
   نويدپارسا 
در داخل کشور ما متأس�فانه برخي با طراحي 
دشمن همراه مي ش�وند و دانسته يا ندانسته 
ب�ه س�مت اه�داف دش�من پي�ش مي روند. 
يک�ي از نگراني ه�اي ج�دي م�ا در اربعي�ن 
اين اس�ت ک�ه دش�من کاري کند ت�ا برخي 
اتفاقات حاشيه اي در رس�انه ها پررنگ شود 
از اي�ن رو باي�د در اي�ن زمينه هوش�يار بود. 
حجت االس��ام کريميان رئي��س اتحاديه راديو 
و  تلويزيون هاي کشورهاي اس��امي با بيان اين 
مطلب گفت: در عراق چند نگراني جدي داريم، 
برخي گروه ها طرحي را از سوي امريکايي ها انجام 
دادند تا آينده ع��راق را متحول و کاري کنند که 
ارتباط ايران و عراق کاسته شود و ارتباطات عراق 

با کشورهاي عربي افزايش يابد. 
وي  با اشاره به راه اندازي مرکز اعتدال به منظور 
بر هم زدن ارتب��اط ايران و عراق افزود: امس��ال 
حدود يک ميليون و ۳۰۰ هزار زائر عراقي به ايران 
آمده اند که تا پايان سال اين تعداد به ۲ ميليون نفر 
خواهد رسيد. در داخل کشور ما متأسفانه برخي 
با طراحي دش��من همراه مي ش��وند و دانسته يا 

ندانسته به سمت اهداف دشمن پيش مي روند. 
وي ب��ا بيان اينکه اي��ن روزها در ع��راق اتفاقات 
مهمي افتاده است، افزود: اراده مردم عراق بر همه 
اراده هاي خارجي غلبه کرد اما با اين  وجود  نبايد 
از توطئه دش��من غافل بود و  از توطئه هاي آنها 
براي تقليل اربعين چشم پوشيد عاوه بر اين يکي 
از نگراني ها کاهش تعداد زائران ايراني در اربعين 

است که به نفع ايران  و  عراق نخواهد بود. 
 ۴۰۰ رس�انه پي�اده روي اربعي�ن را پوش�ش 

مي دهند
رئيس اتحاديه راديو  و  تلويزيون هاي کشورهاي 
اسامي با اش��اره به اينکه برخي مردم عراق پول 
جمع کردند تا ويزاي زائران ايراني را بدهند، گفت: 
برخي مي گفتند براي يک ه��زار زائر پول جمع 
کرديم که اين نش��ان از عمق بخشي فرهنگي و 

عقيدتي است. 
وي با بيان اينکه يک��ي از علماي عراق در  محضر 
رهبري گزارش��ي از اربعين و حضور ۱۱ ميليون 
زائر داد، افزود: حضرت آقا فرمودند که اين همه 
جمعيتي که آمدند، آيا چيزي از کربا برداشتند 
و  بردند؟ فرمودند اين شور است و ارزش دارد، اما 

بايد به شعور و بصيرت تبديل شود. به همين دليل 
بايد در توليد محتواي عاشورايي تمرکز کرد تا به 

اين مطالبه رهبري برسيم. 
حجت االس��ام کريميان اربعين را بزرگ ترين 
پيوند بين ايران و عراق دانس��ت و گفت: امسال 
۴۰۰ رسانه از ۴۳ کشور حماسه پياده روي اربعين 
حسيني را پوش��ش مي دهند و اصحاب رسانه، 

پيام رسان حماسه اربعين خواهند بود. 
وی با اشاره به انسجام رس��انه اي در ايام اربعين 
گفت: ما در سال گذش��ته روزانه به طور متوسط 
۸۰۰ گ��زارش تلويزيوني روي ماهواره ارس��ال 
مي کرديم که بزرگ ترين اقدام رس��انه اي است. 
بيش از ۵۰ اس ان جي مس��تقر مي شود و از ۲۷ 

محرم کار رسانه اي آغاز شده است. 
وي  با بيان اينکه حدود ۴۰۰ رسانه از ۴۳ کشور 
در مراسم اربعين امسال حضور مي يابند، افزود: 
امس��ال از حضور يک ه��زار  و  ۲۰۰ کارش��ناس 
مذهبي- سياس��ي بهره مي بريم  و ۴۰ فرکانس 

