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اختتامیه جشنواره »امضای کری تضمین است« 
برگزار شد

نوزدهمین »شب طنز انقالب اسالمی« با عنوان »نطنز« به همراه اجرای 
برنامه هایی نظیر شعرخوانی طنز، اجرای طنز و ترانه خوانی طنز از سوی باشگاه 

طنز و کاریکاتور انقالب اسالمی در حسینیه هنر برگزار شد. 
در این مراسم  اشــعار طنزی با موضوع رژیم پهلوی، ترامپ، سلبریتی ها، 

سینما، اختالس و... خوانده شد.
در بخش بعــدی این برنامه آیتم طنزی با عنوان »راز فنا« پخش شــد. 
در این قســمت از برنامه، دوبله طنز نقیضه مستندهای »راز بقاء« با موضوع 
»چپاول بیت المال توســط آقازاده ها« اجرا شــد که با استقبال بسیار خوب 

حاضران در سالن برگزاری برنامه روبه رو شد. 
بخش دیگر نوزدهمین شــب طنــز انقالب به اجرای موســیقی طنز با 
موضوع آمریکا اختصاص داشــت. در این قسمت از برنامه، نوبت به شعرخوانی 

برگزیدگان جشنواره »امضای کری تضمین است« رسید. 
در ادامه، نوبت به تقدیر از برگزیدگان هفت بخش شــعر، نثر، داســتان، 
کاریکاتور، کلیپ، اجرای طنز و پادکســت جشــنواره »امضای کری تضمین 
است« رسید. به برگزیدگان این بخش ها لوح تقدیر به همراه یک عدد کمپوت 

گالبی و یک کارت هدیه اهداء شد. 
بخش بعدی نوزدهمین شــب طنز انقالب به اجرای یک برنامه نمایشی 
دو نفره با موضوع تقابل ایران و آمریکا اختصاص داشــت که توسط دو دختر 
خردسال اجرا شــد. نکته جالب اینکه این بخش از برنامه با اقبال و همراهی 

بسیار خوب و پرشور حاضران در سالن روبه رو شد. 
قســمت دیگر برنامه بهمن ماه شب طنز انقالب به پخش کلیپی در مورد 
شهید مدافع حرم، شهید »محمدجعفر حســینی« اختصاص داشت. در این 
بخــش از برنامه دو دختر خانمی که برنامه نمایشــی با موضوع تقابل ایران و 
آمریکا را اجرا کرده بودند و اجرای آنها با اســتقبال مردم روبه رو شــده بود از 

دستان دختر شهید حسینی جوایز خود را دریافت کردند.
در انتهای برنامه نیز نوبت به اهدای جایزه به برنده ســؤال مســابقه این 
ماه رســید که یکی از خانم ها به عنوان نفــر برگزیده انتخاب و جایزه خود را 

دریافت کرد.
»سربازی به نام قاسم«

 روی آنتن می رود
مستند »سربازی به نام قاسم« کاری از گروه سیاسی شبکه پنج سیماست 
که به مناســبت چهلمین روز شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، روز 

پنجشنبه 24 بهمن روی آنتن می رود.
مصطفی مژدهی فر تهیه کننده این مستند گفت: »سربازی به نام قاسم« 
گوشه هایی از 4 دهه مجاهدت شهید حاج قاسم سلیمانی، در جبهه های حق 

علیه باطل را روایت می کند.
تهیه کننده مستند »سربازی به نام قاسم« افزود: این مستند در ابتدا 
به رشــادت های شهید ســلیمانی در دوران هشت ســال دفاع مقدس و 
فرماندهی لشــکر 41 ثاراهلل کرمان می پردازد، سپس گوشه ای از حضور 
تعیین کننده این ســردار بــزرگ در جنگ 33 روزه جبهــه مقاومت با 
رژیم صهیونیســتی را روایت می کند و در قســمت پایانی، از فرماندهی 
بی بدیل این شهید بزرگوار در جبهه های نبرد با تروریست های تکفیری-

صهیونیستی داعش می گوید.
مستند »سربازی به نام قاسم« کاری از گروه سیاسی شبکه پنج سیماست 

که ساعت22:30 به نویسندگی فاطمه رهنما پخش می شود.
به گفته این نویســنده، عنوان مســتند، با الهام از وصیت شهید سلیمانی 
مبنی بر حک شــدن عنوان »ســرباز قاسم سلیمانی« بر ســنگ مزار ایشان 

انتخاب شده است.
انتشار یک کتاب جدید 

درباره شهید قاسم سلیمانی
کتاب »خاتم سلیمانی« گزیده ای از تصاویر و بیانات رهبر انقالب پیرامون 

شخصیت سردار شهید قاسم سلیمانی منتشر شد.
همزمان با چهلمین روز شــهادت سردار ســرافراز اسالم شهید »سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی« انتشارات انقالب اسالمی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آیت اهلل العظمی خامنه ای)مدظلّه العالــی( مجموعه تصویری را با عنوان خاتم 

سلیمانی منتشر کرد.
این کتاب 72 صفحه ای با تصویری از دســتخط رهبر انقالب شروع شده 
و حــاوی تصاویر و بیانات معّظمٌ له پیرامون شــخصیت این چهره  بین المللی 

مقاومت است.

رهبــر معظم انقالب: هر کس امروز بــا انقالب و امام 
خمینی)ره( و راه امام بیعت کند به معنای بیعت با پیامبر 

اسالم)ص( است.

