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اخبار

«نقش نگار»؛ مروری بر زندگانی امام
ی(ع) در کالم رهبر معظم انقالب
عل 

کتاب «نقش نگار» دربردارنده بیانات رهبر
معظ��م انقالب درب��اره زندگانی امیرالمؤمنین
علی(علیهالس�لام) بزودی منتش��ر میش��ود.
ب��ه گ��زارش تس��نیم ،کت��اب حاضر ش��امل
س��خنرانیهای رهبر معظم انقالب اس�لامی
پیرامون زندگی امیرالمؤمنین علی(ع) اس��ت
که به همت حجتاالسالم محمد محمدیان با
عنوان «نقش نگار» جمعآوری شده و از سوی
انتشارات انقالب اسالمی منتشر میشود .کتاب
نقش نگار در  15فصل تنظیم شده که  6فصل
ابتدایی آن شامل دوران نوجوانی و فداکاریهای
امیرالمؤمنین(ع) قبل از بعثت و همچنین جهاد
مستمرشان در مدینه بعد از هجرت نبی مکرم
اس�لام(ص) اس��ت .فصول بعدی کتاب نیز به
ح��وادث دوران زمامداری امام از آغاز ش��امل
«امتن��اع ام��ام از بیعت»« ،برخورد ایش��ان با
متخلفان از بیعت» و اعالم برنامه حکومتشان
تا وقای��ع جنگهای جمل ،صفی��ن و نهروان
اختصاص دارد .در فصل پایانی نیز به ماجراهای
ضربت خوردن و شهادت ایشان و کوفه بیامام
پرداخته شده است .مزیت اثر پیشرو به کتبی
از ای��ن دس��ت در اتخاذ رویکردی سیاس��ی-
اجتماعی به زندگی امیرالمؤمنین(ع) با استناد
ب��ه منابع تاریخی معتبر و از کالم فقیهی عالم
اس��ت که خود به عنوان رهبر جامع ه اسالمی
در بطن وقایع حکومتداری ق��رار دارد که این
امر غنای کتاب را دوچندان کرده اس��ت .امید
اس��ت این اثر چراغ راه��ی را در بهرهگیری از
زندگی درخشان و پرنور امیرالمؤمنین(ع) ،برای
جویندگان و محققان حقیقت فراهم آورد.

درج هفته «نقض حقوق بشر
توسط آمریکا» در تقویم کشور

درج هفت��ه «نقض حقوق بش��ر توس��ط
آمریکا» براساس منویات مقام معظم رهبری،
در تقویم رسمی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
به گ��زارش مهر به نقل از وبس��ایت دبیرخانه
شورای فرهنگ عمومی کشور ،در جلسه ۶۴۳
ش��ورای فرهنگ عموم��ی ،درج هفته «نقض
حقوق بشر توس��ط آمریکا» براساس منویات
مقام معظم رهبری در تقویم مورد بررسی قرار
گرفت« .حادثه  ۷تیر س��ال « ،»۱۳۶۰بمباران
شیمیایی سردشت  ۷تیر « ،»۱۳۶۶ترور شهید
صدوقی  ۱۱تیر سال  »۱۳۶۱و «ساقط کردن
هواپیمای مسافری ایران  ۱۲تیر سال »۱۳۶۷
نمونههای��ی از اقدامات تروریس��تی آمریکا یا
عوامل آن بود که رهبر انقالب از آنها یاد کردند
و افزودن��د :برخی معتقدند باید این ایام تیرماه
بهعنوان هفته حقوق بشر آمریکایی نامگذاری
شود .حجتاالس�لام والمسلمین سیدحسین
شاهمرادی ،دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور
با اش��اره به اینکه مقام معظم رهبری در روز ۶
تیرماه  ۱۳۶۰مورد س��وء قص��د قرارگرفتهاند،
پیشنهاد کرد آغاز این هفته از  ۶تیرماه و پایان
آن  ۱۲تیرماه باشد .براساس این گزارش ،کلیات
و روزهای تعیینشده این مناسبت مورد تصویب
شورای فرهنگ عمومی قرار گرفت و مقرر شد
انتخاب عنوان مناسب این هفته که نشاندهنده
نقض حقوق بشر توسط آمریکا در جهان باشد،
در دستور كار جلسات آتی این شورا قرار گیرد.

