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مصطفی قاسمیان

در روزهـــای گذشته تصویری از فیلم سینمایی
«عنکبوت مقدس» در فضای مجازی منتشر شد که
حاوی توهینی نمادین به امام رضا(ع) بود .این فیلم
که ماهیتی ضد ایرانی و ضد اسالمی دارد و به گفته
کارگردانآندرپیارائهتصویری ازیکجامعهبهزعم
ویدینی قاتلپروراست،هفتهگذشتهدرجشنواره
فیلم کن رونمایی و بامداد یک شنبه به وقت ایران در
مراسماختتامیهاینجشنوارهتقدیروباجایزهبهترین
بازیگر زن بدرقه شد .در مقابل از یک شنبهشب
موجی از واکنشها ،علیه توهین این فیلم به ساحت
امامهشتم(ع)آغازشدکهبهترندنخستشبکههای
اجتماعی تبدیل شد .گــزارش پیش رو ،نگاهی به
ساخت این فیلم ،عوامل ،محتوای آن و همچنین
ریشههایشکلگیریآثاراینچنینیدارد.
▪ماجرایقاتلعنکبوتچیست؟

فیلم سینمایی «عنکبوت مقدس» همانطور که
زیــاد گفته شــده ،به ماجرای قتلهای زنجیرهای
زنــان تنفروش در سالهای  79و  80در مشهد
میپردازد .در این سالها فردی به نام سعید حنایی
کهیککارگرساختمانیاست،دستبهقتلشماری
از زنان خیابانی میزند که جرقه این اقدامات او،
همانطور که در اعترافات خود هم گفته ،تالش
یک راننده تاکسی برای تعرض به همسرش بوده
است .حنایی پس از به قتل رساندن شانزدهمین
فردوناکامیدرکشتنهفدهمی،دستگیرمیشود.
هرچند برخی روایت ها تعداد قربانیان را بیشتر از
این می دانند .او همان زمان در روزنامه خراسان
«قاتلعنکبوتی»نامیدهمیشود؛لقبیکهتاامروزدر
رسانهها و فیلمهای سینمایی و مستند هم استفاده
شده است .این سوژه در سالهای اخیر دستمایه
ساخت یک فیلم سینمایی داخلی به نام «عنکبوت»
بهکارگردانیابراهیمایرجزادوبابازیمحسنتنابنده
در نقش اصلی قرار گرفت که سال گذشته با بعضی
محدودیتهاوممیزیهارویپردهسینمارفتوبعد
بهنمایشخانگیهمرسید.

اخبار ایران
مدیرکل صمت گیالن در حاشیه بازدید سرزده از
شهرستان های الهیجان ،آستانه ،لنگرود و املش:

