
اخبار كشور

رونمایی از سه کتاب 
با حضور سرلشکر قاسم سلیمانی

  ســه کتاب با موضوع فرهنگی با حضور فرمانده سپاه قدس انقالب 
اســالمی سردار حاج قاسم سلیمانی صبح روز گذشته )چهارشنبه هفت 
آذر( در همایش ملی نظام فکری آیت اهلل خامنه ای در گســتره فرهنگ 

در کرمان رونمایی شد.
به گزارش ایرنا، کتاب های گفتمان فرهنگ ســاز در اندیشــه آیت اهلل 
خامنه ای اثر سعید  اشیری و کتاب های باغبانی فرهنگ اثر فرزاد جهان بین 
و چکیده مجموعه مقاالت همایش نظام فکری آیت اهلل خامنه ای در گستره 

فرهنگ، کتاب های رونمایی شده در این همایش هستند.
این همایش با حضور نماینده ولی فقیه در اســتان، استاندار کرمان 
و جمعی از مســئوالن در تاالر وحدت شهید باهنر دانشگاه شهید باهنر 

کرمان برگزار شد.
همایــش ملی نظام فکری آیت اهلل خامنه ای در گســتره فرهنگ به 
همت دانشــگاه شهید باهنر کرمان و با همکاری جهاد دانشگاهی استان 
کرمــان، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه های سراســر 
استان، موسســه صدرا، موسســه انقالب اســالمی، مرکز حفظ و نشر 
دیدگاه های مقام معظم رهبری و تعدادی از دانشگاه های بزرگ کشور و 

این استان برگزار شد.
کارگاه آموزشــی بــرای فعاالن و تشــکل های فرهنگی دانشــگاه 
شــهید باهنر و همایش منشــور فرهنگی انقالب اسالمی از جمله پیش 
نشست های این همایش بود. جنبه های کاربردی مسائل فرهنگی در این 

همایش مورد توجه قرار گرفته است.
استقبال از مستند ضدرژیم آل سعود

فیلم مســتند ضد رژیم آل سعود، یکی از پربیننده ترین فیلم های به 
نمایش درآمده در پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت است.

مســتند نیمه بلند »فقط خاشــقجی نیســت« در نخســتین روز 
پانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت به نمایش درآمد. نمایش این مستند 
ضدسعودی با استقبال گســترده مواجه شد و به دلیل پر شدن ظرفیت 
سالن، برخی از عالقه مندان امکان تماشای آن را نیافتند، به همین دلیل 

درخواست هایی برای اکران دوباره این فیلم مطرح شد.
مستند »فقط خاشقجی نیست« به بهانه قتل خاشقجی، به جنایات 
مشابه رژیم آل ســعود که کمتر در رسانه ها بازتاب یافته پرداخته است. 
این فیلم مســتند توسط یک فیلمساز اهل عربستان ساخته شده اما نام 

این کارگردان مخفی مانده تا عواقبی برای وی پیش نیاید.
هنرمندان سینمای سوریه در ایران چه گفتند؟

نشست »سینمای سوریه، ســینمای مقاومت« با حضور کارگردانان 
و بازیگران سوری از جمله مراد شاهین رئیس سازمان سینمایی سوریه، 
حســین عباس بازیگر فیلم »باران حمص«، عوض القــدرو کارگردان، 
منتقد و بازیگر و ســلما مصری بازیگر فیلم »بازمانده«، روز گذشته در 

محل برپایی پانزدهمین جشنواره فیلم »مقاومت« برگزار شد.
ســلما، بازیگر فیلم بازمانده در بخشــی از این نشســت گفت: درباره 
ســکانس آخر فیلم »بازمانده« در قطار باید بگویم پیشنهاد خودم بود که 
آیت الکرســی را برای حفظ جان کودک در فیلم بخوانیم و اینگونه شد که 
کودک را با پارچه پوشاندم و قطار را منفجر کردم و بچه زنده ماند. بعد از 

آن وقتی صدای کودک پخش می شود یعنی مقاومت برای ما ادامه دارد
مراد شــاهین رئیس  سازمان ســینمایی سوریه در این جلسه گفت: 
باید یک جبهه یکپارچه داشت تا بتوانیم نسبت به افکار منفی در حوزه 
مقاومت عمل کنیم. اگر یکپارچه باشــیم و شفاف سازی کنیم می توانیم 

تصویر درستی را در حوزه مقاومت به غرب نشان دهیم.
حســین عباس دیگر بازیگر ســوری درباره بــازی در فیلم هایی با 
موضوع مقاومت تصریح کرد: خوش شانســی من اســت که در کارهایی 
با مضمون مقاومت حضور داشــته ام. سوریه جلودار خط مقاومت است و 
اگر شکست بخورد خط مقدم مقاومت شکست می خورد. هدف اصلی ما 
حفظ قبله فلسطین است و ما بازیگران سعی کردیم با بازی در فیلم های 

