فرهنگ و هنر

دوشنبه  21خرداد 1397

مستند

ماجرای دعوت از یک ایرانی برای
پیوستن به داعش در «به اضافه مستند»

تلویزیون

پای نظریه «قرائت انسانی از دین»
به شبکه  4رسید

برنام��ه تلویزیونی «گس��تره
ش��ریعت» در  4قس��مت به
بررسی نظریه «قرائت انسانی
از دین» میپردازد .به گزارش
روابط عمومی شبکه  4سیما:
س��ری جدید برنامه «گس��تره شریعت» که از
ابت��دای ماه مبارک رمضان هر ش��ب با حضور
کارشناسان به بررسی مباحث قرآنی میپردازد،
از  21خرداد ماه در  4قس��مت موضوع «قرائت
انسانی از دین» را از دیدگاههای مختلف مورد
بررس��ی قرار میدهد .بنا بر این گ��زارش ،در
این  4قس��مت که اجرای برنامه را دکتر مالک
ش��جاعی برعهده دارد ،میزبان حجتاالسالم
جعفری هرندی ،حجتاالسالم دکتر قائمینیا
و دکتر قربانی میشود .یکی از رویکردهایی که
بعد از انقالب اس�لامی و بویژه در یکی دو دهه
اخیر مطرح شده این است که باید از دین یک
قرائت انس��انی ارائه کنیم .این رویکرد از سوی
روشنفکران دینی دامنزده شده و مورد تبلیغ
واقع میش��ود .ح��ال اینکه قرائت انس��انی از
دین چیس��ت و مولفههای آن کدام است؟ چه
شاخصههایی دارد؟ در چه مبانی و ادلهای ریشه
دارد؟ موضوع بحث این  4جلسه است« .گستره
ش��ریعت» محصول گروه فرهنگ و اندیش��ه
ش��بکه  4سیما اس��ت که تهیهکنندگی آن را
پرویز فارسیجانی برعهده دارد و هر شب ساعت
 23از شبکه  4سیما پخش میشود.
ادبیات جهان

مایکل ولف دنبالهای بر کتاب
جنجالی «آتش و خشم» مینویسد

روزنامهن��گار و نویس��نده
پرفروشترین کت��اب درباره
کاخ س��فید ف��اش ک��رد با
ناشرش برای نوشتن قسمت
دوم کتاب «آتش و خش��م»
قرارداد بس��ته است .به گزارش تسنیم ،مایکل
ول��ف در گفتوگو با  Axiosگفته اس��ت با
هنری هولت ،ناشر «آتش و خشم» برای نوشتن
دنباله کتاب «آتش و خشم» قرارداد بسته است.
او درباره محتوای این کتاب گفته است« :بدون
عنوان ،بدون برنامهریزی و نامش��خص است».
«آتش و خشم» در ژانویه منتشر شد و تاکنون
بیش از  2میلیون نس��خه از آن تنها در آمریکا
به فروش رسیده است .محتوای کتاب مرتبط
به دسترسی بیس��ابقه ولف به کابینه ترامپ،
شامل استیو بنون ،استراتژیست سابق ترامپ
میش��ود که با انتقاد از ترام��پ و خانوادهاش
سخن گفته است .بنن همچنین مالقات میان
پس��ر ترامپ یعنی ترامپ جونیور و یک وکیل
روسی به عنوان یک خائن را تشریح کرده است.
بنن در ماه مارس مدعی شده است که کتاب با
اجازه او منتشر شده است و هر آنچه در کتاب
وجود دارد را رد نمیکند .او گفته است «کتاب
همانی است که هست .خواننده میتواند آنچه را
میخواند قضاوت کند».