اصالح نظام پرداخت یارانه ها در
نهایت به نفع مردم و ضد رانت است

رشت  -علی حیدری :مدیر کل صمت گیالن گفت:
طرح اصالح نظام پرداخت یارانه ها از سوی دولت کار
بزرگی در سالم سازی اقتصاد کشور است و این حرکت
اقتصادی در نهایت به نفع مردم و ضد رانت خواهد بود و
ما در کنار مردم در خط مقدم اجرای این اقدام شجاعانه
دولتهستیم.
به گزارش روابط عمومی اداره کل صنعت ،معدن و تجارت
استان گیالن؛ تیمور پورحیدری در بازدید است صنایع شهرستان
های الهیجان ،آستانه ،لنگرود و املش گفت :طرح اصالح نظام
پرداخت یارانه ها از سوی دولت کار بزرگی در سالم سازی اقتصاد
کشور است و این حرکت اقتصادی در نهایت به نفع مردم و ضد
رانت خواهد بود و ما در کنار مردم در خط مقدم اجرای این اقدام
شجاعانه دولت هستیم .مدیرکل صمت گیالن گفت :این طرح
اقتصادی به نحوی باید اجرا شود که به مردم صدمه و چالشی
وارد نشود و الزمه آن عزم و نظارت جدی یکایک پرسنل اداره
کل صمت و همراهی سایر نهادهای مرتبط است .وی افزود :یکی
از محاسن این طرح اقتصادی جلوگیری از هدر رفتن سرمایه
های کشور با پرداخت هدفمند و حساب شده یارانه و به دنبال
آن کاهش معضل قاچاق ،رانت و در واقع رسیدن حق مردم به
خود مردم و توزیع عادالنه یارانه ها است .تیمور پورحیدری در
ادامه از برقراری آرامش نسبی بازار سخن گفت و اظهار داشت :با
تالش و همکاری تمامی دستگاه ها از جمله تالش شبانه روزی
همکاران ما در کل استان ،توانستیم ،شکر خدا آرامش مطلوبی
را در سطح بازار شاهد باشیم که نشان از دلسوزی و احساس
وظیفه پرسنل صمت استان در این شرایط حساس دارد .تیمور
پورحیدری ،تدوین و پیاده سازی این طرح را بر اساس مطالعات
راهبردی چندین ساله دانست و تصریح کرد :معتقدم ماحصل
این سالم سازی اقتصادی ،قطعا به نفع همه مردم خواهد شد.

خسارت  ۱۱میلیارد ریالی طوفان به
شبكه های برق گلستان

گرگان -سرپرست شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت
 :بر آورد اولیه خسارت طوفان شدید چند روز اخیر به شبکه
توزیع برق این استان بیش از یازده میلیارد ریال بوده است.سید
احمد موسوی گفت  :شبکه های برق تمام شهرستانهای استان
در طوفان اخیر تحت تاثیر قرار گرفت .سرپرست شرکت توزیع
نیروی برق استان بیان کرد  :با توجه به اعالم اماده باش و آمادگی
کامل اکیپ های عملیاتی تعمیرات و اتفاقات شبکه و گروه های
خط گرم داخلی شرکت و پیمانکاران در سطح استان  ،بالفاصله
نقاط آسیب دیده ترمیم و شبکه برق استان پایدار و برقدار شد
.شایان ذکر است  ،طوفان در این استان از ساعت  ۱۹:۱۵دوشنبه
هفته جاری شروع و تا ظهر روز فردا با شدت کمتر ادامه داشت
 .الزم به ذکر است درساعت  02:26بامداد کلیه خاموشی های
فیدر های فشار متوسط برطرف شده و خاموشی های با برنامه
اضطراری ناشی از طوفان نیز در ساعت  04:20برطرف گردید.

▪یکروایتازسینمایاروپا

ماجرایفیلم«عنکبوتمقدس»امامتفاوتازنسخه
داخلی آن است .سازندگان این فیلم از دانمارک،
آلمان ،سوئد و فرانسه ،کمی بعد از آن که ابراهیم
ایرجزادبرایتولیدفیلمشدرخواستپروانهساخت
میکند،بهایرانمیآیندامابامخالفتوزارتفرهنگ
وقت مواجه میشوند .آنها سپس به خارج از کشور
بازمیگردند و با استفاده از بعضی عوامل ایرانی
و ایرانیتبار خارجنشین و بعضی عوامل خارجی،
«عنکبوت مقدس» را در کشور اردن جلوی دوربین
میبرند.نویسندهوکارگرداناینفیلمعلیعباسی
فیلم ساز مهاجر است که در سالهای گذشته ،فیلم
سوئدی «مرز» را ساخته و در بخش فرعی جشنواره
فیلمکنرونماییکردهبود.
▪ضدیتبامذهبوتوهین

