فرهنگ و هنر

چهارشنبه  24تیر 1394

اخبار

فیلمهای ویژه تلویزیون
برای ایام فرخنده عید فطر

در روزهایی که به عید دلنشین فطر نزدیک
میشویم ،شبکههای سیما هم به دنبال پخش
برنامههایی ویژه و از جمله فیلم سینمایی برای
مخاطبان هستند و ش��بکه یک برای این ایام
چن��د فیلم را در قالب کم��دی در نظر گرفته
اس��ت .بر این اساس ،در ژانر کمدی فیلمی به
نام «ب��ه من نگو قراضه» به کارگردانی س��ید
محسن یوس��فی روز ش��نبه  27تیر و ساعت
 16پخش میش��ود .همچنین فیلم سینمایی
«تفنگدار تنها» فیلمی اس��ت که روز یکشنبه
 28تیر س��اعت  9صبح روی آنتن شبکه یک
میرود .این فیلم محصول سال  2013آمریکا
و در ژانر طنز اس��ت .فیلم سینمایی آمادهباش
ب��ه کارگردانی بهرنگ توفیقی و تهیهکنندگی
س��یدکمال طباطبایی محصول سال  1390و
در ژانر طنز است هم جمعه  26تیر ساعت 16
از ش��بکه یک پخش میشود .فیلم دیگر طنز
«فرید بهاری» نام دارد که به کارگردانی مهرداد
خوشبخت و به تهیهکنندگی رضا جودی روز
یکشنبه ساعت  16از شبکه یک سیما پخش
خواهد شد .همچنین شبکه نمایش در روزهای
منتهی به عید فطر ،فیلمهای سینمایی «همه
چیز به باد رفت»« ،پیش من در امانید» با بازی
دیدی« ،الک��س کراس» با ب��ازی تیلر پری،
«بیلو» با بازی ش��اهرخ خان« ،پس��ر سردار»،
«داستان بیپایان « ،»2شمشیرزن دوره گرد:
جهنم کیوتو» و «شمشیرزن دوره گرد :افسانه
به پایان میرسد» را از روز پنجشنبه  25تیر تا
یکشنبه  28تیر پخش خواهد کرد.
معاون فرهنگی وزارت ارشاد:

ما از ویترین مدرسه
برای کتاب غفلت کردهایم

معاون فرهنگی وزیر ارشاد گفت :ما از ویترین
مدرس��ه برای کتاب غفلت کردهایم و باید آنقدر
فعالیت کنیم تا بتوانیم روزی مدعی شویم که همه
کالسهای ما یک کتابخانه دارند .به گزارش مهر،
س��یدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت
ارش��اد گفت :کتابخوانی در حال حاضر در کشور
ما یک دغدغه بس��یار جدی است ،لذا کتابخوانی
امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده
است .وی افزود :احساس مشترک هر دو مجموعه
وزارت ارشاد و وزارت آموزشوپرورش این بود که
کتابخوانی را به مسالهای ضروری در افراد تبدیل
کنند .معاون فرهنگی وزیر ارشاد گفت :این ایده
جذابی اس��ت که هر کالس بتواند یک کتابخانه
داش��ته باش��د چراکه در دس��ترس بودن کتاب،
عطش دانشآموز را به مطالعه آن بیشتر میکند.

