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دروغگویى است.

رادیو

گفتوگوی «وطنامروز» با علی جعفر ،مدیر دفتر شبکه المسیره یمن در تهران

حال و هوای پیادهروی اربعین
در «سر به راه»

تهیهکننده برنامه رادیویی «سر به راه» درباره این برنامه
و ساختار آن توضیحاتی ارائه داد .به گزارش «وطنامروز»،
محمد بخشایش گفت :با توجه به اینکه امسال هم برای خیلی
از مردم میسر نیست در راهپیمایی پیادهروی اربعین شرکت
کنند ،با امواج رادیو س��عی در به وجود آوردن حال و هوای
عزاداری مردم در راهپیمایی عظیم اربعین را داریم .وی افزود:
در این راستا برای تداعی حال و هوای عزاداری مردم در عراق،
در این برنامه به پخش مداحیهای اربعینی و خواندن پیام
مردم میپردازیم .این تهیهکننده تصریح کرد :اطالعرسانی
درباره شرایط و وضعیت کربال از مهمترین قسمتهای این
بیستوهفتم ماه صفر از کربالی

برنامه اس��ت .همچنین از
معلی برنامه را روانه آنتن میکنیم .بخش��ایش با اش��اره به
میهمانان برنامه گفت :مداحان و سخنرانان بنام از میهمانان
برنامه هستند که هر شب با یکی از آنها گفتوگو میکنیم و
ذکر مصیبتی در رثای شهدای کربال خوانده میشود .وی در
پایان بیان کرد :فاطمه عباسی ،گوینده برنامه «سر به راه»
اس��ت که هر روز و تا پایان ماه صفر از س��اعت  ۱۶تا  ۱۸از
آنتن رادیو اربعین پخش میشود.

سینما

سینمای ایران نامزد  ۴جایزه

فیلم آسیا شد

پانزدهمین دوره جوایز فیلم آسیا فهرست نامزدهای خود را
در شاخههای مختلف اعالم کرد .به گزارش «وطنامروز»،
احمد بهرامی برای فیلم «دشت خاموش» در شاخه بهترین
کارگردانی نامزد دریافت جایزه شده است .مسعود امینی
تیرانی نیز برای همین فیلم در شاخه بهترین فیلمبرداری
فرصت کسب جایزه سال سینمای آسیا را دارد .همچنین
فیلم «خورش��ید» س��اخته مجید مجیدی در  ۲شاخه
بهتری��ن بازیگر نوظهور (روحاهلل زمانی) و بهترین تدوین
(حسن حسندوست) نامزد کسب جایزه است« .یک ثانیه»
(ژانگ ییمو) از چین« ،کتاب ماهی» (لی جون -ایک) از
ک��ره جنوبی« ،مرید» (چایتانیا تامهان��ه) از هند« ،چرخ
بخت و خیال» (ریوسوکه هاماگوچی) از ژاپن و «همسر
جاسوس» (کیوشی کوروساوا) از ژاپن نامزدهای بهترین
فیلم از پانزدهمین دوره جوایز فیلم آسیا هستند .مراسم
اعطای جوایز پانزدهمین دوره جوایز فیلم آسیا  ۸اکتبر (١٦
مهر) و در جریان جشنواره فیلم بوسان برگزار خواهد شد.

اکران «دشت خاموش»
در گروه هنر و تجربه

فیلم س��ینمایی «دشت خاموش» به کارگردانی احمد
بهرامی از  ۲۲ش��هریور به مناس��بت روز ملی س��ینما در
سینماهای ایران روی پرده میرود .به گزارش «وطنامروز»،
فیلم سینمایی «دشت خاموش» به نویسندگی و کارگردانی
احمدبهرامیوتهیهکنندگیسعیدبشیریکهدرجشنوارههای
جهانی حضور داشته ،از دوشنبه  ۲۲شهریور در سینماهای
«هنر و تجربه» در سراس��ر کشور اکران میشود .در آستانه
اکران عمومی از پوستر این فیلم با طراحی احسان برآبادی
نیز رونمایی شد« .دشت خاموش» فیلمی است که به شرایط
دشوار کاری و روابط پیچیده انسانی در یک محیط کارگری
میپردازد .این فیلم تاکنون موفق به دریافت تندیس شیر
بهترین فیلم بخش افقها از فس��تیوال ونیز س��ال ،۲۰۲۰
تندیس بهترین فیلم از فس��تیوال هنگکنگ سال ۲۰۲۱
و تندیس بهترین بازیگر مرد برای علی باقری از فس��تیوال
هنگکنگ سال ۲۰۲۱شده است .علی باقری ،فرخ نعمتی و
مهدیه نساج از بازیگران این فیلم هستند.

