
اخبار كشور

ساخت سریال »موسی)ع(« 
تا آخر امسال با کارگردان جدید آغاز می شود

تهیه کننده ســریال تلویزیونی »موســی)ع(« از انتخاب کارگردانی 
جدید و شــروع پیش تولیــد در ماه های آینده خبــر داد و گفت: تمام 

تالشمان این است در سال ۱۳۹۹ پیش تولید را آغاز کنیم.
ســیداحمد میرعالیی تهیه کننده این مجموعه تلویزیونی از حضور 
کارگردانی جدید در کنار جمال شــورجه خبر داد و به تسنیم گفت: این 
تصمیم را داریم اما هنوز به کارگردان مشــخصی نرسیدیم. گزینه هایی 
وجود دارند که بعد از بررسی، هرچه زودتر وارد پیش تولید خواهیم شد. 
تهیه کننده ســریال »موسی)ع(« درباره زمان شــروع فیلمبرداری، 
خاطرنشــان کرد: خوش بینــم هرچه زودتر کار کلیــد بخورد. مقدمات 
پیش تولید را ســپری کرده ایم و بســیاری از کارها را جلو برده ایم اما با 
انتخاب کارگردان، امیدواریم تا ماه های آینده در سال ۱۳۹۹ پیش تولید 
کار شروع شود. این کار به پیش تولیدی ۱8 ماهه نیاز دارد و در تالشیم 

از ماه نهم و یا دوازدهم، فیلمبرداری آغاز شود. 
وی دربــاره مراحل پیش از پیش تولید گفــت: 80 درصد از مراحل 
پیش  از پیش تولید را پیش برده ایم؛ چون چنین کارهای فاخری نیازمند 
مقدماتی فارغ از پیش تولیدند. همه طراحی ها آماده اند، زمین ها مسطح 
شده  و نقشه برداری ها شکل گرفته است. شهرک سینمایی دفاع  مقدس 
هم کمال همکاری را با ما داشته و قرار است از دکورهای سریال »یوسف 

پیامبر« با ترمیم و تغییر زمانی استفاده کنیم. 
میرعالیی با  اشاره به اینکه اتفاقاً جالب است بدانید شورجه پیش از 
اینکه بیمار شود از ما خواست برای تهیه کنندگی و کارگردانی جانشین 
انتخاب کنیم، افزود: جمال شورجه قبل از اینکه بیمار شود به من گفت 
برای تهیه کنندگی و کارگردانی جانشــین داشــته باشیم که در صورت 

بیماری و یا حتی فوت، پروژه زمین نماند.
اجرای یک نمایش

 درباره شهید ابراهیم هادی
اجرای نمایش »کجایی ابراهیم؟« آغاز شد.

این نمایش با نگاهی به زندگی »شهید ابراهیم هادی« تا نهم آبان ماه، 
هر روز از ساعت ۱۹ در تماشاخانه سرو به روی صحنه می رود.

لیلی عاج، کارگردان نمایش »کجایی ابراهیم؟« درباره اینکه چرا به 
اجرای نمایشــی درباره شهید هادی پرداخته، گفت: همیشه حوزه دفاع 
مقدس از حوزه های مورد عالقه من بوده و دوســت داشتم یک فرصتی 
برایــم پیش بیاید که در این عرصه ایــده و عالقه مندی هایم را با تجربه 
درآمیــزم و در واقع یک خودآزمایی کنم تــا ببینم در این حیطه چند 
مرده حالج هســتم. نکته دیگر هم این است که من تا قبل از جشنواره 
اقتباســی نمایشنامه نویسی گام دوم حقیقتا هیچ چیزی از شهید هادی 
نمی دانستم برای آن جشنواره تعدادی کتاب به ما معرفی شد، من خیلی 
کارها را خواندم، اما خیلی از این کتاب ها را که خواندم به اســتثنای آن 
ظاهر جذابشــان خیلی مرا جذب نمی کرد. البته منظورم این نیست که 
کارها خوب نبودند، اتفاقا خیلی خوب بودند اما مرا نمی کشید. خیلی از 
این اسم های کتاب ها برایم جذاب بودند اما زاویه دید شخصی ام را در این 

کتاب ها پیدا نمی کردم. 
وی درباره تفاوت کتاب شــهید هادی با سایر آثاری که خوانده بود 
توضیح داد: من هر چه با خواندن این کتاب جلوتر رفتم احســاس کردم 
چقدر ابراهیم را می شناسم و یک علت داشت، چرا که او خیلی مردم دار 
و دست به کمک بود و چون همیشه طبقه کارگر دغدغه من است و در 
نمایش های قبلی هم نشــان دادم انگار ناخودآگاه به من آن اثر انگشت 
شــخصی و خط و ربط شرایط حال را داد، یعنی برایم مدام ایده هایی را 
روشن می کرد. در کتاب »سالم بر ابراهیم« خیلی مفصل درباره زندگی 
و تحصیالت و اینکه شهید هادی معلم ورزش و والیبالیست بوده، توضیح 
می دهــد و بعد خود موقعیت گردان کمیــل و عملیات والفجر مقدماتی 

برایم به عنوان یک عملیات جنگی خیلی جذاب شد.
کارگردان نمایش »کجایی ابراهیم؟« در ادامه مصاحبه با فارس گفت: 
به هرحال همه این عملیات شکست می خورد و گردان کمیل به جز یک 
نفر به شــهادت می رسند و این اتفاقاتی که در کانال رخ می دهد، از تیر 
خالص زدن تا پُر کردن کانال و رد شــدن با  تانک از روی پیکر شــهدا 
همــه در واقع تصاویر تلخی برایم ایجــاد و مرا جذب خود کرد. عالوه بر 
شــهید هادی، شهید علیرضا بنکدار، ثابت نیا، فرماندهان گردان و... جزو 

