
حصریاپیکنیک؟
یک نماینده مجلس: طرحی تصویب ش�ده که 
نماین�دگان نمی توانند تلفن همراه خود را به داخل 

صحن ببرند.
ب�ا توجه به تصوی�ب این ط�رح نمایندگان آن 

"خوشگل ها" را کجا ببینند؟
الف( در خانه

ب( در مسیر رفتن به مجلس
ج( در تبلت و لپ تاپ که هنوز ممنوع نشده

د( خب اصال نبینند
یک نماینده دیگر مجلس: هیچگونه گزارش�ی 
مبنی بر شکایت صیادان ایرانی از کشتی های صید 

چینی در دست نیست.
با توجه به اعام رس�انه ها مبنی بر شکایت های 

بی شمار چه کسانی این شکواییه ها را نوشته اند؟
الف( ماهی های خودسر

ب( بچه ماهی های وابسته به استکبار جهانی
ج( ماهی های وابسته به جریان انحرافی

د( تخم ماهی های تخم جن وابسته به سرویس های 
جاسوسی آمریکای جهانخوار

برادر ضرغامی: حصر حالت مجازات ندارد.
با توجه به صداقت ایش�ان "حصر" شبیه کدام 

یک از گزینه های زیر است؟
الف( پیاده روی در کوهستان
ب( دوچرخه سواری در بیابان

ج( پیک نیک در گلستان
د( ریاست بر صداوسیمان!

ننجون

قهرمانی: 
باورهایدینیوارزشیدرسینما

ازبینرفتهاست
تهیه کننده فیلم س��ینمایی »فرشتگان قصاب« در 
رابطه با نفوذ فرهنگی به خصوص در س��ینمای کش��ور 
و وادادگ��ی مدی��ران در قبال این اتف��اق گفت: مدیران 
فرهنگی و اغلب سینماگرانی که شرایط برای حضورشان 
در سینما سهل است دچار استحاله شده اند و به همین 
دلیل ما به جای آنکه شاهد ترویج باورها و اعتقادات ملی 
و مذهبی و دینی و ارزش��ی در سینمای کشور باشیم، 
شاهد ترویج باورهای کسانی هستیم که امروزه مدیریت 

و تولید سینمای کشور را در دست خود گرفته اند.
محمد قهرمان��ی افزود: نفوذ فرهنگی یعنی تغییر 
باورها، ارزش ه��ا و فرهنگ های یک جامعه؛ ما امروزه 
با پدیده نفوذ فرهنگی دش��منان اس��الم و انقالب به 
ص��ورت ج��دی مواجه هس��تیم و به خص��وص آن ها 
از طریق س��ینما به عنوان یک رس��انه بس��یار مهم و 
تأثیرگذار درصدد هستند تا باورهای ملی و اعتقادی و 

ارزشی را در کشورمان از بین ببرند.
وی ادام��ه داد: م��ا اگر حوزه ه��ای مختلف اعم از 
سیاس��ی، اقتصادی، نظامی و... را تفکیک کنیم به این 
نتیجه می رس��یم که حوزه فرهنگی مهمترین حوزه ای 
است که مسئوالن و دست اندرکاران یک کشور باید به 
آن توجه کنند؛ امروزه در تمامی کشورهای دنیا مسائل 
فرهنگی و هنری در رأس همه امور قرار گرفته اس��ت؛ 
همه کش��ورها و حکومت ها به این نتیجه رس��یده اند 
که با انجام کارهای فرهنگ��ی می توانند به آنچه مورد 
نظرش��ان است دست پیدا کنند اما متأسفانه در کشور 
ما حوزه فرهنگ همواره مورد بی مهری های متعدد قرار 

می گیرد و کسی توجه جدی به حوزه فرهنگی ندارد.
این س��ینماگر خاطرنش��ان کرد: دش��من با نفوذ 
فرهنگی از طریق سینما، تلویزیون، رسانه های مجازی 
و... در جامعه و مردم شک و تردیدهایی را ایجاد می کند 
و روی جامع��ه اثر می گذارد؛ دش��من هرآنچه خودش 
بخواهد را به خورد مردم می دهد و خیلی راحت با انجام 
کار فرهنگ��ی می تواند نیکی ها را ب��د و بدی ها را نیک 
نشان دهد؛ این اتفاق در سینما برجسته تر از حوزه های 
دیگر اعم از کتاب، فضای مجازی و... است چراکه تصویر 
خاصیتی دارد که مردم ب��ه راحتی آن را باور می کنند 
و در ذهن ها ماندگار می ش��ود از این رو دشمنان نظام و 

