
در  باکیفیت  نمایشی  برنامه های  و  سریال  ساخت 
افزایش  برای  موثر  راه های  از  یکی  این سال ها  طول 
شبکه های  از  آن ها  دوری  و  مخاطبان  تعداد  جذب 
معظم  مقام  تاکید  و  است  بوده  تلویزیونی  رقیب 
رهبری در دیدار با اهالی سینما و تلویزیون نیز این 
مساله را نشان می دهد. البته ایشان در همین راستا 
از جایگاه سریال و فیلم برای پیروزی در جنگ نرم 
نیز یاد کردند و عملی کردن این رویکرد را با اهمیت 

دانستند.
از تهیه کنندگان،  ایسنا، در پی دیدار جمعی  به گزارش 
که  اسالمی  انقالب  رهبر  با  سیما  بازیگران  و  کارگردانان 
آیت اهلل  شد، حضرت  برگزار  آبان ماه ۱۳۹۷  پنجشنبه  ۲۴ 
خامنه ای فردای آن روز نکاتی را که به دلیل کمبود وقت 
نتوانسته بودند با این جمع در میان بگذارند، یادداشت کرده 

و برای آنان ارسال کردند.
ایشان در بخشی از این یادداشت به جایگاه برجسته فیلم 
و سریال در مقابله با جنگ نرم همه جانبه ی دشمن اشاره 
کرده و همچنین اظهار کرده اند که در سریال ها با نگاه هنری 

به مسائل ملّی بپردازید.
محمود  )معاون سیما(،  میرباقری  مرتضی  دیدار  این  در 
معظمی، احمد مرادپور، محمدرضا آهنج، رضا جودی، سعید 
سلطانی، محمود پاک نیت، اسماعیل عفیفه، بهرنگ توفیقی، 
حامد عنقا، سعید سعدی، حسین طاهری، آرش مجیدی 
خود  دغدغه های  بیان  به  یک  هر  که  داشتند  ... حضور  و 

پرداختند.
در همین راستا خبرنگار ایسنا در گفت وگویی با چهار نفر 
از افراد حاضر در این نشست، این پرسش را مطرح کرده که 
چگونه می توان منویات مقام معظم رهبری را در برنامه های 

تلویزیونی اجرایی کرد.
تلویزیون سنگر اصلی مقابله است

سعید سلطانیـ  کارگردان تلویزیون و سینماـ  در این راستا 
بیان می کند: به طور جدی کشور ما مورد تهاجم فرهنگی قرار 
گرفته و تلویزیون سنگر اصلی مقابله است. تمام برنامه سازی ها 
در تلویزیون ظرایف، مختصات و مخاطبان هدف خود را دارند. 
دلیل  به  و  دارند  واسطه جذابیتی که  به  نمایشی  برنامه های 
اینکه به شکل هنرمندانه و جذاب پیام خود را انتقال می دهند، 
درگیرکنندگی باالیی دارند. ساختارهای نمایشی مجموعه و 
سریال ها جدای از مضامین و محتوای مورد نظر سازمان باید 

جذابیت باالیی داشته باشند.
نشان  می کنیم،  احساس  اشکالی  اگر  می دهد:  ادامه  او 
می دهد که مسیر ما ۱۰۰ درصد درست نبوده است. باید 
یادآور شد که قبل از اتفاقات مالی سازمان، مجموعه سازی 
لحاظ  از  نمایشی  ساختارهای  بدنه  و  فاخر  سریال های 
کارگردانی، نویسندگی و اجرا دارای ویژگی هایی بوده اند که 
مخاطب ایرانی را درگیر و عالقمند می کرده است. امیدوارم 

دوباره بتوانیم موفقیت طالیی را به دست بیاوریم.
کارگردان سریال »ستایش« با اشاره به شبکه های فارسی 
با  زبانان  فارسی  برای  رسانه هایی  می گوید:  خارجی  زبان 
اشکال مختلف برنامه پخش می کردند و حتی مستندها و 
برنامه های جذاب می ساختند که مشخص بود پولش را از  
کجا می آورند و نقطه ورودشان برای جذب مردم برنامه های 
باال  کیفیت  و  باال  حجم  با  نمایشی  سریال های  و  جذاب 
بود. آن ها بی پروا به خود اجازه ورود می دهند که فرهنگ 
اجتماعی، باور و اعتقاد ما را نشانه می گیرند. امیدوارم دوباره 
تنها  و  نشود  وارد  صداوسیما  سازمان  به  شوکی  اینچنین 
نماند. همه برای مقابله با جنگ نرمی که اتفاق افتاده است 
کمک کنند، به خصوص مجموعه های نمایشی با ظرفیت و 
پتانسیل در بخش اجرا و تولید می توانند این کار را انجام 
دهند. مجموعه های نمایشی، کیفیت جذب مخاطب را دارد 
برود که  به سمتی پیش  تلویزیون  برنامه ریزی  امیدوارم  و 

