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    سارا نيكويي
سي وهفتمين جش�نواره جهاني فيلم فجر در 
حال برگزاري است. سياست ها، رويكردها و روند 
برگزاري اين رويداد هنري كشورمان را با سعيد 
مستغاثي، كارشناس و منتقد سينما به گفت وگو 
نشسته ايم كه بخش اول آن پيش روي شماست. 
جش�نواره جهاني فجر تا چه اندازه به 
عنوان ي�ك رويداد هن�ري در منطقه، 

جهان و ايران اثرگذار است؟
جش��نواره جهاني فیلم فجر كه ذيل نام ايران و 
نظام مطرح است، مي تواند بسیارتاثیر گذار باشد. 
ايران مهم ترين ملتي است كه در مقابل استكبار 
جهاني و عربده كش��ي هاي نظام سلطه ايستاده 
و از محروم��ان و مظلومان و مس��تضعفان دفاع 
مي كند و حرف دل آزاديخواهان جهان را بر زبان 
مي آورد، به ويژه در حیطه اي كه نظام سلطه در 
دنیا، مافیا و البي هاي مخصوص خود را در عرصه 
هنر و سینما دارد و كساني كه حرف هاي مستقل 
و آزاديخواهانه دارند نمي توانند در اين البي هاي 

عظیم ابراز وجود كنند. 
جشنواره جهاني فیلم فجر مي تواند در اين میدان 
بسیار تاثیرگذار باشد. اين جشنواره عنوان جذابي 
دارد، به طوري كه حتي يك نويسنده هالیوودي 
مثل پل شرايدر را به رغم همه تهديداتي كه براي 
حضورش در ايران وجود دارد به ايران مي كشاند 
يا در گذشته جش��نواره ای با همین نام و عنوان 
فجر انقالب، الیوراستون را به اينجا كشاند. قطعاً 
تاثیرات خودش را دارد، حال اينكه جشنواره به 
چه حدي رسیده يا نرسیده باش��د با مسئوالن 
برگزاري است، كما اينكه خود برگزاركنندگان 
جشنواره هم به اين مس��ئله اذعان دارند كه به 
رغم همه تالش هايشان جشنواره فاصله زيادي تا 

رسیدن به حد مناسب اين نام و عنوان دارد. 
ب�ا  مقايس�ه  در  فج�ر  جش�نواره 
جشنواره هاي معتبري مثل كن و ونيز 

چقدر مردمي است؟
در حقیقت بايد گفت جشنواره هايي نظیر كن و 
ونیز زيرسلطه كمپاني هاي بین المللي است، به 
خصوص كمپاني هاي امريكايي و اسپانس��رهاي 
بزرگ جهان��ي. حاال اينكه چقدر مردمي اس��ت 
خود اين هم زيرس��ؤال است. حاش��یه هاي آن 
جش��نواره ها، فرش قرمز، مدل هاي لباس و مو و 
جواهراتي كه همراه آنهاست بیشتر از هر چیزي در 
آن جشنواره ها اهمیت دارد. اين بدان معناست كه 

اين جشنواره ها با پروپاگانداي نظام سلطه همراه 
هستند، به عبارتي بازوهاي نظام سلطه هستند. 
جشنواره جهاني فیلم فجر در اين میدان نابرابر به 
فعالیت خود ادامه مي دهد. به رغم تحريم هايي 
كه براي ورود افراد به ايران می شود و مشكالتي 
كه طبیعتاً بعد ها برايش��ان به وجود خواهد آمد، 
نمايش فیلم هاي��ي كه به لح��اظ فرهنگي تمام 
و كامل نش��ان داده نمي ش��ود، محدوديت هاي 
بس��یاري وجود دارد، از اين رو اين دو جشنواره 