ماجرای قاچاق اعضای انسان توسط
اسرائیل مستند شد

مجموع��ه «ارتباطات اس��رائیلی» با موضوع
قاچاق اعضای بدن توس��ط اسرائیلیها از شبکه
مس��تند پخش میش��ود .به گزارش تس��نیم،
«ارتباطات اس��رائیلی» به قاچ��اق اعضای بدن
توسط صهیونیستها میپردازد .دزدی و قاچاق
اعضا نهتنها فلسطینیان بلکه خود مردم سرزمین
اشغالی را نیز بینصیب نگذاشته است .این مستند
ب��رای اولین بار تصاوی��ری باورنکردنی از قاچاق
اعضا در دل سرزمینهای اشغالی را ارائه میکند.
این مجموعه توسط چند فیلمساز گمنام و البته
صاحب سبک تهیه شده که پرده از جنایتهای
صهیونیستها بر میدارد .سازمان ملل در سال
 2006در گزارش��ی تحت عنوان قاچاق انس��ان؛
الگوهای جهانی ،رژیم صهیونیس��تی را در میان
رژیمهایی که مقصد قاچاقچیان انسان به شمار
میروند در زمره  10طرف نخس��ت قرار داد .در
جوالی سال  2009نیز دونالد بوستروم خبرنگار
سوئدی با چاپ گزارشی در روزنامه افتون بالدت
س��وئد فاش کرد که ارتش رژیم صهیونیس��تی
ب��ا اعضای بدن فلس��طینیان تج��ارت میکند.
«ارتباطات اس��رائیلی» از سهشنبه تا جمعه23 ،
تا  26تیرماه ،هر روز ساعت  17از شبکه مستند
سیما پخش میشود.

آخرین موشن گرافیک خانه طراحان
به «زیر میز مذاکرات» رسید

«زیر میز مذاکرات» به آخرین اخبار مذاکرات
هستهای مابین ایران و  ۵+۱پرداخته است .به
گزارش تس��نیم« ،زیر میز مذاکرات» آخر اثر
منتشر شده خانه طراحان انقالب اسالمی است
که به آخرین اخبار مذاکرات هس��تهای مابین
ایران و  5+1پرداخته است .آثار این نسل جدید
هنرمندان ایرانی که تالش دارند به بیان مواضع
و آرمانهای انقالب اسالمی در مطالبه حقوق
مس��تضعفان و مظلومان بپردازند اینروزها با
استقبال عجیب مردمی مواجه شده است.

وطن امروز

رویدادها

اهمیت و جایگاه کتاب و کتابخوانی از منظر رهبر انقالب

طلیعه نور ،پهنایآفتاب رخسار توست

گروه فرهنگ و هنر :اش��ارات خاص رهبر انقالب
به مقوله کتابخوانی چن��ان دارای ابعادی گرانبها
خواهد بود که رس��یدن به دانایی را از مس��یری
روشن فراهم کرده و راه عبور هرگونه تاریکمداری
را که از طریق القای نش��انههای گمراهکننده به
جان آدمی سرایت خواهد کرد ،مسدود میکند.
این دامنه توجه زمانی گس��تردهتر میشود که با
آماری تاس��فبرانگیز از س��رانه مطالعه در کشور
برخ��ورد میکنیم ،این در حالی اس��ت که یکی
از ش��اخصههای ارزیابی رشد ،توسعه و پیشرفت
فرهنگی هر کشوری در عصر حاضر میزان مطالعه
و کتابخوانی مردمان آن مرز و بوم اس��ت و کشور
تاریخی ما ایران اسالمی نیز از قدیماالیام تاکنون با
داشتن تمدنی چند هزار ساله و علما و دانشمندان
بزرگ سرآمد دولتها و ملل دیگر بوده و در عرصه
فرهنگ و تمدن جهانی بسان ستارهای نقش بسته
در قلب تاریخ میدرخشد.
متاس��فانه امروز ش��اهدیم که به دلیل شیوع
نوعی از بیماری تکنولوژیزدگی که عمر آدمی را
مصروف فضاهایی تلف ش��ده کرده و امکان رشد
دانشمندی را از طریق بنیانهای مطالعه ساقط
کرده است ،شرایطی ناهنجار برای کسب دانشی
پایدار از طریق مطالعه رقم خورده است و در این
خصوص رهبر معظم انقالب اسالمی بارها اظهار
گله و ناخشنودی کرده و از مسؤوالن و ارگانهای
مختلف خواستهاند که با برنامهریزیهای شایسته،
موان��ع و مش��کالت ترویج و گس��ترش فرهنگ
مطالع��ه را حل و برطرف کنند تا توجه به کتاب
و کتابخوانی با وارد شدن به زندگی مردم به یک
س��یره و س��نت رایج عمومی ،همگانی و فراگیر
تبدیل ش��ود .رصدیابی فرمایش��ات ارزش��مند
رهب��ری درب��اره اهمی��ت کتابخوانی ن��زد همه
آحاد جامعه میتوان��د دربرگیرنده جایگاه واالی
فرهنگ کتابخوانی باش��د که در ذیل گوشهای از
تاکی��دات مهم مقام معظم رهبری در این زمینه
خواهد آمد تا از طریق تاملی بیشتر به فرمایشات
رهبری امکان رسیدن به فرهنگ کتابخوانی برای
عالقهمندان به مقام والیت میسر شود.
■■بیان�ات رهب�ر انقلاب پیرام�ون کت�اب و
کتابخوانی

