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جشنواره فیلم فجر
 ویــترین سیــنمــای ایران

منتقد  یک  تیک:  گروه  سپهرغرب، 
برگزاری  دهه60  در  گفت:  سینما 
اداری  و  روتین  کار  یک  جشنواره ها 
را  نبود و همه مشتاق بودند فیلم ها 

در جشنواره و سیما تماشا کنند.
و  کارشــناس  اورنــگ،  رضــا  ســید 
منتقد سینما درباره برگزاری جشنواره 
فجرگفــت: جشــنواره فجــر و دیگــر جشــنواره ها بــه کار 
روتیــن اداری تبدیل شــده که باید انجام شــود. کمتر به 

کیفیت جشنواره اهمیت داده می شود.

 سینمای بدون مخاطب؛ مشکالت این  روزهای 
سینما

اورنــگ ادامــه داد: سال هاســت که ســینما مخاطب 
نــدارد. وقتــی فیلم خوب در ســینما نیســت و مخاطبی 
وجــود نــدارد، طبیعتــا جشــنواره را تحت الشــعاع قــرار 
می دهد. مثل ســابق نیست که مخاطبان این دیدگاه را 
داشــته باشــند که حتما در جشــنواره فیلم ها را ببینیم، 
چون ممکن اســت فیلم های جشــنواره اکران نشوند یا 

تغییر کنند.

 جشنواره فیلم فجر ویترین سینمای ایران بود
وی افــزود: جشــنواره فیلــم فجــر ویترین ســینمای 
ایــران بــود. به دهــه 60 نگاه کنیــد ببینید چــه عظمتی 
داشــت، چــه فیلم هــای داخلــی و خارجــی ای روی پرده 
ســینما می رفــت. مهمانان خــوب خارجی به ســینماها 
می آمدنــد . جلوی ســینماها صــف بود و همه مشــتاق 
بودنــد فیلم هــا را تماشــا کننــد. در آن موقع جشــنواره 
کار روتیــن اداری نبــود. یــک جشــنواره ای بــود که همه 
می خواســتند  بازیگــران  و  تهیه کننــدگان  کارگردانــان، 
فیلمشان دیده شــود و مخاطبان هم مشتاق تماشای 

آثار بودند.
ایــن منتقــد ســینما با بیــان اینکــه در ایــن دوران )از 
دهــه 60 به بعد( آدم هایی مســئولیت قبــول کردند که 
در حد دبیر جشــنواره، ســازمان ســینمایی و... نبودند، 
افــزود: اینکه شــما بخواهید به هر طریقی جشــنواره را 
برگــزار کنید و از افراد متخصص اســتفاده نکنید، روز به 

روز وضعیت جشنواره بدتر خواهد شد.

 سینمایی که تهیه کننده به معنای تام ندارد
این کارشــناس ســینما بــا اشــاره به حضــور کارهای 
کــرد:  بیــان  دولتــی  ارگان هــای  ســمت  از  مشــارکتی 
مدت هاست در سینما تهیه کننده به معنای تام نداریم. 
تهیه کننــده ای کــه از جیــب خــودش خــرج کنــد، وجود 
ندارد. وقتی از جیب خودشان برای فیلم خرج می کنند، 
فیلــم دغدغه شــان می شــود. یعنی جشــنواره، اکران و 

فروش دغدغه می شود.
اورنــگ با بیــان اینکه مدت هاســت ارگان های دولتی 
از بیــرون ســینما ســرمایه گذاری می کننــد، تصریح کرد: 
شــما وقتی فارابــی را دارید کــه مطابق اساســنامه اش 
عمــل نمی کنــد و در خیلــی از فیلم هــا ســرمایه گذاری 
می کنــد که در آن چارچــوب قرار نمی گیرد، اگر ســازمان 
اوج و ســازمان تبلیغــات اســامی چند درصــد قوی کار 

می کردند، بر سینما تاثیرگذار بودند.

جیب  از  چرا  می دهد،  بودجه  ارگان  فالن  وقتی 
خرج کنم؟

ایــن منتقــد ســینما بــا بیــان اینکــه ســرمایه گذاری 
ارگان هــای دولتی به بخش خصوصــی لطمه زد، افزود: 
مــن نمی گویم نهادها ســرمایه گذاری نکننــد، اما با این 
حــال یــک تهیه کننده کــه قبًال از ســرمایه خــودش روی 
ســرمایه گذاری  االن  می کــرد،  ســرمایه گذاری  فیلم هــا 
نمی کنــد. او پیش خــودش می گوید وقتــی فان ارگان 

به من بودجه می دهد، چرا از جیب خودم خرج کنم؟

 هنرمند با هنر خودش را نشان می دهد
اورنگ در پاسخ به تحریم غیر مستقیم جشنواره فجر 
از ســوی برخی ســینماگران تصریح کرد: همیشه از این 
صحبت ها هســت. معتقدم کسی که هنرمند است باید 
با هنر خودش را نشــان دهد. یعنی در بدترین وضعیت 
خودش را نشان دهد. به جهان نگاه کنید جنگ، انقاب 
و... بــوده، ولــی هنرمنــدان کارشــان را انجــام دادنــد. 
چــون اگــر کار نکننــد، از بیــن می رونــد و کســانی دیگــر 

جایگزینشان می شوند.

 هنر وابسته به هیچ حکومت و دولتی نیست
ایــن منتقد ســینما بــا بیان اینکه شــرکت نکــردن در 
عرصه هنر به هنر لطمه می زند، افزود: اینکه فکر کنم با 
شــرکت کردن به دولتی کمک کردم، اشتباه است. چون 

هنر وابسته به هیچ حکومت و دولتی نیست.

تحلیل

سلطنت طلبی

اورنگ

سه نقطهتئاتر

از »نون خ« چه خبر؟
سپهرغرب، گروه تیک:  سریال »نون خ« به کارگردانی سعید آقاخانی از مجموعه های طنز در سال های اخیر است که ساخت آن تا فصل چهارم ادامه پیدا کرده. ساخت این سریال این روزها در تهران ادامه دارد و بازیگرانی از جمله حسن معجونی، سعید آقاخانی و حمیدرضا آذرنگ در کنار 
بازیگران فواصل گذشته به ایفای نقش می پردازند. این مجموعه طنز یکی از گزینه های قطعی برای پخش در نوروز 1402 است و احتماال در 15 قسمت روی آنتن برود داستان سریال »نون خ« از فصل اول تا سوم درباره زندگی نورالدین خانزاده با بازی )سعید آقاخانی( است که در استان 

کرمانشاه زندگی می کند و اتفاقاتی که برای خانزاده و دخترهایش و همچنین اهالی روستا رخ می دهد، مسیر قصه را تعیین می کند.
در این سریال بازیگران دیگری همچون علی صادقی، هدیه بازوند، علی صالحی، میرطاهر مظلومی، کاظم نوربخش، نسرین مرادی، صهبا شرافتی، فریده سپاه منصور، حمیدرضا آذرنگ و... به ایفای نقش پرداخته اند و حسن معجونی جدیدترین بازیگری است که در فصل چهار به جمع 

بازیگران پیوسته است.فصل چهارم سریال »نون خ« آبان ماه در منطقه خجیر تهران وارد مرحله تصویربرداری شد.

تیک:  گروه  سپهرغرب، 
گفت  پهلوی  رضا  به  باید 
برای  پدربزرگ تان  و  پدر  آیا 
به  که  جنایاتی  و  خیانات 
داشتند  روا  ایران  مردم 
شما  حاال  که  گرفتند  وکالت 
مجامع  در  بودن  مهم  برای 

هستید؟ وکالت  دنبال  بین المللی 
از روزهایی که مرگ مهســا امینی تبدیل به 
اســم رمزی برای ایجاد آشوب و اغتشاش در 
گوشــه و کنار کشور شــد چهار ماه می گذرد؛ 
ماه هایی که منجر به از دست دادن تعدادی 
از مردم آگاه و ناآگاه کشــورمان شد. در این 
ماه ها هم مثل همیشه رسانه های سعودی 
و صهیونیســتی بی کار نبــوده و در تنور آتش 

می دمیدند.
امــا هرچــه بیشــتر گذشــت این رســانه ها، 
بــا گاف هــای گاه و بی گاه، دســت خــود را با 
از  کردنــد؛  رو  مختلــف  عناصــر  از  اســتفاده 
چهره هایــی کــه بــه فکر ماهــی گرفتــن از آب 
گل آلــود بودنــد و دنبال پاســپورت و اقامت 
در  کــه  دروغینــی  اســامی  و  کلیدواژه هــا  تــا 
میان کشــته ها جای می گرفتند همگی نشان 
شــبکه هایی  رســانه ای  خــوراک  کمبــود  از 
مانند من و تو، BBC و ایران اینترنشــنال و… 

داشت.
بــا گذشــت چهار مــاه و آرام شــدن اوضاع 
کشــور، همه می دانند اخبــار اعتصاب غذای 
افــرادی ماننــد حســین رونقی دروغــی بیش 
بــا  کــه  رســانه هایی  به هرحــال  امــا  نیســت. 
تغذیــه  ســعودی  و  صهیونیســتی  دالرهــای 
بودجــه  مقابــل  نمی تواننــد  می شــوند، 
غیــر  در  چــون  بنشــینند  بــی کار  دریافتــی 
این صــورت، اخراج شــده و مهره های دیگری 
جایگزین شــان می شــوند. و حاال ایــن بار در 
قالــب یــک کمپیــن خــوراک جدیــدی تــدارک 
وکالــت می دهــم«  دیده انــد؛ کمپیــن »مــن 
که توســط احســان کرمــی راه اندازی شــد تا 
ظاهــرًا مــردم ایــران به »شــاهزاده رضــا ربع 
پهلــوی« وکالــت دهند بــه نمایندگــی از آنان 
در مجامــع بین المللــی دنبــال احقاق حقوق 
ایرانیــان باشــد. امــا ظاهرًا کســی بــه پهلوی 
نگفته چه کســی شما را به عنوان یک شخص 
مهــم در ایــران قلمــداد می کنــد و با شــما بر 
سر مســائل ایران گفتگو می کند؟ یا به تعبیر 
خودمانــی چه کســی شــما را فــرد مهمی در 
کشــور ایران به حســاب مــی آورد که با شــما 
مذاکــره بین المللــی انجــام دهــد؟ البته مگر 
ســعودی نشــینان و رژیم غاصب اسرائیل که 