اصاًل با آنها  قابل مقايسه نیست. 
 جش�نواره جهاني فيلم فج�ر چقدر با 

منافع ملي همراه است؟
همه تالش شان اين اس��ت كه در شرايط موجود 
اين كار را انجام دهند. همان طور كه خودش��ان 
مي گويند فاصله زياد است. من سال ها پیش گفتم 
بايد رصد كرده و فیلمسازهاي مستقل و آزاديخواه 
و ضدنظام سلطه را پیدا كرده و اينها را وصل كنیم. 
افرادي كه ب��ه هر دلیلي نمي توانن��د در البي ها و 
مافیاي جهاني عرض اندام كنند. در واقع بايد تالش 
كنیم كه اينجا ملجأ و پناهگاه اين فیلمسازها بشود. 
اگر بتوانیم به اين نقطه دست پیدا كنیم، مي توان 
گفت توانسته ايم در اين زمینه گامي مفید برداريم. 
در همین جشنواره در سال هاي گذشته، در مورد 
يمن، بحرين و فلسطین فیلم هايي تولید شد كه 
در واقع تابوشكني شده است. اگر به جشنواره هاي 
كن و ونیز و برلین برويد، متوجه مي شويد كه اين 
موارد در آنجا سانسور مي ش��ود. گام هايي در اين 
زمینه برداشته ش��ده اما بايد گسترده تر باشد. ما 
بايد از زمین بازي آنها كاماًل خارج شويم. زماني بود 
كه در جشنواره فجر، فیلم هاي امريكايي به وفور 
نشان داده مي شد و فیلم هاي هالیوودي به عنوان 
نقطه برجس��ته اين جش��نواره محسوب مي شد، 
البته جوايز احمقانه اي هم به فیلم هاي امريكايي 
داده مي ش��د، در صورتي ك��ه خود آنه��ا اطالع 
نداشتند كه فیلم هايش��ان در حال نمايش است. 

خوشبختانه چند سالي است كه اين جشنواره از 
اين توهمات فاصله گرفته و ب��ه دنبال فیلم هاي 
آنچناني هالیوودي و حتي اروپايي نیست و بیشتر 
به فیلم هاي تقريباً مستقل تر نگاه مي كند. در هر 
صورت هنوز نتوانس��ته آن می��دان را ايجاد كند 
و ما همچنان فیلم هايي را كه در جش��نواره هاي 
مختلف چند ب��اري به نمايش درآمده اند نش��ان 
مي دهی��م. طبیعت��اً اينها ي��ك مق��داري اعتبار 
جشنواره را زير سؤال مي برد و بايد اين جشنواره 
بتواند سرمايه گذاري كرده و فیلمسازهاي مستقل 
را جذب نمايد تا اينجا ملجأ فیلمساز هاي مستقل و 

آزاديخواه از نظام سلطه شود. 
چرا از ابتداي انق�اب هيچ كس بخش 
جهاني را ج�دي نگرفت؟ ما كش�وري 
انقابي بوديم، وقتي كش�وري انقاب 
مي شود علي القاعده حرف براي گفتن 
دارد. به نظر ش�ما س�ينما چقدر حرف 

انقاب را بيان كرد تا جهاني شود؟
اين ب��ه تفكر آنهايي كه متولي س��ینما هس��تند 
بازمي گردد؛ تفكري كه از 180-170سال پیش در 
فضاي فرهنگي )در دانشگاه ها، در تئاترها، در شعر 
و رمان(  ما توسط فراماسون ها و عوامل آنها به وجود 
آمد، تفكراتي غرب گرايانه بود كه آمد تا ريشه ها و 
باور هاي ما را بزند. متأسفانه هنوز هم تفكرسكوالر 
ويران گرايانه اي در بخش��ي از فضاي فرهنگي ما 
جاري است. متأسفانه بخشي از آن تفكرات ماند؛ 
مسئله هنر براي هنر و هنر براي سرگرمي و اينكه 
هنر ايدئولوژيك نیس��ت و اينكه بايد سینما را از 
غرب ياد بگیريم اينها باعث ش��د كه ما اين رويه 
را ادامه بدهیم، حتي وقتي فراماس��ون ها رفتند، 
متأس��فانه آن تفكر باقي مان��د، از جمله در مورد 
سینما كه باعث شد اين سینما نتواند در خدمت 
انقالب قرار بگیرد و برعكس در خدمت همان تفكر 
بر جاي مانده از 170سال پیش غرب گرايانه قرار 
گرفت، از اين رو نتوانست آرمان و افكار انقالب را 

