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كتابخانله »مجللس شلوراي اسلامي« 
مركزي فرهنگلي بلا قدملت و ارزش زياد 
در شلهر تهران محسلوب مي شلود كه در 
دوران مختللف پذيلراي انبلوه محققلان، 
پژوهشلگران، طلاب و دانشلجويان بوده 
اسلت. ايلن كتابخانله داراي بخش هلاي 
گوناگون تخصصي همچون نشريات، اسناد، 
ايران شناسلي و انقاب اسلامي اسلت اما 
مدتي اسلت اتفاقي در اين كتابخانه افتاده 
كه اعتلراض جمعلي از مراجعله كنندگان 
به ايلن كتابخانله را فراهلم آورده اسلت.

 بخش تخصصي انقالب اس��المي ك��ه بیش از 
يك دهه به ارائه خدم��ات به مراجعه كنندگان 
مي پرداخ��ت، متأس��فانه با تصمیم رياس��ت 
كتابخانه به حالت نیمه تعطیل درآمده اس��ت. 
بیش��تر كتاب هاي اين بخش ب��ه مخزن اصلي 
كتابخانه منتقل شده و مكان آن هم به اتاقكي 
كوچك و نامناس��ب انتقال داده شده است. در 
اين باره نظر تعدادي از مراجعه كنندگان به اين 

بخش را جويا شديم. 
    تضييع حقوق مراجعه كنندگان

حمید امیرفخريان، فارغ التحصیل كارشناسي 
ارشد رش��ته انقالب اس��المي درباره كاركرد و 
مزيت بخش تخصصي انقالب اسالمي مي گويد: 
»در طول چند س��ال گذش��ته با توجه به رشته 
تخصصي ام اس��تفاده زي��ادي از بخش انقالب 
اسالمي كتابخانه مجلس كرده ام. به نظرم الزم 
است اين بخش به شكل مخزن باز و با دسترسي 
آس��ان به كتاب ها به عالقه  مندان تاريخ انقالب 
اس��المي ارائه خدمات بدهد. مجلس ش��وراي 
اس��المي به عنوان خانه ملت، مكاني اس��ت كه 
وكالي مردم ب��راي احقاق حق مل��ت به اينجا 
مي آيند، بنابراين عجیب است كه با يك تصمیم 
ناصحیح حق بخش��ي از مراجعه كنن��دگان به 
كتابخانه مجلس شوراي اسالمي تضییع شود.« 

خانم شفیعي كه كارشناس��ي ارشد تاريخ دارد 
و از مراجع��ه كنندگان بخش انقالب اس��المي 
است نیز درباره تغییرات ايجاد شده در كتابخانه 
مجلس گفتند: »امتیاز كتابخانه انقالب اسالمي 
نسبت به ساير بخش هاي كتابخانه مجلس اين 
بود كه دانشجويان و پژوهشگران به هركتابي كه 
مورد نیازشان بود، دسترسي مستقیم داشتند 
و در نتیجه با آرامش بهتر و اس��ترس كمتر به 
فعالیت خود مشغول بودند اما با تغییرات ايجاد 

شده قسمت بزرگي از منابع مورد نیاز محققان 
به مخزن منتقل شده و ما براي دسترسي به آنها 

با محدوديت مواجه شده ايم. « 
  از مسئوالن كتابخانه 
چه در خواستي داريد؟

»من امی��دوار بودم كه مديري��ت كتابخانه مكان 
مناس��ب تر و منابع كامل تري در اختیار محققان 
قرار بدهد نه اينكه همان را هم از دست بدهیم. من 
از مسئوالن محترم كتابخانه عاجزانه درخواست 
مي كنم به نظراتم��ان اهمیت بدهند و يك بخش 
جامع و كام��ل را ب��ه كتابخانه انقالب اس��المي 
اختصاص دهند، اين امر مي تواند به جذب بیشتر 