دارید. زیادی  برایشان منفعت 

  التماس ربع پهلوی برای مهم بودن
از یــک مصاحبــه تلویزیــون در  همــه چیــز 
شــبکه من و تــو آغاز شــد. رضا پهلــوی ملقب 
بــه ربــع پهلــوی در مصاحبــه ای با این شــبکه 
وابســته به دربار پهلــوی، دربــاره اینکه چرا در 
تمــام این چهــار مــاه اعتراضات ایرانیــان پا به 
میــدان نگذاشــتید، گفــت: مــن بــرای حضــور 
در مجامــع بین المللــی از طــرف ایرانیــان باید 
مشــروعیت داشته باشم. این صحبت امروز به 
بازی »وکالت می دهم« رسیده است. اما باید 
بــه آقــای پهلــوی گفت آیــا پــدر و پدربزرگ تان 
بــرای خیانــات و جنایاتــی کــه در حــق مــردم 
ایران روا داشــتند وکالت گرفتند که حاال شــما 
بــرای مهم بودن در مجامــع بین المللی دنبال 
وکالت هســتید؟ آن هم شــمایی کــه در تمام 

طول دوران اقامت خود در خارج 
از کشــور حتــی یــک شــغل مهــم 
نداشــتید و پــول توجیبــی خــود 
را از خزانــه و ثروت به تــاراج رفته 

ایران توسط مادرتان می گیرید.
درســت پــس از التمــاس ربــع 
پهلــوی بــرای دیده شــدن دوباره 
بود کــه احســان کرمی ســلبریتی 
فــراری از ایــران، کمپینــی بــه راه 
انداخت تا مخاطبان در قالب یک 
وکالــت نمادیــن به نــوه رضاخان 
پهلــوی بــرای حضــور در مجامــع 
بین المللــی اذن دهنــد. غافــل از 
اینکــه پس از شــروع مضحک این 
کمپیــن، حتــی بین عناصــر تجزیه 
طلــب هــم اختــاف افتــاد؛ طوری 
کارشــناس  دو  گفتگــوی  در  کــه 
بــر ســر مشــروعیت   BBC شــبکه 
پهلــوی و مجاهدیــن خلــق بــرای 
بین المللــی  مجامــع  در  حضــور 
گرفــت.  در  جنجــال  و  بحــث 
از  نمونــه ای  جــدل  و  این بحــث 
خرواری اســت که در آن، بســیاری 
را  از عناصــر تجزیه طلــب، پهلــوی 
نمی شناســند.  مشــروعیت  بــه 
بــرای مثــال در یکــی از تجمعــات 
فرانســه  در  گذشــته  روزهــای 
عنــوان  بــا  پاکاردهایــی  افــراد 
»نه ســلطنت، نــه پهلــوی، آزادی 
و  برابــری« در دســت داشــتند  و 
جالــب اینجاســت کــه بســیاری از 
ایــن افــراد اذعــان می کننــد ربــع 

پهلوی تنها گزینه موجود اســت. به بیان دیگر 
چاره ای جز انتخابش نیست!

دیگــر  کریمــی  علــی  همین راســتا  در 
سلبریتِی به خدمت غرب درآمده هم اعام 

کــرد اگر کســی گزینه دیگــری دارد بگوید تا 
به او وکالت بدهیم!

پــس از این اختاف نظرات بود که احســان 
بــا  و  کــرد  منتشــر  خــود  از  ویدئویــی  کرمــی 

خنده های مشــمئزکننده گفت: »ما 
آمدیــم و  اینجــا  بــه  بــرای کاری 

اجازه دهید که این کمپین راه 
خودش را برود«

تاراج  برای  وکالتی   
دوباره ایران

تمامــی  میــان  در 
سواالت؛ خبرنگار من و تو 

چندســوال مهــم را از آقــای پهلــوی نپرســید؛ 
این که آیا پدر و پدربزرگ شــما برای حضور 60 
هزار مستشــار نظامی و اداری آمریکا در ایران 
بــا هزینه ایران؛ اعطای حــق مصونیت قضائی 
آمریکایــی؛  مستشــاران  بــه  )کاپیتوالســیون( 
اعطای جزیره بحرین و جزایر زیبای اطراف آن 
به انگلیســی و عرب هــای وهابی؛ غــرق بودن 
بقیــه  و  فــرح  همســرش  خواهرانــش،  شــاه، 
فســادهای  انــواع  در  اش  خانــواده  اعضــای 
هفتــاد  از  بیــش  مطلــق  بیســوادی  اخاقــی؛ 
درصــد جمعیت کشــور در ســال 57؛ عضویت 
درصــد   24 فراماســون،  در  وزرا  درصــد   38
عضویــت  در  درصــد   21 و  ســیا  عضویــت  در 
کال هــای  بــازار  بــه  ایــران  تبدیــل  ســاواک؛ 
بنجــل وارداتــی غــرب و فقــدان کارخانه هــا و 
زیرســاخت های اقتصادی از خودکفایی؛ تورم 
 50 تــا   40 ســاالنه  نــرخ  بــا  شــدید 
درصــد بــه همراه فســاد و دزدی 
بلندپایــگان و نابرابــری در توزیع 
درآمدهــا؛ وجــود ترســناک ترین 
ســازمان  خطرناک تریــن  و 
جاسوســی دنیا موسوم به 
ســاواک با کشــتار هــزاران 
از  بیــش  حضــور  بیگنــاه؛ 
200 بهایــی در بین مقامات 
ارشد کشور؛ تبدیل 800 
ایــران  کشــاورز  هــزار 
مالــکان  خــرده  بــه 
و  زمیــن  بــی 
کننــدگان  وارد 
غربــی  کاالهــای 
به ایــران با اصاحات ارضی؛ 
حلبــی  اولیــن  گیــری  شــکل 
نشــین های ایران در شــهرهای 
تهــران؛  خصــوص  بــه  بــزرگ 
فاحشــه خانه  هــزار  ســه  ایجــاد 
و کابــاره در ایــران؛ کشــتار ده هــا 
هزار شــهید مظلوم از مردم بیگناه 
ایــران در جریــان انقــاب؛ حمایت بی 
و چــون و چــرا از رژیــم غاصب اســرائیل؛ 
ورود پزشــکان هنــدی و بنگادشــی بــه 
دلیــل عقــب ماندگــی ایــران در علم 
و هــزاران هزار مــورد دیگر 

گرفته اند؟ وکالت 

یک تذکر کوچک رسانه ای؛

وکالتی برای تاراج دوباره ایران؟
التماس ربع پهلوی برای مهم بودن

نذرعباس؛ روایت زندگی خالفکاری که مدافع حرم شد
عباس  نام  به  خالفکاری  جوان  زندگی  روایت  عباس  نذر  نمایش  تیک:  گروه  سپهرغرب، 

برای دیدن حاج قاسم مسیر زندگی اش تغییر می کند و مدافع حرم می شود. است که 
تئاتــر »نــذر عبــاس« بــه نویســندگی و کارگردانــی محمد یــزدی از هفتم تــا 16 دی ماه روی 
صحنــه تاالر ســایه در مجموعه تئاتر شــهر رفت و اکنون این اثر یکــی از تئاترهای برگزیده چهل 

و یکمین جشــنواره بین المللی تئاتر فجر اســت.
بــر اســاس جدول اجرایــی تئاتر صحنــه ای چهــل و یکمین جشــنواره تئاتر فجــر، نمایش نذر 
عبــاس قــرار اســت روز سه شــنبه، چهــارم بهمــن ماه ســاعت 17 در تاالر ســایه تئاتر شــهر روی 

برود. اجرا  صحنه 
محمــد یزدی نویســنده و کارگردان تئاتــر صحنه ای »نذر عباس« در خصوص ایــن نمایش گفت: نذر عباس 
در جشــنواره های ملــی یــزد، ســردار دل ها حضور داشــت و در چهــل و یکمین جشــنواره تئاتر فجــر هم حضور 

دارد.
یــزدی دربــاره میــزان اســتقبال و حضــور عاقه منــدان تئاتــر گفت: در زمــان اجرا اســتقبال بد نبــود و کمی 
راضی کننده به حســاب می آمد. برای مثال در یک ســالن 70 نفره حدود نصف و کمی بیشــتر ســالن پر می شــد. 
درحال حاضر کمی وضعیت تئاتر خوب نیســت و تماشــاچی ها از کارهای مناســب کمتر اســتقبال می کنند ولی 

ســالن های ما در زمان اجرا پر بود و از گنجایش و حضور تماشــاچی در ســالن ها راضی بودیم.
ایــن کارگــردان در خصــوص نمایــش نذرعباس گفت: ایــن کار بــا حمایت انجمــن هنرهای نمایشــی و حوزه 
هنری روی صحنه رفته اســت و در جشــنواره تئاتر اســتان دو بازیگر و کارگردانی و نویســندگی و طراحی صحنه 

این تئاتــر جایزه گرفته اند.
وی در خصوص داســتان این اثر گفت؛ داســتان نذر عباس، مســتندی از جوان خافکاری به نام عباس اســت 
که روی بدنش جای بخیه و چاقو و از این دست موارد دارد؛ وی سر قضایایی متحول می شود و در مسیری قدم  
می گذارد که می داند بازگشتی در کار نیست. این آدم یک ساعت قبل از دیدن حاج قاسم شهید می شود و کلیت 
داســتان ما از زمان مرگ او به بعد است 
کــه چــه چیزی باعث شــد تــا این انســان 

خافکار متحول و مدافع حرم شود.
ایــن نویســنده می گوید: نــذر عباس 
داســتان مدافــع حرمــی به نــام عباس 
در  را  اســم  ایــن  اگــر  و  اســت  بربــری 
و  او  متوجــه  کنیــد  جســتجو  اینترنــت 

می شوید. زندگی اش  داستان 
یــزدی در خصوص بازیگران و عوامل 
ایــن نمایــش گفــت؛ اجــرا چهــار بازیگــر 
عبــاس  نقــش  بازیگــر  خــودم  کــه  دارد 
هســتم، امیــر قربانــی، هومن حســینی، 
ابوالفضل شــیری و دســتیار کارگردان و 
طــراح صحنــه و نور نرگس ایزدی اســت 

که با همیــن تعداد کار را پیش بردیم.
اجــرا  و  کار  تمریــن  وی در خصــوص 
بــر روی صحنه گفت: زمانــی که من این 
متــن را نوشــتم نزدیــک بــه دو الی ســه 
ماه طول کشــید تا بــرای اجرای کار روی 

صحنه برویم و آماده اجرا شــویم.