پخش مستند «غلط کردم نامه»
تودهایها از شبکه مستند

خیانتهای حزب ت��وده در مجموعه «غلط
کردم نامه» س��ران این حزب از ش��بکه مستند
پخش میش��ود .به گزارش فارس ،امیر تاجیک،
مدیر شبکه مستند سیما ،ضمن اعالم این خبر
افزود :پس از اعالم خاطره رهبر معظم انقالب از
اعترافات س��ران حزب توده در دیدار  20تیرماه
جمعی از دانش��جویان کشور ،سریعا با اداره کل
آرش��یو سازمان تماس و جستوجو برای یافتن
تصاویر مورد اش��اره آغاز ش��د .در همین راستا
تعدادی نوار از نشستهای حزب توده که توسط
رهب��ران آن اداره میش��د ،تهی��ه و کار تبدیل
منابع به صورت دیجیتال آغاز شد .مدیر شبکه
مس��تند ادامه داد :با توجه به گذشت سالها از
نگهداری ای��ن منابع ،ترمی��م و بهبود کیفیت
بصری تصاویر انجام و در نهایت  6قس��مت یک
ساعته از جلسات سران این حزب که مورد اشاره
مقام معظم رهبری بود ،تهیه و در جدول پخش
ش��بکه قرار گرفت .اعترافات س��ران حزب توده
قرار اس��ت در قالب مجموعه مستند «سیمرغ»
از شبکه  4پخش ش��ود .مجموعه «سیمرغ» با
بهرهگیری از تصاویر ناب آرشیوی و بهیادماندنی
انقالب ،حقایق جذاب دهههای اخیر را به تصویر
میکش��د .این مجموعه از پنجشنبه مورخ 25
تیرماه لغایت دوش��نبه مورخ  29تیرماه هر روز
ساعت  19:00از شبکه مستند پخش خواهد شد.

وطن امروز

رویدادها

نقد تهاجم فرهنگی غرب با نگاهی به فیلم ضدایرانی
«دختری در شب تنها به خانه میرود»

لبیک اصحاب فرهنگ و هنر انقالب به رهبری

استکبارستیزی را ادامه میدهیم

شمشیری که غرب بر
سیمای حجاب میزند!

