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كتاب مورد اشاره مقام معظم رهبري به چاپ دوم رسيد

روايت »خبرچين ها« از فعاليت هاي رسانه اي سيا

    محمد صادقي
كتاب »خبرچين ها« نوش�ته جوئل ويتني كه ب�ه فعاليت هاي 
فرهنگي و رسانه اي سازمان سيا و تسلط اين سازمان بر رسانه هاي 
ب�زرگ امريكاي�ي و اروپايي مي پ�ردازد، به چاپ دوم رس�يد. 
مقام معظم رهبري در س��خنراني اخیر س��الروز قی��ام 19دي ماه 
مردم قم به كتابي اش��اره كردند كه در آن به فعالیت هاي س��ازمان 
سیا در حوزه فرهنگ و رسانه پرداخته ش��ده است. ايشان تحريف 
واقعی��ت رويدادهاي مهم كش��ورها و جهان، آن هم ب��ا زبان و قلم 
اش��خاص و نويس��ندگان معروف را از كارهاي مهم دس��تگاه هاي 
جاسوس��ي و امنیتي برش��مردند و با اش��اره به كتابي كه در زمینه 
اينگونه فعالیت هاي سازمان سیا منتشر شده است، افزودند: »اين 
كتاب نشان مي دهد سیا چگونه با تسلط بر مطبوعات و رسانه هاي 
بزرگ امريكاي��ي و حتي اروپايي، حوادث را تحريف و تفس��یرهاي 

تأمین كننده منافع امريكا را به افكار عمومي القا مي كند.«
كتاب خبرچین ها كه در س��خنراني رهبر انقالب به آن اشاره شد، 

نوشته جوئل ويتني، بنیانگذار و دبیر مجله گرنیكا، كتابي مهم درباره 
بخشي كوچك اما كلیدي از س��ابقه اين راهزني فرهنگي را منتشر 
كرده است؛ داس��تان اينكه چگونه پاريس ريويو و ديگر مجله ها از 
دهه1950 به بعد توسط سیا حمايت مالي و پشتیباني مي شدند و 
بدل به نیرويي مركزي ش��دند تا به نويسندگان برجسته آن دوران 
فش��ار بیاورند كه براي مخاطباني گرس��نه ام��ا از همه جا بي خبر، 
پروپاگاندا تولید كنند. اين كتاب از س��وي پرناز طالبي به فارس��ي 
ترجمه شده است. طالبي درباره محتواي اين كتاب مي گويد: ايده 
اصلي كتاب »خبرچین ها« جنگ سرد فرهنگي است كه در دهه هاي 
50 و 60میالدي توسط سازمان اطالعاتي امريكا براي مبارزه با نفوذ 
شوروي و كمونیسم و افزايش نفوذ سیاسي امريكا ايجاد شد. در اين 
مقابله فرهنگي، نهادي به ن��ام كنگره آزادي فرهنگي نقش كلیدي 
داشت و سال ها بعد مشخص شد سازمان سیا در تأسیس اين نهاد 

مشاركت داشته و بودجه آن را تأمین مي كرده است. 
در مقدمه كتاب »خبرچین ها« آمده است: كتاب »خبرچین ها« 
به دنبال رد نويسندگان ناشناس و تحسین شده در صفحات آرشیو 
شده جنگ سرد فرهنگي و ادبي است. اين دوره مطمئناً دوراني 
سردرگم كننده براي نويسندگان بوده است؛ دوراني كه طي آن 
مجله ها به شیوه اي بس��یار ظريف و نامحس��وس، اغلب با تغییر 
سوژه به نتايج فرهنگي غربي و امريكايي، با ظالمانه ترين عملیات 
سازمان سیا همكاري مي كردند. چاپ دوم كتاب خبرچین ها از 
سوي انتش��ارات »كتاب كوچه«، در 495 صفحه وارد بازار نشر 
شده است. نكته قابل توجه در چاپ اين كتاب رعايت كپي رايت 

در ترجمه فارسي و انتشار است.

