
كتاب»صبحروزنهم«نقدوبررسيميشود
بررس�يكت�اب»صب�حروزنهم«نوش�ته
گلعل�يباباي�ي،چهارش�نبهاي�نهفتهاز
سويانتش�ارات۲۷بعثتبرگزارميشود.
جلسه نقد و بررسي كتاب »صبح روز نهم« شامل 
زندگينامه سردار ش��هيد عليرضا نوري، نوشته 
گلعلي بابايي، چهارشنبه اين  هفته ۸ تير توسط 
انتش��ارات ۲۷ بعثت برگزار مي شود.  اين  كتاب 
پانزدهمين  عنوان از مجموعه »بيست و هفت در 
بيست  و هفت« است كه سرگذشت نامه فرماندهان 

لشگر ۲۷ محمدرسول اهلل )ص( را شامل مي شود.  شهيد نوري يك مهندس و يكي 
از مسئوالن كارآمد نظامي جنگ بود كه در زمينه جنگ هاي نامتقارن و نبردهاي 
منظم سال هاي دفاع مقدس كارنامه درخش��اني دارد. او از شهداي شهر ساري از 
استان مازندران است و وقتي زمستان سال ۹۷ مسئوالن استان مذكور با لطف شان 
برايم مراسم تقديري برپا كردند، پيشنهاد نوش��تن كتاب درباره زندگي دو تن از 
شهداي اين استان را هم مطرح كردند كه يكي از آنها شهيد نوري بود. اين  دو فرمانده 
كه نوشتن زندگي شان پيشنهاد شد، عليرضا نوري ساروي و سيد ابراهيم كسائيان 
بودند كه هر دو با وجود اصالت مازندراني خود، فرماندهي دو يگان قدرتمند تهراني 
يعني لشگرهاي ۲۷ محمدرسول اهلل )ص( و ۱۰ سيدالشهدا )ع( را به عهده داشتند.  
شهيد عليرضا نوري از مديران رده باالي راهن آهن دولتي و فرماندهان ارشد سپاه 
منطقه ۱۰ تهران بوده است. در برهه اي هم مسئوليت اعزام نيروهاي تهران را به 
جبهه به عهده داشت. او متولد سال ۳۱ بود و سال ۶۵ به شهادت رسيد.  نشست نقد 
و بررسي اين كتاب چهارشنبه ۸ تير از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در انتشارات ۲۷ بعثت برگزار 

مي شود و مرتضي قاضي به عنوان كارشناس و منتقد در آن سخنراني مي كند.
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درروزهایاخي�ر»آرزوهایدستس�از«،»درمکتب
مصطف�ی«و»بهاضافهم�ردم«بااس�تقبالمخاطبان،
بارديگ�رتجدي�دچ�اپوروان�هبازارنش�رش�دند.

به گزارش »جوان«، در روزهای اخير »آرزوهای دست ساز«، »در 
مكتب مصطفی« و »به اضافه مردم«، سه عنوان انتشارات »راه 
يار« با استقبال مخاطبان، بار ديگر تجديد چاپ و روانه بازار نشر 
شدند. »در مكتب مصطفی، جستاری علمی در سيره تربيتی 
شهيد مدافع حرم مصطفی صدرزاده، به  عنوان الگوی تربيت 
نيروی انسانی در تشكل های مردمی« تأليف جمال يزدانی، اولين 
عنوان اين ناشر است كه به تازگی، چاپ چهاردهم آن منتشر 
شده است. نويسنده اين كتاب با نگاه به تربيت غيررسمی از جمله 
طرح تربيتی صالحين كه توسط سازمان بسيج مستضعفين اجرا 
شده، به اين موضوع می پردازد كه حضور مستشاران، فرماندهان 
و رزمندگان جوان در ميدان نبرد با تكفيری ها در سوريه نشان 
می دهد كه جريان تربيت غيررسمی، كه عمدتاً در پايگاه های 
بسيج و هيئت ها حضور دارد، توانسته است نيرو های تراز انقالب 
اسالمی را توانمند تربيت كند. رفتار و عملكرد اين نوع نيرو ها در 
سوريه، سؤالی را در ذهن نگارنده ايجاد می كند كه »چرا الگوی 
تربيتی در تشكل های مردمی، باعث تربيت نيروی انسانی در 

