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    محمدصادق عابديني
تنها چن�د روز بعد از انتخاب فيلم س�ينمايي 
»ش�بي كه ماه كامل ش�د« به عنوان بهترين 
فيلم س�ي وهفتمين جش�نواره فيل�م فجر، 
حمله تروريس�تي ب�ه اتوب�وس پاس�داران 
امنيت كش�ور باع�ث به ش�هادت رس�يدن 
جمع�ي از نيروهاي س�پاه ش�د. تق�ارن اين 
اتفاق تروريس�تي با درخش�ش فيلم »شبي 
ك�ه م�اه كام�ل ش�د« نش�ان دهنده اهميت 
نگاه اس�تراتژيك در سينماس�ت؛ نگاهی كه 
مي تواند همپا با اتفاقات روز جامعه پيش برود. 
24بهمن ماه، اتوبوس حامل نیروهاي س��پاه در 
محور خاش- زاه��دان بر اثر حمله تروريس��تي 
منفجر شد. اين اتفاق تروريستي كه با محكومیت 
يكپارچه در داخل كش��ور همراه ش��د، عالوه بر 
يادآوري مظلومیت نیروهاي پاسدار امنیت كشور، 
يك نگاه سینمايي را نیز در پي داشت و آن اهمیت 
نشان دادن عوارض ناگوار تفكرات تروريستي است 
كه با كمك نیروهاي خارجي در منطقه دست به 
جنايت مي زند و هر از چندگاهي با عملیات هاي 
كور تروريس��تي باعث به خاك و خون كش��یده 

شدن تعدادي از هموطنان مي شود. 
   سينماي استراتژيك

سينمايي در خدمت منافع ملي 
»اط��الق »اس��تراتژيك« ب��ه مفه��وم كل��ي 
»س��ینما«،ناظر بر »س��طح« بررس��ي اس��ت. 
 »Strategic Cinema سینماي استراتژيك«
س��ینمای در س��طح كالن اس��ت كه در سطوح 
پايین ت��ر از آن مي ت��وان »س��ینماي تاكتیكي 
Tactical Cinema« و »س��ینماي تكنیكي 
Technical Cinema« را تعري��ف نم��ود. 
اساساً »استراتژي Strategy« مفهومي نظامي 
است. دانش يك ژنرال يا يك امیر نظامي دانش 
جنگیدن نیست بلكه دانش اصلي و تخصصي او 
»استراتژي« است. استراتژي دانش حفظ بقا يك 
حوزه و سیستم اس��ت، بنابراين »استراتژي« را 
امروزه به عنوان »علم بقا« مي شناس��ند. بر اين 
اساس وقتي سخن از سطح استراتژيك مي شود، 
به مؤلفه ها و عناصري اش��اره مي ش��ود كه بقای 
سیس��تم منوط به آنها هس��تند.« با اين تعريف 
تمامي آثاري را كه متضمن منافع ملي كشورمان 
اس��ت مي توان در ذيل س��ینماي اس��تراتژيك 
تعريف كرد. موضوعاتي مانن��د »دفاع مقدس«، 
»مقاومت«، »منافع ملي«، »آرمان هاي انقالب 

اسالمي« و مس��ائل روزي مانند »تولید ملي« و 
»اقتصاد مقاومتي« در ذيل مس��ائل استراتژيك 
رده بندي مي شوند و ورود سینما به آنها به منظور 
تبیین اين مفاهیم كلي در عمل به ش��كل گیري 

سینماي استراتژيك منجر مي شود. 
   درخشش سينماي استراتژيك 

در جشنواره فجر
در س��ي وهفتمین جش��نواره فیلم فجر چند اثر 
را مي توان داراي مصاديق س��ینماي استراتژيك 
دانست؛ آثاري كه صرفاً به بیان يك درام به منظور 
س��رگرم كردن مخاطب بس��نده نكرده و تالش 
كرده اند در قالب اثري سینمايي مفاهیم كلي تري 
را بیان و ذهن مخاطب را درگی��ر خود كنند. به 
طور مشخص مي توان در اين دوره از جشنواره نام 
دو فیلم را به عنوان سینماي استراتژيك نام برد. 
»رد خون« و »شبي كه ماه كامل شد« در قیاس 
با آثاري مانند »23 نفر« يا »ديدن اين فیلم جرم 
نیست«، داراي المان هاي بیشتري از منافع ملي 
است، چه آنكه گام برداشتن اشتباه در سینماي 
استراتژيك مي تواند منجر به محصولي شود كه 