هدیه به خوانندگان
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تو حاضري
گاهــي اگر بــا مــاه صحبت کرده باشــي
از مــا اگر پیشــش شــکایت کرده باشــي
آه پــدر  ماننــد  چــاه  در  اگــر  گاهــي 
انــدوه مــادر را حکایــت کــرده باشــي
مدینــه درختــان  زیــر  اگــر  گاهــي 
بعــد از زیــارت اســتراحت کرده باشــي
گاهــي اگر بعــد از وضــو مکثــي کني تا
آیینه یــي را غــرق حیــرت کرده باشــي
صبــوري و  دوري  ســال  ســال هاي  در 
چشــم انتظاري را شــفاعت کرده باشــي
حتــي اگر بــي آن کــه مشــتاقان بدانند
گاهــي نمــازي را امامــت کــرده باشــي
یــا در لبــاس ناشناســي در شــب قــدر
از خــود حدیثــي را روایــت کرده باشــي
یــا در میــان کوچه هــاي تنگ و خســته
نان و پنیر و عشــق قســمت کرده باشــي
پــس بوده یي و هســتي و مي آیــي از راه
تــا حــق دل هــا را رعایــت کرده باشــي
پــس مردمک هــاي نــگاه مــا عقیم انــد
تو حاضــري بي آن که غیبت کرده باشــي!

نغمه مستشار نظامی 
سال فرج
هــر راه بجــز راه تــو کج خواهد شــد

بی لطف تو آســمان فلج خواهد شــد
مــا منتظــران اگــر بخواهیــم همــه

امســال همان ســال فرج خواهد شــد
 سید مجتبی شجاع

طلعت موعود
سالم  ای ماه مهجور زمســتان های ابرآلود!

چــرا دیگر نمی تابد ســرودت از محاق رود
مگــر روح اســاطیر کهــن بــاران بباراند

به روی ســرزمین های اسیر حلقه های دود
بــه روی بام هــا آیینه هــا گرم تماشــایند

افق هــای تباهــی را بــرآ  ای طلعت موعود
نفیر کوزه های تشــنه ی اعصــار می گوید

که عشق - این ماه سرگردان- زمانی این حوالی بود
تو را با خوشه ی پروین همیشه جستجو کردم

از آن روزی که از پردیس جاویدان شدم مطرود
دلم را این پرستوی غریب آشیان بر دوش

بهــار خاطراتت خوانده تا آفاق نامحدود
اال  ای ماه مهجور زمســتان های ابرآلود!

تو را تا کهکشان زخم موزونی دگر بدرود
 بهروز سپید نامه

ترانه وار عاشقم
تو آمــدی بهار شــد، من از بهار عاشــقم

دلم چه بی قرار شــد، چه بی قرار عاشــقم
مرا به دار هم کشــی، دست ز تو نمی کشم

به خنــده ام نگاه کن، به روی دار عاشــقم
تو بهتریــن ترانه ای، ســرود عاشــقانه ای

تــو نازدانــه ای و مــن، ترانــه وار عاشــقم
تو خــوِب خوبها و مــن، بد بــدان عالمم

بخر مــرا ثــواب کــن، گناهکار عاشــقم
هزار جمعه چشم  من، شدست چشمه ی غمت

نیامــدی! هنــوز هم، هــزار بار عاشــقم
هزار ســال بعد تو، خوشــی ندیده روزگار

بدون تو در این شــب، ســیاه و تار عاشقم
هوای جمعه های من، پر اســت از غریبی ات

غروب جمعه بیشــتر، غریب و زار عاشــقم
تو آه ســرد می کشــی، من انتظار می کشم

تــو را ندیــده ام ولــی، در انتظار عاشــقم
عماد بهرامی

آقا اجازه!
آقــا اجازه! خستـــه ام از ایــن همه فریب

از هاي وهــوي مــردم این شــهر نانجیب
آقــا اجازه! پنجـــره ها ســنگ گشــته اند،

دیوارهــاي خســته از کوچــه بي نصیــب
آقا اجازه! بـــاز بـــه من طعـــنه مي زنند

عاشــق ندیده هاي پـــر از نفـــرت رقیب
شیــرینـــي وجـود مـرا تلـــخ مي کـنند

فـــرهادهاي کـــینه پرست پــر از فریب!
آقا اجازه! گـنـــدم و حـــوا بـهــانـه بـود،

آدم نمي شــویم! بیـــا: ماجــراي ســیب!
آقا اجازه! مـــا دلمـــان تنـــگ مي شـود

آقــا اجــازه! یاد شمـــا کـــرده ام عجیب!
باشــد، ســکوت مي کنم اما خودت ببین!

آقــا اجــازه! منتظرند این همـــه غریب...
مژگان بهاری

سی و هشتمین دوره جشنواره فیلم فجر با برگزاری مراسم 
اختتامیه و اهــدای جوایز خود در بخش های مختلف به پایان 
رسید. دوره ای که نسبت به ادوار قبلی و حداقل دو دهه اخیر، 
نه چندان کم داشــت و نه زیاد. نه به اصطالح فیلی هوا کرد و 
شاخ غولی را شکست و نه فیلی بر زمین زد! همچنان 5-4 فیلم 
قابل دیدن داشــت و خیل عظیم آثار غیراستاندارد و ضعیف و 
غیرقابل دیدن و البته بی ارتباط با موضوع جشنواره یعنی فجر 
انقالب اســالمی که بعضا مغایر و ضد آن هم بودند. همچنان 
داوری غیراســتاندارد و غیرتخصصی داشت که در هیچ مراسم 
و جشنواره و فستیوال سینمایی دنیا همتا ندارد، اینکه 7 یا 9 
نفر مثال کارگردان و فیلمنامه نویس و بازیگر و بعضا فیلمبردار 
یا طراح صحنه بخواهند درباره 15-16 رشته تخصصی از جمله 
صدابرداری و صداگــذاری و جلوه های ویژه تصویری و میدانی 
و چهره پردازی و... کــه هریک تخصص ویژه خود را می طلبد، 

