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سيد عباس صالحي در روزي هم كه به اسم روز ملي سينما 
بود به ديدار اهالي نشر و ادبيات رفت تا نشان دهد كه خيلي 
عالقه اي فعاًل ب�ه هنر هفتم ندارد و همچنان دوس�ت دارد 
با اهالي ادبيات حش�ر و نشر داشته باش�د تا سينماگران. 
سیدعباس صالحي، وزير فرهنگ و ارش��اد دولت دوازدهم در 
نشس��ت هم انديش��ي با اهالي چاپ و نش��ر گفت: از قبیل اين 
هم انديشي ها با اهالي هنر و سینما و رسانه و تشكل هاي قرآني 
خواهم داشت. وزير ارشاد در اين ديدار گفت: آشنايي چهار ساله 
من با معاونت فرهنگي مي تواند فرصت مناس��بي باشد كه در 
سمت وزير با جديت بیشتري مس��ائل و مشكالت حوزه چاپ 
و نش��ر را دنبال كنم. وزارت ارش��اد تاكنون دو بار تجربه وزير 
شدن معاونت فرهنگي را داشته است، هر چند تصمیم من چیز 
ديگري بود ولي تقدير اين گونه رقم خورد كه امروز به عنوان وزير 
در خدمت شما باشم. وي خاطرنشان كرد: هر چه هست وقتي 
مسئولیت شكل مي گیرد بايد با تمام توان به فكر خدمت و انجام 
وظیفه بود، هم براي من و هم براي جمع حاضر شناخت چهار 
ساله يك فرصت است كه سرعت بخش حل مسائل حوزه چاپ 
و نشر پا به پاي هم ش��ود. رويكردهاي چهار ساله ام در معاونت 
فرهنگي و سیاست هاي عمومي وزارتخانه در حوزه چاپ و نشر 
به همان قوت قبلي ادامه خواهد داشت و مواردي مثل تقويت 
تشكل ها، واگذاري و واس��پاري امور، تغییر در مصرف يارانه  و 
حمايت ها و نگاه ويژه به ابع��اد بین المللي فرهنگ حتي با قوت 
بیش��تري پیگیري مي ش��ود. وي همچنین ادامه داد: البته در 
دوره جديد فعالیت من در ارشاد شناخت قبلي از حوزه چاپ و 

نشر اين توقع را ايجاد كرده و مي كند كه فرصت حل مشكالت 
به اين حوزه پررنگ تر شود و با اتكا به اختیاراتي كه موجود است 
اتفاقات بهتري را رقم بزنیم. بنا به رس��م ادب و آش��نايي اولین 
نشست در سلسله  هم انديشي هاي صنوف را با اهالي چاپ و نشر 
برگزار كرديم و پس از آن ديگر تشكل هاي صنفي حوزه فرهنگ 
و هنر از جمله سینما، رسانه و فعالین قرآني میهمان ما خواهند 
بود. صالحي سپس با بیان اينكه نگاه به برنامه ها با تغییر صندلي 
عوض نمي شود، گفت: بنده حس��ن نیت دارم، شايد اين حسن 
نیت با حسن اقدام همراه نش��ود كمي تالش مي كنیم باري را 
از دوش حوزه چاپ و نش��ر برداريم چنین نگاهي در من وجود 
داشته و دارد كه با تغییر صندلي عوض نمي شود. اين صندلي ها 
عاريتي هستند و آنچه كه مي ماند عمر و وقتي است كه بايد براي 
خدمت به مردم و خدا صرف شود. در ادامه مسیر نیازمند نظرات، 
پیشنهادات و راهكارهاي دوستان حوزه چاپ و نشر هستیم و 

يقین داشته باشند همیشه پذيرا و شنواي آنها خواهیم بود. 