نبرد ميدانی سوريه شده است؟«
وی برای پاس��خ به اين پرسش از ميان ش��هدای مدافع حرم، 
مصطفی صدرزاده معروف به »س��يدابراهيم« را برای مطالعه 
برمی گزيند. صدرزاده متولد ۱۳۶۵ است. او از سن ۱۳ سالگی 
در پايگاه بسيج مسئوليت و فعاليت های مختلفی در كار تربيتی 
داشته است. صدرزاده كه از سال۱۳۹۲ برای مقابله با گروه های 
تروريستی تكفيری به سوريه می رود و فرماندهی گردان عمار از 
لشكر فاطميون در سوريه را بر دوش می گيرد، آبان سال ۱۳۹4 
در شهر حلب به شهادت می رسد. چاپ چهاردهم كتاب »در 
مكتب مصطفی« با ش��مارگان ۲ هزار نسخه و قيمت ۲۰هزار 
تومان از سوی انتش��ارات »راه يار« راهی بازار نشر شده است. 
»به اضافه مردم؛ ۱۰ اصل اساسی برای كار فرهنگی«، نوشته 
روح اهلل رشيدی، دومين عنوان نش��ر »راه يار« است كه برای 
يازدهمين نوبت، تجديد چاپ شده است. رشيدی در كتاب »به 
اضافه مردم« به استناد تجربيات ارزنده تاريخ انقالب اسالمی 
در ۱۰فصل به بررس��ی ۱۰ قاعده اساس��ی در كار فرهنگی و 
تشكيالتی پرداخته و در هر فصل، مثال هايی را هم كه از خاطرات 
و تجربه های عينی افراد گرفته شده جهت كاربردی شدن اين 
قواعد آورده اس��ت. »به اضافه مردم«، به رغم رويكرد انتقادی 
خود، نگاهی رو به جلو و عدالت خواهانه دارد و با نگاه به راهكارها 
و پيشنهادهای ارائه شده در آن می توان اين كتاب را جزو يكی از 

كتاب های كاربردی مهم برای عموم فعاالن فرهنگی و مردمی 
دانست. چاپ يازدهم كتاب »به اضافه مردم« نيز با شمارگان 
هزار و ۵۰۰ نسخه به بهای ۳۵هزار تومان روانه بازار نشر شده 
است. سومين عنوان تجديد چاپ شده انتشارات »راه يار« در 
روزهای اخير، كتاب »آرزوهای دست ساز؛ ماجرای شكل گيری 
يك شركت دانش بنيان« به قلم ميالد حبيبی است كه به چاپ 
يازدهم رسيده است. اين كتاب به عنوان اولين اثر از مجموعه 
تاريخ شفاهی انتشارات »راه يار« با موضوع پيشرفت، روايتی 
داستانی از شكل گيری شركتی دانش بنيان در حوزه فناوری های 
الكترونيكی و رايانه ای به دس��ت چند جوان است كه ساخت 
دوربين ثبت تخلفات راهنمايی و رانندگی يكی از معروف ترين 
اختراعات آنهاست. »آرزوهای دست ساز« اگرچه با هدف روايِت 
پيشرفت نگارش شده است، اما می توان آن را تجربه زيسته ای 
از جنبش دانش��جويی نيز قلمداد كرد ك��ه مجالی برای خلق 
فرصت های جديد پيدا كرده است و به همين دليل نيز، كتاب 
با استقبال و واكنش های خوب اس��اتيد و دانشجويان، به ويژه 
رشته های فنی ومهندسی مواجه شده و برخی نيز معتقدند كه 
اين كتاب، شروع فصل جديدی از تاريخ نگاری انقالب اسالمی 
در قالب تاريخ شفاهی پيشرفت اس��ت و در تبيين عملياتی و 
واقعی »بيانيه گام دوم رهبر معظم انقالب« بسيار راهگشاست و 
مصداق اميد و انگيزه، تالش و استقامت، عزت و ميهن دوستی، 
خودكفايی و اعتماد به جوانان اس��ت. كتاب »آرزوهای دست 
س��از«، روايتی همدالنه و درونی از ش��كل گيری يك شركت 
دانش بنيان سازنده دوربين های سرعت سنج و تخلّف سنج است 
كه به عوامل زمينه ساز، نقاط شكست و ضعف و برخاستن دوباره 
و چالش های اين مجموعه پرداخته است؛ بنابرين نويسنده در 
كتاب، بيش از آنكه راوی تاريخ ش��فاهی باشد و مطالب صرفاً 
روايت ماَوَقع باشد يا تالش كند روايتی داستان گونه ارائه دهد، 
تالش كرده است اين عوامل، نقاط حساس، مشكالت و تدبيرها 
را به نمايش بگذارد؛ به همين دليل، كتاب بين »تاريخ شفاهی«، 
»داستان«، »مجموعه روان شناسی و موفقيت« و »راهنمای 
مديريت كسب وكار« در نوسان است و شما به هر نّيتی كه كتاب 