Z نگاه طنزآمیز به نــســل
 1995 متولد  نسل  است؛  زد«  »نسل  شناخت  از  بحث  جاها  خیلی  روزها  این  تیک:  گروه  سپهرغرب، 
است  قرار  اکنون  و  شدند  بزرگ  اینترنت  و  پیشرفته  الکترونیکی  وسایل  بستر  در  که  میالدی   2010 تا 
فارسی  ]+جد[  طنز  »مکتوب  حاال  کنند.  ایفا  متفاوتی  نقش  هم  جهان  سیاسی  و  اجتماعی  تحوالت  در 

است. پرداخته  نسل  این  به  طنز  نگاه  به  سه نقطه« 
 ایــن شــماره از فصلنامــه »ســه نقطه« با یادداشــت امید مهدی نــژاد، مدیر مســؤول آن، بــا تیتر »نوبه 
نســل نــو« آغــاز می شــود و در ادامه یادداشــتی از علــی آینه ور با عنــوان »عصــر بی قهرمانی و بعــد ازظهر 
معناباختگــی« در بخــش افضــات و مکافات آمده اســت 
بــرای قهرمــان  کــه  اســت  توخالــی  آدم هــای  دربــاره  کــه 
شــدن هیــچ شــاخصه ای ندارند اما به واســطه شــهرت و 

محبوبیت به قهرمان نســل جدید بدل شــده اند.
این شــماره از »سه نقطه« که به »نسل زد« اختصاص 
ایــن  بــا  ویــژه  بخــش  در  یافتــه، 
مطالــب همــراه اســت: »از نســل 
وای بــه نســل زد« نوشــته مریــم 
نوشــته   »z،وای  ،x« حســن نژاد، 
ســید محســن امامیان، »کز کرده 
آخــر، همچــون ضــاد«  در گوشــه 
نوشــته ســیداکبر موســوی، »نــه 
بــه خوش رقصــی و روبــاه منشــی 
بولــدوزر«  بــا  داســتان  و  تیاتــر  و 
خســروانی،  فاطمــه  نوشــته 
و  دراز  دســِت  کوتــاه،  »آســتیِن 
دیــدن جهــان بــه چشــم جوانی« 
میرشــکاک،  یوســفعلی  نوشــته 
دوست داشــتنی«  »خفاش هــای 
کاظمــی،  محمدکاظــم  نوشــته 
نظریه پــردازان  و  »زد«  »نســل 
اســماعیل  نوشــته  دورهمــی»« 
امینــی، »مشــکل مکان« نوشــته 
درکــش  »پیالــه  شــریفی،  مهــدی 
و بگــذر که عالــم را باقی نیســت« 
از ســیدعبدالجواد موســوی و »اردک ها لی لــی می کنند، 

کرگدن ها ماغ می کشــند و من الف در غربت می زنم« نوشــته ابراهیم افشــار.
در بخش »نیمخط« هم نفیســه رحمانی مطالبی با عنوان های »نســل انگشــت به دهان ها و انگشــت به دهان آفرین« 
و »نســل زد هــم نســل زدهای قدیم« نوشــته اســت. در بخــش میز بیضــی نیز حرف هــای دورهمی اندیشــی زدی ها درباره 

نسل زد آمده است.
»اولیــن]و دومیــن[ زنــدان من« نوشــته عبــداهلل شــهبازی، »دولت  جــوی خوابالــو و کابینه جــوان آمریکایی« نوشــته 
رضــا دباغــی و »ســیگار، چــرا، چقدر و چطور« نوشــته ســیداکبر میرجعفــری مطالب بخــش »خط ویژه« و »این ســه نقطه 
پاره کننــده و هل دهنــده« نوشــته فاطمــه خســروانی و »قایق رانی در کویر لــوت و آن دو نفر« مطالب بخــش »دو نقطه« 

مجله »ســه نقطه« هستند.
شــماره جدید این نشــریه در 190 صفحه و با قیمت 75 هزار تومان منتشــر شده است.

با گذشت چهار ماه و 
آرام شدن اوضاع کشور، همه 
می دانند اخبار اعتصاب 
غذای افرادی مانند حسین 
وغی بیش نیست.  ونقی در ر
اما به هرحال رسانه هایی 
که با دالرهای صهیونیستی 
و سعودی تغذیه می شوند، 
نمی توانند مقابل بودجه 
دریافتی بی کار بنشینند 
چون در غیر این صورت، 
اخراج شده و مهره های 
دیگری جایگزین شان 
می شوند. و حاال این بار 
در قالب یک کمپین خوراک 
جدیدی تدارک دیده اند؛ 
کمپین »من وکالت می دهم« 
که توسط احسان کرمی 
راه اندازی شد تا ظاهرًا مردم 
ایران به »شاهزاده رضا ربع 
پهلوی« وکالت دهند به 
نمایندگی از آنان در مجامع 
بین المللی دنبال احقاق 
حقوق ایرانیان باشد.

»اولین]و دومین[ زندان 
من« نوشته عبداهلل 

شهبازی، »دولت  جوی 
خوابالو و کابینه جوان 
آمریکایی« نوشته رضا 
دباغی و »سیگار، چرا، 

چقدر و چطور« نوشته 
سیداکبر میرجعفری 

مطالب بخش »خط 
ویژه« و »این سه نقطه 
پاره کننده و هل دهنده« 

نوشته فاطمه 
وانی... خسر
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غریب

تــیــک

مهدی رضا

تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره فیلم اشراق
سپهرغرب، گروه تیک:   مسئول دبیرخانه چهارمین جشنواره فیلم حوزه )اشراق( از تمدید مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره فیلم اشراق خبر داد.

بر اساس این خبر، حنظله تاج الدینی مسئول دبیرخانه جشنواره تمدید مهلت ارسال آثار را تا 10 بهمن ماه 1401 اعام کرد.
عاقه مندان می توانند جهت مشاهده فراخوان و ثبت نام به سایت جشنواره فیلم اشراق به آدرس film.eshragh.ir مراجعه کنند.

جشنواره فیلم اشراق در چهار قالب سینمای داستانی، فیلم مستند، فیلمنامه و نقد فیلم برگزار می شود و عموم هنرمندان و طاب سراسر کشور می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

تیک:  گروه  سپهرغرب، 
همرزمان  از  امینی  محمودرضا 
جبهه  در  بروجردی  شهید 
کردستان درباره فیلم »غریب« که 
مروری بر زندگی محمد بروجردی 

است صحبت کرد.
شــهید محمد بروجــردی، جزو 
فرماندهانی است که همرزمانش او را به مهربانی 
و در عین حال قاطعیت در تصمیم گیری به همراه 
اســتدالل های منطقــی و محکم می شناســند؛ به 
طوری که از او به عنوان یک استراتژیست شاخص 
یاد می شــود. به مناسبت ســاخت فیلم »غریب« 
کــه برشــی از زندگــی شــهید بروجــردی اســت، بــا 
محمــود رضا امینــی از همرزمان ایشــان در جبهه 
کردســتان گفتگــو کرده ایــم. او عقیــده دارد نباید 
از فیلــم »غریب« انتظار یک مســتند پرتره داشــت 
بلکه همــان طور که ســازندگان عنــوان کرده اند، 
این فیلم باید بیانگر منش شهید بروجردی باشد. 
ایــن فیلــم بــه کارگردانــی محمد حســین لطیفی، 
محصــول ســازمان اوج اســت کــه در جشــنواره 

امسال از آن رونمایی خواهد شد.

 آقای امینی شما با شهید محمد بروجردی 
از چه زمانی آشنا شدید؟

ســال 1358، همان دورانی که کردستان دچار 
اغتشــاش و ناآرامــی شــده بــود، مــن از اصفهان 
بــه همــراه شــهید علــی صیــاد شــیرازی و علیرضا 
شــیخ عطار عازم کردســتان شــدیم. شــهید صیاد 
شــیرازی با گروه هــای نظامی بود و علیرضا شــیخ 
عطــار فرآیند سیاســی کردســتان را مورد بررســی 
قــرار می داد و ســردار رحیــم صفوی نیــز آن زمان 
مدیریــت  خــود  فرماندهــی  تحــت  را  نیرو هایــی 
می کــرد. من نیــز بین نیرو های مســلح رفت و آمد 
می کــردم و مســئولیت هماهنگ کننــده نیرو های 
مســلح کردســتان را از شــورای عالــی امنیت ملی 
بــر عهده گرفته بودم. با شــهید محمــد بروجردی 
هــم در همــان دوران کــه او منطقــه غــرب را در 
اختیار داشــت، آشــنا شــدم. البته قبــل از دیدار و 
همکاری با شــهید بروجردی ن ایشــان را دورا دور 
می شــناختم. چــون در آن زمان بچه هــای رزمنده 
وارد هــر محیطی که می شــدند اطاعاتی را درباره 
خــود و دیگــران منتقــل می کردنــد. یعنــی درباره 
گذشــته افراد، ســوابق آن ها و اثرگذاری های شان 
اطاعاتــی تبادل می شــد. به طوری کــه بچه های 
مبــارز همدیگر را رصــد می کردند و می شــناختند. 
مــن هــم بــا توجه بــه همیــن موضــوع، آشــنایی 

ضمنی با شهید بروجردی داشتم.

داشتید  بروجردی  شهید  از  که  شناختی   
آن زمان بین  تا چه میزان بود و چه اطالعاتی در 
شده  بدل  و  رد  ایشان  درباره  رزمنده  بچه های 

بود؟
آن زمان کردســتان شــرایط مناسبی نداشت و 
بایــد چه در قبال دشــمنان خارجی و چه در قبال 
مسائل داخلی به ســاماندهی درستی می رسید. 
افــراد زیادی بــرای بهبود اوضاع کردســتان مانور 
می دادنــد؛ امــا یک نفــر بود که نســبت بــه همه 
متمایزتــر بــود. چه از نظــر ظاهر کــه دارای مو ها 
و ریــش حنایــی بــا عینکــی درشــت بــود و چــه از 
نظــر رفتــاری که باعث می شــد بســیاری را با خود 
همــراه و همســاز کنــد. وقتــی برای نخســتین بار 
محمــد بروجــردی را از نزدیــک دیدم کنــار یکی از 
خیابان های کرمانشاه داشت با رزمنده ها صحبت 
می کــرد و وقتــی خــودم را معرفــی کــردم خیلــی 
عــادی برخورد کرد و بــاز به ادامــه صحبت اش با 
رزمنده هــا پرداخــت و گفــت بعــدا با هــم صحبت 
می کنیــم. همــان موقع مــن به این باور رســیدم 

آنچه درباره اش شنیده بودم درست بوده.