حوزه مقاومت محور مقاومت را حفظ کنیم.
رئیس  سازمان سینمایی سوریه در پایان درباره داعش نیز بیان کرد: 
داعش ســعی می کرد از رسانه و پتانسیل آن اســتفاده کند و متاسفانه 
برخی از رســانه های ما هم اقدامات آنها را پخش کردند. ما مســئولیت 
داریم که کشــتارها و اقدامات وحشــتناک آنها را به فیلم تبدیل کنیم. 
مســئولیتی هم داریم که درباره افرادی که توســط داعش کشته شدند 

فیلم بسازیم تا بتوانیم آنها را جاودانه کنیم.
نمایشگاه نقاشی هنرمندان فلسطینی برپا می شود

نمایشگاه نقاشی »فلســطین در آیینه خیال هنرمندان« با آثاری از 
هنرمندان ایرانی و فلسطینی به مناسبت روز جهانی همبستگی با مردم 

فلسطین برگزار می شود.
به مناســبت ۲۹ نوامبر، مقارن با هشتم آذر »روز جهانی همبستگی 
با مردم فلسطین«، فرهنگستان هنر جمهوری اسالمی ایران با مشارکت 
کمیســیون ملــی یونســکو و وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی آیین 
گرامیداشت این روز را برگزار می کند. برپایی نمایشگاه نقاشی »فلسطین 
در آیینه خیــال هنرمندان« از جمله برنامه های این روز اســت که در 
دو بخش نمایشــگاه آثار هنرمندان ایرانی و نمایشــگاه آثار هنرمندان 

فلسطینی برگزار می شود.
 آثار هنرمندان فلســطینی که در موزه هنرهای معاصر فلســطین به 
نمایش گذاشــته می شــود، حدود ۵۰ اثر کم نظیر نقاشــی از هنرمندانی 
همچون سعید حسین، محمد الشاعر، ابراهیم غنام، برهان کرکوتلی، توفیق 
عبدالعادل، مصطفی حالج و... است که توسط این هنرمندان در اردوگاه ها 
و خارج از وطنشــان خلق شــده و در دهه هشتاد توسط فرهنگستان هنر 

خریداری و در گنجینه این فرهنگستان نگهداری می شود.
همزمان ۲۰ اثر نقاشــی از هنرمندان شاخص ایرانی همچون احمد 
اسفندیاری، حبیب اهلل صادقی، مصطفی گودرزی، ناصر پلنگی، حبیب اهلل 
آیت الهــی، کاظم چلیپــا، غالمعلی طاهری و... با موضوع فلســطین، از 
مجموعه گنجینه این موسسه در نگارخانه استاد لرزاده موسسه فرهنگی 

هنری صبا، وابسته به فرهنگستان هنر به نمایش گذاشته می شود.
آیین مراســم روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین، پنج شنبه ۸ 
آذر، ساعت ۱۵ در تاالر ایران فرهنگستان هنر برگزار می شود. همچنین 
در همین روز، آیین گشایش نمایشگاه نقاشی »فلسطین در آیینه خیال 
هنرمنــدان« در موسســه فرهنگی هنری صبا و مــوزه هنرهای معاصر 

فلسطین در ساعت ۱۷ برگزار می شود.
جشنواره ملی هنرمندان شاهد و ایثارگر 

برگزار می شود
جشــنواره ملی هنرمندان شــاهد و ایثارگر، در شهر مشهد مقدس 

برگزار می شود.
ســیدمرتضی حسینی دبیر جشنواره ملی هنرمندان شاهد و ایثارگر 
گفت: بخش های هنرهای تجســمی و ادبیات جشنواره ملی هنرمندان 
شــاهد و ایثارگر از روز یکشــنبه ۱۱ آذر در شهر مشــهد مقدس آغاز 
می شود. وی در توضیح برنامه های جشنواره افزود: بخش تجسمی جشنواره 
همراه با برگزاری کارگاه های نقاشــی همراه خواهد بود. در بخش ادبیات نیز 
برگزاری کارگاه های ادبی، شــب شــعر و داســتان و... را در دستور کار قرار 

داده ایم.
دبیر جشــنواره درباره اختتامیه جشنواره عنوان کرد: در بخش های 
مختلف از اســاتید شناخته شــده و تراز کشــوری برای داوری دعوت 
کرده ایم که برگزیدگان هیئت داوران در بخش های مختلف در اختتامیه 

جشنواره در روز چهارشنبه ۱۴ آذر، تجلیل خواهند شد.
حســینی در پایــان گفت: بخش های هنرهای نمایشــی و ســرود 
جشــنواره نیز دی ماه برگزار خواهد شــد که جزئیــات آن نیز از طریق 

رسانه ها به اطالع مردم می رسد.
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اعجاز جنون!
ایجــاز شــاعرانه چشــم تــو تاکنــون

