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از فیلترینگ و ماهواره تا تحمل
حرفهای روحانی

باید  20سال با دنیا فاصله
داشته باشیم؟

جنتی حر فهای زیــادی در
صبحانــه کاریاش زد .مهمترین
حرفهای او را بخوانید:
قلمرو فرهنگ برای حرکت و خالقیت به
یک فضای باز نیاز دارد .من بارها گفتهام که
فرهنگ را در محیطهای بسته و گلخانهیی
نمیتوانیم رشد بدهیم .باید در محیط باز با
تضارب آرا و تبادل اندیشه ،فرهنگ را رشد
دهیم که تا اندازهای این موضوع ایجاد شده
اما مطلوب نیست و ما هنوز تحمل شنیدن
حرف مخالف و حرف متفاوت با سلیقه خود را
نداریم .باید این تحمل را در خود ایجاد کنیم.
براساس تعلیمات قرآن ،باید حرف خود را
با منطق بزنیم .رئیسجمهور ما یک جمله
میگویند و همین یک جمله را نمیتوانند
تحمل کنند .میگویند شــما در انگلیس
درس خواندهاید یا در قم؟ باید فضایی باشد
که راحت حرفهایمان را بزنیم تا کشور رشد
کند .باید کاری کنیم که عالوه بر پیشــینه
پرافتخارمان بتوانیم به امروزمان هم افتخار
کنیم و فضایی ایجاد شود که در کتابها و
مطبوعاتمان همه هر چیزی میخواهند
بنویســند ،تخریب هم نکنند .در سینما و
حوزههای دیگر هــم همینطور باید فضا را
باز کرد.
در شبکههای اجتماعی و فضای مجازی
هنوز نمیدانیم که وایبر و واتسآپ را باید
فیلتر کنیم یا نه؟ زمانی با ویدئو هم مشکل
داشتیم که حل شد .حتی زمانی سر فکس
هم حرف داشتیم .وقتی استاندار خراسان
بودم آقای غرضی ،وزیر ارتباطات بودند .در آن
زمان یکسری دستگاه فکس فرستاده بودند
برای وزیران و استاندارها و نامه محرمانه هم
همراهش بود که این فکس فقط در اتاق شما
باشد و کس دیگری به آن دسترسی نداشته
باشد .ظاهرا ً ما باید اول با هر پدیده نو مقابله
کنیم و آب که از سر گذشت ،آن را بپذیریم.
همیشه میخواهیم  20سال با دنیا فاصله
داشته باشیم؛ الاقل همراه دنیا حرکت کنیم.
ما تالش میکنیم ضمن حفظ قانون و با
توجه به آســیبهای امنیتی و اخالقی در
زمینه فضای مجازی تصمیمگیری کنیم.
در همه جای دنیا هم همین طور است و این
مسائل وجود دارد اما جایی که ضرورت ندارد،
باید این محدودیتها را برداشت ،بهخصوص
در مورد شــبکههای اجتماعی ،مث ً
ال شبکه
اجتماعی که  5/4میلیون نفــر عضو دارد.
اینکه کسانی در این فضا تخلف میکنند،
دلیل نمیشود که آن را فیلتر کنیم .مثل این
میماند که برای مقابله با برخی از تخلفات که
در یک خیابان اتفاق افتاده است ،کل خیابان
را ببندیم.
مــا اآلن چقدر از شــبکههای ماهوارهیی
استفاده میکنیم؟ شیعیان در نقاط مختلف
دنیا هر کــدام یک ماهواره اجــاره کردهاند
و همه حرفهایشــان را میزنند .زمانی ما
نمیتوانستیم حتی یک کتاب را به عربستان
بفرســتیم .اآلن میتوانیم از طریق ماهواره
و اینترنت حرفهایمان را منتقل کنیم .اما
به جای استفاده از امکانات آنها را محدود
میکنیمتادیگرانهمازآنهااستفادهنکنند.
درحالحاضرامریکاییهامشغولنصب14
ماهواره در ارتفاع پایینتر از  1000کیلومتر
هستند .بعد از آن شــما راحت میتوانید با
موبایلهایتان شــبکههای ماهوارهیی را در
کوچه و خیابان ببینید .ما به جای اینکه فکر
کنیمچگونهبهتریناستفادهراازاینامکانات
ببریم،فکرمیکنیمچطوررویآنهاپارازیت
بیندازیم کــه دیگران هم نتواننــد از آنها
استفاده کنند .باید این ذهنیت اصالح شود
وگرنه با این فکرها فرهنگ رشد نمیکند.

