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یـاد و نـام شـهیدان مایـه ی رسبلنـدی ملـت و نشـانه ی راه بـه سـوی پیـروزی اسـت. فـداکاری 

شـجاعانه ی آنان اسـت که عظمت ملتها و عمق مبانی فرهنگی و متدنی آنان را به اثبات میرسـاند. همه 

وظیفـه داریـم نامهـای نورانـی شـهیدان را تکریم کنیم و عظمت جایگاه آنـان را در یادها ماندگار سـازیم. 

افتخـاری اسـت بـرای کویهـا و برزنها که نام شـهید و عنوان شـهادت بر فـراز آنها بدرخشـد. این موهبت 

هم اکنون در رسارس کشور وجود دارد و باید ادامه یابد.

سالم خدا و اولیائش بر شهیدان عزیز.
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دورانحامســهســازهشــتســالدفــاعمقــدسملــتقهرمان

ایــران،بــاتأســیازحرکــتتاریخــیرسوروســاالرشــهیدان

حــرتامــامحســین)ع(،مثــرهایبالنــدهازفرهنــگایثــارو

ــای ــهج ــومب ــرزوب ــنم ــخای ــهدرتاری ــرایهمیش ــهادتراب ش

ــک ــهی ــلب ــرانتبدی ــخای ــنفرهنــگدرتاری گذاشــتهاســتوای

ســنتشــدهاســت.دیباچــهدفــاعمقــدس،برگهــایزرینــیاز

تبلــورآییــنومــرامانســانهایپــاکباختــهایاســتکــهاتصــال

بهملکوترارهینایامنخوددانستهاند.

فرهنــگایثاروشــهادتدرجــایجایاینرسزمیــن،هویتبخش

ــت ــت،صف ــودهاس ــرانب ــانآزادهای ــوامودواممردم ــبق وموج

آزادهبــودندرطــولتاریــخهمیشــهقریــنایرانیــانبــودهاســت،

ــنارزش ــهازای ــگیجامع ــدیهمیش ــدگاروبهرهمن ــراوتمان ط

نــاباخالقــیوانســانی،نیازمنــدتوجــهوهمــتدغدغهمنــدانو

فرهنگدوســتاناســتتــادرانتقــالایــنمفاهیــمانسانســازبــه

نســلهایبعــدیازهیــچتالشــیفروگــذارنکننــد.

ــاندرهشــت ــهایرانی ــاعرشافتمندان ــهدف ــحوصادقان ــانرصی بی

ســالدوراندفــاعمقــدسدرقالــبخلــقآثــارارزشــمنددر

حوزههــایمتنــوعفرهنگــیوهــری،برگهــایزرینــیازتاریــخ

پرفــرازونشــیبایــنرسزمیــناســت.تردیــدینیســتکــهگنجینه

ــد ــرایپدی ــوزحرفهــایبســیاریب ــاعمقــدسهن ــرگوهــردف پ

آورنــدگانآثــار،همتــرازشــاهکارهایبــزرگحامســیجهــاندارد؛

وظیفــههمــهماســتکــهازایــنگنــجعظیــمبهرههــایبیشــری

بربیــم.

ــاعمقــدس برگــزاریرویدادهــایفرهنگــیوهــریدرحــوزهدف

بســرمناســبیبــرایپــردازشعاملانــهبــهحامســهدفــاعمقــدس

ــی ــران،بازخوان ــزرگای ــتب ــادمل ــتهآح ــیشایس ــشآفرین ونق

میــراثگراتقــدرمعــارفوخاطــراترزمنــدگانآندورانباشــکوه

وانتقــالتجربیــاتارزنــدهایشــاناســتتــاچــراغراهآینــدگانو

جوانــانایــراناســالمیباشــد،کهبــاعــزمراســخ"گامدومانقالب"

رامحکــمواســتواربردارنــد.

ــنرویکــرد ــاای ــاعمقــدسب ــنســالگرددف گرامیداشــتچهلمی

میتوانــدفرصتــیبــرایانتقــالمفاهیــمومعــارفدفــاعمقــدس

بــهنســلحارضباشــد،تــادســتاوردهایدوراندفــاعمقــدسکــه

درمفهــومارزشــمندایثــارتعریــفمیشــودبــهنســلجــوانمنتقل

ــابودرخشــانآگاهســازند. ــنفرهنــگن ــهای ــانرانســبتب وآن

درسهــاوپیامهــایدفــاعمقــدسالگویــیبــرایپاســخگوییبــه

نیازهــایامــروزجامعــهدرعرصههــایمختلــفجهــاداقتصــادی،

جهــادســالمت،مدیریــتجهــادی،ســبکزندگــیوحــلمســائل

اجتامعــیووحــدتوانســجامملــیبــرایتحقــقاهــدافانقــالب

اســالمیاســت.

بــاگرامیداشــتیــادوخاطــرهبنیانگــذارفقیدجمهوریاســالمی،

ــهروانپــاکهمــهشــهیدان حــرتامــامخمینــی)ره(ودرودب

عرصــهدفــاعمقــدسومدافعــانحرماهــلبیتعصمــتوطهارت

)علیــهالســالم(ومدافعــانعرصهجهادســالمتوآرزویســالمتی

وعــزتبــرایایثارگــرانعزیــزورزمنــدگاندالوروخانــوادهگرانقدر

آنــان،ازدســتانــدرکارانســتادگرامیداشــتچهلمیــنســالگرد

ــکاران، ــران،هم ــیواســتانها،مدی ــدسدرســطحمل ــاعمق دف

بویــژهجامعــهفرهنگــی،هــری،ادبــیورســانهایوتشــکلهای

فرهنگــیفعــالدرایــنعرصــهتقدیــروتشــکرمیکنــم.

پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به مناسبت گرامی داشت

چهلمین سالگرد دفاع مقدس

سید عباس صالحی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی

کالم نخست



صالحی در ارتباط زنده تصویری با خانواده شهیدان فیروز و نریمان حمیدی زاده:

خانواده شهدا مظهر امتداد نهضت عاشورا هستند/سه شنبه های 
تکریم فرصتی برای آشنایی بی واسطه نسل امروز با شهیدان است

وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی با اشـاره به اینکه خانواده 

شـهدا مظهـر و منـادی از ادامـه نهضـت عاشـورا در روزگار 

کنونـی هسـتند، گفـت: طـرح ملـی »سه شـنبه های تکریـم« 

فرصت هـای ارتبـاط و متـاس نسـل جـوان بـا خانـواده شـهدا 

را فراهـم می کنـد و جوانـان مـا بـا بـا راهـی کـه شـهدا رفتنـد 

بی واسـطه آشـنا و در آن مسـیر حرکـت می کننـد.

بـهگـزارشمرکزروابطعمومیواطالعرسـانیوزارتفرهنگوارشـاد

اسـالمی،چهارمیـنهفتهازطرحملی»سهشـنبههایتکریـم«،بعداظهر

امروزباحضورسـیدعباسصالحیوزیرفرهنگوارشـاداسـالمیدریک

ارتباطزندهتصویریباخانوادهشـهیدانفیروزونریامنحمیدیزاده،در

محلدفرامامجمعهبجنوردبرگزارشد.

سـیدعبـاسصالحـیدرایـنارتبـاطزنـدهتصویـری،بااشـارهبـهاینکه

امسـالچهلمیـنسـالگرددفاعمقـدسراپیـشروداریم،اظهـارکرد:به

اعتبـارایـنچهلمیـنسـال،برگـزاریطـرحملـیسهشـنبههایتکریـم،

منجـربـهیـادآوریحامسـههاوراههایـیمیشـودکـهشـهداپیمودند.

ویادامـهداد:درراسـتایگرامیداشـتچهلمیـنسـالگرددفـاعمقدس

برنامههـایمتعـددیدرسـطحوزارتخانـهمتبوعتـدارکدیدهشـدهکه

ازجملـهآنهـاطـرحملی»سهشـنبههایتکریم«اسـتکهبهموجـبآنبا

خانـوادهمعـززشـهداگفتوگومیکنیمواینامرسـببزندهشـدنیادو

خاطـرهآنبزرگانمیشـود،کسـانیکهچـراغراهناموفانوسشـبهای

تارماهسـتند.

وزیرفرهنگوارشـاداسـالمیبابیاناینکهجایگاهیکهشـهداداشـته

ودارنـدحاکـیازآناسـتکـهمـامنیتوانیـمبـدونآرمانهایآنـانراهرا

ادامـهدهیـم،تاکیـدکـرد:تفکـردینیواسـالمیمـابرایشـهیدجایگاه

واالیـیقائلاسـت.

صالحیدربخشدیگریازسـخنانخودبااشـارهبهفرارسـیدنسـالروز

شـهادتامامجواد)ع(،خاطرنشـانکرد:آنحرتدرحدیثیگرانقدر

میفرماینـد:»أفَضـُلالِعبـادَِةاإلخـالُص«)برترینعبادتاخالصاسـت(.

الگوهـایعملیمادررسـیدنبهایناخالصشـهداهسـتند،چـراکهدر

مـدتزمانیکوتـاهبهغایتاخالصدسـتیافتند.

ویبااشـارهبهابعادحکمت،دانشوفرهنگشـهداافزود:شـایدبهرین

توصیـفدربیـاننـوعآگاهـیوحکمتیکهشـهداازآنبهرهمنـدبودند،

سـخنامـامجـواد)ع(دربـابعلـموآگاهیباشـدکهدروجودشـهیدان

مـوجمـیزد،آنحـرتفرمـود:»الِْعلْـُمِعلْـاَمِنَمطْبُـوٌعَوَمْسـُموٌع«)علم

دوگونـهاسـت:علمـیکـهشـنیدهشـودوعلمـیکـه]عـالوهبـرشـنیده

شـدن[تبعیتشـود(.

وزیـرفرهنـگوارشـاداسـالمیترصیـحکـرد:شـهدایمـاازآنحکمت،

علمودانشبرخورداربودند،هرچندکهشـایدبعضاسـنباالیینداشـته

وازتحصیـالتبـاالبرخـوردارنبودنـد،امـاعلـممطبـوعیعنـیعلمـیکه

مبتنیبرفرهنگ،حکمتوآگاهیدرونیاسـتکهدروجودشـهداموج

مـیزد؛بـههمیـنجهـتزمانـیکهبـهزندگـیشـهدا،وصیتنامه،آثـارو

نوشتههایشـانمراجعهمیکنیمحکمتهاییمیبینیـمکهگاهیحتی

حکـامیبـزرگهمآنسـخنانراعرضـهنکردند.

صالحـیدرادامـهترصیـحکـرد:طـرحملـی»سهشـنبههایتکریـم«،

فرصتـیاسـتتـاباخانوادهشـهدا،بسـتگانونزدیـگانآندالوراندیدار

کنیـمتـاعطـروبـویآنـانازطریقخانوادهمعززشـانبهمامنتقلشـود.

امـروزدرایـنمحفـلارزشـمنددرحضـورمادرشـهیداننریـامنوفیروز

حمیـدیزادههسـتیم،مـادریکهفرزندشـهیدشمفقـوداالثربـودواین

صـربمـادرشـهیددرسبزرگـیدرزندگیاسـت.

ویادامـهداد:نهضـتعاشـوراامتـدادیافـتوبـهمـارسـیدوبزرگوارانی

چـونمادراینشـهیدانمسـیرعاشـوراوآنمکتبعظیمراادامـهدادهو

بـهمـاآموختنـدکهاینمسـیرهمچنـانادامـهداردوزندهاسـت.

وزیـرفرهنگوارشـاداسـالمیبابیاناینکـهدیداروگفتوگـوباخانواده

شـهدا،براینسـلیکهدفاعمقـدسراجزدرحدخاطـراتپراکندهدرک

نکـردهاسـت،مسـالهایقابـلتوجـهاسـت،یـادآورشـد:ایـنمواجهههـا

سـببمیشـودتـاراهمـانرابـرایچهـلسـالدوموگامدومانقـالب

اسـالمیکـهمقـاممعظمرهربیترسـیمکردند،بیشازپیشبیابیـمودر

اینمسـیرحرکـتکنیم.

صالحیابرازداشـت:اگربخواهیمگامدومراپیروزمندانهبهپیشبربیم،

بایدنگاهجدیبهرسمایههاییداشتهباشیمکهدرگامانقالبدراختیار

داشـتیم،بخشعظیمیازرسمایهماشـهادتاسـتوخانوادهشهدااین

پرچـمرابـهدوشداشـتند؛ازاهـدافمـادرطـرحملـی»سهشـنبههای

تکریـم«آناسـتکـهفرصتهـایارتباطومتاسنسـلجوانبـاخانواده

شـهدارافراهموجوانانماباراهیکهشـهدارفتندبیواسـطهآشـناودر

آنمسـیرحرکتکنند.

بـهگـزارشمرکزروابطعمومیواطالعرسـانیوزارتفرهنگوارشـاد

اسـالمی،سـیدعبـاسصالحـیبعداظهـرامـروزدرادامـهبرگـزاریطرح

ملی»سهشـنبههایتکریـم«دریـکارتبـاطزنـدهتصویـریبـاخانـواده

شـهیدانرضـوانمدنـیدرکرمانشـاهاظهـارداشـت:اسـتانکرمانشـاه

اسـتانیخاطـرهانگیـزبـرایهمـهایرانیـاناسـت،شـهدایگرانقـدراین

اسـتاندرانقـالباسـالمی،دفـاعمقـدسوحتـیدفـاعازحـرم،تاریـخ

زیادیبرایاینکشوررقمزدند.

ویادامـهداد:اسـتانکرمانشـاهپـسازانقـالباسـالمیدرماههـای

نخسـتدرمسـیرمبـارزهباضدانقالبوهمچنیـندفاعازکشـوردریک

جنگتحمیلیقرارگرفت،بهگفتهرهربمعظمانقالباسـتانکرمانشـاه

آزمایـشبزرگـیدرجنگتحمیلیداشـتندوجنـگدرایناسـتانآغازو

درهمیـناسـتانبهپایانرسـید.

وزیـرفرهنـگوارشـاداسـالمیتاکیـدکـرد:ازهـامنابتـدایجنـگ،

کرمانشـاهدرمقابلتهاجمدشـمنایسـتادگیکردوازاینروایناسـتان

ازجهـاتمختلـفجایـگاهخاصـیدرتاریـخدفـاعمقـدسدارد،ابعـاد

متفاوتیمیتواندراینمقاومتدید،ایناسـتاندرمببارانهاوفضای

داخلـیسـختقرارداشـت،بیشازهزاربارمبباراناینشـهرمـردمرااز

لحـاظمقاومتشـکنندهنکـردوعقبنشـینینکردند.

صالحـییـادآورشـد:ایـناسـتانازهامنآغـازجنگتاعملیـاتمرصاد

مقاطعمختلفیدرتاریخدفاعمقدسرقمزدهاسـت،نقشخانوادههای

ایـناسـتاندرمقـامایثـارومقاومـتسـتودنیاسـت،زنـانایـناسـتان

دربخـششـهدارتبـهدومکشـوررابـا۹۷۰زنشـهیددارنـدوایننشـان

میدهـدجنـگبـهخانههـایایـناسـتانراهپیـداکـردوزنـانپابـهپای

مردانخـودجنگیدند.

ویافـزود:آنچـهدرمـادراینشـهیدانمیتواندیدمنادمقاومتاسـت،

شـایدزندگـیایشـانروایـتیـکفرداسـتامـابازگوکننـدهزناناسـتان

کرمانشاهدرفضایمقاومتوهمراهیهمرسانشانبرایمقاومتاست.

عضوشـورایعالیانقالبفرهنگیبیانکرد:ازنخسـتینروزهایجنگ

یکـیپـسازدیگـریفرزنـدانایـنخانـوادهدرکنـارآرمـانمقاومـتقرار

میگیرنـدوپـسازشـهادتهـریـکازفرزنـداندیگـرفرزنـدبـهجبهـه

مقاومـتمـیرودونهایتـاسـهفرزنـدشـهیدویـکدامـادازایـنخانـواده

درعملیـاتمرصـادبـهمقـامشـهاتمیرسـدوایـننشـاندهندهروحیه

مقاومـتدرایـنخانوادهاسـت.

صالحـیخاطرنشـانکـرد:مـامدیـونخانـوادهشـهدابـهطـورخـاص

خانـوادهشـهیدانرضـوانمدنـیهسـتیم،فرزنـدانایـنخانـوادهتربیت

یافتـهپـدرومـادریبودنـدکهنقطهپرشآنهابهسـمتشـهادتشـدند،

نـوعتربیـتدینـی،توجـهبهرزقحـاللواحسـاندراینخانـوادهروحیه

بـزرگرادرایـنخانـوادهایجـادکـردهاسـت.اینکـهافرادظواهـرفریبنده

دنیـویراکنـاربگذارنـدوبـهوظایـفدینیخـودعملکنـدحاصلنظام

تربیتـیخانوادهاسـت.

ویدرپایـانترصیـحکـرد:بـهخانـوادهایـنشـهداتربیـکمیگویـمکه

ایـنگلهـایعزیـزراپـرورشدادنـدوبـهگفتـهرهربمعظمانقـالبخانه

نـوررادرمنـزلخـودایجادکردند.امیداسـتدرمقابلخانوادهشـهدابه

گونـهایعمـلکنیمکـهبتوانیـمراهشـهداراادامهبدهیم.

درادامـهایـنارتبـاطزنـدهتصویریمادرشـهیدانرضـوانمدنیبابیان

اینکـهفرزندانـمبـارزقوروزیحـاللبـزرگشـدند،ترصیحکـرد:همین

رزقحـاللوتربیـتدردامـناسـالمبـهفرزندانـمکمـککـردتـامسـیر

درسـترادرزندگیخودانتخابکنند.فرزندانمازدورانکودکیبامناز،

روزهوقرآنانسداشـتندوهمینامرروحیهسـاملیرادرآنهاشـکلداد.

ویبـاذکـرخاطـرهایازحضـوررهـربمعظـمانقـالبدرخانهشـانبیان

کـرد:ایشـانبـههنـگامحضـوردرمنـزلمـافرمودنـداینخانـهپـرازنور

اسـت،پـسازآنرهـربمعظمانقالبدریکدیدارصمیامنـهدرکنارپدر

شـهیدوخانوادهمانشسـتندوگفتندکهشـامخانوادهیبسیارفداکاری

هسـتیدکـهمتـامفرزنـدانخـودرادرراهحفـظوطنتقدیمکردیـدواین

کاربـاهیچچیـزجربانپذیرنیسـت.

درایـنارتبـاطزنـدهتصویـریخواهرشـهیدانرضوانمدنینیـزبابیان

اینکـهشـهداهرکـدامخصوصیـاتبـارزخـودراداشـتند،ترصیـحکـرد:

بـرادرانمـنهیچـگاهازآنچهانجـاممیدادندوجایگاهیکهداشـتندبه

مـااطـالعمنیدادنـدواهـلتبلیغکارهایخـودنبودند،خانـوادهماپس

ازشـهادتبرادرانمانمتوجهمسـئولیتآنهادرسـپاهپاسـدارانشـد.

ویبـابیـانخاطـرهحضـوررهربمعظـمانقالبدرخانهشـانافـزود:پدر

بنـدهارادتخاصـیبـهرهـربمعظـمانقـالبداشـتندوبههنـگامحضور

ایشـاندرمنـزلازایشـانخواسـتارشـدندکـهبـهعلـتمشـکلبینایـی

چفیهشـانرابـهعنـوانتـربکهدیـهدهنـدورهـربانقـالبنیزدرپاسـخ

فرمودنـدمـابایـدچفیـهشـامرابهعنـوانتـربکبربیم.

وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی با بیان اینکه آغـاز و پایان 

جنـگ تحمیلی در اسـتان کرمانشـاه رقم خورد، گفـت: این 

اسـتان از هـان آغـاز جنگ تا عملیات مرصـاد مقاطع مختلفی 

در تاریـخ دفـاع مقدس رقم زده اسـت، نقش خانواده های شـهدا 

و تعداد زنان شـهید این اسـتان نشانگر ایثار و مقاومت ستودنی 

مردم کرمانشـاه اسـت و با وجود هزاران مرتبه مبباران این شـهر 

مـردم از مقاومت خود عقب نشـینی نکردند.

صالحی در ارتباط زنده تصویری با خانواده شهیدان 
رضوان مدنی:

استان کرمانشاه بخشی از تاریخ 
منحصر به فرد دفاع مقدس است

9 نشریه خبری - تحلییل فرهنگ و ایثار مقاومت )فام) 8

یم سه شنبه های تکر



ویادامـهداد:بـاایـنوجـودمـردمایـالمبهجـایمهاجـرت،جنگرا

بخشـیاززندگـیخـودکـردهوتاپایـانآنازخـاکوطنخـودرسافرازانه

ایستادندودفاعکردند.

وزیـرفرهنـگوارشـاداسـالمیبیـانکـرد:یکـیازراههـایادایدیـنبه

کسـانیکـهبرایکشـورایثارگریکـردهوازجانخودگذشـتندارتباطبا

خانـوادهشهداسـتتابدانندکهملتایرانخـودرامدیونآنهامیدانند.

ویتاکیـدکـرد:بایـدازاندیشـههایشـهدادرسگرفتـهوتـالششـودبا

انتقـالآنبـهنسـلهایآینـدهایـناندیشـههادرجامعهزندهنگهداشـته

شوند.

مدیـرسـتادهامهنگـیکانـونهـایفرهنگـیوهـریمسـاجداسـتان

ایـالمدرایـنخصـوصگفت:طرحملیسـهشـنبههایتکریـمباحضور

مسـئوالنفرهنگـیواجرایـیبهمنظـورتجلیلوتکریـمازخانـوادههای

معظمشـهدا،چهـرههایماندگار،نخبگانوفعـاالنعرصههایمختلف

فرهنگـی،هـری،اجتامعـی،دینـیوعلمـیدررسارسکشـوربرگـزار

میشـود.حجتاالسـالمعلیچراغـیپوراظهارکرد:ایـنطرحبهعنوان

رویـدادیمحلـهمحوربااسـتفادهازظرفیتخودجـوشوبامحوریتامام

جامعتمسـجددرسـطحکانـونهایفرهنگیوهریمسـاجدکشـور

بـهمنظـورتجلیـلازخانـوادههـایمعظـمشـهداوترویجفرهنـگایثارو

شـهادتوهمچنیـنتجلیـلازفعـاالنعرصـههـایفرهنگیبرگـزارمی

شود.

ویبیـانکـرد:ایـنطـرحملـیدراسـتانایالمدرطـول۱۴هفتـهتا۳۱

شـهریورماهسـالجـاریهمزمـانباهفتهدفـاعمقدساجراخواهدشـد.

درراسـتایاجرایطرحملیسـهشـنبههایتکریم،امروزمراسـمتکریم

ازخانوادهمعظمشـهیدمحمدرضاقربانیدرمنزلاینشـهیدروحانیبا

حضوروزیرفرهنگوارشـاداسـالمیورئیسستادهامهنگیکانونهای

فرهنگیوهریمسـاجدکشـوربهصورتویدئوکنفرانسبرگزارشـد.

بـهگـزارشمرکزروابطعمومیواطالعرسـانیوزارتفرهنگوارشـاد

اسـالمی،درادامهبرگزاریسلسلهنشستهایطرحملی»سهشنبههای

تکریم«باحضورسیدعباسصالحیازخانواده»شهیدحججی«تجلیل

شد.

وزیـرفرهنـگوارشـاداسـالمیدرایـنارتبـاطزنـدهتصویریبااشـارهبه

چهلمیـنسـالگرددفـاعمقدساظهـارداشـت:درطولانقالباسـالمی

دردفـاعمقـدسودرادامـهراهاگرچـهنقطـهبـهنقطـهایرانیادشـهداپا

برجاسـتامااصفهانانگشـریاینکالبدونجفآبادنگیناینانگشـر

اسـت،دراینشهرسـتانتعدادخانوادههایچندشهیدیو۲هزارشهید

ایـنشهرسـتاندیـنمابهشـهدابهویـژهاینمنطقهرابیشـرمیکند.

ویادامهداد:شهادتباتاریختشیعپیوندخوردهاست،انقالباسالمی

هـمتاریخشباشـهادتپیوندداشـتهووقتیبرگهایاینتاریـخراورق

میزنیـمشـهدایمدافعـانحرمرانیزمیبینیم،ازشـهیدسـلیامنینقل

میشـودوقتـیجهـاددرایـنمسـیرآغـازشـدوینـام»مدافعانحـرم«را

بـرایایـنجهادبزرگانتخـابکردندوبرهمیناسـاسفضایمدافعان

حـرمبـاایننگاهشـکلگرفـتکهحرمحـرتزینـب)س(میتواندحرم

امنجدیدباشـد.

وزیـرفرهنـگوارشـاداسـالمیتاکیـدکـرد:درطولاینچندسـالاخیر

بـرایدفـاعازحـرمشـخصیتهایزیـادیراداشـتهایمکـهنقـشزیادی

درتاریـخمعـارصومنطقـهداشـتهاند،اگـرمدافعـانحـرمنبودنـدجریان

تنـدتکفیـریمسـیریراطـیمیکـردکـهمعلـومنبـودعـالوهبـرسـوریه

بـهحرمهـایدیگـرنیـزبرونـد،اتفاقاتسـامراونزدیکـیبهکربـالبانفوذ

داعـشدرعـراقنشـانمـیدادجریـانتکفیـربرنامهریـزیبلنـدیبرای

منطقهداشـت.

صالحـییـادآورشـد:یکـیدیگـرازدسـتاوردهایمبـارزهوشـهادتدر

مسـیردفـاعازحـرمجلوگیریازتجزیهمنطقهبود،بـهنظرمیآیدجریان

اسـتکبارجهانـیبعدازایجادرژیماشـغالگرارسائیـلدر۱۹۴۸بهدنبال

ایجـادیکغـدهرسطانیدیگربـرایبرهمزدنجغرافیـایخاورمیانهبود،

سـید عباس صالحی عرص سـه شـنبه در آیین طرح ملی 

سه شـنبه های تکریـم شـهدا کـه بصـورت ویدیـو کنفرانـس 

برگزار شـد افزود: اسـتان ایالم به دلیل وسـعت مرزهای مشرتک 

با عراق بسیار زودتر از سایر استان ها درگیر جنگ تحمیلی شد 

و بیشرتین مبباران ها، عملیات ها و همچنین بیشرتین شهدا را 

نسـبت به جمعیت این اسـتان تقدیم اسـالم کرده اسـت.

وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی بـا بیـان اینکـه شـهید 

محسـن حججـی ایـن افتخـار را داشـت کـه منـاد شـهدای 

مدافـع حرم شـود، گفـت: شـهدای مدافع حرم در بین شـهدای 

تاریـخ انقـالب اسـالمی ویژگی های خـاص خـود را دارنـد، از یک 

سـو شـهادت آنها در غربت رقم خورده و از سـوی دیگر به دور از 

هرگونـه جـو اجتاعـی وارد عرصـه جهاد شـدند.

وزیر ارشاد: نقش ایالم در دوران دفاع مقدس 
متمایز است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با 
قدردانی از نقش تاثیرگذار مردم این 
استان در دوران دفاع مقدس گفت: 

حضور و نقش مردم استان ایالم 
متمایز و بی نظیر است.

صالحی در ارتباط زنده تصویری با خانواده شهید 
حججی:

شهدای مدافع حرم جایگاه ویژه ای در 
بین شهدا دارند
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اگـرمدافعـانحـرمنبودنداتفاقاتیمیافتـادکهپیامدهایآنتاسـالها

وحتـیقرنهـاوجـودداشـت،هامنطـورکهاگـرشـهدادردفاعازکشـور

درجنـگتحمیلیمنیجنگیدندمعلـومنبودچهاتفاقاتیدراینکشـور

رقممیخـورد.

ویافـزود:درارتباطـیکـهبـاخانـوادهشـهدابرقـرارمیکنیممـابیشاز

خانوادهشـهداازاینارتباطبهرهمیبریم،دراینارتباطمابهدنبالرزق

خودهسـتیمپسارتباطواتصالبااینشـخصیتهانشـانمیدهدکه

بـاوربـهحیـاتدرشـهداوجـودداردواگـرماباشـهداارتبـاطبرقرارکنیم

قطعـاازرزقالهیبهرهمندمیشـویم.

وزیـرفرهنـگوارشـاداسـالمیبیـانکـرد:شـهدایمدافـعحـرمدربین

شـهدایتاریخانقالباسـالمیویژگیهایخاصخودرادارند،شـهادت

یـکویژگـیاسـتکـهنصیبهرکسـیمنیشـودواگـراینشـهادتدر

غربـترقـمبخـوردآنشـهیدجایگاهویـژهایخواهدداشـت،همهشـهدا

ارزشـمندیخـودرادارنـد،دردورهدفـاعمقـدسهزارانشـهیدوخانواده

دریـکمـوجاجتامعیقرارداشـتند.درجواجتامعیقالبهمراهشـدن

آسـانتراسـتاماشـهدایمدافعحرماینجواجتامعیرادرفرسـنگها

دورازواقعهنداشـتند.

صالحـیترصیـحکرد:شـهیدمحسـنحججیایـنافتخارراداشـتکه

منـادشـهدایمدافـعحـرمشـود،اینکـهفـردیاینفضـاراپیـدامیکند

کـهمنـادجمعیازشـهداشـودقطعـارازیدرآنوجوددارد،روزشـهادت

ایشـانبـهعنـوانروزمدافعانحرمنامیدهشـدهاسـتوایـنبهمثابهاین

اسـتکهدرزندگیشـخصیایشـاناتفاقاتیرقمخوردهاسـتکهویدر

چنیننقطـهمنادینیقـرارمیگیرد.

بـهوصیتنامـهشـهیدحججـیگفـت:روحشـهیددر اشـاره بـا وی

وصیتنامهاشمتجلیاسـت،دربخشـیازاینوصیتگفتهبودمقداری

»حقالنـاس«دارم،مبلـغیکمیلیونبهمادربزرگپـدریخودبدهکارم،

همچنیـندربخـشدیگریمیگویدمبلـغ۳۲هزارتومـانوچندرسبند

بـهبسـیجامیرآبـادبدهـکارم،توجـهبـههمیننـکاتریزایشـانرابـهاوج

میرسـاند.

عضـوشـورایعالیانقالبفرهنگیاضافهکـرد:تربیتخانوادگینیزدر

زندگیچنینشـهداییبسـیارمهماسـت.هامنطورکهخودشهیدنیزاز

پـدرومـادرخودبهعنـوانالگوهایزندگـیاشیادمیکند.

صالحـیدرپاسـخبـهدرخواسـتپدرشـهیدحججـیمبنیبـرانتخاب

شهرستاننجفآبادبهعنوانپایتختکتابایرانگفت:ازحجتاالسالم

خواسـتارم اصفهـان اسـالمی ارشـاد و فرهنـگ مدیـرکل معتمـدی

زیرسـاختهایجدیدبراینرشنجفآبادراآمادهوباارتباطباشـهرداری

وفرمانداریاینشهرستانمسیررابرایموفقیتدرداوریهایپایتخت

کتابفراهـمکنند.

محمدرضـاحججیپدرشـهیدحججینیزدرایـنارتباطزندهتصویری

بـاذکـریـادوخاطـرهشـهدایبهویژهشـهدایمدافعـانحرماظهـارکرد:

بـهگفتـهرهـربمعظـمانقـالبشـهیدمحسـنحججـیبلندگویشـهدا

شـد،پسازشـهادتفرزندمبسـیاریازمردممتوجهشـدندکهنجفآباد

بیـشاز۲هـزارشـهیددارد،پـسازایـنشـهادتخیلـیازمسـئولینبه

اینشهرسـتانپایگذاشـتهوازنزدیکمشـکالتودغدغههایمردمرا

جویاشـدند.

دربخشدیگریازاینارتباطزندهتصویریمادرشهیدمحسنحججی

بـاذکـرخاطـرهایازفرزنـدخـودگفـت:درزمانحیـاتفرزندمبسـیاربه

مقـربهشـهدانجفآبـادرسمیزدیمومتاسـفانهیادمانشـهدادرآنزمان

بسـتهبـودواوهمیشـهازمنمیپرسـیدچراایـنمکانرابـازمنیکنند،

پـسازشـهادتمحسـنایـنمکانبـاپیکرخودشبازگشـاییومـردمبا

حضوردراینمکانمقدسوتوسـلبهشـهداحاجاتخودرامیگیرند.

درپایـانایـنارتبـاطزندهتصویریلوحتقدیریکهازسـویوزیرفرهنگ

وارشـاداسـالمیبرایتجلیلازخانوادهشـهیدحججیارسـالشـدهبود

توسـطحجتاالسالممعتمدیمدیرکلفرهنگوارشاداسالمیاصفهان

تقدیمخانوادهاینشـهیدمدافعحرمشـد.

بـهگـزارشمرکزروابطعمومیواطالعرسـانیوزارتفرهنگوارشـاد

اسـالمی،درادامـهبرگـزاریطـرحملی»سهشـنبههایتکریـم«درارتباط

زنـدهتصویـریازخانـوادهشـهیدانامیـناللهـیومحمـدمهـدیمحب

شاهدیندرسمنانتجلیلشد.

وزیـرفرهنـگوارشـاداسـالمیدرایـنارتبـاطزنـدهبـابیـاناینکـهدر

چهلمیـنسـالگرددفـاعمقدسهسـتیم،اظهارداشـت:شـهدادرتاریخ

هشـتسـالدفاعمقـدسنقشواثرگـذاریماندگاریآفریـدهودرنقطه

نقطـهایـرانزمیـنشـاهدایننقشهسـتیم.

ویادامـهداد:اسـتانسـمنانهـمجزئـیازایـنتاریـخاسـتوباتوجـه

بـهجمعیـتنیـممیلیونیایناسـتانآمـاررزمندگانسـمنانازمیانگین

کشـوریباالتـراسـت،همچنینرقمشـهدایعنـی۲۸۰۰نفرشـهیداین

اسـتاننیـزباالتـرازمیانگیـنشـهدایاسـتانهایدیگـرکشـوراسـت،

بنابرایـنفضـایجهادوشـهادتدرایامدفاعمقدسدراسـتانسـمنان

درهـرسـطحوفضایـیبودهاسـت.

وزیـرفرهنـگوارشـاداسـالمیتاکیـدکـرد:دربخشهـایپنهـانجنگ

شـاهدجایـگاهایـناسـتاندردفـاعمقـدسهسـتیم،یکـیازحوزههای

پنهـانوقابـلتوجـهجنـگحامیـتازبخـشجهادسـازندگیاسـتکه

نقـشراهـربدیدرجنـگراداشـتهوخیلـیکـمازآنیـادشـدهاسـت،

فضـایاسـتانسـمنانهمازنظـرحضورشـهدایرزمندهوهمشـهدای

جهـادسـازندگیازمیانگیـنکشـوری۲ونیـمبرابـربیشـراسـت،پـس

ایـنآمـارنشـانمیدهـدایـناسـتانعـالوهبـربخـشآشـکارجنـگدر

بخشهـایکمـردیـدهشـدهجنـگهـمحضـورپررنگداشـتهاسـت.

صالحـییـادآورشـد:یکـیدیگـرازبخشهـایپنهـاندردفـاعمقـدس

نقـشزنـاندرجنـگاسـت،خانمهایـیکـهشـایددرصفمقـدمجنگ

نبودنـدامـانقـشآنهـادربسـیاریازاتفاقـاتکمـرازخـطمقـدمنبود،

اسـتانسـمنانازنظـرحضـوربانـواندرجنـگنقـشپررنگـیدارد،در

همیـنخصـوصکتاب»اگرآنـاننبودنـد«درموردنقشزنانایناسـتان

دردفـاعمقـدسراداریـمکهبهحضورونقشمهمزناندرایناسـتاندر

دفاعمقـدساشـارهدارد.

