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پيامبر اکرم )ص(:
»هر کس با علی عليه السالم 
ورزد، خداون�د،  مخالف�ت 
بهشت را بر او حرام می  گرداند 
و جايگاه�ش را آت�ش ق�رار 
می  ده�د و اين، ب�د فرجامی 

است.«
کمال الدين : ص ٠٦٢ ح ٦

يادی از بزم رزم در دفاع مقدس!
 رشيد وطن دوست: حضور مجموعه نوازندگان و هنرمندان ارکستر سمفونيک تهران 

در جبهه    ها برای همه ما تجربه ارزشمندی بود

امين تارخ بر اثر ايست قلبی دار فانی را وداع گفت

درگذشت نقش آفرين بوعلی سينا و شيخ حسن جوری
اهالی سينما با صدور بيانيه ای تأکيد کردند

سلبريتی     ها صف خود را از ضد انقالب جدا کنند
جمع�ی از اعض�ای خان�واده س�ينما، ب�ا ص�دور بياني�ه ای 
ضم�ن محک�وم ک�ردن اغتشاش�ات اخي�ر، از س�لبريتی      ها 
خواس�تند ص�ف خ�ود را از جريان�ات ضدمل�ی ج�دا کنن�د. 
اهالی س��ینما با محکوم كردن اغتشاش��ات اخی��ر، در بیانیه ای به 
سینماگران و هنرمندانی كه بدون تحلیل و ش��ناخت با همراهی با 
این تحركات مشکوك به فضای مجازی آمده اند و با بیانیه و اظهاراتی 
منفعالنه در راستای اهداف دشمن عمل می كنند هشدار می دهیم 

صف خود را از این جریانات مخرب ضد ملی جدا كنند. 
در بخش��ی از بیانیه فعاالن سینما آمده اس��ت: بی تردید درگذشت 
دختری جوان به هر دلیلی برای ما غم انگیز است و ما نیز با خانواده وی 
همدردی می كنیم اما كسانی كه این حادثه را بهانه ای برای اغتشاش و 
بر هم زدن نظم جامعه قرار داده اند، هرگز از مردم نمی دانیم. متأسفانه 
جریان ضدانقالب كه آس��ایش و اقت��دار ملی ملت ب��زرگ ایران را 
نمی تواند ببیند در پشت حمایت از این اعتراضات، اهداف و طرح های 
شیطانی خود را دنبال می كند و در این راستا جریانی از هنرمندان و 
سینماگران را نیز با فش��ار و تهدید در راستای اهداف خود به میدان 
می آورد تا توازن روانی جامعه را بر هم زند. در بخش پایانی این بیانیه 
آمده است: ما سینماگران و هنرمندان ضمن تسلیت به خانواده مهسا 
امینی اعالم می داریم خدشه به نظام و انقالب خط قرمز ما می باشد. 
از عمل اغتشاش��گران و آش��وب طلبان اعالن بیزاری می نماییم و به 
سینماگران و هنرمندانی كه بدون تحلیل و ش��ناخت با همراهی با 
این تحركات مشکوك به فضای مجازی آمده اند و با بیانیه و اظهاراتی 
منفعالنه در راستای اهداف دشمن عمل می كنند هشدار می دهیم 
صف خود را از این جریانات مخرب ضد ملی جدا كنند. ضمن حمایت 

از نیروی انتظامی كه مأموران آس��ایش و امنیت جامعه هس��تند، از 
دست اندركاران و قانونگذاران می خواهیم نسبت به اصالح امور اجرایی 
و برخورد با مفسدان و غارتگران بیت المال به ترمیم ضعف های قانونی و 

