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حکمت 348
امام)ع( فرمود: شديدترين گناهان 
گناهى اس��ت كه صاحب��ش آن را 

كوچك بشمارد.

    جواد  محرمی 
ابراهي�م حاتمي كيا به خاط�ر ماجراي پرديس س�ينمايي 
كوروش كه در آن از كاراكترهاي داعشي براي جذب مخاطب 
استفاده شده بود از مردم عذرخواهي و طلب حالليت كرد. 
به گزارش »جوان« دوش��نبه ش��ب گروهي نمايشي با هیبت 
تروريست هاي داعشي براي تبلیغات فیلم سینمايي »به وقت 
شام« با اسب و شمشیر و اسلحه وارد پرديس سینمايي كوروش 
شدند كه اين موضوع باعث هراس و دلخوري برخي حاضران شد. 
ابراهیم حاتمي كیا همان شب در واكنش به برخي اعتراض ها از 
چنین اتفاقي اظهار بي اطالعي كرد و آن را تقبیح كرد. وي روز 
گذشته نیز در يادداشتي كه در صفحات مجازي منتشر شد، بار 

ديگر از مردم بابت اين اقدام عذرخواهي كرد. 
در پیام ابراهیم حاتمي كیا آمده است: بچه هاي گروه تبلیغاتي 
فیلم »به وقت شام«، من شاهد زحمات مؤمنانه و شبانه روزي 
شما در اين چند ماه بودم ولي اين نمايش كوروش در شأن »به 
وقت شام« نبود. خستگي دو ماه سفر به شهرهاي ايران بر تنم 
ماند. من تصورم آن بود كه قرار است كسي به شكل ريش قرمز 
در فضاي بیروني كوروش بايستد و مردم با او عكس بیندازند. نه 
اسبي و نه جمعي و نه فريادي، آن هم داخل مجتمع در مخیله ام 
نبود و من بي خبر بودم. عزيزاِن آزرده خاطر در مجتمع كوروش، 
اعم از مردم و كسبه محترم، اگر دلي لرزيد، اگر وحشتي ايجاد 

شد، بر ما ببخشید و حاللمان كنید. 
از سويي ديگر مسئول روابط عمومي س��ازمان رسانه اي اوج در 
صفحه شخصي خود پیرامون حضور نمايشي چند كاراكتر داعشي 

در يك سینما واكنش نشان داد و نوشت: بخش هاي منتشر شده از 
نمايش تبلیغاتي شب گذشته و نمايش ترس مردم از داعشي هاي 
نمادين فقط بخش تقطیع شده اي از نمايش در پرديس كوروش 
بوده است و فقط براساس يك شیطنت رسانه اي پخش شد. به گواه 
حاضرين در پرديس كوروش تمام مردم با آگاهي نسبت به اين 
نمايش واكنش هاي بعضاً طنز و جالبي داشتند. توجه به اين  نكته 
ضروري است كه هر اقدام رسانه اي و تبلیغاتي همیشه مخالفاني 
دارد. اتفاقاً در بین تمام برنامه هاي تبلیغاتي و رسانه اي كه شاهد 

بوده ام اقدام ديروز طرفدارِ حاضِر غالبي داشت. 
پرديس ك��وروش از چند س��اعت قبل با اعالم از س��وي راديو 
كوروش، مردم حاضر در پرديس را از اين نمايش باخبر كردند و 
مردم عزيز حاضر در پرديس نیز با استقبال از اين نمايش موبايل 
به دست منتظر آغاز اين نمايش ش��دند. همچنین انتظامات 
كوروش با دقت و حضور حداكثري در طول مس��یر از اتفاقات 

احتمالي مراقبت مي كرد.

