
اخبار كشور

با انتخاب جمعی از هنرمندان برجسته کشور
حسن روح االمین، تصویرگر صحنه های آسمانی

چهره سال هنر انقالب شد
در آیین افتتاحیه هفته هنر انقالب، »حسن روح االمین« به عنوان برگزیده 

»چهره سال هنر انقالب ۹۸« معرفی شد.
حســن روح االمیــن، متولد 1364 اســت و در جوانی به عنــوان یک نقاش 
صاحب ســبک شناخته شــده اســت. وی خالقیت خود را در طراحی تابلوهایی 
با مضامین مذهبی و همچنین درباره شــهدای انقالب به ظهور رســانده اســت. 
روح االمین در نقاشی هایش معموال رئالیسم )واقع نمایی( و سمبلیسم )نمادگرایی( را 
تلفیق می کند. طرح های وی درباره شهید حججی و شهادت حاج قاسم سلیمانی از 
محبوب ترین آثار وی است. شهید سلیمانی بر کتاب نقاشی های او تقریظ نوشته بود. 

تازه ترین موفقیت روح االمین، کسب نشان چهره سال هنر انقالب است.
مراسم افتتاحیه هفته هنر انقالب، صبح روز گذشته 1۸ فروردین ماه با تجدید 
میثاق با معمار انقالب اســالمی ایران حضرت امــام خمینی)ره( و ادای احترام به 
شــهدای انقالب اسالمی و هشت ســال دفاع مقدس با حضور جمع محدودی از 

اصحاب رسانه و مدیران فرهنگی هنری در بهشت زهرا انجام شد.
طی این مراسم با حضور محمدمهدی دادمان، مجدالدین معلمی، سید مسعود 
شــجاعی طباطبایی، از خانواده های احمدعلی راغب، کریــم اکبری مبارکه، پرویز 
اسکندرپور، مهدی خانبانپور، محمود فتح نیا و حامد رحیم پور، هنرمندانی که سال 

پیش درگذشتند؛ تجلیل به عمل آمد.
همچنین جایزه چهره هنر انقالب در سال ۹۸ از میان ۵ نامزد نهایی، هنرمندانی 
همچون حسن روح االمین، جواد افشار، محمدصابر شیخ رضایی، غالمرضا صنعتگر و 

محسن کاظمی، به حسن روح االمین تعلق گرفت.
چهره سال هنر انقالِب سال ۹۸ که می بایست در فروردین ۹۹ معرفی می شد، 
به دالیل ناشناخته بودن ویروس کرونا به تعویق افتاد و امروز در افتتاحیه هفته هنر 

انقالب اسالمی در جوار مزار شهید آوینی معرفی و تجلیل شد.
حسن روح االمین پس از دریافت عنوان چهره سال هنر انقالب، گفت: به قول 
اســتاد موحد، ما هنوز هنرمندی در  تراز انقالب اســالمی نداریم. ما سربازی مثل 
شــهید حاج قاسم سلیمانی در  تراز انقالب اسالمی داریم و داشتیم. در زمینه هنر 
هم آن چیزی که انقالب اسالمی باید  تربیت می کرد یک سرباز در حد حاج قاسم 

سلیمانی است که هنوز محقق نشده است.
مراسم سالگرد شهادت سیدمرتضی آوینی

 چگونه برگزار می شود؟
مجموعــه برنامه هایی با عنوان »میراث مرتضی« به مناســبت ســالگرد 

شهادت سید شهیدان اهل قلم توسط بنیاد روایت فتح برگزار می شود.
مهدی متولیان، دبیر بیست وهشتمین مراسم بزرگداشت سالروز شهادت 
ســید مرتضی آوینی به خبرنگار کیهان گفت: امسال مجموعه برنامه هایی با 
عنوان »میراث مرتضی« برای سالگرد شهادت شهید آوینی در نظر گرفته ایم. 
تالش داریم تا این برنامه ها بیش از آنکه حالت بزرگداشــت داشــته باشد، با 
رویکرد بازخوانی افکار و اندیشــه های آوینی درباره هنر، هنر مدرن، سینما و 

ایده مطرح شده توسط شهید با عنوان سینمای  اشراقی برگزار شود.
وی افزود: یکی از این برنامه ها همایشــی است که به دلیل شیوع ویروس 
کرونا، به صورت مجازی برگزار خواهد شــد. این همایش ســالگرد شــهادت 
سیدمرتضی آوینی حدود ســاعت 16 روز جمعه 20 فروردین از طریق چند 
پلتفــرم پخش فیلم، از جمله صفحه اختصاصی بنیــاد روایت فتح در فضای 

مجازی، روبیکا، فیلمنت و احتماال فیلیمو پخش خواهد شد.
وی درباره برنامه های همایش بزرگداشــت ســالگرد شهادت آوینی هم 
توضیح داد: پخش یکی از فیلم های کمتر دیده شده آوینی، سخنرانی تحلیلی، 
خوانش بخش هایی از متون شهید آوینی، تجلیل از خانواده شهدای روایت فتح 

و... از جمله اتفاقات همایش هستند.
متولیان درباره دیگر برنامه های ســالگرد شــهادت آوینی هم گفت: یک 
برنامه چهار قسمتی را تدارک دیده ایم که در طول هفته آینده از شبکه چهار 
سیما پخش خواهد شد. در این مجموعه برنامه تلویزیونی، دوستان و همکاران 

شهید آوینی به گفت وگو درباره آن شهید می پردازند. 
وی افزود: چهار نشست با عنوان »فرا روایت« به صورت علمی و تخصصی 
با موضوع افکار و آرای شــهید آوینی برگزار خواهد شــد که در قالب مجازی 
و از طریق پلتفرم های معرفی شــده، پخش می شــوند. عالوه بر آن تعدادی 
موشن گرافی از متن های شهید آوینی در نقد هنر و هنر مدرن تولید شده که 
از شبکه های ســیما پخش خواهد شد. همچنین یک ویژه نامه مکتوب نیز به 

این مناسبت در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
توهین سایت حامی  دولت به داریوش فرهنگ!