کاراکترهای اصلی ما شدند.
سوءاستفاده مجدد پناهی
 از حکم محکومیت 20 ساله

تازه تریــن فیلم جعفــر پناهی تحت عنوان »پنهان« در جشــنواره 
نیویــورک به نمایــش درآمد. در حالــی که وی در خــرداد ۱۳8۹ به 
دلیل حضور فعال در فتنه 88، به محرومیت 20 ســاله از فیلمســازی 
و فیلمنامه نویســی محکوم شــد، این هفتمین فیلمی است که در طی 
این ۱0 ســال یعنی در طی نیمی از دوران محکومیتش جلوی دوربین 
برده اســت. در حالی که وی در طی ســال های غیر محکومیت خود که 
بالغ بر ۱7 ســال در سینما حضور داشت، 5 فیلم بلند سینمایی ساخته 
بود، اما در طی همین ۱0 ســال محرومیت از فیلمســازی، 4 فیلم بلند 
ســینمایی جلوی دوربین برد و در ده ها جشــنواره خارجی شرکت داد 
و ۱0 جایزه خارجی کســب کرد، در حالی که پیش از آن تنها 6 جایزه 

خارجی به دست آورده بود. 
بنا به اعتراف حتی روزنامه نگاران و منتقدان خارجی، پناهی علی رغم 
ضعف فیلم هایش، به لطف حکم 20 سال محرومیت از فیلمسازی، جوایز 
جشنواره ها را به دست آورد و عضو هیئت های داوری شد و حتی »تی ری 
فره مو« مدیر هنری جشنواره بین المللی فیلم کن، در ۱۳ بهمن ۱۳8۹ 
)2 فوریه 20۱۱( در یک کنفرانس مطبوعاتی در سینماتک پاریس، اعالم 
کرد که امســال جایزه ویژه »مربی طال« کن به پناهی تقدیم می شود و 
ســپس اضافه کرد: »از این پس جعفــر پناهی، عضو هیئت داوران تمام 
فســتیوال های فیلم بین المللی خواهد بود و جایگاهی خالی برای او در 

نظر گرفته شده است.«!
این سخن مدیر هنری به اصطالح هنری ترین جشنواره خارجی)کن( 
به این مفهوم بود که از نظر آنها، هنر و ســینما و تخصص و کارشناسی 
بهانه اســت و آنچــه اهمیت دارد، حکم محکومیت افراد از کشــورهای 
مخالف با ایدئولوژی غرب، بدون توجه به صالحیت و شایســتگی هنری 

آن افراد است!!
منتقدانی که فیلم اخیر جعفر پناهی یعنی »پنهان« را در جشنواره 
نیویورک دیده اند، اغلب اظهار داشته اند که وی همچنان با لحنی شعاری 
و ساختاری ضعیف و خسته کننده به تکرار مکرراتی که در فیلم قبلی اش 

یعنی »سه رخ« هم به گونه ای الکن بیان شده بود، پرداخته است.
شرکت در جشنوارۀ ملی تئاتر »سردار آسمانی« 

تمدید شد
مهلت ارسال آثار به دومین جشــنوارۀ ملی تئاتر »سردار آسمانی« 

تمدید شد.
با توجه به درخواســت های مکرر عالقه مندان بــرای حضور در این 

رویداد فرهنگی مهلت ارسال اثر در این جشنواره تمدید شد.
بر این اســاس فرصت ارســال اثر در بخش های خیابانی و صحنه ای 
تا ۱2 مهرماه و در بخش نمایش نامه نویســی تا ۳0 مهرماه ادامه خواهد 

داشت.
دومین جشنوارۀ ملی تئاتر »سردار آسمانی« به مناسبت پاسداشت 
سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی )رضوان اهلل تعالی علیه( به همت ادارۀ 
کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان کرمان و انجمن تئاتر انقالب و دفاع 

مقدس، دی ماه سال جاری در استان کرمان برگزار خواهد شد.

شامی  كه فجر صادق
از آن دمید

ماه صفر را ایام تجدید حزن اهل بیت)ع( می دانیم و این به جهت مصیبت های فراوانی 
است که در شام برای خاندان رسالت)ص( روی داد. پس از واقعه جانگداز کربال، ابتدا اسیران 
اهل بیت را به کوفه وارد کردند و سپس به دستور یزید عنید، آنان را به همراه سرهای مطهر 

شهدا به شام فرستادند. اما مصیبت شام با کوفه قابل مقایسه نیست.
کوفه مرکز تشــیع و خاستگاه معارف اهل بیت)ع( بود و کوفیان سال ها، عدل علوی و 
منش و بزرگواری آن امام همام را دیده و چشیده بودند. از این رو هنگامی که اسرا وارد کوفه 
شدند، لشکریان آنان را در احاطه خود قرار دادند زیرا از شورش مردم کوفه واهمه داشتند. 

