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   محمدصادق عابديني
نگاه صنوف سينمايي كه بدنه سينماي ايران 
را تش�كيل مي دهن�د، مي تواند نقش�ه راه 
مناسبي براي س�ينماي ايران باشد. صنوف 
س�ينمايي در ن�گاه دولتي به س�ينما كمتر 
اجازه بروز و فعاليت داشته اند و اين به عنوان 
نقطه ضعف سينماي ايران شناخته مي شود. 
طبق آنچه وزير ارش�اد وع�ده داده تا پايان 
اين هفته جانش�ين محمدمهدي حيدريان 
به عنوان رئيس سازمان سينمايي مشخص 
مي شود. »جوان« در گفت و گو با سه چهره از 
صنوف مختلف سينما خواسته هاي آنها را از 
رئيس آتي سازمان سينمايي جويا شده است. 

    رئيس جديد تا 26 آبان مي آيد 
سیدعباس صالحي در حاش��یه جشنواره فیلم 
كوتاه ته��ران در جمع خبرنگاران در پاس��خ به 
اينكه »چه كس��ي قرار اس��ت در سمت رئیس 
س��ازمان س��ینمايي قرار بگیرد؟«، گفت: من 
هنوز نمي توانم جواب قطعي به ش��ما بدهم اما 
تا پايان هفته يا 26 آبان ماه قطعي خواهد شد و 
كسي را كه سكاندار سینماي ايران خواهد شد، 

مشخص مي كنیم. 
صالحي درباره عل��ت به تعويق افت��ادن اعالم 
جايگزين توضیح داد: اين مسیري كه با فاصله 
اتفاق افتاد به اين علت است كه وقتي قانون منع 
به كارگیري بازنشستگان ابالغ شد، فرصت دو 
ماهه اي به وجود آمد كه چون مهندس حیدريان 
بازنشس��تگي زودتر از موعد داش��تند در حال 
گفت وگو بوديم كه آيا كساني كه بازنشستگي 
زودتر از موعد دارند مي توانند از منظر حقوقي 
دوباره به كار گرفته شوند يا خیر. بعد كه روشن 
شد اين امكان وجود ندارد، ما درصدد برآمديم 

به دنبال جايگزين باشیم. 
    تا كار دست صنوف نباشد

اتفاقي نمي افتد
منصور لش��كري قوچاني تهیه كننده س��ینما، 
در گفت و گو با »جوان« با تأكید بر اينكه هیچ 
انتظاري از مديران س��ینمايي ندارد، مي گويد: 
واقعیت اين اس��ت كه س��ینماي ما دچار يك 
س��ردرگمي اس��ت. تا زماني كه من به عنوان 
تهیه كننده منتظر باشم كه وزارت ارشاد براي 

سینما كاري كند، هیچ اتفاقي نخواهد اتفاد. 

لشكري قوچاني مي گويد: صنوف سینمايي بايد 
بر اس��اس تخصص، ضوابط و مقررات سینما را 
تدوين و در تعامل با وزارت ارشاد آن را به صورت 
آيین نامه اجرايي كنند تا روند كار در سینما و 

ضوابط آن مشخص شود. 
تهیه كننده كوچه بي ن��ام، مي افزايد: اين تفكر 
غلط سینماي ايران اس��ت كه همیشه منتظر 
است تا مديري از راه برس��د و براي سینما كار 
كند، اما متأسفانه اين اتفاق هر سال رخ مي دهد 
و منتظر اين هستیم كسي سركار بیايد و كاري 
براي ما انج��ام دهد. وي با بیان اينكه رؤس��اي 
س��ازمان س��ینمايی از اينكه صنوف سینمايي 
قدرت بگیرند واهمه دارن��د، مي گويد: هر وقت 
هم رئیس سازمان سینمايي سراغ صنوف رفته 