به طور جداگانه و کارشناسانه اظهار نظر کنند! 
اما عالوه بر این ترکیب و روش غیراســتاندارد، داوری آثار 
مستند و کوتاه نیز برعهده هیئت داوران فیلم های بلند داستانی 
بخش نوعی نگاه، گذاشــته شده بود. آثاری که هرکدام حیطه 
تخصصی خود را دارا بوده و کارشناسان خود را می طلبند. به هر 
حال این جدی نگرفتن و تقسیم کردن فیلم های کوتاه و مستند 
و در دوره های پیشین حتی فیلم انیمیشن در بین هیئت های 
داوری، پیش از این هم در جشنواره فیلم فجر سابقه داشته انگار 
که گروه هایی برای ســیب زمینی پوست کندن تشکیل شده 
باشــند حاال مقداری پیاز و هویج و کدو هم وجود دارد که آنها 
را بین گروه های سیب زمینی پوست کن تقسیم می کنند! ضمن 
اینکه حتی در این مورد هم پوست کندن هویج و کدو مقداری 
با پیاز و سیب زمینی تفاوت داشته و تخصص خود را می خواهد 

وگرنه مقادیر زیادی از این دو نوع هدر می رود!
بازهم طبق معمول لیست نامزدهای بخش های مختلف، 
سرشار از انتخاب های غلط و غیرتخصصی بود که البته از چنین 

هیئت داوری محدودی برای موارد کارشناســانه متعدد بعید 
نیســت. مثال اینکه در فیلمبرداری، کارهای ســاده و معمولی 
همچون »آتابای« و »سه کام حبس« نامزد دریافت جایزه شوند، 
اما فیلمبرداری دشــوار و چندگانه فیلم »درخت گردو« حتی 
درنظر هم نیاید. یا در تدوین، مونتاژ بی دروپیکر فیلم »سینمای 
شــهرقصه« کاندیدا شود ولی کار پر حس و حال »روز بلوا« از 
این رشــته حذف گردد و یا در طراحی لباس، فیلم هایی مانند 
»سینمای شهر قصه« با لباس های بی ربط و بعضا فانتزی و فیلم 
»شنای پروانه« با لباس های معمول شخصیت ها، نامزد دریافت 
جایزه شوند اما طراحی لباس دشوار و غیر معمول و متنوع فیلم 

»خورشید« به حساب هم نیاید.
حاال در میان همه این داوری های غیرکارشناسانه، حذف 
برخی فیلم ها بــه خصوص فیلم »خروج« از رشــته هایی که 
حداقل نامزدی آن غیرقابل تردید است، شبهه هایی ورای داوری 
غیرتخصصی را محتمل می سازد. مثال اینکه هیچ گاه کارگردانی 
اســتاندارد ابراهیم حاتمی کیا )کارگردان فیلم »خروج«( برای 
داوران اغلب دوره های جشنواره فیلم فجر که آثار او را دیده اند، 
مورد تردید قرار نگرفته است. حتی اغلب دوره هایی که فیلمش 
به نظر داوران از نظر فیلمنامه و کلیت فیلم دارای اشــکاالتی 
فرض شــده )مانند فیلم های »خاکستر سبز«، »روبان قرمز« و 
»به نام پدر«( اما کارگردانی اش مقبول افتاده است. کارگردانی 
حاتمی کیا در فیلم »خروج« نیز اگر قوی تر از بســیاری دیگر 
فیلم هایش نباشد، ضعیف تر از آنها نیز به نظر نمی رسد. به ویژه 
آنکه برای اولین بار یک ماجرای رئال را در بســتر ســاختاری 
وسترن به تصویر کشیده است. اما در حالی که کارگردانی آشفته 

و بــی در و پیکر فیلم »تومان« و همچنیــن فیلم »آتابای« با 
ساختاری ســطحی و نازل، نامزد دریافت جایزه شده اند، فیلم 
»خروج« و کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا از فهرست بیرون ماند! 
همچنین فیلمنامه پراکنده، مــالل آور و ضدارزش فیلم »مغز 
اســتخوان« و کپی دست چندم آثار فرهادی در فیلمنامه »من 
می ترسم« و حتی قصه سخیف و شعاری و دستمالی شده فیلم 
»قصیده گاو ســفید« که بوی کهنگی موضوع و داستانش به 
شدت توی ذوق می زد، کاندیدا می شوند ولی فیلمنامه»خروج« 
با آن همه پیچیدگی و شخصیت و فراز و نشیب و تعلیق، حذف 

می شود!
شــنیده ها حاکی از آن اســت که قرار بوده هیئت داوران، 
فیلم »خروج« را در رشــته های فیلمنامه و کارگردانی و فیلم 
نامزد دریافت جایزه کنند اما در آخرین لحظات با توصیه هایی 
این آراء پس گرفته شــده اند! اما چرا اینچنین، فیلم »خروج« 
مورد غضب متولیان و مدیران دولتی جشنواره فیلم فجر امسال 

قرار می گیرد؟ 
پیش از این نیز در یادداشــتی بر این فیلم نوشــتم، فیلم 
»خروج« در واقع صدای اعتراض گروهی از محروم ترین اقشار 
این جامعه در دورافتاده ترین نقاط این ســرزمین اســت علیه 
ظلم و ســتم و تبعیض نو لیبرال سرمایه داری که در سال های 
پس از دفــاع مقدس و از دوران به اصطالح ســازندگی درون 
ساختارهای دولتی رشــد کرد و در کنار جریان اصیل انقالب 
به تعدیل و تخریب آرمان های انقالب و نظام اسالمی پرداخت. 
ســاختار نولیبرال ســرمایه داری که در ارتباط با سرمایه داری 
جهانی خصوصا در دولت های یازدهم و دوازدهم، با تن دادن به 

قراردادهایی مانند برجام، پیمان کیوتو، FATF و برخی دیگر از 
به اصطالح تعدیالت اقتصادی براساس برنامه صندوق بین المللی 
پول و بانک تجارت جهانی، بیشــترین ضربه را بر ساختارهای 

