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   فرزين ماندگار
به نظر مي رس�د الزم است س�ينماي مقاومت 
و اس�تراتژيك به دفاع مق�دس و موضوعاتي 
كه ب�ه جنگ س�خت مرب�وط اس�ت محدود 
نمان�د و موضوعاتي چ�ون اقتص�اد مقاومتي 
و س�بك زندگي ني�ز وارد س�وژه ها و تعاريف 
اي�ن رويك�رد س�ينمايي ش�وند و در واق�ع 
اس�تراتژيك ب�ودن س�ينما اساس�اً نبايد در 
موض�وع س�ينماي جن�گ خالص�ه ش�ود. 
چندي پیش در »جوان« طي گزارشي با عنوان 
آرايش جنگي س��ینماي غرب در اس��كار از اين 
نوشتیم كه حدود 13 كشور اروپايي فیلم هايي 
با موضوع جنگ را به اس��كار معرف��ي كرده اند 
و اين در حالي اس��ت كه فیلم »به وقت ش��ام« 
از ايران با وج��ود دارا بودن موض��وع روز درباره 
تروريس��م و داعش كه معضلي جهاني است و با 
وجود قابلیت هاي سینمايي بسیار از برنامه اكران 
بین المللي جالبي برخوردار نیست. اين رويكرد 
تنها يكي از هزاران سیاس��تگذاري اش��تباهي 
است كه سینماي ايران به آن دچار است، البته 
چندسالي است كه برخي رسانه هاي سینمايي از 
اصطالحي به نام سینماي استراتژيك ياد مي كنند 
و متأسفانه آن را بیشتر در حوزه سینماي جنگ 
و دفاع مقدس خالصه مي دانند در حالي كه در 
كشورهاي صاحب سینما چون امريكا اساساً غالب 
رويكرد سینمايي در بعد راهبردي تعريف شده 
است و مجموعه ژانرهاي درام خانوادگي، پلیسي، 
معمايي، علمي تخیلي و حتي ژانر ترسناك نیز 
به دلیل سیطره بر كل جهان از ابعاد استراتژيك 
برخوردار است. آنچه سینماي امريكا از طريق آن 
به ترويج سبك زندگي امريكايي مي پردازد جنبه 
استراتژيك دارد و اينكه سینماي استراتژيك را 
در ايران تنها به سینماي مقاومت و دفاع مقدس 
محدود كنیم رويكردي اشتباه است. با توجه به 
مشكالت مبتالبه كشور به ويژه در بعد اقتصادي 
و فرهنگي و نیز مطرح ش��دن اصطالح اقتصاد 
مقاومتي و نیز س��بك زندگي اس��المي- ايراني 
به عنوان موضوعاتي كاماًل استراتژيك و مرتبط 
با حوزه مقاومت به نظر مي رس��د كه الزم است 
جشنواره فیلم فجر و حتي جش��نواره مقاومت 
به اين موضوع��ات نیز به طور ج��دي ورود كند 
هرچند اين دو رويداد ب��ه طور طبیعي در بحث 
تولید ورودي نداشته و صرفاً بازوهاي تشويقي آن 

مي تواند اثرگذار باشد. 

