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مسیح  محمدی     دریچه

    محمدصادق عابديني
در آستانه 28 مرداد، تلويزيون بار ديگر سراغ 
پخش مس�تند جذاب »آقاي نخس�ت وزير« 
رفت. دس�ت خالي مستندس�ازان داخلي در 
پرداختن ب�ه موضوع مهم 28 م�رداد و اينكه 
چرا بع�د از دو س�ال از پخش مس�تند »آقاي 
نخس�ت وزير« هنوز اثر تازه اي در سطح اين 
كار پژوهشي توليد نش�ده، موضوعي بود كه 
در گفت وگو با محمدرض�ا امام قلي، كارگردان 
مستند »آقاي نخست وزير« به آن پرداخته ايم. 
چرا درب�اره وقايع س�ال 32 و روز 28 
مرداد اينقدر كم مستند ساخته شده؟
به نظرم دو دلی��ل دارد، اول اينكه براي خیلي ها 
وقايع سال 32 مسئله نیست! و از آن مهم تر اينكه 
تولید مس��تند درباره چنین موضوعاتي نیازمند 
تحقیق و پژوهش وسیعي است كه باعث مي شود 

كمتر كسي سراغ آن برود. 
فارغ از نوع نگاه و اينكه چقدر مي تواند 
يك مستند مغرضانه يا صادقانه توليد 
شود هر وقت مس�تند تاريخ سياسي 
از ش�بكه هايي مانند »بي بي سي« يا 
»من وتو« پخش شده، در داخل بازتاب 
زيادي داش�ته اس�ت، پس چ�را اين 
بازتاب ها و استقبال ها باعث نمي شود 
در داخ�ل كش�ور كاره�اي تاريخ�ي 

بيشتری توليد شود؟
 مس��تند هاي تاريخي خیلي جذابیت دارند ولي 
همان ط��ور كه گفت��م نیازمند تحقی��ق فراگیر 
هس��تند، خیل��ي از منابع در دس��ت نیس��ت و 
دسترسي به تاريخ شفاهي هم سخت شده است. 
از سوي ديگر مي بینیم كه جس��ارت پرداخت و 
ريسك انجام چنین كارهايي خیلي كم شده است. 
مستندساز مي ترسد جلوي كارش را بگیرند، فیلم 
توقیف شود يا برچسب بزنند كه دارد كار سفارشي 

مي كند يا تحريف تاريخ كرده!
بعد از س�اخت »آقاي نخس�ت وزير« 
با نقد هاي اينچنيني روبه رو ش�ديد؟ 
چقدر از نقد هايي كه به اين مس�تند 

وارد شده، منصفانه بوده؟
بله ما هم ب��ا چنین برخوردهايي روبه رو ش��ديم 
و مي ش��ود گفت بخش زيادي از اي��ن برخورد ها 
غیرمنصفانه بوده اس��ت. جريان هاي سیاس��ي 
همیش��ه به دنبال ماهي گرفت��ن از آب گل آلود 
هس��تند. آنها هر ماجرايي را سیاس��ت زده نگاه 

مي كنند و در هر قصه تاريخي دنبال پیدا كردن 
شخصیت هاي مدنظر خودشان هستند، اگر هم 
پیدا نكنند، ش��روع مي كنند به انگ زدن. پس از 
پخش مستند »آقاي نخس��ت وزير« نزديك بود 
ما را در تحريريه روزنامه شرق كتك بزنند. از آن 
طرف هم روزنامه كیهان نقد نوشت و ما را متهم به 

تحريف تاريخ و گفت وگو با عناصر مرتد كرد. 
اشاره كرديد كه 28 مرداد براي خيلي ها 
»مسئله« نيست! چرا؟ مگر ما هنوز هم 
بزرگ ترين دشمن سياسي مان امريكا 
نيس�ت و با دولت اين كشور مشكالت 