محمدرضا امامقلی ،کارگردان مستند «خوره» در گفتوگو با «وطن امروز»:

فشار عملی دشمن ،سرقت اعتراضات مردم است
گروه فرهنگ و هنر :یکی از محورهای مهم بیانات
رهب��ر انقالب در  14خردادماه امس��ال اش��اره به
موضوع اعتراضات اجتماع��ی و صنفی چند وقت
اخیر و استفاده از عبارت «فشار عملی دشمن» در
ارتباط با این موضوع بود .ایش��ان در این باره اظهار
ی دشمن عبارت است از اینکه
داشتند« :فشار عمل 
در کشور آشوب ایجاد کنند؛ این برنام ه قطعی آنها
اس��ت که البته س��ر آنها به س��نگ خواهد خورد؛
همچنانکه تا حاال خورده اس��ت .نقش�� ه دشمن
این است که از مطالبات مردمی سوءاستفاده کنند.
ممکن اس��ت در یک ش��هری ،در یک نقطهای از
کش��ور یک عدهای مطالبهای داشته باشند ،جمع
بش��وند ،دنبال مطالباتند؛ مث ً
ال کارگرانی هستند،
دنب��ال مطالب��ات کارگریاند یا مردم��ی در یک
شهری ،دنبال مطالبات شهری خودشان هستند.
ک چنین مواردی نقش��ه میکشد،
دش��من در ی 
عوامل نفوذی خود را ،در واقع اش��رار و انسانهای
خبیثی را به تعداد معدودی در این اجتماعات وارد
میکنند تا اجتماعات آرام مردم را تبدیل کنند به
حرکت ضدامنیتی و حرکت آش��وبگرانه تا به این
وسیله کشور را و ملت را و نظام جمهوری اسالمی
را بدنام کنند» .مس��تند «خوره» تازهترین ساخته
محمدرضا امامقلی است که موضوع آن دقیقا یادآور
همان «فشار عملی» مورد اشاره در بیانات رهبری
است .مستندی که مدتی پیش ،از آن رونمایی شد
و بیانات اخیر رهبری بهانهای ش��د تا به گفتوگو
با محمدرضا امامقلی ،کارگردان این اثر بنش��ینیم
و از او درب��اره حاش��یههای اعتراضات اجتماعی و
«مگسهای روی زخم» بپرسیم.
***
یهای اخیر خود عنوان کرد هاید در
  در گفتوگو 
«خوره» به دنبال جلوگیری از سرقت مطالبات مردم
هستید؛ این مطالبات چیست و چرا باید گروهی به
دنبال این کار باشند؟

به نظرم پاس��خ بخش اول س��ؤالتان اینگونه
باش��د که حل مش��کالت اقتصادی و معیشتی و
مبارزه با فساد 2 ،مطالبه مهم مردم است که بارها
از س��وی رهبری هم نهفقط مورد تأکید قرارگرفته
بلکه درباره هر یک پیگیریها و اقداماتی نیز انجام
ش��ده اس��ت .همه دس��تگاهها و بویژه دولت باید
تالش بیش��تری کنند و ب��رای پر کردن این منفذ
اقدامات مؤثری انجام دهند .اما در کنار همه اینها
جریانی از طرف دش��من در حال پیگیری اس��ت
که میتوان به آن همان س��رقت ب��زرگ لقب داد!
مردمی که به دنبال بهبود وضع معیش��ت در حال
مطالبهگری هستند توسط عناصری معدود احاطه
شده و سپس خواستههایش��ان سرقت میشود.
این یعنی جهتدهی به نحوه مطالبهگری مردم و
انحراف مطالبات مردم به سمت درگیری ،خشونت
و در نهایت براندازی .اتفاقاً در همین راس��تا سایت
آمریکای��ی  Moon Of Alsalathaدر گزارش
خود همین عنوان سرقت را استفاده کرده و تیتر
زده ب��ود« :ایران؛ مأموران تغیی��ر نظام اعتراضات
اقتصادی را سرقت کردند!» و اما پاسخ بخش دوم
س��ؤال به زمان این ناآرامیها بازمیگردد و گویای
این واقعیت اس��ت که هرگاه کش��ورمان در عرصه
مهمی به دستاورد و افتخاری نائلآمده است همان
زمان باید منتظر توطئهای از سوی دشمن باشد .ما
امروز در منطقه با شکست داعش و تثبیت موقعیت
خود جایگاه بسیار قابلتوجهی پیدا کردهایم ،بویژه
آنکه پیشرفتهای علمی و فناوری هستهای و حتی
توان دفاع موش��کی ای��ران در منطقه نیز با فاصله
زیادی جلوتر از سایر کشورهاست.
  به نظر ش�ما چرا باید به ریش�هیابی این حوادث
پرداخت؛ با وجود اینکه تقریب ًا جوانب مش�خصی
دارد؟