نمايش داعش در تهران جنجالي شد

عذرخواهي حاتمي كيا از مردم به خاطر ماجراي پرديس كوروش

    محمدصادق عابدينی
هفت فيل�م از اك�ران نوروز و هف�ت فيلم از 
فصل دوم اكران يعني در مجموع 14 فيلم به 
اضافه آثار هنر و تجربه اي ترافيك سنگيني 
را در سالن هاي سينمايي به وجود آورده اند، 
اما در اين فشار ترافيکي فيلم هايي هستند 
كه براي صندلي هاي خالي اكران مي ش�وند. 
موضوع برنامه ريزي نامناس��ب اكران از همین 
ابتداي سال دامن سینما را گرفته است و برخي 
از فیلم ها كه پتانسیل خوبي براي فروش ندارند، 

اكران ديگر فیلم هارا مختل كرده اند. 
رضا س��عیدي پور، مدي��ر پرديس س��ینمايي 
»آزادي« دل خوش��ي از ش��رايط اكران ندارد، 
وي در گفت و گو با ب��ا »فارس« تأكید مي كند: 
مگر ظرفیت تولید فیلم سینمايي در كشورمان 
چقدر اس��ت؟ در حال حاضر هفت فیلم جديد 
وارد عرصه اكران شده اند، دلم مي خواهد با هر 
كسي كه دوست داريد بیايید و سالن هاي سینما 
را در س��اعت اوج فروش ببینید. دو سه فیلم از 
اين هفت فیلم كاماًل خالي از مخاطب هستند 
و ما براي صندلي خالي فیلم نمايش مي دهیم. 
اينكه ما ظرفیت نماي��ش فیلم هاي ايراني را به 
فیلم هاي خارجي مي دهی��م اصاًل معني ندارد. 
ما هفت س��رگروه داريم، وقتي يك سینما 12 
سالن دارد، هفت سالنش را مي گذارد براي اين 
هفت  س��رگروه، قاعدتاً دو يا سه فیلم پرفروش 
از اكران قبلي هم مي تواند در آن س��ینما ادامه 
نمايش بدهد، دو سالن از اين 12 سالن مي ماند 
و در نظام نامه جديد اكران به اين سالن ها توجه 

شده است. 
تابناك در گزارشي از جايگزين نشدن فیلم هاي 
جديد به جاي فیلم هاي قبلي و اكران همزمان 
اين فیلم ها مي نويسد: با وجود آغاز رسمي اكران 
دوم سال موسوم به اكران دوم نوروز، چنین به 
نظر مي آمد ك��ه فیلم هاي س��ینمايي تازه به 
سرعت جايگزين فیلم هاي پیشین شوند اما اين 
اتفاق به شكل ناقص رخ داده و تماشاگران براي 
تماشاي فیلم هايي كه به تازگي اكران شده اند، 
به جاي سالن به دنبال سانس مي گردند؛ اتفاقي 
كه نش��ان مي دهد آش��فته بازار اكران با تغییر 
مقررات برچیده نش��ده و همی��ن نگراني ها را 
درباره وضعیت اكران در سال پیش  رو افزايش 

داده است. 
اين گ��زارش مي افزاي��د: اكران دوم ن��وروز در 
ش��رايطي آغاز ش��د كه عالوه بر حاش��یه هاي 
اك��ران فیلم »آن س��وي ابرها«، ش��رايطي كه 
براي س��اير فیلم ها به وجود آم��ده، با نقدهاي 

جدي همراه شده و س��ازندگان اين فیلم ها به 
طرق مختلف نسبت به وضعیت اكران آثارشان 
اعتراض كرده اند و به درس��تي نگ��ران میزان 
فروش فیلم هايش��ان هس��تند. اي��ن نگراني از 
آن جه��ت مي تواند قابل تأمل باش��د كه تعداد 
سالن هاي فیلم ها هر چقدر دير هم به كف مورد 
انتظار برسد، تفاوتي در مدت اكران آنها نمي كند 
و پس از چند هفته بايد جايشان را به فیلم هاي 

تازه بدهند. 
    انتقاد كارگردان »چهارراه استانبول« 

از اكران
مصطفي كیاي��ي، كارگردان فیلم س��ینمايي 
»چه��ارراه اس��تانبول« ك��ه از ش��رايط اكران 
فیلمش ناراضي اس��ت، در حساب كاربري اش 
در اينستاگرام نوشت: »س��ینماهايي سه روزه 
قرارداد پخش و مجوز و ه��ارد فیلم رو تحويل 
گرفتن ولي از اكران��ش جلوگیري مي كنن، بابا 
ما بخش خصوصي و سینماي مستقل هستیم، 
بسه ديگه فیلم هاي دولتي رو ول كنید. اين كار 