وزير ارشاد روز سينما به هم انديشي با اهالي چاپ و نشر رفت  

صالحي: حسن نيت دارم هرچند ممكن است حسن اقدام نباشد

دبي�ر مجم�ع جهان�ي حض�رت عل�ي اصغ�ر)ع( از برگزاري 
مراسم شيرخوارگان حس�يني در ۴۱ كش�ور جهان خبر داد. 
داوود منافي پور، دبیر مجمع جهاني حضرت علي اصغر)ع( در نامه اي 
كه در اختیار خبرگزاري ها قرار گرفت آورده است: ساعاتي پیش بیانیه 
مش��ترك مصالي امام تهران و هیئت رزمندگان را دي��دم و به جاي 
دلگیري از برادرانم، سر بر سجده شكر الهي سايیدم زيرا رد پاي حكمت 
او را در مسابقه اجراي مراسم، در اين مي بینم كه اراده خداوند، دل ها 
را متوجه اين نیروي مظلومیت و قدرِت بالمنازِع ش��یعه كرده است. 
ساعتي پیش تر، گاليه ديگري را در شهر كراچي به صلح و صفا رساندم 
چرا كه در آنجا هم، هر كس براي اينكه اين توفیق را به نام خود بزند، با 
برادرانش نامهرباني كرده بود. نام اين دلنوشته را گاليه نامه اي از جنس 
محّبت مي گذارم چرا كه مي دانم اگر برادران ايماني من مي دانستند كه 
چه حادثه عظیم ولي پنهاني در جهان، ب��ه خاطر اين حركت در حال 
وقوع است، نه تنها ما را در چاِه حذف و جايگزيني نمي انداختند، بلكه 
به روند رشد آنكه در س��ال هاي آتي به فضل الهي به 12 هزار همايش 

در جهان خواهد رسید، كمك مي كردند.  دبیر مجمع جهاني حضرت 
علي اصغر)ع( در ادامه آورده است: امروز به بركت دعاي حضرت ولي اهلّل 
االعظم، صاحب اصلي اين حركت، شاهد شكوفايي آن در بیش از 4 هزار 
و 500 نقطه ايران و 41 كشور جهان هستیم و در عرصه بین الملل به 
عنوان تنها هیئت بین المللي شیعه مطرح شده ايم. كم لطفي شما در 
مورد اينكه ما ش��رايط الزم را در خصوص برگزاري مراسم در مصالي 
تهران رعايت نكرده ايم و شبهه افكني هاي اين چند روز، باعث عرض اين 
گزارش به محضرتان شد. برادران عزيز و ايماني، اين حركت جهاني تنها 
يك هیئت و مراسم نیست! مسابقه آمار و ارقام و گزارش نیست! اين يك 
جنبش جهاني است كه نیروي آن از حلقوِم مظلومیِت طفِل شیرخواِر 
كربال برمي خیزد. اين قدرِت بالمنازع ماست كه اگر بدون لطف حضرت 
صاحب و سپس بدون برنامه ريزي، مطالعه و شناخت مخاطِب جهاني 
صورت مي گرفت، امروز مورد هجمه رسانه ها و شبكه هاي مختلف معاند 
قرار نمي گرفت و براي اين موضوع بی��ش از يكصد برنامه كوتاه و بلند 
ساخته نمي شد. طرح موضوع نذرِ شیرخوارگان، براي ياري آن اماِم قائم، 
صرفاً يك حركت مذهبي نیست بلكه فراخوان يارگیري جهاني براي 
منجي عالِم بشريت است كه به قول آن رسانه معاند: »پادگاِن منجي 
آخر راه اندازي شده است... « گاليه ما از شما اين است كه مجمع جهاني 
حضرت علي اصغر علیه السالم با وجود ناچیزترين امكانات و عدم تكیه 
به بودجه هاي دولتي به اين توفیِق بي مثال الهي رسیده است و امروز 
براي برگزاري حركتي كه خود بنیانگذار آن بوده، دعوت به مساعدت 
و مشاركت مي ش��ود !و اين نامهرباني ها چیزي جز مخالفت صريح با 
فرمايشات مقام معّظم رهبري كه همواره تأكید بر پشتیباني نیروهاي 

مردمي دارند، نیست. آيا اين كار غیراز تداعي متولّي گري است؟!