صرفاً براي سیاسي كاري بوده است. 
تهیه كننده قاتل اهلي، ادامه مي دهد: واقعیت 
س��ینما اين است كه مديران س��ینمايي بدون 
داشتن تفكر و سواد صنفي و صرفاً با نگاه قبیله اي 
باعث ريزش صنوف شده اند و به جاي اينكه بین 
اصناف سینما پیوند ايجاد كنند، آنهارا از هم دور 
كرده اند. لشكري قوچاني در نهايت مي گويد: اگر 
صنوف سینمايي قدرت بگیرند، روند تولید شكل 

مي گیرد و چراغ سینما روشن مي شود. 
    رئيس سازمان سينمايی

فكري براي بخش خصوصي كند 
قربان محمدپور، كارگردان سینما در گفت و گو 
با »جوان« توجه به بخ��ش خصوصي را يكي از 
خواسته هاي اصلي فعاالن سینما عنوان مي كند 
و مي گويد: سازمان سینمايي بايد دست بخش 
خصوصي را باز بگ��ذارد تا با ج��ان گرفتن اين 
بخش، سینماي ايران از دولتي بودن خارج شود. 
محمدپور ادامه مي دهد: االن سینماي ما كاماًل 
دولتي است و مش��كالت متعددي جلوي پاي 

بخش خصوصي قرار دارد. 
اين كارگردان با تأكید بر اينكه بحث دستمزد 
باالي بازيگران سینما يكي از معضالتي است كه 
بخش خصوصي با آن روبه رو اس��ت، مي افزايد: 
دستمزدهاي باال باعث ورشكستگي سینما شده 
و از هر 120 فیلم 9 تاي آنها حتي پول تبلیغ و 

چاپ پوستر را هم درنمي آورند. 
كارگردان سالم بمبئي، با اش��اره به اينكه اگر در 
هالیوود يا بالی��وود بازيگري فیلمش نفروش��د، 
دس��تمزدش به ش��دت كاهش پی��دا مي كند، 
مي گويد: اما در ايران برعكس است، ما بازيگراني 
داريم كه چند فیلم پشت س��ر هم بازي كرده اند 
و هیچ كدام فروش نداش��ته اما دس��تمزد بازيگر 
به جاي اينكه كاهش پیدا كند، افزايش داش��ته 
است. وي توضیح مي دهد: االن بازيگران سینما 
دستمزدهاي باالي 800 میلیون تا يك میلیارد 
تومان را درخواست مي كنند و براي همین تولید 
در بخش خصوصي به شدت سخت شده است و 70 
درصد از هزينه ساخت فیلم به دستمزد بازيگران 
تعلق مي گیرد. محمدپور، مي گويد: رئیس سازمان 
سینمايي بايد فكري براي قانونمند شدن دستمزد 
بازيگران در نظر بگیرد تا بخش خصوصي سینما 

توان ادامه فعالیت داشته باشد. 
    رئيس سازمان سينمايي از جنس سينما 

باشد
جعفر گودرزي، نايب رئی��س انجمن منتقدان 
و نويسندگان س��ینمايي ايران در گفت و گو با 
»جوان«، مي گويد: مهم ترين ش��اخصه رئیس 
سازمان س��ینمايي بايد اين باش��د كه خودش 
از سینما باشد و جنس س��ینما را بشناسد و به 
اصطالح اهالي سینما »كوبیده سینما را خورده 
باش��د.«  گودرزي، مي گويد: رئیس س��ازمان 
س��ینمايي بايد تولی��د و نمايش در س��ینما را 
بشناسد و در اين روند در كنار سینماگران باشد.  
اين منتقد ادامه مي دهد: زماني كه سینماگران 
رئیس سازمان س��ینمايي را در كنار خودشان 
ببینند يعني اتفاق خوبي براي س��ینما افتاده و 