ماهواره اي از اربعين خواهيم داشت. 
   استقرار ۲۰ دوربين در بين الحرمين

کريميان با اشاره به اينکه در بين الحرمين حدود 
۲۰ دوربين مس��تقر خواهيم کرد، گفت: تاش 
مي کنيم تا اجتم��اع بزرگ انس��اني و  معنوي را 
منعکس کرده و از شدت بايکوت خبري اربعين 
بکاهيم.  وي با بيان اينکه همکاران ما در فرودگاه 

نجف و  مرزها و ايستگاه  در ۲۸۵ موکب امام رضا 
)ع( فعاليت مي کنند، گفت: فرم هايي پيش بيني 
شده تا مجوزهاي دوربين صادر شود و در فرودگاه 
نجف هم اين ام��ر  امکان پذير اس��ت. اميدواريم 
امسال شاهد اربعين بزرگ  و  با پوشش رسانه اي 

جهاني باشيم. 
   اعزام ۱۶۰۰ نفر از اهالي رسانه در اربعين

از س��ويي ديگر دبير کميته اطاع رساني اربعين 
با اشاره به تدارک دو پايگاه رس��انه اي در مسير 
نجف به کربا، از اعزام يک هزار و ۶۰۰ نفر از اهالي 

رسانه به اين رويداد عظيم خبر داد. 
علوي دبير کميته اطاع رس��اني  و  مستندسازي 
اربعين در همايش فرهنگي آموزشي اربعين  که 
روز گذشته در سالن وزارت کش��ور برگزار شد، 
اظهار داش��ت: مس��ير حرکت ما در ايام اربعين 
در دنياي امروز به تناس��ب تجاربي که در عرصه 
اربعين کسب کرديم ، متفاوت از گذشته است، اما 

نبايد در اين امر دشمنان را ناديده بگيريم. 
وي با طرح اين سؤال که چه بايد کرد گفتمان ما 
غالب باشد، افزود: بدون شک يکي از حوزه هاي 
تاثيرگذار در اربعين رسانه ها هس��تند. رسانه با 
کارکردهايي که دارد، مي توان��د گفتمان غالب 

را القا کند. 
علوي با بيان اينکه دشمنان اسام براي اربعين 
امسال هم  به طور حتم برنامه دارند اما نگاه ما بايد 

به قدري تيز باشد که بتوانيم توطئه دشمنان را 
در نطفه خفه کنيم، خاطرنشان کرد: اگر  گفتمان 
دشمنان غالب مي شود، به خاطر اين است که ما 
نتوانس��تيم به خوبي عمل کنيم و از خاقيت در 

انعکاس اخبار بهره ببريم. 
وي با اشاره به اهميت حضور زائر- خبرنگار تصريح 
کرد: اگر در ايام اربعين تنها از ظرفيت رسانه ها و  
خبرنگاران رس��مي بهره بگيريم ب��ه طور حتم 
موفق نخواهيم بود، به همي��ن دليل بايد در کنار 
اصحاب رسانه، هر زائري به عنوان زائر- خبرنگار 
فعاليت و اخبار اربعين و زيبايي هاي اين مسير را 

منعکس کند. 
علوي به فتنه هاي دشمنان اش��اره کرد و گفت: 
امسال قرار اس��ت يک  هزار و ۶۰۰ مستندساز، 
خبرن��گار، ع��کاس و  عوامل فني از ش��بکه هاي 
مختلف به عراق اعزام ش��ود که عوامل اجرايي از 
امروز و اصحاب رسانه از اول آبان اعزام مي شوند. 
وي با بيان اينکه امسال ۴۰۰ شبکه از ۴۳ کشور 
به انعکاس حماسه اربعين مي پردازند، افزود: در 
اين پياده روي بزرگ يک هزار و ۲۰۰ کارشناس 
پاي دوربين رسانه ملي قرار مي گيرند که اين افراد 

