
گزارش

 ایران به »سازمان ملی فولکلور« 
نیاز دارد

حســن ذوالفقاری با دادن هشدار درباره خطر نابودی 
بســیاری از مباحــث فرهنگ عاّمه از لزوم تأســیس 
نهادی که تمام مــواد فولکلوریک ایرانی را گردآوری 
و حفظ کند، می گوید. »سازمان ملّی فولکلور« نهادی 
بود که در خردادماه ۱۳۴۶ در تهران افتتاح شــد اما 

بعدها که تعطیل شد چیزی جایگزینش نشد.
حاال هم فرهنگ و ادبیات عاّمه، موسیقی و رقص های 
محلی با بی سامانی مواجه اند و بسیاری از آثار ادبی و 

شنیده ها و قّصه ها در گذر روزگار محو می شوند.
در همین راستا، حســن ذوالفقاری، استاد دانشگاه و 
پژوهشــگر زبان و ادبیات فارســی به ایسنا می گوید: 
وجــود چنین نهادی، به چنــد دلیل و برای چند کار 
حتماً الزم اســت؛ اول این که سیاســت ها، برنامه های 
کالن و رویکردها در آن جا پیش بینی شده و فرهنگ 
عاّمه مطالعه و تقویت شــود. از این رو، رشته تحصیلی 
»ادبیات عاّمه« تأســیس شد. برنامه این رشته را خوِد 
من نگاشــتم و وزارت علــوم تصویب کرد و هم اکنون 
در دانشــگاه ها، کارشناسی ارشــد زبــان و ادبیــات 
عاّمه تدریس می شــود. در حال حاضر، در دانشــگاه 
تربیت مــدرس، پنجمیــن دوره این رشــته در حال 
اجراست. تأسیس مجله اقدام دیگری بود که ما مجله 
علمی-پژوهشــی »فرهنگ و ادبیات عاّمه« را تاسیس 
کردیم)https://cfl.modares.ac.ir( که جایگاه 
خوبی در مجالت دارد. همچنین دانشــنامه فرهنگ 
مردم ایران تدوین شــد که تاکنون شــش جلد از آن 
منتشر شده اســت. هرکدام از این کارها، اقدامی موثر 
در توسعه علمی مباحث ادبیات عاّمه است. در انجمن 
ترویج زبان فارسی هم کارگروه فرهنگ و ادبیات عاّمه 
مشغول به فعالیت است که برنامه ها و نشست هایی در 
این زمینه برگزار می کند. همه این فعالیت ها مستلزم 
این اســت کــه در یک انجمن واحد تجمیع شــود و 
سیاســت گذاری، برنامه ریزی، جمع آوری، گردآوری و 
از همه مهم تر، آرشیو کردن در آن جا ساماندهی شود.
او در ادامــه تاکید دارد:  بســیاری از مباحث فرهنگ 
عاّمه در خطر نابودی هســتند. اگــر انجمنی توان و 
پشتوانه مالی نداشته  باشــد، نمی تواند از این وظیفه 
خطیر پشتیبانی کند. نهادهایی مانند میراث فرهنگی 
که بودجه های مخصوص برای این امور دارند، باید این 
کارها را انجام دهند. نهادهای مستقل هم می توانند و 
باید اتاق فکر و بازوهایی باشند برای گردآوری سامانه  
جامع و منســجم مــواد فولکلوریــک. دوره کاربرگ 
و فیش نویســی و... گذشــته و همه  داده های ما باید 
الکترونیک و نرم افزاری باشــد. افراد زیادی هســتند 
که عالقه مندند تا در شهرها و مناطِق خودشان، مواد 
فولکلوریک مانند رســوم، مثل ها، رقص، موســیقی، 
داستان، شــعر،  ترانه، افســانه، چیســتان و غیره را 
جمــع آوری کنند و در این بانک اطالعاتی ثبت کنند. 
در درس نامــه رشــته ادبیات عاّمه نحــوه جمع آوری 

