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مديررسانه بين الملل صداوسيما:

سودجويان برنامه هاي صداوسيما را در پلت فرم هاي خارجي مي فروشند
    محمد صادقي

افراد س�ودجو محتواي توليد ش�ده در صداوس�يما را در 
كانال هاي ش�خصي خ�ود براي ف�روش ق�رار مي دهند و 
صداوسيما تا به حال توانسته است 200 كانال را مسدود كند. 
محمدجواد حق شناس، مدير رس��انه بین الملل سیما با اشاره 
به حضور صداوس��یما در پلت فرم هاي ف��روش محتوا، گفت: 
شروع فعالیت در اين حوزه با راه اندازي كانال هاي مربوطه در 
اين پلت فرم ها بود كه پس از مدت كوتاهي، هجمه ش��ديدي 
علیه اين فعالیت صورت گرفت و باعث بسته شدن آنها توسط 
بس��یاري از پلت فرم ها ش��د. در بررس��ي هاي صورت گرفته 
مشخص شد كانال هايي كه مالكان ش��خصي آنها در خارج از 
سازمان و غالباً در خارج از كشور بودند و توسط افرادي سودجو 
اداره مي ش��دند، از طريق محتواي س��ازمان كس��ب درآمد 
مي كردند، علیه حضور سازمان در اين پلت فرم ها كمپین راه 

انداخته بودند تا منافع خود را حفظ كنند. 
حق شناس با اشاره به مقابله صداوسیما با اين نوع فعالیت هاي 
غیرقانوني، تأكید كرد: ما در اي��ن زمینه فعالیت حقوقي خود 
را صورت داديم ك��ه بیش از 2۰۰ كانال ك��ه در پلت فرم هاي 
بین المللي، محتواي س��ازمان را عرضه مي كردند، مس��دود 
ش��دند. درواقع در اي��ن فضاي جدي��د، بخش مهم��ي از كار 
حفاظت از محتواست. بايد از مالكیت معنوي تولیدات سازمان 
در سطح جهاني محافظت صورت بگیرد كه مورد سوءاستفاده 
افراد فرصت طلب قرار نگیرد و اين ام��ر نیازمند فعالیت هاي 
حقوقي در سطح بین الملل است. در اين زمینه عالوه بر حضور 

در پلت فرم هاي بین المللي، حضور در پلت فرم هاي اختصاصي 
كشورها نیز يكي از راهبردهاي كسب درآمد ما بوده است. 

وي در خصوص نوع فعالیت صداوس��یما در پلت فرم ها، بیان 
داشت: فعالیت ما آثار نمايشي و غیرنمايشي را شامل مي شود. 
فیلم، س��ريال، مس��تند، پويانمايي و حتي موسیقي در حوزه 
كاري ما قرار دارد. ما موسیقي هايي را كه تحت مالكیت سازمان 
صداوسیماست نیز در پلت فرم هاي موسیقي بین المللي عرضه 
كرديم و همان مسیري كه براي آثار نمايشي توضیح داده شد، 
براي آثار موسیقي سازمان نیز دنبال شده است. بايد توجه كرد 
كه حوزه پلت فرم هاي جديد و عرضه محتوا در فضاي مجازي 
در سطح بین الملل مكمل فروش برودكست مي باشد و بايد با 
تمام توان از اين ظرفیت استفاده كرد و اداره كل تأمین و رسانه 
بین الملل با دانش انباش��ته اي كه در حوزه فروش برودكست 
دارد مي تواند در اين زمینه نیز متولي امر باش��د و اين مهم را 

به سرانجام برساند.

