
در پردیس سینمایی مگامال انجام می شود 
 اکران ویژه »جنگ جهانی سوم« 

برای حضور در اسکار
در مصوب�ات جدی�د ش�ورای صنف�ی نمایش اع�ام ش�د نماینده 
س�ینمایی اس�کار ای�ران »جن�گ جهان�ی س�وم« ب�رای حضور 
در مراس�م اس�کار ب�ه  م�دت ی�ک هفت�ه اک�ران داش�ته باش�د.

در چهاردهمین جلسه شورای صنفی نمایش که روز یک شنبه 10 مهر در خانه 
سینما تشکیل شد، بعد از بررسی درخواست ها و موارد مطرح شده،  مقرر شد 
فیلم سینمایی »جنگ جهانی سوم« به کارگردانی هومن سیدی جهت کسب 
شرایط حضور در اسکار با پخش »شایسته فیلم« از پنج شنبه 14 تا چهارشنبه 
20 مهر در پردیس سینمایی مگامال به صورت ویژه اکران شود. همچنین فیلم 
سینمایی »بام باال« به کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی با پخش »راه عرفان« 
به سرگروهی سینما ماندانا از پنج شنبه 14 مهر اکران سراسری خود را در 
سینماهای کشور آغاز می کند. همچنین مقرر شد با توجه به تعطیالت هفته 

گذشته، اکران فیلم های دیگر سرگروه ها یک هفته ادامه یابد.
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امام علي علیه السام:

خ�دا را با خ�دا بشناس�ید و 
پیامبر را با پیام و اولیای امر را 
با امر به معروف کردن و عدالت 

ورزیدن و نیکی نمودن. 

الکافي: ج ١ ص ٥٨ ح ١

مدیر مرکز مستند سوره خبر داد

شهید فخري زاده سوژه یک مجموعه مستند
    محمد صادقي

مرکز مس�تند س�وره قصد دارد مجموعه اي مس�تند 
درباره قهرمانان بس�ازد ک�ه یکي از این مس�تندها به 
ش�هید محس�ن فخري زاده اختصاص خواه�د یافت. 
امیر مهریزدان، مدیر مرکز مستند  در نشست رسانه اي گفت: 
» دو داکیودرام در دس��ت س��اخت داریم که در آن به دو تن از 
قهرمانان این س��رزمین نظر مي شود. همچنین دو اثر مستند 
درباره شخصیت علمي شهید فخري زاده در دست ساخت داریم. 
این شهید تا امروز آنچنان که باید تمام وجوه شخصیتي اش به 
مردم معرفي نشده اس��ت؛ به ویژه داش��ته هاي علمي او کمتر 
اطالع رساني شده  است. دیگر کارهاي ما به قهرماناني نظر دارد 
که مردم معمولي هستند. براي مثال، کشاورزاني که با تالش و 
همت خود براي کشورشان اثرات مثبت رقم زدند.« وي تأکید 
کرد: »ما تالش داریم بر اساس تکنیک و محتوا کارهاي درجه 
یکي بسازیم. البته یگانه هدف ما در این مرکز تنها دیده شدن 
نیست، بلکه به دنبال تولید آثاري هستیم که جذابیت عام دارد 
و به لحاظ قصه گویي و روایت جذابیت داشته باشد. در حقیقت 
تالشمان بر این است که به سمت کیفي شدن حرکت کنیم .« 
مدیر مرکز مستند سوره، با تقدیر از همراهي شبکه 2 در پخش 
مستند هاي س��اخت این مرکز  گفت: » وضعیتي که امروز در 
جامعه دیده مي شود نش��ان مي دهد ما نتوانستیم داشته هاي 
خودمان را به درس��تي در معرض دید مردم قرار دهیم، البته 
پرواضح است مشکالتي وجود دارد، اما در کنار آن ظرفیت هاي 
مطلوبي نیز به دست آمده که با اتکا به آن مي توان مشکالت را 
برطرف کرد. مجموعه »همسایه هاي خوب« تالش دارد نقاط 
مثبت و اتفاق هاي خوب جامعه را تصوی��ر کند تا بوي خوش 
دوستي به همه بخش ها سرایت کند.« مهریزدان افزود: »ما در 
مرکز مستند سوره بدین معتقدیم که کار خوب راه خود را پیدا 
مي کند و باعث تکثیر حس و حال خوب مي ش��ود. سوژه هاي 
»همسایه هاي خوب« با همت و صدق نیت شان دست به کار 
خیر زدند که این اتفاق باعث تکثیر خوبي مي ش��ود. ما در این 
مجموعه مستند فقط مش��کالت را به تصویر نکشیدیم، بلکه 
کارهاي خوب سوژه ها را به نمایش گذاشتیم.« در ادامه نشست، 
مهدي ش��امحمدي تهیه کننده »همسایه هاي خوب« گفت: 
»ما این پروژه را در چند استان جلوي دوربین بردیم، اما امروز 
سوژه هاي ساکن تهران در کنارمان هستند. باید از امیر مهریزدان 
مدیر مرکز مستند و سازمان س��ینمایي سوره تشکر کنم که 
شرایط تولید این مجموعه مستند را فراهم کردند که بتوانیم 
بر اساس انگیزه و دغدغه  شخصي مان تولیدي داشته باشیم و 