مرتضی اسماعیلدوس�ت :در حوالی س��الروز قیام
مردم مش��هد علیه حکم ننگین کشف حجاب که
به پاسداشت این مبارزه در تقویم ملی روز حجاب و
عفاف نام گرفت ،مناسبت نیکویی است که به جلوه
ارجمند حجاب در تکوی��ن جامعه و نیز به تالش
غرب جهت تخریب بنای عفاف در کشور بپردازیم
و نمونهای مصداقی از ساختههای اخیر هالیوود در
جهت تاریکنمایی س��یمای زیب��ای حجاب را به
تحلیل درآوریم .فیلم ضدایرانی «دختری در شب
تنها به خانه میرود» با محوریت قرار دادن دختری
چادری و خونآش��ام! از همان ایده اولیه ،دستش
باب��ت تخطئه چهره حجاب برتر رو میش��ود ،چرا
که با کنار هم قرار دادن دختری چادری با وجهی
خونآشام زده ،موضع ش��یطانی غرب در راستای
بیفروغ س��اختن الگ��وی بانویی محجب��ه هویدا
میش��ود که درصدد این است با این فرم بیبنیان،
تصویرگر شمایلی درندهخو و مغایر با وجهی انسانی
از بانویی مس��لمان باش��د و در این پروژه هدفمند
هالیوود پر بیراه نیس��ت که منتقدانی وابس��ته به
جریان سیاس��تورزانه غرب واژههایی همنشین با
ش��اهکار را برای فیلم کامال سطحی «دختری در
شب تنها به خانه میرود» به نگارش درآورند.
فیلم «دختری در ش��ب تنها به خانه میرود»
همچن��ان ک��ه در مکانی خیالی روایت میش��ود،
در روایتی توه��مزده هم به جریان میافتد ،جایی
ک��ه دختری بیشناس��نامه از هرگون��ه پرداختی
در ش��بگردیهای خود اقدام به دوس��تی و سپس
قتل مردانی میکند که دارای مفاس��دی هستند.
در این مس��یر بیراه و بیمکان ،عش��قی هم میان
خونآش��ام تصنعی داس��تان با پسری که شیفته
موسیقی راک است ،حاصل میشود تا همه دقایق
فیلم مصروف دیالوگهای شعارزده و قدم زدنهای
شبانه و فلسفهبافیهایی هذیانآمیز شود و در این
ش��هر بَد ساختگی ،تنها چیزی که نمیتوان یافت
تشخصی از یک اثر سینمایی است ،چرا که اصوال
هدف از ساخت این دست از آثار بیپایه نه رسیدن
به فرم و معنایی هنری بلکه جاری س��اختن فعل
کینهجویانه اسالمهراس��ی است ،چرا که بهخوبی
میدانن��د پیکر هویدای پوش��شمندی ،بس��اط
کاالهای س��اختگی پرزرق و برق و بازار پرهیاهوی
مدلینگ و رسواییزدگیهای زننده آثار سینمایی
غرب را به باد داده و مهمتر اینکه امکان نفوذ به روح
اصیل و قلب زیبای انسانی دلسپرده در نشانههایی
معنوی به راحتی میسر نبوده و نمیتوان تفکرات
باطلی را که به سودای ضربه زدن به هویت انسانی
ص��ادر میش��وند ،در این حریم امن پارس��ایی به
کرسی درآورد .مس��اله قابل توجه در این دست از
آثار ،تالشهایی اس��ت که توسط بنگاههای غربی
در جه��ت حضوری حداکث��ری در جش��نوارهها
صورت میگیرد که در سویهای مغایر با بافت نازل
فیلمهاست و از این رو فیلم «دختری در شب تنها
به خانه میرود» سر از جشنوارههای متعددی چون
ساندنس ،ونکوور ،لندن ،رم ،ابوظبی ،وین ،روتردام
و پکن در آورده و حتی جش��نواره منتقدانه گاتهام
در نیویورک ،به کارگردان آماتور این فیلم در اولین

معاون بینالملل مجمع جهانی اهل بیت(ع)
با اش��اره به برگزاری جش��نهای مردمی رضوی
در ای��ام دهه کرامت گفت :در س��یزدهمین دوره
جش��نواره امام رضا(ع)  ۷۸کش��ور جش��نهای
مردم��ی رضوی را میزبانی میکنن��د .به گزارش
«نسیم» ،حجتاالسالم محمد ساالر اظهار کرد:
در ح��ال حاضر و در وضعی��ت کنونی جهان که
جریانهای تندرو و افراطی در حال تخریب چهره
مقدس اسالم هستند و به اعمال شنیع تروریستی
و خشونت و قتل علیه مسلمانان و غیرمسلمانان
دامن میزنند ،ضروری است با بهرهگیری از سیره
امام رضا(ع) که س��یره عقالنیت و حکمت است
فرهنگ و معارف اهل بیت(ع) و بویژه سیره رضوی
که سیره صلح و دوستی است را به جهانیان معرفی
کنیم .وی با اش��اره ب��ه اینکه مجمع جهانی اهل
بیت(ع) نیز با نگاه عقالنی و منطقی س��عی دارد
تا رأفت ،رحمت و مهرورزی رضوی را در دنیای پر
از خشونت فعلی به دیگران معرفی و تبیین کند،
تصریح کرد :مجمع جهان��ی اهل بیت(ع) در این
راس��تا اقدام به چاپ و انتش��ار  9عنوان کتاب در
ارتباط با س��یره رضوی متناسب با نیاز مخاطبان
خارج از کش��ور به زبانهای زنده دنیا کرده است
که از جمله این کتابه��ا میتوان به « فرازهایی
از س��خنان امام رضا(ع)» به زبانهای انگلیس��ی،
فرانسوی ،سواحلی (آفریقایی)« ،منشور زندگی در
منظر امام رضا(ع)» به زبانهای سواحلی(آفریقایی)
و هوسا« ،ش��رح حال حضرت معصومه(س)» به
زبان گجراتی(هندی)« ،صحیفه رضویه» به زبان
انگلیسی و اردو و ...اش��اره کرد .معاون بینالملل
مجمع جهانی اهل بیت (ع) خاطرنش��ان کرد :از

