوباتغییر
الگــویآگهیها،تقریبــاًازاینچرخه
پولآوریوسودآوریخارجشدند!
برادران مدرســی:برادران
مدرسیهماننقشگلیانهارا
درکارهایطهماسبوجبلیداشتند.
صاحبانآگهــیکهتنهابرندســودده
سالهایاخیرشان«کالهقرمزی»بود.
برندیکهبهدلیلعدمتوافقبارســانه
ملی،دوســهسالیاســتکاریتولید
نمیکنــدواینگروههــمخیلیدیگر
سهمیازورودوتولیدپولیاهزینهکالن
درتلویزیــونوشــبکهنمایشخانگی
ندارند.
حمیــد اعتباریــان:اورااز
سابقونورودسرمایهبهسینما
میدانندبرایحوالیسال۸۰اعتباریان
کهدرلندناقتصادخواندهبود،یکبارهبه
ایرانبرگشــتوسهگانه«ســتاره»را
ســاخت«.ســنپترزبورگ»و«شام
عروسی»دیگرتولیداتشهستندوحاال
اســتکهکارمهمیتولید

چندسالی
نکردهاست.

نقد
درباره برنامه «جریان خاورمیانه»
که از شبکه پرس تیوی پخش میشود؛

جریانهایخاورمیانه
در «جریان خاورمیانه»
رضا صائمی  /گروه فرهنگ و هنر
saemi1355@gmail.com