 برگزاري همايش شيرخوارگان حسيني 
در ۴۱ كشور

 ويژگي هاي وصي
 از منظر اميرالمؤمنين امام علي عليه السالم

برنامه »در محضر واليت« با حضور آيت اهلل دري نجف آبادي 
ب�ه ش�رح خطبه ه�ا و نامه ه�اي نهج البالغ�ه مي پ�ردازد 
برنام��ه »در محضر واليت« م��ورخ 22 ش��هريور 96 به تبیین 
ويژگي هاي وصي از ديدگاه مولي الموحدين امام علي علیه السالم 
خواهد پرداخت. اين برنامه با كارشناسي آيت اهلل دري نجف آبادي 

به شرح خطبه ها و نامه هاي نهج البالغه اختصاص دارد. 
برنامه »در محضر واليت« كاري از گروه معارف، قرآن و اهل بیت 
علیهم السالم به سردبیري و تهیه كنندگي سید روح اهلل شجاعي 
و گويندگي محبوبه حسني روزهاي چهارشنبه ساعت 13:30 
از ش��بكه راديويي معارف تقديم ش��نوندگان صداي فضیلت و 

فطرت مي شود.

    خبر

 نگاهي به ۳ فيلم
در حال اكران »ماجان«، »نگار« و »من و شارمين«

اين فيلم ها در شأن سينما نيست
»ماجان«، »نگار« و »من و ش��ارمین« حاصل س��ینماي بیمار كشور 
هستند؛ »ماجان« فیلمكي به شدت سردس��تي و سرهم بندي شده، 
»نگار« فیلمي به شدت بي ارزش كه رامبد جوان آن را تنها براي تقديم 
به همسرش ساخته و »من و شارمین« يك جنگ ناموفق از انواع ژانرها 
و مضامین تكراري خانوادگي و اجتماعي و عاشقانه از روي آثار داخلي و 
خارجي است! انتظار طراوت گل هاي خوش آب و رنگ بهاري در قالب 
فیلم هاي سینمايي از سینماي بیمار ايران كه افزون بر درمان خود بعضي 
مديران و هنرمندان آن هم به معالجه فرهنگي و اصالح سازي عملكرد 
سینمايي خود نیاز دارند توقعي طبیعي نیس��ت. از همین رو سه فیلم 
تازه اكران ش��ده »ماجان«، »نگار« و »من و شارمین« هم محصوالتي 

بیمارگونه از درخت آفت زده و به كرم نشسته سینماي ايران است. 
»ماجان« نخستین تجربه سینمايي رحمان سیفي آزاد فیلمنامه نويس 
و كارمند سازمان صدا و سیما، فیلمي سردستي، سطحي و ناپخته از 
ماجراها و داستان هاي قوام نیافته اي اس��ت كه از دوران دهه 60 پا به 
سینماي حرفه اي ايران گذاشته است. »ماجان« پر است از كاراكترها 
و حوادث پرداخت نش��ده و مضامیني كه جايي در درام ش��كل نیافته 
سینمايي اين فیلم ندارند. ساخته سیفي آزاد اثري احساس گرا است كه 
در متن كوشیده با سرهم بندي گره هاي داستاني ريز و درشت بجا و نابجا 
ضعف هاي دراماتیك فیلمنامه را بپوشاند و در اجرا با تصويرسازي هاي 
دم دستي جمع و جور شود. اين كار در متن و اجرا و بازي ها و كارگرداني 
هیچ حرف��ي جز تكرار و خام دس��تي ن��دارد و فقط ي��ك تجربه براي 
سازنده اش اس��ت كه در قالب فیلم نمايي به نام »ماجان« از سر شكم 
سیري ساخته شده است. رامبد جوان بازيگر، مجري و كارگرداني كه 
هنوز سینما و ابزار سینمايي را به درستي نفهمیده و نشناخته و تجربه 
نكرده است در فیلم نماي جديد خود پا در مسیر تولید آثار موسوم به 
پست مدرنیسم گذاشته و به خیال خود براي دورشدن از كلیشه هاي 
رايج فیلم ه��اي ايراني نوآوري و خالقیت به خرج داده اس��ت. »نگار« 
فیلم گونه اي آشفته و انفجاري از يادمانده هاي سینمايي ذهن پريشان 
جوان در قالب كاراكتري به نام نگار اس��ت كه با تركیبي نامتناسب و 
درهم آثاري چون »هملت«، »تلقین«، »قیص��ر«، »گاوخوني« و... را 
در تابلويي بدون ش��كل و قواره در جاي جاي خود رديف كرده است. 
»نگار« در مضمون و محتوا میان انواع ساختارهاي سینمايي سرگردان 
مانده است و سازنده اش چون تصور كرده پست مدرنیسم يعني درهم 
و برهم سازي و بي هدفي، هرچه از ذهنش عبور كرده و دور و اطرافش 

