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    سینما

   محمدصادق عابديني
گزارش ش�بكه الجزي�ره از فعالي�ت گروهك 
منافقين در توئيتر بازتاب هاي زيادي داش�ته 
اس�ت، اين گ�زارش چن�د روز بعد از بس�تن 
اكانت ه�اي ايران�ي در اين ش�بكه امريكايي 
منتش�ر ش�ده و در آن منافقي�ن را در ح�ال 
فعاليت با اكانت ه�اي فيك در توئيتر نش�ان 
مي دهد، محمدجواد ظريف وزير امور خارجه 
با استناد به اين گزارش، واشنگتن را مسئول 
پروپاگانداي منافقين عليه ايران دانسته است. 

   تروريست هاي توئيتري
ش��بكه تلويزيوني الجزيره انگلیسي در گزارشي 
افشاگرانه از فعالیت اعضاي گروهك منافقین در 
فضاي مجازي و تولید محتوا از سوي آنها بر ضد 
جمهوري اس��المي خبر داده است؛ موضوعي كه 
پیش از آن نیز بارها درباره آن صحبت شده بود اما 
اين بار، دوربین الجزيره سراغ چند تن از اعضاي 
گروهك منافقین رفته و با آنها درباره نحوه فعالیت 
اين گروه ها در ش��بكه هاي مجازي و به خصوص 
توئیتر، مصاحبه كرده اس��ت. اعض��اي گروهك 
منافقین در اين گزارش از ايجاد اكانت هاي فیك 
در توئیتر و ايجاد هش��تگ هايي علیه جمهوري 
اسالمي، از جمله هشتگ هايي با موضوع براندازي 

و تغییر نظام صحبت مي كنند. 
دو تن از اعضاي سابق گروه تروريستي مجاهدين 
درباره استفاده از روبات براي تولید و انتشار انبوه 
پیام در توئیتر و همچنین سفارش گرفتن براي 
تولید هشتگ در شبكه مجازي توئیتر توضیح 

مي دهند. 
از نكات جال��ب توجه اين گزارش افش��اگرانه، 
صحبت هاي حسن حیراني، عضو سابق گروهك 
منافقین اس��ت كه مي گوي��د 1000 تا 1500 
تن از اعضاي اي��ن گروه تروريس��تي مديريت 
هزاران حس��اب كاربري را در برعهده دارند كه 
با دس��تورالعمل هاي مشخصي س��ازماندهي 
ش��ده اند. الجزي��ره در اين گزارش با اش��اره به 
اغتشاشات دي ماه س��ال گذشته، فعالیت هاي 
توئیتري گروهك منافقین را در ش��كل گیري 

اين اغتشاشات تأيید مي كند. 
مارك اوون جونز، استاد تاريخ خاورمیانه دانشگاه 
اكستر در گفت و گو با »الجزيره« مي گويد، اخبار 
جعلي زياد، براي ايجاد موج، خیلي كوچكند، آنچه 
درباره نظر منفي افكار عمومي ايران علیه نظام به 

نظر مي رسد، لزوماً واقعي نیست. 

   واكنش ظريف به گزارش الجزيره
در پي انتشار گزارش افش��اگرانه شبكه الجزيره، 
محمدجواد ظريف وزير ام��ور خارجه در پیامي 
توئیتري، به فعالیت هاي براندازانه گروه منافقین 
پرداخت. ظريف در اين پیام با اش��اره به بس��تن 
حس��اب هاي كاربران واقعي ايراني در توئیتر، به 
روبات هايي اش��اره كرده كه ب��راي پروپاگانداي 

»تغییر نظام« در حال فعالیت هستند. 
متن پی��ام توئیتري وزي��ر امور خارج��ه به اين 
شرح اس��ت: توئیتر حس��اب هاي كاربران واقعي 
ايراني از جمله مجريان تلويزيون و دانش��جويان 
را به اين اتهام كه آنان بخشي از »عملیات نفوذ« 
هستند، مي بندد. چطور اس��ت نگاهي بیندازيم 
ب��ه روبات هاي��ي در تیرانا )پايتخ��ت آلباني( كه 
براي ترويج پروپاگانداي »تغییر نظام« اس��تفاده 
مي شوند كه از سوي واشنگتن به راه افتاده است. 
 امريكا و تقويت تروريست هاي توئيتري