عديده نداريم؟!
پرداخت��ن ب��ه موضوعات چالش��ي، جس��ارت 
مي خواهد، به خصوص اگر آن مس��ئله چالشي، 
مناقشه اي تاريخي كه هنوز تكلیف آن مشخص 
نیست، باش��د. ورود به اين مناقشات يعني اينكه 
هنرمند بايد هزينه پرداخت كند. وقتي پاي امريكا 
و انگلیس هم وس��ط مي آيد اين پرداخت هزينه 
جدي تر هم مي شود. ش��ما نمي توانید به عنوان 
مستند ساز، روي بند راه برويد، بايد در كار مستند 
طرف حق و باطل را مشخص كنید. به نظرم تنها 
كساني مي توانند اين كار را به درستي انجام بدهند 
كه تفكر انقالبي داشته باشند. تا انقالبي نباشید 

حاضر به پرداخت هزينه نیستید. 
چند سالي است بر اساس همين تفكر، 
مي بينيم كه بچه ه�اي انقالبي در كار 

توليد مستند فعال شده اند!
بله، عمده مستند هاي تاريخي كه در اين سال ها 
تولید ش��ده محصول كار بچه هاي جبهه انقالب 
اسالمي است كه جسارت دارند و به مسائل ورود 

پیدا مي كنند. 
چه موضوعي در حوزه مستند س�ازي 
وقايع 28 مرداد، وج�ود دارد كه جاي 
پرداختن به آن در آثار مس�تند وجود 

دارد؟

يكي از مباحث مهم درباره 28 مرداد كه همیشه 
هم مطرح ب��وده، اختالف نظر می��ان مصدق و 
آيت اهلل كاشاني است. اين اتفاق باخت- باخت، 
همیش��ه در تاريخ معاص��ر ما وجود داش��ته و 
ضربه زده است. ما اينقدر درگیر رابطه مصدق 
و كاش��اني هس��تیم كه نقش امريكا و انگلیس 
در كودتا را نمي بینی��م. امريكايي ها با كودتاي 
28 مرداد ما را يك قرن به عقب انداختند. بعد 
هم كه ديدند اين الگو جواب مي دهد، بردند در 
شیلي و چند كشور ديگر اجرا كردند. ريشه هاي 
اختالف میان خ��واص و بي بصیريتي كه در آن 
روزها شاهد آن بوديم جاي پرداخت دارد؛ اينكه 
انس��ان هاي بزرگ هم در بزنگاه ها دچار اشتباه 
مي شوند. ما در »آقاي نخس��ت وزير« به دكتر 
مص��دق پرداختیم و به نظرمان چ��ون جايگاه 
حقوقي و اختیاراتي كه در دس��ت داشته است 
بیشتر از آيت اهلل كاشاني است، تاثیر اشتباه هاي 
وي هم بیشتر بوده است، حتي مي شود مستند 
خوبي درباره نقش فدائیان اس��الم و شخصیت 
نواب صف��وي در راه اندازي نهضت ملي ش��دن 

نفت تولید كرد. 
به طور مش�خص موضوعي كه مي شد 
در »آقاي نخست وزير« به آن پرداخت 
اما مورد غفلت قرار گرفت كدام است؟
نقش شبكه هاي جاسوس��ي امريكا و انگلیس در 
سیاستگذاري هاي كالن در كشورمان و همچنین 
تاثیري كه اين ش��بكه ها در ايجاد اختالف میان 
سیاستمداران ايراني به خصوص اختالف افكني 

میان كاشاني و مصدق ايفا كرده اند. 
با توجه به نقدهايي كه به »آقاي نخست 
وزير« است، در صورت ساخت مجدد 
چنين مستندي چه رويكردي را دنبال 

مي كنيد؟
به طور قطع رويكردي كه اكنون در مستند ديده 
مي ش��ود را دنبال مي كردم. معتقدم مستند ساز 
صرفاً بايد وقايع تاريخي را روايت كند. وقتي بدون 
موضع گیري روايت بیان شود، باب گفت و گو باز 
مي شود. تالش ما در »آقاي نخست وزير« اين بود 
كه باب گفت وگو درباره مصدق باز شود و درباره 
خدمات و اشتباهات اين سیاستمدار صحبت شود، 
وگرنه ساخت مستندي كه بیانیه سیاسي بخواند 