گروه های مدعــی آزادی، باز هم هنرمنــدان را به خاطر حرکت برخالف 
منافع شان هدف بی حرمتی قرار دادند.

طی ســال های اخیر بارها بازیگرانی به دلیــل نقش آفرینی در آثاری که 
دلخواه گروه های سیاسی مدعی اعتدال و اصالح طلبی و رسانه های اپوزیسیون 

نیست، هدف بداخالقی قرار گرفته اند. 
سایت »عصرایران« از رسانه های حامی  دولت روحانی نیز به بهانه سریال 
»گاندو 2« به »داریوش فرهنگ« حمله کرده است و در بخشی از یک گزارش 

نوشته است:
»گاندو 2، یک پروژه کاماًل مشــخص اســت و بعید است آقای داریوش 
فرهنگ نداند داســتان چیست اما در آن بازی می کند؛ پس دو فرض محتمل 
اســت: با فرض اول و در توجیه یا دفاع باید بگوید بازیگر، مسئول خط و ربط 
سناریو و برداشت بیننده نیست؛ مرده شور )مرده شوی( است)!( فرض دوم این 
است که زندگی چنان پرخرج و برای برخی چنان پرهزینه تر شده که اساساً به 

جنبه های دیگر نیندیشیده اند.«
گفتنی اســت، افشاگری علیه جریان نفوذ ســرویس جاسوسی انگلیس، 

موجب ناراحتی برخی از جریان های داخلی شده است!
شکار پهپاد آمریکایی در »بچه مهندس ۴«

چهارمین فصل ســریال »بچه مهندس« روایتی از ناگفته ها و چالش های 
مهندسی معکوس پهپاد آمریکایی RQ-170 است.

مجموعــه تلویزیونی »بچــه مهندس 4« به کارگردانــی احمد کاوری و 
تهیه کنندگی ســعید سعدی که اسفندماه گذشته مشــغول فیلمبرداری در 
مشــهد مقدس بود، اکنون آخرین مراحل تصویربرداری خود را در تهران طی 

می کند.
به گفته »حســن وارسته« سرپرست نویســنده ها و طراح سریال »بچه 

مهندس«، فصل جدید این سریال درون مایه امنیتی دارد.
»بچــه مهندس 4« روایتی از ناگفته ها و چالش های مهندســی معکوس 
پهپاد آمریکایی RQ-170 است. چنان که در قسمت پایانی فصل سوم »بچه 

 مهندس« شکار پهپاد جاسوسی آمریکایی به تصویر درآمده بود.
»گاندو ۳« چه زمانی به پخش می رسد؟

فصل ســوم ســریال »گاندو« تا ســه ماه دیگر آماده پخش می شــود؛ 
تهیه کننده این سریال نیز اعالم آمادگی کرد که یک مستند درباره برجام که 

به دستور ظریف ناتمام ماند را تکمیل کند. 
روز گذشته مجتبی امینی تهیه کننده سریال »گاندو« طی مطلبی در واکنش 
به انتقادات محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشــورمان نوشت: »آقای دکتر 
ظریف؛ ما قبل از ســاخت سریال گاندو به همراه شما در مذاکرات حضور داشتیم 
و در حال به تصویر کشیدن مستند برجام بودیم که متوقف اش کردید... شما که 
فرمودید هیچ کس نیســت فیلمی  از زحمات شما بسازد... حقیر همچنان آمادگی 

خود را برای تکمیل مستندی با تقوا اعالم می کنم...«
جواد افشــار کارگردان این سریال نیز به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: فعال 
پخش سریال متوقف شده اما تولید آن ادامه دارد، گاندوی 3 هم تا سه ماه دیگر 

آماده می شود. 
وی خاطرنشان کرد: ما در این سریال اسمی  از مسئول خاصی نیاوردیم، فقط 
می گوییم، مســئولی در جایگاهش خالفی انجام داده است و تنها آن را به عنوان 
اثر نمایشی نشان می دهیم. مسئول خطاکار نباید ناراحت شود زیرا که قصد ما در 

این سریال محاکمه نیست. 
این کارگردان تلویزیون همچنین درباره برخی واکنش های منفی منتشرشده 
در فضای مجازی گفت: اینها همیشــه بوده است و چیزی که برای من مهم است 
مطالبات مردم است، مردم شفافیت و صداقت از مسئولین می خواهند اگر به مردم 
خدمت شــده اســت آنها قدردانی کرده اند و اگر به مردم خدمت نشده است آنها 
رنجیده اند، در شــرایطی هم که خیانت صورت گرفته اســت مردم با آنها برخورد 
کرده اند، کار ما بررســی این ابعاد اســت، ما در این ســریال درس عبرتی برای 
آیندگان داریم، از طرف کسانی تهدید شدیم که سمت و سوی آنها مشخص است.