سينماي ايران كروناي مديريتي دارد

كتاب »از دامن مادر« شامل روايت هايي از زندگي روحاني شهيد 
سيدمهدي اسالمي خواه در انتشارات راه يار به چاپ دوم رسيد. 
كتاب »از دامن مادر« ش��امل روايت هاي��ي از زندگي روحاني 
شهید سیدمهدي اس��المي خواه، نوش��ته محمد حكم آبادي 
به  تازگي توس��ط انتش��ارات راه يار به چاپ دوم رسیده است. 
چاپ اول اين  كتاب دي ماه امسال به بازار آمد. اين  كتاب درباره 

زندگي و شهادت ش��هید سیدمهدي اس��المي خواه است كه 
14آذر 1360 در بستان، بر اثر اصابت تركش به شهادت رسید. 
اين  شهید يكي از طلبه هاي جهادگر در حوزه هاي مختلف بوده 
كه فرايند تحقیق و تدوين كتاب مربوط به او با عنوان »از دامن 
مادر« از دي  ماه سال گذشته آغاز و در نهايت دي ماه امسال به 

چاپ و عرضه به بازار نشر ختم شد.

كتاب خاطرات روحاني شهيد اسالمي خواه به چاپ دوم رسيد

انتقاد عضو كميسيون فرهنگي از سياست هاي كرونايي دولت

وعده هاي كرونايي دولت به هنرمندان و رسانه ها بي سرانجام ماند
   هادي عسگري

خس�ارت هايي كه كرونا به فعاليت ه�اي فرهنگي و هنري 
وارد كرده است قرار بود با ارائه حمايت هاي دولتي تا حدي 
جبران شود، اما دولت فقط به هنرمندان وعده داده است. 
حسین جاللي، عضو كمیسیون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي 
با انتقاد از سیاس��ت هاي دولت در كنترل كرونا مي گويد: »كرونا 
بهانه اي براي افزايش كم لطفي ها به فرهنگ و هنر ش��د، در تمام 
حوزه ها توانس��تیم با حفظ پروتكل هاي بهداش��تي جلس��ات و 
س��مینارهاي مختلفي را برگزار كنیم اما به هنر كه رسیديم هم 
تسهیالت كرونايي تمام شد و هم اجراي تمام پروتكل هاي بهداشتي 
غیرممكن مي شود! دولت وعده و وعید حمايتي از وام تا سوبسید به 

هنرمندان مي دهد اما تمام وعده ها بي سرانجام ماند.«
جالل��ي در ادامه مي گوي��د: »مظلومیت فرهنگ و هن��ر به دلیل 
ناملموس ب��ودن، ديده نش��دن و زود بازده نبودن آن در كش��ور 
نمايان تر است و جزو نیازهاي اساسي انسان نیست كه با كمبودش 
مردم مطالبه گري كنند، فرهنگ در بستر تاريخ ما ريشه دارد و بیش 
از اندازه مظلوم است به همین دلیل مورد طلب قرار نمي گیرد، اگر 
دولت در حوزه فرهنگ و هنر كم كاري كند، بدون شك مردم آن را 

درخواست نخواهند كرد.«
عضو كمیس��یون فرهنگي مجلس تأكید مي كند: »چرا در حوزه 
فرهنگ و هنر اج��راي پروتكل هاي بهداش��تي ممك��ن نبود اما 
پروازهاي هوايي با ظرفیت 40 الي 60 نفري اجرا شد، چه مشكلي 
وجود دارد كه سینماها با ظرفیت 30درصدي شروع به فعالیت كنند 
تا بیش از اين شاهد خسارات مالي به اهالي فرهنگ و هنر نباشیم. 

