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   محمدصادق عابديني
بعد از يك كش و قوس چند هفته اي، ش�وراي 
صنفي اكران اس�امي هفت فيلم سينمايي را 
كه در نوروز پيش رو اكران خواهند شد، اعالم 
كرد. فيلم هاي »غالمرضا تختي«، »زنداني ها«، 
»رحمان 1400«، »ژن خوك«، »چهار انگشت«، 
»متري شيش و نيم« و »آهوي پيشوني سفيد3« 
مهمانان نوروزي س�ينماهاي كشور خواهند 
ب�ود. »جوان« در اي�ن گزارش نگاه�ي به آثار 
حاضر در اولين فصل سينما در سال 98 دارد. 
براي نخس��تین بار در چند س��ال اخیر انتخاب 
فیلم هاي اكران ن��وروزي از يك رون��د عادي به 
مس��ئله اي پیچیده تبديل ش��د. علت اصلي اين 
پیچیدگي را می توان عوامل��ي چون تعداد باالي 
درخواست ها، تغییر سینماهاي سرگروه و حواشي 

جشنواره فیلم فجر دانست. 
   تنوع ژانر در اكران نوروزي

انتخاب هفت فیلم براي حضور در اكران نوروزي 
نش��ان دهنده نوعي تنوع در ژانر هاي سینمايي 
است. »غالمرضا تختي« فیلمي بیوگرافي، »چهار 
انگشت«، »زنداني ها« و »رحمان 1400« در ژانر 
كمدي، »متري شیش و نیم« و »ژن خوك« در 
س��ینماي اجتماعي و »آهوي پیشوني سفید3« 
در سینماي كودك براي ش��روع سینما در سال 
جديد روي پرده مي روند. سهم حدود 50درصدي 
س��ینماي كمدي در اين فصل از اك��ران نیز در 
ادامه اقبال مردم به سینماي كمدي و لزوم اكران 
فیلم هاي نشاط آور در ايام عید قابل توجیه است. 

   قهركرده ها با فجر از راه رسيدند 
از میان فیلم هاي حاضر در فهرست اكران نوروزي، 
دو فیلم »زنداني ها« و »رحمان 1400« جزو آثاري 
هستند كه در آستانه جشنواره فیلم فجر از حضور 

در اين جشنواره سر باز زدند. 
 مس��عود ده نمكي كارگردان فیل��م »زنداني ها« 
پیش از اين هر بار كه به سینما آمده فیلم هايش 
فروش خوبي داش��ته و هنوز ركورد هاي سه گانه 
اخراجي ه��اي اي��ن كارگ��ردان ج��زو بهترين 

فروش هاي سینماي ايران است. 
ده نمكي پیش از آغاز جشنواره فجر با انتشار متني 
در صفحه اينس��تاگرامش، از انص��راف حضور در 
فجر نوشت و تأكید كرد: »وقتي فیلمي جلو تر از 
زمان خودش باشد در چنین فضاهاي رقابتي ديده 
نمي شود، حتي اگر قابلیت هاي منحصر به فردي 
داشته باشد، مثل سكانس هاي زلزله رسوايي2 كه 

حاال تیم س��ازنده اين تروكاژها براي شركت هاي 
معتبر خارجي كار مي كنند و در جشنواره خودمان 
تعمداً ديده نمي ش��وند.« ده نمكي همچنین در 
مصاحبه اي اعالم كرد: »فیلم من براي مردم است 
و مخاطبش مردم هس��تند، براي جشنواره فیلم 
نمي سازم و متأسفانه در جشنواره ها فضايي ايجاد 
شده است كه اگر فیلمم را در آن شركت دهم، تمام 
جناح هاي سیاسي تخريبش مي كنند و علیه اش 
موضع مي گیرند.« با فاصله كمي از اعالم انصراف 
»زنداني ه��ا«، منوچهر هادي، كارگ��ردان فیلم 
»رحم��ان 1400« نیز با اعالم اينك��ه »با احترام 
به دبیر محترم جشنواره و هیئت انتخاب فیلم ها 
تصمیم گرفتند كه فیلم را از بخش مسابقه خارج 
كنند تا سر فرصت بتوانند مراحل فني و پاياني كار 
را انجام دهند و فیلم را با دقت بیشتري براي اكران 
عمومي آماده كنند« حضور اي��ن فیلم را در فجر 
منتفي اعالم كرد. موج انصراف فیلم هاي كمدي 
از فجر با همراهي فیلم هايي مانند »ما همه باهم 
هستیم« تكمیل شد. منتقدان سینما اين اقدام را 
نوعي استراتژي تبلیغاتي براي فروش دانسته اند، 
زيرا سینماي فجر اغلب به آثار كمدي تجاري روي 
خوشي نش��ان نمي دهد و لو رفتن داستان فیلم 
و انتش��ار انتقادات، تاثیر منفي بر فروش فیلم در 

