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انتشار نخستين كتاب عكس حرم حضرت معصومه)س(

»خواهر خورشيد« ديدني شد

     كتاب

مصطفي شاه كرمي      یادداشت

     خبر

 پيكر حميد مجتهدي 
در قطعه هنرمندان آرام مي گيرد 

مراس�م تش�ييع و تدفين پيكر حميد مجتهدي، سازنده 
مس�تند »ايران« ام�روز در بهش�ت زه�را)س( در قطعه 

هنرمندان برگزار مي شود. 
به گزارش »جوان« امیرحسین مجتهدي فرزند حمید مجتهدي درباره 
جزئیات مراسم تشییع پیكر حمید مجتهدي گفت: مراسم تشییع امروز 
ساعت 9صبح در بهشت زهرا )س( برگزار خواهد شد. حمید مجتهدي 
سازنده مستند »ايران« پس از 20 سال ثبت آثار تاريخي، ملي و مذهبي 
كشورمان كه چند سالي به بیماري مبتال بود، سه شنبه اول تیر ماه، در 

سن 80 سالگي در بیمارستان باهنر تهران درگذشت.

زمان شركت در »جايزه شهيد همداني« 
تمديد شد

حسن عاليي فعال از تمديد ارسال آثار به دبيرخانه دوساالنه 
انتخاب آثار برتر مدافع�ان حرم تا پايان تيرم�اه خبر داد. 
به گزارش »جوان« حسن عاليي فعال، دبیر اجرايي دومین دوره 
دوس��االنه انتخاب آثار برتر مدافعان حرم، »جايزه شهید حاج 
حسین همداني« از تمديد ارس��ال آثار به دبیرخانه اين جايزه 
خبر داد و گفت: با توجه به استقبال ناشرين و مؤلفین فعال در 
حوزه تألیف و انتشار كتاب درباره مدافعان حرم، جايزه شهید 
حاج حسین همداني تصمیم گرفت تا فراخوان جمع آوري آثار 
مرتبط با موضوع مدافعان حرم را يك م��اه ديگر تمديد كند، 
بنابراين فرصت نهايي براي دريافت كتاب ها با موضوع مدافعان 

حرم، پايان تیرماه اعالم مي شود. 
وي اظهار كرد: انتظار داريم ناشرين، مؤلفین و ساير مراكزي كه 
به نوعي درباره موضوع مدافعان حرم تولید كتاب داشتند، از اين 
فرصت استفاده و تولیدات خودشان را جهت ارزيابي و داوري به 

دبیرخانه جايزه شهید حاج قاسم همداني ارسال كنند. 
عاليي فعال با اشاره به ش��روع داوري ها از پايان خردادماه بیان 
كرد: شوراي علمي جايزه شهید حاج قاس��م همداني از پايان 
خردادماه كه موع��د اول دريافت كتاب ها ب��ود، كار خودش را 
شروع خواهد كرد و با تشكیل گروه هاي شش گانه داوري نسبت 

به بررسي آثار و داوري آنها اقدام خواهد كرد. 
...............................................................................................................

 مجموعه آثار شهيده بنت الهدي
به زبان انگليسي منتشر شد

مجمع بين المللي اس�اتيد مسلمان دانش�گاه ها مجموعه 
آثار ش�هيده بنت الهدي را به زبان انگليس�ي منتشر كرد. 
به گزارش »جوان« آمنه حیدر الصدر، نويسنده مشهوري كه 
همگان وي را با نام بنت الهدي مي شناس��ند، نقش مهمي در 

آگاهي بخشي به زنان جهان اسالم داشت. 
آثار وي در دهه هاي 50 تا 80 میالدي مفاهیم اس��المي را در 
انديشه خوانندگان عرب زبان تقويت مي كرد و فكر و قلب آنها را 

از هجوم فرهنگ غرب مصون نگه مي داشت. 
شهیده بنت الهدي با اس��تفاده از ابزار هاي ادبي تالش مي كرد 
بناي س��نگر خانواده را به عنوان يك نهاد مطلوب ديني حفظ 

و حراست كند. 
ش��هیده بنت الهدي كه در كنار نويس��ندگي ب��ه فعالیت هاي 
عام المنفعه و بشردوستانه مانند تأسیس مدارس اسالمي اهتمام 

داشت، خواهر شهید آيت اهلل سیدمحمدباقر الصدر بود. 
رژيم سفاك عراق اين دو ش��خصیت برجسته اسالم را در سال 
1980 میالدي دستگیر كرد و پس از مدتي شكنجه، آنها را به 

شهادت رساند. 