جایگاه خود را به دست آوریم.
در آثار نمایشی انقالبی و دینی، حرف های ظاهری 

می زنیم

حامد عنقاـ  نویسنده و کارگردانـ  با اشاره به دلیل حضور 
اظهار می کند: دلیل  با مقام معظم رهبری  خود در دیدار 
حضور من در جلسه دیدار با رهبری، سریال »پدر« بود و 
ایشان هم ابراز لطف داشتند. افرادی که در این دیدار حضور 
را  دغدغه هایی  انقالبی  و  دینی  مسائل  به  نسبت  داشتند، 
را  امروز حساسیت خود  داشتند و می گفتند شاید جامعه 

نسبت به این مسائل از دست داده باشد.
او با اشاره به سریال های »انقالب زیبا«، »تنهایی لیال« و 
»پدر« که با مضامین انقالبی و دینی همراه بود و از نظر او 
مخاطبان زیادی را جذب کرده است، می گوید: وقتی درباره 
این موضوعات حرف می زنیم و درست بیان می کنیم و سعی 
می کنیم قصه درست و هنرمندانه بگوییم یعنی هنوز جامعه 
نسبت به این موضوعات گرایش دارد اما مقام معظم رهبری 
حرف من را تصحیح کردند و گفتند، هنوز نه همچنان؛ البته 
ایشان نظر من را تایید کردند و اعالم کردند که مردم باطنی 

به اسالم و انقالب گرایش دارند و همراه هستند.
جلسه  این  در  می دهد:  ادامه  »پدر«  سریال  نویسنده 
همچنین درباره آسیب های اجتماعی حرف زده شد و مقام 
معظم رهبری فرمودند سیاه نمایی نکنیم به این معنا که امید 
مردم را خدشه دار نکنیم. بحث اصلی ایشان جنگ نرم بود 
و این موضوع را مسجل می دانستند و معتقد بودند کسانی 
که این موضوع را مسجل نمی دانند هم  جزئی از بازی جنگ 
نرم است. هنرمندان در موضوعات جنگ نرم مانند نیروهای 

مسلح و درجه داران هستند.
با  تلویزیون  سازی  سریال  و  برنامه  وضعیت  درباره  عنقا 
توجه  با  مقام معظم رهبری می گوید:  فرمایشات  به  توجه 
بود که  این  داشت  نکته ای که وجود  ایشان  فرمایشات  به 
ما نسبت به توقعی که ایشان داشتند، عقب هستیم و باید 
این مساله را بپذیریم؛ البته صداوسیما در این یکی، دو سال 
گذشته تالش خوبی انجام داده و سعی کرده به سمت تعدد 
آثار برود و تالش بیشتری می کند اما به این معنی نیست که 

کیفیت هم ارتقاء پیدا کرده است.
او با اشاره به دیدار خود با رییس سازمان صدا وسیما بیان 
می کند: من در دیداری که با آقای علی عسکری داشتم نیز 
گفتم در موضوع جنگ نرم دو پاشنه آشیل داریم؛ مباحث 
مربوط به انقالب و اسالم. گاهی می بینیم آثاری که با این 
موضوع تولید می کنیم، در سهل گیرانه ترین حالت قرار دارد 
مهم  مباحث  نیست.  کافی  کردن  تکلیف  احساس  فقط  و 

انقالبی و دینی ما گاهی توسط دوستانی ساخته می شود 
داشته  موضوع  به  اعتقاد  و  خوب  نیت  است  ممکن  که 
باشند اما توانایی بیان هنرمندانه این موضوع را ندارند. از 
این بابت ممکن است آسیب بخوریم؛ بنابراین باید نیروهای 
کارآمدتری را تربیت و جذب کرد. البته زمانی کارگردانان 
به  می توان  که  می ساختند  انقالبی  و  دینی  آثار  ما  خوب 
»اغما« و »صاحبدالن« اشاره کرد یا از افرادی مانند سیروس 