كار راحتي است. 
يكي از نكاتي كه درباره »آقاي نخست 
وزير« وج�ود دارد اين اس�ت كه چند 
شخصيت كه در اين مستند مصاحبه 

دارند، ديگر در ميان ما نيستند!
بله، متأسفانه سه نفر از افرادي كه با آنها مصاحبه 
كرديم از دنیا رفته اند، آقايان ابراهیم يزدي، اديب 
برومند و شاه حسیني از دنیا رفته اند. مي شود گفت 
ما مفصل تري��ن مصاحبه ها را درب��اره تاريخ ملي 
شدن صنعت نفت با اين افراد داشتیم. با هر كدام 

تقريباً دو ساعت گفت وگوي مفصل داشته ايم. 
برنامه اي ب�راي اس�تفاده از راش هاي 

گفت وگو ها داريد؟
بخش��ي از گفت و گو ها ك��ه در مس��تند »آقاي 
نخست وزير« منتشر نشد در آثار كوتاهي مانند 
كاري كه درباره 30 تیر تولید كرديم استفاده شده 
و قرار است گفت وگو هاي انجام شده پیاده سازي و 

در قالب كتاب منتشر شود.

مستند هاي تاريخي خيلي جذابيت دارند 
ولي همان طور كه گفتم نيازمند تحقيق 
فراگير هستند، خيلي از منابع در دست 
نيست و دسترسي به تاريخ شفاهي هم 
سخت شده است. از سوي ديگر مي بينيم 
كه جس��ارت پرداخت و ريس��ك انجام 
چنين كارهايي خيلي كم ش��ده اس��ت

گفت وگوي»جوان« با سازنده »آقاي نخست وزير« به بهانه سالروز كودتاي 28 مرداد

پرداختن به نقش امريكا در كودتا 
هزينه دارد كه خيلي ها اهلش نيستند!

     فرزين ماندگار
اعتراض ها و كمپين هاي زنان عليه تبعيض جنسيتي در غرب 
همچنان ادامه دارد چراكه از زمان طرح مسئله تا كنون نه تنها 
اين تبعيض رفع نشده بلكه ماجراي تجاوزهاي جنسي به زنان 
به حجم اين بحران افزوده است. با اين حال نتيجه يك تحقيق 
دانشگاهي نشان مي دهد اين مسئله حل نشده باقي مانده است. 
زنان در هالیوود سال هاست براي حضور بیشتر در پشت دوربین 
تالش مي كنند. آنها دوست ندارند فعالیت هايشان تنها در مقابل 
دوربین محدود بماند. نكته ديگري كه زنان سینماگر امريكايي به 
آن اعتراض دارند دستمزدهايي است كه معموال نصف مردان است. 
تا چندي پیش حتي هر هفته چند خبر، سخنراني و راهپیمايي در 
باب دفاع از حقوق زنان در هالیوود مشاهده مي كرديم. كمپین هاي 
پر تعدادي بر ضد تبعیض جنسیت در هالیوود زده شده بود و روزانه 
ستاره هاي زيادي به مصاحبه در مورد اين مسائل مي پرداختند. با 
رأي نیاوردن دولت دموكرات كلینتون در امريكا و حضور ترامپ، 
جنس اعتراضات در هالیوود تغییر پیدا ك��رد و بعد از آن هم موج 
رسوايي اخالقي اجازه تنفس را از رس��انه ها گرفت، به طوري كه 
امروز صحبت از تبعیض جنسیت در هالیوود تبديل به يك موضوع 
دست دوم شده است و س��وژه هاي به روز ديگري صدر خبرهاي 

سینماي جهان را به خودشان اختصاص داده اند. 
اما معضل اصلي درهالیوود صرفاً تحقیر زنان نیست. در سال هاي 
اخیر نقش كاراكترهاي همجنس باز در س��ینماي هالیوود روز به 
روز بیشتر شده و حاال پاي اين نوع از منحرفان جنسي به كمپاني 
ديزني هم رس��یده اس��ت. سال هاس��ت كمپاني ديزني به خاطر 