ساخته سینماییاش ،جایزه پیشرفت در کارگردانی
را اهدا میکند! گذشته از اينها مدتی پس از رونمايی
اين فيلم در جشنواره ساندنس ،کمپانی آمريكايی
«ديستربيوشن كينو لوبر» نيز حق پخش این فيلم
را در آمريكای ش��مالی و ب��رای اکرانی حداکثری
خريداری میکن��د و در ادامه حمایتهای صورت
یافته بر این فیلم ،هفتهنام��ه آمریکایی نیوزویک
در انتخابی سیاسی ،این اثر سطحی را در فهرست
انتخابهای خود بهعنوان برترینهای س��ینمای
جهان در سال  2014برمیگزیند.
آنا لیلی امیرپور در اولین ساخته خود به دنبال آن
بوده که با جلوهگری عناصر بیانی و با بهرهمندی از
تصاویری سیاه و سفید و نورهایی موضعی به سمت
نوعی از فضای نوآر گام بردارد اما خامدس��تیهای
روایی ،تخت بودن رویدادها و بیهویتی کاراکترها،
اثری به غایت بیبهره از ش��مایلی سینمایی را در
فیلم «دختری در ش��ب تنها ب��ه خانه میرود» به
همراه داشته است ،چرا که نبود ساختاری مناسب
در پیرنگ اثر ،امکان هرگونه انس��جام در فرم فیلم
را س��اقط میکند .بر این اساس ،تراكينگ شاتها
و پَنها و بس��ياری از ح��ركات دوربين در فیلم به
مرتبهای ناکارآمد تبدیل میشود .از طرفی تمرکز
فیلمساز در محور قرار دادن سایههای کاراکتر فیلم
بهعنوان هیوالیی کش��نده بر قامت مردمان شهر،
کارکردی جز عشوههای فرمی نمییابد و به جای
آنکه موجب کاشت وحشت نزد مخاطب بابت هجوم
نیرویی غارتگر بیابد ،هراسآلودگی فیلمساز را در
مواجهه با مفهوم حجاب مستتر میکند! و فرم ارائه
شده نه در راستای پیشبرد داستان بلکه در جهت
تحمیل عقدهگش��اییهای س��ازنده قرار میگیرد،
چرا که س��اخت کاراکتر دختری که تحت پوشش
چ��ادر و با ظاهری فرش��تهوار ،کارکردی معکوس
در ریش��هکن کردن حیات مردمان شهر مییابد،
جای تفس��یری جز بر هم زدن نگاه واالی پوشش
نزد جهانیان نخواهد داش��ت؛ تصویری دروغین از
تفکری شومدستانه مبنی بر سایهای افتاده از مرگ
با ردای حجاب! همچنین انتخاب تصاویر س��یاه و
سفید در بافت فیلم و استفاده از سیمایی سایهوار
از وجود دختری وحش��تزا ،دامن زدن به وضعیت
دوگانه روش��نایی و تاریکی در ش��خصیت خواهد
بود ،چرا که س��ایه ،نمادی از ظهور و ناپایداری در
گس��تره انسانشناختی اس��ت .از طرفی به لحاظ
روانشناختی ،سایه میتواند بهعنوان سمبل خیالی
روی��ا در ناخودآگاه فرد قلمداد ش��ود و در رویهای
ناکوک ،این همزاد بد آدمی بهعنوان سویه تاریک
فرد محسوب شده و در ناخودآگاه جمعی بهعنوان
نماینده پلیدی پذیرفته خواهد شد .از طرفی فیلم
«دختری در ش��ب تنها به خانه میرود» به سمت
اجرای فضایی نزدیک به سینمای اکسپرسیونیستی
گرایش دارد ،آنجا که با نورپردازی با کنتراست باال،
زوایای دوربین��ی خودنما و بازیهای اغراقآمیز به
دنب��ال القای جهانی کش آمده از واقعیت وجودی
است ،گویی سایه شوم «نوسفراتو» در قرن بیست
و یک��م دوباره رخ نمایی کرده و به دنبال غارتگری
اس��ت! البته همه نش��انههای فرمی بیان شده در