با فاصله گذاري اجتماعي مي توانستیم بسیاري از خسارات وارده را 
جبران كنیم، ناگفته نماند دولت بايد هزينه اجراي رعايت پروتكل ها 
را براي اهالي هنر در نظر مي گرفت.« اجرا نشدن وعده هاي حمايتي 
دولت در قبال خسارت هايي كه كرونا و محدوديت هاي كرونايي 
به فعالیت هاي فرهنگي و هنري وارد كرده اس��ت، چندي پیش 
كار را به تجمع اعتراضي هنرمندان حوزه تئاتر روبه روي مجلس 
شوراي اسالمي كشاند. نابساماني فعالیت هاي فرهنگي و تعطیلي 
و محدوديت هايي كه ستاد ملي كرونا براي فعالیت هاي فرهنگي 
در نظر گرفته است، اكنون با كاهش نسبي میزان همه گیري كرونا 
و تغییر وضعیت برخي از شهر ها، در حال بازگشت به شرايط قبل 
از كروناست، اما هنوز تكلیف جبران خس��ارت هايي كه در حدود 
يك سال گذشته به اهالي فرهنگ و هنر وارد شده، مشخص نشده 
است. به تازگي فعالیت سینماها و برگزاري كنسرت هاي صحنه اي 
موسیقي مجاز اعالم شده است و اين اقدام مي تواند چرخه اقتصادي 

فعالیت هاي هنري را دوباره فعال كند.

 تكاپوي برگزاري جشنواره فجر
با حضور مردم 

 رعايت توصيه نامه هاي بهداشتي شرط مهم برپايي سينماهاي مردمي 
در جشنواره سي و نهم فيلم فجر است

     مجلس

     یادداشت

    محمدصادق عابديني
10روز تا آغاز س�ي و نهمين جشنواره فيلم 
فجر باق�ي مان�ده اس�ت و هن�وز تكليف 
حضور داش�تن ي�ا نداش�تن س�ينماهاي 
مردمي در اين جش�نواره مشخص نيست، 
با اين حال س�ازمان س�ينمايي چراغ سبز 
حضور مح�دود م�ردم در اين جش�نواره 
را از س�تاد كرون�ا درياف�ت كرده اس�ت. 
در تمامي 38دوره گذشته جشنواره فیلم فجر، 
مردم بخش اصلي مخاطبان اين جش��نواره 
سینمايي و گرم كننده تنور جشنواره بوده اند 
و از زمان اختصاص س��یمرغ بهترين فیلم از 
نگاه تماشاگران اين حضور جنبه جدي تر نیز 
به خود گرفته است، با اين حال شرايطي كه 
كرونا به سینما تحمیل كرده بود، گزينه حذف 
سینماهاي مردمي از جش��نواره فجر را روي 
میز مديران سازمان س��ینمايي گذاشته بود؛ 
گزينه ای كه انگار با تغییر شرايط همه گیري 
و كاهش میزان مبتاليان ب��ه كرونا، در حال 

كمرنگ شدن است. 
اين بار گزينه جدي كه سازمان سینمايي در 
پي اجراي آن است، حضور مردم در جشنواره 

فیلم فجر است. 
   اميدواري براي حضور مردم 

حسین انتظامي رئیس س��ازمان سینمايي 
در بازديد از س��تاد برگزاري س��ي و نهمین 
جش��نواره فیلم فجر با خوش بیني نس��بت 
به برگزاري اين جش��نواره ب��ا حضور مردم 
سخن گفت. انتظامي در اين بازديد، درباره 
شرايط كرونايي سینما گفت: مشخصاً امسال 
پديده اي به كل دنیا تحمیل شد و دو واكنش 
نسبت به اين پديده وجود داشت؛ يكي از اين 
واكنش ها قرار گرفت��ن در موقعیتي دفاعي 
بود و هم��ه چیز را تعطیل كرد كه مي ش��د 
بهانه هاي بهداشتي و اجتماعي براي آن پیدا 
كرد. مثل اينكه ما باي��د در حالت قرنطینه 
باش��یم و قرنطینه به معن��اي يك وضعیت 
شبه تعطیل يا نیمه تعطیل است اما گرايشي 
كه مديران در سازمان سینمايي و دبیرخانه 
جشنواره ها دنبال كردند و شما مي بینید اين 
اتفاق در مسیر تولید سینمايي ما هم رخ داده 

است، گرايش ديگري بود. 