اطالعات فولکلوریک نیز آموزش داده می شود.
ذوالفقــاری می گوید: تا پنج دهه قبل، اقدامات خوبی 
در این زمینه صورت گرفت و آرشیوهایی به جا ماند. 
اما شــوربختانه بخش اعظمی از این آرشیوها اکنون 
گم شــده و معلوم نیســت کجاســت! تمام داده های 
تاریخی ما نیازمند سازمانی  است که تنها این وظیفه 
را بر عهده داشــته  باشد و به صورت کاماًل اختصاصی، 
بــه رویدادهای فرهنگ عامه بپــردازد. وزارت میراث 
فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی می تواند به این 
حوزه نزدیک باشد، اما از آن جایی که هزاران دستورکار 
دارد و احیای سّنت های فولکلوریک، در آخرین رده ها 
قرار می گیرد و جزو اولویت های نخســتین نیســت، 

بودجه ای به آن نمی رسد.
اســتاد دانشــگاه تربیت مدرس توضیــح می دهد: به 
مقولــه فرهنگ و هنر قومی، خصوصــاً رقص و آواز و 
موسیقی، بی اعتنایی می شود. ما تاکنون تعداد زیادی 
از نوازنده های محلی را از دســت داده ایم. اگر بنا باشد 
تا به اندک افراد باقی مانده بی توجهی شود و ناشناخته 
بمانند و آثارشــان ضبط نشــود، این هنرها از دست 
می روند. در گذشــته، هنرمندان میراث هنری خود را 
به فرزندان شان می سپردند تا حفظ شود، اما امروزه و 
به دلیل شرایط نابسامان اقتصادی چنین کاری ممکن 
نیســت زیرا اکثر این هنرمندان در فقر و فاّقه زندگی 
می کنند و درآمــدی ندارند. اغلب نوازندگاِن محلّی ما 
در ایران با تنگدســتی و بیماری روزگار می گذرانند و 
حتی از ضمانت بیمه نیز بهره مند نیســتند؛ بزرگانی 
کــه به اروپــا رفته اند، مــدال گرفته انــد و در جهان 
شناخته شــده اند اما در ایران کســی به آن ها توجهی 
نکرده است. رقص های محلی هم از گزند این آسیب ها 
در امــان نمانده انــد و رقص های جدید جای شــان را 
گرفته  اند. پیش از این در مجالس بزم و شــادی بیشتر 
رقص های محلّی رایج بود و حاال دیگر نیست. بنده در 
شــعر عامه نیز تاکنون بیش از ۷۰۰ نوع و گونه و آواز 
محلی، به صورت شفاهی، یافته  ام که اغلب ناشناخته  اند. 
به رغم تالش های گذشــتگان در گردآوری افسانه ها و 
متل ها و اسطوره ها، هنوز بســیاری از روایت ها ضبط 
و طبقه بندی علمی نشــده اند. بنده با وجود گردآوری 
صدهزار َمَثل و انتشــار آن هنوز معتقدم همین مقدار 
مثل زنده در زبان مردم هست و این گنجینه بی  نظیر 
ایرانی انتها ندارد. در حوزه  هنرهای قومی همین مشکل 
وجود دارد و این یعنی این رشــته ســِر دراز دارد که 
اگر این ها گردآوری و شناسنامه دار بشوند و مطالعات 
علمی روی آن ها انجام گیرد و به طور دقیق ریشه یابی 
شــوند، می  توان گفت کمی به غنای فرهنگ شفاهی 
نزدیک شده  ایم. تنوع فرهنگی، هنری و اقلیمِی ایران 
میراِث ارزنده و نایابی ست که به ده ها دلیل به آن بی-
 توجه بوده  ایم. وارد هر مقوله ای بشویم، همین قدر درازا 
دارد. پس بایستی یک سازمان بزرگ با بودجه ای کافی 
و وافی از این پروژه ها حمایت کند. این نهاد نمی  تواند 
و نباید دولتی باشد. بخش خصوصی با حمایت دولت 
قادر به این کار است. حسن ذوالفقاری می گوید: بنده 
با جمعــی از اهالی فرهنگ عامه و متخصصان حدوداً 
۲۰ ســال پیش اساس نامه ای را هم تنظیم کردیم، اما 
این نهاد مکان و اعتباری می خواهد، از وزارت ارشــاد 
و میراث فرهنگی پاسخ گوی ما نبودند و ما امیدواریم 
افرادی که به مبحث فولکلــور عالقه مندند، از چنین 