كاركرد عكس آنچه بايد باشد را ارائه مي دهد. 
»ش��بي كه ماه كامل ش��د« در مراسم اختتامیه 
جش��نواره فجر توانست با كس��ب شش سیمرغ 
از جمله س��یمرغ هاي بهترين فیل��م و بهترين 
كارگردان��ي، مهم ترين س��یمرغ هاي اين دوره 
از جشنواره فجر را به دس��ت آورد. اين موفقیت 
نشان داد سینماي استراتژيك حتي اگر در قیاس 
با ديگر آثار س��ینما از نظر تعداد در اقلیت مطلق 
باشد به دلیل كیفیت خوب مي تواند تاثیر خود را 

در كلیت جشنواره باقي بگذارد. 
»ش��بي كه ماه كامل ش��د« را مي توان در كنار 
عنوان موفق ترين فیلم سي و هفتمین جشنواره 
فیلم به عنوان پربحث ترين فیلم اين جش��نواره 
نام برد؛ اثري كه مسئله اي ملي را مطرح مي كند 
و اگرچه اين بحث در بطن يك داس��تان تراژدي 

خانوادگي بیان مي ش��ود، ولي ذهن بیننده را با 
خود درگیر مي كند. 

در »شبي كه ماه كامل شد« بیننده مي تواند روند 
تبديل يك جوان عاشق پیشه و هنرمند را به يك 
تروريس��ت خطرناك با تفكرات تكفیري ببیند؛ 
اتفاقي كه باعث شده امنیت بخشي از كشورمان 
و حتي كشورهاي همسايه شرقي هرازچندگاهي 

مختل شود. 
نرگس آبیار، كارگردان فیلم »شبي كه ماه كام 
شد« در نشست رسانه اي اين فیلم در جشنواره 
فجر، به اصحاب رسانه گفت: »من تنها از زاويه 
فائزه كه يك زن است و عشقي كه بین اين دو 
وجود دارد به ماجراي راديكالیس��م ديني كه 
در آن منطقه ش��كل گرفته نگاه و سعي كردم 
نشان بدهم حتي عشق هم در نتیجه اين تفكر 
مي تواند قرباني شود. انتخاب موضوع انتخاب 
پرريس��كي بود ول��ي وقتي با موض��وع مواجه 
ش��دم فكر كردم ما از 11سپتامبر به اين طرف 
شاهد روند اين نوع تفكر به خصوص در منطقه 

خودمان هستیم.«
آبی��ار اضافه كرد: »م��ن در واقع اي��ن فیلم را به 
خاطر مردم اين استان س��اختم، به خاطر رنجي 
كه بابت گروه هاي افراط گ��راي ديني مي برند و 
در واقع كمكي كه آنها خواستند. مي گفتند چه 
خوب مي شد كه فیلمي ساخته مي شد ما مردم 
را از اين تفكر جدا مي كرد يا طايفه ريگي طايفه 
خیلي بزرگ با اصل و نسب و قديمي هستند كه 
پیشینه زيادي در مبارزه با اس��تعمار دارند. من 
هم خواهشم اين اس��ت كه وقتي درباره اش نقد 
مي نويسید، خیلي كلمه ريگي را استفاده نكنید، 
چون اين به يك طايفه بزرگ برمي گردد كه من 

به آنها ارادت دارم.«
دقیق��اً چن��د روز بعد از اي��ن اظه��ارات بود كه 
حادثه تروريس��تي جديدي در منطقه سیستان 
و بلوچستان رخ داد. اهمیت ساخت فیلم »شبي 
كه ماه كامل ش��د« حداقل در نشان دادن تمايز 
میان مردم مظلوم سیستان و بلوچستان و افرادي 
كه به دنبال ماجراجويي تروريس��تي در منطقه 

