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امام باقر عليه السالم:

من از مردي كه در نيايش تنبل 
باش�د، بدم مي آيد. كسي كه 
در كار دنيا تنبل است در كار 

آخرتش تنبل تر است. 

اصول كافي ج5 ص58 ح4

 ناوچه پيكان در سينما مي توانست 
هيجان انگيزتر از دانكرك باشد

7 سال از ساخت آخرين فيلم با موضوع نقش نيروي دريايي در دفاع مقدس مي گذرد
    محمدصادق عابديني

در طول 43 س�ال گذش�ته تعداد فيلم هايي كه درباره 
نقش نيروي دريايي در دفاع مقدس س�اخته ش�ده به 

اندازه انگشتان يك دست هم نمي رسد. 
سال 2017 میالدي، امريكا، انگلیس و فرانسه فیلم سینمايي 
دانكرك را به طور مش��ترك س��اختند. فیلم به كارگرداني 
كريس��توفر نوالن و با بودجه سنگیني درس��ت شد. نوالن 
به لطف جادوي سینما از شكست بزرگ متفقین در جنگ 
جهاني دوم يك حماسه ساخت، با اين حال فیلمسازان ايراني 
حتي نمي توانند از يك حماسه بزرگ ملي در دفاع مقدس، 
يك فیلم متوسط سینمايي بسازند كه واقعه روز هفتم آذر را 

براي نسل جديد ماندگار كند. 
هفتم آذرماه سالروز عملیات »مرواريد« و روز نیروي دريايي 
بود. اين روز يادآور حماس��ه ناوچه پیكان است كه طي آن 
بخش عمده نیروي دريايي عراق از بین رفت. حماسه ناوچه 
پیكان كه در نهاي��ت با هدف قرار گرفتن و غرق ش��دن اين 
شناور ايراني و شهادت بخشي از خدمه آن به پايان رسید تا به 
امروز راهي به پرده نقره اي سینما نداشته است. مورد عجیب 
ساخته نش��دن فیلمي درباره ناوچه پیكان اين است كه در 
طول بیش از س��ه دهه پايان جنگ تحمیلي حتي به اندازه 
انگشتان يك دست هم فیلم درباره حضور نیروي دريايي در 

دفاع مقدس ساخته نشده است. 
شايد جالب باش��د، اولین فیلمي كه در هالیوود با موضوع 
نقش آفريني نیروي دريايي امري��كا در جنگ جهاني دوم 
ساخته شد، تنها هشت ماه بعد از ورود رسمي اياالت متحده 
به جنگ اكران شد! دولتمردان امريكايي  در همان ماه هاي 
ابتدايي دركنار پرداختن به موضوع جنگ، نقش سینما را 
در ثبت وقايع و برانگیختن احساسات ملي جدي گرفتند. 
آنها هنوز هم درباره نقش نیروي دريايي اين كشور در جنگ 
جهاني دوم فیلم مي س��ازند و از هزينه كردن براي نمايش 
ق��درت ارتش اين كش��ور در جنگ جهاني نمي هراس��ند. 
البته آنها براي موجه جلوه دادن خود دروغ هم قاطي ماجرا 
مي كنند. نمونه متأخر فیلم هايي كه در هالیوود براي نیروي 
دريايي امريكا ساخته شده است، فیلم سینمايي »عملیات 
گرگ دريايي« محصول س��ال 2022 اس��ت. در اين فیلم 
كه به روزهاي پاياني جنگ جهاني دوم اشاره دارد، نیروي 
دريايي آلمان نازي در تدارك يك حمله گسترده به امريكا 
نشان داده مي شود و اين نیروي دريايي اياالت متحده است 

كه بايد از س��رزمین مادري در مقابل هجوم آلمان ها دفاع 
كند. در اين فیلم به دروغ نش��ان داده مي شود كه فرمانده 
كش��تي امريكايي يك سیاهپوس��ت آفريقايي تبار است و 
بسیاري از افسران كشتي نیز سیاهپوست هستند، اين در 
حالي است كه در قوانین نژادپرستانه اي كه در ارتش امريكا 
حاكم بوده هیچ گاه يك سیاهپوست به درجات باالي نظامي 
نمي رسیده است، چه برسد به اينكه فرماندهي يك عملیات 
را برعهده بگیرد. با اين حال فیلم اش��اره ب��ه يك عملیات 
واقعي دارد و آن مقاومت يك زي��ر دريايي امريكايي به نام 
uss cod است. با اين وصف بايد دوباره نگاهي به سینماي 
دفاع مقدس در ايران و س��اخت فیلم درباره نیروي درياي 
انداخت. اگرچه نمي توان دايره فعالیت نیروي درياي ايران 
در طول جنگ تحمیلي را با نبردهاي دريايي جنگ جهاني 
دوم مقايسه كرد، اما مي توان انتظار داشت به همان اندازه اي 
كه رزمندگان ايراني در طول دوران دفاع مقدس در حفاظت 
از مرزهاي آبي كشور و دفع خطر دشمن، دالوري داشته اند، 