شهید  با  که  بیشتری  مراودات  از  بعد 
بنظر  او  ویژگی های  کدام  داشتید،  بروجردی 

شما خاص تر آمد؟
بسیار مهربان بود. اگر بگویم شهید بروجردی 
یــک پارچــه مهــر و محبت بــود اغــراق نکــرده ام. 
مهربانــی خود را به همــه ارزانی می کــرد. برای او 
فرقــی نداشــت آن فرد منافق اســت یــا کومله و 
یا دموکرات. وقتی این افراد دســتگیر می شــدند 
شــب تا صبــح به زنــدان می رفت و بــا آن ها حرف 
مــی زد. تمــام تــاش اش بر این بــود تا بــا کام و 
محبــت ذهن آن هــا را آماده کند. بــه یاد دارم دو 
شــب، تا صبح بــرای صحبت و مباحثــه با کومله و 
دموکــرات همراهش بودم و ســعی می کردیم با 
آن هــا حرف بزنیم. اســتدالل های محکــم در ارائه 
نظر و گیر انداختن هــای تکنیکی ماهرانه اش من 
را به حیرت وا می داشــت. اســتدالل هایش عمق 
بســیاری داشــت. مباحثات او از یک سو از انقاب 
اســامی را تا واقعه ظهور ترسیم می کرد و سوی 
دیگر آن تا وجود مقدس نبی اکرم )ص( و کربا را 
به تصویر می کشید. در ذهن خود استدالل هایی 
به این وســعت داشــت و می توانســت آن ها را در 
جــای درســت بــه کار گیــرد. ایــن نکته هــم جالب 
اســت بگویــم کــه آن زمــان رقابتــی بیــن ارتش و 

ســپاه بــود و افــرادی شــاید به انــدازه انگشــتان 
دســت بودنــد همچــون شــهید صیــاد شــیرازی 
کــه تــاش می کردند تا ایــن دو را بهم گــره بزنند. 
شــهید بروجــرودی نیــز جــزو کســانی بــود کــه با 
رفتــارش آن کــش و قوس های اختــاف نظر ها را 
مدیریــت می کــرد و ایــن کار او در آن زمان بســیار 

کمک کننده بود.

شوخ  محبت،  ابراز  الزمه های  از  یکی   
این  از  حد  چه  تا  بروجردی  شهید  است.  طبعی 

ویژگی برخودار بود؟
بســیار. در کنار محبت بی دریغ، بار ها از نزدیک 
شــاهد شــوخ طبعی هــای او بودم. حتــی بعضی 
وقت هــا او با شــوخی به تقلید صدای مســئوالن 
شــوخ  مــدل  ایــن  کنــار  در  می پرداخــت.  وقــت 
طبعی هــا، سرخوشــی های جالبــی هــم داشــت. 
یــک بار مــا با هــم از تهران بــه طرف کرمانشــاه و 
کردســتان می رفتیــم، چــون کمــی چشــم هایش 
هــم ضعیــف بــود در رانندگــی بعضــی وقت هــا 
بــه مشــکل می خــورد و خــودش هــم خیلــی بــا 
دقــت رانندگی نمی کــرد. آن روز وقتــی به میدان 
احمدخان رســیدیم از وســط میدان رد شد! من 
واقعا ترسیده بودم گفتم برادر چه کار می کنی؟! 
او بلنــد بلند می خندیــد و باز هم به راهش ادامه 

می داد.
بروجــردی  شــهید  همراهــان  و  دوســتان 
تعریــف می کننــد کــه در کنــار محبــت، مهربانی و 
شــوخ طبعــی، مقتــدر بــود و همیــن اقتــدار در 
تصمیم گیــری و توانایــی در ســازماندهی نیرو هــا 

باعث شــد موفقیت های بسیاری به دست آورد.
دقیقا همینطور است. شهید محمد بروجردی 
ســواد کاســیک نداشــت؛ امــا بــه صــورت ذاتــی 
استراتژیســت بود. به قرآن اشراف کامل داشت و 
هر وقت می خواســت صحبت کند از منابع قرآنی 
اســتفاده می کرد و کام خــود را با قاطعیت تمام 
به زبان می آورد. نقشه ها و طراحی هایی که ارائه 
می داد بســیار عالمانه و دقیــق بود. این را من با 
قاطعیــت می گویم عالمانــه و دقیق بود، چون با 
برادران ارتشــی نیز نشســت و برخاست داشتم و 
می دیــدم چطور با نظم و انضباط طرح های خود 
را پیــش می برنــد و شــهید بروجردی بــدون آنکه 
تجربه کاسیک این برادران ارتشی را دشته باشد 
با آن ها هماوردی می کرد و این جز یک اســتعداد 
و خــدادادی چــه چیــز دیگــری می توانــد  ذاتــی 
باشــد؟ حتــی با شــهید صیاد شــیرازی نیــز درباره 
ایــن ویژگی شــهید بروجــردی صحبــت می کردیم 

و بــه این نتیجه می رســیدیم که دارای اســتعداد 
خدادادی اســت. حاال چطور کســی که اینطور 

بســیار قاطــع و ســخت بــود در درون خــود 
آن همــه مهربانی را هم داشــت؟ این یک 

ویژگــی منحصــر به فــرد بود کــه محمد 
ایــن نعمــت را در خــود داشــت و بــه 

بــود.  داده  پــرورش  را  آن  درســتی 
مدیریــت  نظــر  از  بروجــردی  شــهید 
جنگــی و نیرو ها نیز بســیار توانمند 
متفکرانــه  و  فکــر  بــا  بســیار  بــود. 
روی مســائل اشــراف داشت. همه 
اینطور نبودند. خودم را بگویم که 
شاید ادعا داشــتم و نقشه خوانی 
و تعییــن وضعیــت بلــد بــودم هــم 

چیز هایــی از ایشــان یــاد می گرفتم. 
بســیار  اش،  فرمانــده ای  دوران  در 

موثــر بــود و هر کس کــه با ایشــان به 
عنوان نیــرو و حتی فرمانــده کار می کرد 

نمی توانســت توانایی اش در این زمینه ها 
را انــکار کند. یادم هســت یک بار در شــورای 

عالــی دفــاع بحثــی دربــاره چگونگی دفــاع بود 
و همــه یــک طرف شــدند و شــهید بروجــردی در 
طــرف دیگر. به قدری قاطعانه اســتدالل می آورد 
کــه وقتی رو به من شــد تا نظرم را بپرســند گفتم 
همــان کــه محمــد می گویــد و من حــرف تازه ای 
نــدارم. بزرگان بســیاری داریم که ایثار و شــهادت 
از آن ها سرچشــمه می گیرد و آســمان پر نوری را 
به وجود آورند؛ اما شــهید محمد بروجردی از آن 
دسته ستارگانی است که به صورت ویژه و خاص 
دیده می شــود و در میان دیگر ستاره ها چشمک 
می زند و می درخشــد. باورم این است اگر محمد 
عمرش بیشــتر بود در بخش تربیــت فرماندهان 
می توانســت نقشــی بســیار اثرگذارتــری داشــته 
باشــد. کمااینکه تــا زمان عمر کوتاهــش نیز این 

موضوع را به اثبات رساند.

درباره  فیلمی  بود  قرار  پیش  سال ها  از   
این  باالخره  که  شود  ساخته  بروجردی  شهید 
چیست؟  شما  نظر  داد.  رخ  »غریب«  با  اتفاق 

پیشنهادی در این باره به سازندگان دارید؟
یــک زمانی می خواهید فردی شــناخته شــود؛ 
بایــد مستندســازی صــورت گیــرد و اطاعــات به 
درســتی جمع آوری شود و نیاز به پژوهش دقیق 
دارد. یک زمان می خواهید الگوسازی کنید و باید 
ایــن کار به درســتی صــورت گیرد و در این مســیر 
بــه بیراهــه نرفت. مــا از قهرمانان مان تنهــا نباید 

مســتند 
بایــد  بســازیم. 

شــیرینی ها، تلخی هــا، حوادث 
پیــچ و خم هایــی کــه پیــش روی قهرمانــان قــرار 
می گیرد را به درســتی و براساس واقعیات نشان 
دهیم تا آن قهرمان به عنوان الگو درست معرفی 
شود. باید در فیلم »غریب« زندگی جریان داشته 
باشــد و منش شــهید بروجردی به طــور باورپذیر 
دیده شــود. اینجاســت کــه باید زبــان نمایش به 
کار بیافتد. به عبارتی داســتان ســرایی با چاشنی 
فیلــم  از  نبایــد  گیــرد.  صــورت  بایــد  مســتندات 
»غریب« انتظار مستندســازی داشــت. باید ابهت 
تاریــخ انقــاب را با ایــن افراد به مخاطــب انتقال 
داد. اینجــا زیباســازی های نمایشــی مهم اســت. 
بایــد ســکانس هایی ســاخته شــود کــه فراخــور 
فرهنــگ، زمــان، کارکتــر و انقــاب باشــد. یک گام 
درســت در این زمینه توجه درســت به موســیقی 
فیلــم اســت. موســیقی باید به صورتی باشــد که 
ذهــن مخاطب را با خود درگیر ســازد. موســیقی 
بعضی فیلم های از خود فیلم جلوتر است و بسیار 
اتفاق خوبی اســت. فیلم نباید حالت مستند پیدا 
کند. منظورم دروغ پردازی یا غلو پردازی نیســت؛ 

بلکــه 
 ، ی ز ا د پــر یبا ز
نمایشی و داستان 
پــردازی اســت. شــما بــه 
فیلم هــای کره ای نــگاه کنید. کره 
تاریخ خاصی ندارد. ولی همین حاال چوســان 
و گوگوریــه را همــه می شناســند! خودشــان هم 
ایــن باور رســیدند کــه یــک امپراطــوری گوگوریو 

داشته اند.