زمانی که اعتراضات تمام میش��ود ،مهمترین
نکته جمعکردن خرابیها و ترمیم آسیبهای قبلی
و صدالبته تالش برای به حداقل رساندن خسارتها
در صورت وقوع حادثهای مشابه است .اهمیت بخش
دوم ماجرا زمانی بیشتر میشود که این توفان منشأ
انسانی و اجتماعی داشته باشد .حاال که زمان زیادی
از زمان اعتراضات میگذرد ،زمان ترمیم خرابیها
و بویژه از بین بردن زمینههای وقوع چنین اتفاقی
فرا رسیده است ،البته خسارات مادی این اعتراضات
به لطف مدیریت نهادهای امنیتی بشدت محدود
بود ام��ا آنچه اهمیتی دوچندان دارد ،ریش��هیابی
محم��د خزاعی گفت :مؤسس��ه
سینما
رسانههای تصویری با انتشار مبلغ
غلط مشارکت خود در فیلم «قالدههای طال» باعث
تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب شد و همین
موضوع موجب ش��د برخی اقدام به تخریب پروژه
فیلم سینمایی «قالدههای طال» کنند .به گزارش
«وط��ن ام��روز» ،هفت��ه گذش��ته بود ک��ه خبر
حمایتهای  8س��اله اخیر مؤسس��ه رس��انههای
تصویری از آثار سینمایی منتشر شد .در این میان
گذشته از حضور نا م چهرههایی که طی این سالها
با ش��عار «سینمای مستقل» خود را سینماگرانی
مس��تقل معرفی میکردند ،در این لیست چیزی
که برای بس��یاری جلب توجهکرد ،مش��ارکت 2

عكس :وطن امروز

شصت و شش��مین قسمت
از برنامه «بهاضافه مستند»،
با پخش و بررس��ی مس��تند
«حرم��ان» س��اخته حمید
عبداهللزاده روی آنتن شبکه
مستند خواهد رفت .به گزارش «وطنامروز»،
در این قسمت و پس از پخش مستند ،حسن
کاظمیقمی ،سفیر سابق ایران در عراق و عرفان
طالبی ،تهیهکننده مستند «حرمان» میهمان
برنامه خواهند ب��ود و با موضوع حضور داعش
در عراق و تفرقهافکنی بین شیعه و سنی برای
ش��علهور کردن آتش جنگ بین مسلمانان به
واسطه داعش صحبت خواهند کرد .همچنین
محمدتق��ی فهی��م و آرش خوش��خو به نقد و
بررس��ی فرمی این مس��تند خواهند پرداخت.
«حرمان» روایتی جسورانه و جستوجوگرایانه
از داعش اس��ت که در قل��ب خالفت این گروه
تروریستی یعنی شهر موصل ساخته شده است.
مس��تند «حرمان» س��عی دارد ناگفتههایی را
درباره این گروه تروریس��تی از زبان مردمی که
تحت خالفت این جریان تکفیری بودند افش��ا
کن��د ،بنابراین صحنههای ناب��ی را از طراحی
عملیاتها ،گفتوگوهای بین اعضا و  ...گرفته
اس��ت .راوی مستند «حرمان» ،یک مرد جوان
کرد س��نی است که نسبتش بین  2جبهه در
ابتدای فیلم ،بیطرفی اس��ت و س��عی دارد با
جستوجو در ش��هر موصل حقیقت را کشف
کند .این موضوع ،تأثیرگذاری این فیلم را بسیار
بیشتر کرده است و به مخاطب کمک میکند
تا بدون پیشزمین ه ذهنی به ماهیت گروههای
تکفیری پی ببرد« .برنامه به اضافه مستند» با
اجرای سیدمحمدعلی صدرینیا ،سهشنبه 22
خرداد ماه ساعت  20:30از شبکه مستند سیما
پخش خواهد شد.