اجرایی كه منجر به چالش      هایی در جامعه می شود اقدام نمایند. 
این بیانیه به امضای این افراد رس��یده اس��ت: رضا رس��تگار، جمال 
ش��ورجه، عظیم محمدی، جواد ش��مقدری، مهدی سرتاج، حسن 
ساجدی، رسول اولیازاده، احمد كوچکیان فرد، علیرضا حاج حسینی، 
اسماعیل محمودی، محسن محسنی نسب، مهدی عظیمی میرآبادی، 
احمد فراهانی، حمید قدیریان، روح اله شمقدری، حسن رضوانی، ناصر 
درخشان، احمد جان میرزایی، روح اله برادری، سیدسعید سیدزاده، 
حسن س��اجدی، رضا برجی، حمید بهمنی، سیدعباس پویا، حسن 
نجاریان، علی درخش��ی، محس��ن علی اكبری، انسیه شاه حسینی، 
سیداحمد میرعالیی، حس��ین طالبیگی، حبیب اله بهمنی، حسن 
كاربخش، حجت اله س��یفی، داوود رس��ولیان، س��عید الهی، پرویز 

فارسیجانی، راضیه تجار، علیرضا اسحاقی، عطاءاله سلمانیان.

   محمد صادقی
و  تئات�ر  بازيگ�ر ش�ناخته ش�ده س�ينما،  ت�ارخ،  امي�ن 
تلويزي�ون، ب�ر اث�ر ايس�ت قلبی چش�م از جه�ان فروبس�ت. 
تارخ، از جمله چهره    هایی است كه هنر را به صورت علمی در پیش از 
انقالب آغاز كرد. وی در دهه 50 با حضور در دانشکده هنرهای زیبای 
دانشگاه تهران، تئاتر را آموخت و در همان سال    ها فعالیت هنری خود 
را با حضور در چند تئاتر آغاز كرد. مهم  تری��ن كار هنری وی پیش از 
انقالب تله تئاتر »ارثیه ایرانی« نوشته اكبر رادی بود. با این وجود پس 
از پیروزی انقالب و تغییرات گس��ترده در دنیای هنر، این هنرمند با 
حضور در فیلم »مرگ یزدگرد«، به كارگردانی بهرام بیضایی، هنر خود 
را در سینما به نمایش گذاشت، ولی اوج گرفتن تارخ به حضور وی در 
مهم  ترین سریال های تلویزیونی دهه 60 بازمی گردد. محمدعلی نجفی، 
كارگردان مجموعه »س��ربداران « برای انتخاب نقش محوری »شیخ 
حسن جوری« رهبر قیام مردم باش��تین علیه مغول های متجاوز، به 
دنبال بازیگر می گشت. به نجفی پیشنهاد می شود كه از بازیگرانی مانند 
سعید نیک پور یا پرویز پورحسینی استفاده كند، اما وی كه بازی های 
تارخ جوان را در تئاتر های دانش��گاهی دیده بود، تصمیم می گیرد كه 
از وی تست بگیرد. كارگردان سریال س��ربداران درباره انتخاب تارخ 
می گوید: » از او برای نقش محمدبیک دعوت كردیم. یادم می آید من و 
تارخ در اتاقی كه مربوط به اكبر عالمی بود روبه روی هم نشسته بودیم. 
در بیرون از اتاق اتفاقی افتاد و به خاطر سر و صدا امین تارخ برگشت 
و پنجره را نگاه كرد. بعد از اینکه كمی باهم صحبت كردیم به او گفتم 
اجازه بدهید من كمی فکر كنم و برای نقش محمدبیک به شما خبر 

می دهم. بعد از اینکه او رفت كیهان رهگذر را صدا كردم و به او گفتم 
تارخ برای نقش شیخ حسن بسیار مناسب است. او تعجب كرد و به من 
گفت این یک جوان خوشتیپ امروزی است و برای نقش شیخ حسن 
مناسب نیست. به او گفتم پس یک كاری انجام بدهیم انتخاب نقش 

شیخ     ها برعهده من و بقیه را تو انتخاب كن.«
سربداران نقطه پرش تارخ ش��د و بالفاصله پس از آن برای حضور در 
سریال »بوعلی سینا« به كارگردانی كیهان رهگذر انتخاب شد. تارخ 
كه در سربداران نقش یک رهبر مذهبی پرش��ور را ایفا كرده بود، در 
بوعلی سینا، در قامت نابغه پزشکی ایران، حضور یافت. این دو نقش 
باعث شد كه چهره تارخ برای مردم به یک چهره آشنا تبدیل شود. وی 
در سینما هم فعالیت خوبی داشت، در فاصله سال های 66 تا 68 تارخ 
با چند فیلمساز صاحب نام سینما همکاری داشت. از »پرنده كوچک 

