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]شهروند[ ســریال »دادســتان« این روزها 
بسیار پرحاشیه شده است. سریالی که از نظر 
منتقدان و روزنامه نگاران مســتقل به خاطر 
ضعف ها و کمبودهای پرشمارش یکی از آثار 
ضعیف تلویزیون در ســال های اخیر قلمداد 
می شــود؛ اما مســعود ده نمکی و رسانه های 
نزدیک بــه او و طیف فکری که نمایندگی اش 
می کند، با انواع و اقسام تعریف ها و تمجیدها 
و حتی حاشیه سازی های کنترل شده سعی 
دارنــد آن را اثــری بحث انگیــز و جنجالــی- و 
در صــدر فهرســت ســریال های روز تلویزیون 

بنمایانند.
حواشــی ســریال »دادســتان« دســتمایه 
اصلی مدافعان ایــن ســریال در روزهای اخیر 
بوده- و ده نمکی تالش کرده با صحبت درباره 
این حواشی، از جمله ممنوع التصویری یازده 
ساله سحر قریشی و بازگشت او به تلویزیون در 
»دادستان« نام سریالش را در فضای مجازی 

و رسانه ها زنده نگه دارد.

درمسیردهنمکی
 ده نمکــی ســریال »دادســتان« را از نظــر 
مضمونی ادامــه بقیه آثارش عنــوان می کند: 

»ســریالی در همان فضــای مبتنی بــر فاصله 
طبقاتی و فســاد- که قبــال در مســتند »فقر و 
فحشــا« و ســریال »دارا و نــدار« و البتــه فیلــم 
سینمایی »رســوایی« 1 و2 به تصویر کشیده 
شــده، امــا با ایــن تفــاوت که حــاال این بــار در 
»دادســتان« کــه در قالــب یک مینی ســریال 
مضمــون  شــده،  تولیــد  کشــن  ا پلیســی 
مطالبه گری و عدالت خواهی با نگاهی جدید 

به پدیده نفوذ پیوند خورده است.«

مسیرتأثیرگذاری
و  مــردم  اســتقبال  ده نمکــی  مســعود 
مخاطبــان تلویزیون از ســریال »دادســتان« 
را باورنکردنی و شــگفت انگیز عنــوان می کند: 
»الحمــداهلل در جامعــه می بینیم که ســریال 
به شــدت مورد استقبال قرار گرفته و طبقات 
اجتماعــی مختلــف »دادســتان« را تماشــا 
کنش هــای متفاوتی  می کننــد و نیز شــاهد وا
نیــز در فضای مجازی هســتیم- که نشــان از 

تأثیرگذاری سریال می کند.«

پنهانپشتدیوارشعار
»دادستان« در چند وقت اخیر با انتقادات 

زیــادی مواجه بــوده- از جملــه اینکه گفته 
می شود ســریال به شــدت شــعاری است و 
مضامین دلخواهش را به شکلی گل درشت 
بــه مخاطبــان انتقــال می دهــد. ده نمکــی 
اما بــرای ایــن انتقــادات پاســخ هایی دارد: 
»آنهایــی که می گویند این ســریال شــعاری 
قایــم  ایــن حــرف  اســت، در واقــع پشــت 
شــده اند و نقدها را به خودشــان می گیرند. 
ایــن حــرف را  کــه  در حقیقــت آدم هایــی 
می زنند، بعضی شــان خودشــان بخشــی از 
قصه رانت در جامعه هستند و خود من آنها 
را می شناســم. برخــی از ایــن مخالفــان نیــز 
ســفارش گرفته اند تا به ســریال ضربه بزنند 