مجموعه ای حمایت کنند.

دریچـــه

مهدی گلشــنی می گوید: یک جریان غیرفلســفی به نام 
فلسفه و علم پیوســته در مقابل هر نوع فعالیت سازنده ای 
سدسازی می کند و متاسفانه این جریان به قدری نیرومند 

است که نمی گذارد هیچ عملی به نتیجه مطلوب برسد.
بــه گزارش تســنیم، ســخنرانی بهمن ماه ســال ۱۳9۶ 
مهدی گلشــنی در دانشگاه صنعتی شــریف که به عنوان 
»وصیت نامــه علمی« ایــن فیزیــک دان و نظریه پرداز در 
رســانه ها منعکس شد، از واقعیات مهمی در نحوه مواجهه 
مدیریت آموزش عالی در ایران با دانشجویان، پرده برداشت 

که نهایتاً به سقوط دانشگاه می انجامید.
آن هشــدارهای مشــفقانه که بی کیفیتــی در آموزش و 
مقاله محوری را زیر ســوال می بــرد؛ در هیاهوی آن روزها 
مــورد توجه قرار نگرفت و خیلــی زود در انبوه رویدادها و 

اخبار روزمره گم شد.
حاال که قریب به پنج ســال از آن روزها گذشــته و دولتی 
رفتــه و دولتی دیگر بر ســر کار آمده، فرصــت را مغتنم 
دانستیم که بار دیگر ســراغ این استاد بازنشسته دانشگاه 
شریف و عضو سابق شــورای عالی انقالب فرهنگی برویم 
و نظرش را درباره وضعیت کلی فلســفه در ایران و نیز به 
طور خاص در دانشــگاه ها جویا شویم که حاصل آن را در 

ادامه می خوانید.
***

*به نظر شما فلسفه در دوره پس از انقالب روند 
رو به رشدی داشته است؟

 نداشــته. حقیقتا نداشته. حضرت آیت اهلل مصباح هم که 
بحق از فیلسوفان خیلی برجسته انقالب بودند همین اواخر 
صریحــاً گفتند که ما در تربیت نیروهای مناســب فکری 
موفق نبوده ایم؛ این را صریحاً  فرمودند. این که من همیشه 
از قطع ارتباط دانشکده های علوم با فلسفه صحبت می کنم 
به همین دلیل است چون نه دانشکده های فلسفه به علوم 
توجه داشته اند و نه بالعکس و خب کشور همه سر و کارش 
با علوم و مقوله پیشــرفت و این چیزهاست و معلوم است 

که چقدر از این ناحیه لطمه می خورد.

*خود شــما به عنوان یکی از چهره های مؤثر 
نکردید  حوزه فلسفه علم در کشور چرا تالش 

که این ارتباط را بازسازی و ترمیم کنید؟
بنــده در طــول دوران خدمتم با انواع و اقســام رذالت ها 
مواجه شــدم. اصال یک جریان غیرفلسفی به نام فلسفه و 
علم پیوســته در مقابل هر نوع فعالیت سازنده ای مقابله و 
سدسازی می کند و متاسفانه این جریان به قدری نیرومند 

است که نمی گذارد هیچ عملی به نتیجه مطلوب برسد.
*اشــاره شــما به بلواهای اخیری است که در 
جریان قطع همکاری با یکی از اســاتید گروه 

فلسفه علم دانشگاه شریف به وجود آمد؟
بله؛ متأسفانه همان جریانی که عرض کردم دانشگاه شریف 
را زیر یک غلتک فلسفی غلط لِه می کند و آن را به مسیری 

می برد که به هیچ وجه برای ما اعتال و پیشــرفت به وجود 
نمی آورد و درخدمت اسالم نخواهد بود.