خوشبختی « به كارگردانی پوران درخشنده گرفته تا »پاییزان « رسول 
صدر عاملی، »س��رب« به كارگردانی مس��عود كیمیایی و »مادر« اثر 
جاوندان علی حاتمی كه در هر كدام از این آثار تارخ بخشی از هنر خود 
را به نمایش گذاش��ت. وی در »دلشدگان « باز هم با حاتمی همکاری 
كرد. در سال 71 تارخ دو تجربه متفاوت داشت، در »مجسمه« نقشی 
كمدی را تجربه كرد و در »سارا« به كارگردانی داریوش مهرجویی یک 

درام خانوادگی را پشت سر گذاشت. 
تارخ در اواس��ط دهه 80 در مجموعه »معصومیت از دس��ت رفته« با 
موضوع زندگی شخصیت تاریخی شوذب بازی كرد و به خوبی از پس 
این نقش برآمد. تارخ در س��ریال های مناسبتی ماه رمضان نیز ایفای 
نقش داش��ت مجموعه های »اغما«، »جراحت«، »گاهی به پشت سر 
نگاه كن« و »رهایم كن« از آثاری بودند كه با بازی این هنرمند در ماه 

رمضان پخش شدند. 
وی همچنین در دو سریال »آقازاده« و »خسوف « ویژه پخش در شبکه 
نمایش خانگی نیز حضور داش��ت. بخش    هایی از ب��ازی این هنرمند 
فقید در س��ریال آقازاده در شب های اخیر در ش��بکه های اجتماعی 
بسیار بازنشر شده اس��ت. تارخ عالوه بر ایفای نقش در تئاتر، سینما و 
تلویزیون، در حوزه آموزش بازیگری نیز فعالیت طوالنی داشت. وی از 
دهه 70 با راه اندازی آموزشگاه بازیگری سعی در كشف استعدادهای 

جوان عرصه هنر كرد. 
این هنرمند فقی��د روز 28 ش��هریورماه ب��ه دلیل عارض��ه قلبی در 
بیمارستان بستری ش��د و در نهایت در روز 2 مهرماه دار فانی را وداع 

گفت و در قطعه هنرمندان به خاك سپرده شد.

دفاع مقدس سرشار از ناگفته    هایی است كه برخی از آنها پس 
از چند دهه تازه فرصت تبیین پیدا كرده اند، مس��ئله حضور 
موسیقی در جبهه    ها كه بخش��ی از آن در قالب مستند »بزم 
رزم « به تصویر در آمده است، از جمله مباحثی است كه در طول 
سال های پس از دفاع مقدس كمتر به آن پرداخته شده است. 

دفاع مقدس، تمامی ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه 
ایران را تحت الش��عاع قرار داد و باعث تحولی همه جانبه شد. 
موس��یقی نیز از این تغییرات بی نصیب نماند. استاد داریوش 
فرهت، كه سمفونی »ش��هید « را خلق كرده است، می گوید: 
»هشت سال دفاع مقدس یک حماسه بزرگ است. زمانی كه 
ما در خانه های مان با آرامش نشسته بودیم و زندگی می كردیم 
انسان هایی بودند كه با جان خود، قهرمانانه و شجاعانه جنگیدند 
و به پیروزی رس��یدند. بنابراین آثاری كه درباره آنان ساخته 
می شود باید قابلیت هنری باالیی داش��ته باشد. آهنگسازان 
ما باید برای چنین پدیده ای آثار ارزنده ای خلق كنند.« حضور 
موسیقی در جبهه های دفاع مقدس چه در نوع كالسیک آن 
یعنی حضور گروه اركسترس��مفونیک در جبهه و چه در نوع 
دیگر آن یعنی استفاده از الحان موسیقایی در قالب نوحه    ها و 
مراثی كه در جبهه    ها اجرا     می شده است، نقش مهمی در فرایند 
روحیه بخشی به رزمندگان داشته است. مداحانی از جمله حاج 
صادق آهنگران، از همان ماه های ابتدایی آغاز جنگ تحمیلی، با 
استفاده از اشعاری كه به فراخور تحوالت جبهه سروده     می شده 
اس��ت، در تقویت روحیه مدافعان وطن نقش داشته اند. از به 
یادماندنی     ترین این الحان، نوحه مشهور »ممد نبودی ببینی « 
اثر كویتی پور است كه پس از بازپس گیری خرمشهر و شهادت 
جمعی از فرماندهان عملیات آزادسازی این شهر، اجرا شد و به 