 -۱م��ن هر زمانی که به ی��اد کتاب و وضع کتاب
در جامعه خودمان میافتم ،قلباً غمگین و متاسف
میشوم .این به خاطر آن است که در کشور ما به
هر دلیل که ش��ما نگاه کنید ،باید کتاب اقال 10
برابر این میزان رواج ،توسعه و حضور داشته باشد.
 -۲از بس که درباره این مس��اله مهم (کتابخوانی)
گفتهام و به من هم گفته ش��ده که چقدر اثر دارد،
حقیقتا وقتی میخواهم بار دیگر این مساله را بیان
کنم دچار تردید میشوم که این دیگر جزو گفتار لغو
نباشد! من نمیدانم واقعا این تکرار ،اثر کرده یا نکرده
است ...بیایید کاری کنید که مردم کتابخوان بشوند.
 -۳م��ن اگر بدانم هر روز یک س��اعت باید حرف
بزنم و نتیجهاش این باش��د که م��ردم کتابخوان
بش��وند ،حاض��رم روزی یک س��اعتو نیم حرف
بزنم! اگر اینطوری بشود قضیه را حل کرد ،حرفی
نیس��ت بله ،ما باید عرضمان را به مردم بکنیم و
بنده هم عرض میکنم ،منتها چیزهایی است که
با گفتن تنها تمام نمیشود ...این ،گفتن و بازگفتن
و بازگفتن و به زبانهای گوناگون گفتن و از همه
طرف گفتن و او را با فکر محاصره کردن میخواهد،
تا یک عادت از بین برود ،یا به وجود بیاید.
 -۴از فرصتها میشود استفاده کرد .مثال فرض
بفرمایید امروز  5-6هزار نفر بسیجی با من مالقات
داش��تند ...در میان اینها اگر یادآوری بشود و من
یک اش��اره بکن��م و (کتابهای مرب��وط به دفاع
مقدس) آماده باش��د و در اختیارشان قرار بگیرد،
آنها را میخرند ...یا در همین دیدارهایی که سران
س��پاه و ارتش میروند ...ش��ما میتوانید آنجا آن
کتاب را به زب��ان آن گوینده بیاورید ...مثال فرض
بفرمایید االن نزدیک عملیات کربالی یک است...
چن��د جلد از این کتابهای خیل��ی خوب درباره
همین کربالی یک آماده ش��ود و ...و در آنجا اسم
آورده شود ...خواهید دید که چندین هزار نسخه
فروش خواهد رفت.
 -۵امروز در نمایش��گاه 3 ...نف��ر جدا جدا به من
پیش��نهاد واحدی ارائه کردند و آن این است که
در مدارس س��اعتی ب��رای کتابخوانی گذاش��ته
ش��ود ،به نظرم فکر خوبی است .این را باید حتما
وزارت آم��وزش و پ��رورش بررس��ی کند و ببیند
چکار میتواند بکند ...س��اعت کتابخوانی بگذارند
تا دانشآموزان با فرهنگ کتابخوانی آشنا بشوند.
 -۶کتاب مقوله بس��یار مهمی است البته من به
کارهای هنری و تصویری -تلویزیون ،سینما یا این
قبیل چیزه��ا -خیلی اعتقاد دارم .اما کتاب نقش
مخصوص��ی دارد .جای کت��اب را هیچ چیزی پر
نمیکند .کت��اب را باید ترویج کرد ...مردم باید به
کتابخوانی عادت کنند و کتاب وارد زندگی بشود.
 -۷این ع��ادت هنوز بین مردم ما جا نیفتاده که
برون��د کتاب��ی را بخرند ،بع��د آن را بخوانند ،بعد
به دوستش��ان یا به فرزندش��ان بدهند تا آنها هم
بخوانند ،اینطوری نیست ...واقعاً کتاب خواندن در
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داستانی از ورود امام
«در کوی نیکنامی» روزهای انقالب
(ره)