کوفیان هنگام دیدن اسرا سخت می گریستند.
هنگامی  کــه حضرت زینب)س(  گریه و بی تابی کوفیان را دید در خطبه خود به آنان 
فرمود: » ای اهل کوفه!  ای اهل خدعه و خذالن! آیا بر ما می گریید و ناله سر می دهید؟ هرگز  
اشک چشمتان باز نایستد و ناله تان ساکن نگردد... راوی گوید مردم می گریستند و دست ها 

به دندان می گزیدند. 
همچنین پس از خطبه  ام کلثوم، دختر امیرالمؤمنین علیه السالم نقل شده که مردم صدا 
به  گریه بلند کردند و زنان گیســوان پریشان نموده خاک بر سر ریختند و چهره به ناخن 
خراشیدند و سیلی به خود  زدند و مردان نیز به  گریه افتادند و موی صورت خود کندند. این 

حال کوفه بود تا آن که به نهضت های متعددی چون قیام توابین و مختار انجامید.
اما در شام وضعیت کاماًل متفاوت بود. شامیان که از ابتدای فتح این سرزمین در دوره 
خلیفه اول با اســالِم بنی امیه انس و الفت گرفته و هیچ اطالعی از اسالم راستین و خاندان 
رسالت نداشــتند با دیدن اســرای اهل بیت، ازدحامی  عظیم نموده و به جشن و پایکوبی 
پرداختند. به نقل از کامل بهایی، اهل شام اسرای خاندان رسالت را سه روز پشت دروازه نگاه 
داشتند تا شهر را بیارایند. سپس پانصد هزار نفر مرد و زن با دف و طبل و ُدُهل بیرون آمدند 
و با چند هزار نفر، رقص کنان به استقبال اسرا رفتند. در حالی که دست و پاها را خضاب کرده 
و بر چشم ها سرمه کشیده بودند. یزید ملعون نیز بر تخت جواهر نشان نشست و دستور داد 

قصر را بیارایند و تخت های زرین و سیمین در دو سوی مجلس نهند.
از امام رضا)ع( روایت شده هنگامی که سر مطهر حسین)ع( را به قصر یزید پلید آوردند، 
مجلس شــراب آراســت و با ندیمان خود شراب زهر مار کرد و مشــغول قمار شد و خود 
ســاقی گری آنان می کرد و می گفت بیاشامید که این شراب مبارکی است، چون سر بریده 
دشمن ما اینجاست و ما با کمال آرامش مشغول خوردن غذا و نوشیدن شرابیم. وی هنگام 
قمار، بر حسین و پدر و جد بزرگوار او صلوات اهلل علیهم، ناسزا می گفت و چون از حریف خود 
می برد سه جرعه شراب می آشامید و باقی مانده آن را کنار تشتی که سر بریده امام در آن 

بود می ریخت.
اســرای اهل بیت)ع( را با لباس های کهنه و فرسوده در حالی که به طناب بسته بودند 
وارد مجلس شوم یزید کردند. ولی امام سجاد)ع( در زنجیر بود و گردن مبارکش در غل قرار 
داشت. در این هنگام حضرت فرمود ای یزید! گمان می کنی اگر رسول خدا)ص( ما را در این 
حال می دید چه می کرد؟ اهل مجلس جملگی صدا به  گریه بلند کردند و آن بی حیا دستور 
داد ریسمان ها را برداشتند و خوِد وی سوهانی خواست و با آن زنجیر امام سجاد)ع( را برید.
اما هنگامی که چشــم حضرت زینب)س( بر سر مطهر برادر افتاد، گریبان چاک کرد و 
با ناله ای جانسوز که دل ها را جریحه دار می ساخت با سر بریده برادر چنان سخن گفت که 
همه حاضران در مجلس گریســتند و یزید ملعون خاموش بود. ســکینه دختر گرامی  امام 
حســین)ع( در باره آن پلید گوید به خدا قسم سنگ دل تر از یزید ندیدم و کافر و مشرکی 

پلیدتر و جفاکارتر از او نیافتم.
مجلس نحس یزید به تنهایی، مشحون از مصایب جانکاه برای آل رسول)ص( بود. وی از 
اطرافیان خود نظرخواهی کرد که با اسیران چه کنم؟ آن ناپاک زادگان با تعبیر بسیار زشت 
و جسارت آمیزی، رأی به کشتن آنان دادند. ولی خداوند خواسته شوم آنان را باطل فرمود. 
همچنین در این مجلس، شخصی از یزید تقاضا کرد فاطمه دختر گرامی  سیدالشهدا)ع( را به 

کنیزی به او دهد که این امر نیز با خروش علی وار حضرت زینب)س( خنثی شد.
از دیگر صحنه های شنیع و سوزناک، زمانی بود که یزید پلید با عصای خیزران بر لب 
و دندان سیدالشهدا)ع( می زد که ناگهان ابو بَرزه اَسلَمی  برآشفت و گفت: وای بر تو! چوبت 
را بردار به خدا قسم بارها دیدم رسول خدا)ص( آن لب و دندان را می بوسید و قاتالن او را لعن 
می کرد. یزید عنید از سخن ابو برزه خشمگین شد و دستور داد او را از مجلس بیرون کنند.

حضرت زینب در خطبه بســیار غرا و سراســر غمبار خــود در مقابل یزید، از جنایت 
هولناک او این گونه تعبیر فرموده است: »َقْد نََکأَت الُقْرَحهًَْ َو اْسَتأَصلَْت الشأفهًَْ بِإراَقِتَک ِدماَء 
ُذریّهًِْ ُمحّمٍد صلی اهللُ َعلیِه َو آلِِه؛ تو از جراحت دل ما پوست برکندی و با ریختن خون پاک 

فرزندان پیامبر)ص( خاندان ما را ریشه کن نمودی.«
یزید دستور داده بود اسیران آل محمد)ص( را در خانه ای کنار کاخ خود اسکان دهند. 
آن خانــه که ظاهرا ویرانه ای بود، اهل بیت را از گرما و ســرما حفظ نمی کرد به طوری که 
چهره هایشان پوست انداخت. از امام صادق)ع( روایت شده است: »وقتی یزید اسرا را در آن 
منزل ویرانه مســکن داد، بعضی از آن مظلومان گفتند یزید ما را در این خانه جای داده تا 

