برترین لپ تاپهای سال  ۲۰۲۰معرفی شدند
همزمانبانزدیکشدنبهماههایپایانیسال ۲۰۲۰معرفیبرترینلپتاپهایتولیدشدهدرحوزههایمختلفآغازشدهاست.درادامهفهرستیازلپتاپهایبرترازنظر
قیمت،امکانات،طراحیوغیرهرامرورمیکنیمکهتوسطشرکتهایمختلفتجاریتولیدشدهاند.استفادهازاینفهرستبهکاربرانکمکمیکندتالپتاپیمتناسببا
نیازهای خود را یافته و تهیه کنید .بهترین لپ تاپ کوچک :عنوان برترین لپ تاپ کوچک به لپ تاپ دل ایکس پی اس ۱۳میرسد که در سال ۲۰۲۰تولید شده است .البته
شرکتدلدرسال ۲۰۱۳لپتاپهاییدرابعادکوچکترنیزتولیدکردهاست.امامهمترینمزیتاینلپتاپتناسبمیانمصرفبرقوعملکردپردازندههایمرکزیو
گرافیکیاست.دراینلپتاپازپردازندهنسلیازدهمشرکتاینتلاستفادهشدهکهگزینهایمطلوبمحسوبمیشود.قیمتاینلپتاپهزاردالراست.
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انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل امروز یک ضرورت است

میثــم نمکــی در آییــن رونمایــی از کتــاب «راز پروانــه و انگشــتر»
اثــر آقــای احمــد رضایــی و خانــم زهــرا رجبــی ،افــزود :انســان
در جســتجوی رســیدن بــه مقامــات و کمــاالت اســت و یکــی از
عالــی تریــن مقامــات مقــام شــهادت اســت.میثم نمکــی انتقــال
فرهنــگ ایثــار و شــهادت بــه نســل امــروز یــک ضــرورت اســت
همزمــان بــا ششــمین روز هفتــه کتــاب در حاشــیه آییــن رونمایــی
از کتــاب «راز پروانــه و انگشــتر» بــا حضــور رئیــس اداره فرهنــگ
و ارشــاد اســامی کاشــان ،خانــواده شــهید و جمعــی از فعــاالن
حــوزه فرهنــگ و کتــاب از تابلــو نقاشــی تمثــال شــهید «ابوالفضــل
ابوالفضلــی» اثــر مهنــدس ســعید بوجــار آرانــی پــرده بــرداری شــد.
ایــن اثــر از ســری طــرح هــای ســماع خــط بــا ابعــاد 45*35

ســانتیمتر مــی باشــد کــه در مــورخ  29آبــان مــاه  1399در
حاشــیه آییــن رونمایــی از کتــاب «راز پروانــه و انگشــتر» در
ســالن مهــرگان فرهنگســرای مهــر کاشــان پــرده بــرداری شــد
وی افــزود :جهــاد فــی ســبیل اهلل و شــهادت در راه خداونــد یــک
فضیلــت اســت و رســیدن بــه مقــام شــفاعت تجلــی ایــن از خــود
گذشــتگی اســت .مســئول کمیتــه فرهنگــی کارگــروه ترویــج
فرهنــگ ایثــار و شــهادت شهرســتان ،ادامــه داد :ســیره و ســیرت
شــهیدان الهامبخــش اســت و در شــخصیت شــهدا مــی تــوان
راه رســتگاری را پیــدا کــرد .خاطرنشــان مــی شــود کتــاب «راز
پروانــه و انگشــتر» ،پیرامــون زندگــی و خاطــرات پاســدار شــهید
«ابوالفضــل ابوالفضلــی» اســت کــه در عملیــات خیبــر در محــور

آیین رونمایی مجازی کتاب «دیپلماسی دولت اسالمی از نگاه امیرالمؤمنین(ع) در نهج البالغه»