ملی اقتصاد و تولید و بیش از همه کشاورزی وارد آورد. 
فیلــم »خروج« در واقع تنها فیلمی اســت که تا اندازه ای 
می توانــد تصویــر و زبان این اعتراضات بــه حق مردمی علیه 
نولیبرال ســرمایه داری و اشرافیت ناشــی از آن باشد که شاید 
امــروز از مهم ترین آفات انقالب محســوب شــود. اعتراضات 
آرام و محکم و اســتوار که اساســا با اغتشــاش و شورش های 
تخریب گرایانه متفاوت است و همین یکی دیگر از نقاط برجسته 
فیلم »خروج« به شمار می آید. در فیلم »خروج«، معترضین از 
کشاورزان محرومی هستند که اغلب از خانواده های شهدا بوده 
و خود از تولیدکنندگان اقتصاد مملکت محسوب می شوند. آنها 
با اغتشاش و شورش و تخریب مخالفند و این با آنچه در طول 
سال های اخیر از سوی اغتشاشگران وابسته دیده شد، متفاوت 

و متضاد است. 
با این اوصاف که توضیح داده شــد، طبیعی بود که فیلم 
»خروج« از لیست نامزدهای اصلی بخش مسابقه سینمای ایران 
بیرون کشیده شود. جشــنواره ای که برای تحریم کنندگانش 
فرش قرمز می اندازد و نازشــان را می کشد و به آنها جایزه هم 
می دهد. جشــنواره ای که به یک تبعه آمریکا که با صدای بلند 
جشنواره را تحریم کرده بود، جایزه بازیگری اعطاء کرد، بازیگری 
که گفته بود »من با کدام دل شاد بروم به جشنواره که جشن 

بگیرم؟! نمی توانم.«
فیلم »خروج« تنها اثری بود که صدای مردم آسیب دیده و 
معترض این چند سال را با ساختاری قوی و استاندارد منعکس 
می کــرد، اعتراضاتی که خیلی ها مدعی اش بوده و برایش یقه 
می درانند و گریبان چاک می دهند ولی در عمل با مخاطبان این 
اعتراضات همراهند. جشنواره فیلم فجر در واقع با کنار گذاشتن 

آن از جوایز اصلی، صدای مردم را از این جشنواره حذف کرد.

جشنواره فجر صدای مردم را نشنید
سعید مستغاثی

سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر – بخش پایانی

✍

ساری – خبرنگار کیهان:
 پیکر آیت اهلل نوراهلل طبرســی نماینده سابق 
ولی فقیه در مازندران دیروز )چهارشنبه( با حضور 
اقشار مختلف مردم و مسئوالن کشوری و استانی 
در ساری تشییع و در گلزار شهدای این شهرستان 
واقع در آرامگاه مالمجدالدین به خاک سپرده شد. 
خاکسپاری پیکر آیت اهلل طبرسی در گلزار شهدای 
مالمجدالدین ســاری بر اســاس وصیــت این مرحوم 

صورت گرفته است.
مراســم تشــییع پیکر نماینده مردم مازندران در 
مجلس خبرگان رهبری و نماینده ولی فقیه در اســتان 
صبح دیروز از میدان شــهید قاسمی شهر ساری آغاز 

شد.
در این مراسم مسئوالن کشوری و استانی از جمله 
علی اکبر ناطق نوری عضو مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام، محمد اســالمی وزیــر راه و شهرســازی، علی 

نبیان رئیس  ســازمان ملی زمین و مسکن، محمدباقر 
محمدی الئینــی نماینده ولی فقیه در اســتان، احمد 
حسین زادگان استاندار مازندران و ربیع فالح استاندار 

سابق این استان حضور داشتند.
آیت اهلل نوراهلل طبرســی نماینده سابق ولی فقیه در 
مازندران پس از تحمل مدت ها رنج بیماری روز شنبه 

هفته جاری در بیمارستان ساسان تهران درگذشت. 
طبق برنامه و تصمیم بیت آیت اهلل طبرســی پیکر 
این عالم ربانی ابتدا  21 بهمن درشهرستان قم تشییع 

شد و روز سه شنبه به ساری انتقال یافت.
آیت اهلل طبرســی از ســال 7۸ به عنــوان نماینده 
ولی فقیه در مازندران منصوب شــد و از ســال 59 هم 

امامت جمعه شهرستان ساری را بر عهده داشت.
وی آبان ماه امسال از ســمت نمایندگی ولی فقیه 
و امامت جمعه ســاری » به جهت بیماری و نبود توان 

جسمانی« استعفا کرده بود.

پیکر نماینده سابق ولی فقیه در مازندران تشییع شد

سرویس ادب و هنر-
مراسم اختتامیه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر 
درحالی برگزار شد که دست اندرکاران این رویداد، شأن و 

حرمت این جشنواره را نگه نداشتند!
مراسم اختتامیه سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر سه شنبه 
شب، همزمان با سالگرد پیروزی انقالب اسالمی با حضور جمعی از 
مسئوالن، هنرمندان و عالقه مندان به سینما در تاالر همایش های 

برج برگزار شد.
در این مراسم، تندیس شهید قاسم سلیمانی به فیلم »آبادان 
یازده 60« با موضوع دفاع مقدس اهدا شــد. در ادامه مراســم از 
خانواده شهدایی که در این مراسم حضور داشتند )مادر شهیدان 
خالقی پور ، همسر شهید آتش نشان علی قانع، همسر شهید جانباز 
احمد زنگی آبادی، خانواده شهید شهروز مظفری نیا، شهید مقاومت 
و از همراهان شهید حاج قاسم سلیمانی( نام برده شد که با تشویق 

ایستاده حضار روبه رو شدند.
در این مراســم جایزه بهترین فیلم نیز به »خورشــید« به 
کارگردانی مجید مجیدی تقدیم شد. در بخشی از مراسم، گروهی 
از کودکان کار که در فیلم »خورشید« بازی کرده اند روی صحنه 