فیلم هاي خانوادگي خودش شناخته مي شود؛ شركتي كه تا امروز 
در آثارش خبري از كاراكترهاي همجنس باز و منحرف به صورت 
علني نبود. هر چن��د در فرامتن فیلم هايي مث��ل »ديو و دلبر« يا 
انیمیشن »در جست و جوي دوري« اشاره مي شد كه شخصیتي 
همجنس باز حضور دارد. حاال اما خبر رسیده باالخره ديزني يك 
كاراكتر علناً همجنس باز را در فیلم جديدش »گش��ت جنگلي« 
قرار داده است. بسیاري اين عمل كمپاني ديزني را در كنار حضور 
ضمني كاراكترهاي همجنس باز در آثار قبلي اين شركت در جهت 
آماده سازي مخاطبان براي حضور جدي تر كاراكتر هاي منحرف 
در آثار مهم تر ديزني مي دانند. از جمله مي توان به كمپیني اشاره 
كرد كه توسط برخي سلبريتي هاي نه چندان خوشنام امريكايي 
به راه افتاده تا شخصیت الس��ا در قسمت دوم انیمیشن پرطرفدار 
»يخ زده« تبديل به يك همجنس باز شود. هر چند گروه هاي مدافع 
حقوق خانواده در امريكا نسبت به اين مسائل اعتراض كرده اند اما به 

نظر نمي رسد تاثیر زيادي روي اين روند داشته باشند.

رونمايي ديزني از نخستين كاراكتر همجنس بازش!

تبعيض جنسيتي در هاليوود همچنان حل نشده باقي مانده است

در نشست رسانه اي هشتمين جشنواره »دف نواي رحمت« عنوان شد

 بيژن كامكار: »دف نواي رحمت«
محملي براي وحدت و تقريب مذاهب است

    مصطفي شاه كرمي
بيژن كامكار در نشس�ت هشتمين جش�نواره بين المللي 
»دف نواي رحمت« با اش�اره ب�ه وجود امني�ت پايدار در 
مرزهاي كشور كه ثمره خون شهدا و ايثارگران است، گفت: 
جشنواره »دف نواي رحمت« فرياد رس�ايي براي تقريب 
مذاهب و همچنين ايجاد همدلي و وحدت بين مردم است. 
به گزارش »جوان«، در اين نشست رس��انه اي كه روز گذشته 
با حضور بیژن كامكار دبیر افتخاري جش��نواره، محمد زرويي 
نصرآباد مديرعامل موسس��ه سپهر س��وره هنر و امین مرادي 
رئیس حوزه هنري كردستان برگزار شد، امین مرادي رئیس 
حوزه هنري كردستان، گفت: جشنواره دف نوازي »دف نواي 
رحمت« طي دوره هاي گذشته با ش��ور و اشتیاق هنرمندان 
فعال موس��یقي ايراني مرزهاي ايران را درنورديده و ما شاهد 
اين هس��تیم كه كردس��تان به همت هنرمندان اين عرصه به 
عنوان پايتخت دف جهان شناخته شده است. همچنین 250 
هنرمند طي روزهاي 31 مرداد تا س��وم شهريور در سه بخش 
تك نوازي، گروه نوازي و مولودي خواني آثار خود را در ش��هر 
سنندج روي صحنه مي برند. در مراسم اختتامیه نیز بنا داريم از 
استاد صديق تعريف هنرمند شناخته شده موسیقي كشورمان 