دیوارها و سقفش بر سرمان فرو بریزد و ما کشته شویم.«
منهال بن عمرو در بازار دمشــق، امام سجاد)ع( را دید و از حال آن بزرگواران پرسید. 
حضرت پاسخ داد حال ما همچون قوم بنی اسرائیل در میان فرعونیان است که مردانشان را 
سر می بریدند و زنانشان را زنده نگه می داشتند.  ای منهال! روزگاری عرب افتخار می کرد که 
محمد)ص( از نژاد اوست و قریش به خود می بالید که پیامبر از اوست. اما امروز ما خاندان 

همان پیامبریم که حقمان به یغما رفته و کشته و رانده شده از وطنیم.
اما قله مصیبت های شام را باید شهادت نازدانه سه ساله حسین)ع( دانست. آن خاندان 
مظلوم که زخم های مکرر مصیبت بر دل های نازنین شان جایی باقی نگذاشته بود، آن شب 

در کنج ویرانه از صدای گریه رقیه، سراسیمه برخاستند. 
دختر خردســال روزهای متمادی پدر را ندیده تا در آغوش مهربانش لختی بیاساید. 
رنج چهل منزل ســفر، پای پُرآبله، بدن مجروح از تازیانه و کعب نیزه، گرسنگی و تشنگی 
و نامالیمات بســیار، حدیث مفصلی است که بر دل پر از اندوه او انباشته شده تا اگر پدر را 
ببیند، خود را از آن همه درد تهی سازد... اما آن شب، لحظه ای پدر را به خواب دید، از شوق 

برخاست و او را نیافت...
جسمم ضعیف و روحم، سرگرم بال بال است

دور فراق طی شــد، امشب شب وصال است
تــا یافتــم طبــق را دیــدم جمــال حق را

باید به ســجده افتم این وجه ذوالجالل است
هنگام شــب که دیده خورشــید در خرابه؟

این قرص آفتاب اســت یا ماه، یا هالل است؟
)سازگار(
شامی  که چهل سال معاویه پلید برای تبدیل آن به کانون شیعیان آل ابوسفیان تالش 
کرده بود، ناگهان با سخنرانی های امام زین العابدین و حضرت زینب علیهماالسالم زیر و رو 
شد و مردمی که تا پیش از آن خاندانی جز بنی امیه برای پیامبر نمی شناختند به حقیقت 
اهل بیت واقف شدند و معرفت ناب دین را از دهان مبارک امام معصوم)ع( نیوشیدند. آنان بر 
غفلت خود  اشک ریختند و اقامه عزای سیدالشهدا نمودند. آری شام یک بار دیگر به دست 
اهل بیت فتح شد و یزید پلید مجبور به اظهار برائت از قتل سیدالشهدا و لعن ابن زیاد گردید.
امروز قبر معاویه علیه الهاویه در دمشــق مزبله ای بیش نیســت که رهگذران سنگ و 
لعن نثار آن می کنند و حفره عذاب یزید پلید نیز نامعلوم است. اما رایت باعظمت اهل بیت 
بر دو بارگاه باشکوه حضرت زینب و حضرت رقیه سالم اهلل علیهما در آن سرزمین در اهتزاز 

می باشد.
حبیب بن مظاهر در شب عاشورا به عقیله بنی هاشم عرض کرد،  ای دختر امیرالمؤمنین! 
یقین بدانید تا ما زنده ایم اجازه نخواهیم داد پای اســب های دشمنان به طناب خیمه های 
شــما برسد و امروز هم شهدای مدافع حرم با اقتدا به شــهیدان کربال، وجود خود را سپر 
بالی حریم آل رســول)ص( کردند. سرزمینی که روزگاری »جوالنگاه« دشمنان پیامبر بود 
امروز »میعادگاه« عاشــقان اهل بیت)ع( است. یاد شــهیدان بزرگوار مدافع حرم خصوصاً 

سیدالشهدای مقاومت سردار سلیمانی گرامی  باد. 
سید ابوالحسن موسوی طباطبایی

شهید مدافع حرم، مصطفی چگینی)ره( )وصیت نامه(: 
هــر کس مهر امام خمینــی)ره( و مقام معظم رهبری را در 
دل نداشــته باشد، مطمئن باشد اگر در زمان یکی از امامان 

معصوم)ع( باشد، مهر آنها را در دل نخواهد داشت.

هدیه به خوانندگان

گرسنگی و ترس نتیجه ناسپاسی نعمت ها
»خداوند )برای آنها که ناسپاســی می کنند( شــهری را مثال می زند 
)تا بلکه از عذاب های دنیایی بترسند، منطقه آبادی بود( که )مردم آن 
شهر از بیماری ها و آزار دشمنان در امان بودند و نیز به سبب فراوانی 
نعمت ها و خوشــی آب وهوا( در کمال آسایش و آرامش بودند و انواع 
روزی های مورد نیازشان به طور فراوان از هر طرفی به سوی آنها می آمد. 
اما )سرانجام ساکنان این شهر( به نعمت های خدا ناسپاسی کردند )و به 
جای سنگ و آب، با خمیر و نان طهارت می کردند، و نجاست خود را پاک 
می کردند( و خدای متعال به خاطر این کفران نعمت و کار زشت، آنها 
را به گرسنگی و ترس گرفتار کرد )و آنان از بسیاری گرسنگی به خوردن 

آن خمیرها که با آن طهارت می گرفتند نیازمند شدند(.
النحل - 112

صفحه 3
چهار شنبه 2 مهر 13۹۹ 
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اخبار ادبی و هنری