همین باعث دلگرمي شان مي شود. 
گودرزي تأكید مي كند: رئیس سازمان سینمايي 
بايد به صنوف اين اطمین��ان را بدهد كه من از 
شما هستم و با ش��ما همراهم، به غیر اين حس 
اگر به وجود بیايد خودش براي س��ینما ايجاد 
مانع مي كند. نايب رئیس انجم��ن منتقدان با 
بیان اينكه رئیس سازمان سینمايي بايد به فكر 
معیشت اهالي سینما باشد، مي گويد: هم اكنون 
طیف عظیمي از سینماگران بیكار هستند، بايد 
صندوقي براي حمايت از س��ینماگران بیكار به 
وجود بیايد تا در اين ش��رايط بد اقتصادي آنها 
از حداقل رف��اه برخوردار ش��وند. وي در پايان 
تصريح مي كند: هر چقدر به صنوف سینمايي بها 
داده شود، سینما در مسیر درست تري حركت 
مي كند و حضور دولت به عنوان نهاد باالسري در 
امور سینمايي كمرنگ تر مي شود، زيرا خطوط 
قرمز و چارچوب فعالیت مش��خص ش��ده و هر 

بخش كار خودش را انجام مي دهد. 
»جوان« در روزهاي آينده، موضوع انتظار اهالي 
سینما از رئیس س��ازمان س��ینمايي را دنبال 

خواهد كرد.

انتظارات اهالي سينما از رئيس آتي سازمان سينمايی در گفت وگو با »جوان«

رئيستازهاگرمیتواند
سينمایسردرگمرانجاتدهد

    محمدصادق عابديني
رضا علي�دادي مع�اون توس�عه و فن�اوري رس�انه ب�ا بيان 
اينكه در پانزدهمي�ن اجالس سراس�ري فناوري رس�انه از 
11 محص�ول ممتاز ايران�ي در حوزه فناوري رس�انه رونمايي 
مي ش�ود، اس�تفاده از خالقي�ت و توانمن�دي متخصص�ان 
داخلي را راهي براي عبور از تحريم ه�اي امريكا عنوان كرد. 
در آس��تانه برگزاري پانزدهمین اجالس سراسري فناوري رسانه 
كه محل��ي براي عرضه آخرين پیش��رفت هاي علم��ي و فناوري 
متخصصان صداوسیما و شركت هاي دانش بنیان در فناوري رسانه 
است، معاون رسانه ملي به بیان موفقیت هاي اين سازمان در كاهش 

وابستگي به خارج از كشور پرداخت. 
علیدادي با اشاره به رونمايي 11محصول ممتاز و خالقانه، گفت: 
بیش از 160 محصول نوآورانه به پانزدهمین اجالس سراس��ري 
فناوري رسانه ارائه شد كه از بین آنها 47 محصول برگزيده شد و 
در نهايت در اختتامیه اين اجالس و با حضور دكتر علي عسكري، 
رئیس رسانه ملي، 11 محصول ممتاز يا خالقانه معرفي مي شود. 

علیدادي افزود: در جريان برگزاري چهاردهمین اجالس سراسري 
فناوري رسانه، بازديدكنندگاني از ABU داشتیم و امسال هم در 

اجالس پانزدهم حضور خواهند داشت. 
معاون توس��عه و فناوري رس��انه با بیان اينك��ه نگراني خاصي از 
تحريم ها نداريم و در صنعت رس��انه تالش زيادي شده است كه 
وابسته به شركت هاي داخلي باشیم، تصريح كرد: از سال 1391 
كه تحريم هاي سنگیني علیه كشور اعمال شد، تمام فرستنده هاي 
تلويزيوني ديجیتال در كشور طراحي شده و اين فرستنده ها در 

2هزار و 500 نقطه از 7هزار نقطه كشور نصب شده اند. 
وي افزود: با تالش مهندس��ان داخلي و شركت هاي دانش بنیان، 
پیچیده تري��ن و حس��اس ترين تجهی��زات فرس��تنده و گیرنده 
ديجیتال را تولید مي كنیم. علیدادي خاطرنش��ان كرد: امسال و 
براي نخستین بار در 40 سال گذش��ته در كنفرانس و نمايشگاه 
IBC آمس��تردام هلند كه محل تجمع صاحبان صنايع رسانه و 
برودكس��تردهاي برتر دنیاس��ت حضور پیدا كرديم و دو طرح و 
محصول ملي ايراني در اين نمايشگاه ارائه و با اقبال بازديدكنندگان 
مواجه شد. معاون توسعه و فناوري رسانه به محورهاي برگزاري 
پانزدهمین اجالس سراسري فناوري رس��انه اشاره كرد و گفت: 
امسال در نشست هاي تخصصي سه نفر از استادان برتر و مطرح 
برودكس��ت دنیا حضور پیدا مي كنند. همچنی��ن میهماناني از 
كشورهاي هلند، فرانس��ه، انگلس��تان، فنالند، هند و مالزي در 
پانزدهمین اجالس سراسري فناوري رسانه حضور خواهند يافت و 