حضــرت معصومــه(س) ماهــی اســت در پــی خورشــید تــوس،
راه حجــاز تــا ایــران را طــی کــرد و در هجرتــی عاشــقانه بــه
ســاوه رســید و از آنجــا بــه دارالمؤمنیــن قــم آمــد و رحــل
اقامــت افکنــد و پــس از  17روز ،دعــوت خــدا را لبیــک گفت.
و چنیــن شــد کــه حیــات و وفاتــش ،ســفر و حضــورش،
عبــادت و ســلوکش ،مرقــد و مــزارش ،جلــوگاه نــور و بــارگاه
عفــت شــد و «فاطمــه معصومــه(س)» اینــه ای شــد در رواق
فرهنــگ شــیعه کــه نجابــت و حیــا و والیــت در بلــور آن مــی
درخشــد .از هجــرت تــا رحلــت در ســال  201هـــ  .ق ،یــک
ســال پــس از ســفر تبعیدگونــه حضــرت رضــا(ع) بــه شــهر
مــرو (خراســان جنوبــی) ،حضــرت فاطمــه معصومــه(س)
پیــرو نامــه عطوفــت آمیــز امــام رضــا(ع) بــه همــراه عــده
ای از بــرادران و یــاران بــرای دیــدار بــرادر و تجدیــد عهــد
والیــی خویــش ،راهــی دیــار غربــت شــد .در طــول راه بــه
شــهر ســاوه رســید و همراهــان و یــاران حضــرت بــا مأمــوران
عباســی درگیــر شــدند و عــده ای از همراهــان حضــرت
در ایــن حادثــه غــم انگیــز بــه شــهادت رســیدند.حضرت
درحالــی کــه از حــزن و انــدوه ،بســیار ناتــوان شــده بودنــد،
بــا احســاس ناامنــی در شــهر ســاوه بــا تفحــص دربــاره
شــهر شــیعیان راهــی «قــم» شــدند .بــزرگ خانــدان شــیعه
اشــعری ،موســی بــن خــزرج بــا شــور و شــعف فــراوان بــه
اســتقبال حضــرت شــتافت و ایشــان در منــزل شــخصی
موســی نــزول اجــال فرمودنــد.آن بزرگــوار پــس از هفــده
روز بیمــاری در ســال  201هـــ .ق در دهــم ربیــع الثانــی
بــه لقــاء حــق شــتافت .مشــتاقان و دل ســوختگان بعــد
از وفــات ایشــان ،پیکــر شــریف آن حضــرت را بــه ســوی
قبرســتان «بابــان» (جایــگاه کنونــی حــرم مطهــر حضــرت
معصومــه(س)) تشــییع و تدفیــن کردنــد .و بدیــن ســان
تربــت پــاک آن بانــوی بزرگــوار اســام قبلــه گاه ارادتمنــدان
بــه اهــل بیــت(ع) و دارالشــفای دل ســوختگان عاشــق والیت
و امامــت شــد .چــرا معصومــه حضــرت فاطمــه معصومــه(س)
مســتغرق در عبــادت ،و از معاصــی و زشــتی هــا پیراســته و به
یقیــن جلــوه هایــی از عصمــت مــادرش زهــرا(س) در ایشــان
تجلــی نمــوده بــود و گویــی بــه همیــن جهــت امــام رضــا(ع)
بــه عنــوان «معصومــه» از ایشــان یــاد کــرده ،فرمــوده اســت:
«مــن زار المعصومــه بقــم کمــن زارنــی؛ هرکــس معصومــه را
در قــم زیــارت کنــد ،ماننــد کســی اســت کــه مــرا زیــارت
کــرده اســت» .آری! معصومــه جــان؛ آن مــوال و ســروری کــه
زیــارت تــو را هــم ســان بــا زیــارت خــودش قــرار داده اســت،
قطعـاً در تــو ســیادتی مشــاهده کــرده کــه حکایــت از خصــال
و صفــات حســنه توســت .اگــر حقیرتریــن عاشــقان تــو بــرای
تفســیر وجــودت ظــرف گنجایــش ادراک در دســت گیرنــد
از «میــم معصومــه»« ،متانــت»« ،معصومیــت و محجوبیــت»
و از «عیــن» او «عاطفــه ،عبودیــت و عفــاف» و از «صــاد»
او« ،صمیمیــت ،صفــا و صداقــت» و از «واو»« ،وحــدت،
وحدانیــت و حــب والیــت» را سرمشــق مــی گیرنــد و در آخــر
از «ـــه» او؛ «هویــت اهــل بیــت ،هدایــت عالمیــان و هجــرت
بــه ســوی حقانیــت» خواهنــد آموخــت.در مقــام شــفاعت آن
حضرت«یــا فاطمــه اشــفعی لــی فــی الجنــه فــان لــک عنداهلل
شــأن مــن الشــأن»...به راســتی کــه ایشــان تنهــا ،دختــر امــام
و یــا عمــه و خواهــر امــام نیســتند ،بلکــه دارای مدارجــی از
معرفــت اهلل و تقــوا و عبــادت فــوق العــاده ای بــوده انــد کــه
باعــث تقــرب فــوق العــاده ایشــان نــزد خداونــد شــده اســت؛
یعنــی شــأن واالیــی در پیشــگاه خــدا دارنــد .و اینکــه او در
کنــار جــده اش حضــرت زهــرا(س) مــی توانــد از گناهــکاران
شــفاعت کنــد و بــه اذن الهــی آنــان را از عــذاب پــروردگار
برهانــد .و بــرای ایشــان مرتبــه ای از مراتــب شــفاعت کبــری
در قیامــت اســت و اگــر بــا پیامبــر(ص) و فاطمــه(س) در
مقــام شــفاعت ،مســاوی نباشــد ،رتبــه ای رفیــع از آن مقــام
عظیــم را داراســت .و ایشــان بــه عنــوان یکــی از اولیــای
برجســته خــدا ،در بــارگاه بــی همتــای الهــی مــی درخشــد
و شــفاعت او مــورد امضــای الهــی و عنایــات خــاص بــاری
تعالــی اســت .و باألخــره حضــرت فاطمــه معصومــه(س) یکــی
از شــفیعان فــردای قیامــت در روز جزاســت .والیــت پذیــری
حضــرت معصومــه(س) و بیعــت ایشــان بــا امــام رضــا(ع)
· اینجــا قــم؛ مدفــن و مأمــن دختــری از تبــار زهــرا(س) و
چــون او حامــی والیــت و امامــت و چونــان زینــب(س) ،قافلــه
ســاالری شایســته اســت .اگــر فریــاد زینــب(س) بنــی امیــه
را رســوا کــرد ،فریــاد فاطمــه معصومــه(س) بنــی عبــاس را.
· و بــه راســتی حرکــت سیاســی ـ الهــی حضــرت از مدینــه
بــه ســوی مــرو حرکتــی بــود علیــه طاغــوت دوران و ندایــی
بــود بــه «هــل مــن ناصــر ینصرنــی» بــرادر و موالیــش
امــام رضــا(ع) . ...هرچنــد بــه دیــدار بــرادر و امــام زمانــش
نائــل نشــد ،ولــی ابــاغ پیــام کــرد .او بــا حرکــت از مدینــه
بــه همــراه عــده ای از خانــدان پیامبــر و ارادتمنــدان اهــل
بیــت(ع) ثابــت کــرد کــه در همــه اعصــار قــدرت هــای مــادی
و طاغوتــی در برابــر پــرورش یافتــگان اســام نــاب کوچکنــد!
ایــن حرکــت الهــی ـ سیاســی گرچــه ناتمــام مانــد و دخــت
آفتــاب در ایــن هجــرت الهــی بــه ســوی حــق شــتافت و
بــا مــرگ شــهادت گونــه اش همــه را ســوگوار ســاخت،
امــا دیــری نپاییــد ثمــرات ارزشــمند و مبــارک ایــن ســفر
مبــارک در شــهر مقــدس قــم کــه «آشــیانه آل محمــد»
اســت ،پدیــدار گشــت .و از کوثــر بــی کــران عتــرت ،چشــمه
هــای جوشــان علــوم و معــارف اســامی جوشــیدن گرفــت.
مگــر نــه ایــن اســت کــه حضــرت صــادق(ع) قــم را حــرم
مطهــر اهــل بیــت(ع) معرفــی کــرده اســت ..و ایــن گونــه
شــد کــه قــم ،مرکــز ثقــل و محــور جغرافیایــی جهــان اســام
گردیــد مرحــوم محــدث قمــی مــی فرمایــد :از اســاتید خــود
شــنیدم کــه مرحــوم مالصــدرای شــیرازی از شــیراز بــه قــم
مهاجــرت فرمــود و در قریــه کهــک اقامــت نمــود .آن کلیــم
فرزانــه هــرگاه مطلــب علمــی بــر او مشــکل مــی شــد بــه
زیــارت حضــرت معصومــه(س) مــی رفــت و بــا توســل بــه
آن حضــرت ،مشــکالت علمــی اش حــل مــی شــد .حضــرت
معصومــه(س) مدینــه را بــا عــده ای از همراهــان (علویــان)
بــه طــرف خراســان تــرک مــی گوینــد .ایــن ظاهــر قضیــه و
کامـ ً
ا عــادی اســت ،امــا روی دیگــر ســکه آن اســت کــه ایــن
زیــارت یــک مالقــات عــادی نبــوده اســت ،بلکــه یــک حرکت
اســت ،تحــول عظیمــی اســت کــه آغــاز آن بــا امــام رضــا(ع)
بــوده اســت و ادامــه آن بــا حضــرت معصومــه(س) (گرچــه
دیــدار حضــرت معصومــه(س) بــا امــام رضــا(ع) انجــام نشــد).
ماننــد حرکــت حضــرت ابــی عبــداهلل(ع) کــه آغــاز حرکــت
بــا ابــی عبــداهلل و ادامــه آن بــا حضــرت زینــب(س) بــود.
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رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی کاشــان ،گفــت :نهــج
البالغــه دریــای بیکــران معــارف و علــوم اســت و بررســی ابعــاد
گســترده ایــن کتــاب گرانســنگ ،روشــنگر و راهنمــای بشــریت
اســت .روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی کاشــان؛
میثــم نمکــی در آییــن رونمایــی مجــازی کتــاب «دیپلماســی
دولــت اســامی از نــگاه امیرالمؤمنیــن(ع) در نهــج البالغــه» بــا
اشــاره بــه تقــارن خجســته رونمایــی ایــن کتــاب بــا کســب عنــوان
پــر افتخــار پایتختــی نهــج البالغــه ایــران بــرای کاشــان ،افــزود:
تدویــن ایــن کتــاب در حــوزه معــارف نهــج البالغــه در اســتمرار
اقدامــات ارزشــمند و بزرگــی اســت کــه مفاخــر دینــی و بــزرگان
کاشــان بــرای انجــام آن اهتمــام ویــژهای داشــتهاند .رئیــس
دبیرخانــه دائمــی پایتخــت نهــج البالغــه ایــران بــا تبییــن بخشــی
از اقدامــات دبیرخانــه پایتختــی ،افــزود :حــوزه کتــاب یکــی از
مؤثرتریــن بخــش هایــی اســت کــه میتوانــد در تبلیــغ و ترویــج
آموزههــا و معــارف علــوی تأثیرگــذار باشــد و از ایــن رو اعتنــای
جــدی بــه نویســندگان و آثــار مرتبــط بــا نهــج البالغــه در دســتور
کار دبیرخانــه خواهــد بــود .گفتنــی اســت کتــاب «دیپلماســی
دولــت اســامی از نــگاه امیرالمؤمنیــن(ع) در نهــج البالغــه» نوشــته
دکتــر ســید محمــد ســاداتی نــژاد توســط انتشــارات مجلــس افــروز