در پرتو وحی

به بهانه ایام شهادت ریحانهًْ الحسین حضرت رقیه علیهاالسالم

آیین افتتاحیه شانزدهمین جشنواره بین المللی 
فیلم مقاومت دوشــنبه 31 شــهریور ماه با حضور 
هنرمندان و سینماگران و مقامات لشکری و کشوری 
در باغ موزه دفاع مقدس در جوار مزار شهدای گمنام 

آغاز شد.
در ابتدای این مراسم سردار محمدحسین سپهر، جانشین 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین، به حادثه یازده سپتامبر 
که بیشترین تأثیر را در جهان گذاشته  اشاره کرد و گفت: اما 
حتما می توان گفت مهم ترین واقعه دفاع مقدس ما در انقالب 
اسالمی بود یا بهتر است بگوییم انقالب اسالمی و دفاع مقدس 

بود که تأثیرات شگرفی را در آینده جهان به جا گذاشت.
وی افزود: امروز رسالت سنگینی برعهده  داریم، عده ای 
رزمنده بدون هیچ پشــتوانه  ای و با دســت خالی در مقابل 
دشــمنان ایستادند. در دفاع مقدس با تمام فشارها ما حتی 
یک وجب را هم از دست ندادیم و ایستادگی و مبارزه کردیم و 
امروز تکلیف بزرگی را الیه های مختلف نخبگی ما که اصحاب 

فرهنگ نیز شامل آن هستند برعهده  دارند. 
سپهر ادامه داد: بیش از ۱۳2 کشور جهان اثر به دبیرخانه 
ارسال کردند که این بسیار خوب است اما باید بیش از این  
اثر داشته باشیم و برای مقابله با دشمنان بشریت فیلم تولید 
کنیم. بزرگ ترین پیام فرهنگی و مقاومتی که از این جشنواره 
بیرون می آید امامت و رهبری مردم جهان است. انتظار داریم 
که همه به ما کمک کنند و فاخرترین محصوالت در جمهوری 

اسالمی تولید شود.
در بخش دیگر از این مراسم، نکوداشت هنرمندان فقید، 

خسرو سینایی،  هادی مشکوه تهیه کننده، غالمرضا جنت خواه 
دوست مستندساز، همایون رضا عطاردی آهنگساز و شهید 
حسین فهیمی  کارگردان و عضو هیئت علمی  دانشگاه سوره 

برگزار شد.
پس از این نکوداشت، محمدیاشار نادری مدیرعامل بنیاد 
فرهنگی روایت فتح گفت: امروز در شــرایطی قرار داریم که 
سینما نه یک هنر و یک صنعت که یک ظرفیت و بستر مهم 
برای ملت ها و حکومت ها به شمار می رود. خام خیالی است 
که فستیوال های رنگارنگ را صرفا رویدادهای هنری تصور 
کنیم. ما در این گوشــه دنیا زیر پرچم اسالم در راه رسیدن 
به تمدن اسالمی می بایست به این پرسش پاسخ دهیم که 

از این ظرفیت بی نظیر چگونه استفاده کردیم و نقشه آینده 
را چگونه  ترسیم کردیم. بی شک و یقینا ذات سینمای ایران 
عاری از هرگونه ناخالصی است اما در برهه هایی از زمان این 
آبراه زالل آغشته به آلودگی شده است و ما را از داشتن چنین 
ظرفیتی مهم و جهان شمول محروم ساخته و متأسفانه جز 
انگشت شماری در وسعت تولیدات ساالنه سبد این ظرفیت 
فرهنگی خالی نگه داشته شده است. در این میان سینمای 
مقاومت با نگاهی جهانی و فرامرزی در جایگاهی قرار گرفته 
که با انتشار بین المللی فراخوان از سرتاسر دنیا هنرمندان آزاده 
و آزادی خواه را برای حضور در جشنواره آماده کرده که خود 

واقعیتی انکارناپذیر است. 

مهدی عظیمی  میرآبادی دبیر شــانزدهمین جشنواره 
بین المللی فیلم مقاومت در این مراسم، گفت: خواهش می کنم 
به اختالف نظرها و ســلیقه هایی که بعضا وجود دارد و باعث 
لنگی و کندی در انجام فعالیت های انقالب اسالمی می شود 
اعتبار ندهید، چرا که  آنچه که اعتبار دارد خون شهدا و انقالب 

اسالمی است و باقی همه اعتبارات دنیایی است.
در ادامه بانک جامع اطالعاتی هنرمندان سینمای انقالب 

و دفاع مقدس رونمایی شد.
پایان بخش این مراسم رونمایی از یادنامه رسول مالقلی پور 
و تقدیر از خانواده وی بود. پرویز فارسیجانی دبیر این بخش 
گفت: نشــان رســول با در نظر گرفتن چهار محور و معیار 
اصلی نوآوری در تمامی رشته های سینمایی به یک فیلمساز 

اهدا خواهد شد. 
گفتنی است، شــانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم 
مقاومت در دو زمان ۳۱ شهریور تا 6 مهرماه همزمان با هفته 
دفاع مقدس در بخش های »مدافعان سالمت«، »جشنواره 
جشنواره ها« و انتخاب استانِی بخش »فیلمسازان بسیجی« 
و »نشان رسول« یکم تا هفتم آذرماه همزمان با هفته بسیج 
در بخش های »ســینمای ایران و جهان«، »سیدالشهدای 
مقاومت«، »روایت قلم«، »نقد و پژوهش تحلیل« و انتخاب 
برگزیدگان ملی »فیلمسازان بســیجی« به دبیری مهدی 
عظیمی  میرآبادی به همت انجمن سینمای انقالب و دفاع 
مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح برگزار می شود. فیلم های 
منتخب برخی از بخش های این جشنواره به صورت آنالین در 

»وی اودی« نمافیلم به نمایش در می آید.