«عنکبوتمقدس»چطورفیلمیاست؟پاسخبهاین
سؤال چندان آسان نیست چرا که فیلم فقط برای
حاضران در جشنواره فیلم کن  2022و در چند
سئانس محدود به نمایش درآمــده و هنوز به اکران
عمومینرسیدهاست.درعینحالبراساستصاویر،
تیزر و ویدئوهای کوتاهی که از این فیلم منتشر شده
و از همه مهم تر ،نشست خبری صریح سازندگان
اثر ،میتوان تا حدی پی به محتوای آن برد؛ خصوص ًا
آن که جریان فیلمهای مشابه «عنکبوت مقدس»
(که در ادامــه توضیح آن خواهد آمد) در سالهای
اخیر در اروپا بیشتر دیده شده است .بر اساس مواد
تبلیغاتی،اظهارنظرهاینویسندهوکارگردانوروایت
منتقدانی که فیلم را دیدهاند« ،عنکبوت مقدس» در

زیرمتن داستانی جنایی ،در پی ریشههای خشونت
سعید حنایی قاتل عنکبوتی است .نکته مهم در این
میان ،آن است که این فیلم در یک روایت مغرضانه
ریشههای این خشونت را مذهبی میداند و به علت
آن که گفته میشود او فردی مذهبی بوده ،اقدامات
ویرابهدینمنتسبمیکند«.عنکبوتمقدس»در
اینمسیرنهتنهادرصحنههایمتعدد،قاتلرادرحرم
مطهر رضوی نشان میدهد و در صدد آن است که به
نوعی ،ریشه خشونت وی را به مذهب گره بزند بلکه
در اقدامی عجیب که قلب ارادتمندان امام هشتم را
در دو روز گذشته به درد آورده ،در یک نمای خاص
که در تیزر فیلم هم آمده -حرم مطهر امام رضا(ع)وخیابانهایاطرافآنرامانندیکعنکبوتتصویر
میکند .اگرچه کلیت این فیلم را میتوان اثری
ضداسالمی دانست اما این نمای خاص که در آن
سعی شده حرم امام رضا(ع) را در نقطه کانونی این
خشونت نشان دهد و در روزهای گذشته مورد توجه
قرار گرفته و در شبکههای اجتماعی پربازدید شده،
بیتردید توهین به ساحت امام رضــا(ع) است که
احساسات مذهبی ایرانیان و شیعیان را جریحهدار
کردهاست.
▪قلبواقعیت

ازنکاتیکهدرباره«عنکبوتمقدس»موردتوجهقرار
گرفته،تغییراتجهتدارآندرواقعیتاست.بدیهی
است که هیچ ماجرای واقعی بدون تغییر و دراماتیزه
شــدن ،امکان تبدیل به فیلم داستانی را نــدارد و
تغییراتی معقول ،برای ساخت فیلم ضروری است
اماسازندگان«عنکبوتمقدس»تغییراترابهنحوی

اعمالکردهاندکهمسیربرایتعابیرضدمذهبیفیلم
هموار شود .از جمله این تغییرات میتوان به تأکید
جدی آن بر انگیزههای مذهبی قاتل اشــاره کرد؛
چراکهدرواقعیت،اگرچهقاتلخودرا فردیمذهبی
می داند اما بیش از هرچیز در پی عصبانیت ناشی از
مشکلی که برای همسرش پیش آمده ،مرتکب این
جنایاتشدهاست.مسئلهدیگربهرغمآنکهدستگاه
قضاییدرحکمسعیدحناییچندفقرهزنایمحصنه
راآوردهبودفیلمساز«عنکبوتمقدس»باتاکیدصرف
و تمام بر انگیزه مذهبی قاتل و پیوند زدن آن با اصل
دینسناریویخودراجلومیبرد.آنطورکهمنتقدان
حاضر در سالن نمایش فیلم گفتهاند ،به انگیزه
انتقاماینفرددرفیلماشارهنشدهوصرف ًاهمهماجرا
براساسانگیزههایمذهبیدانستهشدهاست.
▪اسالمهراسیادامهدارسینمایاروپا

