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اخبار
میالنی هم به صف
حامیان داعش پیوست

تهمینــه میالنی کارگردان ســینما ،در
اقدامی عجیب و شرمآور ضمن حمایت
از صحبتهــای اخیر لیــا حاتمی در
اعتراض به برخورد با اغتشاشگران ،به
خانوادههای شهدای مدافع حرم اعتراض
کرد« :البته اگر اين بانو فرزندي از دست
داده جاي تاســف است اما چه ربطي به
ليالي سينماي ما دارد!!! شهيد حرم مورد
نظر ايشان كه علت شهادت ايشان ،مورد
بحث و اعتراض بسياري از ايرانيان است،
كجاي صحبتهاي ليال خانم در برلين
بود! ايشان به كشته شدن  ٢٥انسان در
اعتراض عمومي مردم اعتراض داشــتند
كــه حتما پدر و مادري داشــتند كه اين
روزها عزادارند ؛ و ربطي به مورد اشــاره
ايشان ندارد!»

گروه فرهنگ و هنر« :آزاديهاي يواشــکي» شــايد
اوليــن کمپيني بود که با ايده يکــي از فعاالن ليبرال
غربنشين در ميان بخش محدودي از اقشار متوسط
شهرنشــين ،جدي گرفته شــد اما پس از آن کمپين
شکستخوردهتريتحتعنوان«چهارشنبههايسفيد»
از سوي همان چهره مشهور طرح و با ناکاميمواجه شد.
اما همين روند اخيرا به اقداماتي موســوم به «دختران
خيابان انقالب» منتهي شد که عليرغم تالش مدافعان
براي ابراز برائت از ارتباط با مســيح علينژاد و برخي
چهرههاي نشاندار مانند او ،نهايتا معلوم شد که بسياري
از اين اشخاص نيز دغدغههاي بيرون از دايره معرفتي
نسبت به مسئله حجاب داشتهاند .با اين حال بخشي
از سلبريتيهاي سينمايي همچون «مهناز افشار» به
دفاع از اين اقدام پرداختند و مطالبه «حجاب اجباري»
را حق اغتشاشگران برشمردند .با اين همه قابل انکار
نيست که ممکن است بخشي از جامعه در اين موضوع
سواالتي داشــته باشند .بر همين مبنا خبرگزاري مهر
بخشي از پاسخهاي حجت االسالم حسين سوزنچي را
که در دورهاي توسط «سروش دباغ» نسبت به مسئله
«حجاب اجباري» وارد شــده ،انتخاب کرده و در ادامه
پاســخ اين استاد دانشگاه به نقدهاي «حجتاالسالم
زائري» به اين موضوع را نيز آورده اســت .اين بخش
را در ادامه ميخوانيد:
مدعاي حجت االسالم زائري در خصوص حجاب
اجباري

حجت االسالم زائري از ديگر افرادي است که در مورد
حجاب اجباري اظهار نظر کرده است .وي که در يک
برنامه تلويزيوني به نقد اجباري بودن حجاب پرداخت
پس از انتشــار بخشهايي از آن برنامه در سايتهاي
مختلــف گفت« :يکي از اشــتباهات ما در جمهوري

«مردي که خواب نميديد»
جا مانده!

مرتضي سرهنگي گفت« :مردي که خواب
نميديد» خاطرات مهندس خالدي است
که در زماني منتشــر شــد که هنوز بازار
کتابهاي خاطرات دفــاع مقدس رونق
نداشــت و اين اثر ديده نشد .به گزارش
مهر ،نخستين جلسه از سلسله نشستهاي
«شبي با نويسنده» با حضور شخصيتهايي
همچون حجتاالسالم سيد محمود دعايي
مديرمسئول موسسه اطالعات ،مرتضي
سرهنگي ،حجتاالسالم سعيد فخرزاده،
محســن غنيياري ،رضا اميرخاني ،احمد
دهقان ،جــواد کامور بخشــايش ،علي
قبــادي ،ميرزاباقر علياننژاد ،محســن
کاظمــي ،فرانــک جمشــيدي و ديگر
نويسندگان ادبيات انقالب و دفاع مقدس
و با گراميداشت ياد و خاطره مرحوم داوود
بختياري دانشــور در حوزه هنري برگزار
شــد .مرتضي سرهنگي مدير دفتر هنر و
ادبيات پايداري حوزه هنري در ابتداي اين
مراسم ،با اشاره به کتاب «مردي که خواب
نميديد» خاطرات اســير آزادشده ايراني
مهندس اســدا ...خالدي ،اظهار کرد :در
کتاب «ســومين روز محاصره» راوي از
حضور مهندس خالدي در يک عمليات ياد
ميکند که براي حفظ جان مجروحان ،در
کنار آنها ميماند و خود نيز به همراه ديگر
مجروحان به دست دشمن اسير ميشود.
هميشه عالقهمند بودم اين شخصيت را
ببينــم و باالخره خود مهندس خالدي به
دفتــرم آمد و گفت ميخواهم خاطراتم از
دفاع مقدس را منتشر کنم.
مگر تاثير هنرهاي تجسمي
به اندازه سينماست؟