را بخوانيد، از آن بهره می بريد.

از»آرزوهایدستساز«تا»درمکتبمصطفی«
تجديدچاپ3عنوانپرفروشكتابباموضوعمقاومت

همزمانباچهلويکمينسال
شهادتشهيدبهشتي

ويژه برنامه »ماجراي بهشتي«  پخش مي شود 
بهمناسبتچهلويکمينسالگرددرگذشتآيتاهللدكتر
بهشتيو۷۲تنازيارانشاندرعملياتترورهفتمتيرماه
سال۱3۶۰ويژهبرنامه»ماجرايبهشتي«پخشميشود.
به گزارش »جوان«، »ماجراي بهشتي« ويژه برنامه اي است كه 
پخش آن به مناسبت چهل و يكمين سالگرد درگذشت آيت اهلل 
دكتر بهشتي و ۷۲ تن از يارانشان در عمليات ترور هفتم تيرماه 
س��ال ۱۳۶۰ از ديروز ش��نبه چهارم تير ماه از شبكه ۳ سيما 
آغاز شده است.  اين ويژه برنامه پنج قسمتي شامل بخش هاي 
مختلف��ي از جمله س��رمقاله، گفت وگو با مهمان و س��خنان 
منتخب شهيد بهشتي است. اين سخنان متناسب با موضوع 
هر برنامه گزينش شده است.  محمدمهدي اسالمي، پژوهشگر 
تاريخ و روزنامه نگار، عضو شوراي مركزي حزب مؤتلفه اسالمي 
و مؤلف كتاب انديشه ماندگار و نيز تأليف مشترك كتاب پرونده 
مسكوت، جواد منصوري؛ نخستين فرمانده سپاه پاسداران با 
حكم شهيد بهشتي و از اعضاي شوراي مركزي حزب جمهوري 
اس��المي از جمله ميهمانان اين برنامه هس��تند.  »ماجراي 
بهشتي« به تهيه كنندگي مرتضي روحاني و سردبيري محبوبه 
رحمتي محصول مشترك مؤسسه فرهنگي هنري سرچشمه 
نور انقالب اسالمي و شبكه سوم سيما است كه از شنبه چهارم 
تيرماه تا چهارشنبه هشتم تيرماه هر روز ساعت ۱۶و ۳۰دقيقه 

به مدت ۵۰ دقيقه از شبكه سه سيما پخش مي شود. 
---------------------------------------------------