بوده را در ظرف غیرجذاب »نگار« ريخته است. 
اين فیلم صرفاً يك تجربه ناموفق سینمايي از رامبد جوان است كه براي 
تقديم به همسرش بوده اس��ت. »نگار« براي بلندپروازي بدون دانش و 
عجوالنه سینمايي تجربه هاي جاري سینما را هم ناديده گرفته و در نتیجه 
ملغمه اي غريب و ناهمگون از شبه فیلم شده است. بیژن شیرمز سینماي 
حرفه اي را با فیلم پاره نابساماني به نام »من و شارمین« تجربه كرده است. 
»من و شارمین« هم در روزگار تب داغ فیلم هاي عاشقانه تجارتي با نگاه به 
گیشه و استفاده از بازيگران گیشه ساز ساخته شده است. »من و شارمین« 
يك فیلمك شبه كمدي-رمانتیك است كه نه از فیلمنامه اي با مضامین 
درست پرداخت شده و ساختارمند برخوردار است و نه در چارچوب هاي 

حداقلي استاندارد سینماي تجاري ايران مي گنجد. 
افزون بر اين موارد نويسنده و كارگردان آن به خیال خام خود از آثار 
كمدي و رمانتیك كه هیچ كدام از اصول و مختصات آنها را به درستي 
نمي شناسد سعي كرده يك كمدي ش��لوغ و اثري عاشقانه و شاعرانه 
بسازد كه دست برقضا فیلم در بخش هاي كمدي و عاشقانه و شاعرانه 
هم موفق نیست. »من و شارمین« يك جنگ ناموفق از انواع ژانرها و 
مضامین تكراري خانوادگي و اجتماعي و عاشقانه از روي آثار داخلي 
و خارجي است. اوضاع فیلم ها و سینماي جاري ايران نشان مي دهد 
چنانچه فیلم هاي جذاب، اس��تاندارد، بامحتوا و مردمي مي خواهیم 
بايد خواهان اصالح و درمان س��ینماي بیمار كشور باشیم و تا زماني 
كه س��ینماي عقب مانده و كلنگي ما درمان نشود، محصوالت آن هم 
بیمارگونه خواهند بود. ما اين فیلم ها و سینماي عقب مانده را درخور 
شأن خود نمي دانیم و امیدواريم مس��ئوالن سینماي كشور تدبیري 

جدي براي جلوگیري از ساخت اين نوع آثار نازل داشته باشند. 
* منتقد و مدرس سينما

جبار آذين *     يادداشت

 اهداي تابلوي منقوش به امضاي چهره هاي مطرح سينما 
به خانواده شهيد حججي

 »ركعت به ركعت عاشقي«، روايتي هنرمندانه 
براي انتقال انديشه هاي ناب فرهنگ عاشورايي

س�تاد برگ�زاري نخس�تين جش�نواره بين الملل�ي 
فيل�م و عك�س »مس�ير عش�ق« ب�ا آماده س�ازي 
تابلوي�ي از تصوي�ر ش�هيد مداف�ع ح�رم محس�ن 
حججي و امض�اي جمع�ي از س�ينماگران برجس�ته، 
آن را ب�ه خان�واده اي�ن ش�هيد اه�دا خواه�د ك�رد. 
همزمان با روز س��ینما، بیش از 40 هنرمن��د مطرح حوزه 
سینما اعم از كارگردانان، بازيگران و تهیه كنندگان با امضا 
و اهداي تابلويي به همسر و فرزند خردسال شهید محسن 
حججي كه حاوي تصويري از آن شهید دالور و قطعه شعري 
از ش��اعر مرحوم قیصر امین پور اس��ت ي��اد و خاطره وي و 

شهداي مدافع حرم را گرامي داشتند. 
اين تابلو كه طرح گرافیكي آن توس��ط محمد ياراحمدي، 
مدير هنري جشنواره بین المللي فیلم و عكس مسیر عشق 
طراحي شده است از س��وي ستاد اين جش��نواره، تحويل 

خانواده معزز شهید حججي در شهرستان نجف آباد اصفهان 
خواهد شد تا احترام و ارادت چهره هاي سینمايي كشور به 
ش��هیدان راه عدالت و حقیقت براي همیش��ه به يادگار در 

حافظه تاريخي اين سرزمین ثبت شود.