و انتقاد کنند.«
ده نمکــی اتهــام شــعاری بودن را در مورد 
سریال »دادســتان« وارد نمی داند: »زمانی 
که مــا دربــاره عدالت خواهــی و مطالبه گری 
هــم  دیالوگ هــا  می ســازیم،  ســریال 
خودبه  خود به این سمت می روند و به نظر 
من این شــعارزدگی نیســت. اینجــا دعوای 
گفتمان ها بــا همدیگر اســت. در واقع آقای 
کاســبی نماینده یک گفتمان و تفکر است. 
آنهــا شــعارهایی بــرای خودشــان دارند. در 

این سریال شــخصیت ها براساس گفتمان 
آنها شکل گرفته.«

ممنوعالکاریسحرقریشی
بازگشــت  دربــاره  ده نمکــی  مســعود   
ســحر قریشــی بــه تلویزیــون بعــد 11 ســال 
کــه ایــن  ممنوع التصویــری هــم می گویــد 
امــر بــه نفــوذ او ربطــی نــدارد و یــک رونــد 
عادی بوده اســت: »مشــکل خانم قریشــی 
حــل شــده بــود کــه اجــازه بــازی در ســریال 
ایــن  داده شــد.  ایشــان  بــه  »دادســتان« 
خ می دهد  اتفاق در ســریال های دیگر هم ر

و بارهــا دیده ایــم که برخــی از بازیگــران بعد 
کــه گذرانده انــد، دوبــاره به  از محدودیتــی 
موضــوع  ایــن  و  بازگشــته اند-  تلویزیــون 

ربطی به مسعود ده نمکی ندارد.

بودجهناچیزدادستان
 کارگردان فیلم هایی ماننــد »اخراجی ها«، 
»معراجی ها« و »رســوایی« درباره این شایعه 
که گفته می شود بودجه سریال »دادستان« 
نســبت به کارهای دیگر تلویزیــون به مراتب 
باالتر بوده؛ می گوید: »»دادســتان« ســومین 
ســریالی اســت که برای تلویزیون ســاخته ام 

و ایــن را باید بگویــم که فکر می کنم همیشــه 
پایین تریــن تــراز را در ســریال هایم بهمــان 
داده انــد. اینجــا در مــورد »دادســتان« هــم 
همین ماجرا بوده. این را هم باید اضافه کنم 
که بــرآورد بودجه یک ســریال بــه تهیه کننده 
کارگــردان- و تــازه ســازمان  ربــط دارد و نــه 
کنــد.  صداوســیما هــم بایــد آن را تصویــب 
امــا بــه هــر حــال بــد نیســت کســانی کــه این 
نظرهــا را می دهنــد، اســنادش را هم منتشــر 
کننــد یــا اینکــه بودجــه ســریال های دیگــر از 
جملــه ســریال های قبلی خــودم را با ســریال 

»دادستان« مقایسه کنند.«

سفارش می گیرند ما را بکوبند!
مسعوددهنمکیبهحاشیههایبیپایانسریالدادستان)ممنوعالتصویریسحرقریشی،

شعاریبودندادستان،بودجهنجومیسریالو...(پاسخمیدهد

کریمــی  کــه علــی  ]شــهروند[ در شــرایطی 
بــا ارســال نامــه ای بــه صداوســیما از حضور 
کــرده بود،  در جمــع کاندیداهــا خــودداری 
برنامــه  در  انتخاباتــی  نامــزد  ســه  حضــور 
کــه بــه صــورت ضبطــی تهیــه  فوتبــال برتــر 
شــده و روی آنتن می رفت، مجادله و بحث 
خاصــی را پیرامــون خــود ایجــاد نکــرد. در 
این برنامــه نامزدها در 6 محــور برنامه های 
خود را اعالم کرده و ســپس میثاقی در زمان 
5 دقیقــه از آنهــا ســواالت چالشــی پرســید 
و درنهایــت هــم خــود آنهــا در یــک زمــان 5 
را  خــود  صحبت هــای  آخریــن  دقیقــه ای 
در دربــاره انتخابــات و شــرایطش بــه زبــان 