ویافـزود:نقـشهرمنداندرایامدفاعمقدسیکیازهامنبخشهای

پنهـانجنـگاسـت،عکاسـانیکـیازاینگروههـایهـریزمانجنگ

هسـتند،عکاسـانجنـگبـهسـهبخـشتقسـیممیشـوند،یـکبخـش

عکاسـانحرفـهایمرتبـطبـارسـانههایمعتـربهسـتندکـهعکسهـای

آنهـابـهخاطـرمانـدهاسـت،بخـشدیگـرعکاسـانآزاددرجنـگوگروه

سـومیهـمبهعنـوانرزمنـدگانعـکاسبودندکـهازجنـگورزمندگان

عکسهـایزیـادیبـهیادگارگذاشـتند.

عضـوشـورایعالـیانقـالبفرهنگـیخاطرنشـانکـرد:عکـسدردفـاع

مقـدسازیـکسـوخاطـراتمصـورجنـگرابـهیـادگاروازسـویدیگـر

تاثیـراتزمـانجنـگرابـهخوبـینشـانداد،برخـیعکسهـااثرگذاری

وانـرژیکـهمنتقـلمیکننـدبعضـاازچندیـنکتـابومقالـهبیشـر

اسـت،بـرایمثـالدرزمـانفروپاشـیرژیـمطاغـوتحضـورهامفرهـابه

رونـدسـقوطنظـامسـابقرسعـتدادامـاعکسمعـروفهامفرهـاانرژی

زیادیداشـتکهبالفاصلهپسازانتشـاردرعرضدوسـهروزطوماررژیم

طاغـوترادرهـمپیچید.

صالحـیبیـانکـرد:همچنیـنپـارهایازتصاویـررزمنـدگاندرجنگبه

گونـهایاسـتکـهگویـیزاویههاییازبهشـتراتصویرکردنـد،ازطرفی

دیگـرعکاسـیجنـگنقطـهعطفـیدرتاریـختصویـرایـراناسـت،ایـن

هشـتسـالجنـگدورانپـرتراکـمتصویـردرکشـوربـودهاسـت،هماز

نظـرجغرافیایـیوهممردمشـناختیعکسهاییکهگرفتهشـدهنشـان

میدهـدهیـچدورهایایـنمیـزانتصویررانداشـتهاسـت.

ویبـااشـارهبهزندگیشـهیدمحبشـاهدینگفـت:اینشـهیدازیازده

سـالگیخودسـاختهودرکنـارکاربههروامرارمعـاشخانوادهپرداخته

اسـت،ویهمزمـانبـامبـارزاتانقـالبدرخدمـتمبارزینبودهاسـت،

وقتیاینشـهیدتنهاپساز۲۴سـاعتازازدواجخودبهمنطقهعملیاتی

مـیرودتصویرشـکوهوعظمتجهادرانشـانمیدهـد،درادبیاتدینی

مـاچنیـناتفاقاتـیالگوسـازیبـراینسـلجـواناسـتبـهرشطآنکهبه

درسـتیبرایجوانانتبیینشـود.

وزیرفرهنگوارشـاداسـالمیدرپایانسـخنترصیحکرد:شـهیدمحب

شـاهدیندروصیتنامـهخـودشـهادترارفـنازیـکزندگیبـهزندگی

دیگـرتلقـیمیکنـد،رفننـوبهعاملنـو؛رفنهایدیگرمعمولیاسـت

امـاشـهادتیکرفننواسـت،متاممرگهادردنیـارفنبهیکدنیای

مشـابهاسـتاماشـهادتبامرگعادیفـرقمیکند.

وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی بـا تربیـک روز جهانـی 

عکاسـان گفـت: نقش هرنمنـدان در ایام دفـاع مقدس یکی 

از هـان بخش هـای پنهـان جنـگ اسـت، عکاسـان یکـی از این 

گروه هـای هـرنی زمـان جنـگ هسـتند، عکاسـی جنـگ نقطـه 

عطفـی در تاریـخ تصویـر ایـران اسـت، هـم از نظـر جغرافیایـی و 

هـم مردم شـناختی عکس هایی که گرفته شـده نشـان می دهد 

هیـچ دوره ای ایـن  میـزان تصویر را نداشـته اسـت.

صالحی در ارتباط زنده تصویری با خانواده شهیدان 
امین الهی و محب شاهدین: 

شهدای هنرمند بخش های پنهان دفاع 
مقدس هستند
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بهگزارشمرکزروابطعمومیواطالعرسـانیوزارتفرهنگوارشـاد
اسـالمی،عـرصامـروزدهمیـنارتبـاطمجـازیسـهشـنبههایتکریـماز
خانـوادههـایشـهداباحضوروزیرفرهنگوارشـاداسـالمی،حبیبرضا
ارزانـیمشـاوروزیرورئیسسـتادهامهنگیکانـونهایفرهنگیهری
مسـاجدکشـور،سـوقندیمشـاوروزیرفرهنگوارشـاداسـالمیدرامور
ایثارگـرانوجمعـیازمدیـرانومسـئوالناسـتانآذربایجـانغربـیبـه

صورتویدئوکنفرانسبرگزارشد.

وزیـرفرهنـگوارشـاداسـالمیدرایـننشسـتضمـنبیـاناینکـهایـن
اسـتانمنایـهایازحضـورمجموعـههایمختلفایراندرهشـتسـال
دفـاعمقـدساسـت،افزود:آذربایجانغربییکیازاسـتانهـایموثردر
اینهشـتسـالبودهاسـت.بـهدلیلرشایطخـاصخود،بهگونـهایاز
ابتدایانقالبدرگیریهاوبهتبعآنشـهداییراداشـتودرواقعجنگ

زودتـراززمـانرسـمیدرآنآغازشـدهبود.

ویبـااشـارهبـهتعـدادشـهدا،جانبـازانوآزادگانایناسـتانادامـهداد:
آذربایجـانغربـیسـهمقابـلتوجهـیازدفـاع،امنیـت،کیـان،اسـالمو
انقـالبداشـتهوداردکـههمگـیمدیـونمـردمایناسـتانهسـتیم.

صالحـیادامـهداد:ادیـانمختلـف،مسـلامنوغیـرمسـلامن،مذاهـب
مختلفازشیعهوسنیواقشارمختلفازجملهعشایروغیرعشایراین
اسـتاندر۸سـالدفـاعمقـدسحضوریفعالداشـتندوسـهمخـوددر

دفـاعازمـرزوبـومایـنرسزمینرانشـاندادند.

ویافـزود:۸سـالدفـاعمقـدسدرایـناسـتانفقـطبـرایاهالـیآن
خاطـرهانگیـزنیسـتبلکـهمتامکسـانیهـمکـهدرایـن۸سـالدراین
اسـتانخدمـتمـیکردنـدوجنگیـدهانـددارایخاطـراتفراوانـیازآن
روزهـاهسـتند.بنابراینایناسـتانیادآورحامسـههاییبرایمتـامایران

است.

صالحیبااشـارهبهمببارانشـیمیاییرسدشتدرایناسـتانادامهداد:
ایـناتفـاقهـملکهننگـیبرایحزببعـثوهمبرایحامیانآناسـتو

بـهنحـویمنایهمظلومیتایرانوانقالبشـد.

وزیرفرهنگوارشـاداسـالمیافزود:اسـتانآذربایجانغربیدر۸سـال
دفـاعمقـدسشـهدایبـزرگوشـاخصیداشـتهوهمچنیننقـشقابل

توجهـیدردسـتاوردهایبـزرگدفاعمقدسداشـتهاسـت.

ویدرادامهضمنتکریموادایاحرامبهخانوادههایشهیدانیوسفی
وابراهیمیکهدراینجلسـهحضورداشـتند،گفت:برخیازخانوادهها
در۸سـالدفـاعمقدسدوشـهیدداشـتندکـهیکیازنـکاتقابلتوجه
اسـت.درحالحارض۸هزارخانواده۲شـهیده،6۰۰خانواده۳شهیده،

۱۰۴خانواده۴شـهیدهو56خانواده5شهیدهداریم.

عضـوشـورایعالـیانقـالبفرهنگـیدرعینحـالترصیحکـرد:گاهی
یـکخانـوادهیـکشـهیدداردکـهآثـارخـودراازلحـاظروحـیبـرجـای
میگـذارد.خانوادههایدوشـهیدههمبهعنـوانحجتهایالهیبرای

مـابـهشـامرمیآینـد.برخـیخانـوادههاهـمشهیدانشـانمفقـوداالثر
هسـتندکـهاینسـختیعـدمحضـورعزیزانشـانرادوچنـدانمیکند.

ویادامـهداد:بعـداز۸سـالدفـاعمقـدسحـدود۴۰هـزارمفقوداالثـر
داشـتیمکـهبـاتالشگـروههایتحقیـقوتفحصتعـدادایـنآمارکمر
شـدودرحـالحارض۳هزارشـهیدمفقـوداالثرداریم.اینکـهخانوادهای
دسـتونقطـهارتباطـیاشبـاپیکـرشـهیداشقطـعباشـدرشایـط

سـختتریرادارد.

صالحـیگفـت:خانـوادهشـهداازچنـدجهـتبـرایمـامنـادبـهشـامر
میآینـد.ازیـکسـوآنهـاولـینعمتـانماهسـتندومابایدخـاکپای
آنهاراطوطیایچشـمخودکنیم.ازسـوییدیگراینکهشـهداازطریق
خانـوادههـایخودمیتوانندپیـامهایخودرابهمامنتقلکنندکهاین
پیـامهابهصورتحسـیاسـت.همچنینخانوادهشـهدامـیتواننداین

امیـدرابـهمابدهندکهشـفیعماباشـند.

درایننشسـتحجتاالسـالمواملسلمینحبیبرضاارزانیمشاوروزیر
فرهنگوارشـاداسـالمیورئیسسـتادهامهنگیکانـونهایفرهنگی
هـریمسـاجدکشـورگفـت:امسـالچهلمیـنسـالروز۸سـالدفـاع
مقـدسرادرپیـشروداریـمکـهسـالویژهایبهشـامرمیآیـدوبرخود
الزمدانسـتیمتادرادامهنشسـتهایسـهشـنبههایتکریم،ازخانواده
شـهدایاین۸سـالبهویژهخانوادهایحارضدراینجلسـه)شـهیدان

یوسـفیوابراهیمی(تکریمداشـتهباشیم.

ویافـزود:تکریـمازخانـوادهشـهدایـکوظیفـهاصلـیبهشـامرمیآید
بـهایـنمعنـاکـهایـنتکریمبـهمعنایمـدلوسـبکزندگیاسـتواگر
بخواهیـمدرمسـیرمتـدننویـناسـالمیدرحرکتباشـیمبایدشـهدارا

تکریـمکنیم.

دربخـشدیگـریازایـننشسـتحجـتاالسـالمواملسـلمینخدایاری
مدیـرکلفرهنـگوارشـاداسـالمیاسـتانآذربایجـانغربـیهـمگفـت:
امیـدوارمقـدریازوظایفـیکـهدرغیابشـهدابرعهدهمااسـتراانجام

باشیم. داده

ویافـزود:شـهدامتعلـقبهیـکخانوادهنیسـتندومتعلقبههمـهمردم
ایراناسـت.راهشـهداراهعشـقورسیدنبهاهدافواالیالهیوانسانی

اسـتوبایددرمسـیرپاسـداریازجایگاهآنهاحرکتکنیم.

درایننشسـتحجتاالسـالمواملسـلمینقریشـیمنایندهولیفقیهو
امـامجمعـهاسـتانهـمگفت:طرحسـهشـنبههـایتکریمطرحبـهجا،
فاخـرودرسـتیاسـتوبزرگداشـتشـهداراارجنهـادنکاریاسـتکـه

دیـنمقـدساسـالمبهآندسـتوردادهاسـت.

درادامهایننشسـت،خانوادههایشـهیدانیوسـفیوابراهیمیبهارائه
برخـیخاطـراتخـوددرزمـانحیـاتآنهاپرداختنـدودرپایـانازآنها

تقدیروتکریمشـد.

بـهگـزارشمرکزروابطعمومیواطالعرسـانیوزارتفرهنگوارشـاد
اسـالمی،درادامهبرگزاریسلسلهنشستهایطرحملی»سهشنبههای
تکریـم«دریازدهمیـنهفتـهازاینطرحباحضورسـیدعباسصالحیاز

خانواده»نارصعلیصوفی«ازاستاناردبیلتجلیلشد.

درابتـدایایـنارتبـاطزندهتصویریسـیدعباسصالحـیبابیاناینکه
اسـتاناردبیلبهعنوانخاسـتگاهتشـیعایراناسـت،اظهارداشـت:کل
ایرانبهایناسـتانهمبهعنوانیکیازپایگاههایمذهبیکشـوروهم
پایـگاهایسـتادگیدرمقابـلدشـمنمدیوناسـت،ایـناسـتانازهامن

روزهـایاولجنـگدرگیـراینجهادبزرگشـد.

ویادامـهداد:امـروزفرصتیفراهمشـدبـهصورتمجازیبهخدمتاین
خانـوادهشـهیدبرسـیمواینکـهچنینجوانانـیچگونهپایاعتقـادات،

وطنوانقالباسـالمیایستادند.

وزیرفرهنگوارشـاداسـالمیتاکیدکرد:اینخانوادهشـهیدپدریدارد
کـهازابتـدایتولدلبـاساحرامرابهتنفرزندخـودمیکندکهدرنهایت
بـهلباسشـهادتاوتبدیلشـدهاسـت،اینخانـوادهدرتربیـتفرزندان
خـودبسـیارتـالشکردنـدوهمینامرباعثشـدهاسـتکهسـهفرزنداز
ایـنخانـوادهدرکنـارهمدرجنگتحمیلـیازوطنخوددفـاعکردند.

صالحـییـادآورشـد:دیـدارامـروزبـهموجبفرارسـیدنروزملیسـینام
تدارکدیدهشـدهاسـتزیراپدراینشـهیدوخودشـهیدازتالشگراندر
ایـنعرصهبودند،همزمانباچهلمینسـالگرددفاعمقـدسبایدیادیاز

هرمنـدانشـهیدبهویژههرسـینامدرایـنعرصهکرد.

ویافزود:دردورهدفاعمقدسبیشاز۱۳۰شـهیدسـینامگرداشـتهایم،
ایـنشـهدادربخشهـایمختلفـیازحـوزهسـیناماعـمازبازیگـری،
کارگردانـی،نویسـندگی،فیلمـربداریو...فعالیـتداشـتند،دراوایـل
انقـالبوپـسازعبـورازسـینامیقبـلازانقـالبحضـورایـنتعـداداز
شـهدایسـینامگربیانگرآناستکهسـینامگرانوظیفهخوددیدندکه
بـهعنـوانرزمنـدهیاروایتگـرجنگدراینجهادحضورداشـتهباشـند.

عضـوشـورایعالـیانقـالبفرهنگـیبیـانکـرد:بخـشدیگـریکـهدر
حوزهخدمتسـینامبهدفاعمقدسشـاهدآنهسـتیمفضایفیلمهای
دفاعمقدساسـت،باآغازدفاعمقدسخیلیازسـینامگرانوظیفهخود
دیدنـدکـهفضایجنـگرابـافیلمبهتصویربکشـند،بنابراینسـینامی
دفـاعمقـدسبـهانـدازهعمـردفاعمقدساسـت.زیـرااززمـانآغازجنگ

شـاهدشـکلگیریژانردفاعمقدسدربینسـینامگرانهسـتیم.

صالحـیبـایـادخاطـرهمرحـومرسـولمالقلیپـورازهرمنـداناسـتان
اردبیـلگفـت:کارهایدفاعمقدسـیایشـانهمچنانجذاباسـت،چه
آثـاریکـهدرسـالهایاوجدفـاعمقـدسسـاختهشـدوچـههمچنیـن

کارهـایدیگـریازایشـانکـهروایتگـرجنگاسـت.

ویدرادامـهخاطرنشـانکـرد:ایـنفیلمسـازخـوباردبیلـیبـهنحـوی
درکنـاررزمنـدگاندفـاعمقـدسقـرارگرفتتابـادوربینخـودروایتگر
رشـادتهایرزمنـدگانباشـدتـازوایـایمختلـفجنـگمغفـولمناندو

سـینامگرانمـاامـروزایـنخـطراهمچنـاندنبـالمیکنند.

وزیـرفرهنـگوارشـاداسـالمیدرپایانگفت:شـهیدنـارصعلیصوفی
مختـصزمـانخودشنبـودبلکهحضوراودرحـالحارضمکتبعلویرا

زنـدهنـگاهمیداردوامیداسـتخونشـهداچراغراهماباشـد.

دربخشـیازایـنارتبـاطزنـدهتصویـریحجتاالسـالمواملسـلمین
حبیبرضـاارزانـیدبیرسـتادعالـیکانونهایفرهنگیهریمسـاجد
ضمـنعـرضتسـلیتایـامسـوگواریسـاالرشـهیدانوادایاحـرامبـه
خانـوادهشـهیدصوفـیترصیحکـرد:امسـالایـنابتکارارزشـمندیعنی
طرحملی»سهشـنبههایتکریم«باکمکوزیرفرهنگوارشـاداسـالمی
تـابـهامـروزبرگزارشـدهوهـدفازاینطرحتکریمخانوادهشـهدااسـت.

دربخشدیگریازاینارتباطزندهتصویریسیدنارصاحقاقیمدیرکل
فرهنـگوارشـاداسـالمیاردبیـلباگرامیداشـتچهلمینسـالگرددفاع
مقـدسگفت:متناسـببـاآغازچهلمینسـالگرددفاعمقدسجشـنواره
چـراغسـینام،چـراغهرهایمنایشـیوتجسـمیوسـایرجشـنوارههارا

بـراییـادآوریازاینجهـادبزرگخواهیمداشـت.

ندایـیمعـاونسیاسـیاجتامعیاسـتانداراردبیلنیـزدربخشدیگری
ازایـنارتبـاطزنـدهتصویـریبـابیـاناینکـهخانـوادهشـهیدصوفییک
خانوادهکامالفرهنگیدراسـتانهسـتند،خاطرنشـانکرد:اینخانواده
درامرفرهنگاسـتانبسـیارتاثیرگذاربودند،همچنینازوزیرفرهنگو
ارشـاداسـالمیکهبهصورتمجازیبهخانهشـهدادررسارسکشـورسفر

میکنندتشـکرمیکنیمزیرااینکاربسـیارارزشـمنداسـت.

دربخـشدیگـریازایـنارتبـاطزنـدهتصویـریمحمـدحسـنصوفـی
بـرادرشـهیدباتشـکرازمتامکسـانیکـهایـنطـرحراراهانـدازیکردند،
گفـت:بـرادرمدروصیتنامـهخـودنوشـتهاسـتکهمـنازسـاعت۲:۳۰
نیمـهشـببیـدارمووقتیجوانانجانبرکـفوآمادهجهادوشـهادترا

میبینـمبـرآنهـاغبطهمیخـورم.

ویدرادامـهجلسـهبـهذکـرخاطرههایـیازعملیاتهـایجنگـیکهبه
همـراهبرادربـودهاسـت،پرداخت.

گفتنـیاسـتشـهیدنـارصعلـیصوفـیقائـممقـاموجانشـینگـردان
قاسـم)ع(ازلشـگر۳۱عاشـورادر۲۰دی۱۳65درمنطقـهعملیاتـی
شـلمچهبـهمقـامرفیعشـهادتنائلآمد.اینشـهیدبـههمراهپـدرخود

درحرفـهسـینامفعالیتداشـتهاسـت.

وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی بـا بیـان اینکـه اسـتان 

آذربایجـان غربـی منـاد و منایـه ای از حضور ادیـان و مذاهب 

مختلف در 8 سـال دفاع مقدس اسـت گفت: اسـتان آذربایجان 

غربی از جمله اسـتان هایی اسـت که مجموعه های مختلفی از 

آن با ادیان و مذاهب مختلف، مسـلان و غیر مسـلان، شـیعه 

و سـنی و ... در دفاع از کشـورمان حضور داشـتند و از این مرز و 

بوم صیانـت کردند.

وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی بـا بیـان اینکـه در دوره 

از ۱۳۰شـهید سـیناگر داشـته ایم،  بیـش  دفـاع مقـدس 

گفـت: ایـن شـهدا در بخش هـای مختلفـی از حـوزه سـینا اعم 

از بازیگـری، کارگردانـی، نویسـندگی، فیلمـربداری و ... فعالیت 

داشـتند، حضور این تعداد از شـهدای سیناگر بیانگر آن است 

کـه سـیناگران وظیفـه خـود دیدنـد کـه بـه عنـوان رزمنـده یـا 

روایت گـر جنـگ در ایـن جهـاد حضـور داشـته باشـند.

صالحی: آذربایجان غربی نمایه ای از 
حضور مجموعه های مختلف ایرانی در 

دفاع مقدس است

صالحی در ارتباط زنده تصویری با خانواده شهید 
صوفی:

زوایای مختلفی از جنگ تحمیلی از 
سوی سینماگران روایت شده است/ 
رزمندگی و روایت گری جنگ دو اتفاق 

مهم در جامعه سینماگران بود
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محمدرضا سوقندی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

در امـور ایثارگـران گفـت: وجـود مشـکالت در عرصه هـای 

اجتاعـی، اقتصـادی و فرهنگـی بـه دلیـل فاصلـه گرفـن از 

فرهنگ جهادی، فرهنگ جبهه و دفاع مقدس اسـت. بازخوانی 

ارزش هـای  از  به عنـوان مجموعـه ای  بازتولیـد دفـاع مقـدس  و 

معنوی و فرهنگی از جهت مدیریتی، رضورت امروز ما اسـت.

در نشست هماهنگی »نمایشگاه دستاوردهای 
40سال اقتدار و سربلندی ویژه گرامیداشت 

چهلمین سالگرد پیروزی دفاع مقدس« مطرح 
شد:

فاصله گرفتن از فرهنگ دفاع مقدس 
علت مشکالت اجتماعی، اقتصادی و 

فرهنگی است

بـهگزارشخربگـزاریکتـابایران)ایبنا(نشسـتهامهنگیحضور
وزارتفرهنـگوارشـاداسـالمیدر»منایشـگاهدسـتاوردهای۴۰سـال
اقتـدارورسبلنـدیویـژهگرامیداشـتچهلمیـنسـالگردپیـروزیدفـاع
مقـدس«بـاحضـورمحمدرضـاسـوقندیمشـاوروزیـرفرهنـگوارشـاد
اسـالمیدرامـورایثارگـران،ایـوبدهقانـکارمدیرعامـلموسسـهخانـه
کتابوادبیاتایران،حسـینصفری؛معاوناقتصادوفرهنگموسسـه
خانـهکتـابوادبیـاتایـرانوجمعـیازمناینـدگانمعاونتهـاوادارات
وزارتفرهنگوارشـاداسـالمیدوشـنبه)۱۷شهریورماه(دراینموسسه

برگزارشد.

درابتـدایایـننشسـت،دهقانـکاربـابیاناینکهموسسـهخانـهکتابو
ادبیـاتایـرانآمادگـیکاملیبـرایبرگزاریهرچهباشـکوهترمنایشـگاه
دسـتاوردهایچهلسـالاقتدارورسبلندیویژهگرامیداشـتچهلمین
سـالگرددفـاعمقـدسدارد،گفت:نقشنرشمکتوببـهویژهکتاببرای
انتشـاروتوسـعهفرهنگایثاروشـهادتاهمیـتزیـادیداردومیتواند
نقـشمقاومتوشـهادتدردوراندفـاعمقدسرابهخوبیتبیینکند.

انتقـالدسـتاوردهایدفـاع مدیرعامـلموسسـهخانـهکتـابافـزود:
مقـدسبهنسـلکنونیوآینـدهبهصورتعلمیوپژوهشـیوظیفهمهم
نویسـندگانواهالیقلماسـت.اگراهالیقلمرسـالتخودرابهخوبی
انجـامندهنـد،نقـشدفاعمقـدسدرجامعهکمرنگمیشـود.ازاینرو
ازآنهـاانتظـارمـیروددرمسـیرارزشهایدفاعمقـدسحرکتکنندو
کارهـایخوبـیدرعرصـهملـیوبیناملللـیارائهدهندوبیـشازپیش

درزنـدهنگهداشـناینحامسـهماندگارتـالشکنند.

مدیرعامـلموسسـهخانـهکتـابوادبیـاتایـرانادامـهداد:امیـدوارمبا
کمـکهمـهبتوانیـمهفتـهدفـاعمقدسکـهمایهفخرکشـوراسـترابه
نحوشایسـتهبرگزارکنیمتادیِنخودرانسـبتبهشـهدااَداکردهباشیم.
مـابـامتـامامکانـاتمـادیومعنـویدرخدمتبزرگداشـتهفتـهدفاع
مقـدسهسـتیموطالـبکمکهـایمـادیومعنـویهمـهانجمنهـا،
نهادهـا،سـازمانهاهسـتیمتابااینهمـکاری،بخشکوچکـیازدینی

کـهنسـبتبهشـهداداریـماَداکنیم.

دفاع مقدس الگوی عملی جهاد در همه عرصه ها است

درادامهایننشسـت،محمدرضاسـوقندیمشـاوروزیرفرهنگوارشـاد
اسـالمیدرامـورایثارگـران،ضمـنابـرازتسـلیتایـامسـوگواریسـاالر
شـهیدان،بـاطـرحایـنسـوالکـهبعدازچهلسـالچـهنیازیبـهدفاع
مقـدسداریـم،گفـت:آیـابازتولیددفاعمقـدسوارزشهـایفرهنگیو

هریوارزشهایحاصلاز۸سـالدفاعمقدسودرتداومآن،فرهنگ
مقاومـت،رضورتامـروزمااسـتیاخیر.دفاعمقدسیـکتاریخ،واقعه،

حادثـهبودیـایکحقیقتهمیشـهزنده؟

سـوقندیادامـهداد:برایپاسـخبهسـوالهاییکهمطرحشـد،مباحث
مختلفـیرامیتـوانمطـرحکـرد.آنچـهبـرایاهالـیفرهنـگکاربـردی
اسـتایـناسـتکهکشـورمـا،تفکرواندیشـهانقـالباسـالمیبیشاز
پیـشنیازمندمولفههایدوراندفاعمقدساسـت.درعرصهمدیریتیو
حاکمیتـیونحـوهادارهاموردرگامدومانقالبباتوجهبهبیانیهگامدوم
انقالب،نیازمندفرهنگومدیریتجهادیهسـتیمچراکهدفاعمقدس

بـرایماالگـویعملیجهـاددرهمهعرصههااسـت.

ویوجـودمشـکالتدرعرصههایاجتامعی،اقتصـادیوفرهنگیرابه
دلیـلفاصلـهگرفـنازفرهنـگجهادی،فرهنـگجبههودفـاعمقدس
دانسـتوگفـت:بازخوانـیوبازتولیددفاعمقـدسبهعنوانمجموعهای
ازارزشهـایمعنـویوفرهنگـیازجهـتمدیریتـی،رضورتامـروزمـا
اسـت.مـاامـروزبـامسـائلیروبـهروهسـتیمکـهنیازمنـدالگـویدفـاع
مقـدساسـتچـراکـهدفاعمقـدسیـکواقعیـتوعرصهعینیـتبرای
مـااسـتودرعـرصودورهمابهوقوعپیوسـتهاسـت.هرچند۴۰سـالاز
دفـاعمقـدسراپشـترسگذاشـتهایـماماآثـاردفاعمقدسپیـشروی
چشـامنماقرارداردوبهعنوانالگویعملیمیتواندفرارویماباشـد.

سـوقندیافـزود:راهحـلرفـعمشـکالتاقتصـادی،رعایـتالگوهـای
دفـاعمقـدساسـت؛دردورانمقـدسهمـهدرعرصهمبـارزهبودند؛این
همدلـیبایـددرعرصـهاقتصـادینیزبروزپیـداکندچیزیکهامـروزدر
عرصـهاقتصـادیچـهدردورانقبـلازویـروسکرونـاچـهدردورهکرونـا
شـاهدآننیسـتیم.امـادردوراندفاعمقدسهمهبارحـمومروتباهم
برخـوردمیکردنـدچـراکـهجنـگبـود.امـروزهمجنـگاسـتآنهماز

نـوعجنـگاقتصادی.

ویبـاتاکیـدبراینکهمنیتوانیمدفـاعمقدسراازانقالباسـالمیجدا
کنیـم،گفـت:ایـندوبـاهـموهـمذاتهسـتند.اگـرانقـالباسـالمی
نبـودجنـگتحمیلـیهمنبـود،اگـردرجنگپیـروزمنیشـدیمخربی
ازانقـالباسـالمینبـود.دفاعمقدس،علـتپایداریواسـتمرارانقالب
اسـالمیاسـت.درفرهنـگمقاومـت،دفاعمقـدسدرهمـهبخشهادر
عرصـهبیـناملللـیالگواسـتودرعرصهملینیزهمهحوزههـابهدفاع

وفرهنـگدفـاعمقدسبـرمیگردد.

ویبـابیـاناینکـهوزارتفرهنگوارشـاداسـالمیدردوراندفاعمقدس
وپسازآنکارهایبزرگیانجامدادهاسـت،گفت:آیادرکشـورانتشـار

کتـابدرحـوزهدفـاعمقـدس،ادبیـاتوفرهنگمکتوبدفـاعمقدسو
...بـهعنوانیکیازدسـتاوردهایفرهنگیوابـزارمهمانقالبفرهنگی،
بـدونحامیـتوحضـوروزارتفرهنـگوارشـاداسـالمیممکنبـود؟از
کتابهایـیکـهبـهتقریـظرهربیرسـیدهاندتـامابقیکتابهـادرهمه
حوزههاکهازسـوینارشاندولتیوخصوصیمنترششـدهاند.درحق

دولـتجفااسـتاگـرکارهاییکهانجـامداده،دیدهنشـوند.

سـوقندیادامـهداد:ایـنمنایشـگاهومجموعـهفعالیتهایـیکـهبـه
مناسـبتچهلمینسـالدفاعمقدسانجاممیدهیمبایدظلمیکهبه
وزارتفرهنگوارشـادشـدهجربانکند.منایشـگاهدسـتاوردهایچهل
سـالاقتدارورسبلندیویژهگرامیداشـتچهلمینسالگرددفاعمقدس
بـاشـعار»مـاقویهسـتیم«بهعنـوانبخشـیازاقتـدارفرهنگیاسـت.
اینمنایشـگاهفرصتیاسـتتافعالیتهـایصورتگرفتـهدرحوزههای

مختلفرامسـتندکنیم.

ویاظهـارکـرد:بخـشاولمنایشـگاهدسـتاوردهایچهلسـالاقتدار
ورسبلنـدیویـژهگرامیداشـتچهلمیـنسـالگرددفـاعمقـدس،عرصـه
منایشـگاهیآناسـت.درایـنصـورتمـابـهرساغمخاطبـانمیرویـم.
ممکـناسـتاینمنایشـگاهمخاطبنداشـتهباشـد؛بنابرایـنهمهباید
بـامتـامظرفیتوتوانخوددرمنایشـگاهحضورپیداکننـد.بخشدوم،
بخـشمنایشـیاسـت.بـاتوجهبـهاینکهایـنمنایشـگاهدرمـاهمحرمو
صفـربرگـزارمیشـودبایـدبرنامههـاوآثـارارائـهشـدههمچـونمنایـش
فیلمهـایبرتـرحـوزهدفاعمقـدس،تعزیـه،تئاتـرو...متناسـببـاایـن
ماههـاباشـند.پیشـنهادمیکنـمطـرحملـی»سهشـنبههایتکریـم«در
ایـنمنایشـگاهبرگـزارشـود.همچنیـن،نشسـتهایرومنایـی،نقـدو
بررسـیکتـابحـوزهدفـاعمقـدسازدیگربرنامههاییاسـتکـهدراین

منایشـگاهامـکانبرگـزارآنهاوجـوددارد.

ایـن در اسـت؛ رسـانهها حضـور سـوم، بخـش داد: ادامـه سـوقندی
منایشـگاهبـهمعنـایوسـیعکلمـهمخاطـبنداریـمومـابایـدبـهرساغ
مخاطبـانبرویـم.بایدبینمرکزفناوریاطالعاتورسـانههایدیجیتال
وزارتفرهنگوارشـاداسـالمی،معاونتامورمطبوعاتیواطالعرسـانی
وزارتفرهنـگوارشـاداسـالمی،خربگـزاریایرنـا،خربگزاریشبسـتان،
تـاحضـور ایجـادشـود ...هامهنگـی و ایبنـا،هرآنالیـن خربگـزاری
رسـانههارادرمنایشـگاهداشـتهباشـیم.بهقولکارشناسـان؛اطالعات،
تسـلیحاتوتبلیغاتسـهرکناصلیهسـتندکهاگرکسـیاطالعاتو
تسـلیحاتداشـتهباشـداماتبلیغاتنداشـتهباشـدباختهاسـت.آسیب
بخشـیازفعالیتهـاوبرنامههـابـهعلـتضعـفدرفعالیتهـایرسـانه

ایوتبلیغـاتاسـت.

سـوقندیبیـانکـرد:نتایـجفعالیتهـاوبرنامههـایچهلمیـنسـال
دفـاعمقـدسدرسـالهایآینـدهمشـخصمیشـودبنابرایـننبایـد
دربرنامههـاوفعالیتهـاخـالءداشـتهباشـیموبـاوحـدتوهامهنگـی
وانسـجامکارهـاراپیـشبربیـم.منایشـگاهیبـاعنـوان»جشـنوارهمدو
لبـاسدفاعمقـدس«رادرمنایشـگاهدسـتاوردهایچهلسـالاقتـدارو
رسبلندیویژهگرامیداشـتچهلمینسـالگرددفاعمقدسبرگزارکنیم.

رضورت تأسی از دفاع مقدس

حسـینصفـریمعـاوناقتصـادوفرهنـگموسسـهخانـهکتـابو
ادبیـاتایـران،گفـت:بایـدازدوراندفاعمقدستأسـیکنیم.باشـیوع

ویـروسکرونـابرگـزاریمراسـمعـزاداریویژهایامسـوگواریمـاهمحرمبا
چالشهایـیروبـهروشـد.درکتابیخواندمکـهدردورانمقدس،برای
جلوگیـریازعـزاداریارسادرروزعاشـورا،واکسـنکـزازبـهآنهـاتزریق
کردنـدتـانتواننـدایـنمراسـمرابرگـزارکنند.ایـنامرنشـانمیدهدما
رشایطوموقعیتهایسـختتریداشـتیماماباتدبیرواخالصازآنها
عبورکردیم.تأسـیاز۸سـالدفاعمقدسمیتواندبسـیاریازمشکالت

مـاراحـلکند.