اكران عمومي خواهد داشت. 
   آثار برجسته فجر در اكران نوروزي

از می��ان هفت فیل��م اك��ران ن��وروزي، دو فیلم 
»غالمرضا تختي« و »متري شیش و نیم« از جمله 
آثار حاضر در جشنواره فجر  هستند؛ دو فیلمي كه 
س��یمرغ گرفته اند و جزو پربحث ترين فیلم هاي 

سي وهفتمین جشنواره فیلم فجر بوده اند. 
»غالمرضا تختي« از معدود آثار بیوگرافي سینماي 
ايران اس��ت كه به زندگي جه��ان پهلوان تختي 
مي پردازد. اين فیل��م يكي از مدعی��ان دريافت 
سیمرغ بهترين فیلم جشنواره فجر بود. اين فیلم 
اگرچه در رس��یدن به جوايز مهم جشنواره ناكام 

ماند، اما پرداخت به زندگي تختي اسطوره ورزش و 
اخالق در تاريخ معاصر مي تواند آن را به عنوان يك 

گزينه جالب براي سینما رفتن معرفي كند. 
سعید روستايي، با فیلم »ابد و يك روز« توانست 
يكي از پروفروش ترين فیلم هاي غیركمدي را در 
سینما داشته باشد. اين كارگردان امسال با »متري 
شیش ونیم« در اكران نوروزي حضور دارد؛ فیلمي 
كه در جشنواره فجر توانست سیمرغ بهترين فیلم 
از نگاه تماشاگران را به دست آورد. »متري شیش 
و نیم« به خاطر حواش��ي مربوط به ممیزي هاي 
اين فیلم جزو پربحث ترين آثار جش��نواره فیلم 
فجر بود. انتقاد متقابل كارگ��ردان فیلم و پلیس 
از يكديگر و تقدير قوه قضائیه از آن مي تواند يكي 
از داليلي باشد كه تماشاگر را براي ديدن آن فیلم 

مجاب كند. 
   سهم سينماي كودك از نوروز

يك هفتم ظرفیت س��ینماي نوروزي كش��ور به 
فیلم هاي كودك و نوجوان اختصاص داده ش��ده 
است. فیلم آهوي پیشوني سفید 3، سومین بخش 
از فیلم دنباله دار »آهوي پیش��وني سفید« است 
كه به كارگرداني سیدجواد هاشمي ساخته شده 
است. حضور اين فیلم مي تواند براي كودكان كه در 
تعطیالت نوروزي به سر مي برند، بهانه خوبي براي 
سینما رفتن باشد. سرپرست سازمان سینمايي 
به تازگي از احتمال ايجاد گروه اكران س��ینماي 
كودك در س��ال 98 خبر داده ك��ه اين موضوع 
مي تواند با اكران موفق »آهوي پیشوني سفید3« 

به تحقق نزديك تر شود. 
   غايبان اكران نوروزی

يكي از موضوع��ات مهمي كه براي اكران س��ال 
98 روي آن بحث صورت گرف��ت افزايش تعداد 
سینماهاي سرگروه بود كه متعاقب آن مي توانست 
با افزايش تعداد فیلم هاي در حال اكران، از تراكم 
اكران ها بكاهد. اين اتفاق ام��ا رخ نداد و ظرفیت 
اكران ها همان هف��ت فیلم باقي مان��د. از طرف 
ديگر بس��یاري از فیلم هاي مطرح ب��راي اكران 
نوروزي در روزهاي پاياني از رقابت كنار كشیدند 
تا در مواجهه با رقباي اكران، لطمه نبینند. فیلم 
سینمايي »ش��بي كه ماه كامل شد« موفق ترين 
فیلم س��ي وهفتمین جش��نواره فیلم فجر كه از 
گزينه هاي اولیه حضور در اكران نوروز بود، از جمله 
فیلم هايي بود كه در مرحله دوم انتخاب فیلم براي 
نوروز، از رقابت كنار كشید و ترجیح داد در زمان 