فیلم سینمایی «عنکبوت مقدس» را میتوان ادامه
تالشسینمایاروپاطیسالهادرزمینهریشهیابی
خشونت دانست؛ آن هم نه ریشهیابی واقعی بلکه
ریشهیابی جهتدار که تقصیرها را به گردن مذهب
و دین میاندازد .این جریان که از سالهای دور در
سینمای اروپا وجود داشت ،در یک دهه اخیر شدت
گرفته است و علت این موضوع را میتوان ظهور
و بــروز داعــش و دو اتفاق اصلی دانست :نخست
اقدامات تروریستی گروههای تکفیری در اروپــا و
دوم پیوستن بعضی جوانهای اروپایی یا مهاجران
آسیایی به گروههای تروریستی تکفیری در سوریه
و عــراق .جالب آن که به شکلی واضــح ،سینمای
آن کشورهای اروپــایــی در خط مقدم ایــن جریان

قرار دارد که بیشترین درهمتنیدگی را با داعش و
تروریستها داشتهاند؛ مثل سوئد که یکی از بزرگ
ترین صادرکنندگان تروریست تکفیری به آسیاست
وفرانسهوبلژیککهبیشترینومرگبارترینحمالت
تروریستی تکفیریها در آن ها اتفاق افتاده است.
اینکشورهادرسالهایاخیر،فیلمهاوسریالهای
متعددی درباره این مسائل ساختهاند .از طرفی از
حوادثتروریستیدرامپردازیودرسینماوتلویزیون
تولیدثروتکردهاندوازطرفدیگرباانتسابترورها
به صرف دین و مذهب ،دامن دولتهای خود را از
حمایتهای سیاسی ،تسلیحاتی و حتی اقتصادی
از تروریستها پاک میکنند .در این زمینه عالوه
بر «عنکبوت مقدس» محصول مشترک دانمارک،
آلمان،سوئدوفرانسهمیتوانبهآثارمتعددیاشاره
کرد؛سریال«خالفت»محصول 2020سوئد،فیلم
«احمدجوان»محصول 2019بلژیکوفرانسه،فیلم
«دخترانخورشید»محصول2018فرانسه،بلژیک،
گرجستانوسوییس،فیلم«ساختهشدهدرفرانسه»
محصول  2015فرانسه ،فیلم « »7500محصول
 2019آلمان،اتریشوآمریکاو...ازآنجملهاند.در
عین حال آن چه در این آثار و محصوالت مشابه کمتر
دیده شده ،توهین صریح به مقدسات همچون این
نمایخاصدرفیلم«عنکبوتمقدس»است.
▪سیلواکنشهاعلیهتوهینبهمقدسات

انتشار نمای توهینآمیز فیلم سینمایی «عنکبوت
مقدس» ،موج بسیار بزرگی از واکنشهای مجازی
را به وجود آورد .از مسئوالن دولت گرفته تا کاربران
فضای مجازی ،همه به این توهین واکنش نشان

دکتر قالیباف در غرفه ذوب آهن اصفهان عنوان کرد:

مجلس شورای اسالمی در حوزه قانونگذاری ،یاریگر صنعت فوالد است

اصفهان  -مرادیان :اولین و بزرگترین رویداد بین
المللی با موضوع خصوصی سازی در اقتصاد ایران با
حضور آیت ا ...سید ابراهیم رییسی ،رییس جمهور،
محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسالمی ،سید
احسان خاندوزی ،وزیر امور اقتصادی و دارایی ،حسین
قربان زاده ،رییس سازمان خصوصی سازی و همچنین
جمعی از مدیران ارشد اقتصادی و صنعتی کشور در
محل سالن اجالس سران برگزار شد.
ذوب آهن اصفهان نیز به عنوان یکی از شرکت های واگذار
شده اصل  44به صورت کارشناسی در این رویداد و همچنین
در پایون متمرکز معدن و صنایع معدنی در حاشیه این رویداد
حضور داشت.
در روز سوم این رویداد محمدباقر قالیباف رییس مجلس
شورای اسالمی ضمن سخنرانی در این رویداد از غرفه ذوب
آهن اصفهان در پایون معدن و صنایع معدنی بازدید کرد و از
نزدیک با مدیران و کارشناسان شرکت گفتگو نمود .در این
بازدید کارشناسان به مزیت های صنعت فوالد ایران در تولید
ناخالص ملی ،اشتغال زایی و ارزآوری برای کشور به ویژه در
تحریم های ظالمانه استکبار جهانی اشاره کردند و مسائل و
موانع پیش روی این صنعت را یادآور شدند.
قالیباف پس از ارائه توضیحات کارشناسان شرکت ،با بیان