 همخواني نسخه عربي 
»سالم فرمانده« در بصره

كودكانونوجوانان»الهارثه«درش�مالش�رقبصره،در
حاليكهتصاويريازش�هيدقاسمس�ليمانيوابومهدي
المهندسدردستداشتند،باهمخوانينسخهعربيسرود
»س�امفرمانده«باامامزمان)عج(تجديدپيمانكردند.
به گزارش »جوان«، پس از استقبال عراقي ها از سرود »سالم 
فرمانده«، كودكان و نوجوانان ش��هرهاي مختلف اين كشور، 
نسخه عربي اين سرود را در تجمع هاي مختلف اجرا مي كنند؛ 
به طوري كه اين سرود در ش��هرهايي همچون عراق، كربال، 
بصره، بغداد و بابل نيز اجرا شده است و حتي در برخي تجمع ها 
در كنار نسخه عربي اين سرود، نس��خه فارسي آن نيز پخش 
مي شود.  سرود سالم فرمانده در ماه هاي اخير البته نه تنها در 
ايران و عراق، بلكه در ساير كشورها از پاكستان و هند گرفته 
تا نيجريه و بحرين با ش��ور و حالي خاص و حتي به زبان هاي 
مختلف اجرا شده است و توانس��ته كودكان و نوجوانان را گرد 
هم آورد.  بر همين اس��اس، مردم بصره نيز كه آزادي خود از 
دست تكفيري ها و داعش را مديون نيروهاي مقاومت و به ويژه 
شهيد قاسم سليماني مي دانند، شب گذشته در الهارثه، شمال 
شرقي استان بصره در حالي كه تصاويري از مقام معظم رهبري 
و آيت اهلل سيس��تاني را در دكور خود قرار داده بودند، نس��خه 
عربي سرود س��الم فرمانده را اجرا كردند.  همچنين كودكان 
و نوجوانان اين ش��هر، تصاويري از شهيد قاس��م سليماني و 
ابومهدي المهندس در دست داش��تند و در اين گردهمايي با 

حضرت مهدي )عج( تجديد پيمان كردند. 
---------------------------------------------------

انتشار كتاب »زندگي سيد مصطفي خميني«
كت�اب»زندگ�يس�يدمصطف�يخمين�ي«آخري�ن
نوش�ته علم�ا جل�دي هف�ت مجموع�ه از جل�د
آزادهجه�اناحم�ديبهتازگ�يتوس�طانتش�ارات
رواي�تفت�حمنتش�روروان�هب�ازارنش�رشدهاس�ت.
به گ��زارش »جوان«، مجموع��ه كتاب هفت جل��دي علما، با 
پرداختن به زواياي پنهان و كمتر ديده ش��ده زندگي علمايي 
چون شهيد بهش��تي، عالمه طباطبايي، س��يد شهاب الدين 
مرعشي نجفي، امام خميني، سيد علي قاضي طباطبايي، آيت اهلل 
بروجردي و سيد مصطفي خميني مجموعه اي مختصر و مفيد را 
به همت حبيبه جعفريان، افسانه وفا، آزاده جهان احمدي و حورا 
نژاد صداقت براي خوانندگانش فراهم كرده است. قرعه آخرين 
كتاب به نام فرزند ارشد امام خميني خورده است. شخصيتي 
دانشمند و متفكر و در عين حال مقيد به اخالق اسالمي و كاماًل 

در خدمت پدر و نهضت انقالب اسالمي. 
»زندگينامه سيد مصطفي خميني« آخرين كتاب از مجموعه 
هفت جلدي زندگي علماس��ت كه منتشر شده اس��ت؛ آزاده 
جهان احمدي، نويسنده اين كتاب در ۸۸ صفحه از منظر داناي 
كل به سير زندگي از تولد تا شهادت او پرداخته است. نويسنده در 
اين كتاب سعي كرده با اشاراتي دقيق و مستند وجوه گوناگون 
زندگي ايشان را براي مخاطب روايت كند.  از بخش هاي مهم 
زندگي خانوادگي تا نحوه مصاحبت با اهالي منزل و دوستان، 
سال هاي تبعيد در تركيه در همراهي با پدر و سال هاي گرم و پر 
زحمت زندگي در نجف، هر كدام بخشي از زندگي سيد مصطفي 

است كه در كتاب شاهد حضورشان هستيم.

    سینما

كارگردانسينماعنوانكرد

ديگرفيلمنميبينيمبلکهبيانيهومانيفستميبينيم
ديگرچيزيب�هنامس�ينمابهمعن�ايدقي�قآننداريم.
س�رزمينيداريمكهدوگروهجنگه�اينيابتيخودرادر