بهتري به سینما بیايد. 
فیلم س��ینمايي »قصر ش��یرين« به كارگرداني 
سیدرضا میركريمي هم از جمله آثاري است كه 
در همان ابتدا انصراف خود را از اكران نوروز اعالم 
كرد. اين فیلم اگرچه در میان جوايز جشنواره فیلم 
فجر چندان موفق نبود، اما در جداول ارزش گذاري 
منتقدان سینما جايگاه مناسبي داشت. میركريمي 
هم نشان داده است كه فیلم هايش اگرچه ركورد 
فروش را نمي زنند، اما حداقل شكس��ت تجاري 

نمي خورند. 
تنها نكته حل نش��ده درب��اره اكران ن��وروز 98، 
اعالم قیمت بلیت سینماهاست. انتخاب و اعالم 
قیمت جديد بلیت س��ینما بر عهده وزارت ارشاد 
گذاشته شده اس��ت و احتماالً در روزهاي آينده 
اين وزارتخانه قیمت بلیت سینماها را در سال آتي 

اعالم مي كند.

فيلم هاي نوروزي سينماها مشخص شد  

سرشاخ شدن »تختي« با »زنداني ها« 
جلوي سينما
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روزی را ب�ا صدق�ه دادن ف�رود 

آوريد.

   سيدمرتضي ذاكر
رئيس سازمان بسيج در مراس�م اختتاميه شانزدهمين 
دوره جشنواره ملي »رهاورد س�رزمين نور« با تأكيد بر 
اينکه در راهيان نور خبري از هتل هاي چند ستاره نيست، 
گفت: اما قطعه قطعه اين سرزمين ميقات عشق است و ما 
بايد گنج هاي هشت سال دفاع مقدس را استخراج كنيم. 
سردار غیب پرور رئیس سازمان بسیج مستضعفین كه در سالن 
شهید جهان آرای مجتمع اردوگاه شهید باكري شهر خرمشهر 
سخنراني مي كرد، افزود: اين جشنواره بهانه اي است براي مرور 
آنچه در هشت سال دفاع مقدس رخ داد، البته آنچه در دفاع 
مق��دس رخ داد و بزرگي كار رزمندگان اس��الم در اين قالب 
قابل بیان نیست. دفاع مقدس هشت ساله همانطور كه گفته 
ش��ده حقیقتاً كربال بود، در كربال امام حسین)ع( از امكانات 
دنیوي چیزي در اختیارش نبود، تنها خودش بود و اهل بیت 
بزرگوارش بر سر اجراي تكلیف خود محاسبه دنیوي نكردند و 

حضرت نیز به اسارت اهل بیت فكر نكرده بود. 
س��ردار غیب پرور كربالي ايران را مینیاتوري از كربالي امام 
حسین)ع( دانست و گفت: ملت ما در دفاع مقدس محاسبات 
دنیوي نكرد، مردم ما به نبود تجهیزات و اينكه همه دشمنان 
از شرق تا غرب دست در دست هم مقابل ما ايستاده اند، فكر 
نكرد و مي گفت نمي خواهد توسري خور و ظلم پذير باشد. امام 
حس��ین)ع( را ياران ناب همراهي كردند و عیار واليتمداري 
اين ياران آنقدر معتبر بود كه امام خود را در تاريكي شب رها 
نكردند. در دفاع مقدس، از آذربايجان تا خراس��انات، از خطه 
غیرتمند ش��مال تا فارس و كرمان و يزد و ايالم و هرمزگان و 
كرمانشاه و بوش��هر، همه و همه آمدند تا بگويند ما نسبت به 