همراهی فیلمسازان 132 كشور با شانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت
در آیین افتتاحیه این رویداد اعالم شد

محمدابراهیم  شــهید  سردار  مادر  پیکر 
همت فرمانده لشــکر ۲۷ محمد رسول اهلل در 
دوران دفاع مقدس پس از تشــییع در گلزار 
شهیدان شهرضا در جوار حرم شاهرضا و مزار 

فرزند شهیدش به خاک سپرده شد. 
 به گــزارش ایرنا، این آیین تشــییع  با حضور 
گســترده خانواده های معــزز شــهدا و ایثارگران، 
جانبــازان، مســئوالن و اقشــار مردم بــا رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی پیشــگیرانه از بیمــاری 

کووید-۱۹ برگزار شد.
قرائــت زیارت عاشــورا، مداحی، ســینه زنی و 
مرثیه سرایی از جمله برنامه های حاشیه آیین تشییع 

والده این سردار شهید شهرضای اصفهان بود.
»نصــرت همت« مادر شــهید حاج  حاجیــه 
ابراهیم همت یکشــنبه شــب گذشــته  محمــد 
پــس از ۳7 ســال دوری در ۹۱ ســالگی به فرزند 

 شــهیدش پیوســت و دار فانــی را وداع گفــت.
ســردار شــهید همت فرمانده لشــکر 27 محمد 
رســول اهلل غــروب ۱7 اســفند ۱۳62 در عملیات 

خیبر در جزیره مجنون در خاک عراق بر اثر اصابت 
ترکش گلوله توپ به شهادت رسید.

پیکر شــهید حــاج همت که زاده شــهرضا در 

جنــوب اصفهان بود پس از شــهادت به زادگاهش 
بازگردانده شد و در جوار امامزاده شاهرضا به خاک 

سپرده شد.

پیکر مادر شهید همت در شهرضا به خاک سپرده شد

در دومین روز از هفته دفاع مقدس زنگ ایثار و 
شهادت در مدارس سراسر کشور نواخته شد.

به گزارش ایســنا، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت 
آموزش و پرورش صبح دیروز در مراســم نکوداشت هفته 
دفــاع مقدس و نواخته شــدن زنگ ایثــار و مقاومت در 
مدارس سراســر کشور که به صورت نمادین در دبیرستان 
ماندگار البرز برگزار شد با  اشاره به اینکه گرامیداشت هفته 
دفاع مقدس به ویژه در چهلمین ســالگرد آن و با توجه به 
بیانات روز دوشنبه رهبر معظم انقالب از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است، گفت: هفته دفاع مقدس یادآور ایستادگی 
و مقاومــت ملت ایران در برابر اســتکبار، صبر، توکل و... 

است. 
علیرضا کاظمــی  افزود: دفاع مقدس بــود که تمام 
معادالت شــرق و غرب را به هم ریخت و زمینه استقالل 
کامل همراه با اقتدار جمهوری اسالمی را در همه زمینه ها 

فراهم کرد. 
کاظمی  بــا بیان اینکه زنگ ایثار و مقاومت که امروز 
در همــه مدارس به صدا در می آید صرفاً یک کار نمادین 

نیســت، بلکه یک کار فرهنگی عمیق و ارزشــمند است، 
ادامه داد: برای حفظ انقالب و دستاوردهای آن نیاز داریم 

به فرهنگ دفاع مقدس متمسک شویم.
وی با  اشاره به اینکه باید آموزه های دفاع مقدس را به 
نسل جدید منتقل کنیم، گفت: وزارت آموزش و پرورش 

توسعه و  ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت را از مأموریت های 
اصلی خــود می داند و در کنار توجه بــه فرهنگ ایثار و 
مقاومت در محتوای کتاب درســی، تحلیل و تکریم 40 
هزار معلم و دانش آموز شهید و ۱40 هزار ایثارگر و جانباز 
آموزش و پرورش، توسعه و  ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت 

از طریق اردوهــای راهیان نور و... نیز مــورد توجه و در 
برنامه های ما است.

در این مراســم ضمن تکریم خانواده شهدای مدافع 
حرم، متن میثاق نامه دانش آموزی در زنگ ایثار و مقاومت 

از سوی یک دانش آموز قرائت شد.

»زنگ ایثار و مقاومت« در مدارس نواخته شد

وزیر امور خارجه گفت: ما بر سر چیزی که قباًل 
ایاالت  نمی کنیم.  مذاکره  مذاکره کرده ایم، مجدداً 
متحده باید به این درک برسد که چون یک قدرت 

بزرگ است نمی تواند دیکته کند.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان در 
مصاحبه ای با اندیشــکده شــورای روابط خارجی درباره 

مسائل مختلف ایران و منطقه اظهارنظر کرد.
به گزارش فارس، وی در این مصاحبه که فرید زکریا، 
تحلیلگر سی ان ان مجری آن بود تصریح کرد: در صورتی 
که همه طرف ها به برجام پایبند باشند، ایران هم به این 

توافق هسته ای پایبند خواهد شد.
ظریــف در ادامه گفت: آمریکا تمــام اقداماتی را که 
می توانســت، علیه ایران اعمال کرده. آمریکا امیدوار بود 

بتواند مردم ما را به زانو دربیاورد ولی نتوانست.
وزیر امور خارجه کشورمان در این مصاحبه همچنین 
اظهار داشت که ایران آماده مبادله زندانیان با آمریکا است.
وی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا ایران اقدام ترور 
سردار قاسم سلیمانی را از آمریکا خواهد گرفت، گفت: من 

