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شماره دوم

متولی قانونی
نظارت بر نمایش خانگی
هستند؛ به امید آنکه بتوانند به الگوی مطلوب

نبینند که مبادا بدآموزی داشته باشد.

خود که همان ،سبک زندگی غربی است ،برسند.

خالصه آنکه نمایش خانگی که روزی قرار بود

زرق و برق این فیلمها چنان زیاد است که چشم

یکی از ابــزارهــای ترویج فرهنگ باشد ،امــروزه به

را میزند .نمایش خانههای اشرافی ،خودروهای

ابزاری ضد فرهنگ تبدیلشده است .ا گر نگارنده

آخ ــریــنم ــدل ،ســفــرههــای رنــگــیــن و لــبــاسهــای

ایــن سطور به توهم توطئه متهم نشود ،معتقد

گرانقیمت نمونههایی از این زرقوبرقها است.

اســت که دسـتهــای پشت پــرده ،ایــن فیلمها را

مــحــتــوای نامناسب و مبتذل بــرخــی از ایــن آثــار

بــرای ایــران نمیسازند ،بلکه میخواهند با این

در چند سال اخیر ،نمایش خانگی به دلیل

بهگونهای شده است که برخی ترجیح میدهند

فیلمها ایران را بسازند.

سرمایههای کالنی که بهسوی آن سرازیر شده،

فیلمهای خانگی را در خانه و در کنار خانواده

   مریم مهاجری
دکترای حقوق عمومی دانشگاه امام صادق؟ع؟
و پژوهشگر حقوق رسانه

طرح مسئله

رشد قار چگونهای داشته است؛ سرمایههایی که
قسمت زیادی از آن از طریق تزاحم منافع مدیران
دولتی تأمین مـیشــود .محتوای گــاه نابهنجار و
ظاهر جذاب این فیلمها نیز در این زمینه کم تأثیر
نبوده است.
فــیــل ـمهــای خــانــگــی از هــمــان اب ــت ــدا نــیــز با
ساختارهای فرهنگی جامعه ما در تعارض بود.
نگاهی به کلیت این آثار در سالهای اخیر مؤید
ایــن مدعا اســت .در ا کثر ایــن فیلمها چنین القا
میشود که مردم جامعه ما ،سبک زندگی ایرانی
را قبول نــدارنــد و در حــال تــاش بــرای عبور از آن

ا کنونکه فساد نمایش خانگی آشکار شده
است ،باز هم کمتر کسی از میان مدعیان فرهنگ و

خالصه آنکه نمایش خانگی که
روزی قــرار بــود یکی از ابــزارهــای ترویج
فرهنگ بــاشــد ،امـ ــروزه بــه ابـ ــزاری ضد
فرهنگ تبدیل شــده اســت .اگــر نگارنده
این سطور به توهم توطئه متهم نشود،
معتقد است که دستهای پشت پرده،
ایــن فیلمها را بــرای ای ــران نمیسازند،
بلکه میخواهند با این فیلمها ایــران را
بسازند.

رسانه به فکر مقابله با این معضل است؛ زیرا آنها
ترجیح میدهند که چشمان خود را بر روی این
واقعیتها ببندند که مبادا منافع اقتصادیشان
ضربه بخورد.

اختالف سازمان صداوسیما و وزارت فرهنگ
و ارشاد
در ســالهــای اخــیــر اخــتــافــی بــیــن ســازمــان
صداوسیما و وزارت فرهنگ و ارشــاد در خصوص
نــظــارت بــر فیلمهای خانگی شکلگرفته اســت.
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