تخلف محضه.«
كیايي در ادامه پس از آغاز اكران اين فیلم، در 
پست ديگري در حساب اينستاگرامش، تأكید 
كرد: »... اكران فیلم »چهارراه استانبول« در 
حالي از روز چهارشنبه در سینماها آغاز شده 
كه تعداد سانس هاي بس��یار كمي در اختیار 
فیلم قرار گرفته و قرار اس��ت ط��ي روزهاي 
آينده، سانس هاي فیلم افزايش پیدا كند...«؛ 
پیامي كه نشان مي دهد اين كارگردان امیدوار 
شده است س��الن هاي بیش��تري به فیلمش 
بدهند و نخس��تین هفته اكران را به كلي از 

دست ندهد. 
محمدرضا فرجي، مديركل سینماي حرفه اي 
سازمان امور سینمايي در گفت و گو با »شرق« 
به موضوع اكران ها پرداخت��ه و مي گويد: هیچ 
اتفاق جديدي ك��ه موجب اخت��الف در نحوه 
اكران فیلم ها ش��ود، وجود ندارد. همه فیلم ها 
در شرايطي هس��تند كه فروش خوبي دارند و 
فیلم هايي كه از ابتداي س��ال فروش خوبي در 

گیشه داشته اند و مخاطب همچنان از اين آثار 
استقبال مي كند، بهتر است به اكرانشان تا زمان 

قانوني ادامه بدهند.« 
فرج��ي در بخ��ش ديگ��ري از صحبت هايش 
مي گوي��د: »فیلم هايي كه به تازگ��ي به ناوگان 
اكران اضافه شده اند هم شرايط ديگري دارند. 
خوشبختانه تعداد سالن ها نسبت به سال گذشته 
بیشتر شده اس��ت. سال گذش��ته شش گروه 
سینمايي داشتیم و امسال يك گروه به آن اضافه 
ش��ده و همان طور كه در آيین نامه اكران آمده 
است، ش��وراي صنفي بنا بر نیاز مي تواند اكران 
آزاد داشته باش��د. ضوابط و مقررات آيین نامه 
مورد تأيید همه صنوف و نمايندگانش��ان است 
و ش��رايط براي تمامي فیلم ها يكس��ان خواهد 

بود.« 
    سالن سينما جاي فوتبال نيست 

در شرايطي كه فیلم هاي سینمايي نمي توانند 
به خوبي در س��ینماها ديده ش��وند، طرفداران 
فوتبال خواستار اكران مس��ابقات جام جهاني 
در سالن هاي س��ینما ش��ده اند؛ موضوعي كه 

واكنش هاي متفاوتي را به وجود آورده است. 
مصطفي كیايي كه فیلمش با مش��كل س��الن 
روبه رو اس��ت، مي گويد: »من با پخش فوتبال 
در س��ینما مخالفم، س��الن هاي س��ینما جاي 
پخش فیلم سینمايي است نه فوتبال. برخي از 
سینماداران فكر مي كنند بازي هاي جام جهاني 
باعث مي شود فروش سینماها تحت الشعاع قرار 
گیرد و خلوت شود اما فكر نمي كنم اين موضوع 
تأثیري بر فروش فیلم ها داش��ته باشد. باز هم 
تأكید مي كنم در سالن هاي س��ینما بايد فیلم 
سینمايي پخش ش��ود نه فوتبال. اين موضوع 

قطعاً بر فیلم ها تأثیر مي گذارد.«
محمدرضا فرجي اما درباره اكران نظر متفاوتي 
دارد، وي توضیح مي ده��د: درخصوص پخش 
بازي هاي فوتبال در س��ینماها، بايد بگويم كه 
قطعاً نمايش فوتب��ال در س��ینماها اولويت ما 
نیس��ت و قطعاً بايد كارگروه اكران در اين مورد 
تصمیم گیري كند و مجوز آن بايد از فدراسیون 
فوتبال گرفته شود. در صورت تصويب شوراي 
صنفي نمايش، پخش فوتبال براي سینماهايي 
اتفاق خواهد افتاد كه بیش از هفت، هشت سالن 
داشته باشند تا آس��یبي به نحوه اكران فیلم ها 