هستند، است. 
س��ینماي ايران ب��ه ن��درت س��راغ موضوعات 
اس��تراتژيك مي رود و ج��اي پرداخ��ت به اين 
موضوعات در س��ینماي ما همیشه خالي است، 
براي همین اس��ت كه تولی��د تك نمونه هايي از 
جنس»شبي كه ماه كامل شد« مي تواند موجي را 
در جامعه ايجاد كند. اين فیلم به تنهايي مي تواند 
بسیاري از سؤال هاي مردم درباره اتفاقاتي مانند 
عملیات هاي تروريستي در سیستان و بلوچستان 

را پاسخ دهد. 
حجت االسالم مازني، رئیس كمیسیون فرهنگي 
مجل��س در اظهارنظري از عدم توجه س��ینما 
ب��ه انقالب اس��المي گاليه كرده ب��ود. مجلس 
شوراي اسالمي كه نهاد تقنیني است مي تواند 
به راحتي با ارائه طرح��ي حمايتي زمینه تولید 
آثار اس��تراتژيك را فراهم كند. كمك به تولید 
فیلم هاي اس��تراتژيك مي توان��د ضمن تبیین 
منافع ملي كشور در قالب يك روايت سینمايي، 
به آسیب شناسي مشكالت كشور نیز بپردازد و 
مانند فیلمي چون »شبي كه ماه كامل شد« نور 

را بر چهره تاريك تروريسم بتاباند.

اهميت سينماي استراتژيك در بيان اهداف حمله تروريستي به پاسداران امنيت

 ترس تروريست ها 
از شبي كه ماه كامل شود

چهارمي�ن همايش ش�هيد ابراهيم هادي، ش�هداي كانال 
كميل و حنظله و ش�هداي مداف�ع حرم با عن�وان »هادي 
دل ها« پنج شنبه شب 25 بهمن ماه با حضور جمع كثيري از 
مردم، جوانان، دوستداران شهيد ابراهيم هادي و خانواده 
معظم ش�هدا در تاالر ب�زرگ وزارت كش�ور برگزار ش�د. 
در اين مراس��م حجت االس��الم ش��هاب مرادي در سخناني با 
بیان اينكه حضور باشكوه عموم پس��ران، دختران و خانواده ها 
نشان مي دهد شهید ابراهیم هادي چقدر در دل ملت محبوب 
اس��ت، گفت: ابراهیم هادي هیچ گاه به دنبال اسم و نام نبوده 
است و قطعاً اگر شهید نمي شد و اكنون در جمع ما حاضر بود، 
هرگز س��خن نمي گفت. همرزمان او نیز مانند او هستند. آنها 
پرهیزگاراني هستند كه رابطه عاشق و معشوقي با خدا برقرار 
كرده اند. وي ادامه داد: به ابراهیم هادي پیشنهاد فرماندهي شد 
اما قبول نكرد چراكه اعتقاد داشت در پاك ترين شرايط مانند 
جبهه نیز س��قاي رزمندگان بودن اجر بیشتري دارد. او عاشق 
گمنامي بود و اكنون اگر شهید نشده بود، 61سال سن داشت. 
حجت االس��الم مرادي با بیان اينكه  اي كاش زندگي ش��هید 
ابراهیم هادي سريال بشود و من آرزو دارم اين كار انجام شود، 
گفت: ما بايد در زندگي او و ش��هدايي همچون عباس بابايي و 
صیاد شیرازي تأمل كنیم چراكه آنها ما را به حیرت وامي دارند. 
اي  كاش تصاوير اين شهدا بدون درجه و نشاني از دسته يا رسته 
نظامي در كوچه ها نصب مي ش��د چراكه جوانان بیشتر با آنها 

ارتباط مي گرفتند. 
وي گفت: شهید ابراهیم هادي امتداد پورياي ولي است. ما بايد 

فتوتي را كه او داشت، به جوانانمان بگويیم و سلوك و زندگي 
او را روايت كنیم. شهید محس��ن حججي و ساير شهدا نیز اين  
چنین هستند. آنها افرادي هستند كه در تاريخ و نسل ها امتداد 