ما را کشــانده اســت به اعجازی از جنون
هــر روز در هــوای تــو پــرواز می کنیم

هر روز می شــویم چو خورشید، سرنگون
تــا آســتین به قصــد تو باال زدیم شــد

شمشیرهای تشــنه به خون از کمر برون
بایــد امیــد هر چه فــرج را به گــور برد

بیهوده می بری دل ما را ســتون ستون...
این شعر هم ردیف غزل های چشم توست

زخمی نزن که قافیه افتد به خاک و خون
مرتضی آخرتی

دوباره بخوان!
 وقتی نفــس گرفتــه، دلــم در هوایتان

 یعنــی منم که زنــده ام از  اشــک هایتان
 داوود مــن! دوبــاره بخوان تــا که عالمی

 ایمــان بیــاورد بــه طنیــِن صدایتــان
 از این همه سحر که گذشته است می شود

 یک شــب نصیب این دل من هم دعایتان
 این  اشــتراک چشم من و چشم خیستان

 مــن  گریــه ام بــه کشــته کرببالیتــان
آقــا اجــازه می دهیــد هر وقــت آمدید

 نقاشــی ام کننــد مــرا زیــر پایتــان؟
یــک روز عاشــقانه تــو از راه می رســی

 آن روز واجــب اســت بمیــرم برایتــان
علی اکبر لطیفیان

سحرهای مدینه 
ای منجــی دل های خزان دیــده کجایی

کــی می رســد آن جمعه موعــود بیایی
ای نبــض زمــان ذکــر دعای فــرج تو

مافــوق مــکان در نظــر اهــل والیــی
ری نــدا ننــد  هما و  یــی  ا لفقر ا کنُز

تــو رحمــت موصولــه احســان خدایی
عیب از دل ما نیســت گرفتار تو هستیم

عیب اســت کریمــان که براننــد گدایی
مدینــه ســحرهای  تنهــای  زائــر  ای 

لنجبایــی اُم ا روضــه  از  دلســوخته 
بایــد کــه تقــاص دم مظلــوم بگیری

امام الشــهدایی خــون  منتقــم  چــون 
یــک جمعه بیایــی همه باشــیم کنارت

گــر میــل کنــی یــا کــه اراده بنمایی
احسان محسنی فر

بچه های عزادار 
از خــود فــرار کــردم و ال یُمِکــن ُ الِفرار

امشــب دوبــاره آمــده ام بــر ســر قرار
رســوای خویش گشــتم و غرق خجالتم

مــن آمدم ولــی تو به روی خــودت نیار
مــن در میــان راه زمیــن خــورده ام بیا

از بــس که بــار آمده بــر روی دوش، بار
آن قدر در حجــاب خودم غوطه می خورم

حتــی تــو را ندیده ام این گوشــه و کنار
امشــب که  گریه های تو باران گرفته است

از چشــم خشکســال منم قطره ای ببار
اصــاًل وکیــل ما تــو و مــا هیچ کاره ایم

ما خویش را به دســت تــو کردیم واگذار
ی ده ا یســتا ا مدنــم  آ ر  نتظــا ا ر  د

شــاید به این امید کــه می آیمت به کار
امشــب برای اینکــه بیایی بــه پیش ما

انگشــت روی روضه دلخواه خــود گذار
امشــب مرا بــه خانه مــادر ببــر که باز

آنجا نشســته چشــم کبودش به انتظار
مــا را ببــر که  گریــه بریزیم پشــت در

بی قــرار و  عــزادار  بچه هــای  ماننــد 
رحمان نوازنی

بغض قلم شکست 
حرف از غروب جمعه شد و مرز غم شکست

کهنه غــرور کاغذ و بغض قلم شکســت
ماننــد هفته های گذشــته زبــان گرفت

جمعه شــد و نیامد و دل باز هم شکست
هرشب دلت شکست و دل ما ترک نخورد

شرمنده ایم از اینکه دل مرده کم شکست...
اسماعیل شبرنگ

تو می آیی و ...
مــرا  دســت های  و  می آیــی  تــو 

پــر از عطــر یــاس و ســحر می کنی
مــرا  لحظه هــای  و  می آیــی  تــو 

می کنــی تازه تــر  گل  احســاس  از 
مــرا چشــم های  و  می آیــی  تــو 

می کنــی خبــر  شــکفتن  بــرای 
اگــر خســته باشــم از ایــن انتظــار

بــه ایــن خســته آخر نظــر می کنی
تــو می آیــی و بــا غزل هــای ســبز

می زنــی صــدا  را  جــوان  بهــار 
بــه »انســانیت« بال و پــر می دهی 

بــه زخــم »حقیقــت« دوا می زنــی
آشــتی  مرهــم  و  می آیــی  تــو 

می زنــی کینه هــا  سرتاســر  بــه 
تــو می آیــی و بــا طلوعــی لطیــف

چــه نقشــی بــه آینه هــا می زنــی!
نسرین صمصامی

حضرت امام خمینی)ره(: هیچگاه از کارها مأیوس نشوید، 
چون همه چیز یکدفعه درست نمی شود و کارهای بزرگ 

باید به تدریج صورت گیرد.