یکی از نوستالژی های دفاع مقدس تبدیل شد. 
در كنار مداحی    ها و مراثی كه در جبهه    ها دفاع     می شد و اجرای 
آنها برخاسته از دستگاه های موسیقی ایرانی بود، در طول دوران 
هشت ساله جنگ تحمیلی، شاهد حضور گروه های موسیقی 

در جبهه    ها هستیم. 
رشید وطن دوس��ت، خواننده وقت اركسترسمفونیک تهران، 
درباره حضور و اجرای اركستر در جبهه    ها می گوید: »با شروع 
جنگ تحمیلی تصمیم گرفته شد چند برنامه توسط تعدادی 
از نوازندگان و هنرمندان اركسترسمفونیک تهران در جبهه    ها 
اجرا ش��ود و به همین منظور به همراه تع��دادی از همکارانم 
تصمیم گرفتیم به صورت داوطلبانه در این برنامه حضور پیدا 
كنیم. در آن زمان گرچه تجرب��ه چندانی برای اجرای زنده در 

شرایط خاص نداشتم و عمده فعالیت هایم روی صحنه و اجرای 
آثار كالسیک بود اما با افتخار پذیرفتم كه در این شرایط سخت 

برای رزمندگان عزیزمان برنامه    هایی را اجرا كنیم.«
وطن دوس��ت می افزای��د: »در جبهه ه��ای »ح��اج عمران«، 
»فاو«، »شلمچه« و چند منطقه دیگر به رهبری اركستر نادر 
مرتضی پور برنامه داشتیم و قطعاتی حماسی را برای رزمندگان 
اجرا كردیم كه اتفاقاً این شیوه اجرا برای آنها جالب توجه بود.« 
این خواننده موسیقی كالسیک می افزاید: »حضور مجموعه 
نوازندگان و هنرمندان اركسترس��مفونیک تهران در جبهه    ها 
آن هم در پادگانی كه هزار رزمنده به تماشای برنامه نشسته اند 
برای همه ما تجربه ارزش��مندی بود و هیچ گاه آن را فراموش 

نمی كنیم.«
در پشت جبهه    ها نیز خواننده های متعهد كشور، به مناسبت 
رویدادهای جبه��ه از جمله پیروزی ای��ران در عملیات های 
نظامی، آث��اری را خواندن��د ك��ه در دوران خود ب��ه یکی از 
محبوب     ترین آثار موسیقی تبدیل شدند. استاد محمد گلریز، 
از جمله پركار    ترین خواننده های س��ال های ابتدایی پیروزی 
انقالب اس��المی و دوران دفاع مقدس اس��ت. گلریز كه چند 
قطعه موسیقی برای دفاع مقدس خوانده است، می گوید: »بعد 
از انقالب اس��المی، موس��یقی های كم نظیری در حوزه دفاع 
مقدس آفریده شدند. زمانی كه سرود معلم را تولید كردیم و به 
مناسبت شهادت استاد مطهری پخش شد تأیید و تأكید امام بر 

این سرود، نقطه عطفی در موسیقی جنگ ایجاد شد.«
این استاد پیشکسوت موسیقی درباره ماندگاری آثاری كه 
در دوران دفاع مقدس تولید شده اند، تأكید می كند: »آثاری 
كه در آنها خلوص بوده و برای رضای خدا ساخته شده است، 
همواره ماندگار می شود و هر بار كه شنیده شود تازگی خواهد 
داشت. بنابراین باید تکلیف موسیقی مشخص و بر روی آن 

سرمایه گذاری شود.«

 چهره های فرهنگی
اغتشاشات را محكوم كردند

عليرضا قزوه خواستار بازپس گيری خسارت های وارده به اموال عمومی از اموال شخصی سلبريتی      ها شد