مطالب مهمي درباره مسائل روز دنیا ارائه خواهند كرد.

فيلمي درباره خاشقجي به جشنواره مقاومت می آيد
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از لغزش جوانم��ردان بگذريد، چه 

اينكه كسی از آنها نیست كه بلغزد 

جز آنك��ه خدايش دس��ت گیرد و 

بلندش سازد.

مسعود كوثري در نشست خبري جشنواره »نشان دهخدا« :

مشكالت اقتصادي جايزه نشان دهخدا را ارزان تر كرد

     سيدمرتضي ذاكر
برگزيدگان جشنواره »نش�ان دهخدا« با توجه به تحوالت 
اقتصادي در كش�ور جوايزش�ان از س�كه به مي�زان ريالي 
كاهش يافت چراكه تا س�ال گذشته سه س�كه به برگزيده 
اهدا مي شد و امسال 8ميليون تومان وجه نقد اهدا مي شود. 
مسعود كوثري در نشست خبري جشنواره نشان دهخدا درباره 
جزئیات اين جشنواره اظهار داشت:  ما به زودي شاهد برگزاري 
چهارمین جشنواره از نش��ان دهخدا ويژه علوم انساني خواهیم 
بود. الواح برگزيدگان اين جشنواره توسط وزراي ارشاد، علوم و 

كار به امضا رسیده است. 
وي با بیان اينكه دبیرخانه ثابت جشنواره در دفتر انتشارات 
مستقر است، ابراز داشت: اولین دوره سه ساله برگزار شد اما 
از آن پس جشنواره به شكل س��االنه از مهر ماه سال گذشته 
تا سال جاري را مورد بررس��ي قرار مي داد. كتاب ها پااليش 
اولیه شد و 575 اثر وارد دور داوري ها شدند، البته همه اين 

آثار توسط اساتید دانشگاه نوشته نشدند، بنابراين از مجموع 
ورودي هاي اولیه بیش��تر از نیمي از آثار متعلق به اس��اتید 
هستند و باقي آنها توسط نويسندگان و محققان علوم انساني 
نوشته شده اس��ت. به گفته رئیس انتشارات علمي فرهنگي 
62 اثر طي س��ه مرحله داوري ش��دند و به مرحله نهايي راه 
يافتند. ارزشیابي اين آثار بر اساس 100 نمره بود و هر فردي 
اگر حداقل هاي الزم را به دست مي آورد اثرش واجد شرايط 
مي ش��د، بنابراين از میان 62 اثر 16 اثر برگزيده و شايسته 
تقدير شناخته شدند كه س��ه اثر برگزيده و 13 اثر شايسته 
تقدير هستند. در ادامه قرار اس��ت جايزه قلم برتر به يكي از 

اساتید باسابقه ايران در حوزه علوم انساني تخصیص يابد. 
در كنار آن نهاد كتابخانه هاي عمومي كش��ور و موسسه خانه 
كتاب هدايايي را براي برگزيدگان در نظر گرفته اند و آن خريد 
كتاب آثار برگزيدگان اس��ت. وي درباره وضعیت تألیف آثار در 
میان اعضاي هیئت علمي گفت: ارزيابي كلي بنده بر اس��اس 

وصول آثار است. 
در حوزه علوم انساني بخش خصوصي فعالیت هاي خوبي آغاز 
كرده و در برخي حوزه ها از نشر دانشگاهي پیشي گرفته است. 
عدم فرصت كافي اس��اتید موجب ش��ده آثار دانشگاهي علوم 
انس��اني كاهش يابد و اغلب آثار مربوط به افراد خارج از حوزه 
دانشگاه باشد اما دلیل دوم به انتشارات دانشگاهي برمي گردد 
كه به نظرم نیاز ب��ه بازنگري دارن��د و در كیفیت طراحي جلد 
و نحوه توزيع بايد بازنگري كنند. اين باعث مي ش��ود اس��اتید 

كارهايشان را به ناشران خصوصي بسپارند.