نیز قدرداني كنیم. 
محمد زرويي نصرآباد مديرعامل موسسه سپهر سوره هنر نیز 
در اين نشست گفت: من معتقدم امثال هنرمندان بزرگي چون 
بیژن كامكار سختي هاي بسیار فراواني را براي وارد كردن ساز 
دف به موسیقي سنتي ايراني متحمل شده اند. شايد اگر حضور 
اين هنرمند نبود ما امروز ساز دف را نش��نیده و فقط آن را در 
خانقاه ها مي يافتیم اما امروز بسیار خوشحالیم كه هنرمنداني 
چون او ما را حمايت می كنند تا رويدادي را در قالب جشنواره 
دف نوازي »دف نواي رحمت« برگزار كنیم و بتوانیم به سهم 
خود به بلوغ دف و دف نوازي كمك كنیم. تش��كیل گروه هزار 
دف و ثبت جهاني ساخت ساز دف به نام كردستان از مهم ترين 
اتفاقات دوره هاي قبلي جش��نواره بود. بی��ژن كامكار مدرس 
و هنرمند شناخته ش��ده عرصه دف نوازي نیز در اين نشست 
خبري ضمن عرض تس��لیت به مناس��بت درگذش��ت استاد 
عزت اهلل انتظامي و سیدضیاءالدين دري توضیح داد: ساز دف بنا 
به اشارات مختلفي كه در اشعار كالسیك ادبیات ايران از آن ياد 
شده، يكي از سازهاي اصیل ايراني بوده كه مانند برخي سازهاي 
ديگر مهجور واقع شده بود اما بسیار خوشحالم كه از سال 1353 

توانستم اين ساز را به عرصه موسیقي ايران بازگردانم. 

وي ادامه داد: اگر امروز امنیت پايدار در كش��ور وجود دارد، به 
دلیل خون شهدا، ايثارگران و آزادگان س��رافراز است. اگر در 
نقطه صفر مرزي مريوان جشنواره برگزار مي شود مديون خون 
شهدا و در سايه امنیت پايدار كش��ور است كه بايد قدردان آن 
باشیم. ارديبهشت 88 روزی استثنايي بود؛ مردم كردستان با 
خلق حماسه اي بي نظیر، میزبان رهبر معظم انقالب بودند. سفر 
ايشان نقطه عطفي در كردستان شد. ايشان در میدان آزادي 
اين مدال افتخار را به استان دادند و فرمودند كردستان استان 

فرهنگي و سرزمین فرهنگ و هنر است. 
كامكار تصريح كرد: جشنواره دف نوازي »دف نواي رحمت« 
فرياد رسايي براي تقريب مذاهب و همچنین ايجاد همدلي و 
وحدت است. در واقع چنین جشنواره هايي با بسط و گسترش 
عرفان حقیقي اسالمي در كنار فقه اسالمي از جمله مهم ترين 
راه هاي افشاگري علیه افراط و خشونت و جلوگیري از انتشار 
آنهاست چه اينكه اين جش��نواره جنبه هاي فرهنگي، هنري 
و سیاس��ي دارد. امی��دوارم اي��ن فس��تیوال در دوره هاي بعد 
بتواند شكل جهاني بیشتري پیدا كند و تبديل به يك رويداد 

بین المللي در عرصه دف و سازهاي كوبه اي شود. 
كامكار در پايان با اش��اره به اينكه يك زماني من تنها دف نواز 
كشور بودم، خاطر نشان كرد: هر چند اين ساز، ملوديك نیست 
اما بسیار باشكوه است. دف ساز شايسته اي در آنسامبل ايراني 
است و من همیشه گفته ام بايد به اين ساز بیشتر از اينها توجه 
كرد. به هر حال امروز بسیار خوشحالم اين ساز به قدري فراگیر 
شده كه چندين هزار نفر به آن توجه مي كنند و نه تنها در ايران 
بلكه در ساير كش��ورها نیز روي آن پژوهش و تمركز بیشتري 
انجام مي دهند. من بر اين باورم اين س��از فاصل��ه چنداني با 
جهاني شدن ندارد و تعجب نكنید كه روزي صداي اين ساز را در 

اركستر سمفونیك اروپايي بشنويد.

حكمت51

 عیب تو ت��ا آن گاه كه روزگار

 با تو هماهنگ باش��د، پنهان 

است. 