    سریال

چاپ بيست و دوم »سقاي آب و ادب« 
منتشر شد

بيست و دومين چاپ كتاب »سقاي 
آب و ادب« نوش�ته س�يدمهدي 
شجاعي توسط انتشارات كتاب 

نيستان منتشر شد. 
سقاي آب و ادب، رمان و روايتي 
از زندگي حض��رت عباس)ع( و 
شامل 1۰ فصل با عناويني چون 
عباِس علي، عباِس ام البنین، عباِس عباس، عباِس س��كینه، 
عباِس مواس��ات، عباِس زينب، عباِس ادب، عباِس حسین، 
عباِس فرش��تگان و عباِس فاطمه اس��ت. در هر فصل رفت و 
برگشت روايي متعدد و متنوعي ديده مي شود و در حركتي 
س��یال، راويان جاي به هم مي دهند و شكست ها به سرعت 
خوانش مي افزايد و زوايايي جديد از مفهوم را روشن مي كند 
اما آنچه اين كتاب را از حیث محتوا با ديگر آثار شجاعي متمايز 
مي كند، بیشتر در فصل عباِس فرش��تگان به چشم مي آيد. 
در ساير فصول نويس��نده دقیق و كامل بر اساس مستندات 
تاريخي، به روايت زندگي حضرت عباس)ع( مي پردازد. كتاب 
»سقاي آب و ادب« نوشته سیدمهدي شجاعي در 184 صفحه 
و در قطع رقعي از سوي انتشارات كتاب نیستان در دسترس 

عالقه مندان به آثار اين نويسنده قرار گرفت. 
.......................................................................................................

 مرگ بازيگر امريكايي
به دليل مصرف بيش از حد مواد مخدر!
»مايكل ك�ي  ويليامز« بازيگر 
امريكايي سريال »واير« و فيلم 
سينمايي »۱2س�ال بردگي« 

درگذشت. 
»مايكل ك��ي  ويلیام��ز« بازيگر 
س��الگي   54 در  امريكاي��ي 
درگذشت. او عالوه بر سريال هاي 
»آن شب« و »امپراتوري بوردواك« بیشتر با سريال »واير« و 
ايفاي نقش »عمر لیتل« در اين سريال شناخته مي شد. جسد 
ويلیامز در خانه اش در محله بروكلین كشف شده و مرگ به 
دلیل مصرف بیش از حد دارو يا مواد مخدر در دست بررسي 
است و پزشك علت را مشخص مي كند. او پنج سال قبل اعالم 

كرده بود مواد مخدر مصرف مي كند و درگیر اعتیاد است. 
ويلیامز در ب��ازي »بتلفیلد 4« هم حضور داش��ته و تاكنون 

چندين بار نامزد جايزه امي شده است. 
.......................................................................................................

»ژان پل بلموندو« درگذشت
 »ژان پل بلموندو« بازيگر نامدار 
و از آخرين بازمانده هاي موج 
نوي س�ينماي فرانسه در سن 

۸۸سالگي درگذشت. 
به گ��زارش ايس��نا به نق��ل از 
لوموند، اين بازيگر سرش��ناس 
فرانس��وي در طول ش��ش دهه 
فعالیت س��ینمايي در بیش از 8۰ فیل��م نقش آفريني كرد.  
»ازنفس افتاده«، »آن مرد از ريو«، »ترس بر فراز شهر«، »پي 
يرو خله«، »طغیانگر«، »آلپاگور«، »دستبرد«، »حرفه اي«، 
»تك تاز«، »كاله« و »دزد پاريسي« از مهم ترين فیلم هايي 
هس��تند كه »بلموندو« در آنها نقش آفريني كرده است. با 
درگذشت »فرانسوا تروفو«، »اريك رومر«، »ژاك ريوت«، 
»ژاك دم��ي«، »آنی��س واردا« و »آن��ا كارين��ا«، »ژان پل 
بلموندو« س��تاره فیلم »از نفس افتاده« در كنار كارگردان 
اين فیلم »ژان لوك گدار« آخري��ن بازمانده هاي موج نوی 
سینماي فرانسه محسوب مي شدند.  »بلموندو« آخرين بار 
در سال 2۰11 مقابل دوربین رفت و در فیلم »از فیلمي به 

فیلم ديگر« اثر »كلود للوش« مقابل دوربین رفت. 
.......................................................................................................