پس از س��خنان رهبری مبنی بر ضرورت
«ادام�� ه مب��ارزه با اس��تکبار» ،از نس��ل جوان
هنرمن��دان انق�لاب تا پیشکس��وتان اصحاب
فرهن��گ و هن��ر انقالب ب��رای ادامه مس��یر
استکبارستیزی اعالم آمادگی کردند .به گزارش
فارس ،شنبه گذش��ته مقام معظم رهبری در
دیدار با دانش��جویان و نمایندگان تشکلهای
دانشجویی با بیان اینکه اگر مبارزه با استکبار
نباش��د ما تابع قرآن نیس��تیم ،تاکید کردند:
اتم مصادیق اس��تکبار است ،خودتان را
آمریکا ّ
برای ادام ه مبارزه با استکبار آماده کنید .پس از
آن بود که در روز دوشنبه و در مراسم افطاری
دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقالب اسالمی
بنری نصب شده بود تا فعاالن فرهنگی و هنری
و رسانهای انقالب اسالمی ضمن گرفتن عکس
ی��ادگاری ،آمادگی خود را در مس��یر مبارزه با
استکبار جهانی اعالم کنند .در این بنر عالوه بر
نوشته شدن کالم رهبری ،تصاویری از جنایات
آمریکا در  100سال اخیر نشان داده شده بود.

«فرهنگ تصویری قرآن» ویژه
نوجوانان منتشر شد

فیلم لیلی امیرپور تنها در پوس��تهای ظاهری خود
را نمای��ان کرده و هیچگونه بُعد حقیقی نمییابد و
برآیند جهانبینی تیره فیلمساز از نمایش انسانهای
مفل��وک در ش��هری ماتمزده تنه��ا محملی برای
تفس��یرهای غیرسینمایی را برقرار خواهد ساخت.
آنجا که قلب هویت خواهی س��رزمینی مقدس را
نش��انه تهاجمات فرهنگی خود قرار میدهند و با
دسیسهگرایی از ساخت آثاری سینمایی به دنبال
ضربه زدن به کیان خانوادههای ایرانی میش��وند و
اصال بیراه نیست که عمده خواسته تهیهکنندگان
فیلمهای اسالمهراس��انه و ایرانستیزانه را جوانانی
گمنام از جنس لیلی امیرپ��ور به اجرا درمیآورند،
همانها که به دنبال مسیری جهت ورود به چرخه
پرهیاهوی هالیوود هستند و از طریق ساخت آثاری
مشخص از فرهنگستیزی ،دست دوستی خود را به
سمت سیاستمداران غربی دراز میکنند! در حالی
ساختههایی دروغین چون «دختری در شب تنها
به خانه میرود» به بازار تماشای جهانیان درمیآید
که جهانی کامال متضاد از حقیقت اس�لام نسبت
به وجود گوهرمند زن وجود دارد ،چنانکه حجاب
بهعنوان پوشش بیرونی و عفاف در معنای پوشش
درونی خود يکی از اوامر انسانس��از الهی و يکی از
احکام حياتبخش اس�لام در زندگی طيبه بوده و
منطبق بر فطرت بشر و مبتنی بر نيازها و شرايط
روانی او و زمينهس��از پویایی و کمال انسانی فرد و
جامعه طراحی شده است و از این رو نه تنها منافاتی
ب��ا پویای��ی زن در جامعه نداش��ته بلکه موجبات
ارزش��مندی او را در میدان رقاب��ت فراهم خواهد
ک��رد .از این رو یکی از مهمترین پایگاههای تهاجم
فرهنگی غرب در سالیانی دراز برهمزنندگی پایداری
حجاب در کشورهایی اسالمی چون ایران بوده و از
بیخردی حکومتهای شاهنشاهی تا وسوسههای