اسالم، تكلیف داريم. 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اينكه صحنه دفاع 
مقدس حقیقتاً كوچك شده كربالي سال 61 هجري است، 
گفت: آنچه در محرم سال 61 رخ داد اعم از دلدادگي، ايثار، از 
خودگذشتگي، توكل، صبر و وفا در دفاع مقدس نیز رخ داد. 
معدل سن شهداي ما در دفاع مقدس حدود 22/5سال بود و 
دنیا بايد ببیند كه در دفاع از عقیده و انقالب، جوانان ما كمر 

همت را محكم مي بندند و سختي ها را تحمل مي كنند. 
وي افزود: امروز كساني كه احساس مي كنند گذشته خوبي 
نداشته اند اما خواهان يك انقالب دروني هستند، زندگینامه 
ش��هید ش��اهرخ ضرغام را بخوانند و ببینند كه خداوند عالم 

چگونه او را نوراني كرد. 
رئیس سازمان بس��یج مس��تضعفین با بیان اينكه گنج هاي 

هشت سال دفاع مقدس را بايد استخراج كرد، گفت: راه نجات 
و فالح و رستگاري امروز ما تنها از رهگذر باور كردن جوانان 
مي گذرد. از سال هاي گذشته به ويژه در سال 97 با مشاهده 
سلسله بیانات نوراني رهبر معظم انقالب، توجه ويژه ايشان را 
به قشر جوان درمي يابیم. اين توجه ويژه، نه از سر تعارف بلكه 

از روي حكمت است. 
وي در پايان با بیان اينكه جوانان امروز كس��اني هستند كه 
آينده انقالب بیمه شده فعالیت آنهاست، به شرطي كه ما آنها را 
باور كنیم، گفت: در راهیان نور خبري از هتل هاي چند ستاره 

نیست اما قطعه قطعه اين سرزمین میقات عشق است. 
در بخشي ديگر از اين مراسم سردار يعقوب سلیماني فرمانده 
قرارگاه مركزي راهیان نور سپاه و بسیج نیز با اشاره به اينكه 
جش��نواره ملي رهاورد س��رزمین نور در نوع خ��ود يكي از 
مردمي ترين جشنواره ها در كش��ور محسوب مي شود كه در 
عرصه فرهنگ و هنر در جهت تعالي و تحقق برنامه هاي راهیان 
نور فعالیت مي كند و امس��ال ش��انزدهمین سال حضورش 
را پشت سر مي گذارد، افزود: نس��ل هاي بعد بايد از اين گنج 
تمام نشدني استفاده و امید پیدا كنند و خودشان را بشناسند 
و عرصه هاي دفاع مقدس را نبايد فرام��وش كرد. راهیان نور 
يكي از بسترهايي است كه مي توان به واسطه آن حماسه ها، 
ايثارگري ه��ا و فداكاري ها را به نس��ل ام��روزي انتقال داد. 
امام خامنه اي تأكید ويژه اي داش��ته اند كه نبايد گذاشت كه 
گنجینه دفاع مقدس دچار تحريف ش��ود و ما در راهیان نور 
تالش مي كنیم كه واقعیت هاي دفاع مقدس را به نسل امروزي 
معرفي كنیم. فرمانده قرارگاه مركزي راهیان نور سپاه و بسیج 
با بیان اينكه راهیان نور در تداوم دفاع مقدس قرار دارد، تأكید 
كرد: يكي از ويژگي هاي مهم سفرهاي راهیان نور مردمي بودن 
آن است. جش��نواره رهاورد سرزمین نور بستري براي ترويج 
فرهنگ دفاع مقدس و مستند كردن و تبیین كردن آثار هنري 

است كه بايد به آن اهتمام و توجه داشته باشیم.