*شما در برابر این جریان چه اقدامی کردید؟
من از زمین و آســمان اعتراض کردم. در مصاحبه هایم هم 
به همه جا گفتم که داریم بــه کجا می رویم ولی وقتی که 
مقامات عالیه مسئول برای این حرف ها ارزش قائل نیستند 
چه کار می توانم بکنم؟ کار بنده در سرتاسر این چند سال 
اعتراض بوده اما نتیجه اش این شــده کــه با وجودی که 
استاد ممتاز دانشگاه شــریف بودم و طبق قانون الزامی به 
بازنشســتگی استادان ممتاز وجود ندارد، بازنشستم کردند 

تا از شّرم راحت شوند.

*این جریان چیســت و چه کسانی پشت آن 
هستند که این قدر نفوذ دارد که می تواند تا این 

اندازه مبسوط  الید عمل کند؟
جریان نفوذ اســت. نفوذ خارجی که متاســفانه در ارکان 
مختلف کشــور و بعضا در مشــاغل حســاس نفوذ کرده 
و نگاه هــای خاصی را بر دانشــگاه ها حاکــم می کند که 
دیگران هــم کورکورانه از آن تبعیت می کنند. مقام معظم 
رهبری بارها و بارها نســبت به خطر این جریانات نفوذی 
هشــدار داده اند. امام )ره( هم به نحوی همین مســأله را 
مطــرح می فرمودنــد. خود بنده در دهــه اول انقالب یک 
مقالــه صریــح روی این قضیه نوشــتم. االن هم بعضی از 
دوستان ما در کشورهای اسالمی مرتب یادآوری می کنند 
که بر دانشــگاه های مــا خواب غفلت حاکم اســت چون 
متاســفانه همه نگاه ها به غرب اســت که غرب بیاید ما را 
نجــات بدهد در صورتی که یــک آمریکایی که من خودم 

شــخصا می شناســمش و مقام مهمی هم دارد، چند سال 
پیــش صریحا در یک ســخنرانی در مراکش گفته بود که 
ما نمی گذاریم یک ژاپن اسالمی به پا شود. خیلی صریح و 
بــا کمال پررویی این حرف را زده بود آن وقت بعضی ها به 

همین آمریکا دل بسته اند.

*شــما نســبت به اصالح وضعیــت علمی و 
دانشگاهی ناامید هستید؟

 من هیچ وقت ناامید نیســتم چون در دین ما دستور داده 
شــده که هرگز از رحمت خدا ناامید نشوید. ما حرفمان را 
می زنیم چون می بینم که واقعاً کشور از این وضعیت انفعال 

لطمه می بیند.

*شما خودتان سال ها عضو شورای عالی انقالب 
فرهنگی کشــور بودید و می توانستید از طریق 
از  خیلی  علمی، جلوی  وکارهای  اصالح ســاز 

اتفاقات را بگیرید؛ چرا این کار را نکردید؟
من اگر صورت جلسات شورا را برایتان بیاورم خواهید دید 
که چه پیشنهادهایی کرده ام؛ بنده اصاًل سستی نکرد ه ام و 
همــواره معترض بوده ام ولی آقایان گوششــان به حرف ما 

بدهکار نبود.

*یعنی حتی در ســطح شــورای عالی انقالب 
فرهنگی کشور هم کسی این دغدغه ها را دنبال 

نمی کرد؟
نه، نمی کرد. من چند سال فریاد زدم که این معیار مقاالت 
که دارید برای ارزش ســنجی علم و اساتید و دانشگاه ها به 
کار می برید، باطل است؛ این ها هدیه آمریکاست ولی هیچ 

توجهی به این حرف ها نشــد، هنوز هم نمی شــود و همان 
روند معیوب گذشته کماکان ادامه دارد.