 ظرفیت کشور ما در این زمینه قابل توجه 
و خاص است؟

بلــه؛ مــا تاریخ داریــم، اما چه ســند نمایشــی 
در قالــب فیلــم و ســریال بــرای آن داریــم؟ چــرا 
نتوانســتیم کاری کــه کره کــرده را انجــام دهیم؟ 
باید از پتانســیل فیلم ســازی اســتفاده شود. آثار 
فاخــر در عالــم فرهنــگ و هنــر بســیار کم اســت. 
تمدن ها با فرهنگ های شــان ســاخته می شوند. 
تمــدن انقاب باید ســاخته شــود. ایــن حکومت 
شــیعی کــه در تاریخ با قیام امــام خمینی )ره( به 
همــراه مردم شــکل گرفته تمدن اســام شــیعی 
اســت. یک قطعه ای از این تمدن، شــهید محمد 
بروجردی اســت؛ لــذا اصــرار دارم فیلــم »غریب« 
به بهترین شــکل ســاخته شــود تا اثری که به جا 

می ماند برای ســال های سال ماندگار باشد.

سپهرغرب، گروه تیک: توسعه 
دیپلماسی  مدیریت  و  فرهنگ 
فعالیت های  مدار  بر  فرهنگی 
دیپلماسی  حوزه  در  دانش بنیان 
ناپذیر  اجتناب  ضرورتی  فرهنگی 
رویکردهای  به  توجه  است 
فرهنگی  تولیدات  و  دانش بنیان 
در  عظیم  تحول  یک  ایجاد  اسباب  دست  این  از 
را  فرهنگ ها  دیگر  با  کشورمان  فرهنگی  روابط 
ارمغان  به  فرهنگی  دیپلماسی  دستگاه  برای 

خواهد آورد.
خــاق  صنایــع  توســعه  و  نــرم  فناوری هــای 
فرهنگــی و بهره گیری از این تولیدات در دســتگاه 
در  پررنــگ  نقشــی  نیــز  فرهنگــی  دیپلماســی 
مناســبات فرهنگی کشــور با ســایر کشــورها ایفا 

می کند.
در دهه هــای اخیــر، عرصــه روابــط بین الملل، 
به شــدت، تحــت تأثیر عوامــل فرهنگــی ، هویتی 
و رســانه ای قــرار دارد. از ایــن رو، کســب وجهــه 
و  ملت هــا  و  اقــوام  ســایر  میــان  در  بین المللــی 
اثرگــذری بــر رفتار آن هــا؛ ایجاد نهادهــای علمی، 
فرهنگــی جدیــد به منظور برقــراری روابــط پایدار 

و صمیمیت بیشــتر میان جوامع مختلف؛ 
فهــم دقیق اصــول موجــود در فرهنگ 
ســایر ملت هــا و کنکاش در ریشــه های 
فرهنگــی و اجتماعــی دیگــر جوامــع با 
هدف ارتقای درک متقابل میان ملت ها 

و به عبارتی، دسترســی بــه قدرت نرم، از 
جمله اهداف مهم و در 

عین حــال، تصریح 
دیپلماســی  شــده 

کشــورها در حوزه سیاســت بین الملل اســت. در 
دیپلماســی فرهنگــی فرصــت بهتــری بــرای حضور 
جدی تر و مجال بیشــتری برای ایفای نقش موثرتر 
توســط بازیگــران غیررســمی، نهادهــای مدنــی و 
اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مهیا است.

با شــروع بــه کار دولت ســیزدهم و تاکید توجه 
ویژه به راهکارهــای بهره گیری از تولیدات فرهنگی 
دانش بنیــان و همکاری های راهبــردی همه جانبه 
سیاســی و فرهنگــی و اقتصــادی در صحنــه بیــن 
اســامی  ارتباطــات  و  فرهنــگ  ســازمان  الملــل ، 
به عنــوان قــرار گاه فرهنگــی و متولی دیپلماســی 
فرهنگــی ایــن مهــم را در رویکــرد جدیــد مدیریتی 

ســازمان  فعالیت هــای ایــن  در 
در  اخیــر  یک ســاله 
قــرار  کار  دســتور 

داده است.
همیــن  در  و 
بایــد  رابطــه 

فرهنگــی  دیپلماســی  عرصــه  در  همــواره  گفــت 
می بایســت بر مدار همدلی، همفکری و همگرایی 
با ســایر دســتگاه های فرهنگی در راســتای تحقق 
توســعه فرهنگــی بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن 
اهــداف انقــاب اســامی حرکت کــرد که ایــن امر 
منشــاء اثرات ارزشمندی خواهد بود آنچه که هم 
اینک سازمان فرهنگ و ارتباطات به عنوان متولی 
اصلــی دیپلماســی فرهنگــی آن را وجهــه همــت 

خویش قرار داده است.
کــه در عرصه هــای سیاســت  ولــذا همچنــان 
عرصــه  در  می شــود،  و...  تــاش  اقتصــاد  و 

فرهنگــی نیــز می بایســت تاش مضاعف شــود، 
کشــور ما در عرصــه اقتصــاد یعنی اینکــه اتکای 
بودجــه و اقتصــاد از نفــت بــه ســمت تولیــد و 
افزایــش بهــره وری و نــوآوری تغییر مســیر داده 
کشــور  فرهنگــی  فعالیت هــای  منظومــه  در  و 
عرصــه  در  جدیددانش بنیانــی  نــگاه  بایــد  هــم 
دیپلماســی فرهنگــی حاکم شــود و ایــن مهم با 
رویکرد هــای جدید ســازمان فرهنــگ و ارتباطات 
نهادهــای  هم افزایــی  و  مشــارکت  در  اســامی 
فرهنگــی حاکمیتــی و غیــر حاکمیتــی و توســعه 
صــادرات فرهنگی بــر پایه فعالیت هــای فرهنگی 

دانش بنیان در حال اجرا و تحقق اســت.
و  فرهنگــی  توانمندی هــای  کــه  همانطــور 
پشــتوانه دیپلماســی فرهنگــی کشــور  تمدنــی، 
دنبــال  بــه  بایــد  نیــز  مــا  دیپلمات هــای  اســت، 
بازاریابی هــای جدید و کمک بــه اقتصاد فرهنگی 
کشــور باشــند. دولت می تواند در همین شرایط 
هنــری  توســعه  در  را  خــود  توانمنــدی  تحریــم 
کشــور بــا حمایت هــای گوناگــون از برنامه هــای 
تحول زای ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســامی 

نشان دهد.
بــا حمایــت دولــت از طرح توســعه صــادرات 
ایــن  بنیانــی  دانــش  طرح هــای  و  فرهنگــی 
از  دیگــر  تحــول زای  بخش هــای  و  ســازمان 
قــرارگاه دیپلماســی فرهنگــی کشــور می توانیــم 
در همیــن شــرایط بحــران اقتصــادی در حــوزه 
فرهنگــی شــاهد رشــد مناســبی باشــیم، و لــذا 
بایســتی حمایــت از دیپلماســی فرهنگــی کشــور 
از جایــگاه ویــژه ای در مصوبــات هیئــت دولت و 
قوه مقننه برخودار شــود تا در سایه هم افزایی 
همــه جانبــه نهادهــای فرهنگــی حاکمیتی و غیر 
در  فعالیت هــا  انســجام  عیــن  در  و  حاکمیتــی 
خارج بــا بهره منــدی از ظرفیت هــای داخلی، یک 
در  را  محــور  توســعه  دانش بنیــان  دیپلماســی 

عرصه بیــن الملل مدیریت کنیم.
ارتقــای جایــگاه ماهیــت و  راســتا  در همیــن 
اختیارات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی در 
کنار تدوین نقشــه راه و اولویت هــای فرهنگی و 
بین المللی در حوزه هــای مختلف فرهنگی جهت 
فعالیت هــای  نظــام  توانمندســازی  و  بازســازی 
انســانی،  منابــع  از  اعــم  بین المللــی،  فرهنگــی 
زیرســاخت ها، فرآیندهــا، تدویــن آیین نامه هــای 
و  فرهنگــی  فعالیت هــای  توســعه  بــه  مربــوط 
بین المللــی و افزایش کمــی بودجه فرهنگی این 
قــرارگاه از جمله ملزومــات و مولفه های مد نظر 

این سازمان برای توســعه فعالیت های فرهنگی 
در اقصا نقاط عالم است.

صــادرات  تقویــت  رویکــرد  بــه  ویــژه  توجــه 
فرهنگــی و بهره مندی از ظرفیــت توانمندی های 
موسســات دانش بنیــان و جوانــان ســرآمد کــه 
در حــوزه بین الملل دارای اســتعداد می باشــند 
گزینــه پیــش ران فعالیت هــای قــرارگاه فرهنگــی 

کشور است.
در  تخصصــی  کارگروه هــای  تقویــت  و  ایجــاد 
گام  و  فرهنگــی  دیپلماســی  ریزی هــای  برنامــه 
بعدی، اســتفاده از نظرات کارشناسان و صاحب 
و  بــرون حاکمیتــی،  نهادهــای فرهنگــی  نظــران 
بهــره منــدی از ظرفیت هــای مراکــز و نهاد هــای 
مرتبط بــا اهداف ســازمانی و"تدویــن معیارهاو 
فرهنگــی  دیپلماســی  تخصصــی  شــاخص های 
دانــش بنیان با هــدف ایجاد نشــاط فرهنگی در 
میــان جوامع هدف بــا تولید، توزیع و باز آفرینی 
محصــوالت فاخــر فرهنگــی بــه صــورت عملی و 
مجــازی و تربیت و آموزش نیروی فعال فرهنگی 
فرهنگــی؛  مطالعــات  و  پژوهش هــا  انجــام  و 
مدل ســازی و ارائــه الگوهــای خاقانــه در حوزه 
دیپلماســی دانش بنیان از جمله دیگر اقداماتی 
فرهنگــی  توســعه  بــه  رســیدن  راه  کــه  اســت 
دانش بنیان و ترســیم سند مهندسی دیپلماسی 

فرهنگــی دانش بنیان را فراهم خواهد آورد.
توجــه به ایــن موضــوع فرصت بســیار خوبی 
بــرای ریل گذاری حرکت تحول آفرین دیپلماســی 
فرهنگــی و جلــب و جــذب توجهــات و امکانــات 

ملی به حوزه دیپلماســی فرهنگی است.
دیپلماســی دانش بنیان نسخه ای شفا بخش 
برای رفع آســیب  تحریم هــا و نواقص موجود در 
مســیر رشــد و بالندگــی فرهنگــی و پوشــش بــه 
بزرگ تریــن نقطــه ضعــف فرهنگی در کشــور که 