وي تأكید كرد: سینما اصوالً نسبت به تحوالت 
جلودار است و مسائل را خیلي دقیق و ريزبینانه 
متوجه مي شود، مسائل را زودتر رصد و خودش 
را سريع تر با اين تغییر منطبق مي كند. از پس 
اين تجربه بود كه ما متوجه شديم بايد زيست 
كرونايي را جدي بگیريم. اين زيست يك وقت 
در ساحت تولید رخ مي دهد و يك وقت هم در 
ساحت جشنواره است، به همین جهت تصمیم 
مديران سینمايي طي مشورتي كه با صنوف 
گرفتند اين بود كه جش��نواره ها به خصوص 

جشنواره فیلم فجر دنبال بشود. 
رئیس سازمان س��ینمايي ادامه داد: مديران 
جش��نواره از روز نخست ش��كل برگزاري را 
سه س��طح تعیین كردند كه يكي نگاه  در دو           

حداقلي بود و يكي نگاه حداكثري.
 نگاه حداقل��ي اين بود كه آث��ار بیايد، داوران 
ببینند و آثار داوري بشوند و كارهاي برجسته 
به جامعه س��ینمايي معرفي شود. سطح دوم 
اين بود كه اصحاب رسانه و منتقدان و صاحبان 
آثار هم بتوانند آثار را تماشا كنند و سطح سوم 
هم نمايش براي عموم بود كه خوشبختانه در 
مسیر تعاملي كه با س��تاد ملي مبارزه با كرونا 
طي  ش��د، امید اس��ت در جريان جشنواره به 

تحقق سطح سوم هم برسیم. 
   مردم به توصيه ها عمل كنند

كیانوش جهانپور، رئیس مركز اطالع رس��اني 
وزارت بهداش��ت نی��ز كه در س��تاد برگزاري 
جش��نواره فیلم فجر حاضر ش��ده بود، درباره 
احتمال حضور مردم در جش��نواره گفت: اين 
انتظار كه جشنواره مانند سال هاي قبل برگزار 

شود طبیعتاً وجود ندارد. 
اگرچه به واس��طه محدوديت هايي كه اعمال 
شده، ش��رايط مبتاليان و مرگ و میر ناشي از 

كرونا با نزديك ش��دن به روزه��اي برگزاري 
جش��نواره بهبود پیدا كرده اما نكته مهم آن 
اس��ت كه اين موضوع وجهي شكننده دارد و 
اين شكنند گي در اوضاع، اين هشدار را باقي 
مي گذارد كه رعايت پروتكل هاي بهداش��تي، 
ش��یوه نامه ها و دس��تورالعمل هاي بهداشتي 
بايد صورت بگیرد، لذا جشنواره امسال تفاوت 

عمده اي با تمامی ادوار گذشته خود دارد. 
جهانپ��ور ادام��ه داد: ممك��ن اس��ت در اين 
اوضاع ظرفیت هاي جدي��دي هم در ارتباط با 
مخاطب به وجود بیايد اما جشنواره سي و نهم 
با محدوديت ها و ارزيابي ای كه از ريس��ك آن 
وج��ود دارد، برگزار خواهد ش��د و امیدواريم 
جشنواره در سال آينده به روال سال هاي قبل 
خود بازگردد و يك استقبال حداكثري از سوي 
مخاطبانش داشته باشد؛ نكته اي كه قاعدتاً در 

سال جاري مقدور نیست. 
وي اظهار داشت: هنر و به خصوص هنر هفتم 
از جهت انتقال پیام، اطالع رساني، آموزش و 
همچنین از جهت ثبت رويدادها و تجربیاتي 
كه رخ داده به عنوان يك نگاه زيبايي شناسانه 
و خالق در كنار كادر درمان و حافظان سالمت 
خواهد بود. سینما با نحوه ارتباط چندجانبه 
و غیرخط��ي ك��ه دارد قاعدتاً در اي��ن زمینه 
مؤثرتر، راهگش��اتر و با ضريب نفوذ بیشتري 

عمل خواهد كرد. 
اي��ن مق��ام وزارت بهداش��ت بیان داش��ت: 
اس��تدعايي كه از م��ردم داريم آن اس��ت كه 
در جش��نواره فیلم فجر به عن��وان مهم ترين 
رخداد س��ینمايي كش��ور با رعاي��ت اصول و 
توصیه نامه هاي بهداش��تي ش��ركت  كنند و 
همزمان از اين جش��نواره و رويداد اس��تفاده 

