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سعید جلیلی:

میتوان با زبان هنر اولویتهای اصلی جامعه را نمایان کرد

عضو مجمع تش��خیص مصلحت گفت :میت��وان با زبان
هنر ،اولویتهای اصل��ی جامعه را نمایان کرد و بر انتخاب
مردم تأثیر مثبت گذاش��ت .به گزارش «عصر ایرانیان» ،در
ادامه سلسله نشستهای تخصصی – مشورتی دولت سایه،
جمعی از هنرمندان جوان عرصه سینما با نماینده مقام معظم
رهبری در شورای عالی امنیت ملی دیدار کردند .سعید جلیلی
در ابت��دا به بیان اصول کلی دولت س��ایه پرداخت و گفت:
آن چیزی که ما در اینجا تحت عنوان دولت س��ایه مطرح
کردیم نه حزب است و نه تشکیالت بلکه یک گفتمان است.
به این معنی که فرد س��ایه به سایه روند تحوالت را دنبال
کند و در حد وسعش بر مسیر حرکت انقالب اسالمی تأثیر
مثبت بگذارد .عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار
داش��ت :ما در حال حاضر در دوران استقرار نظام جمهوری
اسالمی هستیم و لذا باید همه تالشمان را معطوف به این
کنیم که نه تنها جمهوری اس�لامی از آرمانهای انقالب
اس�لامی فاصله نگیرد بلکه باید تالش جدی صورت گیرد
تا جمهوری اسالمی اهداف انقالب اسالمی را محقق سازد.
وی افزود :بنده معتقد هستم که برمبنای انقالب اسالمی،
سینما و جمهوری اسالمی یک نسبت متقابل به هم دارند.
یعنی اینکه س��ینما باید کمک کند که جمهوری اسالمی
ایران در مس��یر تحقق اهداف انقالب اسالمی حرکت کند
و در این مسیر هم جمهوری اسالمی باید از سینما حمایت
کند .عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد:
یک وقت گفته میشود به دلیل مشکالت زیادی که وجود
دارد از جمل��ه تحریم ،نمیتوان از حوزه فرهنگ و س��ینما
حمایت کرد .در حالی که در همین بودجه سال  99با وجود
مشکالت زیادی که هست ،باز هم بودجهای که به بخش
فرهنگ تخصیص داده میشود ،اگر این تخصیص درست
انجام شود سینما جان تازهای میگیرد .نماینده مقام معظم
رهبری در شورای عالی امنیت بیان کرد :بعضی از دستگاهها

به جای اینکه هزینههای خود را با نیازهای واقعی کش��ور
منطبق کنند ،بعض�� ًا در جهت مخالف آن فعالیت میکنند.
جلیل��ی با بیان اینکه ما در یک جنگ تمامعیار هس��تیم و
در این جنگ نیاز به ابزارهای گوناگون داریم؛ خاطرنش��ان
کرد :اگر میخواهیم تمدن س��ازی کنیم ،یکی از ابزارهای
آن سینماست .اگر ما نتوانیم در این جنگ تمامعیار از سینما
بهدرستی استفاده کنیم بهطور حتم ًا موفقیتمان کم میشود
و تمدن سازی محقق نمیشود .وی خاطرنشان کرد :ما در
یک جنگ تمامعیار هستیم و این جنگ همواره در  40سال
گذش��ته در عرصههای مختلف از جمله اقتصاد ،فرهنگ و
سیاست وجود داشته است و اتفاق ًا جنگ رسانهای و فرهنگی
حاکم بر همه این جنگها بوده اس��ت .ی افزود :اگر سالی
یکبار نگران هس��تیم که مث ً
ال مرزهای کش��ور دچار یک
تهدید نظامی شود ،در جنگ فرهنگی هر روز یک عملیات
میش��ود .پس نیاز اس��ت که یک تقسیم کار صورت گیرد
و در این عرصه ،ش��ما سینماگران افسران جنگ فرهنگی
هس��تید .جلیلی با توجه به حوادث اخی��ر و وجود ضعف در
کار رسانهای خاطرنشان کرد :در همین قضیه شهادت حاج
قاسم ،با وجود اینکه یک جمعیت چندین میلیونی در کشور
برای تجلیل از ایشان به خیابانها آمدند اما دشمن یک هفته
هم صبر نکرد و میخواس��ت با عملیات رسانهای صحنه را
عوض کند .وی با تأکید بر س��خنان مقام معظم رهبری در
خصوص کلیدواژه دو هفته پرماجرا و بیان آن با زبان هنر و
سینما افزود :وقتی ایشان بیان میکنند دو هفته پرماجرا ،شما
در هر موضوع آنکه عمیق نگاه میکنید متوجه میشوید که
در ابعاد مختلف واقع ًا پرماجرا بوده است .اما گاهی این حوادث
با یک سخنرانی تحلیل میشود و گاهی هم یک فرد هنرمند
با یک مستند یا فیلم آن را به تصویر میکشد .مطمئن ًا کار
آن هنرمند تأثیرگذارتر خواهد بود .عضو مجمع تش��خیص
مصلحت نظام در ادامه با تأکید بر استفاده حداکثری از تمامی