   قابليت جذب مخاطب بين المللي 
س��ینماي مقاومت و اهمیت آن موضوعي است 
كه نصر اهلل پژمانف��ر عضو كمیس��یون فرهنگي 
مجلس نیز به آن اذعان دارد.  پژمانفر در مراس��م 
بزرگداش��ت نادر طالب زاده به اين موضوع اشاره 
مي كند كه اعمال سیاس��ت جداسازي سینماي 
مقاومت و دفاع مق��دس از س��ینماي حرفه اي، 
نتیجه بخش نبوده و برخالف تصورات مسئوالن، 
س��ینماي مقاومت را به محرومیت و اولويت هاي 
دست دوم كشانده اس��ت. او جايگاه مقاومت در 
س��ینماي امروز ايران را مهجور دانسته و تأكید 
مي كند: مقاوم��ت بخش مهمي از تاريخ كش��ور 
ماست و حرف هاي ناگفته زيادي براي نسل امروز 
ما دارد. در بطن اين حماس��ه بزرگ، س��وژه هاي 
دست نخورده و بكري وجود دارد كه در ذات خود، 
مبناي اسطوره سازي محس��وب مي شوند. با اين 
تفاس��یر تاكنون بهره مندي خوبي از موضوعات 
مقاومت صورت نگرفته و اين ژانر فیلمس��ازي را 
با روندي ناخوش��ايند روبه رو كرده است. پژمانفر 
معتقد است س��ینماي مقاومت تاكنون موفقیت 
چنداني در عرصه فیلمسازي نداشته و در پرداختن 
به ارزش هاي جنگ تحمیلي كوتاهي شده است. 
در خوش بینانه ترين حالت1٠درصد فعالیت هاي 
انجام شده مفید بوده كه اين حجم از فعالیت هاي 
فرهنگي بس��یار نگران كننده اس��ت. با اين حال 
جشنواره بین المللي فیلم مقاومت با انگیزه ورزي و 
يادآوري ارزش ها، در نمايش زواياي پنهان مقاومت 

مردم ايران مؤثر و موفق بوده است. 
وي علت ع��دم رش��د فیلم هاي دف��اع مقدس و 
مقاومت در عرصه بین المللي را كمبود اثر دانسته 
و مي افزايد: عالوه بر كوتاهي مسئوالن در حمايت 
از س��اخت آثار ارزش��ي، كم كاري و بي انگیزگي 
فیلمس��ازان در تولید اي��ن ن��وع از فیلم ها براي 
مخاطب جهاني، نقش فرهنگي سینماي مقاومت 
را زير سؤال برده است. عضو كمیسیون فرهنگي 

مجلس در پاس��خ به تصمیمات مجلس شوراي 
اسالمي نس��بت به حمايت از تولیدات فرهنگي 
در بقاي تاريخ انقالب اسالمي و جنگ تحمیلي به 
اين نكته اشاره مي كند كه ظرفیت باالي تولیدات 
دفاع مقدس انتظارات فرهنگي كشور را پاسخگو 
نبوده اس��ت. در حال حاضر با امید به آينده و گاه 
جابه جايي مديريتي، منتظر تغییرات اصولي در 
اين حیطه هستیم. قابلیت سینماي مقاومت در 
جذب مخاطب بین المللي بسیار باالست اما الزمه 
احقاق اين امر توجه به سوژه و محتواي جديد است 
چراكه مخاطب سینماي معناگرا به دنبال جذابیت 
و اطالعات نو مي گردد. اين در حالي است كه فضاي 
بین الملل از داشتن سوژه هاي خاص خالي بوده و 
مجبور به خلق سوپرمن و پرداخت هزينه هاي باال 
شده است، بنابراين در ساخت فیلم هاي مقاومت 
بايد به فرهنگ، ديال��وگ و اصطالحات مخاطب 
جهاني توجه شود و مقتضیات فرهنگي و محیطي 

عرصه بین الملل در نظر گرفته شود. 
   آثار ايراني بخش بين الملل جشنواره

جشنواره فیلم مقاومت كمتر از 15روز ديگر كار 
خود را آغاز مي كن��د و به نظر مي رس��د با وجود 
مش��كالت اقتصادي ك��ه اين روزه��ا گريبانگیر 
كشور شده مديريت خوبي براي برگزاري هرچه 
بهت��ر اين روي��داد در ح��ال انجام اس��ت. ديروز 
عناوين فیلم هاي سینمايي و مس��تند ايراني راه 
يافته به بخش بین الملل پانزدهمین جش��نواره 
مقاومت اعالم شد. »سرو زير آب« به كارگرداني 
محمدعلي باشه آهنگر و تهیه كنندگي سیدحامد 
حس��یني، »تنگه ابوقريب« به كارگرداني بهرام 
توكلي و تهیه كنندگي سعید ملكان و »ماجراي 
نیمروز« به كارگرداني محمدحسین مهدويان و 
تهیه كنندگي سیدمحمود رضوي آثاري هستند 

كه اعالم شده اند. 
   حسن عباسي و سعيد مستغاثي 

داوران بخش ايران هراسي 
خبر ديگر از جشنواره فیلم مقاومت اينكه ديروز 
كارشناسان بخش» اسالم هراسي« جشنواره فیلم 

»مقاومت« مشخص شدند.
 در بین اين اسامي نام دكتر مجید شاه حسیني، 
دكتر حسن عباسي و س��عید مستغاثي به عنوان 
كارشناس��ان و تحلیلگ��ران فیلم ه��اي بخ��ش 
»اسالم هراس��ي و ايران س��تیزي« پانزدهمی��ن 
جشنواره بین المللي مقاومت به چشم مي خورد. 