فواد ايزدي، استاد دانش��گاه و كارشناس مسائل 
امريكا نیز در واكنش به انتش��ار گزارش ش��بكه 
الجزيره، اين گزارش را تأيید تلويحي بر حمايت 
دولت امريكا و اسرائیل از گروهك منافقین دانسته 
و نتیجه گیري الجزيره را مطرح كرده اس��ت كه 
»اكثر محتواي ضدايراني توسط منافقین و شبكه 
روبات و ترول )اوباش( های اينترنتي مرتبط تولید 

مي شود.« 
   منافقين مزدوران توئيتري 

حسن عابديني، كارشناس ارشد رسانه و قائم مقام 
خبرگزاري صداوسیما در گفت و گو با »جوان« در 
پاسخ به اين سؤال كه چرا دولت اياالت متحده از 
توئیتر براي فشار علیه ايران استفاده مي كند، گفت: 
رسانه ها بازوي ديپلماسي عمومي كشورها تلقي 
مي شوند و دولت ها به سبب اينكه جنگ ابزاري به 
جنگ افكار تبديل شده، از رسانه ها براي رسیدن 

به مقاصد سیاسي استفاده مي كنند. 
عابديني با بیان اينكه امري��كا به داليل مختلفي 

توان اجراي عملیات نظامي علیه كشور ها را ندارد، 
بنابراين سراغ شگردهاي رس��انه اي رفته است، 
توضیح مي دهد: امريكا به دلیل بدهي 21تريلیون 
دالري از يك س��و، همچنین تأيید دونالد ترامپ 
مبني بر هزينه 7 تريلیون دالري طي 17 س��ال 
گذش��ته در منطقه خاورمیانه كه بدون نتیجه و 
دس��تاورد بوده اس��ت و همچنین عدم همراهي 
و پش��تیباني افكار عمومي و مالی��ات دهندگان 
امريكايي با سیاس��ت هاي ماجراجويانه خارج از 
مرزهاي امريكا، دولت اين كش��ور را در شرايطي 
قرار داده اس��ت كه حتي متحدان سنتي اياالت 
متحده مانند بريتانیا و آلمان نیز با سیاست هاي 
اين كش��ور همراهي نكنند. وي ادامه داد: امريكا 
حتي تواناي��ي ايجاد اختالف میان كش��ورهايي 
مانند روس��یه، ايران، چین و چند كشور ديگر را 
ندارد، بنابراين براي ضربه به جمهوري اس��المي 

ايران از ابزار رسانه بهره مي گیرد. 
قائم مقام خبرگزاري صداوسیما، درباره اينكه علت 
استفاده از منافقین و گروه هاي ضد انقالب براي 
فعالیت ضد نظام اسالمي در فضاي توئیتر چیست، 
پاس��خ داد: گروه هاي تروريس��تي و فراري مانند 
سلطنت طلب ها، منافقین و ديگر گروه هاي ضد 
انقالب خارج از كشور به دلیل اينكه زبان فارسي 
را بلد هستند، نقش روبات ها را در اين میان بازي 
مي كنند. وي افزود: فرقه رجوي سال هاست مانند 
روبات مسخ شده اند و مورد استفاده امريكايي ها 
قرار مي گیرند. اس��تفاده از آنها به دو روش است؛ 
ابتدا اينكه خودشان روبات وار فعالیت ضدايراني 
دارند دوم اينك��ه در فضاي توئیت��ر ايجاد روبات 

مي كنند تا پیام ارسال كنند. 
كارشناس ارشد رسانه تأكید كرد: اين تروريست ها 
مي خواهند القا كنند كه بخش عمده اي از جامعه 

ايران از نظر نظام سلطه تبعیت مي كنند. 
عابديني گفت: ام��روز جمهوري اس��المي زير 
ش��ديد ترين و پیچیده ترين عملی��ات رواني در 
تاريخ قرار دارد و اعضاي گروهك منافقین نیز از 
ابزار پیاده سازي اين عملیات رواني هستند، آنها 
تالش مي كنند با اخبار دروغین چهره جمهوري 
اس��المي را در افكار عمومي داخل��ي و خارج از 