تقدير از سازندگان زندگي زيباست 
و  از كارگ�ردان  ايراني�ان  اه�داي عض�و  انجم�ن 
عوام�ل س�ريال زندگ�ي زيباس�ت تقدي�ر ك�رد. 
مراسم قدرداني از كارگردان و عوامل سريال »زندگي زيباست« 
كه به تازگي پخش آن از شبكه2 سیما به پايان رسیده است، 
با حضور قاس��م جعفري )كارگردان س��ريال(، دكتر كتايون 
نجفي زاده، مديرعامل و دكتر امید قبادي، نايب رئیس انجمن 
اهداي عض��و ايرانیان و همچنین تني چن��د از بازيگران اين 

سريال به همت انجمن اهداي عضو ايرانیان برگزار شد.

امام حسين)ع(:

آن ك�ه در كاري ك�ه نافرمان�ي 

خداس�ت بكوش�د، اميدش را از 

دس�ت مي دهد و نگراني ه�ا به او 

روی مي آورد. 

)بحاراالنوار، ج3، ص397(

سيما مطلبي مطرح كرد 

نظرات مختلف درباره سريال ها بايد مورد توجه قرار گيرد

درباره نق�د و نظرات متعدد حول س�ريال ها نبايد يك طرفه 
رف�ت و باي�د تم�ام آرا و عقاي�د ح�ول س�ريال ها م�رور و 
بررس�ي ش�ود و اين به ارتقاي كيفيت آثار كم�ك مي كند. 
س��یما مطلبي، بازيگر س��ینما و تلويزيون با بیان اين مطلب به 
»جوان« گفت: اگر قرار بر اين باشد كه به نظرات مختلف درباره 
س��ريال هاي تلويزيوني توجهي نش��ود و صرفاً برخي نظرات به 
صورت كانالیزه مورد توجه باشند به ارتقاي كیفیت آثار كمكي 
نمي كند. وي عنوان كرد: اين مسئله خاص سريال هاي تلويزيون 
نیس��ت و درباره س��ريال هاي ش��بكه نمايش خانگي هم صدق 
مي كند اما به نظرم در جايي كه بودجه هاي دولتي بیشتر مطرح 

است امكان كانالیزه شدن نظرات بیشتر وجود دارد. 
به گفته اي��ن بازيگر س��ريال هايي كه در ش��بكه خانگي عرضه 
مي ش��ود مانند س��ريال هاي تلويزيون فراز و فرود دارند، برخي 
خوب و باكیفیت هستند و برخي نیز كیفیت الزم را ندارند و بايد 
س��عي كرد كیفیت ها را باال برد. اين ذات هر محصول نمايش��ي 

است كه نظرات مختلف مثبت و منفي را برانگیزد و براي همین 
سريال هاي مختلفي كه اين روزها از مديوم هاي مختلف پخش 
مي گردد نیز هر كدام نقطه نظرات متعدد را برمي انگیزد. مطلبي با 
اشاره به تجربه اخیرش از كار در يك سريال تلويزيوني عنوان كرد: 
در سريال »بوتیمار« كه مضموني طنز داشت، ايفاي نقش كردم و 
حین پخش سريال كاماًل متوجه شدم با وجود نقطه نظرات مثبت 

مخاطبان، نقد و تحلیل هايي نیز درباره كار وجود داشت. 
مطلبي ادامه داد: درباره نقد و نظرات متعدد حول سريال ها نبايد 
يك طرفه رفت و بايد تمام آرا و عقايد حول سريال ها را مرور كرد 
و س��پس براس��اس نظرات به تحلیلي جامع از كیفیت محصول 
دست يافت. سیما مطلبي درباره تجربیاتش به عنوان مخاطب از 
سريال هاي اخیر گفت: در كنار سريال هاي تلويزيوني در ماه هاي 
اخیر چند س��ريال خانگي را نیز ديده ام. س��ريال »زخم كاري« 
محمدحسین مهدويان به نظرم يك كار نسبتاً خوب بود اما سريال 