قسمت
اول

اظهارنظر بی مقدمه علی جنتی جنجال به پا کرد

رسانههایتصویری
جوانمرگمیشود؟

آیاسینمایماافسردهشده؟

دراختتامیهیازدهمینجشنوارهفیلمکوتاهدانشجویینهال،
پیمان معادی به نمایندگی از هیئت داوران این جشنواره،
بیانیهایقرائتکرد.دربخشیازآنآمدهبود...«:باهیجانزیاد
فیلمهارایکبهیکدیدیمویادداشتبرداشتیموکنجکاوو
کنجکاوترشدیمکهچرااینقدرذهنهاتاریکند،چهقدرقبر،
چهقدر پوچی ،مرگ ،بیهویتی و سردرگمی را زیاد داشتیم
و کمتر قصه و داستان و اصالت تصویر و خالقیت دیدیم»...
نظرسنجی این هفته «صبا» به همین موضوع نگاه دارد .آیا
ذهنهادرسینمایایرانتاریکهستند؟یاکامسینمازیادی
تلخاست؟آیاسیاهنماییواقع ًادرآثارسینماگرانکنونیوجود
دارد؟ به طور کل ،آیا سینمای امروز افسرده است؟

علی جنتی ،وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی روز گذشــته با حضور در نشست صبحانه کاری اتاق
بازرگانی،صنایعومعادنایرانحرفهایجالبیدرحوزهفرهنگبهزبانآوردکهمیتوانآنرایکی
ازجنجالیتریناظهارنظرهایاوطییکسالوزارتشدانست.اوازفیلترینگتاانحاللاحتمالی
مؤسسهرسانههایتصویریدرآیندهنزدیکسخنگفتکهبخشهاییازمهمترینسخناناورادر
ادامهخواهیدخواند.امامهمترینبهانهمابرایاینگزارشعنوانشدنانحاللاحتمالیمؤسسهرسانه
تصویریتوسطجنتیاستکهدرگفتگوبادوتنازمدیرانسابقاینمؤسسهاینموضوعرابهنقدو
نظرخواهیگذاشتیم.هرکدامنظراتخودراداشتندکهدراینمطلبازنظرتانخواهدگذشت .ذکر
ایننکتههمالزماستکه درشمارههایبعدیبهتحلیلوواکاویموضوعاتوسرتیترهایبااهمیت
توگوباکارشناسانخواهیمپرداخت
دیگریکهجنتیالبهالیحرفهایشبهآناشارهکردهدرگف 
با اینکه وزیر ارشاد در صبحانه کاریاش حرفهای
زیادی زد ولی یکی از اظهارنظرهــای جنتی در روز
گذشته حســابی جنجالی شــد .علی جنتی درباره
مؤسسه رسانههای تصویری در اظهارنظری اعالم کرد:
«مؤسسه رسانههای تصویری از زمان آقای الریجانی
ایجاد شــده اســت ،اما فکر میکنم با گذشت زمان
میتوانیم آن را منحل کنیم .چون موضوعیت آن از

رجبیفروتن:

بین رفته است ».حسین مسافرآستانه ،مدیرمؤسسه
رسانههای تصویری بعد از رسانهای شدن حرفهای
وزیر ارشاد در گفتگویی کوتاه با یکی از خبرگزاریها
ت وزیر فرهنگ و ارشــاد
گفت« :من از دالیل صحب 
اسالمی مبنی بر انحاللمؤسسه رسانههای تصویری
بیاطالع هســتم و نمیدانم منظــور از بیان چنین
صحبتهایی چیست ،اما بر این نکته تأکید میکنم

کهاینمؤسسههموارهدرجهتتقویتزیرساختهای
سینما فعالیت کرده است .من به شخصه هیچ سخنی
مبنی بر انحاللمؤسسه رسانههای تصویری نشنیدهام
بلکه بازخوردهای خوبی از عملکرد و فلسفه وجودی
این رسانه از سوی سینماگران دریافت کردهام و اصوالً
یکی از اهدافمؤسسه رسانههای تصویری در معاونت
سینمایی تقویت پیکر ســینما بوده و همواره محل