مقدم و حسن فتحی نام برد.
نویسنده سریال »انقالب زیبا« بیان می کند: باید بر روی 
بسازیم  باید  این موضوعات وقت گذاشته شود و طنز هم 
اما به این نوع مباحث که می رسیم انگار حرف های ظاهری 
می زنیم و به عمق آن نمی رویم که این مساله آسیب است. 
به نظرم کمیت باال برود و اگر تالش و همیت باشد به جهت 

کیفی نیز ارتقاء پیدا می کنیم.
آثار نمایشی می تواند تحول ایجاد کند

سعید سعدی ـ تهیه کننده ـ هم در گفت وگویی با ایسنا 
درست  و  به جا  رهبری  معظم  مقام  تاکید  می کند:  اظهار 
و  رهبری  معظم  مقام  بین  مشترکی  دغدغه های  و  بود 
که  موضوعاتی  به  کردند  تاکید  ایشان  بود.  دیدارکنندگان 
کمتر پرداخته شده و نیاز جامعه است، بپردازیم. همچنین 
فرهنگی که با زحمت به دست آمده به مخاطب انتقال پیدا 
دفاع  اربعین،  شهدا،  خانواده،  تحکیم  به  می توان  که  کند 
مقدس، انقالب اسالمی اشاره کرد اما فرمودند این مباحث 
باید در قالبی بیان شود که هم از کیفیت و جذابیت بیشتری 

برخوردار باشد که بتواند مخاطب بیشتری را جذب کند.
او ادامه می دهد: ایشان همچنین اعالم کردند که خطوط 
قرمز به آن معنا وجود ندارد و اگر مساله ای چهارچوب نظام 

را زیر سوال نبرد و ضعفی ایجاد نکند، خط قرمز نیست.
وضعیت  به  اشاره  با  مهندس«  »بچه  سریال  تهیه کننده 
دوره  در  سازمان صداوسیما  نظرم  به  می گوید:  صداوسیما 
گذاشته  نمایشی  آثار  تولید  برای  خود  تالش  همه  جدید 
است و می دانیم اثر نمایشی تاثیرگذار است و ما این مساله 
تاثیرگذاری دارد و  فیلم چه  را دیده ایم. می دانیم که یک 
البته باید برای رسیدن به این  می تواند تحول ایجاد کند؛ 
و  شود  گذاشته  بیشتری  وقت  اساسی  مباحث  بر  هدف 
شد.  تولید  مرحله  وارد  بعد  و  بگیرد  صورت  پژوهش هایی 
به دلیل اینکه این مسئله به فیلم نامه و مواد اصلی احتیاج 
دارد و اگر فیلمنامه، مواد خوبی داشته باشد، اثرگذار است 

باشد  نداشته  خوبی  مواد  اگر  اما  دارد.  بیشتری  کیفیت  و 
از دست می رود. در جذب  کیفیت کمتر است و مخاطب 
مخاطبان صداوسیما بیشتر باید دقت کنیم و مخاطبان را 
و  خوب  فیلمنامه های  تولید  که  امیدواریم  دهیم.  افزایش 
پرمحتوا و تاثیرگذار را داشته باشیم؛ البته دغدغه های مالی 
را نیز در این دیدار بیان کردیم که حمایت بیشتری صورت 

بگیرد تا بتوانیم با کیفیت بیشتری آثار را تولید کنیم.
نویسندگان و فیلمنامه نویسان پیش قراووالن جریان 

فکری و فرهنگی هستند
حسین طاهری ـ تهیه کننده سینما و تلویزیون ـ درباره 
برنامه های  فیلم نامه نویسان در خلق  و  نویسندگان  اهمیت 
موفق تلویزیونی بیان می کند: یکی از نکات شاخصی که باید 
به آن توجه شود موضوع جریان فرهنگی، داستان نویسی، 
اقتصادی  و  هویتی  بنیه  و  فیلمنامه نویس ها  به  توجه 
باید  فیلمنامه نویسان  و  نویسندگان  این  است.  نویسندگان 
تالش  فرهنگی  و  فکری  جریان  قراوالن  پیش  عنوان  به 
که مشکالت  باید گفت  البته  مقدم هستند؛  و خط  کنند 
ندارد.  منطقی  نسبت  در سریال ها  آن ها  به  توجهی  کم  و 
سازمان صدا وسیما باید بازنگری کند و کسانی که می توانند 
جریان های فکری و فرهنگی را ایجاد کنند و به عمق موضوع 
بروند، مرور دوباره و شناسایی شوند. البته تا به امروز این 
مسائل مشهود بوده است. اما مهم این است که بتوانیم به 
صورت چابک بازنگری و سازماندهی کنیم بدون اینکه هزینه 