»آنها« داراي ضعف هاي اساسي در ساختار و كارگرداني بود. 
بازيگر مجموعه هاي »نرگس« و »ريحان��ه« ادامه داد: اينكه در 
ش��بكه خانگي براي ساخت س��ريال هاي دلهره آور مثل »آنها« 
تالش مي ش��ود خوب اس��ت ولي در عین حال بايد س��عي كرد 
الزامات توسعه ژانري را نیز لحاظ كرد تا كار به قوام ممكن برسد. 
مطلبي تأكید كرد: زمانه ما، زمانه گستردگي رسانه هاي ديداري و 
زمانه تنوع محصوالتي است كه در رسانه هاي مختلف ارائه مي شود 
و در اين زمانه، اينكه بتوان سريال هايي تولید كرد كه اقبال عمومي 
را موجب ش��ود به مراتب دشوارتر از گذشته اس��ت و بايد وجوه 

مختلف را در نظر گرفت تا محصولي ارزنده پديد آيد.

     گفت و گو

     خبر

روايت سباستين »گاندو« از پرطرفدار بودن ژانر جاسوسي 
 سام نوري مي گويد، براي برخي مرغ همسايه غاز است 

و اگر همين محتوا توسط خارجي ها ساخته شود، آن را مي پذيرند
سام نوري، بازيگر سريال »گاندو« درباره نقش خود در 
اين مجموعه و تجربه همكاري با جواد افشار سخن گفت. 
سام نوري كه طی شب های گذش��ته با نقش سباستین در 
سريال »گاندو« ظاهر ش��ده بود درباره آن به عنوان اولین 
سريال جدي كارنامه خود به مهر گفت: من بازي در سريال ها 
را با ژانر كمدي شروع كردم، كمدي برايم همیشه جذاب بوده 
است اما دوست داشتم تغییري در فضاي بازيگري ام بدهم و 
»گاندو« اولین سريال جدي من در قاب تلويزيون است، البته 
همان نقش هايي هم كه بازي مي كردم كمدي نبود و فضايي 
متفاوت داشت. وي ادامه داد: پیش از اين در شبكه نمايش 
خانگي »شهرزاد« را هم داشتم كه خیلي متفاوت ظاهر شدم 
و نقش فردي بود كه از تمام زوايا و اتفاقات پنهان يك ماجرا 

خبر داشت. 
   توصيف جواد افشار از نقش سباستين

نوري با اشاره به اينكه قرار بوده است در فصل اول »گاندو« هم 
حضور پیدا كند، توضیح داد: در نهايت اين همكاري به فصل 
دوم سريال رسید و آقاي جواد افشار درباره نقش سباستین 
گفت، نقشي است كه هم جذاب است و هم در ارتباط با نقش 
شارلوت تأثیرگذار اس��ت. اين بازيگر اضافه كرد: سباستین 
خودش نقش منفي نیس��ت اما به دلیل دلبس��تگي ای كه 
به ش��ارلوت دارد تن به يكس��ري كاره��ا مي دهد كه حتي 
از چارچوب زندگي معمول��ي اش خارج اس��ت. وي درباره 
مشورت هاي جواد افشار در بازي اين نقش و در كارگرداني 
كار عنوان كرد: آقاي جواد افشار بیشتر در فضاسازي و لحن 
بازيگران مش��ورت م��ي داد. او نويس��ندگي آرش قادري را 
دوست دارد، به متن هاي او خیلي پايبند است و براي همین 
ديالوگ ها خیلي كم بازنويسي مي شد و اگر قرار بود جمله اي 

را تغییر دهد، بیشتر لحن را دچار تغییر مي كرد. 
   تالش كارگردان براي باورپذير كردن سريال