کی وقت عملکردنها می رسد؟!
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مرگدریازدهمینسالتولد؟
به نظر میرســد در روزهای آینده نظرات موافق و
مخالف دیگری درباره انحاللمؤسســه رسانههای
تصویری به گوش برسد .وزیر ارشاد با چنین اظهار

شما که جواب مرا میدانید
برای چی میپرسید؟!
به غیر از حرفهای مهمی کــه از جنتی خوانده
شد ،وزیر ارشــاد درباره دو موضوع مهم اینروزها
که حســابی هم خبرساز شده اســت ،اظهارنظر
کرد .اولی درباره وضعیت انتشار کتاب «کلنل» به
نویسندگی محمود دولت آبادی و دومی پیرامون

با ایســنا اولین واکنشش به خبر انحالل
مؤسسه رسانههای تصویری را اینگونه
ابراز کرد« :اولین بار است که این موضوع

اعتماد سینماگران بوده است .از همین رو معتقدم این
مؤسسه همواره موجب دلگرمی تهیهکنندگان بوده
است و از انتشار آثارشان در این رسانه ابراز خرسندی
کردهاند ».تماسهای ما با این مدیر برای گرفتن پاسخ
سؤالهایمانبینتیجهماندوگویاترجیحدادباخاموش
کردن تلفن همراهش فع ً
ال در این زمینه به اظهارنظر
نپردازد.

عباسیان

منموافقبانظروزیرارشاد هستم

اظهارات جنتی درباره
«کلنل» و «تانگوی تخممرغ داغ»

اما در رابطــه با اظهارنظر وزیر ارشــاد
حسینمسافرآستانهمدیرفعلیمؤسسه
رسانههای تصویری در گفتگوی کوتاهی

نظرسنجیاز هنرمندان

یریتمؤسسهرسانههایتصویریرابرعهدهداشت،
محمدرضاعباسیانکهدربرههایمد
یگوید« :به
رجبی فروتن دارد و به «صبا» درباره تصمیم وزیر ارشاد م 
نظری کام ً
ال مخالف با
است ،هماناشتباهی که پیش از این درباره حذف پخش
نظرم این تصمیم ،تصمیم غلطی
افتادند که فیلمهای خود فارابی را هیچ سینمایی
فارابی شد و بعدها به چنان فالکتی
یدادند و دیدید که
فیلم روی دستشان میماند که هیچجا نمایشش نم 
یگرفت و کلی
نم 
تغییربدهند.حاالدررابطهبااینتفکرهمهمیناتفاق
درآخرمجبورشدندتصمیمشانرا
ک سال نتوانسته اقدام شایان ذکری داشته
میافتد ».او اعتقاد دارد که وزارت ارشاد در ی 
یگوید« :نگاه کالنی به امور میشود و به
باشد و هرچه بوده صرف ًا حرف بوده و در این باره م 
ظرها نیست و همه چیز باری به هرجهت رخ میدهد.
نظرم هیچ استراتژی پشت اظهارن
یکنند .من در این
مگیری م 
فشار و سمت و سوی وزش باد حرف میزنند و تصمی 
آدمها با
گذرد در حوزه فرهنگ شاید یک طراحی و عمل و اجرا
ی
 25درصدی که از عمر دولت م 
یرسد ».عباسیان
این شنیدنها کی تمام میشود و وقت عملکردنها م 
ندیدم و نمیدانم
همهجایارشادصورتبگیردجزمؤسسهرسانههای
کسازیبایددر
معتقداستکهکوچ 
لهاست شاهدیم قدرت در دست
ویری به معنای پخش و توزیع و توضیح میدهد« :سا 
تص
یبینیم
صدورمجوزوپروانهمیتواندکفایتداشتهباشدومام 
فارابیاستومعاونتتنهادر
گزاری جشنواره و اساس ًا سنیمای ایران دست فارابی
که پخش بینالملل ،انتشار کتاب ،بر
کسازی سازمان سینمایی را راه اندازی کنند تا
بوده و مدیران تصمیم گرفتند بنا به کوچ 
من بر این عقیدهام که میتوان همه مؤسسات اعم از
خردتر به موضوعات بررسی شود.
همحتیمنحلکردامانمیتواندربارهمؤسسهتوزیعی
فارابی،مرکزگسترشمستندو...را
شکل اظهار نظر کرد و گفت دیگر موضوعیت ندارد .چون
مثل رسانههای تصویری به این
وانایی در عرصه بین الملل را دارد ».او با این استنباط که
هم قدرت توزیع ،هم اکران ،هم ت
موضوعی و محتوایی میتواند حامی انقالب باشد به
مؤسسه رسانههای تصویری به لحاظ
خصوصی حاضرند فیلمهای ارزشی را بخرند؟ االن به
یگوید « :مگرمؤسسههای
«صبا» م 
یبینیدکهفیلمهاییباموضوعیتخاصهمهتوسط
فهرستفیلمهایمؤسسهنگاهکنیدم 
شود .همین «سر به مهر»« ،شکارچی شنبه»« ،خاک و
اینمؤسسه حمایت و ساپورت می
یتوانند انجام دهند و به این دلیل و خیلی
آتش» و ...این کار را آن25مؤسسه خصوصی نم 
مؤسسه رسانههای تصویری را تبدیل به اداره کرد!»
از دالیل دیگر معتقدم نمیشود