دارند. اين شهدا به ما جهان بیني مي دهند. 
حجت االسالم مرادي در بخش ديگر س��خنان خود با اشاره به 
نفوذ دشمن در فضاي سايبري يادآور شد: گاهي آسیب هايي 
در فضاي مجازي مشاهده مي كنیم كه مصداقي از نفوذ است. 
يك نمونه از آن مربوط به اظهار نظر در رابطه با ازدواج با شهدا 
بود. اين مسئله كار اش��تباه و نادرستي اس��ت و قطعاً دشمن 
طرحي دارد. توصیه مي كنم دوستان هنگام برخورد با چنین 
اظهارنظرهايي تنها يك كلمه در فضاي مجازي بگويند كه كار 

شما نادرست است و از جدل يا بگو مگو خودداري كنند. 
وي خاطرنشان كرد: ما نبايد خانواده و والدين شهدا را فراموش 
كنیم. آنها نقش بسیار مهمي در تربیت فرزندانشان داشته اند. 

بايد به ديدار آنها برويم و به آنها سركشي كنیم.
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چه بسا دانش�مندى كه جهلش 

او را از پ�اى درآورد و دان�ش او 

همراهش باشد اما سودى به حال 

او نداشته باشد.

   سيدمرتضي ذاكر
مراس�م اختتامي�ه پنجمين جش�نواره هن�ر مقاومت 
ضمن اع�ام خش�نودي و رضايت مقام معظ�م رهبري 
از برپايي اين جش�نواره با جمله »به عه�د خودتان وفا 
كرديد« و معرفي نفرات برگزيده هر بخش برگزار ش�د. 
مسعود نجابتي دبیر پنجمین جش��نواره هنر مقاومت، طي 
س��خنان كوتاهي با اش��اره به پیام مقام معظ��م رهبري به 
جش��نواره هنر مقاومت، گفت: خبر خوشي دارم كه مربوط 
به صدور پیام مقام معظم رهبري به پنجمین جشنواره هنر 
مقاومت مي شود. ايشان به دست اندركاران جشنواره خسته  
نباش��ید و خداقوت گفتند و با ديدن بخشي از آثار جشنواره 
پنجم كه به رؤيت ايش��ان رسید بسیار خوش��حال شدند و 

فرمودند: »به عهد خودتان وفا كرديد.« 
وي افزود: تالش ما در بنیاد روايت فت��ح بر اين بود كه بتوانیم 
جوان گراي��ي را در مقام عمل ب��ه منصه  ظهور برس��انیم، اين 
جوان گرايي ش��عارمان نبود بلكه آن را در عم��ل رقم زديم و 
در تمام مدت برگزاري پنجمین جش��نواره هن��ر مقاومت در 
بخش هاي مختلف جش��نواره به جوانان اعتم��اد كرديم و با 
كسب اجازه از پیشكسوتان كار را به جوانان سپرديم و بحمداهلل 
تاكنون بازخوردهاي رضايت بخش��ي را دريافت كرده ايم. در 
بخش ديگري از اين مراسم س��ردار نقدي نیز درباره جشنواره 
هنر مقاومت گفت: اين جشنواره حركت بسیار مباركي است 
كه اكنون به بلوغ كامل خود رسیده است؛ چه از حیث مضمون 
و چه از حیث شكل شاهد برگزاري جشنواره مبتكرانه و خالقانه 
بوديم. همه اينها از بركات و دس��تاوردهاي انقالب اس��المي 
است كه توانست اين همه جوان خالق و پرنشاط را به میدان 
بیاورد و با زبان بین المللي هنرهاي تجسمي پیام انقالب را به 
گوش جهانیان برس��اند. وي افزود: فكر مي كنم كار داورها در 
اين دوره بسیار س��خت بود، چراكه كیفیت آثار ارائه شده در 
جشنواره پنجم بسیار قابل توجه اس��ت. اين پیشرفت خوب 
نويد آينده هاي بسیار بهتري را مي دهد و اكنون دنیا به ملتي 
كه انقالبش را به 40س��الگي رسانده  اس��ت خیره مانده. امام 
خمیني)ره( بحق فرمودند مردم امروز ايران از مردم حجاز در 
عهد پیامبر)ص( باالترند. اين 40سال ايستادگي نشان داد كه 

مردم مستحق آينده هاي بسیار درخشان تري هستند. 
وي گفت: توصیه ام به دست اندركاران جشنواره هنر مقاومت 
اين است كه به سبك جشنواره عمار راهي براي اينكه اين هنر 
به همه جاي كشور برود و ديده شود فراهم كنند، البته فضاي 
مجازي ظرفیت هايي را در اين زمینه به وج��ود آورده اما اين 

ظرفیت ها جذابیت حضوري آثار را از نزديك ندارد. 