مديرعامل گروه هنرهاي نمايشي بنياد فرهنگي روايت 
فتح سوگواره نمايشي ركعت به ركعت عاشقي را اثري با 
هدف انتقال ارزش ها و مفاهيم ديني و مذهبي در قالب 
اثر هنري با شيوه اي بديع و به صورت تلفيقي عنوان كرد.

امیر نصیربیگي با اعالم اين مطلب افزود: به مناس��بت ايام 
سوگواري و عزاداري حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( و با هدف 
تلفیق روح حماسي اين رخداد عظیم تاريخي با هنر ارزشمند 
و فاخر تعزيه و پرده خواني، اي��ن برنامه با حضور هنرمندان 
برجسته نمايش هاي آيیني س��نتي از جمله استاد سیاوش 
طهمورث و سید عظیم موس��وي و جمعي از فعاالن عرصه 

تعزيه كشور برگزار خواهد شد. 
نصیربیگي در ادامه گفت: يكي از اهداف مهم گروه هنرهاي 
نمايشي بنیاد فرهنگي روايت فتح، حمايت از هنرهاي آيیني 
و مذهبي اس��ت كه بر پايه اعتقادات و باورهاي ديني مردم 
و جامعه بنا شده است و قصد داريم  ان شاءاهلل اين روند را از 

لحاظ كمي و كیفي توسعه داده و ارتقا بخشیم. 
مديرعامل گروه هنرهاي نمايشي بنیاد فرهنگي روايت فتح 
افزود: اين سوگواره نمونه اي ارزشمند از اداي دين هنرمندان 
و قشر فرهیخته هنرهاي نمايشي كشور به واقعه عاشورا است 
كه امیدواريم با همیاري و همكاري دستگاه هاي ذي ربط و 

مس��ئوالن و متولیان امر از اينگونه آثار كه ريشه در باورها و 
ارزش هاي جامعه دارد حمايت بیشتر و بهتري به عمل آيد تا 
در طول سال شاهد برپايي بیشتر اين گونه مجالس باشیم. 

گفتني است، سوگواره نمايش��ي ركعت به ركعت عاشقي از 
غروب جمعه 31 شهريورماه مصادف با شب اول محرم الحرام 
لغايت يك شنبه 10 مهرماه مصادف با شام غريبان حضرت 
سیدالش��هدا )ع( بعد از اذان مغرب به همت گروه هنرهاي 
نمايشي روايت فتح در محل بنیاد فرهنگي روايت فتح واقع در 
میدان فردوسي ابتداي خیابان شهید سپهبد قرني روبه روي 

پمپ بنزين به مدت 10 شب برگزار خواهد شد.

   محمدصادق عابديني
به رغم اخ�ذ مجوز ه�اي الزم از فرمانداري 
تهران، عقد قرارداد اجاره سالن و پرداخت 
وجه اجاره از س�وي برگزار كنندگان جشن 
»دكتر س�الم«، برخي مقامات دولتي كه از 
آنها با عنوان »مقامات باال« نام برده ش�ده، 
جلوي برگزاري اين جش�ن دانش�جويي را 
گرفته ان�د و نمي خواهن�د پنج ش�نبه اين 
جش�ن در ورزش�گاه ۱2 هزار نفري آزادي 
برگ�زار ش�ود. »محمدعل�ي صدري ني�ا« 
كارگردان»دكت�ر س�الم«، ب�ه »ج�وان« 
مي گويد، آنها به ما نمي گويند كه از چه چيز 
مي ترسند كه نمي خواهند جشن برگزار شود! 
دكتر سالم، نام آش��نايي در ادبیات سیاسي 
دانش��جويي اس��ت، طنزي سیاس��ي براي 
مخاطبان��ي ك��ه اكثريت ش��ان را جامع��ه 
دانشگاهي و دانش��جويان تشكیل مي دهند 
و در آن نقد ه��اي ج��دي در قال��ب طنز بر 
سیاس��ت هاي داخلي و بین المللي به دولت 
وارد مي ش��ود. ش��ايد همین مس��ئله باعث 
شده امسال جش��ن س��االنه دكتر سالم، با 
س��نگ اندازي هاي عجیب و غري��ب دولتي 
روبه رو شود؛ سنگ اندازي هايي كه برگزاري 
جشن در ورزشگاه 12 هزار نفري آزادي را با 