نوري با اشاره به بازخوردهاي اين س��ريال عنوان كرد: براي 
برخي مرغ همس��ايه غاز اس��ت و اگر همین محتوا توس��ط 
خارجي ها ساخته شود، آن را مي پذيرند، با اين حال بازسازي 
چنین قصه هايي بسیار جذاب است. همانطور كه اين سريال 
بسیار پرمخاطب بود و خیلي ها آن را قبول داشتند، عده اي 
هم ممكن است نقد وارد كنند. وي درباره تالش براي شعاري 
نبودن س��ريال در ژانر امنیتي گفت: براي جواد افشار خیلي 
س��خت بود كه هم اين ماجراها را به نوع��ي نمايش دهد كه 
چیزي لو نرود و هم ب��ه گونه اي آنه��ا را دراماتیزه و طراحي 

كند كه باورپذير باش��د. مخاطب امروز ما هم باهوش است و 
تمام جزئیات را با دقت مي بیند و تحلیل مي كند. نمره قبولي 
»گاندو« هم بر اين اساس باال بود و مخاطب تا 9۰درصد برايش 

باورپذير بوده كه چنین اتفاقاتي در كشور رخ داده است. 
   سؤاالت مردم درباره سريال 

اين بازيگر با اشاره به عالقه مخاطبان به نقش خود هم عنوان 
كرد: مخاطب بیش��تر درگیر اين بود كه رابطه ام در قصه با 
شارلوت چگونه است و مي پرسیدند رايزن فرهنگي سفارت 

فرانسه چرا بايد باج بدهد؟
وي درب��اره پرطرفدار بودن ژانر جاسوس��ي نیز عنوان كرد: 
خود من سريال هاي جاسوسي را خیلي دوست دارم، البته 
بیشتر فیلم خارجي ديده ام و براي من ژانر جذاب و به روزي 
است. يكي از داليلي كه »گاندو« هم مورد توجه قرار گرفت 

از همین حیث بود. 
بازيگر سريال »گاندو« اضافه كرد: نیاز به همه ژانرها از كمدي 
تا جاسوس��ي و حتي كودك و درام در جامعه وجود دارد. ما 
تجربیات مختلفي داريم كه بايد به مخاطب برسانیم و آنها را 
مي توان از طريق ژانرهاي مختلف منتقل كرد. ممكن است 
در جوامعي به دلیل اتفاقات مختلف يك ژانر ارجحیت پیدا 
كند يا كمتر رغبت به آن باش��د، امروز به دلیل چالش هاي 
اقتصادي مردمي كه روزانه از دس��ت مي روند و غمي كه در 
آنها نشسته است، شايد ديگر تحمل ديدن يك تراژدي ديگر 

نباشد و مخاطب بخواهد بیشتر كمدي ها را ببیند. 
وي اضافه كرد: هوشمندي سیاستگذاران است كه بتوانند 
ژانرهاي ديگري را در اين فضا جايگزين كنند. شايد ما توان 
ديدن تراژدي را نداش��ته باش��یم اما كمدي و حتي فضاي 
جاسوسي مي تواند دلنشین باش��د، چون مخاطب را از فكر 

و خیال درمي آورد.

    تلویزیون

نويسنده »جاده جنگ« از شهريور ۱320 و اشغال ايران توسط متفقين مي گويد

يك داستان عشقي در دل جنگ 
 اين كتاب عرصه وسيعي است همانند خود زندگي و جمع شدن اين ويژگي ها 