اين دالورمردي ها در سینما بازنمايي داشته باشد. 
از پايان جن��گ جهاني دوم 77 س��ال مي گ��ذرد. هالیوود 
همچنان در حال ساخت فیلم درباره جنگ جهاني و حضور 
ارتش امريكا به خصوص نیروي دريايي اين كش��ور در اين 
جنگ اس��ت. با اين حال در ايران از س��اخت آخرين فیلم 
درباره نقش نی��روي دريايي در دفاع مق��دس حدود هفت 
 »p22« سال مي گذرد. از س��ال 1394 كه فیلم سینمايي
با موضوع ناوچه جوشن ساخته شد، تا امروز حضور نیروي 
دريايي در هیچ كدام از فیلم هايي كه با محوريت دفاع مقدس 
ساخته شده ديده نمي شود. سینما به كلي ماجراي عملیات 
مرواريد را به فراموش��ي سپرده اس��ت و چند ديوارنگاره از 
شهداي اين عملیات بر حاش��یه بزرگراه هاي شهري، تنها 

فعالیت هنري براي نمايش يك حماسه بزرگ است.

»روايت حبيب« سفير وحدت و همدلي است
 روايت حبيب برای بزرگداشت سومين سالگرد شهادت حاج قاسم سليمانی هدف گذاری خود را در 10 استان از سوی بدنه ای از هنرمندان 

در حوزه نمايش، پرده خوانی، عكس، تصويرسازی، نقدكتاب، سرود و موسيقی و با محوريت شب خاطره متمركز كرده است

در افتتاحيه جشنواره فيلم »رشد« مطرح شد
فيلم های آموزشی ضعيف هستند

كالكت آغاز جش�نواره فيلم رش�د به صورت همزمان به دس�ت 
يوس�ف نوری )وزير آموزش و پ�رورش( و دانش آموزان مدرس�ه 
شهدای شوش شيراز )محل تحصيل ش�هيد آرشام سرايداران( 
از ش�هدای حادثه تروريستی حرم حضرت ش�اهچراغ زده شد.

آيین افتتاحیه پنجاه و دومین دوره جشنواره بین المللی فیلم های علمی، 
آموزشی و تربیتی رشد ظهر ديروز )هفتم آذر ماه( در مدرسه دارالفنون 

تهران برگزار شد.
حجت االس��الم علی لطیفی، معاون وزي��ر و رئیس س��ازمان پژوهش و 
برنامه ريزی درسی جشنواره فیلم رشد را فرصتی برای جمع شدن معلمان 
و هنرمندان خواند و گفت: بايد اعتراف كنیم كه در حوزه فیلم آموزشی 
ضعف های زيادی داريم و فیلم آموزشی در كشور ما جايگاه مناسبی ندارد.

در بخشی ديگر از اين مراس��م صادق يزدانی، دبیر پنجاه و دومین دوره 
جش��نواره فیلم رش��د با تبريك میالد حضرت زين��ب)س( و پیروزی 
ش��ادی آفرين تیم ملی فوتبال ايران، دانش آموزان فیلمس��از، معلمان 
فیلمساز و بخش بین الملل را به عنوان سه بخش اصلی جشنواره معرفی 

كرد و گفت: همچون سال های گذش��ته فیلم های داستانی، مستند و 
پويانمايی به جشنواره رسیده است، ولی امسال برای نخستین بار با توجه 
به گسترش فیلم های چند قسمتی كه در فضای مجازی منتشر می شود، 
بخش »وب س��ری« و برای حمايت هرچه بیش��تر از تولید آثار، بخش 

