
سیزدهمین جشنواره بین المللی »سینما حقیقت« در حالی 
با حضور جمعی از مسئوالن و عالقه مندان به آن در پردیس 
سللینمای چهارسللوق برگزار می شللود که برخللالف دیگر 
فسللتیوال های مطرح افتتاحیه نداشللته و محمود حمیدی 
مقللدم دبیللر ایللن جشللنواره و مدیرعامل مرکز گسللترش 
سینمای مستند و تجربی معتقد است »این جشنواره هنری 
و مسللتند اصوالً افتتاحیه ای در هیچ دوره با خود نداشللته 
است زیر شللکل های خاص خودش را داشته همان گونه که 
بنیاد سللینمای مستند ساده و بی پیرایه است که این بی ریایی در محترم شمردن دبیران ۱۲ دوره 

گذشته آن نیز به خوبی نمودار می باشد«. 
امسللال و به منظور استانداردسللازی ورودیه ها وبر اسللاس اقبال مخاطبان کارت های هویت داری 
صادر شده بود تا با رزرو بلیط رایگان هر عالقه مندی بتواند به راحتی به آن ورود پیدا کند و بخشی 
از سللالن ها نیز به کسللانی اختصاص یافت که عالقه مند به خرید بلیط بودند که این گوشلله ای از 
تفاوت های سللیزدهمین جشنواره با قبلی های آن اسللت که درعین حال جشنواره خوبی را رقم زده 
زیرا یکی از فیلم های آن به اسکار راه می یابد تا یک حرکت پیشرو به حساب آید و از سویی دریافت 
سلله جایزه ارزنده و معتبر از جشللنواره مستند جهانی یعنی »ایدفا« اتفاق مبارک دیگری است که 
در این حوزه می افتد که همگی این نوید را می دهند تا سللینمای مسللتند ایران همچنان روبه رشد 

باشد.
 اصل مهمی که در سینما حقیقت رعایت می شود تکیه  بر مستند نگاری هاست که در این میان یک 
شگفتانه اتفاق افتاده است و آن مربوط به فیلم باد صبا است و صدای سحرانگیز منوچهر انور به آن 
رونق بخشیده که اخیراً راش ها و پالن های دیده نشده آن توسط مدیر فیلم خانه ملی به دست آمده 

تا در سینما حقیقت به نمایش گذاشته شوند. 
شروع جشنواره سینما حقیقت با حضور فعاالنی در دامنه مستندسازی همچون محمدرضا اصالنی، 
منوچهللر طیاب، احمد ضابطی جهرمی، حسللین ترابی و منوچهر انللوری زینت یافت که فیلم های 
مستند جشنواره سیزدهم سینما حقیقت می تواند به سادگی ذائقه تخریب  شده سینما روهای کشور 
را اگر تغییر ندهد التیام بخشللد اما تنها در پردیس سللینمایی چهارسوق و پنج سینما شهر کشور 
یعنی اصفهان، بوشهر، تبریز، ساری و شیراز به نمایش درآمده تا همچنان محدود بمانند درحالی که 
ویروس های نمایشی همچون مطرب یکه تاز ۱70 سالن در سراسر کشور بوده است! زیرا آن فیلمی 
می تواند بر ذائقه مردم تأثیر بگذارد که در سالن های متعدد به نمایش درآید درحالی که آن کیفیت 
الزم را برای یک جامعه پویا و در حال گذار ندارند بلکه همانند یک غذای فسللت فود تنها ذائقه را 
تغییر می دهند که می توان چهره بعضی از افراد سیاسی خاص را پشت هر یک از آن ها دید تا نقدها 
بر فیلم مطرب را برنتابند و درونشان را به هم بریزد و ۱70 سالن سینما را به نمایش آن اختصاص 
دهند! اما حاصل تمامی هنر و تجربه کشللور کمترین سللالن های سینما را به خود ببیند و پیداست 
آنکه بامش بیش برفش بیشللتر خواهد بود و بالطبع فروش افزون تری خواهد داشللت و ذائقه ها را 
به سوی سینمای قبل از انقالب اسالمی خواهد برد! اشاره به مردم با عنوان »لمپن« از جانب بعضی 
از منتقد نماهای سللینما نوعی اهانت به آن هاست درحالی که می توان نقد را به صورت شفاف همراه 
با احترام به طرفین آن عرضه نمود تا نیاز به اهانت نباشد. اگر گروهی که تنها در فیلم ها به دنبال 
ثروت و سیاست می گردند تا نوعی پول شویی را رواج دهند از دامنه سینما خارج شوند شاید بتوان 
روزهای طالیی را برای فیلم های هنر و تجربه و سینما حقیقت متصور بود که سینمای فعلی می رود 
تا دوباره و موریانه وار به سوی سالن های نمایش در دهه های ۴0 و ۵0 برگردد که نوعی تأسف برای 

معدود کسانیست که متولی هنر هفتم شده اند!

مسئوالن آسوده احساس تکلیف های ناگهانی 
بخوابید، رهبری 

بیدار است !