نظر بیمقدمهای ،باب تــازهای در حوزه خودش باز
کرده که با حاشیههای زیادی همراه است.مؤسسه
رسانههای تصویری ســال  72تأسیس شده است و
در یازدهمین سال فعالیتش به سر میبرد .براساس
دویست و نود و هشتمین جلسه مورخ بیست و دوم
دی  ۱۳۷۱شورای عالی انقالب فرهنگی ،به وزارت

فرهنگ و ارشــاد اســامی مأموریت داده شد تا در
جهت مقابله با تهاجم فرهنگی و ارتقاء سطح فرهنگ
عمومی ضمن رفع محدودیت فعالیتهای ویدئویی،
نظام اجرایی فعالیتهای ســمعی و بصری از جمله
تولید ،تکثیر برنامههای ویدئویــی و فروش و اجاره
نوارهای تصویری و ویدئویی را طراحی کند .متعاقب

همین مصوبه در کوتاهترین زمان ممکنمؤسســه
رسانههای تصویری از ســال  ۱۳۷۲کار خود را آغاز
کرد .اینمؤسسه تا سال  ۱۳۷۹به عنوان تنها مرکز
مجاز فعال در این عرصه بهشمار میرفت و در حال
حاضر در کنار سایر مؤسسات خصوصی بزرگترین
مؤسسه فعال در این حوزه است.

وضعیت توقف نمایش «تانگــوی تخممرغ داغ»
است .جنتی درباره کتاب دولت آبادی گفت« :این
کتاب تا به حال مجوز نگرفته است .متأسفانه من
همین دیروز هم دیدم که یکی از نشریات نوشته
بود کتابهای صادق هدایــت و همچنین کتاب
«کلنل» محمود دولتآبادی مجوز گرفته اما اص ً
ال
چنین خبری اتفاق نیفتاده است ».همانطور که
در گزارش شماره گذشته «صبا» خواندید اجرای
نمایش «تانگوی داغ داغ» متوقف شــده و جنتی
میگوید این توقیف به حکم قوه قضایی اســت و
دراین باره عنوان میکند« :بخشی از قوه قضاییه

اعتقاد دارد که قانوناً در هــر جایی تصمیم بگیرد
و بیاید بگیرد ،ببندد و توقیف کنــد و این را جزو
اختیاراتش میداند .این نمایش مجوز داشــته و
مدتی هم اجرا شده اما اشکاالتی هم داشت که باید
مرتفع میشد ».جنتی میگوید که اشکاالت این
نمایش جزیی و قابل رفع بوده و حتی تذکرات الزم
هم به گروه داده شده اما آن طور که از حرفهای
وزیر ارشاد برداشت میشود ،اقدام مقامات قضایی
به صورت ضربتی انجام شــده و اذعان میکند که
در این باره باید با مقامات قضایی صحبت شــود
و خودش پاســخ روشــنی پیرامون این موضوع

ندارد .وزیر ارشاد که روز گذشته درباره فیلترینگ
توضیحات مفصلی ارائه داد از صحبت کردن درباره
وضعیت «کلنل» و «تانگوی تخممرغ داغ» به طور
شــفاف طفره رفت و همین باعث شد که یکی از
خبرنگاران از او بپرسد که آیا وزارت ارشاد از سوی
افراد یا گروههایی خــارج از این وزارتخانه تحت
فشار است و به همین دلیل وضعیت انتشار کتابی
مثل «کلنل» و نمایشی مانند «تانگوی تخممرغ
داغ» مبهم باقی مانده .او در پاســخ لبخندی زد
و گفت« :شــما که جواب مرا میدانید برای چی
میپرسید؟!»