انقالب امروزه روی سینمای ما تمرکزی جدی دارند.
قهرمان��ی تأکید کرد: این تصویره��ا اگر مرتباً در 
س��ینما و فیلم ه��ای مختلف تکرار ش��وند ب��ه راحتی 
می توانن��د روی باورهای عمومی تأثی��ر بگذارند و هر 
کار و عمل نادرس��تی را در می��ان مردم نهادینه کنند 
و ارزش ها را از بین ببرند؛ دشمنان با نفوذ در محتوای 
آثار باعث می ش��وند مردم دیگ��ر توجهی به آنچه قباًل 
مورد پسندشان نبوده نداشته باشند و به آنچه می بینند 
ارتباط برقرار کنند و متأس��فانه از آنجایی که بسیاری 
از دست اندرکاران سینمای کشور اعم از تهیه کنندگان، 
فیلمنامه نویسان، کارگردانان و... دچار استحاله شده اند 
و باورها و اعتقادات ش��ان دستخوش تغییرات اساسی 
شده این کارها را انجام می دهند و باورهای جدیدشان 

را در سینما به خورد مردم و جامعه می دهند.
این تهیه کننده سینما با بیان اینکه باورهای دینی و 
ارزشی در سینما از بین رفته است تصریح کرد: متأسفانه 
ریل گذاری ها در سینمای کشور به گونه ای است که نظارت 
جدی روی محتوای آثار تولید شده صورت نمی گیرد، نفوذ 
در حوزه فرهنگ س��ازماندهی شده و حتی ما شاهد آن 
هستیم که س��فارتخانه های برخی از کشورهای خارجی 
با واسطه گری برخی افراد آنچه مورد نظرشان است را در 

سینما پیاده سازی می کنند.  سینماپرس
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روز  چن��د  در  شهر گذش��ته گزارشی زیس�ت 
مبنی بر نش��ت نفت پاالیش��گاه تهران 
در مزارع کش��اورزی جن��وب پایتخت 
منتش��ر ش��ده بود ک��ه موجب ش��د 
بس��یاری از دس��تگاه ها از جمله اداره 
ای،  منطق��ه  آب  محیط زیس��ت،  کل 
شبکه بهداش��ت شهرستان ری و اداره 
جهاد کش��اورزی برای حل این معضل 

دست به کار شوند.
بنابر این گزارش، تاسیسات نفتی 
جنوب شهر تهران واقع در باقرشهر به 
دلیل فرسودگی، نشت داشته و همین 
موضوع باع��ث آلودگ��ی چاه های آب 

اطراف پاالیشگاه نفت شده است.
براس��اس گزارش��ات مردم منطقه 
باقرش��هر و کهریزك، نش��ت نفت این 
پاالیشگاه موجب خشک شدن بسیاری 

از مزارع کشاورزی نیز شده است.
البت��ه بای��د گف��ت که بخش��ی از 
زمین های مربوط به کش��ت سبزیجات 
و صفی جات در س��ال های گذش��ته با 
فاض��الب آبیاری می ش��دند که معضل 
نش��تی نفت پاالیش��گاه و خشک شدن 
این مزارع نیز بر مشکالت منطقه افزود.

براس��اس این گزارش، شدت نشت 
نفت به گونه ای اس��ت که کش��اورزان با 
احداث حوضچه هایی مواد نفتی را از آب 
مصرفی جدا کرده و از آب باقی مانده برای 

آبیاری مزارع خود استفاده می کنند.
کیوم��رث کالنتری مدیر کل اداره 
اظهار  ته��ران  اس��تان  محیط زیس��ت 

کرد: بخش��ی از اراضی کشاورزی واقع 
در ضل��ع غربی پاالیش��گاه نفت تهران 
ب��ه دلیل نش��ت نف��ت به 3 چ��اه آب 