آوردند.
آنچــه در ایــن میــان جالــب توجــه بــود، 
فضــای محترمانه بین هر ســه نامــزد و اداره 
ایــن مناظــره توســط میثاقــی بــا دردســری 
گرچــه مصطفــی آجورلو،  کامــال اندک بــود، ا
مدیرعامل ســابق باشــگاه پاس که در دوره 
ریاســت جمهــوری محمــود احمدی نــژاد 
ریاســت  در  آبــادی  محمدعلــی  حضــور  و 
او  بــا  چالش هایــی  تربیت بدنــی  ســازمان 
داشت، کیومرث هاشمی را چند باری مورد 
خطاب جمالتش قــرار داد، امــا این معاون 
ســابق تربیت بدنــی هرگز بــه ایــن چالش ها 
پاســخ نداد.شــاید و بــه همیــن دلیــل هــم 
گرم  مناظره دوشنبه شب گذشــته آنچنان 
از کار درنیامــد و بازتابی آنچنانــی در فضای 
کــه  چرا نداشــت،  اجتماعــی  شــبکه های 
نامزدها سعی کردند در این برنامه همدیگر 

را زیر سوال نبرند.
در چنیــن شــرایطی مــرور برخــی حواشــی 

این مناظره قابل توجه است:
 از بیــن نامزدهــا تنهــا مصطفــی آجورلــو 
بــا ماســک از ابتدا تــا انتهــا حضور داشــت و 

صحبت کرد.
 در ایــن برنامــه محمدحســین میثاقــی 
کــه در صــورت  کــرد  از ســه نامــزد دعــوت 
برنده شــدن در برنامه هفته آینده او حضور 
کیومــرث  کــه از ایــن جمــع  داشــته باشــند 
هاشــمی این پیشــنهاد را نپذیرفت و گفت 

خ دهــد، به یک  گر ایــن اتفاق بــرای او ر کــه ا
هفتــه زمــان بیشــتر نیــاز دارد تــا بــا هیــأت 

رئیسه به جلسه بنشیند.
 او در بخشــی از صحبت هایــش دربــاره 
گفــت که »چنین  نایب رئیســی علی کریمی 
بحثی نبوده« و با وجود اینکه دوســت دارد 
از همــه ظرفیت هــا اســتفاده کنــد، امــا فعال 
بــا توجه بــه اینکــه ایــن مســأله حاشــیه ای 

است، وارد آن نخواهد شد.
ارایــه  در  خــادم  عزیــزی  شــهاب الدین   
انگلیســی  کلمــات  از  بارهــا  برنامه هایــش 
گماتیســم« و…  مثــل »زیــرو تلرانــس«، »پرا

استفاده کرد.
ح شــده،  مطر صحبت هــای  بیــن  در   
بحث هــای کلیشــه ای و مســائلی که گوش 
هواداران از آنها پر است، به زبان آورده شد.

در  خــادم  عزیــزی  شــهاب الدین 
کــه در  گفــت  قســمت آخــر صحبت هایــش 
گذشــته فدراســیون فوتبــال قربانــی  دوره 

اساسنامه شده است.
 یک سوال میثاقی از عزیزی خادم درباره 
بهارونــد و اســتفاده او از ســبد رأی رئیــس 
کــه او در این بــاره گفت:  ســازمان لیگ بــود 
»این مسأله کامال طبیعی است که بهاروند 
با توجه به حضور طوالنــی اش در هیأت ها، 
تعامــل خوبــی بــا آنها داشــته باشــد« امــا او 
کــه آیا  درنهایــت بــه این ســوال پاســخ نداد 

ائتالفی بین او و بهاروند وجود دارد یا نه؟
 آجورلو در پاسخ به این سوال که چرا بعد 
از یک دوره حضور در انتخابات فدراســیون 
دوباره برای ریاست پا پیش گذاشته است، 
گفت: »من خیلی شجاع هستم.« او سپس 
کنایه ای به بحث انتخاب سرمربی تیم ملی 
در زمــان علی آبادی زد که با یــک تلفن علی 
دایی را آوردند و با یک تلفن او را برداشتند.