معـاوناقتصـادوکتـابموسسـهخانهکتـابوادبیاتایـرانادامـهداد:
برگـزاریجلسـاتنقدوبررسـیکتابهایشـاخصحوزهدفـاعمقدس،
ارائـهگزارشهـایآمـاریازتعـدادکتابهـا،نـارشان،نویسـندگانحوزه
دفـاعمقـدسومعرفـیکتابهـایبرگزیـدهوشایسـتهتقدیرایـنحوزه
درجایزههـاوجشـنوارههایکتابیهمچونجایزهکتابسـالجمهوری
اسـالمیایـرانو...ازجملـهبرنامههـایایـنموسسـهدرمنایشـگاه
دسـتاوردهایچهلسـالاقتدارورسبلندیویژهگرامیداشـتچهلمین
سـالگرددفاعمقـدسخواهدبود.همچنیـن،نقدادبیـاتدفاعمقدس،
شـعرخوانی،قصهگویـیبـاحضـورشـاعرانونویسـندگانورومنایـیاز
پوسـرسـیزدهمیندورهجایـزهادبیجاللآلاحمـدازدیگربرنامههای
پیشبینـیشـدهموسسـهخانـهکتـابوادبیاتایـراندراینمنایشـگاه
اسـت.خربگـزاریکتـابایران)ایبنـا(نیـزپرونـدهویـژهایبـههمیـن

مناسـبتخواهدداشـت.

اکـرانفیلمهـایسـینامییمرتبـطباحـوزهدفـاعمقدس،مسـتندکردن
فعالیتهـایمنایشـگاه،توزیعبیانیـهدبیرخانهشـورایفرهنگعمومی
دربارهتبیینمولفههایمکتبشهیدرسدارسلیامنی،عرضهپوسرهای
منتـرششـدهدرحـوزهایثـار،برگزارینشسـتهایتخصصیبـاموضوع
ادبیات،برگزاریکرسـیهایآزاداندیشـی،منایشفیلمهاومسـتندات
حـوزهدفاعمقـدس،منایـشکتـاببـاموضـوعدفـاعمقـدس،برگـزاری
منایشـگاهعکـسواسـنادآرشـیویخربگـزاریایرنـا،اجـرایمنایـش
خیابانیومجالسشـبیهخوانیوتعزیه،تهیهکلیپهایمعرفیبهرین
بازیهـایحـوزهدفاعمقـدس،راهانـدازیپویشمعرفیبازیهـایحوزه
دفـاعمقـدس،برگـزاریدورههـایآموزشـیبـاموضـوعدفـاعمقـدس،
برگـزاریجشـنوارهبازیهـایدفـاعمقـدسواهـدایتندیـسچهلمین
سـالگرددفـاعمقـدس،معرفـیواقفیـنایثارگـرو...ازجملـهبرنامههای
معاونتهـاواداراتوزارتفرهنـگوارشـاداسـالمیبـرای»منایشـگاه
دسـتاوردهای۴۰سـالاقتـدارورسبلنـدیویـژهگرامیداشـتچهلمیـن

سـالگردپیـروزیدفاعمقـدس«بود.

ایـننشسـتبـاحضـورمنایندگانـیازخانـهفرهنـگایثـارومهربانـی،
دبیرخانـهشـورایفرهنـگعمومـیوزارتفرهنـگوارشـاداسـالمی،
امـورزنـانوخانـوادهحـوزهوزارتـیوزارتفرهنگوارشـاداسـالمی،نهاد
کتابخانههایعمومیکشـور،سـازمانسینامییوسمعیوبرصیوزارت
فرهنگوارشـاداسـالمی،سـتادهامهنگـیکانونهـایفرهنگیهری
مسـاجدکشـور،انجمـنآثـارومفاخـرفرهنگـی،سـازماناوقـافوامـور
خیریـه،بنیادملیبازیهـایرایانهای،دبیرخانهجشـنوارههایادارهکل
هرهایمنایشـیوزارتفرهنگوارشـاداسـالمی،خربگزاریایرنا،مرکز
فناوریاطالعاتورسـانههایدیجیتالوزارتفرهنگوارشـاداسالمی،
صنـدوقاعتبـاریهر،سـازمانحـجوزیارت،معاونتامـورمطبوعاتیو
اطالعرسـانیوزارتفرهنگوارشـاداسـالمی،معاونتامورهریوزارت

فرهنگوارشـاداسـالمی،برگزارشـد.
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خون حاج قاسم ثابت کرد که روح 
حسینی در این کشور زنده است

محمـد خـدادی در مراسـم رومنایی از مسـتند »۱۴ سـال، 

۳۳ روز« گفـت: مکتـب حـاج قاسـم و راه او یکبـار دیگـر ما را 

بـه خودمـان برگردانـد و غفلت هـا را از جامعـه مـا دور کرد.
مشـاور وزیر فرهنگ و ارشـاد اسـالمی بـا تأکید بر ترجمه 

آثـار مکتـوب در حـوزه دفـاع مقدس بـه ادبیات دنیـا، گفت: 

بـا توجـه به تغییـر زمانه و نسـل ها، توسـعه فـن آوری اطالعـات و 

تولیـد کتـب صوتـی، آثـار دفـاع مقـدس بـرای جـذب مخاطبـان 

نیامنـد بازآفرینی، بازاندیشـی و بازتولید اسـت.

معاونامورمطبوعاتیواطالعرسـانیوزیرفرهنگوارشـاداسـالمی
بـاحضـوردرخربگزاریتسـنیم،پسازمنایشفیلممسـتند»۱۴سـال،
۳۳روز«گفـت:واقعیـتایناسـتکهگمشـدهامروزبرش،معرفتاسـت
وقـدرتبـرشهـمدرمعرفتاسـت،درهرجاییموفـقعملکردهجایی
بـودهکـهبـهمعرفـترویآوردهوآنرادروجـودشنهادینـهکـردهوراه
معرفتیرادنبالکردهاسـت.مابسـیارخوشحالیمکهدرزمانهایزندگی
میکنیـمکـههـمفرصتایـنحالوهـواراداریـموهممیتوانیـمدرآن

سهمداشتهباشیم.

ویادامـهداد:حتـامبایـدازسیدالشـهدایخودمـانحـاجقاسـمیـاد
کنیـمچـراکـهمکتـبحـاجقاسـموراهاویکبـاردیگـرمـارابـهخودمان
برگردانـد،مهـرمعرفتـیرابـهجامعهمـاکوبیـدوغفلتهـاراازجامعهما
دورکـرد.آنچـهکهشـامانجامدادیدعبادتبوده،ریشـهاشمعرفتبوده
ونتیجـهاشبرکـتبـودهاسـت.هـرکسـیکـهدرایـنراهقدمبرداشـته
انتخابمعرفتیداشـتهاسـت.بایددقتداشـتکهدنیایامروز،دنیای
جنـگبـامعرفتاسـت،دنیـایامروز،متـامقـدرت،ثـروتوظرفیتشرا
بـهخدمـتمقابلـهبـامعرفتبـهکارگرفتهاسـتچـراکهاساسـامعرفت
نسـخهحـذفمتـامظلمهـا،بدیهـاوتصاویـریاسـتکـهبـهصـورت

تغلبیخودشـانراسـمبلانسـانیتنشـاندادند.

ویبـااشـارهبـهجنـگ۳۳روزهگفـت:خداونـدایـنفرصـترابـهمـا
رسـانههاوخربنگارهـادادهاسـتکـهصـدایمظلومـانباشـیموهـرآن
چیـزیکـهدیگرانمنیبینندرانشـانبدهیـم.منبرایجنـگ۳۳روزه
دومشـابهدیگـردارم،یکیهشـتسـالدفاعمقـدسودیگریجنگبا
داعشاسـت.درهرسـهظاملومظلومحجمامکانات،قدرتوثروتشـان
بـاهـمبرابـریمنیکـرد.درهـرسـهجنـگپیشبینـیاولیـهشکسـت
صددرصـدیمظلـوموبـردصددرصـدیظـاملبـود.درهـرسـهجنـگ،
اساسـابرابـریوجـودنداشـتونسـبتیبیـندوجبهـهوجـودداشـتو
نتیجـههرسـهجنگناباورانـهوغیرقابلتصوربودوهیـچکسفکرشرا
منیکـردامـاآنجاییکـهوعدهالهیاسـت،قـدرتخداونداسـتوخون
حسـینوجـوددارد،قطعـانتیجـهمشـخصاسـتچـراکـهاساسـاخون
امـامحسـینعلیهالسـالمبعـداز۱۴۰۰سـالبـهدلیلهمیـنصداقت
ومعرفـتمانـدگارشـدهاسـت.اگـرمعرفتماحسـینیشـودبـهعاقبت
میرسـیم.آنچـهکـهدرمحیـطبینامللـلاثبـاتشـدهاسـت،صـدای

معرفـتمنطقـهماسـتکهبـهمحـورمقاومتشـهرتیافتهاسـت.

معـاونمطبوعاتـیوزیـرفرهنـگوارشـاداسـالمیدرخصـوصتولیـد
مسـتند۱۴سـال،۳۳روزگفت:خوشـحاملکهامروزسـهمجاهدبینام
رادراینجـاداریـم.مـنهمیشـهبهخربنـگارانرسبازانگمنـاممیگویم
چـراکـهتـالشمیکنندتادیگـراندیدهشـونداماخودشـاناصوالهیچ
گاهدیـدهمنیشـوندچـراکـهانتخابشـاندیـدهنشـدناسـت.بنـده
زیـادلبنـانرفتـهاموحتـیفرصـتمالقاتباسیدحسـننرصاللـهراهم
داشـتهام.آنچهکهامروزحتامبایدازآنیادکنیمشـهیدقاسـمسلیامنی
اسـت.حتـامبایـدازمقـاممعظـمرهـربینـامبربیمکـهاساسـافرهنگ
مقاومـترازنـدهکـرد.حتـامبایـدنـامامـامخمینـیرابربیـمکـهمکتب

ایشـاننهضـتمقاومـترابهوجـودآورد.

اودربخـشدیگـریازصحبتهایخودتاکیدکرد:دررسـانههااشـکال

اولماایناسـتکهدرتولیدمحتواضعیفیموبیشـردرتکثیررسـانهها
موفـقبودیـم.یکـیازنکاتـیکـههمـوارهبـدانتاکیـددارمهـمافزایـی
رسـانهایاسـت.خوشـحاملکـهدراینجـاایـنهمافزایـیصـورتگرفت.
ظرفیـتشـبکهیـکسـیامبـههمـراهخربگـزاریتسـنیموفرهنگـرسای
رسـانهبـرایتولیـدایـنکاردرکنارهمقـرارگرفت.مابهعنـوانمعاونت
مطبوعاتـیبـرایفراهـمکردناینبسـرهمـکاریآمادهایم.نکتـهدوم،
تقویـتمهـارترسـانهایاسـتکـهدروجـودآقایـانبرجـی،شـکوریو
کلهـروجـوددارد.آنانضمنداشـنشـجاعتمعرفتبسـیارباالییهم
داشـتندکـهدرایـنمسـیرقدمنهادنـد.مااساسـادرجنگینابرابـرقرار
گرفتهایـم.جنـگ۳۳روزه،۳۳روزبـودامـاقرنهاسـتکـهدرجنـگبـا
جهـلهسـتیم.سالهاسـتکهدرمسـیرتهاجـمناجوامنردانـهمیلیاردها
هزینهمالیدشـمنانقرارگرفتهایم.هدفآنانتسـلیمکردنماواثبات

ناکارآمـدینظـامدینی،فرهنگشـیعیومکتبحسـینیاسـت.

ویخاطرنشـانکـرد:حتـاماطـالعداریـدکهدر5کشـوردنیـااتاقخرب
۲۴سـاعتهبـهزبـانفارسـیوجـودداردکـهوظیفهشـاناساسـاتولیـد
اطالعـاتبـرایاثبـاتناتوانـیمـردمایـراناسـت.حتـاماطـالعداریـد
کـهجدیدتریـن،قویتریـنوباالتریـنامکانـاترسـانهایدرباالتریـن
دسرسـیهارافراهـمکردنـدکـهبـهخانـههـرایرانـیبرونـدوبههـرفرد
ایرانیبگویندکهتواشـتباهمیکنیمیخواهیمسـتقلباشـی،اشتباه
میکنـیمیخواهـیخودکفـاباشـیواشـتباهمیکنـیکـهمیخواهی
معرفتداشـتهباشـی.اگرچهمردممادرماجرایشـهادتحاجقاسـمبه
آنانپاسـخخوبیدادند.خونحاجقاسـمثابتکردکهروححسـینیدر
ایـنکشـورزندهاسـت؛مردمبهدرخواسـتکسـیبهخیابانهـانیامدند
تـاواکنشـیبـهشـهادتحاجقاسـمبدهند.مردمبهخواسـتخودشـان
وبـهبـاورخودشـانبـهخیابانهاآمدند.بیشـرینحمالترسـانهایدر
طـی۲۰سـالاخیرعلیهحاجقاسـمسـلیامنیبـود.باالترینتخریبها
وپرحجمتریـنتهمتهـاراعلیـهاوبـهکاربردنـدامـاجـوابمـردمایـران
شـگفتیدرتاریـخایجـادکـرد.منتاکنوننشـنیدهایمکهتشـییعپیکر
فردینظامیاینجورغافلگیرانه،پرحجمودلسـوزانهباشـد.شـامدلرا
درمراسـممیدیدیـد،حضورفیزیکیافـرادرامنیدیدیدبلکهروحآدمها
رامیدیدیـد.دلحـاجقاسـمبـرایمـردممـاپرمیکشـیدوپاسـخشرا

قلبهـایتپنـدهمـردمدادکهقدرشـناسمکتـبحاجقاسـمبودند.

خـدادیدرپایـانگفـت:بهنظرمایامخوبیرابرایرومناییاینمسـتند
انتخـابکردیـد.درجنـگ۳۳روزهحـقبـهباطـلپیـروزشـد؛بـهنظـرم
نتوانسـتیمابعادجنگ۳۳روزهرابشناسـیمومتوجهنشـدیمکهچهآغاز
پرحجمـیراارسائیلیهـاداشـتندودرنهایـتبـاچهپایانذلیالنـهایاز
جنـگبیـرونرفتند.هنوزهمدیرنشـدهاسـت،بهنظرمشـناختجنگ
۳۳روزهشـناختیکـیازمعـادالتپیچیـدهدرمنطقهماسـت.بایددعا

کنیـمکـهرهروراهشـهداباشـیموبتوانیـمادایدینکنیم.

درپایـانایـنمراسـمازسـهخربنگارحـارضدراینمسـتند،رضابرجی،
ابراهیمشـکوریومجیدکلهرتقدیرشـد.همچنینازسـهتنازعوامل
سـاختایـنمسـتندآقایـانمحمدرضـاکشـتدار،امیرمحمـدفرزاندهو

حسـینذزفولـیتقدیربهعمـلآمد.

بـهگـزارشخربگـزاریکتـابایـران)ایبنـا(،آیینهـایهفتـهدفـاع
مقـدسهـرسـالاز۳۱شـهریورماهوهمزمـانبـاسـالروزآغـازجنـگ
تحمیلیعراقعلیهایراندرسـال۱۳5۹درنقاطمختلفکشـوربرگزار
میشـود،امسـالبـاتوجـهبهچهلسـالگیدفاعمقـدس،ایـنبرنامهها
متفاوتتـرازگذشـتهازسـومخردادمـاههمزمـانبـاسـالروزآزادسـازی
خرمشـهرهمزماندررسارسکشـوررشوعشـدهوتا۲۸اسـفندماهسال
جـاریدرقالـب۴۰هفتـهبرنامهریزیشـدهاسـتدراینراسـتاباتوجه
و مفاهیـم پاسداشـت در اسـالمی ارشـاد و فرهنـگ وزارت نقـش بـه
ارزشهـایدفـاعمقـدسبـرآنشـدیمتـادریـکنشسـتتخصصـیبـا
حضـورمحمدرضـاسـوقندی،مشـاوروزیـرفرهنـگوارشـاداسـالمیدر
امـورایثارگـران،ضمـنترشیـحبرنامههـاوفعالیتهـایوزارتفرهنگو
ارشـاداسـالمیبـهمناسـبتچهلمیـنسـالگرددفـاعمقـدس،عملکـرد
نهادهـاودسـتگاههایزیربـطرادرزمینهترویجفرهنـگوادبیاتایثارو

شهادتموردبررسیقراردهیم.

 یکی از مهمرتین رسالت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

حایت و حفاظت از فرهنگ ارزشمند دفاع مقدس و 

پدیدآورندگانی است که در این ساحت مقدس گام برمی دارند، 

با توجه به اینکه در آستانه سالرز گرامیداشت ایام هفته دفاع 

مقدس قرار داریم، این وزارتخانه چه برنامه هایی برای این ایام 

در نظر گرفته است؟

امسـالبـهمناسـبتچهلمیـنسـالگرددفـاعمقـدسازسـومخـرداد
کـهروزفتـحخرمشـهروروزایثـاروپیـروزیاسـت،برنامـهگرامیداشـت
چهلمیـنسـالگرددفاعمقدسرشوعشـدهاسـتوتـاپایانسـالادامه
داردوبرنامههـادرهفتـهدفـاعمقـدسبـهصـورتویـژهبرگـزارمیشـود.
ازاردیبهشـتماهسـالجـاریکـهسـتادگرامیداشـتدفـاعمقـدسدر
وزارتفرهنـگوارشـاداسـالمیتشـکیلشـد،بـاهمـکاریاعضـارشوع
بـهتدویـنبرنامههـایوزارتخانـهکردیـمکـهدربخشهـایعمومـیو
تخصصـیتدویـنوبراسـاستقویـمزمانبنـدیارائهشـد.بخشعمومی
شـاملبرنامههایـیماننـددهـهکرامـت،هفتهدفـاعمقدس،دهـهفجر،
هفتهبسـیجوایامشـهادتشـهیدسـلیامنیاسـتکهاینمناسـبتها

عمومـیهسـتندوهمـهبایـدحضورداشـتهباشـند.

تخصصـی حوزههـای بـه کـه اسـت برنامههایـی شـامل دوم بخـش 

وزارتارشـادمربـوطمیشـود.مثـالًروزقلـم)درحـوزهکتـابوادبیـات
پایـداری(،۱۷مـردادوروزخربنـگار،سـالروزرحلـتمرحـومشـهریارکه
روزشـعروادبنامگـذاریشـدهودرایـنروزبـهبررسـینقـشمداحان
وشـاعراندردفـاعمقـدسمیپردازیـمیـاروزکتـابوکتابخوانـیکهبه
ایـنمناسـبت،نقشکتابهایدفاعمقدسموردبررسـیقـرارمیگیرد
وبدیـنترتیـببراسـاستقویم،مسـئولیتهاتوزیعشـدهاند.بـهعنوان
مثـالبرخـیمناسـبتهامثلاهـلقلموشـعربهمعاونتامـورفرهنگی
محـولشـد،هفتـهکتاببـهنهـادکتابخانههـاوروزخربنگاربـهمعاونت
مطبوعاتیواگذارشـدودرکلتقسـیمکارصورتگرفتومسـئولیتها

بـهبخشهـایمختلـفابالغشـد.

درایـنراسـتاازسـالگذشـتهجلسـاتیبـابخشهـایمختلـفماننـد
معاونتهـا،سـازمانهاوامـورحوزههایسـتادیبرگزارشـدتامشـخص
شـودکـهدرحـوزهترویـجفرهنـگایثـاروشـهادتهریـکازبخشهـا
چـهکارهایـیمیتواننـدانجـامدهنـد.هرکـدامازبخشهـابـراسـاس
رسـالتهاییکـهبرعهـدهدارنـد،برنامـههایـیراارائـهکردند،سـپسدر
شـورایهامهنگـیاعـالمشـدوامسـالبـهمناسـبتچهلمینسـالگرد
دفـاعمقـدس،ایـنبرنامههـارانیزبـهعنـوانبرنامههایبخشسـومکه
برنامههـایتخصصـیحوزههایکارشناسـیاسـت،دردسـتورکارخود
داریـم.مثالًسـازمانفرهنـگوارتباطاتدربخشترجمـه،معاونتامور
فرهنگـیدربخـشکتـابومعاونـتمطبوعاتـیوخربگـزاریدرحـوزه
رسـانهورسـانههایدیجیتـالدربخـشتولیـدمحتـواوتشـکیلبانـک

اطالعـاتو...همـکاریدارنـد.

خوشـبختانهتاکنوندربرخـیبخشهاخـوبورودکردهایم.مثالًبخش
کانونهـایمسـاجدبحـث»سهشـنبههایتکریـم«راراهانـدازیکـرده
اسـتکهروزهایسهشـنبهبعدازظهرانجاممیشـودوازمنزلشـهیدان
خالقیپـوررشوعشـدوادامـهپیداکردهاسـتکهباحضـوروزیرفرهنگ
وارشـاداسـالمیبـهصـورتویدئوکنفرانـسدرمسـجدیـامنـازلشـهدا

انجاممیشـود.

عـدمتوجـهبـهنقـشراهـربدیوزارتارشـاددرحـوزهفعالیتهـای
فرهنگـیوانتشـارکتـاب،عاملـیدرعـدماسـتفادهازظرفیتهـایاین

نهـادشـدهاسـت،نظـرشـامدرایـنبـارهچیسـت؟

حـوزهکتـابیکـیازبخشهـایپیـرشواسـتکـهنقشخـودرادرسـت
شـناختهوایفـاکـردهاسـت،اگـرچـههنـوزجـایکاردارد.هامنطورکه
رهـربمعظـمانقـالباسـالمیفرمودنـد:»ایـنکتابهـابایـدصـدبرابـر

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تأکید کرد:

ضرورت راه اندازی نهضت بازتولید و 
ترجمه آثار دفاع مقدس به ادبیات دنیا 
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شـود«،امـاوزارتفرهنـگوارشـاداسـالمیدرایـنبخـشبجـایاینکـه
بـاتوجـهبـهقوانیـنومقـرراتوواسـنادباالدسـتی،نقـشراهـربدی،
جریانسـازیومعرفتـیخـودراایفـاکنـدبـهدالیلـیتبدیـلبـهبخـش
خدمـاتشـده،یعنیبخشهایدیگرازایننهـادانتظارخدماتیمانند
ارائـهمجـوز،اختصـاصغرفـهدرمنایشـگاهوسـایرتسـهیالترادارنـدو
حـالاینکـهغیـرازاینمـوارد،اینوزارتخانـه،یکوزارتخانهمادراسـتو
درحـوزهتولیـدوتوزیعوهمچنینمنایشـگاهکتـاببهصورتتخصصی
فعالیتمیکند.دراینراسـتابهنظرمیرسـدبایددرچهلمینسـالگرد
دفاعمقدس،نقشراهربدی،زیرسـاختیوجریانسـازیوزراتارشـادرا
درفرهنـگمکتـوببرجسـتهکنیمتـاازیکنقشخدماتیخارجشـود.
ایـننهـاددرحـوزهمستندسـازی،اطالعرسـانی،تحلیـلمحتـواونقـدو

بررسـیبایـدحضورجدیترداشـتهباشـد.

 راه اندازی نهضت ترجمه یکی از نیازهای امروز ما در کشور 

است، کتب ارزشمندی در حوزه دفاع مقدس نگاشته شده 

که با ترجمه این آثار به زبان های زنده دنیا می توانیم فرهنگ 

مقاومت را به خارج از مرزهای ایران انتقال دهیم، وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی و نهادهای زیربط تا چه حد در این 

زمینه ورود پیدا کرده اند؟  

بـاتوجـهبـهتأکیـداترهـربمعظمانقـالباسـالمیدرحوزهکتـاب،فکر
منیکنـمدرمنظومههـایاندیشـهرهـربیدرحـوزهفرهنـگ،مقولـهای
باالتـراز»کتـاب«باشـدوایـندیـدگاهرهـربمعظـمانقـالباسـالمیدر
حـوزهکتـابرسمایهبزرگیاسـت،همچنینازتأکیداتایشـانبهوزارت
فرهنگوارشـاداسـالمی،سـازمانارتباطاتوبقیهبخشهاهموارهاین

بـودهکهنهضـتترجمـهراراهبیاندازید.

بـههمیـنمنظـوردرنظرداریـمکـهکتابهـایفاخـردرحـوزهدفـاع
مقـدسرابـهسـایرزبانهاوبهتعبیریبهادبیـاتدنیاترجمهکنیم.زیرا
دونـوعترجمـهداریـم،زمانـیبـهزبانهـایزنـدهدنیاترجمـهمیکنیم،
مثـالًازفارسـیبـهانگلیسـیوعربـیو...ترجمـهمیکنیـم،امـاگاهی
منظـورترجمـهبـهادبیـاتدنیاسـتوایـنمتفـاوتاسـت.وقتـیبحـث
ادبیـاتمطرحمیشـودبهاینمعنااسـتکهمامخاطـبپیدامیکنیم،
آنوقـتدیگـرهـراثـریراترجمهمنیکنیـم،مثالًکتابـیدرزمینهدفاع
مقـدسچـاپشـدهاسـت،اماممکناسـتوقتیبهزبانـیدیگرترجمه
شـد،مخاطـبپیـدانکنـد،چـونمفاهیمیکـهدرکتـاببـهکاررفتهبا
ادبیـاتآنهـاسـازگارنیسـت،بنابرایـنبایدمتناسـببـاادبیـاتآنهااین

کارراانجـامدهیم.

دفـاعمقـدس،یـکژانـربـرایفرهنـگمقاومتاسـت،امـادردنیـاژانر
جنـگاسـتوبـاایـنژانـردفـاعمقـدسمنیتوانیـمدرهمهجـایدنیا
مخاطـبپیـداکنیم.مـابایدژانرجنـگرادرترجمهاصـلبدانیم،بحث
صلـحنیـزدرمقولـهزبـانبیناملللیاسـت،هامنطورکهجنـگدرهمه

دنیـامخاطـبدارد،زیـراهمـهازجنگآسـیبدیدهانـد،لذااگردرسـت
ورودپیـداکنیـمایـنآثـارمخاطـبدارد،درواقـعوقتـیبـادنیـاصحبـت
میکنیـمبایـدبـاژانـرجنـگوصلـحصحبـتکنیـموایـنیـککار
تخصصـیاسـت،لـذافعالیتهایـیکـهدرحـوزهترجمهانجاممیشـود
خـوباسـت،امامطالبهرهربمعظمانقـالباسـالمی،راهاندازینهضت
ترجمـهاسـتوچهلمیـنسـالگرددفاعمقـدسفرصتخوبیاسـتکه
خربگـزاریکتـاببـهعنـوانبخـشتخصصـی،تحقـقمطالبـاترهـرب
معظـمانقـالباسـالمیدرمـوردنهضـتترجمـهرادربخشهـایمرتبط
ارشـاد، وزارت فرهنگـی معاونـت ارتباطـات، و فرهنـگ مثـلسـازمان

انتشـاراتو...مـوردبررسـیقـراردهـد.

حوزه خاطرات دفاع مقدس از جمله حوزه هایی است که از 

خألهای قانونی رنج می برد. بسیاری از مسائل در مراحل چاپ 

این دست از آثار هنوز از نظر قانونی یا واضح و روشن نیست و 

یا رعایت منی شود. به عنوان منونه، حقوق نویسنده و راوی در 

این امور اصالً مشخص نیست و گاه ناراحتی هایی را ایجاد کرده 

است. فکر می کنید که وجود ضعف های موجود در ترجمه های 

امروز چقدر از این دست از مسائل نشأت می گیرد؟

درایـنزمینـهپیشـنهادیبـهمعاونـتحقوقـیوزارتفرهنـگوارشـاد
اسـالمیمبنـیبـرمالکیـتمعنـویارائهشـدهاسـت،بـاتوجهبـهاینکه
یکـیازهامیشهـایسـالیانهکـهدرحـوزهمالکیـتمعنـویوزارتخانـه
برگـزارمیشـود،بخـشدفـاعمقـدسوفرهنگایثـاراسـتدرواقعاین
یـکبحـثحقوقـیاسـتوبایـدمشـخصشـود،قوانیـنومقرراتـیکه
وجـوددارد،چقـدرپاسـخگویایـنبحـثاسـت.دربحـثترجمـهنیـز
چـونبحـثکپیرایـتمـوردقبـولقـرارنگرفـتبایدمشـخصشـودکه
آیـانپذیرفـنقانـونکپیرایتوبعضیقوانینحقوقیبـهاینکارلطمه
میزنـدیـاخیـر؟وراهـکارچیسـت؟پیشـنهادیکـهدرراسـتاینهضت
ترجمـهارائهشـدهایناسـتکهبرایتحققفرمایـشرهربمعظمانقالب
اسـالمی،کارگـروهتخصصـیبـامحوریـتسـازمانفرهنـگوارتباطـات
تشـکیلدهیـمکـهدرآنجـامعاونـتفرهنگـیوسـینامییوبخشهـای
مختلفهمحضورداشـتهباشـندوبهصورتتخصصیاینبحثدنبال

شـود.درایـنزمینـهاقداماتـیدردسـتورکارقـرارگرفتهاسـت.

چهلمین سالگرد دفاع مقدس فرصت خوبی برای بلوغ فکری 

و محتوایی نسل جوان در زمینه فهم و انتشار فرهنگ دفاع 

مقدس است. چه برنامه ای برای ایجاد انگیزه در نسل جوان 

برای نوشن و مطالعه آثار دفاع مقدس را دارید؟

دردهه6۰کهدوراندفاعمقدساسـتوهمزمانادبیاتدفاعمقدس
شـکلگرفـت،درآنزمـانتولیداتـیدرحـوزهفرهنـگمکتـوبوجـود
داشـتوبعـدازآنهـمدرحـوزهخاطراتوغیرهانجامشـده،سـؤالیکه
مطرحاسـتایناسـتکهاالنکه۴۰سـالگیدفاعمقدسراداریمواز
جغرافیـاوتاریـخجنگفاصلهگرفتهایمونسـلهاهمتغییـرکردهاند،آیا
اگـرمـاهامنآثارراعرضهکنیممخاطـبداردیابایدنهضتبازتولیدآثار
دفـاعمقـدسراراهاندازیکنیم؟درواقعپاسـخایناسـتکهبهگونهای
بایـدایـنآثـاررابازآفرینـی،بازاندیشـیوبازتولیـدکنیـم،زیـراهـمزمانه
وهـمزمینـهتغییـرکـردهونسـلهاعـوضشـدهاندوبـاتوجـهبهتوسـعه
فـنآوریاطالعـاتوارتباطـات،نـوعابزارهاهمتغییرکـردهوکتابهای
صوتـی،تبلیغـی،مولتیمدیـاوچندرسـانهایهابـهبـازارآمدهانـد،مثـالً
اکـردرگذشـتهمتنـیرامیخواندیـمکـهازعملیاتـیصحبـتمیکرد،
اطالعـاتعملیـاترایـابایـددرکتـابدیگـریجسـتجومیکردیـمیـا
نویسـندهدرپاورقـیمـیآورد،امـاامـروزهوقتـیازیکشـهیدیاعملیات
صحبـتمیکنیـمدرفضایدیجیتالبهراحتیلینکمیشـودوممکن
اسـتفیلـممربـوطبـهآنهـاراهمببینیـمواینقدرترسـانهاسـت،لذا
امـروزدرحـوزهفرهنگمکتـوبضمناینکهنیازمندیماصـلرابهعنوان

پایهومبنایکارحفظکنیمبایدآنرامبنایتولیدچندرسـانهایهاهم
قـراردهیم.

نکتـهبعـدبحثاقتباساسـت.ممکنبـوددرسـالهایدهـه6۰و۷۰
حالوحوصلهخواندنرمانبلندوسـفرنامهوداسـتانزیادباشـد،امابا
کمشـدنحوصلههاوشفاهیشدنانسـانهانیازمندیمکهکتابهایی
کهدرگذشـتهچاپشـدهرایابهصورتاقتباسـییاگزیدهچاپکنیم.
خیلـیازکتابهـابایـدخالصـهشـود.نکتـهدیگـرحـوزهنقـدوبررسـی
اسـت.بـاتوجـهبهاینکهنسـلمخاطـبامـروزیدرزمانجنـگنبودند،
بـرایاینکـهمخاطـبخودرااغناکنیموبهشـبهاتپاسـخدهیـم،حوزه
نقـدوبررسـیمیتوانـدموثـرباشـدوبـانقدوبررسـیاسـتکهگفتامن
شـکلمیگیـردومخاطـباغنامیشـود،البتـهکارهاییانجامشـدهاما

است. کمرنگ

نکتـهدیگـرارتباطحوزهمکتوبباسـایرحوزههایفرهنگیاسـتاینکه
بـرادبیـاتکتابتأکیدمیکنیمبخاطرایناسـتکهادبیـات،جانمایه
وسـتونفرهنـگاسـت.امروزاگرسـینامداریم،حتامًفیلمنامـهداریمو
ایـنفیلمنامـهیعنیکتاب،اگرتئاتـروجوددارد،قطعاًمنایشـنامهداریم
وایـنمنایشـنامهیعنـیکتـاب،اگرموسـیقیداریـم،حتامترانهوشـعر
وجـودداشـتهواینیعنـیکتاب،لذااگرمابهحـوزهکتاببپردازیمفقط
بـهحـوزهکتـابنپرداختهایـم،بلکـهبـههـر،سـینام،موسـیقیودیگـر

بخشهـاهـمپرداختهایم.

بـا توجـه بـه اینکـه نقـش وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی در 

دوران دفـاع مقـدس بسـیار مهـم بـود و تبلیغـات جنـگ را بـه 

عهـده داشـت آیـا اسـناد و مـدارک کافـی از آن دوران در ایـن 

وزارتخانـه وجـود دارد تـا در اختیـار نویسـندگان و پژوهشـگران 

قـرار گیـرد؟ 

آثـاریدرگذشـتهبـهصـورتسـندوموادخاموجـودداردکـهارتباطبین
آنمـوادخـام،اطالعـات،دیتاهاوافـرادیکهمیتواننداینهـاراپرورش
دهنـدیاقطعاسـتیـااطالعاتوجودنداردیـاافرادیکهمتخصصاین
کارهسـتندورودپیـدانکردهانـدواینازآندسـتهخألهاسـتکهبرخی
ازآنهـادررسـانههاوجـودداردوکسـیدرآنزمـانفکـرمنیکـردهکـه
اینهامیتواندکتابشـودواینهمیکرسمایهوبخشـیازمسـتندات
اسـت.مثالسـندهایمرتبطباشـهداوعملیاتهادرهمهیگانهامثل
ارتـش،سـپاه،جهادومراکزپژوهشـیوجودداردوخانـهکتاببایدپلو
مرکـزارتباطاتیباشـدکـهتولیدکننـدگانرابااینمنابعمرتبـطکند.با
بخشهایمرتبطازجملهخربگزاریایرنامذاکراتیصورتگرفتهاسـت
کـهزمینـهدسرسـیاصحابفرهنگوهـربهاینمنابعفراهمشـود.

چهـلسـالازجنـگتحمیلـیمیگذردقطعـاًادبیـاتومسـتندنگاری
بهرینامکانبرایبازتابمقاومتاسـت،پیشـنهادشـامدرزمینهثبت
خاطـراتدفـاعمقـدسچیسـتوبهنظرشـامچهمـواردیدرایـنحوزه

مـوردغفلـتقرارگرفتهاسـت؟

نکتـهایکـهبایـددرچهلمیـنسـالگرددفـاعمقـدسمـوردتوجـهقـرار
گیـردتوجـهبهخاطـراترزمندگاناسـت.دربخشایثارگـرانبهدالیلی
پرداختـهشـدهامـابـهرزمنـدگانکـمپرداختـهشـدهوخیلیهـاهـماز
دسـترفتهانـدوبایـدبـهرساغاینهـابرویـم.نکتـهایکـههسـتاینکه
دفـاعمقـدسبـاتعریفـیکهرهربمعظـمانقالباسـالمیدارنـد،متعلق
بـههمـهایرانیهاسـت،لـذادرکنـارهمـهنقشهـا،نقـشمـردمرانباید

کمرنـگکنیـم.