محققان و عالقه مندان به تاريخ كمك كند.« 
    وضعيت فعلي پاسلخگوي نياز محققان 

نيست
انوشه میرمرعشي نويس��نده و پژوهشگر تاريخ 
نی��ز درباره ض��رورت وج��ود بخ��ش تخصصي 
انق��الب اس��المي گفت: »م��ن بیش از هش��ت 
س��ال اس��ت كه به كتابخانه مجل��س مي آيم و 
بیشترين اس��تفاده را در نوشتن كتاب و مقاالت 
تاريخ��ي ام از بخش انقالب اس��المي ك��رده ام، 
چون كتاب هاي اين بخش به ش��كل مخزن باز 
در اختیار مراجعه كنن��دگان قرار مي گیرد، براي 
پژوهشگر خیلي مفید است. در شهر تهران فقط 
دو كتابخانه عمومي اس��ت كه بخش تخصصي 
 انق��الب اس��المي دارد. يك��ي كتابخان��ه حوزه 
هنري- خیابان سمیه- است و يكي هم كتابخانه 
مجلس. براي پژوهشگران و دانشجويان تحصیالت 
تكمیلي كه نیاز تخصصي به كتاب هايي با موضوع 
انقالب اس��المي دارند تعطیلي يا محدود شدن 
خدمات بخش انقالب اسالمي كتابخانه مجلس 

خیلي ناراحت كننده است. « 
وي تغیی��رات ايجاد ش��ده در بخش تخصصي 
انقالب اس��المي كتابخانه مجل��س را اينگونه 
تش��ريح مي كند: »متأس��فانه پس از مديريت 

جناب آقاي جعفريان س��ال به سال امكانات و 
خدمات بخش انقالب اسالمي كتابخانه مجلس 
س��یر نزولي پیدا كرد. ابتدا مكان اولیه اش را به 
بخش اداري دادند و به فضاي بس��یار كوچك و 
محدودتري منتقلش كردند، در حالي كه سال به 
سال به تعداد كتاب  هاي اين بخش اضافه مي شد. 
مسئوالن اين بخش مجبور شده بودند هم تعداد 
كتاب ها را در قفسه ها به حداكثر برسانند و هم 
ارتفاع هر طبقه را كم كنند. واقعاً گاهي برداشتن 
يك كتاب از میان كتاب هاي يك رديف خیلي 

كار سختي مي شد. « 
وي مي افزايد: »پژوهش��گرها با وجود اين مسئله 
همچنان به اي��ن بخش مراجعه داش��تند اما اين 
اتفاق آخ��ري كه همان جاي مح��دود را هم ابتدا 
تعطیل كردند و هنگامي ك��ه با اعتراض ها مواجه 
ش��دند، يك ات��اق كوچك تر را ب��ه آن اختصاص 
دادند و كتاب هاي��ش را هم محدود كردند، خیلي 

ناراحت كننده است. «
مريم صادقي نويسنده و پژوهش��گر تاريخ نیز 
درباره علت مراجعه به بخش انقالب اس��المي 
كتابخانه مجلس شوراي اسالمي اينگونه اظهار 
نظر مي كند: »من از سال 88 كه تحقیقاتم را در 
خصوص تاريخ معاصر ايران ش��روع كردم تا به 
امروز حدود 10 سال است كه از بخش انقالب 
اس��المي بهره مي برم. در ح��ال حاضر با وجود 
تغییر مكاني آن در س��اختمان كتابخانه و كم 
شدن قس��مت عمده منابع آن همچنان گزينه 
اولم در میان كتابخانه هاي تخصصي سطح شهر 
است، چون به لحاظ موقعیت جغرافیايي اش در 
مركز شهر و حضور اس��اتید خبره تاريخ برايم 
فوق العاده مفید اس��ت. متأس��فانه االن تعداد 
محدود كتاب هاي باقي مانده در اين بخش كه 
بیشترش��ان هم كتاب هاي مرجع اس��ت، اصاًل 