کتاب

نمایشگاه کتاب هفته دفاعمقدس
برگزار میشود

نمایش��گاه هفت��ه دفاعمق��دس با هم��کاری موزه
مل��ی انقالب اس�لامی و دفاعمقدس و انجمن ناش��ران
دفاعمقدس از  ۳۱ش��هریور تا  ۷مهر برگزار میشود .به
گزارش «وطنامروز» ،نمایشگاه کتاب هفته دفاعمقدس
به مناس��بت هفته دفاعمقدس از  ۳۱شهریورماه الی ۷
مهرماه در  ۲۰۰نقطه از ش��هر تهران برگزار میشود که
از این تعداد ،مدیریت  ۱۰غرفه برعهده موزه ملی انقالب
اسالمی و دفاعمقدس است .در این نمایشگاه بیش از ۶۰۰
عنوان کتاب برگزیده از ناشران مختلف عرضه میشود که
بیش از  ۳۰عنوان متعلق به موزه ملی انقالب اسالمی و
دفاعمقدس است .در نمایشگاه کتاب هفته دفاعمقدس
کتابهایی با موضوع مقاومت ،ایثار و فرهنگ شهادت در
نمایشگاه کتاب هفته دفاعمقدس به عالقهمندان عرضه
میشود .همچنین نمایشگاه کتاب هفته دفاعمقدس با
همکاری موزه ملی انقالب اسالمی و دفاعمقدس و انجمن
ناشران دفاعمقدس برپا میشود.

خبر

سومین قسمت «از طهران تا تهران»
منتشر شد

بخش س��وم معرفی سبک عزاداری در تهران قدیم با
عنوان «از طهران تا تهران» با ارائه رسول نجفیان از سوی
فرهنگس��رای ارسباران تولید و منتش��ر شد .به گزارش
«وطنامروز» ،بخش سوم مجموعه ویدئویی «از طهران
تا ته��ران» با محوریت ش��ناخت رویدادهای فرهنگی-
اجتماعی -مذهبی تهران قدیم ،توس��ط فرهنگس��رای
ارس��باران تولید و منتشر شد« .رسول نجفیان» بازیگر،
خواننده و تهرانپژوه در ش��ماره س��وم این ویدئو ،درباره
نذورات در تهران قدیم ،نکاتی را بیان میکند.
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ل و نیم اخیر که ملت یمن
گ�روه فرهن�گ و هنر :طی  6س��ا 
مظلومانه در مقابل تجاوز س��عودیها ایستادگی کرده است،
جنبش انصاراهلل یمن دوش��ادوش م��ردم به مقابله با مزدوران
سعودی پرداخت ه و تا امروز بخوبی توانست مقابل تمام امکانات
ی و همپیمانان غربیاش ایستادگی کند .از سویی
مجهز سعو د 
همزمان با جنبش انصاراهلل یمن که به مقاومت سخت و جانانه
خود در مواجهه با متجاوزان سعودی مشغول است ،خبرنگاران
شبکه بینالمللی المسیره  -به عنوان تنها رسانه تصویری محور
مقاومت در کشور یمن -همپا با مردم و مجاهدان جنبش انصاراهلل
یمن به جنگ نرم با امپراتوری رسانهای غرب مشغولند که در
این میان با چالشها و مشکالت متعددی هم مواجه هستند .در
این باره با علی جعفر ،مدیر دفتر شبکه المسیره یمن در تهران
به گفتوگو نشستیم.
***

جنگجهانی با تحریف

■■تصوير راهپيماييهاي عظيم ملت يمن در حمايت از انصاراهلل
در پرس تيوي بيان حقيقت است