 نوع نشســتن ســه نامزد این طــور بود که 
عزیزی خــادم در بین دو چهــره باتجربه تر از 
خودش قــرار گرفته بــود که به نظر می رســد 
تعامــل و قرابــت بیــن او و آجورلــو بیشــتر از 
کیومــرث هاشــمی اســت. آجورلــو در پایــان 
صحبت هایــش ادعا کرد کــه در صورت رأی 
آوردن از عزیــزی خــادم اســتفاده خواهــد 
کیومرث هاشمی نیز در این  کرد. همچنین 
صورت باید به او کمــک کند. او گفت: »من 
حتما از کیومرث هاشمی استفاده می کنم، 
آجورلــو  از  حتمــا  کــه  می گوینــد  او  بــه  امــا 
اســتفاده نکن، چــون او دولتی اســت و آنها 

تصمیم می گیرند«!
 بــا وجــود غیبت علــی کریمی نــام او بارها 
و بارهــا بــه زبــان آورده شــد و هــر ســه نامــزد 
جمالت مثبتــی را درباره او به زبــان آوردند. 
از جمله مصطفی آجورلو که صحبت هایش 
را با این جمله به اتمام رساند: »علی کریمی 
خالق فوتبال اســت و باید در فوتبال حضور 

داشــته باشد و این حســن اساسنامه است 
که راه را برای فوتبالی ها باز کرده است.«

 کیومرث هاشــمی در پاسخ به این سوال 
که آیا در صورت انتخــاب با کادر فعلی ادامه 
بــه آشــنایی  گفــت: »بــا توجــه  می دهــد؟ 
گان اســکوچیچ با شــرایط فوتبــال ملی،  درا
در صــورت انتخاب، او را به عنوان ســرمربی 

تیم ملی حفظ خواهد کرد.«
کــه آیا از   آجورلــو در پاســخ بــه این ســوال 
انتخابــات می ترســد؟  در  شــائبه دخالــت 
ملــی  کمیتــه  و  ورزش  »وزارت  گفــت: 
گزینــه دارند.«  المپیــک در ایــن انتخابــات 
او دربــاره اینکــه گزینه هایشــان چه کســانی 
کید کرد که دوست ندارد »علیه  هستند، تأ
دوســتانش که در این برنامه حضور دارند« 
صحبت کند. اما منظور او و اشــاره دستش 
کامال واضح بود که چه کســی را نشــان کرده 

است.
از  بخشــی  در  خــادم  عزیــزی   
کید کرد که راه حل خوبی  صحبت هایش تأ
بــرای حــل بحــران بلوکه شــدن پول هــای 
فوتبــال ایــران در فیفــا دارد. او در البــه الی 
کــه زیر  صحبت هایــش از ســازمانی نــام برد 
نظــر ســفارت ســوییس بــه عنــوان حافــظ 
منافــع آمریــکا در ایــران فعالیــت می کنــد و 
بــا نامه نــگاری می شــود دربــاره آزادســازی 
و  فیفــا  در  بلوکه شــده  دالر  میلیــون   6

ای اف سی اقدام کرد.
صحبت هایــش  در  هاشــمی  کیومــرث 
وارد  زودی  بــه  فوتســال  کــه  کــرد  کیــد  تأ
المپیک می شود و باید سرمایه گذاری روی 
فوتسال باشد که در المپیک می تواند روی 

سکو هم برود.
 دو نامــزد دربــاره موضــوع حــق پخــش 
کیدشــان  کردنــد و تأ تلویزیونــی صحبــت 
این بــود که ایــن مســأله را در فضــای آرام با 
کننــد. بــا توجــه بــه اینکــه  تلویزیــون حــل 
روســای قبلــی هــم در ایــن زمینــه تــالش 
بســیاری کردنــد، بایــد دیــد تــالش هــر یک 
در  برتــری  صــورت  در  نامــزد  ســه  ایــن  از 

انتخابات به کجا خواهد رسید.