جوابگوي نیاز محققان نیست.«
میث��م غالم پ��ور دانش��جوي دوره دكت��ري 
ايران شناس��ي نیز درباره تغییرات ايجاد ش��ده 
مي گويد: »م��ن مدت هاس��ت براي نوش��تن 
پايان نام��ه، مق��االت و مداخل��ي ك��ه ب��راي 
دايره المعارف ها مي نويسم به اين بخش مراجعه 
دارم. به هر ح��ال مراجعه كنن��دگان به بخش 
تخصصي انقالب اس��المي از فعاالن اين حوزه 
تخصصي هس��تند و فعال و پرمنب��ع بودن آن 
برايشان خیلي مهم است. حاال عالوه بر مزيت 
دسترسي مستقیم به كتاب در اين بخش، وجود 
مس��ئولي متخصص كه دلس��وزانه پاسخگوي 
مراجعه كنندگان اس��ت هم امتیاز بزرگي براي 
كل كتابخانه مجلس محس��وب مي ش��ود. در 
واقع پاتوقي ش��ده براي تبادل مباحث نظري و 
علمي میان متخصصان و اساتید تاريخ. به نظرم 
مسئوالن كتابخانه بايد به اين نكات توجه كنند 
تا با تصمیم��ات جديدي كه ب��راي اين بخش 
گرفته شده، موجب دلسردي مراجعه كنندگان 

به كتابخانه نشوند. «
 براس��اس ن��كات مط��رح ش��ده از س��وي 
مراجعه كنندگان به كتابخان��ه تخصصي انقالب 
اس��المي كتابخان��ه مجلس، ش��ايد بهتر باش��د 
مس��ئوالن اين مرك��ز فرهنگي ترتی��ب اثري به 
اعتراض آنها بدهند تا شرايط مناسب براي محققان 

و پژوهشگران نیازمند مجدداً فراهم شود.

اعتراض مراجعه كنندگان بخش انقاب اسامي كتابخانه مجلس به محدوديت ها 

 دسترسی به »كتابخانه انقالب« 
محدود شد!

  مصطفي شاه كرمي
راه انداختلن كمپيلن و انتشلار يلك ويدئو از سلوي برخي 
سللبريتي ها در مورد به خطر افتادن جان كودكان سلرطاني 
به واسلطه اعمال تحريم هاي بانكي امريكا عليه كشلورمان 
پيلش از آنكه يلك اقدام واقعي باشلد، بيشلتر شلبيه يك 
شوآف يا ميزانسني محافظه كارانه است؛ چه اينكه نمي توان 
هم از امريلكا درخواسلت تحريم هاي بيشلتر عليه كشلور 
داشلت، هم او را سلرزنش كلرد و هلم گرين كارت داشلت. 
گروهي از هنرمندان از جمله شماري از چهره هاي مطرح سینماي 
ايران، با انتش��ار يك ويدئو كه روايتي از زندگي س��خت كودكان 
سرطاني است، تحريم هاي امريكا را غیرانساني دانسته اند. بر اساس 
آنچه از اين ويدئو استنباط مي شود از نظر اين افراد تحريم هاي بانكي 
به منزله عدم امكان تأمین مالي براي خريد دارو اعالم شده است.  
در ابتدا و پیش از تحلیل و تفسیر محتواي اين ويدئو و لحن آن بايد 
گفت كه نفس انجام چنین اقدامي از سوي هر كسي كه باشد كاري 
اخالقي و پسنديده است اما میان اين اقدام سلبريتي ها با برخي ديگر 
از اقدامات و سوگیري هاي اجتماعي، سیاسي و... آنها، »تناقض«ي 
از زمین تا آسمان وجود دارد. در توضیح اين ويدئو گفته شده است: 
»تحريم بانكي فقط يك اقدام و يك خبر در خبرگزاري ها نیست. 
تحريم بانكي يعني مرگ كودكان سرطاني ايران به خاطر ممنوع 
شدن فروش دارو.« همانطور كه گفته شد تناقض رفتاري برخي از 
منتشر كنندگان اين ويدئو آن چیزي است كه باعث مي شود آن را 
شوآف يا طراحي يك میزانس��ن محافظه كارانه قلمداد كرد. روند 
نامه نگاري برخي از شخصیت هاي الیت جامعه)به صورت انفرادي يا 