این که ذوب آهن اصفهان کمترین بهره مندی از یارانه انرژی
و مصرف گاز طبیعی را دارد و برق مورد نیاز را نیز با استفاده

از گازهای فرآیندی خود تولید می نماید ،گفت :مجلس
شورای اسالمی در جهت تسهیل امور پیش روی صنعت فوالد،

آمادگی همیاری الزم را دارد.
وی اضافه کرد :صنعت فوالد برای رهایی از مشکالت تامین
انرژی مورد نیاز خود باید در تولید برق و گاز سرمایه گذاری
نماید و مجلس شورای اسالمی نیز در حوزه قانونگذاری آماده
هرگونه کمک می باشد.
سیدشمس الدین حسینی ،رییس کمیسیون اصل 44
مجلس شورای اسالمی نیز با حضور در غرفه ذوب آهن
اصفهان و گفتگو با کارشناسان شرکت در خصوص وضعیت
داخلی و بین المللی صنعت فوالد ،گفت :کشور حداقل ۱0
میلیون تن مازاد تولید فوالد دارد و باید از ظرفیت صادرات آن
علی الخصوص در دوران تنش میان روسیه و اوکراین استفاده
شود ولی متاسفانه با اعمال عوارض صادراتی نامتناسب،
مشکالت پیش روی صنعت فوالد دو چندان شد.
نظارتی و مسئوالن ارشد نظام در موضوع خصوصی سازی
با رویکرد رفع موانع و تسهیل در امر واگذاری های موفق ،بهره
گیری از تجربه های بین المللی از طریق مرور فرآیند خصوصی
سازی در برخی کشورها ،هم افزایی و تبادل نظر کارشناسی
میان فعاالن بخش خصوصی ،مدیران بنگاه های واگذار شده
و در لیست واگذاری با مسئوالن دولتی و کارشناسان ذی
ربط و ترسیم چشم انداز افق آینده خصوصی سازی با رویکرد
جدید است.

در محوطه نخستين چاه نفت خاورميانه؛

از كتاب «ادبيات نفتي» رونمايي شد

اهواز -رحمان محمدی :با برگزاري آییني در محوطه چاه نفت شماره یك
مسجدسلیمان  ،از کتاب ادبیات نفتي جدیدترین تألیف دکتر اردشیر صالح
پور که به چگونگي نقش و تأثیر نفت در ادبیات جنوب ایران مي پردازد
رونمایي شد .
در این آیین که به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي مسجدسلیمان و همکاري

شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان برگزار شد دکتر ورناصري نماینده
مردم در مجلس شوراي اسالمي  -حجت االسالم والمسلمین رضا کاله کج
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمي خوزستان  -وحید کیاني مدیرکل کانون پرورش
فکري خوزستان  -رضا رضایي فاضل فرماندار مسجدسلیمان  -علیرضا هیهاوند
مدیرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان  -روح اهلل جلیلي سرپرست
شهرداري و اعضاي شوراي شهر  -ایوب سلطاني مدیر اداره میراث فرهنگي،صنایع
دستي و گردشگري مسجدسلیمان و جمعي از ادبا  ،شعرا و هنرمندان شهرستان
مسجدسلیمان حضور داشتند .
نماینده مردم در مجلس شوراي اسالمي طي سخناني گفت  ۱۱4 :سال پیش،
کشف نفت تکانه شدیدي بود که بر مناسبت هاي فرهنگي،اقتصادي  ،اجتماعي
کشور خصوصاً جنوب و جنوبي ها وارد کرد .
دکتر علیرضا ورناصري افزود  :اکتشاف نفت در مسجدسلیمان اتفاقي بود میمون