مي تواند ساليق مختلف را راضي كند

    محمد صادقي
»جاده جنگ« طوالني ترين رمان ايراني است 
كه تاكن�ون برگزيده جايزه هاي كتاب س�ال، 
جالل آل احمد، كتاب فصل و قلم زرين ش�ده  
است و پرونده اش با انتشار جلد دوازدهم آن در 
انتشارات سوره مهر بسته شد. منصور انوري 
نويس�نده اين رمان، متولد ۱334 در نيشابور 
است كه كار خود را با نوش�تن داستان كوتاه 
آغاز كرده و در ادامه آثاري همچون »مصافحه 
ب�ا ارواح« و مجموعه زندگينامه ش�هدا به نام 
»قربانگاه عشق«، »از عشق آباد تا عشق آباد«، 
»قلب تپنده« و »بر فراز آشيانه عنقا« و چندين 
متن سريال و فيلم را هم كه به مرحله توليد و 
پخش رسيده، نوش�ته  اما او را بيشتر با رمان 
»جاده جنگ« مي شناسند. در بخش هايي از 
اين رمان انوري به اشغال ايران توسط نيروهاي 
متفقي�ن در جن�گ جهاني دوم در ش�هريور 
۱320 هم مي پردازد. با نويسنده اين رمان در 
مورد بازتاب وقايع جنگ جهاني دوم در كتاب 
گفت وگو كرده ايم ك�ه در ادام�ه مي خوانيد. 
در آغاز رمان »جاده جنگ« به صورت 
مفصل شرايط ايران در جنگ جهاني 
دوم را مطرح كرديد. اين موضوع دليل 

خاصي داشته  است؟
كتاب من رمان انقالب اس��المي است اما براي 
اينكه ديد بازتر و عمیق تري داشته باشم و درست 
بتوانم وقاي��ع را تحلیل كنم به ح��دود 3۰ الي 
4۰سال قبل تر برگشتم و شروع كتابم همزمان 
با شروع وقايع جنگ جهاني دوم در ايران است. 
خیلي از مطالب كتاب و مكان ها و زمان ها دقیق 
و بر اساس اسناد تاريخي هستند هرچند متن به 

صورت داستان و رمان پیش مي رود. 
 عنوان »جاده جنگ« مرتبط با مسائل 

جنگ جهاني دوم است؟
جاده موقعیت مكاني بود در نزديكي ش��اهرود 
كه متفقین براي كمك به شوروي از آن استفاده 
مي كردند و غربي ها به آن پل پیروزي لقب دادند 
اما محلي ها آن را جاده شوم مي نامند. ابتدا قرار 
بود كمك متفقین به شوروي از مسیر عراق باشد 
اما بنابه داليلي ايران انتخاب ش��د. انگلیسي ها 
راه آهن جنوب به شمال را ساخته بودند كه روزي 
براي جنگ علیه ش��وروي از آن اس��تفاده كنند 
اما دس��ت تقدير طوري پیش رفت كه از همان 
راه آهن براي كمك به ش��وروي استفاده كردند. 

اين جاده قباًل مورد استفاده كاروان هايي بود كه 
نمك و اقالم ديگر به عشق آباد مي بردند و از آنجا 

نفت و قند سفید مي آوردند. 
متفقین و بیش��تر امري��كا و انگلی��س مهمات، 
تس��لیحات و كمك هاي غذايي خود را از طريق 
دريا به شهرهاي جنوبي مي رس��اندند و از آنجا 
با استفاده از قطار به ش��اهرود مي فرستادند و از 
طريق همین جاده معروف كه قديم ها براي رفت و 
آمد كارواني درست شده بود براي روس ها ارسال 
مي كردند. اين مسیر میانُبر بود و مسیر شاهرود 
تا عشق آباد را نصف مي كرد. در آن زمان راه آهن 
تهران- مشهد تا شاهرود بیش��تر نبود و از آنجا 
از طريق كامیون هاي مونتاژ ش��ده امريكايي در 
شاهرود به روسیه فرستاده مي شد. تعبیر »جاده 
جنگ« را از آن جاده گرفتم و مي خواستم جنگ 
جهاني و جنگ تحمیل��ي را در امتداد يك خط 
مشخص مقايس��ه كنم و به اين موضوع بپردازم 
كه در مس��یر اين دو جنگ چه بر ايران گذشته  
است. ما از دهه132۰ به بعد جنگ جهاني دوم و 
جنگ تحمیلي را تجربه كرديم، من قصد داشتم 
مقايسه اي میان اين دو واقعه انجام شود تا ببینیم 
كه در جنگ جهاني دوم چطور ظاهر شديم و در 
اين جنگ تحمیلي به چه صورتي عمل كرديم. 
در واقع مي خواستم عكس العمل مردم يك كشور 