روي افراد به ویژه اطرافیانمان که ش��اید به هر دلیلي حالشان 
خوب نیست، تأثیر بگذاریم.« مهدي بخشي مقدم، کارگردان 
»همسایه هاي خوب« هم در س��خنراني بیان داشت: »از همه 
سوژه هاي این مجموعه مستند که به ما اعتماد کردند و اجازه 
دادند از زندگي شان فیلم بسازیم ، تشکر مي کنم. در این روزها 
صحبت کردن از امید سخت شده است، اما ما نمونه هاي عیني 
آن را در سوژه هایمان مي بینیم. امیدوارم این سوژه ها هر روز در 
جامعه تکثیر شوند و بیشتر از آنها بیاموزیم.« بخشي مقدم  ادامه 
داد: » هدف ما در این مجموعه نادیده گرفتن مشکالت نیست، 
اما خواستیم بگوییم به هر حال مي توان مشکالت را حل کرد به 
ویژه  که در جامعه افرادي حضور دارند که با کمترین امکانات 
در این جهت ق��دم برمي دارند.« همچنین س��وژه هاي حاضر 
در مجموعه مستند »همسایه هاي خوب« که در این نشست 
حضور داشتند، در سخناني نظرات خود را درباره این مجموعه 
بیان داشتند.  طاهره خاوري، مدیر انجمن دوستداران کودك 
پویش نیز گفت: »در انجمن دوستداران کودك پویش فضایي 
براي همه کودکان به دور از اینکه بگوییم چه ملیتي دارند، فراهم 
کردیم و هدف مان این است که حق و حقوق بچه ها را که یکي 
از آنها آموزش و توانمندس��ازي اس��ت، برآورده کنیم.« ناهید 
باقري، جهادگر کوره هاي آجرپزي در س��خناني تصریح کرد: 
»امیدوارم برنامه هایي شبیه به »همسایه هاي خوب« بیشتر 
ساخته شود، چراکه به دنبال آگاه سازي افراد بود. در حقیقت 
بزرگ ترین کاري که انسان ها مي توانند انجام دهند، آگاه سازي 
است، چراکه ما در حاشیه شهرهاي بزرگ در کنار فقر اقتصادي، 
فقر فرهنگي داریم و باید همزمان بدان رسیدگي شود . ناگفته 
نماند که سرمایه گذاري روي بچه ها سرمایه گذاري روي آینده 
است .« مجموعه همسایه هاي خوب، که در 22 قسمت از سوي 
مرکز مستند سوره تولید شده است، قهرماناني را معرفي مي کند 
که از جمله افراد عادي جامعه هستند، اما با تالش هایي که دارند 

توانستند حال خوبي براي مردم رقم بزنند.