وطن امروز

یادداشت
ازبرچسبمستندامنیتینهراسیم!
امیرعلی جهاندار :میتوان با فاصله رش�د مستند سیاس�ی را در کشور ما
معنادارتر از باقی ژانرهای مستند دانست که این هم البته دالیلی دارد و شاید
مهمترین دلیل آن این باشد که نسل جوان و متعهد مستندساز کشور عمدتا
محصول احس�اس خطری هس�تند که پس از فتنه  88حس شد .به همان
نسبت هم البته ما در باقی ژانرها عقبماندگی داریم ،بویژه در حوزه «مستند
اجتماعی» که اتفاقا دامنه بشدت وسیعی دارد و امروز ایران به آن نیاز دارد.
مستند «خوره» اما ترکیبی است از مستند سیاسی ،امنیتی و اجتماعی که
به نظر میرس�د در هدف خود موفق بوده است ،اگر چه صراحت و رو بودن
آن ،گاهی منجر به پس زدن مخاطب هم میش�ود« .اعتراضات اجتماعی»
که امروز جزو الینفک واقعیتهای ما و رس�انههای ما ش�ده است ،س�وژهای مهم و اجتماعی است که ساختار
رسمی بیشتر سعی در «بایکوت» آن دارد و فضای مجازی هم سعی در بزرگتر جلوه دادن آن .حاال «محمدرضا
امامقلی» میخواهد به این پدیده اجتماعی از منظر سیاس�ی -امنیتی بنگرد«  .خوره» یک مستند اجتماعی
نیس�ت؛ نه فیلم چنین اس�ت و نه سازندگان آن باید چنین ادعایی بکنند که اگر با این عینک به آن نگاه شود
تمام قضاوتها درباره آن به بیراهه میرود و اتفاقا نباید مستندساز نگران آن باشد که بگویند مستندش امنیتی
است ،بلکه باید دید این مستند در مسیر خود چگونه بوده است؟! اگر از منظر سیاسی -امنیتی به «خوره» نگاه
کنیم میتوانیم آن را یک مستند قابل قبول و قابل ارجاع بدانیم و این را میتوان از چند جنبه مورد بررسی قرار
داد .اول آنکه این مستند مملو از سندهای تصویری و نقلقولها و ارجاعات مستقیم از شخصیتهای موثر و مهم
حول موضوع مستند است .مستند میخواهد سه ضلعی غرب ،سعودی و منافقین را که در حوادث و اعتراضات
اجتماعی تالش دارند میدانداری کنند و مطالبات مردم را به حاشیه بکشانند ،به تصویر بکشد و برای آن دادههای
زیادی ارائه میکند که اگر با چشم واقعبینانه و به دور از سوگیری جناحی به آن توجه کنیم آن را مورد تایید
قرار میدهیم .دوم آنکه این مستند به لحاظ تکنیک هم توانسته مخاطب را با خود همراه کند ،فلشبک و فلش
فورواردهای متعدد و تطبیق وقایع تاریخی با گزارههای مورد اشاره مستند میتواند به مخاطب دید عمقی نسبت
به پدیده بدهد و مستند در این امر نیز موفق است .مساله سوم دغدغه مستندساز است که با توجه به صداقتش
در ساختههای قبلی آن همچون «آقای نخستوزیر» و «گریز از مرکز» میتوان آن را باور داشت .مستندساز تمام
توان خود را بر این گذاشته است که به مخاطب بگوید مردم یک مشکلی دارند و این اعتراضها برای آن شکل
میگیرد اما این مثلث شوم همه اعتراضات مردم را به بیراهه میکشد و مطالبات واقعی مردم که ناظر به مشکالت
اقتصادی و معیشتی است از اولویت خارج میشود و دست آخر فضای کشور امنیتی میشود و مطالبه اصلی را
سمت مسؤولی میبرد که باید مشکل را حل کند و نمیکند یا نمیخواهد یا نمیتواند!