را میشنوم و تاکنون هیچ بحثی درباره
انحالل مؤسسه رسانههای تصویری پیش
نیامده است .باید دید این مسئله به چه

دلیلی مطرح شده اســت اما به هر حال
تاکنون هیچگونه بحثــی درباره انحالل
پیش نیامده است .به هر حال اگر مؤسسه

رسانههایتصویریمنحلشود،حداقلش
ایناستکهبارمسئولیتماسبکخواهد
شــد ».حاال با این اظهارنظر آستانه باید

منتظر ماند و دید قرار است برای یکی از
قدیمیترین مؤسسات سینمایی پس از
انقالب چه اتفاقی رخ دهد.

حمید اعتباریان :من از جانب
خودم صحبت میکنم ،بــه خاطر اینکه
فیلمهایجدیساختهنشدهوپشتبرخی
از این فیلمها تفکری نبوده اســت و حتی
سرگرمکننده هم نیســتند و اینها باعث
شده مردم نسبت به سینما ناامید شوند اما
اعتقاد داردم اگر فیلم خوب ســاخته شود
مردم اســتقبال میکنند .یک فیلم باید
پشتوانه داشته باشد ،یعنی به لحاظ هنر و
گیشه با مخاطب ارتباط برقرار کند .برخی
کارگردانها وقــت نمیگذارند و حوصله
ندارند ،بالفاصله بعــد از اینکه از کار فارغ
میشوند ،دنبال کار بعدی میروند و عجله
میکنند .فکــر و وقت کافی بــرای فیلم
نمیگذارندبههمیندلیلجوابنمیگیرند
و از طرفی به نظر میرسد که سینما افسرده
شده است.
علی طالبآبادی :پیشتر ،این شیوه
توسط گروهی از فیلمســازان ایرانی پدید
آمد و بدعتگذاری شد .در آن دوره واکنش
فیلمســازان به موضوعهــای اجتماعی،
اتمسفریدرفضایآثارتولیدیشانبهوجود
آوردکهبعدهاتبدیلبهیکجریانمشخص
شد .این جریان مشــخص که مورد اقبال
داخلی و خارجی قرار گرفته بود اگرچه در
دورانخودسیستمفکریاقلیتکوچکیاز
یداد اما با ظهور
سینماگران را سر و سامان م 
نسلجوانتردرسینماباحفظماهیتاصلی،
درشکلهایمختلفبروزپیداکردوجریان
اصلی سینمای کشور را شکل داد .لحن این
جریان در ابتدای کار ،جدی و گاهی عبوس
بود ،رفته رفته با پیدایش پدیدههای جدید
در جامعه و برگردان آنها به زبان ســینما
توسطفیلمسازانجوانتر،لحنتلخوگاهی
گزنده بهوجود آمد .این ادعا در واقع بخشی
از ســینمای ایران را دربرمیگیرد و البته
تعداد قابل توجهی از تولیدهای سینمای
ایران از این قاعده مستثنا هستند اما چون
تأثیرگذاری بخش اول بیشتر است ،بدیهی
است که سایه خود را روی آثار دیگر بیاندازد
وبهعنوانتفکرغالبنمودپیداکند.
تهمینه میالنی :سینما بازتاب جامعه
است .به صراحت میگویم وضعیت جامعه
تلختر است و سینما خیلی عقبتر از جامعه
است .مسائل جامعه پیچیدهتر و تلختر از
فیلمهایماست.
منصور سهرابپور :این فضا دقیقاً به
حال و هوای شخصی فیلمساز برمیگردد،
حال فیلمسازان خوب نیست .روح و روان
فیلمساز پژمرده است .خیلی فیلم ساخته
میشود اما برخی از فیلمســازان خوب و
حرفهای نیســتند و در واقع سر جای خود
ننشســتهاند ،حتی اگر عوامل فیلم خوب
باشــند حرفهای نبودن فیلمســاز تأثیر
خود را میگذارد و بــه همین دلیل کارها
ضعیف هســتند .واقعیت اینگونه است و
نباید از واقعیت فرار کــرد .در این مقطعی
که هستیم مسئوالن شــعار میدهند که
حمایتمیکنند،اماایناتفاقنیافتادهاست.
تلویزیونوسینمادچاربحراناست.امیدوارم
مسئوالن از خواب غفلت بیدار شوند .پایه
و بستر سینما همت ،جسارت ،فکر خوب،
روح و روان خوش و ســالم است که وجود
ندارد.اینمواردبایدازطریقمسئوالنکهدر
جایگاه مهم فرهنگی هستند تقویت شود،
باید همدلی و وفاق به وجود آید تا خروجی
خوبومناسبداشتهباشیم.