بــه گزارش فارس ،نشســت رســانهاي
شوراي انجمنهاي تجسميايران ديروز
در خانه شــماره 2هنرمندان برگزار شد.
صمديــان ،رئيس هيأتمديــره انجمن
عکاســان ايران در بخش ديگري از اين
نشست گفت :مطمئنم اين نشست شروع
يک اتفاق مهــم در تاريخ فرهنگي ايران
خواهد بود .وي درباره اصليترين مشکل
اين روزهاي کشور به زعم خودش گفت:
چون انجمنهايي وجود نداشتند که کاري
کنند ،وزارت ارشاد به غلط وارد گودي شد
که با امکانات بودجهاي حقير نميتوانست
وظايف خــود را انجام دهــد .صمديان
خاطرنشان کرد :تفکر حوزوي در عرصه
فرهنگ و تزريق بودجه بسيار اندک باعث
ميشــود که دهها وزارت ارشــاد از پس
تأمين خواستههاي انجمنهاي تجسميبر
نميآيد.

تهيهکنندگان انيميشن ،ظرفيت
شهرستانها را جدي بگيرند

و جالب اســت که از مقدماتي که بــراي مخالفت با
حجاب الزامياستفاده کرده ،که به لحاظ منطقي ،از آن
مقدمات ،ضرورت قانون الزاميحجاب اثبات ميشود!
به تعبير ديگر ،تحليل ايشــان ،به گونهاي اســت که
خروجي آن ،نقيض مقدماتش است! ايشان در ابتدا به
درستي بين سنخ «مسائل اعتقادي» با «رفتار بيروني
که جنس اجتماعي دارد» تفــاوت ميگذارند و باز به
درســتي نشــان ميدهند که اجبار تنها در دسته دوم
فرض دارد نه در دســته اول و بلکه در خصوص دسته
دوم ،هر نظام اجتماعياي بايد قوانيني ارائه کند تا جامعه
نظميداشته باشد .آنگاه ،مبتني بر اين مقدمات صحيح،
نتيجه ميگيرند که «يکي از اشتباهات ما در جمهوري
اسالمياجبار حجاب بوده است!»
حجاب امــري اجتماعــي اســت و طبعا محل
قانونگذاري!

اسالمياجبار حجاب بوده اســت .حتي اگر نتوانيم از
آن تراجع کنيم بايد علم به اين داشــته باشيم که اين
تصميمگيري و سياســتگذاري خطا بوده است .اين
نظرشخصي من است .چون حجاب چندين بعد دارد.
يک بعدش اعتقادي ســت ،يک بعدش سبک زندگي
ست .يعني از آن جهت که ريشه و منشأ انتخاب هست،
اعتقادي است و از آن جهت که خروجي و بروز بيروني
انتخاب است يک نوع سبک زندگي است و هيچکدام
هم اجبارپذير نيست .شما اساس ًا نميتوانيد به انتخاب
جنبه اجبار و الزام و اکراه بدهيد .حتي مســائل ديني
هم که حدود شــرعي دارد ناظر به اعتقاد افراد نيست.
يعني متعلق تعذيرات اعتقاد افراد نيست که مث ً
ال کسي
را شــاق بزنند که چرا به روزه اعتقاد نداشــتي! اگر
کسي را شــاق ميزنند يا حد برايش جاري ميکنند

به خاطر يک رفتار بيروني است که بازجنس اجتماعي
دارد .قانون در جامعه اســت که شرب خمر نبايد علني
باشد .کسي ميتواند به حرمت شرب خمر اعتقاد نداشته
باشد و اتفاق ًا آدم عرق خوري هم باشد ولي در خانهاش
کسي با او کاري ندارد .اينجا که ميشود عرصه اجتماع،
اينجا مسئله قانون و نظام است .لذا متعلقات اجبارها و
الزامات ديني همه مربوط به بروزهاي اجتماعي و ديني
آن است».
اثبات قانون حجــاب با ادبيــات نقد جمهوري
اسالمي!