كشور مخدوش كنند. 
   چرا صداوسيما اين سوژه را نرفت؟

انتش��ار گزارش ش��بكه الجزي��ره از فعالیت هاي 
گروه��ك منافقی��ن، اين س��ؤال را مط��رح كرد 
كه چرا صداوس��یما به عنوان رس��انه جمهوري 
اسالمي نتوانست چنین گزارش��ي را تولید كند؟ 
قائم مقام خبرگزاري صداوس��یما در پاسخ به اين 
س��ؤال »جوان« گفت: هر يك از رس��انه ها تالش 
مي كنند اخبار اختصاصی را بر اساس منابع خبري 
انتشار دهند، مهم دستیابي به اين هدف است كه 
كانون تمركز برای عملیات رواني علیه جمهوري 
اسالمي، مثلث غربي به سركردگي امريكا، عبري به 
سركردگي رژيم صهیونیستي و عربي به سركردگي 
رژيم قبیله اي سعودي اس��ت. امروز كه علیه اين 
مثلث و فعالیت منافقین و ضد انقالب افش��اگري 
شده شده است، مهم تر از اينكه چه كسي افشاگري 
كرده، آن اس��ت كه چطور بايد به اين افش��اگري 
ضريب داد تا افكار عمومي مطلع ش��وند و بدانند 
بسیاري از شايعات و فرافكني ها توسط چه كساني 

و با چه نیتي منتشر مي شود!

گزارش »جوان« از افشاگري الجزيره درباره فعاليت منافقين در توئيتر

 انگشت تروريست هاي توئيتري
روي ماشه اخبار فيك

    محمد صادقي
رئيس سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران از تشكيل 
ستاد ويژه ای برای محرم، هفته دفاع مقدس و اربعين خبر دادو 
گفت: فتنه كمرنگ كردن راهپيمايی اربعين سرانجامی ندارد. 
س��عید اوحدي در نشس��ت رس��انه اي اعالم برنامه هاي سازمان 
فرهنگي- هنري ش��هرداري تهران براي ماه محرم و هفته دفاع 
مقدس، گفت: برنامه ها در سه قالب فراگیر برنامه هايي كه ظرفیت، 
سطح برگزاري و میزان حضور مردم به صورت ملي است، شاخص 
منطقه اي برنامه هايي كه به شكل فراگیر در منطقه برگزار مي شود 

و محله اي منطقه اي برگزار مي شود. 
 رئیس س��ازمان فرهنگي- هنري در خصوص برنامه هاي آيیني 
میدان امام حس��ین)ع( گفت: به مدت 60 شب در میدان آيیني 
امام حسین)ع( میزبان هیئت هاي مطرح تهران هستیم. همچنین 
برنامه هاي میداني و تكاياي مختلف برگزار مي شود. طبق سال هاي 
گذشته بعد از ظهر عاشورا مراسم آتش زدن خیمه ها نیز در اين 
میدان برگزار مي شود. وي در بخش ديگري از سخنان خود درباره 
ويژه برنامه سازمان فرهنگي- هنري شهرداري تهران به مناسبت 
هفته دفاع مقدس گفت: »نقطه رهايي« ويژه برنامه اي است كه 
براي اولین بار در تهران و با بازنمايي تعدادي از عملیات هاي دفاع 
مقدس با حضور 100 هنرمند جوان همزمان با شروع هفته دفاع 

مقدس به مدت 20 شب در مصالی تهران برگزار مي شود. 
رئیس س��ازمان فرهنگي- هنري در توضیح ديگر برنامه هاي 
سازمان به اين مناس��بت گفت: تجلیل از ش��هداي تفحص و 
شب هاي شعر به مناسبت هفته دفاع مقدس در فرهنگسراها 