   هادی عسگری
فاضل نظ�ري ب�ا انتق�اد از روش اس�تعداديابي مدرس�ه اي كه 
در آن اس�تعداد دانش آم�وزان صرف�ًا در يادگي�ري خ�وب 
رياضيات و عل�وم خالصه مي ش�ود، خواس�تار اس�تعداديابي 
فرهنگي ك�ودكان بر مبن�اي تواناي�ي فرهنگي- هنري ش�د. 
فاضل نظري گفت: دلسوزي و توجه به نوجوانان رسالت كانون است و 
ما بايد بین دو مقوله »كودك و نوجوان« و »دانش آموز« تفكیك قائل 
ش��ويم. نظري در اين  باره با بیان اينكه در مدارس، كودك و نوجوان 
موفق دانش آموزي اس��ت كه به خوبي رياضي، عربي، مثلثات و... را 
مي داند، خواستار تغییر اين نگاِه مبتني بر آموزش هاي شناختي در 
مدرسه شد. وي افزود: كانون بايد طي سال هاي آينده براي كودكان زير 
سه سال نیز تولید محتوا كند و طبقه بندي سني مخاطبان محصوالت 
و خدمات كودكان تغییر كند. نظري توضیح داد: ممكن است كودك و 
نوجوان ما در بسیاري از اين درس ها موفق نباشد اما خوب نقاشي كند، 
فیلم  بسازد و متن ادبي بنويسد، شايد يك كودك كار باشد اما بالقوه 
هنرمند باشد. مگر در خاطرات بزرگ ترين  چهره هاي فرهنگي-  هنري 
و دانشمندان جهان نخوانده ايم كه برخي از آنها گفته اند ما در مدرسه 

موفق  نبوده ايم و بارها ما را از مدرسه اخراج كرده  بودند؟
رئیس هیئت مديره كانون در ادام��ه همین بحث بر اهمیت توجه به 
فعالیت هاي گفت وگومحور مانند بح��ث آزاد در كانون تأكید كرد و 
يادآور شد: نسل ما ش��ايد خیلي از مهارت ها را نیاموخت و بسیاري 
از ناتواني هاي ما نیز از همین مسئله نشئت مي گیرد و فعالیت هايي 
مانند بحث آزاد و نقد فیلم و شعر و ادبیات مي تواند مهارت گفت وگو، 
سخنوري و تمرين تحمل نظر مخالف را بین كودكان و نوجوانان تقويت 

كند. نظري با تأكید بر اهمیت توجه به تغییر و از بین  بردن مقاومت 
در برابر ايده ها و فكرهاي نو در سازمان ادامه داد: بايد كاري كنیم كه 
جوانان و میانساالن فردا زندگي شادتر و موفق تري از بزرگساالن امروز، 
از رهگذر فعالیت ما داشته باشند. وي گفت: جشنواره ها بايد وسیله اي 
باش��د براي رس��یدن به اين هدف در حالي  كه گاهي نفس برگزاري 
يك جشنواره به هدف اصلي تبديل مي شود و معیار ارزيابي آن هم، 
شكل و ظاهر برگزاري آن مي شود، به همین دلیل در كانون برخي از 
جشنواره ها بايد به مهرواره تبديل شود و توسعه مهرواره ها در دستور 
كار قرار گیرد. مديرعامل كانون در ادامه س��خنانش در اين نشست 
افزود: براي شناسايي استعدادها به توسعه مشتريان و افزايش تعداد 
اعضاي كانون نیازمنديم. در سال هاي دور، مربیان كانون به در خانه ها 
مي رفتند يا حتي تبلیغات تلويزيوني براي جذب اعضا انجام مي شد، در 
سال هاي نزديك هم با اجراي طرح كانون مدرسه تالش كردند بر تعداد 
اعضاي كانون بیفزايند، اگرچه اين  كار در بعضي موارد باعث شد نسبت 

به تالش براي جذب اعضا يك بي نیازي موقتي احساس شود.

مديرعامل كانون پرورش فکري كودكان و نوجوانان:

استعداديابي كودكان در فرهنگ و هنر مبتني بر اصول مدرسه نباشد

ده نمكي كارگردان »زنداني ها« 
پيش از اين هر بار كه به سينما 
آمده فيلم هايش فروش خوبي 
داش��ته و هن��وز ركورد ه��اي 
سه گانه اخراجي ها جزو بهترين 
فروش هاي سينماي ايران است