رشد دهد و مبلغ خوبي باشد. 
در كنار همه اينها افراد و فیلمس��ازان و مسئوالن 
متعهدي هم بودن��د كه تالش كردن��د، فیلم هم 
س��اختند اما هر كس��ي فیلم س��اخت متهم شد 
به فیلمساز سفارش��ي، فیلمس��از ايدئولوژيك و 
حكومتي، عده كمي مثل ابراهیم حاتمي كیا جرئت 
داشتند كه بگويند بله ما فیلمساز حكومتي هستیم. 
بسیاري از اينها كنار كشیدند و اين فضا باعث شد 
سینماي ما در جريان اصلي خودش نتواند آنچنان 
كه بايد در خدمت گفتمان انقالب باشد و آنچنان 

كه بايد آن گفتمان را گسترش دهد. 
خوب كه دقت كنید مي بینید ما با همه افتخاراتي 
كه در بسیاري از زمینه ها به دست آورده ايم در 
زمینه هنر و ادب در بحث ايثار و جانفشاني شهدا 
اما متأسفانه هیچ كدام جايگاهي شايسته در اين 
س��یما ندارند. اين باعث شرمندگي سینماست 
كه تنها ي��ك فیلم در مورد پیامب��ر اعظم)ص(  
دارد، در مورد ائمه)ع(، ارزش هاي انقالبي، شهدا 
و افتخارات ملي جز چند فیلم انگشت شمار چیز 
ديگري تولید نشده اس��ت. اينها به باقي مانده 
همان تفك��رات غرب گرايانه و فراماس��وني در 
كلیت فرهنگي ما نه فقط سینما بلكه به نشريات، 
كتاب و رسانه ها باز مي گردد كه به نام هنر براي 

سرگرمي باقي ماند.
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آنهايی كه به حكومت می رس�ند 

)غالبًا( راه استبداد و خودكامگی 

پيش می گيرند.

    سيدمرتضي ذاكر
رئيس فراكسيون قرآن، عترت و نماز مجلس شوراي اسامي 
درب�اره وزرای هميش�ه غايب در ش�وراي توس�عه فرهنگ 
قرآني گفت: به وزيران غيرمتعهد تذك�ر جدي خواهيم داد. 
حجت االس��الم نصر اهلل پژمانفر، رئیس فراكس��یون قرآن، عترت و 
نماز مجلس به تسنیم گفت: اين اولین جلسه اي بود كه فراكسیون 
قرآن  و عترت مجلس شوراي اسالمي با حجت االسالم عاملي دبیر 
شوراي عالي انقالب فرهنگي برگزار كرد. مطالب بسیاري در ارتباط با 
مشكالتي كه در عرصه فعالیت هاي قرآني همچون مباحث آموزشي، 
تبلیغي - ترويجي و حتي مباحث اعتبارات قرآني وجود دارد، مورد 
بحث و بررسي قرار گرفت. وي ادامه داد: موارد و انتظارات فراكسیون 
قرآن، عترت و نماز مجلس شوراي اسالمي از شوراي توسعه فرهنگ 
قرآني به عنوان عالي ترين مرجع سیاستگذاري مطرح شد و در مقابل 
نیز اعضاي فراكسیون اعالم آمادگي كردند مصوبات شوراي توسعه 

فرهنگ قرآني در مجلس شوراي اسالمي و دولت پیگیري شود. 
حجت االسالم پژمانفر، ابراز گاليه از عدم حضور وزيران عضو شوراي 
توسعه در جلس��ات آن را يكي ديگر از مسائل مطروحه عنوان كرد 
و افزود: دوستان ش��وراي توس��عه درباره عدم حضور وزيران عضو 
اين شورا در جلس��ات رس��مي آن گاليه مند بودند كه تذكر جدي 
به اين وزيران خواهیم داد. وي ادامه داد: فراكس��یون قرآن و عترت 
نیز گزارشي را در رابطه با اقدامات صورت گرفته ارائه كرَد، از جمله 
آن، آخرين پیگیري ها در مكاتبه اي بود كه با رئیس جمهور درباره 
راه اندازي شوراي توسعه فرهنگ قرآني در استان ها صورت گرفته 
است كه متأسفانه تاكنون اقدام مناسبي در اين زمینه صورت نگرفته 