همچنینبایدبهنقشنیروهایمسـلحبهصورتمتوازنپرداختهشـود،
یعنـینقشسـپاه،ارتش،بسـیجویگانهایدیگـررادرکنارهمببینیم
ودراینبخشکمرپرداختهشـدهاسـت.وقتینقشمردمرامیبینیم
بایدعشـایرومرزنشـینانراهمدرنظربگیریم،شـهدانیزفقطشـهدای
شـیعهنیسـتند،ماشـهدایاهلسـنتوسـایرادیانراهمداشـتهایمو
رهـربمعظـمانقـالباسـالمیهرسـالدرعیـدمیـالدحرتمسـیحبه

دیـداریکـیازخانوادههایشـهدایمسـیحیمیروند.

متأسفانه وجود یک نگاه انحصاری مانع از ترویج فرهنگ دفاع 

مقدس در سطح جامعه شده و یا رسعت آن را کاسته است، 

نظر شا در این زمینه چیست؟

انحصـاراگـربـهمعنـایتخصـصباشـدخـوباسـتوبرخـینـارشان
تخصصـیدرایـنزمینـهورودپیـداکردهانـد،مثـالًبنیادشـهیددرحوزه
شـهیدوشـهادتبـهصورتتخصصـیکارمیکنـدوایـنراوظیفهخود
میدانـدیـاارتشدربارهشـهدایارتـش،نیرویانتظامیدربارهشـهدای
ژاندارمـریوسـپاهدربارهشـهدایبسـیجوسـپاهکارمیکننـد،اگرنگاه
تخصصـیباشـداشـکالینـداردوالزماسـت،امـااگـرنـگاهتخصصـی
منجـربـهانحصـارشـود،غلطاسـت.درکنـاراینمـوارد،بخشـیکهدر
حـوزهنـرشبایـدجدیتربگیریـم،بخشمخاطـبعمومیجنگاسـت.
خیلـیازکتابهایـیکهدرحوزهتخصصینوشـتهمیشـود،کتابویژه
کتابخانـهومرکـزاسـناداسـتوکتـاببـرایعمـوممـردمنیسـت.مثـال
کتـاب»اسـنادونقشـههایجنـگ«فقطبرایپژوهشـگرانکاربـرددارد.

 در بین صحبت های خود به موضوع جریان سازی در زمینه 

انتقال مفاهیم دفاع مقدس اشاره کردید، به نظر شا نقش 

مسئوالن و متولیان فرهنگی در این زمینه چیست؟

و منادهـا بایـد شـود، فرهنـگ بـه تبدیـل چیـزی میخواهیـم اگـر
سـنبلهایآنراتولیدکنیمکهمتأسـفانهموردغفلتقرارگرفتهاسـت،
البتـهدرراهیـاننـورمقـداریجربانشـدهامادرسـطحشـهرهااینکار
انجـامنشـده،مثـالًدرتهـرانخیلـیجاهـاموشـکاصابـتکرد،امـاآن
مـکانسـاختهشـدهواثـریازآناتفاقـاتنیسـت،حـالاینکـهحداقـل
میتوانسـتندآنجـاتابلویـیبـامضمـونحادثهایکـهدرآنمحـلاتفاق
افتـادهنصـبکننـد،اینازجملـهمواردیاسـتکهشـهرداریبایدمورد
توجـهقـراردهـدوهمچنینمیتـوانآثارهـریدربارهاماکنـیکهمثالً

درتهـرانیـادزفـولمـورداصابـتموشـکقـرارگرفتهتدویـنکرد.

اوایـلانقـالبکهجمعیـتایرانتقریبـا۴۰ًمیلیونبـود،برخیکتابها
بـاتیـراژ5میلیـونچاپمیشـدهدرحالیکـهدرآنزمانفقـطچندهزار
دانشـجودرایـرانمشـغولتحصیلبودند،امـااالنباوجودچندمیلیون
دانشـجووبـاالی۸۰میلیـونجمعیـت،کتابهـاباشـامرگانمحدودی
چـاپمیشـودوایـننشـانمیدهـدمـانتوانسـتهایمبازاریابـیکنیـم.
بـرایجـذبمخاطبـانبایـدجلـویکتابسـازیوخاطرهسـازیدرحـوزه
دفـاعمقـدسگرفتـهشـودوواقعیتهـاکـهدرجنگهـاگفتـهمیشـود

بایـدقابلانطباقباشـد.

21 نشریه خبری - تحلییل فرهنگ و ایثار مقاومت )فام)20



مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان سـمنان بـر 

تـالش دسـتگاه های فرهنگـی و اجتاعـی این اسـتان برای 

تولید محتوای به سبک های مختلف از جمله "موشن کمیک" 

بـا محوریـت دفـاع مقـدس به مناسـبت چهلمیـن سـالگرد دفاع 

مقـدس توسـط هـر دسـتگاه اجرایی تاکیـد کرد.

بـهگـزارشروابطعمومیادارهکلفرهنگوارشـاداسـالمیاسـتان
سـمنان،فرشـیدفالحروزپنجشنبهدرنشسـتکارگروهفرهنگی،هری
وتبلیغاتـیسـتادبزرگداشـتچهلمیـنسـالگرددفـاعمقدسبـاتاکید
تولیـدحداقـلدوبرنامـهگفـت:دسـتگاههایاجرایـیبـرایتولیـدمـی
تواننـدازظرفیـتانجمنسـینامیجوانـاناینادارهکل،صداوسـیامو

نیزسپاهپاسداراناستفادهمنایند.

ویبـااشـارهبـهتاثیرگـذاریفضـایمجازیوشـبکههـایاجتامعیدر
جامعهخاطرنشـانکرد:دستگاههایفرهنگی،اجتامعیو...عضواین
کارگـروهبـهایـنمناسـبتاسـتفادهازفضـایمجـازیرادربرنامـههـای

خـودبیشـرمـوردتوجهقـراردهند.

مدیـرکلفرهنـگوارشـاداسـالمیاسـتانسـمنانبـااشـارهبـهشـیوع
ویـروسکرونـاولـزومرعایـتفاصلـهاجتامعـیوضوابـطبهداشـتیبـر
اسـاسمصوبـاتسـتادملیکرونـا،بـربرگـزاریبرنامههایبزرگداشـت
چهلمیـنسـالگرددفـاعمقـدسبـربسـرفضـایمجـازیتاکیـدکرد.

درایـننشسـتکـهبـاحضـوررسهنـگمحمدحسـنسـالمیمدیرکل
بنیـادحفـظآثـاروارزشهـایدفـاعمقـدسوسـایراعضـابـهمیزبانـی
ادارهکلبنیـادحفـظآثـاروارزشهـایدفـاعمقـدسبرگـزارشـدمقـرر

گردیـدمتـامهیـاتهایمذهبـیدرایاممحرمدرهیاتخودعکسـیاز
شـهدایدفـاعمقدسوبیانخاطراتیازایناسـوههـایایثارومقاومت

داشـتهباشند.

همچنیـنادارهاوقـافوامـورخیریهدرطرحایجادوتوسـعهبقاعمتربکه
ایناسـتان،عکسشـهدایشـاخصاسـتانوعملیاتمرصادرادربقاع
متربکـهنصـبوارائـهدهنـدودرصورتایجادوتعمیر،صحنهـاورواق

هـاایناماکنرابهنامشـهدایشـاخصاسـتاننامگـذاریمناید.

برگـزاریمسـابقهمشـرککتابخوانـیبـاموضـوعدفـاعمقدستوسـط
ادارهکلکتابخانـههـایعمومـیوآمـوزشوپـرورشازدیگـرمصوبـات

ایـنکارگـروهبود.

درنشسـتامروزکارگروهفرهنگی،هریوتبلیغاتیسـتادبزرگداشـت
بررسـی و طرحهـا ارائـه بـه اعضـا مقـدس دفـاع سـالگرد چهلمیـن

پرداختنـد. پیشـنهادات

بهمناسـبتبزرگداشـتچهلمینسـالگرددفاعمقدسبرگـزاریهزاران
برنامهفرهنگی،هریو...دربرنامهقرارداردکهازینتعدادسهماداره

کلفرهنگوارشـاداسـالمیاستانسـمنان۸۰عنوانبرنامهاست.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان سمنان:

تاکید بر تولید محتوای به سبک های 
مختلف به مناسبت چهلمین سالگرد 

دفاع مقدس توسط دستگاه های 
استان سمنان

و  وزیـر  مشـاور  رضـوی  حمـزه  سـید  مشـرتک  نشسـت 

مدیـرکل امـور ایثارگران وزارت جهاد کشـاورزی با محمد رضا 

سوقندی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در امور ایثارگران 

برگزار شـد.

 مدیـر دفـرت گسـرتش شـعر و ادبیات داسـتانی موسسـه 

خانـه کتـاب و ادبیـات ایـران گفـت: همزمـان بـا چهلمیـن 

سـالگرد آغاز جنگ تحمیلی، هفت نشسـت تخصصی در حوزه 

ادبیـات داسـتانی از سـوی موسسـه خانـه کتـاب و ادبیـات ایران 

برگـزار می شـود. 

برگزاری نشست های تخصصی 
ادبیات داستانی به مناسبت هفته 

دفاع مقدس 

بـهگـزارشروابـطعمومـیادارهکلامـورایثارگـران،درابتـدایاین
نشسـتصـادقصدقگـومعـاونفرهنگـیوپژوهشـیادارهکلامـور
ایثارگرانگزارشـیازفعالیتهایفرهنگیدرحوزههایانتشـارات،اطالع
رسـانیوارتباطـات،حفـظآثاروپژوهـشراارائهدادوبـهبرنامههایاین

ادارهکلدرخصوصچهلمینسالگرددفاعمقدساشارهکرد.

درادامـهمحمـدرضاسـوقندیمشـاوروزیرفرهنگوارشـاداسـالمیدر
امورایثارگران،ضمنتجلیلاززحامتجهادگراندرهشـتسـالدفاع
مقـدس،مفهـوم»جهاد«رامحوربیانیهگامدومانقالباسـالمیدانسـت
وگفـت:هویتوریشـهاینفرهنگرامیتـواندرفعالیتهایداوطلبانه،
خودجـوشومردمـیجهادگـراندراوایـلپیـروزیانقـالباسـالمیو

همچنیندرپشـتیبانیومهندسـیجنگجسـتجوکرد.

ویافزود:نقشبارزومهمجهادسـازندگیدرمحرومیتزداییوعمران
روسـتاهابـهگونهایبودهکهدراقصینقاطکشـورهمچنـانجهادگران
راسـُمبلخدمـتصادقانـهوبیمنتمیداننـدومحبوبیتعمومیآنها

بهایندلیلاسـت.

سـوقندیدرادامـهسـخنانخـود،رسـالتفرهنگـیدرپاسداشـتیـاد
وخاطـرهایثـارومجاهـدتجهادگـرانرابیـشظرفیتهـایتعییـنشـده
درقالـبیـکادارهکلدانسـتوترصیـحکـرد:ادارهکلامـورایثارگـران
وزارتجهـادکشـاورزیبـاآنحجـمعظیـموگسـردهجامعههـدفاعم

ازجهادگـرانداوطلـبوایثارگـرانشـاغلوبازنشسـتهوهمچنینتنوع
درحوزههـایفعالیـتورشحوظایـف،کاردشـواریدرپاسـخگوییو

هامهنگیبـرعهـدهدارد.

دربخشدیگریایننشسـت،سـیدحمزهرضویمشـاوروزیرومدیرکل
امورایثارگرانگزارشـیازآمارایثارگرانوزارتجهادکشـاورزیارائهدادو
گفت:یکیازمشـکالتاصلیمادرخدمترسـانی،عدمفهمواداراک
صحیحازمشـکالتومعضالتحوزهایثارگراندرسطوحمختلفجامعه

ویاحتیسیسـتماداریاست.

ویترصیـحکـرد:متاسـفانهمشـکالتجامعـهایثارگـریبـرایبرخـیاز
اقشـارجامعـهیـاحتـیسـطوحمدیریتی،محسـوسوملموسنیسـتو
ایـنباعـثبـروزمعضالتیدرحـوزهتصمیمگیـری،مدیریتواجراشـده

است.

رضـویدرادامـه،عنایـتمجموعـهمدیـرانوزارتجهـادکشـاورزیبـه
مباحـثایثارگـرانرامطلـوبارزیابـیکردوافـزود:البتهوضعیتکنونی
باآنرشایطیکهدرشـأناینعزیزانومتناسـببامشـکالتآنهاباشـد

فاصلهزیـادیدارد.

گفتنـیاسـتدرپایـانایـننشسـت،درخصـوصهمـکاریمشـرکو
تعامـالتفرهنگـیبحـثوتبـادلنظرشـد.

بـهگـزارشهرآنالیـنبـهنقـلروابطعمومیموسسـهخانـهکتابو
ادبیاتایران،بهروزجاللیمدیردفرگسـرششعروادبیاتداستانی،
بـااشـارهبـهبرنامههایاینموسسـهبهمناسـبتچهلمینسـالگرددفاع
مقدسگفت:بهمناسـبتچهلمینسـالگرددفاعمقدسملتایراندر
حضـور بـا تخصصـی نشسـت هفـت بعثـی، دشـمن تهاجـم مقابـل

نویسندگانبرترکشوروفعاالنحوزهفرهنگبرگزارخواهدشد.

جاللـیدربـارهچهـرههـایادبـی،فرهنگـیورسـانهایحـارضدرایـن
نشسـتهـانیزگفت:نویسـندگانصاحبنـامهمچونرضـاامیرخانی،
احمـددهقـان،محمدرضـابایرامـی،مرتضـیرسهنگی،احمدشـاکری،
نرگسآبیار،مجیدقیرصی،قاسـمعلیفراسـت،شـهریارعباسی،خرسو
باباخانـی،محمـودجوابخـت،حمیـدمحمـدیمحمـدی،علیاصغـر
و نویسـندگان جملـه از امیـری میثـم و صحنـه افشـین عزتیپـاک،
صاحبنظرانـیهسـتندکـهدرایـننشسـتهادرموردمسـائلمختلف

ادبیـاتداسـتانیدفـاعمقـدسگفتوگـوخواهنـدکـرد.

اوافزود:دراینسلسـلهنشسـتهایتخصصی،موضوعهاومحورهایی
همچـونرابطـهسـیناموادبیاتداسـتانیدفاعمقـدس،دسـتاوردهای
ترجمـهآثارداسـتانیدفاعمقدس،آثارکودکونوجـواندرادبیاتدفاع
مقـدس،رابطـهادبیاتانقالبوادبیاتداسـتانیدفاعمقـدس،ادبیات
داسـتانیدفـاعمقـدسورسـانهها،ادبیـاتداسـتانیدفـاعمقـدسو
خاطرهنـگاریوچیسـتیادبیـاتداسـتانیدفـاعمقـدسمـوردبحـثو

تبادلنظـراهلفـنقـرارمیگیـرد.

مدیـردفـرگسـرششـعروادبیـاتداسـتانیافـزود:بـهدلیـلرضورت
رعایتپروتکلهایبهداشـتیبرایمقابلهباویروسکرونا،متاسـفانهدر
ایننشسـتهـاافتخارمیزبانیحضـوریدوسـتدارانادبیاتداسـتانی
وجـودنـدارد؛بنابراینعالقهمندانمیتوانندایننشسـتهـاراهمزمان
بـابرگـزاریبرنامههایهفتهدفاعمقدسازطریقاینسـتاگرامموسسـه
خانـهکتـابوادبیـاتایرانبـهنشـانیkhaneyeketabدنبالکنند.

مفهوم »جهاد« محور بیانیه گام دوم 
انقالب اسالمی است
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مراسـم تقدیر از پرسـنل درمانی بخش کرونای بیارستان 

علـی ابـن ابیطالـب علیه السـالم رفسـنجان با حضـور رئیس 

دانشـگاه علـوم پزشـکی ، رئیـس بیارسـتان و کارشـناس هرنی 

اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی بـا اهـدای آثـار هـرنی هرنمنـدان 

رفسـنجانی به کادر درمانی بخش کرونا بیارسـتان برگزار گردید.

فراخوان شعر با عنوان »جشنواره شعر سرزمین من«
با موضوع »دفاع مقدس در اورامانت«  به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس

بـهگـزارشروابـطعمومـیادارهکلفرهنگوارشـاداسـالمیکرمان،هرمندانحوزههرهایتجسـمیرفسـنجانباتهیهبیـشاز۴۰۰اثرهری
بـاسـبکهـایمختلـفواژه"مرهـم"رادرقـابهریخودترسـیمکـردهوبااهدایاین۴۰۰اثربهفعالینومدافعینسـالمتدررفسـنجاناززحامت
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برگزاری طرح »مرهم« جهت تقدیر از 
زحمات مدافعان سالمت شهرستان 

رفسنجان

مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی چهارمحال و بختیاری 

بـا بیـان اینکه گرامیداشـت چهلمین سـالگرد دفـاع مقدس 

را متفاوت تـر از سـال های گذشـته در دسـتور کار داریـم، گفـت: 

بخـش اعظمـی از برنامه های این هفتـه در فضای مجازی و با یک 

رویکـرد نوین برگزار می شـود.

بـهگـزارشروابطعمومیادارهکلفرهنگوارشـاداسـالمیاسـتان
چهارمحـالوبختیـاریابراهیمرشیفی،بااشـارهبهبرنامههـایایناداره
کلدرهفتـهدفـاعمقـدسگفـت:امسـالبـراسـاسآییننامههـای
ارسـالیازوزارتخانهوسـایردسـتگاهها،گرامیداشـتچهلمینسـالگرد
دفـاعمقـدسرادرهمـهبرنامههایدولتـیوبخشخصوصیمتفاوتتر

ازسالهایگذشتهداریم.

مدیـرکلفرهنـگوارشـاداسـالمیچهارمحـالوبختیـاریادامـهداد:
فرهنگوارشـاداسـالمیایناسـتانبرایهفتهدفاعمقدس،مسئولیت
کمیتـهوکارگـروهفرهنگـیهریسـتادمربوطـهرابرعهـدهگرفتهکهتا
کنـوندوجلسـهبرگزارشـدهوبرنامههایمختلفیپیشـنهاددادهشـده

است.

رشیفـیبـابیـاناینکـهبخـشاعظمـیازایـنبرنامههـادرهفتـهدفـاع
مقـدسدرفضـایمجازیوبـایکرویکردنوینبرگزارمیشـود،توضیح
داد:درشهرسـتانهانیـزمتناسـببـاآنمـکان،برنامههایـیپیشبینی
شـدهاسـتکهترویجفرهنگایثاروشـهادتدراینبرنامههابهبهرین

نحوممکـنصـورتمیگیرد.

ویبیانکرد:سـینامهایاسـتانوسینامیسیاردرفضایبازبارعایت
پروتکلهـایبهداشـتیبهاکـرانفیلمهایدفاعمقـدسپرداختهومتام
زیرمجموعههـاوانجمنهـابایـددرهرچـهبهراجراشـدنایـنبرنامهها
همـکاریکننـدتامشـخصباشـدکههفتهدفاعمقدسامسـالنسـبت

بهسـالهایگذشـتهمتفاوتاست.

مدیرکلفرهنگوارشاداسالمیچهارمحالوبختیاریخاطرنشانکرد:
غبارروبیگلزارشهدادراستانوشهرستانهاانجامگرفتهومسئوالنبا
برنامهریزیهـایصـورتگرفتهدراینمراسـمحضورمییابند،همچنین
برپایـیمنایشـگاهعکـسوپوسـردرفضایمجـازیباهمکاریبسـیج
هرمنداندرسـطحاسـتانومشـارکتبنیادحفظآثارانجاممیشـود.

رشیفـیافـزود:دیـداربـاخانـوادهشـهداییکهبـهصورتسهشـنبههای
تکریـمانجـاممیگرفـت،درهفتـهدفـاعمقـدسبـهصـورتروزانـهوبـه
طـورکامـلدرخدمتخانوادهمعظمشـهداهسـتیم؛اهدایبسـتههای
فرهنگـینیـزبـاموضـوعکتـبدفـاعمقـدسدررسارساسـتانازجمله
دیگـربرنامههـایهفتـهدفـاعمقدساسـتومنایشـگاههایکوچکیاز
ایـنکتابهـاواهـدایکتابوبسـتههایفرهنگیدرشهرسـتانهابرپا

خواهدشـد.

ویاضافـهکـرد:برنامههـایمحفـلانـسبـاقـرآندرسـهشهرسـتان
اسـتانباحضـورایثارگرانهرمنـدوانجمنهایفرهنگیهـریبرگزار
میشـود،همچنیـناهـدایکتاببـهکتابخانههایشهرسـتانها،عرص
شـعردرطـولهفتـهدراداراتفرهنـگوارشـاداسـتانشهرسـتانهاو
منایشـگاههرهـایتجسـمیبـهمناسـبتهفتـهدفـاعمقـدساجـرا

میشـوند.

رویکرد نوین اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی چهارمحال و بختیاری در 

گرامیداشت هفته دفاع مقدس
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معـاون امـور هـرنی و سـینایی اداره کل فرهنـگ و ارشـاد 

اسـالمی گیالن گفت: 65 اثر در بخش فیلمسـازان بسـیجی 

شـانزدهمین جشـنواره فیلم مقاومت در این اسـتان ارسـال شده 

است.

مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی خراسان شالی بر بهره 

گیـری از ظرفیت مراکز فرهنگی و هرنی اسـتان برای معرفی 

ارزش هـای دفـاع مقدس تاکید کرد.

بـهگـزارشروابطعمومیادارهکلفرهنگوارشـاداسـالمیگیالن،
سـیدامیرمصباحبابیاناینکهامسـالشـانزدهمینجشنوارهملیفیلم
مقاومـتدر۱5محـوربرگـزارمیشـود،گفـت:والیـتفقیـه،شـهدای
انقـالب،اهـدافوآرمانهایانقالب،ایرانمقتدر،متدننویناسـالمی،
فرهنـگبسـیجی،نقشجوانانوزنـاندرانقالبوجنگنـرمدرفضای

مجازیازجملهمحورهایایندورهازجشنوارهاست.

ویبهبخشفیلمسـازانبسـیجیدراینجشـنوارهاشـارهوبابیاناینکه
ایـنبخـشدردوسـطحملیواسـتانیبرگزارمیشـود،افـزود:انتخاب
اسـتانیبخش»فیلمسـازانبسـیجی«اینجشـنوارهبهصـورتجداگانه
دراسـتانهابرگـزارشـدهودبیرخانـهآننیـزبـرعهـدهبسـیجهرمندان

هراسـتاناست.

مصبـاحبـااشـارهبـهپایانمهلـتارسـالآثاربـرایرشکتدرسـهبخش
»مدافعـانسـالمت«،»فیلمسـازانبسـیجی«و»جشـنوارهجشـنوارهها«،
ترصیحکرد:65اثرازفیلمسـازانبسـیجیگیالندرشـشرشـتهفیلم
داسـتانیبلنـد،فیلـمداسـتانیکوتـاه،فیلمنامـه،مسـتند،مناهنـگو

پویامنایـیبـهدبیرخانـهاینجشـنوارهدررشـتارسـالشـدهاسـت.

ویبـابیـاناینکـه»سـورهخوشـیاران«،»فرهـادپورسـعیدی«و»نـواب
محمودی«داورانبخشاسـتانیاینجشـنوارهدرگیالنهستند،اضافه
کـرد:اختتامیـهبخـشاسـتانیایـنجشـنوارههمزمـانبـاهفتـهدفـاع
مقدس،روزپنجشـنبه)۳مهر(بارعایتدسـتورالعملهایبهداشتیدر

تـاالرمرکـزیرشـتبرگـزارخواهدشـد.

بـهگـزارشپایـگاهاطالعرسـانیوروابطعمومـیادارهکلفرهنگو
ارشـاداسـالمیاسـتانخراسـانشـاملی؛حسـینفرخنـده،درجلسـه
هامهنگـیاجـرایبرنامـههـایهفتهدفـاعمقـدسایـنادارهکل،دفاع
مقـدسرایـکگفتـامنفراگیـرفرهنگیدانسـتوافـزود:دفـاعمقدس
فضـایفکـری،همدلـی،همراهی،ایثار،شـجاعتوعزمتنـدیرافراهم

میکند.

وی،ادامـهداد:بـرایحفـظوارتقـاءایـنگفتـامنمیبایسـتازمتامی
ظرفیـتهـایمردمیاسـتفادهکرد.

وی،بـابیـاناینکـهیکـیازرویکردهـایاصلـیمـادرفرهنـگوارشـاد
اسـالمیپرداخـنبـهدفـاعمقـدسوتوجـهبـهارزشهـایآناسـت،
اظهـارکـرد:ازابتدایامسـالتاکنون۱5برنامهمحـوریباعنواندفاع

مقـدسبرگـزاروبرایبرگـزاریبرنامههاییبااینموضوعدرطولسـال
برنامـهریزیشـدهاسـت.

اجـرایهمـه رادر  پیوسـتدفـاعمقـدس اینکـه بیـان بـا فرخنـده،
برنامههـایادارهکلفرهنـگوارشـاداسـالمیلحاظمـیکنیم،ترصیح
کـرد:درایـنراسـتاازظرفیـتوتوامننـدیمراکزفرهنگـیوهریبرای
تولیداتـیبـاموضوعدفاعمقدسومعرفیآنهااسـتفادهخواهیمکرد.

درادامـهایـنجلسـهاعضابهارائهنظرات،پیشـنهاداتخوددرراسـتای
پرداخـنهـرچـهبهربـهموضوعدفـاعمقـدسومعرفیارزشهـایآن

پرداختند.

ارسال 65 اثر به بخش فیلمسازان 
بسیجی جشنواره مقاومت در گیالن

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خراسان شمالی تاکید کرد: بهره گیری از 

ظرفیت مراکز فرهنگی و هنری استان 
برای معرفی ارزش های دفاع مقدس

مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی خوزسـتان مـی گوید 

بایـد ارزش هـای دفـاع مقـدس را امـروزی کنیم. امـروز دیگر 

منـی تـوان بـا سـاخن »مهاجـر« دوران جنـگ، ارزش هـای دفاع 

مقـدس را انتقـال داد. بایـد مهاجـر امروز را بسـازیم.

»چهل سالگی جنگ تحمیلی« 

در گفتگو با جوروند:

باید »مهاجر« امروز را بسازیم

خربگـزاریشبسـتان،رسویـسفرهنگـی-محمـدپورعلـم:باورمـان
بشـودیـانـه،سـیویکـمشـهریورامسـالکهبرسـد،چهـلسـالازآغاز
جنـگتحمیلـیمیگـذرد.جنگـیکهکشـورمارابهشـدتتحـتتاثیر
خـودقـرارداد.امـادرایـنمیـان،برخـیمناطـقکشـوربـهخاطـرمـرز
مشـرکبـاعـراق،عمـالبـهخـطمقـدمجبههـایجنـگبـدلشـد.
خوزسـتاناصلیتریـنایـنمناطقبـود.اسـتانجنوبیکشـورمانکهبا
متـامتـواندرمقابـلهجمهسـنگیندشـمنایسـتاد،زخمهایفـراوان
برداشـتومحملروایتهایتکاندهندهشـد.اکنونبیشازسـهدهه
ازپایـانجنـگمیگـذردامـاخاطـراتآنروزهـایعجیـبهمچنـاندر
اذهاننسـلیکهآنراتجربهکرده،باقیاسـت.اماآیاخاطراتومفاهیم
آنروزهابهدرسـتیبهنسـلهایبعدمنتقلشـد؟فرهنگوهرتاچه

اندازهدرانتقالاینمفاهیمموفقبود؟

»محمـدجورونـد«مدیـرکلفرهنـگوارشـاداسـالمیخوزسـتاناز
مناسـبترینافـرادبـرایپاسـخبـهایـنپرسشهاسـت.مدیـرفرهنگـی
کـهازگفتگـودربـارهنسـبتفرهنـگوهـربـاجنـگاسـتقبالمیکند
وهنگامـیکـهنخسـتینبـارنـامخوزسـتانرامیبـرمبالفاصلـهبـالحن
شـیرینجنوبـیمیگویـد:»اسـتاندفـاع«.آنچـهدرپـیمیآیدبخش

نخسـتگفتگـوبااوسـت:

* امسـال چهلمیـن سـالگرد آغـاز جنـگ تحمیلـی اسـت. وقتـی 
بـه آن مـی نگریـد چـه می بینیـد؟ بازمی گردیـد و 

جنـگهشـتسـالهماباجنگهاییکـهدردهههایاخیـردرجهانرخ
دادهتفـاوتماهـویدارد.ایـنتفـاوتازآنجهـتاسـتکـهجنگبرای
مـردممـاصبغـهدینـی،مذهبـیومقدسپیـداکـرد.درواقـعرزمندگان
مـابـادورویکـرددرجنـگحارضمیشـدند.یکیازایـنجهتگیریها
مربـوطبـهدفـاعازوطـنبـود.بههمیـنخاطراسـتکهماشـهیدانیاز
همـهادیـانومذاهبحارضدرکشـورداریم.شـایدبرایتانجالبباشـد

کهمادرهمینخوزسـتانشـهیدصابئـیداریم.

جهـتگیـریدومامـامربـوطبـهموضوعـاتاعتقـادیومذهبیاسـت.

بـهایـنمعنـاکـهرزمنـدگانمـااسـالموتشـیعرادرخطـردیدنـد.ایـن
کـهفـردیدرعـراقبـهقدرترسـیدهکـهبههیچاصـلاعتقـادیپایبند
نیسـت)صدام(واکنـونقصددسـتاندازیبهکشـور،دیـنواعتقادات
مـارادارد.بنابرایـنبایـددرمقابـلچنیـنتفکـریایسـتاد.آنهـاکـهبه
جنـگرفتنـدازوطنـیدفـاعکردندکهمنادتشـیعواسـالمبـود.اینجا
بـودکـهدفـاعازوطنودیـنباهمدرآمیخت.جنگصبغهآسـامنیپیدا
کـردوتبدیـلبـهدفـاعمقـدسشـدوآنهـاکـهجانخـودرافـداکردند

شـهیدانراهدیـنووطـننامیدهشـدند.

* فرهنـگ و هـرن تـا چه اندازه توانسـت مفاهیم این دفـاع مقدس را 
انتقال دهد؟

درعرصـهفرهنـگوهـرهمچـونسـینام،ادبیـاتداسـتانی،هرهـای
تجسـمی،شـعرو...آثارقابلتوجهیدرزمینهدفاعمقدسخلقشـده

است.

مثالدرحوزهادبیاتداسـتانیباکتابهایشـاخصیروبروهسـتیمکه
توجـهمقـاممعظـمرهربیبـهاینآثارمنایانگـرموفقیتآنهاسـت.یادر
زمینهشـعرچهرههایارزشـمندیازهامنروزهایجنـگفعالبودهاند
کـهآثـارآنهـاجنبـهنوحـهپیـداکرد.همـهمااشـعارمرحـوممعلمی-که
خـودرامهرمـزیبـود-رابهیـادمیآوریمکهدرنوحههـایصادقآهنگران
شـنیدهمیشـد.یایوسـفعلیمیرشـکاککههمنویسـندهوشـاعربودو

هـمدرجنگحضورداشـت.

ازسـویدیگـرمیتـوانبـهآثـارشـاعرانیچـون»علـیمعلـمدامغانـی«،
»سیدحسـنحسـینی«و»قیرصامینپور«باموضوعدفاعمقدساشـاره

کـردکـههریـکجایگاهـیویـژهدرادبیاتمـادارند.

سـینامیداسـتانیومسـتندعرصـههـریدیگـریاسـتکهجنـگدر
آنمنـودیویـژهدارد.مثـالمیتـوانبـهفیلمهـای»ابراهیـمحامتیکیا«
ومسـتندهای»سـیدمرتضیآوینـی«اشـارهکـردکـههنـوزهـمجـذابو

دیدنیانـد.

مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی خوزسـتان مـی گوید 

بایـد ارزش هـای دفـاع مقـدس را امـروزی کنیم. امـروز دیگر 

منـی تـوان بـا سـاخن »مهاجـر« دوران جنـگ، ارزش هـای دفاع 

مقـدس را انتقـال داد. بایـد مهاجـر امروز را بسـازیم.
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* امـا وقتـی بـه امروز کشـورمان می نگریـم گویـی در انتقال مفاهیم 
دفـاع مقدس کاسـتی هایی وجـود دارد؟

بـهطـورکلـیتصورمـنبرایناسـتکهفرهنـگدفاعمقـدسازطریق
مظاهرهریبهخوبیبهنسـلهایبعدمنتقلشـدهاسـتومیتوان

بـهآثـاراینحوزهمنرهقبولـیداد.

کشـورماباهجمهگسـردهرسـانهایوتبلیغاتیدشـمنانروبروستاما
ایـنبـهمعنـایعـدمانتقـالمفاهیمدفـاعمقدسبهنسـلهایپـساز

جنگنیسـت.

شـایدتولیـدآثـارمرتبـطبـادفـاعمقـدسازنظـرکمـیبـاچالشهایـی
مواجـهباشـدامـامعتقـدمکیفیـتآثـاریکـهتاکنـونبـهدفـاعمقـدس
پرداختـهانـد،قابـلدفاعاسـت.هنـوزهمهراتفاقـیدرمرزهایکشـور
رخدهـدیقینـاهمـهملـتایـراندرجانفشـانیحـارضخواهنـدبـود.

* می توانید در این زمینه مثالی ملموس بزنید؟

نشـانهاینامررامیتواندردرواکنشاقشـارمختلفمردمبهشـهادت
حـاجقاسـمسـلیامنیوحضـورگسـردهآنهـاتشـییعپیکـرآنشـهید
بزرگـواربـهخوبـیمشـاهدهکـرد.بـهواقـعچـرارسدارسـلیامنیتـاایـن
انـدازهدرمیـانگروههـایمختلـفاجتامعیباسـالیقوعالیقمتفاوت
محبـوباسـت؟چـراکـهاومنـاددفـاعازدیـن،مذهبووطناسـت.

اهـوازدرتاریخخودجمعیتیکهدرتشـییعحاجقاسـمگردهـمآمدندرا
بـهیـادنـدارد.ازمـردانوزنان،نوجوانـانوجوانانودخـرانوپرسانما

همگیدراینمراسـمحـارضبودند.

بـههمیـنخاطـرنـهتنهانسـبتبهنسـلجوانناامیدنیسـتمبلکـهاین
روحیـهآنهـارامرهـونهرمندانیمیدانمکـهدرانتقالمفاهیمدفاع

مقدسکوشـیدندوبهموفقیتنائلشـدند.

البتـهایـنراهـمبایدذکرکردکهپسازجنگمـادورانگذاریراتجربه
کردیمکهدرآن،شـایدفرهنگمابهسـمتوسـوییدیگریسـوقپیدا
کـردامـاایـننبایـدبـهعـدمموفقیـتهـایمـادرانتقـالمفاهیـمدفاع

مقدستعبیرشـود.

*  بـا ایـن اوصـاف، امـروز چـه بایـد کـرد؟ چه مسـئولیتی را بـر دوش 
اهالـی فرهنـگ و هـرن می بینید؟

امـروزنیازمنـدهرمندانیهسـتیمکـهزندگیامـروز-باهمـهمولفههای
آن-رابـافرهنـگدفـاعمقدسگرهبزننـد.بهاینمعناکهامـروزراباهمه
مولفههـایاقتصـادی،اجتامعیوفرهنگیآندرنظربگیرنـدوآنگاهاز
رابطهانسـانباارزشهایدفاعمقدسسـخنبگویند.بهعبارتسـادهتر
مـابایـدارزشهـایدفـاعمقـدسراامروزیکنیـم.امروزدیگـرمنیتوان
بـاسـاخن»مهاجر«دورانجنگ،ارزشهایدفـاعمقدسراانتقالداد.