سخنگوي كميسيون فرهنگي مجلس تأكيد كرد

مسابقات بين المللي قرآن، فرصتي براي ديپلماسي ديني

س�خنگوي كميس�يون فرهنگي مجلس ش�وراي اس�المي 
برگ�زاري سي و شش�مين دوره مس�ابقات بين المللي قرآن 
كريم را بهترين فرصت و ظرفيت براي توسعه روابط سياسي، 
فرهنگ�ي، دين�ي و قرآن�ي ب�ا كش�ورهاي جهان دانس�ت. 
حجت االس��الم احد آزادي خواه س��خنگوي كمیسیون فرهنگي 
مجلس در گفت وگو با فارس، ضمن تأكید بر استفاده از ديپلماسي 
قرآني براي برقراري ارتباط با كش��ورهاي پنج ق��اره جهان اظهار 
داشت: يكي از بهترين فرصت ها براي توسعه ديپلماسي فرهنگي و 
ديني برگزاري دوره هاي مختلف مسابقات بین المللي قرآن كريم 
است كه در بین كشورهاي جهان، جمهوري اسالمي ايران پرچمدار 
آن است و آن را مديريت مي كند. وي با اشاره به برگزاري دوره هاي 
مختلف مسابقات بین المللي يادآور شد: جمهوري اسالمي ايران 
به عنوان الگو همواره قاريان مختلفي از جهان را پذيرا بوده و توانسته 
است اين موضوع را به بهترين وجه ممكن انجام دهد. آزادي خواه 
اضافه كرد: به اعتقاد من اين دوره از مسابقات بین المللي قرآن كريم، 

نه توسط سازمان اوقاف بلكه توسط جمهوري اسالمي ايران برگزار 
مي شود و همه ظرفیت كشور هم بايد براي اين امر مهم با رويكرد 

خیلي خوبي بسیج شود. 
اين نماينده مجلس شوراي اسالمي خاطرنشان كرد: با مديريت 
س��امان يافته جديد س��ازمان اوقاف امید اين را داريم كه نحوه و 
شرايط برگزاري مسابقات بین المللي قرآن كريم نسبت به سال 

قبل بهتر و آبرومندانه تر باشد. 
وي در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به شرايط خاص كشور، مسئوالن 
و متولیان كشور چگونه از اين شرايط براي تبیین اهداف و آرمان هاي 
جمهوري اس��المي مي توانند اس��تفاده كنند، متذكر شد: برگزاري 
سي وششمین دوره مسابقات بین المللي قرآن كريم بهترين ظرفیت و 
شرايط براي توسعه روابط سیاسي، فرهنگي و ديپلماسي قرآني میان 
كشورهاست و مسئوالن كشور بايد از اين فرصت پیش آمده حداكثر 
اس��تفاده را ببرند. آزادي خواه اضافه كرد: فرصت مسابقات براي ما از 
صدها طرح و گفت وگوي سايتي حتماً بهتر است چراكه فرصتي است 
كه سال ها تجربه  ش��ده و نتیجه آن را نیز مردم ديده اند، بنابراين اگر 
وزارتخانه ها و شخصیت ها و دست اندركاران كشورمان در جايگاه خود 
از اين فرصت بتوانند اس��تفاده كنند، حتماً خواهیم توانست بهتر به 

سمت توسعه شرايط سیاسي حركت كنیم. 
عضو كمیسیون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي در پايان با اشاره به 
جايگاه مجلس در حمايت از مسابقات بین المللي قرآن كريم متذكر 
شد: مجلس شوراي اسالمي در اين موضوع مي تواند فضاسازي مناسب 
و در واقع جريان سازي اجتماعي به نمايندگي از مردم و مطالبه گري از 

سازمان ها و نهادهاي مرتبط الزم را انجام دهد. 

    خبر

 »الفرار« پرحادثه ترين 
اثر دفاع مقدس 

حس�ن حسيني ارس�نجاني از تأليف خاطرات فرمانده اطالعات س�پاه 
سوس�نگرد خبر داد و گفت: »الف�رار« عنوان اين كتاب ه�زار صفحه اي 
خواهد بود و به نوعي پرحادثه ترين كتابي اس�ت كه ب�ه عمرم خوانده ام. 
حسن حسیني ارسنجاني از نويسندگان كشورمان در گفت وگو با فارس درباره 
تازه ترين اثر خود اظهار داش��ت: حدود چهار سالي اس��ت كه در حال نوشتن 