که موجب ظهور و حضور تکنولوژي و مواهب دیگر در این خطه شد و با افول و کم
فروغ شدن تولید نفت شرایط زندگي در اینجا تغییر کرد از این رو این کتاب مي
تواند به آگاه سازي نسل جوان از چگونگي شکل گیري تاریخ صنعتي این شهر کمک
شایاني بنماید.
نویسنده کتاب « ادبیات نفتي» نیز طي سخناني گفت  :در  ۵خرداد  ۱28۷در
مستأصل ترین شرایط اقتصادي ،زمین سخاوتمندانه خون رگهایش را به دنیا هدیه
داد تا با انرژي ناشي از آن زندگي براي انسان ها شکلي مطلوب تر پیدا کند .
دکتر اردشیر صالح پور افزود  :علت انتخاب این مکان براي رونمایي از کتاب تألیف
شده ام بدلیل حرمت این مکان و قدرشناسي از نقش و خدمات این چاه به جامعه
 ،ورود مدرنیته و تغییر رنگ و محتواي زندگي اجتماعي ایران و ایرانیان مي باشد .
در خاتمه با حضور مسئولین از کتاب مذکور در کنار نخستین چاه نفت خاورمیانه
و کشورمان رونمایي شد .

جلسه ستاد توسعه شهرستان ساوجبالغ برگزار شد
سـاوجبالغ  -محمدرنجبرکهـن :جلسـه سـتاد توسـعه شهرسـتان
سـاوجبالغ با حضـور دکتر البـرزی فرماندار شهرسـتان ،دکتر آسـوبار
شـهردار  ،اعضای شـورای اسالمی،مسـئولین شـهری و شهرسـتانی در
سـالن جلسـات شـهرداری برگزار شد.
بـه گـزارش روابط عمومی شـهرداری و شـورای اسـالمی شـهر جدید مهسـتان
در ایـن جلسـه کـه بـه میزبانـی شـهرداری شـهر جدیـد مهسـتان برگـزار شـد،
فرمانـدار شهرسـتان به بررسـی برنامه ها و فعالیت دسـتگاههای اجرایی شـهری و
شهرسـتانی پرداخت.
شهردارمهستان(شهرجدیدهشـتگرد) پـس از بازدید پروژه مختلف در این شـهر
ضمن تقدیر از مردم این شـهر برای تحمل مشـکالت و سـختی ها ،نوید افق روشن
را بـه شـهروندان شـهر مهسـتان داد و گفـت  :با برنامـه ریزی در فرصتی مناسـب
و کوتـاه مـدت،در میـان مـدت نتیجـه ملمـوس و محسـوس حاصـل خواهد شـد
وی اظهار داشـت :دولت سـیزدهم به دنبال عدالت محوری اسـت و بایسـتی سرانه

هـا بـه صـورت عادالنه توزیع شـود چرا کـه این دولـت خمودگی در رکـود را نمی
پذیرد
دکتر آسـوبار در این جلسـه به مهمترین چالش های شـهر اشـاره کرد و گفت:
یکی از چالش های شـهر جدید مهسـتان سـرانه درمانی می باشـد که از شـرکت
عمـران خواسـت درمانگاهـی کـه در فـاز  ۷احداث کرده بـه شـهرداری واگذار کند
تـا بـا تعرفه نیمـه دولتی اقـدام به خدمات رسـانی به مـردم کند
شـهردار مهسـتان در ادامـه اضهـار داشـت :احـداث ناحیـه شـهرداری در فاز ،۷
آرامسـتان و مرکـز دپـوی زبالـه شـهری کـه در حال حاضـر از وضعیت اسـفناکی
برخـوردار اسـت ،از شـرکت خواسـت زمینـی را اختصـاص دهد
موحـدی پور رئیس شـورا شـهر نیـزدر این جلسـه به پـروژه نیمـه کاره ریحانه
موصـوف بـه سـاختمان هـای ناجـا در ابتدای شـهر که چهره شـهر را زشـت کرده
اشـاره کرد و ادامه داد:مشـکل رهاسـازی فاضالب پروژه مسـکن مهر کلبه سازان و
روشـنایی بلوار فشـند اشـاره کرد و خواسـتار پیگیری و حل مشـکالت موجود شد