بایدمهاجرامروزراسـاخت.

* اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی خوزسـتان چه برنامـه هایی را 
بـه مناسـبت چهلمین سـال آغاز جنگ تـدارک دیده اسـت؟

اسـتانخوزسـتانبهواسطهدرگیریگسـردهوعمیقباجنگ،هرساله
درهفتـهدفاعمقدسشـاهداجرایبرنامههـایمتنوعفرهنگیوهری
اسـتبـهطوریکهشـهرهایمختلفاسـتانهـریکبرنامههـایخاص
خـودراتـدارکمیبیننـد.گرچـهامسـالبـهخاطرشـیوعکرونـاطبیعتا

بخشـیازبرنامههـابـهفضایمجازیمنتقلمیشـود.

ازجملـهویـژهبرنامههـایفرهنگـیهـریخوزسـتاندرهفتـهدفـاع
مقـدسمیتـوانبـهجشـنوارهشـعربـهزبانفارسـیوعربـیاشـارهکرد
کـهدرچندیـنشهرسـتانبرگـزارمیشـود.درزمینـهتاتـرنیـزهرسـاله
تولیـداتویـژهایبـرایایـنایـامتـدارکمـیبینیـمکـهرویصحنـه
میرونـد.سـینامدیگـرحـوزهمـوردنظـرماسـتکـهویـژهبرنامههایـیرا
تجربهمیکند.مثالدردوسـالگذشـتهفیلمبیسـتوسـهنفررابهطور
ویـژهبـرایمردماکـرانکردیـموازبازیگرانفیلمدعـوتکردیمکهاتفاقا

مـورداسـتقبالمـردمقـرارگرفت.

منایـشفیلمهـایکوتاهومسـتندوبرپاییجشـنوارههرهایتجسـمی
ازدیگـربرنامـههـایامسـالادارهکلارشـاداسـتانخوزسـتاندرهفته

دفـاعمقدساسـت.

 * چـه میـزان از این برنامه ها به صـورت حضوری و چه میزان مجازی 
برگزار می شود؟

امیدواریـمبـابهبـودوضعیـتشهرسـتانهایاسـتانخوزسـتانازنظـر
میـزانابتـالبـهکرونـابتوانیـماغلـببرنامههـایمناسـبتیهفتـهدفـاع
مقـدسرابـاحفـظپروتکلهایبهداشـتی،باحضـورمردمبرگـزارکنیم
امـادرغیـرایـنصورتبـرایاجرایبرنامههـادرفضایمجـازیآمادگی

داریم.

* بـا تجربـه ای کـه در ایـن مـاه هـا از فعالیـت نهادهـای مختلـف 
در فضـای مجـازی بـه دسـت آمـده، نوعـی رسدرگمـی در رابطـه بـا 
فضـای مجـازی مشـاهده می شـود. انگار کـه هنوز با ایـن فضا اخت 

نشـده اند. نظـر شـا در این بـاره چیسـت؟

بـهنظرمایننکتهمهمیاسـتکـهمادرمواجههبافضـایمجازیدچار
اندکـیرسدرگمـیهسـتیم.ازنظرمنرفعاینمشـکلنیازمندسـپردن
همـهاختیـاراتومسـئولیتهایفضـایمجـازیبـهیـکدسـتگاهودر
شـکلمطلـوبتربـهیـکوزارتخانهاسـت؛چراکـهفضایمجـازیامروز
ابعادمختلفزندگیماراتحتالشـعاعقراردادهاسـت.بهویژهدردوران
کروناهمهفعالیتهایمابهسـمتفضایمجازیسـوقپیداکردهواز
ایننظرالزماسـتنهادیاوزارتخانهایمسـتقلمسـئولیتهمهابعادآن
رابـرعهـدهبگیـرد.درایـنصـورتمیتـواندربرابرنـکاتمنفیفضای
مجـازیمقاومـتکـرد،فعالیتهـادراینحـوزهراهدایـتوتولیدمحتوا

کرد.

*  وقتـی از اجـرای برنامه هـای فرهنگـی سـخن می گوییـم الجـرم 
بحـث بـه سـوی بودجـه هـم کشـیده می شـود. از بودجـه فرهنگـی 

اسـتان خوزسـتان راضـی هسـتید؟

اسـتانخوزسـتانازمناظـرمختلـفواجـدویژگیهایـیمنحرصبـهفرد
اسـت.همسایگیاستانباکشـورهایعربییکیازاینویژگیهاست.
ازسـویدیگـرخوزسـتانازتنـوعقومـیوزبانـیبـیبدیلـیدرکشـور
برخورداراسـت.آسـیبهایمادیومعنویفراواناسـتانخوزسـتاندر
زمـانجنگتحمیلـیدیگروجهممیزهاینخطهاسـت.همهاینویژگی
هـا،بـرلـزومافزایشبودجهفرهنگیاسـتانماصحهمیگـذارد.ماپس
ازجنـگدرزمینـهزیرسـاختهـایفرهنگـیخـوبعمـلکردیـمامادر
حـوزهنـرمافـزاریبـاچالشهایـیروبروهسـتیم.ازایـنروتوقـعمااین

اسـتکـهاعتبـاراتفرهنگیاسـتانبهطـورویژهدیدهشـود.

*  افزایـش بودجـه فرهنگـی خورسـتان چـه نقشـی در مولفه هـای 
فرهنگـی هـرنی مرتبـط بـا دفـاع مقـدس بـازی می کنـد؟

افزایشاعتباراتفرهنگیخوزسـتانمیتوانددرآشـکارشـدنخاطرات
دفـاعمقـدسکـهتاکنـونپنهـانمانـده،نقشـیموثـربـازیکنـد.برای
را مثالـیذکـرمیکنـم.عکاسـیخوزسـتانی روشـنشـدنموضـوع
میشناسـمکـهازدورانجنـگنگاتیوهـایبسـیاریداردکـههنـوزوبـا
گذشتسـالهایبسـیار،امکانچاپآنهارانیافتهاسـت.جالباسـت
بدانیـددرمیـاننگاتیوهـایاو،عکسهاییازنخسـتینسـفرهایرهرب
معظـمانقـالببـهمناطقجنگـیجنـوبوجـوددارد.وقتیایشـانقبل
ازعملیـاتفتـحاملبیـنبـهفکـهآمـدهانـد.ایـنعـکاسطبیعتـاعالقـه
بسـیاریبـهنگاتیوهایخـودداردبههمینخاطربایـدامکانمالیبرای

خریـدایـننگاتیوهافراهمشـود.

ازایندسـتمنونههادرخوزسـتان،بسـیاردیدهمیشودکهامیدواریم
بـاتوجـهویـژهبـهآنهـابتوانخاطـراتجنـگرابیشازپیـشبهتصویر

کشید.

خربگزاریشبسـتان-رسویسفرهنگی:امسـالچهلمینسـالآغاز
جنـگتحمیلـیوحامسـهدفـاعمقـدساسـت.رخـدادیکـهدرطـول
هشـتسـال،ملـتایـرانرابـهمتامـیآزمـودوعیـاردالورمـردیآنهارا
منایـانکـرد.رزمنـدگانایرانـیدرایـنبرههحسـاستاریخیچنـاندر
مقابلهجمهسـنگینعراقایسـتادگیکردندکهنامشـانبرایهمیشه
بـرتـارکتاریخایراننشسـت.امادراینمیاننبایدازنقـشزنانایرانی
درپیشـربدجنـگهشـتسـالهوحفـظانسـجاماجتامعـیبهسـادگی
گذشـت.زنانـیکـهنفسبهنفـسمردانازهیچکوششـیبـرایتقویت
جبهههادریغنکردند.چهلمینسـالگردآغازجنگبهانهایاسـتبرای
گفتگـوبادکر»سـمیهصفاری«،رئیـسامورزنانوخانوادهحـوزهوزارتی
وزارتفرهنگوارشاداسالمیدربارهنقشزناندرجنگوفعالیتاداره

متبوعاودرهفتهدفاعمقدسکهبخشنخستآندرپیمیآید:

 رویکرد اداره امور زنان و خانواده در چهلمین سـالگرد دفاع مقدس 
چیست؟

رویکـردخـاصامـورزنـانوخانوادهحـوزهوزارتـیوزارتفرهنگوارشـاد
اسـالمیدربزرگداشـتچهلمیـنسـالگرددفـاعمقـدس،»تبییـنجلوه
هـایایثارگـریزنـان«بهعنوانمیراثفرهنگیبراینسـلیازبانواناین
رسزمیـناسـتکـهازنزدیکشـاهدحامسـههایزنـاندر۸سـالدفاع

مقدسنبـودهاند.

بـرایـناسـاسامورزنانوخانـوادهحوزهوزارتیارشـادبـامدیریتدکر
احمـدیمشـاورمحـرموزیـرومدیـرکلحـوزهوزارتـیدرابتـدایسـال
جـاریفعالیـتهـایخـوددرایـنزمینـهرابرنامـهریـزیوتدویـنکردو
مقـررگردیـدایـنبرنامـههاتحـتنظـارتامـورایثارگـرانوزارتمتبوعو
مشـاورمحـرموزیردرامـورایثارگران)دکرسـوقندی(درفواصلزمانی
خـاصگاهشـامرسـتادگرامـیداشـتچهلمیـنسـالگرددفـاعمقدس

انجـامپذیرد.

 تاکنون در این زمینه چه اقداماتی صورت گرفته است؟

بنـابـررهنمودهـایعاملانـهوزیـرمحرمبـهصـورتویژهطـرحمصاحبه
بـابانـوانایثارگـرشـاغلفرزندشـهیدوجانباز،خواهرشـهید،مـادرانو
همرسانمعززشـهدایشـاغلوزارتخانهدرسـهمناسـبتوالدتحرت
وفـاتحـرت سـالروز و زینـب)س( والدتحـرت معصومـه)س(،
امالبنیـن)س(درحـالاجرااسـت.همچنیندربخشجامعههدفنیز
بنـابـررشحوظایفوحوزههایفعالیتوزارتفرهنگوارشـاداسـالمی
طـرحمصاحبهبازنانفرهنگسـازاهلقلم،سـیناموهـردفاعمقدس
نیـزتـاپایـانسـالجـاریبـااسـتفادهازظرفیتسـتادی،سـازمانهای
تابعـهومشـاورانزنـانوخانـوادهاداراتکلفرهنـگوارشـاداسـالمی

اسـتانهـادررستـارسکشـور،انجاممـیپذیرد.

  منایشـگاه هفتـه دفـاع مقـدس بـه زودی آغـاز بـه کار می کنـد. 
اداره امـور زنـان و خانـواده حـوزه وزارتـی بـرای ایـن منایشـگاه چـه 

دارد؟ برنامه هایـی 

دربخـشمنایشـگاههفتـهدفـاعمقدسمقررشـد،امـورزنـانوخانواده
حـوزهوزارتـیبـاهمـکارینهـادکتابخانـههـایعمومـیکشـورومرکـز
گسـرشسـینامیمسـتندوتجربـیدرغرفـهوزارتمتبـوعدربـاغموزه
دفـاعمقـدسفعالیـتمنایـد.نهـادکتابخانـههـایعمومـیکشـوربـه
واسـطهتدبیـرعاملانـهجنابآقـایمختارپوردبیرکلمحـرموظرفیت
باالییکهدرسـطحملیدارد،فعالیتهایمتعددیدرراسـتایتبیین
جلـوههـایایثـارزنـانومـرداندردفـاعمقـدسانجـامدادهاسـتکـه
ازجملـهیآنمـیتـوانبـهبرپایـینشسـتهـایتخصصیبـاموضوع
زنـاندرادبیـاتپایـداریدفـاعمقـدس،ترویـجفرهنگایثار،شـهادتو

رئیـس امـور زنـان و خانـواده حـوزه وزارتـی وزارت فرهنـگ و 

ارشاد اسالمی مهمرتین رویکرد اداره متبوع خود در چهلمین 

سـالگرد دفـاع مقدس را »تبیین جلوه های ایثارگـری زنان« به عنوان 

میـراث فرهنگی برای نسـل های پـس از جنـگ می داند. 

»چهلمین سالگی دفاع مقدس«

در گفتگو با صفاری:

جلوه های ایثارگری زنان در دفاع 
مقدس را به تصویر می کشیم/ نقش 

زنان در تولید سرمایه انسانی دفاع 
مقدس را نباید نادیده گرفت

29 نشریه خبری - تحلییل فرهنگ و ایثار مقاومت )فام) 28

گفتگو



سـبکزندگیاسـالمیبرخاستهازشـیوهزیستشـهدا،ارائهمحصوالت
فرهنگـیچـونمنایـشعکس،فیلم،پوسـروکلیـپبههمـراهبرگزاری
محافـلادبـیبـاحضـورزنـاناهلقلـمدرحـوزهادبیـاتدفـاعمقدس،

اشـارهکرد.

  از همـکاری بـا مرکـز گسـرتش سـینای مسـتند و تجربـی در 
منایشـگاه دفـاع مقدس سـخن گفتیـد. در این باره بیشـرت توضیح 

دهید.

دربخشسـینامیمسـتندوتجربیازسـال۱۳۹۲تا۱۳۹۹بهصورت
اختصاصی5مسـتندبـاموضوعبازمناییجلوههایایثـارزنانباعنوان
هـایلوتـوس،بانـویقـدسایـران،نازقلیچی،جمیلـهوزنیباگوشـواره
هـایباروتـیسـاختهشـدهاسـتکـهجـایداردازهمـکاریبـیدریـغ
جنـابآقـایحمیـدیمقدممدیرعاملمحرممرکزگسـرشسـینامی
مسـتندوتجربـیجهـتارایـهمنایشـگاهیآثـارمطروحـهتشـکرکـرد.
بـرایـناسـاسدرمنایشـگاههفتـهدفـاعمقـدسامسـالوبهمناسـبت
بزرگداشـتچهلمیـنسـالگرددفـاعمقدسامـورزنـانوخانـوادهوزارت
متبوعبااسـتفادهازظرفیتنهادکتابخانههایعمومیکشـور،معاونت
فرهنگیومرکزگسـرشسـینامیمسـتندوتجربیدرراسـتایتبیین
جلـوههـایایثارگریبانواندر۸سـالدفاعمقدسفعالیتخواهدکرد.

قابـلذکـراسـتکـهدرنهایـتگـزارشکاملـیازفعالیـتهـایاداره
امـورزنـانوخانـوادهحـوزهوزارتـیدرقالبویـژهنامهفامدرمشـارکتبا

امورایثارگـرانوزارتخانـهتدویـنخواهدشـد.

ارزیابـی شـا از نگـرش امـروز جامعـه ایـران نسـبت بـه ارزش های 
دفـاع مقدس چیسـت؟

نگـرشامـروزجامعـهبهویژهنسـلیکـهازنزدیکشـاهداینرشـادتها
نبـودهانـد؛رابطـهمسـتقیمبـاعملکـرددسـتگاههاونهـادهـایاجرایی
کشـوریولشـکریدرمتـامسـطوحدارد.بـهعبارتـیوظیفـهیکایـک
دسـتگاههـایاجرایـیایـناسـتکـهدرتعامـلوهـمافزایـیکامـل،
رشـادتهـایرزمنـدگاناسـالمرابـهشـکلمیـراثفرهنگیبراینسـل

هـایآتـیزنـدهنـگاهدارند.

 در سـال هـای پـس از انقالب حضـور زنان در عرصـه های اجتاعی 
را چگونـه می بینید؟

بـدونشـکحضورزنـاندرمتامیعرصههاوفرازونشـیبهایانقالب
اسـالمی،دوران۸سـالدفـاعمقـدسوپـسازآنبسـیارکارآمـدوموثـر
بودهاسـتواینمسـئلهبرهیچکسپوشـیدهنیسـت.درسـتاسـتکه

زنـاننیمـیازجمعیـتفعـالوتحصیـلکـردهکشـورهسـتندامانقش
موثـرآنـاندرمواردی،سـنگینتـروموثرترازمردانبودهاسـت.زیرازنان
عـالوهبـرحضـورپررنـگدرمتامیعرصههـایفعالیتهـایاجتامعی،
بنـابـررسـالتخطیـرمـادری،همـرسیوجایگاهویـژهایکـهدرتربیت
نسـلهـاورسمایههایانسـانیدارندبهمثابهیرضبـانحیاتوتعالی

جامعهگامبرداشـتهاند.

 ایـن نقـش مشـخصا در سـال هـای دفاع مقـدس چگونه منـود پیدا 
کرد؟

درجریـاندفـاعمقـدسنیـززناننهتنهـابهصورتجـدیدرنقشهای
متعـدددرصحنـههـاینربدحقعلیهباطلحضورداشـتندبلکهازوجه
دیگـرمشـوقاصلیهمـرسانوفرزندانوعزیزانشـانبودندکهبهعنوان
رزمندهدرمقابلدشـمنتادندانمسـلح،باایامنوعزمیاسـتواردفاع
منودنـد.بنابرایـننقـشموثـرزنـاندرجریـاندفـاعمقـدسحالتـیدو
سـویهداشـت،ازطرفـیحضورچشـمگیروموثـرایشـاندرقالبنیروی
رزمنده،امدادگروپرسـتار،عکاسوخربنگاربههمراهیاریهاوحامیت
هـایپشـتجبهـهمهـماسـتوازطـرفدیگرباتربیـتفرزنـدانصالح
بـرایادامـهراهومسـیرنهضـتاسـالمیتـالشکردند.زیباترینسـخن
دروصـفنقـشموثـرزنانراامـامخمینیرحمهاللـهدرصحیفهنورمی

فرماینـد:»مـانهضتخودمـانرامدیونزنهامـیدانیم«.

 حضـور پررنـگ زنـان در دفاع مقدس تا چه اندازه مورد بررسـی قرار 
گرفته و برای جامعه بازگو شـده اسـت؟

درخصـوصتبییـنجلـوههـایایثـارزنـاندردفـاعمقـدسبـهصـورت
ویـژهسـازمانحفـظونـرشارزشهـایمشـارکتزنـاندردفـاعمقـدس
بـهمدیریـترسکارخانـمدکـرمجتهـدزاده،گامهـایارزنـدهایراطی
کردهوپژوهشوتحقیقاتبسیارگسردهایرادرخصوصنقشزنانو
اقدامـاتایشـاندرجریـاندفاعمقدسبهانجامرسـاندهکهامیداسـت
بـاتعامـلسـازمانحفظونـرشارزشهایدفاعمقدسودسـتگاههای
فرهنگـیکشـوراینمحتواهایمکتوبجهتخوراکفکـریوارائهایده
درتولیـدمحصـوالتفرهنگی،هریوسـینامییموردبهرهبـرداریقرار

گیرد.

 نهادهـای فرهنگـی کشـور در زمینـه تبییـن جلـوه هـای مشـارکت 
زنـان در سـال هـای دفـاع مقـدس چـه وظیفـه ای دارنـد؟

درخصـوصتبییـنجلـوههـایایثـاربانـواندردفـاعمقـدسبـهزعـم
اینجانـبهـریکازدسـتگاههـایاجراییبنابـهرشحوظایفورسـالت
اجرایـیخـوددرایـنخصـوصاهتاممداشـتهانـدوامیداسـتبهبرکت
چهلمینسـالگرددفاعمقدسباتعاملواهتامممتامنهادهادررشایط
پاندمـیبیـامریکرونـاشـاهدکـامل،بلـوغوپختگـیهـرچـهبیشـر

فرهنـگایثـاروایثارگـریدرمیـانآحادجامعهباشـیم.

 وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی بـه عنـوان بـازوی فرهنگـی دولت 
چـه اقدامانـی را صـورت داده اسـت؟

وزارتفرهنـگوارشـاداسـالمیبنـابـررشحوظایـفورسـالتخـوددر
حوزههایفرهنگ،هر،دین،رسـانهومطبوعاتچهدربخشسـتادی
وادارتکلاسـتانیوچـهدربخـشسـازمانهـاوبخـشهـایتابعـه
همـوارهبـادیـدتخصصـیدربحثتبییـن،تبلیـغوترویجفرهنـگایثار
وایثارگـریگامبرداشـتهوایـنوظیفـهراازهـامندوراندفاعمقدستا

اکنـونادامهدادهاسـت.

 چه فعالیت های ملموسی را می توان در این حوزه ذکر کرد؟

بـهعنـوانمثالسـازمانخربگـزاریجمهـوریاسـالمیدرجریـاندفاع
مقـدسبـاحضـوردرجبهـههـاینـربدحـقعلیهباطـلوثبـتوضبط
صحنـههـاورویدادهـادرقالـبگـزارش،مسـتند،عکسوفیلمبـرداری
توانسـتجلـوههـایایثارملـترشیفایـرانرادرقالبمیـراثفرهنگی
بـراینسـلهـایآتـیبـهیـادگارگـذارد.بـاتوجـهبـهظرفیـتبـاالی
خربگـزاریجمهوریاسـالمی)ایرنا(درآرشـیوتصاویردفـاعمقدس،این

حـوزهنیـزدرکنـارنهـادکتابخانـههـایعمومیکشـورومرکزگسـرش
سـینامیمسـتندوتجربی،باامورزنانوخانوادهحوزهوزارتیدربرپایی
غرفـه»جلوههـایایثارزناندردفاعمقدس«وزارتمتبوعدرمنایشـگاه
دفـاعمقـدسهمـکاریدارد،کهجـایدارداززحامتجنابآقایکیان
مدیـرکلمحصـوالتخربیسـازمانخربگـزاریجمهوریاسـالمی،نیز

تشـکرکرد.

همچنیـندیگربخـشهاازجملهمعاونتفرهنگیدرحوزهپاسداشـت
ادبیـاتپایـداریدفـاعمقـدس،معاونـتهـریدرحـوزهتبلیـغوترویج
جلـوههـایایثارگریبهواسـطهاسـتفادهازانـواعابزارهایبیـانهری،
سـازمانسـینامییبهواسـطهتولیداتفیلمداسـتانی،کوتاه،انیمیشـن
ومسـتنددرخصـوصدفـاعمقـدس،نهادکتابخانههایعمومیکشـور
بـهواسـطهتولیداتونشسـتهایتخصصیدرراسـتایتبلیـغوترویج
فرهنـگایثـار،بنیـادملیبازیهـایرایانهایبهواسـطهتولیـداتبازی
بـامضمـوندفاعمقدس،سـتادکانـونهایفرهنگیهریمسـاجدبه
واسـطهتکریـمخانوادههایایثارگـرانبههمراهانبوهـیازفعالیتهای
متعدددرمنایشـگاهها،جشـنوارهها،تنهابخشکوچکیازبرنامههای
اجراییوزارتفرهنگوارشـاداسـالمیدرراستایتبیین،تبلیغوترویج
فرهنـگایثارگـریبهعنـوانمیراثفرهنگـیملترشیفایراناسـالمی

درسـطحملیوبیناملللیاسـت.
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*یادواره شهدای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

* امور ایثارگران 

* ستاد گرامیداشت چهلمین سالگرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

* معاونت امور فرهنگی - خانه کتاب و ادبیات

* معاونت قرآن و عرتت

* معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی

* معاونت امورهرنی

* سازمان سينايی و سمعی و برصی - مرکز گسرتش سینای مستند و تجربی

* سازمان اوقاف و امور خرييه

* سازمان خربگزاري جمهوری اسالمی)ايرنا(

* سازمان حج و زيارت

* سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي

* ستاد هاهنگی كانون های فرهنگی هرني مساجد كشور

* نهاد كتابخانه های عمومی كشور

* امور زنان و خانواده

* کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور

* دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی

* انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

* مركز فناوری اطالعات و رسانه های ديجيتال

* بنياد ملی بازی های رايانه ای

* اداره کل هرنهای منايشی

* خانه فرهنگ ایثار و مهربانی

 جدول زمانبندی نشست های ویژه 
نمایشگاه اقتدار 40

1 لغایت 9 مهرماه، باغ موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس  واحدهای مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
در بخش نمایشگاهی اقتدار 40

مکانساعتمجریعنوان نشستتاریخردیف

سالن  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 11-10موسسه خانه کتاب و ادبیات ایرانبررسی شعر مقاومت و دفاع مقدس199/07/01

سالن مهران ) باغ موزه دفاع مقدس ( 12:30-11موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران رونمایی ترجمه انگلیسی کتاب هفتمین فرمانده299/07/01

سالن  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 13-16موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران ادبیات داستانی دفاع مقدس 399/07/01

سالن قصرشیرین ) باغ موزه دفاع مقدس ( 15:30-14موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران نقد کتاب امتحان سخت؛ خاطرات آزاده سیداحمد قشمی499/07/01

سالن قصرشیرین ) باغ موزه دفاع مقدس ( 15:30-14موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران نقد کتاب جوله 599/07/02

سالن  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 9-11موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران ادبیات داستانی دفاع مقدس 699/07/03

سالن  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 12-11موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران رونمایی ترجمه انگلیسی کتاب فقط غالم حسین باش799/07/03

سالن  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 14:30-13موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران تاریخ کربال و دفاع مقدس باش 899/07/03

سالن  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 14-16خانه فرهنگ ایثار و مهربانی معارف دفاع مقدس 999/07/03

سالن  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 11-13موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران ادبیات داستانی دفاع مقدس 1099/07/04

سالن  هویزه ) باغ موزه دفاع مقدس (11-12:30موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران آسیب شناسی داستان های دفاع مقدس 1199/07/04

سالن مهران   ) باغ موزه دفاع مقدس (14-15:30موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران روایت جنگ در دل جنگ )با نگاهی به مستندهای سید مرتضی آوینی(1299/07/04

سالن  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 11-12:30موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران نقش زنان در دفاع مقدس 1399/07/05

سالن  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 15:30-14موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران نقد کتاب هفت خوان؛ خاطرات آزاده علی اکبر فندرسکی1499/07/05

سالن  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 11-12:30موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران ترجمه ادبیات دفاع مقدس به زبان خارجی 1599/07/06

سالن  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 14-15:30نهاد کتابخانه های عمومی و حوزه وزارتی محفل ادبی بانوان راوی حماسه 1699/07/06

سالن  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 9:30-10:45موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران آزادگان، عزت مداران دفاع مقدس1799/07/06

سالن  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 11-12:30موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران چرایی و چگونگی ماندگاری داعش 1899/07/07

سالن مهران ) باغ موزه دفاع مقدس ( 14-16 خانه فرهنگ ایثار و مهربانی تبیین مکتب سلیمانی 1999/07/07

سالن  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 14-15:30موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران نقد کتاب ممد یزدی؛ خاطرات آزاده محمددهقانی فیروزآبادی2099/07/07





در چهل سالگی دفاع مقدس چه 
باید گفت، چه باید نوشت؟

گرامی داشـت چهلمیـن سـالگرد دفـاع مقـدس بالندگـی و 

غـرور دارد و اقتضـاء می کنـد که بـه وزانت و وقار چهل سـالگی 

انقـالب اسـالمی، چهل سـالگی دفـاع مقـدس نیـز مـورد تجلیـل و 

بزرگداشـت قـرار گیرد.

بهگزارشخربگزاریکتابایران)ایبنا(حسـنعالییفعالنویسـنده
وپژوهشـگرحـوزهدفـاعمقـدسومقاومـتیادداشـتیرابـهمناسـبت
چهلمیـنسـالگرددفاعمقدسبهنگارشدرآوردهاسـتکـهدرادامهآنرا

بهنقلازمهرمیآید:

امسـالچهلمیـنسـالگردگرامیداشـتدفـاعمقـدسراپیـشروداریم.
بـافرارسـیدنسـیویکمشـهریور،دفاعمقـدسواردچهلسـالگیخود
میشـود.چهـلسـالازآغازیکـیازطوالنیترینجنگهایسـدهاخیر
میگـذرد.سـیویکـمشـهریورسـال۱۳5۹تابیسـتونهممردادسـال
۱۳6۷تاریـخرشوعوپایـانجنـگاسـت؛یعنـیهشـتسـالجنـگو
هشـتسـالتجاوزازسـویدشمنانوهشتسـالایستادگیومقاومت
دلیرانـهومردمـیازسـویجبهـهانقـالباسـالمیکـهنهایتـاًبهپیـروزی
مطلـقایـراناسـالمیمنجرشـد.بههـامناندازهکـهآغـازورشوعجنگ
واقـدامبـهتجـاوزازسـویهرکشـوریتقبیحشـدهومذموماسـت،دفاع
ازکیـان،متامیـتارضـی،آرمانهـا،اعتقـادات،باورهـاوفرهنـگکشـور
مـوردتجـاوزقرارگرفته،تحسینشـدهوقابلتقدیـراسـت.درتاریخنگاری
جامعـهبـرشی،مردمـیرسبلنـدوپرافتخـارقلمدادمیشـوندکـهنهایت
ایسـتادگیومقاومترادربرابرخویتجاوزگریمتجاوزانازخودنشـان
دادهوبـردفـاعازمتامیـتداشـتههایمادیومعنویخودپـافرشدهاند؛
هرچنـدمقاومتشـانبـهنتیجـهنرسـیدهوبهظاهرتـنبهشکسـتدادهو
مغلوبشـدهاند.امـاقضـاوتنهاییتاریخنهبراسـاسنتیجهیبهدسـت
آمـده؛بلکـهبراسـاسمیزانایسـتادگیومقاومـتدربرابردشـمنانرقم
خواهـدخـورد.لذاسـتکهتاریخهمـوارهازمردمانیکـهمقاومتبهخرج
دادهولـودرظاهـرشکسـتخوردهاندبـهنیکـیوبزرگـییادکـردهاسـت.
صفحـاتدرخشـانیازتاریـخ،بـهکشـورهاومردمـانشکسـتخوردهِی
پیروزاختصاصیافتهاسـت.حالبدیهیاسـتاگرنتیجهیایسـتادگی
ومقاومـت،اضمحـاللوشکسـتدشـمنومتجاوزباشـدایندرخشـِش
تاریخـیتاللـویدیگـرخواهـدداشـت؛آنچنانکـهبـرایملـتمقـاومو
حامسهسـازایـراناسـالمیدرطـولهشـتسـالدفـاعمقـدسپدیـد
آمـد.بنابرایـنجـاداردکـهدفـاع،مقاومـت،حامسـهآفرینیوپیـروزی
ایـنملـتسلحشـوروتاریخسـازگرامـیداشـتهشـودوبـربرگبـرگآن
ولحظهلحظـهیآنافتخـارشـود.ازایـنمنظـراسـتکـهگرامیداشـت
چهلمیـنسـالگرددفاعمقدسبالندگـیوغـرورداردواقتضامیکندکه
بهوزانتووقارچهلسـالگیانقالباسـالمی،چهلسالگیدفاعمقدس
نیـزمـوردتجلیلوبزرگداشـتقرارگیرد.حـالدراینمقامسـوالاصلی
ونکتـهقابلتأمـلایـناسـتکـهدرچهلسـالگیدفـاعمقـدسبایدچه
چیـزیگفـتوبـهچـهنکاتیتکیـهوتأکیدکـردوچهچیزیبایـدگرامی

داشـتهشود؟

۱- دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس

جنـگهشتسـالهودفاعمقدس،درکنارخسـارتهایمـادیومعنوی

کـهبـهدنبـالداشـتوقهـریهـرجنگـیاسـت،دسـتاوردهایبینظیر
مـادیومعنـویرانیـزنصیـبایـنملـتکـردکـهممکـننیسـتدر
کوتاهمدتبهکموکیفآنپیبردوفهرسـتیازآنفراهمآورد.بانگاهی
اجاملـیبـهابعـادمـادیومعنـویجامعـهیپسـاجنگونقطـهایکـه
جامعـهیکنونیدرآنزیسـتمیکند،بهروشـنیمیتوانبـهروشکلی
دسـتاوردهایدفـاعمقـدسدرابعـادنظامـی،امنیتی،سیاسـی،علمی،
فرهنگـی،اجتامعـی،بیناملللـیوحتـیاقتصادیدسـتیافـت.البته
ایـنبـدانمعنانیسـتکهمشـکالتومعضالتموجـودنادیدهانگاشـته
شـودوموردتوجـهقـرارنگیـرد؛بلکهبـااذعانبهمتامیمشـکالتموجود،
کـهواکاویعللوعواملآنهافرصتیموسـعمیطلبـد،بایددرصددبود

تـاازبـابگفتـهصاحبانخـردواندیشـهکه:

آبدریارااگرنتوانکشیدهمبهقدرتشنگیبایدچشید

بهبرخیدستاوردهایآندورانباشکوهاشاراتیکرد.

مهـم برخـیرسفصلهـای بـه کوتـاه نگاهـی رصفـاً مجـال، ایـن در
دسـتاوردهایآندورانپرافتخارمیتواندراهگشـاباشدتاشایدباابتنای
بـرآنهـا،راهبرونرفـتازمشـکالتنیـزفراهـمآیـد.قطعاًچنیناسـتو

بود. خواهـد

-ازجملـهدسـتاوردهایدوراندفـاعمقـدسرشـدفناوریهـایعلمـیو
نظامیدرعرصهتجهیزاتوامکاناتاسـتکهجمهوریاسـالمیایرانرا
دررتبه۱۰کشـوربرترجهانقراردادهاسـت.دسرسـیبهتولیدوپرتاب
ماهـواره،تولیـدانبـوهانواعموشـکهایبالسـتیکوغیـرهوبهکارگیریو
ذخیرهسـازیآنهـاکهقدرتبینظیـربازدارندگیرابرایکشـورعزیزمان
بـهوجـودآوردهومایهدلگرمیومباهاتدوسـتامناندراقصینقاطعامل

شـدهاست

-رشـدمحیرالعقولدرصنعتهسـتهایصلحآمیزوعضویتبالمنازعدر
باشگاهکشـورهایدارایفناوریغنیسـازیاورانیوم

-رشـدچشـمگیردرفنـاورینانووکسـبجایگاهممتـازدراینرشـتهدر
بینکشـورهایمطـرحدنیا

-رشـدفزاینـدهتولیـدعلمدرکشـورواحرازرتبهدربینپانزدهکشـوربرتر
دنیا

-نفـوذمنطقـهایوفرامنطقـهای.امـروزبـهاعـرافواذعـاندوسـتانو
دشـمنان،جمهـوریاسـالمیایـرانیکـیازتأثیرگذارتریـنکشـورهادر
موضوعاتمنطقهایوفرامنطقهایاسـت.بسـیاریازمعادالتسیاسـی
وامنیتـیمنطقـهوفرامنطقهبدونلحاظکردننقشجمهوریاسـالمی

ایـرانبـهنتیجهدلخـواهنخواهدرسـید.

-درهمکوبیدنهژمونیاسـتکبارجهانیبهرسکردگیآمریکادرمنطقه
وحتـیفرامنطقه-تولیـدگونـهایازادبیاتتحتعنـوان"ادبیاتجنگ"

کـهماحصـلآنانتشـارهـزارانکتاب،صدهافیلمسـینامیی،مسـتندو
تلویزیونـی،تولیـددههـاهـزاربیـتشـعر،تولیـدهـزارانتابلوینقاشـی،
گرافیک،خط،برگزاریصدهاجشنوارهفیلموعکسوشعربامضمونو
محتـوایفرهنگدفـاعمقدس،برگزاریصدهامنایشـگاهکتاب،عکس،

تابلوهاینقاشیو...