ســوزنچي در واکنش به اين اظهارات نيز مينويسد:
«اخيــرا روحاني محترميکــه دغدغههاي فرهنگي
مشــهودي دارد ،از زاويه همين دغدغهها ،به مخالفت
با قانون حجاب به عنوان يک قانون حکومتي پرداخته

وي در ادامه ميگويد« :آيا حجابي که الزام ميشــود
يک «اعتقاد» است يا يک «بروز اجتماعي و ديني»؟
واقعا چه تفاوتي بين «حدود شرعي» (که ايشان الزام
قانونــي در آنها را پذيرفته) با «حجاب» وجود دارد؟ آيا
تفاوت آنها در اين است که ،طبق تصور ايشان ،يکي را
ميشود قانوني کرد و ديگري را خير؛ يا بايد پذيرفت که
هر دو قانون مبتني بر شريعت و لذا قانونهايي الزامآور
هستند و تفاوت تنها در اين است که يکي از سنخ قوانين
کيفري است و ديگري از سنخ قوانين مدني؟ اگر ايشان
ميپذيرند که بروزهاي اجتماعي ،محل قانونگذاري
و الزامات قانوني اســت ،و اگر قبول دارند که حکومت
اسالميقوانينش را بر اساس قوانين مدني اسالم بايد
بنا کند ،پس مقصر دانستن نظام به خاطر التزام به اين
قانون چه توجيهي دارد؟ آيا واقعا اقدام نظام جمهوري
اسالمياشتباه بوده است يا سنخ تحليل ايشان؟»

وقتي خطوط موازي جريان پوپري،هايدگري و سياسي در ساحت علم ديني به هم ميرسند

عليرضا معاف :حسن روحاني در جشنواره
خوارزميســخناني به غايــت عوامانه و
قابل نقد را در خصوص مباني و فلســفه
علم و ر ّد تحول در علوم انســاني و نفي
اسالميســازي علوم بيان داشت .رئيس
دولت دوازدهم در ســخناني قابل تامل
در خصوص مباني علوم و عدم تفکيک
بين علم اسالميو علم غير اسالميبيان
داشت« :علم و دانش و هنر علم مرزي را
نميشناسد .آنها دورهاي را ميخواستند
علم سوسياليستي درســت کنند معلوم
شــد که ناموفق بودند .علم به نوع تفکر
و ايدوئولوژي وصل نميشــود .در کشور
جناحبندي داريــم اما نميتوانيم بگوييم
علم رياضي اصوگرايــان و علم رياضي
اصالحطلبان ...برخي از تقسيمبنديهايي
که پــس از انقالب در جامعــه رخ داده،
چندان دقيق نيست .قطع ًا علم اسالميو
غيراسالميشبيه همديگر است و تفاوتي
ميان آنها وجود ندارد ،بلکه اهداف فرق
دارد .مــا نميتوانيم بگوييم فالن خودرو
اسالمياســت و آن يکي نيست .اينکه
شما يک قرآن در داشبورد خودرو بگذاريد
که خودروي اسالمينميشود ».چند روز
پيش از آن نيز دکتــر داوري اردکاني در
سخناني مشــابه حسن روحاني از امتناع
تحقق علم ديني ســخن گفت .به نظر
ميرســد جريان پوپري با ســردمداري
مترجم فيلسوف نما عبدالکريم سروش

تکرار عبدالکريم سروش در حسن روحاني

با جريان سابقاهايدگري با نمايندگي دکتر
رضا داوري اردکاني پس از سالها اختالف،
به ائتالفي پراگماتيســتي و عملگرايانه
رسيده اند!

اول العلــم ،معرفه الغــرب و آخره
تفويض االمر الي االمريکا!

بيش از 18ســال از آن روز ميگذرد که
عالم جليلالقدري در پاسخ به اصرار حقير
که توصيهاي در روزهاي آغازين دانشگاه
ميخواستم به هشدار و با مطايبه و مزاحي
نمکيــن فرمودند :مواظــب باش درس
خواندنت حکايت «اول العلم معرفه الغرب
و آخره تفويض االمر الي اآلمريکا» نشود!
(اشاره کنائي ايشان به جمله معروف اول
الجبار و آخره تفويض االمر
العلم معرفه ّ
اليــه بود کــه طالب در ابتــداي کتاب
جامع المقدمات ميخوانند) اين روزها با
تهاجميکه توسط حسن روحاني به مقوله
کليدي و مفهــوم راهبردي علم ديني و
مباني ديني علم ميشــود ،آن خاطره باز
هم زنده شــد .از آنجا که ريشه بسياري
از کنشهاي سياســت داخلي و سياست
خارجــي دولت دوازدهم را بايد در همين
مباني نادرســت و نگاه اشــتباه به علم
ديني دانست و يافت ،نميتوان و نبايد با
بيتفاوتي از کنار اين سخنان گذشت و به
تبعات آن بيتوجه بود.
پروژه توسعه گرايان و غرب گرايان
چيست؟