اضافه بدهیم.
با  نمایش  دانشگاه و خانواده  ارتباط میان  به  اشاره  با  او 
صداوسیما می گوید: یک بخش ارتباط اساسی دانشگاه هایی 
است که می توانند مراکز آموزش و نیروسازی باشند و بخش 
از  تئاتر است که سازمان می تواند  دیگر خانواده نمایش و 
این مجموعه استفاده کند. همچنین نویسندگان نسل جدید 
ممکن است بتوانند با مقداری آموزش و دعوت به تلویزیون 
اندیشه های جدیدی را بر اساس فرمایشات مقام  ایده ها و 
معظم رهبری ارائه کنند. بنابراین مهم است که سازمان این 
افراد را شناسایی و دعوت کند؛ اگر یک ایده خوب هم وارد 

سازمان صداوسیما شود، ارزش دارد.
طاهری در پایان بیان می کند: طبیعتا سعی شده بود که 
در دیدارها با مقام معظم رهبری افراد تکراری حضور نداشته 
باشند تا از افراد و مطالب جدیدتری استفاده شود. شاید من 

هم به دلیل سریال سلمان فارسی دعوت شده بودم.

6فرهنگی

»دزدان فروشگاه« بهترین فیلم جوایز آسیاپاسیفیک شد

مراسم پایانی دوازدهمین دوره جوایز سینمایی آسیاپاسیفیک با اعطای 
جایزه بهترین فیلم به »دزدان فروشگاه« از ژاپن برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در مراسم اختتامیه این رویداد که در شهر بریسبان استرالیا برگزار 
شد در نهایت فیلم »دزدان فروشگاه« به کارگردانی »هیروکازو کورئیدا« از ژاپن که 
پیش از این جایزه نخل طالی بهترین فیلم جشنواره کن را کسب کرده بود جایزه 

بهترین فیلم را از آن خود کرد. 
این فیلم که در جوایز اسکار ۲۰۱۹ نماینده ژاپن در شاخه بهترین فیلم غیرانگلیسی 
نیز انتخاب شده است، درباره خانواده ای است که به اعمال بزهکارانه ُخرد می پردازند و 

به موضوع فقر در ژاپن اشاره دارد. 
»سوختن« از کره جنوبی  ساخته »لی چانگ-دونگ« جایزه بزرگ هیات داوران 
جوایز آسیاپاسیفیک را به خانه برد و »نادین لباکی« از لبنان برای فیلم »کفرناعوم« 

جایزه بهترین کارگردانی را به کسب کرد. 
در بخش بهترین بازیگر مرد و زن نیز به ترتیب »نوازالدین صدیقی« از هند برای 
فیلم »مانتو« و »ژائو تائو« نیز برای فیلم »خاکستر خالص ترین سفید است« از چین 

جوایز را به خود اختصاص دادند. 
جایزه بهترین فیلمنامه نیز به »دان کلینمان« و »سامه زوابی« برای فیلم »تالویو 
در آتش« رسید و فیلم »پرنده« از ترکیه نیز برنده جایزه بهترین اولین فیلم اول این 

رویداد سینمایی شد. 
»گورومول« به کارگردانی »پل دامین ویلیامز« از استرالیا و جایزه بهترین مستند 

نیز به »گورومول« به کارگردانی »پل دامین ویلیامز«-استرالیا اعطاء شد. 
امسال پیمان معادی برای نگارش فیلمنامه »بمب: یک داستان عاشقانه: در شاخه 
بهترین، »النی کاریندرو« آهنگساز مطرح یونانی برای ساخت موسیقی »بمب: یک 
داستان عاشقانه« نامزد جایزه بهترین موسیقی متن جوایز آسیاپاسیفیک ۲۰۱۸بود و 
در شاخه بهترین بازیگر مرد این جوایز سینمایی نیز  بهمن فرمان آرا برای نقش آفرینی 
در فیلم »حکایت دریا« به نمایندگی از سینمای ایران نامزد کسب جایزه ایران بودند.