حضرت آیت اهلل مهدوی کنی)ره(: کسانی که تنها به فکر 
انباشت مال و ثروت هستند، مشکل است که بتوانند به 

طریق صحیح زندگی کنند.
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گل های ظهور 
همین است ابتدای سبز اوقاتی که می گویند

و سرشار گل است آن ارتفاعاتی که می گویند
اشــارات زاللــی از طلــوع زاده نرگــس

پیاپی می وزد از سمت میقاتی که می گویند
زمین در جست وجو هرچند بی تابانه می چرخد

ولی پیداست دیگر آن عالماتی که می گویند
جهان این بار، دیگر ایستاده با تمام خویش

کنــار خیمه ســبز مالقاتی کــه می گویند
کنــار جمعــه موعــود، گل های ظهــور او

یکایک می دمد طبق روایاتی که می گویند
کنون از ابتدای دشــت های شــرق می آید

صدای آخرین بنــد مناجاتی که می گویند
و خاک این خاک شاعر، آسمانی می شود کم کم

در استقبال آن عاشق ترین ذاتی که می گویند
و فردا بی گمان این سمت عالم روی خواهد داد

اتفاقاتی کــه می گویند ســرانجام عجیب 
زکریا اخالقی

خوشا آن سر که در پای تو افتد
 سیه تر از شب دیجور ما نیست

به جز مهر رخت خورشید ما کیست؟
 اال ای آفتاب آشنایی

چنین در پشت ابر غم، چه پایی؟
 بنه پا در رکاب مهربانی

بتاز اسب  ای امید آسمانی
 نبینی شورمان در سینه افسرد

گل امید هم در باغ دل مرد
 زباغ انتظارت نسترن رفت

خزان شد، الله خونین کفن رفت
 خزان با زهرخندی شاد، بنشست

زطوفان قامت شمشاد بشکست
 زطرِف جویباران، ارغوان رفت

زچشم چشمه ها، آب روان رفت
 زبستان غیر خارستان به جا نیست

خدا داند که این بر گل روا نیست
 اال  ای باغبان آسمانی

نگه کن سوی بستان گر توانی
 نبینی خار در چشم گل افتاد؟
نبینی عصمت گل رفت بر باد؟
 زالل چشمه های نور، خورشید

سحر هم جامه های تیره، پوشید
 سپیدی های چشمان هم سیه شد

تپیدن های دل هامان، تبه شد
 قدم رفتار را از یاد برده

تن، استاده ست اما دیر، مرده
 زجسم خفته کی تابی برآید؟

زچاه مرده کی آبی برآید؟
 همی تا سوختن گیرد، دلی نیست

برای ساختن آب و ِگلی نیست
 شب است و شب، سیاهی و سیاهی

غم و غم، بی پناهی، بی پناهی
 ریا بر ِگرد دل ها بسته پرچین
به ژرف چشم ها بیزاری و کین

 نهال مردمی از بیخ چیده
شرف در کنج غم، عزلت گزیده
 چراغ راستی هم بی فروغ است

چراغی نیست خود، این هم دروغ است
 دلی از غم در این دنیا جدا نیست

جهان با چهر لبخند آشنا نیست
 تو بازآ، تا دگر جان باز آید
خدا برگردد، انسان باز آید

 بکش تیغ و سِرِ غم را جدا کن
بیا وین کار را، بهر خدا کن

 بیا تزویر را بی آبرو کن
چراغی گیر و دین را جست وجو کن

 بیا تا عمر خارستان، برآید
دوباره گل ز هر بستان ، برآید

 بیا وان خنجر ابروی برکش
کژی را خنجر کین در جگر ِکش
 بیا وان چشم آهووش به ما کن

غزال بندی دل را رها کن
 بیا، ور مقدمت جوید سر من

ز من هم گر تو خواهی، سر بیفکن
 بیا مردن نه چندان خود فزون است

از این حالت که در هجرت، کنون است
 خوشا آن سر که در پای تو افتد

به پیش سرو باالی تو افتد
 تو بازآ هرچه خواهی، خود همان کن

مرا آواره آخر زمان کن
 اگر جرم است صبر و دوست داری

مرا اول بکش، گر دوست داری
سید علی موسوی گرمارودی

چارسوی زمین
به انتظــار تو هر روز و شــام می مانیم

و قّصــه غــم هجرت مــدام می خوانیم
بــرای دیــدن روی مه تو جــان جهان

به چارســوی زمین اسب شوق می رانیم
بیا بیــا که بهاران شــود زمســتان ها

بیا که در قدمت، سر، چو گل، برافشانیم
کــَرم نما و قــَدم نه، زمهــر، محفل ما

کــه خاک رهگــذرت با مــژه بروباییم
تو قطــب عالــم امکانــی و ولّی حقی

بیا که بی تو، همه، جســم های بی جانیم
امــام برحق مــا، گرچه غایبــی زنظر

مطیــع امر تو مــوال چنــان غالمانیم
بیــا و صحنــه گیتی زعدل پــر گردان

اســیر ظلــم و جفائیــم و بی پناهانیم
علی دانشور

بیا و چهره شب را ستاره  باران کن

»بسیجي عاشق کربالست و کربال را تو مپندار که 
شهري اســت در میان شــهرها و نامي است در میان 
نام ها. نه، کربال حرم حق است و هیچ کس را جز یاران 
امام حســین )علیه الســالم( راهي به ســوي حقیقت 
نیســت. کربال، ما را نیز در خیــل کربالییان بپذیر. ما 
مي آییــم تا بر خاک تو بوســه زنیم و آن گاه روانه  دیار 