آمدند و تقدیر شدند و صحبت هایی را مطرح کردند. 
در این مراســم همچنیــن از فریدون جیرانی، فیلمســاز 

پیشکسوت تجلیل به عمل آمد. 
حاشیه های پررنگ تر از متن

مراســم پایانی سی و هشتمین جشــنواره فیلم فجر، دچار 

حاشیه هایی شد که در شأن این مراسم نبود. یکی از این حواشی، 
اهدای سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول مرد به بازیگری است که 
صراحتا جشــنواره فیلم فجر را تحریم کرده بود. برخالف ادعای 
دبیر جشنواره فیلم فجر که گفته، این بازیگر، اقدامی رسمی برای 
تحریم جشنواره انجام نداده بود اما »پیمان معادی« چند روز قبل 
از آغاز جشــنواره، در صفحه شخصی خودش در فضای مجازی، 
با انتشــار متنی اعتراضی به صراحت اعالم کرد که نمی تواند در 
جشنواره امسال شــرکت کند. وی همچنین در اکران و نشست 
خبری فیلمش نیز حضور نیافت و در مراسم اختتامیه نیز شرکت 
نکرد تا در عمل نیز به تحریم جشــنواره فجر، رسمیت ببخشد. 
بنابراین، اهدای یکی از جوایز اصلی جشنواره فجر به بازیگری که 
در عمل، در جشنواره فجر نبوده، نه تنها توهین به مخاطب های 
این رویداد بلکه دهن کجی به اصل جشنواره نیز محسوب می شود. 
اما متأسفانه برگزار کنندگان جشنواره فیلم فجر بدون هیچ دلیل 
منطقی، حرمت و اعتبار این جشنواره را حفظ نکردند. آن هم در 
شــرایطی که در این دوره، رقابت در حوزه بازیگری بسیار نزدیک 
بــود و وضعیت به گونه ای نبود که عــدم اعطای جایزه به بازیگر 
تحریم کننده، عجیب به نظر برسد چون حداقل سه بازیگر دیگر 
نیز نه تنها شایسته که به زعم برخی کارشناسان از پیمان معادی 
الیق تر هــم بودند. حتی از نظر اخالقی نیــز بازیگران حاضر در 
جشــنواره که پای کار ماندند و به جشنواره آمدند برای دریافت 
ســیمرغ، اولی تر بودند، نه اینکه یــک بازیگر، هم با اعالم تحریم 
جشــنواره ژست اپوزیســیون بگیرد و از این راه نفعی ببرد و هم 

اینکه از خارج، پیام تصویری تشــکر از جشــنواره ارسال کند و 
سیمرغ بگیرد!

از دیگر اتفاقات این مراســم، عدم حضور عوامل فیلم »روز 
صفــر« در مراســم اختتامیه جشــنواره فجر بــود. درحالی که 
این فیلم برنده پنج ســیمرغ جشــنواره فجر شد اما هیچ یک از 
دست اندرکارانش به مراسم نیامدند و بعدا با انتشار بیانیه ای اعالم 
کردند: »خواستیم در کنارِ مدیران فرهنگی قرار نگیریم که اصرار 
بر جا انداختِن مســیری دارند که شایسته  سینمای ایران نیست. 
مسیری که پر از باج دهی و تکریم کسانی ست که با پنجه کشیدن 
به صورت سینما باعث منفور شدن همکاران سینمایی، نزد مردم 
می شوند.« از دیگر حاشــیه های مراسم اختتامیه جشنواره فیلم 
فجر، صحبت های محمدحسین مهدویان بود که به زعم بسیاری 
تکمیل کننده نگاه ضدملی و سانســور شــده وی درباره جنایت 
بمباران شیمیایی سردشت به سود غرب در فیلم »درخت گردو« 

بوده تا وی را به جوایز جشنواره های غربی برساند! 
در مجموع، مراسم پایانی سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر، 
در فضایی پر از سوءتفاهم و برخالف شعار این جشنواره »با سینما 

در کنار هم باشیم« عامل تفرقه در جامعه سینمایی کشور شد. 
گردانندگان اختتامیه فیلم فجر 

چه کسانی بودند؟
دو تن از عوامل اصلی اختتامیه جشــنواره فیلم فجر دارای 

سوابق سوء سیاسی هستند.
به گــزارش خبرنگار کیهان، یکی از این دو تن که ســابقه 

همکاری نزدیک با صدا و ســیما را هم دارد، عضو گروهک اتحاد 
مبارزان کمونیست ایران مشهور به سهند بوده است.

فرد دیگری که نقشی اصلی در تحوالت و اتفاقات خانه سینما 
دارد، عضو رســمی حزب توده بوده است و برادر وی نیز به دلیل 

جنایت به عنوان عضو گروهک منافقین اعدام شده است.
با این وصف، بال و پر دادن به این عناصر توســط ســازمان 

سینمایی کشور جای پرسش جدی دارد!
اهانت به تولید ایرانی 

توسط سازنده درخت گردو
سازنده فیلم درخت گردو به تولید ایرانی اهانت کرد!

محمدحســین مهدویان هنــگام دریافت ســیمرغ بازیگر 
تحریم کننده جشــنواره فیلم فجر، رو به مجری مراسم اختتامیه 

گفت:
»این سیمرغ ها ایرانی هستند، سرد و گرم نشود، بشکنند؟!

ظاهرا آقای کارگردان چنان مرعوب کاالی اجنبی است که 
بستر مراسمی رسمی و ملی را بهترین فرصت برای اهانت به تولید 

ملی فرض کرده بود.
جذاب ترین بخش جشنواره فیلم فجر

جذاب ترین بخش اختتامیه جشــنواره فیلــم فجر، اهدای 
سیمرغ به بازیگران کودک فیلم خورشید بود.

