
سینما ویترین نمی خواهد عزیزان!
مشکل سینما قدرت نیست، مشکل سینما پول و بودجه نیست، 
نبود امکانات نیست، مشکل س��ینما سخت افزار نیست عزیزان. 
سینما مشکل نرم افزار دارد، همین شورای عالی سینما با حضور 
معاون رئیس جمهور و مردان بلندپایه نمی تواند کاری برای سینما 
بکند، شاید بگویید بستر و زیربنای نرم افزار به دست مردان قدرت 
ایجاد می شود، بله، اما این نیازی به شورای سینما ندارد. معاون وزیر 
و رئیس سازمان سینمایی دو رتبه با رئیس جمهور فاصله دارند و از 
اختیارات و امکان زیادی برخوردارند بدون اینکه نیازی به شورای 
عالی باشد. سینمای ایران با کارهای ش��کلی اصالح نمی شود، 
سینمای ویران ایران به کارهای عمیق، حساب شده و دانش بنیان 
نیاز دارد. این مش��کالت نیازمند ورود به جزئیات است، برنامه و 
فکر می خواهد، اگر نیاز به امضای قدرت هم داشت، معاون وزیر 
در جایگاهی است که راحت می تواند آن را محقق کند. سینمای 
ایران نیاز به تربیت نیرو دارد، نیازمند ارتقای آموزش است، نیاز به 
آسیب شناسی دقیق و عمیق دارد، نیاز به کار گرفتن و به فعلیت 
درآوردن همه ظرفیت های فکری و نیروهای انسانی دارد. ما هنوز 
نظام تهیه کنندگی پخته و ساختارمندی نداریم، ما هنوز نمی دانیم 
نقش تهیه کننده در سینما چقدر مهم است. ما در سینمای ایران 
تعداد زیادی تهیه کننده داریم که صرفاً سازوکارهای مالی سینما 
را می شناسند. ما امروز به همین دلیل سینمایی داریم که دخلش 
با خرجش نمی خواند. فیلم ها و سریال های ما در برابر آثار ترکیه ای 
و حتی برخی سریال های امریکایی پرهزینه و کم بیننده هستند. 
ما هنوز برای تولید فیلم و سریال هایی که بیرون از مرزهای ایران 
مخاطب داشته باشند، دستورالعمل یا برنامه  مشخصی نداریم. ما 
هنوز برای ارتباط برقرار کردن با مخاطب داخلی هم به مشکالتمان 
و آسیب هایمان نیندیشیده ایم و آن را آسیب شناسی نکرده ایم. ما 
سینمای ویژه و خاص دهه شصت مان را که ناشی از فضای معنوی 
انقالب بود به مدیریت سینمای جش��نواره ای باختیم. ما هنوز 
به س��ازوکارهای حضور بین المللی و پخش فیلم و اکران دست 
نیافته ایم. البته نشانه های خروج و ترقی به سمت وضع مطلوب 
را شاهدیم، اما اگر خواهان سرعت رسیدن به آن هستیم باید در 
مدیریت امور، زمان و امکانات تجدیدنظر و به جای تن دادن به امور 

شکلی و ویترینی، پایه های سینما را محکم کنیم.
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امام علی عليه السالم:

اصالح دشمنان با سخن نيك 
و رفتار زيبا، آس�ان تر اس�ت 
از روياروي�ی و پيكار با آنان با 

]تحمل[ رنج نبرد.

غررالحكم، ح ١٩٢٦

با حضور نمايندگان كشورهاي اسالمي انجام مي شود

برگزاري اجالسيه »مجاهدان در غربت«
    محمدصادق عابديني

در آستانه ايام شهادت امام رضا )ع( اجالسيه بين المللي 
مجاهدان در غربت، با حضور شخصيت هايي از 3٦ كشور 

جهان برگزار مي شود. 
حس��ین اکبري، معاون دبیر کل جبهه بیداري اسالمي در 
نشست رس��انه اي اجالس »مجاهدان در غربت« گفت: هر 
سال در ایام ش��هادت امام رضا )ع(، اجالس��یه بین المللي 
مجاهدان در غربت با مش��ارکت خیرین برگزار مي شود و 
هر ساله نیز بر وسعت برگزاري این رویداد افزوده مي شود.«
اکبري با بی��ان اینکه امام رض��ا )ع( به عن��وان غریب الغربا، 
یك مجاهد در غرب��ت بودند، افزود: » اف��رادي که به عنوان 
الگو از امام رضا علیه الس��الم در مهجوریت به مبارزه با ظلم 
مي پردازن��د، مصداق مجاهدین در غربت هس��تند.« وي با 