كافي را ببرند. 
  م�ردم چط�ور ب�ه س�ينماهاي فجر 

مي روند؟!
مسئله فروش بلیت هاي جشنواره فیلم فجر كه 
در سال هاي گذشته صرفاً در اختیار يك سامانه 
بود، امسال دستخوش تغییر خواهد شد. هفته 
گذشته دس��ت اندركاران دبیرخانه جشنواره 
فجر جلساتي را با صاحبان سامانه هاي آنالين 
فروش بلیت با محوريت س��مفا داش��ته اند تا 
برنامه ريزي ها براي انجام بلیت فروشي مردمي 
صورت بگیرد، در اين جلسات مقرر شده مثل 
سال هاي گذشته يك سامانه خاص به صورت 

انحصاري متولي فروش بلیت نباشد. 
امسال گیشه هاي فروش بلیت براي سینماهاي 
جش��نواره فجر فعال نخواهد ب��ود، بنابراين 
ديگر صف هاي طويل و بلند روبه روي گیش��ه 
سینماهاي جشنواره فجر تشكیل نخواهد شد. 
همچنین شرايط سالن هاي سینماها امسال به 

گونه خاصي خواهد بود. 
به منظور حف��ظ پروتكل هاي بهداش��تي و 
انجام ضدعفوني سالن هاي س��ینما فاصله 
بین س��انس ها بیش از يك س��اعت خواهد 
بود، در اي��ن فرايند بر خروج نف��رات قبلي 
از سالن و س��اماندهي ورود افراد جديد نیز 

نظارت مي شود.

جهانپ��ور: اس��تدعا داری��م 
م��ردم ب��ا رعای��ت اص��ول و 
توصیه ه��ای بهداش��تی در 
جش��نواره فجر حض��ور پیدا 
و از این رویداد  اس��تفاده کنند

   كتاب

   خبر

از امروز آغاز مي شود
برگزاري افتتاحيه هفته فرهنگي غزه 

در باغ موزه هنر ايراني
حض�ور  ب�ا  ام�روز  از  مقاوم�ت  نم�اد  غ�زه  فرهنگ�ي  هفت�ه 
گروه ه�اي  رهب�ران  و  فرهنگ�ي  و  سياس�ي  ش�خصيت هاي 
جه�ادي در باغ م�وزه هن�ر ايران�ي آغ�از ب�ه كار خواه�د ك�رد. 
مراس��م افتتاحیه هفته فرهنگي غزه با عنوان »غزه نماد مقاومت« امروز ساعت 
10 صبح با حضور شخصیت هاي سیاسي و فرهنگي و رهبران گروه هاي مقاومت 
در باغ موزه هنر ايراني برگزار مي شود. هفته فرهنگي غزه به مناسبت 29دي كه روز 
»غزه، نماد مقاومت فلسطین« است، با مشاركت فرهنگسراي سرو و فرهنگسراي 
ملل با اتحاديه بین المللي نوجوانان و جوانان مخالف اشغالگري، كمیته دانشجويان 
فلسطیني مقیم ايران، باغ موزه هنر ايراني و موزه هنرهاي معاصر فلسطین و با هدف 
معرفي دستاوردهاي فرهنگ مقاومت و مقاومت ملت فلسطین در برابر جنايات 

رژيم غاصب، كودك كش و اشغالگر صهیونیستي برگزار مي  شود. 
مهم ترين برنامه هاي هفته فرهنگي غزه برگزاري نشس��ت با حضور كارشناس��ان 
مسائل مقاومت و فلسطین، معرفي فرهنگ مردم فلسطین، برگزاري نمايشگاه آثار 
دانش آموزان هنرستان اس��تثنايي نیمروز منطقه2 با موضوع فلسطین، نمايشگاه 
كتاب جمعیت دفاع از ملت فلسطین و نمايش آثاري از موزه هنرهاي معاصر فلسطین 
است. مراسم افتتاحیه هفته فرهنگي »غزه نماد مقاومت« در باغ موزه هنرهاي ايراني 
به نشاني خیابان ولي عصر)عج(، باالتر از چهارراه پارك وي، خیابان فیاضي، خیابان 
بوسني وهرزگوين، سه راه دكتر حس��ابي برپا مي شود و عالقه مندان مي توانند همه 

روزه از ساعت 9 تا 1۷ از غرفه هاي مستقر در نمايشگاه ديدن كنند.