قدس شویم...«
این جمالت را طی سال های 6۵-1364 هر هفته 
پنج شنبه شــب ها که مجموعه مستند »روایت فتح« از 
شبکه یک ســیما نمایش داده می شــد، در پایان هر 
قســمت و در انتهای نوحه پرشــور و حماسی »کربال، 
کربال ما داریم می آییم« اکبر شریعت با صدایی محزون 
و دلنشین پخش می گردید و به آن قسمت از »روایت 
فتح«، حال و هوایی دیگر می بخشید. صدای محزونی 

که در واقع راوی روایت بود.
همان راوی که ســّید مرتضی آوینی نام داشــت 
و خــود ســازنده مجموعــه »روایت فتح« به شــمار 
می رفت که برای نخســتین بار، با ســاختاری جدید و 
بکر، براساس شــخصیت های گمنام جبهه های رزم به 
ناگفته هــا و نانموده های جنگ تحمیلی و دفاع مقدس 

پرداخت. 
مجموعــه »روایت فتــح« طی ۵ فصل تــا پایان 
جنــگ را روایت کــرد و پس از آن نیز با 4 قســمت 
دربــاره »عملیات مرصاد« و ســپس دو فصل دیگر به 
نام های »شهری در آسمان« درباره  اشغال و آزادسازی 
خرمشهر و همچنین »با من سخن بگو، دوکوهه« پس 
از پایان جنگ نیز توسط سّید مرتضی ادامه پیدا کرد.

ســید مرتضی پیش از آن نیز بنا به گفته خودش، 
فیلم های مستند بسیاری برای تلویزیون ساخته بود:

»... از ســال ۵۸ و ۵۹ تاکنــون بیــش از یکصد 
فیلم ســاخته ام که بعضی عناوین آنها را ذکر می کنم: 
مجموعــه »خان گزیده ها«، مجموعه »شــش روز در 
ترکمن صحــرا«، »فتح خــون« مجموعه »حقیقت«، 
)بشــاگرد(«، مجموعه  فراموشی  دیار  »گمگشــتگان 

»روایت فتح« )نزدیک به هفتاد قسمت(....«1
شــاید حدود دو دهه و نیم قبل از این ســخنان، 
ســّید مرتضی آوینی، اصال به ذهنش، چنین مسیری 
راه نمی یافت. یعنی همان زمانی که در سال 1344 به 
عنوان دانشجوی معماری وارد دانشکده هنرهای زیبای 
دانشگاه تهران شــد. در قلب محافل شبه روشنفکری 
آن روزگار که با فنجان های قهوه و ســیگار و کاله کج 
و مارکس و مارِکز و شعرهای شاملو و فروغ فرخزاد و... 
فخر می فروختند و تظاهر می کردند! سّید مرتضی خود 

درباره آن روزگار می گوید:
»... تصور نکنید که من با زندگی به ســبک و سیاق 
متظاهران به روشــنفکری ناآشنا هستم، خیر، من از یک 
راه طی شده با شما حرف می زنم. من هم سال های سال در 
یکی از دانشــکده های هنری درس خوانده ام، به شب های 
شــعر و  گالری های نقاشــی رفته ام. موسیقی کالسیک 
گوش داده ام. ســاعت ها از وقتم را بــه مباحثات بیهوده 
دربــاره چیزهایی که نمی دانســتم گذرانــده ام. من هم 
ســال ها با جلوه فروشی و تظاهر به دانایی بسیار زیسته ام. 
ریش پروفســوری و سبیل نیچه ای گذاشــته ام و کتاب 
»انسان تک ساحتی« هربرت مارکوزه را )بی آنکه آن زمان 

خوانــده باشــمش( طوری 
دســت گرفته ام که دیگران 
جلــد آن را ببینند و پیش 
»عجب  بگویند:  خودشــان 
کتاب هایــی  چــه  فالنــی 
می خواند، معلوم اســت که 

خیلی می فهمد«...«2
سّید مرتضی همه دوران 
دانشــگاهش را در همین 
شبه روشــنفکری  محافل 
سر کرد. اما چرا می گوییم 
شبه روشنفکری؟ این کالم 

خود شهید آوینی است که می گوید:
»... انتلکتوئلیســم یا روشــنفکری شجره ای است 
که جز در خاک غرب نمی روید. روشــنفکری از لحاظ 
تاریخی، اقتضائــات و موجباتی دارد که در هیچ جای 
دیگر از کره زمین پا نمی گیرد. رجوع همه روشنفکران 
دیگر در سراســر کره زمیــن به مرجــع آنها )غرب( 
اســت و غرب زدگــی معنایی جز این نــدارد. بنابراین 
هیچ روشــنفکری جز روشــنفکر غربی اصیل نیست. 
پس بهتر اســت که روشنفکران ســایر مناطق و اقوام 
کره زمین و بالخصوص روشــنفکران این ســوی عالم 
را »شبه روشــنفکر« بخوانیــم... از یــک لحاظ دیگر 
شبه روشــنفکری نســبت به اصل آن پســت تر است 
چراکه شبه روشنفکر »مقلد« است و روشنفکر، اصیل و 
مستقل و بدون تردید مقلد غرب بودن )غرب زدگی( از 