تشریح برنامه هاي اجالسیه امس��ال »مجاهدان در غربت« 
بیان داشت: » ما از همه اقشار براي حضور در همایش دعوت 
کرده ایم و در سالن یك هزار نفري دامغان میهمان هاي این 
اجالسیه حضور به هم  مي رسانند. همچنین در نمایشگاه »از 
غربت تا عظمت« که از 3۰ شهریور برگزار مي شود، در شبکه 
اس��تاني به صورت زنده با هنرمندان ارتباط برقرار مي شود 
و هنرمنداني ک��ه در حوزه مقاومت و امام رضا علیه الس��الم 
فعالیت دارن��د، نظرات و فعالیت هاي خ��ود را ارائه خواهند 
داد.« معاون دبیر کل جبهه بیداري اسالمي در پاسخ به سؤال 
»جوان« درباره اینکه کدام یك از کش��ورهاي جهان اسالم 
مصداق مجاهدان در غربت هستند، از کشورهایي مانند یمن 
و فلسطین نام برد و گفت: » هر کدام از کشورهایي که در آن 

بحث مبارزه وجود دارد، مصداق این تعریف هستند.«

ابراز نارضايتي رسانه انگليسي از ساخت فيلم زندگي سرداران شهيد

به جاي فيلم درباره شهدا فيلم كمدي بسازيد!
    هادي عسگري

اينديپندنت فارس�ي رس�انه انگليسي كه با 
سرمايه سعودي ها اداره مي شود، در مقاله اي 
ضمن توهين به سرداران شهيد دفاع مقدس و 
مقاومت، از اينكه سازمان اوج مي خواهد فيلم 
زندگي اين شهدا را بسازد، ابراز نارضايتي كرد!

ایندیپندنت فارس��ي، رس��انه بدنام انگلیسي که 
سیاست هاي ضد ایراني مشهوري دارد، در مطلبي 
که نویسنده آن ش��خصي به نام مصطفي عزیزي  
معرفي شده، با حمله به س��ازمان هنري رسانه اي 
اوج، از اینکه سپاه در حال تولید فیلم هاي سینمایي 
است، گالیه کرده است. این مقاله  با تالش براي دو 
قطبي سازي میان بنیاد سینمایي فارابي و اوج، از 
اینکه سازمان اوج از سوي سپاه براي فعالیت هاي 
هنري تأس��یس ش��ده انتقاد مي کند و در ادامه با 
معرفي چهار پروژه س��ینمایي در حال س��اخت، 
ضمن توهین به سرداران شهید، همت، همداني، 
زین الدین و هاش��مي و بروجردي، خشم خود را از 
ساخت فیلم هاي س��ینمایي بر اساس زندگي این 

شهیدان نشان داده است. 
از نظ��ر ایندیپندن��ت فارس��ي، اوج و فارابي نباید 
زندگي فرماندهان ش��هید دوران دف��اع مقدس و 
محور مقاومت را تولید کنند، زیرا این گونه پروژه ها 
تبلیغاتي است و باعث باالرفتن دستمزد در سینما 

مي شود و در نهایت هم بازگشت سرمایه ندارد!
نویس��نده مقاله مزبور، با عقده گش��ایي نسبت به 
زندگي ش��هیدان دوران دفاع مقدس و انگ زدن 
به آنها، تالش داشته است مشروعیت ساخت فیلم 
را درباره زندگي این شهدا از بین ببرد. به خصوص 
درباره فیلم زندگي شهید همداني که قرار است از 

سوي بنیاد فارابي ساخته شود. 
رسانه انگلیس��ي که هنوز رخت عزاي مرگ ملکه 
پیر را از تن به در نکرده اس��ت، از اینکه مردم ایران 
دوس��ت دارند فیلم هاي کمدي نگاه کنند، نوشته 
است و این گونه القا مي کند که ساخت فیلم هایي 
درباره س��رداران ش��هید، نه تنها مخاطب ندارد، 
بلکه ضرر و زیان سنگیني در پي دارد. این ادعا در 
حالي مطرح مي شود که در سال جاري اکران فیلم 