هدیه به خوانندگان

رهبر  خامنه ای  آیت اهلل العظمــی  حضرت 
انقاب اســامی ظهر روز گذشته در  معظم 
دیدار فرماندهان و مســئوالن نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسامی ایران، تکیه بر نیروی 
انســانی جوان، مؤمن و پُر انگیزه را کلید حل 
مشــکات در همه بخش های کشور از جمله 
نیروهای مسلح دانستند و با تأکید بر لزوم کار 
مضاعف و افزایش آمادگی ها، خاطرنشان کردند: 
هر چه می توانید توانایی ها و آمادگی های خود 
را افزایش دهید تا دشمناِن ایران حتی جرأت 

تهدید این ملت بزرگ را نداشته باشند.
در این دیدار که به مناســبت ۷ آذر روز نیروی 
دریایــی برگزار شــد، فرمانده کل قوا با اشــاره به 
صف آرایی جبهه ای وسیع از دشمنان و رقبا در مقابل 
جمهوری اسالمی، گفتند: وجود این واقعیت در کنار 
ضرورت جبران عقب ماندگی ها، نشان دهنده لزوم کار 
مضاعف و فوق العاده در همه بخشهای نظام از جمله 

در نیروی دریایی است.
ایشان پیشرفت های ارتش و بویژه نیروی دریایی 

از ابتــدای انقالب اســالمی تا به امــروز را عظیم و 
شــگفت آور خواندند و افزودند: نسل کنونی نیروی 
دریایی به ابتکار و توانایی های خود عمیقاً ایمان دارد 

و تحقق پدیده هایی همچون الحاق ناوشــکن سهند 
و زیردریایی هــای فاتح و غدیر به نــاوگان دریایی، 

بشارت دهنده امکان پیشرفت های روزافزون است.

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای افزایش آمادگی 
نیروهای مسلح را موجب بازدارندگی و ترس دشمنان 
دانستند و گفتند: جمهوری اسالمی قصد آغاز جنگ 
با کسی را ندارد اما باید آنچنان توانایی های خود را 
افزایش دهید تا دشــمن نه تنهــا از حمله به ایران 
بیمناک و هراســان باشد بلکه به برکت همبستگی، 
اقتدار و حضور مؤثر نیروهای مسلح در میدان، سایه 

تهدید نیز از سر ملت ایران دور شود.
پیش از ســخنان فرمانده کل قــوا، امیر دریادار 
خانــزادی فرمانده نیــروی دریایی ارتش جمهوری 
اســالمی ایران در گزارشی با اشــاره به آماده سازی 
ناوشــکن سهند، احیای ناوشــکن دماوند و ساخت 
زیردریایی فاتح به دست جوانان و متخصصان نداجا 
و صنعت، گفت: نیروی دریایی ارتش تالش می کند 
ضمن ارائه بنایی نو از این نیرو، مظهر اقتدار ملت ایران 
در دریا باشد و با الهام بخشی به ملت های آزاده جهان، 

روند رو به افول استکبار در دریا را سرعت بخشد.
در این دیــدار، نماز ظهر و عصر به امامت رهبر 

انقالب اسالمی اقامه شد.

فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان و مسئوالن نیروی دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران:

كاری كنید دشمنان حتی جرأت تهدید ملت ایران را
نداشته باشند

سرویس ادب و هنر-
سه صاحب نظر و فعال عرصه سینما در گفت وگو با 
کیهان، یادداشت رهبر انقاب درباره رسالت هنرمندان 
در جنــگ نرم را اتمام حجتی برای اهالی فرهنگ و 

هنر دانستند.
در یادداشــت رهبر معظم انقالب که در پی نشست با 
جمعی از کارگردان ها، نویســندگان و بازیگران سریال های 
تلویزیونی در تاریخ ۲۴ آبان امسال رونمایی شد، بر جایگاه 
فیلم و سریال در عرصه جنگ فرهنگی تأکید شده است. به 
همین دلیل هم در این مجموعه مصاحبه، سراغ سه نفر از 
فعاالن سینما و تلویزیون رفتیم و نظر آن ها را درباره الزامات 
حضــور هنرمندان به ویژه در حــوزه تولید آثار تلویزیونی 

جویا شدیم. 
لحظه ای نباید ساح هنر را

 زمین گذاشت
در صــورت اتکا به روحیه انقالبی و جهادی و با نگاه به 
ظرفیت فرهنگی داخلی، قطعا نیروهای هنرمند انقالب در 
جنگ نرم علیه دین اسالم، نظام جمهوری اسالمی و ملت 