از کشورهاي مختلف هستند. 
دبير کميته اطاع رساني و مستندسازي اربعين 
با اشاره به استقرار ۷۷ دستگاه »اس . ان. جي« در 
مسيرهاي س��يزده گانه اربعين براي نخستن بار 
گفت: امسال در دو عمود ۲۸۵ و ۹۷۵ دو پايگاه 
رس��انه اي تدارک ديده شده اس��ت که مجهز به 
اينترنت پرسرعت خواهد بود و به رسانه ها و زائر- 

خبرنگارها اينترنت رايگان ارائه مي دهد. 
   راديو اربعين در عراق نيز پخش مي شود

علوي با بيان اينک��ه راديو  اربعين امس��ال براي 
نخس��تين بار در خاک عراق نيز پخش مي شود، 
اف��زود: در اربعي��ن س��ال ج��اري ۴۰ فرکانس 
راديويي به زبان هاي انگليس��ي، عربي و فارسي 
پخش مي شود. همچنين پخش ۱۳۰ مستند از 

شبکه هاي رسانه ملي را نيز تدارک ديده ايم. 
وي  با اشاره به اينکه حرکت عظيم اربعين نيازمند 
خبرنگار تخصصي اس��ت بنابراين بايد رسانه ها 
چنين افرادي را اعزام کنند تا تاثيرگذار باش��ند، 
تصريح کرد: رسانه ها بايد نظم اجتماعي و  عمومي 
را به تصوير بکش��ند که اميدواريم در اين عرصه 

شاهد رشد و  شکوفايي باشيم. 
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 تمديد مهلت ارسال آثار 
به جايزه پژوهش سال سينماي ايران

مهلت شرکت در دومين جايزه پژوهش سال سينماي ايران تا 
اول آبان ماه تمديد شد. 

به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي دبيرخانه دومين جايزه 
پژوهش سال سينماي ايران، بر اساس فراخوان اوليه جايزه پژوهش 
سينمايي پژوهش��گران مي توانستند آثارش��ان را تا ۲۰ مهرماه به 
دبيرخانه جايزه تحويل دهند که به دنبال درخواست پژوهشگران براي 
فراهم آمدن فرصت بيشتر براي ارسال آثارشان، مدت ارسال آثار تا اول 
آبان ماه ۱۳۹۷ تمديد شد.  اين جايزه به منظور جهت دهي پژوهش ها 
و مطالعات سينمايي به سوي شناسايي موضوعات کليدي و زيربنايي 
س��ينماي ايران براي تقويت رابطه با مخاطبان، تشويق و تجليل از 
تاش هاي علمي و پژوهشي اس��تادان، دانشجويان، انديشمندان و 
خبرگان دانشگاهي و مراکز پژوهشي که سهمي از مطالعات علمي 
و پژوهش هاي خود را به سينماي ايران اختصاص داده اند و تقويت 
ارتباط متقابل پژوهشگران دانشگاهي و ديگر مراکز علمي - پژوهشي 
با سينماگران و دس��ت اندرکاران س��ينماي ايران برگزار مي شود.  
مقاالت علمي - پژوهشي، پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي که در 
فاصله زماني اول آبان ماه ۱۳۹۶ تا پايان شهريور ۱۳۹۷ منتشر شده 
باشند، امکان شرکت در اين رويداد فرهنگي را دارند.  دومين جايزه 
پژوهش سال سينماي ايران به دبيري احمد ضابطي جهرمي نيمه دوم 

آذر ماه همزمان با هفته پژوهش برگزار مي شود.

 انتقاد کارگردان اسکاري 
از سياست هاي امريکا

رابرت ردفورد: در زادگاهم جايي ندارم
رابرت ردفورد، کارگردان اس�کاري هالي�وود مي گويد که به 
خاطر تعصب، پليدي و خيانتي که بر سياس�ت امريکا چيره 

شده است، احساس مي کند در کشور خودش جايي ندارد. 
به گزارش فارس به نقل از واشنگتن 
تايمز، ردفورد ۸۲ ساله دارنده جايزه 
اس��کار و بنيانگذار جشنواره فيلم 
»س��ان َدنس« روز جمعه مطلبي 
منتش��ر کرد و خواس��تار »نزاکت 
سياسي« شد و گفت: امشب براي 
اولين بار احساس مي کنم در کشور 
زادگاهم و شهروندي اي که در تمام 