جواد محرمی      یادداشت

    بیانیه 

 اغتشاشات، نوجوانان
و ترک فعل نظام تربیتی ما 

اگر از نزدیک سری به مناطقی كه اخیراً درگیر اغتشاشات 
خیابانی بودند زده باشید احتماالً متوجه شده اید كه جدا 
از لیدر    هایی كه به طور س��ازمان یافته دست به اغتشاش 
می زنند بخش قابل توجهی از رفتاره��ای هیجانی حول 
اغتشاشات را افرادی انجام می دهند كه میانگین سنی آنها 

زیر 18 سال است.
 این افراد پس از آنکه به دام پلی��س امنیت می افتند تازه 
متوجه می ش��وند وارد چه بازی خطرناكی ش��ده اند و تا 
پیش از آن تلقی شان این است كه درون یک ماجراجویی 
هیجانی از جنس بازی های رایانه ای قرار دارند. اغلب آنها 
پس از دستگیری مانند كس��ی رفتار كرده اند كه از خواب 

بیدار و به جهان واقعی پرتاب شده اند.
 این خیال پردازی و ماجراجویی البته در ذات قشر نوجوان 
است اما به نظر می رسد در این باره نظام تربیتی و آموزشی 
ما به شدت دچار كم كاری اس��ت. پولی شدن بخش قابل 
توجهی از مدارس سبب شده ذائقه اولیای دانش آموزان در 
اینکه در مدارس روی چه مباحث آموزشی و تربیتی تأكید 

شود، اثرگذار است.
 از س��وی دیگر مراكز فرهنگی و هنری كه مسئول تولید 
محتوا ب��رای نوجوانان هس��تند همواره دچ��ار كم كاری 
مفرط بوده اند. حوزه هنری، كانون پرورش فکری كودك 
و نوجوان، صداوس��یما، سازمان س��ینمایی و مراكز دیگر 
در تولید محتوا و تربیت ذائق��ه مخاطب نوجوان كوتاهی 
داش��ته اند. باید اعتراف كنیم كه خوراك اصلی كودك و 
نوجوان ما را تولیدات خارجی تشکیل می دهند كه نسبتی 

با فرهنگ ایرانی ندارند. 
در زمینه تولید گی��م و بازی های رایانه ای اگرچه ش��اهد 
تولیدات بعضاً خوبی بوده ایم اما همچنان دچار عقب ماندگی 
هستیم و توان رقابت جدی با تولیدات خارجی را نداریم، 
همین باعث ش��ده بخش قابل توجهی از جامعه، مخاطب 
تولیدات هنری و فرهنگی داخل نباشند و خوراك خود را 

در تولیدات خارجی جست وجو كنند. 
حتی در میان خانواده های مذهبی نیز شاهد این وضعیت 
هس��تیم و خوراك فرهنگی خود را از سبد تولیدات غرب 
تهیه می كنند، نوجوانی دوره ای است كه هیجان و شور و 
ماجراجویی در آن سهم عمده ای دارد، امریکایی    ها بیش 
از یک دهه است كه سینمای خود را به سمتی برده اند كه 
مخاطب اصلی را قشر كودك و نوجوان درنظر بگیرند، چرا 
كه فهمیده اند این س��ن بهترین زمان برای ش��کل دادن 
تفکرات اس��ت و زندگی آینده انس��ان مبتنی بر این سن 

رقم می خورد. 
با این حال م��ا در ایران با اینکه زمانی در قالب جش��نواره 
فیلم های كودك و نوجوان رونق خوبی را ش��اهد بودیم و 
ایران به عنوانی كشوری شناخته شده در زمینه تولیدات 
آثار سینمایی كودك و نوجوان ش��ناخته     می شد به مرور 
این جایگاه را به طور كامل از دست داد تا جایی كه سال    ها 
می گذرد و هی��چ اثری مناس��ب برای این رده س��نی در 
سینمای ایران تولید نمی شود و حتی جشنواره فیلم های 
كودك و نوجوان نیز با چالش تولید مواجه است و برگزاری 
آن دیگر آن شور وحال س��ابق را نداشته و سال هاست كه 