نفي مباني ديني علم با جهان شــمول
خوانــدن آن ظاهر زيبا و باطن مخوف و
مجوفي دارد؛ يعني بدون هيچ داوري هر
علميرا بپذيريم؟ يعني تکهاي از خودمان
را جدا کنيم و بدون آن بنويسيم و بخوانيم؟
نه! ما با همه خودمان مينويسيم و با همه
خودمان ميخوانيــم! مگر ميتوان فارغ
از تعلقات ايدئولوژيک و گرايشات ديني،
علم را به قضاوت نشست؟ جالب آنکه در
توجيه رد و طــرد مباني ديني علم ،ابتدا
اسالميســازي را به واژگان خفيف معنا
ميکننــد و تعريف واژگــون از آن ارائه
ميکنند ،بعد بــه آن حمله ميکنند .چه
کســي ادعا کرده است که اگر کفپوش
شرايتون
رقص هتل
سالن ِ
ِ
چوبي پيست و ِ
داالس را جمع کنند و براي نماز جماعت
به جاي آن موکت پهن کنند و اگر توي
کافــي ميکرهاي مــارک امريکا ،چاي
هيئت دم کنند ،اسالميشدهايم؟! با يک
پسوند مقدس ،شهر فرانسيسکوي قديس
(سان فرانسيسکو) همان مشهد مقدس
ميشود؟ چه کسي ادعاي احمقانه ماشين
اسالميبا قرآن در داشبورد را مطرح کرده
که حال حسن روحاني به آن ميتازد؟ آيا
حســن روحاني با چند سانت ريش رنگ
کرده و يک انگشــتر عقيق و تکرار مدام
عبارت «علي برکه ا »...و عمامه به ســر
گذاشتن و عبا و قبا پوشيدن ،يک عنصر
اسالميو دين مدار محسوب ميشود که

ناصري نويسنده کتاب کودک و نوجوان:

انتشار70درصديآثارترجمهاي،زنگخطراست!

دبير هفدهمين دوره جايزه شهيد حبيب غنيپور
در نشســت خبري اين دوره از جايزه با اشاره به
روند رو به رشد انتشــار آثار ترجمهاي در حوزه
کودک و نوجــوان گفــت ۷۰ :درصد کارهاي
منتشر شده در اين حوزه را آثار ترجمهاي تشکيل
ميدهد که اين يک زنگ خطر است .به گزارش
خبرنگار فرهنگي باشگاه خبرنگاران پويا ،ديروز
صبح ،محمد ناصري ضمن اشاره به کيفيت آثار
بررســي شــده در بخش کودک گفت :داوران
اين دوره نســبت به تداوم روند ترجمه احساس
تأسف داشتند .هرچند کتابهاي ترجمهاي نقش
مهميدر تعامالت فرهنگي دارند ،اما متأســفانه
بايــد گفت که اغلــب کتابهــاي ترجمهاي
منتشــر شــده در اين حوزه وفادار به فرهنگ
مبدأ هســتند و بدون اينکه بوميشوند ،منتشر
شــدهاند .حتي گاه برخي از آثــار پياميندارند و
هنجارهــاي ديني جامعــه را رعايت نميکنند.

احضار متهم .در پرونده شماره  960873شعبه  607بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  6مشهد
رســول محمدی فرزند جعفر صادق به موجب شــکایت نور محمد نصر آبادی به اتهام پیش فروش اپارتمان
بدون تنظیم ســند رســمی تحت تعقیب قرار دارد  .با توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان
ابالغ احضاریه و عدم دسترســی به او  ،طبق ماده  174قانون ایین دادرســی کیفری  ،مراتب یک نوبت در
روزنامــه آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار میشــود پس از انقضــای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته
خواهد شد.
بازپرس شعبه  607دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  6مشهد 62564
احضار متهم .در پرونده شماره  960775شعبه  607بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  6مشهد
محسن صائبی به موجب شکایت مرتضی عروضی به اتهام خیانت در امانت تحت تعقیب قرار دارد  .با توجه
به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترسی به او  ،طبق ماده  174قانون
ایین دادرسی کیفری  ،مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار میشود پس از
انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
بازپرس شعبه  607دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  6مشهد 62565
احضار متهم .در پرونده شماره  960679شعبه  607بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  6مشهد
ســامان مفرد به موجب شــکایت سید زیدالنار سیادت اسطرخ به اتهام ســرقت گوشی موبایل تحت تعقیب
قــرار دارد  .بــا توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترســی به او ،
طبق ماده  174قانون ایین دادرسی کیفری  ،مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه
احضار میشود پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
بازپرس شعبه  607دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  6مشهد 62566
احضار متهم .در پرونده شماره  960909شعبه  607بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  6مشهد
مجتبی اربابی فزند غالمرضا به موجب شــکایت ســمیه پور فرجاد و وجیهه پور فرجاد و عباس پور فرجاد و
ســیده نقیه میری به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و ورود به عنف و فحاشــی تحت تعقیب قرار دارد  .با
توجه به معلوم نبودن محل اقامت وی و عدم امکان ابالغ احضاریه و عدم دسترســی به او  ،طبق ماده 174