مخاطره روبه رو كرده است. 
   انتقادها از اقدام غيرقانوني دولت

جلوگیري از برگزاري جش��ن دكتر س��الم در 
آزادي، انتقادهاي زيادي را در پي داشته است. 
سیدمحمدجواد ابطحي، نماينده خمیني شهر 
در مجل��س ش��وراي اس��المي، در واكنش به 
ممانعت وزارت ورزش از برگزاري جشن دكتر 
س��الم، تأكید مي كند: روحان��ي حتماً و حتماً 
صحبت هايش را در اي��ام انتخابات به ياد آورد 
كه همواره مي گفت بايد از نقد و نقادي استقبال 
كرد. تصور می كنم رويكرد انتقادي دكتر سالم، 
كه فارغ از جناح گرايي به نق��د طیف اصولگرا 
و اصالح طلب مي پ��ردازد، خوش��ايند آقايان 
نیست و موجب اين سنگ اندازي ها شده است. 
برخي معتقدند ك��ه انتقاد باي��د در مدح آنها 
باشد و مطرح كردن عیوب ش��ان به زبان طنز 

را برنمي تابند. 
محمدرضا گلرومفرد، دبیر اتحاديه انجمن هاي 
اسالمي دانشجويان مستقل، نیز در واكنش به 
س��نگ اندازي دولت مي گويد: چطور است كه 
23 میلیون طرفدار آقاي روحاني مي توانند بعد 
از انتخابات با راه انداختن كارناوال هاي خیاباني 

شادي كنند، اما 25 هزار نفر از طرفداران يك 
طنز سیاسي اجتماعي نمي توانند با لحاظ همه 

مالحظات قانوني جشن بگیرند! 
 اقدام غیرقانوني دولت در ممانعت از برگزاري 
جشن دكتر س��الم، اعتراض هاي متعددي در 

فضاي مجازي نیز داشته است.
 برخ��ي از واكنش هاي انتقادي به اين ش��رح 
است:» استقبال بي سابقه از جشن دكتر سالم 
كار را ب��ه وزراي دولت روحاني رس��انده. آغاز 
كارش��كني دو روز مانده به جشن فقط و فقط 
نشانه ترس اس��ت!«، » آقاي روحاني يه دكتر 
س��الم رو براي مردم بذاريد! اونو ديگه لغوش 
نكنید! براش مزاحمت ايجاد نكنید!« يا »اگه 
دولت به جاي ص��رف اين همه ان��رژي براي 
برگزار نشدن دكتر سالم رو در مبارزه با بیكاري 
اس��تفاده مي كرد االن بايد از چین كارگر وارد 

مي كرديم.«
   پاي وزارت ورزش در ميان است!

اما دقیقاً چه بر سر برگزاري جشن دكتر سالم 
آمده اس��ت؟ محمدعلي صدري نیا، كارگردان 
مجموعه دكتر سالم در گفت و گو با »جوان«، 
درباره اتفاقاتي كه در روزهاي اخیر رخ داده و 
چگونگي سنگ اندازي دولت مي گويد: ما امسال 

با فشار عجیبي روبه رو بوديم. 
سال هاي قبل هم برگزاري جشن دكتر سالم 
بدون فش��ار نبوده ولي امس��ال خیلي فش��ار 
آورده اند. فرآيند گرفتن مج��وز از چند روز به 
حدود يك ماه كش��یده ش��د و وزارت كشور و 
فرمانداري تهران ما را بین خودشان بارها و بارها 
پاسكاري كردند. با آنكه از نظر قانوني مسئول 
اعطاي مجوز برگزاري مراس��م هاي سیاسي، 
فرمانداري اس��ت و ما يك بار مج��وز برگزاري 
مراسم را گرفته و بر اساس آن قرارداد سالن را 
بسته بوديم، اما االن مي گويند دوباره بايد مجوز 
گرفته شود و نبايد در ورزشگاه آزادي جشن را 
برگزار كنیم. صدري نیا در پاسخ به اين سؤال 
كه فشارهاي جديد و سنگ اندازي براي گرفتن 
دوباره مجوز از چه زماني آغاز ش��د، مي گويد: 
حدود 10 روز پیش بود كه گفتند دوباره بايد 
مجوز بگیريد و اين بار بايد از استانداري مجوز 
بگیريد، وقتي دلیلش را پرسیديم گفتند از باال 
فشار آورده اند؛ بچه هاي اجرايي جشن حدود 
يك هفته بین فرمانداري و استانداري تهران در 