کشاورزی آلوده به نفت شده است.
وی افزود: متاسفانه بخشی از اراضی 
کشاورزی زیر کشت هستند که در این 
رابط��ه اداره حفاظ��ت محیط زیس��ت 
شهرری طرح شکایتی علیه مدیرعامل 
پاالیشگاه نفت شهید تندگویان داشته 

و پیگیر رفع مشکل بوده است.
کالنتری در ادامه گفت: پاالیشگاه 
نفت تهران باید پاسخ گوی طرح دعوی 
باشد و براساس تصمیماتی که در اداره 
کل محیط زیست شهرستان ری اتخاذ 
ش��ده، مقرر ش��د ب��ا پیگیری ش��بکه 
بهداش��ت شهرس��تان ری محصوالت 
کشت ش��ده اگر آثار آلودگی نفتی در 

آن دیده شود معدوم شود و همچنین 
محیط زیس��ت نی��ز برنام��ه پای��ش از 
چاه های اطراف پاالیشگاه را در دستور 

کار خود قرار داد.
وی افزود: پاالیش��گاه نفت تهران 
ملزم به ارائه برنامه های کنترل آلودگی 
و پاکس��ازی اراضی آلوده به مواد نفتی 
ش��ده اس��ت که ت��ا این لحظ��ه هیچ 
گزارش مس��تندی واصل نشده است. 
مسائل کیفری این موضوع در دستگاه 

قضایی تحت پیگیری است.
مدیر کل اداره محیط زیست استان 
ته��ران تصریح کرد: پاالیش��گاه مکلف 
اس��ت که هم به دس��تگاه ها پاسخگو 
باشد و هم باید برنامه های خود را برای 
اراضی  کنترل آلودگی ها و پاکس��ازی 

منطقه به محیط زیست ارائه کند.
وی ادامه داد: اداره کل محیط زیست 
اس��تان نیز در این زمینه طرح دعوا به 
مقام قضایی کرده و پیگیر این موضوع 
خواه��د ب��ود و نتیجه ای ک��ه دریافت 

می شود را اطالع رسانی خواهد کرد.
کالنتری گفت: اداره جهاد کشاورزی 
باید از تداوم آبیاری اراضی توس��ط چاه 
مخلوط با آب آل��وده به نفت جلوگیری 
کند، س��ازمان آب منطق��ه ای نیز باید 
چاه ه��ای آل��وده را پلم��ب و از گردونه 
بهره ب��رداری ح��ذف کند ت��ا زمانی که 
مشکل مواد نفتی در چاه حل شود. شبکه 
بهداشت نیز باید محصوالتی که در اراضی 
دارای آلودگی کشت شده را اطالع رسانی 

کند.  باشگاه خبرنگاران

امام علی علیه السالم:
 انصاف، اختالفات را از بین می برد

و موجب الفت و همبستگی می  شود.
تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص 394، ح 9116

۲ فیلم جدید به سینماها می آیند
غالمرض��ا فرجی س��خنگوی ش��ورای صنفی 
نمای��ش گفت: مقرر ش��د فیلم س��ینمایی »داش 
آکل« س��اخته محمدرضا ع��رب گرگانی در گروه 
ایران به جای »راه رفتن روی سیم« به کارگردانی 
احمدرضا معتمدی و فیلم سینمایی »آخرین بار کی 
سحر را دیدی« به کارگردانی فرزاد موتمن در گروه 
زندگی به جای »کاتیوشا« ساخته علی عطشانی از 

چهارشنبه 7 شهریورماه روی پرده برود.
فریبرز عرب نیا، سیامک صفری، آتیال پسیانی، 
ژال��ه صامتی، محمدرضا غفاری، روش��نک گرامی، 
امیرحسین فتحی، عمار تفتی، شبنم فرشادجو، و... 

بازیگران »آخرین بار کی سحر را دیدی« هستند.
در »داش آکل« نیز حسین یاری، مهران غفوریان، 
محمدرضا ش��ریفی نیا، هلیا امامی، فاطمه گودرزی، 
عل��ی صادقی، مهرداد ضیایی، نیما شاهرخ ش��اهی، 

ارژنگ امیرفضلی به ایفای نقش پرداخته اند.