حاشيه هاي مستند »راه طي شده« پيش از رونمايي
 نظر مشاور رئيس جمهور 

درباره مستندسازي مستقل! 
 مشاور رئیس جمهور كه چندي پیش و با افزايش ناكامي هاي دولت در حوزه هاي 
مختلف اقدام به پاك كردن عناوين مسئولیت هاي دولتي خود در توئیتر كرده بود 

همچنان جزو پرمشغله هاي فضاي مجازي محسوب مي شود. 
اين مسئول دولتي اخیراً در توئیتر درباره يك مستند تاريخي ابراز نظر كرده است: 
»مستندهايي كه اخیراً با واسطه يا بي واسطه توسط موسسه اي خاص درباره وقايع 
و شخصیت هاي انقالب و جمهوري اسالمي ساخته مي شود مي تواند در فضايي به 

دور از حب و بغض و مطلق انگاري بررسي و نقد شود.«
آشنا در حالي تلويحاً از مستندي كه هنوز رونمايي نشده به عنوان مستندي وابسته 
به موسسه اي خاص ياد كرده كه وي اخیراً در مراسم روزنمايي مستندي در وزارت 
كار و تأمین اجتماعي ش��ركت كرده كه كارگردان آن علناً از چگونگي س��فارش 
گرفتن ساخت آن توضیحاتي ارائه كرده بود. مس��تند »راه طي شده« آخرين اثر 
مستند علي مالقلي پور از تولیدات مركز مستند سوره و مركز آفرينش هاي فرهنگي 
و هنري بسیج است. نام اين مستند كه با عنوان »راه طي شده« تولید شده از عنوان 
يكي از مهم ترين كتاب هاي مهندس بازرگان به همین نام گرفته شده است. اين 
مستند قرار است طي مراسمي از ساعت 15:30 روز سه شنبه 29 آبان ماه در تاالر 
سوره حوزه هنري واقع در خیابان سمیه، بین خیابان حافظ و نجات اللهي رونمايي 
شود. مرحوم مهندس بازرگان نخست وزير دولت موقت ايران پس از پیروزي انقالب 
اسالمي در سال 1357 بود كه با تسخیر النه جاسوسي امريكا توسط دانشجويان 

پیرو خط امام در سال 58 از سمت خود استعفا كرد.

مهلت ثبت نام نهمين جشنواره عمار 
تمديد شد

بر اس�اس اعالم دبيرخانه جش�نواره مردمي فيلم عمار، 
مهلت ثبت نام نهمين دوره اين رويداد سينمايي تا پنجم 
آذر و تحويل آثار به دبيرخانه تا 10 آذر تمديد شده است. 
به گزارش »جوان« بر اساس اعالم دبیرخانه جشنواره مردمي 
فیلم عمار، مهلت ثبت نام نهمین دوره اين رويداد سینمايي تا 
پنجم آذر و تحويل آثار به دبیرخانه تا 10 آذر تمديد شده است. 
در بخش رقابتي اين جشنواره نیز كه شامل فیلم هاي سفارشي 
و فراخوان دبیرخانه مي ش��ود، فیلمسازان و متقاضیان شركت 
مي توانند آث��ار خ��ود را در بخش هاي »فیلم«، »نق��د، مقاله و 
پژوهش هاي سینمايي« و »فیلم ما« ثبت و حداكثر تا پنج روز 
پس از آن به دبیرخانه جش��نواره ارسال كنند. همچنین عالوه 
بر قس��مت رقابتي، دو بخش فراخوان معرفي سوژه و فراخوان 
مردمي نیز به نهمین جشنواره عمار اضافه شده و افراد، گروه ها و 
تشكل هاي فرهنگي- مردمي مي توانند در اين بخش ها مشاركت 
داشته باشند. نهمین جشنواره مردمي فیلم عمار، ششم تا 16 