برگزار مي شود. سعید اوحدي با اشاره به قرار گرفتن در آستانه 
نخستین سالگرد ش��هداي منا گفت: مقام معظم رهبري بارها 
تأكید كرده اند ك��ه فاجعه منا باي��د زنده بمان��د. احقاق حق 
خانواده هاي اين شهدا نیز در بستر يادآوري اين فاجعه محقق 
مي شود كه پیگیري از مسئوالن را به يك مطالبه عمومي تبديل 
مي كند. اوحدي درب��اره فعالیت هاي قرارگاه فرهنگي- هنري 
مردمي اربعین، گف��ت: در قرارگاه فرهنگي س��عي داريم تا با 
برگزاري جش��نواره ها و برنامه هاي متن��وع فرهنگي و هنري، 
بس��تري براي خلق آثار فراهم كنیم. وي در ادامه با اش��اره به 
توطئه خطرناك استكبار براي ايجاد اختالفات میان مردم ايران 
و عراق گفت: سعي داريم تا با برگزاري برنامه هاي مشترك میان 
مردم ايران و عراق نقش مهمي در پیوند اين دو كشور در محور 
مقاومت ايجاد كنیم كه برگزاري سوگواره شعر آيیني با حضور 
شاعران ايراني و عراقي و برگزاري اولین يادواره شهداي مدافع 

حرم ايراني و عراقي از اين جمله است.

اوحدي برنامه هاي ماه محرم و هفته دفاع مقدس سازمان فرهنگي- هنري شهرداري را تشريح كرد

فتنه كمرنگ كردن راهپيمايی اربعين سرانجامی ندارد

دبير دوره دهم جايزه جالل تأكيد كرد 

 جايزه جالل در هيچ دوره اي
سفارشي و با اعمال نظر ارائه نشده است

    نويد پارسا
 برنده دوره دهم جايزه جالل با تأكيد بر سالمتي اين جايزه 
گفت: در ادوار گذش�ته اين رويداد ادبي ش�اهد بوديم كه 
كيفيت انتخاب ها در برخي موارد امتياز پاييني داشته است، 
ولي اعتقاد دارم در هي�چ دوره اي، انتخاب ها با اعمال نظر 
برگزاركنندگان يا به صورت سفارشي صورت نگرفته است. 
اعضاي هیئت علمي جايزه ادبي جالل آل احمد جهت برگزاري 
اين رويداد ادبي در خصوص انتخاب و نح��وه داوري و دبیري 
و چگونگي برگزاري پربارتر اين جايزه در نخس��تین نشس��ت 

يازدهمین دوره اين جايزه به تبادل نظر پرداختند. 
در ابتداي اين نشست پس از ارائه گزارش��ي از فرايند اجرايي و 
فعالیت هاي دبیرخانه از س��وي مهدي قزلي دبی��ر اجرايي اين 
رويداد ادبي، حجت االس��الم محمدعلي مهدوي  راد دبیر جايزه 
كتاب سال گفت: از ابتدا با مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي 
مبني بر اينكه دبیر جايزه كتاب سال و جوايز ادبي جالل آل احمد 
و پروين اعتصامي يكي باشد، مخالف بوده ام. وي افزود: معتقدم 
براي جايزه جالل، يك داستان نويس اصیل و براي جايزه پروين 
هم ي��ك بانوي ادي��ب و كتاب ش��ناس بايد تعیین ش��ود. دبیر 
جايزه كتاب س��ال با مبارك  خواندن نامگذاري اين جايزه به نام 
جالل آل احمد افزود: برخي دِل خوش��ي از نامگذاري اين جايزه 
به نام جالل نداشتند. دكتر شريعتي مي گفت، جالل درست در 
مرحله اي كه همه او را شبیه خودشان مي خواستند، جور ديگري 
حركت كرد و اگر جالل همانند خواسته ديگران حركت مي كرد، 
تبديل به مظهر و بُت يك جريان فكري خاص مي شد ولي جالل 
راه ديگري را انتخاب كرد و ماندگار ش��د. محسن جوادي دبیر 
هیئت امناي يازدهمین جايزه ادبي جالل آل احمد و معاون وزير 
ارشاد نیز با تأكید بر اعتبار اين جايزه گفت: از شما مي خواهم بدون 
جانبداري از جريان و طیف هاي ادبي، روي انتخاب داوران متعهد 
و جامع الشرايط تمركز كنید تا اين دوره نیز مانند ادوار پیشین، به 
دور از حاشیه به منزل پاياني برسد. وي با قدرداني از بنیاد شعر و 
ادبیات داستاني براي برگزاري موفقیت آمیز جايزه ادبي جالل در 
دوره هاي قبلي، ضمن تأكید بر اهمیت و ارزش باالي جايزه جالل 
در میان نويسندگان، خواستار ش��نیدن نظرات موافق و مخالف 
براي اعتالي اين رويداد ادبي شد. محمدرضا بايرامي، دبیر علمي 
يازدهمین دوره جايزه ادبي جالل آل احمد نیز گفت: در دوران 
نوجواني بسیاري از كتاب هاي مرحوم جالل آل احمد را مطالعه 
مي كردم و با اينكه مفاهیم بعضي مطالب را متوجه نمي شدم، ولي 