صاحبنظــران فرهنگــی معتقدنــد :کرونــا همــه ابعــاد
زندگــی مــا از جنبههــای فــردی و شــخصی تــا
جنبههــای کالن ،جهــان و اجتماعــی را تحــت تاثیــر
خــود قــرار داده اســت؛ در نتیجــه بایــد بــه ایــن موضــوع
بپردازیــم و جوانــب و تجــارب ســایرین را هــم مدنظــر
قــرار دهیــم .نشســت تخصصــی «تجربههــای فرهنگــی
و هنــری کشــورهای مختلــف در مواجهــه بــا کرونــا»
بــا هــدف شــناخت تجــارب بینالمللــی در خصــوص
برخــورد بــا ویــروس کوویــد  ۱۹بــه همــت پژوهشــگاه
فرهنــگ ،هنــر و ارتباطــات و ســازمان فرهنــگ و
ارتباطــات اســامی برگــزار شــد .در ایــن جلســه کــه
بــه دبیــری مصطفــی اســدزاده (دکتــرای سیاســتگذاری
فرهنگــی) برگــزار شــد ،صاحبنظــران فرهنگــی بــه
همــراه رایــزان فرهنگــی ایــران در آلمــان و ژاپــن
بــه بیــان نکاتــی برجســته در خصــوص شــیوه و نــوع
مواجهــه بــا کوویــد  ۱۹پرداختنــد .معیــار ارزیابــی
مــا از عملکــرد بایــد جهانــی باشــد در ابتــدای ایــن
جلســه محمدســلگی (رئیــس پژوشــگاه فرهنــگ ،هنــر و
ارتباطــات) ،بیــان کــرد :از بــدو امــر و شــیوع ویــروس
کرونــا ،اوقــات فراغــت قرنطینــه نشــینان مطــرح بــود بــه
خصــوص کــه مواجهــه مــا بــا ایــن موضــوع در ایــران بــا
تعطیــات عیــد مــا همــراه بــود و در آن دوران دولــت،
فرهنگیــان و دیگــر صاحــب نظــران از نحــوه گــذران