موحـدی پـور در پایان خواسـتار تعیین تکلیف بیمارسـتان  ۹6تخت خوابی شـهر
جدیـد مهسـتان کـه بیش از دو دهه از آغاز عملیات سـاخت آن گذشـته شـد.

دادند.محمدمهدیاسماعیلیوزیرفرهنگوارشاد
اسالمیدرتوییتینوشت«:ایرانزمینبههنرمندانی
افتخار میکند که با عشق آلا ،...قدرشناس ایثار
حافظان امنیت و سربلندی سرزمینمان هستند.
هنرمندانیکهزرقوبرقجشنوارههایسیاستزده
وتبلیغاترسانههایمزدوراجنبیپرست،آنانرادر
مقابل باورهای بلند ملت قهرمان قرار نمیدهد».
سازمان سینمایی نیز در بیانیهای از سازندگان فیلم
و جشنواره فیلم کن برای تقدیر از آن به شدت انتقاد
کرد.دربخشیازاینبیانیهآمدهاست«:درحالیفيلم
موهوم «عنکبوت مقدس»باارائهچهرهایمخدوش
از جامع ه ایرانی و با توهین آشکار به باورهای متعالی
شيعيان در این جشنواره تقدیر شده کــه انتخاب
سیاسیایناثرضعیفبهعقیدهبسیاریازمنتقدانو
کارشناسانبینالمللیجایسوالمهمیدرکارنامه
حرفهای این جشنواره بینالمللی به جا گذاشته
است».شهاب حسینی ستاره شاخص سینما نیز در
متنی اینستاگرامی ،از نپذیرفتن پیشنهاد بازی در
اینفیلمنوشت«:کارگردانفیلم،زمانیکهبرایفیلم
«مستعشق»درترکیهبودم،ضمنمالقاتی،بازیدر
اینفیلمرابهبندهپیشنهاددادندکهبهدليلنداشتن
عالقه به موضوع و نگاه کارگردان ،پیشنهاد ایشان
رانپذیرفتم».سیدمحمودرضویتهیهکنندهسینما
و مشاور فرهنگی رئیس مجلس شــورای اسالمی
در بخشی از دلنوشته خود خطاب به امام رضا(ع)
نوشت« :مقام شما آنقــدر بزرگ و عظیم است که
توهینهیچبیصفتیکمترینخدشهایبهاعتقادات
اینمردمبهشماواردنمیکندوعشقمردمرابهشما
بیشتر خواهد کرد ».محمدرضا شفیعی تهیهکننده
سینما و تلویزیون نوشت« :چقدر دلگیر است نمک
خوردن و نمکدان شکستن آن هم با ولی نعمتی که
جزرأفتومهربانیکسیازاوندیده».بسیاریدیگر
از اهالی فرهنگ از جمله احسان علیخانی مجری و
تهیهکننده،وحیدیامینپورنویسنده،مژدهلواسانی
مجری و ...نیز در صفحات مجازی خود به ساحت
مقدس امام رضا(ع) ابراز ارادت کردند.آنچه مسلم
اســت ،ایــن که ساخت فیلم سینمایی «عنکبوت
مقدس» را میتوان به نوعی ،ادامه تالش سالهای
اخیر ،برای اسالمهراسی دانست که در این مسیر،
میخواهدمقدساتراقربانیاهدافخودکند.