دقی��ق این حوادث ،بویژه در حوزههای اقتصادی و
اجتماعی است ،چرا که برخالف برخی بحرانهای
مقطعی در س��الهای گذش��ته ،ریشههای آشوب
اخیر کام ً
ال غیرسیاسی بود .در سایر کشورها برای
رسیدگی به چنین مسائلی که جنبه ملی نیز دارد،
نهادی از مقامات مس��ؤول و کارشناسان با داشتن
اختیارات تام تشکیلشده و دنبال ریشهیابی چنین
مسائلی میروند اما در ایران همچنان تحلیلهای
جناحی در فضای رسانهای جوالن میدهد.

  با توجه به اینکه شما در مستند «خوره» به شرح
و تفسیر این موضوع پرداختید که دشمن چگونه
در پی مصادره به مطلوب اعتراضات بحق مردمی به
نفع خود بوده است ،مصادیق داخلی راهبرد دشمن
برای فشار عملی را چه دیدید؟

ن جهت با دفعات پیشین فرق
این مس��أله از ای 
دارد که نگاهی به ترکیب اعتراضات و افراد معترض
نش��ان میدهد اغلب افراد از طبقات پایین و فاقد
ش��غل و منزلت اجتماعی هس��تند .نقطه کانونی
ای��ن اعتراضات نی��ز در ش��هرهایی متمرکز بوده
اس��ت که اغلب دارای نرخ بیکاری باال و مشکالت
فراوان اقتص��ادی بودند .تمام این نش��انهها کافی
اس��ت تا باور کنیم که نهاده��ای اقتصادی دولتی
مس��ؤولیتی مضاعف بر عهده دارند و باید در ارائه
راهکارهای��ی برای رف��ع مش��کالت و جلوگیری
از سوءاس��تفاده دشمنان پیش��گام باشند؛ همان
نکت��های که رهبری نیز در دی��دار مردم قم به آن
اش��اره کردند و از اصطالح «نشس��تن مگس روی
زخم» اس��تفاده کردند .به این ترتیب روشن است
که نهادهای متولی بخش اشتغال و اقتصاد باید در
ردیف اول رسیدگی به ریشههای چنین اعتراضاتی
قرار بگیرند .یک نکته بسیار مهم دیگر این است که

هرچند اعتراضات اجتماعی و نارضایتیهای ناشی
از آس��یبهای داخلی در حوزه معیشت و اقتصاد
وجود دارد ولی آشوبهای اخیر نشاندهنده وجود
یک طراحی پیچیده راهبردی و ضدامنیتی بر بستر
نارضایتیها با منش��أ خارجی است .ایاالتمتحده
آمریکا در دوره پسابرجام با عمل نکردن به تعهدات
خود تالش کرد کشور را در شرایط رکود قرار دهد
تا بستری برای ایجاد آشوبهای قومی و اجتماعی
فراهم آورد .بر اساس اطالعات موجود ،آمریکاییها
از مدتها قبل با ایجاد مرکزی ویژه در کاخ سفید
برای بروز آشوب برنامهریزی کرده بودند .به همین
خاطر هم ب��ود که چندی پی��ش «پایگاه خبری
المانیتور» از یکی از مقامات کاخ س��فید نقلقول
کرد« :باید از رکود اقتصادی برای ایجاد شورشهای
قومی و محلی به جهت تغییر س��اختار نظام ایران
اس��تفاده کنیم» .رژیم صهیونیستی و آلسعود از
مدتها پی��ش گروهکهای ضدانقالب و منافقین
و س��لطنتطلبان را مأمور شبکهسازی برای ایجاد
آشوب کرده بودند.