مدیر دفتر شبکه المسیره یمن در تهران با اشاره به مسدود
کردن دامنه اینترنتی شبکه پرس تیوی گفت :آمریکا با آنکه
ادعای آزادی بیان دارد اما هرگز به آن عمل نمیکند و فقط در
حد شعار از آن بهرهبرداری میکند .علی جعفر ادامه داد :ایاالت
متحده میداند در برابر رسانههای بیانکننده حقیقت شکست
خ��ورده و توانایی رقابت ندارد به همی��ن دلیل تلویزیونها و
خبرگزاریهایی از کش��ورهای یمن ،عراق ،لبنان ،فلسطین و
ایران را مسدود کرد كه يكي از آنها پرس تيوي ايران و ديگري
المسيره يمن است .كارشناس رسانه در پاسخ به این سوال که
غرب با وجود انبوه رسانههای بزرگ ،چرا از فعالیت چند شبکه
با توان مالی اندک میهراسد ،تاکید کرد :دستگاه اقتدار استکبار
عرصه را بر خود تنگ میبیند و ش��رایط منطقه غرب آسیا را
بشدت به زیان خود ارزیابی میکند ،از این رو کامال طبیعی است
که دست به سانسور رسانههای محور مقاومت بزند.
وي افزود :به عنوان مثال شبکه المسیره یمن که متعلق به
انصاراهلل است و حرف حق ملت یمن را بیان میکند ،بارها در
اینترنت و یوتیوب مورد حمله سایبری قرار گرفته است و نيز
فعالیت آن را از ماهوارهها متوقف کردهاند اما باز هم به تالش
خود برای نمایاندن حقیقت ادامه میدهیم.
س تيوي
علي جعفر با بيان اينكه به صورت همزمان عليه پر 
و المسيره و ديگر شبكههاي آزادانديش از منظر جنگشناختی
هم تبلیغات منفي میکنند ،تصريح كرد :این تلویزیونها حقایق
را نش��ان میدهند اما از کار دشمن نباید تعجب کرد چرا که
نمیخواهند ش��بکههایی مانند پرس تیوی و المسیره وجود
داشته باشند تا حرف حق بیان شود .مدیر دفتر شبکه المسیره
یمن در تهران با اشاره به اینکه مسدود کردن رسانهای میتواند

معاون امور استانهای رسانه ملی به اقدامات  ۵سال اخیر
این معاونت در حوزه ترویج فرهنگ و معارف انقالب اسالمی
و دفاعمقدس پرداخت .به گزارش «وطنامروز» ،در آستانه فرا
لویکمین سالگرد آغاز دفاعمقدس  ۸ساله ملت
رسیدن چه 
ایران در مقابل هجمه گسترده استکبار جهانی که رژیم بعث
عراق نمایندگی آنها را بر عهده داشت ،علی دارابی ،معاون امور
استانهای رسانه ملی در یادداشتی به اقدامات  ۵سال اخیر
و برنامههای آینده این معاونت در حوزه گرامیداشت فرهنگ
و گفتمان و نش��ر ارزشهای انقالب اسالمی و دفاعمقدس
پرداخت .وی در آغاز این نوشتار آورده است :یکی از مهمترین
دغدغههای من توجه به دوران دفاعمقدس بوده اس��ت .آن
دوران فراموشنشدنی را از هر منظری که مینگریم به ابعاد

تاثیر منفی در ريزش تعداد مخاطبان داشته باشد ،تاكيد كرد:
این نکتهای موقتی است ،چرا که همین فشار رسانهای گواه آن
است که رسانههای محور مقاومت توانستهاند موفق عمل کنند
که اکنون مورد حسد و کینه استکبار واقع میشوند .وي درباره
جايگاه و اهميت پرس تیوی گفت :اين شبكه ايراني توانسته به
زبان انگلیسی وضعیت ملتهای مظلوم منطقه از جمله یمن و
فلسطین را به جهان نشان دهد و مانع از وارونهنمایی و تحریف
وقایع ش��ود .برای مثال راهپیماییهای بزرگ و چند میلیون
نفری که در صنعا در حمایت از دولت نجات ملی یمن برگزار
میشود ،توسط رسانههای آمریکا ،انگلیس ،عربستان سعودی
و امارات سانسور میشود و جنایتهای صورت گرفته از سوی
عربستان علیه مردم یمن نیز به گونهای دیگر به مخاطب نمایانده
میشود اما پرس تیوی این راهپیماییهای عظیم مردمی
را پخش میکن��د و افکار عمومی میتوانند از طریق
صفحه تلویزیون پرستیوی با نظر مردم یمن آشنا
شوند و از حقیقتی که رسانههای غربی ،عربی مخدوش
و منکوب میکنند ،باخبر شوند.
خبرن��گار المس��يره پیش��نهاد کرد:
رس��انههای محور مقاومت همواره باید
برای هر مش��کل احتمالی در مس��یر
انتشار محتوای رسانهای آمادگی داشته
باش��ند و در عین حال الزم اس��ت به
جایگزینهای یوتیوب هم بیشتر توجه
شود تا اختیار مسدود کردن و کنترل