حواشی مناظره سرد؛ آجورلو حمله کرد، کسی پاسخ نداد! برنامه علی کریمی مثل عادل توقیف شد؟
درحالیکهگفتهمیشودمصاحبهباعلیکریمیدرفیلیموتوقیفشده،

اماساترااینمسألهراتکذیبمیکند

کیومــرث هاشــمی، مصطفــی آجورلــو و  کــه  ]شــهروند[ در حالــی 
شــهاب الدین عزیزی خادم ســه نامزد انتخابــات فدراســیون فوتبال 
دوشــنبه شــب گذشــته در برنامــه فوتبــال برتــر مناظــره کردنــد، علی 
کریمی ترجیــح داد به این برنامــه نرود. کاندیدای محبــوب انتخابات 
فدراسیون فوتبال در یک مصاحبه اینترنتی که برای فیلیمو ضبط شده 

حرف هایش را درخصوص انتخابات بر زبان آورده است.
در ایــن شــرایط امــا صبــح دیــروز خبری منتشــر شــد مبنی بــر اینکه 
گیــر در فضــای مجــازی  ســازمان تنظیــم مقــررات صــوت و تصویــر فرا
موســوم به ســاترا صداوســیما، اجــازه پخش برنامــه ویژه علــی کریمی 
درباره انتخابات فدراسیون فوتبال در شبکه نمایش خانگی را نداده و 
محتوای آن را مناسب برای پخش عمومی ندیده است.در این برنامه 
مهدی مهدوی کیــا، خداداد عزیزی و علیرضا منصوریــان در کنار علی 
کریمی حضور داشتند. در این خصوص برخی  مسأله توقیف مصاحبه 
علی کریمی را به ماجرای برنامه نود و نه عادل فردوســی پور ربط دادند 
که پیــش از این توســط ســاترا توقیــف شــده بود.بازتاب گســترده این 
کنش و تکذیب ساترا را در پی داشت.در اطالعیه سازمان  موضوع اما وا
گیــر در فضای مجازی آمده اســت:  تنظیم مقــررات صوت و تصویــر فرا
ک( در مســیر رســیدگی  »درخواســت ایــن برنامــه اینترنتــی )تی وی تــا
است. ضمن تکذیب خبر منتشره مبنی بر عدم صدور مجوز در برخی 
از رسانه ها اعالم می شود یکشنبه سوم اسفند ماه درخواستی از سوی 
فیلیمو برای پخش برنامه یکــی از کاندیداهای فدراســیون فوتبال به 
دبیرخانه ساترا وصول شــد که در مسیر معمول برای این برنامه ها قرار 
دارد.ایــن برنامه بــه دلیل ســاختار حرفه ای و نمایشــی در دســتور کار 
دبیرخانه قرار گرفته و فرآیند در نظر گرفته شده برای همه محتواهای 
نمایشــی حرفــه ای یکســان اســت کــه درخصــوص برنامــه همرفیق و 
سریال های قورباغه، خوب بد جلف و… طی شده و رسانه های صوت 
و تصویر برنامه های خود را طی این فرآیند منتشر کرده اند.در صورتی که 
برنامه در دسته بندی نمایشی حرفه ای قرار نمی گرفت، امکان پخش 
از صفحات شخصی افراد در رسانه های کاربرمحور را داشت و به فرآیند 
فوق الذکر نیاز نداشــت.«حال باید دید صحبت های علی کریمی که از 
قضا حرف هــای تندی درباره مدیران فوتبال کشــور هم هســت، اصال 
گــر این اتفــاق رخ بدهــد چه زمانی در شــبکه  مجوز پخــش می گیرد و ا

خانگی منتشر می شود.

کنار3 گوشه و 
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