جایزه جالل آل احمد، آتیه داستان ایرانی را به رای 
گذاشت

دبیرخانه جایزه جالل آل احمد فهرست بیست نفره ای از نویسندگان متولد 
1357 به بعد را برای رأی گیری عمومی در فضای مجازی گذاشته است.

به گزارش پنجشنبه ایرنا از خانه کتاب، جایزه جالل آل احمد، انتخاب برگزیدگان 
بخش ویژۀ خود را با عنوان »آتیه داستان ایرانی« به مناسبت چهل سالگی انقالب 
اسالمی به رأی گیری عمومی گذاشت؛ این برای نخستین بار است که مخاطبان 

ادبیات داستانی می توانند خودشان برگزیدگان یک جایزه ادبی را انتخاب کنند.
در اطالعیه بنیاد شعر و ادبیات داستانی در مورد انتخاب این بیست نفر آمده است:
»در این سیاهه، بیست داستان نویس جوان ایرانی به چشم می آیند که سال زادشان 
پس از زمانه دگرگونی تاریخی ملّت مسلمان ایران است. آنان در روزگاری تازه 
زیسته اند و حال در چهل سالگی انقالب اسالمی می توانند روایت گر تاریخ تازه ایران 
و ایرانیان باشند. این بیست نفر از برجستگانی  هستند که هر کدام اثری داستانی با 
محوریت هویت انقالبی-دینی-ملّی نوشته اند یا برگزیده یا تحسین شده رویداد های 
ملی ادبی ایران هستند و آثارشان دیده و خوانده شده  است. این نام ها پس از صدها 
نفر-ساعت کار رصد، از سوی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان شناسایی شده اند. 
روشن است برخی نام ها در این سیاهه نیامده اند؛ آن نام های دیگر یا در آستانه 
نوشتن هستند یا این که به جایگاهی دست یافته اند که از آستانه تحّول مورد نظر 

گذر کرده اند.«
ابراهیم اکبری دیزگاه، سیداحمد بطحایی، محمد علی جعفری، محمد اسماعیل 
حاجی  علیان، هادی حکیمیان، مصطفی رضایی، محمدعلی رکنی، محمد رودگر، 
محمد سرشار، سیدعلی شجاعی، محمدرضا شرفی خبوشان، آرش صادق بیگی، 
محمد طلوعی، سارا عرفانی، علی غبیشاوی، الهام فالح، مهدی کرد فیروزجایی، 
حسام الدین مطهری، سیدمیثم موسویان و مهدی نورمحمدزاده، این بیست نویسندۀ 

۴۰ سالی هستند که هر کدام اثری مرتبط با هویت انقالبی، دینی و ملّی دارند.
javan. همۀ عالقه مندان داستان ایرانی می توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی

adabiatirani.com فهرست بیست نفره را ببیند و ضمن اطالع از سوابق آنها، 
رأی خود را ثبت کنند. هر نفر، فقط به سه نامزد می تواند رای بدهد.

این رای گیری اینترنتی تا ۱۳ آذرماه ادامه خواهد داشت و در نهایت با رأی مردمی، 
نویسندگان برتر این بخش اعالم خواهند شد.

بزرگداشت منوچهر نوذری در صبح جمعه با شما
اتفاق روز جمعه است، سالگرد درگذشت  از سر  امسال که  16 آذر ماه 
منوچهر نوذری نابغه عرصه هنر و طنز ایران است که یادش با برنامه صبح 
جمعه با شما گره خورده و از همین رو مراسم بزرگداشت از هنرنمایی او در 

برنامه صبح جمعه با شما در رادیو ایران برگزار می شود.
به گزارش ایرنا از شبکه رادیویی ایران، ساجد قدوسیان سردبیر و تهیه کننده 
این مراسم گفت: از آنجایی که احترام به پیشکسوتان همواره سرلوحۀ کار ما 
در برنامۀ صبح جمعه بوده و هست و انشاءاهلل خواهد بود طبق سنوات گذشته 
ما هرسال از یک یا دو پیشکسوت در عرصۀ برنامۀ صبح جمعه با شما تقدیر 

خواهیم کرد.
وی ادامه داد: در کنار مراسم بزرگداشت استاد نوذری از دو تن از چهره های بنام 
و ماندگار عرصۀ بازیگری طنز و بزرگانی که نقش ویژه ای در پیشبرد برنامۀ صبح 
جمعه با شما تا به امروز داشتند و هم اکنون هم از افراد بسیار تاثیر گذار این برنامه 