»فیلمنامه« اضافه شده است.
يزدانی به ارس��ال 2 هزار و 473 اثر خارجی و 987 اثر داخلی به دبیرخانه 
جشنواره اشاره كرد و ادامه داد: 53 فیلمنامه هم در بازه زمانی شروع فراخوان 

تا 19 آبان ماه به دبیرخانه رسید و در اختیار هیئت انتخاب قرار گرفت.
وی اضافه كرد: 104 اثر در بخش بین الملل به مسابقه جشنواره راه پیدا 
كردند، همچنین شش فیلمنامه و 30 اثر از دانش آموزان و معلمان برای 

داوری به مرحله رقابتی راه يافته اند.
يزدانی با بیان اينكه از فردا اكران فیلم ها در مجتمع فرهنگی س��ینما 
فلسطین در دو نوبت صبح و بعدازظهر انجام خواهد شد، خاطرنشان كرد: 
در اكران های نوبت صبح كه مخصوص دانش آموزان ابتدايی است عالوه 

بر اكران فیلم، فضايی برای بازی و سرگرمی نیز فراهم شده است.
وی به برگزاری كارگاه ها و نشست ها در كنار اكران فیلم ها اشاره كرد و 
گفت: فیلمنامه نويسی با تأكید بر فیلم های آموزشی، آموزش تكنیك 
در سینما، آموزش نقد فیلم و آموزش ضبط مصاحبه در تاريخ شفاهی 

موضوعات كارگاه هايی است كه در جشنواره امسال برگزار خواهد شد.
وی تأكید كرد: امسال »مدرسه« به عنوان محور جشنواره رشد انتخاب و 
در انتخاب آثار تالش شده فیلم هايی كه رنگ و محتوای فیلم ها با فضای 

مدرسه مرتبط باشد،انتخاب شود.
پنجاه و دومین جشنواره بین المللی فیلم های علمی، آموزشی و تربیتی 

رشد تا 13 آذرماه در مجتمع فرهنگی سینما فلسطین برپا خواهد بود.

 امسال در سومين سالگرد سردار ش�هيد قاسم سليمانی دومين 
كاروان فرهنگی هنری روايت حبيب را در 10 استان برپا خواهيم كرد.

علی فروزانفر، معاون هنری حوزه هنری با بیان اين مطلب در نشست 
رس��انه ای دومین كاروان فرهنگی هنری روايت حبیب كه در سالن 
سوره حوزه هنري برگزار شد درباره سیاس��ت های حوزه هنری در 
برگزاری اين رويداد هنری گفت: بزرگداشت ياد و نام شهید حاج قاسم 
سلیماني يك فرض انقالبی و يك فرض شرعی برای هر ايرانی است و 
حوزه هنری وظیفه خود می داند كه به صورت جدی و ثابت برنامه ای 

تحت عنوان سردار سلیمانی برگزار كند.
وی ادامه داد: امسال در سومین سالگرد سردار شهید قاسم سلیمانی 
دومین كاروان فرهنگ��ی هنری روايت حبیب را در 10 اس��تان برپا 
خواهیم كرد و اين در حالي اس��ت كه حوزه هنری بزرگداشت حاج 
قاسم را منحصر به دی ماه و ايام سالگرد وی نمی داند و سعی دارد ذكر 
حاج قاسم، س��اری و جاری كردن مرام و شیوه زيست و شهادت اين 

شخصیت را در طول سال احیا كند.
معاون هنري حوزه هنري افزود: با توجه به اينكه توجه ما در ايام سالگرد 
شهادت حاج قاسم سلیمانی متمركزتر می شود و ياد وی در اين روزها 
مضاعف است، برنامه ريزی ها به گونه ای انجام شده كه از يك ماه قبل از 
سالگرد اين شهید بزرگوار، رويدادهای فرهنگی - هنری آغاز شود و در 

ايستگاه آخر، يعنی كرمان به مقصد برسد.
   هدف گذاری در 10 استان

فروزانفر در ادامه درباره كاروان رواي��ت حبیب گفت: روايت حبیب 
هدف گذاری  خود را در 10 استان كشور گذاشته و توسط بدنه ای از 

هنرمندان در حوزه نمايش، پرده خوانی، عكس، تصويرسازی)هنرهای 
تجسمی به صورت عام( نقد كتاب، سرود، موسیقی و با محوريت شب 

خاطره برگزار خواهد شد.
وي تأكید كرد: همانطور كه س��ال گذش��ته كاروان روايت حبیب با 
مشاركت مكتب حاج قاسم سلیمانی برگزار شد، امسال هم با همراهی 