غربی بودن به مراتب بدتر است...«3
اما سّید مرتضی وقتی با سخنرانی ها و اعالمیه های 
امام آشــنا شد، گویی گمشده سالیانش را پیدا کرده و 
همــه جهان و جهان بینی اش به کلی تغییر کرد. وقتی 
نســیم انقالب اســالمی به مشامش رســید، همه آن 

گذشته را دور ریخت. او می گوید:
»... با شروع انقالب حقیر تمام نوشته های خویش 
را اعم از تراوشات فلسفی، داستان های کوتاه،  اشعار و... 
در چند گونی ریختم و ســوزاندم و تصمیم گرفتم که 
دیگر چیزی که »حدیث نفس« باشــد ننویسم و دیگر 

از خودم سخنی به میان نیاوردم.«4
رهبر معظم انقالب درباره این تغییر و تحّول شهید 

آوینی فرموده اند:
»... یکی از مدیران دســتگاه های فرهنگی درباره  
یک نفر از همین چهره های معروِف فرهنگِی خوب )که 
امروز جزو شــهدای عالی مقام ماست و من خیلی به او 
عالقه داشتم و همیشه به دستگاه های مختلف فرهنگی 
توصیه می کردم که از وجودش اســتفاده کنید( چند 
عکس به من نشــان داد که مربوط به قبل از انقالِب او 
بود و او را در مناظری )که آن زمان برای جوانان خیلی 
پیش می آمد( نشان می داد. آن آقا به من گفت: بفرما! 
این همان کســی است که شــما این طور از او تعریف 

می کنید! مــن عکس ها را 
که نگاه کردم گفتم ارادتم 
به این شخص بیشتر شد، 
چــون او در ایــن محیط 
این گونه شده  بوده و حاال 
ایشان  از  باید  است؛ حتماً 

استفاده کنید!...«۵
انقالبــش،  و  امــام 
را  مرتضی  ســّید  آنچنان 
بود که  دگرگون ســاخته 
اساســا زندگی و مرگ را 
به گونــه ای دیگر می دید. 

چنان که نوشت و گفت )و به آن نیز عمل کرد(:
»... زندگی زیباست، اما شهادت از آن زیباتر است؛ 
ســالمت تن زیباست، اما پرنده  عشــق، تن را قفسی 
می بیند که در باغ نهاده باشند. و مگر نه آنکه گردن ها 
را باریک آفریده اند، تا در مقتل کربالی عشق، آسان تر 
بریده شــوند و مگر نه آن که از پسر آدم، عهدی ازلی 
ستانده اند که حســین را از سر خویش، بیشتر دوست 
داشــته باشــد و مگر نه آن که خانه تن، راه فرسودگی 
می پیماید تا خانه روح، آباد شــود و مگر این عاشــق 
بی قرار را بر این ســفینه ســرگردان آسمانی، که کره  
زمین باشــد، بــرای ماندن در اصطبل خــواب و خور 
آفریده انــد و مگر از درون این خــاک، اگر نردبانی به 
آسمان نباشد، جز کرم هایی فربه و تن پرور برمی آید...«
شــهید ســّید مرتضی آوینی، در کنار فیلمسازی 
مســتند، با نگرشــی انقالبی به نوشتن و نقد و تحلیل 
هنر و ســینما نیز روی آورد. او زبــان صریح و بدون 
رودربایستی داشت و همین صراحت و تاکید بر اصول، 
موجب شده بود که از سوی جناح های مختلف فرهنگی 
و هنری مورد حمله و هجوم قرار گیرد. اما این هجوم، 
عمدتا از سوی طیفی بود که ریشه های خود را در تاریخ 
به اصطالح روشــنفکری این دیار جست وجو می کرد و 

خویش را مدعی تجدد و آزاداندیشی می دانست. 
شهید آوینی از تعریف سینما و مخاطب نوشت، از 
عرفان و جریان ســینمای شبه روشنفکری، از سینمای 
ملی و سینمای هنری، از آموزش ها و نگرش های هنری، 
از پس زمینه جریان های فکری معاصر و غرب زدگی و... 
و بسیاری از مسائل مبتالبه جامعه فرهنگی و هنری و 
فکری ما که گویا برای همین امروز نوشته شده است. 
آوینی با صراحت درباره ســینمای ایران و ماهیت 

آن، سخن گفت:
»... ســینمای کنونی ایران هویتی ایرانی ندارد و 
هواداران آن در خارج از کشور، عموما مخالفان انقالب 
اســالمی و منتقدان جشنواره ای هســتند و اصال این 
سینما، مردم را مخاطب خویش نمی داند، چه در داخل 
کشور و چه در خارج کشور... ســینمای ایران گرفتار 
بحران هویت است و این بحران به این دلیل ایجاد شده 

که ســینما، از مردم و غایات فرهنگی مقدس آنان دور 
است. فیلم های ســینمای ایران پس از انقالب عموما 
ســعی دارند که از انقالب رد شــوند و به همین دلیل 
غالبا هیچ نشــانی از این زمان و مشخصات فرهنگی و 

اجتماعی آن در فیلم ها وجود ندارد.«6
همین اعتقاد و باور ســّید مرتضــی آوینی درباره 
ســینمای ایران بــود کــه یکــی از پرچالش ترین و 
بی پرده ترین هجمه های جریان شبه روشــنفکری علیه 
او را در جلســه ای پس از دهمین جشنواره فیلم فجر 
در »ســمینار بررسی سینمای پس از انقالب« به وجود 
آورد. در آن ســمینار، تقریبا همــه آنهایی که ادعای 
ســینمای شبه روشنفکری داشــتند و خود را اخالف 
موج نو این سینما می دانستند، شهید آوینی را به قول 
خودش »به محاکمه کشیدند«. او خود، جلسه یادشده 