همزم�ان با ده�ه كرامت 
    كتاب

كتاب »خواهر خورشيد« 
كه مجموعه اي مصور از حرم مطه�ر حضرت فاطمه 
معصومه)س( است، توسط انتشارات نقش منتشر و 

راهي بازار شد. 
به گزارش »جوان« همزمان با دهه كرامت كتاب عكس نفیس 
»خواهر خورشید« مجموعه اي مصور از حرم مطهر حضرت 
فاطمه معصومه)س( حاصل 15سال عكاسي امیر حسامي نژاد، 
هنرمند عكاس قمي و با هزينه شخصي وي منتشر شد. اين 
كتاب شامل 223 عكس از صحن و سرا، مراسمات حرم، گنبد 
و بارگاه، ضريح و رواق هاي داخلي حرم مطهر از سال 84 تا 99 
به زودي رونمايي مي شود. همچنین 49 قطعه عكس قديمي 
كه بعضاً براي اولین بار در كتاب عكس »خواهر خورش��ید« 

منتش��ر مي ش��ود و اولین عكس هوايي اين بارگاه مطهر كه 
در سال 1314 ثبت شده نیز در اين مجموعه گنجانده شده 
اس��ت. كتاب عكس »خواهر خورش��ید« در 216 صفحه به 
صورت نفیس با بهترين تكنیك ه��اي چاپ و بهترين كاغذ و 
بهترين چاپ به انتشار درآمده اس��ت كه به صورت خشتي با 
جلد سخت و جعبه نفیس عرضه خواهد شد. پرداختن به زائر و 
ملیت ها و مراسمات حرم و گنبد و بارگاه در فصل هاي مختلف 
از شاخصه هاي اين كتاب عكس است. الزم به ذكر است حرم 
امام رضا)ع( بیش از 30 جلد كتاب عكس براي ثبت زيبايي ها و 
هنر معماري و مردم شناسي در ادوار مختلف دارد، در عین حال 
حرم مطهر حضرت معصومه)س( هیچ كتابي نداش��ته و اين 
هنرمند عكاس با هزينه شخصي و بدون حمايت هیچ ارگاني، 

اين كتاب را به صورت نفیس چاپ كرده است.

امام علی)ع(:

شكرگزارى فراوان و صله رحم، عمر 

را زياد می كند و ب�ر ُمهلت زندگی 

می افزايد. 

)عيون الحكم والمواعظ)ليثي(

ص 275، ح4999(

     محمدصادق عابديني
ناگهان�ي  اق�دام  ي�ك  در  امري�كا  دول�ت 
33دامنه رس�انه هاي جبه�ه مقاوم�ت از جمله 
»العال�م«،  »پرس ت�ي وي«  وب س�ايت هاي 
را  يم�ن  »المس�يره«  ش�بكه  و  »الكوث�ر« 
توقي�ف ك�رد، صداوس�يما در بياني�ه اى اي�ن 
اق�دام را نق�ض فاح�ش آزادي بي�ان دانس�ت. 
وزارت دادگستري اياالت متحده بامداد چهارشنبه 
به وقت محلي اي��ران، مجوز اس��تفاده از دامنه هاي 
دات كام، اتحادي��ه رادي��و و تلويزي��ون اس��المي 
)IRTVU( را باطل كرد تا 33دامنه مورد استفاده 

رسانه ها را توقیف كند. 
  ادعاي نقض تحريم ها!

در بیانیه اي ك��ه وزارت دادگس��تري امري��كا پس از 
توقیف دامنه هاي اينترنتي رسانه هاي حوزه مقاومت 
منتشر كرد، ادعا ش��ده اس��ت: امريكا وب سايت هاي 
صدا و سیماي جمهوري اسالمي ايران را به دلیل نقض 
تحريم هاي امريكا متوقف كرده است. در اين بیانیه آمده 
است: »محدوديت ها روي 33 صفحه وب سايت مورد 
استفاده متحدان ايران و سه سايت ديگر تحت كنترل 
شبه نظامیان كتائب حزب اهلل اعمال شده است. وزارت 
دادگستري گفت كه اين سايت ها با حكم دادگاه مسدود 
شده و »در ارتباط با نقض تحريم هاي اياالت متحده« 
نقش داشته اند. وزارت دادگستري امريكا يادآور مي شود 
در اكتبر گذش��ته، دفتر كنت��رل دارايي هاي خارجي 
)OFAC( تشخیص داد متحدان تحت كنترل سپاه 
پاس��داران نمي توانند خدماتي از جمله دامنه ها را در 