*چرا سعی نکردید این مسأله را از طریق ارتباط 
با مقام معظم رهبری پیگیری کنید؟

بنده چند نوبت خدمت ایشــان رســیدم و چند بار هم به 
صورت مکاتبه ای ایشان را در جریان امور گذاشتم و ایشان 
هم دســتورات راهگشایی دادند که متاســفانه در سطوح 
پایین تر به دســتورات ایشان توجه الزم نشد. تا وقتی بدنه 
علمی کشــور از انفعال و ســکوت خارج نشود و حقیقتا با 
آرمان های نظام و انقالب هماهنگ نباشد؛ نمی شود کاری 
کرد. دستورات مقام معظم رهبری را چه کسانی باید اجرا 
کنند؟ مگر جز این اســت که وزرا و مدیران ارشد مسئول 
پیگیری و اجرایی شــدن آن ها هستند؟ وقتی انتصابات بر 
اساس شایستگی نباشد و دولت ها دغدغه ارتقای فلسفه و 

علم نداشته باشند در بر همین پاشنه می چرخد.

*به نظر شما از این نظر فرقی بین دولت ها وجود 
نداشته؟

در درجــه یک مقدار فرق داشــته اما در اســاس نه چون 
دغدغــه رئیس جمهور به تنهایی کافی نیســت. این کارها 
بــه یک عزم همگانی و حمایتــی کالن نیاز دارد که پیش 
از همه متوقف بر انتصابات شایســته و مســئوالنه اســت. 
نمی خواهــم همه چیز را به مدیران ربط بدهم، بدنه علمی 
کشور هم بی تقصیر نیست. مثال من در این سه چهار ساله، 
چهار، پنج کتاب داشــتم که بعضی هایش به فارسی بوده 
و بعضی هایش هم به انگلیســی. لطف خداوند شامل حالم 
شده و نســخه های انگلیسی کتاب در غرب بیشتر از ایران 
مورد توجه واقع شــده . مثاًل کتاب »قرآن و علوم طبیعی« 
من به انگلیسی، اندونزیایی، عربی و...ترجمه شده. تنها در 
اندونــزی ۱5 بار تجدید چاپ شــده و بیش از ۱۰۰ مقاله 
در این ۱۶ ســاله اخیر  روی آرای بنده در حوزه فلســفه 
علم  نوشــته شــده اما متأســفانه حتی یک دهم توجهی 
 که کشــورهای دیگر بــه آثار من نشــان داده اند در ایران 

نشان نداده اند.

*شما این را ناشی از چه می دانید؟
این مســأله عوامــل متعدد فکری و اجتماعــی دارد، یک 
مقدار توطئه هم هســت اما اصوالً در ایران این اخالق که 
همدیگر را نادیده می گیریم نهادینه شده. همه می خواهند 
خودشــان مبدع یک نظریه باشــند و اگر نیستند دیگری 
را که هســت نفی می کنند. این مســاله زمانــی که بنده 
دانش آموز یا دانشــجو بودم کمتر بود ولی متاســفانه حاال 
تقویت شــده و افراد چشــم دیدن همدیگر را ندارند. این 
را حتــی خارجی هایی هم که به ایــران آمده اند، گفته اند. 
امیــدوارم خودمان هم این جنبه های منفــی را ببینیم و 

بتوانیم بیشتر همدیگر را تحمل کنیم.
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ژان لوک گدار فیلمســاز بلندآوازه ســینمای جهان از 
فستیوال کن بابت دعوت از زلنسکی انتقاد کرد.