آنانجامميدهند.
به گزارش »جوان« محمدهادي كريمي، كارگردان سينما و يكي 
از فيلمنامه نويسان دهه ۷۰ و ۸۰ با بيان اين مطلب در گفت وگو با 
سينمامعيار در اعتراض به شرايط موجود در سينماي اين روزها 
گفت: شوربختانه همه چيز در اين سينما بيانيه و مانيفست شده 
و جز استثنائاتي چند، ديگر چيزي به نام سينما به معناي دقيق 
آن نداريم. چيزي كه اين روزها مي بينيم، سرزميني است كه دو 
گروه جنگ هاي نيابتي خود را در آن انجام مي دهند و جاي اين 
مناقشات در روزنامه و دانش��گاه و كالب هاوس و ميتينگ هاي 
انتخاباتي ميان احزاب سياسي است و نه در سينما ! يا در بهترين 

شكل، ساخت مستند هاي اينفو گرافيك. 
كريمي در ادامه در ريشه يابي شرايط فعلي گفت: سينما از زماني 
گرفتار اين بحران شد كه به آن صفت هايي اضافه كرديم كه آن را 

از يك نام تبديل به يك موصوف كرد ! 
سينماي ارزشي، سينماي روشنفكري ! سينماي جشنواره اي ! 
سينماي اس��تراتژيك و بدتر از همه اينكه، اين اسامي را رو به 
روي هم تعريف كرديم و گروهي آمدند گفتند ما له يك موضوع 
هستيم، به ما بودجه و امكانات بدهيد و عده اي ديگر گفتند ما 
عليه همان موضوع هستيم تا براي خودشان در جشنواره ها ي 
خارجي جايگاه پيدا كنند و حمايت مالي و جايزه بگيرند! اين 
رويه حتي در جش��نواره فيلم فجر خودمان هم هر سال تكرار 
مي شود و چينش هيئت داوران بر اساس همين له و عليه بودن 

شكل مي گيرد و هر گروه هم سهم خودش را دارد و در اين بين 
كسي كه بخواهد فيلم به ما هو فيلم بسازد و به صورت شعاري 
مانيفست ندهد، اصاًل ديده نمي شود! همين مي شود كه امروز 
آنچه در فيلم ها مي بينيم سينما نيست و تنها يك موضوع است 
كه از ابتدا تكليف را مش��خص مي كند كه قرار است له يا عليه 
كدام گروه ي��ا موضوع فيلم ببينيم! در حالي كه در س��ال هاي 
پيش چنين نبود، بهترين هاي جش��نواره فجر كه گاه به حق 
هم ركورددار نامزدي مي شدند هم منظور نظر مخاطب خاص 
بودند و هم مورد اقبال مخاطب عام، هم ايدئولوژيك به حساب 
امروزي ها مي شد عنوان كرد و هم استراتژيك  و گاه از منظر و 
مرئاي ديگري روشنفكرانه و معترض، ولي در كل همه به عنوان 
فيلمي كه آمده استاندارد ساخته هاي سازنده اش را چند قدم 
جلو ببرد يا يك اتفاق در س��ينما باشد، مي ش��ناختند مگر از 
كرخه تا راين و آژانس شيش��ه اي يا هيوا و قارچ سمي در زمان 

خود چنين نبودند؟

مديركلنظارتسازمانسينمايی:

فيلمشيشليکذاتاًحساسيتزاومسئلهداراست
يکجمعهفتهشتنفرهازسویرئيسسازمانسينمايی
معرفیمیش�وندتادرب�ارهفيلمیكهذاتًاحساس�يتزاو
مسئلهداراستولحنخاصیداردبادرنظرداشتنفضای
روح�یجامع�هوظرفيتاجتماع�یتصميمگي�ریكنند.
روح اهلل سهرابی، مديركل اداره نظارت بر عرضه و نمايش فيلم 
س��ازمان س��ينمايی، درباره آخرين وضعيت فيلم س��ينمايی 
»شيش��ليك « به كارگردانی محمدحسين مهدويان كه به رغم 
صدور پروانه نمايش هنوز موفق به اكران عمومی نش��ده است، 
به مهر گفت: اين فيلم همان طور كه عوامل فيلم هم در فضای 
مجازی اعالم كرده اند پروانه نمايش دارد و در تالش هس��تيم 
با تعامل دوسويه مش��كالت پيش آمده را مرتفع و موانع اكران 
عمومی اين فيلم را برطرف كنيم اما به هر حال طبيعی اس��ت 
كه هر فيلم بنابر شرايط اجتماعی، سياسی و فرهنگی كه در هر 
مقطعی بر جامعه حاكم است، با مالحظاتی هم مواجه باشد. در 
اين شرايط يك جمع هفت هشت نفره از سوی رياست سازمان 
معرفی می شوند تا درباره فيلمی كه ذاتاً حساسيت زا و مسئله دار 
است و لحن خاصی دارد با در نظر داشتن فضای روحی جامعه 
و ظرفيت اجتماعی، تصميم گيری كنند تا ببينند آيا اين فيلم 