«در کوی نیکنامی» اثری داستانی از فاطمه
فروغی در قالب مجموعه «روزهای انقالب» برای
نوجوانان اس��ت که ب ه تازگی توس��ط نشر سوره
مهر منتشر شده است .به گزارش تسنیم ،فاطمه
فروغی ،نویس��نده کتاب «در ک��وی نیکنامی»،
درباره این اثر گفت :این کتاب روایتی از ورود امام
خمینی(ره) در  12بهمن سال  57است و داستان
پدری بیان میشود که مشغول حرفه مطبوعاتی
است و به خاطر تحقیقی که دخترش دارد مروری
به خاطرات س��ال  57دارد که ه م در زمان حال
و هم در زمان گذش��ته ای��ن خاطرات بهصورت
داستانی روایت شده است .وی ادامه داد :روایت
ای��ن کتاب کام� ً
لا تخیلی بوده و از مس��تندات
خبری آن زمان بهره گرفت ه شده است .این کتاب
نوجوانان حال حاضر را با آن دوران آشنا میکند و
قسمتی از یک انقالب را مشخص میکند که در
آن دوران چه فداکاریها و چه گذشتهایی انجام
گرفت تا این انقالب به پیروزی برسد.
انتقاد علیمحمد مؤدب از دیدار اهالی فرهنگ
و هنر با رئیسجمهور:

بهتر است مسؤوالن در این نوع
دیدارها وقت بگذارند

مملکت ما جا نیفتاده است و این درد بزرگی است ،معیشتی الزمی که در خانه هست ،کتاب هم باید
از این قبیل باشد ...خالصه باید با کتاب انس پیدا
ما از اهمیت و عظمت این درد غافلیم.
 -۸در کار فرهنگ��ی نباید مس��اله پول و بودجه ،کنن��د .اگر انس پیدا نکنن��د ،جامعه ایرانی به آن
یک مش��کل عمده به حساب آید؛ به این معنا که ه��دف و آرزویی که دارد که حق او هم هس��ت،
مش��کالت و نقایص فرهنگی را در ردیف نیازهای نخواهد رسید.
بودجهای و در آخرهای لیس��ت قرار ندهیم؛ بلکه  -۱۶ادبی��ات و هن��ر مقاومت و آنچ��ه مربوط به
در اولهای لیست -اگر نگوییم در ردیف اول -قرار دوره خاص دفاع کش��ور و ملت ماست ،حقیقتا از
بدهیم .اگر درست فکر بکنیم این به صرف اقتصاد برجستهترین و مهمترین کارهاست ...اگر بنده شاعر
مملکت هم است .یعنی از اینکه بودجه و امکانات بودم یقینا در مدح شماها ،در مدح آقای سرهنگی،
بیشتر را به کارهای فرهنگی -بهخصوص فرهنگ در مدح آقای بهب��ودی ،در مدح آقای قدمی ،در
آموزشی -متوجه کنیم کشور زیان نخواهد کرد؛ مدح همین خاطرهسازان و خاطرهانگیزان قصیده
زیرا که خود این برای آینده کشور تولید امکانات میساختم ،حقیقتا جا دارد ،چون کار بسیار بزرگ
میکند.
و بااهمیتی است.
 -۹اف��رادی که کار روزانه دارند -اداری ،کاس��ب -17 ،اگر هر منصفی به بیانات نبی مکرم اسالم و
روس��تایی ،کشاورز و امثال اینها -اگر مثال شب یا ائمه (علیهمالسالم) و پیشوایان اسالم نگاه کند و
بین روز به خانه میآیند ،بخشی از زمان را ،ولو نیم ببیند که اینها در چه زمانی به کتاب و کتابخوانی
ساعت ،برای کتاب خواندن بگذارند .چقدر کتابها دعوت میکردند و فرامیخواندند ،همه افس��انهها
را در همین نیم س��اعتها میت��وان خواند .بنده از ذهنش شس��ته خواهد ش��د و خواهد فهمید
خودم دورههای بیست و چند جلدی کتابها را در که دش��منان اس�لام راهی جز این نداشتند که
همین فاصلههای  10دقیقه 20 ،دقیقه ،یک ربع افس��انههای کتابسوزی و کتابستیزی را بر سر
ساعت خواندهام! ...این بایستی یک سیره و سنت زبانها بیندازند چون اس�لام پرچمدار کتابخوانی
رایجی بین مردم ما بش��ود که کتاب را بخوانند و است.
به بچههایشان یاد بدهند .خانمها در خانهها کتاب  -۱۸در اهمی��ت عنصر کتاب برای تکامل جامعه
بخوانند و معلومات را فرابگیرند.
انس��انی ،همین بس ک��ه تمام ادیان آس��مانی و
 -۱۰کاری بکنی��د ک��ه م��ردم اگر کت��اب حمل رجال بزرگ تاریخ بشری ،از طریق کتاب جاودانه
نمیکنند ،بتوانند در اتوبوس ،در مطب دکتر ،در ماندهاند.
ادارهای ک��ه نوبت ایس��تادهاند ،در نوبت نان یا در  -۱۹برای یک ملت ،خسارتی بزرگ است که افراد
نوبت قند ،کتاب بخوانند .اگر بشود این کار را راه آن با کتاب س��ر و کار نداش��ته باشند و برای یک
بیندازید و باب کنید ،خدمت
فرد ،توفیق عظیمی است که
بزرگی کردهاید .این کار محال ه�ر ک�س ک�ه در ی�ک بخ�ش ی�ا با کتاب مأن��وس و همواره در
نیست ،بلکه ممکن است ،به گوشهای مشغول تبلیغ و کار است ،حال بهرهگیری از آن -یعنی
دلیل اینکه م��ا میبینیم در رابطه خودش را با کس�ب معلومات آموختن چیزهای تازه -باشد.
کش��ورهای دیگر ت��ا حدود قط�ع نکن�د؛ نگویی�م کار داریم و  -۲۰اگ��ر از ای��ن جهت هم
زیادی این کارها انجام ش��ده نمیرس�یم ...االن م�ن مطالع�ه هم حس��اب کنید که امروز این