   سینما

معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد
امکانات فرهنگی متناسب با جمعیت روستایی کشور نیست

وزیر گردشگری در رویداد سراسری ایران و گردشگری خوراک:
گردشگری خوراک را برندسازی می کنیم

    هادی عسگری
وزی�ر می�راث فرهنگ�ی و گردش�گری، ای�ران را دارای 
قابلیت برندسازی در حوزه گردش�گری خوراک دانست. 
عزت اهلل ضرغامی در دومین رویداد سراس��ری ایران و گردش��گری 
خوراك در سده نو گفت: »در دورانی که ریاست سازمان صداوسیما را 
برعهده داشتم بر این باور بودم که شبکه ها باید تخصصی شود. البته 
این موضوع مخالفانی نیز داشت، اما از آنجایی که شبکه های تخصصی 
دارای اهمیت است روی این موضوع پافشاری و حتی مبارزه کردم و 
بعد از پافشاری روی این مسئله شبکه های تخصصی راه اندازی شد. 
شاید یکی از شبکه هایی که جای آن اکنون خالی است شبکه خوراك 
باشد، از این رو از رئیس سازمان صداوسیما می خواهم که این شبکه 
طراحی و تش��کیل ش��ود. ما نیز در این باره و در تولید محتوا کمک 

خواهیم کرد و مطمئناً مخاطبان خوبی خواهد داشت.«
 ضرغامی افزود: »در حوزه گردشگری نیز اعتقاد دارم که گردشگری 
تخصصی اس��ت، موضوعی که باید با قدرت و جدیت دنبال ش��ود. 
خوشبختانه میزهای تخصصی به خوبی تشکیل شده و من از دیدن 
آنها لذت می برم. این میزهای تخصصی می تواند افراد متخصص را جمع 
کند و کتاب و تولیدات علمی به جا بگذارد.« وی با تأکید بر برندسازی 
گردشگری در حوزه گردش��گری خوراك گفت: »نگاه گردشگری و 
برندس��ازی نکته مهمی است که در گردش��گری خوراك باید به آن 
توجه ش��ود. این موضوع بسیار مهم اس��ت و نکات ظریفی هم دارد، 
حتی بسته بندی نیز مهم است. اگر در این باره کار علمی و هنرمندانه 
انجام شود خوراك و غذای هر منطقه می تواند به برند گردشگری آن 
منطقه و استان تبدیل ش��ود. اکنون به صورت سنتی غذا و خوراك 

بعضی  از استان ها برند آنها هستند، اما باید بیشتر کار کنیم، چراکه 
ظرفیت های زیادی برای گس��ترش این حوزه داری��م.« وزیر میراث 
 فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی، خوراك را جزو میراث ناملموس 
فرهنگی دانست و افزود: »در گردشگری ارزان قیمت یکی از موضوعاتی 
که مورد توجه ماست توجه به خوراك است. ما اعتقاد داریم گردشگری 
حق همه است. بخشی از هزینه های سفر به خوراك سفر برمی گردد، 
از این رو در حال برنامه ریزی هس��تیم تا خوراك ارزان قیمت با حفظ 
کیفیت برای عموم گردشگران فراهم شود تا شاهد رونق گردشگری 
ارزان قیمت باشیم.« ضرغامی گفت: »برای اینکه در گردشگری خوراك 
رونق بیشتری کسب کنیم، حتماً باید به بسته بندی آن  توجه داشته 
باشیم. بسته بندی نامناسب نباید برای خوراك در نظر گرفته شود، 
این ضعف را در صنایع دستی نیز داریم. از این رو برای توسعه و رونق 

گردشگری خوراك باید به بسته بندی آن توجه ویژه داشته باشیم.«
 دومین رویداد سراسری ایران و گردشگری خوراك در سده نو، صبح 

دیروز در سالن همایش های صداوسیما برگزار شد.