هستند »علیرضا جاوید نیا و عباس محبی« تجلیل به عمل می آید.
قدوسیان اضافه کرد: با توجه به مهمانان که از مدیران و مسئولین باالرتبۀ فرهنگی 
و هنری کشور و همچنین پیشکسوتان عرصۀ سینما، تئاتر و تلویزیون و همچنین 
پیشکسوتان رادیو علی الخصوص برنامۀ صبح جمعه با شما هستند، ما مراسم ویژه 
ای در ضبط برنامه خواهیم داشت و آیتم های ویژه ای شده ای را برای مخاطبان و 

شنوندگان اجرا خواهیم کرد.
از جمله یکی از بخش های بسیار ویژه ای که در نظر گرفته شده است بازسازی 
یکی از نمایش هایی ست که مرحوم استاد منوچهر نوذری در آن هنرنمایی کرده 

اند .
آیین تجلیل از پیشکسوتان طنز رادیو و بزرگداشت شادی آفرین صبح جمعه با 
شما ، زنده یاد منوچهر نوذری در روز ۱۱ آذر ساعت ۱۴ در استودیو شماره یک 

رادیو برگزار می شود.

اخبار
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ماهور الوند در فیلم »غالمرضا تختی
ماهور الوند از بازیگران فیلم »غالمرضا تختی« به کارگردانی بهرام توکلی، بازی خود در این اثر سینمایی را آغاز کرد. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی فیلم سینمایی»غالمرضا تختی«، فیلمبرداری فاز سوم این فیلم که شامل دوران بزرگسالی جهان پهلوان 

تختی است ادامه دارد و به تازگی ماهور الوند مقابل دوربین حمید خضوعی ابیانه رفته است. کارگردانی فیلم »غالمرضا تختی« را بهرام توکلی و تهیه کنندگی آن را سعید ملکان بر عهده دارند. آتیال پسیانی، حمید رضا آذرنگ، پریوش نظریه، ستاره پسیانی، 
بانیپال شومون، مجتبی پیر زاده، علیرضا گودرزی، معصومه قاسمی پور از جمله بازیگرانی هستند که در فیلم »غالمرضا تختی«ایفای نقش می کنند. پیش از این اعالم شده بود که بهنوش طباطبایی هم به جمع بازیگران این فیلم سینمایی پیوسته است.

»تلویزیون سنگر اصلی مقابله با جنگ نرم است«

وضعیت صداوسیما با توصیه های مقام معظم رهبری مطابقت دارد؟

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی:

 جمهوری اسالمی نیازمند دیپلماسی فرهنگی است
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی گفت: نیازمند دیپلماسی 

فرهنگی در ایران هستیم تا با جنگ نرم غرب مقابله کنیم.
به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار ایرنا، حجت االسالم و المسلمین مازنی در آیین 
افتتاحیه نمایشگاه آثار نقاشی هنرمندان فلسطینی و ایرانی با عنوان »فلسطین در 
آیینه خیال هنرمندان« همزمان با روز جهانی همبستگی با ملت فلسطین مصادف با 
هشتم آذر ماه که با حضور حجت اهلل ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو و سفیر 
فلسطین و خواهر عماد مقنیه در ایران در فرهنگستان هنر برگزار شد با بیان اینکه 
یونسکو به عنوان نهادی فرهنگی متولی تعیین روزی برای همبستگی با ملت فلسطین 

است، اظهار داشت: این روز برای دفاع از مظلومیت در همه نقاط جهان است.
وی با اشاره به تشکیل کمیته دیپلماسی فرهنگی در مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: امروز با جنگ نرم مواجه هستیم و به دیپلماسی نرم برای مقابله با آن و مقاومت 

در برابر آن نیاز داریم.
مازنی افزود: برای نشان دادن چهره ایران به جهانیان کم کاری کرده ایم و به جای 
بهره مندی از ظرفیت های ایران به صورت موازی و متناقض فعالیت هایی را انجام 
داده ایم در حالی که برای بهبود این چهره و نشان دادن واقعیت ایران و نظام اسالمی 

نیازمند دیپلماسی فرهنگی منسجم، هماهنگ و هم افزا هستیم.
وی افزود: تاکنون به گونه ای پیش رفته ایم که ایران به عنوان کشور قربانی تروریسم 
در جهان با نام حامی تروریست مورد تحریم و ظلم فاحش حامیان حقیقی تروریست 