ایــن اوقــات صحبــت مــی کردنــد؛ پــس از ایــن دوران
هــم تعطیلــی مراکــز فرهنگــی و هنــری و ســرگرمی و
حتــی دینــی بــود کــه صــورت گرفــت و از ســینما گرفتــه
تــا مســاجد و  ...تعطیــل شــد.عرصه هــای دیگــری چــون
آمــوزش و پــرورش بــه فضــای مجــازی رفــت و ایــن موضــوع
حتــی حــوزه کتــاب و نشــر را هــم متاثــر ســاخت و باعــث
بــه تعطیلــی کشــانده شــدن رویدادهــای مهمــی فرهنگــی
چــون نمایشــگاه کتــاب گردیــد .ضمــن ایــن کــه حــوزه ای
چــون گردشــگری و حتــی نــوع مواجهــه فرهنگــی بــا کرونــا
یکــی از مســائلی اســت کــه بحثــی مفصــل و مهمــی اســت
و ســبک زندگــی کــه از فرهنــگ و هنــر اثــر مــی پذیــرد از
ایــن موضــوع نشــات مــی گیــرد .وی افــزود :در ایــن مــدت
از عملکــرد دولــت و کیفیــت آن صحبــت هــای بســیاری
شــده اســت امــا متــر و معیــار عملکــرد مــا در ایــن دوران
بایــد معیــاری جهانــی باشــد کــه ایــن ضــرورت تشــکیل
چنیــن جلســه ای بــود .و بایــد بــا تشــکیل چنیــن جلســاتی
منبعــی بــرای عملکــرد بهتــر داشــته باشــیم .بایــد تجــارب
دیگــر کشــورها را ملحــوظ نظــر بداریــم ســخنور دیگــر ایــن
نشســت ابوالحســن خلــج منفــرد (رئیــس مرکــز مطالعــات
راهبــردی روابــط فرهنگــی ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات)
بیــان کــرد :کرونــا همــه ابعــاد زندگــی مــا از جنبــه هــای
فــردی و شــخصی تــا جنبــه هــای کالن ،جهــان و اجتماعــی
را تحــت تاثیــر خــود قــرار داده اســت؛ در نتیجــه بایــد بــه
ایــن موضــوع بپردازیــم و جوانــب و تجــارب ســایرین را هــم
ملحــوظ نظــر داشــته باشــیم؛ همچنــان کــه در ایــن مــدت
بــا همکارانمــان در خــارج از ایــران در ارتبــاط بــوده و تــاش
کــرده ایــم تــا گزارشهایــی را بــر ایــن مبنــا تنظیــم و
ارائــه کنیم.ضمــن ایــن کــه از همکارانمــان در پژوهشــگاه
خواســتیم کــه مقاالتــی موثــر و راهگشــا را در ایــن حــوزه
تهیــه و تدویــن کننــد تــا چشــماندازی تخصصــی بــرای
راه مــا در ایــن مســیر فراهــم باشــد .مــا بایــد از راه رفتــه
دیگــر کشــورها در حــوزه ایــن بحــران آگاه شــده و از
تجــارب آنهــا در بهبــود عملکــرد فکــری و فرهنگــی خــود
اســتفاده کنیــم .آلمــان چگونــه بــا کرونــا مواجــه شــدپس از
آن حمیــد محمــدی (رایــزن فرهنگــی جمهــوری اســامی
ایــران در آلمــان) بــه بیــان نــوع مواجهــه کشــور آلمــان

با خانه ماندن در این روزهای کرونایی به حامیان سالمت کمک کنید

بــا موضــوع کرونــا پرداخــت و بیــان کــرد :موضــوع
کرونــا قــرن بیســت و یــک را دچــار بحرانــی جهانــی
کــرد کــه نقطــه عطفــی بــرای تقســیم تاریــخ بــه قبــل
و بعــد از کرونــا شــد؛ در آلمــان تــا کنــون  ۱۲۰هــزار
نفــر مبتــا و  ۱۴هــزار و  ۲۰۰نفــر فــوت کــرده انــد.
وی ادامــه داد :در ابتــدای شــروع ایــن بحــران آلمــان
هــم غافلگیــر شــد امــا بــه دلیــل زیرســاخت هایــی کــه
دارد متفــاوت عمــل کــرد؛ آلمــان بــه لحــاظ قــدرت
اقتصــادی  ۲۹۳میلیــارد دالر مــازاد بودجــه داشــت کــه
ایــن مــی توانــد نکتــه مهــم آن در مقابلــه بــا بحــران
باشــد.آلمان اولیــن کشــور پرجمعیــت اروپــا اســت؛
رویکــرد آلمــان در مواجهــه بــا کرونــا در ابتــدا شــروع
دارای ســازو کار منظــم نبــود یعنــی از اواخــر اســفند تــا
اوایــل اردیبهشــت مــردم خــود مراعــات مــی کردنــد؛
امــا از اول اردبیهشــت تعطیلــی سراســری رخ داد کــه
تــا اواســط مــرداد بــه طــول انجامیــد و در تعطیلــی
اول همــه چیــز از فرهنــگ و هنــر و آموزشــگاه و
کارخانجــات و صنعــت و  ...تعطیــل و بــا فروکــش کــردن
مــوج اول همــه کارهــا آغــاز شــد امــا بــا ایــن تفــاوت
کــه جاهایــی کــه نیــاز بــه حضــور اجتماعــی بــود صرفــا
بــا  ۳۰درصــد از ظرفیــت کار کردنــد.وی افــزود :ســالن
هــای ســینما و گالــری هــا و  ...همــه بــا  ۳۰درصــد
شــروع کردنــد امــا بــا شــروع مــوج دوم از اوایــل مــرداد
وضعیــت پیچیــده تــر شــد بــه صورتــی کــه روزانــه ۲۰
هــزار مبتــا دارنــد بــه همیــن دلیــل از اول نوامبــر یــک
تعطیلــی سراســری دیگــر را از ســر گرفتند.تصمیــم
گیــری مــدارس در آلمــان بــه  ۱۶ایالــت دولتــی واگــذار
شــد چــرا کــه بحــث آمــوزش برایشــان بســیار مهــم و
مــدارس بــاز بــود امــا تــا امــروز  ۴۰درصــد تعطیل شــده
چــرا کــه اگــر یــک مــورد مبتــا باشــد مدرســه بــرای دو
هفتــه تعطیــل و دوبــاره بازگشــایی مــی شــوند .دانشــگاه
هــا کامــا تعطیــل هســتند و بــه صــورت آنالیــن برگــزار
مــی شــوند .نــگاه دوگان ـهای کــه باعــث کشــاکش بــود
حســین دیوســاالر (رایــزن فرهنگــی جمهــوری اســامی
ایــران در ژاپــن) ســخنور بعــدی بــود کــه بــه تشــریح
ایــن موضــوع پرداخــت کــه فرهنــگ در ژاپــن چطــور
توانســته اســت بــه کمــک مهــار کرونــا و ســامت
جامعــه بیایــد.وی بــر نقــش ســازمان هــای غیردولتــی
در ایــن موضــوع تاکیــد کــرد و گفــت :بیــش از دولــت