    محمدصادق عابدینی
یک چهارم جمعیت ایران روستانش�ین اس�ت، ول�ی امکانات 
فرهنگی متناسب با این جمعیت نیست. جش�نواره روستاها و 
عش�ایر دوس�تدار کتاب به دنبال ایجاد عدالت فرهنگی است. 
یاسر احمدوند، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با بیان 
این مطلب در نشست رسانه ای هشتمین دوره جشنواره روستاها و عشایر 
دوستدار کتاب گفت: »هدف اصلی ما در این جش��نواره توجه به عدالت 
فرهنگی و تشویق و ترغیب روستاییان و عشایر به مطالعه و ایجاد امکانات و 
زیرساخت های الزم در روستاها برای امر مهم کتابخوانی است.« احمدوند 
با اشاره به اینکه یک چهارم جمعیت کشور روستانشین است، از متناسب 
نبودن امکانات فرهنگی با میزان باالی جمعیت روستایی انتقاد کرد و گفت: 
»معموالً امکانات فرهنگی متناسب با این جمعیت در روستاها وجود ندارد، 
بنابراین باید از ظرفیت های مختلف شهرس��تان ها و استان ها و مشارکت 
دستگاه های مختلف برای ایجاد زمینه بهتر برای کتابخوانی در روستاها 
بهره ببریم.« معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد گفت: »شکل گیری جشنواره 

روستاها و عشایر دوستدار کتاب هم برای دستیابی به این هدف مهم است 
و خوشحالیم که در 9 سال گذش��ته این جشنواره استمرار داشته و تعداد 
قابل توجهی از روستاها از استان های مختلف کشور در این رقابت جذاب 
فرهنگی حاضر بودند و به  واسطه این جشنواره نشاط فرهنگی در محیط 
روس��تاها پدید آمده اس��ت.« وی گفت: »تالش ما این است که کمک ها 
و حمایت هایی را برای ایجاد امکانات مورد نیاز روس��تاها فراهم کنیم و از 
دستگاه های مختلف هم درخواست داریم در این کار مشارکت حداکثری 
داشته باشند تا امکانات بیشتری برای فعالیت کتابخوانی در روستاها فراهم 
کنیم.« احمدوند گفت: »در این دوره بنا بر این است که مسئوالن وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و همکاران سازمان ها و نهادهای مشارکت کننده 
در همه 10 روستا حاضر شوند. این حضور کمک کننده و زمینه  آشنایی 
مسئوالن با شرایط روستا از نزدیک است. امیدواریم این حضور برای مردم 
نشانه توجه بیشتر دولت به مردم و حضور دولت در میان مردم باشد.« در این 
نشست اسماعیل جانعلی پور، مدیرکل دفتر مجامع، تشکل ها و فعالیت  های 
فرهنگی معاونت امور فرهنگی و دبیر جشنواره روستاها و عشایر دوستدار 
کتاب نیز گفت: »هشتمین دوره جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب 
از آبان  1400  آغاز به کار کرد و به دلیل استقبال چندین مرتبه این جشنواره 
تمدید شد. طی این دوره 284 روستا برای شرکت در این جشنواره اعالم 
آمادگی کردند که در نهایت 52 روس��تا به مرحله داوری ملی رسیدند.« 
روستاهای برگزیده این دوره از جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب 
عبارتند از روستای »اشترمل«، »ویان« و »شاهنجرین« از توابع همدان، 
»ولیعصر« از توابع فارس، »درویش خی��ل مرزون آباد« و »عرب محله« از 
توابع مازندران، »گورك سادات« از توابع بوشهر، »دهبکری« از توابع کرمان، 

»ناچیت« از توابع آذربایجان غربی و »دوکوهک« از توابع خوزستان.

هنرمندان نسبت به اهداف تجزیه طلبانه صحنه گردانان اغتشاش هشدار دادند
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جواد محرمي      یادداشت