گیشه

افتتاح ۱۰ کیلومتر از خط ۶ تا پایان آبان
شهردار تهران ضمن اشاره به اینکه 10 کیلومتر 
از خط 6 به همراه 4 ایستگاه تا پایان آبان ماه 97 به 
بهره برداری خواهد رسید گفت: قرارداد 630 واگن 
به امضا رسیده اس��ت و به زودی این واگن ها وارد 

ناوگان حمل ونقل عمومی خواهند شد.
محمدعلی افش��انی اظهار کرد: خوش��بختانه 
این خط میزان پیش��رفت خوبی را داش��ته است 
و پیش بینی می شود بخش��ی از این خط تا پایان 
س��ال جاری و به طور کامل تا پایان س��ال 98 به 
بهره برداری برسد. طبق برنامه ریزی انجام شده 10 
کیلومتر از خط 6 به همراه 4 ایستگاه در نیمه دوم 

سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.
وی در پاس��خ به س��والی مبنی ب��ر پیش بینی 
بهره برداری 10 کیلومتر اشاره شده گفت: بنده هیچ گاه 
نمی توانم در این خص��وص به طور دقیق بگویم و تا 

زمانی که کار به انتها نرسد نمی توان زمانی را گفت.

وند شهر

یال ۱۶+در شبکه نمایش خانگی اولین سر
اولی��ن قس��مت از س��ریال »ممنوع��ه« به 
کارگردانی امیر پورکیان و با نشان 16+ در شبکه 

نمایش خانگی عرضه شد.
مجموع��ه  از  قس��مت  اولی��ن  جل��د  روی 
»ممنوع��ه« تصاوی��ری از میالد کی م��رام، نیکی 

کریمی و لیال زارع منتشر شده است. 
همچنین امیرحسین آرمان، علی استادی، خاطره 
اسدی، بهاره افشاری، محمد امین، پژمان بازغی، آتیال 
پسیانی، امیر جعفری، هادی حجازی فر، الهه حصاری، 
سوگل خالقی، آناهیتا درگاهی، نیلوفر رجایی فر، نیما 
شعبانژاد، ش��هرام قائدی، مصطفی قدیری، فاطمه 
گودرزی، مجید مظفری، نس��رین نکیس��ا و ش��یدا 

یوسفی از دیگر بازیگران این سریال هستند.
»ممنوعه« ک��ه مضمون��ی ماجراجویانه دارد 
توسط امیر پورکیان کارگردانی شده و تهیه کنندگی 

آن را علی اکبر نجفی برعهده داشته است. 

خانه سینما

وب و مشر پلمب رستورانی به دلیل سر
رستورانی در منطقه ای در شمال پایتخت به 
دلیل سرو مشروبات الکلی برای برخی مشتریان 

»خاص« خود پلمب شد.
به دنبال گزارش��ات مردمی درخصوص س��رو 
نوشیدنی های الکلی در یک رستوران در منطقه ای 
در شمال تهران، بررسی موضوع در دستور کار پلیس 
قرار گرفت و ماموران پلیس با بررسی این گزارشات، 

اقدام به صحت سنجی اخبار واصله کردند.
پ��س از بررس��ی مقدمات��ی و اطمین��ان از 
گزارشات رسیده، ماموران پلیس متوجه می شوند 
که صاحب این رس��توران برای برخی مش��تریان 
خاص خود اقدام به سرو مشروبات الکلی می کند.

با توجه به این گزارشات، ماموران پلیس با اخذ 
دستور قضایی اقدام به بازرسی از این رستوران کرده 
و نهایتاً موفق به کشف 74 بطری مشروبات الکلی 
شده و به دنبال آن رستوران مذکور پلمب می شود.

پلیس

شهرام ناظری و هوشنگ کامکار طی  رسانه نشستی ضمن ارایه گزارشی از کنسرت گزارش 
سال گذشته خود به نفع زلزله زدگان کرمانشاه، اعالم کردند 

درآمد آن کنسرت خرج ساخت مدرسه می شود.
کامکار در پاس��خ به موضوع حاشیه ساز کنسرت های 
خیابانی گفت: وقتی پسر شجریان اعالم کرد که می خواهد 
در خیابان کنس��رت بدهد من هم خوشحال شدم و پیش 
خودم گفتم این کار اتفاق خوبی اس��ت اما شما بدانید که 
برگزاری کنسرت در خیابان دردی از مردم را دوا نمی کند. 
من به طور کلی مخالف شوآف و کارهای تبلیغاتی هستم.