وارد نشود. 
علي سرتیپي تهیه كننده سینما و مدير پرديس 
س��ینمايي كوروش از جمل��ه موافقان پخش 
مس��ابقات در سینما هاس��ت، وي مي گوي��د: 
امیدواريم براي پرديس هاي سینمايي كه بیش 
از شش سالن س��ینما دارند، شرايطي را فراهم 
كنیم تا بازي هاي حس��اس فوتبال به خصوص 
بازي هاي ايران به صورت محدود نمايش داده 
ش��ود. براي اجراي اين طرح به وزارت فرهنگ 
و ارشاد اس��المي پیش��نهادات الزم ارائه شده 
اس��ت تا ببینیم چه تصمیمي در اي��ن زمینه 

گرفته مي شود. 
مشخص نیس��ت در ش��رايطي كه اكران ها در 
سینماها ش��اريط نامتعادلي را به وجود آورده 
اس��ت و تهیه كنندگان براي به دس��ت آوردن 
سالن و سانس اكران براي فیلمشان با مشكالت 
زي��ادي روبه رو هس��تند، اصرار ب��راي نمايش 
مسابقات فوتبال در سالن هاي سینما كه صرفاً 
به سود صاحبان سالن هاست، چه منفعتي براي 

سینماي ايران دارد؟!

اكران فيلم »چهارراه استانبول« در 
حالي از روز چهارشنبه در سينماها 
آغاز ش��ده ك��ه تعداد س��انس هاي 
بس��يار كم��ي در اختيار فيل��م قرار 
گرفته و قرار است طي روزهاي آينده 
س��انس هاي فيلم افزايش پيدا كند

 شبکه المنار و حوزه هنري     كتاب
توليد مشترك انجام مي دهند

»نبيل حموده« مدير شبکه  المنار لبنان در تهران با حضور در 
سازمان سينمايي حوزه هنري با »محمد حمزه زاده« ديدار كرد. 
نبیل حموده مدير ش��بكه المنار لبنان در ته��ران با حضور در 
سازمان سینمايي حوزه هنري با محمد حمزه زاده ديدار كرد. 
در اين نشست محمد حمزه زاده رئیس سازمان سینمايي حوزه 
هنري عنوان كرد: ش��بكه المنار يكي از شبكه هاي پیشگام در 
منطقه و جهان اسالم اس��ت و با گفتمان و استراتژي جمهوري 

اسالمي همراه است. 
دغدغه ها و مالحظات آن را مي شناس��د. از ظرفیت، ش��رايط و 
امكانات بسیار خوبي برخوردار است كه قطعاً از طريق مشاركت 
و تعامل، حوزه هنري مي تواند از اين ظرفیت ها بهره مند شود و 
متقاباًل به دلیل جايگاه راهبردي مهمي كه حوزه هنري در هنر 
و سینماي ايران دارد در عرصه هاي گوناگون مي تواند خدمات 

متقابل ارائه دهد. 
وي ادامه داد: برخي مراكز حوزه هنري از جمله مركز مس��تند 

سوره، باشگاه فیلم س��وره و مركز تلويزيون و انیمیشن سوره در 
زمینه تولید آثار مي توانند از كمك ها و امكانات اين شبكه در نقاط 
مختلف منطقه و جهان اسالم استفاده كنند. همچنین مي توان 
تولیدات مشترك داشت؛ آثاري كه در سوريه و لبنان يا حتي يمن 
قابل پیگیري و تولید هستند. رئیس س��ازمان سینمايي حوزه 
هنري همچنین يادآور شد: متقاباًل بخش عمده اي از تولیدات و 
محصوالت حوزه هنري و سازمان سینمايي حوزه همسو با افق 
نگاه كالن شبكه المنار است. به ويژه برخي از آثار مركز مستند 
سوره را كه با رويكردهاي بین المللي و منطقه اي تولید مي شوند، 
مي توان براي پخش در اين شبكه در نظر گرفت. در اين نشست، 
نبیل حموده با اش��اره به جاي��گاه تأثیرگذار ح��وزه هنري در 
معادالت هنري و سینمايي ايران تصريح كرد: تشكیالتي مانند 
حوزه هنري با توجه به گستردگي و تنوع در فعالیت هاي هنري 