شــوندخاطر نشــان کــرد :بــه طــور کلــی
بــه دلیــل شــرایط ســختی کــه داشــتیم
پیــش بینــی هــای خوبــی را بــرای
آینــده ســینما در نظــر نداشــتیم،
یعنــی بیشــتر بــه جزئیــات نــگاه و
کلیــات را نادیــده گرفتــه بودیــم .بــه
طــور کلــی ســینما از دور خــارج شــده
بــه
اســت ،قبــل از دوران کرونــا دوران جدیــدی
وجــود آمــده بــود کــه یکــی از آن هــا خداحافظــی از ســینما و
شــبکه هــای خارجــی بــه اصطــاح تولیــدات اینترنتــی بــود امــا
بــا ورود کرونــا دنیــا در حــال آمــاده کــردن شــرایط بــرای بعــد از
کرونــا اســت ،مطمئنــن بعــد از ایــن بیمــاری ســینما هــا و ســالن
هــای بــزرگ دیگــر جایــی نخواهنــد داشــت و مــردم بــا نــوع
جدیــدی از روابــط اجتماعــی خــو مــی گیرنــد و بــر اســاس ایــن
روابــط مــردم هــم بــه نیــاز هــای فرهنگــی خــود مــی رســند و
هــم اینکــه زندگــی جدیــدی را آغــاز مــی کننــد در آخــر مــن
مطمئــن هســتم کــه ســینما کــم کــم ،کمرنــگ خواهــد شــد
امــا تولیــد آثــار ســینمایی ادامــه دارد ولــی بــه شــکل جدیــدی
کــه دنیــا در حــال تجربــه کــردن اســت.

قوایمــان را مجتمــع کنیــم بــرای نجــات دادن یــک کشــور ،بایــد
اگــر مســائلی بــرای مــا پیــش بیایــد ،هرچــه هــم ســخت باشــد،
تحمــل کنیــم .بــاز مــن تکــرار میکنــم کــه بدانیــد شــما بــا یــک
قدرتــی مواجــه هســتید کــه اگــر غفلــت بشــود ،مملکتتــان از
بیـن مـیرود .غفلــت نبایــد بکنیــد ،غفلــت نکــردن بــه ایــن اســت
کــه همــه قــوا را و هرچــه فریــاد داریــد ،ســر آمریــکا بکشــید و
هرچــه تظاهــرات داریــد ،ضــد آمریــکا بکنیــد .قــوای خودتــان را
مجهــز بکنیــد و تعلیمــات نظامــی پیــدا کنیــد و بــه دوســتانتان
تعلیــم دهیــد ،مملکــت اســامی بایــد هم ـهاش نظامــی باشــد و
تعلیمــات نظامــی داشــته باشــد .یکــی از ابــواب فقــه ،بــاب رمــی
اســت؛ بــاب تیرانــدازی اســت ،آن وقــت تیرانــدازی بــود ،حــاال
هــم تیرانــدازی هســت ،بــه یــک طــور دیگــری در اســام  ...بــرای
همــه افــراد مســتحب اســت کــه ســوارکاری را یــاد بگیرنــد .حــاال
اتومبیلســواری و رانندگــی را یــاد بگیرنــد و بــر همــه اســت کــه
تیرانــدازی را یــاد بگیرند،همهجــا بایــد اینطــور بشــود کــه یــک
مملکتــی بعــد از چنــد ســالی کــه بیســت میلیــون جــوان دارد،
بیســت میلیــون تفنـگدار داشــته باشــد و بیســت میلیــون ارتــش
داشــته باشــد و یکچنیــن مملکتــی آســیبپذیر نیســت و االن
هــم الحمــداهلل آســیبپذیر نیســت»با ایــن رهنمــود ،حضــرت
امــام خمینــی (ره) ارتــش بیســت میلیونــی را بنیانگــذاری کــرد
و بســیج ،اســتقبال مــردم از ایــن نهــاد انقالبــی چنــان زیــاد و
پرشــور بــود کــه حضــرت امــام خمینــی (ره) در اول اســفند همــان
ســال ،از حضــور گســترده و مشــتاقانه مــردم تشــکر کردنــد .ادغــام
بســیج در ســپاه موجــب بــروز تحــوالت و دگرگونیهــای عمیــق
در تشــکیالت آن شــد .باتوجــه بــه ایــن واقعیــت کــه هرچــه
پایههــای نظــام جمهــوری اســامی قــوام بیشــتری مییافــت،
توطئههــا و دسیس ـههای اســتکباری هــم ابعــاد وســیعتری پیــدا
میکــرد ،لــذا ضــرورت ایجــاد تحــوالت جدیــدی متناســب بــا
رشــد تشــکیالت بســیج از یکســو و گســترش ابعــاد حیلههــای
امپریالیســتی از طــرف دیگــر ،بــه شــدت احســاس میشــد.