همان توســعه فرهنگی است، می باشد.
هــدف اصلی در ســازمان فرهنــگ و ارتباطات 
اســامی این اســت کــه از مدیریت ســازمانی به 
مدیریــت قرارگاهــی بازگردد تــا قرارگاه مشــترک 
فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران در خــارج از 
کشــور باشــد . همانطور که مقــام معظم رهبری 
نیــز بارهــا فرمودنــد ایــن ســازمان بایــد نقــش 
دیپلماســی  در  راهبــردی  نقــش  و  قرارگاهــی 
فرهنگــی را ایفــا نماید امــروز گفتمــان انقاب و 
الگــوی انقــاب اســامی خواهــان و طرفــداران 
ولیکــن  دارد  اســامی  کشــورهای  در  زیــادی 
انســجام و وحدت بین این مخاطبان و استفاده 

حداکثــری از کنشــگران فعال فرهنگــی در خارج 
و داخــل از کشــور و نیز اســتفاده از ظرفیت های 
فرهنگــی دســتگاه ها و نهادهــای داخلــی نیــز از 

جمله فعالیت های ســازمان می باشد.
انجــام فعالیت هــای فرهنگــی دانش بنیــان با 
ویژگی هــای خاص خود به  عنــوان موتور محرک 
دیپلماســی فرهنگی شــناخته می شوند و نقش 
حیاتــی در توســعه فرهنگــی دانــش محــور ایفا 

می کنند.
خلــق ایده هــای نویــن در مســیر دیپلماســی 
فرهنگــی را می توان یکی از اصلی ترین شــاخصه 

فعالیت هــای فرهنگی دانش بنیان عنوان کرد.
فعالیتهــای فرهنگی دانــش بنیان در حقیقت 
مجموعــه ایده های فرهنگی موثری هســتند که 
در مســیر توســعه دیپلماســی فرهنگــی به خلق 
یک فنــاوری فرهنگی منجر می شــوند. در برنامه 
دیپلماســی فرهنگــی دانــش بنیان زمینه ســازی 
برای بهرمندی از تمام توان علمی دانشــگاه ها و 
مجموعه هــای تحقیقاتی و اعضای هیئت علمی 
دانشــگاهیان  تشــویق  و  کشــور  دانشــگاه های 
و نخبــگان فرهنگــی جهــت همــکاری در فعالیت 
و امــور مربــوط بــه دیپلماســی فرهنگی ترســیم 

شده است.
در فراینــد دیپلماســی دانش بنیــان صاحبــان 
دنبــال  بــه  فرهنگــی  کارآمــد  و  نــو  ایده هــای 
در  نوآوری هــا  و  ایده هــا  ایــن  شــدن  عملــی 
عرصــه بیــن الملل هســتند و دیپلماســی دانش 
بنیــان واســطه بیــن ایــده و تکنولــوژی هســتند 
دیپلماســی  راهبــران  و  مدیــران  اصلــی  کار  و 
فرهنگــی هدایــت ایــن ایده ها در مســیر رشــد و 
توســعه فرهنگــی و عملــی کــردن آن به وســیله 
تکنولوژی روز می باشــد. منبع اصلی این ایده ها 

دانشــگاه ها و مؤسسات پژوهشی می باشند.
در اینجــا رویکردهــای ســه گانه و ســه بعدی 
بــر  الملــل  بیــن  حــوزه  در  فرهنگــی  فعالیتهــای 
پایــه دانــش بنیــان بــودن ایــن فعالیت هــا را بر 
اینکــه فعالیت هــا دیپلماســی  اول  می شــماریم 
فرهنگــی کامــا جدیــد و هوشــمندانه )بــر پایــه 
آنکــه  دوم  باشــد  فکــر (  اطــاق  خروجی هــای 
برنامه ریــزی اصولی و منســجم بــرای تحقق این 
ایــده شــکل بگیــرد و کانون هــای اندیشــه ورزی 
در حــوزه بیــن الملــل را شناســایی و بهره گیــری 
حــوزه  در  اندیشــه ورزان  مجمــع  نظــرات  از 
بین الملــل را وجهــه همــت فعالیت هــای حــوزه 
دیپلماســی فرهنگی قــرار داد و در گام نهایی نیز 
با تکیه بــر همگرایی نهادهای فرهنگی از ظرفیت 
دســتگاه های حاکمیتی و نهادهای غیر حاکمیتی 
فعالیت هــای  توســعه  افزایــی  هــم  موضــوع 

فرهنگی در امــور بین الملل را پیگیری کرد.

وجردی قطعه ای از تمدن ایران زمین است شهید بر

وی قرارگاه فرهنگی کشور پیش ر وشن  افق های ر
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  1401 مـــاه  بهمـــن   5 چهارشـــنبه   
 2500 شـــماره  ســـیزدهم   ســـال   

کنید مرا اسکن 
12

مصوبه ویژه دولت 
تثبیت قیمت 10 کاالی اساسی 

تا پایان رمضان 1402
جهان:  و  ایران  گروه  سپهرغرب، 
حضور  با  اخیرًا  که  جلسه ای  در 
بود،  شده  برگزار  رئیس جمهور 
شد  موظف  کشاورزی  جهاد  وزارت 
قیمت 10 قلم کاالی اساسی خوراکی 
 1402 رمضان  مبارک  ماه  پایان  تا  را 

کند. تثبیت 
در جلســه ای کــه اخیــرًا بــا حضــور رئیس جمهــور 
برگزار شــده بود، وزارت جهاد کشــاورزی موظف شد 
قیمت 10 قلم کاالی اساســی خوراکــی را تا پایان ماه 
مبــارک رمضــان 1402 تثبیــت کند. در این جلســه که 
وزارت جهــاد کشــاورزی پیشــنهادهایی بــرای تثبیــت 
10 قلــم کاالی اساســی خوراکــی شــامل برنج، روغن، 
غ، گوشــت، پنیر، ماســت، شــیر، شــکر و  غ، تخم مر مر
ماکارونی ارائه کرده بود، مصوب شــد این وزارتخانه 
برنامه هایــی را بــرای تثبیت قیمت ایــن ده قلم کاال تا 

پایان مــاه مبارک رمضان 1402 اجرایی کند.
شــد  موظــف  کشــاورزی  جهــاد  وزارت  همچنیــن 
بــرای کاهــش و تثبیــت  را  برنامــه پیشــنهادی خــود 
قیمــت مــواد غذایی ظرف یــک هفته به دولــت ارائه 

کند.
طی ســال جــاری پــس از حــذف ارز 4200تومانی، 
قیمــت مواد غذایی با رشــدی قابــل ماحظه مواجه 

شده است.

ایران و جهان

از دیار الوند

کاال های اساسی

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: 
وزیر خارجه کشورمان در اجالس 
کرد  درخواست  اکو  خارجه  وزرای 
شروع  از  اکو  اعضای  همه  که 
مذاکرات برای آزادسازی تجاری در 

سطح منطقه حمایت کنند.
در  امیرعبداللهیــان  حســین 
بیســت و ششمین نشست شورای وزیران خارجه 
ســازمان همــکاری اقتصــادی )اکــو( تاکیــد کــرد: 
بی تردیــد تبعات منفــی رفتارهای احساســی برای 
اروپا هزینه زا می باشد و لذا مسیر درست، تمرکز بر 

دیپلماسی، تعامل سازنده و عقانیت است.
متن کامل سخنرانی وزیر خارجه کشورمان در 

این نشست بدین شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

برادر عزیزم جناب آقای بختیار سعیدوف، وزیر 
محترم امور خارجه جمهوری ازبکستان

و  خانم هــا  عالیجنابــان،  محتــرم،  همــکاران 
آقایان، سام علیکم،

در ابتدا الزم می دانم خرســندی خود و هیئت 
همــراه را از حضــور در نشســت شــورای وزیــران 
اکــو ابــراز نمایــم. از دولــِت دوســت و ملــت عزیز 
ازبکستان بواســطه مهمان نوازی گرم و میزبانِی 
این نشســت در شــهر زیبای تاشکند سپاسگزاری 
می کنم. ریاســِت جمهوری آذربایجان بر ســازمان 
اکــو در ســال 2023 را به برادر عزیــزم جناب آقای 
جیحــون بایرامــف تبریــک عــرض می نمایــم و از 
دبیــرکل محتــرم جنــاب آقــای خســرو ناظــری و 
همــکاران ایشــان بواســطه تاشــهای موثــر در 
پیشبرد امور و نیز آماده سازی این نشست تشکر 

می کنم.

 حضار گرامی
ســه دهــه از تــاش 10 کشــور بــرای همگرایی 
تمدنــی  و  تاریخــی  پهنــه  ایــن  در  منطقــه ای 
بــرای  ارزشــمندی  بســترهای  و  اســت  گذشــته 
همــکاری منطقــه ای شــکل گرفته اســت هرچند 
کمــاکان فاصله قابــل توجهی میان دســتاوردها 
و ظرفیت هــای واقعــی منطقــه اکــو بــه چشــم 
می خورد. اینجانب در مراســمی که به مناســبت 
ســی امیــن ســالگرد پیوســتن 7 عضــو جدید به 
ســازمان همــکاری اقتصــادی در 11 دســامبر در 
تهــران برگــزار شــد تصریــح کــردم ســازمان اکــو 
میتواند الگوهای موفقی در همکاریهای جنوب-

جنــوب؛ همــکاری مابیــن کشــورهای محصور در 
خشــکی و کشــورهای ترانزیــت؛ همــکاری مابین 
کشــورهای تولیــد کننــده و مصرف کننــده انرژی، 
حــوزه  در  بویــژه  مردم-محــور  همکاریهــای 

گردشــگری؛ همکاریهــای علمی و دانشــگاهی؛ و 
همکاریهای فنآورانه و نوآورانه ارائه نماید. براین 
باوریم که ارزشــها و میراث مشترک غنی فرهنگی، 
مذهبی و آئینی کشورهای عضو بن مایه ای قوی 

جهت چنین چشم انداز روشنی در منطقه است.
تحوالت سالهای اخیر در جهان و تاثیرات آن بر 
منطقــه ما ضرورت همگرایی و همســویی مابین 
کشــورهای منطقه را دوچندان کرده است. کوید 
19 و آثــار مخــرب آن و نیــز بحرانهــای اخیر امنیت 
غذایی و امنیت انرژی در جهان به روشــنی آسیب 
پذیــری کشــورهای مختلــف، صرفنظــر از حجــم 
اقتصــادی آنها، را نمایان ســاخت. لــذا برای همه 
کشــورهای جهان و منطقه، تقویــت تاب آوری در 
مقابل شوکهای احتمالی در آینده، نه یک انتخاب 
کــه یک ضــرورت اســت. البتــه در تحقــق این تاب 
آوری یکی انتخابهای موجود، همکاریهای جمعی 
در قالب ســازو کارهای چندجانبه اســت. سازمان 
اکو و بنیانهایی که در این سی سال بوجود آورده 
اســت می تواند اولیــن انتخاب برای همــکاری در 
این راســتا باشد. مایلم به چند نکته در این زمینه 

اشاره نمایم:

 تاب آوری از طریق تجارت
اکو باید ارتقا دهنده تجارت درون- منطقه ای 
مابیــن اعضــا باشــد. تاکنــون کمتــر چنیــن بوده 
اســت و تجارت فی مابین اعضــا، حمایت کافی را 
از ســازوکارهای تجــارِی اکو دریافت نکرده اســت. 
پیشنهاد می کنم و درخواست می کنم همه اعضا، 
و نه فقط 5 کشور عضو موافقتنامه تجاری اکوتا، 
از شروع مذاکرات برای آزاد سازی تجاری در سطح 

منطقه حمایت نمایند و در آن مشارکت کنند.