سینمایي »موقعیت مهدي« که نگاهي به زندگي 
شهید مهدي باکري است، با استقبال فوق العاده اي 
در سینماها و اکران آنالین مواجه شد. ایندیپندنت 
فارس��ي، نگران این اس��ت که اکران فیلم هایي با 
محوریت دفاع مقدس در هر س��انس زیر 1۰ نفر 
مخاطب دارد! گویا این رس��انه لندن نشین، آنقدر 
در سوگ الیزابت دوم، به ش��یون و زاري پرداخته 
که اینك به جفنگ گویي رسیده اس��ت و نمي داند 
که چرخه اکران در سینما چطور است و چه زماني 

فیلم ها از پرده اکران کنار مي روند. 
ناراحتي و نگراني ایندیپندنت فارس��ي، از ساخت 
فیلم درباره ش��هداي دوران دفاع مقدس، در اصل 
ناراحتي از انتق��ال مفاهیم ارزش��ي و تاریخ دفاع 
مقدس از طریق س��ینما به نس��ل جوان است. در 
انگلیس که هنوز بعد از 8۰ سال فیلم هایي با موضوع 
جنگ جهاني دوم ساخته مي شود، نسخه پیچیده 
مي شود که دیگر در ایران الزم نیست براي دوران 
دفاع مقدس فیلم ساخته ش��ود. رسانه وابسته به 
س��عودي ها به خوبي واقف است که سینما یکي از 
مهم ترین ابزارهاي فرهنگ سازي است و اگر از آن 
به درستي استفاده شود مي تواند حرکت فرهنگي 
و اجتماعي را در پي داشته باشد. از این رو است که 
دوس��ت ندارند در این س��ینما به غیر از فیلم هاي 
سطحي کمدي چیزي براي مخاطب ایراني ساخته 
شود که وي را با ریشه هاي فرهنگي خود و قهرمانان 
ملي آشنا کند. نمایش دادن زندگي سرداران شهید، 
ضمن معرف��ي الگوهاي رفتاري به نس��ل جوان و 
نوجوان، باعث ثبت بخش��ي از تاریخ دفاع مقدس 
در قالب آثار نمایش��ي است. خشم و عصبانت ضد 
انقالب نیز از تأثیري اس��ت که ساخت این فیلم ها 
مي تواند داشته باشد. این خشم نشان مي دهد که 
ریل گذاري تولید فیلم هاي ارزش��ي و استراتژیك 
در خصوص دفاع مقدس، یك ریل گذاري درست 
است. س��رمایه گذاري براي س��اخت آثار فاخر بر 
مبناي زندگي شهداي شاخص دوران دفاع مقدس 
یك اقدام درست فرهنگي است که دشمن آن را به 
خوبي دریافته است و تالش دارد با لجن پراکني از 

آن جلوگیري کند. 

سردار مقواساز،  معاون فرهنگی و هنری سازمان بسيج مستضعفين در گفت وگو با »جوان«:

»قهرمان شهیدم« صحنه ای برای توانمندی های هنری بسیج است

     خبر

     رویداد

»جان  و تن« روي آنتن شبكه 3
برنامه تركيبي »جان وت�ن« با محوريت گزي�ده روايت هاي 
مردمي از دفاع مقدس، پخش خود را از شبكه 3 سيما آغاز كرد. 
برنامه ترکیبي هشت قس��متي »جان وتن« به کارگرداني علي 
فراهاني صدر، تهیه کنندگي مهدي مس��توفي و محصول مرکز 
مستند سوره و مرکز هنري رسانه اي نهضت براي پخش در هفته 
دفاع مقدس آماده شده است. »جان وتن« که با اجراي محمدجعفر 
خسروي از 3۰ ش��هریورماه هر روز حوالي ساعت 17روي آنتن 
شبکه3 س��یما مي رود، در گفت وگو با افراد معمولي که در همه 
مشاغل و سنین در دوران دفاع مقدس حضور داشتند، به قصه هاي 

ناگفته و برآمده از دل مردم درباره جنگ مي پردازد.

جواد محرمی     یادداشت

    عليرضا محمدی
معاون فرهنگی سازمان بسيج مستضعفين می گويد 
هدف از برگ�زاری رويداده�ای ملی چ�ون »قهرمان 
شهيدم« اين است كه قدرت و توان نوجوان ها و جوان های 
مسجدی را در سطح جامعه محك بزنيم و معرفی كنيم.