   مهدي سرتاج
در گذار از س��ینماي ايران پي خواهیم برد كه سالیاني است 
ويروس كروناي مديريتي، نفس سینماي ايران را گرفته است و 
مظلوم و بي يار و ياور گوشه اي در همین حواشي در آستانه يك 

رويداد مهم در انتظار جان تازه... 
سینما، انقالب، جشنواره و فجر واژه هايي است كه اين روزها 
باز به رسم همه ساله بناست در كنار هم قرار بگیرند و جشن 

سینماي ايران را رقم بزنند. 
به راس��تي پس از گذشت بیش از 40س��ال از انقالب اسالمي 
چه تعريف مش��خصي مي توان از س��ینماي انقالب ارائه داد و 
آيا تولیدات س��ینماي ايران برآمده از چنین تعريفي است كه 
بخواهیم جشن ساالنه هم براي آن بگیريم يا اينكه نام فجر براي 
چنین جش��نواره اي و برگزاري آن در دهه فجر فقط يك نام و 
بهانه اي براي برگزاري يك جشنواره است و محتوا با نام آن هیچ 
ارتباطي ندارد. اگر بخواهیم با نگاه واقع بینانه تعريفي ارائه كنیم، 
سینماي انقالب يك ژانر سینماِيي نیست بلكه مادر همه ژانرهاي 
سینمايي مي تواند باشد. آنجا كه فیلمساز متعهد مي خواهد در 
اثرش انقالبي در زندگي بشر ايجاد كند و او را از قهقراي معصیت 
و مصیبت به سمت سعادت و خوشبختي هدايت كند، درست 
اينجاس��ت كه س��ینماي انقالب ظهور و بروز پیدا مي كند. به 
عبارتي س��ینماي انقالب ابزاري براي س��عادت جامعه است؛ 
سینمايي كه مي تواند مخاطب را به خنده يا گريه وادارد، براي 
او الگويي در مقابله با مشكالت ارائه دهد، او را سرگرم و برايش 
مسیر درست زندگي را ترس��یم كند. از دردها بگويد و در عین 
حال نسخه ای درمانگر باشد. اگر سینما چنین جهت گیري ای 
داشته باشد، آنگاه سینمايي اس��ت كه در قلب و زندگي مردم 

جايگاه پیدا خواهد كرد و سینما احیا خواهد شد. 
حال در ش��رايط كنوني كه س��ینما آبس��تن تفكرات نابخردانه 
مديريتي و فاقد استراتژي اس��ت، چگونه مي توان انتظار داشت 
تولیدات مبتني با نگاه انقالبي داشته باشیم، البته از همان جنسي 
كه تشريح شد، چه برس��د به آنكه ما جش��نواره اي هم براي آن 
برگزار كنیم. حواشي اخالقي نیز بیشتر گريبانگیر بانوان محترم و 

گرانقدر سینماي ايران است و راه را براي حضور آنان در اين عرصه 
با چالش هاي زيادي مواجه مي كند. پیاده س��ازي تكنولوژي روز 
سینماي جهان براي تولیدات حرفه اي با مخاطب جهاني، اكران 
تولیدات سینمايي در سطح جهاني به منظور رونق اقتصادي سینما 
و انتقال فرهنگ ايراني- اس��المي، حمايت و پشتوانه شايسته از 
س��ینماگران در هر صنفي ب��ه عنوان صاحبان اصلي س��ینماي 
ايران در همه دوران كاري به ويژه بازنشستگي، طراحي و ترسیم 
استراتژي سینماي انقالب و مطالب ناگفته ديگر كه در اين مقال 
نمي گنجد، همه مواردي است كه لزوماً تا به سرانجام نرسد مي توان 
گفت برگزاري جشنواره فیلم فجر معنا و مفهومي ندارد و سینماي 