  میتوانی�د این راهبرد فش�ار عمل�ی و موضوع
شبکهس�ازی را که به آن اش�اره کردید ،بیشتر باز
کنید؟

یک س��الی هس��ت که گروه��ک منافقین با
حمای��ت رژیم آلس��عود به ایجاد س��تادی تحت
عنوان «س��تاد اجتماعی» با هدف شبکهس��ازی و
تشدید نارضایتی اقشار گوناگون اقدام کرده است.
همچنین سلطنتطلبان نیز با حمایت آمریکاییها
و صهیونیستها از بستر فضای شبکههای اجتماعی
برای شبکهس��ازی آش��وب حداکثر بهره را بردند.
در این راس��تا ،اقدامات خرابکارانه گروه موسوم به
«ریاس��تارت» در به آتش کش��یدن برخی اماکن

واکنش محمد خزاعی ،تهیهکننده «قالدههای طال» به یک خبر

اشتباهی که «قالدههای طال» را سوژه تهمتها کرد
میلیارد و  700میلیون تومانی
این مؤسس��ه در تولید فیلم
س��ینمایی «قالدههای طال»
ب��ود؛ آماری که بع��د از چند
روز اصالحی ه آن اعالم و رقم
 898میلیون تومانی برای آن
قید شد! حاال اما محمد خزاعی ،تهیهکننده فیلم
سینمایی«قالدههای طال» در گفتوگو با فارس در
ارتباط با این اش��تباه گفت :در سال  1390زمانی

که ما پروژه «قالدههای طال»
را در دس��ت ساخت داشتیم،
مؤسسه رسانههای تصویری
 33درص��د در ای��ن فیل��م
مش��ارکت کرد و رقم دقیق
مشارکت این موسسه حدود
 898میلیون تومان بوده است .متأسفانه در خبری
که چندی پیش توسط سازمان سینمایی منتشر
ش��د ،رقم حمایت از فیلم س��ینمایی «قالدههای

مذهب��ی و عمومی بهعنوان مرحله تس��ت و مانور
این آش��وبها تلقی میشود .شواهد و قرائن نشان
میدهد که نظام سلطه برای مواجهه با جمهوری
اس�لامی ۲ ،برنامه موازی و س��ناریوی مختلف را
تحت عنوان پالن  Aو پالن  Bپیشبینی کرده بود.
پالن  Aبراندازی و تغییر ساختار بود ،این مدل که
ش از این در کشورهای سوریه و لیبی نیز اجرایی
پی 
شده است در  ۲فاز هدایت و مدیریت میشود .فاز
یک ،ایجاد آش��وب گسترده در کش��ور بوده و فاز
 ،۲تالش برای تبدیل آشوب به عملیات مسلحانه
جهت تسخیر و تصرف برخی شهرهای کوچک در
پیرامون کشور و با مشغولسازی نیروهای امنیتی،
فاز  ۲این پالن یعنی اعزام تروریستهای خارجی به
داخل کشور برای حرکت نظامی صورت میپذیرد.
سخنان محمد بنسلمان ،ولیعهد آلسعود مبنی
بر تصمیم به کش��اندن جنگ به داخل ایران و نیز
ت متحده
وعده ترامپ مبنی بر حمایت بزرگ ایاال 
از اغتشاشگران در وقت مقتضی ،شواهدی است که
نش��اندهنده تصميم غرب برای پیادهسازی پالن
 Aدر بس��تر آشوبهای اخیر اس��ت ،البته ناگفته
نماند آمریکا ،رژیم صهیونیستی و آلسعود به علت
شکستهای پیدرپی در منطقه و از روی استیصال
و درماندگی بر مبنای محاس��بات غل��ط ،اقدام به
اج��رای زودهنگام طرح خ��ود کردهاند و به همین
دلیل دس��تاوردهای حداکثری در آن حاصل نشد.
و ام��ا پالن  Bپالن تکراری غرب پس از شکس��ت
خوردن پالن  Aاس��ت که طی آن برجام را به لبه
پرتگاه سقوط برده و با ابزار تهدید به تشدید فشارها
و تحریمها تالش میش��ود ایران به عقبنشینی و
پذیرش برجام اروپایی با محوریت فرانسه ،انگلیس و
آلمان وادار شود .در این میان بروز آشوب و بیثباتی
در ایران منجر به افزایش قدرت چانهزنی اروپاییها
و تسلیم هرچه بیشتر میشد .بر اساس این پالن،
اگر جمهوری اس�لامی ایران به سناریوی تحمیلی
غرب ،روی خوشنشان ندهد با تحریمهای بیشتر
مواجه ش��ده و واضح است که تحریمهای بیشتر،
زمینه را برای ایجاد نارضایتی بیشتر و احتمال بروز
آشوبهای احتمالی در آینده افزایش خواهد داد.