مناسب اكران در يك مقطع خاص است يا نه؟
وی ادامه داد: در كنار اين مالحظه كلی، بحث وفادار بودن فيلم     ها 
به يك سری اصول و مسائل عرفی، شرعی، اجتماعی و سياسی 
هم وجود دارد و اينكه اين آثار حداقل بايد اصول را مراعات كنند 
تا بتوانند به نمايش عمومی گذاشته شوند. در پستی كه پيش 
از اين در صفحه شخصی خود در اينستاگرام منتشر كردم هم 

به اين موضوع اشاره داشتم كه در همان كتاب قانون و مقرراتی 
كه تحت عنوان آيين نامه نظارت بر نمايش فيلم، مسير دريافت 
پروانه س��اخت و نمايش را به ما نش��ان می دهد، بندی وجود 
دارد كه صراحت��اً می گويد »معاونت س��ينمايی می تواند بنا به 
ضرورت های سياس��ی و فرهنگی از نماي��ش فيلمی كه دارای 
پروانه نمايش اس��ت جلوگيری كرده و پس از رف��ع موانع )در 
صورت امكان( مجدداً اجازه نمايش صادر كند.«  بر اين اساس، 
سازمان سينمايی می تواند به طور موقت از اكران يك فيلم دارای 
پروانه نمايش هم جلوگيری كند تا زمانی كه ش��رايط برای آن 

فراهم و موانع رفع شود. 
وی افزود: توقع من اين است كه عوامل فيلم     ها هم ناظر به همين 
مقررات موجود، مسير مرسوم و اداری كار    ها را پيگيری كنند. 
با وجود همين مقررات تالش ما هم اين است كه بتوانيم تا حد 
ممكن موان��ع را برطرف كنيم تا مش��كل فيلم     هايی كه در اين 

وضعيت گرفتار شده اند هم حل شود.

      نشر

    کتاب

    سینما

مصطفي محمدي     دیده بان

ام�امزمان)ع�ج(درنامهای
بهشيخمفيدفرمودند:

م��ا ب��ر تمام��ی اح��وال و اخبار 
شما)ش��يعيان( آگاه و آشناييم و 

چيزی از شما نزد ما پنهان نيست.

الخرائجوالجرائح)ج۲،ص۲۰9(

معاونامورزنانرئيسجمهورازپشتپردهسياسيكمپينزنانسينماگرمعترضبهخشونتگفت

 ماهي گرفتن سياسي 
از تعرض و فساد در سينما 

زنانسينماگرراتهديدكردهبودندكهدرجلسهبامعاونرئيسجمهورحاضرنشوند

محمدصادقي
تهدي�دبرخ�ياززن�انس�ينماگرب�راي
هم�کارينکردنب�ادولتبرايرس�يدگي
بهموض�وعتعرضوخش�ونتعلي�هزنان،
نش�اندهندهاه�دافسياس�يدرپش�ت
پ�ردهكمپي�ن»me too«ايران�ياس�ت.
در ادام��ه هم��كاري نك��ردن گردانن��دگان 
كمپين ه��اي مدع��ي پيگي��ري حق��وق زنان 
س��ينماگر آس��يب ديده از خش��ونت و تعرض 
جنس��ي، اين بار معاون رئيس جمهور مي گويد 
از اين زنان دعوت كرده است، اما آنها يا نيامده  يا 

تهديد شده اند كه شركت نكنند. 
پشتپردهسياسيكمپينميتو

انسيه خزعلي، معاون رئيس جمهور در امور زنان 
و خانواده  مي گويد، عده اي نمي خواهند مشكل 
زناني كه در سينما مورد تعرض و خشونت قرار 