الزم است براي دوره هاي بعدي فكري براي اين موضوع شود، 
چراكه ظرفیت هاي الزم در اين راستا فراهم است و اين اتفاق 
قطعاً شدني است. سردار نقدي در پايان خاطر نشان كرد: پیام 
امروز رهبرمان جاي كار بسیار دارد و همچون سوخت عظیمي 
براي انجام كارهاي بزرگ است. هر يك از عبارات كوتاه حضرت 
آقا خود يك كتاب مفصل است و اين كار هنرمندان است كه اين 

پیام شیوا را با زبان هنر به گوش جهانیان برسانند. 
در بخش ديگري از اين مراسم از شش هنرمند پیشكسوت هنر 
انقالب اسالمي تجلیل ش��د. اين هنرمندان شامل حبیب اهلل 
صادقي، سیدعباس میرهاشمي، كاظم چلیپا، غالمعلي طاهري، 

طاهر شیخ الحكمايي و مصطفي گودرزي بودند. 
در ادامه اين برنامه از برگزيدگان بخش هاي ده گانه پنجمین 
جش��نواره هنر مقاومت تجلیل و قدرداني ش��د. بدين ترتیب 
در بخش نقاش��ي ديجیتال امیرمهدي گلمحمدي، حس��ن 
جعفري نیا، علیرضا زاكري و حس��ین صافي ب��ه عنوان نفرات 
برگزي��ده، در بخ��ش موش��ن گرافي  اف��روز قلی��زاده، ايوب 
حسین سنگي، احمدتاجي و سجاد بنكدار، در بخش كارتون 
و كاريكاتور محم��د افالك، محمود نظ��ري، مهدي عزيزي و 
مهناز يزداني، در بخش طراحي صنعتي جهانگیر حسین پور، 
رضا آقايي، فرهنگ ماهران��ي و مصطفي معمي وند، در بخش 
تصويرسازي س��عیده نصرتي فرد، مجید صابري نژاد، مرضیه 
صادقي و منصوره محمدي، در بخش پوس��تر صادق صانعي، 
محبوبه جوادي پ��ور، محمدرضا صارمي و محم��ود بازدار، در 
بخش تبلیغات ش��هري خديج��ه احمدي، س��میه صاحبي، 
علیرضا میرزايي و محمدشكیبا، در بخش تايپوگرافي اسماعیل 
خدابنده، حسین ونكي، حمیدقربان پور و زينب رباني خواه، در 
بخش عكس احمد تاجي، جاويد نیك پ��ور، حامد ملك پور و 
نسرين عباسي و سرانجام در بخش پرچم و كتیبه امین احمدي، 
سمیه صاحبي، حسین شیرازي و مهدي دقیقي به عنوان نفرات 

برگزيده شناخته شدند.

مرادي: شهيد ابراهيم هادي امتداد پورياي ولي است
چهارمين همايش شهيد ابراهيم هادي و شهداي كانال كميل برگزار شد

ج��اي پرداخ��ت ب��ه موضوعات 
اس��تراتژيك در س��ينما هميشه 
خالي اس��ت، براي همين است كه 
 تولي��د تك نمونه هاي��ي از جنس
كه ماه كامل شد« مي تواند  »شبي 
موج��ي را در جامعه ايج��اد كند

فراخوان هفتمين جشنواره بين المللي 
»فيلم شهر«

هفتمين جشنواره بين المللي »فيلم شهر« كه توسط موسسه 
تصوير شهر با اهدافي مانند ترسيم و ترويج الگويي مناسب 
منطبق با فرهنگ ايراني- اس�امي و همچنين پايبندي بر 
اصول اخاق در چارچوب خانواده در تابس�تان سال 1۳۹۸ 
در تهران برگزار خواهد شد براي اين دوره خود فراخوان داد. 
بنابر اعالم دبیرخانه هفتمین جشنواره بین المللي »فیلم شهر« 
كه قرار اس��ت به دبیري هاش��م میرزاخاني در تابس��تان سال 
1398 در تهران برگزار گردد، اين جش��نواره در جهت اعتالي 
سینماي ايران و ارتقای سطح كیفي تبلیغات و اطالع رساني و 
همچنین ترغیب و تشويق هنرمندان اين عرصه در بخش هاي 
عكس، پوستر، لوگو، عنوان بندي، آنونس و تیزر فیلم هاي بخش 
»مسابقه س��ینماي ايران«، شامل آثار س��ینمايي، ويدئويي و 