-سـاختصدهـایادمـانازجلوههایفـداکاریوایثاررزمندگانوشـهدا
دررستـارسکشـور؛بهویژهمناطقعملیاتیکـههریکبازگوکنندههویت

فرهنگـی،اجتامعیمردماناینرسزمیناسـت

-راهانـدازیراهیـاننـوردرجبهههـایجنوبـیوغربـیکشـوروبازدیـد
هزاراننفرازاقشـارمختلفدرطولسـال؛بهویژهنوجوانوجوانانبرای
آشـناییبـاجلوههایایثاروازخودگذشـتگینسـلهایحامسهسـازاین

مرزوبوم

-تشـکیلموزههایجنگدرسـطحاسـتانهایکشـورجهـتنگهداری
وپاسداشـتمیراثفرهنگیوآشـناییاقشـارمختلفبافرازوفروددوران

هشتسـالهجنگ

۲-پاسخگویی به پرسش های اساسی، ابهامات و شبهات درباره جنگ

همزمـانبـارشوعجنـگ،برخـیسـواالتوابهامـاتازسـویافـرادو
احـزابوگروههـایسیاسـی،بـاقصـدونیتهایمختلـف،دربـارهرشوع
جنـگ،ادامـهجنـگوپایـانجنـگطـرحمیشـد.ازآنجاییکـهبنـای
امـامومسـئولینانقـالبونظـامبـرتبییـنهـرچـهبیشـرموضوعـاتو
اتفاقـاتپیرامـونانقـالبونظام،درابعـادداخلیوخارجی،بـود،لذادر
مناسـبتهایمختلـفوبـهشـیوههایگوناگونسـعیدرپاسـخگوییو
رفـعابهامـاتوشـبهاتمیشـد.حـرتامام)ره(درطولهشـتسـال
جنـگکمـراتفاقمیافتادکهدرسـخرانیهاودیدارهاییکهبااقشـار
مختلـفمـردمداشـتندبـهموضـوعمهمکشـورکهجنـگبـودنپردازندو
سـواالتوابهاماتپیشآمدهراپاسـخندهند.گرچهبسـیاریازکسـانی
کـهبـااغـراضخاصسیاسـیوغیرسیاسـیطـرحسـواالتوابهامـاترا
دنبـالمیکردنـدوقصـدونیتشـانبیشـرایجـادشـبههبـرایبیانگیزه
کـردنمـردمدردفـاعوحضـوردرصحنههـایمقاومـتبـود،گوششـان
شـنوایپاسـخهانبودوبرلجاجـتخـودارصارمیورزیدند!هماینکنیز
اینجریانشـبههافکن،باوجودگذشـتسـهدههازپایانجنگوروشن
شـدنابعادپیچیدهتحمیلجنگهشتسـالهازسـویقدرتهایبزرگ
بـامیـدانداریرئیـسحزببعـثعراق،همچنـاندرکورهطرحشـبهات
وابهامـاتمیدمـدتانشـایدکهایراناسـالمیبررسخوانگسـردهاین
گنجینـهمتامنشـدنیبرخـودببالدوازدسـتاوردهایچشـمگیرآنبرای
رفـععقبماندگیهـایخـودبهرهمنـدشـود.بنابرایـنرضوریاسـتتـا
همـگامبااقداماتدرمسـیرحفظوگسـرشفرهنـگوارزشهایدفاع
مقدس،ازاقداماتوفعالیتهایشـبانهروزیبدخواهانبرایزیرسـوال
بـردنحقانیـتوارزشدفـاعجانانـهملتنهتنهاهراسـیبهخـودراهداد؛
بلکـهبایـدازایـنتالشهایمذبوحانـهفرصتیبرایبازخوانـیوبازگویی

واقعیتهـاوحقایـقجنگهشتسـالهپدیـدآورد.

۳- منشور دفاع مقدس

چهلسـالگیدفاعمقدساقتضامیکندتا"منشـوردفاعمقدس"جهت
تبیینخطوطاصلیجنگهشتسـاله،بانگاهیبهگذشـتهوسیرکلی
جنـگوباامعاننظرقراردادنسـهمقطعرشوعجنـگودالیلوچرایی
آن،ادامـهجنـگوتدابیـرمربوطبـهآنوپایانجنگودسـتاوردهایآن،
بـانگاهـیبـهآینـدهونـوعتعامـلبـاآنرخـدادتاریخـیتدوینشـود.آن
چنانکـهرهربمعظمانقالب)مدظله(درچهلسـالگیانقـالبمبادرتبه
صـدوربیانیـهگامدومکردنـد.ایـنمهـمنوعنـگاهانقالبونظـامومراکز
راهـربدینیروهـایمسـلحج.ا.اومراکزسیاسـیکشـورودسـتگاههای
ذیربطرابهطوررسـمیوجهتثبتدرتاریخاینکشـوردربارهموضوع

دفـاعمقدسرقـمخواهدزد.

۴- تجلیل ویژه از رزمندگان، ایثارگران، آزادگان و خانواده های آنان

چهلسـالگیدفـاعمقـدسفرصـتمغتنمـیاسـتتـایکبـاربهطـور
ویـژهواساسـیازمراتـبجهـادوایثـاررزمنـدگان،ایثارگـران،آزادگان
و فـداکاری جنـگ سـال هشـت طـول در کـه آنـان، خانوادههـای و
جانفشـانیکـردهومرارتهـارابـهجـانخریدنـد،تجلیـلویـژهودرخور
مجاهدتهـایآنـانبهعمـلآید.بایداذعانکردکهدرطولچهلسـال
گذشـتهاقدامیشایسـتهدراینزمینهانجامنشدهاست؛هرچنداخالص
وپاکـینیـترزمنـدگانوایثارگـرانمانعازآنشـدهاسـتکـهدراینباره
مطالبـهوانتظاریداشـتهباشـندامـااینمناعتطبعموجبمنیشـود
کـهمسـئولینومدیرانجامعهمسـئولیتخطیرخـودرافراموشکنندو
بـهوجـودآورنـدگانآنحامسـهعظیـموناباورانهکـهامـروزدرپرتوامنیت
بهجـایمانـدهازآندورانزیسـتمیکنیـم،درپیچوخـمزندگـیبهبوته
فراموشـیبسـپارند.گزارشهـایتاریخـیحاکیازآناسـتکـهرهربان
ومدیـرانومسـئوالنونسـلهایبعـدکشـوریکـهدرمقطعـیدرگیـر
جنـگبودهانـدبـهچهسـانازرسبـازانخودتجلیـلوقدردانیمیکنند
وازآنهـامنادهـایاقتـداروقـدرتمیسـازند.بنابرایـنبایـدکمرهمت
بسـتودرچهلسـالگیدفـاعمقدستجلیلـیبهیادماندنـیازرسبازان

بینامونشـانایـنمرزوبـومبـهعمـلآورد.

5- بزرگداشت و گرامی داشت یاد و نام شهدای جلیل القدر

بـدونشـکشـهدایدوراندفـاعمقـدسودرامتدادآنشـهدایمدافع
حریـموحـرمبزرگترین،مؤثرترینوشـاخصترینمؤلفهقـدرتواقتدار
نظـاممقـدسجمهـوریاسـالمیایرانهسـتند.رسافـرازیوعـزتایران
اسـالمیدرایـنمقطـعحسـاس،دسـتاوردومحصـولخونهـایپاکو
مطهـریاسـتکـهدرجایجـایجبهههـایغـربوجنـوبکشـورودر
عمـقراهـربدینظـامدرآنسـویمرزهـابـرزمیـنریختـهامـارویزمین
منانـدهاسـت.ایـنخونهـایپـاکبـهبرکـتاخـالصنهفتـهدرآن
بهخوبـیبـهمثـررسـیدهوچونچریحافظامنیتوآسـایشکشـوردر
جهنـمسـوزانفتنهانگیزیهایاسـتکبارجهانـیبهرسکردگـیآمریکای
جنایتکاردرسـطحمنطقهوفرامنطقهشـدهاسـت.بنابراینبزرگداشـت
یـادونـامهمیشـگیآنهـاامـرینـهرصفـاًقدسـیکـهازبـابتحکیـم
پایههـایاعتقـادی،فرهنگـی،اجتامعیو…امـریالزمورضوریاسـت.

ازچشمگیرتریناقداماتدرفضـایچهلسـالگیدفاعمقدسیکی
بـاقاطعیتپرداخـنبـهایـنمهـمخواهدبـودو
میتـواناذعـانمنـودکـههـرچه
میـزانهمـتمسـئولینوآحـاد
جامعـهدربزرگداشـتیـادو
نامشـهدایعزیزکهبهنوبه
ارزشـمندی خـودجهـاد
باشـد، باالتـر اسـت
امنیـت رضیـب
کشـوردرحفظ
ملـی منافـع

افزایش
خواهد
یافت.
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نمایشـــنامه  جشـــنواره  چهارمیـــن  فراخـــوان 
خوانـــی دانشـــگاهی دفـــاع مقـــدس منتشـــر شـــد

چهارمین جشـنواره  منایشـنامه خوانی دانشـگاهی دفاع مقدس همزمان با فرارسـیدن 

چهلمیـن سـالروز آغاز هشت سـال دفاع مقـدس در بخش های مختلف برگزار می شـود.

بـهگـزارشروابطعمومیادارهکلفرهنگوارشـاداسـالمیاسـتان
تهرانوبهنقلازخربگزاریفارسچهارمینجشـنوارهمنایشـنامهخوانی
دانشـگاهیدفـاعمقـدس،همزمـانبافرارسـیدنچهلمیـنسـالروزآغاز

هشتسالدفاعمقدسبهدبیریمیرعلیرضادریابیگیبرپامیشود.

ایـنجشـنوارهبـاهمـکاریمعاونـتامـورفرهنگـیورسـانهایادارهکل
فرهنگوارشـاداسـالمیاسـتانتهـران،انجمنصنفیهرمنـدانتئاتر
شـهرتهرانوادارهکلفرهنگوارشـاداسـالمیاسـتانتهرانوهمراهی
موسسـهفرهنگـیهـریخانههربـاروک،بنیـادرودکـی،فرهنگرسای
نیـاوران،ادارهکلهرهـایمنایشـیوزارتفرهنـگوارشـاداسـالمی،
انجمنمرکزیتئاترتهرانسـازمانبسـیجهرمندانتهرانبزرگ،سـپاه
محمدرسـولاله)ص(تهرانبزرگ،بسـیجاساتیددانشکدههردانشگاه
آزاداسـالمیواحـدتهرانمرکزی،موسسـهفرهنگیهریپویـاواتحادیه
صنفپوشاکدرسهبخشمنایشنامهخوانی،داستانکوتاه،مطبوعات
ورسـانهاز۲۹شهریورماهلغایت۳مهرماه۱۳۹۹درفرهنگرساینیاوران
تهـرانبـاتوجهبهدسـتورالعملسـتادملیمدیریـتبیامریکرونـابرگزار

خواهدشـد.

گفتنـیاسـتمـنفراخـوانبـهرشحزیـراسـت:همزمـانبافرارسـیدن
چهلمینسالروزآغازهشتسالدفاعمقدسکهرهتوشهیاندیشهزیسته
انقـالبواسـالمبـود،پاسداریـمدالوریهـایجواناناینمرزوبـومراکه
بـرتـارکایـنخـاکخواهـددرخشـید؛زنـانومردانیآسـامنیهمچون
امـروزگاریکـهپزشـکانوپرسـتاراندرخـطنخسـتنـربد،بـاایثـارواز

جانگذشـتگیزیسـنرامعنایـیدیگرباردرتاریخسـاختند.

ایـنتنهابخشـیُخردازپاسداشـت،سـپاسوقدردانیسـتکـهمیتوان
پیشـکشآنعزیـزانداشـت.همچنیـندعـوتوبشارتیسـتتـادرکنار
هـمبایادآوریودرشـامرآوریاینشـجاعتهاوفداکاریهـا،روحبزرگوار

قهرمـانآنـانراپاسداریـموایشـانراارجنهیم.

دبیرخانهدامئیبرگزاریجشـنوارهیمنایشـنامهخوانیدانشـگاهیدفاع
مقـدسبـایادمـانومـرورروزهـایدفـاعمقـدسبـارویکـردمسـئولیت
اجتامعـیتـالشخواهـدمنودتـادرایـندورهبـااحیاءاینسـویهیمهم

سـالهایدفاعمقدسباردیگراینوجهبزرگانسـانیشهیدانسالمت
ودفاعمقدسراپاسدارد.دراینمسـیرازمتامفعاالندانشـگاهیبرای
برگـزاریهرچـهسـادهتروژرفتـرایـنعرصهدعـوتبهعملمـیآوردتابا

همـکارییکدیگراینهـدفراجامهیعملپوشـانیم.

بخشهـایجشـنواره:منایشـنامهخوانی،داسـتانکوتـاه،مطبوعـاتو
رسـانه،بخشمنایشـنامهخوانیدبیرخانهچهارمینجشنوارهدانشگاهی
دفـاعمقـدسازدانشـگاهیانعالقهمنـدبـهرشکـتدراینیـادوارهطبق
رشایـطزیردربخشمنایشـنامهخوانیدعـوتمیمناید.متقاضیانباید

فـرممربوطـهراتکمیـلوتوسـطایمیلثبتنـامکنند.

مهلتثبتناموتکمیلفرماز۲5مردادماهتا6شهریورماه۱۳۹۹است.
هـرمتقاضـیتنهـامجـازبـهارسـالیکاثـربـرایرشکـتدرایـنبخش
اسـت.اینبخشویژهیمتقاضیانهرمنداندانشـگاهیاسـتانتهران
اسـت.منانتخابیبایدازآثارچاپشـدهدراینحوزهباشـد.متقاضیان

بایـدفـرمشـیوهیاجراییخودراتکمیـلوبهدبیرخانهارسـالدارند.

متقاضیـانبایـدسـهنسـخهازمـنانتخابیخـودرابـهدبیرخانهارسـال
توسـط شـهریورماه تاریـخ۱۲ در بخـش ایـن پذیرفتهشـدگان دارنـد.

دبیرخانـهاعـالمخواهنـدشـد.

ایـنبخشاز۲۹شـهریورماهتا۳مهرمـاه۱۳۹۹درفرهنگرساینیاوران
درسـالنهایخلیـجفـارسوگوشـهبرگـزارخواهدشـد)درصورتیکهدر
تاریـخیـادشـدهامـکاناجـرایحضـوریبرنامههـابامتاشـاگربراسـاس
دسـتورالعملسـتادملـیمدیریـتبیـامریکرونافراهـمنباشـدآنگاهبا
حفظمتامیتپروتکلهایبهداشـتی،رعایـتفاصلهیفیزیکیورعایت
حداکـریموقعیـتقرنطینـه؛ایـنرویـدادبـهصـورتهمزمـانوزنـدهاز

بسـرهایپخـشآنالینبهچشـمرسعمـومخواهدرسـید(.

بخـشداسـتانکوتـاه:دبیرخانهچهارمینجشـنوارهیدانشـگاهیدفاع
مقدسباهمکاریمعاونتفرهنگیورسـانهایادارهکلفرهنگوارشـاد
اسـالمیاسـتانتهـرانازعالقهمنـدانبهحوزهی»داسـتانکوتـاه«طبق

رشایـطزیـردعـوتبهرشکـتمیمناید.

متقاضیانبایدفرممربوطهراتکمیلوتوسطایمیلثبتنامکنند.مهلت
ثبتناموتکمیلفرماز۲5مردادماهتا۲۰شـهریورماه۱۳۹۹اسـت.هر
متقاضـیتنهـامجازبهارسـالسـهاثـربرایرشکـتدراینبخشاسـت.
ایـنبخـشبـرایعمـومآزاداسـت.مـنارسـالیدراینبخـشمیتواند
ازآثـارچـاپشـدهسـال۹۸بـهبعـدویـاآثـارجدیـدچـاپنشـدهدراین
حوزهباشـد.متقاضیانبایدسهنسـخهازمنتألیفیخودرابهدبیرخانه

ارسـالدارنـد.درایـنبخـشازدواثربرترتقدیرخواهدشـد.

بخـشمطبوعـاتورسـانه:دبیرخانـهچهارمیـنجشـنوارهیدانشـگاهی
دفـاعمقـدسباهمـکاریمعاونتفرهنگـیورسـانهایادارهکلفرهنگ
وارشـاداسـالمیاسـتانتهـرانازعالقهمنـدانبـهحـوزهی»مطبوعـاتو
رسـانه«طبـقرشایـطزیـردرسـهبخـش»مصاحبـه،مقالـه،یادداشـت«
دعـوتبـهرشکـتمـیکننـد.متقاضیـانبایـدفـرممربوطـهراتکمیـلو
توسـطایمیـلثبتنامکنند.مهلتثبتناموتکمیلفـرماز۲5مردادماه

تـا۲۰شـهریورماه۱۳۹۹اسـت.

هـرمتقاضـیتنهـامجـازبـهارسـالسـهاثـربـرایرشکـتدرایـنبخش
اسـت.ایـنبخـشبـرایعمـومآزاداسـت.مـنارسـالیدرایـنبخـش
میتوانـدازآثـارچـاپومنترششـدهسـال۹۸بهبعددراینحوزهباشـد.

درایـنبخـشازدواثـربرتـرتقدیـرخواهدشـد.

مدارکموردنیازبرایثبتنامالکرونیکی:

)defafestival@gmail.com:ارسالبه(

تکمیلفرمالکرونیکیمشخصاتفردی

)www.theatertehran.irدریافتازطریقسایت(

تکمیلفرمالکرونیکیمشخصاتاثروشیوهیاجرایی

)www.theatertehran.irدریافتازطریقسایت(

تصویرکارتدانشجوییبرایدانشجویان

ارتباطبادبیرخانهجشنواره:

آدرس:تهـران،شـمیرانات،نیـاوران،باالتـرازسـهراهیـارس،نبـشکوچـه
زیبـا،مجتمـعاداریتجـاریآرش،طبقـهسـوم،واحـد۳۰۲.کدپسـتی:

۱۹۳6۷۴۴۳5۳

تلفن:۲6۱۱۳5۳۲-۲6۱۱۳5۳۱-۲6۱۱۳۴۳۱
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چشـــمه جوشـــان ســـینمای مقاومـــت | از واحد جنگ 
بنیاد ســـینمایی فارابی تا کســـب رکورد در دوره اخیر

سـینای دفـاع مقـدس کـه حـاال بـه عنـوان یـک ژانـر بومـی از آن یـاد می شـود، دوران پرفـراز و 

نشیبی را طی چهار دهه گذشته پشت رس گذاشته است. مسیری که بنیاد سینایی فارابی در 

سـینای نویـن ایـران بـه نوعي آغازگر و الگوسـاز آن بوده و همـواره به عنوان یکی از حامیـان اوج گیری 

آن نقش آفرینـی کرده اسـت.

بـهگـزارشروابطعمومیبنیادسـینامییفارابی،بهمناسـبتچهل
سـالگیآغـازدفـاعمقـدسدرگزارشـیتحلیلیبهشـکلگیریایـنژانر
سـینامییونقشبنیادسـینامییفارابیوفیلمسازانسـینامیایراندر

طیچهاردههدرپیرشفتوارتقایآنپرداختهاست.

سـینامیدفـاعمقـدس،فتحالفتـوحسـینامییانقـالباسـالمیاسـت.
پدیـدهایکـهدردنیـابینظیـراسـتوبـراسـاسمولفههایـش،همـه
مختصـاتیـکژانرسـینامییراداردومنحرصبهفرداسـت،ضمنآنکه
بهواسـطهوجوهعقیدتیاش،بسـیاریازفیلمسـازاننوجورادرهمهاین

سـالهادردلخـودتربیـتکـردهاسـت.

سـاختفیلمهایـیدربـارهجنـگتحمیلـیازهـامنسـالهایابتدایـی
تجاوزدشـمنانبهکشـور،آغازشـد،همچنانکهانقالباسـالمی،بسـر
موضوعـیبسـیاریازفیلمهـایبرجسـتهایرانـیراایجـادکـردهاسـت.
سـینامیداسـتانیومستندسـازانسـیناموتلویزیـوندرایـنزمینـه
فعالیتهایپرشـامروچشـمگیریداشـتندوبخشـیازتاریخثبتشده
بـرصیانقـالبودفـاعمقـدسرارقـمزدنـد.مقاومـتمفهومدیگـریبود
کـهعقیـده،آرمانوسـینامرابههمپیونددادودرسـینامیملی،کارکرد
اسـراتژیکپیـداکـرد.آنبخشازسـینامیایرانکهقراربـودبههویتو
تاریخوباوروعقیدهپایبندباشـدوازرویدسـتکسـیننویسـد،دراین

مفاهیـمعمیـقوانقالبیمتبلورشـد.

 سینا هم پای مردم

مـرورامروزیـنفیلمهـایدو،سـهسـالآخـردهـهپنجـاهواوائـلدهـه
شـصت،ایـنآدرسرابـهمـامیدهـدکـهسـینام،چقـدرهمپـایمـردم
وتحـوالتاجتامعـیپیـشرفتـهاسـت.دربسـیاریازفیلمهـایآندوره
ردپـایانقـالباسـالمیودفاعمقـدسرامیتوانیافـت.ونکتهجالبتر
آنکـهبسـیاریازآنفیلمهـا،دربخـشخصوصـیوبـاامکانـاتموجود
دفاتـرفیلمسـازیسـاختهشـدهبودنـدامابـهواسـطهمردمیبـودن،این
امـکانراداشـتندکـهماننـد»عقابهـا«حتیبهفیلـمرکوردشـکنتاریخ
سـینامیایرانبدلشوندومخاطبانگسـردهایرابهسالنهایسینام
بکشـانند.فیلمهایـیکـهبـهواسـطهخلـقاکشـندرقالـبفیلمهـای
انقالبـیوجنگـیوخلـقشـامیلقهرمـان،سـالهاحتـیدراکرانهای
دووسـهنیـزهمچنـانمخاطبداشـتند،گرچهبسـیاریازآنهـادرقالب
ژانـراکشـن،جنگـییاپلیسـیدسـتهبندیمیشـدندوروحزمانـهوروح
دوراندفـاعمقـدسدرترسـیمروابـطوشـخصیتهایآنفیلمهـا،دیده

منیشـد.

 از اقتضائات شکل و اجرا تا تولد یک ژانر

طبعـاتولیـدفیلـمدربـارهانقـالباسـالمیودفـاعمقـدس،بـاتولیدیک
فیلـمملـودرامخانوادگـییـاکـودکمتفـاوتبـودوبـهطـورمنطقـی،
)بـهعنـوان ایجـابمیکـردکـهسـینام اقتضائـاتشـکلیواجرایـی
یـکهر-صنعـتگـران(قواعـدحرفـهایبـازیرابپذیـرد.درکنـاربخش
فرهنگـیبنیـادمسـتضعفانوجانبـازان،حـوزههـریسـازمانتبلیغات
اسـالمی،شـبکههایسـیام،سـیامفیلموسـایرنهادهـاوتشـکلها،بـه
ویژهنهادهاینظامی،»بنیادسـینامییفارابـی«بهعنوانبازویحامیتی
سـینامیکشـورحضـوریپررنـگدرایـنتعریـفازتولیدفیلمهـایژانر
مقاومتبرعهدهداشـتوبهنوعیاولینگامهایجدیرادراینسـینام

برداشت.

دراولیـندهـهپـسازپیـروزیانقـالباسـالمیوپیـشازواگـذاریامور
بـهصنـوفسـینامییوتغییـرسیاسـتهایحامیتـی،هدایتیازسـوی
متولیـانسـینامییکشـور،همـهراههـابـهبنیـادسـینامییفارابـیختم
میشـد.تخصیـصنگاتیـووپزیتیوتاوسـائلفیلمـربداری،تـااختصاص
میزهایتدوینوازآنسـوتخصیصتسـهیالتوواموبعدتر،خریدرایت
آثـار.بـرایـناسـاس،مجموعـهمدیریتـیسـینامییکشـوردرپیدایـش،
رشوع،رونـقواوجگیـریسـینامیانقالب،دفاعمقـدسومقاومتنقش
داشـتهاند.فیلمهایـیکـهدرابتـدایسـینامیپـسازانقـالببهشـکل
تعاونـییـادربخشخصوصیسـاختهشـدند،یامتأثـرازوقـوعانقالبو
جنـگتحمیلـیبودند،یانیمنگاهیبهجبههداشـتندویاازرسوشـکل
یـکفیلـماکشـنجنگـیبرخـورداربودنـد.بـهعبارتیدیگـربسـیاریاز
فیلمهـایسـاختهشـدهدرآندورانرامیتـوانفیلمهاییدربـارهانقالب
ویادربارهجنگدانسـت،امادرادامه،باحضورفیلمسـازانبرجسـتهای
چـون»رسـولمالقلیپـور«و»ابراهیـمحامتیکیـا«مجـالبـرایتولـد
سـینامیدفـاعمقدسبـهوجودآمـد.مالقلیپوربـابعدازحضـورپررنگ
درجبهههاوسـاختیکیدوفیلمبا»پروازدرشـب«چهرهشـدوپساز
خریدرایتاینفیلم،توسـطواحدجنگبنیادسـینامییفارابی،»افق«را
سـاخت.حامتیکیـاهـممانندرسـولمالقلیپـور،اینمسـیرراطیکرد
تـاواحـدجنـگبنیادسـینامییفارابی،سـاختفیلـم»دیدهبـان«رابهاو
محولکردوایندوفیلمبهنوعیآغازگرتحولدرسـینامیجنگشـدند
واوجگیریسـینامیدفاعمقدس)بهعنوانسـینامیترسـیمکنندهروح
اتفاقاتوتصویرگرملموسشـخصیتهایجنگهشـتساله(ازهمین

جاتبلـوریافت.

 الگوسازی با واحد جنگ

بنیادسـینامییفارابیازبدوتأسـیسدرتولیداتیکهبهسـینامیایران
عرضـهکردهاسـت،بـاراهاندازیواحدجنگدرنیمهدومدهـه6۰،دواثر
درخشـانسـینامیدفـاعمقـدسرابهثبترسـاندکـههردوفیلـم)افق
سـاختهزندهیادرسـولمالقلیپورودیدهبانسـاختهابراهیمحامتیکیا(

درسـال6۷تهیهشد.

علیاکرباورعـی)ازاعضایگروهچهلشـاهد(موسـسواحدجنگبنیاد
سـینامییفارابـیبـودکهبهپیشـنهاد»سـیدمحمدبهشـتی«مدیرعامل
بنیـاد،ایـنواحـدرابـاترسـیمراهرسـیدنبـههـدف»مانـدگاریدفـاع
مقدسبازبانهر«بناگذاشـتومحمدحسـینحقیقیومحمدمهدی
عسـگرپوربـااوهمـکاریمیکردنـد.اوقـراربـوددررابطـهتنگاتنـگبـا
»عبداللـهاسـفندیاری«دربخـشفرهنگـیبنیـادسـینامییفارابـی،بـه

انتخـابفیلمنامههـایدارایقابلیـتدرایـنزمینه
بپـردازدوبابرنامهریـزیاجرایی،امـوراینواحد
راپیـشبـربد.پیشـنهادتولیـدفیلـم»افـق«از
سـویاورعیوبرمبنـایاطالعاتحملهایران
بهاسـکلهنفتـیاالمیـه،ابتدابه»سـیفالله
داد«وسـپسبـه»رسـولمالقلیپـور«داده
حمـالت روزهـای دشـوارترین در و شـد
موشـکیرژیـمصـدام،اینفیلمسـاخته
هـم »دیدهبـان« فیلـم تولیـد شـد.
داشـت. »افـق« بـا مشـابه رشایطـی
دربـاره اورعـی موجـود تحقیقـات
شـهداباایدهاقتباساز»آخرین

گـرایدیدهبـان«چـاپشـدهدرمجلـهجهـادتلفیـقشـدتـایکـیاز
فیلمهـایمهـمسـینامیدفاعمقدسخلقشـود.کمکبهارتقـاءفهمو
درکسـینامیجنـگوجلوگیـریازسـاختفیلمهاییکـهبهنامجنگ
میخواسـتسـاختهشـودولـیتعلقبهجنـگایـرانوعراقنداشـت،از
هدفگذاریهـایترسـیمشـدهدرواحـدجنـگبنیـادسـینامییفارابی
بـود.درواقـعبنیادسـینامییفارابیوظیفهخودراسـاخنفیلمجنگی
منیدانسـتبلکـهمیخواسـتفیلمهـایالگـوومنونـهبسـازدیـابـه
سـاختآنهاکمککندکهجهتسـینامیجنگمشخصشـود؛واین

اتفـاقافتاد.

 گام های اولیه فیلمسازی در ژانر بومی

ماننـدحامتیکیـاومالقلیپـوربسـیاریازفیلمسـازانسـینامیایـران،
کارخـودرابـاسـینامیانقـالباسـالمی،مقاومـتودفاعمقـدسرشوع
کردهاند.جمشـیدحیدریبا»کرکسهامیمیرند«دربـارهانقالبو»مرز«
اولیـنفیلـمدربـارهجنگ،رسـولصدرعاملـیبا»رهایـی«دربـارهجنگ،
مهـدیصبـاغزادهبـا»آفتابنشـینها«وبعـد»سـناتور«و»پرونـده«درباره
انقالب،سـعیدحاجیمیریبـا»آوایغیب«دربارهجنـگو»توهم«درباره
انقالب،حسـنکاربخشبا»دیارعاشـقان«دربارهجنگ،اکربحربا»ما
ایسـتادهایم«دربـارهجنگ،رحیمرحیمیپوربا»دولهتـو«دربارهجنگ،
علیشـاهحامتیبـا»گودال«دربـارهانقالبوبعد»تعقیبسـایهها«،
علیاصغـرشـادروانبـا»عقـود«دربـارهجنـگوبعـد»تیربـاران«و
»بحـران«دربـارهانقـالب،احمدرضـادرویـشبـا»آخریـنپـرواز«
دربـارهجنـگ،کـاملتربیـزیبـا»عبـور«دربارهجنگ،محسـن
محسنینسـببـا»بـازبـاران«دربـارهجنـگ،حسـینقاسـمی
جامـیبـا»تـامرزدیـدار«دربـارهجنـگ،عزیزاللهحمیدنـژادبا
»هـوردرآتـش«دربـارهجنـگ،شـهریاربحرانـیبـا»پرچمدار«
دربـارهجنـگ،جـاملشـورجهبـا»روزنـه«دربـارهجنـگوبعد
»شـبدهـم«دربـارهانقـالبوجنـگ،جـوادشـمقدریبـا»بـر
بـالفرشـتگان«دربارهجنگوبعد»توفانشـن«دربـارهانقالب،
سـعیدسهیلیبا»مردیشـبیهباران«دربارهجنگ،محمدحسین
لطیفـیبـا»رسعـت«دربـارهجنگ،محمدعلـیباشـهآهنگربا»نیمه
گمشـده«دربارهجنگ،پرویزشـیخطادیبا»دفریازآسـامن«درباره
جنـگ،مسـعوددهمنکـیبـا»اخراجیهـا«دربـارهجنـگ،مریمدوسـتی
بـا»دریاچـهماهـی«دربـارهجنـگ،منیـرقیـدیبـا»ویالییهـا«دربـاره
جنـگو...ازجملـهکارگردانهایـیبودنـدکـهاولیـنسـاختههایخـود
رایـادربخـشخصوصـییابـاحامیتبنیادمسـتضعفان،حـوزههری،
مرکـزگسـرش،شـبکههایتلویزیونـیوبخشـیازآنهابـاحامیتبنیاد

سـینامییفارابیکارگردانـیکردند.

 سینای پرمخاطب در اکران داخلی

بـههـامننسـبتکـهدرژانرهایمختلفسـینامییپرمخاطبشـدندر
اکـرانسـینامهابـهثبـتمیرسـد،درسـینامیانقـالباسـالمی،دفـاع
مقدسومقاومتنیزفرازونشـیبهایدسـتیابیبهمخاطبانبوهوجود
داشـتهاسـت.بـاایـنوصف،بـهفراخـورزمانه،فیلمهایـیدربـارهانقالب
اسـالمیوجنگتحمیلی،دردههشـصتدرگیشهسینامهاپرمخاطب
بودهانـد.پـسازآنهـمسـاختفیلـمخـوب،پخـشخـوبوتوجـهبـه
سـالیقمخاطبـانانبـوه،عـالوهبـراکشـنهایجنگـیشـاخصیچون
»عقابهـا«)بـهعنوانفیلمپرچمدارگیشـهها(،شـاهدفیلمهایموفقی
چـونافـق،پـروازاراردوگاه،لیلـیبامناسـت،آژانسشیشـهای،دوئل،
چ،ماجـراینیمـروزیـکودو،بهوقتشـام،شـبیکهماهکاملشـدو...
بودهایـمکـهبخشـیازاینآثـارازمحصـوالتتولیدییامشـارکتیبنیاد
سـینامییفارابـیبودهانـد.نکتـهمهمتـردربارهارتبـاطمـردموفیلمهای
انقـالب،دفـاعمقـدسومقاومـت،مانـدگاریایـنآثـاردرتـودهجامعـه
اسـت.درواقـعفراتـرازارزیابـیبلیتفروختـهشـده،دربررسـیمیـزانو
عمـقایـنارتباطمانا،میتوانبهموفقیتایـنآثاردرپخشهایمتعدد
تلویزیونیوشـبکهخانگیوسـامانهویاودیاشـارهکرد.اینزمینههای
ارتباطـیدربسـرپلتفرمهایجدیـد،ظرفیتارتباطمخاطـبداخلیبا

ایندسـتآثارراگسـرشبخشـیدهاسـت.
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رابطهجریاننقدفیلموسـینامیمقاومتدرطولچهاردههحیاتاین
ژانـربومـی،مبتنـیبـراثرگـذاریواثرپذیـریویـکرابطهسـازندهوموثر
بودهاسـت.بخشـیازچهرهشـدنرسشناسـانسـینامیمقاومتمانند
»ابراهیـمحامتیکیـا«و»رسـولمالقلیپـور«توسـطجریـاننقدورسـانه
شـکلگرفت.نوعنگاهشـهیدآوینیومسـعودفراسـتیدرماهنامهسوره
بـهاولیـنکارهـایحامتیکیاواثرگـذاریمنتقدانیچـونخرسودهقان
درایـنزمینـهمثالزدنـیاسـت.بعدهـاهمهـرگاهاثرخالقـهومهمیدر
ایـنژانربهثبتمیرسـید،منتقـدانوجریانرسـانه،اولینواکنشهای
مثبـتوجریانسـازرارقـممیزدنـدوموجـبتثبیترشایـطاینفیلمها
درسـینامیایـرانومخاطبانـشمیشـدند.»سـفربـهچزابـه«)رسـول
مالقلیپـور(،»آژانـسشیشـهای«)ابراهیـمحامتیکیـا(ودردهههـای
اخیرایسـتادهدرغبار)محمدحسـینمهدویان(،ازجملهآثاریهسـتند
کهبهاینواسـطه،بیشـرمـورداهمیتقرارگرفتنـدوباتأییدطیفهای

مختلـفجریـاننقددرسـینامیایرانقـرارگرفتند.