و سینمايي منحصربه فرد است. 
چنین چیزي الگوي موفق خوبي براي بسیاري از كشورهاست. 
حموده با اشاره به لزوم تعامل میان حوزه هنري و شبكه المنار 
يادآور ش��د: در مقطعي محصوالت س��ینمايي و س��ريال هاي 
تلويزيوني ايران در كشورهاي منطقه به راحتي فروخته مي شد 
كه مجموعه هايى مث��ل »میوه ممنوعه«، »اغما« و »يوس��ف 
پیامبر« از آن جمله اس��ت، اما در حال حاضر ش��رايط پیچیده 

شده است. 
در اين ش��رايط تركیه و ترك ها آثارش��ان را نفوذ و گس��ترش 
داده اند مانند سريال »حريم س��لطان«. حموده تأكید كرد: نیاز 

است همكاري و تعامالت في مابین را ترسیم كنیم. 

 رفتار دوگانه با يارانه مطبوعات
وزير ارشاد را به صحن مجلس كشاند

دولت سليقه اي عمل مي كند
نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس از عملکرد وزارت 
ارشاد و معاونت مطبوعاتي اين وزارتخانه در قبال طرح هاي 
حمايت از مطبوعات انتقاد كرد، بخش عمده اي از اين انتقادها 
معطوف به رفتار سليقه اي در پرداخت يارانه مطبوعات بود. 
روز گذش��ته در جلس��ه علن��ي مجلس ش��وراي اس��المي، 
حجت االس��الم نصراهلل پژمانفر، س��ؤال خود را از وزير ارش��اد 
مطرح كرد. خبرگزاري »خانه ملت« درباره سؤال نايب رئیس 
كمیسیون فرهنگي مجلس نوشت: وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي 
با بیان اينكه امام مطبوعات را مدرس��ه سیار مي دانستند و در 
همین راس��تا جايگاه رفیعي براي آن قائل بودند، گفت: اصول 
3، 15، 24 و 168 قانون اساسي به صورت مستقیم به موضوع 

مطبوعات پرداخته كه نشان از اهمیت موضوع دارد. 
نايب رئیس كمیسیون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي با بیان 
اينكه در همه دولت ها مسئله حمايت از مطبوعات مطرح بوده 
است، گفت: آنچه مهم است اين بوده كه اين حمايت ها شامل 