» ژان لوک گــدار« در آخرین اظهار نظر خود انتقاداتی 
تند از فســتیوال کن کــرده و آن را گرفتار بازی صحنه 

آرایی شده قدرت ها و یک ابزار تبلیغاتی دانسته است. 
ژان لوک گــدار یکی از بزرگ ترین فیلم ســازان تاریخ 
ســینما است. گدار در کنار نفراتی چون»تروفو« موج نو 
را در ســینمای فرانســه به راه انداختند. موج نو که از 
دل مجله کایه دو ســینما بیروون آمده بود مکتبی بود 
مدرنیستی و معطوف به فرم و زیبایی شناسی نوین، جان 
کات کــه از تمهیدات مهم این مکتب بود کمک می کرد 
ســاختار روایی فیلــم گونه ای متفــاوت از جریان های 
ســینمایی غالب دوران یعنی نئو رئالیســم ایتالیا جلوه 
کنــد. از گدار به عنوان پیچیده ترین و مبتکرترین چهره 
ســینمایی دنیا یاد می شود. از اولین فیلم های کوتاهش 
در دهه پنجاه، دوره افسانه ای دهه شصت )فیلم هایی با 
حضور آناکارینا، برژیت باردو، ژان پل بلموندو، ژان پییر 
لئو(، دهه هفتاد و فیلم های سیاســی آن دوران )همراه 
گروه ژیگا ورتــوف(، دوران فعالیت های ویدیویی )غالباً 
همراه آن  - ماری میه ویل( تا سال های دهه ۸۰ و 9۰ 
با رجعتی در معنای واقعی کلمه به سینما، فعالیت گدار 
و کار او همیشه یک مســیر مستقیم را در پیش گرفته 
است: مسیری در جستجوی ســینما و هنر تا بتواند به 

آن جایی برسد که هنر سینما می خواهد نشانش دهد.
حاال این روزها همزمان با برگزاری فســتیوال بزرگ کن 
ژان لــوک گدار به اظهار نظر درباره این رویداد پرداخته 

است. 
بــه گزارش فارس، به نقل از آِرتســور، جشــنواره فیلم 
کن که امروز ۲۸ می به پایان راه خود می رســد، هفته 

گذشته با سخنرانی ولودیمیر زلنسکی رییس جمهوری 
اوکراین آغاز به کار کرد، اما این ســخنرانی یک مخالف 
سرســخت داشته است. ژان لوک گدار فیلمساز اسطوره 
ای و بلندآوازه ســینمای جهــان و از بنیانگذاران موج 
نوی سینمای فرانســه درباره حضور زلنسکی در مراسم 
افتتاحیه گفت: حضور زلنســکی در مراسم افتتاحیه را 
اگر از زاویه ای به آن نــگاه کنیم که به آن »کارگردانی 
شده« می گویند شاهد یک بازیگر بد و البته یک کمدین 

حرفه ای زیر نظر سایر حرفه ای ها بودیم.
گدار چنین ادامه داد: با کارگردانی)صحنه پردازی( یک 
جنگ جهانی دیگر و خطر یک فاجعه دیگر، الزم بود تا 
متوجه شــویم که جشنواره کن یک ابزار تبلیغاتی است 
مانند هر ابزار دیگری. فکر می کنم مدت ها پیش چیزی 
در همین راستا گفته بودم، با این وجود، با صحنه سازی 
جشنواره کن از احتمال وقوع یک جنگ جهانی دیگر و 
خطر یک فاجعه دیگر، متوجه شــدیم فستیوال کن یک 

ابزار تبلیغاتی است، مانند هر ابزار دیگر.
کارگردان »از نفس افتاده« توضیح داد: آن ها )جشنواره 
فیلم کن( زیبایی شناســی غربی را تبلیغ می کنند. حاال 
تصــور کنید که در جشــنواره از جنگ بــه عنوان ابزار 
زیبایی شناســی استفاده می شود و ســهامداران آن هم 
کشــورهای درگیر، یا بهتر بگوییــم صاحب »منفعت« 
هســتند که برنامه هایی را پخــش می کنند که همه ما 

تماشاگران آن هستیم.
کارگردان »آلفاویل« تاکید کرد: عموما گفته می شــود 
»تعــارض منافع«، بایــد بگویم هیچ تعــارض بزرگ یا 
کوچکی وجود ندارد، بروتوس، نــرون، بایدن یا پوتین، 
قسطنطنیه، عراق یا اوکراین به غیر از قتل عام هیچ چیز 

زیادی بین ها متفاوت نیست.