بر پايه اين خبر، در اين بخش با مديريت سیدمحمد 
حسیني سه فیلم سینمايي از محصوالت سینماي 
 American(غرب ش��امل: قات��ل امريكاي��ي
Assassin( به كارگرداني مايكل ونتس��ا، فیلم 
سینمايي »شش روز«)Days 6( محصول كشور 
 )Under the shadow( »انگلیس و »زير سايه
اولین فیلم ساخته بابك انواري همراه با تحلیل و 

كارشناسي به نمايش گذاشته مي شود. 
بخش »اسالم هراسي و ايران ستیزي در سینماي 
غرب« در جش��نواره بین المللي مقاومت با هدف 
كالبدش��كافي و رازگشايي پش��ت پرده فیلم ها و 
س��ريال هاي ضداس��المي و ضدايراني طراحي 
ش��ده كه چند نمونه از آثار مطرح روز س��ینما و 
تلويزيون غ��رب در اين زمینه همراه ب��ا اكران با 
حضور كارشناس��ان و صاحبنظران م��ورد نقد و 

تحلیل قرار مي گیرند.

نگاهي به بايسته هاي سينماي مقاومت در آستانه برگزاري پانزدهمين دوره اين جشنواره

اقتصاد مقاومتي و سبك زندگي 
گمشده هاي سينماي مقاومت

   نويد پارسا
نزديك به 15س�ال پيش بود كه س�خنراني مايكل مور در 
مراس�م اس�كار ب�ر ضدسياس�ت هاي جنگ طلبانه جرج 
بوش ناتم�ام ماند و اي�ن بار اي�ن مستندس�از عدالتخواه 
امريكاي�ي هن�گام درياف�ت جاي�زه انجم�ن منتق�دان 
ب�راي فيل�م مس�تند از اي�ن س�خن گف�ت كه كش�ور ما 
همچنان درگي�ر جن�گ در مناطق مختلف جهان اس�ت. 
هالیوود ريپورتر گزارش داد در سال 2٠٠3 و درست مدت كوتاهي 
پس از حمله امريكا ب��ه عراق، مايكل مور كه برنده جايزه اس��كار 
بهترين مس��تند براي فیلم ضدخش��ونت خود به ن��ام »بولینگ 
براي كلمباين« شده بود با اس��تفاده از موقعیت سخنراني خود، 
صحنه اس��كار را در كمتر از دو دقیقه به آتش كشید و به تندي از 
سیاست هاي جرج بوش و حمله به عراق انتقاد كرد. سخنراني مور 
و شرم بر بوش گفتن هاي او واكنش هاي متضادي را در سالن ايجاد 
كرد و عده اي آن را تحسین و گروه زيادي او را در سالن هو كردند. در 
آن زمان صداي موزيك سالن زياد شد تا عماًل بخش بعدي مراسم 

آغاز شود و مور مجبور به پايان دادن سخنراني خود شود. 
حال 15سال بعد از آن ماجرا، مايكل مور در سالن BRIC بروكلین 
نیويورك و در جشن جايزه انجمن منتقدان فیلم براي بهترين فیلم 
مستند فرصت پیدا كرد تا آن متن ناتمام مراسم اسكار 2٠٠3 را به 
سرانجام برساند. او در سخنراني اخیر خود گفت: اگر اشكالي ندارد 
بايد بگويم كه هیچ وقت فرصت نشد من ادامه سخنراني خودم را 
بگويم، بنابراين مي خواهم كمي از فیلم مستند بگويم كه چگونه 
درمان دروغ هايي است كه به ما مي گويند و چگونه همچون سالحي 