گرفته اند، حل شود. 
خزعلي با اشاره به اينكه دولت براي حل مشكل 
پيش آمده، از برخي از زنان سينماگر مدعي تعرض 
و خشونت در سينما  دعوت كرده بود، مي گويد: »به 
طور عام از زنان سينماگر معترض به خشونت در 
اين عرصه و به طور خاص از دست اندركاران اين 
جريان دعوت كرديم به نشست معاونت بيايند و 
مسائل خود را مطرح كنند. برخي از زنان سينماگر 
معترض  حاضر ش��دند و برخي ديگر در نشست 
حاضر نش��دند، چراكه ظاهراً اين اف��راد را براي 

شركت در نشست تهديد كرده بودند.«
وي ادامه مي دهد: »وظيفه ما بود پاس��خگوي هر 
صدايي كه در اين زمينه بلند شود، باشيم و در برابر 
ناامني ها از زنان حمايت كنيم. در اين راستا اعالم 
عمومي و خاص كرديم و از كساني كه دست اندر كار 
اين جريان بودند، دعوت كرديم تا در يك نشست 

حاضر شوند و صحبت هاي آنها را بشنويم.«
معاون رئيس جمه��ور در امور زن��ان و خانواده 
مي افزايد: »ظاه��راً برخي  تع��دادي از اين زنان 
س��ينماگر را براي حضور در آن نشست تهديد 
كرده بودند و آنها نيز در جلس��ه حاضر نش��دند. 
ش��ايد آنها كه اين زن��ان را تهدي��د كرده بودند، 
اهداف ديگري به غير از امنيت مد نظر داشتند. 
كساني كه اهداف سياسي دنبال مي كنند، برخي 
از اين زنان سينماگر را تهديد كرده بودند، شايد 
نمي خواستند مشكل حل شود، بلكه مي خواستند 

به اهداف ديگري منجر شود. كساني از اين مسئله 
و آب گل آلود، ماهي مي گيرند.«

هيچشکايتيبهدستمانرسيد
خزعل��ي همچني��ن درب��اره مطالب��ات زنان 
سينماگر حاضر در نشست اين معاونت  توضيح 
مي دهد: »تع��دادي از زنان حاضر در نشس��ت 
مط��رح كردند كه بعض��اً نح��وه ورود به عرصه 
سينما صحيح نيست و افراد با روابط ناسالم، رانت 
و بدون شايستگي الزم وارد اين حيطه مي شوند. 
گله هايي از اين قبيل شد. البته شكايتي از آزار 
جنسي به دس��ت ما نرس��يد، ما خواستيم اگر 
شكايتي هست به طور مصداقي به ما برسانند تا 

به طور قانوني آن را پيگيري كنيم.«
ايج��اد دو كمپي��ن ب��ا نام ه��اي »۸۰۰ زن« و 
»جنبش مي تو ايران« كه اولي با حضور چندين 
زن س��ينماگر داخل ايران  ش��كل گرفته است 
و دوم��ي از س��وي ي��ك بازيگ��ر زن مهاجر و 
خارج نشين اداره مي ش��ود، روايت هاي متعدد 
و البته متناقضي از تعرض و تجاوز در س��ينما و 
محيط هاي فرهنگي را مطرح كرده است. تا امروز 
بارها مقامات قضايي، سازمان سينمايي، خانه 
سينما و البته اكنون معاونت امور زنان و خانواده 
رياست جمهور  براي پيگيري شكايت هاي فردي 
زنان مدعي در اين زمينه اعالم آمادگي كرده اند، 
اما همان طور كه معاون رئيس جمهور نيز به آن 
اشاره كرده است، افرادي مانع از رسيدگي قانوني 
به ماجراي مذكور مي شود. برعكس اما چند تن 
از چهره هايي كه در اي��ن كمپين ها به تجاوز و 
تعرض متهم شده اند با شكايت به مراجع قانوني، 