جمعي( با سران غرب و امريكا پس از فتنه 88 رنگ و بوي جدي تري 
به خود گرف��ت؛ نامه هايي كه از آن درخواس��ت تحريم به مش��ام 
مي رسید.  عدم تعادل در رفتار و اقدام برخي از همین سلبريتي ها 
دال اصلي اين بحث اس��ت، مثاًل برخي از همین افراد مانند مهناز 
افشار در صفحه مجازي كسي مثل احمد باطبي- كه درخواستش 
از ترامپ براي اعمال تحريم هاي بیشتر علیه كشور صداي برخي از 
چهره هاي اپوزيسیون را هم درآورد- سالروز تولد باطبي را تبريك 
گفته بود! نكته حائز اهمیت در مورد ويدئوي مذكور اينكه چندين 
سال است امريكا اقدام به تحريم دارويي و بانكي كشورمان كرده كه 
اوج آن عدم تأمین سوخت رآكتور تحقیقاتي تهران بود كه تنها مركز 
تولید راديوداروهاي بیماران سرطاني كشور است. پیش كشیدن 
موضوع ترحم برانگیزي مانند عدم توانايي تأمین داروي »كودكان 
سرطاني« با تحريم هاي بانكي امريكا علیه كشورمان، در حالي است 
كه بس��یاري از اين افراد داراي تابعیت امريكا يا همان گرين كارت 

هستند كه اين تناقض به هیچ وجه قابل توجیه نیست. 

افشاگري خبرنگار گاردين درباره مرگ روزنامه نگار منتقد سعودي

»ايران اينترنشنال« در پشت پرده قتل خاشقجي
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 هركسلي درخلور سلرزنش 

نيست  و هر شخص گرفتارى را 

نمی توان سرزنش كرد )چه بسا 

بی تقصير باشد(. 

قيمت گذاري عجيب براي پخش مسابقه پرسپوليس از سينما

تيغ زدن 30هزار توماني مردم به بهانه پخش فوتبال

   محمد صادقي
تماشلاي مسلابقه فوتبلال فينلال جلام باشلگاه هاي 
آسليا در سلينماها بلراي عاقه منلدان بله فوتبلال 
بله انلدازه حضلور در ورزشلگاه آزادي هزينله دارد. 
امروز از س��اعت 18:30 همزمان ب��ا آغاز پخش مس��ابقه فینال 
باشگاه هاي آسیا میان پرس��پولیس ايران و كاشیما آنتلرز ژاپن، 
س��ینما ها اين مس��ابقه فوتبال را پخش مي كنن��د. قیمت بلیت 
سكوهاي ورزشگاه آزادي براي تماشاي اين مسابقه 30 هزار تومان 
اعالم شده و سینماها هم در س��انس فوق العاده اين مسابقه را با 

قیمت بلیت 30 هزار توماني نمايش مي دهند. 
آماده س��ازي ورزش��گاه آزادي براي میزباني فینال جام باشگاه هاي 
آسیا، هزينه بردار بوده است و مي شود افزايش قیمت بلیت تماشاي 
اين مسابقه را با چنین مسئله اي توجیه كرد، ولي سینماها براي پخش 
مسابقه اي كه رايگان از تلويزيون در حال پخش است، 30 هزار تومان 
از مردم پول مي گیرند. اعالم اين قیمت بدون مشخص شدن روش 

تعیین آن، اين شبهه را به وجود مي آورد كه مسابقه فوتبال بهانه اي 
براي سودجويي است. پخش مسابقه فینال آسیا در سینماها بعد از 
موافقت سازمان سینمايي و نیروي انتظامي صورت مي گیرد. پیش 
از اين نیز چند مسابقه جام جهاني 2018 روسیه در سالن هاي سینما 
پخش شده بود كه با استقبال خوبي نیز مواجه شد، اما در فاصله میان 
پخش فینال جام جهاني در سینماها با قیمت بلیت 20 هزار توماني، 
بازي پرسپولیس- كاشیما با رش��د 50 درصدي به قیمت 30 هزار 
تومان بلیت فروشي شد. درباره علت اين افزايش قیمت توجیهي بیان 
نشده اس��ت اما مي توان آن را به سوءاستفاده سینمادار ها از هیجان 
فوتبال دوست ها براي تماشاي فوتبال و اوضاع وخیم اقتصادي سینما 
مرتبط دانست كه در آن بیش��تر فیلم هاي اكران ش��ده بازده مالي 