توضيح فرزند سيدضياءالدين دري درباره يك ادعا 

انتظامی قرار نبود در فيلم هاشمي بازی كند

    محمد صادقي
تأييد اين موضوع كه ضياء الدين دري در تدارك ساخت فيلمي 
درباره زندگي مرحوم هاشمي رفس�نجاني بوده از سوي فرزند 
وي و رس�انه اي ش�دن آن، اين س�ؤال را ايجاد مي كند كه چرا 
اين مس�ئله پس از فوت هاش�مي و دري رس�انه اي مي ش�ود. 
فردي كه از او به عنوان مشاور رسانه اي خانواده هاشمي رفسنجاني ياد 
مي شود در توئیتي مدعي شد كه ضیاءالدين دری در زمان حیاتش قصد 
ساخت فیلمي با موضوع زندگي مرحوم هاشمي رفسنجاني را داشته 
است. نويد دري در گفت وگو با »جوان«، درباره موضوع مخفي ماندن 
ساخت فیلم س��ینمايي زندگي آيت اهلل هاشمي رفسنجاني از سوي 
سیدضیاءالدين دري، گفت: سه سال پیش به درخواست دوستاني در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، قرار بود پدرم كتاب زندگي آيت اهلل 
رفس��نجاني را در قالب يك رمان بنويس��د. پدرم در مجمع جلسات 
متعددي با مرحوم هاشمي رفسنجاني داشت و با وي درباره زندگي اش 
مصاحبه مي كرد و آن را در قالب رمان مي نوش��ت، آخرين ديدار آنها 

هم با يكديگر مربوط به چهار روز قبل از فوت آقاي رفس��نجاني بود، 
پدرم حدود 100 صفحه از رمان را نوشته بود و آيت اهلل رفسنجاني آن 
را مطالعه و ابراز رضايت كرده بود. فرزند سیدضیاءالدين دري با بیان 
اينكه پس از درگذشت آقاي رفس��نجاني، محسن هاشمي به عنوان 
نماينده خانواده با پدرم ديدار كرد، تصريح ك��رد: در اين ديدار آقاي 
محسن هاشمي از پدرم مي خواهد كه به جاي رمان، فیلم سینمايي 
زندگي هاشمي ساخته شود. پدرم كار نگارش فیلمنامه را آغاز كرده بود 
و قرارداد كار نیز بعد از عید بسته شد، اما به دلیل تشديد بیماري پدرم 
كار پیش نرفت. فرزند سیدضیاءالدين دري با تكذيب ادعاي حضور 
عزت اهلل انتظامي در فیلم زندگي هاشمي رفسنجاني، گفت: پدرم يك 
بار از مرحوم انتظامي براي حضور در سريال »كاله پهلوي« دعوت كرد 
و مي خواست اين حضور به عنوان يادگاري باشد، اما استاد انتظامي به 
خاطر شرايط جسماني نتوانستند اين دعوت را قبول كنند. درباره فیلم 
سینمايي زندگي آيت اهلل هاشمي هم اصاًل كار به جايي نرسیده بود 
كه درباره انتخاب بازيگر صحبت شود و پدر به خوبي از شرايط جسمي 
مرحوم انتظامي با خبر بود و قاعدتاً چنین پیشنهادي را ارائه نمي داد.  
نويد دري با بیان اينكه مرحوم ضیاءالدين دري بیش از 2000 صفحه 
فیلمنامه سینمايي و س��ريال از خود به يادگار گذاشته است، گفت: 
پدرم عاشقانه فیلمنامه سريال سنجر خان را نگاشت، وي با وجود منع 
پزشك، در ماه هاي اخیر چند بار به كردس��تان سفر كرد و فیلمنامه 
سنجرخان كه قهرمان كرد است را در سطح يك حماسه ملي نوشت. 
فرزند ضیاءالدين دري، ادامه داد: از مديران صداوسیما مي خواهم به 
دلیل زحمات پدرم در نگارش اين فیلمنامه، اگر قرار بر ساخت سريال 

سنجرخان شد، همین فیلمنامه بدون تغییر ساخته شود.