 ۷۸کشور جهان میزبان جشنهای مردمی رضوی

دیگ��ر فعالیتهای مجمع جهان��ی اهل بیت(ع)
در جش��نواره امام رضا(ع) ،معرفی خادمان نمونه
فرهنگ رضوی در کشورهای مختلف با همکاری
س��ازمان فرهنگ و ارتباطات اس�لامی و جامعه
المصطفی العالمیه به برگزارکنندگان جش��نواره
بینالمللی امام رضا(ع) است که برای سیزدهمین
دوره این جش��نواره نیز تعدادی از فعاالن معرفی
ش��دهاند .وی با بی��ان اینکه معاون��ت بینالملل
مجمع جهانی اهل بیت(ع) طرح تشکیل مجمع
جهانی خادمان نمونه فرهنگ رضوی ادوار گذشته
جشنواره بینالمللی امام رضا(ع) را پیشنهاد داده
اس��ت ،گفت :این طرح در شورای سیاستگذاری
س��یزدهمین دوره جش��نواره بینالملل��ی ام��ام
رضا(ع) به تصویب رس��ید که طی آن با تشکیل
مجمع جهانی خادم��ان نمونه فرهنگ رضوی با
ارتباطگیری مستمر با این افراد از توان و ظرفیت
آنها در فعالیتهای عرصه بینالملل استفاده شود.
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حجتاالس�لام ساالر تهیه بس��تههای فرهنگی
حاوی آثار مکتوب و محصوالت نرمافزاری درباره
معارف رضوی با همکاری دستگاههای دیگر را از
دیگر اقدامات مجمع جهانی اهل بیت(ع) عنوان
کرد و گفت :این بس��تههای فرهنگی به مناسبت
دهه کرامت برای عالقهمندان فرهنگ رضوی که
با مجمع جهانی اهل بیت(ع) در ارتباط هس��تند
ارسال میشود .وی اشارهای به برگزاری جشنهای
مردمی و همایشهای فرهنگ رضوی در ایام دهه
کرامت در کشورهای مختلف داشت و تصریح کرد:
حدود  700نفر عضو مجمع جهانی اهل بیت(ع)
در  120کش��ور دنیا هس��تند که از این میان 78
کشور جش��نهای مردمی رضوی را در ایام دهه
کرامت س��ال جاری تجرب��ه خواهند کرد .معاون
بینالمل��ل مجمع جهانی اهل بی��ت (ع) معرفی
مساجد ،موسس��ات و مراکز مزین به نام حضرت
رضا(ع) در کشورهای دنیا را از دیگر اقدامات این