است. پژمانفر در پاسخ به اين سؤال كه آيا فراكسیون قرآن و عترت 
مجلس، نظارت مستقیمي بر عملكرد شوراي توسعه فرهنگ قرآني 
دارد، عنوان كرد: فراكس��یون قرآن و عترت دو نماينده در شوراي 
توسعه فرهنگ قرآني دارد كه يكي از آنها عضو كمیسیون آموزش 
و ديگري عضو كمیس��یون فرهنگي مجلس شوراي اسالمي است 
اما متأسفانه اين حضور گاهي با مشكالتي مواجه مي شود كه عماًل 
نمي تواند نقش آفريني كن��د. درصدد هس��تیم از ظرفیت اعضاي 

فراكسیون قرآن و عترت مجلس در اين راه استفاده كنیم. 
رئیس فراكس��یون، قرآن، عترت و نماز مجلس شوراي اسالمي در 
پايان درباره اعتب��ارات و بودجه قرآني نیز گفت: قرار ش��د موضوع 
اعتبارات قرآني سال 98 را در دولت و مجلس پیگیري كنیم. به اين 
نتیجه رسیديم كه جلسه بعدي با حضور نوبخت رئیس سازمان برنامه 
و بودجه و حجت االسالم عاملي برگزار شود تا عالوه بر ارائه گزارش 
مالي از سوي شوراي توس��عه، نحوه توزيع اعتبارات به دستگاه ها و 

نهاد ها به  صورت شفاف و روشن بیان شود.

حجت االسام نصر اهلل پژمانفر عنوان كرد 

مجلس با وزيران غيرمتعهد به شوراي توسعه قرآني برخورد می كند

جشنواره فجر عنوان جذابي دارد، 
به طوري كه حتي يك نويسنده 
هالي��وودي مثل پل ش��رايدر را 
ب��ه رغ��م هم��ه تهديدات��ي كه 
ب��راي حض��ورش در اي��ران 
وجود دارد به ايران مي كش��اند

در آيين افتتاحيه سي ودومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران 

نماينده چين: آثار كاسيك ايران را به چينی ترجمه كرده ايم

   مصطفي محمدي
نماينده كشور چين در مراسم افتتاحيه سي ودومين نمايشگاه 
كتاب ته�ران در حالي كه ب�ه زبان فارس�ي به حاضران س�ام 
داد، در س�خناني عنوان كرد: در س�ال ۲016 و به دنب�ال ديدار 
رؤس�اي جمهور چين و ايران موضوع توسعه دو كشور به منظور 
تبادل و گس�ترش ام�ور فرهنگي در دس�تور كار ق�رار گرفت. 
»گواي هي مین« افزود: ما با پیام دوستي مردم چین به ايران آمده ايم. 
چین و ايران كش��ورهايي با تمدن ديرين هس��تند كه از 2هزار سال 
قبل با جاده ابريش��م به هم پیوند خورده اند. 48سال پس از برقراري 
رسمي روابط ديپلماتیك میان دو كشور روابط فرهنگي میان دو ملت 
دستاوردهاي فراواني داشته است. بسیاري از آثار كالسیك ايراني به 
چیني و بسیاري از آثار چیني نیز به فارسي ترجمه شده اند. اين مسیر 

ارتباط میان دو ملت را مستحكم تر خواهد كرد. 
وي افزود: مردم ايران در تالش براي خلق يك كشور باشكوه هستند 
و در اين مسیر بايد مبادالت دو كش��ور ايران و چین بیش از پیش 

پررنگ شود و در اين میان صنعت چاپ و نشر مي تواند مسئولیت 
تبادل انديشه و فرهنگ میان دو ملت را بر عهده بگیرد. ما امیدواريم 
با تالش هم و با تأكید بر روحیه صلح آمیز دو كشور به تجارتي پرسود 
براي هر دو كشور دس��ت پیدا كنیم. در بخشي ديگر وزير ارشاد با 
اشاره به اينكه دشمنان به دنبال انزواي ملت بزرگ و متمدن ايران 
هستند، گفت: امسال، سال رونق تولید نامگذاري شده و نبايد در اين 
مسیر صنعت نشر را ناديده گرفت، ضمن اينكه ديوار بي اعتمادي و 