غیرخشونت آمیز براي انقالب و تغییر عمل مي كند. در طول اين 
سال ها خوانده ام كه چطور مستند اولم، »راجر و من«)1989( درها 
را براي فیلم هاي مستند باز كرده و اين فیلم اولین مستندي بود كه 
به طور گسترده در سالن هاي سینمايي امريكا توزيع و پخش شد. 
با اين وجود آكادمي اسكار براي 13 سال طوالني درهاي خودش را 
تا همین ماه پیش روي من باز نكرد. در طول اين سال ها حرف هاي 
منتقدان را ش��نیده ام كه به من مي گفتند »راجر و من« مستند 
نیست زيرا مستند نبايد سرگرم كننده باشد و من با آوردن طنز و 
ش��وخي، جدي بودن اثر را كم كرده ام. 15سال بعد از ماجراي آن 
شب اسكار، ما نه تنها هنوز در جنگ هستیم بلكه رئیس جمهوري 

هم داريم كه علیه ما و دموكراسي ما اعالم جنگ كرده است. 
او ب��ا اش��اره ب��ه مستندس��ازان حاضر در جلس��ه ادام��ه داد: 
دوربین هايتان را برداريد چراكه شما آخرين خط مقاومت و اولین 
آن در بازسازي اين كشور هستید؛ كشوري كه رئیس جمهورش 

فعاًل در حال نابودي آن است.

 خواننده »امريكا امريكا، ننگ به نيرنگ تو«
در گفت وگو با »جوان« به شايعه اقامت در امريكا جواب داد
امريكا هنوز هم دزد جهان خواره است
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 اولويت تقدير خدا بر تدبیر انسان 

حوادث و امور، تسلیم تقديرهاست 

تا آنجا كه گاه مرگ انسان در تدبیر 

)و هوشیارى او( است.

چهارمين جشنواره ملي اسباب بازي برگزار مي شود

تمرين زندگي با اسباب بازي ايراني

    محمدصادق عابديني
چهارمين جشنواره ملي اس�باب بازي با شعار »تمرين زندگي« 
صرفاً با حضور اسباب بازي هاي ساخت ايران برگزار خواهد شد. 
حسین رباني، رئیس جش��نواره ملي اسباب بازي، هدف از برگزاري 
اين جشنواره را گردهمايي فعاالن زنجیره تولید و توزيع اسباب بازي 
عنوان كرد و گفت: هدف ديگر جشنواره، به نمايش گذاشتن تولیدات 
داخلي اي��ن عرصه خواهد بود، اگر كم و كاس��تي وج��ود دارد بايد 
منتقدان آنالیز كنند و به مرور با توس��عه زيرساخت عوامل را ايجاد 
كنیم. ما در اين رويداد نیاز توزيع را طبق برنامه ريزي داريم تا مردم و 
عالقه مندان با محصوالت آشنا شوند. محسن حموله دبیر جشنواره 
نیز با بیان اينكه ش��عار اين دوره از جش��نواره اسباب بازي »تمرين 
زندگي« است، درباره بخش هاي چهارمین جشنواره ملي اسباب بازي 
توضیح داد: همچون سال هاي گذشته، كمیته  داوري آثار را در سه 
بخش »ايده بازار«، »ثبتي« و »مجوز تولید« بررسي كرده اند. كمیته  
علمي جشنواره با برگزاري يك همايش در روز نخست، چهار نشست 

و پنج كارگاه مسائل متنوعي را در حوزه  طراحي و تولید اسباب بازي 
بررسي خواهد كرد. در بخش ترويجي و با مشاركت بیش از 3٠ نهاد 
و تولیدكننده نیز قرار است ضمن مشاوره به خانواده ها شرايطي براي 