در این بخــش کودکان بازیگر که کودکان کار هســتند، با 
ســخنان و درددل های صادقانه خود فضــای تاالر میالد را تحت 

تاثیر قرار دادند.

تقدیر جشنواره از بازیگری که به جشنواره اهانت کرده بود!
حواشی تلخ مراسم اختتامیه سی  و  هشتمین جشنواره فیلم فجر

مراسم گرامیداشــت ســردار قلوب احرار عالم و میدان دار اصلی 
مبارزه با تروریسم، سپهبد قاسم ســلیمانی امروز پس از نماز مغرب و 

عشاء در مصالی امام خمینی)ره( برگزار می شود.
از همان ثانیه های اولیه، خبر شهادتش را باورمان نمی شد اما چهل روز بدون 
سردار دل ها گذشت. رفتنش گرچه داغ بزرگی بر قلوب مان گذاشت ولی جوشش 
خونش شــعاعی جهانی داشــت و برکاتی ماندگار که یارای جبهه حق اســت تا 
ظهور موالیمان صاحب الزمان)عج(. مراسم گرامیداشت سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی را این روزها و به مناسبت چهلمین روز شهادتش، مردم در جای جای 
کشــور و آحاد احرار عالم در سراسر جهان به صورت خودجوش برگزار می کنند. 
مراسم هایی نیز بر اســاس برنامه ریزی ها و هماهنگی های به عمل آمده از سوی 

ارگان های رسمی برگزار می شود.
در تهران، امروز مراســمی پس از نماز مغرب و عشــاء از ساعت 1۸:30 الی 
20:30 با حضور اقشــار و آحاد مختلف مردم در مصالی بزرگ امام خمینی)ره( 

برگزار خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی مصالی امــام خمینی)ره( رونمایی از تمبر یادبود 
شــهید سلیمانی و قرائت گزیده هایی از وصیت نامه شهید سلیمانی از برنامه های 

اصلی این مراسم عنوان شده است.
تمهیدات تردد مردم در مسیر مصلی و خیابان های منتهی به محل برگزاری 
مراسم انجام می شــود و در این محدوده هیچ محدودیت ترافیکی ایجاد نخواهد 
شــد. وســایل حمل ونقل عمومی مثل اتوبوس ها در داخل مصلی و خیابان های 
اطراف مســتقر خواهند بود تا پس از پایان مراســم در دســترس مردم باشند. 
همچنین ایســتگاه های مترو شــهید بهشــتی و مصالی امام خمینی)ره( برای 

رسیدن به محل برگزاری مراسم در دسترس است.
به منظور رفاه حال مردم، پارکینگ چهل ســرا واقع در ضلع جنوبی خیابان 
شهید بهشتی برای پارک خودروهای شخصی در نظر گرفته شده و پارکینگ های 

درب شماره 7 و 19 قابل استفاده است.
با توجه به وسعت مصلی پیش بینی های الزم انجام شده است تا حاضران در 

این مراسم دچار مشکل نشوند.
به گفته فرمانده ســپاه محمد رسول اهلل)ص( تهران بزرگ، در حاشیه مراسم 
اربعین ســردار شهید ســلیمانی به درخواســت موکب داران ایام اربعین، برخی 
موکب ها از تهران و عراق در مصلی مستقر خواهند شد تا به یاد شهید سلیمانی 

از عزاداران پذیرایی کنند.
ســردار یزدی اظهار داشت: شهید ســلیمانی نه تنها متعلق به مردم ایران 
بلکه متعلق به همه مردم جهان اســت و امروز مردم دنیا به دنبال این هســتند 
که ببینند شــهید سلیمانی چطور اســتقالل، عدالت طلبی و مبارزه با ظلم را با 

شیوه های عملی خود در جهان پیاده کرده است.
ســردار یزدی درباره میهمانان خارجی مراســم نیز تصریح کرد: میهمانان 
خارجی این مراسم از کشــورهایی مانند عراق، سوریه، لبنان، یمن، افغانستان و 

برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس و آفریقایی هستند.
همچنین، طبق اعالم ســردار رمضان شریف، مســئول روابط عمومی سپاه، 
مراســم ویژه شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و همراهان در کرمان در روز 27 
بهمن ماه و در ســایر مراکز استان ها و شهرهای کشور نیز بین 24 تا 27 بهمن 

ماه متناسب با شرایط و برنامه ریزی های استانی برگزار خواهد شد.

 آمریکا و فرانســه که از پیشــرفت های ایران در 
موضوع ماهواره و ماهواره بر ناراحت و نگران هســتند 
اظهاراتــی مداخله جویانه در این رابطه داشــته اند؛ 
امیرحاتمی در واکنش بــه آنها ضمن متفاوت خواندن 
ماهواره بر و موشک نظامی می گوید ایران تحقیقاتش را 

در این باره با قدرت ادامه می دهد.
امیر سرتیپ حاتمی، وزیر دفاع کشورمان در حاشیه جلسه 
دیــروز هیئت دولت در جمع خبرنــگاران گفت: »برنامه های 
تحقیقاتی مان را دربــاره ماهواره ها تا جایی که به حالت ثبات 
و پایدار برسیم، ادامه می دهیم و اوایل سال آینده ماهواره ظفر 

2 پرتاب خواهد شد«.
وزیر دفاع در پاسخ به ســؤالی مبنی بر اینکه چرا پرتاب 
ماهــواره ظفر از ســوی برخی دشــمنان بر خــالف مقررات 
بین المللی اعالم شــده است؟ افزود: »موضوع پرتاپ ماهواره و 
ماهواره بر در دنیا روشن است و هیچ ارتباطی با بحث موشکی 

ندارد.«
وی گفــت: »در بحث موشــکی هم آنچه که منع شــده 
پرداختن به موشــک هایی با قابلیت حمل کالهک هسته ای 
است که در جمهوری اسالمی ایران چنین چیزی وجود ندارد 
و ما به موشــک هایمان که افتخار می کنیم مولفه مهم قدرت 