ناظ��ری نیز ب��ا تایید صحبت های کام��کار بیان کرد: 

من تصمیم گرفتم برای ابراز همدری با مردم کنس��رتی را 
برگزار کنم و گروه کامکارها که مجموعه خوشنامی است 
در آن روزها بهترین گزینه برای همکاری مش��ترك بود. با 
اردش��یر کامکار تماس گرفتم و بعد از هماهنگی هایی که 
با هوش��نگ کامکار به عنوان سرپرست گروه انجام گرفت 
مراحل مقدماتی کنس��رت پیش رفت. در این فضا محمد 
حسین توتونچیان هم که مورد اعتماد ما بود تالش کرد تا 
مقدمات برگزاری کنسرت در تاالر وزارت کشور فراهم شود 
و این چنین بود که سال گذشته اولین کنسرت مشترك ما 
با هدف ابراز همدری با زلزله زدگان کرمانشاه برگزار و عواید 

حاصل از فروش بلیت به این جریان تعلق گرفت.

شهرام ناظری و هوشنگ کامکار:
کنسرت خیابانی دردی از مردم دوا نمی کند

براس��اس آمارهای موجود در ثبت  زندگي احوال کش��ور،طی پنج س��ال اخیر سبک 
میان وقوع ازدواج و ثبت ازدواج اختالف آمار 58 هزار و 

869 موردی وجود دارد.
آمار ازدواج در کش��ور به تفکیک وقوع و ثبت نش��ان 
می دهد که آمار وقوع ازدواج با آمار ثبت در سال های اخیر 
متفاوت بوده است. بطوری که در آمار ازدواج طی پنج سال 
اخیر که از س��وی سازمان ثبت احوال کشور اعالم شده در 
سال 92 آمار وقوع 792 هزار و 612 مورد بوده در حالی که 
آمار ثبت شده آن کمی کمتر یعنی 774 هزار و 513 مورد 
بوده اس��ت. یا به طور مثال در سال 93 نیز آمار وقوع 751 
هزار و 190 مورد بوده در حالی که آمار ثبت شده آن کمی 
کمتر یعنی 724 هزار و 324 مورد بوده است. همینطور در 
سال 94 طبق آمار رسمی ثبت احوال آمار وقوع 699 هزار 
و 256 مورد بوده در حالی که آمار ثبت شده آن کمتر یعنی 

685 هزار و 352 مورد ثبت شده است.
اما در دو سال اخیر این روند برعکس شده و آمار ثبت 
شده ازدواج ها از آمار وقوع آن پیشی گرفته که نشانگر دقیق 
تر و بهتر شدن شدن روند ثبت وقایع حیاتی و افزایش آگاهی 

و اهمیت دادن خانواده ها به موضوع ثبت ازدواج است.
 در س��ال 95 تعداد ازدواج انجام ش��ده 668 هزار و 
294 م��ورد ب��وده ولی آمار ثبت ش��ده آن، 704 هزار و 
716 مورد بوده و در سال گذشته 605هزار و 393 مورد 
ازدواج انجام شده که 608هزار و 956 مورد ازدواج ثبت 

شده که نسبت به آمار وقوع آن بیشتر شده است.

براس��اس این گزارش، آمار وقوع به این معناس��ت که 
تعداد ازدواج های رخ داده در سال های گذشته که تا نیمه 
اردیبهشت امسال ثبت شده، شمارش شده است. به همین 
دلیل آمار وقوع در سال های 95 و 96 نسبت به آمار ثبت 
آن کمتر است و به اعتقاد کارشناسان ثبت احوال، چنانچه 
این آمار )آمار وقوع( در نیمه اردیبهش��ت 98 تهیه ش��ود 

قطعا از آمار ارائه شده در این گزارش بیشتر خواهد بود. 
ب��ه عبارتی دیگر، طی پنج س��ال اخی��ر میان وقوع 
ازدواج و ثبت ازدواج اختالف آمار وجود دارد که نش��ان 