بازي گروه هاي سني مختلف در اين جشنواره فراهم بیايد. 
حموله درباره اس��باب بازي هاي ايراني حاضر در جشنواره گفت: 
83 اثر در بخش اس��باب بازي ثبتي، 19اثر در بخ��ش ايده بازار و 
1٠4 اثر اس��باب بازي تولیدي پذيرفته شده اس��ت. همچنین در 
نمايشگاه اسباب بازي كه در جش��نواره به فروش مي رسد نزديك 
به 13٠٠ اس��باب بازي تولیدي به مخاطبان معرفي خواهد ش��د. 
وي با اش��اره به همزماني جشنواره اس��باب بازي با هفته كتاب و 
كتابخواني، گفت: به دلیل اين همزماني از دو اثر رونمايي خواهیم 
كرد. نخس��ت كتاب »فناوري هاي صنعت اس��باب بازي« اس��ت. 
همچنین در اين روزها مجموعه پنج جلدي »تئاتر اسباب بازي« به 
مخاطبان معرفي خواهد شد. سیدامیر آقايي دبیركل گروه رسانه و 
محتواي ديجیتال، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري نیز در 
سخناني ضمن درخواست براي ترويج استفاده از رده بندي سني 
كانون پرورش فكري براي رده بندي اسباب بازي ها و تربیت مربیان 
مهدكودك ها، گفت: مهم ترين مشكل تربیتي ما در 1٠ سال آينده 
ناشي از اسباب بازي هاي كپي شده خارجي است. آقايي ادامه داد: 
رشد قارچ گونه  مسائل پرورشي و تربیتي و نبود فیلتر براي آنها به 
آسیب هايي منجر می شود، بنابراين بايد مرجعي مطمئن براي اين 
حوزه وجود داش��ته باش��د تا بتوانیم در مباحث ترويجي مربیاني 
براي رده هاي مختلف سني داشته باشیم و با تداوم اين عملكرد به 

الگوسازي بپردازيم.

معاون فرهنگي سپاه در مراسم آغاز به كار راديو انقالب:
 دشمنان سعي دارند شيريني انقالب را

با تصويرسازي غلط به كام مردم تلخ كنند 
س�ردار محمدرض�ا نق�دي مع�اون فرهنگي س�پاه پاس�داران در مراس�م 
آغاز به كار رس�مي »راديو انق�الب« تأكيد ك�رد: انقالب با تم�ام ارزش هاي 
اولي�ه خود به 40 س�الگي رس�يده و دش�منان س�عي دارند ش�يريني آن را 
ب�ا جن�گ روان�ي و تصويرس�ازي هاي غل�ط ب�ه كام م�ردم تل�خ كنن�د. 
سردار نقدي گفت: ممكن است امروز در عرصه هاي انتخابات، قانونگذاري و اجرايي 
نقص هايي باشد كه اين به انقالب مربوط نیست و نتیجه تصمیم گیري خودمان است. 
وي گفت: در اين 4٠ سال آزادي انقالب پابرجا بوده است، نبايد اسیر تصويرسازي هاي 
غلط باشیم چون دشمن سعي دارد از طريق فضاي مجازي ما را از يك كشور موفق در 
حال پیشرو، كشور ناموفق در حال فروپاشي جلوه دهد. معاون فرهنگي سپاه افزود: در 
تمام مؤلفه هاي قدرت انقالب اسالمي در اين 4٠ سال باال آمده و دشمنان اصلي اش 
سقوط كرده اند هرچند سعي دارند با شگردهاي عملیات رواني از انقالب تصوير زشتي 
بسازند، امروز جنگ اصلي جنگ رسانه هاست حتي ابزار جنگ اقتصادي رسانه و جنگ 
رواني اس��ت، امريكا امروز اهرم ديگري براي فشار ندارد. حمیدرضا شاه آبادي معاون 
صدا سازمان صداوسیما نیز در اين مراسم، هدف از راه اندازي راديو انقالب را روشنگري 
عنوان كرد و گفت: خانواده راديو با همه س��ختي ها و مش��كالت از هر طرح جديدي 
استقبال كرده است و با نگاهي مشفقانه و مسئولیت پذير با مسائل برخورد مي كند. 
وي ادامه داد: راديو انقالب هم محصول ديگري از همین خانواده است كه راديويي ها 
با جديت براي اين حوزه برنامه ريزي كردند و برنامه هايي تدارك ديدند. شاه آبادي در 
بخش ديگري از سخنانش از مردم تشكر كرد كه در فعالیت هاي راديو مشاركت فعالي 

داشتند و از راديو محرم، اربعین و فصلي به خوبي استقبال كردند.