وي با بيان اينکه زنــگ خطر در اين زمينه به
صدا درآمده اســت ،يادآور شد :ترويج خشونت
و نه ژانر وحشــت ،در کارهاي ترجمهاي موج
ميزند .هرچند سرگرمکنندگي وجه بارز داستان
است ،اما اگر بخواهيم کودک را تنها در فضاي
فانتزي رشــد دهيم و از ديگــر حوزهها غافل
شــويم ،زنگ خطر براي ما خواهد بود .ناصري
با بيان اينکه انتشــار کتابهاي ترجمهاي براي
ناشــران راحتتر است ،افزود :ناشر الزم نيست
براي انتشــار کارهاي ترجمهاي هزينهاي براي
تصويرســازي ،حقالتأليف و  ...پرداخت کند؛ به
همين دليل بــازار کتاب کودک و نوجوان پر از
آثار ترجمهاي است .عمده نوجوانان دانشآموز
هســتند ،آنها در مدرسه با غول کنکور مواجهند
و وقتي بخواهند خارج از اين فضا قرار بگيرند و
فضاي جديدي تجربه کنند ،متأسفانه با موجي
از کتابهاي ترجمه مواجه ميشوند.

ماشين با گذاشــتن قرآن روي داشبورد
اسالميشود؟! نه ،ما چنين ادعايي نداريم.
علم ديني و اسالميکردن دانشگاهها و
متون ،چنين معاني مبتذلي ندارد.

تکرار حرفهاي پوپري از زبان يک
دولتمرد

از رئيس جمهوري کــه منتقدان خود را
بيســواد مينامد توقع ميرود با اشراف
و علم نســبت به مباني ،مقدمات و نيز
تبعات و نتايج حرف خود ،ســخن بگويد
به ويژه آنکه ايشان رئيس شوراي عالي
انقالب فرهنگي است و اين سخنان ،پيام
روشني براي دانشگاهيان و حوزويان دارد.
جمالت حســن روحاني بسيار شبيه به
جمالت جريانات پوپري و مترجمان آنها
در ايران اســت .افرادي نظير عبدالکريم
ســروش ،مترجم و فيلســوفنمائي که
بارها هرگونه پرچــم و َعلَم دينمداري
درساحت علم را به تمسخر گرفته است:
«جامعهشناسي و فلسفه اسالمينداريم،
نه تنها جامعهشناسي اســامينداريم،
جامعهشناسي مســيحي و مارکسيستي
هم نداريم؛ يعني وقتــي گفتيم تعريف
و ماهيت و موضوع علم واحد اســت در
حقيقت به تعريف و موضوع علم در قبال
ايدئولوژيها اســتقالل بخشيدهايم .اين
معناي بينالمللي بودن و هويت جمعي
داشتن علم است .بدان معنا که علم هر
جا باشــد يکي اســت ...بخش روشها

هم در علــوم فار غ از مکتب اســت» .
(عبدالکريم ســروش 10 ،خرداد 1374؛
سخنراني در انجمن جامعهشناسان) فصل
مشترک تعابير غربگرايان ،بيجهت ،فاقد
مباني ايدئولوژيک و فارغ از ارزش نشان
دادن علم است که با بهانه جهاني بودن
علم بيان ميشــود؛ در حاليکه امروزه و
در قرن  ،21اينچنين نسخهبرداري از آراء
دهه هفتاد روشنفکري که نظراتش صرفا
تکرار فضاي فکري اروپاي قرن  19و 20
بود ،ارتجاعي مضاعف است .اين ديدگاه
خام درباره علم ،سالهاســت که حتي از
جانب غربيان نيز متروک مانده اســت و
حتي فيلسوفان معاصر غربي نيز نظرات
پيشينيان خود را کنار گذاشته و اکثر آنان
نظام ارزشي و علميرا در هم تنيده ميبينند.
ظاهرا رئيس دولت دوازدهم در زمينه علم
ديني و مباحث مطرح شده در حوزههاي
علوم اسالميکم ســواد است .به عنوان
مثال آيت ا ...جــوادي آملي ميفرمايند:
«بايد پذيرفت که هر علميفلســفه علم
خاص خود را دارد (فلسفه مضاف) و هر
فلسفه علمي ،برخاسته از نگرش خاص
فلسفي است (فلسفه مطلق) لذا کمکم به
اين نکته ميرسيم که اساسا چيزي به نام
علم سکوالر و خنثي و بيطرف نداريم،
بلکه علم از دو حال خارج نيست :يا الهي
است يا الحادي( .منزلت عقل در هندسه
معرفت ديني ،1390 ،ص)130