محتوا از دست آمریکا خارج شود.
كارشناس رسانه با تاکید بر عملکرد موفق شبکههایی مانند
پرس تیوی و المسیره در پوشش جنگ سیفالقدس در غزه
که چند ماه قبل رخ داد ،افزود :این پیروزی مقاومت فلسطین و
راهپیماییهای بزرگی که در جهان علیه اشغالگران قدس برگزار
شد و به شکست تلآویو منجر شد ،در رسانههاي محور مقاومت
بخوبی انعکاس یافت و موجبات خشم حامیان رژیم صهیونیستی
را فراهم کرد ،بنابراین غیر از تشدید فشارها به شبکههای محور
مقاومت نباید انتظاری از آمریکا داشت.
علي جعفر خاطرنش��ان ک��رد :به دلیل همین فش��ار که
نشاندهنده کارایی خوب رسانههای محور مقاومت است ،باید بر
توان و فعالیت این شبکهها افزوده شود تا راه را بهتر ادامه دهند.
■■يك نمونه از وارونهنمايي آمريكاییها

مدیر دفتر شبکه المسیره یمن در تهران به یکی از
وارونهنماییهای دیپلماسی عمومی دولت بایدن اشاره
کرد و گفت :رسانههای دشمن مدتی است ادعا میکنند
دولت ایاالتمتحده خواهان پایان جنگ در یمن است،
حال آنکه چنین تبلیغاتی در اصل برای فریب افکار
عمومی در چارچوب دیپلماس��ی عمومی کاخ
سفید بیان میشود.
علي جعفر افزود :واقعیت این اس��ت که
جنگ علیه یمن دقیقا در زمانی شروع شد
که جو بایدن ،معاون رئیسجمهور آمریکا
در دولت اوباما بود ،بنابراین خود بایدن

 ۳۳سریال و  ۲۳۰تلهفیلم با موضوع جنگ در سیما تولید میشود
تازهای دست مییابیم که باید
اذعان داش��ت جنگ  ۸ساله،
گنجی بیپای��ان برای انقالب
اسالمی است .دارابی در ادامه
به گذش��ت  ۴دهه از پیروزی
انق�لاب و ظهور گفتمانهای
مختلف در قال��ب دولتهای
گوناگون اش��اره و خاطرنشان
کرده اس��ت :در این بین هیچ
گفتمانی همانند دفاعمقدس تأللو و درخشش نداشته چرا
ک��ه ترکیبی از آرمانگرای��ی و واقعگرایی و تلفیقی از دفاع
و خدمت اس��ت .بخش دیگر یادداشت معاون امور استانها،

به فعالیت شبکههای استانی
اختص��اص دارد .او در این باره
نوشته است :شبکههای استانی
صداوسیما در  ۵سال گذشته
تالش کردهاند این حماس��ه
بزرگ  ۸ساله را در قالبهای
گوناگون به زیباترین ش��کل
ممکنبازنماییکنندوعملکرد
 ۵س��اله معاونت هم نش��ان
میدهد در این زمینه حساسیت جدی وجود داشته چرا که
عالوه بر  ۴۵۲ه��زار دقیقه برنامه مختلف ،توجه ویژهای به
ساختارهای مختلف برنامهسازی صورت گرفته ،به طوری که