سريال با موضوعات جشنواره برپا مي شود. 
همچنین هدف از برگزاري اين جشنواره ترسیم و ترويج الگويي 
مناسب براي زندگي شهري و صنعتي امروز، منطبق با فرهنگ 
ايراني- اسالمي با پايبندي بر اصول اخالق در چارچوب خانواده 
و زندگي جمعي براي كشور ايران و منطقه و همچنین فرهنگ 
زندگي شهري در اقصي نقاط كشور و جهان با دعوت از هنرمندان 
و كشف و معرفي استعداد هاي درخشان در پنج بخش »مسابقه 
سینماي ايران«، »مسابقه سینماي بین الملل«، »مسابقه محله«، 
»مس��ابقه تبلیغات و اطالع رساني س��ینماي ايران« و »بخش 

جنبي« است. 
.................................................................................................................

 برگزاري سيزدهمين شب طنز 
انقاب اسامي

س�يزدهمين ش�ب طنز انقاب اس�امي با عن�وان »نطنز« 
همراه ب�ا برنامه هاي�ي نظير ش�عر و نثرخواني، اس�تندآپ 
كمدي و اجراي موس�يقي از سوي باش�گاه طنز و كاريکاتور 
انق�اب اس�امي در حس�ينيه هن�ر برگ�زار مي ش�ود. 
بنابرين گزارش، اين برنامه فردا از ساعت 16 الي 18 در حسینیه 
هنر واقع در میدان انقالب، خیابان 16 آذر، پالك 60 از س��وي 
باشگاه طنز و كاريكاتور انقالب اس��المي برگزار مي شود. حضور 

براي همه آزاد است. 
.................................................................................................................

 دستمزد مجريان
بر اساس مأموريت برنامه  و مخاطب

مرتض�ي ميرباق�ري مع�اون س�يما درب�اره دس�تمزد 
مجري�ان تلويزي�ون گف�ت: اي�ن دس�تمزد ب�ه نس�بت 
هس�تند.  متف�اوت  مخاط�ب  و  برنام�ه  مأموري�ت 
مرتضي میرباقري معاون سیما در گفت وگو با مهر درباره دستمزد 
مجريان تلويزيون و دلیل افزايش بي رويه اين دستمزدها از طرف 
اسپانس��رها اظهار كرد: تقريباً نوعي معادله نس��بت به پرداخت 
دستمزدها وجود دارد، مجريان ما نسبت به مأموريت برنامه اي كه 
اجرا مي كنند و مخاطبي كه دارند دستمزدي دريافت مي كنند و 

بر اين اساس هم معیار دستمزدها سنجیده مي شود. 
معاون سیماي رسانه ملي در پاسخ به تفاوت قیمت دستمزدهاي 
چهره هايي همچ��ون محمدرضا گلزار، حمید گ��ودرزي، رامبد 
جوان، مهران مديري و باقي س��لبريتي ها عنوان كرد: همه اين 
سلبريتي ها چارچوبي براي دس��تمزد دارند و اينگونه نیست كه 
پرداخت ها رها و بدون قاعده باشد. اگرچه اين اسامي در دستمزد 
يكسان نیستند اما آنها هم بر اساس ضوابط و چارچوب دستمزد 
مي گیرند، ضمناً آقاي گلزار برنامه اي 50میلیون تومان نمي گیرد 
و آنچه مي گیرد براساس ضوابطي است كه شبكه3 تعیین كرده 

است و بر مبناي همین ضوابط با اسپانسر به توافق رسیده اند. 
میرباقري درباره نقل قول منتشر شده از مسعود فراستي مبني  بر 
دريافت چك سفید امضا براي حضور در برنامه تلويزيوني »هفت« 
هم ضمن تكذيب صدور اين چك، درباره اظهارات فراستي گفت: 
اگر چنین مطلبي مطرح شده، نشان دهنده اين است كه ايشان 
به ما نهايت اعتماد را دارند وگرنه اينگونه نیست كه رسانه ملي هر 
عددي را بتواند به  عنوان دستمزد پرداخت كند. واقعیت اين است 

كه وضعیت مالي ما چندان مناسب نیست. 
.................................................................................................................