حس بسیار خوبي به لحن و صداقت نوشته هاي او داشتم. 

بايرام��ي با تأكید ب��ر اينكه برگ��زاري جايزه ج��الل به دلیل 
حساس��یت هاي ذاتي خود در همه دوره ها با انتقاداتي همراه 
بوده اس��ت، افزود: اين جايزه از سويي به دلیل جايگاه خود در 
جامعه ادبي و از سوي ديگر به واسطه بخش مادي آن در معرض 
انتقاد است، حتي خود من هم در سال هاي اخیر انتقاداتي به آن 
داشته ام و درباره آن مصاحبه كرده ام. وي افزود: شاهد هستیم 
كه جشنواره هايي در كشور برگزار مي شود كه در جريان هاي 
محفلي، عده اي پشت درهاي بسته مي نشینند و داوري مي كنند 
و بدون شفافیت برندگاني هم معرفي مي كنند ولي به دلیل اينكه 

حساسیتي روي آنها نیست، كسي خرده نمي گیرد. 
برنده دوره دهم جايزه جالل در پايان با تأكید بر سالمتي اين 
جايزه گفت: در ادوار گذش��ته اين رويداد ادبي ش��اهد بوديم 
كه كیفیت انتخاب ه��ا در برخي موارد امتیاز پايیني داش��ته 
است، ولي اعتقاد دارم در هیچ دوره اي، انتخاب ها با اعمال نظر 

برگزاركنندگان يا به صورت سفارشي صورت نگرفته است. 
در ادامه اين نشس��ت، اعضاي هیئت علمي يازدهمین دوره 
جايزه ادبي جالل آل احمد به بی��ان نظرات خود در خصوص 
چگونگي برگزاري پربارتر اين جايزه پرداختند. در پايان نیز 
دبیران علمي، اجرايي و اعضاي هیئ��ت علمي احكام خود را 
كه پیش از اين به امضاي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي رسیده 
بود از دكتر محس��ن جوادي دريافت كردند. وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمي پیش از اين محمدرضا بايرامي را به عنوان دبیر 
علمي، مهدي قزلي را به عنوان دبیر اجرايي و ملوك السادات 
حسیني بهشتي، محمد حمزه زاده، ابوتراب خسروي، ابراهیم 
زاهدي مطلق، مرتضي سرهنگي، حمیدرضا شعیري، فريدون 
صديقي و مجی��د قیصري را به عن��وان اعضاي هیئت علمي 

يازدهمین جايزه ادبي جالل آل احمد منصوب كرد.

حكمت 73
كس�ی كه خود را رهبر مردم 
ق�رار داد، بايد پي�ش از آنكه 
به تعلي�م ديگران بپ�ردازد، 
خود را بس�ازد و پيش از آنكه 
به گفتار تربيت كند، با كردار 

تعليم دهد.

 مافيابازي مخملباف با همدستي خاتمي
براي فرستادن »گبه« به اسكار !