رفت و آمد بودند و هي پاسكاري مي شدند. 
در حالي كه خ��ود آقايان متن قان��ون را براي 
م��ا مي خواندند كه نوش��ته بود باي��د مجوز را 

فرمانداري صادر كند. در نهايت هم اس��تاندار 
تهران مستقیم براي فرمانداري نوشت كه مجوز 

برگزاري جشن را صادر كند. 
وي با اشاره به اينكه در اين بین وزير ورزش و 
حراست اين وزارتخانه تالش زيادي مي كنند 
تا جش��ن دكتر س��الم در آزادي برگزار نشود، 
تأكید مي كند: با وجود مجوزي كه ما گرفته ايم، 
نمي دان��م وزارت ورزش مس��تقاًل در ح��ال 
س��نگ اندازي اس��ت يا اينكه مرجعي باالتر از 

وزارتخانه به آنها گفته مخالفت كنند. 
صدري نیا درب��اره دلیلي كه ب��راي مخالفت با 
برگزاري جشن آورده مي شود، مي گويد: تنها 
چیزي كه به ما مي گويند اين است كه »از باال 
مي گويند جشن در ورزشگاه آزادي برگزار نشود 
و به جاي آن در سالني كوچك تر برگزار شود.« 
   دكتر روحاني به نفع دكتر سالم اقدام 

كند!
كارگردان مجموعه دكتر سالم تصريح مي كند: 
م��ا 25 هزار نف��ر ثبت نام حضور در جش��ن را 
داشته ايم كه از اين بین براي 14 هزار نفر كارت 
صادر شده است، آيا كساني كه مي گويند جشن 
را در سالن كوچك تري برگزار كنید، مسئولیت 
حضور 14 هزار نفر در يك سالن چهار، پنج هزار 
نفري را قبول مي كنند و عواقب احتمالي آن را 

به گردن مي گیرند؟
صدري نیا با تأكی��د بر اينكه مج��وز برگزاري 
جشن و همچنین قرارداد اجاره سالن 12 هزار 
نفري آزادي كاماًل قانوني اس��ت و وجه آن نیز 
پرداخت ش��ده، تأكید مي كند: قطعاً اتفاقات 
رخ داده را از طريق ش��كايت به مراجع قضايي 
دنبال مي كنیم. هم اكنون كلیه تجهیزات فني، 
نور، صدا و دكور مراسم جشن در داخل سالن 
است و طي روزهاي گذشته بچه هاي ما در حال 
آماده سازي سالن بوده اند اما نمي دانم چطور شد 
كه يكي از مسئوالن گويا شب خوابیده و صبح 
بیدار شده و دستور داده جلوي ورود نیروهاي 

فني ما به داخل سالن گرفته شود. 
وي مي گوي��د: س��نگ اندازي ب��راي برگزاري 
مراسم جشن دكتر سالم كه مجوز قانوني دارد، 
آنقدر زياد بوده كه به نظر مي رسد تنها بايد خود 
شخص آقاي روحاني وارد كار ش��ود تا كار به 

سرانجام برسد. 
كارگردان دكتر سالم، با تأكید بر اينكه جشن 
دكتر سالم به فضل الهي در موعد مقرر برگزار 
مي شود، مي گويد: بیش از نیمي از 14 هزار نفري 
كه برايشان كارت صادر كرده ايم از شهرستان به 
تهران مي آيند و همگي با صرف هزينه شخصي 
قرار است در اين جشن شركت كنند، هرگونه 
ممانعت و سنگ اندازي در برگزاري اين جشن 