حال همه شود اما متأسفانه اينگونه نبوده است. 
وي با اش��اره به اينكه دولت در مصوبه 13 آبان سال 88 نحوه 
پرداخت يارانه ها در حوزه نشر و نشريات را مشخص كرده است، 
ادامه داد: خبرگزاري ها و س��ايت ها نیز مش��مول اين مصوبه 
مي شوند و در آن مشخص ش��ده كه نحوه توزيع يارانه ها بايد 
چگونه باشد اما متأسفانه اتفاقي صورت گرفته كه خالف قانون 
است و پشت صحنه اي نیز دارد. نماينده مردم مشهد در مجلس 
شوراي اسالمي با انتقاد از عملكرد معاونت مطبوعاتي، درباره 
اعمال سلیقه در حمايت از مطبوعات، گفت: امروز در معاونت 
مطبوعاتي يك دستورالعمل سلیقه اي مالك عمل قرار گرفته 
و اين موضوع كه حمايت هاي الزم از مطبوعات عملیاتي شود، 
صورت نگرفته اس��ت. پژمانفر با انتقاد از اينك��ه وزير فرهنگ 
آيین نامه مصوب هیئت وزيران را كنار گذاش��ته است، تأكید 
كرد: مجموعه ها نبايد دس��تورالعمل ها را جايگزين مصوبات 
كنند. مجلس بايد جلوي تخلفات را بگیرد. از ديگر مواردي كه 
پژمانفر در سؤال خود از سیدعباس صالحي مطرح كرد، موضوع 
بیمه خبرنگاران بود. بعد از س��ؤال اي��ن نماينده مجلس، وزير 
ارشاد در پاسخ به سؤاالت پشت تريبون قرار گرفت. صالحي با 
اشاره به اينكه آيین نامه هیئت وزيران، تغییرات در دستورالعمل 
را منوط به ارجاع هیئت وزيران نكرده است، افزود: دستورالعمل 
توس��ط وزارتخانه ياد شده تهیه مي ش��د. وي با اشاره به اينكه 
بخش خصوصي در حوزه مطبوعات با افزايش هزينه هاي كاغذ، 
كاهش تیراژ و... مواجه شده است، افزود: در اين رقابت ناخواسته 
بايد بخش خصوصي مورد توجه قرار بگیرد، لذا با اين مبنا بحث 
تمايزبخش��ي بین بخش خصوصي و غیرخصوصي مورد توجه 
قرار گرفت. صالحي با اشاره به اينكه مسئله خصولتي نیز مطرح 
اس��ت كه با طرح دقیقي نحوه تمايز بین نش��ريات خصوصي 
و غیرخصوصي مشخص ش��ده اس��ت، افزود: در اين راستا به 
اساسنامه ها مراجعه و يارانه ها در فضايي شفاف توزيع مي شود. 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي با اشاره به اينكه اگر به مجموعه اي 
مانند روزنامه ايران كه در س��ؤال نماينده محترم سؤال كننده 
وجود داشت، يارانه اي پرداخت شده، با مبناي ارجاع بودجه هاي 
مستقل بوده تا به خبرگزاري رسمي حاكمیت كمك شود. وي 
همچنین با اشاره به انتقاد نماينده مردم مشهد در خصوص آنكه 
آگهي ها صرفاً به روزنامه هاي دولتي داده مي شود، توضیح داد: 
اين موضوع به هیچ وجه ربطي به يارانه ها ندارد و سازمان هاي 
دولتي از بودجه خود اين آگهي ها را سفارش مي دهند و از آنجا 
كه ارتباطي ب��ه يارانه ها ندارد، نمي توانیم براي س��ازمان هاي 
دولتي محدوديت ايجاد كنیم، چون ممكن است بگويند براي 

اطالع رساني بايد به روزنامه هاي متعددي آگهي دهند. 
وزير فرهن��گ در اين خص��وص توضی��ح داد: وزارت فرهنگ 
مانع از ارس��ال تمامي آگهي ها از سوي س��ازمان هاي دولتي 
به روزنامه هاي صرفاً دولتي ش��ده و طب��ق آيین نامه توضیح 
آگهي ها براي آنها تعريف ش��ده اس��ت تا تمام��ي آگهي ها در 
س��بد روزنامه هاي دولتي قرار نگیرد. وي با بی��ان اينكه تمام 
تالش وزارت فرهن��گ در دولت يازدهم جلوگی��ري از تكثیر 
نش��ريات دولتي اس��ت، گفت: اين از افتخارات ما در اين دوره 
اس��ت كه تاكنون به ي��ك وزارتخانه و س��ازمان دولتي مجوز 
روزنامه، هفته نامه، نشريه و... نداده ايم. پس از سؤاالت پژمانفر و 
توضیحات وزير فرهنگ، نماينده مردم مشهد به شرط پیگیري 

موضوع از پاسخ هاي وزير قانع شد.

شوراي صنفي نمايش باز هم نتوانست سينما را كنترل كند

اكران براي صندلي هاي خالي سينما

ميلياردي  نمايشگاه كتاب در آستانه فروش 60 
    كتاب

قائم مق�ام نمايش�گاه كت�اب گف�ت: نمايش�گاه كتاب 
60 ميلي�ارد تومان�ي اس�ت.  در آس�تانه ف�روش 
امیرمسعود شهرام نیا قائم مقام نمايشگاه كتاب در حاشیه 
برگزاري اين نمايش��گاه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
امس��ال برآورد ما اين اس��ت كه با توجه به اينكه تعداد پوز 
متفرقه بیشتر شده و آمار غیرپوز نشان مي دهد فروش 40 
درصد بوده است ولي )40 درصد غیر از سیستم بانك عامل( 

تراكنش در نمايشگاه وجود دارد. 
وي گفت: آمار نش��ان مي ده��د بعضي از ناش��ران در حوزه 
آموزشي از پوز هاي متفرقه استفاده مي كنند، البته نبايد اين 
اقدام صورت گیرد ولي به اين دلیل كه مشكالت مخابراتي 
وجود دارد اين موارد ديده مي ش��ود و ما هم س��ختگیري 
نكرديم، بنابراين حدود 52 میلیارد تومان فروش تا پايان روز 

ششم نمايشگاه بوده است.