 رونمايي از ترجمه تركي »دا« 
در نمايشگاه كتاب استانبول

ترجم�ه ترك�ي كت�اب »دا« ك�ه توس�ط انتش�ارات 
ترك زبان كوثر در تركيه منتش�ر ش�ده اس�ت، امروز در 
غرفه ايران در نمايش�گاه اس�تانبول رونمايي مي ش�ود. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران پويا، غرفه جمهوري اسالمي 
ايران در سي و هفتمین دوره نمايش��گاه بین المللي كتاب 
استانبول در سالن بین الملل اين نمايشگاه از امروز فعالیت 
خود را آغاز كرد. يكي از مهم ترين برنامه هاي غرفه ايران در 
نمايشگاه استانبول رونمايي از نسخه تركي استانبولي كتاب 
»دا« با حضور نويسندگان و ناشران ايراني و تركیه اي است. 
اين نشست با همكاري رايزني فرهنگي سفارت كشورمان، 
آژانس ادبي پل، مؤسسه نمايشگاه هاي فرهنگي و همچنین 
با حضور خديجه يلماز، مترجم اي��ن كتاب به زبان تركي و 
ناشر تركیه اى آن برگزار مي ش��ود. طبق برنامه اعالم شده 
قرار اس��ت در اين مراس��م مجید جعفري اقدم و علي اصغر 

عزتي پاك به سخنراني بپردازند. 
بر اس��اس اين گزارش، غرفه كش��ورمان برنامه هاي جنبي از 
جمله نمايش و معرف��ي بیش از 3٠٠ عن��وان از آثار ايراني و 
اسالمي متعلق به بیش از 4٠ مؤسسه انتشاراتي، قرار مالقات 
با ناشران ترك و ديگر ناشران خارجي جهت معرفي و بازاريابي 
آثار ايراني، برگزاري نشس��ت معرفي ادبیات پايداري و دفاع 
مقدس ايران، عرضه كتاب هاي نفیس ايراني، مالقات و مذاكره 
با نهاده��اي فرهنگي و ادبي تركیه، معرفي نمايش��گاه كتاب 
تهران، معرفي ط��رح حمايت از ترجمه و نش��ر آثار ايراني در 

تركیه را در دستور كار دارد. 
.........................................................................................................

»به وقت شام« حاتمي كيا 
به ژاپن مي رود

فيلم س�ينمايي »به وقت ش�ام« به كارگردان�ي ابراهيم 
حاتم�ي كي�ا در كش�ور ژاپ�ن روي پ�رده م�ي رود. 
به گزارش باش��گاه خبرنگاران ج��وان، در ادام��ه اكران هاي 
بین المللي فیلم سینمايي»به وقت شام« به كارگرداني ابراهیم 
حاتمي كیا قرار است از روز پنج شنبه اول دسامبر )1٠ آذر ماه( 
اين فیلم به مدت يك هفته در شهر توكیو پايتخت كشور ژاپن 

به نمايش در آيد. 
پیش از اين، جديدترين اثر ابراهیم حاتمي كیا در كشور هاي 
لبنان، سوريه و عراق با استقبال گس��ترده مردم، مسئوالن و 
هنرمندان اين كش��ورها مواجه گرديد. همچنین در آستانه 
اكران فیلم حاتمي كیا در شهر توكیو از پوستر ژاپني اين فیلم 

سینمايي نیز رونمايي خواهد شد. 
اين فیلم سینمايي كه با سه زبان بین المللي ساخته شده، مورد 
استقبال ش��ركت هاي پخش جهاني قرار گرفته است. هادي 
حجازي فر و بابك حمیديان بازيگران اصلي اين فیلم هستند 
و به همراه آنها، جمعي از بازيگران سوري و لبناني نیز در فیلم 

نقش ايفا مي كنند. 
.........................................................................................................

دبير جشنواره تئاتر كودك و نوجوان:
 افزايش بودجه كيفيت نمي آورد!