اين مكتب به ارائه برنامه خواهد پرداخت.
وی خصوصیت متفاوت اين كاروان هنري نسبت به ديگر رويدادها را 
حضور هنرمندان و اجرای برنامه های هنری در میان بدنه مردم معرفی 
كرد و گفت: اين برنامه ها در امامزاده ها و میدان هايی كه محل تجمع و 

تردد عموم افراد محسوب می شوند، برگزار خواهد شد.
   حركت كاروان از 11 آذرماه 

س��یدمهدی ابطحی، دبیر كاروان هنری روايت حبی��ب نیز در اين 

نشس��ت خبری گفت: دومین دوره اين رويداد ملی با هدف تبیین 
شاخص های مكتب شهید در قالب هنر و توزيع هدفمند محصوالت 
حوزه هنری برای اقشار مختلف مردم كار خود را از 11 آذرماه در حرم 
امام رضا)ع( آغاز می كند و اختتامیه آن 13 دی ماه در كنار مزار حاج 

قاسم در كرمان برگزار خواهد شد.
دبیر كاروان روايت حبیب با اشاره به اينكه مقاصد كاروان در خراسان 
رضوی، خراس��ان ش��مالی، مازندران، آذربايجان ش��رقی، كرمانشاه، 
خوزس��تان، كیش، فارس، يزد و كرمان خواهد بود اظهار كرد: هدف 
از انتخاب اين استان ها پراكندگی استان ها در جغرافیای ايران، تنوع 
اقلیم، زيس��ت بوم، زبان و ارتباطي كه هر يك از استان ها با مكتب اين 

شهید داشتند، بوده است.
وی در سخنانش به اين نكته اشاره كرد كه كاروان روايت حبیب در هر 
استان سه روز به اجرای برنامه خواهد پرداخت و »سفیر روايت« به عنوان 
مجموعه اي سیار در مناطق محروم استان ها مستقر می شود و گروه هاي 

هنري در هر استان در اين  مجموعه سیار مستقر می شوند. 
   برگزاری 2 محفل ادبی

ابطحی ادامه داد: ما در اين رويداد فرهنگی- هنری دو محفل ادبی و 
هنری برگزار می كنیم كه يكی از آنها نقد كتاب با عنوان پاورقی است 
و ديگري در حوزه هنرهای تجسمی است كه فراخور هر استان برنامه 
آن متنوع اس��ت و با حضور اساتید هنرهای تجس��می و هنرمندان 
استانی برگزار می شود. همچنین مجموعه نمايشگاه سیار كه شامل 
100 اثر می شود، آثاری برای تمام گروه های سنی به بازديدكنندگان 

ارائه خواهد كرد.

 كاريكاتوربازي تركيه 
براي كمك به اغتشاشگران

 سيد مهدي شجاعي طباطبايي: در مورد اقدام ضد ايراني در برپايي بخشي با عنوان مهسا اميني 
در نمايشگاه كاريكاتور مالنصرالدين تركيه به مسئوالن اين رويداد نامه اي اعتراضي نوشتم

هادی عسگری     دیده بان

    سینما

     سینما

 حجت االسالم حسيني
 استاد حوزه همدان درگذشت 

حجت االس�الم س�يد آقا حس�يني )معروف به س�يدآقا( 
از اس�اتيد ح�وزه و دانش�گاه دارفان�ي را وداع گف�ت. 
به گ��زارش »جوان« ب��ه نق��ل از خبرگ��زاري ح��وزه در همدان، 
حجت االسالم سید آقا حسیني )معروف به سیدآقا( از اساتید حوزه 
علمیه و دانشگاه دارفاني را وداع گفت و به ديار باقي شتافت.  مرحوم 
حجت االسالم حس��یني در كنار تدريس و فعالیت هاي پژوهشي 
مدتي نیز به عنوان مدير كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان همدان به 
فعالیت پرداخت.  مراسم تشییع و خاكسپاري اين استاد پیشكسوت 

حوزه صبح امروز هشتم آذر در باغ بهشت همدان برگزار مي شود.
----------------------------------------------------