را در واقعه اي به اسم جنگ نشان دهم. 
 با اعالم بي طرفي ايران چرا متفقين به 

ايران حمله كردند؟
ايران در اين زمان فداي اهداف متفقین شد. ايران 
به صورت رس��مي اعالم بي طرفي كرده  بود اما 
رضاخان و پسرش به هیتلر عالقه مند و به صورت 
پنهاني طرفدار آلمان ها بودند. انگلیس��ي ها كه 
نفوذ اطالعاتي زيادي داشتند، از اين قضیه مطلع 
شدند و حضور چند آلماني در تهران را بهانه آغاز 
جنگ علیه ايران قرار دادند و انگلیس از جنوب 
و روسیه از شمال كشور را اشغال كردند و توافق 

كرده  بودند بعد از اتمام جن��گ جهاني از ايران 
خارج ش��وند و به مردم آسیبي نزنند اما روس ها 
نامردي و انبارهاي گندم را خالي كردند و مردم 

دچار قحطي و گرسنگي شدند. 
 منابع مورد اس�تفاده براي اين رمان 

چقدر موثق هستند؟
 اين مطالب بخ��ش مهمي از كتاب را تش��كیل 
و چند جل��د اول را به خ��ود اختصاص مي دهد. 
بس��یاري از اطالعات اين كتاب كه از ش��اهدان 
عیني جمع آوري كرده ام، حتي در كتب تاريخي 
نیامده اس��ت، مثاًل همین موضوع كه راه آهن تا 
شاهرود بیشتر نبوده، در هیچ كتابي نیامده است 
و حتي راه آهن تهران و مش��هد هم از آن اطالع 

دقیقي نداشتند. 
براي نوش��تن اين كتاب با س��ختي هاي زيادي 
روب��ه رو بودم، چ��ون عمدتاً از تاريخ و بر بس��تر 
تاريخ داستان هايم را نوشتم. براي نوشتن »جاده 
جنگ« از آرشیو مركز اسناد آستان قدس رضوي 
استفاده زيادي كردم و البته پاي صحبت آدم هايي 
نشستم كه آن روزها، يعني روزهاي اولیه حمله 
متفقین را به چشم خودش��ان ديده اند، در مورد 
جنگ جهاني دوم در همین كتاب حرف هايي زده 

شد كه هنوز در جايي مكتوب نشده است. 
 اگ�ر نكت�ه خاص�ي مدنظ�ر داري�د 

بفرماييد.
اشاره به جنگ جهاني دوم از اين جهت مهم بود 
كه مردم بدانند چه بوديم و االن در چه جايگاهي 
قرار داريم و من هدفم همین موضوع بود. با شروع 
جنگ جهاني دوم و صف آرايي قدرت  هاي بزرگ 
در مقابل يكديگر هر چند كشور ايران از صحنه 
جنگ دور بود، ولي اثرات اين جنگ دامنگیر اين 
مرز و بوم هم ش��د و اثرات سیاس��ي و اقتصادي 
جنگ جهاني دوم به صورت كاماًل محسوس در 
داخل ايران نمود پیدا كرد، ب��ه عنوان نمونه در 
وقايع شهر مشهد ثبت شده كه در جنگ جهاني 
دوم سربازان س��رگردان و آواره بودند، به دنبال 
رهبري بودند كه آنها را هدايت كند، اما در همین 
زمان فرمانده لش��كر وقت، تمام وسايل زندگي 
خود حتي زغ��ال خانه اش را بار ماش��ین كرد و 
به تهران رفت، اين در حالي است كه سربازان با 
وجود همه كمبودهاي موجود آماده و حتي وفادار 