جنبه ای تقریباً فرمایشی به خود گرفته است. 
در واقع مدیران فرهنگی عوض اینکه داشته    ها و مزیت های 
فرهنگی و هنری ما را با مدیریت راهبردی و حساب شده در 
طی زمان با رونق و رشد بیشتری مواجه كنند با بی تدبیری 
محض این مزیت نسبی را نیز از دس��ت دادند و سینمای 
ایران را به لحاظ محتوایی تبدیل به یک سینمای مخاطب 
خاص كردند كه حتی بخش عمده ای از بزرگس��االن نیز 

مخاطب آن نیستند. 
در چنین ش��رایطی كه مس��ئوالن فرهنگی س��ال    ها در 
امر تولید محتوای مناس��ب برای كودك و نوجوان غفلت 
كرده اند عجیب نیس��ت كه عده ای از نوجوان��ان ما برای 
ماجراجویی تن به حضور در اغتشاشات بدهند و ناخواسته 

و ناآگاهانه خود را قربانی لیدرهای ضدانقالب نمایند. 
با این حال ای��ن واقعیت را نی��ز نباید از نظر دور داش��ت 
كه نوجوانان حاضر در اغتشاش��ات اخی��ر اغلب در میان 
خانواده    هایی بزرگ ش��ده اند كه مذه��ب در آنها یا كاماًل 
كمرنگ بوده یا اساساً آموزه های دینی به شکلی سطحی 
مطرح بوده و از ریشه و عمق الزم برخوردار نبوده است. با 
این حال به نظر می رسد همچنان خانواده    ها بیشترین نقش 
را در شکل گیری ش��خصیت كودكان برای جامعه پذیری 
دارند و نقش دستگاه    ها و مراكز حاكمیتی در شکل دادن 
روحیات این رده س��نی قابلیت نقد جدی دارد. س��ینما، 
تئاتر، تلویزیون، موسیقی و بازی های رایانه ای عرصه    هایی 
هستند كه نتوانستند ارتباطی مؤثر و پویا با قشر نوجوان 
برقرار كنند و این كوتاهی بازنگری و آسیب شناس��ی در 

عملکردهای گذشته را می طلبد.

    موسیقی   محمدصادق عابدینی

    مصطفی شاه کرمی
س�وزاندن قرآن، هتک حرمت پرچم مقدس 
کش�ورمان و حمله به بانوان محجبه و چادری 
در کنار آت�ش زدن مأم�وران حف�ظ امنيت و 
زخمی کردن م�ردم و تخريب ام�وال عمومی 
توسط اغتشاش�گرانی که به بهانه درگذشت 
مرحوم مهس�ا امينی ص�ورت گرف�ت، باعث 
ش�د چهره ه�ای مختل�ف فرهنگ�ی و هنری 
کش�ورمان به ص�ورت جمع�ی و جداگانه اين 
اقدامات را که با تهييج و تشنج آفرينی برخی 
س�لبريتی     ها صورت می گرف�ت، همصدايی با 
دش�من و همزبانی با مخالفان نظ�م و امنيت و 
اقتدار کشورمان بدانند و آن را محکوم کنند. 
طی روزهای گذشته اسم مهسا امینی ، به كلیدواژه 
و اسم رمز اغتشاش و آشوب آفرینی با میدان داری 
تعدادی از گروهک های ضدانقالب در كشورمان 
تبدیل ش��ده بود. متأس��فانه بر اثر این غائله كه 
تحت تأثیر القای رسانه های معاند و تهییج برخی 
چهره های شناخته شده و معروف كشورمان انجام 
شد، شاهد بروز خسارت به اموال عمومی و داغدار 
ش��دن برخی خانواده های حافظ امنیت شد. در 
مقابل برخی از س��لبریتی     ها كه سابقه حمایت از 
مجرمان امنیتی و اجتماعی و هجمه بر ارزش     ها 
و هنجارهای فرهنگی و تمدنی را در كارنامه خود 
دارند طیف قابل توجهی از چهره های مش��هور و 
هنرمندان مردمی كشورمان ضمن تقبیح و غیر 
قابل قبول دانس��تن اتفاقات اخیر ب��ه بهانه فوت 
مهسا امینی سعی كردند وفاداری و وطن پرستی 
خود را با انتش��ار مطالب و پس��ت های متعدد در 