     علي موحد
موسم معرفي نماينده ايران به اسكار باعث شده كه برخي رسانه ها 
به بازخواني برخي اخبار مربوط به دوره هاي پیشین بپردازند كه 
يكي از آنها ماجراي مافیابازي مخملباف براي فرس��تادن فیلم 
خودش به اسكار به كمك محمد خاتمي بود. بهروز افخمي هفت 
سال پیش و در گفت وگويي مشروح با ماهنامه »نسیم بیداري« 
روايتي قابل تأمل درباره پشت پرده اين انتخاب عجیب ارائه كرد 
كه حاال و به بهانه انتش��ار گزارش رسمي بنیاد سینمايي فارابي 
بازخواني آن خالي از لطف نیست. افخمي در آن گفت وگو ضمن 
اشاره به واكنش به ش��دت منفي مخملباف به فیلم »عروس« به 
اين نكته مي پردازد كه »مخملباف اساساً در تمام سال هايي كه 
در سینماي ايران حضور داشت نسبت به همه فیلمسازان ديگر 
حسادت داش��ت و هر كار مي توانس��ت براي عقب نگه داشتن 

ديگران مي كرد. فرق هم نمي كرد من باشم يا مهرجويي.«
كارگردان فیلم سینمايي »عروس« س��پس به عنوان شاهد مثال 

و در پاسخ به اينكه »رفتارهاي مخملباف حسادت شخصي بود يا 
از منظر ايدئولوژيك چنین رفتاري داشت؟« گفت: »)مخملباف( 
آدم حس��ودي بود اما ش��كل ايدئولوژيك به كارهاي��ش مي داد. 
رفتارش در برابر فیلم »اجاره نشین ها« و تهديد به ترور مهرجويي 
را بسیاري شنیده اند اما احتماالً كمتر شنیده باشند كسي كه باعث 
شد »بچه هاي آسمان« مجیدي اس��كار را از دست بدهد محسن 
مخملباف بود.« افخم��ي در ادامه اينگونه ب��ه بازخواني آنچه در 
فرآيند معرفي فیلم »گبه« به آكادمي اسكار در سال 76 گذشت، 
پرداخت: »فیلم مجیدي يك سال پیش از آنكه به اسكار معرفي شود 
مي توانست نماينده ايران باشد و اتفاقاً هیچ رقیب قدري هم نداشت 
و اگر معرفي مي شد همه مي دانستند ش��انس بسیار بااليي براي 
كسب اسكار دارد. مخملباف اما با يك حركت كودتايي فرم هايي را 
كه مختص معرفي فیلم به آكادمي اسكار است از وزارت ارشاد خارج 
كرد و با س��یدمحمد خاتمي و چند نفر ديگر در رياست جمهوري 
جلسه فوري گذاشت و فیلم »گبه« را به آكادمي معرفي كرد و وقتي 
كه ارزيابان ارشاد متوجه اين اتفاق شدند ديگر كاري از دست شان 
برنمي آمد چراكه اگر مي گفتند اين فیلم نماينده ايران نیست تلقي 
آنجا اين خواهد بود كه دولت فیل��م »گبه« را ممنوع كرده و وضع 
براي »بچه هاي آسمان« خیلي بد مي ش��د. اين خرابكاري اتفاق 
افتاده بود. تنها كاري كه بهش��تي )معاون وقت امور س��ینمايي( 
توانست انجام دهد اين بود كه فیلم را اكران نكند تا بتواند سال آينده 
نماينده ايران باشد؛ سالي كه رقیبان قدري مثل روبرتو بنیني با آن 
فیلم پرخرج با موضوع هولوكاست به اسكار معرفي شده بود و شانس 

هر فیلم ديگري حتي »بچه هاي آسمان« به صفر رسیده بود.

 انتخاب نماينده ايران براي اسكار 
با رأي يك طراح صحنه و لباس! 