را این چنین شرح می دهد:
»جماعت، عجیب برآشــفته بودنــد و دیگر حتی 
رعایــت پرســتیژ را هم کــه از اهم واجبــات آداب 
روشــنفکری اســت، نمی کردند. توی سؤاالت یکدیگر 
می دویدنــد و اجازه حــرف زدن به مــن نمی دادند. 
اول، خانم نجم )مجری جلســه( خودش هم به جانب 
مخالفان سخنان من غلطیده بود اما بعد که برآشفتگی 
و پرخاشــگری آنــان را دیــد، آهســته گفت »عجب 

دیکتاتورهایی شده اند«.«7
همان هایی که در آن سمینار، سّید مرتضی آوینی 
را »بازجویــی« کردند، پس از شــهادت آوینی، بیش 
از همه ســنگ او را به ســینه زدند و سعی داشتند تا 
از ایــن نمد بــرای خود کالهی ببافنــد! از فضای ضد 
فرهنگی ســال های به اصطالح سازندگی و اصالحات 
اســتفاده کرده و هرآنچه را ســّید مرتضی نقد و نفی 
کرده بود به او نســبت دادند. او را سمبل روشنفکری 
خواندند! و طرفدار تجدد!! و... با اســتفاده از رسانه های 
زنجیره ای خویش، ســعی در مصــادره به مطلوب وی 
کرده و می کنند. ســخنان و نوشــته هایش را سانسور 
کردند و آنچه از او مد نظرشــان بود، نشر دادند و آنچه 
نمی پســندیدند و تیشه به ریشــه خود می دانستند، 

پنهان ساختند.
رهبــر معظــم انقالب در مــورد این گونــه افراد 

می فرمایند:
»... حــاال از طنزهای روزگار این اســت که همان 
آدم هایی که آن وقت آن کارها را می کردند، االن از این 
طرف پشــت بام پایین افتاده اند کــه دیگر به هیچ وجه 

نمی شود جلوشان را گرفت!...«۸
_______________________

1- سینما مخاطب - آینه جادو - جلد سوم - انتشارات واحه 
2- سفر به کجا؟ - آینه جادو -جلد دوم- نشر واحه 

3- سینما مخاطب – پیشین
4- نگاهــی دوباره به روایت فتح – آینه جادو – جلد ســوم 

– پیشین
۵- بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مســئوالن ســازمان 
صدا و ســیما با ایشــان – 1۵ بهمن 13۸1 – وب ســایت 

خامنه ای دات آی آر
6- فصلنامه ســوره سینما- فصل دوم – شــماره اول- بهار 
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7- همان

۸- بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مســئوالن ســازمان 
صدا و سیما با ایشان – پیشین

حکایت غربت راوی روایت فتح
به مناسبت سالگرد شهادت سید مرتضی آوینی

دفتر پژوهشهای مؤسسه کیهان

افزایش  و  وزیر خارجه کشــورمان تســهیل 
تجارت، گســترش ارتباطات حمل ونقلی و تقویت 
گردشگری را ازجمله اولویت های سازمان »دی ۸« 
عنوان کرد و از آمادگی کشــورمان برای همکاری 

جدی در این حوزه ها خبر داد.
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اســالمی 
ایران که در نورســلطان )آستانه( به سر می برد در نشست 
»گروه هشت کشور اسالمی در حال توسعه« حضور یافت.

گروه هشــت کشور اســالمی در حال توســعه با نام 
اختصاری گروه دی D۸( ۸( گروهی اقتصادی متشــکل 
از هشت کشــور در حال توسعه اســالمی: ایران، ترکیه، 
پاکستان، بنگالدش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه است.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیروز 
چهارشــنبه در نوزدهمین نشســت مجــازی وزرای امور 
خارجه »سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور در حال 

توسعه موسوم به دی ۸« شرکت و سخنرانی کرد.
 وزیــر امــور خارجه در ســخنان خود ضمن اشــاره 
به بحران بی ســابقه کرونــا و آثار مخــرب آن بر اقتصاد 
کشــورهای عضو یادآور شــد یکی از درسهایی که باید از 
این بحران گرفت این است که چطور یک بحران بهداشتی 
می تواند به بحرانهایی همچون بحــران اقتصادی، بحران 
بشردوستانه، بحران آموزشی و افزایش نابربرایها در جامعه 
بین المللی تبدیل شود و هزینه اصلی آن نیز بر کشورهای 

درحال توسعه تحمیل گردد.
 ظریف همچنین ضمن اشــاره به تحریمهای ظالمانه 
آمریــکا علیه مردم شــریف ایــران در دوران همه گیری 
کرونــا از رویش حس همبســتگی مابیــن ملت ها و نیز 
تمایل به همکاری در شــرایط بحران به عنوان درسهای 
مثبــت دوران کرونا یاد کرد. وزیــر امورخارجه در بخش 
دیگری از سخنان خود تسهیل و افزایش تجارت، گسترش 
ارتباطات حمل ونقلی، تقویت گردشگری و بهره برداری از 
ظرفیت های فنآورانه و انســانی بویــژه جوانان را ازجمله 
اولویتهــای ســازمان دی ۸ بــرای همــکاری قلمداد و 
 آمادگی کشورمان برای همکاری جدی در این حوزه ها را

اعالم کرد.