مدیرعامــل خانــه ســینما ضمــن پذیــرش
مشــکالتی در ایــن نهــاد صنفــی،
معتقــد اســت کــه ســینمای
ایــران در ایــن ســالها تحــوالت
بســیاری داشــته اســت امــا
هنــوز بــا نقطــه ایــدهال فاصلــه
دارد .موضــوع فاصلــه گرفتــن
مخاطــب از ســینما را شــاید بتــوان
اصلیتریــن معضــل ســینمای ایــران
کــرد .محــل مالقــات مخاطــب بــا فیلــم در
تعر یــف
ســالن ســینما اســت و ایــن محــل رویارویــی متأســفانه از رونــق
ســالهای قبــل برخــوردار نیســت .تبییــن علــل ایــن معضــل
میتوانــد از منظرهــای گوناگــون بررســی شــود امــا بــدون شــک
نظــر مدیــران ســینمایی کشــور از اهمیــت دیگــری برخــوردار
اســت .مصاحبـهای کــه در ادامــه میخوانیــد بــه روزهــای قبــل
از کرونــا بازمیگــردد .گفتوگویــی کــه بســیار طوالنــی شــد
و در مقاطــع زیــادی از مســیر اصلــی خــودش فاصلــه گرفــت و
بــه مباحــث فرعــی و نامربــوط بــه اصــل موضــوع رســید کــه بــه
مســیر مصاحبــه لطمــه م ـیزد .تــاش مــا ایــن بــود کــه ایــن
گفتوگــو از تنظیــم مناســبی برخــوردار باشــد کــه خواننــده
دچــار ابهــام و سردرگمینشــود .گفتوگویــی کــه امیدواریــم
مســیر تعامــل و همفکــری را بــا ســایق و نظــرات مختلــف در
ســینمای ایــران را بیشــتر فراهــم کنــد .بــرای بررســی نکتــه
مهــم میــزان تماشــاگران مــا نســبت بــه دهــه شــصت ،قبــل از
هــر چیــز بایــد از ایــن یــک تحلیــل آمــاری برخــوردار باشــیم
کــه چــه اتفاقــی افتــاده اســت؟ حتمـاً در تحلیــل آمــاری میــزان
افزایــش هزینههــای تولیــد ،گســترش نظامهــای ارتباطــی و
دسترســی مــردم بــه منابــع ســرگرمیاعــم از ســینما و ســریال
و همینطــور فضــای مجــازی و صداوســیما ،تفاوتهــای جــدی
و قابــل توجهــی صــورت گرفتــه اســت کــه بایــد بــه همــه آنهــا
توجــه کنیــم .اگــر ایــن نکتــه را در نظــر بگیریــم حتمـاً تحلیلها
و دقتهایمــان بــر اســاس آن تحلیــل متفــاوت میشــود؛ البتــه
از اصــل حــرف عبــور نمیکنیــم چــون واقعیــت آمــاری در ایــن
بــاره وجــود دارد .البتــه در ســالهای فعلــی نیــز وضعیــت فروش
مــا خــوب بــوده اســت .حــدود ســی میلیــون بلیــط فروختهایــم.
البتــه بایــد بــه میــزان جمعیــت در آن ســالها و ســالهای
فعلــی هــم توجــه کنیــم .ایــن میــزان فــروش بــا چــه جمعیتــی

و

بایــد بــه بخــش هــای غیردولتــی توجــه کــرد .وی
افــزود :در ژاپــن بــا ارائــه آمارهایــی از مــوج اول و اقــدام
دولــت بــرای برگــزاری شــرایط اضطــراری برگــزار شــد.
دورکاری بــا جدیــت هرچــه تمــام تــر دنبــال شــد .پــس
از اوج بــه ســرعت کنتــرل شــد امــا از هفتــه گذشــته و
دو ســه روز اخیــر رقــم هــا افزایــش یافتــه اســت و بــر
اســاس آخریــن آمــار (دیــروز) توکیــو  ۵۳۴نفــر روزانــه
و کل کشــور  ۱۲۶هــزار نفــر ابتــا دارد .کل فوتــی هــا
 ۱۹۶۷نفــر از ابتــدای درگیــری اســت کــه قابــل مقایســه
بــا ســایر کشــورها نیســت امــا نگــران کننــده اســت.
دیوســاالر در ادامــه بــا اشــاره بــه خســارت اقتصــادی
کــه در ایــام قرنطینــه وجــود داشــت گفــت :آمــار
ژاپــن از ابتــدا پاییــن بــود و همچنــان هــم هســت.
تعطیلــی برخــی از مــوارد ماننــد تئاترهــا در طــول تاریخ
ژاپــن ســابقه نداشــته اســت .جشــنواره بیــن المللــی
فیلــم توکیــو مجــازی برگــزار شــد و ســینما و تئاتــر و
ورزش و  ...تعطیــل شــد دیوســاالر در انتهــا و بــا گفــت:
فرهنگســازی کــه ریشــه در تاریــخ و گذشــته دارد مــی
توانــد در مــوارد چنیــن بحرانــی بــه کار بیایــد همچنــان
کــه ایــن فرهنــگ اثــرات خــودش را نشــان مــی دهــد؛.
ســخنران انتهایــی ایــن نشســت اســماعیل غالمیپــور
(پژوهشــگر پژوهشــگاه فرهنــگ ،هنــر و ارتباطــات)
بــود کــه در ایــن بــاره بیــان کــرد :بحــث فرهنگــی
عمومــی و حــوزه تخصصــی فعالیــت هــای فرهنگــی و
هنــری موضوعاتــی بــود کــه در صحبــت هــای مقایســه
جامعــه آلمــان و ژاپــن شــنیدیم .وی افــزود :مــا در
حــوزه اجتماعــی و فرهنگــی در ایــران از ابتــدا چالــش
هایــی بیــن نیروهــای اجتماعــی مختلــف در مواجهــه بــا
اعمــال محدودیــت کرونــا داشــتیم کــه در نهایــت بــا
تشــکیل ســتاد ملــی بحــران کرونــا مبنــا ایــن شــد کــه
بــرای همــه بخــش هــای جامعــه یــک تصمیــم گرفتــه
شــود .نــگاه دوگانــه ای بــود مبنــی بــر ایــن کــه در
جاهایــی بحــث ســامت مقــدم بــر بحــث دینــی بــوده و
ایــن کشــاکش آرا را ایجــاد کــرده اســت.وی تاکیدکــرد:
فضــای مجــازی و بســتر اینترنــت در ایــن دوران بــه
فضایــی غالــب بــرای ارائــه اثــار هنــری در ایــن زمــان
بــدل شــد؛ موضوعــی کــه مــی توانــد بــا نــگاه و اســتفاده
از تجربیــات کشــورهای موفقــی چــون آلمــان و ژاپــن
بــه مــا در عمومــی ســازی فرهنــگ یــاری رســاند.