دفاعی ونظامی جمهوری اســالمی است و در آن از سرجنگی 
متعارف استفاده می شود.«

وزیر دفاع افزود: »دقت موشــک های ما بسیار باالست و 
آمریکایی ها این موضوع را در عین االسد به خوبی لمس کردند 
و نیازی به چیز دیگری نداریم اما موضوع ماهواره و ماهواره بر 
ارتباطی به این بحث ندارد و آن یک موضوع غیر نظامی است و 
البته امکان دارد ماهواره ای با اهداف دفاعی هم استفاده کنیم، 
اما ماهواره بر کاماًل غیر دفاعی است و حق مسلم و قطعی ملت 
ایران اســت و در این چارچوب با قــدرت برنامه خود را پیش 

می بریم و هیچ منعی در دنیا برای آن وجود ندارد.«
امیر حاتمی در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه ماهواره ظفر 
2 که قرار اســت با ماهواره بر ســیمرغ پرتاب شود چه زمانی 
در مدار قرار می گیرد؟ افزود: »ماهواره های ما همچنان موضوع 
تحقیقاتی ماســت و تا جایی که به ثبات برســد و کار به طور 
پایدار انجام شــود ادامه خواهد یافت و فکر می کنم اوایل سال 

آینده بتوانیم این کار را انجام دهیم.«
ایرانی پیشرو در علم را برنمی تابند

رهبرانقالب در مورد بهانه جویی های دشمنان در موضوع 
فناوری هســته ای بارها فرموده اند که هدف آنها جلوگیری از 
دســتیابی ایران به سالح اتمی نیســت چرا که آنها به خوبی 

می دانند که ایران به دنبال دستیابی به این سالح نیست. ایشان 
اهداف دشــمنان را انقالب اسالمی دانسته بودند. به طور قطع 
آنچه در کالم رهبرانقالب مستتر است این نکته است که علت 
دشــمنی بیگانگان با انقالب مردم ایران ماهیت این انقالب و 
اهداف آن است. از جمله این اهداف و شعارهای اصولی انقالب 
ایران »اســتقالل« بوده است. اســتقالل در ساختار حاکمیت 
سیاسی کشــور بارزترین وجه استقالل است اما این استقالل 
در موضوعاتی مانند علم و تکنولوژی هم بسیار مهم است و از 

جمله تاکیدات رهبرانقالب. 
با این شرح به خوبی می توان دلیل آشفتگی دشمنان ایران 
را در موضوع ماهواره و پرتاب آن فهمید. »مایک پمپئو« وزیر 
امور خارجه آمریکا روز سه شــنبه در پیامی در توئیتر به اقدام 

اخیر ایران در پرتاب ماهواره ظفر واکنش نشان داد.
پمپئو در توئیتی نوشــت: »ایــران از پرتاب ماهواره برای 
توسعه بیشــتر توانایی های موشک بالســتیک خود استفاده 
می کند که به این کشــور اجازه می دهد تا دشــمنان خود را 

تهدید کرده و ثبات منطقه ای را نیز تهدید کند.«
وزیر خارجه آمریکا در ادامه این پیام مدعی شد که نباید 
به ایران اجازه داده شــود تا به توســعه و آزمایش موشک های 

بالستیک بپردازد.

»ظفر« خواب فرانسه و آمریکا را آشفته کرد 
 وزارت خارجه فرانســه نیز روز دوشنبه با صدور بیانیه ای 
پرتاب ماهواره توسط ایران را محکوم کرده و مدعی شده است 
که این اقدام بر خالف تعهدات بین المللی ایران است! در بیانیه 
وزارت خارجه فرانســه با  اشاره به پرتاب ماهواره »ظفر« آمده 
است: »ایران، بر اساس بخشی از تعهداتش ذیل قطعنامه 2231 
شورای امنیت ســازمان ملل متحد، نمی تواند فعالیت هایی از 
جمله شلیک ]موشک[، مرتبط با موشک های بالستیک دارای 

توانایی حمل سالح اتمی، انجام دهد.«
ادعای فرانســه در حالی مطرح می شود که ادعای یکسانی 
موشــک بالستیک و ماهواره بر بارها رد شــده است. عالوه بر این، 
در قطعنامه 2231 که مورد استناد پاریس قرار گرفته، با ادبیاتی 
غیرالزام آور از ایران خواسته شده که بر روی موشک هایی که »با 
هدف داشــتن توانایی حمل کالهک اتمی طراحی شده اند«، کار 
نکند.  یکشــنبه شب 20 بهمن ماه ماهواره بر سیمرغ اقدام به 
پرتاب ماهواره »ظفر« به فضا کرد که این کار با موفقیت صورت 
گرفت، ولی آنگونه که ســید احمد حسینی سخنگوی فضایی 
وزارت دفاع اعالم کرد: ماهواره بر به ســرعت مورد نیاز جهت 
تزریق ماهواره در مدار مورد نظر نرسید و بهینه سازی های الزم 

جهت پرتاب آتی انجام خواهد شد.