دبير جشنواره تئاتر كودك و نوجوان در نشست خبري اين 
رويداد با اعالم اينكه نس�بت به تصميمات مقطعي حوزه 
تئاتر انتقاد دارم، گفت: افزايش بودجه كيفيت نمي آورد. 
مريم كاظمي، دبیر جشنواره با اشاره به اينكه 12 كشور در اين 
دوره از جشنواره حضور دارند كه 1٠ كشور در اين بستر اجرا 
خواهند داشت، در مورد ش��عار »كودك و حقوق اجتماعي« 
اين دوره از جش��نواره گفت: اين انتخاب برآمده از مشكالت 
اجتماعي و سیاسي متأثر از جامعه خود ماست كه بر كودكان 

تاثیر مي گذارد. 
وي افزود: بايد نسبت به اين مسئله حساس باشیم و متوجه 
باشیم به چه میزان به كودك به واسطه حرف هايمان آسیب 
مي رس��انیم. بايد به كودك براي آينده امی��د ايجاد كنیم و 

حقوق اجتماعي كودكان رعايت شود. 
كاظمي در واكنش به بحث افول جشنواره اظهار داشت: شكل 
برگزاري جش��نواره اساس��اً درگیر يك امر معمول است. اگر 
موضوع كیفیت كارهاست اين كیفیت به چند چیز بازمي گردد. 
جشنواره از آثار كار ش��ده در طول سال دعوت مي كند و تنها 
بخش خردسال و خیاباني تولیدي هستند و انحصاراً در اختیار 
جشنواره است. اجراهاي صحنه اي از دل اجراي عموم مي آيد 
و جشنواره نقشي در كیفیت ندارد. جشنواره مي تواند بستري 
براي كساني باشد كه به دنبال فضاي وسیع تر و بازار عمومي 
هستند، ضمن اينكه برپايي دبیرخانه دائمي جشنواره يك گام 

مهم و اثرگذار در ثبات آن است. 
وي درباره بودجه جشنواره نیز گفت: افزايش بودجه كیفیت 
نمي آورد، بايد براي هزينه كرد بودجه ديدگاهي وجود داشته 
باشد و به برنامه بلندمدت نیاز است و »چیزي به شكل مقطعي 
درست نمي شود« و در مقام دبیر جشنواره خودم منتقد شرايط 

مقطعي تصمیمات تئاتر هستم.

سيد مرتضي  ذاكر     ديده بان 

   محمدصادق عابديني
»يه چيزي بهتون بگم برگ هاتون بريزه! خواننده امريكا 
امريكا، ننگ به نيرنگ تو  خودش االن ساكن امريكاست«.
 اين متن و متن هاي مشابه با عكسي از خواننده آن ترانه، 
چند روزي اس�ت كه در كانال ه�اي تلگرامي و صفحات 
اينستاگرام دست به دست مي شود. اما واقعاً كسي كه 40 
سال پيش مشهور ترين ترانه ضدامريكايي را اجرا كرده، 
ساكن امريكا شده اس�ت؟ استاد اس�فنديار قره باغي، 
در گف�ت و گو با »ج�وان« در اين ب�اره توضيح مي دهد. 
استاد، گفته مي شود به امريكا رفته ايد و ساكن 

آنجا شده ايد!
به شما تبريك میگم، ش��ما با ش��ماره من در ايران تماس 
گرفتی��د و االن داريد صداي م��ن را از امريكا مي ش��نويد 

]مي خندد[. 
فكر مي كنيد چرا در روزهاي�ي كه تحريم هاي 
امري�كا بازگش�ته، ش�ايعه ب�ه راه مي افتد كه 
خواننده »امري�كا امريكا، ننگ ب�ه نيرنگ تو« 

ساكن امريكا شده؟
به نظرم يك عده مريض پشت پرده اين كار هستند و معلوم 
نیست از انتشار اين خبر دروغ دنبال چه چیزي هستند. من 