اهل تهدید کردن نیستم ولی این غائله خاتمه نیافته است.
ظریف در پاسخ به ســؤال زکریا درباره اینکه توافق 
اســرائیل و کشورهای عربی به منزوی شدن ایران منجر 
خواهد شــد، اظهار داشــت: منزوی، واژه ای نسبی است. 
نگاهی به شــورای امنیت بیندازید و ببینید چه کسی در 
شورای امنیت منزوی اســت. به نظر من، ایران احساس 
انزوا نمی کند. ۱۳ کشــور در شــورای امنیت با اقدامات 

آمریکا مخالفت کردند.
وزیر امور خارجه در ادامه افزود: همه ما می دانیم که 
بحرین و امارات متحده عربی ظرف ۱5 ســال گذشته با 

اسرائیل رابطه داشته اند.
ظریف در پاســخ به ســؤال زکریا درباره اینکه ایران 
در حال انجام حمالت ســایبری علیه آمریکا است، بیان 
داشــت: اول از همه، این ایاالت متحــده بود که اعتراف 
کرد وارد جنگ ســایبری با ایران شده. آمریکا حتی قصد 
تخریب زیرساخت های بسیار حساس هسته ای را داشت که 
می توانست تبعات بسیار جدی داشته و به مرگ صدها هزار 
نفر منجر شود. اگر حرف من را باور ندارید ]فیلم مستند[ 

»روزهای صفر« را نگاه کنید.
وی در ادامه به ادعای نهادهای اطالعاتی آمریکا درباره 
قصد ایران برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
اشــاره کرد و گفت: ادعاهایی در ایــاالت متحده مطرح 
می شود مبنی بر اینکه ایران قصد نفوذ در نظام انتخاباتی 
آمریکا را دارد. اینها مزخرف هستند. برای ما فرقی نمی کند 

چه کسی وارد کاخ سفید می شود.
وزیــر امور خارجــه افزود: اگر ما نفعــی در پیروزی 
یک نامزد یا نامزدی دیگر داشــتیم، چنین ادعایی قابل 
طــرح بود؛ ظاهراً رئیس جمهور ترامپ دارد از هر فرصتی 
استفاده می کند تا نتایج انتخابات را زیر سوال ببرد. اینکه 
رئیس جمهوری انتخابات کشور خودش را زیر سوال ببرد، 

برای همه ما تازگی دارد.
وی سپس در پاسخ به سؤال فرید زکریا مبنی بر اینکه 
آیا برای ایران فرقی نمی کند ترامپ برنده انتخابات شود 
یا جو بایدن، گفت: به هیچ وجه! این مسئله به ما ارتباطی 
ندارد. برای ما رفتار دولت آمریکا اســت که اهمیت دارد. 
برای ما مهم نیست چه کسی در کاخ سفید مستقر می شود.

ظریف اظهار داشــت: به عنوان یک دولت خارجی، ما 
نمی توانیم روی چیزی سرمایه گذاری کنیم که کنترل آن 

در اختیار ما نیست.
فرید زکریا در این مصاحبه از ظریف پرسید چنانچه 
جو بایدن در انتخابات آمریکا پیروز شود و خواستار انجام 
مذاکراتی جدید برای تمدید و تقویت توافق هسته ای شود، 
آیــا ایران مایل به ورود به چنین مذاکراتی خواهد بود یا 
خیر. وزیر امور خارجه گفت: ایران هیچ گاه درباره مذاکره 
تردید نداشته، اما ما بر سر چیزی که قباًل مذاکره کرده ایم، 
مجدداً مذاکره نمی کنیم. ایاالت متحده باید به این درک 
برسد که چون یک قدرت بزرگ است نمی تواند دیکته کند.

وی ســپس در پاسخ به ســؤال زکریا مبنی بر اینکه 
آیا ایران مایل است با توجه به اینکه برجام 5 سال پیش 
مذاکره شده وارد مذاکره بر سر چارچوب های زمانی این 
توافق شــود، اظهار داشــت: قطعاً خیر. چون این موارد، 
بخشی از توافق بوده اند و ایاالت متحده آنها را قبول کرده 
است. ما بیشــتر از هر چیز دیگر بر سر آن محدودیت ها 

مذاکره کرده ایم.

خلبانان پیشکسوت حاضر در عملیات كمان 99 تقدیر شدند
مشــاور عالی فرمانده نیروی هوایی ارتش در 
مراســم تجلیل از خلبانان عملیات کمان 99 گفت 

این عملیات مهم و بزرگ تا سال 86 گمنام بود. 
نشســت علمی عملیــات کمان ۹۹ در ســالن قصر 
شیرین موزه انقالب اســالمی و دفاع مقدس در سالگرد 
این عملیات برگزار شد. در این نشست امیرسرتیپ خلبان 
غالمحســین چیت فروش در سخنانی با طرح سه پرسش 
یادآور شد: عموما در جامعه می گویند آیا در زمان جنگ 
ارتش غافلگیر شد؟ ارتش ضعیف بود؟ آیا ارتش تا زمانی 
که ســپاه و بسیج بیایند کاری نکرد؟ پاسخ ها باید به این 
پرســش ها علمی باشــد. باید گفت، هنگامــی که صدام 
حسین و ملک حسین اردن به طور نمادین جنگ با ایران 
را آغاز کردند عدنان خیراهلل، وزیر دفاع صدام به او گزارش 
کرد که فرزندان ما با ۱۹2 فروند به ســمت ایران حرکت 