هم از حامیان عربستان در زمان شروع جنگ علیه ملت یمن
بود و ژست صلحطلبی برای وی قابل قبول نیست.
وي با طرح این سوال که چگونه کسی که خواهان صلح است
در جنگ مشارکت دارد ،تصریح کرد :ارتش ایاالت متحده در
محاصره ملت یمن از طریق ناوگان دریایی و جنگندههای خود
مش��ارکت دارد و دولتهای غربی با ارسال سالح و تجهیزات
نظامی در جنایات عربستان سعودی و امارات علیه ملت یمن
شریک جرم هستند اما در دیپلماسی عمومی ،خود را طرفدار
صلح و خواهان پایان جنگ معرفی میکنند ،بنابراین باید حرف
حق بیان شود و این مهم توسط شبکههایی مانند المسیره و
پرستیوی انجام میشود.
كارشناس رسانه ادامه داد :دقیقا به همین دلیل است که شاهد
مسدود شدن وبسایت رسانههای محور مقاومت هستیم ،چرا
که ما از جابهجا شدن حق و باطل در افکار عمومی جلوگیری
میکنیم و بازتاب دهنده حقیقت هستیم.
مدیر دفتر شبکه المسیره یمن در تهران تاكيد كرد :با آنکه
شرایط اقتصادی ایران به دلیل تحریمهای غرب و جنگ اقتصادی
بشدت سخت است اما برگزاری موفق انتخابات ریاستجمهوری
امسال و تغییر آرام دولت به مذاق حکومتهای عربی جنوب
خلیجفارسخوشنیامدهچراکهكشورهاييمانندعربستانحتي
یک انتخابات هم برگزار نکردهاند .آنها از چند ماه قبل یورش
رسانهای بزرگی علیه ایران به راه انداختند که همچنان هم ادامه
دارد .هر چند ناكام شدهاند اما تالش ميكنند در رسانههاي خود
آن را ادامه دهند.
علي جعفر ادامه داد :شبکههای فارسیزبان که علیه جمهوری
اسالمی فعالیت میکنند ،به مراتب بیشتر از تعداد تلویزیونهایی
است که در داخل ایران کار میکنند .این مساله سوال بزرگی را
مطرح میکند که براستی چرا این همه تبلیغات علیه ایران انجام
میشود؟ در پاسخ باید گفت به این علت که وجود دموکراسی
یک امتیاز برای ایران است .قدرتهاي غربي و عربستان سعودي
خواهان شکست دموکراسی ايران هستند و زمانی که نتوانستند
در جنگ نرم موفق شوند ،دست به مسدود کردن پرستیوی
زدند .وي همچنین به ساخت واکسن در كشورمان اشاره کرد
و گفت :ش��اید تولید انبوه واکسن ساخت ایران زمان ببرد اما
همین که جمهوري اس�لامي اقدام به تولید آن کرده اس��ت،
نشاندهنده قوی بودن این کشور است ،در حالی که بسیاري
از کشورها حتی برای آن تالش هم نکردهاند .كارشناس رسانه
خاطرنشان كرد :مسدود كردن پرستيوي ،وارونهنگاري انتخابات
و حاشیهسازی درباره ساخت واكسن نشان ميدهد كه رسانههای
غربگرا نمیخواهند ایران قوی دیده شود .آنها حقایق را کتمان
میکنند و طبعا دولت آمریکا هم مانع انتقال واقعیتها از طریق
شبکههایی نظیر پرستیوی میشود.

بیش از  157قسمت سریال 400 ،عنوان مستند و  12عنوان
انیمیش��ن در سیما و همچنین  255مستند 455 ،نمایش
کوتاه و بلند از زندگی س��رداران ش��هید و  66بسته صوتی
ب��ا عنوان «اولینهای دفاعمقدس» در صدای مراکز تولید و
پخش شده است .بخش پایانی یادداشت دارابی به برنامههای
آین��ده این معاونت اختص��اص دارد .او در این زمینه به افق
بلندمدت معاونت اس��تانها اشاره و خاطرنشان کرده است:
این افق با نگاهی آیندهنگرانه و آیندهپژوهانه ،شامل تولید ۳۳
سریال ۲۳۰ ،فیلم تلویزیونی و  ۳۳۰مستند و بیش از  ۵۰اثر
پویانمایی در حوزه انقالب و دفاعمقدس اس��ت که امیدوارم
این تولیدات ادای دینی شایس��ته برای مقاومت و سرافرازی
ملت بزرگ ایران باشد.