 معرفی 10 اثر مستندنگاری 
بخش مسابقه جشنواره مستند

هيئت داوران بخش مستندنگاری جشنواره تلويزيونی مستند، 
10 اثر راه يافته به بخش مسابقه اين رويداد را انتخاب كردند. 
بر اس��اس اعالم هیئت داوران جش��نواره تلويزيونی مس��تند، آثار 
»خداحافظی ايران با ارس؟«، »فخرفروشی با باغ وحش های شخصی«، 
»ساحل، غريق بی نجات«، »گله بی اصالت«، »اولین شهدا نخل هايمان 
بودند«، »يك نشست خطرناك«، »معمای پسماندسوزی های سازمان 
يافته«، »اهالی ساختمان عدالت2«، »پروژه تله كابین كرمانشاه در تله 
مشكالت« و »لب كارون، چه خشك، چه تاول چه تشنه« برای رقابت 

در بخش مستندنگاری انتخاب شدند.
----------------------------------------------------

 خسارت 100 ميليون دالری 
يك انيميشن به ديزنی

انيميش�ن »دني�ای عجي�ب« محص�ول جدي�د ديزن�ی 
با شكس�ت در نخس�تين هفت�ه نماي�ش در گيش�ه، اين 
كمپانی را با ض�رر 100 ميليون دالری رو به رو كرده اس�ت.

به گزارش ايسنا به نقل از ورايتی، انیمیش��ن »دنیای عجیب« با 
فروش11/9 میلیون دالر از 4 هزار و 174 سینمای امريكای شمالی 
در آخر هفته و18/6 میلیون دالر در تعطی��الت پنج روزه به طرز 
چشمگیری كمتر از انتظارات در گیش��ه ظاهر شد. اين در حالی 
است كه پیش بینی  می شد اين انیمیشن در نخستین هفته نمايش 
حداقل 30 تا 40 میلیون دالر بفروشد. فروش انیمیشن »دنیای 
عجیب« اكنون به عنوان يكی از بدتري��ن آمارهای فروش آغازين 
محصوالت ديزنی در دوران مدرن ثبت شده كه اندكی بیشتر از فیلم 
»داستان وست سايد« )10/5میلیون دالر( و به طور قابل توجهی از 
انیمیشن های خانوادگی ديگر چون »انكانتو« )27/2میلیون دالر در 
تعطیالت آخر هفته و 40 میلیون دالر در طول تعطیالت طوالنی روز 

شكرگزاری( و »اليتیر« )51 میلیون دالر( كمتر است.
----------------------------------------------------

انتشار پوستري جديد به مناسبت سالروز 
شهادت شهيدان فخري زاده و شهرياري

پوس�تر »هس�ته هاي بي ك�ران عل�م« ب�ه مناس�بت س�الروز 
ش�هادت ش�هداي س�رافراز عرصه علم و پيش�رفت؛ محس�ن 
فخ�ري زاده و مجي�د ش�هرياري تولي�د و منتش�ر ش�د. 
7 و 8 آذرماه به ترتیب مصادف با سالروز شهادت شهیدان سربلند عرصه 
علم و پیشرفت؛ محسن فخري زاده و مجید شهرياري است كه در راه 
تحقق ايران قوي توسط تروريست هاي بزدل به درجه رفیع شهادت 
نائل آمدند.  به همین مناسبت، خانه طراحان انقالب اسالمي پوستر 

تازه اي را باعنوان »هسته هاي بي كران علم« تولید و منتشر كرد.

    مصطفي شاه كرمي
عن�وان روي�داد از يك ش�خصيت ادبي طنز 
ايراني گرفته شده اس�ت، اما هدف گذاري آن 
كاماًل ضد ايراني اس�ت كه مي تواند از س�وي 
دستگاه ديپلماسي اقدامي خصمانه تلقي شود. 
چهل و دومین دوره مسابقات كارتون و كاريكاتور 
مالنصرالدي��ن تركیه با جانمايي بخش��ي تحت 
عنوان مهسا امیني در اين رويداد و پذيرفتن آثاري 
در اين رابطه از رويكردي خصمانه و غیر دوستانه 

حكايت دارد. 
متأسفانه واكنش هاي ضعیف و تساهل آمیز برخي 
مسئوالن كشورمان در موارد مشابه باعث شده بروز 
چنین رفتارهايي از كشورهاي غربي به كشورهاي 