در س�اير كش�ورهاي جه�ان، كميت�ه اس�كار آن كش�ورها ك�ه ش�امل 
فيلمس�ازان زب�ده و صاح�ب س�بك مي ش�ود درب�اره انتخ�اب نماينده 
س�ينماي كشورش�ان در اس�كار رأي و نظر مي دهند و به نوع�ي آكادمي 
اس�كار هر كش�ور برآيند نمايندگان صنفي س�ينماي آن كش�ور اس�ت. 
ستاره سینما در اين باره نوشت: در ايران بنیاد سینمايي فارابي به عنوان بخش دولتي 
و زيرمجموعه سازمان سینمايي وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمي نماينده سینماي 
كشورمان جهت شركت در مراسم اسكار را انتخاب مي كند و اعضاي كمیته انتخاب 
اسكار آن نیز به جاي آنكه برآيند صنوف سینماي كشور و عصاره فضايل سینما باشند، 
بیشتر بر اساس زد و بندهاي رايج در سینماي كشور و نوع ارتباط با باند حاكم بر مافیاي 
خانه سینما انتخاب مي شوند. در تازه ترين مورد از اين دست، »آتوسا قلم فرسايي« از 
طراحان صحنه ولباس سینما به عنوان يكي از اعضاي كمیته انتخاب نماينده سینماي 

ايران جهت شركت در مراسم اسكار، در رابطه با فیلم ها رأي مي دهد!
حال وقتي سؤال پیش مي آيد كه »آتوسا قلم فرسايي« بر اساس كدام رزومه و شناخت 
سینمايي درباره اسكار سینماي ايران نظر مي دهد و در چرايي انتخاب او به عنوان عضو 
هیئت انتخاب اسكار سینماي ايران، به اين پاسخ مي رسیم كه خانم قلم فرسايي همسر 
مصطفي احمدي از بازرسان خانه سینماست كه اتفاقاً رابطه بسیار نزديكي با مديرعامل 
ابوالمش��اغل خانه س��ینما و همچنین رئیس هیئت مديرعامل خانه سینما دارد و در 
انتخاب نماينده سینماي ايران جهت شركت در اسكار نیز بار ديگر مانند ساير وجوه 

سینماي ايران، ردپاي باند خانه سینما ديده مي شود!
در موجه بودن انتخاب خانم قلم فرسايي به عنوان طراح صحنه و لباس در هیبت عضو 
هیئت انتخاب اسكار سینماي ايران، همین بس كه نامبرده با لباس هاي بي ربط از نظر 

رنگ بندي و البته چروك در جشن امسال خانه سینما حضور يافته بود!

»يادت باشد«؛ 10 هزار تايی شد
ش�هيد  زندگ�ي  باشد«،داس�تان  »ي�ادت  كت�اب 
مداف�ع  ش�هيد  اولي�ن  س�ياهكالي مرادي،  حمي�د 
ح�رم در كمت�ر از 10 روز ب�ه چ�اپ هجده�م رس�يد. 
به گزارش تس��نیم، كتاب »يادت باش��د« عاش��قانه ترين كتاب 
شهداي مدافع حرم براي شهید پايیزي دفاع از حريم عقیله عقال 
زينب كبري است كه در پايیز سال 89 به كربال رفت، در پايیز سال 
91 عقد كرد، در پايیز سال 92 ازدواج كرد و نهايتاً در پايیز سال 94 
به شهادت رسید! »يادت باشد« يك عاشقانه آرام در دل هیاهوهاي 
زندگي است كه با زباني س��اده و شیرين به قلم رسول مالحسني 
روايت شده و انتشارات شهید كاظمي در اسفند سال گذشته آن 
را روانه بازار كتاب كرده است. چاپ نخست كتاب در روز رونمايي 
آن به اتمام رسید و در طول يك هفته، كتاب به چاپ سوم رسید. 
اين اثر در حال حاضر به چاپ هجدهم رسیده است. رهبر معظم 
انقالب چندي پیش در ديدار خبرگان به اين كتاب اشاره كردند. 
كتاب يادت باشد توسط انتش��ارت شهید كاظمي چاپ و با مبلغ 

15هزار تومان در دسترس عالقه مندان قرار گرفته است. 
...........................................................................................................