می دهد 58 هزار و 869 مورد ازدواج ثبت نشده است.
براس��اس آخرین آمار به دست آمده مربوط به سال 
گذشته که تا تاریخ 15 اردیبهشت 97 به دست آمده در 
مورد ش��اخص ازدواج، 605 هزار و 404 مورد ثبت شده 
است. همچنین میزان عمومی ازدواج به ازای هر 1000 

نفر جمعیت 7.6 نفر است.  فارس

وجود بیش از ۵۸ هزار ازدواج ثبت نشده طی سال های اخیر

آیاتوقعاینکه
کارگردانیتوانایی
خودوتیماشرا
دراجرایکمنظیر
یکپالنجنگی
چهارونیمدقیقهای
ازهراِسمتهمبه
خودنماییکردن
وبهرخکشیدن
تکنیکاشدر
محاققراردهد
تابهتکنیک

زدگیمتهمنشود،
مضحکترین

استداللینیست
کهمیشدشنیدو

یاخواند؟

نخست  بخش  در  به عنوان سفارشی درح���اشیه
بودن فیلم »تنگه ابوقریب« پرداختیم. 
ادام��ه ای��ن ماج��را را ب��ا م��روری بر 
فیلم های پیش و پس از انقالب دنبال 

می کنیم.
اس��ت م��روری  ناگزی��ر  نگارن��ده 
برنهادها و س��ازمان های سفارش دهنده 
و یا حمایت کنن��ده مالی در طول تاریخ 
سینمای ایران داشته باشد و گمان دارد 
ذکر چند مثال از قب��ل و بعد از انقالب 
کافی است که اثبات کند یک فیلم از هر 
نهادی تامین مالی شود مهم این است که 
درنهایت چه اثری و با چه نگاه و رویکردی 
ساخته می شود. آیا کسی نیست که نداند 
»گاو« محص��ول وزارت فرهنگ و هنر و 
»آرامش در حضور دیگران«، »چشمه«، 
غرب��ت«،  »در  بیج��ان«،  »طبیع��ت 
»زنبورك«، »ش��ازده احتجاب«، »اوکی 
مس��تر«، »مغول ها«، »باغ س��نگی« و 
»دایره مینا« با س��رمایه گذاری تل فیلم 
که از موسس��ات معروف متعلق به رادیو 
و تلویزیون ملی ایران بود ساخته شده اند 
و عم��ده این فیلم ه��ا در زمره فیلم های 
ضد جریان اصلی، روش��نفکرانه و همراه 
با نگاهی انتقادی نی��ز بوده اند که حتی 
در م��واردی مث��ل »آرام��ش در حضور 
دیگران« و »دای��ره مینا« به توقیف هم 

منجر شدند.

از طرف��ی »کانون پ��رورش فکری 
کودکان و نوجوانان« متعلق به وزارت 
آموزش وپ��رورش نیز در آن دوره محل 
فعالیت بس��یاری از فیلم سازان مطرح 
ب��ا ویژگی های ذکرش��ده بود که حتی 
درخصوص عباس کیارس��تمی تا فیلم 
»کل��وزآپ« نی��ز ادامه یافت و کس��ی 
پاس��خ ده��د که نس��بت ای��ن فیلم با 
ک��ودکان و نوجوانان در چیس��ت؟ در 
س��رمایه گذاری های  و  مدیریت  ضمن 
»شرکت گسترش خدمات صنایع فیلم 
ای��ران« در امر تولید برخی فیلم ها نیز 

به راحتی قابل تحقیق اند.