طهماسبصلحجو،منتقدوکارشناسسينما:

سودايفستيوالهايخارجي،سينماياجتماعيرابهبيراههبرد

طهماسب صلحجو گفت :فيلمهاي اجتماعي
راه به فســتيوال جهاني بــاز کردند و هدف
ســازندگان تغييــر کرد و نســل ديگري از
فيلمســازان شــکل گرفــت که برايشــان
نگاه و انديشــه اجتماعي اهميت نداشــت
و جشــنوارههاي خارجي بــراي آنها مهم
بــود .صلح جو در گفتوگــو بافارس درباره
فيلمهاي اجتماعي که در طول سال توليد و
آماده ميشود و در نهايت برخي در جشنواره
فيلم فجر رونمايي ميشــوند گفت :بسياري
از فيلمهايي که ژســت اجتماعي ميگيرند
انگيزهشان از ســاخت فيلم مشخص است.
تعداد زيــادي از اين فيلمهــا به اين جهت
ساخته ميشود که سازندهاش سوداي نمايش
فيلم در فستيوالهاي خارجي دارد و اين مهم
که فيلم در فستيوالي پذيرفته شود و سازنده
هم روي فرش قرمز راه برود و هوايي عوض

قانون ایین دادرســی کیفری  ،مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی و متهم ظرف مهلت یک ماه احضار میشــود
پس از انقضای مهلت مذکور تصمیم الزم گرفته خواهد شد.
بازپرس شعبه  607دادسرای عمومی و انقالب ناحیه  6مشهد 62562
دادنامه پرونده کالسه  9509988711200988شعبه  11دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سنندج تصمیم
نهایی شــماره  9609978711201302خواهان :خانم کژال مرادي فرزند ولي به نشاني استان کردستان
 شهرســتان ســنندج -ســنندج -خ توحید  -محله باغ ژاله  -کوچه تندرسي  -پالك  5خوانده :آقای محمدصالح محمدي فرزند علي به نشاني استان کردستان -شهرستان سنندج -سنندجشهرك ساحلي شهرت جهاد
کشاورزي  -قطعه  - 130منزل مختار لطفي ( منزل استیجاري ) شماره تماس  09186796761 :خواسته:
طالق به درخواست زوجه گردشکار  :خواهان دادخواستي به خواسته فوق بطرفیت خوانده با تقدیم داشته
که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کالسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده دادگاه به
تصدي أمضا کننده زیز تشــکیل اســت و با توجه به محتویات پرونده ختم رســيدگي را اعالم و به شرح زیر
مبادرت به صدور راي مي نماید  (( .راي دادگاه)) در خصوص دادخواســت خانم کژال مرادي فرزند ولي به
طرفیت آقای محمد صالح محمدي فرزند علي به خواســته صدورحکم طالق به دلیل عســرو حرج بدین شرح
که خواهان با ارائه ســند ازدواج به شماره  184دفتررســمي ازدواج به شماره 200اظهار داشته در تاریخ
 94/2/14به عقد دائم با خوانده ازدواج نموده وفاقد فرزند مشــترک می باشــند که خواهان ضمن حضور
بیان داشــت خوانده اعتیاد به مواد مخدر دارد و در طول  6ماه زندگی رابطه زناشــویی باهم نداشته ایم و
نفقه و مخارج من را نمی پردازد و برادرم متکفل هزینه های زندگی اینجانب شده است و خوانده بیان می
دارد يکصــد میلیون تومان پول بدهید تا شــما را طالق بدهم نامبرده بــه مواد مخدر اعتیاد دارد و حاضرم
در مقابــل طــاق تمامی حقوقات شــرعی و قانونی خود را بذل نمایم و برای اثبات ادعای خود شــهودی دارم
که تقاضای اســتماع شهادت شهود را دارم دادگاه با توجه به استناد خواهان به شهادت شهود و موثر بودن
شــهادت شهود در تصمیم دادگاه قرار استماع شهادت شهود صادرواعالم گردید و در جلسه رسیدگی شود
ضمــن حضور متفقا ادعای خواهــان را تأیید نمودند و خوانده علی رغم ابالغ قانونی درهيچ یک از جلســات
رسیدگی حضور نیافته است و اليحه ای نیز تقديم نداشته است  .دادگاه اوال با عنایت به اظهارات
خواهان با لحاظ اظهارات شهود ایشان که متفقا ادعای خواهان را تأیید نمودند ثانيا با توجه به گزارش مرجع
انتظامی که موید ادعای خواهان می باشــد ثالثأ نظربه بذل تمامی حقوقات شــرعی و قانونی توســط خواهان