صف طوالني معترضان به اسکار 
»ب�رد  و  كلون�ي«  »ج�ورج  ك�وارون«،  »آلفونس�و 
پي�ت« ني�ز ب�ه جم�ع چهره ه�اي مه�م س�ينماي جهان 
پيوس�تند ك�ه ب�ا اعت�راض ب�ه تصمي�م اخي�ر آكادم�ي 
اس�کار، خواه�ان بازنگ�ري مس�ئوالن آكادم�ي ش�دند. 
به گزارش ايس��نا به نقل از هالی��وود ريپورت��ر، آكادمي علوم و 
هنرهاي سینماي اسكار اخیراً اعالم كرده در مراسم اهداي جوايز 
نودويكمین دوره اين رويداد سینمايي كه 25فوريه )ششم اسفند( 
به صورت مستقیم از شبكه اي بي س��ي پخش مي شود، اعطاي 
جوايز چهار شاخه )فیلمبرداري، چهره پردازي، تدوين و بهترين 
فیلم كوت��اه( را زماني انجام خواهد داد ك��ه تبلیغات بازرگاني از 
تلويزيون پخش مي شود و تماشاگران تلويزيوني نمي توانند شاهد 

اعطاي اين جوايز و برندگان آن باشند.

در نشست خبري نمايشگاه كتاب دفاع مقدس، انقاب اسامي و مقاومت اعام شد

عرضه 10هزار اثر در نمايشگاه كتاب ملي دفاع مقدس

نهمي�ن نمايش�گاه مل�ي كت�اب دف�اع مق�دس، انق�اب 
اس�امي و مقاوم�ت ب�ا عرضه10ه�زار عن�وان كت�اب و 
در مس�احتي بال�غ ب�ر 7ه�زار مترمرب�ع برگزار مي ش�ود. 
سردار حق طلب رئیس سازمان حفظ آثار و نشر ارزش هاي دفاع 
مقدس، بسیج و سپاه در نشست خبري نهمین دوره نمايشگاه ملي 
كتاب دفاع مقدس، انقالب اس��المي و مقاومت با اشاره به حضور 
ناشران در سه بخش انقالب اس��المي، دفاع مقدس و مقاومت در 
اين نمايشگاه و نیز حضور ناشراني با آثار موضوعي قرآن و عترت 
در همجواري آن بیان داشت: امسال از نمايندگاني از كشورهاي 
محور مقاومت از جمله عراق، س��وريه، لبنان، يمن و بحرين نیز 
براي حضور در اين نمايشگاه دعوت به عمل آمده است تا آثاري به 

زبان هاي عربي و انگلیسي عرضه كنند. 
وي درباره علت برگزاري مجدد اين رويداد در حالي كه برگزاري 
نمايشگاه هشتم كتاب دفاع مقدس در مشهد با انتقادات بسیاري 
همراه بوده است، بیان داشت: ما قطعاً به ضعف هايي در برگزاري 

اذعان داريم. مسئله عدم استقبال از اين رويداد در سال هاي قبل 
مشكلي نیس��ت كه متوجه ما باشد. ما در نمايش��گاه بین المللي 
كتاب نیز شاهديم كه بیشترين اقبال به كتاب هاي كمك آموزشي 
است. ما بايد جامعه را با فرهنگ مطالعه و كتابخواني آشنا كنیم. 
سرانه مطالعه در كشور ما پايین است و براي باالبردنش نیز هزينه 
نمي شود. ما هم مدعي نیستیم با هشت دوره برگزاري نمايشگاه به 