شما
ره پیام

ک

شماهمبهاینسوالپاسخدهید:
آیاسینمایماافسردهشده؟
گزینهموردنظرتانرابهشماره
 20008080802پیامکبزنید.

گفتندچ
هااههره
چهرتهفگ
دن

مریال زارعی :به هر اقدامی که واژه گذشت را پررنگ کند
لبیک میگویم

به هــر اقدامــی کــه بتوانــد واژه بخشــش را پررنگ کند
لبیــک میگویــم .اســاس برگــزاری همایــش «بخشــش»
را برپایــی صفــت خوبی مثــل بخشــندگی قــرار دادهام و
معتقدم هر اقدامی کــه بتواند ایــن واژه را پررنگتر کند
و مردم را تشویق به بخشندگی و گذشــت نماید از اهمیت
باالیی برخوردار اســت .جشن بخشــش با انگیزه تجلیل از
خانواد ههای بخشــنده جوانان در آســتانه اعــدام در تاالر
وحدت برگزار شد.
(ایرنا)

بهنام تشکر :نیامدم که فقط
نقش دکتر نیما را بازی کنم

در تله فیلم «بین خودمون بمونه» مسیر تازهای را طی میکنم،
نقش تورج بر خالف نقشهایی که مردم از من به یاد میآورند
کامال ً جدی اســت ،من تئاتر کار نکردم ،نیامدم که فقط نقش
دکتر نیما را بازی کنم هر چند که مردم با این نقش بسیار ارتباط
برقرار کردند و اگر کار ادامه داشــت حاضر بودم سالها در
همان کاراکتر بمانم .میخواهم نقشهای دیگری را هم تجربه
کنم .این تله قصه چند روز از زندگی یک کارمند را به تصویر
میکشــد که در مقطعی برای حل مشــکلش به دروغ متوسل
میشود( .باشگاه خبرنگاران جوان)

بهاره رهنما :زور سیاستمداران بیشتر از هنرمندان است

امشب برای اولین بار به سیاستمداران حسادت کردم زیرا
متوجه شدم که زور سیاست بیشتر از هنرمندان است .من
برای مراســم گلریزان برای جوان زندانی محکوم به اعدام
به تمامی این عزیزان زنگ زدم ،اما جواب من را هم ندادند
ولی امشــب همه ایــن بزرگــواران را در ســالن میبینیم.
بخشش کار بزرگی اســت و من دســت همه این عزیزان را
میبوسم .عدهای فکر میکنند راحت میتوان از این دست
برنامهها به اسم هنرمندان برگزار کنند .این پولها هزینه
بخشش است.
(سینماپرس)

نکردم اههرهچ
هاشم رضایت (مدیر شبکه نسیم) برنامهای پیدادنتفگ

یکی از شــبهای اسفند ســال  ۹۱بعد از جلســهای که در صدا
و ســیما داشــتیم ،رفتم منزل .کانالهــای تلویزیــون را عوض
میکردم تا برنامــهای ببینم که این اســترس و نگرانیهایم کم
شــود که راحت بخوابم ،اما برنامهای را پیدا نکردم .فکر کردم
کاش شبکهای وجود داشت که هر کســی بتواند بزند روی آن و
بعد از  ۵دقیقه یــک لبخند بزند .همان شــب فکــر کردم که در
سازمان چه چیزهایی داریم؛ از ســریالها تا فیلمهای طنز .صبح
برای ریاست ســازمان نامه نوشــتم که جای چنین شــبکهای در
تلویزیون خالی است.
(بانی فیلم)