هفته دفاع مقدس امسال در حالی برگزار می شود که پایگاه های 
مقاومت بسیج با محوریت جوانان و نوجوانان بسیجی رویداد 

ملی »قهرمان شهیدم« را در سراسر کشور اجرا می کنند.
س��ردار علی مقواس��از، معاون فرهنگی س��ازمان بسیج 
مس��تضعفین در گفت وگو با »جوان« گف��ت: رویداد ملی 
قهرمان شهیدم، س��ومین رویداد ملی بس��یج است که با 
محوریت موضوعی دفاع مقدس در قالب 24 برنامه از سوی 
مساجد و پایگاه های بسیج در سراسر کشور برگزار می شود.

وی افزود: در دفاع مقدس همه مردم از هر صنف و سنی نقشی 
ایفا کردند. یکی رزمنده بود و دیگری در پش��تیبانی جنگ 
خدمت می کرد. در این رویداد سراسری هم باید همین اتفاق 
بیفتد؛ اوالً نقش مردم خیلی مهم است، خود مردم باید در این 
رویداد در تمام مساجد کشور نقش خود را پیدا کنند. از یك 
نوجوان تا کاسب یا خانواده شهید یا روحانی و فرهیخته هر 

کسی می تواند نقشی در بزرگداشت دفاع مقدس ایفا کند.
مقواس��از عنوان کرد: خوبی رویداد پیش رو این است که 
داخل سازمان بسیج نوشته نشده است، بلکه نزدیك به 
هزار ایده از پایگاه های سراس��ر کشور جمع آوری شده و 
از بین این تعداد  24 الی 25 ط��رح که زاییده تفکر خود 

بسیجی هاست انتخاب شده است. 
معاون فرهنگی س��ازمان بسیج در تش��ریح برنامه های 
رویداد ملی قهرمان شهیدم گفت: »آوای مقاومت« یکی 
از برنامه های این رویداد است که طی آن گروه های سرود 
پایگاه های مقاومت، یعنی همان نوجوانان بسیجی می روند 
و در پارك ها و تفرجگاه ها سرودهایی را اجرا می کنند. در 
برنامه »دانشگاه ایثار« هم جوانان و نوجوانان بسیجی با 

خانواده شهدا و جانبازان محله دیدار می کنند. 
زیست شهیدانه، اکرام حسنه و آبروی محله، سه برنامه 

دیگر رویداد ملی قهرمان شهیدم است که سردار مقواساز 
با اشاره به آنها بیان داشت: در زیست شهیدانه، کارگاه هایی 
با موضوع سبك زندگی و سیره شهدا برگزار می شود. در 
اکرام حسنه، اهدای هدیه به ایتام و تحت پوشش قرار دادن 
ایتام توسط خیرین به نیابت از شهدا را داریم و در آبروی 
محله هم بزرگداشت مقام شهدا با برگزاری روضه در خانه 

شهدا با حضور مردم محله برگزار می شود.

حلق��ه وصل )انتق��ال مفاهی��م دفاع مق��دس از طریق 
پیشکسوتان محله به جوانان و نوجوانان(، بهشت گردانی 
)عطرافشانی قبور شهدا توس��ط نوجوانان محله( و قاب 
ماندگار)عکس های یادگاری جوانان و نوجوانان با تصاویر 
شهدا( از دیگر برنامه های رویداد ملی قهرمان شهیدم است 

که معاون فرهنگی بسیج به آنها پرداخت.
سردار مقواساز  با بیان اینکه در برنامه »تماشاخانه«،  نوجوانان 
و جوان��ان، تئاترهای میدانی را در مح��الت اجرا می کنند 
و همچنین در »س��ینمای محله« فیلم های سینمایی از 
س��وی حوزه ها یا پایگاه های بس��یج در اماکن عمومی به 
نمایش گذاشته می ش��ود، در توضیح گفت: ما در سازمان 
بسیج پشتیبانی الزم برای انجام برنامه های متعدد را انجام 
داده ایم. اگر می گوییم تئاتر میدانی برگزار شود،  نمایشنامه به 
پایگاه ها ارسال شده یا فیلم های سینمایی مدنظر به مساجد 
رفته است. همچنین بچه های بسیجی می توانند در سایت 
مرکز آفرینش های هنری بسیج از بسته های موجود اعم از 

نمایشنامه، سرود،  نماهنگ و فیلم استفاده کنند. 