 كتب شهداي مدافع حرم 
در صدر پرفروش هاي روايت فتح 

انتش�ارات »روايت فتح« ناش�ر آثار 
مرتب�ط در ح�وزه دف�اع مق�دس در 
س�ي و يکمين نمايش�گاه بين المللي 
كت�اب ته�ران ش�ركت كرده اس�ت. 
اين ناش��ر در اين دوره با بی��ش از 250 
عنوان كتاب در مصالي تهران كه میزبان 
س��ي و يكمین نمايش��گاه تهران اس��ت 
حضور دارد. از اين میان 15 عنوان كتب 

در موضوعاتي مانند ش��هداي مدافع حرم  در شمار كتب چاپ اول اين ناشر است كه 
براي اولین مرتبه در نمايشگاه كتاب تهران عرضه مي شود. بر اين اساس پرفروش ترين 
كتاب هاي اين ناشر طي روزهاي اخیر عبارت بوده است از »قصه دلبري« شهید مدافع 
حرم محمدحسین محمدخاني به روايت همسر شهید كه به قلم محمدعلي جعفري به 
نگارش درآمده است. همچنین كتاب »روزي كه شهید شدم« خاطرات شهید حسین 
حسن زاده نمین است كه روايت پررنج شهید حسین حسن زاده و روايت شهادت اول 

او از زبان خودش به قلم ابوالقاسم وردياني است. 
سومین كتاب اثري با عنوان »اس��م تو مصطفي است« اس��ت كه طي اين روزها مورد 
اس��تقبال قرار گرفته اس��ت. همچنین كتاب »قرار بي قرار« خاطرات شهید مصطفي 
صدرزاده است. ش��هید مصطفي صدرزاده با نام جهادي »سید ابراهیم« فرمانده ايراني 
گردان عمار از لشكر مقتدر فاطمیون بود. او آبان ماه سال 1394 روز تاسوعا در عملیات 
محرم در حومه حلب به شهادت رسید. غرفه انتشارات »روايت فتح« واقع در شبستان 

مصلي واقع در راهروي 1/11 غرفه 13 )روبه روي راهروي 15( واقع شده است.

جفا به تاريخ رسانه مکتوب كشور!
   حسن روانشيد *

اين راه رستگاري نیست كه همه چیز خود را به كام خود و به نام 
ديگري به دست آوريم!  سلس��له مطالب مستندي كه در سال 
1395 تحت عنوان »مرگ تدريجي تاريخ رس��انه« در يكي از 
روزنامه هاي معتبر پايتخت در 15 قس��مت به چاپ رسید در 
آرشیو رسانه هاي ش��هرداري اصفهان موجود است و مي توان 
اين يادداش��ت را نیز به آنها افزود تا كامل ش��ود!  اگرچه هیچ 
اقدام مثبتي از طريق مقامات مسئول گذشته و حال اين ارگان 
پیرامون آن نشده! اما شايد دلسوزي پیدا شود تا ضمن بازخواني 
آنها میخ آخري كه امروز به تابوت رس��انه مكتوب با برگزاري 
بزرگداشت براي يكي از مفاخر تاريخ روزنامه نگاري كشور يعني 
مرحوم امیر قلي امیني دانشمند، مترجم، نويسنده، مديرمسئول 
و سردبیر روزنامه هاي اخگر و اصفهان كه انتشار آنها طي نیم قرن 
يعني تا اواسط سال هاي دهه 50 ادامه داشت كوبیده مي شود، 
توأم گردد!  كمتر ژورنالیس��تي در ايران و به خصوص اصفهان 
پیدا مي ش��ود كه اين بزرگمرد تاريخ مطبوعات را نشناس��د و 
نداند درعین حال كه از معلولیت رنج مي برد اما عالوه بر انتشار 
روزنامه هاي اخگر و اصفهان در دو دوره زماني متفاوت توانست 
به انتشار و ترجمه كتاب هاي متعدد نیز بپردازد و با استفاده از 
بودجه شخصي اقدام به ايجاد يتیم خانه در شهر اصفهان نمايد 
و سال ها رياست انجمن شهر را عهده دار باشد. مرحوم امیر قلي 
امیني مردي خودساخته بود كه توانست يك تنه جلوي بعضي 
از خودكامگي ها را در حكومت پهلوي بگیرد و اجازه ندهد تا به 
فرهنگ و هنر ش��هر تاريخي اصفهان خللي وارد شود، اگرچه 
ادامه اين رفتارها بارها باعث توقیف روزنامه او شد. اين شخصیت 
فرهنگي، روزنامه اخگر را با حروف سربي و چاپ دستي به دكه ها 
مي رساند كه پس از تعطیل شدن بالفاصله با اخذ امتیاز روزنامه 
ديگري بانام اصفهان صحنه را ترك نكرد و به عنوان يك معتمد 
شهر با سپر روزنامه به ياري درماندگان و مستمندان رفت. تاريخ 
گوياي خدمات ارزنده اين روزنامه نگار خیر اس��ت كه يك تنه 