اس��ت .ما ک��ه اهل ای��ن کار میکن�م و ب�ه کارم هم میرس�م و ملت ،ملتی اس��ت که در دنیا
و اول��ی به این کار هس��تیم ،میبین�م که منافاتی با ه�م ندارند .دچار ستمهای ناشی از اعمال
متأسفانههنوزنتوانستهایم.
مطالع�ه علمی -تاریخی ه�م دارم ،غرض قدرتهای اس��تکباری
جه��ان اس��ت ،پس بای��د از
 -۱۱ب��ا تلخ��ی بای��د اعتراف مطالعه تفننی هم میکنم
خودش دفاع کند ،کدام دفاع
کنیم که رواج کتاب و روحیه
کتابخوانی در میان ملت عزیز ما بسی کمتر از آن ملی اس��ت که در درج��ه اول متکی به فرهنگ و
آموزش و بینش و دانش نباش��د؟ پس ،باز هم به
چیزی است که از چنین ملتی انتظار میرود.
 -12ه��ر ک��س که در ی��ک بخش یا گوش��های «کتاب» بر میگردیم .یعنی شما از هر طرف که
مش��غول تبلیغ و کار اس��ت ،رابطه خ��ودش را با بچرخید ،مجبوری��د به کتاب اهمیت بدهید .من
کس��ب معلومات قطع نکند؛ نگوییم کار داریم و تعجب میکنم که چرا ما بهعنوان دولت جمهوری
نمیرسیم ...االن من مطالعه هم میکنم و به کارم اسالمی ،آن مقداری که به کتاب اهمیت میدهیم،
هم میرس��م و میبینم که منافاتی با هم ندارند 10 .برابر آن را اهمیت نمیدهیم؟!
مطالعه علم��ی -تاریخی هم دارم ،مطالعه تفننی
این دغدغههای رهبری به مساله کتابخوانی،
هم میکنم.
باید در س��رلوحه توجه م��ردم و برنامهریزیهای
 -۱۳من جوانان بسیاری را دیدهام -حاال افراد مسن مس��ؤوالن فرهنگی قرار گیرد تا بتوانیم ش��اهد
ج��ای خود دارد -که حت��ی مطالعه کتاب رمان را جامعهای پویا ،س��رزنده و ش��اداب در تفس��یر و
هم میل ندارند! ...حاال نمیگوییم کتاب اجتماعی ،تحلیل رویدادها باش��یم .در تکمی��ل این پرونده
سیاس��ی یا کتاب علمی ،این ناش��ی از چیست؟ میتوان رجوع به محورهایی روش��ن از س��خنان
ناش��ی از عدم اعتیاد به کتاب است .مردم میل به راهگشای رهبری درباره مقوله کتابخوانی داشت
کتابخوانی ندارند .برای این باید فکری کنید.
که برگرفته از پایگاه اطالعرسانی khamenei.
 -14بن��ده خودم هم با اینکه گرفت��اری کاریام  irاست.
زیاد اس��ت اما بحمداهلل از کتاب منفک نشدهام و  -۱کتابخوانی کودکان
در حقیقت نمیتوانم هم منفک بشوم .در خالل کودکان را به کتابخوانی ع��ادت بدهید ،این کار
کارهای فراوان و س��نگینی که بر دوش ما هست ت��ا آخر عمر همراه با آنها خواه��د بود91/7/20 .
دائما با کتاب سر و کار دارم .احساس میکنم که و 69/2/19
اگر انسان بخواهد در زمینه معنوی و فرهنگیتر پدر و مادرها بچهها را از اول با کتاب مانوس کنند
و تازه بمان��د ،جز رابطه با کتاب که مثل رابطه با 74/2/26
جویبار دائمی و در جریان است و مرتب تازههایی  - ۲کتابخوانی تابستانی
را در اختیار انسان میگذارد چارهای ندارد.
در تابس��تانها ک��ه نوجوان��ان و جوانان محصل
-۱۵کت��اب خری��دن ،باید یک��ی از مخارج اصلی تعطیلند حتماً کتاب بخوانند ،کتابهایی را معین
خانواده محس��وب بشود .مردم باید بیش از خرید کنند ،بخوانند و تمام کنند69/2/19 .
بعضی از وس��ایل تزئینات��ی و تجمالتی مثل این  - ۳زنگ کتابخوانی
لوسترها و میزهای گوناگون و مبلهای مختلف و معلمی��ن و دانشآم��وزان س��اعاتی را ب��ه
پردهها و این قبیل چیزها به کتاب اهمیت بدهند کتابخوانی اختصاص دهند .ای��ن را حتماً وزارت
و اول کتاب را بخرند .مثل نان و خوراکی و وسایل آموزشوپرورش بررسی کند74/02/14 .