فک��ری اف��رادی غربزده که در ذهن��ی خمیده ،به
دنبال همس��اننمایی تمدنگرای��ی با بیحجابی
بودن��د! نقش��ههای خ��ود را در قالبهای مختلف
رس��انهای پیاده کردند .حتی میتوان گفت کاشت
دانه توهمزای غرب مبنی بر مترادف بودن فلسفه
حجاب با محو نشانههای تکامل ،کارکردی بیشتر
از بخشنامه تصویب شده کشف حجاب رضاشاه در
تاری��خ  27آذر  1314دارد ،چرا که تفکری اس��ت
دنبالهدار که متاسفانه هنوز هم پرسه در احواالتی
بیگانه با اصالت حقیقی انسان دارد و عجیب اینکه
سینمای ایران بهعنوان رسانهای موثر در الگوسازی
مناسب هنوز نتوانسته به تولید آثاری الزم در جهت
برجستهسازی پندارهای فریبنده رسانههای غرب و
در جهت ارائه جایگاه رفیع پوش��شمندی در سیر
کم��ال آدمی دس��ت بزند! چرا ک��ه آنچه میتواند
جامعهای را از این آسیبهای شوم تهاجم فرهنگی
مصون ن��گاه دارد ،ترویج فرهن��گ دقیق عفاف و
تبیین ابعاد مختلف آن در جامعه است.
تهاجم فرهنگی غرب با ش��ناخت از تاثیر عمیق
آموزههای اسالمی در هویتبخشی و استقاللطلبی
جامعهای پویا همچنان به گسترش ابعاد برنامههای
خ��ود میپ��ردازد و این مس��اله از طری��ق افزایش
شبکههای ماهوارهای ،ساخت سریالهای ضداخالقی،
تبلیغ محصوالتی ناهنجار و پوشش��ی غربگرایانه تا
س��اخت آثاری کینهجویانه با رس��الت آگاهیبخش
اسالم ادامه دارد و همچنان رسانههای شیطانی غرب
به س��ودای تصاحب تفکر به سمت تجمل در حال
عبور به خاکریزهای این س��رزمین هستند و در این
شرایط وظیفهای خطیر مبنی بر دیدهبانی فرهنگی
و شکل بخش��ی به محصوالتی هدفمند که نقشی
تقابلگرایانه با اهداف ش��وم غربیها را داشته باشد،
باید در سرلوحه برنامهریزیها قرار گیرد.
مجمع دانس��ت و تاکید کرد :تاکنون حدود 130
مورد از این موسسات و مراکز شناسایی شده است.
وی با اش��اره به اینکه مجمع جهانی اهل بیت(ع)
 3هزار و  400مبلغ دینی تحت پوش��ش در 60
کشور دنیا دارد ،افزود 80 :نفر از این مبلغان وظیفه
تبیین و ترویج معارف و فرهنگ رضوی را در ایام
دهه کرامت در کش��ورهای جهان به عهده دارند.
حجتاالسالم ساالر اش��ارهای به پیام اخیر مقام
معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکای ش��مالی
داش��ت و خاطرنش��ان کرد :مقام معظم رهبری
تاکید ویژهای در ارسال پیام اسالم از طریق منابع
اصی��ل دارند که در این ب��اره همه ما موظفیم در
حوزه فرهنگ رضوی نیز از منابع مستند و معتبر
استفاده کنیم تا بتوانیم زمینه الگوپذیری و فهم
صحیح از س��یره امام رض��ا(ع) را برای مخاطبان
خارج از کشور فراهم آوریم .وی با تاکید بر انتشار
مناظرات حضرت رضا(ع) به صورت فیلم و مکتوب
و ب��ه زبانهای زنده دنیا ،ابراز کرد :فضای مجازی
و فناوریهای نوین ارتباطی فرصت مغتنمی است
تا از طریق آن به ترویج س��بک زندگی رضوی و
پیشوایان اسالمی بپردازیم .سیزدهمین جشنواره
بینالمللی فرهنگی ـ هنری امام رضا(ع) از یکم تا
یازدهم ذیالقعده در دهه کرامت برابر با  25مرداد
تا چهارم شهریور سال  1394در تمام استانهای
ایران و  220نقطه از جهان برگزار میشود .مراسم
افتتاحیه این جشنواره همزمان با میالد باسعادت
کریمه اهل بیت حضرت معصومه(س) در ش��هر
مقدس قم برگزار میش��ود و آیین اختتامیه این
جشنواره در شب میالد فرخنده ثامنالحجج(ع)
در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