خاطرات »حاج ناصر ربیعه« از فرماندهان اطالعات سپاه سوسنگرد هستم. 
حسیني ارسنجاني درباره نام اين اثر ابراز داشت: در اين كتاب عنوان مي شود 
كه يك سرلشكر عراقي به اسارت ايراني ها درمي آيد، او را به قسمت بازجويي 
مي برند اما او كالمي ح��رف نمي زند، به او مي گويند بايد هم��كاري كني و... 
سرانجام او لب به سخن مي گش��ايد و مي گويد اگر شما 10دقیقه زودتر آمده 
بوديد صدام را دستگیر مي كرديد، او در سنگر من بود، با بي سیم به فرماندهان 
دستور مي داد ترسوها فرار نكنید،  اگر كسي فرار كرد او را بكشید و... بالفاصله 
صداي اهلل اكبر بسیجي ها را كه مي ش��نود پا به فرار مي گذارد و الفرار مي كند. 

براي همین نام كتاب را تغییر دادم. 
به گفته اين نويسنده، ويژگي برتر اين اثر اين است كه با تمام آثار تألیف شده در 
حوزه دفاع مقدس متفاوت است، به نوعي پرحادثه ترين كتابي است كه به عمرم 
خوانده ام. تالش كردم فقط واقعیات را بنويسم، اگر در مسئله اي شك مي كردم 

از دوستان اين فرمانده سؤال كرده و آثاري را مطالعه مي كردم. 
ارسنجاني در بخش ديگري از سخنانش با تأكید بر اينكه در اين اثر از محاصره 
سه روزه سوسنگرد هم ماجراهايي بیان مي شود، گفت: نمي دانم چرا تاكنون 

درباره اين حادثه بي نظیر فیلمي ساخته نشده است.

سردار غيب پرور در اختتاميه شانزدهمين دوره جشنواره ملي »رهاورد سرزمين نور«:

بايد گنج هاي 8 سال دفاع مقدس را استخراج كنيم

 حضور رسانه اي ايران در آفريقا
 گامي بلند براي شنيده شدن

پيام انقالب اسالمي
در چهلمین سالروز انقالب اسالمي حضور رسانه اي ايران در قاره 
آفريقا يك استراتژي هوشیارانه به نظر مي رسید كه با تاسیس 
شبكه »هوسا تي وي« توس��ط معاونت برون مرزي صداوسیما 
گامي بلند براي شنیده شدن پیام انقالب اسالمي توسط مردم 
مظلوم و تش��نه ش��نیدن حقیقت در آفريقا به حساب مي آيد؛ 
مردمي كه قرن ها براي مبارزه با اس��تعمار ايتالیا، انگلس��تان و 
فرانسه فريادهايي منطبق با شعارهاي ملت ايران در انقالب سال 

1357 علیه نظام دست نشانده پهلوي سرداده بودند. 
زبان هوسايي در كش��ورهاي نیجريه، نیجر، غنا، كامرون، چاد، 
بنین، س��احل عاج، مالي، توگو، بوركینافاسو، سودان، آفريقاي 
مركزي، كنگوی دموكراتیك، جمهوري كنگو و سیرالئون جاري 
است و 877میلیون نفر از جمعیت يك میلیارد و 177میلیوني 

اين منطقه عظیم را در بر مي گیرد. 
ظرفیت هاي متنوع آفريقا مي تواند يكي از مهم ترين عوامل در 
بي اثر كردن تحريم هاي فعلي امريكا علی��ه دولت و مردم ايران 
باشد ولي متأسفانه حجم مبادالت اقتصادي ايران با آفريقا اعم 
از صادرات و واردات با سرمايه گذاري هاي همسايگانمان به هیچ 
وجه قابل مقايسه نیست. از سوي ديگر فريبكاري هاي رسانه هاي 
خارجي و عملكرد ترجمه اي رسانه هاي داخلي موجب شده تا در 
افكار عمومي مردم و بسیاري از مسئوالن كشور، تصويري ناقص 
و اشتباه از آفريقا ترسیم شود و همین امر يكي از مهم ترين موانع 