دي ماه 97 در سینما فلسطین تهران برگزار مي شود. 
.........................................................................................................
آغاز فصل جديد »خندوانه« از 30 آبان

فص�ل جدي�د برنام�ه »خندوان�ه« از 30 آبان م�اه روي 
آنتن ش�بكه نس�يم خواه�د رف�ت و فص�ل دوم برنامه 
»قاچ« نيز پخش خ�ود را از س�وم آذرماه آغ�از مي كند. 
به گزارش فارس، طبق هماهنگي هاي انجام شده، فصل ششم 
»خندوانه« در س��ه روز چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه پخش 
مي شود و فصل دوم »قاچ« كه از مشتقات برنامه »خندوانه« 

است نیز روزهاي شنبه تا سه شنبه روي آنتن مي رود. 
سیدعلي احمدي تهیه كننده اين دو برنامه درباره رويدادهاي 
جديد فصل جديد »خندوانه« و »قاچ« بیان كرد: خندوانه مانند 
قبل ساختار خود را حفظ خواهد كرد و میزبان افراد سرشناس 
در هر حوزه خواهد بود. عالوه بر اين، لیگ ادابازي هم در اين 
فصل از خندوانه برگزار مي شود. در اين فصل از برنامه »قاچ« نیز 
عالوه بر حضور رامبد جوان، جناب  خان و نیما شعبان نژاد، شاهد 
استندآپ كردن برگزيدگان دو مسابقه خنداننده شو هستیم. 
همچنین بخش »بدانگاه« كه فرصتی براى انتقال مفاهیم علمی 
و تجربی در حوزه هاى مختلف و موجب ارتقاى سطح زندگی 

است، به هر دو برنامه اضافه خواهد شد. 
.........................................................................................................
راه اندازي اتاق فكر يهوديان- مسلمانان 

در آلمان
در ات�اق فك�ر يهودي�ان- مس�لمانان ك�ه ب�ه زودي 
رژي�م  نژادپرس�تي  ريش�ه  مي ش�ود،  راه ان�دازي 
صهيونيس�تي و اسالم هراس�ي بررس�ي خواه�د ش�د. 
به گزارش فارس، مس��ئوالن انجمن يهودي ارنست لودويگ 
ارلیش به همراه مس��ئوالن انجمن اس��المي ابن  س��ینا، در 
آينده اي نزديك اتاق فكر يهوديان- مس��لمانان را راه اندازي 
خواهند كرد. قرار است مسائل اجتماعي و سیاسي آلمان در 
اين اتاق فكر مورد بررسي قرار  گیرد. در آلمان برنامه هايي براي 
ايجاد يك »اتاق فكر« براي يهوديان و مسلمان وجود دارد. با 
اين وجود، جو فرانك مديرعامل انجمن ارنست لوديگ ارلیش 
در كنگ��ره يهوديان در برلین گفت: به دلی��ل كمبود بودجه، 

نتوانستیم امسال اين اتاق فكر را تأسیس كنیم. 
با اين حال، او امیدوار است كه در نیمه اول سال 2019، براي 
تأسیس اين اتاق فكر اقداماتي انجام شود. به گفته فرانك، اين 
اتاق فكر برنامه ريزي شده، براي تحقیق در حوزه اجتماعي و 
سیاسي تاسیس مي ش��ود و اولین  بار ايده آن، توسط انجمن 
ابن سینا داده شده است. هر دو انجمن در لیست سازمان هاي 
آموزش��ي مهم آلمان ق��رار دارند. ب��ه زودي گروه هايي براي 
ش��كل گیري اين اتاق فكر تشكیل مي ش��وند كه وظیفه آنها 
برنامه ري��زي براي كار اين اتاق فكر اس��ت. همه كس��اني كه 
مي خواهند در اين اتاق فكر حضور داشته باشند، مي توانند از 

طريق اين گروه ها فعالیت خود را آغاز كنند. 
.........................................................................................................
پايان دوبله سريال كره اي »جونگ ميونگ«

سريال كره اي افسانه »جونگ ميونگ« به زودي از شبكه 
5 سيما پخش مي شود. 