ظرفیتهای جمهوری اسالمی در این راستا خاطرنشان کرد:
جمهوری اسالمی یعنی مجموع مردم و ارکان نظام .توجه
داشته باش��ید که ما دیگر در زمان شاه نیستیم که بخواهد
کارهای اپوزیسیونی و پارتیزانی انجام شود بلکه در جمهوری
اسالمی هستیم و اگر ایرادی دیده میشود ،همه باید کمک
کنی��م آن ایراد برطرف ش��ود .وی افزود :الزمه این اصالح
هم منحصر به ایجاد س��اختار و سازمان جدید نیست بلکه
تصحیح و تغییر س��ازوکارهای معیوب هم است .و این در
هم��ه حوزهها صدق میکن��د نه تنها در فرهن��گ .وی با
اب��راز خرس��ندی از وجود نیروهای متخص��ص انقالبی در
حوزه س��ینما ،افزود :وجود این نیروهای متعهد ،بزرگترین
فرصت اس��ت که نباید گذاشت دچار انفعال و انحراف شود.
هم چنانکه در موضوعات هس��تهای و صنعتی با اعتماد به
همین جوانان و نیروهای خودی به این افتخارات رسیدیم.
جلیلی در خصوص س��ختی کار در جبهه انقالب و نیاز به
صبر و اس��تقامت در این جبهه گفت :در جنگ ،هم نیاز به
خاکریز است ،همسنگر و هم کالهخود .اما نمیشود گفت؛
در جن��گ چون کالهخود و س��نگر دارم دیگر نباید به من
ترکش بخورد .جنگ ترکش هم دارد .وی افزود :قرار نیست
که در جنگ برای شما فرش قرمز پهن کنند .نمیشود هم
در وس��ط میدان باش��ید و هم ترکش نخورید .البته این به
معنای این نیس��ت از نیرویی که در وسط میدان است نباید
حمایت کرد .نماینده مقام معظم رهبری در انتها با تأکید بر
اینکه میتوان با زبان هنر ،اولویتهای اصلی جامعه را نمایان
کرد و بر انتخاب مردم تأثیر مثبت گذاشت ،اظهار داشت :اگر
با زبان هنر ،سینما و مستند موضوعات اصلی و راهحلهای
آن نشان داده شود ،انتخابات و انتخاب مردم به آنچه صحیح
است نزدیکتر میشود .چراکه اگر هنرمند متعهد بهدرستی
نشان دهد که به چه چیزهایی باید رأی داد ،خود مردم اینکه
به چه کسی رأی بدهند را درخواهند یافت.

پوتین :برجام برای ثبات منطقه و جهان بسیار مهم است

رئیسجمهور روسیه در مراسم تقدیم استوارنام ه سفرای
چندین کشور خارجی تأکید کرد که مسکو به دنبال تقویت
همکاری با ایران در زمینه مبارزه با تروریسم است و اینکه
برجام برای ثبات منطقه و جهان بس��یار اهمیت دارد .به
گزارش گ��روه بینالملل خبرگزاری ف��ارس« ،والدیمیر
پوتین» ضم��ن حمایت از توافق هس��تهای ایران تأکید
ک��رد« :برجام برای ثبات منطقه و جهان اهمیت بس��یار
زیادی دارد» .بنا به گزارش خبرگزاری روس��ی «تاس»،
رئیسجمهور روس��یه در مراس��م تقدیم استوارنامههای
سفرای چندین کشور خارجی از جمله ایران ضمن تأکید
بر همکاری مس��کو و تهران در مقابله با تروریسم گفت:
«ما به دنبال همکاری با ایران در زمینه مبارزه با تروریسم
بینالمللی هستیم .ما قصد داریم گامهایی را در چارچوب
فرایند (مذاکرات) آستانه برای تسهیل راهحلی در سوریه

برداریم ».این مقام عالیرتبه روس در ادامه متعهد شد که
کش��ورش به تالشها برای حفظ توافق هستهای ایران
ادامه میدهد و ضمن تأکی��د بر لزوم حفظ برجام گفت:
«روس��یه به تالشها برای حفظ برجام ادامه میدهد .ما
این توافق بینالمللی را برای ثبات منطقه و جهان بسیار
مهم میدانیم» .والدیمیر پوتین در این مراسم همچنین
تأکید کرد که روابط میان روسیه و ایاالت متحده آمریکا
باید بر پایه اصول برابری و عدم مداخله در امور یکدیگر
باشد .رئیسجمهور روسیه در هنگام تقدیم استوارنامه سفیر
آمریکا تصریح کرد« :صلح و امنیت در این س��یاره تا حد
زیادی به رابطه میان روسیه و آمریکا و ثبات آنها بستگی
دارد» .وی ضم��ن اعالم آمادگی روس��یه برای برگزاری
مذاکرات جدی با واش��نگتن در زمینه کنترل تسلیحات
و مبارزه علیه تروریس��م ادامه داد« :ما بر این باوریم که

این روابط باید بر پایه اصول برابری ،احترام به حاکمیت و
عدم مداخله در امور یکدیگر باشد» .رئیسجمهور روسیه
در بخشی از سخنان خود به اعالم آمادگی کشورش برای
ازسرگیری مذاکرات تجاری با لندن اشاره کرد و گفت که
ازسرگیری گفتوگو و تبادل تجاری میان مسکو و لندن
در راستای منافع مشترک هردو کشور است و روسیه برای
چنین گفتوگوهایی بر پایه احترام دوجانبه آمادگی دارد.
وی تصریح کرد« :وضعیت فعلی روابط میان روس��یه و
پادش��اهی متحده (انگلیس) به نفع هیچ یک از دو کشور
نیس��ت .ما بر این باوریم که ازس��رگیری گفتوگوهای
سیاس��ی بر پایه احترام دوجانبه ،تقویت تبادالت تجاری
و اقتص��ادی و برق��راری ارتباطات فرهنگی و انس��انی،
در راس��تای منافع هر دو کش��ور اس��ت و ما برای چنین
گفتوگوهایی آمادگی داریم».