تكفیر و تحريم با كتاب فرو مي ريزد. 
س��یدعباس صالحي با اش��اره به اينكه ق��رار بود مراس��م افتتاحیه 
با حضور رياس��ت جمهوري برگزار ش��ود اما به دلی��ل برنامه كاري 
ازپیش تعیین نشده لغو شد، عنوان كرد: يك كتاب گاه فرصت وسیعي 
براي اقتصاد شهري و ملي مي س��ازد. كاركردهاي نشر و كتاب عالوه 
بر رونق اقتصادي، پاالي��ش و پرورش يك جامع��ه و نیز ايفاي نقش 
يك رسانه قديمي و پايا براي جامعه است، بنابراين اگر از رونق تولید 
مي گويیم، نبايد كتاب را فراموش كنیم و آن را دست كم بگیريم. وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمي تأكید كرد: گفته مي شود ديپلماسي عمومي 
گاه مثمر ثمرتر از ديپلماسي سیاسي عمل مي كند و ديپلماسي نشر 
كانون ديپلماسي عمومي به شمار مي رود. در دنیا ايران را با كتاب هايش 
مي شناس��ند و ما نیز ملت هاي ديگر را با كتاب هايشان مي شناسیم. 
كتاب همواره يك سفیر مهم میان ملت ها بوده است و چنین نگاهي را 
بايد امروز به كتاب برگرداند. صالحي تأكید كرد: اگر كساني مي خواهند 
ملت بزرگ و با تمدن ايران را منزوي كنند، اين كتاب و ارتباط از طريق 
آن است كه اين خیال را از بین مي برد. بايد امروز تالش كنیم به كمك 

كتاب كمربند تحريم بر دور خود را بازتر كنیم.

حجت االسام قمي: 
 مأموريت سازماني تبيين بيانيه  گام دوم 
برعهده سازمان تبليغات اسامي است

رئي�س س�ازمان تبليغات اس�امي با بي�ان اينكه تم�ام اقش�ار تأثيرگذار 
جامع�ه در قب�ال بياني�ه گام دوم وظيفه دارن�د، گفت: مأموريت س�ازماني 
تبيين بياني�ه  گام دوم انقاب برعهده س�ازمان تبليغات اس�امي اس�ت. 
حجت االس��الم قمي در مراسم نشس��ت معاونین تبلیغات اس��المي كشور طي 
س��خناني به فعالیت هاي مؤثر فرهنگي معاونت هاي فرهنگي اين سازمان اشاره 
كرد و اظهار داش��ت: هر قدر كه انقالب اس��المي رو به جلو مي رود بايد مساجد 
پررونق تر باش��ند و امامان جماعت بیش از امامت يك نم��از بلكه امامت واقعي 
مردم را برعهده داشته باشند. وي به لزوم پرداختن ويژه به بیانیه گام دوم انقالب 
اشاره كرد و گفت: در هر مقطعي متناسب با نیازهاي انقالب يك مطلبي را تالش 
مي كنیم بیش��تر مورد توجه مخاطبین ق��رار گیرد، لذا در اي��ن مقطع عالوه بر 

برنامه هاي سازمان پرداختن به بیانیه گام دوم اولويت دارد. 
رئیس سازمان تبلیغات اسالمي افزود: رهبر معظم انقالب بیانیه اي صادر فرموده اند 
و تأكید داشتند نامه و پیام نیست بلكه بیانیه اي متناسب با مقطع 40سالگي انقالب 
است. رهبري تأكید داشتند روي بیانیه گام دوم كار شود تا تبديل به گفتمان شود. در 
همین راستا به ايشان قول داديم در ماه مبارك رمضان يك قدم در اين راستا برداشته 
شود چراكه فرصت ضیافت اهلل را در پیش داش��تیم. وي احیاي محله ها را يكي از 
برنامه هاي سازمان تبلیغات دانست و گفت: ما مي خواهیم در افق چندساله محله ها 
را احیا كنیم و امام جماعت در محله  محور باشد. رئیس سازمان تبلیغات اسالمي 
افزود: مأموريت سازماني تبیین بیانیه اي گام دوم برعهده سازمان تبلیغات اسالمي 
است، لذا مي خواهیم از فرصت استفاده كنیم. كلیشه اي و نخ نما هم نمي خواهیم كار 

كنیم بلكه هنرمندانه و طوري كه برجان مخاطب بنشیند انجام دهیم.