نشست وزرای خارجه ســازمان دی هشت به ریاست 
وزیر امور خارجه بنگالدش و با حضور وزرای امور خارجه 
مصر، اندونزی، جمهوری اســالمی ایران، مالزی، نیجریه، 
پاکســتان و ترکیه در آســتانه دهمین نشست سران این 

سازمان برگزار گردید.
نشســت مجازی سران قرار اســت امروز پنج شنبه با 
حضور حجت االســالم روحانی و به ریاســت نخست وزیر 

بنگالدش برگزار شود.
دیدار ظریف با رئیس جمهور

 و وزیر خارجه قزاقستان
محمد جــواد ظریف که برای تبــادل نظر با مقامات 
قزاقستان در نورسلطان )آســتانه( به سر می برد، با قاسم 

جومــارت توکایف رئیس جمهــوری قزاقســتان دیدار و 
درخصوص موضوعات مورد عالقه دو کشور گفت وگو کرد.

وزیــر امــور خارجه در ایــن دیدار، قزاقســتان را از 
کشــورهای دوست و همســایه در خزر دانست و نزدیکی 
مواضع دو کشور در موضوعات منطقه ای و بین المللی را با 

اهمیت ارزیابی کرد.
ظریــف همچنیــن تالش بــرای یافتن مســیرهای 
همکاری پایدار برای حفظ و گســترش روابط فی مابین را 

ضروری دانست.
رئیس جمهور قزاقستان: ایران شریک کلیدی ما است

به گزارش ایرنا، قاسم جومارت توکایف رئیس جمهوری 
قزاقســتان نیز در این دیدار با تاکید بر تاریخ مشــترک و 

اهمیت توسعه همکاری ها با کشورمان، جمهوری اسالمی 
ایران را شــریک کلیدی در منطقه دانست و بر گسترش 
همه جانبه روابط در بخش های اقتصادی و سیاسی تاکید 

کرد.
تحوالت برجام، روند صلح در افغانستان، روند آستانه 
و ســیکا از دیگر موضوعات مورد گفت وگو در این دیدار 

بود.
وزیر خارجه کشورمان همچنین با همتای قزاقستانی 

خود دیدار کرد.
سفر ظریف به قزاقستان در ادامه سفر وی به آسیای 
میانه و پس از ســفر به ازبکســتان و قرقیزســتان انجام 

می شود.

ظریف: آماده همکاری با کشورهای »دی ۸«
 در حوزه های مختلف هستیم

رئیس جمهور روز گذشــته در حالی مدعی شد 
»آمریکا آمده توبه کند« که از ابتدای شــروع به کار 
بایدن تا به امروز نه تنها شاهد کمترین عقب نشینی 
از مواضع خصمانه این کشور نبوده ایم بلکه رفتار و 
اقدامات دولتمردان جدید کاخ ســفید ادامه همان 

رویکرد  ترامپ علیه کشورمان بوده است. 
حجت االسالم روحانی دیروز چهارشنبه )1۸ فروردین( 
در جلســه هیئت دولت با بیــان اینکه اذعــان آمریکا به 
شکســت و درخواست برای مذاکره و بازگشت به تعهداتش 
از نظر ما »توبه« اســت، گفت: »آمریکا امروز آماده اســت 
برای اینکه بنشــیند و راجع به اجرای برجام و بازگشــت 
به تعهدات خود گفت وگو کند. بازگشــت بــه تعهدات به 
معنــای دینی و مصطلح آن توبه اســت. برای اجرای توبه، 
آمریکا آمده توبــه کند، آمده می گوید می خواهم توبه کنم 
،می گوید »هل لی من توبه«؟ می خواهم به برجام برگردم. 
حال چقدر راســت می گوید، چقدر در مقام اجرا وفادار به 
حرف خود هســت، این را باید ببینیــم، االن نمی خواهیم 
قضــاوت نهایی کنیم. ما قضاوت تا امروز را انجام می دهیم، 
تا امروز این حالت را داریم و می بینیم آنچه ایران می گوید 

مورد قبول افکار جهانیان است.«
از درس مذاکره گرفتن از کربال

 تا تطهیر آمریکا
با جمله مبارک حضرت ُحر!

آقای روحانــی که پیش از این از واقعه خونین کربال و 
نهضت عاشورا نیز درس مذاکره گرفته بود، در حالی جمله 
مبارک حضرت ُحر را بــرای تطهیر دولتی مانند آمریکا به 
کار برد که مشــخص نیست از کدام گفتار یا رفتار مقامات 
آمریکایی دریافته که آنها توبه کرده اند؟ اینکه بایدن گفت 
»روش های هوشمندانه تری برای سخت گیری بیشتر علیه 
ایــران وجود دارد«؟ یــا این موضــع او و بلینکن و رابرت 
مالی که می گویند اگر ایــران به تعهدات برجامی برگردد، 

و دائمی کــردن محدودیت های برجــام را بپذیرد، آمریکا 
بــه برجام بر می گردد و آن را ســکویی برای مذاکره برای 
محدود کردن توان موشــکی و نفــوذ منطقه ای ایران قرار 