«هالووینمیکشد»درجشنوارهفیلمونیز  نمایشدادهشد

نوالنفیلمیدربارهساختبمباتممیسازد

شیر طالی افتخاری برای کورتیس

جدایی نوالن و برادران وارنر؟

با نمایش جدیدترین فیلم جیمی
ل��ی کورتی��س در جش��نواره فیلم
ونی��ز  ،۲۰۲۱این بازیگ��ر کهنهکار
ش��یر طالی افتخاری امسال را نیز
دریافت کرد.
به گ��زارش «وطنام��روز» ،این
بازیگر  ۶۲س��اله با نخستین اکران
«هالووین میکشد» در جشنواره ونیز هفتادوهشتم ،روی
فرش قرمز جشنواره رفت .در فیلم جدید وی که فیلمی
ترسناک از مجموعه «هالووین» است ،کورتیس بار دیگر
در نقش «لوری استرود» بازی کرده است.
مراسم اهدای شیر طالی ونیز در «ساال گرانده» انجام
ش��د و فیلم «هالووین میکش��د» به کارگردانی دیوید
گوردون گرین در بخش خارج از رقابت به نمایش درآمد.
این فیلم قرار است از  ۱۵اکتبر در سینماها اکران شود.
این بازیگر پس از دریافت ش��یر طال ابراز خوشوقتی
کرد که در جشنواره بینالمللی فیلم ونیز تجلیل میشود
و گفت :تصورش برایم غیرممکن بود آنقدر در این صنعت
حضور داشته باشم که بتوانم جایزه یک عمر دستاورد را
دریافت کنم.

وی همچنی��ن از نقش خود در
فیل��م «هالووین» ی��اد کرد و گفت
با ای��ن مجموعه فیل��م و نیز لوری
استرود سابقه پیوند دیرینهای دارد و
خوشحال است که این فیلم با مردم
سراسر دنیا ارتباط برقرار کرده است.
کورتیس تاکید کرد که سینمای
ایتالیا همواره ژانر ترسناک را -که بخش عمدهای از حرفه
وی را دربر گرفته -ارج نهاده و به همین دلیل ارزش این
جایزه برایش بیشتر میشود.
امسال روبرتو بنینی نیز با دریافت شیر طالی یک عمر
دس��تاورد در این جشنواره تجلیل خواهد شد .جشنواره
هفتادوهشتم از یکم تا  ۱۱سپتامبر ( ۱۰تا ۲۰

فیلم ونیز
ش��هریور) برگزار و یکی از  ۵جش��نواره بزرگ سینمایی
جهان محسوب میشود.
ادامه فیلم کالسیک «هالووین» که نخستینبار سال
 ۱۹۷۸اکران شد ،سال  ۲۰۱۸به کارگردانی دیوید گوردون
گری��ن  ۲۵۰میلیون دالر فروش کرد و از نظر فروش در
هفته افتتاحیه یک فیلم ترسناک که یک بازیگر زن نقش
اول آن را بر عهده دارد ،پرفروشترین فیلم تاریخ شد.

کارگردان سرش��ناس سینما در
صدد س��اخت فیلم جدیدی اس��ت
ک��ه پس از «دانکرک» باز هم درباره
جنگ دوم جهانی اس��ت .به گزارش
«وطنام��روز» ب��ه نق��ل از ددالین،
کریستوفر نوالن پس از اکران «تنت»
حاال میخواه��د فیلم بعدی خود را
شروع کند؛ فیلمی که مانند «دانکرک» درباره مقطعی مهم
از جنگ دوم جهانی اس��ت .وی در فیلم جدید خود قصد
دارد به نقش رابرت اوپنهایمر در ساخت بمب اتم در خالل
جنگ دوم جهانی بپردازد اما نکته مهم در ساخت این فیلم
همکاری نکردن نوالن با کمپانی برادران وارنر است .در حالی
ک��ه هیچیک از فیلمهای اخیر نوالن خارج از این کمپانی
ساخته نشدهاند ،شنیده میشود چندین استودیوی مهم در
حال خواندن فیلمنامه نوالن و مذاکره با وی برای ساخت این
فیلم هستند .این امر ممکن است از دلخوری نوالن ناشی
شده باشد ،زیرا وارنر میدیا اعالم کرده همه فیلمهای سال
 ۲۰۲۱خود را بدون مذاکره با اعضای دس��تاندرکار پروژه
و حتی ش��رکای مالی خود در سرویس آنالین هم نشان
میدهد .این در حالی است که نوالن یکی از سرسختترین