نگاهي به ماجراي انتشار مشكوك يك نشريه از سوي خانه كتاب

سياه نمايي عليه نظام با يارانه دولتي!
در مراس�م تجلي�ل از شايس�تگان كت�اب س�ال، نش�ريه اي ب�ا ن�ام 
»آن�گاه« در مي�ان حض�ار توزي�ع ش�د ك�ه ب�ا ارجاع�ات متع�ددي نظ�ام 
را ب�ه تقل�ب در انتخاب�ات س�ال 88 و س�ركوب م�ردم مته�م مي كن�د. 
اخیرا موسسه خانه كتاب كه از زيرمجموعه هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
محسوب مي ش��ود برنامه اي به منظور تجلیل از شايستگان كتاب سال را برگزار 
كرد. در پايان مراس��م نش��ريه اي با نام »آنگاه« بین افراد حاضر در آن مراس��م 
توزيع شد كه با ارجاعات غیر مس��تقیم نه تنها نظام را به انجام تقلب در جريان 
انتخابات رياس��ت جمهوري س��ال 88 متهم مي كند بلكه فتنه را انقالب مردم 
معرفي مي نمايد. نشريه مذكور به بهانه »داشتن نگاهي خونسرد و بالغ به خیابان 
»انقالب« « اقدام به انتشار نوشتار و تصاويري مي كند كه با اهدافش در سیاه نمايي 

از انقالب و نظام تطابق داشته باشند. 
نكته حائز اهمیت اين است كه پرداختن به فتنه 88 از منظر ضد انقالب و انتفاع 
س��لطنت طلب ها و منافقین از جمله وظايف رسانه هايي مثل رسانه سلطنتي 
بي بي سي فارس��ي، صداي امريكا، من و تو، دويچه وله و... است. از سوي ديگر 
به طور قط��ع اين دروغ ها كه در قالب تصاوير و نوش��تار توس��ط يك نش��ريه 
الحال منتشر شده ساخته ذهني است كه نمي خواهد حقیقت را آن جور  معلوم 
كه هست ببیند اما اينكه چرا موسسه خانه كتاب به عنوان زير مجموعه وزارت 
ارش��اد و با پول بیت المال در حال پنجه كش��یدن به صورت نظام و حاكمیت 
است، سؤال مهمي است كه بايد پاسخ داده شود. چرا در جمهوري اسالمي سال 
97 همچنان بايد شاهد دروغ پردازي علیه نظام آن هم با ايفاي نقش از جانب 

برخي دستگاه هاي داخلي باشیم.

 نقاشي جيم كري درباره كشتار كودكان 
يمني با موشك امريكايي

جیم ك��ري كه پی��ش از اي��ن در اكانت ش��خصي توئیترش به 
سیاست هاي امريكا اعتراض كرده و ترامپ را مورد انتقاد قرار داده 
بود اين بار با انتشار يك تصوير حمله موشكي به اتوبوس كودكان 
يمني را محكوم كرد. او نوشت: 40 كودك بي گناه در يك اتوبوس 

در يمن كشته شدند. متحد ما. موشك ما. جنايت ما.
.............................................................................................................

جزئيات كنسرت مديري مشخص شد
مهران مديري پ�س از اج�را ي دورهمي اينبار ب�ا برگزاري 
كنس�رت خود در برج ميالد ميزبان هوادارانش خواهد بود. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، كنس��رت مهران مديري 
كارگردان و بازيگر س��ینما و تلويزيون قرار اس��ت 31 مرداد در 
س��الن همايش هاي برج میالد برگزار شود اما به دلیل استقبال 
طرفداران اين هنرمند، يك روز ديگر نیز اضافه شد و در تاريخ اول 

شهريور ماه مديري در دو سانس روي صحنه مي رود. 
تیتراژ برنامه تلويزيوني »دورهمي« با موسیقي »مهیار علیزاده« 
آخرين كاري است كه از مهران مديري منتشر شده است كه با 

اقبال دوستداران اين هنرمند مواجه شد.  
............................................................................................................ 
حجت اشرف زاده: قطعه شهيد حججي را 