تعدي به حق الناس است. 
صدري نیا، با اش��اره به برنامه ريزي س��ه ماهه 
براي برگزاري جشن دكتر س��الم و دعوت از 
چهره هاي سیاس��ي، رس��انه اي و هنري براي 
حضور در اين جشن مي افزايد: در اين مراسم 
غافلگیري هاي زي��ادي براي حض��ار داريم و 
بعضي از مهمانان ويژه دكتر سالم براي اولین 
بار است كه در آن مراسم حاضر مي شوند. الزم 
به يادآوري است كه جشن دكتر سالم، امسال 
چهارساله مي شود و آنقدر جايگاه مردمي دارد 
كه با سنگ اندازي هاي دولتي جلوي حركتش 

گرفته نشود.

وزارت ورزش برخالف قرارداد منعقده، سالن ۱2هزار نفري را به »دكتر سالم« نمي دهد!

دولت راه »آزادي« را بر منتقدان بست

 موسوي دبيركل انجمن روزنامه نگاران 
مسلمان شد

سخنگوي انجمن روزنامه نگاران مس�لمان اعالم كرد كه در انتخابات هيئت 
رئيسه اين انجمن، سيدنظام الدين موسوي به اتفاق آراي اعضاي هيئت مديره 

به عنوان دبيركل برگزيده شد. 
علي اكبر روح نواز گفت: نخستین جلسه دهمین دوره هیئت مديره انجمن روزنامه نگاران 
مسلمان عصر دوشنبه بیستم شهريورماه جاري در محل دفتر انجمن برگزار شد و اعضاي 

هیئت مديره و بازرسین در افتتاحیه اين دوره در برابر قرآن مجید، سوگند ياد كردند. 
وي افزود: در آغاز اين جلسه از مشاركت فعاالنه اعضاي مجمع عمومي و نیز همه نامزدها 
در انتخابات اول ش��هريور جاري تقدير و س��پس درباره برنامه هاي جدي��د اين دوره و 
طرح هاي پیشنهادي بحث و تبادل نظر شد. روح نواز خاطرنش��ان كرد: در ادامه جلسه 
مطابق بر اساسنامه انجمن روزنامه نگاران مسلمان، انتخابات داخلي براي تعیین اعضاي 
هیئت رئیسه برگزار شد و به اتفاق آرا، سیدنظام الدين موسوي به عنوان دبیركل انجمن 
روزنامه نگاران مسلمان انتخاب شد. به گفته سخنگوي انجمن روزنامه نگاران مسلمان، در 
اين انتخابات عالوه بر دبیركل، ساير اركان هیئت مديره نیز انتخاب شدند كه در نتیجه 
حس��ن كرباليي به عنوان نايب رئیس اول، مس��عود بصیري نايب رئیس دوم، علي اكبر 
روح نواز س��خنگو، رس��ول بابازاده خزانه دار، مهدي ش��كیبايي دبیر تشكیالت، پرستو 

سیفي ناجي دبیر اول و محمد عمراني به عنوان دبیر دوم هیئت مديره برگزيده شدند. 
وي بیان داشت: پیش تر )اول شهريور 1396( در دهمین مجمع عمومي انجمن روزنامه نگاران 
مس��لمان براي انتخابات هیئت مديره و بازرسین جديد، س��یدنظام الدين موسوي، مقداد 
زكي زاده، مسعود بصیري، علي اكبر روح نواز، حسن كرباليي، رسول بابازاده، مهدي شكیبايي، 
محمد عمراني و پرس��تو س��یفي ناجي به عنوان اعضاي اصلي هیئت مدي��ره و حبیب اهلل 

تركاشوند و پژمان كريمي به عنوان بازرسین اين دوره انتخاب شدند.

حكمت ۱۱0
ِ ُس�ْبَحانَُه إاِلَّ َمْن الَ  الَ يُِقي�ُم أَْم�َر اهللَّ
ِبُع الَْمَطاِمَع. يَُصانُِع َوالَ يَُضاِرُع، َوالَ يَتَّ

فرمان خدا را تنها كس��ی می تواند اجرا 
كند كه نه سازش كار باشد)و اهل رشوه( 
و نه تسلیم و ذلیل )در مقابل ديگران(و نه 

پیروى از طمع ها كند.

    خبر