اخبار ایران
از سوی معاون فرهنگی آستان قم؛

ویژه برنامههای میالد حضرت
معصومه(س) اعالم شد

قم -معاون فرهنگی حرم مطهر کریمه اهلبیت(س)
گفت :مراسم شب میالد با سخنرانی حجت االسالم
والمسلمین پناهیان ،مداحی محمود کریمی و شعرخوانی
صابر خراسانی برگزار میشود و در شام میالد نیز حجت
االسالم والمسلمین ناصر رفیعی در مراسم حرم به
سخنرانی و مهدی رسولی به مداحی خواهد پرداخت.
به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت معصومه
سالم اهلل علیها ،حجت االسالم والمسلمین مهدی احمدی در
نشست خبری تشریح برنامه های آستان مقدس بانوی کرامت
در دهه کرامت که پیش از ظهر امروز در سالن نشست های
پژوهشکده عالمه طباطبایی(ره) برگزار شد ،اظهار کرد :شعار
محوری دهه کرامت « خدمت کریمانه جهاد عالمانه» است و
هر روز این دهه هم با توجه به مناسبت و اهمیت شعار خاص
خود را دارد .وی توجه به اصالت هویت دختران در جامعه ای که
رسانه های غربی تعریف های متفاوتی از دختر ارائه می دهند و
هویت اصیل دختران را از آنها سلب می کنند را ضروری دانست
و گفت :حرم حضرت معصومه سالم اهلل علیها به عنوان حرم
دختر آل اهلل می تواند بستر مناسبی برای پرداختن به موضوع
هویت دختران باشد .معاون فرهنگی حرم بانوی کرامت با بیان
اینکه ارتباط عاطفی پدر و دختر اگر به درستی انجام شود می
تواند باعث حفظ سالمت خانواده و جامعه شود ،افزود :توجه به
رابطه عاطفی پدر و دختر در پویش فدای دخترم که برگرفته از
سخن امام کاظم علیه السالم نسبت به حضرت معصومه سالم
اهلل علیها است مورد نظر ما است و پوسترهایی با این شعار
طراحی شده است که در دهه کرامت در فضای مجازی آستان
مقدس فاطمی منتشر می شود .وی افزود :ارتباطاتی که با
مجموعه های مختلف گرفته شده باعث شده توجه به دختر در
نهادهای مختلف بیشتر شود و ویژه برنامه هایی را برای تکریم
دختران کارمندان و زیر مجموعههای خود برگزار کنند .احمدی
در ادامه به تشریح برنامه های شب میالد حضرت معصومه سالم
اهلل علیها پرداخت و گفت :مراسم شب میالد با سخنرانی حجت
االسالم والمسلمین پناهیان و مداحی محمود کریمی و صابر
خراسانی برگزار میشود و در شام میالد نیز حجت االسالم
والمسلمین ناصر رفیعی به سخنرانی و مهدی رسولی به مداحی
خواهد پرداخت .وی با اشاره به برگزاری همایش دختران
آفتاب در عصر روز میالد بانوی کرامت ،گفت :امسال وزارت
آموزش و پرورش و معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری پای
کار آمدند و از کارهایی خوبی که با دستور شخص وزیر آموزش
و پرورش انجام شد تشکیل ستاد بزرگداشت شخصیت حضرت
معصومه سالم اهلل علیها بود که با توجه به قشر عظیم دختران
در آموزش و پرورش این ستاد باید در طول سال کار کند و
برنامه داشته باشد .معاون فرهنگی حرم بانوی کرامت با بیان
اینکه ویژه برنامه های دیگری هم ویژه دختران در حرم مطهر
برگزار خواهد شد ،افزود :شبکه های یک ،دو ،سه ،پنج قرآن،
افق ،شما ،والیت ،هدایت و نور و همچنین رادیو معارف و رادیو
قم در دهه کرامت از حرم مطهر پخش برنامه خواهند داشت و
همچنین جشن ندای کریمه برای دختران ناشنوا برنامه ریزی
شده است و یک ویژه برنامه زیارت دختران معلول ضایعه نخاعی
نیز تدارک دیده شده است که در دهه کرامت انجام می شود.
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