 ژانر مقاومت؛ ترسیم چشم انداز برای نسل آینده

سـینامیدفـاعمقـدسبعـدازپایـانجنـگهشـتسـاله،بـهتدریـجبه
مفهـوممقاومـتپیونـدخوردوامـروزهمهآثـاریراکهازمقاومـتدربرابر
تعدیبهمرزهایایرانوجهاناسـالمسـاختهمیشـود،دربرمیگیرد.در
اواسـطدهه۷۰شمسـیثبتاثرشـاخصیچـون»بازمانده«اثـرزندهیاد

سـیفاللهداد،راهیروشـنبرایسینامیمقاومتترسیمکرد
ودرچهلمینسـالگردآغازدفاعمقدس،میتوانآثاری

چـون»روزصفـر«،»شـبیکـهمـاهکامـلشـد«،
»بـهوقـتشـام«و...رابـهعنـوانآثـارطراز

سـینامیمقاومـتمثالزد.بخشـی
سـینامی زیرمجموعـه آثـار از

مقاومـتدرایـنسـالها
بنیـاد حامیـت بـا

سینامیی
فارابی

شـدهاند. سـاخته

آینه تولید و حایت از آثار دفاع مقدس در بنیاد سینایی فارابی

درمروریتاریخیبرمحصوالتتولیدشـدهیامشـارکتیبنیادسـینامیی
فارابـیبـاموضوعـاتانقـالباسـالمی،مقاومـتودفـاعمقدسازسـال
6۳تـاسـال۹٨،بـه۷۱عنـوانمیرسـیمکهبخشـیازفیلمهـایمهم،
موفقوپرمخاطبسـینامیایرانبااینسـهموضوعراشـاملمیشـود.
فیلمهایـیکـهاکـرادرجشـنوارهفیلـمفجـر،جشـنوارهمقاومتوسـایر
محافـلداخلـیدیـدهشـدندوگاهدرمحافـلواکرانهـایمنطقـهایو

جهانـیبـهعنـوانمنایندگانسـینامیبومیایـرانبهچشـمآمدند.

دربررسـیآثـارتولیـدشـدهیـامشـارکتیبنیـادسـینامییفارابـیبـا
موضوعـاتانقـالباسـالمی،مقاومـتودفـاعمقـدسطـیسـال6۲تا
۹۸،بیشـرینفیلم)۲۴فیلم(دردولتیازدهمودوازدهمسـاختهشـده
اسـتوالبتـهآمـاراحتاملـیتولیـدیـاحامیـتازتولیدفیلمهـایجدید
درسـالجاریدرایـنحـوزهدربنیادسـینامییفارابی)ازجملـه»یدو«که
فیلمـربداریآنبـهتازگـیبـهپایـانرسـیدهوآثـاردیگـریکـهدرمرحلـه
نگارشیاپیشتولیدهسـتند(،آمـاردورهاخیرراباالتـرازاینخواهدبرد.

برایناسـاس،سـالهای٨۷و٨۹دردورهمدیریت»مجیدشاهحسینی«
و»سـیداحمدمیرعالیی«بـاثبـت۱۲فیلـم)6و5فیلـم(،پرکارتریـن
دورههـایبنیـادسـینامییفارابـیدرعرصـهسـینامیانقالباسـالمی،
مقاومـتودفـاعمقـدسبـودهاسـت.همچنیـنبابررسـیتعداد
فیلمهـایتولیـدشـدهبنیـادسـینامییفارابیبـامضمون
انقالباسـالمی،مقاومـتودفاعمقـدسدردورههر
کـدامازمدیـرانعاملبنیادسـینامییفارابی،
دردورهمدیریـت»علیرضاتابش«تاپایان
سـال۲۰،۹٨فیلمبهثبترسـیده
کـهازایـنحیـثیـکرکورد

بهشـامرمـیرود.

بـا کـه آثـاری
مضمون

انقالباسـالمی،مقاومتودفاعمقدسدربنیادسـینامییفارابیتولید
یـادرتولیـدآنهـامشـارکتشـده،بهتفکیکسـالهابـهرشحزیراسـت:

سـال۱۳6۷)۲فیلـم(:افـق)رسـولمالقلیپـور(،دیـدهبـان)ابراهیـم
حامتیکیـا(

سال۱۳6۹)۱فیلم(:آتشدرخرمن)سعیدحاجیمیری(

سال۱۳۷۰)۱فیلم(:هوردرآتش)عزیزاللهحمیدنژاد(

سال۱۳۷۱)۱فیلم(:کودکانیازآبوگل)عطااللهحیاتی(

سـال۱۳۷۲)5فیلـم(:راهافتخـار)داریـوشفرهنـگ(،سـجادهآتـش
)احمـدمرادپـور(،جـایامـن)مجتبـیراعـی(،کـودکقهرمـان)کـامل

تربیـزی(وپـروازازاردوگاه)حسـنکاربخـش(

سال۱۳۷۳)۱فیلم(:روزشیطان)بهروزافخمی(

سـال۱۳۷۴)۳فیلـم(:لیلـیبـامـناسـت)کـاملتربیـزی(،بـرجمینـو
)ابراهیـمحامتیکیـا(وهفـتگـذرگاه)جمشـیدحیـدری(

سـال۱۳۷5)۴فیلـم(:سـجدهبـرآب)حمیـدخیرالدیـن(،رسزمیـن
خورشـید)احمدرضـادرویش(،رسعت)محمدحسـینلطیفـی(،نامزدی

)نـارصغالمرضایـی(

سـال۱۳۷6)۳فیلـم(:شـامرشمعکـوس)اکـربحـر(،آژانسشیشـهای
)ابراهیـمحامتیکیـا(وحامسـه۲5۱۹)کامـرانملکی(

سـال۱۳۷۷)۲فیلم(:پروازخاموش)عبدالحسـنبرزیده(،هیوا)رسـول
مالقلیپور(

سال۱۳۷۸)۱فیلم(:النهعقابها)کوپالمشکوه(

سـال۱۳۷۹)۳فیلـم(:سـتارههایرسبـی)مهـدیودادی(وسـفررسخ
)حمیـدفرخنـژاد(،مـوجمـرده)ابراهیـمحامتیکیا(

خـدا شـوخیهای سـهگانه- روایتهـای فیلـم(: ۱( ۱۳۸۱ سـال
برزیـده( )عبدالحسـن

سـال۱۳۸۲)۲فیلـم(:دوئـل)احمدرضادرویش(ومزرعهپدری)رسـول
مالقلیپور(

سال۱۳۸5)۱فیلم(:دستهایخالی)ابوالقاسمطالبی(

سـال۱۳۸6)۲فیلـم(:مثـلیـکقصـه)خـرسوسـینایی(،آنمـردآمـد
)حمیـدبهمنی(

سـال۱۳۸۷)6فیلـم(:کـودکوفرشـته)مسـعودنقـاشزاده(،نفـوذی
)احمـدکاوریومهـدیفیوضی(،بهکبودییاس)جـواداردکانی(،عرص
روزدهـم)مجتبـیراعـی(،کیمیـاوخـاک)عبـاسرافعـی(،یـکگزارش

واقعـی)داریـوشفرهنگ(

سـال۱۳۸۹)5فیلم(:۳۳روز)جاملشـورجه(،گلوگاهشـیطان)حمید
بهمنـی(،شورشـیرین)جـواداردکانی(،ملکه)محمدعلیباشـهآهنگر(و

محرمانهتهـران)مهدیفیوضی(

سـال۱۳۹۱:)۳فیلـم(:گامهـایشـیدایی)حمیـدبهمنـی(،مـاهوش
)محمـددرمنـش(،دلتنگیهـایعاشـقانه)رضـااعظمیـان(

سـال۱۳۹۲)۴فیلـم(:پنجـاهقـدمآخـر)کیومـرثپوراحمـد(،پـری
)بهـروز روبـاه حامتیکیـا(، )ابراهیـم چ آقاباباییـان(، دریایی)مسـعود

افخمـی(

)حسـین نکنیـد شـلیک بادبادکهـا بـه فیلـم(: ۴( ۱۳۹۳ سـال
قاسـمیجامی(،تـاآمـدناحمد)صادقصـادقدقیقی(،تگـرگوآفتاب

)رضـاکریمـی(،حکایـتعاشـقی)احمـدرمضـانزاده(

سـال۱۳۹۴)۳فیلـم(:امکانمینا)کاملتربیزی(،جشـنتولد)عباس
الجوردی(،نفـس)نرگسآبیار(

سـال۱۳۹5)۴فیلـم(:دریاچـهماهـی)مریـمدوسـتی(،صـدایمنـو
)محمدحسـین نیمـروز ماجـرای پروینآشـتیانی(، )صـادق میشـنوید

مهدویـان(،ویالییهـا)منیـرقیـدی(

سـال۱۳۹6)۳فیلـم(:امپراطـورجهنـم)پرویـزشـیخطادی(،رسوزیرآب
)محمدعلیباشـهآهنگر(،ماهـورا)حمیـدزرگرنژاد(

)محمدحسـین ردخـون نیمـروز۲: ماجـرای فیلـم(: ۳( ۱۳۹۷ سـال
مهدویان(،کنجانچم)یاسـمننرصتی(،مسـتطیلقرمز)حسینوحسن

صیدخانـی(

سـال۱۳۹۸)۳فیلم(:بیتار)جمیلرسـتمی(،سینامشهرقصه)کیوان
علیمحمدی-علیاکربحیدری(،مهـران)رقیهتوکلی(

ذکـرایـننکتهرضوریاسـتکهرصفاآثاریکهمحصولبنیادسـینامیی
فارابیهسـتندیابهصورتمشـارکتیسـاختهشـدهاند،دراینفهرسـت

آمدهاند.

قـرارداد عقـد مرحلـه در ،۹۹ سـال در کـه جدیـدی آثـار همچنیـن
نـگارشفیلمنامـهیـاپیشتولیـدهسـتندوفیلـمیـدو)مهـدیجعفـری(
کـهفیلمـربداریآنبـهتازگـیبـهپایـانرسـیده،درایـنفهرسـتلحـاظ

نشـدهاند.

 حایت از فیلمسازان زن

درسینامیایران،»انسیهشاهحسینی«بیشرینفیلمژانرمقاومترادر
کارنامـهداردوپـسازاو»نرگـسآبیار«باسـهفیلم»شـیار۱۴۳«،»نفس«و
»شـبیکـهمـاهکاملشـد«قـرارداردضمنآنکـه»رخشـانبنیاعتامد«
سـازندهیکـیازبهریـنایـنفیلمهـا)گیالنـه(.امـادرچندسـالاخیر،
بنیـادسـینامییفارابـیضمنحامیـتازنرگسآبیـاروفیلم»نفـس«،از
چنـدفیلمسـاززنتازهنفسسـینامیدفاعمقـدسحامیتکردهاسـت؛
»دریاچهماهی«سـاختهمریمدوسـتی،»ویالییها«سـاختهمنیرقیدیو
»کنجانچم«سـاختهیاسمننرصتیهرسه،مضامیندفاعمقدسیدارند
ودرکنـار»مهـران«فیلـمدومرقیـهتوکلی،چهارفیلمیاسـتکـهدراین
سـالهاتوسـطکارگردانهـایزنتازهنفـسسـینامیایراندرسـینامی

دفاعمقدسسـاختهشـدهاست.

 چشمه جوشان سینای مقاومت 

وپرچـمرسفـراز چشـمهسـینامیمقاومـتهمچنـانجوشـاناسـت
سـینامیراویشـهادتوحامسـه،بایـدتوسـطنسـلجدیـدوتازهنفس

سـینامبـهآینـدگانانتقـالیابـد.

از درحامیـت فارابـی بنیـادسـینامیی اخیـر درشـش،هفـتسـال
فیلمسازانجدیدوجوان،سینامگرانیکهفیلماولیادومخودرادراین
ژانـرجلـویدوربیـنبردند،دغدغهداشـتهاسـتکـهازاینبیـنمیتوان
بـهسـینامگرانیچـونمریمدوسـتی،منیـرقیـدی،رقیهتوکلـی،عباس
الجـوردی،یاسـمننرصتـی،حمیدزرگرنـژادو...اشـارهکرد.سـینامگران
بادغدغـهایکـهقطعـادرآیندههمدرصـورتحامیـت،راویناگفتههای

ایـنسـینامیبومـیوباهویتخواهنـدبود.

 حایت از فیلمنامه  نویسان و برگزاری یک جشنواره تخصصی

رضورتتوجـهبـهفیلمنامـهبهعنوانیکـیازارکانمهـمپویاییوحرکت
روبـهجلـودرایـنژانرسـینامییوهمچنیناسـتفادهازظرفیتاقتباس
ازآثـارادبـیشـاخصدرعرصـهدفاعمقدس،سـببشـدتادرسـالهای
اخیـر،نـگارشفیلمنامـهبـاموضـوعمقاومـت،انقـالبودفـاعمقـدس،
بیـشازپیـشمـوردحامیتبنیادسـینامییفارابـیقراربگیـرد.پیشاز
ایـننیـزبنیادسـینامییفارابـی،دراولینسـالدهـه۹۰،مبتکربرپایی
نخسـتینجشنوارهتخصصیفیلمنامهنویسیانقالباسـالمیبودکهدر
ایامبزرگداشـتشـهادتسـیدمرتضیآوینیوروزهرانقالب،بهدبیری

مسـعوداحمدیانبرگزارشـد.

 کمک به حضور جهانی

یکـیازکارکردهـایسـینامیانقالباسـالمی،مقاومتودفـاعمقدس،
جهانـیشـدنمفهـومنگرشانقالبیاسـتوسـینامیایـران،همـوارهبا
محصوالتـشبـاحضورهـایجشـنوارهای،اکـراندرسـالنهایسـینام،
پخـشتلویزیونـی،ماهـوارهایواینرنتـی،ازاینفرصتبهرهبردهاسـت.
آثـارشـاخصسـینامیدفـاعمقـدس،شـایدبـهسـلیقهگرداننـدگان
فسـتیوالهایغربـینباشـندامـابـاتالشهایـیکـهبـرایمعرفـیایـن
ژانـربومـیتوسـطمعاونـتبینامللـلبنیـادسـینامییفارابـیصـورت
گرفته،اینامکانازژانربومیسـینامیایراندریغنشـدهاسـت.»روبان
قرمـز«،»روزهـایزندگـی«،»اشـکرسمـا«،»اتوبوسشـب«،»شـببهخیر
فرمانـده«،»شـبواقعـه«،»طبـلبـزرگزیرپـایچـپ«،»کنـاررودخانه«،
»ترکشهـای مـه«، و »بـاد »اوینـار«، زندگـی«، بـرای »مـرزی »گیالنـه«،
صلـح«،»تـاآمـدناحمـد«،»حکایـتعاشـقی«،»ملکـه«و»دلتنگیهـای
عاشـقانه«ازجملـهفیلمهایـیبودهانـدکـهدرایـنسـالها،حضورهـای
جهانـیمختلفـیراپشـترسگذاشـتهاندوجوایـزیرابـرایسـینامی
ایـرانوسـینامیدفـاعمقـدسبهارمغـانآوردهانـد.درسـالهایاخیربا
بهرهگیـریازاسـراتژیهایمناسـبدررونـدمذاکـراتپخـشفرهنگی
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درمجامـعجهانـی،امـکانمنایش
فیلمهـا ایـن از گسـردهتر طیفـی
فراهـمآمـدهاسـت.فیلـم»ویالییها«
در۱۲جشـنوارهو»ماجـراینیمروز«در
۷جشـنوارهخارجـیطـیاینسـالها
حضـورداشـتهاند.»تـاآمـدناحمـد«و
»امـکانمینـا«ازدیگرفیلمهـایموفق

درحضورهـایجهانـیبودهانـد.بـهعـالوه،فیلـم»نفس«کهبامشـارکت
بنیـادتهیهشـدهبـود،درجریانپخشازطریقیکـیازبخشهایفعال
خصوصـی،بـهموفقیتهـایشـایانتوجهبیناملللیدسـتپیـداکردو
رسانجـامدرسـال۲۰۱۸مناینـدهسـینامیایراندرجوایزاسـکارشـد.
درایـنزمینـهقابلذکراسـتکـهپیشاز»نفس«،فیلم»میـممثلمادر«
)رسـولمالقلیپـور(ازآثـارسـینامیدفـاعمقـدسدرسـال۲۰۰۷بـه

عنـوانمناینـدهایـراندراسـکارارائـهشـدهبود.

 همراهی با جشنواره فیلم مقاومت

طیدودههاخیرآثارتولیدییامشـارکتیبنیادسـینامییفارابیدرژانر
مقاومـتحضـوریموفـقدرمهمتریـنرویدادسـینامیمقاومـتودفاع
مقدسداشـتهاسـت.درپانزدهمیندورهجشـنوارهمقاومتکهدرسـال
۹۷برگـزارشـد،بنیـادسـینامییفارابـیبا۸فیلمحضـوریپررنـگرادر
ایـنجشـنوارهتجربـهکـرد.درادوارقبـلازآننیزآثارشـاخصسـینامی
دفاعمقدستولیدشـدهیاموردحامیتقرارگرفتهدربنیاد،درجشـنواره
دفاعمقدسخوشدرخشـیدندودرمقاطعیجوایزاصلیاینجشـنواره

مهـمسـینامیمقاومتدرمنطقـهرابهخوداختصـاصدادند.

 گفتان سازی

تعمیقادبیاتسـینامیمقاومتوگفتامنسـازیدراینزمینه،ازجمله
اقداماتـیبـودهاسـتکـهدرانتشـاراتبنیـادسـینامییفارابـیازدیرباز
نسـبتبهآندغدغهودیدگاهوجودداشـتهوآثارمکتوبمتنوعیدراین

زمینهمنترششـدهاست.

 فصلنامه فارابی

فصلنامـه ۷۳ شـامره
سـینامیی بنیـاد
انقـالب، ویـژه فارابـی
در مقاومـت و جنـگ
سـال۱۳۹۲منتـرششـده
اسـت.همچنیـنشـامره۸۱ایـنفصلنامـه
درسـال۱۳۹۷ویـژهانقـالبوجنـگبـهمناسـبتچهلمیـنسـالگرد
انقالباسـالمیبهچاپرسـیدهوایندوشـامرهازجملهپرمخاطبترین

اسـت. بـوده فارابـی فصلنامـه شـامرههای

 فیلم نگار

ماهنامهتخصصیفیلمنامهنویسـیفیلمنـگار،مطالبویـژهمتنوعیدر
ایـنزمینـهداشـتهوبـهطـورمشـخص،دوویژهنامهبـرایسـینامیدفاع
مقـدسمنتـرشکـردهاسـت:درشـامره۳۴/۳۳فیلمنـگار،خـردادوتیـر
۱۳۸۴درصفحـات۸۷الـی۱۱۲پرونده»فیلمنامهدرسـینامیجنگ«
بـهچـاپرسـیدهاسـت.همچنینشـامره۹6فیلمنـگار،مهـر۱۳۸۹در
صفحات۴۰الی6۰پروندهایبانام»سـینامیدفاعمقدس«ارائهشـده

است.

 کتاب ها

کتابهـای»ابراهیمحامتیکیا،فیلمسـازمولف«)محمدرضـاروحانی(-
۱۳۷۷،»سـینامیارشاقـیحقیقـتدرنظـرشـهیدآوینـی«)محمـد
مددپـور(-۱۳۷۷،»۲5سـالسـینامیایـران:سـینامیجنـگودفـاع
مقدس«)مسـعودفراسـتی(-۱۳۸۲ازجملهآثارمکتوبانتشـاراتبنیاد
سـینامییفارابـیدرایـنزمینـهاسـتوآخریـنگاممهـمدرایـنزمینـه
رامیتـوانانتشـارکتـابمتفـاوت»روایـتجنـگدردلجنـگ،نگاهی
بهمسـتندهایشـهیدسـیدمرتضیآوینی«)انیسدوویکتور(دانستکه

بهـار۱۳۹۹بـهبـازارکتـابآمد.

روابطعمومیبنیادسینامییفارابی

درایننشسـت،حسـینانتظامی؛رییسسـازمانسینامییکشور
سـینامیِی جشـنوارههای کیفیـت بـا برگـزاری رضورت بـه اشـاره بـا
موضوعمحـور،گفـت:تشـکیلتیمـیازرسآمـداِنعرصههـایهـرو
فرهنـگدربرگـزاریشـانزدهمینجشـنوارهبیناملللـیفیلـممقاومـت
سـببجـذبحداکـریسـینامگرانوافزایـشکیفیـتایـنجشـنواره

میشود.

دایره معنایی مقاومت باید تا موضوعات اجتاعی گسرتش یابد

ویبـااشـارهبهگسـردگیمعناییمقاومت،افـزود:مفهوممقاومتباید
فراتـرازمرزهـایدفاعمقـدستعریف،بـهموضوعاتاجتامعیکشـیده
ودرواقـعدایـرهمعنایـیمفهـوممقاومـتبایـددروجـوهاجتامعـینیـز
تعریفشـود.باایناقدام،مفهوممقاومتازگسـرهمعناییوسـیعتری
برخـوردارمیشـودوبـهتبـعآن،دایـرهمخاطبـانجشـنوارهبیناملللـی

مقاومتنیـزافزایـشمییاید.

جشنواره، جریان ساز مقاومت در منطقه باشد

انتظامـیبـابیـاناینکـهایـرانامالقـریمقاومـتاسـت،ادامـهداد:
جشـنوارهبیناملللـیفیلممقاومـتمیتواندوبایدجریانسـازمقاومت
درمنطقـهباشـد.ازسـویدیگـر،ایـنجشـنوارهبایـددربومیسـازیو
فرهنگسـازیمقاومـتنیـزنقشآفرینیمثبتیداشـتهباشـدوالگویی

بـرایفرایندهـایتولیـدیآثـارسـینامییدرآینـدهتعریـفکند.

من، گلوگاه تولیدات فرهنگی است

ویبـااشـارهبـهاهمیـتفیلمنامهدرآثارسـینامیی،ترصیحکـرد:من،
گلـوگاهتولیـداتفرهنگیاسـت؛بههمیندلیلتوجـهویژهبهفیلمنامه
درشـانزدهمینجشـنوارهبیناملللـیفیلـممقاومـتاقدامـیدرخـور
تقدیـراسـتوازسـویدیگـر،ایـنرویکـردبایـدبـهدامنـهاقتبـاسنیز
کشـیدهشـودوعمـالًبـانگاهـیروبـهجلـوسـفرهجشـنوارهراوسـیعتر

کند.

انتظامـیخاطرنشـانکـرد:سـازمانسـینامییبـهطـورجـدیازایـن
جشـنوارهحامیـتمیکنـدچراکـهمفهـوممقاومـترایکـیازمفاهیـم

ارزشـمندانقـالباسـالمیمیدانـد.

اسـتقبال چشـمگیر سـیناگران خارجـی از جشـنواره بین املللی 
فیلـم مقاومت

دبیـر مهـدیعظیمیمیرآبـادی؛ نشسـت، ایـن از دیگـری بخـش در
شـانزدهمینجشـنوارهبیناملللـیفیلـممقاومـتبـااشـارهبـهتثبیـت
جایـگاهجشـنوارهبیناملللیفیلـممقاومتمیاناهالیسـینام،گفت:
عملکرداینجشـنوارهدردورههایقبلیسـببباالرفنسـطحتوقعات

است. شـده

ویافـزود:ایـنجشـنوارهبـراینخسـتینبـارتحـتعنـوانجشـنواره
میشـود. برگـزار مقاومـت فیلـم بیناملللـی

مطلـوبجشـنواره عرضـه و شناسـاندن لـزوم بـه اشـاره بـا عظیمـی
بیناملللـیفیلـممقاومـتبهمجامـعومراکزهـریوفرهنگیمنطقه،
ادامهداد:جشـنوارهامسـالدرهمهبخشهایفیلمسـینامیی،مستند
کوتـاهوبلنـد،فیلـمکوتاه،پویامناییبلنـدوکوتاهمناهنـگوفیلمنامه

بـه گـزارش ایسـنا، طبـق گـزارش رسـیده، نشسـت دبیـر 

شـانزدهمین دوره جشنواره بین املللی فیلم مقاومت با رییس 

سـازمان سـینایی در محـل سـازمان سـینایی وزارت فرهنـگ و 

ارشـاد اسـالمی برگـزار شـد. 

در نشست انتظامی با دست اندرکاران 
جشنواره فیلم مقاومت چه گذشت؟

حسین انتظامی گفت: سازمان 
سینمایی به طور جدی از جشنواره 

بین المللی فیلم مقاومت حمایت 
می کند چراکه مفهوم مقاومت را یکی 

از مفاهیم ارزشمند انقالب اسالمی 
می داند.
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بـهصـورتبیناملللـیبرگزارخواهدشـدکـهالبتهتاکنونسـینامگران
خارجـیاسـتقبالخوبـیازاینجشـنوارهداشـتهاندوبیـشازیکهزار

اثـردربخشهـایمختلـفبـهدبیرخانهارسـالشـدهاسـت.

فیلمنامه شاکله اصلی هر اثر سینایی است

دبیـرشـانزدهمینجشـنوارهبیناملللـیفیلـممقاومـتترصیـحکـرد:
فیلمنامـهشـاکلهاصلـیهـراثـرسـینامییاسـتودیگـرعوامـلفیلـم
درمسـیریحرکـتمیکننـدکـهنویسـندهریلگـذاریکـردهاسـت؛به
همیـندلیـلوباتوجهبـهموضوعمحوربـودنجشـنوارهمقاومت،بیش
از5۰درصـدجوایـزاینجشـنوارهبهحوزهفیلمنامهنویسـیتعلـقدارد.

ویاضافـهکـرد:دربخـشروایـتقلم،جشـنوارهفیلمنامههایارسـالی
بـهسـهزبانفارسـی،عربـیوانگلیسـیرادریافتمیکنـدوآنهابهطور
اختصاصـیمـوردارزیابـیوداوریقـرارمیدهـد.عـالوهبـرآن،جایـزه
ویـژهاینیـزبـهبهرینفیلمنامهاقتباسـیاختصاصدادهشـدهاسـت.

بـه موضوعـات  آن  گسـرتدگی مفهـوم مقاومـت و رضورت سـعه 
اجتاعـی

عظیمـیدرادامـهبـااشـارهبـهبخشفیلمسـازانبسـیجی،یادآورشـد:
بسیجیها،پاسـداران،ارتشـیها،نیروهایانتظامیووظیفهمیتوانند
درقالـبفیلمسـازبسـیجیاثرخـودراباموضـوعمقاومتبـهدبیرخانه

ارسـالکننـدودرایـنبخشبایکدیگـررقابـتخواهندکرد.

دبیرشـانزدهمینجشـنوارهبیناملللـیفیلممقاومتخاطرنشـانکرد:
بخشجشـنوارهجشـنوارههایکـیازمهمرینبخشهایشـانزدهمین
جشـنوارهبیناملللـیفیلممقاومتاسـتکـهدرواقـعرقابتیبینهمه
آثاربرگزیدهحوزهمقاومتدرسـالهایگذشـتهانقالباسـالمیاست.
درواقـع،همـهآثـاریکـهباموضـوعمقاومـتدرجشـنوارههایمختلف
داخلـیماننـدفجـر،حقیقـت،پویامنایی،فیلـمکوتاهموفقبـهدریافت

عنـوانبهریـنشـدهاند،درایـنبخشرقابـتمیکنند.

بـه آن مقاومـتورضورتسـعه مفهـوم بـهگسـردگی اشـاره بـا وی
موضوعـاتاجتامعـی،اختصـاصبخـشویـژهشـانزدهمینجشـنواره
بیناملللـیفیلـممقاومـتبهموضوعمدافعـانسـالمترااقدامیبدیع
توصیـفکـردواظهـارداشـت:ایـنبخشبـاهمـکاریوزارتبهداشـت
وبـهمنظـورتکریـموپاسداشـتایثارگریهـایکادردرمـاندرجبهـه

مقابلـهبـاکرونـابرگـزارمیشـود.

پاسداشـت شـهید  بـرای  بخـش سیدالشـهدا مقاومـت، بخشـی 
سـلیانی

عظیمیبهبرگزاریبخشسیدالشـهدامقاومتدرجشنوارهبیناملللی
فیلـممقاومـتاشـارهکـردوگفـت:درایـنبخـشآثـاربامحوریـتحاج
قاسـمسـلیامنی،شـهدایمدافـعحـرموشـهیدانبدونمـرزدریافـت

میشـوند.

ویترصیـحکـرد:بـهمنظـوربهرهمنـدیازنظـراتکارشناسـانهافـراد
صاحبنظـروزمینهسـازیبـرایرشـدکیفـیآثـارتولیدشـدهدرحـوزه
مقاومـت،بخـشنقـد،تحلیـلوپژوهـشنیـزبـااسـتفادهازظرفیـت
انسـانیدانشـگاهها،مراکزتحقیقاتی،کانونمنتقدانودیگرنهادهای
ذیربـطدرایـنجشـنوارهحـارضخواهـدبـودتـاسـینامگرانبتواننداز

ظرفیتهـاینیرویانسـانیایـنمراکـزنیـزبهرهمنـدشـوند.

اهدای نشان رسول به سیناگر خالق و نوآور

دبیـرشـانزدهمینجشـنوارهبیناملللیفیلممقاومـتازبرگزاریبخش
»فیلـمبـهمعنـایمطلـق«خـربدادویادآورشـد:دراینبخـشهمهآثار

برگزیدهبخشهایمختلفباشـاخصههاوسـنجههایکامالًمشـخص
مـوردداوریقـرارمیگیرند.محتـواوجامعیتآن،کیفیتفنیوهری،
جذابیـتوبهـرهوریازمهمریـنسـنجههایاثربرگزیـدهدراینبخش

است.

عظیمـییـادآورشـد:اهـداینشـانرسـولبـهنشـانیادبـودمرحـوم
رسـولمالقلیپـوربـهسـینامگرخالقونـوآوردرحـوزهمقاومـتازدیگر
بخشهـایاصلـیایـنجشـنوارهاسـت.عـالوهبـرآن،درشـانزدهمین
جشـنوارهبیناملللیفیلممقاومتبخشهاییمانندسـینامیسـامری
ویـافقـهوسـینامنیـزبـهعنـوانبخشهـایجانبـیبرگـزارمیشـود.

تولیـدمحتـوایجشـنوارهفیلـممقاومـتبـهسـهزبـانفارسـی،عربیو
نگلیسی ا

جشـنواره شـانزدهمین مدیرامورتولیـد اصغـری؛ نشسـت، ایـن در
بیناملللـیفیلممقاومت،گفت:جشـنوارهمقاومتوامدارشـهدااسـت
وامیـداسـتکیفیـتبرگـزاریایـنجشـنوارهدرخورنامشـهیدباشـد.

احدمیکاییلزاده؛مدیرارتباطاتواطالعرسـانیشـانزدهمینجشـنواره
بیناملللـیفیلـممقاومـتنیـزگفـت:خوشـبختانهجشـنوارهجایـگاه
مناسـبیدرمنطقـهداردبطوریکـهتاکنـونبیـشاز۳۰فیلمنامـهاز
کشـورهایدیگـرماننـدعراق،یمن،سـوریهولبنانبـهدبیرخانهدامئی

جشـنوارهارسـالشـدهاست.

ویافـزود:کارتولیـدمحتـوایرسـانهایبـهصـورتچنـدرسـانهایو
چنـدزبانـهبـرایشـبکههـاوخربگزاریهـایمختلـفدرحـالانجامو
بـهسـهزبـانفارسـی،عربـیوانگلیسـیفعـالاسـتواخبارجشـنواره
هنـد، چیـن، ماننـد؛ فرامنطقـهای و منطقـه مهـم شـبکههای در
میشـود. داده پوشـش ... و الجزیـره املیادیـن، خربگزاریهـای

همچنیـنجعفرگـودرزی؛مدیراموربرنامههایشـانزدهمینجشـنواره
بیناملللـیفیلـممقاومت،جشـنوارهرامیراثماندگارمقاومتدانسـت
وادامـهداد:هـرچهحامیتبیشـریازسـوینهادهـایذیربطانجام
شـود،کیفیـتبرگـزارینیـزبهـرخواهـدشـدوسـینامگرانبـاآرامـش

بیشـریمقاومـترابـهتصویرخواهندکشـید.

درادامـهایـننشسـت،پرویزفارسـیجانی؛مدیـرامورعلمـیومحتوایی
شـانزدهمینجشـنوارهبیناملللیفیلممقاومتودبیرنخستین»نشان
رسـول«،نیـزگفـت:جشـنوارهعـالوهبـرهمـهشـئونذاتـیخـود،نقش
انگیزشـیباالیـیداردومیتوانـدسـینامگرانرابـهفعالیـتبـامحـور

مقاومـتترغیـبونقـشجریانسـازیخـودرابـهخوبـیایفـاکند.

همچنیـننارصباکیـده؛مدیـربخـشجشـنوارهجشـنوارهها،جشـنواره
بیناملللـیفیلـممقاومـترایکـیازدسـتاوردهایفرهنگـیانقـالب
اسـالمیدانسـتکـهعالوهبـرابعـادسـینامییروییکـیازموضوعات

مهـمانقـالببـهنـاممقاومـتمتمرکزاسـت.

سـپسمحمـدصنعتـی؛مدیـراموراسـتانهایشـانزدهمینجشـنواره
بیناملللیفیلممقاومتبهجوانگراییوکشـفاسـتعدادهایجواندر
حوزهسـیناماشـارهکردواختصاصبخشسینامگرانبسیجیراگامی

برایکشـفاسـتعدادهایجوانبرشـمرد.

شـانزدهمینجشـنوارهبیناملللیفیلممقاومتدردوزمان۳۱شهریور
تـا6مهرمـاهمقـارنبـاهفتـهدفـاعمقـدسدربخشهـای»مدافعـان
سـالمت«،»جشنوارهجشـنوارهها«وانتخاباسـتانِیبخش»فیلمسازان
بسـیجی«ویکـمتـاهفتمآذرمـاههمزمانبـاهفتهبسـیجدربخشهای
»سـینامیایرانوجهان«،»سیدالشـهدایمقاومت«،»روایتقلم«،»نقد
وپژوهـشتحلیـل«وانتخاببرگزیدگانملی»فیلمسـازانبسـیجی«به
دبیـریمهـدیعظیمیمیرآبـادیبـههمـتانجمنسـینامیانقـالبو

دفـاعمقـدسوبنیـادفرهنگـیروایـتفتحبرگزارمیشـود.

بـهگـزارشخربگزاریکتابایـرانایبنا»کلیومعاشـوراوکلارض
کربـال«؛همـهروزهـاعاشـوراوهمـهزمینهاکربالسـت.عبارتآشـنایی
کهازنخسـتینجرقههاوبارقههایانقالبشـکوهمنداسـالمیبرزبان
بسـیاریازبـزرگانشـنیدهمیشـد.آنگونهکـهبنیانگذارکبیـرانقالب
اسـالمی،امـامخمینـی)ره(درسـخنانخودمنظورازاینجملـهرالزوم
مبارزههمیشـگیباظلمدانسـتهاسـت.اینعبارتدرکنارمتامارشاف
وآشـناییمابرآنچهکهبهعنواننهضتحسـینیشـناختهمیشـوداز
و پرچـمعدالتطلبـی برافراشـن راسـتای در اباعبداللـه)ع( حرکـت
عاشـورارسچشـمه روز در شـهادت نوشـیدنرشبـت تـا حقخواهـی
میگیـردوبخـشمهمیازرشیعتاسـالمومذهبتشـیعرابرماعیان

میکند.

سـاللهواسـوهایچـونامامحسـین)ع(نـهتنهابرایمامسـلامنانکه
بـهاسـتنادکتابهـایمتعـددیکـهتوسـطمحققـانجهانـینگاشـته
شـده،میتوانـدبهالگوییبرایپایمردیوایسـتادگیدربرابردسـتگاه
ظلـموجـورشـناختهشـودومفهومـیجهانـیوجهانشـمولبـرای
حقطلبـانعـاملباشـد،آنگونهکههسـت!ازاینروبهمناسـبتعجین
شـدنگرامیداشـتهفتـهدفـاعمقـدسبـاایـاممحـرم،درگفتوگویی
بامحمدرضاسـنگری،عاشـوراپژوهونویسـندهکتاب»پیونددوفرهنگ
عاشـوراودفـاعمقـدس«دربارهپیونـددوموضوععاشـوراودفاعمقدس

درآثـارنویسـندگانبـهبحـثوبررسـیپرداختهایم.