اياالت متحده بدون مجوز دريافت كنند.« 
   محكوميت اقدام يانكي ها

اق��دام غیراخالق��ي و غیرقانون��ي دول��ت امريكا در 
مسدود سازي وب سايت هاي ايراني، بازتاب هاي زيادي 
داشته است. محمود واعظي، سخنگوي دولت با محكوم 
كردن اين اقدام آن را نشانه محدود ساختن آزادي بیان 
دانست. نمايندگي دائمي جمهوري اسالمي ايران در 

سازمان ملل نیز در موضع گیري مشابهي، توقیف دامنه 
وب سايت هاي ايران را »نقض آزادي بیان« عنوان كرده 
است. سعید خطیب زاده، سخنگوي وزارت امور خارجه 
نیز در واكنش به توقیف وب س��ايت رسانه هاي ايراني 
اين اقدام را مصداق تالش سیستماتیك اياالت متحده 
براي مخدوش ك��ردن آزادي بیان دانس��ت و گفت: 
جمهوري اسالمي ايران ضمن رد اين اقدام غیرقانوني و 
قلدرمأ بانه، از مجاري حقوقي موضوع را پیگیري خواهد 
كرد. همچنین سازمان صداوسیما و شبكه تلويزيوني 
پرس ت��ي وي در بیانیه هاي جداگان��ه اي، اقدام دولت 
امريكا در توقیف دامنه هاي وب س��ايت هاي خبري را 

محكوم كردند. 
در بیانی��ه صداوس��یما آمده اس��ت: »اق��دام وزارت 
دادگستري امريكا در توقیف دامنه  وب سايت شبكه هاي 
پرس تي وي، العالم، الكوثر و المس��یره كه با توسل به 
بهانه هاي واهي، غیرمنطقي و ك��ذب صورت گرفته، 
مبین منش اس��تكباري واش��نگتن و نقض فاحش و 
بي اعتنايي عامدانه به قواعد بین الملل و نظام بین المللي 
است. طي دو سال اخیر فیس بوك، توئیتر، اينستاگرام 

و يوتیوب نیز به بهانه هاي واهي و در رفتارهايي مغاير 
با پروتكل ها و قوانین بین المللي در حوزه آزادي بیان 
حساب هاي شبكه هاي بین المللي مقاومت را مسدود 
و محدوديت هاي بسیار شديدي بر شبكه هاي مقاومت 

در فضاي مجازي تحمیل كرده اند.«
پرس تي وي نی��ز در بیانیه خود تأكید كرده اس��ت: 
»اقدام پلیس فدرال امريكا ك��ه اين بار پرس تي وي 
و تعدادي از ديگر رسانه هاي مستقل حامي مقاومت 
را ه��دف گرفته اس��ت، آن را عملیاتي تروريس��تي 
بر ضداف��كار عموم��ي جه��ان و مص��داق راهزني 
و ديكتات��وري رس��انه اي مي دان��د و تأكید مي كند 
برخالف بهانه جويي هاي دول��ت امريكا، علت اصلي 
توقیف دامنه شبكه پرس تي وي، اطالع رساني دقیق 
و پرحجم و بموقع اين شبكه از مقاومت ملت شريف 
فلس��طین در مقابل رژيم غاصب اسرائیل در جنگ 
اخیر تحمیلي اي��ن رژيم علیه م��ردم مظلوم غزه و 
جنايات اي��ن رژيم بر ض��د ملت مظلوم فلس��طین 
و حمايت از س��اير جريان هاي مقاومت و پوش��ش 
پايمردي ملت هاي تحت  س��تم در جاي جاي جهان 

از افغانس��تان گرفته تا عراق، يمن، س��وريه، لبنان، 
بحرين و شكستن انحصار خبري رسانه هاي جريان 