   فرزين ماندگار
س��خنان يك بازيگر كه ب��ه ق��ول خ��ودش در نزديك به 
26فیلم سینم�ايي به مقام ش��ه�ادت رسی�ده است باز هم 

جنجال آفرين شد. 
سیدجواد هاشمي كه در برنامه تلويزيوني »تب تاب« شبكه 
سوم سخن مي گفت با دفاع از فیلم رحمان 1400 و كارگردانش 
كه دست به يك تخلف آشكار زده است، عنوان مي كند: »من 

اگر بودم جلوي فیلم رحمان 1400 را نمي گرفتم.« 
متأس��فانه نه مجري برنامه و نه اين بازيگر س��ینما از اينكه 
عوامل فیلم يك تخلف انجام داده اند يا آگاهي ندارند يا خود 
را به ناداني مي زنند. مس��ئله فیلم رحم��ان 1400 دور زدن 
قانون و شوراي نظارت بوده است، فارغ از اينكه محتواي فیلم 
غیراخالقي بوده اس��ت يا نه اما اينگونه پرداختن به مس��ئله 

بي ترديد كمكي به شرايط موجود نخواهد كرد. 
اما جالب است كه سیدجواد هاشمي براي توجیه ديالوگ هاي 
جنسي يك فیلم)رحمان1400 ( به آيات قرآن متوسل مي شود 
و باز هم مجري محترم به دلیل ناآگاهي با س��ر تأيید مي كند. 
الزم است به سیدجواد هاشمي و مجري برنامه اين آگاهي هاي 
اولیه داده شود كه در كالم وحي داستان يوسف و زلیخا و قصه 
قوم لوط آنچنان آمیخته با حجب و حیا و متانت بیان شده كه 
با محتواي غیراخالقي برخي فیلم هاي س��ینمايي ايران هیچ 
سنخیتي ندارند، مگر اينكه اين دوستان قرآن ديگري داشته 
باشند، البته سیدجواد هاشمي پیش از اين نیز در كوران حمالت 
رسانه اي به يكي از بازيگران سینماي ايران كه پوشش حجاب 
را براي خود انتخاب كرده بود اظهار نظر غیركارشناسي ديگري 
ارائه داده و از لزوم آغوش باز ملت براي بازگش��ت گلش��یفته 
فراهاني سخن گفته بود؛ آغوش باز آن هم براي بازيگري كه با 
عريان شدن كامل و انتشار تصاوير آن در فضاي مجازي منجر به 
بي آبرويي سینماي ايران و خانواده خود شد. هاشمي گفته بود: 
»اقدام گلشیفته فراهاني قابل احترامه! و اين احترام همانطور كه 
براي الهام چرخنده هست، بايد براي وي نیز باشد.« اين حمايت 
هاش��مي باعث موضع گیري رحیم  پور ازغدي شد: »نمي شود 
گفت ما به انتخاب كس��ي كه به طور علني گناه كرده، احترام 
مي گذاريم، اين سخنان چه فرقي مي كند با سخن آن كساني كه 

مي گفتند هم امام حسین)ع( اجتهاد كرد و هم يزيد؟!«
از سیدجواد هاشمي در حال حاضر فیلم سینمايي ای در رده 
سني كودكان در حال اكران است كه در آن براي جذب مخاطب 