محمدرضـاسـنگریازجملهنویسـندگانپرکاریاسـتکهدرطولسـه
دههگذشـتهکتابهایبسـیاریرابهبازارنرشروانهکردهاسـت.برخی
ازکتابهـایایشـانرابهدلیـلچاپهـایمجددمیتواندردسـتهآثار
دیـدهشـدهدرحوزهادبیـاتدفاعمقدسبدانیم.ایننویسـنده،محقق
وعاشـوراپـژوهدرموضوعـاتدفاعمقـدس،تربیتدینی،روانشناسـی،

نقـدادبیوشـعرونـرکتابهایمتنـوعوارزنـدهایدارد.ازجملهآنها
میتوان»سـوگرسخ«،»سـیبوعطـش«،»چهلروزعاشـقانه«،»پیوند
دوفرهنـگعاشـوراودفـاعمقدس«،»نقدوبررسـیادبیاتمنظومدفاع
مقـدس«رانـامبـرد.آنچـهدرادامـهمیآیـدمـرشوحگپوگفتـیکوتـاه
بـامحمدرضـاسـنگریدربـارهآثارمنترششـدهدرحـوزهدفـاعمقدسو

محرماسـت.

لطفـا کمـی دربـاره مطالعـات عاشـورایی خـود و وجـه تشـابه دو 
بفرماییـد. مقـدس  دفـاع  و  عاشـورا  فرهنـگ 

میانهشـتسـالدفاعمقدسوعاشـورایحسـینیچندارتباطوجود
دارد.ارتباطاول،ارتباطمکتبیوفرهنگیاسـت.هامنطورکهعاشـورا
بـرایخـدابـودوامامحسـین)ع(نیزبارهابهایننکتهاشـارهکـردهودر
گـودالقتلـگاهمیفرماید:»الهیرضاًبرضاك،تسـليامًألمـرك«،انقالب
مـاهـمهمیـنگونـهبـود.دومرهـربیایـندوجریـاناسـت،هـمرهـرب
عاشـوراکسـیاسـتکهازساللهپیامرب)ص(اسـتوهمرهربیانقالب
مـاراامامـیبرعهدهداشـتکهازهمینخانوادهاسـت.ویژگیسـومی
کـهوجـوددارد،ایـناسـتکـهجنـسیـارانوفداکارانـیکـهدرعرصـه
کربالبودندویارانهشـتسـالدفاعمقدسمثلهمبود.آنهاعاشـق،
پاکبـازوفـداکاربودنـدوهشـتسـالدفاعمقدسهمنسـلیبودندکه
عاشـق،پـاکوپاکبازبودندوهمههسـتیخـودرابهمیـدانآوردند.

وجـهشـباهتدیگـریکهمیانایـندوواقعهوجـوددارد،نقشعظیمی
اسـتکـهزنـانهـمدرنهضـتحسـینیداشـتندوهمدرهشـتسـال
دفـاعمقـدسنقـشبـیبدیلـیراایفـاکردنـد،صبـوریدرحـوادث،
روشـنگریآنهـا،آمادهکـردنفرزندانشـانوگذشـنازواالترینرسمایه
وعزیـزانخـوددرراهخـداخصوصیتـیاسـتکـههمدرکربـالوهمدر
دفـاعمقـدسمشـاهدهمیکنیـم.نکتـهدیگـرکهوجـوددارد،شـباهت

نویسـنده کتاب »پیونـد دو فرهنگ عاشـورا و دفاع مقدس«، 

بسـیاری از آثـاری کـه دربـاره دفاع مقدس نگاشـته می شـود را 

برگرفته از فرهنگ عاشـور عنوان کرد و گفت: آثار منترش شـده به 

گونـه ای اسـت که گویی هشـت سـال دفـاع مقـدس در آیینه کربال 

دیده شـده اسـت.

محمدرضا سنگری در گفت وگو با ایبنا؛

ادبیات و فرهنگ دفاع مقدس بازتاب 
جنگ 8 ساله در آیینه کربالست
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ازنظـرعنـارصونیروهـایرشکتکننـدهدردونهضـتاسـت.درکربـال
کـودک،جـوان،پیـر،سـیاهوسـفیدحضـوردارنـدوهمینویژگـیرادر

دفـاعمقـدسمیبینیم.

بخـشقابـلتوجهـیازآثـاریکـهتألیـفکـردهامدربـارهعاشوراسـت.
یکـیازکتابهـاباعنوان»آیینهدارانآفتاب«اسـتکـهدردوجلدودو
سـاختاربـهاصحابامـامحسـین)ع(پرداختهکهیکیکامـالًتاریخیو
شناسـنامهایوسـاختاردیگری،ادبیاسـتکهنوعیسوگنامهومرثیه
مـدرنمحسـوبمیشـود.کتابدیگـرباعنـوان»آیینهدرکربال«اسـت
کـهشـاملگـزارشواقعـهکربـالدربافـتسـادهاسـت.کتابهایـیبـا
عنـوان»عاشـورانگاران«تألیـفکـردهامکهتاکنون۷جلدآنچاپشـده
وشـاملشـناختمنابعومؤاخذدربارهعاشوراسـت.حدود۱6۰جلسه
سـخرانینیزداشـتهامکهنزدیکبه5۰تاازجلسـاتدرهیئتکتاب

پیـادهشـدهاندوامیداسـتادامـهیابد.

همچنینکتابیهرسـالنوشتهمیشـودکهآنکتابهرسالدراختیار
شـاعرانقـرارمیگیـردکـهبـاتوجـهبـهموضـوعآنشـاعراناطالعـات
بیشـریبرایرسودنداشـتهباشـندوکتابیکهامسـالنوشـتهشدهبا
عنوان»قراربرمدار«اسـتودربارهکسـانیاسـتکهخیلیدیربهامام

حسـین)ع(پیوسـتندواینچهرههامعرفیشـدهاند.

یکـی از جذابیت هـای کتـاب »پیونـد دو فرهنـگ عاشـورا و دفـاع 
مقـدس«، پرداخـن بـه دفاع مقـدس از زاویـه دید یک عاشـوراپژوه 
اسـت. آیا انتخاب سـوژه کتاب برایتان یک ریسـک بود یا اینکه از 
ابتـدا می دانسـتید ایـن زاویـه دید متفـاوت، جذابیت هـای خودش 

را خواهد داشـت؟

بـاتوجـهبـهاهمیـتدوموضـوعمحـرمودفـاعمقـدس،بـرایپرداخن
بـهایـنموضوعـاتاقـدامبهنـگارشکتابیباعنـوان»پیونـددوفرهنگ
عاشـوراودفـاعمقـدس«کـردم.دراینکتابسـعیشـدهشـباهتهای
بیـنکربـالودفـاعمقـدسمطـرحشـود،مثـالًمادرهشـتسـالدفاع
و قاسـم بـهجوانـان، لقـبعلیاصغـر، بـهکـودکانشـهید، مقـدس
علیاکـربوبـهرسدارانـیکـهبـهشـهادتمیرسـیدند،لقـبابوالفضل
عباس)ع(رامیدادیم.دیگراینکهدرکربالپیشـانیبندبسـتهمیشـد
ودردفـاعمقـدسهـمهمینطـور،درعاشـوراشـعارهاورجزهـابیـان
میشـدکـهدردفـاعمقـدسهـماینگونـهبـودهاسـتومعتقـدمبیـان
ایـنشـباهتهادرکتـاب»پیونـددوفرهنگعاشـوراودفاعمقـدس«از

ویژگیهـایخـاصایـنکتـاباسـت.

نحـوه پرداخـت نویسـندگان و پژوهشـگران بـه موضوع ارتبـاط ماه 
محـرم و دفـاع مقـدس را چطـور می بینیـد؟ نظـر شـا بـه عنـوان 
کسـی کـه سـال ها در این حـوزه پژوهش کردید نسـبت به عملکرد 

نویسـندگان در ایـن زمینه چیسـت؟

نـوعنـگارشنویسـندگاندرایـنزمینـهمتفـاوتاسـت،مثـالًدرحـوزه
ادبیـاتداسـتانیدردهه6۰بیشـرجلوههایامـدادغیبی،عظمتها
وزیباییهـای۸سـالدفـاعمقـدسمطـرحمیشـد،امـادردهـه۷۰
و آوارگیهـا تاریـکجنـگمثـل و تلـخ بـهبخشهـای و۸۰عمدتـاً
بحرانهایـیکـهدرخانوادههـادراثـررفـنبـهجبهـهاتفـاقمیافتـاد،
پرداختـهمیشـدونویسـندگانبخـشتلـخجنـگراطـرحمیکردنـدو
بعـدحامسـیجنگفرامـوششـد.دردورهاول،اسـطورهگراییبهوجود
آمـدوباعـثشـدبرخـیآنرارهاکننـدوالبتهکارهـایمتعادلیهمدر
ایـنزمینـهصـورتگرفـت.مجموعههـایشـعریفراوانـیدرایـنزمینه
داریـمواکنـون۲۷هـزارجلدکتابدربارهدفاعمقدساعمازداسـتان،
خاطـره،شـعر،زندگینامـهووصیتنامـهداریـمکـهمقولههـایمختلـف
حـوزهادبیـاتدفـاعمقدساسـتودرحوزهعاشـوراهـمکتابهاییکه
بیشـررنـگسـوگومرثیـهداردزیادنوشـتهمیشـود،اماخوشـبختانه
درطـولدودهـهاخیرکتابهایپژوهشـیخوبیدربارهکربالنگاشـته

شـدهکهقابلسـتایشاسـت.

آیـا نویسـنده ای کـه قـرار اسـت درباره جنگ 8 سـاله بنویسـد باید 
از لحـاظ تعالـی روحی به جایگاه خاصی رسـیده باشـد تا بتواند در 
ایـن وادی قلـم بزنـد و چـون دفاع مقـدس بوده باید نویسـندگانش 

هم مقدس باشـند؟

بسـیاریازآثـاریکـهدربـارهدفـاعمقـدسنگاشـتهمیشـودبرگرفتهاز
فرهنگعاشوراسـتوبخصوصشاعرانهمیشهدررسودنشعر،گوشه
چشـمیبهعاشـوراداشـتهاند،چونهشـتسـالدفـاعمقـدسرامثل
عاشـورادیدهانـدودرکآئینگـیبیـنایـندوموضـوع،نشـاندهنده
تعالـیروحـیاهـلقلـماسـتوآثـارمنتـرششـدهبـهگونهایاسـتکه

گویـیهشـتسـالدفـاعمقـدسدرآئینـهکربالدیدهشـدهاسـت.

بـه نظر می رسـد کتـاب عمیق در حـوزه دفاع مقدس کمرت نوشـته 
می شـود، آیـا بـا ایـن نظـر موافق هسـتید؟ چـه راهکاری پیشـنهاد 

می کنید؟

درحـوزهمباحـثنظریدفاعمقـدسکمرکارشـده؛یعنیکتابهای
تحلیلـیدربـارهشـعردفاعمقـدسوکتابهـایتحلیلیدربـارهادبیات
داسـتانیدفـاعمقـدسدرحـوزهخاطـره،زندگینامـهووصیتنامـهو
مقولههـایمختلـفادبیـاتدفـاعمقـدسهنـوزکارجـدینشـده،امـا
مقولههایـیوجـودداردکـهاگـربهآنهـانپردازیـمفرصتازبیـنمیرود،
مثـالًلباسنوشـتههاوجادهوشـتههادردورانجنـگودشتنوشـتهها
کـهمعمـوالبچههـایرزمنـدهازدشـتهاکـهعبـورمیکردنـدبـردامنه
کوههـاچیزهایـیمینوشـتندکهبخشـیازادبیـاتدفاعمقدساسـت
کـهکمـردربـارهآنهاکارشـدهوامیـداسـتدرآیندهشـاهدتکاپوهای
ایـن بـه و باشـند فعـال دانشـگاهها و باشـیم زمینـه ایـن در علمـی

مقولههـاینظـریبپردازند.

بـهگـزارشخربنگارفرهنگیخربگزاریشبسـتان،رژیـمبعثعراق
بـاهمـکاریبسـیاریازکشـورهایرشقوغـربدر۳۱شـهریورسـال
۱۳5۹بهایرانحملهکردوآغازگرجنگیشـدکههشـتسـالبهطول
انجامید،درآسـتانهچهلمینسـالگردجنگتحمیلیپرداخنبهجنگ
درابعادمختلففرهنگی،هریواجتامعیوفرهنگسـازیبراینسـل
جـوانیـکرضورتانکارناپذیراسـت،حبیباللهصادقـیازهرمندان
نقـاشانقالبـیازجملـههرمندانـیاسـتکـهنامشبـاانقـالبودفاع
مقـدسپیونـدخـوردهاسـت،بـاایـنهرمنـدنقـاشدربـارهرضورت

پرداخنبههردفاعمقدسبهگفتگونشستهایمکهدرزیرمیآید:

بـرای  تحمیلـی  جنـگ  آغـاز  سـالگرد  چهلمیـن  آسـتانه  در   
فرهنگسـازی و آشنایی نسـل جوانی که جنگ را ندیده اند چگونه 

بایـد بـه مقولـه دفـاع مقـدس پرداخـت؟

جنـگمـادفـاعمقدسبـود؛مانـهامکاناتونـهتجهیزاتداشـتیمونه
جنگـیراآغـازکردیـممـاتنهـادفـاعکردیـم،پرداخنبهدفـاعمقدس
یـکتـالشروزآمـدوبرخاسـتهازانقـالببـودکههمـههرمنـدانوباور
منـدانانقالبـیازهـامنروزهـاینخسـتیندفـاعمقـدسبـهآنراآغاز
کردنـد.دفـاعمقـدستنهـاحملـه۳6کشـوربـهخـاکمـانبـودبلکـه
رشوعآنازهـامنروزهایـیابتداییپیروزیانقالباسـالمیازداسـتان
خلـقکـرد،خلـقترکمـن،خلـقبلـوچازسـویدشـمنداخلـیرشوع
شـد.۳6کشـوریکـهبـایکدیگرعلیـهمامتحدشـدهبودنـدمیگفتند
کشـورمـاارتـشنـداردومنـیدانسـتندجوانانـیداریـمکـهدرمقابـل
اتحادرشقوغربعلیهشـانمیایسـتندوپایداریمیکنندودشـمن
رابـادسـتخالـیزمیـنگیـرمـیکنندوزیـرتانکدشـمنمـیروند.

  آیـا رضورت دارد کـه روز شـار دفـاع مقـدس را در حـوزه هـرن در 
سـال99  مـرور کنیـم؟

مـااگـربخواهیـمروایـتروزشـامرتاریـخدفـاعمقـدسرادنبـالکنیـم،
رضورتابایدامروزدرسـال۹۹براییکبارببینیماندوختههاوکارهایی
کـهازدیربـازدربخـشهـریانجـامدادهایـمچـهبـودهاسـت،بایـد
ببینیمدرایندورانآثارنگارگری،نقاشـی،کاریکاتورونشـانهشناسـی

ملهـمازچـهمنطـقومعنایـیاسـت،اغلـبآثـارهـریملهـمازدیـن
اسـتکـهفرهنـگدفـاعمقـدسوعاشـوراییبـایکدیگرممزوجشـدند
ویـارانامـامحسـینسلحشـوریکردنـدوغیـرتشـانرانشـاندادند.

 آثـار بـا موضـوع دفـاع مقدسـی در حـوزه هـای مختلـف هـرنی بـا 
همـکاری چـه نهادهایـی خلـق شـده اسـت؟

درحـوزهآثـارهـریدفـاعمقـدسمـااگـرمیخواهیـمبحـثجـدی
داشـتهباشـیمبایدبهآثـارگنجینهحوزههـری،بنیادروایـتفتح،موزه
هرهـایمعـارص،دفرحفظونرشآثاراماموبنیادشـهیدمراجعهکنیم،
درایـنمجموعـههاآثاربسـیاریازدفـاعمقدسوجودداردکـهاینآثار
راهرمنـدانباورمنـدخلـقکردنـدهرمندانیکهازنزدیـکونفسبه

نفـسدلیرمـردانجنـگروایتشـانرابهتصویرکشـیدند.

  روایـت هرنمنـدان باورمنـد  انقـالب از دلیرمـردان دفـاع مقـدس 
چگونـه روایتـی اسـت؟

هرمنـدانانقالبـیوباورمندراویانصـادقوذهنیتصداقتفامتعداد
زیـادیازرفقـایخـوددرجنـگبودنـد،درجبههبسـیاریازرزمندگان
هرمنـدبودندازجملهشـهید»حسـنباقـری«و...اینهانـامآورانجبهه
ایثـاروشـهادتهسـتند،روایتـیکـههرمنـدانانقـالبازایـنشـهدا
ارائـهدادنـدروایـتانسـانهایعادیکهسـینهشـانرادرمقابلگلوله
دشـمنقـراربدهنـدنبـود،آنهـاآمدنـددرمقابـلدشـمنایسـتادگی
کردنـد،روایتـیکـهازسـال5۹درآغـازهفتهدفاعمقـدسهمچنانبه
سـبعیتدشـمنپیچیـدهتروآلودهتـرودرجبههدرنـربدرخدررخبود

همچنانادامـهدارد.

 یعنـی فکـر مـی کنیـد جنـگ بـه شـکل دیگری از سـوی دشـمنان 
انقـالب ادامـه دارد؟

دشـمندرآسـتانهچهلمیـنسـالگردرشوعجنـگتحمیلـیبـاجنـگ
روانـی،تـروراقتصـادیوابزارهـایمختلفمتوسـلشـدهاسـت،آخرین
منـودایـنسـبعیترادربـهشـهادترسـاندنقهرمـانورسدارشـهید
ایـنرسدار بایـدرشـادتهاوسلحشـوریهای . سـلیامنیمیبینیـم

شـهیدرابیشـرازایـندرآثـارهـریهرمنـداندیـد.

هرنمنـد نقاش با بیان اینکه هرنمندان انقـالب راویان صادق 

و ذهنیـت صداقـت فـام رفقـای خـود در جنـگ بودنـد، گفت: 

اغلـب آثـار هـرنی ایـن دوران ملهم از دین اسـت کـه در آن فرهنگ 

دفـاع مقـدس و عاشـورا با یکدیگر ممزوج شـدند

چهل سالگی دفاع مقدس در گفتگو حبیب هللا 
صادقی؛

در آثار هنری دوران جنگ فرهنگ دفاع 
مقدس و عاشورا ممزوج شد
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نویـد شـاهد – مهدی شهسـواری، مشـاور رئیس سـازمان 

حـج و زیـارت در امـور ایثارگـران تاکیـد کـرد "بایـد فرهنـگ 

ایثـار و شـهادت را از آمـوزش و پرورشـان رشوع کنیـم و بـه 

دانشگاه هایان ترویج دهیم". جزئیات بیشرت را در گفت وگوی 

مهـدی شهسـواری مشـاور رئیـس سـازمان حـج و زیـارت در امور 

ایثارگـران بـا خربنـگار نویـد شـاهد در ادمـه می خوانید:

مشاور رییس سازمان حج و زیارت در امور 
ایثارگران در گفت وگو با نوید شاهد:

فرهنگ ایثار و شهادت را در 
شبکه های اجتماعی ترویج دهیم

شهسـواریگفـت:بلـوغوکـاملیـکفـردیکـهتشـکیلدهنـده

جامعههسـتسـنچهلسـالگیاسـت،وقتیمیگوییمکهانسـانبه

سـنچهـلسـالگیمـیرسـدبـهایـنمنظـورهسـتکـهاگـرازجهـت

سـاختارجسـمیوروحـیتربیـتشـدهباشـدبهکـاملوبلوغرسـیدهو

چهـلسـالبهریـنزمـانبـرایبهبلـوغرسـیدنیکفـردهسـتواین

یـکمثالـیبـودبرایانقالباسـالمیکـهدرزمانشـکلگیـریآنیک

نهالبود.

ویافزود:مایکسـالپیشچهلمینسـالگردانقالبراجشـنگرفتیم

علیرغماینکههمهدشـمناننظامورهربیوامامواینملتدشـمنی

خـودرانشـاندادندولـیبازهمدرنتیجهالحمداللهجمهوریاسـالمی

چهلمینسـالگردخودشرادید.

ویترصیـحکـرد:دشـمنانحتـیبـرایدفـاعمقـدسهـمهمـهگونـه

تهدیـداتوتوطئـههایـیرابـهکارگرفتنـدمثـلایجـادتفرقـهدرجنگ

هایداخلیکردسـتان،بلوچسـتان،خوزستانوجاهایمختلفوکودتا

کـردنهـاومبـبگذاریهاییکـهباهمکاریمنافقینانجـامدادندکه

انقالبرارسنگونومتوقفکنندولینتوانستندوجنگرابهماتحمیل

کردنـد.ویادامـهداد:متـامدنیـاپشـتصـدامایسـتادچـونهدفشـان

سـاقطکـردنانقـالببودکـهالحمداللهبـاازخودگذشـتگیوفداکاری

جوانـانایـنمملکـتومـردانوزنـانایـنکشـوربعدازگذشـتهشـت

سـالتحمیلیکجنگناجوامنردانهدشـمنانموفقنشـدندبهاهداف

خودشـانبرسـندودسـتازپادرازترشکسـتخودشـانراقبولکردند

ودفـاعمقـدسمـابـاپیـروزیرزمندگامنـانبـهامتامرسـیدبـهاینمعنا

کـهدرطـولتاریـخاجـازهندادیـمیـکوجـبازخـاککشـورماندسـت

دشمنانبیافتد،ودرحالحارضچهلسالازآنروزهاوخاطراترشوع

جنـگدفـاعمقـدسمیگـذردوالحمداللـهعلیرغمهمـهتوطئههایی

کـهدشـمنانمـیکننـدوخواهنـدکـردانقـالبرسپـاایسـتادهومـردم

نیـزوفـاداروهوشـیاروبـابصیـرتنگاهشـانبـهفرمـانرهربیهسـتو

همچنانمسـیرراادامهمیدهند،چهلسـالیعنیبهبلوغرسـیدناین

ایسـتادگیودفـاعازانقـالب.ویبـابیـانایـنکهیکیازمشـکالتیکه

امـروزهجامعـهماونسـلجـوانراتهدیدمیکندفضایمجازیوشـبکه

هـایاجتامعـیهسـت،افزود:متاسـفانهکارخوبـیدرایـنحـوزهانجام

منـیشـودمـابایدجوانامنانرابهجامعـهامروزبشناسـانیموارزشهارا

بـرایآنهـاتعریـفکنیموایـنکاررابایـدازآموزشوپـرورشرشوعکنیم

ولیمتاسـفانهامروزهشـاهدتوطئههایدشـمنامنانهسـتیمکهتیشـه

رابـهریشـهمـیزننـدبـهاینمنظـورکههدفمنـدتـرازآموزشمـارشوع

کردنـدوکـمکـمدرصـددتهیکـردنجامعـهازفرهنگایثاروشـهادت

هسـتند.ویادامـهداد:عنـوانپرهیـزازترویـجفرهنـگتروریسـتچون

اینهـاخشـونتزاهسـتندومتاسـفانهامـروزهباتوجهبهایـنتهاجمهای

شـدیدیکـهدرحـوزهفضـایمجـازیبهجامعهمامیشـودومشـکالت

اقتصـادیکـهبخشـیازآنناشـیازتحریـمومدیریـتجامعـهونـگاه

بیرونازکشـورماهسـتمتاسـفانههمینمسـئلهباعثشـدهرشایطی

رافراهـمکننـدوزمینـهرابـرایتاثیـرگـذاریشـبههافکنـیدشـمنان

آمـادهکننـدولـذامهـمترینکاراینهسـتکـهتالشکنیموبـهاوضاع

اقتصـادیسـامانیدهیـمکـهمتاسـفانهاینمسـئلهدسـتمانیسـتو

مسـئولینذیربطبایدانجامدهندکهانشـااللهاینمسـئلهحلشود.وی

ادامـهداد:همچنیـنتـالشدرجهـتترویـجاینفرهنگدرشـبکههای

اجتامعیوایجادفرهنگایثاروشـهادتبرایگروههایجهادیکهدر

ادامـههـامنتفکـردفاعمقدسهسـت،مابایداینفرهنـگراازآموزش

وپرورشـامنرشوعکنیموبهدانشـگاههایامنترویجدهیم،بههرجهت

جلـویفسـادرابایـدبگیریـمچونمـردمانقالبکردندکهشـاهدفسـاد

نباشـنداگـرمـاجلـویفسـادرابگیریمومسـئولینتالشکننـدرشایط

عادالنـهشـودوازطـرفدیگـرویژگـیهـایرفتـاری،اخالقیونیـزایثار

وشـهادترزمنـدگانمـارابتواننـدخوببهجامعهامـروزمنتقلکنندبه

طـورقطـعجوانـانامروزکمـرازجوانـاندیروزنخواهنـدبود.

محمدرضاسـوقندی،مشـاوروزیرفرهنگوارشـاداسـالمیدرامور

ایثارگـراندرگفـتوگـوبـاخربنگارنویدشـاهدبااشـارهبـهبرنامههای

وزارتمتبوعـشبـرایچهلمینسـالگرددفـاعمقدساظهارکرد:سـتاد

کلایـنبرنامـههـاازسـال۱۳۹۸آغـازبهکارکـردوبهصورترسـمیاز

سـومخـردادسلسـلهبرنامـههـادرکشـوررشوعشـد.یکـیازاقدامـات،

تشـکیلستادهایگرامیداشتچهلمینسـالگرددفاعمقدسدروزرات

خانـههـاودسـتگاههـایاجرایـیکشـوربـودکـهایـنسـتاددروزارت

فرهنگوارشاداسالمینیزتشکیلودبیرخانهآنفعالشد.

ویبـابیـانایـنکـهدروزارتفرهنـگوارشـاداسـالمیبـرایچهلمین

سـالگردانقـالباسـالمیبرنامههـادرسـهحـوزهعمومـی،تخصصـیو

برنامههایتوسـعهایعملیاتیواجراخواهدشـد،توضیحداد:حوزهاول

برنامـههایـیاسـتکهبهصورتکلیمانندجشـنوارهفرهنگـیامامرضا

)ع(بـهاجـرادرآمـد.درکنـارآنبرنامـههایـیبـرایهفتهدفـاعمقدس،

هفتهبسـیج،برنامههاییبامحوریت»مکتبسـلیامنی«همزمانباایام

شـهادتشـهیدسـلیامنیوهمچنیندههفجردرنظرگرفتهایم.حوزه

دوم،برنامههایتخصصیاسـتکهچندهفتهازسـالرابهبرنامههای

فرهنگـی،هـری،رسـانهایوادبیاختصـاصدادهایمکـهازجملهمی

توانبهبرنامه»نقشخربنگارانواصحابرسـانهدردفاعمقدس«اشـاره

کـردکـهدرفاصلهزمانـیهفدهمـرداد)روزخربنگار(برگزارشـد.

سـوقندیاضافـهکرد:برنامـهایبامحوریتشـعروادبوهمزمانباروز

گرامیداشـتاسـتادشـهریاردربیستوهشتمشـهریوربرگزارمیشود.

برنامـهبعـدیدرهفتـهکتـاباز۲۴تـا۳۰آبـانبـامحورنهـادکتابخانه

هـایعمومـیبـاهـدفتجلیـلازنـارشان،نویسـندگانبرگـزارخواهـد

شـد.ازچهـارمتـادهمبهمنماهنیـزبرنامهایبامحوریـت»نقشزنانو

مـادرانوخواهـرانوبانـواندردفـاعمقـدس«درنظـرگرفتهایم.

مشـاوروزیـرفرهنگوارشـاداسـالمیدرامـورایثارگرانادامـهداد:طرح

ملی»سـهشـنبههـایتکریم«بـامحوریتسـتادهامهنگـیکانونهای

فرهنگیهریمسـاجدکشـوربهمنظوراحیایکارکردمساجد،ونیزدر

راستایتکریموتوجهبهفعاالنحوزهفرهنگیواجتامعیبهویژهخانواده

معظـمشـهداوایثارگـرانهمزمـانبارشوعدههکرامتآغازشـدهاسـت

کـهتـاکنون۱۱خانوادهشـهیدبهصورتویدیوکنفرانـسباحضوروزیر

فرهنـگوارشـاداسـالمیموردتجلیلوتکریـمقـرارگرفتهاند.امیدواریم

ایـنطـرحملـیکهبـاهـدفشبکهسـازیوجریانسـازیدرعرصههای

فرهنگی

دینـی و

برنامهریزی

باعـث اسـت شـده

الگوسـازیبرایجوانانو

تغییردررویکردهایتربیتیو

اصـالحسـبکزندگـیشـود.

ویازبرپاییمنایشـگاهبزرگدسـتاوردهای

دفـاعمقـدسوچهلسـالمقاومـتاز۳۱شـهریورتا۷

مهـربـهمـدت۸روزدربـاغمـوزهانقالباسـالمیخـربدادوگفت:در

اینمنایشـگاهشـاهدآثارهرمندان،نویسندگانوهمچنینبرنامههای

فرهنگـیوهـریماننـدمنایشـنامهخوانی،تئاتـر،اکـرانفیلـمدفـاع

مقـدسوسـایرفعالیتهـایمرتبـطبااینحـوزهخواهیـمبود.

استفاده از ظرفیت های جشنواره فجر برای چهلمین سالگرد 

دفاع مقدس

مشـاوروزیـرفرهنـگوارشـاداسـالمیدرامـورایثارگـراندربـارهدیگـر

برنامـههـایچهلمینسـالگردانقـالبدردهـهفجرگفـت:جهتدهی

واسـتفادهازظرفیتجشـنوارههایفجرازجملهجشـنوارههایشـعر،

تئاتـر،فیلـم،موسـیقیوهرهـایتجسـمیوهمچنیـنمـدولبـاسبا

رویکـردگرامیداشـتچهلمیـنسـالگرددفاعمقـدسخواهـدبود.

ویبیـانکـرد:بخشدیگر،برنامههایتخصصیوجریانسـازیاسـت

 برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
برای چهلمین سالگرد دفاع مقدس

نویـد شـاهد - مشـاور وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی در امـور 

ایثارگران از برگزاری ۲5۰ برنامه توسـط این وزارتخانه به مناسـبت 

چهلمیـن سـالگرد دفـاع مقـدس تـا پایـان سـال خـرب داد و بـه ترشیح 

برخـی از ایـن برنامه هـا پرداخت.
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گفتگو



کـهدرسـتادشـاهدوامـورایثارگـرانوزراتفرهنـگوارشـاداسـالمیبا

حضورمعاونتفرهنگیوآموزشـیبنیادشـهیدوشورایهامهنگیامور

ایثارگـرانوزارتارشـادمطـرحشـدهکهبـرایمتامبخـشهایفرهنگی

برایگرامیداشـتدفاعمقدسوهمچنینترویجفرهنگایثاروشـهادت

ومتناسـببـاوظیفـهشـانبرنامـهتعریـفوابـالغشـدهاسـت.بـرای

سـتادهایاستانیوهمچنینسـازمانهایتابعهوزارتفرهنگوارشاد

اسـالمینیزبرنامـههایاختصاصیتعریفکردهایـم.بهطورکلیحدود

از۲5۰برنامـهمحـوریدروزارتفرهنـگوارشـاداسـالمیبـهمناسـبت

گرامیداشـتچهلمینسـالگرددفاعمقدستاپایانسـالاجرامیشود

کـهذیـلآنهـافعالیـتهـایزیـادیصـورتخواهدگرفـت.بـرایاجرای

بخشـیازبرنامـههـابـادیگرسـازمانهاهمـکاریمیکنیم.

سـوقندیدرادامـهبـااشـارهبـهنقـشووظیفـهنهادهایفرهنگـیبرای

صیانـتازفرهنـگایثاروشـهادتدرچلـهدومدفاعمقدسیادآورشـد:

هشـتسـالدفاعمقدسدردههاولانقالباسـالمی)دهه6۰(اتفاق

افتـاد.دفاعمقدسازانقالباسـالمیجدانیسـتزیـرااگرانقالبمنی

شـدجنـگهـممنـیشـدوآغازجنـگتحمیلیبـرایمبـارزهبـاانقالب

اسـالمیبود.بنابراینفرهنگایندونیزدریکراسـتاقرارداردوازهم

جـدانیسـتند.هشـتسـالدفاعمقدستجربـهایعینـیوعملیبرای

گامدومانقالباسالمیاست.روحبیانیهگامدومکهتوسطرهربمعظم

انقـالببیـانشـد،مدیریتجهـادی،مدیریـتانقالبی،انگیـزهجهادی

وانقالبـیاسـتومخاطـبآنهـمجوانـانهسـتندوبنابرایـنشـناخت

دقیـق،عمیـقوروایـتدرسـتازدفاعمقـدسودکریندفـاعمقدس،

موتـورمحرکـهورسمایهاصلیحرکتدرگامدومانقالباسـالمیخواهد

بود.

ویبـابیـانایـنکـهچهلمیـنسـالگردفرصتیاسـتتـامعـارفانقالب

اسـالمیودفـاعمقـدسراآسـیبشناسـیکنیـم،گفـت:دوراندفـاع

مقدسبهابعادنظامیوامنیتیخالصهمنیشـودبلکهابعادفرهنگی،

اجتامعـی،سیاسـیوبیـناملللـینیزداردکـهغیرازنیروهایمسـلحو

دسـتگاههـادیگـر،دسـتگاههـایفرهنگـی،علمیوآموزشـیهـمدفاع

مقـدسرابـرایخـودیکگنـجبدانند.

تاکید بر نهضت ترجمه برای تولید آثار بین املللی

مشـاوروزیـرفرهنـگوارشـاداسـالمیدرامـورایثارگـرانتاکیدکـرد:به

دلیـلتحریـفهـایصـورتگرفتـه،بایـددررویکـردبیـنامللـلمحـور

مقاومـتیـکبازتولیـدوچهرهجدیدیازانقالباسـالمیودفاعمقدس

ارائـهدهیـمودرایـنمسـیرتاکیدمقـاممعظمرهربیبـرنهضتترجمه

برایکتابوفیلمهایخوبدفاعمقدسبهرینراهربداسـت.باتوجه

بـهگـروههایـیکـهواردجهـاناسـالمشـدهانـدوهمچنیـنتغییـرنـوع

دشـمنیهاوتغییرجغرافیایسیاسـیدرجهانورشایطیکهبهوجود

آمده،اینمواردمسـئلهرضورتترجمهآثاردفاعمقدسبراینسـلهای

جدیـدراثابـتمـیکند.دراینزمینهصداوسـیام،مطبوعـاتوفضای

مجازیبسـیاراثرگذارند.

ویدرپایـانگفت:بنیادشـهیدوامـورایثارگراننیزنبایدنقشحامالن

فرهنـگجبهـهوافـرادیکـهدراینعرصهرسمایـهگذاریکـردهاندودر

رأسآنشـهداوخانـوادهشـهدا،جانبـازان،ایثارگـران،رزمنـدگانومتام

مـردمایـرانقـراردارنـد،غافـلشـود.یکیازویژگـیهایدفـاعمقدس،

همگانیبودنوعمومیبودنآناسـت.چهلمینسـالگرددفاعمقدس

فرصتیاسـتتاروحیهبسـیجی،جهادیوانقالبیوانسـجامملیرادر

متـامعرصههابازسـازیکنیم.
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