قانونگذاری سنتی در 
توهم چیستی، چرایی 

و چگونگی!!؟
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روزنامه سیاست روز بر اساس 
گزارش رسمی سال 1397 مرکز 

پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی پرسشگری )12( می کند:

درباره انفعال و سنگر گرفتن 
نیروهای انقالبی پشت 

شخصیت رهبری

ربیعی در نشست خبری:

صفحه 3

سخنگوی وزارت خارجه:
ایران کمک و حمایت الزم را از 

عراق انجام می دهد
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هنوز تنور برای مردم داغ نشده است، آنها در 
شللوک افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی 
آن هسللتند، اما این شوک نیز به زودی پایان 
می یابد. انتخابات مجلس شورای اسالمی را در 
پیش داریم، انتخاباتی که دوم اسفند ماه سال 

جاری برگزار خواهد شد.
در این میان دو جریان سیاسللی در کشور در 
تکاپو هسللتند و این تنور برای آنها داغ است، 
نامزدهای آنها ثبت نام کرده اند و در انتظار نظر 
شورای نگهبان درباره صالحیتشان نشسته اند، 
آنها از هللم اکنون نگللران نتیجلله انتخابات 
هسللتند. اصالح طلبان و اصولگرایان همواره 
دو فراکسللیون اکثریت و اقلیت را در مجلس 

شورای اسالمی تشکیل داده اند.
مجلس دهم که مجلس کنونی اسللت، از نظر 
مردم و کارشناسان یکی از مجالس ضعیف در 

طول عمر انقالب اسالمی بوده است. 
ترکیب مشللخصی از چینللش نمایندگان بر 
اساس گرایش های سیاسی آنها در این مجلس 
وجود نداشللت، نه اصولگرایی بللود نه اصالح 
طلبی، گاهی زور اصللالح طلبان می چربید، 
گاهی اصولگرایان، در هر حال کار کارشناسی 
ماندگار و علمی از این مجلس دیده نشد. همه 
نمایندگان شهر تهران را اصالح طلبان تشکیل 
می دهند، 30 نماینده مردم تهران از این طیف 
سیاسی هستند که اگر بخواهیم بدون لحاظ 
گرایش سیاسی خود، آنها را نقد کنیم، کارکرد 
آنها بی خاصیت ترین و بی تأثیرترین شللکل 
خود را داشت. این مسئله را حتی مردم تهران 

که به لیست امید رأی دادند، می گویند.
برخی از نماینللدگان فعلی اصالح طلب برای 
انتخابات بعدی مجلس شللورای اسالمی ثبت 
نللام کرده اند و برخی دیگر نلله، عارف رئیس 
فراکسیون امید مجلس دهم که رییس شورای 
عالی اصللالح طلبان نیز هسللت در انتخابات 
مجلللس یازدهم ثبت نام نکرده و این تصمیم 
در میان اصالح طلبللان در رده های گوناگون 
باعث شللده تا گالیه هایی نیز از این تصمیم 

شکل بگیرد.
اگللر هواداران اصالح طلللب از آقای عارف که 
رئیس شورای عالی اصالح طلبان است گالیه 
می کنند که چرا نامزد نشده و حاال که نشده 
چرا از دیگران دعوت نمی کند تا در انتخابات 

مجلس ثبت نام کنند، نشان چیست؟
سرخوردگی، دلسللردی و ناامیدی در اردوگاه 
اصالح طلبان وجود دارد یا این که شکسللت 
در سیاست های اصالحات است که تصور می 
کند به بن بسللت رسیده و کاری از دست این 

طیف سیاسی بر نمی آید؟!
دوره دهللم مجلللس را مللی تللوان مجلللس 
اصالحات نامید، مجلسی که با روی کار آمدن 
دولت هللای دهم و یازدهم در همسللویی با او 
و اجرای تفکرات سیاسللی و اقتصادی اصالح 
طلبان که برگرفته از تفکرات لیبرال سللرمایه 
داری و غربگرایللی اسللت اوضاع کشللور را به 
شرایطی رساندند که می بینید. نتیجه برنامه 
ها و دستاوردهای دولت و اصالح طلبان، آنچه 
که اکنون در طول 6 سال تاکنون پیاده شده، 
گرانللی و تورم، بیکاری، رکود اقتصادی، ضربه 
بلله رونق تولید، واردات بللی رویه، بی توجهی 
به تولید داخلی و توجه بلله واردات اجناس و 
کاالهای خارجی، حیف و میل میلیاردها دالر 
ارز کشور برای واردات، بی خاصیتی و ناکامی 
توافقی)برجام( که برای آن وعده های بسیاری 

به مردم داده شده بود و... است.
آیا مردم به چنین تفکری که کشور را در لبه 
پرتللگاه قرار داده بار دیگللر رأی خواهند داد؟ 
عقالنی و منطقی خواهد بود، با شللناختی که 
مللردم از اصالح طلبان پیللدا کرده اند و قطعاً 
با کارکردهای منفی آنها آشللنا شده اند، اقبال 

عمومی اصالح طلبان کوتاه شده باشد.
نگرانی اصالح طلبان از شرایط خود به خاطر 
از دسللت دادن جایگاه اجتماعی که با فریب 
و وعللده های دروغین به دسللت آمللده بود، 
بجا اسللت.ناامیدی که مردم به اصالح طلبان 
پیللدا کرده اند، به ناامیللدی آنها به انقالب نیز 
سللرایت می کند، در هر صللورت گرچه مردم 
خود انتخاب کرده اند و در انتخاب خود مسئول 
هسللتند، اما اصالح طلبان را در درون نظام و 
انقالب می بینند و آنها را خارج از آن نمی دانند.

شرایط جریان سیاسی 
اصالحات در آستانه انتخابات

ادامه صفحه 2

استیضاح وزرا در مجلس شورای اسالمی با عنوان برخی مصالح منتفی شد

رئیس قوه قضاییه:
مسئوالن باید نسبت به وضعیت 
هوای ناسالم پاسخگو باشند
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ترافیک ۶۰۰ کیلومتری 
علیه ماکرون  

اتحادیه های کارگری فرانسه به افزایش اعتصاب های سراسری تهدید کردند 
استعفای روحانی 

طرفدار ندارد
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