  آی�ا این اتفاق�ات جنس متفاوت�ی از نمونههای
مشابه خود در سالهای گذشته دارد؟

ناآرامیهای خیابانی دیماه سال گذشته و تکرار
س��ناریوی افزایش تحریم ،معادله تمرین ش��دهای
اس��ت که آمریکاییها و غرب بهصورت کلی از روی
فتنه س��ال  ۸۸طرح کردند ،البته جنس اجتماعی
ای��ن اعتراضات و مطالبات مردم کام� ً
لا متفاوت از
حوادث سال  88اس��ت اما این معادله نشان از این
دارد که تحریم اقتصاد ای��ران را هدف قرار میدهد
و بر وضع معیشتی مردم فشار وارد میکند ،نتیجه
فشار معیشتی نیز اعتراض خیابانی است و اعتراض
خیابانی بهترین زمینه برای سوءاستفاده و اقدام علیه
نظام سیاسی کشور است .برای همین هم مشاهده
میکنیم بعد از برج��ام ،مهمترین تحریمهایی که
دستنخورده باقی ماندند ،تحریمهای بخش تجاری
و اقتصادی هستند ،یعنی تحریمهایی که مستقیماً
معیش��ت و زندگی عامه مردم ای��ران را هدف قرار
میدهن��د .طراحی و اعم��ال تحریمهای اقتصادی
بهصورت هدفمند از سوی غرب ،بویژه آمریکاییها
برای فشار روی وضع معیشت مردم انجام شده است.
  سؤالی که وجود دارد این است که چرا تحریمها
ت متحده
علیه ایران همچنان توس�ط دول�ت ایاال 
آمریکاپیگیریمیشود؟

پاس��خهای متفاوتی میتوان برای این س��ؤال
داد اما اصلیترین پاس��خ به سیگنالها و اقداماتی
مربوط میشود که آمریکاییها را درباره اثربخشی
تحریمه��ای ظالمانه علیه ایران امی��دوار میکند.
فتنهانگیزی و ایجاد آشوب و اغتشاش از مهمترین
اینسیگنالهاست.
  ب�رای جلوگی�ری از تحق�ق ای�ن اتفاق�ات چه
راهکارهاییپیشنهاد  میکنید؟

به نظ��ر باید عوام��ل مح��رک و التهابآفرین
اقتص��ادی را کاه��ش داد و برطرف ک��رد .در بعد
دیگ��ر باید تالش مضاعف��ی برای ح��ل برخی از
مشکالت حاد معیش��تی و اقتصادی مردم در بازه
زمانی کوتاهمدت انجام داد و درعینحال هم اقدام
متناس��ب نیروهای امنیتی و مردمی در مواجهه با
سارقان مطالبات مردم و آش��وبگران راه عالج این
اتفاقات است.
ط�لا» حدود  2میلی��ارد و  700میلی��ون تومان
اعالم ش��ده بود .برخی رس��انهها با دست گرفتن
مبلغ اشتباهی که سازمان س��ینمایی درباره این
فیلم س��ینمایی اعالم کرده بود ،اقدام به تخریب
شخصیت من و فیلم سینمایی «قالدههای طال»
کردند .سازمان س��ینمایی بعد از انتشار این آمار
درصدد تصحیح آن برنیامده بود و اصالحیهای که
چند روز بعد از انتشار آمار مشارکتها اعالم شد با
پیگیریهای ما صورت گرفت؛ هرچند آن اصالحیه
هم دیده نش��د و هنوز برخی تص��ور میکنند ما
چنین مبلغی را دریافت کردهایم .برایم جالب است
چرا از میان آن همه فیلم ،تنها رقم مشارکت فیلم
سینمایی «قالدههای طال» اشتباه نوشته میشود!