ايران دوران نقاهت و بیماري را مي گذراند. 
مديريت س��ازمان سینمايي طي س��الیان گذش��ته نشان داد 
نمي تواند متولي شايسته اي براي سینماي ايران باشد چراكه براي 
خود نقشه راه مشخصي ندارد و نمي داند مي خواهد براي سینماي 
ايران چه كاري انجام دهد و افق سینماي ايران كجاست، اينكه 
سینماي ايران هیچ نقشه و استراتژی ای ندارد، بدان معناست 
كه رها ش��ده و به جاي آنكه س��ینما در خدمت امنیت و رشد 
اجتماعي جامعه قرار بگیرد، ابزاري در دست نااهالن مي شود و 
اينجاست كه جامعه شريف سینماي ايران با چالش هايي برآمده 
از سوءمديريتي مواجه مي شود كه يكي از آنها دام هايي است كه 
براي دختران سینماي ايران پهن مي شود. كشف حجاب و جذب 
آنها در باندهاي مافیايي، اس��تخدام در شبكه هاي ماهواره اي و 
ب��ازي در فیلم هاي غیراخالقي، عاقبت فرزندان اين س��رزمین 
كهن است و نقشه ش��وم طوري طراحي مي ش��ود كه هیچ راه 
بازگشتي براي آنها نمي ماند و فريادش��ان در زير اين خاكستر 
خفه مي شود و در نهايت قرباني سوءمديريت سازمان سینمايي 
مي شوند. حال جشنواره برگزار كنید، فرياد سر دهید و از آن لذت 
ببريد تا صداي فرياد و ناله فرزندان اين س��رزمین در دم خفه و 
شنیده نشود. سینماي ايران كروناي مديريتي دارد و براي نجات 
آن نیاز به حاج قاسم سلیماني هاست، بايد براي احیای آن كفن 
پوشید و اقدام عاجل كرد، وگرنه س��ینماي ايران در سراشیب 

سقوط، خواهد مرد.

 خاطرات همسر شهيد نواب صفوي
از صداي پايتخت

برنامه»مهربان�و« رادي�و ته�ران، خاطرات نيره   س�ادات 
احتشام رضوي همسر شهيد نواب صفوي را مرور مي كند.
 برنامه »مهربانو« اين هفته مروري بر خاطرات نیره س��ادات 
احتشام رضوي همسر ش��هید بزرگوار نواب صفوي پیرامون 

شخصیت شهید بزرگوار نواب صفوي خواهد داشت. 
نیره سادات احتش��ام رضوي، همسر ش��هید نواب صفوي به 
دلیل مشاركت در برنامه هاي فدائیان اسالم و نیز همراهي با 
شهید در برنامه هاي تبلیغي و ارشادي او خاطرات ناگفته دارد 
كه مي تواند در شناسايي فضا و محیط آن دوران منبع خوبي 
باشد. مخاطبان مي توانند برنامه مهربانو را هر پنج شنبه ساعت 

18:30 دنبال كنند. 
.........................................................................................................

 »ايران ۶۸« 
به شبكه نمايش خانگي مي رود

فيل�م »اي�ران 68« ك�ه فضاي�ي طن�ز و كم�دي دارد 
با پاي�ان فيلمب�رداري وارد مرحله تدوين ش�ده اس�ت. 
فیلمبرداري فیلم »ايران 68« به نويسندگي و كارگرداني متین 
اوجاني و تهیه كنندگي حمیدرضا دشتي به پايان رسید و اين 
فیلم مراحل پس از تولید را مي گذران��د. اين فیلم در فضايي 
كمدي و مفرح تولید شده و همه لوكیشن هاي آن در استان 
البرز بوده است و با پايان مراحل پس از تولید در شبكه نمايش 

خانگي عرضه مي شود. 
»اي��ران 68« درباره ش��خصیتي به نام امید اس��ت كه بعد از 
40سالگي، هنوز كار درست و حسابي ندارد و براي پیشرفت 
وارد فضاي جديدي در منطقه باالشهر مي شود كه موقعیت هاي 

متفاوتي برايش رقم مي خورد. 
.........................................................................................................