زندگي ام به آن عشق مي ورزيدم، جايي ندارم. براي هفته ها با غم و 
اندوه دولتمردانمان را تماشا کرده ام که با تعصب و خيانت و استهزا 
به عنوان ابزار معمول تجارت، موجب شکست ما شده اند.  وي در 
ادامه افزود: بس��ياري از مردم به درس��تي آن را »کثيف لعنتي« 
مي نامند ليکن من مي خواهم شما را تشويق کنم تا بيشتر به عمق 
نفوذ کنيد و با اميد خواستار حقوق شهروندي باشيد و سعي کنيد با 
افرادي که اختاف نظر داريد ارتباط برقرار کنيد و از اين نقطه نظر 
نسبت به سياس��تمداران بهتر رفتار کنيد. ما انگيزه هاي همسان 
براي اش��تراک گذاري نداريم که انتظار خروجي يکس��ان داشته 
باش��يم. بياييد بر يکديگر تمرکز کنيم و جنبه اجتماعي بودنمان 
را گسترش دهيم و منعکس کننده آنچه در حال روي دادن است، 
باشيم. بياييد در عدالت و احترام زندگي کنيم و جنگ و پايان تلخ را 
براي ديگران بگذاريم.   بيانيه رابرت ردفورد مشخص نکرده بود که 
چه چيزي باعث ناراحتي او شده است ليکن همين مسئله ساعت ها 
قبل از دادرسي آقاي کاوانا به ديوان عالي به خاطر اتهامات متعدد 
جنسي، به اشتراک گذاشته ش��ده بود.  کامنت هاي ردفورد البته 
چند روز پس از پيش بيني او که گفته ب��ود رئيس جمهور ترامپ 
مجبور خواهد شد همچون ريچارد نيکسون از رياست جمهوري 

کناره گيري کند، به اشتراک گذاشته شده است.

  معصومه طاهری
داگاس کندي، رمان نويس معروف امريکايي است که جاي ثابتي ندارد و 
در کشورهاي انگليس ، کانادا ، اياالت متحده و فرانسه زندگي مي کند و در 
فرانسه آثارش هواداران بسياري دارد. تا کنون ميليون ها نسخه از کتاب هاي 
اين نويسنده ۶۱ ساله در سرتاسر جهان به فروش رفته و به ۲۲ زبان ترجمه 
ش��ده اس��ت و چند رمان وي از جمله »زني در طبق��ه پنجم« محصول 
سال ۲۰۱۱ با بازي اتان هاوک مورد اقتباس سينمايي قرار گرفته است. 
فمينيسم، نژادپرستي، سياست و. . . از موضوعاتي است که کندي به عنوان 
يک نويسنده به نوعي تاريخ را به تصوير مي کشد. در آخرين جلد کتاب خود 
مانند يک پرتره عاشقانه اخباري سياسي را بيان کرد. داگاس کندي هرگز 
زبان خودش را کنترل نکرده و تنها نويسنده اي بود که مطالبش عليه ترامپ 
الهام بخش بسياري از منتقدان شده است اما او چه هدفي را دنبال مي کند؟! 
در قرن ۲۱ اين نويس��نده معروف امريکايي به چه چيزي فکر مي کند؟! 

فيگارو به دنبال چالش ادبي اين نويسنده است:
آخرين کتاب شما درباره امريکاي قرن بيستم تنظيم شده 

است. مي توانيد درباره امروز امريکا بنويسيد؟
من مي توانم مقاالت مختلفي درباره اخبار و اتفاقات امريکا بنويسم، اما 
نوشتن رمان هايي با موضوع وضعيت حاالي امريکا غيرممکن است. شايد 
اين اتفاق روزي بيفتد. هنوز تصميمي نگرفتم. ما در ميانه چيزي هستيم 
که وحشتناک است بنابراين خيلي زود است به آن بپردازيم چون هنوز 
هيچ چشم اندازي از جهان کنوني نداريم. ما االن در آن زندگي مي کنيم، 
در نتيجه هيچ تاشي براي واکاوي آن نداريم. سورن کي يرکگور فيلسوفي 
دانمارکي چه خوب گفت که تنها مي توانيد با نگاه کردن به زندگي آن را 