یک روزنامــه اطالعاتی گزارش داده ســازمان 
اطالعــات مرکزی آمریکا برای چنــد دهه به صورت 
تجهیزات  فروشنده  مهم  مالک یک شرکت  مخفیانه 

رمزگذاری بوده است. 
یک رسانه آمریکایی و یک رسانه آلمانی با انتشار نتایج 
یک تحقیق مشــترک مدعی شده اند »ســازمان اطالعات 
مرکــزی آمریکا« )ســیا( به صورت مخفیانــه مالک یکی از 
بزرگ ترین شرکت های تولید تجهیزات رمزگذاری بوده  و این 
شرکت تجهیزات خود را به کشورهای مختلف از جمله ایران 

فروخته است.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و تلویزیون »زد دی اف« 
آلمان ادعا کرده اند شــرکت سوئیســی »کریپتو ای.جی« 
به صورت مخفیانه متعلق به سیا بوده و همکاری محرمانه ای 

هم با دستگاه اطالعات آلمان داشته است.
روزنامه واشنگتن پســت در گزارشی با عنوان »کودتای 
اطالعاتی قرن« نوشته است: دولت های سراسر دنیا طی بیش 
از نیم قرن برای محرمانه نگاه داشتن ارتباطات جاسوس ها، 
ســربازها و دیپلمات هایشــان تنها به یک شــرکت اعتماد 

کرده اند.
شرکت کریپتو ای  .جی طی چند دهه گذشته با پشت سر 
گذاشــتن موج های مختلف فنــاوری تولیدکننــده اصلی 

تجهیزات رمزگذاری بوده است. 
این شــرکت سوئیســی با فروش تجهیزاتش به بیش 
از 120 کشــور میلیون ها دالر درآمد کســب کرده است. از 
مشــتری های کریپتو می توان ایران، دســته های نظامی در 
آمریکای التین، پاکســتان و هند به عنوان کشورهای رقبای 

هسته ای و حتی واتیکان نام برد.
اما هیچ یک از مشتری های کریپتو خبر نداشتند که این 
شرکت به صورت مخفیانه تحت مالکیت سیا است و شراکتی 

فوق سری با دستگاه اطالعات آلمان غربی دارد.
این نهادهای جاسوســی تجهیزات شــرکت کریپتو را 
به گونه ای دستکاری کردند که بتوانند رمزهای مورد استفاده 

کشورها برای ارسال پیام های رمزدار را به آسانی بشکنند.
به گزارش فارس، روزنامه واشنگتن پســت نوشــته این 
تحقیق نشــان می دهد ایاالت متحــده و متحدانش چطور 
ســال ها از ساده لوحی کشورها سوءاســتفاده کرده و ضمن 

گرفتن پول از آنها، اسرارشان را سرقت کرده است.
 »Rubicon« و »Thesarus« ،اسم رمز این عملیات
بوده اســت. روزنامه واشنگتن پست و »زد دی اف« می گویند 

این تحقیق را بر اساس گزارشی محرمانه از سیا که به رویت 
این رسانه ها رسیده انجام داده اند.

در بخشــی از گــزارش محرمانه »ســیا« دربــاره این 
عملیات نوشته شده است: »این، کودتای اطالعاتی قرن بود. 
دولت هــای خارجی به آمریکا و آلمــان غربی پول پرداخت 
می دادند و در ازای آن محرمانه ترین ارتباطاتشــان حداقل 

توسط دو کشور )و شاید تا 5 یا 6 کشور( قرائت می شد«.
طبق گزارش واشنگتن پست از سال 1970 به بعد، سیا 
و یک نهاد جاسوســی دیگر در آمریکا )آژانس امنیت ملی( 
تقریباً تمامی  عملیات های کریپتو را تحت کنترل داشــتند. 
برخــی منابع ایران هم جزو مشــتریان این شــرکت اعالم 
کرده اند که از این طریــق آمریکایی ها به برخی از اطالعات 

محرمانه دست یافتند.

رسانه های غربی فاش کردند

»كودتای اطالعاتی قرن«
سیا مالک مخفی شركت فروشنده تجهیزات رمزگذاری بود

امیرحاتمی، وزیر دفاع:

ماهواره بر با موشک های نظامی متفاوت است
آمریکایی ها طعم موشک های دقیق ما را چشیده اند

امشب پس از نماز مغرب و عشا

مراسم گرامیداشت چهلمین روز شهادت سپهبد سلیمانی
در مصالی امام خمینی)ره( برگزار می شود

سخنگوی دولت گفت: تا ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ دولت در کنار مردم بوده و 
نگاه رو به جلو هم دارد و از این پس هم هر شــایعه ای درباره استعفای 

رئیس جمهور را پیشاپیش تکذیب می کنیم.
علی ربیعی سخنگوی دولت روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت و در 
جمع خبرنگاران در رابطه با خبر اســتعفای رئیس جمهور در شبکه های مجازی 
تاکید کرد: من دو روز پیش هم نوشــتم و اعالم کــردم که تا 12 مرداد 1400 
دولت در کنار مردم هســت و رو به آینده هــم نگاه دارد. دولت به دهه جدیدی 
نگاه می کند و در مدت باقی مانده خود قطعاً دولت هست و از این به بعد هر چه 
شــایعه ای در این مورد هست پیشــاپیش تکذیب می شود. یک بار برای همیشه 

بگوییم پیشاپیش تکذیب می شود. 
ربیعی در ارزیابی خود از حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن، با بیان اینکه 
هیئت دولت از همه کســانی که در راهپیمایی حضور پیدا کردند تشکر می کند، 
تاکیــد کرد: راهپیمایی 22 بهمن برای همه ما اهمیت فوق العاده ای داشــت. در 
کنار همه مشــکالت ناشــی از تحریم ها و جنگ اقتصادی که علیه مردم صورت 
می گرفت همچنان مردم در صحنه و در اصول اساســی هم نظر هســتند و این 
بــرای دولت و همه ما مغتنم اســت. آن هایی که با هر گرایش و عقیده و با همه 

انتقاد هایی که وجود داشت مشارکت داشتند و این مشارکت قابل تقدیر است.
ســخنگوی دولت در رابطه با بارش برف در برخی از مناطق کشــور، افزود: 
این موضوع در دولت مطرح شــد و خوشبختانه تالش های زیادی صورت گرفت 
تا راه های اصلی باز شود. هنوز هم مشکل وجود دارد، اما عمده راه های اصلی باز 

شده است. شاید چند راه بیشتر باقی نمانده باشد.

ربیعی: هرگونه شایعه درباره استعفای روحانی را
 تا 1400 تکذیب می كنم