به گزارش »جوان« به نقل از روابط عمومي ش��بكه 5 سیما، 
اين سريال تاريخي محصول 2015 كره جنوبي به كارگرداني 
سنگ هو كیم است كه در 50 قسمت به مدير دوبالژي علیرضا 

باشكندي براي شبكه 5 سیما دوبله شده است. 
در خالصه داستان سريال كره اي »جونگ میونگ« آمده است: 
»جونگ میونگ« دختري شش يا هفت س��اله فرزند ملكه و 
امپراطور بزرگ در كشور كوچك جوسان زندگي مي كند. او 
در چند دهه شاهد تغییرات سیاسي و نظامي كشور خود است 
و در تمام اين س��ال ها با وجود خطرات بسیار، تالش مي كند 
تا كشورش را در شرايط دش��وار جنگ با كشورهاي ديگر و از 

اختالفات داخلي نجات دهد. 

نويد پارسا      ديده بان 

   مصطفي شاه كرمي
مسئوالن جش�نواره بين المللي فيلم مقاومت از دريافت 
فيلمي با عنوان »خاشقجي تنها نيست« خبر دادند كه به 
خاطر مس�ائل امنيتي مشخص نيست س�ازندگان آن چه 
كساني هستند. از سوي ديگر يك فيلمساز امريكايي كه 
متقاضي حضور در جشنواره مقاومت بوده، به خاطر فشار 
مسئوالن امريكايي مجبور به انصراف از جشنواره شده است. 
به گزارش »جوان« احس��ان كاوه مس��ئول كمیته اجرايي 
بین الملل جش��نواره فیلم مقاومت با اش��اره به اينكه دنیا 
با بلندگوهاي بزرگش تالش مي كند، توج��ه همگان را به 
خود جلب كند تا صداي مظلومان عالم شنیده نشود، اظهار 
داشت: فیلمي با عنوان »خاش��قجي تنها نیست« براي ما 
ارسال شده كه متأس��فانه به خاطر مس��ائل امنیتي بدون 
شناسنامه به دست ما رسیده و ما نمي دانیم اين فیلم از كدام 
كشور است و س��ازندگان آن چه كساني هستند. اما از آنجا 
كه اين فیلم كیفیت بس��یار خوبي دارد آن را در جشنواره 
نمايش خواهیم داد. امسال ما از 98 كشور دنیا فیلم داشتیم 
و از چهار قاره دنی��ا داور داريم. همچنین كنفرانس ويژه اي 
با حضور مدعوين س��وري خواهیم داش��ت و امیدوارم اين 
جشنواره، جش��نواره اي باش��د كه منظم و با قدرت برگزار 
مي شود و بتواند صداي مظلومان را به گوش همگان برساند، 
سپس كامران ملكي مدير بخش كارگاه هاي انتقال تجربه 
سینماي مقاومت گفت: كش��ور ما عمدتاً با تعدد جشنواره 
سینمايي رو به رو است، البته هر كدام از اين جشنواره ها با 
منظور خاصي برگزار مي شوند، لیكن در مجموع همه اين 
جشنواره ها براي زنده نگه داشتن سینماست اما جشنواره 
فیلم مقاومت براي احی��اى آرمان هاي دفاع مقدس برگزار 
مي شود. اين جشنواره براي ايجاد گفتمان درباره اتفاقاتي 
است كه در س��ال هاي نه چندان دور در اين كشور رخ داده 
و جان هايي براي حفظ اين خاك و آرمان هايش فدا شدند، 
به همین خاطر بايد احترام خاصي براي اين جشنواره قائل 
شد. از همه دوستان مي خواهم كه كمك كنند تا فیلم هاي 
دفاع مقدس تنها به عنوان يك كاال براي جوري جنس فیلم 