بزرگ ایران، پیروز و سرافراز خواهند شد.
محمد خزاعی تهیه کننده ســینما و تلویزیون با بیان 
مطلب بــاال، افزود: همان روزی که رهبر معظم انقالب از 
بروز و رخداد شــبیخون فرهنگی سخن گفتند، در واقع 
موضوع وقوع جنگ نرم را هدف اشاره و هشدار حکیمانه 
قرار دادند. دشمن در جنگ سخت شکست جدی خورده 
بود، اقتدار سیاسی و نظامی ایران رو به پیشرفت و به سمت 
به بالندگی بود و طبیعی بود که دشمن، راه دیگری را به 
صورت جدی و موثر برای درهم شکســتن اقتدار و شکوه 

ملت ایران پی بگیرد.
تهیه کننده فیلم »قالده های طال« ادامه داد: حضور در 
میدان جنگ نرم قطعا الزاماتی دارد. یک سرباز و افسر جنگ 
نرم باید موقعیت خود و دشمن را به درستی و دقیق بداند و 

برای دفاع از خود و ضربه زدن به دشمن، شیوه های موثری 
را طراحی نماید. یادمان باشد که اگر در جنگ سخت دشمن 
مشــخص است و آتش جنگ پیداست، در جنگ نرم همه 
ســناریوها و عملیات ها پنهان و با شیب مالیم و با ظاهری 
دلپذیر مجال اجرا می یابد. این یعنی دشواری شمشیر زدن 
در این میدان، نســبت به میدان جنگ سخت. برای حضور 
در میدان جنگ نرم، پس هم باید بصیرت الزم را داشــت 
تا ســره از ناسره و درست از غلط و حق از باطل تمایز یابد 
و هم این تمایز به سبکی هنرمندانه به مخاطب در معرض 
فریب القاء شود و هم اینکه مشی فرهنگی دشمن در سایه 
رصد همیشگی باشــد چرا که بر خالف جنگ سخت، در 
جنگ نرم، دشمن جبهه های وسیعتری در اختیار دارد و به 
دلیل اصرار بر نفسانیت و لذت خواهی انسانی، احتمال نفوذ 

و  اعمال ضربه او بیشتر است.
دبیر جشنواره فیلم مقاومت همچنین گفت: سخنان اخیر 
رهبر معظم انقالب خطاب به هنرمندان  و عوامل ســازنده 
سریال های تلویزیونی اوال دلگرم کننده است. دوم، نشان از 
اهمیت مسئله فرهنگ و رسانه دارد. و سوم؛ اتمام حجتی 
است با هنرمندان که با جدیت و دغدغه مندی بیشتری به 
مقوله جنگ نرم بپردازند و چون دیده بانی بصیر و هشــیار 

لحظه ای سالح هنر را به زمین نگذارند. 
خزاعی افــزود: همان طور که رهبــری انقالب تاکید 
فرمودند: »هنرمندان و اهالی فکر و نظر در جنگ نرم حکم 
نیروهای مسلح را دارند.« یک نیروی مسلح باید قدر سالحش 
را بداند و دشمن را همواره در حال دسیسه و توطئه و یورش 

تصور سازد تا دچار غفلت و  کمین و مرعوبیت نشود.
توجه به پشتوانه پژوهشی

 در آثار تلویزیونی
روح اهلل ســهرابی، کارگردان ســینما و تلویزیون در 
گفت وگو با خبرنگار کیهان، درباره یادداشت رهبر انقالب 
خطاب بــه هنرمندان گفت: آنچه رهبــر انقالب در این 

یادداشت مرقوم فرموده اند، قبال نیز به شکل های گوناگون 
از ســوی ایشــان مورد تأکید قرار گرفته و به عنوان یک 
مانیفســت و خط فکری مطرح شــده بود. اما اینکه چرا 
در عمل به این شــاخص ها کوتاهی می شــود یک مسئله 
ثانوی است. نکته مهم این است که بیشترین آسیب ها در 
حوزه فرهنگ و به ویژه در فضای جنگ فرهنگی به دلیل 

رویکردهای مدیریتی زودبازده است.
وی افزود: به نظر من اولین قدم، پژوهش محور و اصالت 
محور کردن موضوعات است. یعنی نباید به سمت موضوعات 
تخیلی و دور از واقعیت رفت، اعم از ســریال و برنامه های 
ترکیبــی و اجتماعی و هر آن چیزی که به مخاطب عرضه 
می شود. یعنی همه برنامه ها قبل از هر چیزی باید پشتوانه 

و عقبه پژوهشی درست و درمان داشته باشند.
این فیلمســاز ادامه داد: یکی از نقدی که به محتوای 
آثار دارند، تلخ و غمگین بودن زبان آثار نمایشــی است. به 
نظر من این مسئله هم از آن ناشی می شود که تولید آثار، 
مبتنی بر تحقیق و پژوهش نبوده است. چون اگر این گونه 
بود، می فهمیدیم که اولویــت مخاطب امروز ما غمگین و 
احساســاتی شدن نیست. هر چند که این گونه موضوعات 
هم جای خود را دارند و برای ایجاد درام نیاز است. اما اینکه 
در برخی آثار روح و روان مخاطب به هم بریزد، قابل قبول 
نیست، کما اینکه امسال چند نمونه از این سریال ها و تأثیر 