قرار می گیرد.
به گفته وی، این در حالی است که غرب بودجه قابل توجهی را برای ایجاد مشکل 

در مسائل مختلف ایران اختصاص می دهد.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد: بیش از آنکه 
در مقابل مشکالت اقتصادی قرار داشته باشیم با جنگ روانی مواجه هستیم و تنها 

دیپلماسی هنر می تواند در این جنگ ظالمانه مفید و موثر باشد.
وی با اشاره به مصادف بودن هشتم شهریور با روز شهادت مجید شهریاری به عنوان 

قربانی تروریسم تصریح کرد: ما در ایران شهری نداریم که شهید ترور نداشته باشد.

مازنی با تاکید بر اینکه همه تالش ما در عرصه دفاع از ملت های مظلوم از جمله 
یمن، سوریه، لبنان و فلسطین دفاع معنوی است، اظهار داشت: ما در داخل کشور هم 
با اختصاص شش دهم درصد از بودجه به فرهنگ کم کاری کرده ایم زیرا هرگاه مردم 
با معضلی مواجه می شوند صحبت از هزینه هایی به میان می آید که صرف مردم شده 
است در حالی که هزینه های که صرف مردم مظلوم فلسطین از سوی ایران می شود 

عدد قابل توجهی نیست که به حساب بیاید.
وی افزود: این هزینه های اندک نیز هزینه نیست سرمایه گذاری است و اگر این 
حمایت ها را از ایران بردارند دیگر نمی توانیم نام جمهوری و اسالمی را استفاده کنیم 
زیرا ما با مردم فلسطین هم خون هستیم و همانند یک روح در دو وطن محسوب 

می شویم.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه شرمنده ایم که 
نتوانستیم کاری برای مردم و مظلومیت فلسطین انجام دهیم، خاطرنشان کرد: پیام ما 
به این کشور این است که مردم، دولت و مجلس شورای اسالمی در کنار شما هستند.

همچنین ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در این آیین با بیان اینکه در ایران 
برای فلسطین برنامه های مختلفی برگزار می شود اظهار داشت: امیدوارم هر سال 

برنامه های بیشتری برای دفاع از این ملت داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: در زمان ورود به قرن ۲۱ اینطور تصور می شد که با ترقی علم 
و دانش، با قرنی مواجه باشیم که برای حل مشکالت از صلح و گفت وگو بهره مند شویم 

اما اینگونه نشد و همچنان صلح گوهر نایابی است که کمتر آن را داریم.
ایوبی با بیان اینکه ریشه جنگ در روح و روان انسان هاست تصریح کرد: یونسکو 
سازمانی علمی و فرهنگی است که برای دوری از جنگ و گسترش خرد به وجود آمد 

اما از تاسیس آن بیش از ۷۰ سال می گذرد و بشر هنوز گرفتار جنگ است.
وی افزود: در تحول جدید یونسکو مقرر شده تا از زبان هنر استفاده کنیم زیرا زبان 

هنر زبان دل است و بر دل ها خواهد نشست.
به گفته وی، هنر رنگین است و کسانی که دستی در رنگ دارند در جنگ شرکت 

نمی کنند.

علیرضا اسماعیلی سرپرست فرهنگستان هنر نیز با بیان اینکه در ایران مردم فهیم به 
تاسی از امام خمینی )ره( و مقام معظم رهبری در همه حال با مردم مظلوم فلسطین 
همبستگی داشتند و در سخت ترین شرایط ادای دین کردند، خاطر نشان کرد: زبان 
هنر، زبان مشترک همه مردم جهان است و این عرصه می تواند به عنوان کارآمدترین 

روش برای بیان اندیشه ها در خدمت مقاومت فلسطین باشد.
وی با تاکید بر اینکه هنر می تواند به عنوان مهم ترین وسیله بیدار کردن وجدان 
بشریت مورد استفاده قرار گیرد، اظهار کرد: هنرمندان کشور از روش های مختلف 

هنری استفاده می کنند تا مقاومت و مظلومیت را در معرض دید همگان قرار دهند.
وی با بیان اینکه فرهنگستان هنر در عرصه هنری فعالیت های بزرگی را صورت 
داده است، گفت: این فرهنگستان با برگزاری نمایشگا و دیگر فعالیت های هنری تالش 

کرده است تا از هنرمندان حمایت کند.