    گردشگری

     سینما

زنهايما،زنهايآنها
بخش قابل توجهي از س��ینماي ایران همه امکانات فکري و 
مادي خود را به وی��ژه در دو دهه اخیر پ��اي کار پروژه هایي 
آورده که در اتاق  فکرهاي غربي براي ایجاد به اصطالح تغییر 
در ایران ساخته و پرداخته شده اند. محوري ترین پروژه ضد 
ایراني از س��الیان دور تا حاال حول موضوع زن��ان کلید زده 
شده است، اما آن همه فیلم و سریالي که بي پرده یا در لفافه 
با پول هاي کثیف و تمیز ساخته ش��دند و آن همه ژست ها، 
حرف ها، رفتارها و مصاحبه هایي که قصد داش��ت زن ایراني 
را پاي کار یک جنبش اعتراضي گس��ترده و پرحجم بیاورد، 
نتیجه اش ش��د ترقه بازي عده اي اراذل و اوباش اجاره اي در 
تهران و چند ش��هر براي آتش زدن چند سطل آشغال و در 
نهایت بوق زدن چند خودرو در زمان پیک ترافیک شهري اما 
از آنجا که خدا جاي حق نشسته این اتفاقا زنان غربي بودند 
که نسبت به یک ظلم تاریخي ناگهان در قالب جنبش موسوم 
به »مي تو« به خیابان ها ریختن��د و علیه تبعیض، نابرابري و 
سوء استفاده هاي گسترده جنسي دس��ت به اعتراض زدند. 
اعتراضات ابتدا از بزرگ ترین مرک��ز فرهنگي و هنري غرب 
یعني هالی��وود نضج گرفت، زنان بازیگ��ر هالیوودي ابتدا به 
نابرابري نهادینه ش��ده دس��تمزدها اعتراض کردند، آن هم 
زماني  که تازه متوجه شده بودند نزدیک به یک قرن دستمزد 
آنها از مردان فاصله اي بعید داشته اس��ت و البته جالب است 
که آن اعتراضات هنوز به جایي نرس��یده و مردان در قانوني 
نانوشته در هالیوود از زنان دستمزدهاي باالتري مي گیرند، 
اما ناعدالتي اصلي این نبود، اعتراض به دس��تمزدها در برابر 
اصل ماجرایي که به ش��کلي نهادینه براي زنان در هالیوود 
رقم مي خ��ورد، موضوعي حاش��یه اي بود. موض��وع اصلي 
که چند س��ال بعد به شکلي گس��ترده خود را نش��ان داد، 
سوء استفاده هاي جنس��ي از زنان بود، سوء استفاده هایي که 
دامنه اي از یک قش��ر خاص را دربرنمي گرفت و همه اقشار 
زنان ش��اغل در مراکز غرب��ي از باالترین رده هاي ش��غلي تا 
رده هاي پایین تر را شامل مي شد. سؤال واضحي که هر بیننده 
منصفي پس از این اعتراضات در ذهنش نقش مي بست، این 
بود که اگر تا به حال زنان سرش��ناس و با نف��وذ و چهره در 
غرب جرئت بیان واقعیت هایي را که بر آنها رفته نداش��تند 
و یک اتفاق مانند رس��وایي مدیر آکادمي اسکار باعث بیان 
دومینووار سوء استفاده ها شد، پس وضعیت اقشار و مشاغل 
پایین دست جوامع غربي تا چه اندازه مي تواند بحراني باشد. 
حقیقت ماجرا این است که هیچ س��ازمان و دیده بان حقوق 
بش��ري تا به حال نه تنها روي عمق ش��رایط زن��ان در غرب 
نورافکن نینداخته اس��ت، بلکه حتي یک موشکافي سطحي 
نیز درباره شرایط زندگي میلیون ها زن در کشورهاي غربي 
انجام نشده اس��ت. خبر اس��تخدام زنان پناهنده اوکرایني 
در فاحشه خانه هاي کش��ورهاي غربي و پذیرایي به سبک و 
سیاق دوره برده داري خود گویاي گوشه اي از حقیقت است، 
اما اینکه غربي ها با این سابقه و کارنامه براي زنان ایران پروژه 
تعریف مي کنند و بخش خودفروخته از س��ینماگران ایراني 
نیز دقیقاً در زمین آنها بازي می کنند و دست به تولید آثاري 
مي زنند که زنان ایراني را در آنها تحت ستم و نابرابري و سلطه 
مردان نش��ان بدهند، خود طنز تلخي از تاریخ این سرزمین 
اس��ت. آنها که خود تا س��ر در گنداب به ابتذال کشاندن زن 
در جوامع شان گیر کرده اند و س��بک زندگي شیطاني شان 
میلیون ها ک��ودك بي پدر و مادر روي دستش��ان گذاش��ته 
مي خواهند ب��راي زن ایراني که تاریخي پ��رآوازه از دالوري 
و پاکدامني و منش انس��اني را با خود حمل مي کند، نسخه 
تغییر بپیچند و یک مشت به اصطالح سینماگر و سلبریتي 
تن داده به بازي آنها نیز براي به بار نشس��تن این نس��خه از 
هر خیانتي فروگذار نمي کنند، این قلم بارها به این مس��ئله 
اشاره کرده است که هیچ کش��وري در طول تاریخ هنرش به 
اندازه ایران زن فیلمساز مطرح نداشته است، حتي هالیوود، 
هیچ کشوري به اندازه ایران در پشت دوربین از تخصص ها و 
رشته ها و شاخه هاي مختلف زنان سود نبرده است، هالیوود 
هنوز و همچنان از س��وي خود زنانش متهم به این است که 
بیش��تر از این قش��ر در مقابل دوربین بهره برده است تا در 
مشاغل تخصصي پشت دوربین، در واقع آنچه سینماي پیش 
از انقالب ایران از آن رنج مي برد که همانا سوء استفاده از زنان 
مقابل دوربین و رواج فحش��ا بود، هنوز طب��ق اعتراف زنان 
هالیوودي در س��ینماي غرب به شدت جاري و ساري است. 
تحرکات مشکوکي که در چند ماه گذشته با عنوان جنبش 
»مي تو«ي ایراني از سوي چند سینماگر زن با طرح اتهام زني 
به مردان در س��ینما رقم خورد، در راستاي همان پروژه ها و 
نسخه هاي غربي براي زنان ایراني قابل بررسي است. همه این 
تحرکات مذبوحانه تا به حال به غائله مرگ مش��کوك مهسا 
امیني ختم شده که همه توان تمدن زن ستیز غرب و پادوهاي 
داخلي شان را به میدان کش��ید، اما زن ایراني ثابت کرده که 
بي اعتنا به این خیمه ش��ب بازي هاي تک��راري پرچم عزت، 
شرف، غیرت و پاکدامني را با قوت در دست داشته و زینب وار 