به دنبال احقاق حقوق و حيثيت خود هستند. 
در اين زمينه و پ��س از مصاحبه خزعلي درباره 
همراه��ي نك��ردن اي��ن كمپين ها ب��ا مراجع 
ذي صالح، كمپين »۸۰۰ زن« كه از سوي ترانه 
عليدوستي هدايت مي ش��ود، با انتشار پستي، 
مدعي ممنوع الخروج ش��دن يك��ي از اعضای 
هيئت پنج نفره كه رياس��ت كمپين را بر عهده 
دارد، شده اس��ت. در اين اطالعيه »۸۰۰ زن« 
بدون اشاره به نام فرد ممنوع الخروج، خواستار 
پاسخگويي نهادهاي مربوطه شده و ادعا مي كند 

كه فعاليت هيچ سويه مغاير با قانون ندارد. 
ادعاهايمضحکكمپين8۰۰زن

شايد اين سؤال پيش بيايد كه اگر اين كمپين 
»۸۰۰ زن« در گفت��ار خود صادق اس��ت، چرا 
پاسخ و همكاري به درخواست نهادها ذي ربط 

قانوني نداشته است؟
اين كمپين در صفحه اينستاگرامي خود، ادعاي 
خن��ده داري را مطرح كرده اس��ت ك��ه مي توان 
بخش��ي از بهانه موجود در هم��كاري نكردن با 
مراجع قضايي را در آن پيدا كرد. در متن منتشر 
شده آمده است: »ما واقفيم كه دادگاه ها هنوز در 
شرايطي نيستند كه خشونت جنسي را كه از آن 
مدرك فيزيكي مورد نظرشان وجود نداشته باشد، 
مورد بررسي دقيق و درست قرار دهند و در پي آن 
حمايت اجتماعي هم به شكل درستي براي اين 
دسته از خشونت ديدگان وجود ندارد، آنچنان كه 
مي شنويم افرادي به خش��ونت ديدگان جنسي 
مي گويند: »اگر خشونتي ديدي چرا رفتي از اون 
ش��كايت كني و در  دادگاه اثبات كني«.پس در 
چنين مواقعي خشونت ديده در يك چرخه معيوب 

و ناكارآمد گرفتار مي شود. «
ادعاي اينكه قانون نمي توان��د از حقوق زناني كه 
م��ورد آزار و اذيت قرار گرفته ان��د، حمايت كند، 
نيازمند ارائه شواهد و مدارك است. اينكه اعضاي 
اين گروه پيش از شكايت بردن به مراجع قانوني 
با يك پيش فرض خنده  دار، از عدم بررسي دقيق 
مدعي خود مي گويند، شباهت زيادي به گفته هاي 
معاون رئيس جمهور از وجود اهداف سياسي در 
پس پرده اين گونه كمپين ها و تالش عده اي براي 
گرفتن ماهي از آب گل آلود دارد. در ضمن حتي 
اگر اين افراد حاضر به شكايت به دادگاه نيستند، 
چرا دعوت معاونت امور زنان و خانواده رياس��ت 
جمهوري را رد كرده ان��د؟! آيا آنجا ه��م دادگاه 
بوده اس��ت؟! در عين حال تهديد زنان سينماگر 
براي همكاري نكردن با مرجع قانوني كه مي خواهد 
ماجراي تعرض را از مجراي درست خود پيگيري 
كند، چرا با اعتراض اين كمپين مواجه نشده است؟! 
سوگيري اين كمپين تا به حال تنها منجر به نام 
بردن از چند سينماگر مرد شده است كه برخي 
از آنها ضمن ش��كايت از ادعاهاي مطرح ش��ده، 
خواهان اعاده حيثيت هستند. تا به اين جاي كار، 
كمپيني كه چند زن س��ينماگر آن را در فضاي 
مجازي پررنگ كرده اند، صرف��اً با ادعاهاي بدون 
اثبات، يك موج و هياهوي بي ثمر را به راه انداخته 
و خود مانع بزرگي بر سر رسيدگي به فساد اخالقي 

در سينما شده است. 

كمپيني كه چند زن سينماگر 
آن را در فض��اي مج��ازي 
پررن��گ كرده اند، صرف��ًا با 
ادعاه��اي بدون اثب��ات، يك 
موج و هياهوي بي ثمر را به 
راه انداخته و خود مانع بزرگي 
بر س��ر رس��يدگي به فساد 
اخالقي در سينما شده است