از برخي آوازهايي كه صرفاً ممكن است براي برخي بزرگساالن 
نوستالژيك باشد استفاده شده است، براي مثال از ترانه مبتذل 
پارسال بهار دس��ته جمعي رفته بوديم زيارت... در نسخه دوم 
فیلم پیشوني سفید استفاده شده كه به طور قطع براي سنین 
كودك هیچ معنايي ندارد. در حالي كه عقل حكم مي كرد وي 
دست كم از ترانه هاي مناسب سن كودكان استفاده كند. جالب 
اس��ت كه اين فیلم با وجود اس��تفاده غیرمنطقي از ترانه هاي 
غیرمرتبط با س��نین كودك به دلیل ضعف محتوايي و فني از 
س��وي خانواده ها با بي رغبتي روبه رو شد و در گیشه نتوانست 
موفق باشد، اين درحالي است كه اساس��اً فیلم هاي كودك و 
نوجوان اگر از كیفیت خوبي برخوردار باشند همواره با استقبال 

خانواده ها روبه رو مي شوند. 
هاشمي در اين برنامه در پاسخ به مجري برنامه كه گفت »برخي 
معتقدند شما از اعتقادات خود فاصله گرفته ايد«، مي گويد: من 
همیشه آدم معتقدي بوده ام، با زمان تغییر كرده اما اعتقاداتم 
را همچنان حفظ كرده ام. آنچه در پیشوني سفید مي بینید به 
نظرم يك اتفاق خوب اس��ت و هیچ تناقضي با اعتقادات بنده 
ندارد. يك فیلم خوب ويژه كودكان ساخته شده كه اتفاقاً بايد 
كمك هم بشود. وي در خصوص حال سینماي ايران در شرايط 
فعلي نیز با اشاره به اينكه ابتذالي در سینما نمي بیند و سینماي 
ايران را جزو پاك ترين س��ینماها در جه��ان مي داند، عنوان 
مي كند: حال س��ینما از نظر مخاطب، خوب است، اگرچه در 
حوزه كمدي تكلیفش با مخاطب روشن نیست و بايد براي فیلم 
حد و مرز قائل شد، االن چیزي كه هست اينكه متأسفانه كاسبي 
در اين نوع سینما راه افتاده است. به نظر مي رسد اصالت گیشه و 
سرگرمي باعث شده سیدجواد هاشمي نیز مانند كمدي سازان 
سینماي ايران اخالق را فدا كند، حاال يا از راه سینما و اگر نشد 

از راه اظهارنظرهاي شاذ رسانه اي.

 حماقت مقايسه شوخی های جنسی »رحمان1400«
با داستان لوط در قرآن!

 وقتی بی سوادی و نفهمی به اوج می رسد، مجری و ميهمان تلويزيون
برای دفاع از محتوای غيراخاقی يك فيلم به داستان های قرآنی استناد می كنند

عرضه »خون دلي كه لعل شد« در قالبي جديد
خاطرات رهبر انقاب »شنيدني« شد

نسخه صوتي كتاب »خون دلي كه لعل شد« شامل خاطرات رهبر 
معظم انقاب براي اولين بار در نمايشگاه كتاب عرضه مي شود. 
به گزارش تسنیم، انتشارات انقالب اسالمي در سي ودومین دوره 
نمايشگاه كتاب تهران براي نخستین بار كتاب صوتي »خون دلي كه 
لعل شد« را براي عالقه مندان عرضه خواهد كرد. اين انتشارات قصد 
دارد كتاب گوياي اين اثر را تهیه كند كه براي اولین بار بخشي از آن 
در نمايشگاه ارائه مي شود. كتاب »خون دلي كه لعل شد« حاوي 
خاطرات حضرت آيت اهلل العظمي سیدعلي خامنه اي)مدظله العالي( 
از زندان ها و تبعید دوران مبارزات انقالب اسالمي است. اين كتاب 
ترجمه  فارسي كتاب »إن مع الّصبر نصراً« است كه پیش از اين به 
زبان عربي در بیروت منتشر و توس��ط سیدحسن نصراهلل معرفي 
ش��د. آنچه كتاب حاضر را از كتاب هاي مش��ابه متمايز مي كند، 
بیان حكمت ها، درس ها و عبرت هايي است كه به فراخور بحث ها 
بیان ش��ده و هر كدام از آنها مي تواند چراغ راهي براي آش��نايي 
مخاطب كتاب به  ويژه جوانان عزيز با فجايع رژيم منحوس پهلوي 
و همچنین س��ختي ها، مرارت ها و رنج هاي مب��ارزان و در مقابل 

پايمردي ها، مقاومت ها، خلوص و ايمان انقالبیون باشد. 
......................................................................................................................