شماره 13 2458
رمضاننامه

رهایی
فاطمهعبدالوند

مرا رها کنند کاش
تمام دوست داشتنهایی
که دورم کرده از تو
تویی که همه چیزی برایم
حس میکنم
چیزی بینمان هست
اگر که قبول داری
صدایم کن
هستم
	
مرا که تشنه صدای پایت
و وجودم را به
تصورنداشتنت
من بریدهام همچون گنجشکی از النه
بریدنم
	
صدای دل
روی آسفالت کوچهها را میشنوی؟
رد شدم از نگاه تو
مسیر خواستنت دور
من بیمار
خودت بگو
چگونه برسم به این رویا
که انتهای تعبیرش ،دیدن توست...
تمام آدرسها
ختم تو شده
همچون دورهگردی
حوالی نگاهت میگردم
شاید سکهای از تو
بر دل فقیرم بیفتد
و رزق روزگارم بشود
کمک کن
هنوز هم این شبها
باور دارم
داشتن تو
می ارزد به رها کردن همه...
قرارمان
به آمدن من و بخشش تو

برداشتی آزاد از دعای ابوحمزه ثمالی

کتاب

آغاز مسابقه کتابخوانی
«بخون ،قهرمانشو» ویژه جامجهانی

بخش مسابقه پویش «بخون،
قهرمانش��و» فعالی��ت خود
را از روز گذش��ته آغ��از ک��رد
و ش��رکت در این مس��ابقه تا
اوایل مردادماه س��ال جاری با
محوریت کتاب «جامجهان��ی در جوادیه» ادامه
خواهد داش��ت .به گزارش «وطنامروز» ،بخش
مسابقه پویش «بخون ،قهرمانشو» از روز گذشته
آغاز به کار کرد و عالقهمندان میتوانند با مراجعه
به سایت این پویش در بخش مسابقه کتابخوانی
آن شرکت کنند و از  500جایزه ویژه آن بهرهمند
شوند .این مسابقه با محوریت کتاب «جامجهانی
در جوادی��ه» نوش��ته داوود امیری��ان درح��ال
برگزاری اس��ت و تا اواسط مردادماه سال جاری
ادامه خواهد داش��ت .این پویش با هدف ترویج
فرهنگ کتابخوانی و قابل اعتماد بودن نوجوانان
با همکاری مرکز اوج کودک و نوجوان ،مس��تند
مسابقه فاز ،فدراسیون فوتبال ،انتشارات قدیانی،
شبکه امید ،شبکه  ،2ستاره اول ،مرکز رسانهای
شیرازه ،مسابقه تلویزیونی فرمانده ،قرارگاه جهاد
فرهنگی حنیف و اپلیکیشن طاقچه ویژه نوجوانان
برپا ش��ده و عالقهمندان برای ش��رکت در این
مسابقه میتوانند به سایت این پویش به نشانی
 www.ghahremansho.irمراجع��ه یا عدد
یک را به  50001740ارسال کنند.
خبر

برگزاری نمایشگاه عکسهایی
(ره)
از نوجوانی تا ارتحال امام خمینی

نمایش��گاه عک��س «از او که
میگویم  »...شامل تصاویری
از نوجوان��ی تا ارتح��ال امام
خمینی (ره) در حوزه هنری
افتتاح میش��ود .به گزارش
پایگاه خبری حوزه هنری ،نمایشگاه عکس «از
او که میگویم  »...شامل تصاویری از نوجوانی تا
ارتحال امام خمینی (ره) ،بنیانگذار کبیر انقالب
اس�لامی ایران؛ دوش��نبه  ۲۱خردادماه ۱۳۹۷
در حوزه هنری افتتاح میش��ود .مراسم افتتاح
نمایشگاه عکس «از او که میگویم »...از سلسله
نمایشگاههای 40سالگی انقالب اسالمی ایران
به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی
(ره) س��اعت  16روز دوش��نبه  21خردادم��اه
 1397در گالری شماره یک خانه عکاسان ایران
برگزار میشود .این نمایشگاه روایتی تصویری
از نوجوان��ی تا ارتحال امام خمینی(ره) را در بر
میگیرد و شامل عکسهای کمتر دیده شده از
بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی است.