در پ��س از انق��الب نی��ز تولیدات 
متعدد، متنوع و حتی غیرایدئولوژیک، 
اما باهدف رش��د توان تکنیکی و روایی 
و آزمودن عرصه ه��ای جدید در تاریخ 
س��ینمای ایران و نیز س��رمایه گذاری 
روی فیلم س��ازان جوان و تازه نفس��ی 
جوزان��ی،  جعف��ری  مس��عود  چ��ون 
کیانوش عی��اری، رس��ول مالقلی پور، 
رخش��ان بنی اعتم��اد و کارگردانان��ی 
ک��ه در س��ینمای آزاد فیلم های کوتاه 
نهادهایی  ب��ا حمای��ت  می س��اختند، 
چون »موسس��ه امور س��ینمایی بنیاد 
مستضعفان و جانبازان«، »حوزه هنری 
س��ازمان تبلیغ��ات اس��المی«، »بنیاد 
تلویزیونی  »گروه  فارابی«،  س��ینمایی 
شاهد« و حتی »مجلس اعالی انقالب 
اس��المی عراق« در تولید فیلمی مثل 
»عروس حلبچه«، نی��ز به راحتی برای 
یادداشت نویس��ان! و تک ن��گاران! قابل 
تحقی��ق اس��ت. مه��م این اس��ت که 
فیلم س��از از ای��ن ام��کان چگونه بهره 
ب��رده و این فرصت را به س��اخت چه 
فیلمی س��وق داده است. آیا خودُمطلع 
پنداران عرصه ژورنالیس��م س��ینمایی 
هیچ می دانند فیلم س��ازانی که ادعای 
مستقل بودن دارند با فیلم نامه هایی با 
برآوردهای عجیب وغریب باالی بیست 
میلیارد تومان در دست، یعنی بیش از 
چهار برابر فیلم شش میلیاردی »تنگه 
ابوقریب«، پش��ت درب اط��اق مدیران 
موسسه ای که وظیفه اش ساخت فیلم 
جنگی اس��ت در انتظار تقاضای پاسخ 
مثبت اند؟! فیلم سازان بی دغدغه ای که 
بوی کباب به مشام شان خورده است و 
قطعا اگر این فرصت ها در اختیارش��ان 
ق��رار گی��رد هدف��ی ج��ز مال اندوزی 
درپی ندارند. ای��ن مطلب تالش ندارد 
ت��ا به برخی خرده های��ی که به غلط به 
»تنگه ابوقریب« گرفته ش��ده اس��ت و 
نه از قضا ک��ه به قصد، عموما مطالعه و 
بررسی ش��ده اند و متاسفانه چیزی جز 
یکسری عبارات تکراری که قابل الحاق 
ب��ه هر مطلب��ی تحت عن��وان نقد هر 
فیلمی هس��تند، پاسخ دهد. اینکه این 
روایت متاثر کننده حتی ضد »جنگ و 
جن��گ آفرین��ی« قهرمانانی خلق کند 
که هم مخاطب جدی و حرفه ای و هم 
مخاط��ب عام را ازنظ��ر عاطفی درگیر 
خ��ود کنن��د و آن وقت ابراز ش��ود که 
چون این فیلم نتوانس��ته فرد و فردیت 
بسازد پس نتوانسته آدم بسازد؛ چیزی 
به سواد مِن مخاطب بیننده یا شنونده 

این اظهاراِت در قالب نقد نمی افزاید.
آیا توق��ع اینکه کارگردانی توانایی 
خود و تی��م اش را در اجرای کم نظیر 
یک پالن جنگی چهارونیم دقیقه ای از 

ه��راِس متهم به خودنمایی کردن و به 
رخ کشیدن تکنیک اش در محاق قرار 
دهد تا به تکنیک زدگی متهم نش��ود، 
مضحک تری��ن اس��تداللی نیس��ت که 