همسايه و منطقه نیز تسري پیدا كند. 
در پي بروز اغتشاش��ات اخیر دش��من در جريان 
جنگ هیبريدي كه علیه كشورمان به راه انداخته 
از ظرفیت برخي س��لبريتي ها و هنرمندان فعال 
در حوزه هاي مختلف اس��تفاده كرده است. حوزه 
هنرهاي تجسمي به دلیل ماهیت و فلسفه وجودي 
آن كه ب��ا رويكردهاي هنري و ش��ناختي همراه 
است، مورد توجه البي هاي صهیونیسم فعال در 
كشور همسايه قرار گرفته است. در اين بین برخي 
كشورهاي منطقه با همداس��تاني و همسرايي با 
دشمنان مردم كشورمان سعي مي كنند با ايجاد 
و راه اندازي نمايشگاه ها و مسابقات مختلف نقشي 
در اين اركستراسیون بازي كنند. چهل و دومین 
دوره مسابقات كارتون و كاريكاتور مالنصرالدين 
تركیه يكي از اين ش��یطنت ها است. مسئوالن و 
برپا كنندگان اين مسابقه بین المللي با گنجاندن 
بخشي به اسم مرحوم مهسا امیني ضمن دخالتي 
آشكار در مسائل داخلي كشورمان آثار ارسالي را 

مورد داوري قرار و به آنها جايزه هم مي دهند. 
   بخش ضد ايراني مسابقه كاريكاتور تركيه

سید مسعود شجاعي طباطبايي، رئیس سابق هنرهاي 
تجسمي حوزه هنري و از چهره  هاي شناخته شده و 
بین المللي عرصه كارتون و كاريكاتور كش��ورمان با 
ابراز تأس��ف و تعجب از اتخاذ چنی��ن رويكردي در 
مسابقه بین المللي كاريكاتور مالنصرالدين تركیه 
به خبرنگار »جوان« مي گويد: سالیان زيادي است 
كه كشورهاي مختلف به خصوص برخي كشورهاي 
غربي در حوزه ايران هراسي و اسالم هراسي)اسالم 

ن��اب محمدي)صل اهلل علی��ه و آله و س��لم( كه در 
كشورمان وجود دارد، نه اسالم امريكايي كه وهابیت و 
سلفي گري و داعش مولود آن است( مشغول فعالیت و 
صرف كردن هزينه هاي هنگفت هستند. حتي جايي 
مثل سازمان ملل متحد هم با برگزاري نمايشگاه هاي 
هنري در اين مسیر حركت مي كند كه برپايي جايزه 
رانان دوري اَوارد )كه يك فرد صهیونیست است( با 
عنوان دروغین و فريبنده »كشیدن كاريكاتور براي 
صلح« با مديريت شخص كوفي عنان)دبیركل وقت 
سازمان ملل( برگزار مي شود! آنها سالیان سال است 
كه در حال سیاه نمايي علیه كشورمان هستند كه 
تازه ترين آنه��ا فیلم موهن و ممل��و از دروغپردازي 

»عنكبوت مقدس« است. 
ش��جاعي طباطبايي در مورد مس��ابقه كاريكاتور 
مالنصرالدي��ن تركی��ه و رويك��رد ض��د ايراني آن 
مي افزايد: متأسفانه در بزنگاه هايي مثل اغتشاشات 
اخیر محاسبات اش��تباه فقط دامنگیر هنرمندان 
داخلي نشده و برخي كشورهاي منطقه مثل تركیه 
هم دچار آن ش��دند. من در دوره ه��اي قبلي اين 
مسابقه مالنصرالدين هم به عنوان داور و هم به عنوان 
شركت كننده حضور داشتم و جوايزي هم گرفته ام و 
به همین علت در مورد اين اقدام ضد ايراني مسئوالن 
و نو برپاكنندگان آن به  خصوص آقاي ِمتین پِكر به 
عنوان رئیس و عضو هیئت انتخاب آن نامه اي نوشتم 
و علت گنجاندن بخشي به اسم مهسا امیني در آن 
را سؤال كردم و پرسیدم چرا در موضوعات داخلي 
كشور مان دخالت مي كنند، در حالي كه ما در زمان 
بروز كودتا در اين كشور چنین رويكردي نداشتیم! 
نكته جالب اين است كه در متن فراخوان اولیه اين 
دوره از مسابقه اسمي از بخش مهسا امیني نبود و بعد 