 -۴محفل کتابخوانی

جوانها وقتی دور هم مینش��ینند و  2ساعت 3
ساعت جلس��ه دارند یک قرار بگذارند که از این
جلسه ،نیم ساعت کتاب بخوانند76/8/19 .
 -۵کتابخوانی روزانه

به بهانه اشتغال و کارهای روزمره از مطالعه غفلت
نکنید63/8/15 .
کتابخوانی را جزء کارهای زندگی بدانید69/2/19 .
 -۶اهمیت کتاب

بهای کتاب را جزئی از هزینههای ضروری بدانید.
74/2/18
 -۷عرضه کتاب

ناش��رین در قطار راهآهن ،مت��رو و اتوبوسها
کتابهای جذاب و س��رگرمکننده عرضه کنند.
76/8/19
در ادارات��ی که مردم زیاد انتظار میکش��ند و
جمعیت زیاد است کتاب عرضه شود76/8/19 .
 -۸بازار کتاب

دنب��ال کتاب مورد نظرتان بگردید تا ناش��ر و
مولف هم برای پدی��د آوردن کتاب تالش کنند.
76/8/19
 -۹همراه کتاب

با خود کتاب همراه داش��ته باشید و از وقتهای
اضاف��ه خ��ود ب��رای کتابخوانی اس��تفاده کنید.
75/2/22
 -۱۰صدقه کتاب

در صورت توان برای چاپ کتابهای خوب هزینه
کنید و آن را به حس��اب صدق��ه جاریه بگذارید.
74/2/18

مدیر مؤسسه شهرستان ادب با اشاره به دیدار
اخیر رئیسجمهور با اهالی فرهنگ و هنر گفت:
تعداد بازیگران و سینماگران بیشتر از شاعران و
نویس��ندگان بود .تلقی آقایان از هنرمند بیشتر
معط��وف به بازیگران و س��ینماگران اس��ت .به
گزارش تس��نیم ،علیمحمد مؤدب با اش��اره به
دیدار اخیر رئیسجمهور با اهالی فرهنگ و هنر
و ارزیابی کلی خود از این مراس��م گفت :من در
این جلسه حضور داشتم .این دیدار خیلی زمانش
ک��م بود و به طور محدودی برگزار ش��د .به نظر
میرس��ید وقت رئیسجمهور کم بود و بیش��تر
یک مراس��م افطاری بود .در واقع این مراس��م به
صورت آنچه جلسه گفتوگو باشد ،نبود .بیشتر
یک جلسه افطاری و جلس��های برای احترام به
هنرمندان در حد یکمیهمانی بود .مؤدب درباره
اینکه چرا در این دیدار نمایندگان صنوف مختلف
هنری صحبت نکردند و آیا این نقصی برای این
دس��ته از دیدارهاست یا خیر ،یادآور شد :به نظر
میرس��ید وقت رئیسجمهور اینب��ار به خاطر
مسائل هستهای کم بود و در مجموع این جلسه
به صورت گفتوگو ک��ه در دوره قبلی آن برقرار
بود ،برگزار نشد .وی با بیان اینکه بخشی از نواقص
این دیدار در شلوغی برنامههای رئیسجمهور بوده
اس��ت ،ادامه داد :بهتر است مسؤوالن در این نوع
دیداره��ا وقت بگذارند تا فرصتی هم باش��د که
نمایندگان صنوف مختلف حرف بزنند.
ابراهیم فیاض در نشست افطاری جبهه
فرهنگیانقالب:

باید اندیشههای خود را تئوریزه کنیم

 -۱۱هدیه کتاب

کتابهای خوبی که میخرید را پس از مطالعه
به دوستان و فرزندانتان بدهید تا آنها هم بخوانند.
74/2/18
همچنین رهبر معظم انقالب همواره در دیدار
با مس��ؤوالن فرهنگ��ی و افراد مرتب��ط با مقوله
کتاب به مساله توجه به زیربنای توسعه امکانات
از قبیل کتابخانهها و انتش��ار آثاری ارزنده اشاره
داشتند .آنچه درباره توجه به مساله کتابخوانی در
نزد جامعه ایرانی قابل اش��اره است ،نقش کتاب
در تجلیبخشی افکار و صیقلسازی روح بوده که
میتواند راهگشای گامهایی هدفمند در رسیدن
به توس��عه در همه ابعاد آن باش��د .همانطور که
از بیان��ات گرانقدر مقام معظم رهبری برداش��ت
ش��د ،توجه ب��ه فرهنگ کتابخوانی ن��زد مردم و
اقدامات راهبردی در این باره توسط مسؤوالن در
جهت رفع معضالت ،تنگناها و مش��کالت عرصه
کتابخوانی ،باید در س��رلوحه برنامهها قرار گیرد.
اگرچه مساله کتابخوانی مستلزم بسیجی همگانی
است اما نقش ویژه دستاندرکاران حوزه فرهنگ
بهعنوان سنگربانان تهاجمات ضدفرهنگی غرب
بس��یار حائز اهمیت اس��ت که باید در این راه با
بصیرت و آگاهی اقدام کرده و با نظارتی هوشمند،
تنگناها و س��نگ راههای عرصه فرهنگ را سر و
سامان دهند و با جهتبخشی عرصه فرهنگ در
مسیری درست از نشر ،نویسندگانی را که دارای
تفکری ارزنده هستند ترغیب به تحقیق و فعالیت
در ای��ن عرصه کرده تا حاصل این تالشها منجر
به خروجی مناسبی برای مخاطبان کتابخوان شود
تا از این طریق بتوان فرهنگ جامعه را به پویایی
و بالندگی رس��اند .پس اگر به ضرورت گسترش
نشر کتاب و فراگیر شدن کتابخوانی برای حفظ
فرهنگ انس��انی و تقویت قدرت دفاعی مردم در
برابر یورش پی��امآوران ویرانگر اعتقاد داریم ،باید
از همه راههای ارشادی و تشویقی بهره جوییم تا
شوق و ذوق را در افراد جامعه بویژه جوانان ایجاد
کنیم ،چرا که ترغیب به کتابخوانی امری جهادی
است .آنچنان که رهبر معظم انقالب در این باره
فرمودند« :کتابخوانی و عل��م آموزی نهتنها یک
وظیفه ملی که یک واجب دینی است».

ابراهیم فیاض با اش��اره به سخنان اخیر مقام
معظم رهبری درباره ادامه مبارزه با استکبار جهانی
گفت :استکبارس��تیزی مدل��ش تغییر میکند؛
یکبار خط مقدم عراق اس��ت و یکبار جنگهای
مهمت��ر مانند جنگهای علم��ی و فرهنگی .به
گزارش فارس ،ابراهیم فیاض ،استاد دانشگاه امام
صادق(ع) در مراسم افطاری اهالی جبهه فرهنگی
انقالب اسالمی با بیان اینکه واقعیتهای غیرقابل
پیشبینی در حال رخ دادن اس��ت ،افزود :جهان
در راه پیشرفت است و واقعیتهای نو هر روز در
راه اس��ت و بدانید فروپاشی جهانی رخ داده و از
یمن تا سوریه و تا اوکراین جنگها در حال انجام
است .فیاض با بیان اینکه باید آماده باشیم ،تصریح
کرد :ما باید حلقههای تئوریک داش��ته باشیم و
اندیش��ههای خود را تئوریزه کنیم اما متاسفانه
دانشگاه و مراکز مطالعاتی ما عقب مانده است در
حالی که باید آینده را بسازیم .این استاد دانشگاه
مش��کل امروز را در  2چیز دانست و تاکید کرد:
مشکل اول خوشبینی بیش از حد است که در
دولت نیز دیده میش��ود که البت��ه آنها هم االن
متوجه شدهاند چرا که هیچ قراردادی این روزها
نوشته نمیشود جز برای شکستن و همانطور که
دیدید قرارداد مینسک نوشته شد اما نه روسیه و
نه آمریکا به آن متعهد نماندند .وی افزود :حال اگر
با عزت ،حکمت و مصلحت به توافقی که خواسته
رهبری است برسیم برد جهانی کردیم و اینکه بعد
از توافق بفهمیم چه کنیم مهم است مانند اینکه
باید میفهمیدیم بعد از جنگ چه کنیم .بنابر این
گزارش ،در ششمین مراسم افطاری یاران عماری،
محمدمهدی س��یار ،مرتضی امیریاس��فندقه و
علیمحمد مودب ش��عرخوانی کردند و از پدران
مرحوم احمدیسخا و مطلبی تجلیل شد .در این
مراسم همچنین از برگزیدگان نهضت فیلمسازی
آماتور «حق هس��تهای» جشنواره عمار تقدیر به
عمل آمد.