اخبار

کنــد! فيلمها اين موارد را نشــان ميدهند،
راز پنهاني نيســت که من بگويم يا ديگري
بخواهد کشف کند .اکثر فيلمهاي اجتماعي
چنين سرنوشــتي دارد .وي تاکيد کرد :يک
زماني ســينماي اجتماعي نقــش مهميايفا
ميکرد و نقش آگاهي دادن به جامعه داشت.
ســاختن فيلم اجتماعي جسارت ميخواست.
سينماي اجتماعي از ابتدا که پايهگذاري شده
و شــکل گرفته نگاهش انتقــادي بود و به
عبارت بهتر سينماي انتقادي اجتماعي است.
اما فيلمهاي اجتماعي راه به فستيوال جهاني
بــاز کردند و هدف ســازندگان تغيير کرد و
نسل ديگري از فيلمســازان برايشان نگاه و
انديشــه اجتماعي اهميت نداشت ،مهم اين
بود که فيلم را به گونهاي بســازند که کن و
برلين و کارلو ويواري بپسندند و اين سينماي
اجتماعي ما را به بيراهه برد.

محمدرضــا کريميصارميمديــرکل
امور ســينمايي و تئاتــر کانون پرورش
فکري کودکان و نوجوانان ضمن شرح
داليل صرفه اقتصادي توليد انيميشــن
در اســتوديوهايي خــارج از پايتختها
گفت :بحث مهاجرت انيميشنســازها
به کالنشهرها و عليالخصوص تهران،
برميگردد به موضوع عدالت اجتماعي .ما
بايد اين را بپذيريم که بيش از  98درصد
توليدات انيميشــن ما دولتي است ،حتي
آثاري که مشــارکتي هستند هم دولتي
محسوب ميشوند .به نظرم عدالت بايد
از جانب تهيهکنندگان دولتي شکل بگيرد
من تهيه کننده دولتي نبايد برايم فرقي
و ِ
داشته باشد که يک پروژه در تهران توليد
ميشود يا شهر ديگري ،چون افرادي که
اقدام به سرمايه گذاري ميکنند ،به دنبال
کيفيت درجه يک هســتند و هنرمنداني
که در شهرســتانها هستند نشان دادند
که ميتوانند بــا کيفيت عالي کار کنند.
وي تأکيــد کــرد :به طــور کلي بحث
تمرکززدايي و اعتمــاد کردن به جوانان
هنرمند و خالقي که در شهرهاي مختلف
ايران زندگي ميکنند ،اتفاق خوبي است
که دو کفه ترازو بايد به يک ميزان در آن
نقش خود را ايفا کنند.
مساعدت براي تأمين هزينه درمان
کارگردان «دليران تنگستان»

محمد وليزاده از دوســتان و نزديکان
همايون شهنواز گفت :در اين مدت آقاي
محسن مؤمني شــريف به نمايندگي از
دفتر مقام معظم رهبري از آقاي شهنواز
عيادت کردند .محمدجواد حق شناس نيز
 3روز اســت که پاي کار ايستاده ضمن
اينکه وزير فرهنگ نيز روز گذشته جلسه
اضطراري با معاونان خود براي پيگيري
اين موضوع ترتيب داده و آقاي حيدريان
را پيگير اين موضوع کرده است .وليزاده
در ادامه به فارس گفت :شب گذشته نيز
خانم درخشنده آقاي عليعسکري رئيس
سازمان صداوسيما را ديده و ايشان قول
دادهاند که  420ميليــون تومان بدهي
ايشــان را به اضافه  50ميليون کمک
بــراي درمان هرچه ســريعتر پرداخت
کنند و اميدوارم که زودتر اين مبالغ واريز
شود تا بتوانيم آقاي شهنواز را براي ادامه
درمان به آلمان منتقل کنيم.
سرودهاي براي سردار نويسنده