حامیان نمایش فیلم در سینماست .در
هر حال هنوز روشن نیست آیا کمپانی
وارنر هم در میان استودیوهایی که در
حال مذاکره با نوالن هستند جا دارد
یا خیر اما آنچه به وضوح عیان است
اینکه این کمپانی جایگاه اصلی خود
را در ساخت فیلمهای نوالن از دست
داده اس��ت .البته کمپانی برادران وانر در اکران «تنت» از
نظرات نوالن پیروی کرد و با وجود پاندمی کرونا و تاثیر آن
بر سینما رفتن مردم« ،تنت» جزو نخستین فیلمهایی بود
که در سینماها به نمایش درآمد ،هر چند مردم در آن زمان
آمادگی بازگشت به سینما را نداشتند و درآمد فیلم بشدت
کاهش یافت .در مجموع «تنت» با فروش  ۳۶۳میلیون دالر
به کارش خاتمه داد که یکی از بیشترین آمارهای فروش
پس از فیلمهایی چون «سریع و خشمگین« ،»۹گودزیال در
برابر کونگ» و «بیوه سیاه» بود .هر چند هنوز روشن نیست
بازیگران فیلم جدید نوالن چه کسانی هستند اما شنیده شده
کیلین مورفی بازیگر ایرلندی «پیکی بالیندرز» ممکن است
از بازیگران این فیلم باشد .او با نوالن در  ۲فیلم از «شوالیه
تاریکی» و نیز «سرآغاز» و «دانکرک» همکاری کرده است.

سخنرانیهای رهبر انقالب در رمضان  ۱۳۵۳کتاب شد
«طرح کلی اندیش�� ه اس�لامی در ق��رآن» که حاصل پیادهس��ازی
سخنرانیهای رهبر معظم انقالب در ماه مبارک رمضان سال ۱۳۵۳هجری
شمسی است در قالب یک کتاب منتشر شد .به گزارش «وطنامروز»،
کتاب «طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن» به همت جمعی از پژوهشگران
مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیهالسالم و دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام
صادق علیهالسالم به چاپ رسید.
کتاب «طرح کلی اندیش��ه اسالمی در قرآن» که حاصل پیادهسازی
سخنرانیهای حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای در ماه مبارک رمضان سال
 ۱۳۵۳هجری شمسی بود ،جایگاه ویژهای در شناخت نگاه ایشان به اسالم
و خوانش اجتهادی ،نظاممند و مکتبی از بنیادیترین موضوعات آن پیدا
کرد و رفتهرفته جلسات تدریس و مباحثه آن در میان نخبگان انقالبی

حوزوی و دانشگاهی و حتی محافل عمومی مذهبی شکل گرفت .ایمان،
توحید ،نبوت و والیت  4موضوعی بودند که در این سلسلهسخنرانیها
با رویکردی بدیع و منسجم مورد بحث قرار گرفته بود و عالوه بر تبیین
کلی مبانی اندیشه اسالمی ،بنمایههای فکری مکتب امام خمینی(ره) و
انقالب اس�لامی را نیز بخوبی نشان میداد .اما در پایان کتاب ،حالوتی
که خواننده از مطالعه این کتاب در جان خود احس��اس میکرد ،با یک
حسرت عمیق همراه میشد؛ حسرتی ناشی از جای خالی مبحث معاد
در انتهای این کتاب که با وجود آنکه رهبر معظم انقالب در یکی از همین
جلسات وعده بحث پیرامون این موضوع را نیز میدهند اما فرصت تحقق
بخش��یدن به این وعده را نمییابند .این حسرت و احساس نیاز بود که
انگیزه تدوین این کتاب شد .رهبر فرزانه انقالب در مجالهای مختلفی تا

به امروز ،مبحث معاد را به صورت پراکنده مورد اشاره قرار دادهاند،
لذا الزم بود با در کنار هم قرار دادن مباحث به قالبی دست یافت
که بتواند در امتداد کتاب «طرح کلی اندیش ه اسالمی در قرآن»
قرار بگیرد .نگاه تدوینکنندگان این اثر ،تتمیم کتاب طرح کلی
و بازس��ازی بخش معاد این کتاب بوده لذا اگر چه به اقتضای
چنین پژوهشی برخی از تفاوتها در زاویه ورود و پرداخت به
مباحث و تغییرات مربوط به لحن و بیان رهبر معظم انقالب ،با
اصل کتاب طرح کلی اندیشه اسالمی غیرقابل انکار است ولی
برای خواننده ،نسبت محتوایی این اثر با محتوای ارائه شده در
کتاب «طرح کلی اندیشه اسالمی در قرآن» به دلیل انسجام
فکری حضرت آیتاهلل خامنهای کامال مشهود خواهد بود.