 تاب آوری از طریق مواصالت
مواصــات و حمــل نقل یکــی از پیشــرانه های 
همگرائــی و توســعه جمعی و شــکوفائی هر چه 
بیشــتر ظرفیتهــای اقتصــادی منطقه در ســالهای 
پیِش رو می باشد. اکو به عنوان یک منطقه، خود 
یک مســیر ترانزیتی برای اتصــال مناطق پیرامونی 
شامل شرق و جنوب آسیا، اروپای شمالی و شرقی، 

و جنوب خلیج فارس می باشد.

 تاب آوری از طریق انرژی
بحــران امنیت انــرژی جاری در جهــان و منطقه 
به وضوح آســیب پذیری کشورهای مصرف کننده 
انــرژی نســبت بــه شــوکهای غیرمنتظــره را عیــان 
ســاخت. تغییرات اقلیمی و سرمای زمستانی اخیر 
نیز آســیب پذیــری برخــی کشــورهای تولیدکننده 
انــرژی را گوشــزد نمــود. منطقــه اکــو می تواند به 
الگویی از مشــارکت مابین کشورهای تولید کننده 
و کشــورهای مصــرف کننــده انــرژی تبدیل شــود. 
بــی تردیــد، مشــارکت در حــوزه گاز و حوزه بــرق از 
اولویتهــای اکو در این راستاســت. مایلــم به ابتکار 
ریاســت محتــرم جمهــوری اســامی ایــران تحــت 
عنــوان "گاز در خدمت بازیابی اقتصاد جهانی پس 
از کووید" اشاره کنم که در مجمع کشورهای صادر 
کننده گاز ارائــه گردید. این ابتکار می تواند مبنایی 

برای مشارکت در منطقه اکو نیز باشد.

 رتاب آوری از طریق نوآوری و فنآوری های نو
اکــو بیــش از پیــش نیازمنــد ســرمایه گــذاری 
درحــوزه فنآوریهــای نــو، صنایــع دانــش بنیــان و 
اســت.  اقتصــادی  فعالیتهــای  کــردن  دیجیتالــی 
جمهوری اسامی ایران آماده است دستاوردهای 

خــود در حوزه هــای دانــش بنیان را با کشــورهای 
عضو اکو به مشارکت گذارد.

 تاب آوری از طریق پیوستگی حداکثری
مــا همــواره از ابتــکارات و پیشــنهاداتی کــه به 
تقویت نقــش و جایگاه اکو در توســعه اقتصادی 
کشــورهای عضو منجر شــود اســتقبال کرده ایم. 
در این راســتا، "تقویت احســاس تعلق بــه اکو" در 
نــزد بخشــهای خصوصــی و دولتی و نیــز نخبگان 
کشــورهای عضــو و باالتــراز همــه در نــزد مــردم 
منطقه بســیار کلیــدی اســت. همچنیــن نیازمند 
و  ســازوکارها  در  عضــو  کشــور  همــه10  حضــور 
ترتیبات همکارِی اکو هســتیم. این مهم می تواند، 
و باید، یکی از دســت آوردهای دهه چهارم باشــد. 
در همیــن نشســت وزرا ایجــاد دو ســازوکار جدید 
همکاری شامل تاسیس "مرکز منطقه ای مدیریت 
ریســک بایای طبیعــی اکــو" در جمهوری ایــران و 
"مرکــز انرژیهای پاک اکــو" در جمهــوری آذربایجان 
در دستورکار می باشد و انتظار درایم همه اعضا از 

ایجاد آنها حمایت نموده به آنها بپیوندند.
افغانستان

افغانســتان یک عضو بســیار مهم و بخشــی از 
خانــواده بــزرگ اکو می باشــد. جمهوری اســامی 
ایــران از جملــه کشــورهای اصلــی در طراحــی و 
تصویب " سیاســت حمایتی اکو برای افغانستان" 
بــوده و همــواره از ضــرورت اجــرای کامــل و موثــر 
آن حمایــت نمــوده اســت. ایــن حمایــت عــاوه 
بــر کمکهــای دوجانبــه بــرای رفع مشــکات مردم 
نجیب افغانستان و جلوگیری از بحرانهای انسانی 

می باشد.
بی تردید، ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان 

نه تنها می تواند به برنامه های کمک رســانی و نیز 
بازسازی کشور یاری رساند بلکه تهدیدهای ناشی 
از عملیات تروریستی، آوارگان و قاچاق مواد مخدر 

برای منطقه را کاهش خواهد داد.
ما اقدام هیئت حاکمه افغانســتان در محروم 
کــردن زنــان و دختــران از تحصیــل را، اقدامــی در 
تعارض با تعالیم دین رحمانی اســام می دانیم و 

نگرانی عمیق خود را از آن اعام می داریم.

 جناب آقای رئیس، همکاران محترم
جمهوری اســامی ایــران عاوه بــر رویکردهای 
مسئوالنه در چارچوبهای منطقه ای، در عرصه های 
جهانــی نیز به تعهــدات خــود پایبند می باشــد. از 
جمله، در چارچوب مبانی و اصول ملی و اسامی، 
قانون اساســی و تعهــدات بین المللــی، توجه به 
موضوعــات حقــوق بشــری در زمــره اولویت های 
جمهوری اســامی ایران اســت و همواره از گفتگو 
در چارچوب احترام متقابــل و از تعامل معنادار با 

شرکای جدی استقبال کرده و می کند.
در ابتــکارات و برنامه های جهانــی و منطقه ای 
برای مواجهه با چالشــهای زیست محیطی و تغییر 
آب هــوا و آثــار آنهــا از جملــه بر منابع آبــی و وقوع 
بایای طبیعی فعاالنه و مســئوالنه حضور داریم. 
مدیریــت آب در داخــل و همــکاری بــا کشــورهای 
منطقــه در ارتبــاط بــا رودخانه های مشــترک و نیز 
مقابله با ریشــه ها و آثار طوفان های گــرد و غبار از 
جمله حوزه هایی هستند که به آنها اهتمام داریم. 
در ســال 2022 اجــاس منطقه ای در ســطح وزراء 
محیط زیست در تهران با هدف تدوین کنوانسیون 
منطقــه ای برگــزار شــد. درصدد هســتیم اجاس 
بین المللی گرد و غبار را براساس قطعنامه مجمع 

عمومی سازمان ملل متحد برگزار نمائیم.
سیاســت خارجــی جمهوری اســامی ایــران بر 
پایــه دکترین سیاســت خارجی متــوازن، تعامل و 
همکاری بــا جهان و عدم مداخلــه در امور داخلی 
اســتوار اســت. صدور قطعنامه مداخله جویانه و 
نامتعارف پارلمان اروپا را قویا محکوم می کنیم. بی 
تردید تبعات منفی چنین رفتارهای احساسی برای 
اروپا هزینه زا می باشد و لذا مسیر درست، تمرکز بر 

دیپلماسی، تعامل سازنده و عقانیت است.

 حضار ارجمند
جمهــوری اســامی ایــران رفتــار اهانــت آمیــز 
نسبت به مقدسات ادیان الهی به ویژه اهانت به 
ســاحت مقدس قرآن کریــم و حمایت دولت های 
غربــی از آن تحــت عنــوان آزادی بیــان را بــه هیچ 
وجه قابل قبول ندانســته و آن را شدیدا محکوم 

می کند.
در پایــان الزم می دانــم از دبیرکل محترم اکو و 
همکارانشــان در دبیرخانــه بواســطه تاش برای 
اجرایــی کــردن برنامه هــای ســازمان اکــو تشــکر 
کنــم و بار دیگــر حمایت جمهوری اســامی ایران 
از ســازمان اکــو را اعــام مــی دارم. از توجه شــما 

متشکرم.

سپهرغرب، گروه ایران و جهان: 
نویسنده ای  تنها  حسام  حمید 
تقریظ  سه  دریافت  به  موفق  که 
دارد؛  رهبری  معظم  مقام  از 
هنرمند  این  نکوداشت  آیین 
هنر  ماندگار  چهره  و  فرهیخته 
هفتم  جمعه  اسالمی  انقالب 
مهدی  محمد  حضور  با  امسال  ماه  بهمن 
اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و جمعی 
در  هنری  جامعه  و  فرهیختگان،نویسندگان  از 

همدان برگزار می شود.
زندگــی یعنی عطش خوانــدن، رزمنده بودن و 
نویســنده بودن؛ این گزاره و چکیده ای از خاطرات 
روزگار دیروز و امروز »حمید حســام« است همان 
نویســنده ای که ســه کتابش تقریظ رهبری دارند، 
کســی که محتواها و مندرجات کتابهایش سرشار 
دفــاع  روزهــای  از  شــیرین  و  تلــخ  خاطره هــای  از 

مقدس است.
ســبک نوشــتن کتاب های این نویســنده دفاع 
مقدس به گونه ای است که تنها از عهده  خودش 
برمی آید کتاب هایی که قرار اســت نســل به نســل 
دســت به دســت شــود و بازخوانی خاطرات دفاع 

مقدس باشد.
کتاب هایــی چــون »وقتــی مهتــاب گــم شــد«، 
و  نمی میــرد«  هرگــز  »آب  ســاالر«،  »خداحافــظ 
»دهلیز انتظار« که هشت سال از خاطره انگیزترین 