 تازه ترين آثار انجمن عكاسان انقاب
و دفاع مقدس در نمايشگاه كتاب

انجم�ن عكاس�ان انق�اب و دف�اع مق�دس امس�ال 
ني�ز ب�ا چندي�ن كت�اب عك�س جدي�د در نمايش�گاه 
بين الملل�ي كت�اب ته�ران حض�ور خواه�د داش�ت. 
به گ��زارش »جوان« به نق��ل از روابط عمومي بنی��اد فرهنگي روايت 
فتح، انجمن عكاس��ان انقالب و دفاع مقدس كه ي��ك دهه از فعالیت 
آن مي گ��ذرد، در حال حاضر تنها مركز تخصصي آرش��یو نگاتیوهاي 
دفاع مقدس در كشور اس��ت و تاكنون حدود يك میلیون و 200هزار 
فريم نگاتیو و عكس اورجینال جنگ را ساماندهي )اسكن، كدگذاري، 
آرش��یو اس��تاندارد( كرده اس��ت. اين انجمن همانند چند سال اخیر 
امس��ال نیز در نمايش��گاه كتاب تهران حضور فعال دارد و آماده است 
جديدترين محص��والت خ��ود را مانند كتاب عكس محمدحس��ین 
حیدري به مخاطبانش عرضه كند. اين كتاب در مراس��م بزرگداشت 
بیست وششمین سالگرد شهادت سیدشهیدان اهل قلم سیدمرتضي 
آويني رونمايي شد. از ديگر كتاب هاي شاخص اين مجموعه مي توان به 
مجموعه كتاب هاي عكاسان جنگ سعید صادقي، علي فريدوني، اباصلت 
بیات، مريم كاظم زاده و احمد علیزاده نوحي اشاره كرد. عالقه مندان 
مي توانند براي بازديد از غرفه انتشارات انجمن عكاسان انقالب و دفاع 

مقدس به راهروي 28 شبستان اصلي نمايشگاه مراجعه كنند. 
......................................................................................................................

جشن 100 هزارتايي »سرباز كوچك امام« 
در نمايشگاه كتاب

پوي�ش مل�ي »كتاب قهرم�ان« ت�ا پاي�ان س�ي ودومين 
نمايش�گاه بين الملل�ي كت�اب ته�ران تمدي�د ش�د. 
به گزارش فارس، اولین دوره پويش كتابخواني »كتاب قهرمان« با 
محوريت كتاب »سرباز كوچك امام« تا پايان نمايشگاه بین المللي 
كتاب تهران تمديد شد. اين مسابقه سراسري كتابخواني از آذر سال 
گذشته با محوريت كتاب خاطرات آزاده سرافراز مهدي طحانیان، 
اسیر 13ساله دفاع مقدس در حال برگزاري است. تیراژ اين كتاب با 
برگزاري پويش »كتاب قهرمان« به باالي 100هزار جلد رسید و قرار 
است جشن 100هزارتايي اين كتاب با حضور چهره هاي برجسته 
فرهنگي و هنري، در نمايش��گاه بین المللي كت��اب تهران برگزار 
شود. جشن 100هزارتايي »سرباز كوچك امام« روز پنج شنبه 12 
ارديبهشت از ساعت 16 تا 18 در غرفه مجمع ناشران انقالب اسالمي 
در نمايشگاه بین المللي كتاب تهران برگزار مي شود. »سرباز كوچك 
امام« را انتشارات پیام آزادگان منتشر كرده و فاطمه دوست كامي 
نگارش اين كتاب را انجام داده است. همچنین تقريظ رهبر معظم 

انقالب بر اين كتاب نیز منتشر شده است.

مصطفیشاهکرمی دیدهبان

سعيد مستغاثي در گفت وگو با »جوان« مطرح كرد

جشنواره جهاني فجر بايد پناهگاه 
فيلمسازان مستقل و آزاديخواه باشد
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