منفی آن ها بر مخاطب را دیدیم.
مخاطب اصلی؛ مدیران سیما

سعید مســتغاثی، منتقد و مستندساز نیز به خبرنگار 
کیهان گفت: سال هاست که حضرت آقا در فرمایشاتشان بر 
ایــن نکات تأکید کرده بودند؛ نکاتی چون تکیه بر گنجینه 
فرهنگی و هویت ایرانی، به تصویر کشیدن بزنگاه های تاریخی 
و ... اما کمتر به آن ها عمل شده است. به طوری که می بینیم 
به جز استثناهای بسیار نادری، اغلب سریال ها با موضوعات 

خنثی، بی خاصیت و بارها تکرار شده ساخته می شوند. 

وی تصریح کرد: یکی از محورهایی که رهبر انقالب بارها 
به آن اشاره کرده اند و در این یادداشت هم بر آن تأکید شده، 
سبک زندگی است که مهم ترین مسئله اش خانواده است. اما 
در کمتر سریالی به این مسئله توجه می شود. یعنی در غالب 
سریال ها شاهد خانواده هایی ویران و بحران زده هستیم و به 

ندرت سریالی با نمایش خانواده تراز دیده می شود.
کارگــردان مجموعه »راز آرماگــدون« ادامه داد: این 
فرمایشات بیش از همه به مسئوالن سیما، مدیران شبکه ها 
و مدیران گروه فیلم و ســریال آنها برمی گردد که کارنامه 
خوبی ندارند و این فرمایشات نوعی ارزیابی از عملکرد آن ها 
هم هست. باعث تاسف است که فیلمسازی مثل کارگردان 
»مختارنامه« تا ۱۰ سال باید منتظر بماند تا شرایط تولید 
ســریال بعدی او فراهم شود، این درحالی است که سریالی 
مثل »سلمان فارسی« خیلی قبل تر این باید ساخته می شد. 
اول باید مدیران را هدف سوال قرار داد که در این مدت چه 

کردید و چرا این سریال و امثال آن ساخته نشد؟
مستغاثی بیان کرد: این درحالی است که در آن سو- در 
آمریکا- هنوز یک سال از یک واقعه نگذشته درباره آن فیلم 
می سازند، یا درباره مسائل علمی یا یک مسئله ورزشی، به 
طور دائم آثاری ســاخته می شود و به نمایش درمی آید. اما 
در ایران، سریال هایی درباره موضوعات مشابه کجا هستند؟ 
به جای چنین موضوعاتی، بیشتر سریال هایی بی سر و ته با 
نگاه بدبینانه ساخته می شود. گاهی می بینیم که بخش زیادی 
از زمان یک سریال به فروپاشی و سیاهی اختصاص دارد و در 
قسمت آخر همه چیز ختم به خیر می شود! طرفه آنکه در 
برخی از سریال ها آدم های منفی جذاب تر به تصویر کشیده 
می شوند، مثل سریالی که اخیرا در سه فصل ساخته شد و 
در آن یک ساواکی، آدمی پرجاذبه و لوطی مسلک نمایش 
داده شد! اولین انتظار از مدیران سیما این است که اگر قرار 
باشد به فرمایشات رهبری عمل کنند، از این پس دیگر شاهد 

چنین سریال هایی نباشیم.

اهالی هنر و نظر:

یادداشت رهبر انقاب در خصوص جنگ نرم، حجت را تمام کرد

رئیس جمهــور در حالی تلویحــا نظرات و 
تصمیمات اقتصاددانــان بانک مرکزی را عامل 
نوسانات اخیر ارزی در کشور عنوان کرد که پیش تر 
رئیس  سابق بانک مرکزی این نهاد را فاقد اختیارات 
 الزم و کافی و منحصرا مجری دســتورات دولت 

دانسته بود. 
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور دیروز 
)چهارشنبه( در جلســه هیئت دولت تلویحا نوسانات 
اخیر ارزی کشور را به گردن اقتصاددانان بانک مرکزی 
انداخت و گفت: گر چه در این ایام با سختی هایی مواجه 
بودیم اما مشخص شد برخی از تصمیمات بانک مرکزی 

در گذشته، چندان جایگاه خوبی نداشت.
وی در ادامه گفت: ســال ها با بانک مرکزی بحث 
داشــتیم که ورود طال به کشور را آزاد کنیم و همواره 
بانک مرکزی با آن مخالف بود در حالی که وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، موافق آزاد شدن واردات طال به کشور 
بود، چرا که صنعت طالسازی در کشور بسیار مهم است 

و می تواند موجب ایجاد تحول خوبی باشد.
رئیس جمهــور در ادامه تصریح کرد: بانک مرکزی 
معتقد بود اگر واردات طال به کشور آزاد شود، قیمت ارز 
افزایش خواهد داشت، اما هنگامی که واردات طال آزاد 
شد، دیدیم که قیمت ارز هم رو به کاهش رفت و نشان 
داد که فرمول هایی که دوستان در دانشگاه خوانده اند و به 
ما می گویند گاهی نیاز به تجدیدنظر در مقام عمل دارد.