همه اهدافي كه مدنظرمان بوده رسیده ايم. 
سردار ناظري معاون نش��ر س��ازمان حفظ آثار و نشر ارزش هاي 
دفاع مقدس، بسیج و سپاه نیز در اين نشست در اين زمینه گفت: 
نمايشگاه امسال در 190غرفه برپا مي شود كه 140ناشر در آنها 
حضور خواهند داش��ت. توس��ط اين ناش��ران همچنین 10هزار 
عنوان كتاب عرضه خواهد شد كه شامل 6هزار عنوان با موضوع 
دفاع مقدس و هزارو500عنوان كتاب با موضوع انقالب اسالمي و 
هزار عنوان كتاب با موضوع قرآن كريم خواهد بود و در كنار آنها 
عرضه محصوالت فرهنگي را نیز تدارك ديده ايم. در ادامه قادر آشنا 
مديرعامل موسسه نمايشگاه هاي فرهنگي ايران نیز در سخناني 
عنوان كرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي بر اساس مأموريت و 
اهداف خود در حوزه كتاب و كتابخواني و با توجه به اينكه كتاب 
منبع معرفت و آگاهي است، اقدام به برگزاري نمايشگاه هاي كتاب 
در استان ها مي كند. وي همچنین حوزه مقاومت و دفاع مقدس 
را از محوري ترين مباحث گفتماني جاري در كشور معرفي كرد و 
افزود: موضوع مقاومت گفتمان جديد دنیاي پیش روي ماست و 
بايد از گفتمان آن دفاع كرد و ما نیز مفتخر به اين كار هستیم. ما 

حمايت از ترويج چنین گفتماني را وظیفه خود مي دانیم. 

    خبر

 سرافراز: عقب افتادن صداوسيما 
از فضاي مجازي، جدي است

رئيس سابق رسانه ملي اعتقاد دارد بايد براي سپهر رسانه اي كشور تمهيد 
ويژه اي انديشيده مي شد كه امروز رسانه ملي از فضاي مجازي عقب نيفتد. 
محمد سرافراز رئیس سابق سازمان صداوسیما كه اين روزها عضو شوراي عالي 
فضاي مجازي است در خصوص پیشرفت و توسعه فضاي مجازي كه هر روز هم 
آسیب هاي اخالقي و رواني اش بیشتر مي شود به تسنیم گفت: بايد خیلي پیشتر 
آينده نگري و پیش بیني براي سپهر رسانه اي كشور اتفاق مي افتاد. شايد كمتر باور 
مي كردند به چنین روزي برسیم چراكه در همه ابعاد خصوصاً جنبه زيرساختي 
تقريباً هیچ كاري انجام نشده است تا در اليه باالتر اپلیكیشن هاي قوي و شبكه هاي 
اجتماعي بتواند رقابت كند، بنابراين در حوزه رسانه اي خصوصاً صداوسیما از اين 
قافله عقب مانده و اين عقب افتادگي از فضاي مجازي، جدي است. او درباره فضاي 
سینماي ايران گفت: امسال به جشنواره فیلم فجر رفتم و چند فیلم را ديدم كه يك 
فضاي تلخي را القا مي كند. واقعاً در فضايي كه شاهد مشكالت كشور در زمینه هاي 
مختلفي هستیم نمي دانم چرا چنین رويه اي در دستور كار آثار سینمايي ما قرار 

گرفته است كه همه چیز را تلخ و سیاه نشان دهیم. 
سرافراز در پاسخ به اين سؤال كه فقدان نظارت باعث مي شود مافیا و باندبازي ها 
گسترش بیش��تري پیدا كند، تأكید كرد: حضور مافیا و باند در همه بخش ها 
وجود دارد. در بخش  فرهنگي خصوصاً سینما و تلويزيون تأسف آور شده است. 
اين اتفاق حقیقت دارد كه باعث شده بسیاري از هنرمندان و كاربلدها هم كنار 
گذاشته شوند، چون هر روز حضور س��رمايه گذاري هاي شخصي و اسپانسرها 

پررنگ تر مي شود. 
اينها همه به آخر لیست بودن بودجه هاي فرهنگي برمي گردد كه براي هنرمندان 

ما مشكل معیشتي ايجاد كرده و آنها را كم انگیزه تر هم مي كند.

مقام معظم رهبري خطاب به دست اندركاران پنجمين جشنواره هنر مقاومت:

به عهد خود وفا كرديد

مصطفي  محمدي     ديده بان