نداشته اند و به غیر از كمدي ها فیلم هاي ديگر فروش ندارند. 
حساسیت مسابقه پرسپولیس- كاش��یما براي طرفداران فوتبال 
در ايران، آنق��در باال بوده ك��ه تقريباً همه بلیت هاي س��ینماهاي 
پخش كننده مس��ابقه، پیش فروش شده اند. اين اس��تقبال قطعاً 
مي تواند انگیزه اي براي تداوم پخش مسابقات فوتبال در سینماها 
باشد؛ اقدامي كه با سود حداكثري براي س��ینمادارها و البته ضرر 
بیشتر اهالي سینما به خاطر حذف سانس هاي پخش فیلم همراه 
خواهد بود. حتي اگر عايدي پخش مس��ابقه فوتبال در س��ینماها 
به بدنه سینما تزريق ش��ود، نوع قیمت گذاري بلیت سینما براي 
چنین مس��ابقاتي هنوز فاقد مقررات مدوني است و اعمال سلیقه 
و قیمت گذاري بي حساب باعث مي شود پخش مسابقه اي كه براي 
سینمادار رايگان بوده و حق پخش��ي براي آن پرداخت نمي كند با 

قیمتي باالتر از اكران فیلم سینمايي بلیت فروشي شود.

 دست نوشته هاي »احمد عزيزي« 
در اختيار اداره ارشاد كرمانشاه 

فرزنلد مرحلوم احملد عزيلزي گفلت: آثلار دست نوشلته پلدرم آملاده 
و مهيلا شلد و در اختيار اداره كل ارشلاد اسلتان كرمانشلاه قلرار گرفت تا 
منتشلر شلود. ايلن آثلار شلامل دست نوشلته ها و اشلعار كلردي 
اسلت كه بايلد از سلوي يلك ناشلر تخصصلي روانله بلازار كتاب شلود. 
ابوالفضل عزيزي فرزند مرحوم احمد عزيزي از ش��اعران كشورمان در گفت وگو با 
فارس درباره آثار منتشر نشده اين شاعر فقید اظهار داشت: آثار دست نوشته پدرم 
آماده و مهیا ش��د و در اختیار اداره كل ارشاد استان كرمانشاه قرار گرفت تا منتشر 
شود. اين آثار شامل دست نوشته ها و اش��عار كردي است كه بايد از سوي يك ناشر 

تخصصي روانه بازار كتاب شود. 
عزيزي در بخش ديگري از سخنانش با تأكید بر اينكه از اين دست نوشته ها مي توان 
حدود پنج كتاب را منتشر كرد، گفت: اين آثار داراي نام نیستند، اما فرد متخصص 
و اهل فني كه »احمد عزيزي« و آثار او را بشناسد مي تواند روي اين آثار كار كرده و 

آنها را كامل كند، ما به چنین تخصص و فردي نیازمنديم. 
فرزند مرحوم عزيزي در ادامه همچنین با تأكید بر اينكه اين اش��عار شامل غزل، 
مثنوي و شطحیات اس��ت، توضیح داد: حدود 600 صفحه اثر دست نويس از پدر 
موجود اس��ت كه هنوز منتشر نشده است. پدرم نیس��ت اما آثارش زنده هستند و 
خواننده اي كه امروز اين آثار را مي خواند متوجه زنده بودن ابیات مي شود، بنابراين 
جاي كار براي انتشار اين آثار وجود دارد. وي به تالش هاي موسسه شهرستان ادب 
در انتشار اشعار پدرش اشاره كرد و با تقدير از اين توجه گفت: »كفش هاي مكاشفه« 
و »گیسوان شب« دو اثري هستند كه شهرستان ادب در انتشار آنها پیشقدم شده 

است. اين آثار است كه مي تواند »احمد عزيزي« را زنده نگه دارد.