ســورنا جوکار ،شــاعر جوان سرودهاي
در وصف حميد حســام نويسنده عرصه
خاطرات دفاع مقدس ســروده اســت.
به گــزارش خبرنگار فرهنگي باشــگاه
خبرنگاران پويا« ،حميد حسام» نويسنده
نامآشناي اين روزهاي عرصه خاطرات
دفاع مقدس و تاريخ شفاهي جنگ است
که اگــر تالشهاي وي نبــود ،حقيقتا
رزمندگان گمنام اســتان همدان چون
محمد سلگي «خداحافظ ساالر» و شهيد
علي خوشلفظ «وقتي مهتاب گم شد»
امروز همچنان در گمناميبه سر ميبردند
و از رشادتهاي آنها در سالهاي شور
و حماسه خبري نبود .حميد حسام سردار
بازنشســته سپاه اســت که سالهاست
به فرموده رهبــرش قلمش را همچون
سالح جديدي در دست گرفته و به دفاع
مقدس اداي دين ميکند .اين شعر را در
ادامه ميخوانيد:
خون دلت بستري شده
ميان ِ
چشمت ِ
آري زمان زمان ه غم پروري شده
از داغ دوستان سفر کردهاست که
موهاي مشکيات همه خاکستري شده
از خاطرت نرفته غم سالهاي جنگ
قلب تو ميزبان غم ديگري شده
ماننــد خويش هســتي و جرم اســت
سادگي
در کشوري که عرص ه بازيگري شده
ديگر نظر به سيرت پاکت نميکند
آيينهاي که عاشق صورتگري شده
ايــن خانه خانهاي که تو ميخواســتي
نشد
اين خانه دلسپرده ديو و پري شده
آهاي شهيد زنده وجود تو است که
مرهم براي داغ دل رهبري شده

که حکایت از وقوع نامبرده در عســر وحرج دارد و با توجه به این که مســاعي دادگاه جهت اصالح ذات البين
موثرواقع نشــد در اجراي ماده  28قانون حمایت خانواده مصوب 1392قرار داوري صادرکه داورزوجین با
اعالم عدم توفیق دراصالح ذات البين  ،نظربه متارکه داده اند .بنابراین با عنایت به موارد یادشده و نظربه
این که مطابق بندهاي  .تبصره الحاقي به ماده  1130قانون مدني  .،از مصادیق عســرو حرج مي باشــد ،این
دادگاه دعوي خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 1129و  1130قانون مدني و مواد 29و 33
قانون حمایت خانواده حکم طالق بائن قضایی صادر واعالم میدارد درخصوص حقوقات شرعی و قانونی زوجه
بــا توجه به بذل تمامی حقوقات شــرعی و قانونی خود در مقابل طالق لــذا دادگاه در این خصوص با تكلیفی
مواجه نمی باشد .زوجه اعالم داشت حاضر به ارائه گواهی پزشکی قانونی نمی باشد و گواهی پزشکی ارائه
می دهد و دادگاه ارائه گواهی پزشکی را حمل بر عدم وجود حمل می داند زوجه جهیزیه مطالبه نموده است
مدت اعتبارحکم صادره شــش ماه پس از ابالغ رأي قطعي مي باشــد و در صورت امتناع زوج وفق مقررات
ماده  33قانون حمایت خانواده سردفترطالق نمايندگي دراجراي صيغة طالق را دارد .ای صادره غیابی و ظرف
مدت بیســت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در شــعبه صادرکننده رأی و ســپس ظرف مدت 20روز قابل
تجدید نظرخواهی دادگاه محترم تجدید نظر استان کردستان می باشد و سپس 20روز قابل فرجام خواهی
در دیوان محترم عالی کشور می باشد.
محمد عاصمی رئیس شعبه یازدهم دادگاه حقوقي
آگهي ابالغ وقت رســیدگی و دادخواست و ضمانم به آقاي/خانم امید رزاق پناه فرزند علي اشرف خواهان
آقــاي عبدالعزیز گویلی کیالنه دادخواســتي به طرفیت خوانده امید رزاق پناه به خواســته مطالبه وجه چک
مطرح که به این شــعبه ارجاع و به شــماره پرونده کالســه  9609988752400814شعبه چهارم شوراي
حل اختالف شهرستان سنندج ثبت و وقت رسيدگي مورخ  09/02/1397ساعت  11:30تعيين که حسب
دســتور دادگاه طبق موضوع ماده  73قانون آئین دادرســی مدنی به علت مجهول المكان بودن خوانده و در
خواســت خواهان مراتب يك نوبت در يكي از جراید کثیر االنتشــار آگهی می گردد تا خوانده ظرف يك ماه
پس از تاریخ انتشار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود  ،نسخه ثانی دادخواست و
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد .
دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه چهارم شورای حل اختالف