«فرهنگ تصویری ق��رآن» عنوان کتابی از
ناصر نادری با تصویرگریهای شیرین شیخی
اس��ت که از سوی نشر پیدایش منتشر شده و
میکوشد تا به موضوعات مختلف طبیعی که
در ق��رآن آمده بپردازد .به گ��زارش مهر ،قرآن
کریم ،مهمترین کتاب مس��لمانان اس��ت .این
کتاب آسمانی و مقدس ،راهنمای فکر و عمل
آنهاست و همچون چراغی ،مسیر زندگیشان
را روشن میکند .در بسیاری از آیههای قرآن،
از حیوانات ،میوهها ،اشیا و پدیدههای طبیعی
ی��اد ش��ده اس��ت .موضوعاتی که ک��ودکان و
نوجوانان آنها را میشناس��ند و بیشترشان را از
نزدیک میبینند« .فرهن��گ تصویری قرآن»
عنوان کتابی از ناصر نادری با تصویرگریهای
شیرین شیخی است که از سوی نشر پیدایش
منتشر شده و میکوشد کودکان و نوجوانان را با
موضوعات مختلف آشنا کند.

پخش مستند«بازی جدید بزرگان»
با تمرکز به نقش ایران در منطقه

«بازی جدی��د بزرگان» به مدت  52دقیقه
پنجشنبه این هفته  25تیرماه ،در قالب برنامه
«دریچه» از شبکه مستند سیما پخش میشود.
به گزارش فارس ،از ابتدای اکتشاف و استخراج
نفت در منطقه خاورمیانه ،غرب بویژه انگلیس
ب��رای مدتی طوالنی حضوری فعال در منطقه
داش��ت و در س��الهای اخیر به نظر میرسد
از نف��وذ و کنت��رل آمریکا در منطقه بش��دت
کاسته ش��ده اس��ت .یکی از مهمترین عوامل
این امر ،قدرتمند شدن ایران است .در این باره
مستند «بازی جدید بزرگان» با تمرکز به نقش
قدرتمند ایران در منطقه میپردازد.
بنیامین:

عشق بیقیدوشرط
ِ
در مجلس روضه است

بنیامین بهادری در آستانه انتشار تازهترین
اث��رش و س��فر به آمری��کا برای برگ��زاری تور
کنس��رتهایش س��خنانی تازه به زبان آورد .به
گ��زارش تس��نیم ،خواننده مطرح پ��اپ درباره
مسائل اعتقادی خود سخن گفت و اشاره کرد:
من مجالس روضه را بس��یار دوست دارم .عشق
بیقید و ش��رطی که هر کسی آرزویش را دارد،
در این مجالس جاری است .آنجا را بسیار دوست
ی در سلسبیل نوحه
دارم و چند سالی در تکیه ا 
خواندم .بنیامین میگوید« :تقریبا هفتهای یک
بار به دیدن حاج منصور ارضی میروم و این روند
تا هماکنون هم ادامه دارد».

سر کارگردان «نوسفراتو»
از مقبره خانوادگی ربوده شد

س��ر «مورن��او» کارگ��ردان آلمان��ی فیلم
«نوسفراتو» که در  ۱۹۳۱از دنیا رفت ،از مقبره
خانوادگیاش به سرقت رفت .به گزارش مهر به
نقل از ورایتی ،در این حادثه که بیش��تر شبیه
اتفاقات فیلمهای ترسناک مورناو است ،سارقان
با بازکردن تابوت فلزی ،س��ر او را ربودند اما به
سایر قبرها دستبرد نزدند .بسیاری مورناو را از
فیلم «نوسفراتو» که یکی از بهترین فیلمهای
تاریخ سینما محسوب میشود ،میشناسند .این
اثر در واقع اقتباس��ی از رمان «دراکوال»ی برام
استوکر است .او در یک سانحه رانندگی در سانتا
باربارا در آمریکا جان خود را از دست داد اما در
وطن خودش یعنی آلمان دفن شد.