 فيلم تازه نجدت انزور 
در جشنواره مقاومت حاضر مي شود

 نجلدت انلزور فيلمسلاز سلوريه اي كله در دوره هلاي 
پيشلين جشلنواره فيلم مقاومت بلا آثارش توانسلته بود 
نگاه ها را بله خود جللب كنلد امسلال و در دوره پانزدهم 
اين جشلنواره نيز بلا فيلملي جديلد حاضر خواهلد بود. 
»زندان حلب« جديدترين فیلم نجدت انزور كارگردان سوري با 
آوازه جهاني و خالق اثر »پادشاهي شن ها« در پانزدهمین جشنواره 
بین المللي فیل��م مقاومت به نمايش درمي آي��د. در فیلم »زندان 
حلب« نجدت انزور كارگردان س��وري كه اكن��ون در قامت عضو 
پارلمان سوريه فعالیت مي كند، گوشه هايي از روزهاي پرالتهاب 
زندان مركزي حلب و ايس��تادگي و مقاومت مدافعان اين زندان 
برابر ش��ديدترين هجمه هاي تروريس��ت ها در قال��ب يك اثر دو 
ساعته به تصوير كشیده شده است. در اين فیلم 100 بازيگر سوري 
بازي مي كنند. اين فیلم در بخش ه��اي بین الملل و عماد مغنیه 
پانزدهمین جش��نواره فیلم مقاومت حضور دارد. نجدت انزور در 
طول سال هايي كه از بحران سوريه مي گذرد، فیلم هاي متعددي 
ساخته اس��ت كه مهم ترين آنها فیلم »مملكه الرمال« )پادشاهي 
شن ها( بود كه جنجال زيادي در محافل سعودي و جهان عرب به 
دنبال داشت؛ فیلمي كه به تاريخ تاسیس آل سعود و پشت پرده آن 
پرداخت. اين فیلم باعث شد كه اين كارگردان به مرگ تهديد شود. 
يكي ديگر از آثار مطرح انزور، فیلمي اس��ت كه اوايل سال جاري 
میالدي با عنوان »فانیه و تبدد« درباره گروه تروريس��تي داعش 
س��اخت. اين اثر به جنايات اين گروه تكفیري در سوريه پرداخته 
است. اين كارگردان س��وري تمام  آثار خود را در پنج سال اخیر با 
هدف بررسي ابعاد بحران و مطلع كردن افكار عمومي از دخالت هاي 
خارجي در س��وريه و تالش ها براي تجزيه و تخريب جبهه سوريه 
س��اخته اس��ت. خبر ديگر درباره جش��نواره فیلم مقاومت اينكه 
طبق اعالم روابط عمومي اين رويداد س��ینمايي آيین نكوداشت 
و تجلیل زنده ياد س��یدضیاءالدين دري كارگ��ردان آثاري چون 
»كیف انگلیسي« و »كاله پهلوي« همزمان با برگزاري پانزدهمین 
جشنواره بین المللي فیلم مقاومت در تهران برگزار مي شود. آخرين 
پروژه سید ضیاءالدين دري، »كاله پهلوي« بود كه سال های 91 
و 92 از ش��بكه اول پخش ش��د. اين كارگردان همچنین ساخت 
سريال تاريخي »كیف انگلیسي« را با بازي لیال حاتمي و علي مصفا 
در كارنامه هنري اش داشت، همچنین يكي از كارگردانان سريال 

»كمند خاطرات« در سال 1369 بود. 
»سردار سنجرخان« تازه ترين پروژه ضیاءالدين دري بود كه توسط 

خود وي به نگارش درآمده بود، اما به مرحله تولید نرسید. 
سید ضیاء الدين دري چندي پیش براي پیوند كبد به شیراز منتقل 

شد اما به دلیل عوارض ناشي از عفونت در شیراز درگذشت.

فرزين ماندگار     دريچه 

 تحريم هاي جديد امريكا 
بيانگر استيصال واشنگتن است 

چنلد روز پيلش مجيلد مجيلدي كارگلردان صاحبنلام 
و برجسلته ايراني بلا هملكاري رايزني فرهنگي سلفارت 
جمهوري اسلامي ايلران در پكلن و به دعوت بنيلاد فيلم 
چين و به منظور سلخنراني و شلركت در نشسلت ساالنه 
كارگردانلان جلوان چين به اين كشلور سلفر كلرده بود. 
وي كه در جمع كثیري از فیلمس��ازان و دانشجويان رشته هاي 
فیلمسازي صحبت  مي كرد درباره تحريم هاي اخیر امريكا علیه 
ايران گفت: امريكا با تحريم دارو و نیازمندي هاي مردم، نه دولت 
در واقع ملت ايران را تحريم كرده كه بیانگر استیصال واشنگتن 
در برابر ملت است. همچنین در اين نشست كه با حضور بیش از 
700 نفر از فیلمسازان و دانشجويان رشته هاي فیلمسازي چین 
برگزار شد از دو فیلم مجید مجیدي به نام هاي بچه هاي آسمان 
و آواز گنجش��ك ها به عنوان منابع آموزشي آكادمي فیلم چین 
رونمايي ش��د. اين كارگردان صاحبنام و مع��روف ايراني عنوان 
پرفس��وري افتخاري آكادمي فیلم پكن را دريافت كرد و استاد 