دلي خواندم
خواننده جوان كش�ورمان گف�ت قطعه »آخري�ن نگاه« كه 
براي ش�هيد حججي است، به س�فارش ش�خص يا ارگاني 
س�اخته نش�ده اس�ت بلك�ه آن را دل�ي خوان�ده اس�ت. 
حجت اشرف زاده در خصوص آخرين فعالیت هايش در حوزه 
موس��یقي گفت: اين روزها مش��غول تولید تك آهنگ و جمع 
كردن يك آلبوم هستم. تالش مي كنم اثري تولید كنم تا مورد 
توجه مخاطبانم ق��رار بگیرد. فكر مي كنم آلب��وم جديدم براي 
بعد از ايام محرم و صفر آماده ش��ود. وي در خصوص قطعه اي 
كه براي ش��هید حججي خواند، اظهار كرد: »آخرين نگاه« به 
سفارش شخص يا ارگاني ساخته نشد و آن را كاماًل دلي خواندم. 
مجدداً در سالروز شهادت اين شهید بزرگوار، اين قطعه بازنشر 
شد كه البته من و تهیه كننده ام اين كار را نكرديم. ظاهراً خود 
خبرگزاري ها و سايت هاي موس��یقي تصمیم گرفتند »آخرين 

نگاه« را دوباره منتشر كنند.  
.............................................................................................................

 كشف محموله 300 تني كاغذ گالسه 
در استان قم 

ي�ك  كش�ف  از  ق�م  اس�تان  تعزي�رات  مدي�ركل 
محمول�ه 300 تن�ي كاغ�ذ گالس�ه و چ�اپ ك�ه در انب�ار 
چاپخان�ه اي در اس�تان ق�م اختف�ا ش�ده ب�ود، خب�ر داد. 
مديركل تعزيرات اس��تان قم در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران 
پويا، از كشف 300 تن كاغذ گالسه و چاپ كه در انبار چاپخانه اي 
در استان قم اختفا شده بود، خبر داد و اظهار داشت: ارزش ريالي 
اين محموله كشف شده 32میلیارد ريال بوده است. كاغذهاي 
گالسه كشف شده جزو يكي از شش پرونده كشف شده در استان 
بوده كه ارزش ريالي اين شش پرونده 4 میلیارد تومان مي شود، 
ارزش ريالي پنج پرونده ديگر كشف شده 3 میلیارد تومان بوده 
كه با احتس��اب ارزش ريالي محموله 800 تني كاغذ گالس��ه 
كه كشف ش��ده، مجموعاً ارزش ريالي پرونده هاي كشف شده 

4 میلیارد تومان است. 
.............................................................................................................
استقبال از »فيلشاه« در »ايران نوشت«

مدير مجم�ع نوش�ت افزار ايراني اس�المي از عرض�ه 5000 
محص�ول نوش�ت افزار ايراني اس�المي در شش�مين دوره 
نمايشگاه »ايران نوش�ت« خبر داد. به گفته وي در روزهاي 
اخير طرح ه�اي مختلفي م�ورد اس�تقبال دانش آموزان و 
والدين قرار گرفته كه از اين ميان نوش�ت افزارهای با طرح 
»فيلش�اه« و »حس�نا« بيش�تر مورد توجه قرار گرفته اند. 
مديرعامل مجمع نوش��ت افزار ايراني اس��المي، در گفت وگو با 
باش��گاه خبرنگاران پويا، افزود: اين دوره نمايش��گاه از روز 22 
مردادماه در كانون پرورش فكري ك��ودكان و نوجوانان در حال 
برگزاري است. امس��ال 5000 محصول در حوزه هاي مختلف 
نوشت افزار عرضه ش��ده كه از اين میان، تعداد 1000 محصول 

براي نخستین بار عرضه شده است. 
ششمین دوره نمايشگاه ايران نوش��ت با هدف ارائه محصوالت 
نوشت افزار ايراني اسالمي با طرح هاي بومي و به صرفه از روز 22 

مردادماه به مدت 10 روز در حال برگزاري است.

    دیده بان نوید پارسا