درک کنيد. ما فقط مي توانيم با نگاه کردن به آينده زندگي کنيم. 
مي شود بگوييد چه چيز وحشتناکي منظور شما است؟

ترامپ، موسوليني زمان ما اس��ت. او رئيس جمهور خوبي نيست، او هيچ 
ايده اي ندارد. مطمئناً با او تمام پيشرفت هايي که انجام شده، روند معکوس 
خواهد شد. او يک رياکار است. او در مشت نئومسيحيان است. اما تنها نيست 

با همکاري و همراهي حزب جمهوريخواه به قدرت رسيده است. 
و در فرانسه امروز؟

اينجا کشور من نيست. وقتي که در يک حوزه عمومي هستم، از سياست 
خارج مي شوم. 

فکر مي کنيد امريکا در يک قرن تکامل  يافته است؟
اخيراً در کلرادو يک قناد پخت کيک براي زن و ش��وهر سياهپوس��تي 
را قبول نکرده اس��ت .همه طور اتفاقي در حال رخ دادن است. من فکر 
مي کنم که ما به سمت  جنگ هاي فرهنگي پيش مي رويم. اوباما مرکز 
حزب چپ بود و ترامپ مرکز حزب راست افراطي. امروز ما يک دولت 
ضعيف داريم. ترامپ انتخابات را به لطف سيس��تمي که در کاخ سفيد 
حاکم است، برنده ش��د. من خيلي بدبين هس��تم و معتقدم سيستم 
انتخاباتي فاسد و ناعادالنه است. حتي مي توانم لحظه اي را تصور کنم که 
ترامپ محدوديت آزادي  را اعام  کند. او يک رئيس جمهور دموکراتيک 

نيست برعکس، او يک پادشاه است. 
فمينيسم، نژادپرستي، مواد مخدر و. . . شما از طريق قهرمان 
خودتان مانند آليس تمام جهان را تجزيه و تحليل مي کنيد. 
اين اولين بار نيس�ت که از طريق يک زن داس�تان را بيان 

کرديد. وقتي مرد هستيد چگونه اين کار را مي کنيد؟
من هرگز خودم به عنوان يک زن فکر نمي کنم، بلکه به عنوان يک راوي 
در داستان هستم و به صورت شگفت انگيز ش��ما را مي بينم. مرد يا زن 
فرقي نمي کند، زماني که ش��خصيتي را در ذهن خل��ق مي کنم، هرگز 
تصوير او را قبًا نديدم و او از بين افرادي که مي شناس��م نيست. آليس 
را از نظر روانشناختي ساختم. من خيلي فرويدي هستم و فکر مي کنم 
با فهميدن دوران کودکي مسائل را بهتر درک مي کنيم. به همين دليل 
مجبور شدم آليس را با وضعيت بسيار سخت خانوادگي بنويسم که همه 
چيز آن واقعي است. آليس داستان پيچيده اي دارد همانطور که مي تواند 
اين ماجرا براي خود من هم باشد. من در خانواده اي با مشکات زيادي 
بزرگ شدم که از هم پاشيد. براي خيلي از مردم چنين زندگي سخت و 
ناخوشايندي وجود دارد. من مي فهمم، چراکه خودم هم چنين شرايطي 
را تحمل کردم. داشتن يک خانواده خوب براي يک نويسنده بسيار خوب 
است و اين يک افتخار براي نويسنده محسوب مي شود که هنگام نوشتن 

همه چيز واقعي باشد اما ما چيزهاي جديدي خلق مي کنيم.

 ما به سمت جنگ هاي فرهنگي
 پيش مي رويم

رمان نويس امريکايي:

88498436سرويس فرهنگي

   سيد مرتضي ذاکر
مديرعام�ل خانه هنرمن�دان ايران با اش�اره به جلس�ه اخير 
کارگ�روه فرهن�گ و رس�انه کميس�يون فرهنگ�ي مجلس 
گف�ت: اف�زودن واژه »هن�ر« ب�ه عن�وان وزارت فرهن�گ و 
ارش�اد اس�امي باع�ث دلگرم�ي هنرمن�دان خواهد ش�د. 
به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي خانه هنرمندان ايران، 
کميسيون فرهنگي مجلس، روز ۹ مهرماه جلسه اي با موضوع طرح 
تغيير نام »وزارت فرهنگ و ارشاد اس��امي« به »وزارت فرهنگ، 
هنر و ارشاد اسامي« تشکيل داد. در اين جلسه اعضاي کميسيون 
فرهنگي با افزودن نام »هن��ر« به وزارت فرهنگ و ارش��اد توافق 
داش��تند.  مجيد رجبي معمار، مديرعامل خانه هنرمندان درباره 
اهميت درج قيد هنر در عنوان وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسامي 
گفت: اين موضوع اکنون در کارگروه فرهنگ و رس��انه کميسيون 
فرهنگي مجلس در حال بررسي است. در جلسه  هفته گذشته اين 
موضوع مورد تصويب قرار گرفت. طبيعتاً بايد در خود کميسيون 
نيز تصويب ش��ود و بعد به مجلس ارائه ش��ود. اين موضوع يکي از 

درخواس��ت هاي ۴۰ س��اله هنرمندان کشور اس��ت که در عنوان 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��امي يک غفلتي صورت گرفته بود و 
آن هم بي توجهي به مسئله هنر است.  وي افزود: يکي از مهم ترين 
وظايف بخش  وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي رسيدگي و حمايت 
از رشته هاي گوناگون هنر اس��ت که حداقل دو معاونت اصلي اين 
وزارتخانه يعني معاونت هنري و معاونت سينمايي را شامل مي شود. 
همچنين بخشي از وظايف حوزه معاونت فرهنگي در حوزه شعر و 

ادبيات قرار دارد که به مسئله هنر برمي گردد.  
مديرعامل خانه هنرمندان با اشاره به اينکه هنرمندان خواستار درج 
واژه هنر در نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي هستند، اظهار کرد: 
هنرمندان و انجمن هاي هنري تأکيد دارند که حتماً واژه هنر براي 
اين وزارتخانه صراحتاً قيد شود. خانه هنرمندان مدت هاست همراه 
با مسئوالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي و کميسيون فرهنگي 
مجلس اين بحث را مطرح کرده است که مورد قبول اين وزارتخانه 
و کميس��يون فرهنگي هم قرار گرفت. اين طرح در سير بررسي و 

تصويب است و ان شاءاهلل به صحن علني مجلس ارائه شود. 

 اربعين امسال بايد درباره اختالف افکني 
ميان ملت ها هوشيار باشيم

رئيس اتحاديه راديو و  تلويزيون هاي کشورهاي اسامي:

وزارت ارشاد، »هنر« دار مي شود
پس از تغيير عنوان وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسامي

يک انبار کتاب قاچاق در محدوده خيابان انقاب که ۱۵۰۰ جلد 
کتاب را در خود جاي داده بود، توسط پليس امنيت کشف شد. 
به گزارش ف��ارس، يک انبار کتاب قاچ��اق در محدوده خيابان 
انقاب توسط پليس امنيت و با دستور قضايي کشف و پلمب شد.  
بر اساس اين گزارش، در راس��تاي اين اقدام ۱۵۰۰ جلد کتاب 
قاچاق کشف شد که در ميان آثار کشف شده آثار کتاب  سازي 
ش��ده و کتاب هايي معاند نظام جمهوري اس��امي ايران ديده 
مي ش��ود.  اين تعداد کتاب روز گذشته سه ش��نبه ۱۷ مهرماه 
که از حوالي ميدان انقاب کش��ف و ضبط ش��ده توسط پليس 
امنيت در يک انبار بوده که اين مکان پلمب شده است.  گفتني 
است چندي پيش نيز با هماهنگي و همکاري اتحاديه ناشران 
و کتابفروشان تهران حدود ۱۰ وانت از کتاب هايي که به شکل 
غيرقانوني منتشر و تکثير ش��ده بودند، جمع شد. اين کتاب ها 
آثاري بودند که به شکل غيرقانوني و زيرزميني منتشر شده بود و 
تحت عنوان قاچاق کتاب، افست يا بدون مجوز شناخته مي شود 

که با ورود پليس از سطح کتابفروشي ها جمع شد.

 انبار کتاب هاي بدون مجوز 
 لو رفت

۴۰۰ رسانه از ۴۳ کشور حماسه پياده روي اربعين حسيني را پوشش مي دهند