خود را وقف علمداري این پرچم مي کند. 

   مصطفي شاه کرمي
چرخش رفت�اري و ش�عاري صحنه گردانان 
اغتش�اش ب�ه س�مت حمای�ت از تجزی�ه 
کش�ورمان و همچنی�ن ب�ه می�دان آمدن و 
حمایت گروه هاي تجزیه طلب از آش�وبگران 
تکلی�ف برخ�ي از چهره هاي سرش�ناس را 
معلوم کرد، به نحوي که با انتشار پست هایي 
نس�بت به این اهداف ش�وم هش�دار دادند. 
 طي چند وقت اخی��ر، آن دس��ته از چهره  هاي 
سرشناس و به اصطالح سلبریتي هایي که سعي 
مي کردند براي این همه آتش افروزي و کش��تار 
مردم و مأموران و کش��یدن حجاب از س��ر زنان 
محجبه را با ان شاءاهلل گربه اس��ت، رفع و رجوع 
کنند و در مقابل آگاه ش��دن مقاومت مي کردند 
حاال و با برمال شدن نیت واقعي هدایت کنندگان 
اغتشاشگران و آشوبگران براي تجزیه کشورمان، 
آرام آرام در حال بیدار شدن و انتشار فرسته هایي در 
مذمت تجزیه طلبي و پاره پاره کردن ایران جانمان 
هستند. البته الزم اس��ت از اقدامات روشنگرانه 
و ب��دون لکنت رئیس ق��وه قضائی��ه در رابطه با 
لزوم پرداخت بخشي از هزینه خرابي ها از اموال 
س��لبریتي هایي که آتش بیار معرکه شده بودند، 
تش��کر کرد چه اینکه بعد از این واکنش بود که 
برخي از این افراد سعي کردند با حذف پست هاي 
قبلي دشمن شاد کن و انتشار مطالب جدیدي به 
منظور حمایت از تمامیت ارض��ي و یکپارچگي 