عصر معاصر را ترسیم و ماندگار می کند.
وقتــی ســخن از خاطــره و خاطــره بــازی دوران 
دفــاع مقــدس می شــود، ناگزیــر پــای کتاب هــای 
حســام هــم وســط می آیــد، از همین رو به ســراغ 
راوی یکی از کتاب های تحسین برانگیز این هنرمند 
و چهــره مانــدگار هنر انقــاب رفتیم تا بهتــر وی را 

بشناسیم.
»کریــم مطهری« جانباز و رزمنده دفاع مقدس 
و راوی کتــاب هفتــاد و دومیــن غــواص؛ کتابی که 
راز عملیــات کربــای 4 و تاطــم مــوج و رشــادت 

غواص ها را برما می کند.
فرمانــده گــردان غواصــی جعفر طیــار همدان 
از  و  مطلــب  اصــل  ســر  مــی رود  مقدمــه  بــی 
نویســندگی های آقای حســام می گوید: »به نظرم 
بایــد یک به یکــی از خصوصیــات کتاب های حمید 
حســام را برشــمارم و اولیــن ویژگی مهــم او که در 

کتاب هایــش بارز اســت رزمنــده بودن وی اســت؛ 
این ویژگی ســبب شــده حال و هوای دوران دفاع 

مقدس را خوب بشناسد و روایت کند.
قلــم آقای حســام آغشــته بــه جنــگ و جراحت 
اســت و تاثیرگــذار، بــه نحــوی کــه از بطــن ماجــرا 
می گویــد و فضــای عملیــات و ســنگر و خاکریــز را 

ترسیم می کند این یعنی نویسندِه رزمنده.
بــه عبــارت ســاده تر زمــان روایت کتــاب هفتاد 
و دومیــن غــواص هر آنچــه می گفتم با گوشــت و 
پوســت درک می کــرد و از دل می نوشــت الجــرم 
بــر دل هــم می نشســت، حتی تــک به تــک دقایق 
عملیــات کربــای 4 را در ذهــن داشــت چــون او 

دیده بان عملیات کربای 4 بود.
بنابرایــن اگــر خاصه کنــم این خصوصیــت بارز 
آقای حســام، کتاب هایش را منحصــر به فرد کرده 

و تاثیرگذار.

 سبک نوین حسام در ادبیات پایداری
مــوارد دیگــری هــم هســت کــه خــاص  حمیــد 

حســام باشــد و کتاب هایــش؛ در ایــن بــاره آقــای 
مطهــری حــرف برای گفتــن زیــاد دارد پــس ادامه 
می دهــد: »و امــا خصوصیــت دیگــر او تحصیات 
در حوزه ادبیات اســت، بدون شک ادبیات و دفاع 
مقدس و آقای حســام دست به دست هم دادند 

و آثاری بی بدیلی خلق کردند.
بــی گمــان او اســتادگونه قلــم را بــه خدمــت 
بــرای  تاشــش  کــه  می نویســد،البته  و  می گیــرد 
مســتندنگاری هم ســتودنی اســت تا جایی که به 
گفته راوی بســنده نمی کند و بــا پژوهش اتفاقات 
را روی کاغــذ مــی آورد و گاهــی هــم حادثــه ای را 
از قــول چنــد نفــر نقــل می کنــد، این گزینــه دقت 
نظــر نویســنده از صحــت و ســقم ماجرا را نشــان 
می دهــد. موضوعی که البتــه مقام معظم رهبری 
هــم در کتــاب »آب هرگــز نمی میرد« به آن اشــاره 

می کنند.
ناگفتــه نماند ســبک به خصوص او در نوشــتار 
هــم مثــال زدنــی اســت بــه طــوری کــه حــوادث 
گوناگــون را طوری کنار هم می چیند که داســتانی 

می شود و پیوسته، خواننده را هم ترغیب می کند 
صفحــه به صفحه اتفاقات را دنبال کند و به پایان 
برســاند.به عبارتی حــوادث آن روزها را گره می زند 
و بــه قــول خــودش، راوی خامــه فــرش بــه آقای 
حســام می دهد و او به جان تار و پودش می افتد 
و نــگارش نقــش و نــگار و زیبایی هــا را عهــده دار 

می شود.
بدون اغراق ســبک نوشتن آقای حسام در باب 
خاطرات دفاع مقدس ســبک نو و جذابی اســت و 
او با شــناخت مخاطب، شــناخت ســوژه ها، تبیین 
خیلــی خــوب وقایــع و ارائه مناســب بــه مخاطب 

کارهای ماندگار به جا گذاشته است.«

 راز جاودانگی حسام
بــا  او  نــدارد،  حســام و ویژگی هایــش تمامــی 
کتاب هایــی همچــون »دلیــل«، »غواص هــا بوی 
نعنا می دهنــد« و »مهاجر ســرزمین آفتاب« برای 
همیشــه مانا شــد،آقای مطهریراز جاودانگی های 
او را این گونه می داند: »هر کتاب آقای حسام چند 

ســالی طول می کشــد و جــدا از راوی به همرزمان 
و یا خانــواده قهرمانان کتاب هایــش می پردازد. از 
زوایــای مختلف وقایع را بررســی می کنــد و از جان 
و دل مایــه می گــذارد؛ پــس بخشــی از کتاب های 

حسام ویژه خانواده شهدا و یا رزمندگان است.
ایــن نویســنده از جنــس رزمنــدگان اســت و با 
شــهدا مأنوس؛ همیــن امر فضاســازی  و توصیف 
را بــرای او ســاده کرده و با چیره دســتی از پســش 
برمی آیــد؛ بــه نظــرم از یــک جنــس بــودن راوی و 
نویســنده، خواننــده را با جزئیــات مواجه می کند 
و ترســیم دقیقاتفاقات باعث می شــود خودش را 

جزئی از آن روزها بداند و تصور کند.
حمیــد با افــرادی که بــه قول خودمان ســوژه 
کتاب هایش می شــوند مثــل یک خانــواده ارتباط 
برقرار می کند، اصًال در برهه ای برای کنار هم بودن 
وقــت کم می آورند و به رفت و آمدهای خانوادگی 

متوسل می شوند.
ایــن یعنی زیســت نویســنده در کنــار راوی و یا 
قهرمــان داســتان، روشــی که شــایدمختص آقای 
حســام اســت و بــس؛ شــیوه ای کــه بــه جزئیات و 
اخاقیات راوی می رســد و برگ برنده کتاب هایش 

می شود.
در مــورد کتاب هفتاد و دومین غواص هم این 
ویژگی صادق بود و حمید حســام برای ترســیم هر 
چــه بهتر نقــل قول هایم بــه خانه و محلــه دوران 
کودکی و نوجوانی ام ســری می زد و ســاعت ها در 
آن کوچــه پس کوچه ها زمان می گذاشــت تا حال 
و هــوای دوران هــای مختلــف را خیلــی خــوب بــه 
مخاطب منتقل کند وکار تر و تمیز از آب در بیاید.«

 آثار حسام مصداق بارز جهاد تبیین
فرمانده گردان غواصی جعفر طیار همدان که 
حمید حسام و ادبیات پایداری و وجه تمایزهایش 
را برشــمرده، حــاال می افزایــد: »تمام آنچــه گفتم 
نویســندگی  ویژگی هــای  بارزتریــن  از  قســمتی 
آقای حســام بود، حمید حســاِم رزمنــده و مدیر و 
نویســنده کــه من بــه علــت تجربه کتــاب هفتاد و 
دومین غواص »آقای حســاِم نویســنده« را شرح 
دادم. نویســنده ای که مقــام معظم رهبری خیلی 
از کتاب هــای او را خواندنــد و بــرای برخــی تقریــظ 

نوشتند و برخی دیگر را تحسین کردند.
بــه نظرم حســام عــاوه بر جهــاد تبییــن مورد 

نظــر حضرت آقــا، برای نســل های آینــده از دوران 
دفــاع جانانــه ایران، میراثــی به یــاد ماندنی به جا 
می گــذارد، میراثی که اتفاقات مهم ایران را منتقل 

می کند.«
حســام  »حمیــد  کــه  باشــد  ایــن  آخــرم  کام 
نمــی دارد  نگــه  خــودش  بــرای  را  داشــته هایش 
بلکــه عاقــه منــدان پــای کار را حمایــت می کند و 
تجریباتــش را در اختیارشــان قــرار می دهــد و در 

حین نوشتن کمک به حالشان می شود.
ایــن هــم نشــان از نیــرو پــروری او دارد، یعنــی 
تبییــن را بــه بهترین شــکل ممکن ایفــا می کند و 

هنرش را به خدمت در می آورد.«

در  حسام«  »حمید  نکوداشت  آیین   
همدان برگزار می شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان همدان 
نیــز از برگــزاری آییــن نکوداشــت »حمید حســام«، 
چهــره ماندگار هنر انقاب اســامی در همدان خبر 

داد.
 مســعود ویژه  با بیــان اینکه ســخنران این آیین 
محمدمهــدی اســماعیلی؛ وزیــر فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی اســت و محســن مومنی شــریف؛ رئیــس 
سابق حوزه هنری هم در این برنامه حضور خواهد 
افــزود: نکوداشــت چهره هــای شــاخص  داشــت، 
ادبیات دفاع مقدس و بزرگانی مانند استاد »حمید 
حســام« سبب می شود اندیشــه ها، آرمان ها و آثار 
ماندگار آنها به نسل جوان منتقل شده و به عنوان 

الگو به این نسل معرفی شوند.
وی بــا بیــان اینکه هــدف اصلــی از برگــزاری این 
برنامه هم معرفی شــخصیت اســتاد حســام و آثار 
وی اســت ادامه داد: »حمید حسام« از زمان دفاع 
مقدس تاکنون دیده بانی موفق در این حوزه بوده 
است و تنها نویسنده ای است که موفق به دریافت 

سه تقریظ از مقام معظم رهبری شده است.
بــه  همدانــی  نویســنده  ایــن  وی  گفتــه  بــه 
بازنویســی خاطــرات شــهیدان عشــق مــی ورزد و 
قصه هــای پرفراز و نشــیب آنها از جنــگ تحمیلی را 

با قلم نابش ماندگار کرده است.
»وقتی مهتاب گم شــد«، »آب هرگز نمی میرد« 
و »مهاجر سرزمین آفتاب« سه کتاب حمید حسام 
است که از سوی رهبر معظم انقاب تقریظ گرفته 

است.

در اجالس وزرای خارجه اکو؛

ینه زاست وپا هز رفتارهای احساسی برای ار

سیاست خارجه

حــمید حـســام چهره ماندگار هنر انقالب اسالمی را بهتر بشناسیم