اظهارات روحانی در حالی است که پیش تر ولی اهلل 
سیف رئیس  سابق بانک مرکزی در گفت و گو با روزنامه 
دنیای اقتصاد بانک مرکزی را از ابتدای سال جاری فاقد 
اختیارات الزم و کافی و منحصرا مجری دستورات دولت 

دانسته و گفته است بایستی بانک مرکزی مستقل باشد.
سیف در این گفت و گو اظهار داشته است: توصیف و 
نام گذاری سیاست ارزی بانک مرکزی را برای آنچه از ۲۱ 
فروردین ۹۷ به بعد رخ داد مناسب نمی دانم. سیاست 
مذکور، در حقیقت سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات 
و مباحث انجام شده در ستاد اقتصادی بود که در دولت 
به تصویب رســید. در حقیقت بانک مرکزی از همان 
زمان صرفا مجری مصوبات دولت بود و سیاست گذاری 

مستقلی از مصوبات دولت، نمی توانست داشته باشد.
معرفی چهار استاندار جدید 

توسط رئیس جمهور 
رئیس جمهور در جلســه هیئت دولت با  اشاره به 

انتخاب استانداران جدید برای ۴ استان مرزی آذربایجان 
شرقی، مازندران، خراسان جنوبی و خراسان شمالی از 
سوی هیئت وزیران، گفت: استان های مرزی کشور در 
شرایط تحریم مسئولیت و بار سنگین ویژه ای بر عهده 
 دارند. وی با تأکید بر اینکه باید در راســتای گسترش 
تبادالت مرزی و توســعه و فعال تر کردن بازارچه های 
مرزی تالش کنیم، گفت: چند روز گذشته تصمیمی در 
راســتای ارائه تسهیالت در مناطق آزاد اتخاذ کردیم تا 
به واســطه آن در موارد مشخص شده بدون انتقال ارز، 

بتوانند فرآیند واردات در این مناطق را داشته باشند.
رئیس جمهــور ادامــه داد: بایــد در آینــده برای 
بازارچه های مرزی هم تسهیالتی در حدی که نیاز باشد، 

 قایل شویم تا بانک مرکزی هم بتواند مدیریت خود را 
به خوبی اعمال کند.

استان های مرزی باید تبدیل به 
تامین کننده کاالهای مورد نیاز کشور شوند

روحانی با بیان اینکه استان های مرزی باید تبدیل 
به تامین کننده و دپوی کاالهای مورد نیاز کشــور به 
ویژه مواد اولیه مورد نیاز کارخانه ها شوند، گفت: تولید 
به ویژه در بخش صنعت و خدمات بسیار حائز اهمیت 
است که گاهی نیاز به مواد، کاال و خدمات خارجی دارد 
و باید تسهیالت الزم در این راستا را فراهم کنیم تا به 
واسطه آن تولید در کشور، فعال شود. رئیس جمهور 
اظهار داشت: اســتان های مرزی باید با فعال کردن 
بازارچه هــای مرزی و توســعه مناســبات تجاری با 
کشــورهای همسایه در مسیر مبارزه با تحریم تالش 
کنند و برخی از مشــکالتی که با آن مواجه هستیم 
توسط این استان ها حل و فصل شود. روحانی با  اشاره به 
اینکه هنوز مردم در زمینه مسایل اقتصادی و معیشتی 
مشکالتی دارند، اظهار امیدواری کرد که در بودجه سال 
آینده به بخش مهمی از این مشکالت پرداخته شده 
و مردم زندگی خود را با آرامش بیشتری ادامه داده و 
همه در این زمینه یکدیگر را یاری کرده تا بتوانیم از 

این مقطع عبور کنیم.
رئیس جمهور تأکید کرد: امروز در شرایطی هستیم 
که باید کشــور را در برابــر آنهایی که علیه ملت ایران 
توطئه کرده و می کنند، مصون بسازیم و خوشبختانه 
در یکی دو ماه گذشــته تالش پیگیر بســیار خوبی از 
سوی مسئوالن مربوطه صورت گرفته و مردم تا حدی 

احساس آرامش می کنند.