ایران به اصالح راه اشتباه خود اقدام کنند. 
   از طلب مرگ تا تصاویر طبیعت

به عنوان مث��ال تا همین چن��د روز پیش یکي از 
پس��ت هاي حامد بهداد در واکنش به حرف هاي 
یکي از مسئوالن کشور که اقدامات ضد امنیتي و بر 
خالف اصول روشن میهن پرستانه برخي چهره  هاي 
هنري سرشناس و سلبریتي ها را مذمت کرده بود، 
نوش��ت: »از صمیم قلبم خدا را قسم مي دهم هر 
چه زودتر شاهد مرگ شما باشیم«! اما همین فرد 
یکي دو روز بعد از ان��ذار رئیس قوه قضائیه و البته 
افتادن نقاب از ص��ورت گرگ هاي تجزیه طلب و 
مردمخوار که مدعي خونخواه��ي عثمان گونه و 
دروغین مهسا امیني بودند، متوجه عمق فاجعه 
شدند و آنهایي که هنوز خرده هوشي و سر سوزن 
ِعرقي به وطن دارند، س��عي کردند بلندگوي این 
ارکستراسیون دژخیم پسند نباشند. حامد بهداد 
که دچار تحول در مواضع شده با انتشار پستي در 
صفحه شخصي اش که خبر از بازگشت هوشیاري 
او مي دهد، نوش��ت: »هنرمند، مردم است و از آن 

مردم. در می��ان مطالبات بر حق ای��ن مردم، اگر 
زمزمه بدخواهان علی��ه این وط��ن عزیزمان به 
گوش رسید، نباید آن را پاي ما مردم نوشت. حفظ 
تمامیت ارضي این آب و خاك فصل مشترك همه 
ما است. همین مهم مرز ما را با هر آنکه ایران ما را 

تجزیه بخواهد جدا مي کند.«
اتخاذ موضع منطقي بهداد نمونه هاي دیگري در بین 
جماعت سلبریتي داشت، به نحوي که برخي از آنها 
سعي کردند با انتشار پست هایي از اتفاقات روزمره 
و معمولي ش��ان، قدم زدن ع��ادي در خیابان هاي 
آرام و سرشار از زندگي و امنیت را به »شترسواري 
دوال دوال« ترجیح بدهند. فالن فوتبالیستي که خبر 
دروغ بازداشتش منتشر ش��ده بود، مصدوم شدن 
حین تمرین و احتمال رسیدن به بازي مهم تیمش 
را استوري کرد و آن بازیگر زني که حمله به مخالفان 
نظرات غیر منطقي اش برایش تفریح شده بود هم 
با انتشار عکس هایي از طبیعت و کوه و دریا تالش 
کرد مرزبندي اش را با تجزیه طلبان و مخالفان نظم 

و امنیت رسانه اي کند. 
   افتادن نقاب اغتشاشگران

در رابطه با اثر گذاري انذار مسئوالن و رفتار منطقي 
و صبورانه نیروهاي برقرار کنن��ده نظم و امنیت با 
اغتشاشگران در فرو نش��اندن غبار فتنه و آشوب 
و آشکار ش��دن نیت ش��وم تجزیه طلبان در پاره 
پاره کردن کش��ورمان پیش چش��م سلبریتي ها 
و چهره  ه��اي سرش��ناس، گزاره ه��اي متعددي 
مي توان مطرح کرد که تحلیل رفتاري سلبریتي ها 
و صحبت هاي کساني مثل احمد شاکري نویسنده 

و منتقد ادبي کشورمان از جمله آنهاست. 
ش��اکري در م��ورد واکنش ه��اي داعش گون��ه 
اغتشاش��گران طي این چند روز با اشاره به اینکه 
مشخص شد که خواس��ته آنها نه مسئله حجاب 
یا راهکارهاي اعمال قانون درباره هنجارشکنان 
که سوق دادن جامعه به سمت اغتشاش، جنگ 
داخلي و در نهایت، پاره پاره شدن ایران اسالمي 

است، مي گوید: در وقایعي که با فوت خانم مهسا 
امیني رقم خورد با فتن��ه اي ترکیبي و چند الیه 
مواجه هستیم. ویژگي فتنه این است که در آغاز، 
تشخیص موضع حق و باطل براي گروندگان به 
آن دشوار است. حامیان و هدایت کنندگان فتنه 
خود را پنهان کرده و نیات واقعي ش��ان را آشکار 
نمي کنند، اما از آنجا که دشمنان انقالب اسالمي 
و ایران عزیز درباره ملت ای��ران و هویت تاریخي 
آن دچار فراموشي بوده و در تحلیل شرایط ایران 
اسالمي دچار خطاي استراتژیک هستند، خیلي 