گراميداشت ياد و خاطره زنده ياد 
عارف لرستاني در راديو 

جمعه س�وم بهمن ماه، فيلم سينمايي »س�فرخوش« در 
قالب برنام�ه راديو فيلم روي آنت�ن راديونمايش مي رود. 
 »س��فر خوش« فیلمي كم��دي- اجتماعي ب��ه كارگرداني 
افشین صادقي است و داستان آن درباره پدر پولدار و خسیس 
خانواده اي در حال مرگ اس��ت كه دامادها در انتظار مرگ او 
هس��تند اما اين اتفاق نمي افتد و پدر از بیمارس��تان مرخص 

مي شود و در پي آن اتفاقاتي رخ مي دهد كه شنیدني است. 
در اين فیلم سینمايي، رضا شفیعي جم، نادر سلیماني، ارژنگ 
امیرفضلي، ج��واد عابدي و زنده ياد عارف لرس��تاني به ايفاي 
نقش پرداختند. راديو فیلم روز جمعه ساعت9 صبح از راديو 

نمايش پخش مي شود. 
.........................................................................................................

اختتاميه دومين جايزه سال استيكر 
برگزار شد

مراس�م اختتامي�ه دومي�ن جاي�زه س�ال اس�تيكر 
ب�ا حض�ور دبي�ر، رئي�س و اعض�اي هيئ�ت داوران 
برگ�زار ش�د.  آنالي�ن  ب�ه ص�ورت  روي�داد  اي�ن 
بهرام عظیمي، رئیس هیئت داوران جشنواره استیكر گفت: 
در انیمیشن از ما مي خواهند انیمیشن هاي سینمايي خوب 
بسازيم كه بچه ها طرفدار آن باش��ند اما تا به حال اين اتفاق 
نیفتاده يا خیلي كم افتاده است، به اين دلیل كه شركت هاي 
بزرگ تولید انیمیشن در بیان گفتار و ارتباط با كودكان از ما 

جلوتر بوده اند. 
وي افزود: اتفاق درستي كه در اين جشنواره رخ داده، اين است 
كه ما از كسي نمي خواهیم استیكرهاي خارجي را دور بريزد، 
فقط مي خواهیم استیكرهاي ايراني را ببیند تا در يك رقابت 

درست با استیكرهاي خارجي قرار گیرد. 
عظیمي در ادامه گفت: امسال ما ۷9 شركت كننده داشتیم كه 
در اين بین 50 كار داراي استانداردهاي باال بودند. امیدواريم 
مردم از اين استیكرها اس��تفاده كنند و مورد قبولشان باشد. 
در اين مراس��م از نفرات برگزي��ده طراحي اس��تیكر ايراني 

تقدير شد. 
.........................................................................................................

حضور كانون در نخستين نمايشگاه 
مجازي كتاب تهران

كانون پرورش فكري ك�ودكان و نوجوان�ان از اول تا 
شش�م بهمن  1۳۹۹ در نخستين نمايش�گاه مجازي 

كتاب تهران حضور دارد. 
كان��ون پ��رورش فك��ري ك��ودكان و نوجوانان ب��ا بیش 
از 800عن��وان از كتاب ه��اي خود در دو بخ��ش داخلي و 
بین الملل نمايش��گاه مج��ازي كتاب ته��ران حضور دارد. 
همچنین قرار است همزمان با نخستین نمايشگاه مجازي 
كتاب تهران 30 نشست فرهنگي شامل 18 نشست برخط 
)آنالين( و 12 نشس��ت آفالين با حضور 180 س��خنران 

داخلي و خارجي برگزار شود.

هادي عسگري      دیده بان 

امام علي)ع( :

هر كس دو ركعت نم�از بخواند و 

بداند چه مي گوي�د، از نماز فارغ 

مي ش�ود، در حالي كه مي�ان او و 

مي�ان خ�داي عزوج�ل گناه�ي 

نيست. 

)اصول وافي، ج2، ص100(