کردند و ایران را مورد هدف قرار دادند.
به گزارش ایســنا، وی ادامه داد: باید بگویم که هنوز 
پرنده های عراقی پارک نشــده بودند که شهیدان محمد 
صالحی و خالد حیدری که یکی از آنها شــیعه و دیگری 
ســنی بود، پایگاه ها و مکان های استراتژیک عراق را مورد 
هدف قرار دادند و روز بعد از آن هم عملیات کمان ۹۹ در 
شمالی و جنوبی ترین قسمت عراق توسط خلبانان ایرانی 
انجام شد. ارتش جمهوری اسالمی ایران و سایر رزمندگان 
توانستند کاری کنند که روز ششم مهرماه قطعنامه 45۹ 
برای آتش بس صادر شود. این یکی از نشانه های آمادگی 

ارتش است.
این خلبان پیشکسوت با اشاره به اینکه بیشتر ماهیت 
کار ارتش پنهان و به کلی ســّری است، گفت: تا سال 85 
نام عملیات »کمان ۹۹« به گوش کسی نخورده بود و سال 
86 بود که کم کم از این عملیات که در اول مهرماه سال 
۱۳5۹ انجام شــد سخن به میان آمد و لغت »کمان ۹۹« 

در گوش دیگران فراگیر شد. 
ســرتیپ چیت فروش بیان داشــت: یکــی دیگر از 
بخش هایی کــه تاکنون در رابطه بــا عملیات کمان ۹۹ 

گفته نشــده است، موضوع شــنود اطالعاتی ارتش ایران 
است. نیروهای هوایی عمدتا پایگاه های مختلفی دارند که 
به انجام کارهای شــنود می پردازند. خود من در مواردی 
با سیســتم خفاش )آواکس( ۱0 ســاعت پرواز کرده ام تا 
نیروهای اطالعاتی بتوانند کار خود را انجام بدهند. ما حتی 
این توانایی را داشــتیم که کل ستاد ارتش عراق را شنود 
کنیم و می کردیم. ما حتی نام و پیشــینه رزمی خلبانان 
عراقــی را هنگامی که صحبت می کردند می دانســتیم و 

کامال به آنها مشرف بودیم.
بازخوانی عملیات کمان 99

در ادامه این نشست سرهنگ خلبان محمد اسماعیل 
شــریفان در رابطه با اســتفاده راهبردی از قدرت هوایی، 
یادآور شد: روز ۳۱ شهریورماه به طور رسمی جنگ عراق 
علیه ایران آغاز شد. در همان روز نیروی هوایی در خاک 
عراق عملیات انجام داد و افرادی همچون اقارب پرســت 
با تانک راه نفوذ دشــمن را بســته بود و زنده یاد جهان آرا 
نیز همراه با نیروهای بسیج و سپاه و عشایر تالش کردند 
تا مانع ورود دشــمن به خاک ما شوند. ارتش در آمادگی 

کامل به سر می برد.
وی در رابطــه با عملیات کمــان ۹۹ توضیح داد: در 

اولین عملیات راهبردی همــواره باید قوی ترین خلبانان 
به کار گرفته شــوند و عملیــات کمان ۹۹ یکی از همین 
عملیات ها است که بهترین خلبانان در آن حضور داشتند. 
عملیــات کمان ۹۹ تاکنون مغفول مانده اســت؛ چرا که 
مــا از پیش خطر را احســاس می کردیم و متناســب با 
خطر و تهدید طرح های عملیاتی داشــتیم و به مسئوالن 
کشــور اطالع می دادیم اما هنگام جنگ خیانت بنی صدر 
باعث شــد که عملیات هــای راهبردی ادامــه نیابد و به 
ســطح عملیات های تاکتیکی محدود شدیم که این هم 

ویژگی های خودش را داشت.
عملیات هوایی 140 فروندی 

در دورترین منطقه خاک عراق
در ادامه این نشست امیر سرتیپ خلبان والی اویسی، 
خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که برخی تصور می کنند 
فرایند طرح ریزی و عملیات کمان ۹۹ یک  شبه انجام شده 
اســت اما این گونه نیســت. ما از قبل این طرح را به نام 
»ســایه البرز« طرح ریزی کرده بودیــم، اما چون در ۹۹ 
صفحه به نگارش درآمد بود، عدد ۹۹ به آن افزوده شــد 
و نــام کمان را هم از اســطوره آرش گرفتیم و این طرح 
عملیاتــی در قالب عملیات کمــان ۹۹ به اجرا درآمد که 

در دورترین منطقه خاک عراق اجرا شد. در این عملیات 
بیش از 200 فروند هواپیما حضور داشتند اما چون ۱40 
فروند از مرز عبور کردند به عملیات »۱40 فروندی« نیز 

معروف است.
هواپیمای متجاوز عراق را 
در دزفول به زمین نشاندیم

وی یادآور شد: عراق بارها به خاک ایران تجاوز کرده 
بود. یک نمونه از آن به اردیبهشــت سال 5۹ بازمی گردد 
که توانستیم هواپیمای متجاوز عراق را در دزفول بنشانیم. 
آنها مدعی بودند که کار نقشه برداری می کنند و چندماه 
بعد تصمیم گرفته شــد تا هواپیما به عراق بازگردد. ما در 
عملیات کمان ۹۹ به 55 درصد از سیستم هوایی دشمن 
آسیب رســاندیم به گونه ای که تا سال 6۹ نتوانست آنها 

را اصالح کند.
 در بخش پایانی این مراســم از خلبانان پیشکسوت 
حاضر در عملیات کمان ۹۹ از جمله روح الدین ابوطالبی، 
والی اویســی، عبــاس رمضانی، محمدصدیــق قادری، 
فریدون علــی مازندرانی، حســین خلیلی، غالمحســین 
 چیت فــروش و ســرهنگ محمد اســماعیل شــریفان

تجلیل شد.

ظریف: با آمریکا بر سر برجام مذاكره مجدد نمی كنیم