اگرشــبکه«پرستــیوی»راازحیــثقلمرو
جغرافیاییبهکشورایرانمرتبطمیدانیم،امادر
یکتعریفژئوپولتیکیوازحیثقلمروسیاسی
میتــوانآنرادریــکمرزبزرگتریبهاســم
خاورمیانههمتعریفکردکــهاتفاقاًایراندراین
قلمروسیاســیجایگاهویژهوقدرتمندیدارد.
ضمناینکهازتحوالتآنتأثیرمیپذیرد.
ازحیثارزشهایخبریهمکهبهاینمســئله
نگاهکنیم،خاورمیانهبهواسطهمجاورتمعنوی
وجغرافیایییکیازمهمترینساحتهایخبری
استکهتحوالتآننهفقطبرایکشورهایمنطقه
کهبرایهمهمردمجهانازاهمیتبرخورداراست.
بهعبارتیخاورمیانهیکیازکانونهایاصلیاخبار
درسطحجهاناســت.ازاینروساختبرنامهای
اختصاصیدربارهخاورمیانهوتحوالتآندرشبکه
پرستیوی،یکضرورترسانهایبودکهحاالبا
تولیدبرنامه«جریانخاورمیانه»محققشدهاست.
پیشازهرچیزبایدازعنوانهوشمندانهاینبرنامه
گفت.عنوانیکهدرذاتخود،ماهیتخاورمیانهرا
بهعنوانیکقلمرویجغرافیایی-سیاسیبازنمایی
میکندوحتیبرجریانســازبودنتحوالتاین
منطقهبرمناسباتومعادالتسیاسیجهانتاکید
دارد.ضمناینکهآنرابهیکموردویژهدرادبیات
وترمولوژیرسانهایبدلمیکندکهازپویاییو
تاثیراترخدادهایاینمنطقهپردهبرمیدارد.
اینبرنامهبهتهیهکنندگیواجرای«مروهعثمان»
دردفتربیروتشبکهپرستیویتهیهشدهوسه
موضوعمختلفدرزمینههایسیاسی،اجتماعیو
فرهنگیرامحورکارخوددربررسیهایموشکافانه
آنهاقراردادهاست.ضمناینکهسهویژگیمهمرا
میتوانبهعنوانمؤلفههایساختاریاینبرنامه
نامبردکههویتآنراشــکلمیدهد.نخست؛
گفتوگوومصاحبهباافــرادصاحبناموصاحب
تحلیلدرارتباطبارخدادهایخاورمیانهاســت
کهازتنــوعگفتمانیهمبرخورداراســت.دوم؛
آیتمگرافیکیآناســتکهبهبرنامهازحیثفرم
وصورتهایبصری،جذابیتویژهایبخشیدهو
روانشناسیجذبمخاطبرادرتولیدبرنامهلحاظ
کردهاستوسوم؛توجهبهشبکههایاجتماعیدر
بازتابهایتحلیلیرخدادهاوتحوالتیاستکه
درمنطقهخاورمیانهرخدادهاست.
امروزهواکنشرســانههایاجتماعینســبتبه
تحوالتجهانیبــهمقولهجذابــیدرتولیدات
رسانهایبدلشدهوبسیاریازمخاطبانخواهان
اطالعیابیازجریانشناسیکنشوواکنشهایی
هستندکهدرشبکههایاجتماعینسبتبهمسائل
سیاسیواجتماعیوجوددارد.
برنامه«جریــانخاورمیانه»تاکنونســوژههاو
موضوعاتجذابــیرارویآنتنبردهوتوانســته
جایگاهرسانهایخودرادرشبکهپرستیویبه
زودیوبهخوبیبهدستآورد.یکیازجذابیتهای
اینبرنامهها،موضوعاتانتخابشدهاستوهم
عناوینیکهبرایآنبرگزیدهمیشــود.ازجمله
دریکیازقســمتهایاینبرنامهکــهباعنوان
«معاملهقرن»پخششدواتفاقاًاولینقسمتاین
برنامههمبود،دوموضوع«طرحآمریکاموسومبه
«معاملهقرن»برایتغییــروضعیتخاورمیانهو
«وتوکردنمصوبهکنگرهمبنیبرقطعکمکبه
ائتالفعربستاندریمنتوسطدونالدترامپ»به
بحثوگفتوگوگذاشتهشد.درواقعبانگاهیبه
طرحبرقراریصلحدرخاورمیانهوپایانمناقشات
میانفلسطینورژیمصهیونیستیکهتوسطدولت
«ترامپ»پیشنهادشدهبهبررسیجزئیاتمربوط
بهاینطرحپرداختهشدواهدافترامپازپیگیری
طرحمعاملهقرنموردنقدوبررسیقرارگرفت.
همچنینواکاوینقشعربستان،اردنومصردر
طرحمعاملهقرنومروریبرواکنشکشــورهای
غربیدرقبــالاقداماترژیمصهیونیســتیدر
فلسطینازقبیلشهرکسازیهایغیرقانونیاز
دیگرمباحثاینبرنامهبود.
«جریانخاورمیانه»همراهباجریانهایروزدراین
منطقهپیشمیرودوسعیمیکندبهروزبودن
خودراباانتخابسوژههایداغروزحفظکند.مث ً
ال
دریکیازآخرینبرنامههایخودبهواکنشهای
بینالمللینسبتبهسرنگونیپهپادآمریکاییو
سیاستآمریکادرخاورمیانهبعدازسرنگونشدن
پهپاداینکشــورپرداخت.قطعاًاینبهروزبودن
وتولیدبرنامهتحلیلینســبتبهاتفاقاتیکهدر
جریاناست،عنصرتازگیخبررابهعنصرتازگی
درتحلیلوتفســیرخبرپیوندمیزندوپویایی
وزندهبودنبرنامهراتقویــتمیکند.درهمین
برنامه،واکنشکشورهایجهانواتحادیهاروپادر
قبالتصمیمآمریکابرایحملهبهایران،واکنش
ایراندرقبالتهدیداتآمریکاوواکنشروســیه
وشخص«والدیمیرپوتین»نســبتبهاحتمال
درگیرینظامیایــرانوآمریکا،موردبررســی
قرارگرفت.
برنامهای که هم کارکرد اطالعرسانی
دارد و هم آگاهیبخشی
درواقع«جریــانخاورمیانه»جریــانخبریرا
ازطریقتبدیلخبربهآگاهیبهواســطهفرآیند
تفســیریبهجریانیآگاهیبخشبدلمیکندو
مخاطبانعالقهمندبهپیگیریمسائلخاورمیانه
هروقتبخواهنددرجریانمسائلخاورمیانهقرار
بگیرند،میتوانندبــهبرنامه«جریانخاورمیانه»
پرستیویمراجعهکنند.