آيين هاي نمايشي به متولي نياز دارد
آيين ه�اي  گف�ت:  تئات�ر  كارگ�ردان  و  م�درس 
نمايش�ي نيازمن�د متول�ي اس�ت ك�ه وظيف�ه حف�ظ 
و اش�اعه اي�ن هن�ر را ب�ر عه�ده داش�ته باش�د. 
داوود فتحعلي بیگي در گفت وگو با ايرنا با بیان اينكه پیشكسوتان 
نمايش هاي آيیني س��نتي همه تالش خود را براي روشن نگه 
داشتن چراغ اين هنر كرده اند، افزود: اين فعالیت ها الزم است اما 
كافي نیست. وي بر ضرورت تشكیل مركزي با عنوان نمايش هاي 
آيیني سنتي كه متولي پژوهش، آموزش و اجرا باشد، تأكید و 
عنوان كرد: با توجه به برگزاري آيین هاي نمايش��ي در سراسر 
ايران، مردم بیش از نهادهاي دولتي به اين آيین ها توجه دارند 
پس بیش از همه مي توانند به مان��دگاري آن كمك كنند. اين 
مدرس و كارگردان تئاتر ادامه داد: ايجاد نهادي براي اين بخش 
از هنر نمايش مي تواند با فعالیت بین المللي اجراي نمايش هاي 

آيیني كشورهاي ديگر را در ايران ممكن و تسهیل كند. 
...........................................................................................................
»مربع هاي قرمز«، خاطرات حسين يكتا 

به چاپ سوم رسيد
كتاب »مربع هاي قرمز« كه حاوي 
بازيگوش�ي هاي  از  روايت�ي 
كودكانه سربازان امام خميني تا 
روزهاي امدادگري و شناسايي و 
چشيدن طعم تلخ قطعنامه است 
به چ�اپ س�وم خ�ود رس�يد. 
به گزارش فارس، كتاب »مربع هاي 
قرمز« به چاپ س��وم خود رس��ید. 
چاپ اول در 2500 جلد و چاپ دوم 2500 جلد با قیمت 35 هزار 
تومان توزيع ش��ده بود. اين كتاب روايتي است از بازيگوشي هاي 
كودكانه سربازان امام خمیني تا روزهاي امدادگري و شناسايي و 
چشیدن طعم تلخ قطعنامه. »مربع هاي قرمز« پر است از خاطرات 
ترش و شیرين و گاهي تلخ نوجواناني كه در مكتب امام خمیني يك 
شبه مرد شدند و از آنها میان غرش تانك و صفیر گلوله قد كشیدند؛ 
آنها كه اين روزها ردپاي غبار میانسالي بر موهايشان نشسته و هنوز 

در گوشه اي و سنگري تمام قامت كنار انقالب ايستاده اند. 
...........................................................................................................
تهديد جوامع شيعي با افكار شيعه انگليسي
حجت االسالم والمس�لمين ثمري گفت: خطري كه جوامع 
شيعي را تهديد مي كند افكار جديد شيعه انگليسي است. 
حجت االس��الم و المس��لمین ثم��ري در گفت وگو با باش��گاه 
خبرنگاران جوان، درباره فلسفه محرم و با اش��اره به انحرافات 
و غفلت هايي كه در محرم و عاشورا مي ش��ود، بیان كرد: امروز 
دشمنان با تمام توان درصدد اين هس��تند كه مرام حسیني را 
در جامعه هاي اسالمي به ويژه جوامع شیعي كمرنگ كنند، بايد 
مراقب اين موضوع باشیم و از پیام هاي عاشورا صحیح استفاده 
كنیم تا اينكه بتوانیم نقشه هاي دشمن را نقش برآب كنیم. امروز 
خطري از ناحیه اسالم امريكايي نیست، زيرا دست آنها رو شده 
است، به تعبیر مقام معظم رهبري خطري كه جوامع شیعي را 
تهديد مي كند افكار جديد شیعه انگلیسي است كه بايد مراقبت 
كنیم، زيرا اينها يزيد زمان هستند و اگر تحاريفي از حلقوم هر 

طايفه شیعي، سني و غیرمسلمان باشد، آن آفت است.

    ديده بان فرزين ماندگار

فرقه رج��وي سال هاس��ت مانند 
روبات مسخ شده اند و مورد استفاده 
امريكايي ها ق��رار مي گيرند. ابتدا 
اينكه خودش��ان روبات وار فعاليت 
ضدايران��ي دارن��د دوم اينك��ه در 
فضاي توئيتر ايجاد روبات مي كنند