هايمان نباشد. 
در ادامه سیدمهدي جوادي مدير بخش برنامه ريزي جشنواره 
گفت: اين جش��نواره بیشتر از جنبه س��ینمايي يك رويداد 
گفتماني اس��ت. يكي از كارهاي اصلي اين جش��نواره ايجاد 
شبكه سازي بین فیلمسازان آثاري با موضوعات مقاومت است. 
جشنواره مقاومت فارغ از يك جشنواره تكنیكال، يك جشنواره 
انقالبي با رويكردي فراملي اس��ت. جش��نواره فیلم مقاومت 

حقوق بشري ترين جشنواره اي است كه در دنیا برگزار مي شود. 
يكي از كاركردهاي اصلي جشنواره مقاومت فضاسازي براي 
حضور چهره هاي مختلف انقالبي است و به همین علت تالش 
كرده كه در شهرهاي مختلف برگزار شود و از تهرانیزه كردن 
جشنواره جلوگیري كند. ما با مشكل عرضه سینمايي و آثاري 
با محوريت مقاومت در جهان روبه رو هس��تیم و امیدواريم با 
اين جشنواره و سیاس��ت هاي آن بتوانیم مقابل اين حركت 
ناجوانمردانه قدمي برداريم. سعیدمحمد حسیني مدير بخش 
اسالم هراسي و ايران ستیزي در سینماي غرب، خاطر نشان 
كرد: همانطور كه مي دانید دش��منان كش��ور ما، همواره در 
عرصه سینما تالش مي كنند ايران و ايراني را با چهره ديگر به 
دنیا معرفي كنند كه نمونه بارز آن فیلم سینمايي 300 است. 
سینماي غرب عمدتاً تالش مي كند بغض خود را از ايران در 
آثار خودش به تصوير بكشد. خاكريزهاي ما در سینماي دفاع 
مقدس بسیار جلوتر از آن است كه بخواهند چهره ايران را در 
دنیا خراب كنند اما با اين حال بايد تالش كنیم در اين عرصه 

نیز رو به جلو حركت نمايیم. 
در ادامه اين نشس��ت يزدان عش��یري مدير روابط عمومي 
جش��نواره محل اكران فیلم ها را س��ینما فلسطین و عصر 
تجربه اعالم كرد و افزود: براي اولین بار فیلم هاي مس��تند 
م��ورد داوري مردمي ق��رار مي گیرند كه اين خبر بس��یار 
امیدبخشي است. حدود 20 نشست در بخش هاي مختلف 
جشنواره خواهیم داشت و در تالشیم نشست نقدوبررسي 
براي فیلم ها داشته باشیم. عشیري در پايان بیان كرد: كشور 
ما عالوه بر تحريم هاي اقتصادي و سیاسي و بانكي و دارويي 
و... شامل تحريم ديگري هم مي شود كه تحريم فرهنگي و 
رسانه اي است. به طور مثال يكي از آثاري كه براي حضور در 
جشنواره مقاومت از كشور امريكا انتخاب شده بود، به خاطر 
فشارهايي كه توسط كشور امريكا به او وارد شده بود، مجبور 

شد از حضور در اين جشنواره انصراف بدهد.

واقعي��ت س��ينما اي��ن اس��ت كه 
مديران س��ينمايي بدون داش��تن 
تفكر و س��واد صنف��ي و صرفًا با 
ن��گاه قبيل��ه اي باع��ث ري��زش 
صنوف ش��ده اند و به جاي اينكه 
بين اصناف س��ينما پيوند ايجاد 
كنند، آنه��ارا از ه��م دور كرده اند

رونمايي از 11 محصول ايراني در حوزه فناوري رسانه 
معاون رسانه ملي: با توانمندي ايراني از تحريم ها عبور مي كنيم

فرزين ماندگار     مستند
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