افتخاري بزرگ ترين آكادمي فیلم آسیا شد. 
.............................................................................................................
پيام وزير ارشاد به جشنواره فيلم كوتاه

وزير فرهنگ و ارشاد به سي و پنجمين جشنواره بين المللي 
فيلم كوتاه تهران پيام داد. 

در آستانه برگزاري سي و پنجمین جشنواره بین المللي فیلم كوتاه 
تهران، سیدعباس صالحي پیامي را خطاب به اين دوره از جشنواره 
منتشر كرد كه در بخش��ي از آن آمده اس��ت: »در روزهايي به سر 
مي بريم كه بخشي از جهان، با تاريخ و دولتي نو پديد، در تالش است 
تا سرزمین كهن و با تمدن ديرينه را منزوي نشان دهد. سیاستمداران 
امريكايي، مي كوشند روابط ما و جهان را گسسته سازند اما بايد بدانند 
كه گوهر تمدن ايراني، فرهنگ و هنر است و اين جانمايه، مرز و انزوا 
نمي شناس��د، از اين رو در همی��ن روزهاي پرتب و ت��اب تهديد و 
تحريم، بیشترين درخواس��ت براي حضور در جشنواره فیلم كوتاه 
از كشورهاي گوناگون جهان ثبت مي ش��ود و سینماي كوتاه ايران 

پذيراي چهره هاي سرشناس سینماي جهان مي گردد.

مصطفي محمدي     ديده بان

    محمدصادق عابديني
ادامه از صفحه اول

در اين بین سعید كمالي دهقان بعد از انتشار آن توئیت چند 
توئیت ديگر منتش��ر كرد كه محتواي همگ��ي آنها نگراني 
كمالي دهقان درباره امنیت خودش است. اين مسئله باعث 
شد تا موج حمايتي از خبرنگار ايراني گاردين در توئیتر به راه 
بیفتد. اين موج بعد از آنكه خبرنگار گاردين همه توئیت هاي 

اخیرش را پاك كرد، ابعاد تازه تري نیز پیدا كرده است. 
از چهره هايي كه خواس��تار حمايت از سعید كمالي دهقان 
شده اند، مي توان به مسعود بهنود، روزنامه نگار لندن نشین 
اش��اره كرده كه در توئیتي نوش��ته اس��ت: »درباره ماجرا 
قضاوتي ن��دارم اما نگ��ران وضعیت س��عید كمالي دهقان 
هستم« البته جمعي از دوس��تان و همكاران قديمي او در 
بي بي س��ي از جمله صادق صبا ح��اال از كاركنان تلويزيون 

ايران اينترنشنال هستند. 
علي علیزاده، كارشناس سیاسي روز گذشته چندين توئیت 
درباره افشاگري كمالي دهقان و وضعیت خبرنگار گاردين 
منتش��ر كرد. علیزاده خطاب به بعیدي نژاد نوشت: »آقاي 
بعیدي نژاد، كمالي دهقان سه صبح افشا كرده گفت وگويش 
با خاشقجي درباره ايران اينترنشنال علت قتلش بوده. كمالي 
از آن لحظه در دسترس نیست و توئیت هايي نگران كننده 
نوشته. نگران جانش هستیم. از س��فیر ايران مي خواهم از 
جان اين خبرنگار شجاع ايراني مقابل تبهكاران خبرنگاركش 
سعودي حفاظت كند.« وي بعد از آن اين توئیت را كه چند 