انگشت اتهام روحانی و سیف به سوی یکدیگر درباره مقصر افزایش قیمت ارز

رئیس سازمان بسیج مستضعفان گفت: بسیج، 
برنامه چهارساله ای برای خودکفایی کشور در پنج 
محصول راهبردی کشاورزی شامل گندم، برنج، 

جو، دانه های روغنی و ذرت در دستور کار دارد.
به گــزارش ایرنــا، سردارغالمحســین غیب پرور 
دیروز در دیدار با آیت اهلل حسین نوری همدانی افزود: 
عقب افتادگی هایی در حوزه کشاورزی وجود دارد که به 
دلیل نیاز کشور، ظرفیت های بسیج برای خودکفایی در 

برخی اقالم راهبردی به میدان آمده است.
وی با اشــاره به اینکه خدمات رسانی به مردم نیاز 
امروز کشــور اســت و با اشاره به اســتقبال گسترده 
جوانــان از گروه های جهادی ادامه داد: شــکل گیری 
گروه های جهادی در کشور به عنوان یک حرکت عظیم 
محرومیت زدایی، خدمات و دستاوردهای بسیار زیادی 

به همراه داشته است.
غیب پرور، توجه به مسائل و آسیب های اجتماعی را 
از جمله برنامه های بسیج دانست و اظهار داشت: مواد 

مخدر، طالق و حاشیه نشینی سه آسیب مهم اجتماعی 
است که بسیج در این زمینه ها ورود پیدا کرده است.

وی اظهار داشت: ایجاد درمانگاه های مختلف و اعزام 
گروه های درمانی به کشور از دیگر اقدام های بسیج برای 

توسعه بهداشت و درمان در کشور است.
غیب پــرور در ادامــه فضــای مجــازی را یکی از 
عرصه های مهم و مورد نیاز برای ورود بسیج دانست و 
اظهار داشت: دشمن در عرصه فضای مجازی ورود بسیار 
محکمی داشته است و این باعث شده که ورود بسیج با 
رویکرد قوی و به دور از انفعال ضروری تر از همیشه باشد.

وی با تاکید بر ضرورت ورود بابرنامه در حوزه فضای 
مجازی تاکید کرد: فضای مجازی عرصه مهمی اســت 
نباید از آن غافل شــد بلکه باید با برنامه ریزی صحیح 

این تهدید را به فرصت تبدیل کرد.
سردار غیب پرور در سفر یک روزه خود به قم عالوه 
بر زیارت حرم حضرت معصومه)س( با برخی از مراجع 

تقلید و علما دیدار و گفت وگو کرد.

یادداشــتی  در  تهران  موقت  جمعه  امام 
نوشت: می گویند برای مقابله با مشروب تقلبی 
آن را مثل گذشته آزاد کنیم، این نظریه، آسیب 
به اسامیت می زند و این سخن عاوه بر اینکه 
هیچ نظر خیری بر آن مترتب نیست، با اصل 
مســلِم )حال پیامبر تا قیامت حال است و 
حرامش تا قیامت حرام است( در تعارض است.

آیت اهلل ســید احمــد خاتمی در یادداشــتی، 
توضیحی درباره خطبه اخیرش در انتقاد از مقاله ای 
در روزنامــه ایران- ارگان دولت - درخصوص »آزاد 

شدن فروش مشروب« ارائه داد.
امام جمعه موقت تهران در این یادداشت نوشت: 
اینجانب در خطبه نماز جمعه به نقد این نظریه مبنی 
بر اینکه )برای مقابله با مشروبات الکلی تقلبی باید 
مثل گذشــته آنها را آزاد گذاشت و از راه های دیگر 

مقابله کرد(، پرداختم و اسمی از کسی نبردم.
وی افزود: بر اســاس آموزه های دینی، »گفته« 

یعنی )ما قال( را نقد کرده ام و همچنان این نظریه 
را مورد نقد می دانم، هرکس که آن را گفته است.

آیت اهلل خاتمی در ادامه نوشت:این سخن عالوه بر 
اینکه هیچ نظر خیری بر آن مترتب نیست، با اصل 
مسلِم )حالل محمد حالل الی یوم القیامه و حرامه 
حرام الی یوم القیامه. حالل پیامبر تا قیامت حالل 
اســت و حرامش تا قیامت حرام است( در تعارض 

است.
امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: در نگاه بنده 
این نظریه ها اگر نهادینه شــود آسیب به اسالمیت 
می زند که مبنای نظام اسالمی است. بر این اساس 

این »نظریه« مورد نقد است، نه این و آن.
به گزارش تسنیم، وی در خاتمه نوشت: گرچه 
منتقدان محترم بعضا هتاکی کرده و سخنانی به ناروا 
گفته اند، من به این توضیح اکتفا می کنم و چیزی 
به آن نمی افزایم. از خداوند متعال توفیق ِسداد در 

قول برای خود و منتقدان محترم خواستارم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان:

بسیج به دنبال خودكفایی كشور 
در پنج محصول راهبردی است

آیت اهلل سیداحمد خاتمی:

اینکه می گویند برای مقابله با مشروب تقلبی آن را مثل گذشته آزاد كنیم
با اصل اسالم در تعارض است