فضای مجازی و رسانه ای نشان بدهند. 
    کوتاهی نهادهای فرهنگی

»محمد كاسبی « از هنرمندان كشورمان با انتشار 
پیامی توئیتری، همزمان با تجمع چند روز پیش 
مردم در میدان انقالب تهران، می نویسد:» از من 
می پرسند در وقایع اخیر موضعت چیه؟ می گویم 
من در كنار مردمم. می پرسند كدام مردم. جوابم 
واضح اس��ت در كنار مردمی كه امروز در میدان 
انقالب گرد هم آمدند. آغاز می كنم این مقطع را با 

نام و یاد خدای حسین  بن علی علیه السالم.«
انسیه شاه حس��ینی، فیلمنامه نویس و كارگردان 
آثار متن��وع س��ینمایی مانند زیبات��ر از زندگی، 
پنالتی، شب بخیر فرمانده در رابطه با اظهار نظر و 
انتشار پست های برخی چهر های هنری پیرامون 
حوادث اخی��ر می گوید: »اگر تصویر درس��تی از 

مضامین اخالقی، انقالبی و دینی در سینمای ما 
بود، شاهد وقوع چنین حوادث تلخی نبودیم.«

وی ب��ا بیان اینکه بی��ش از 40 س��ال از انقالب 
اسالمی می گذرد و من ارادتم به این انقالب هر 
روز بیشتر می ش��ود، تأكید می كند: »نهادهای 
فرهنگی در نمایش تصوی��ر ارزش های انقالب 
اس��المی كوتاهی كرده اند و این توقع و انتظار، 
به خصوص از بس��یج می رود كه گام بلندی در 

معرفی انقالب به جوانان بردارد.«
اعظم بروجردی ، كارگردان تئاتر، نمایشنامه نویس 
و مدرس دانشگاه نیز در رابطه با اتفاق دردناك و 
تأسف برانگیز هتک حرمت پرچم مقدس كشورمان 
توسط اغتشاشگران می گوید: »اگر ایستادگی ما 
در مقابل صدام و تمام كشور     هایی كه به او كمک 
می كردند نبود، حاال نه نیروهای نظامی ما به این 
اوج می رسید و نه آنها از رسیدن به اهداف شان كه 

تجزیه ایران بود كوتاه می آمدند.«
وی با اش��اره به اینکه اگر االن در مقابل خواسته 
دش��منانی كه به اس��م حجاب اختیاری غائله به 
پا كرده اند كوت��اه بیاییم، آنها فقط به برداش��تن 
روس��ری از س��ر زنان ما اكتفا نمی كنند ، تاكید 
می كند: »همین فرداس��ت كه لباس های شان را 
در انظار مردم در بیاورند و آنها را بسوزانند و اعالم 
كنند كه » نه به لباس اجب��اری! « و آنگاه پیش تر 

می روند و باز هم پیش تر.«
    موضع گيری عليرضا قزوه 

علیرضا قزوه، مدیر دفتر موس��یقی، ش��عر و سرود 
سازمان صدا و س��یما، از چهره های شناخته شده 
عرصه فرهنگ و هنر كش��ورمان است كه با انتشار 
یک توئیت در صفحه ش��خصی خود، ضمن اشاره 
به حمایت برخی سلبریتی      ها از آشوب های خیابانی 
اغتشاشگران، خواستار بازگرفتن خسارت های وارده 
به اموال عمومی از اموال شخصی سلبریتی      ها شد. 

مدیر دفتر موسیقی صداوسیما با اشاره به حمایت 
برخی سلبریتی      ها از اغتشاش��گران خیابانی، در 
صفحه شخصی خود خطاب به مهران مدیری كه 
بعد از نقد شدن چک دستمزد میلیاردی اش برای 
اجرای مسابقه »دور همی « و تسویه كامل صدا و 
سیما با او گفته بود راضی نیست حتی یک فریم از 
این برنامه در شبکه های رسانه ملی پخش شود، 
می نویسد: »بخشی از هزینه آتش زدن بانک      ها و 
اموال عمومی را از اموال سلبریتی      هایی مثل علی 
كریمی و آقای برره و...  باید گرفت تا بفهمند كه 