»رونمایی از بهشت«؛ برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس و 
عکس های شهدا و زندگی شان، »همگام با شهدا و هدیه به 
شهدا«؛ اعطای بسته های کمك معیشتی به نیابت از شهدا 
به مردم و مس��تمندان، »طبیب ایثار«؛ خدمات پزشك 
رایگان در برخی از مساجد و پایگاه ها، »پاتوق گفت وگو«؛ 
ایج��اد محیطی برای گفت وگ��و و تبادل نظ��ر جوانان و 
نوجوانان و گفتن از حقایق جنگ و پاسخگویی در خصوص 
ش��بهات جنگ از دیگر برنامه های رویداد ملی قهرمان 

شهیدم است که سردار مقواساز به آنها اشاره کرد.
وی همچنین گفت: خود برنامه »قهرمان شهیدم« از دیگر 
برنامه های این رویداد ملی است که در آن هر نوجوانی یك 
ش��هید را انتخاب کرده، با او زندگی می کند و به مطالعه 
و تحقیق روی زندگینامه ش��هید مورد نظ��ر می پردازد. 
در برنامه »س��تارگان هدایت« نیز چهار کتاب به صورت 
پی دی اف در اختیار جوان��ان و نوجوانان قرار داده ش��ده 
و مس��ابقه کتابخوانی در س��طح محالت با محوریت این 
کتاب ه��ا برگزار می ش��ود. نهایتاً برنامه های »در مس��یر 
هدایت«، »نهضت وصیتنامه خوانی شهدا«، »جهادگران 
تبیین« و »جلوه ش��کوه« از دیگر برنامه های رویداد ملی 

قهرمان شهیدم است. 
مقواساز یادآوری کرد:  در رویداد ملی امریکایی بدون نقاب 
که چندی پیش از سوی سازمان بسیج برگزار شد،  5 الی 
6 هزار پایگاه ش��رکت کردند که از این میان 145 پایگاه 
برگزیده شدند و با هدایایی از آنها تقدیر شد. در رویداد ملی 
قهرمان شهیدم نیز برآنیم تا از 313 پایگاه که در این رویداد 
شرکت فعال دارند، تجلیل به عمل آوریم. در هفته بسیج 
و سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی هم دو رویداد ملی 

دیگر را در پیش داریم که ان شاءاهلل برگزار می شوند. 
وی در پایان بیان داشت: هدف از برگزاری رویدادهای ملی این 
است که قدرت و توان نوجوان ها و جوان های مسجدی را در 
سطح جامعه نشان بدهیم. لذا از بسیجی های عزیز می خواهیم 
مثالً اگر دیداری با خانواده شهدا داشتند با هشتك »قهرمان 

شهیدم« در فضای مجازی به اشتراك بگذارند.

خوبی رویداد پیش رو این اس��ت 
که داخل س��ازمان بسیج نوشته 
نش��ده اس��ت، بلک��ه نزدی��ک به 
هزار ایده از پایگاه های سراسر 
کشور جمع آوری شده و  زاییده 
تفک��ر خ��ود بسیجی هاس��ت 

    رویداد

جشنواره عمار فراخوان داد
دبيرخانه جشنواره مردمی فيلم عمار فراخوان »سيزدهمين« 
دوره اين روي�داد س�ينمايی را در پنج بخ�ش اعالم كرد.

دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار فراخوان »سیزدهمین« دوره 
این رویداد س��ینمایی را در پن��ج بخش »رقابت اصلی جش��نواره«، 
»جوایز مردمی«، »فیلم م��ا«، »اکران مردم��ی« و »قصه ما« اعالم 
کرد. در بخش »رقابت اصلی جش��نواره«، آثار دریافتی با قالب های 
داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، تولیدات تلویزیونی، فیلم ما 
و فیلمنامه و در موضوعات »رؤیای ایران��ی«، »نقد درون گفتمانی« 
»حافظ��ه مل��ی«، »جن��گ اقتص��ادی«، »جن��گ ن��رم«، »ملت 
قهرمان«، »نهض��ت جهانی مس��تضعفین« و »فتن��ه 88« با هم به 
رقابت می پردازند. براس��اس این فراخوان، هنرمندان تا 2۰ آبان ماه 
 فرصت دارند نسبت به ثبت نام اثر خود در پایگاه جشنواره به نشانی 
AmmarFilm.ir  و تحویل اثرشان به دبیرخانه جشنواره اقدام کنند.

     خبر