می شد شنید و یا خواند؟
این فیل��م یک روای��ت امروزی و 
به اصطالح به روز شده است که به بهانه 
یک اتفاق مهم، بخشی از تاریخ جنگ 
ایران و عراق را نشان می دهد. نگارنده 
خود از نس��لی اس��ت که می داند واژه 
»دفاع مقدس« بعد از جنگ ابداع شده 
و اساسا آن هنگام کسی حرف از دفاع 
نمی زده و ش��عارها همه پر از »جنگ! 
... جن��گ!« ب��وده و از ترکیب »جنگ 
تحمیلی« در ادبیات سیاس��ی استفاده 
می ش��ده و دفاع تا فتح خرمش��هر و یا 
با نگاهی خیل��ی ارفاقی تا زمان صدور 
قطعنام��ه 598 ش��ورای امنیت که در 
29 تیر س��ال 1366 برای پایان دادن 
به جنگ صادرش��ده معنا داشته است. 
باآنکه ای��ن قطعنامه مفص��ل  و ازنظر 
ضمان��ت اجرایی قوی تری��ن قطعنامه 
ش��ورای امنیت در م��ورد جنگ ایران 
و عراق بوده  اس��ت و پیش��تر از سوی 
عراق پذیرفته ش��ده بود، ولی یک سال 
بعد و به فاصله پانزده روز بعد از سقوط 
هواپیمای ایرباس مسافربری به دست 
ناو وینسنس آمریکا، در 27 تیر 1367 
از س��وی ایران پذیرفته ش��د. پذیرش 
ای��ن قطعنامه باآنکه به معنای پذیرش 
آتش بس از سوی ایران بود، ولی عراق به 
حمالت خود ادامه داد و مجدداً داخل 
خاك ایران شد تا نقاط مهمی ازجمله 
خرمش��هر را به دست بیاورد تا باقدرت 
مذاکرات حضورداش��ته  در  بیش��تری 
باش��د، اما موفقیتی به دست نیاورد و 
نهایتاً جنگ در 29 مرداد 1367 پایان 
یافت. ازاین رو »تنگه ابوقریب« نش��ان 
می ده��د که چند روز مان��ده به قبول 
قطعنامه وضعی��ت ایران در جبهه های 
جنگ چگون��ه و قصد جدی عراق چه 
بوده است؟ و زمین بحث های امروزی 
درخص��وص چرایی پذی��رش قطعنامه 
را نی��ز در زیر متن این روایت نش��ان 
می دهد. نکته مهمی که متاس��فانه از 

تحلیل ها دورمانده است.
نکت��ه مه��م پایان��ی ای��ن اس��ت 
ک��ه نگارن��ده سال هاس��ت از انفع��ال 
غیرمنطق��ی ارت��ش در مقاب��ل میزان 
نمایش حضورش در جبهه های جنگ 
و به خص��وص در بخش های تخصصی 
نی��روی زمین��ی، نیروی هوای��ی و نیز 
دریایی متعجب اس��ت. کافی است در 
اینترنت جس��ت وجوی ساده ای شود و 
در تعداد عملیات و نیز ش��هدای ارتش 

تأمل شود!  مشرق

چند نکته پراکنده درباره »تنگه ابوقریب«؛

یک روایت امروزی 
از یک اتفاق مهم

مع��اون عمران��ی  ی استاندار کرمانشاه پیگی����ر
گفت: طی مصوبه روز گذش��ته هیئت 
دولت می��زان کمک ه��ای بالعوض و 
تسهیالت روس��تایی و شهری مناطق 

زلزله زده افزایش می یابد.
مهرداد ساالری اظهار داشت: زلزله 
سال گذشته اس��تان کرمانشاه 5000 
میلیارد تومان خس��ارت اولیه وارد شد 
که دولت در فاصله ای کوتاه اعتبارت و 

منابع الزم را تخصیص داد.

وی با اش��اره به اینکه امروز هفت 
هزارمین واحد روزهایی بازسازی شده 
با حضور وزیر کشور افتتاح شد عنوان 
کرد: براس��اس برنامه تدوین شده 12 
هزار و 500 واحد روستایی نوع یک تا 
پایان شهریورماه امسال به بهره برداری 

می رسد.
ساالری با بیان اینکه کار بازسازی 
مناطق زلزله زده اس��تان س��ال آینده 
به اتمام می رس��د گفت: ب��ا حرکت و 
توان مردم و ت��الش نمایندگان دولت 

بازس��ازی واحد های شهری نیز تا قبل 
از ش��هریورماه س��ال آینده ب��ه اتمام 

می رسد.
معاون عمرانی اس��تاندار کرمانشاه 
بیان کرد: افزایش قیمت ها در چند ماه 
اخیر در امر بازس��ازی نگران کننده بود 
که خوش��بختانه در این راس��تا و طی 
مصوبه هیئت دولت پنج میلیون تومان 
بالع��وض و پن��ج میلیون توم��ان وام 
روس��تایی و 10 میلیون تومان شهری 

به زلزله زدگان پرداخت می شود.

شکایت محیط زیست از پاالیشگاه تهران

ماجرای سبزی های نفتی به کجا رسید؟

آمار ازدواج در کشور به تفکیک وقوع و ثبت
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کمک های بالعوض و تسهیالت در مناطق زلزله زده  کرمانشاه افزایش یافت