جلوي مديران خاطي شهر مي ايس��تاد و حقوق شهروندان را 
اس��تیفا مي كرد. او كلمه به كلمه مطالب آماده به چاپ را براي 
روزنامه اصفهان مطالعه مى كرد و مس��ئولیت سردبیري را در 
حالي به انجام مي رساند كه به س��ینه روي تخت خوابیده بود 
و تلفن مشكي قديمي روي میز پیش دستي، تنها مشاور براي 
كسب آخرين اطالعاتش بود. دهه 40 تا اوايل دهه 50 كه اوج 
تالش هاي مطبوعات��ي تنها روزنامه يومیه ش��هر اصفهان بود 
اين مدير فرهیخته را ناگزير ساخت كه از افرادي به عنوان ياور 
سردبیر بهره جويد تا روزنامه چهارصفحه اي اصفهان را ببندند و 
درنهايت نسخه دستي را در اختیار ايشان بگذارند كه ويرايش و 
تحويل چاپخانه اي شود كه متعلق به خود ايشان و در كنار منزل 
و دفتر روزنامه قرار داش��ت. مرحوم محمود خلیل پور اولین و 
استاد حسین غزالي آخرين دبیر تحريريه اي بودند كه به عنوان 
سردبیر با استاد امیني همكاري داشتند. در اين میان يكي دو 
نفر ديگر هم براي مدتي محدود چرخ اين آسیاب را گرداندند كه 
ذكر نامشان لزومي ندارد، اما دوران حضور استاد حسین غزالي 
چهره ماندگار تاريخ گوياي رسانه شنیداري و مكتوب اصفهان 
در اين روزنامه غیرقابل انكار است، زيرا با تحوالت عمیقي كه در 
انتشار اين روزنامه ايجاد كرد توانست خدمات بیشتري به جامعه 
ارائه دهد و آرشیو موجود گوياي اين خدمت است و مستندات 
تاريخي تحويلي ازجمله فیلم منحصربه فرد سیاه وسفیدي كه از 
زندگي استاد امیر قلي امیني همراه با تصاوير متعدد ارائه شده 
در مراسم بزرگداشت از ايشان به امانت  گرفته شد ولي با كمال 
تأسف جشنواره مثل گذشته به كام خود و به نام ديگران و بدون 
حضور اين فرهیخته برگزار شد و ايشان را ناچار ساخت تا طي 
رنج نامه اي مراتب را ب��ه اطالع معاونت فرهنگ��ي و اجتماعي 
شهرداری و رياست سازمان فرهنگي تفريحي اصفهان برساند تا 
بهتر بدانند كه چگونه جفا به مطبوعات دوباره تكرار مى شود و 

مرگ تدريجي تاريخ رسانه اين گونه ادامه مي يابد. 
*روزنامه نگار پيشکسوت

هادي  عسگري     دریچه