ايران هستم و به امريكا نرفته ام. 
درباره منشأ اين شايعه چيزي شنيده ايد؟

با خانمي ك��ه از ديوار س��فارت امريكا باال رفت��ه مصاحبه 
كرده اند كه فیلمش هم هست. انگار از او پرسیده اند كه تو 
كه از ديوار سفارت باال رفته اي و بعد شده اي رئیس سازمان 
محیط زيست، چرا تمام خانواده ات ساكن امريكا هستند؟! 
ايشان هم براي اينكه از زير جواب فرار كند گفته كه اينكه 
چیزي نیست، آن خواننده اي كه مرگ بر امريكا را خوانده 

خودش ساكن امريكا شده! 
االن كه مش�خص ش�ده اين حرف ش�ايعه است، 
اقدامي براي جلوگيري از پخش شايعه نمي كنيد؟

ادعايي كه مطرح كرده اند قابل پیگیري حقوقي است، ولي 
من ديگر حوصله انجام اين كارها را ندارم. 

چهار دهه پيش، شما »ننگ به نيرنگ امريكا« را 
خوانده ايد، شرايط رابطه با امريكا نسبت به آن 

سال تغييري داشته؟
به نظرم نه تنها تغییر مثبتي نكرده بلكه بدتر هم شده است 
و مي بینیم همه صفت هايي كه حمید سبزواري در آن شعر 
براي امريكا وصف مي كند هنور هم وجود دارد. امريكا هنوز 

هم »دزد جهان خواره«، »عقرب ج��راره«، »روباه مكاره« و 
»مظهر شیطان« اس��ت، هیچ كدام از اين صفت ها كمرنگ 
نشده كه هیچ بیشتر هم شده است. براي همه هم ثابت شده 
كه امريكا با ما دشمن اس��ت. در اين همه سال كه از اجراي 
آن سرود گذش��ته است، ش��ما از امريكا غیر از اين صفت ها 

چیزي ديده ايد؟
به نظرتان اين قوت شعر »مرگ بر امريكا« ناشي 
از آينده نگري مرحوم حميد سبزواري است كه با 
شناخت كامل اين قطعه را سروده نبوده است؟!

آقاي سبزواري با كالمي مستحكم و محترمانه، كثیف ترين 
صفت هاي امريكا را بیان كرده است. 

استاد، حدود 40 س�ال از زماني كه اين ترانه را 
خوانده ايد، گذشته است، االن چه حسي نسبت 

به آن داريد؟
بنده با كمال افتخار عرض مي كنم كه خوب كردم آن ترانه را 
خواندم و هنوز هم به آن اعتقاد دارم. من نه كارمند دولت هستم، 
نه نظامي ام، نه وكیل و وزير هستم، صرفاً به عنوان يك ايراني 

منتقد، اعتراض خودم را نسبت به امريكا بیان كرده ام. 
اش�اره: س��رود انقالبي »امريكا امريكا، ننگ ب��ه نیرنگ 
تو« س��روده مرح��وم حمید س��بزواري و با آهنگس��ازي 
احمدعلي راغب اس��ت كه در س��ال 58 و تقريباً همزمان 
با اش��غال س��فارت امريكا از سوي دانش��جويان پیرو خط 
امام، تولید و از صداوسیما پخش ش��د. اين ترانه تا به امروز 
يكي از مش��هورترين و خاطره س��از ترين آثار موس��یقايي 
ضداس��تعماري و ضد امريكايي است كه توسط هنرمندان 
ايراني تولید شده است. اين س��رود معموالً در ايام 13 آبان 
و مص��ادف با بزرگداش��ت روز تس��خیر النه جاسوس��ي از 
شبكه هاي راديو و تلويزيون بازپخش مي شود و براي مردم 

ايران بار نوستالژيك زيادي دارد.

در كش��ورهاي صاح��ب س��ينما 
چون امريكا رويكرد سينمايي در 
بعد راهبردي تعريف شده است و 
مجموعه ژانرهاي درام خانوادگي، 
تخيلي و حتي ژانر ترسناك نيز از 
ابعاد استراتژيك برخوردار است

سخنراني آتشين مايكل مور عليه سياست هاي جنگ طلبانه امريكا

15 سال پس از آن شب اسكار، ما هنوز در جنگ هستيم!
    خبر