به مملكت خود بودند. 
در اين رمان داستان عشقي را مي بینید كه مرز 
جغرافیايي و زمیني را در هم مي شكند. حماسه 
و دفاع، جوانمردي، ناجوانمردي و شجاعت را در 
برابر بزدلي مي بینید و ايمان و توكل و وفاداري 
و خیانت را در مقابل يكديگر. در واقع اين كتاب 
عرصه وسیعي است همانند خود زندگي، جمع 
ش��دن اين ويژگي ها مي تواند س��اليق مختلف 

را راضي كند. 
مسئله اصلي كه اين كتاب تأكید دارد عدم اتكا 
به قدرت هاي بیگانه است. يكي ديگر از مباحث 
مهم در م��ورد كادر و كاركنان ارتش اس��ت كه 
گاهي جفاي زيادي در حقش��ان مي شود اما من 
در اين كتاب سعي كردم جانب انصاف را رعايت 
كنم، به غی��ر از فرماندهان رده ب��اال، بقیه بدنه 
ارتش از جنس مردم بودند و در دوران انقالب به 

مردم پیوستند.

اي��ران به ص��ورت رس��مي 
اعالم بي طرفي كرده  بود اما 
رضاخان و پسرش به هيتلر 
عالقه مند و به صورت پنهاني 
طرف��دار آلمان ه��ا بودن��د

حمايت سازمان تبليغات از وزير ارشاد 
براي بازسازي انقالبي ساختار فرهنگ

رئي�س س�ازمان تبليغ�ات اس�المي در بياني�ه اي حماي�ت كام�ل 
اي�ن س�ازمان را از دع�وت وزي�ر فرهن�گ و ارش�اد اس�المي ب�ه 
منظ�ور بازس�ازي انقالب�ي س�اختار فرهنگ�ي كش�ور اع�الم ك�رد. 
به گ��زارش »جوان« ب��ه نقل از رواب��ط عمومي س��ازمان تبلیغات اس��المي، 
حجت االسالم والمس��لمین محمد قمي در اين بیانیه با اش��اره به اينكه رهبر 
معظم انقالب اس��المي بارها در كنار مس��ئله اقتصاد، از فرهنگ به عنوان يكي 
از اولويت هاي اساسي كش��ور ياد كرده اند، گفت: تأكید رهبري بر اين موضوع 
در ديدار نمايندگان مجلس و هیئت دولت، خطاب قرار دادن مسئوالن كشور 
به همراه اضافه كردن رس��انه دركنار فرهنگ و تصريح بر لزوم بازسازي انقالبي 

ساختار فرهنگي كشور، بار معنايي خاصي دارد. 
رئیس سازمان تبلیغات اسالمي در اين بیانیه با تأكید بر اهمیت و در عین  حال مظلومیت 
فرهنگ در كشور، آشفتگي اوضاع حكمراني عرصه  فرهنگ و عدم توجه به گره گشايي 
و كار راه انداز بودن فرهنگ در اقتصاد، سیاست و مناسبات اجتماعي افزود: اين سه سال 
خدمت در سازمان تبلیغات اسالمي در كنار بحث، حرف و تالش براي زنده كردن اين 
دغدغه ها در مسئوالن و متولیان امر، سمت وسوي اغلب عناصر و مجموعه هاي مرتبط 
در سازمان تبلیغات اس��المي و مأموريت صندلي هاي رسمي و حاكمیتي سازمان در 
جهت اين موضوعات تنظیم  شده است. از مسئولیت اصحاب فرهنگ و رسانه نمي توان 
چشم پوشید. ما فكر مي كنیم در يك سازوكار مشاركتي و با استفاده از توان، خبرگي و 
تجربه پیشكسوتان فرهنگ، هنر و رسانه در كنار آرا و نظرات و دغدغه هاي طیف وسیع 
جوانان فعال، خالق، خوش فكر و پراثر در اين عرصه، مي توان تمام ظرفیت عقالنیت و 

خردمندي انقالبي را در بازسازي ساختار فرهنگي كشور به میدان آورد.

هادي عسگري      دیده بان