زود، نقاب از چهره انداختند. 
نویس��نده کتاب »انجمن مخفي« در ادامه اظهار 
مي دارد: ایران اسالمي در کرانه هاي تاریخي خود 
شاهد همزیس��تي اقوام، ادیان و مذاهب مختلف 
بوده اس��ت. انقالب اس��المي و آرمان هاي الهي و 
انسان سازش انتخابي برآمده از همین تنوع تاریخي 
اس��ت. انتخابي که آرمان مش��ترك، ارزش هاي 

مشترك و الگوهاي مشترکي را محترم مي دارد. 
شاکري با اشاره به بهانه هاي وحدت آفرین در ایران 
اسالمي بیان کرد: چنانچه از اعماق تاریخ صداي 
»هل من ناصر ینصرني« حس��ین علیه السالم به 
پیام وحدت بخش اقوام و ادیان این سرزمین بدل 
شده و به دل ها رسوخ کرده است؛ و در دوران معاصر 
نیز قهرمان هاي ملي چون حاج قاسم سلیماني به 
محور وفاق و اتفاق بدل شده اند. امروز بیش از هر 
زمان دیگري نیازمند دشمن شناسي و جامه عمل  
پوشاندن به توصیه وحیاني و نبوي مبني بر تمسک 
به حبل الهي هستیم. در چنین شرایطي همسویي 
با جبهه دشمن در هر سطحي و توسط هر زبان و 

قلمي خطایي نابخشودني است. 
   خودزني داعش

گزاره دیگري که در تغییر رفتار و واکنش بسیاري 
از هنرمندان و سلبریتي هایي که به قول خودشان 
براي لگد زدن به جمهوري اس��المي و تند کردن 
فضاي درگیری ه��اي خیاباني از س��وي عده اي 
تحت فشار بودند، اثر گذاري قابل توجهي در کنار 
دیگر شاخصه هاي این مس��ئله داشت، اتفاقاتي 
نظیر حمله به زنان محجبه و برهنه شدن برخي 
مدعیان دروغین مرگ مهسا امیني است. وقتي 
مدعیان دروغین شعار زن، زندگي، آزادي کمترین 
اعتقادي به شعارهایش��ان ندارن��د و در حالي  که 
مدعي طرفداري از حجاب اختیاري هستند، براي 
برداشتن حجاب از سر زنان محجبه در حال عبور 
از خیابان به س��مت آنها حمله مي کنند، متوجه 
مي شود با چه گروه داعشي مواجه هستند. یا وقتي 
مي بینند کس��ي که به بهانه آزادي در یک کشور 
اروپایي برهنه مي ش��ود، اما در عی��ن حال چون 
مي داند حضور بدون لب��اس در خیابان برخالف 
قوانین آن کش��ور اس��ت و به همین علت سعي 
مي کند بخش هایي از بدنش را از ترس قوانین آن 
کشور، بپوشاند، این پیام برایش مخابره مي شود 
که قانون هم��ه جا به جز قانون کش��ورم محترم 
است! یا مثاًل وقتي مي بیند که همین افراد چطور 
به سمت مهناز افشار و محسن نامجو در خارج از 
کشور حمله مي کنند، خوب مي داند که همراهي 
با این گرگ هاي گوسفند نما چه عاقبتي دارد. البته 
نباید این حقیقت را ناگفته گذاشت که سعه صدر و 
رفتار روادارانه و صبورانه مأموران قانون در مواجهه 
با سرکشي این افراد بیشتر از هر عامل دیگري مؤثر 

و تعیین کننده بوده و هست. 

ويژگي فتنه اين اس��ت كه در 
آغاز، تش��خيص موضع حق 
و باطل براي گروندگان به آن 
دشوار است. هدايت كنندگان 
فتنه خود را پنهان كرده و نيات 
واقعي شان را آشكار نمي كنند

    رویداد