سلطه بوده است.«
  حمله به رسانه هاي محور مقاومت 

ع��الوه ب��ر دامنه ه��اي وب س��ايت هاي ايران��ي 
»پرس ت��ي وي« و »العال��م«، دول��ت امري��كا 
وب سايت هايي از ديگر كش��ورهاي محور مقاومت 
را نیز مسدود كرد كه از وب سايت شبكه »المسیره« 
يمن گرفته تا سايت شبكه »فرات« عراق، فلسطین 

الیوم و اللولوه بحرين را شامل مي شود. 
بسته شدن وب سايت »المسیره« يكي از مهم ترين 
ش��بكه هاي خبري كش��ور يمن، با واكنش مقامات 
انصار اهلل روبه رو ش��د. محمدعل��ي الحوثي، رئیس 
كمیته عالي حوثي هاي يمن اعالم كرد: »اقدام امريكا 
در مسدود ساختن رسانه هاي مقاومت نقاب از چهره 
امريكايي  ها برداشت و ثابت كرد آنها هیچ اعتقادي به 
دموكراسي و آزادي بیان ندارند.« الحوثي همچنین 
تأكید كرد: »مسدود ساختن وب سايت  هاي مقاومت 
ناشي از تأثیرگذاري آنها بود. اقدام امريكا در مقابله 
با رسانه هاي مقاومت نشان داد پیام اين رسانه  ها به 

خوبي به مقصد رسیده است.«
ir.ادامه فعاليت روي دامنه   

علي رمضاني، مدير وب س��ايت العالم در مصاحبه با 
خبرگزاري اسپوتنیك، از آمادگي برخورد با اقدامات 
خصمنام��ه دولت امري��كا علیه رس��انه هاي ايراني 
خبر داده و اعالم كرده بالفاصله پس از بس��ته شدن 
 )ir.( وب س��ايت، س��ايت العالم روي دامن��ه ايراني
فعال شده اس��ت. پرس تي وي نیز اعالم كرد ضمن 
پیگیري حقوقي توقیف دامنه، از اين پس با وب سايت 

presstv. Ir فعالیت خواهد كرد. 
دولت امريكا س��ال گذش��ته نیز اقدام به توقیف 92 
دامنه اينترنتي كرده بود و بستن دامنه خبرگزاري 
فارس يك��ي از اقدامات آن��ان علیه جري��ان آزادي 

بیان بود.

حمله شبانه دولت بايدن به شعار »آزادي بيان« 
وزارت دادگستري امريكا چندين دامنه اينترنتي سايت هاي خبري جبهه مقاومت را مسدود كرد

دس��تمزدهاي نجومي بازيگران و سلبريتي ها در 
جاهايي مثل شبكه نمايش خانگي و وي او دي ها 
بالي تازه اي نیست اما اثرات ناخوشايند اين اتفاق 
نه تنها حوزه تولید و محتوا بلكه بسیاري از قواعد 
پذيرفته شده س��ینما و تلويزيون را به هم ريخته 
و تبعات آن در حال س��رريز ش��دن به جامعه در 
قالب ايجاد نارضايتي از كیفیت نازل آثار، ترويج 
ناهنجاري هاي رفتاري و اخالقي و نیز قبح شكني 
برخي خطوط قرمز هويتي و تمدني جامعه است. 
عدم تدبیر و تعريف ساختارهاي قاعده مند جهت 
مديريت اين عارضه مزمن و رهاشدگي آن از سوي 
دستگاه هاي مس��ئول لطمات جبران ناپذيري را 

برپیكره فرهنگ و هنر كشور وارد كرده است. 
برخي از سینماگران معتقدند عده اي با پول هاي 
باد آورده وارد سینما ش��ده اند و با ولخرجي هاي 
بي حساب و كتاب هزينه تولید آثار را باال برده اند، 
همین عاملي شده تا فیلمس��ازان مستقل ديگر 
نتوانند قد راس��ت كنند. در واقع اي��ن افراد ورود 
پول هاي مشكوك از منابع آلوده كه طي سال هاي 
اخیر سینما و شبكه نمايش خانگي را فرا گرفته 
را عامل اصلي ايجاد اين بي عدالتي آشكار و فجیع 
در وضعیت مالي بازيگران و عوامل تولید مي دانند. 
تعدادي از تهیه كنندگان سینما و شبكه نمايش 
خانگي و ح��اال برخي تولید كنن��دگان محتوا در 
وي او دي ها از جمله كس��اني هستند كه انگشت 
اتهام اپیدمي و سرايت دستمزدهاي نجومي در بین 
بازيگران به سوي آنها گرفته مي شود، مثاًل وقتي 
تهیه كننده يك اثر به فالن بازيگر براي حضور در 
يكي از آثار شبكه نمايش خانگي، دستمزدي بالغ 
بر ماهانه يك میلی��ارد و 200میلیون تومان داده 
و به همان بازيگر براي يك س��ال كار نكردن نیز 
7میلیارد تومان پرداخت مي كند، آيا مي توان حد 
يقفي براي اين مسابقه بدون خط پايان در فضاي 