روز پیش منتشر كرده بود بازنشر داد: 
» 1- خاش��قجي دوم اكتبر 13:15 به وقت استانبول وارد 
كنس��ول ش��ده 2- گاردين 113دقیقه بعد رابط��ه ايران 
اينترنشنال و سعودي را رسوا مي كند 3- قحطاني )بنیانگذار 
ايران اينترنش��نال( آمر به قتل خاشقجي است 4- گاردين 
به رغم فشارها منبع اعالم نمي كند، دوباره مي پرسم: منبع 

گاردين خاشقجي بوده؟«
علیزاده همچنین از س��كوت كاركنان بي بي س��ي فارسي 
در قبال افشاي رابطه ايران اينترنش��نال، آل سعود و مرگ 
خاشقجي انتقاد مي كند و آن را با كوچ دسته جمعي كاركنان 

بي بي سي به ايران اينترنشنال مرتبط مي داند. 
در پي درخواس��ت ها براي حماي��ت از خبرن��گار گاردين، 
بعیدي نژاد در توئیتي نوشت: »آقاي كمالي دهقان خبرنگار 
گاردين در اقدامي ش��جاعانه تأيید كرد كه قاش��قجي قبل 
از مرگ خود، اطالعات مربوط به تاس��یس ش��بكه فارسي 
»ايران اينترنش��نال« توسط مقامات عالي س��عودي را نزد 

وي افشا كرده است. مقامات ذي ربط از مخاطرات احتمالي 
براي آقاي كمالي دهقان آگاه هستند و سفارت نیز با آنها در 

تماس است.«
   ايران اينترنشنال در خدمت تحريم ايران 

ايران اينترنشنال كه به خاطر ولخرجي در پرداخت حقوق 
به كاركنانش، توانس��ته جمع��ي از روزنامه ن��گاران فعال 
در رس��انه هايي مانند بي بي س��ي را جذب كند، اكنون با 
بحران هويت روبه رو شده است و به خاطر وابستگي مالي 
به خاندان آل سعود به نوعي شريك جرم در جنايت هاي 
سعودي ها در يمن و حمايت هاي ويژه عربستان از تروريسم 
در منطقه ش��ده اس��ت. اكنون نیز كه رابطه اين شبكه با 
قتل جمال خاشقجي مطرح شده اس��ت، برخي از عوامل 
رسانه اي وابسته به ايران اينترنشنال، سعي دارند در فضاي 
مجازي با طرح مسائل حاش��یه اي چون امكان هك شدن 
توئیتر كمالي دهقان، از فضاي س��نگیني ك��ه علیه ايران 
اينترنش��نال به وجود آمده بكاهند اما در اي��ران، الیاس 
حضرتي، نماينده مجلس و مدير مسئول روزنامه »اعتماد« 
درباره ماهیت ايران اينترنشنال با بیان اينكه شبكه هايي 
نظیر ايران اينترنش��نال مكمل جنگ رواني و تحريم هاي 
اقتصادي علیه كشور ماست، بیان داشت: »در حقیقت اين 
شبكه ها قبل از اينكه تحريمي اتفاق بیفتد فضاي رواني را 
آنقدر تنگ كرده اند كه مردم فكر كنند كارد به استخوان 

رسیده و كار به آخر رسیده است.«
با وجود اينكه بی��ش از 40 روز از حادثه تروريس��تي اهواز 
مي گذرد، هنوز از نتیجه شكايت حقوقي ايران علیه شبكه 
ايران اينترنش��نال خبري منتش��ر نشده اس��ت و اكنون با 
افشاگري خبرنگار گاردين درباره قتل خاشقجي و حساسیت 
جهاني نس��بت به قتل اي��ن روزنامه نگار، مي ت��وان انتظار 
داشت دستگاه ديپلماسي با جديت بیشتري شكايت علیه 

ايران اينترنشنال را دنبال كند.

براي پژوهش��گران و دانش��جويان 
تحصيالت تكميلي كه نياز تخصصي 
ب��ه كتاب هايي ب��ا موض��وع انقالب 
دارن��د تعطيل��ي ي��ا محدود ش��دن 
خدم��ات بخ��ش انق��الب اس��المي 
كتابخانه مجلس نگران كننده است

سلبريتي ها در اعتراض به تحريم هاي بانكي امريكا عليه ايران كمپين تشكيل دادند

تناقض در گفتار و عمل سلبريتي هاى وطنی
    ادبیات