همكاري هاي ايران و آفريقاست. 
تاريخ كهن قاره سیاه؛ قاره اي كه از شمال به درياي مديترانه، از 
شمال شرق به كانال سوئز و درياي سرخ، از شرق به خلیج عدن، از 
جنوب شرق به اقیانوس هند و از غرب به اقیانوس اطلس محدود 

مي شود، سرشار از تالطم حضور قدرت هاي استعماري است. 
بسیاري از خوانندگان با شنیدن نام آفريقا به ياد دوران برده داري 
از اواسط قرن هجدهم تا اواخر قرن بیستم در كشورهاي غربي و 
به ويژه اياالت متحده امريكا مي افتند و برخي ديگر به ياد خواهند 
آورد كه نهضت ضداستعماري ماهاتما گاندي از ژوهانسبورگ بود 

كه آغاز شده تا سرتاسر شبه قاره هند را درنوردد. 
از همه مهم تر آفريقا مظهر رژيم جنايتكار و نژادپرست آپارتايد 
است كه توسط نهضت جهاني نلسون ماندال با روسیاهي هرچه 
تمام تر به تاريخ پیوست. آفريقا از ديرباز مورد توجه قدرت هاي 
استعماري نظیر انگلستان، اسپانیا، فرانسه و آلمان هیتلري بود 
و با پايان يافتن جنگ جهاني دوم اس��تعمار نويني چون اياالت 
متحده امريكا سرمايه گذاري وسیعي در حضور نظامي آن قاره 
به عمل آورد چراكه معادن الماس، طال، زغال س��نگ و از همه 
مهم تر تجارت صدها میلیارد دالري اسلحه و مواد مخدر در آفريقا 
نیازمند بي ثباتي كش��ورهاي قاره س��یاه در لواي حكومت هاي 

ديكتاتوري و غیردموكراتیك است. 
اهمیت راهبردي آفريقا بس��یار حیاتي جلوه مي كند، به ويژه با 
ورود اسالم بین سال هاي 640 و 710میالدي توسط مسلمانان 
كه از مصر آغاز گرديد و در پي تجارت دريايي در ساحل آفريقاي 
شرقي، ش��هرهاي مگاديش��و، ملینده، ممباس��ا، كیلوا و سفاال 
تأسیس شده و با عبوراز میان كوير صحرا در عمق آفريقا، لیبي 
هم به جرگه كشورهاي مسلمان درآمد؛ مسلماناني آسیايي كه 

بعدها در آفريقاي تحت حكومت بريتانیا ساكن شدند. 
در سال هاي اخیر كشور چین نیز سرمايه گذاري غیرقابل تصوري 
براي ورود به بازار مصرفي آفريقا داش��ته و رقابتي تنگاتنگ را با 
امريكا به جريان انداخته است. در اين میان عربستاني ها هم براي 
جا نماندن از قافله، جهت ترويج تفكرات تروريست پرور وهابي 

حضور جدي رسانه اي را در شمال آفريقا كلید زده اند. 
قطعاً رس��انه به عنوان تاثیرگذارترين المان امروز كش��ورها در 
راستاي شناساندن سیاست هاي ش��ان به افكار عمومي جوامع 
هدف مي توانند نقش مؤثري در پررنگ شدن مراودات اقتصادي 

و سیاسي كشورمان با سرزمین هاي آفريقايي داشته باشند. 
صداوسیماي جمهوري اسالمي ايران در راستاي رساندن نداي 
انقالب اسالمي به گوش مردم جهان اين بار مردم هوسايي زبان 
را مخاطب خود قرار داده اس��ت و در همین راستا پخش روزانه 
شش س��اعت برنامه زنده اينترنتي توسط شبكه هوسا كه چهار 
بار در روز بازپخش مي ش��ود كه منطبق با فرهنگ كش��ورهاي 
هوسازبان آفريقايي البته با معیارهاي انقالب اسالمي در معاونت 
برون مرزي صدا و س��یماي جمهوري اس��المي تولید شده در 
آينده اي نه  چن��دان دور همچون پلي محك��م و با صالبت براي 
اتصال فرهنگي، اجتماعي، سیاس��ي و از همه مهم تر اقتصادي 

میان ايران و آفريقا عمل خواهد كرد. 

عماد رضايي     يادداشت