می دهد؟!
آقــای روحانــی از کدام گفتــار یا رفتــار دولتمردان 
آمریکایی احســاس کــرد آنها دنبال توبه هســتند؟ و اگر 
توبه ای در کار نیســت - که نیست-  چرا اصرار دارد آدرس 

خالف واقع به مردم بدهد؟
اگر آمریکا توبه کرده بود، رویکرد  ترامپ را 

ابزار فشار بر ایران نمی کرد!
دولت آمریکا اگر از رویکرد  ترامپ پشیمان بود و اراده 
توبه داشــت، باید بدون هیچ قید و شــرطی به برجام باز 
می گشــت و تحریم های وضع شــده در پسا برجام )توسط 

دولت های اوباما و  ترامپ( را بر می داشــت، نه اینکه همان 
خباثت ها را ابزاری برای فشار و طلبکاری بیشتر قرار دهد. 
روحانی در بخش دیگری از ســخنان خــود با تأکید 
بر اینکه بدســت آمدن این موفقیت در ســایه مقاومت و 
ایســتادگی مردم و رهنمودهای رهبــر معظم انقالب بوده 
اســت، اظهار داشــت: دولت در طول این جنگ اقتصادی 
سه ســاله حاضر نشد توصیه برخی دوستان درمورد برقرار 
کردن سیستم کوپنی برای تامین ارزاق عمومی را اجرا کند 
و تأکید کرد که می توانیم کشــور را به شکل عادی اداره و 
کاال را به اندازه نیــاز جامعه و به وفور تامین کنیم. اگرچه 
قبــول داریم که قیمت ها تا حــدودی گران بود و مردم در 
فشــار بودند اما دولت این کار را برای ســه سال به شکل 

موفقی انجام داد.

رئیس جمهور در ادامه ســخنانش به فرارســیدن روز 
بهداشــت جهانی  اشاره کرد و گفت: امروز توانمندی کشور 
در عرصه بهداشــت و درمان به لطــف اجرای طرح تحول 
ســالمت و نیز تجهیز و توسعه امکانات بهداشتی و درمانی 
حداقل دو برابر ابتدای دولت تدبیر و امید است. امروز امید 
به زندگی در کشــورمان ارتقا یافته که این نشان از حرکت 

سازنده دولت در عرصه بهداشت و درمان است.
 روحانی با بیان اینکه دولت در دوران کرونا کار عظیم و 
بزرگی انجام داده و در اثنای مقابله با این بیماری خطرناک 
بخش درمان کشور را توسعه نیز داده است، افزود: متأسفانه 
هنوز درمانی برای کرونا به دســت نیامده و تنها راه مقابله 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی و تزریق واکسن است. به 
وزارت بهداشت دســتور داده ام که تمام اقدامات در زمینه 
واردات و تولید واکســن در داخل و نیز واکسیناسیون را با 

جزئیات کامل و به شکل شفاف برای مردم تشریح کنند.
رئیس جمهور با تشریح مشــکالتی که تحریم ها برای 
خرید و واردات واکســن کرونا برای کشور ایجاد کرده اند، 
اظهار داشــت: ده ها میلیون دوز واکسن یا خریداری شده 
و یا برای خرید آنها توافق شــده اســت، اما تحریم  آمریکا 
مانع نهایی شدن توافقات و انتقال واکسن ها به داخل کشور 

شده اند.
روحانی در ادامه با  اشاره به فرارسیدن ایام ماه مبارک 
رمضان گفت: به ســازمان برنامه و بودجه دستور داده ام که 
برای ماه مبارک رمضان یک نوبت اضافه کمک معیشــتی 
به جمعیت تحت پوشــش تخصیص داده شــود. همچنین 
در روزهــای آینده یک کارت اعتباری در اختیار مردم قرار 
می گیرد که پشــتوانه آن سهام عدالت یا یارانه مردم است 
و ایــن کارت عالوه بر کمک به مردم، پشــتیبانی و کمکی 
بــه رونق تولید نیز خواهد بود و امیدوارم با بهبود شــرایط 
جهانی، در تامین کاال نیز ثبات بیشــتری در کشور ایجاد 

شده و مردم شرایط بهتری را تجربه کنند.

پیکر دو محیط بان زنجانی که با گلوله شکارچیان 
به شهادت رسیدند، صبح دیروز تشییع شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان گفت: پیکر 
میکاییل هاشــمی 42 ساله و مهدی مجلل 34 ساله که در 
راه حفاظت از حیات وحش و حفاظت از محیط زیســت به 
فیض شــهادت رسیدند صبح دیروز در گلزار شهدای زنجان 

به خاک سپرده شدند. 
آب ســاالن، افزود: این دو محیط بان شــامگاه دوشنبه 
پس از شناسایی شکارچیان متخلف در منطقه فیله خاصه، 
به صورت قانونی وارد عملیات شده و پس از ساعت ها تعقیب 

و گریز به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
به گفته فرمانده یگان حفاظت اداره کل محیط زیســت 
استان زنجان عامالن شهادت دو محیط بان زنجانی با تالش 

پلیس، درکمتر از 12 ساعت دستگیر شدند.
قلی زاده گفت: یکی از قاتالن که دســتگیر شده است 
سابقه دار است و قبال به خاطر شکار غیرمجاز دستگیر شده 

بود.
از این قاتالن دو دســتگاه خودرو، چند قبضه اســلحه، 

تعدادی فشنگ و مقادیری گوشت آهو کشف و ضبط شد.

تشییع پیکر2 شهید محیط بان زنجان