انتقاد تند ژان لوک گدار از کن

 این فستیوال یک ابزار تبلیغاتی است
محمد خزاعی رییس سازمان سینمایی بیان کرد که جا 
دارد مطالبه خانواده ســینما در خصوص نمایش خانگی 

پیگیری شود.
به گزارش روابط عمومی ســازمان سینمایی، سی امین 
جلســه شورای معاونان و مدیران ســازمان سینمایی با 
حضور اصغر فارســی، حبیــب ایل بیگی، قادر آشــنا، 
سیدمهدی جوادی، محمد حمیدی مقدم، کامران ملکی، 
مهدی آذرپندار، هاشم میرزاخانی، محمدرضا سوقندی، 
غالمرضــا نجاتی، ســیدصادق موســوی، الدن طاهری 
و یزدان عشــیری با موضوع »راهکارهای پیشــنهادی 

افزایش اشتغال و تولید در سینما« برگزار شد.
محمــد خزاعی با اشــاره به اهمیت اشــتغال از دیدگاه 
رهبــری و نامگــذاری ســال ۱۴۰۱ بــه نــام »تولید؛ 
دانش بنیــان، اشــتغال آفرین« بر ضرورت شناســایی 
راهکارهای موثر برای ایجاد ظرفیت های تولید و افزایش 
زمینه اشــتغال ســینماگران و اعضای صنوف سینمایی 

تاکید کرد.
وی ادامه داد: از سرگیری فعالیت ها در دوران پساکرونا و 
رکود نسبی تولید در همه عرصه ها از جمله سینما بیش 
از همیشه، هم افزایی همه دستگاه ها و مراکز فعال حوزه 
فرهنگ و ســینما را می طلبد و برای رونق و تحرک در 
این بخش الزم است همه معاونت ها و موسسات سازمان 

به طور جدی وارد شوند.
رئیس ســازمان ســینمایی معتقد ســت همه موظفیم 
بــا درک ضــرورت و نیاز خانواده ســینما نســبت به 
برنامه ریــزی و طراحــی در این زمینــه ورود کنیم و با 
جلب مشــارکت های خصوصی و منابع داخلی و بیرونی 

فرصت های جدید ایجاد کنیم.
رییس ســازمان ســینمایی افزود: الزم اســت در همه 

حوزه ها اعم از بنیاد ســینمایی فارابی، مرکز گسترش، 
سینمای جوان، سینما شهر، معاونت فناوری و مطالعات، 
معاونت ارزشــیابی و نظارت، جشنواره، توسعه منابع و... 
بــا اهتمام به این مهم، فکر و ایده پردازی و برنامه ریزی 
کنیم و با جدیت نسبت به ارائه طرح و ایده و شناسایی 
منابع و اعتبارات در دستگاه های مختلف بستر اشتغال را 
برای شــمول گسترده تر خانواده سینما و اعضای صنوف 

مهیا سازیم.
خزاعی با اشاره به کشــف افق های جدید در این زمینه 
عنوان کرد: بــدون تردید، در حــوزه بین الملل چه در 
زمینــه عرضــه و مارکتنیگ و چه در عرصــه تولیدات 
مشــترک ظرفیت های خوبی وجود دارد که الزم است 
دفتر جشــنواره ها و همکاری هــای بین الملل با کمک 
کارشناســان بنیاد ســینمایی فارابی و مراکز دیگر هم 