مملکت حساب داره....«

راضیه تجار، محقق، نویسنده و از اعضای هیئت 
موسس انجمن قلم ایران نیز در خصوص توهین 
به مقدسات و آتش زدن پرچم كشورمان از سوی 
آشوب گران، ضمن ابراز تأس��ف از چنین اتفاقی 
می گوید: »آت��ش زدن پرچم، اهانت ب��ه قرآن و 
مقدسات و هجمه به جان انس��ان های بی گناه از 
كار     هایی است كه به نظرم برنامه ریزی شده است 
و جریان را حتی از دس��ت كسانی كه از دید خود 

اعتراضشان انسانی است، خارج كرده است.«
وی در ادامه به وسعت نگاه، مطالعه، بینش قوی و 
در نهایت بصیرت و بصیرت و بصیرت توصیه كرد. 
عضو هیئت مؤسس انجمن قلم ایران با تاكید بر 
اینکه بیشتر آثارم پیرامون گرایش زنان به حجاب 
است، می افزاید: »به نظرم فرای حجاب بیرونی و 
ظاهری كه واجب است و در قرآن و كالم اهل بیت 
به آن توصیه شده اس��ت؛ حجاب درونی است كه 
باید فرد گرایش به ایمان و باورهای دینی داشته 
باشد و بداند كه اگر توصیه      هایی به خانم      ها می شود 
برای این اس��ت كه هم ش��أنیت به آنها ببخشد و 
هم س��المت روانی بانوان و جامعه را در پناه خود 

حفظ كند.«
ش��اید سرنوش��ت هاكان ش��وكور، فوق ستاره 
س��ابق فوتبال تركیه كه خیلی      ها او را با عنوان 
زنن��ده س��ریع      ترین گل تاریخ ج��ام جهانی و 
دوران بازیگری اش در تیم  ه��ای فوتبال اینتر، 
تورینو و پارما در ایتالیا و گاالتاس��رای در تركیه 
می شناسند، نمونه تلخی از فرجام ورزشکارانی 
باش��د ك��ه دچ��ار توه��م خودب��زرگ بینی و 
نظریه پردازی در عرصه های مختلف سیاس��ی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می ش��وند. این 
فوتبالیست تركیه ای بعد از وقوع كودتای نافرجام 
در این كشور مجبور به فرار از تركیه و پناهنده 
شدن به امریکا شد. وی درباره وضعیت فعلی اش 
به روزنامه »ولت آم زونتاگ « آلمان می گوید: این 
روز     ها از جابه جا كردن مسافر در امریکا و فروش 

كتاب كسب درآمد می كند!
    هزينه همصدايی با دشمن

مهم  ترین موضع گیری رس��می در رابطه با لزوم 
جب��ران بخش��ی از هزینه خس��ارت های مادی 
اغتشاشات اخیر از اموال چهره های مشهوری كه 
با دشمن همصدا شدند توسط رئیس قوه قضائیه 
اتخاذ شده است. غالمحس��ین محسنی اژه ای، 
طی سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، 
با اش��اره اقداماتی كه از جانب برخی چهره های 
مشهور برای تحریک جوانان به اغتشاش آفرینی 
صورت می گیرد تاكید می كند: »كس��انی كه با 
حمایت این نظام مش��هور شدند و به جای اینکه 
در روز س��ختی در كنار مردم باش��ند با دشمن 
همصدا شدند و دشمن از طریق زبان و صفحات 
مجازی آنها اغتشاش ایجاد كرد و جوانان را بدین 
وس��یله تحریک كردند كه به خیابان      ها بیایند و 
مسببین این اعمال، پش��تیبانان آنها و كسانی 
كه با جعل و نشر مطالب كذب، مردم را تحریک 
كردند، همه آنها بدانند كه خس��ارت های مادی 
و معنوی به بار آمده برای مردم و كش��ور را باید 
پس دهن��د و پرداخت كنند و ای��ن بار به كمک 
مردم و نیروهای امنیتی و اطالعاتی عوامل اصلی 
شناس��ایی خواهند شد و به س��زای اعمال شان 

خواهند رسید.«

     گزارش 2