از بروز اغتشاشات اخیر آن را اضافه كردند!
وي در ادامه خاطر نشان مي كند: من در آن نامه از 
آقاي پِكر سؤال كردم كه دلیل اين كارشان چیست 
و چرا چنی��ن اقدام ضد ايراني انج��ام مي دهند كه 
متأسفانه تا كنون به نامه و سؤاالت من پاسخ نداده اند 
و مطمئن هستم كه پاسخي هم نمي دهند، چون 
هیچ جوابي ندارند. اين حركت آنها در حالي است 
كه در همان ايام كودتا من داور مسابقات كاريكاتور 
ازمیر تركیه بودم و به دلیل انجام نشدن پروازها به 
تركیه مجبور شدم به خاطر قولي كه دادم از طريق 
كش��ور ديگري به آنجا بروم كه اين اقدام من باعث 
خوشحالي زايد الوصف آنها ش��د و من را به عنوان 
رئیس هیئت داوران انتخاب كردند، اما حاال با كمال 
ناسپاسي و قدرنشناسي در پاسخ به آن همراهي و 

همكاري من علیه كشورم اقدام مي كنند!
   مسابقات كاريكاتور مالنصرالدين

مس��ابقه بین الملل��ي كاريكاتور م��ال نصرالدين 
نمايشگاه و مسابقه ساالنه كارتون و كاريكاتور است 
كه از سال 1974 توسط انجمن كاريكاتوريست هاي 
تركیه برگزار مي شود و نماد اين نمايشگاه شخصیت 
مال نصرالدين است. بر اساس فراخوان ابتدايي اين 
مسابقه شركت كنندگان تا تاريخ 31 اكتبر )9 آبان( 
فرصت ارسال اثر داشتند و قرار بود نتايج آن 9نوامبر 
)18آبان( اعالم ش��ود كه با تصمیم مسئوالن آن 
مهلت ارسال آثار تا تاريخ پنجم نوامبر )14 آبان( 
تمديد شد! سايت اين مس��ابقه در بخشي كه به 
عنوان مهسا امیني ايجاد كرده از يك اثر موهن و 
سخیف در مورد كشورمان استفاده كرده است كه در 
راستاي دروغ پردازي هاي اغتشاشگران و دشمنان 
يكپارچگي و اتحاد ايران اس��المي اس��ت. كشور 
تركیه كه چند سالي است با مطرح كردن ادعاهايي 
در مورد ترك بودن مولوي شاعر نامدار ايراني كه 
حتي يك بیت شعر به زبان تركي هم ندارد، سعي 
دارد براي خودش وجهه تمدني و فرهنگي دست 
و پا كند، يد طواليي در سند زدن شخصیت هاي 
تاريخي به نام خ��ود دارد كه مالنصرالدين يكي از 
آنهاست. در اين مورد هم ترك ها با همان استداللي 
كه در مورد مولوي و شمس اقامه مي كنند)وجود 
مقبره آنها در جغرافیاي اين كشور( مدعي هستند 
در نزديك آق شهر از توابع قونیه در تركیه، محلي 
است كه با قفلي بزرگ بسته شده و مي گويند قبر 

مال نصرالدين است!
   سلبريتي ها ابزار فرهنگي تئوريزه آشوب

احتمال مي رود از ايران هم عده اي در اين رويداد 
كشور تركیه شركت كنند. طي چند وقت اخیر كه 
كشورمان درگیر يك جنگ هیبريدي و همه جانبه 
با دش��منان ملت و يكپارچگي ايران بوده برخي 
چهره هاي هنري با ايفاي نقش پیاده نظام دشمن 
و تهديد منافع ملي تالش كردند تا افكار عمومي را 
به سمت گرفتار شدن در مارپیچ سكوت بكشانند. 
از كاربست هاي دشمن در اغتشاشات اخیر استفاده 
از راهكار هاي شناخته ش��ده جنگ هاي رواني و 
شناختي اس��ت كه س��لبريتي ها و چهره  هاي به 
اصطالح هنري ايفا كننده اين نقش بودند و با تولید 
محتواهاي متنوع و متعدد سعي كردند خألهاي 

تئوريك و بنیادي اغتشاشات را پنهان كنند.

از كاربس��ت هاي دشمن در 
اغتشاش��ات اخير استفاده 
از راهكار هاي شناخته شده 
جنگ هاي رواني و شناختي 
اس��ت ك��ه س��لبريتي ها و 
چهره  هاي به اصطالح هنري 
ايفا كننده اين نق��ش بودند

    رویداد