سینمای ما از سختکوشی فاصله گرفته است

بسیج چه زمانی
«نیروی مقاومت» شد؟
امــام خمینــی (ره) بــرای مقابلــه بــا هرگونــه توطئــه اعــم از داخلــی و
یــا تجــاوز خارجــی کــه احســاس میشــد انقــاب اســامی را تهدیــد
میکنــد ،حراســت از انقــاب مردمــی را بــه خــود مــردم کــه
همــواره بهعنــوان عظیمتریــن و ارزشــمندترین ســرمایه بهشــمار
میآینــد ،واگــذار کردند.پیــروزی انقــاب اســامی در ایــران بــه
رهبــری حضــرت امــام خمینــی (ره) و رأی قاطــع مــردم ایــران بــه
نظــام جمهــوری اســامی و روشــن شــدن مواضــع آن برضد اســتکبار
جهانــی ،ابرقدرتهــا را بــر آن داشــت تــا بــهوســیله عوامــل داخلــی
و خارجــی خــود علیــه ایــن نظــام نوپــا وارد عمــل شــوند و از اختالف
و درگیــری گروههــای مختلــف موجــود در کشــور ،بــرای بازگشــت
دوبــاره خــود بهرهبــرداری کنند.بــه ایــن منظــور ،آنــان بــا تحریــک
عوامــل مــزدور خــود توطئههایــی را یکــی پــس از دیگــری تــدارک
دیدنــد کــه همگــی بــا هوشــیاری رهبــر و ملــت ایــران بــه شکســت
انجامیــد؛ از آن جملــه میتــوان بــه غائلــه خودمختــاری کردســتان،
جریــان گنبــد و بــر پــا کــردن آشــوب در آذربایجــان اشــاره کــرد.
پــس از ایــن ناکامیهــا ،آمریــکا بــا یــک شــانتاژ تبلیغاتــی کــه از
قبــل تهیــه شــده بــود ،بــا هــدف نمایــش قدرتمنــدی خــود و ارعــاب
ا ّمــت مســلمان ایــران و همچنیــن تقویــت روحیــه باقیماندههــای
رژیــم ستمشــاهی و دیگــر مزدورانــش ،نــاوگان خــود را روانــه
خلیــج فــارس کــرد .درمقابــل ،حضــرت امــام خمینــی (ره) کــه
واقــف بــر توطئههــا بــود ،ضمــن اینکــه آمریــکا را بــا آن همــه
قدرتــش تحقیــر میکــرد ،بــرای مقابلــه بــا هرگونــه توطئــه اعــم
از داخلــی و یــا تجــاوز خارجــی کــه احســاس میشــد انقــاب
اســامی راتهدیــد میکنــد ،حراســت از انقــاب مردمــی را بــه خــود
مــردم کــه همــواره بهعنــوان عظیمتریــن و ارزشــمندترین ســرمایه
بهشــمار میآینــد ،واگــذار کردند.حراســت از انقــاب اســامی
ضــرورت خاصــی داشــت و از طــرف دیگــر چــون عمــوم مــردم
آموزشهــای نظامــی را ندیــده و شــیوه اســتفاده از ســاح و جنــگ
علیــه دشــمن را نمیدانســتند.،واحد بســیج پــس از ادغــام در ســپاه
پاســداران عــاوه بــر تأمیــن بیشــترین نیروهــای انســانی مــورد
نیــاز جبهههــا ،نقــش بســیار ارزنــدهای در جهــت برقــرار امنیــت
در شــهرها و مبــارزه بــا ضدانقــاب ایفــا کــرد .بســبج تــا ســال
 ۱۳۶۹یــک واحــد از ســپاه بــود و از آن ســال بــه بعــد تحتعنــوان
«نیــروی مقاومــت» بــه فعالیــتاش ادامــه میدهــد .متــن فرمــان
حضــرت امــام خمینــی (ره) بــه ایــن شــرح بــود« :بایــد مــا همــه

طالئیــه بــه مقــام رفیــع شــهادت نائــل آمــد.
مؤلفیــن کتــاب ضمــن معرفــی شــهید ابوالفضلــی و ارائــه
گزارشــی از عملیــات خیبــر در دوران دفــاع مقــدس ،خواننــده
را در ســفری از کاشــان ســال  ۱۳۳۴بــه منطقــه عملیاتــی خیبــر
ســال  ۱۳۶۲در خوزســتان میبرنــد .گفتنــی اســت آییــن
رونمایــی از کتــاب «راز پروانــه و انگشــتر» در ششــمین روز از
هفتــه کتــاب و بــا حضــور رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی
کاشــان و جمعــی از فعــاالن حــوزه فرهنــگ و کتــاب در محــل
ســالن مهــرگان فرهنگســرای مهــر کاشــان برگــزار و از تابلــو
نقاشــی تمثــال شــهید ابوالفضلــی اثــر مهنــدس ســعید بوجــار
آرانــی نیــز پــرده بــرداری شــد.