فکری و ادغام کنند.
وی با اشــاره به اینکه اغلب سازمان ها و مراکز از جمله: 
سازمان صدا و ســیما، سازمان تبلیغات اسالمی و حوزه 
هنری، شــورای عالی انقالب فرهنگی و دیگر نهادهای 
فعال در این حــوزه به صورت جدی حضور دارند اضافه 
کــرد: در کنار تولیدات ســینمایی قطعاً، عرصه نمایش 
خانگی یکی از ظرفیت های تاثیرگذار در این حوزه است 
که جا دارد مطالبه خانواده ســینما در خصوص نمایش 

خانگی پیگیری شود.
رییس سازمان سینمایی در پایان تصریح کرد: مطمئنم 
از طریق رایزنی با مدیران صدا و ســیما و آغاز همکاری 
مشترک دو سازمان سینمایی و صدا و سیما در کارگروه 
ســینما و تلویزیون و با هم فکری آنهــا می توان موانع 
تولیــد و رکود نســبی به وجود آمــده در این بخش را 

برطرف کرد.

محمد خزاعی:

مطالبه سینما درباره نمایش خانگی پیگیری می شود

مهدی گلشنی: 

به رهبری نامه نوشتم، اما دستورات راهگشای ایشان را اجرا نکردند

همزمان با آغاز »دهه کرامت«، این هفته فیلم هایی با موضوع دختران در شــبکه 
نمایش پخش می شود. شبکه نمایش قصد دارد در شروع دهه کرامت و همزمان 
با تولد حضرت معصومه )س(، به مرور فیلم هایی بپردازد که موضوعات مرتبط با 

دختران در آنها پررنگ است.
ســاعت ۱۳: فیلم و تله فیلم های ایرانی شــبکه نمایش از شنبه ۷ تا جمعه ۱۳ 
خرداد ماه پخش خواهند شــد: »کمی آنسوتر«، »برایت انار دان کردم«، » ماده 
5 «، »مجنون بی لیلی«، »لیمو ترش «، »پســرم رسول«، »پرواز روح« نام فیلم 

های این بخش است.
ساعت ۱9: فیلم های منتخب خانوادگی، که بخش ثابت ساعت ۱9 شبکه نمایش 
خواهد بود، در هفته پیش رو به ترتیب شامل این فیلم ها است: »شیپو روندو«، 

»قهرمان«، » گنج «، »امی و غازهای وحشــی«، »سکســکه«، »لیگ کنگ فو« 
و »نامرئی«.

ساعت ۲۱: چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه و سالروز میالد حضرت معصومه )س( و آغاز 
دهه کرامت بهانه ای شــده تا شبکه نمایش در این هفته به مرور آثار سینمایی 
بپردازد که به دختران اختصاص دارد. از این رو فیلم های منتخب هفته به ترتیب 
روز پخش از شنبه تا جمعه در ساعت ۲۱ شامل این عناوین خواهد بود: »خانه ای 

کنار ابرها«، »یکی هم کم نباشــد«، »هدیه نهایی«، »فرشته ها با هم می آیند«، 
»دو نفر و نصفی«، »ماموریت مریخ« و »اینجا چراغی روشن است«.

ســاعت ۲۳: فیلم های ساعت ۲۳ شبکه نمایش که فیلم های جذاب است شامل 
این فیلم هاست: »توطئه گران«، » تامی کوچولو«، »شتاب«، »سامورایی خانه به 

دوش «، » مارسی«، »قاچاقچی« و»طال«.
ساعت ۱ بامداد 

منتخــب فیلم های کالســیک ایــن هفته نمایــش نیز به ترتیب روز پخشــاز 
شــنبه ۷ تا جمعه ۱۳ خرداد : »گرداب« ، »ســاحل زیبای کوچک«، »شاهین 
 مالــت«، »تــوت فرنگی های وحشــی«، »گربــه جاســوس «، »گاو و زندانی« 

و »دزد دوچرخه« هستند.

 نمایش فیلم هایی با موضوع دختران 
در دهه کرامت