هنري كشور قائل شد؟!
اگر چه يكي از تهیه كنندگان پر كار اين روزهاي 
ش��بكه نمايش خانگي معتقد اس��ت كه »شبكه 
نمايش خانگي مبتني بر عرضه و تقاضاست و به 
همین دلیل كمي نرخ ها باالتر است همانطور كه 
در تلويزيون عده اي از فیلمنامه نويسان مستثنی 
هستند« اما واقعیت اين اس��ت كه اثرات وضعي 
چنین رويكرد غلطي كه هی��چ چارچوب كلي يا 

يك كف و سقفي براي تعیین دستمزد بازيگران 
و فیلمس��ازان در آن تعريف نشده نه فقط فعاالن 
سینماي بدنه و تلويزيون بلكه طبقه هاي مختلف 
جامعه را تحت تأثیر قرار مي دهد، چه اينكه وقتي 
اغلب مردم كه براي فعالیت هاي اقتصادي ش��ان 
موظف به پرداخت مالیات هستند مي بینند برخي 
افراد به رغم داشتن دس��تمزدهاي فوق نجومي 
كمترين مالیاتي پرداخت نمي كنند، قطعاً دچار 
تعارضات فكري خواهند ش��د كه چرا آنها نبايد 
مالیات بدهند؟! البته واضح است كه به غیر از ورود 
پول هاي مشكوك و بادآورده عوامل متعددي در 
ش��كل گیري و جهت دهي به چنین رفتارهايي 
مؤثر و صاحب نقش هس��تند ك��ه از جمله آنها 
حضور برخي چهر هاي خاص در اغلب آثار است 
كه گستره آن ش��امل چند بازيگر شناخته شده 
مي شود و بعد از گذشت س��ال ها اين حلقه بسته 
همچنان در حال فربه ش��دن ب��ه لحاظ كیفیت 
دس��تمزد و درجا زدن آن از نظر كمیت)حضور 

چهره هاي تازه و بازيگران جوان( است. 
ممكن است تا حدودي بحث اجبار تهیه كنندگان 
سینما در رابطه با استفاده از بازيگران سرشناس به 
منظور اولويت پیدا كردن بحث فروش و بازگشت 
سرمايه قابل پذيرش باش��د اما در حوزه سیما و 
تلويزيون حتماً مي توان براي درهم شكستن اين 
حلقه بسته و معرفي چهره هاي تازه تدابیر عملیاتي 
به كار گرفت، چه اينكه در تلويزيون مقوله اي به 
اسم بازگشت سرمايه نداريم، ضمن اينكه بسیاري 
از چهره ه��اي مطرح امروز در س��ینما بازيگراني 
هستند كه استارت كارشان از تلويزيون بوده و به 
دلیل گستره غیرقابل مقايسه مخاطب تلويزيون با 
سینما مي تواند فرصت مغتنمي جهت پايان دادن 

به جريانات مافیا گونه سینمايي باشد. 
از س��وي ديگ��ر مي توانیم هزين��ه كالن براي به 
كارگیري بازيگران را صرف كار روي فیلمنامه و 
به كارگیري استعدادهاي جوان بازيگري كنیم، 
البته روشن اس��ت كه ورود به اين عرصه و بر هم 
زدن بازي س��لبريتي هاي نجومي بگیر س��ینما 
مس��تلزم تدبیر و تكیه بر عنصر تعیین كننده اي 
تحت عنوان »شجاعت تصمیم گیري« در اعتماد 
به استعدادهاي جوان توسط مديران و مسئوالن 

فرهنگي- هنري است. 

 به هم زدن بازي نجومي بگيران سينما 
با اعتماد به استعدادهاي جوان

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد 
88498450

     دیده بان  مصطفی محمدی