و بــا حضــور مجــازی نویســنده ،رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد هوشــنگ توکلــی بازیگــر فیلــم هــا و ســریال هایــی از جملــه
اســامی ،رئیــس اداره کتابخانــه هــای عمومــی و بــا همــکاری «زیــر ســقف دودی»« ،دلخــون»« ،زیــر تیــغ»« ،پــدر» اســت
کتابخانــه عمومــی امیرکبیــر و نشــر مجلــس افــروز رونمایــی کــه در کارنامــه اش آثــاری چون«شــکرانه» و «مــرگ تدریجــی
شــد.
یــک رویــا» دیــده مــی شــود در مــورد زندگــی اش در روزهــای
کرونایــی صحبــت کــرد .توکلــی بــا توجــه بــه اینکــه دو هفتــه
تعطیلــی داریــم بــه عنــوان هنرمنــد بــرای کاهــش کرونــا بــه
مــردم پیامــی داد و خاطــر نشــان کــرد :معتقــد هســتم مــردم
بایــد در قرنطینــه بماننــد و رفــت و آمــد هــا را بــه حــد اقــل
برســانند و فقــط بــرای مســائل ضــروری از خانــه شــوند.درواقع
بایــد تحمــل کننــد تــا ایــن بــا از همــه دور شــود تــا مســئولین
مدیریــت بهداشــتی فرصــت داشــته باشــند راه حــل مناســبی
بــرای مبــارزه بــا کرونــا پیــدا کننــد بــه طــور کل مانــدن مــا
در خانــه نوعــی کمــک بــه حامیــان ســامت اســت .او در ادامــه
عنــوان کــرد :رســانه هــا کار خودشــان را مــی کننــد درحــال
حاضــر فاصلــه ای بیــن مدیــران رســانه هــا ،تولیــد کننــدگان
و مــردم افتــاده اســت درواقــع آن هــا مــی توانســتند بــا
پیــش بینــی هــای دقیــق درطــی ایــن یــک ســال کرونــا بــرای
مــردم اتفاقــات خوبــی در رســانه رقــم بزننــد کــه مــردم عــاوه
بــر هشــدار هــا و آگاهــی هــا از امکانــات دیگــری بهــره منــد
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و بــرای چــه تعــداد فیلــم اســت و در آن ســالها ایــن میــزان
فــروش بــرای چنــد فیلــم و بــا چــه جمعبتــی بــوده اســت؟ بــه
نســبت جمعیــت و بــه نســبت گســترش و عوامــل دیگــر اگــر
دقــت کنیــم و منحنــی ایــن هشــتاد میلیــون را رســم کنیــم،
بعــد دوبــاره منحنــی شــروع کــرده بــه بــاال آمــدن ایــن بــاال
آمــدن را بایــد نــگاه کنیــم کــه بــه چــه صــورت اتفــاق افتــاده
اســت؟ ایــن در حالــی اســت کــه در شــورای صنفــی نمایــش
اعضایــی وجــود دارد کــه تصمیــم گیرندهانــد و همــان آقایــان
یــا دفتــر پخــش دارنــد یــا تهیهکننــده فیلــم رقیبانــد و یــا
حتــی ســینما دارنــد .برخــی از کارگردانــان بــا مــا گفتوگــو و
اشــاره کردنــد کــه وقتــی فیلمــم را بــه شــورا میبــرم افــرادی
آنجــا هســتند کــه منافعشــان درگیــر اســت و ایــن موضــوع در
اکــران و زمانبنــدی فیلــم مــن تأثیرگــذار اســت .بــرای همیــن
فضــای ســالم و رقابتــی وجــود نــدارد .مــا در خانــه ســینما
تالشهایــی میکنیــم کــه در بعضــی بخشهــا موفقیــم و
در بعضــی جاهــا هــم نیســتیم کــه بایــد بــرای حــل آن بــاب
گفتوگــو بــا اهــل دانشــگاه ،فکــر و پژوهــش برقــرار کنیــم.
بــه هــر شــکل وقتــی شــما میخواهیــد یــک مســئلهای را بــر
ی کــه وجــود دارد بررســی کنیــد
اســاس همیــن قواعــد علم ـ 
اول میگوییــد قواعــد را بشــناس چــرا جامعــه ایــران االن
میلــش بــه کمــدی بیشــتر اســت .ایــن را ممکــن اســت مــن
یــک طــور تعریــف کنــم شــما یــک طــور امــا متخصــص علــوم
اجتماعــی یــک طــور دیگــر میفهمــد بــه چنــد مســئله بایــد
توجــه کنیــم .ایــن کــه مــردم بــه کمــدی نیازمنــد یــک امــر
بدهــی اســت .هــر فیلــم ورای موضوعــش ،اگــر بــد ســاخته
شــود ،بــد دکوپــاژ بشــود ،بــد فیلمبــرداری شــود و بــد بــازی
بشــود اساسـاً امــر مبتذلــی اســت ..در نظــام توزیــع حرف شــما
را بــه عنــوان یــک امــر کلــی کــه دچــار نقصانهــای جــدی
هســتیم میپذیرم.مشــکالتی در بحــث توزیــع و نمایشــمان
وجــود دارد .البتــه نظــام توزیــع مــا یــک نظــام کامــا درون
صنفــی اســت .کــه دولــت در نظــام صنفــی دخالــت میکنــد.
ایــن همــان نقطــهای کــه بــاز تصمیــم ســخت میخواهــد.
کل نظامهــای حاکــم بــر نظــام توزیــع مــا غلــط اســت .مــن
میگویــم بــا مجموعــه تغییــرات و اشــکالی کــه اتفــاق افتــاده
مــا بایــد نظــام جدیــد و متفاوتــی بــرای نظــام عرضــه فراهــم
کنیــم ایــن امــر بــه مــا فیلمســازان مربــوط اســت بــه مــا
تهیهکننــده و پخشکننــده هــا و...

