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بیشتر بخوانید

بررسی ضمانت اجرایی مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره حذف یارانه  3دهک پردرآمد

پولدارها سال98هم یارانه میگیرند
مصوبه حذف یارانه  3دهک پردرآمد در الیحه بودجه  98تکرار شده و این موضوع چند سال است تصویب میشود اما اجرا نمیشود

در سیو هفتمین جشنواره فیلم فجر
چه آ ثاری به نمایش درمیآید؟

گزارش جامجم درباره پیشنهاد مكرر برگزاری رفراندوم
از سوی برخی مسؤوالن دولت و جریانهای سیاسی

دیدن این فیلمها
جرم نیست!

ک ـ ــدام رفراندوم؟
ك ـ ــدام قفل؟

خسارت سیل در خوزستان ،لرستانو كرمانشاه
بار دیگر شیوه مدیریت بحران را زیر سوال برد

وقتی همه خواب بودند
18

3

گزارشی درباره تیم ملی فوتبال
و جامملتهای آسیا

سهم ما
باز هم اشك بود
4و17

یا جریانی در پیش بردن یك موضوع دلخواه خود از مسیرهای
قانونی به بنبست میخورد یا كارش با موانعی روبهرو میشـــــود سریع
پای رفراندوم را پیش میكشد .جدیدترین موضعگیری را در این زمینه
مجیــــــــد انصاری داشته و پیشنهاد كرده اگــــــر در مورد لوایح مرتبط با
اف.ای.ت ـی.اف (پالرمو و سی.اف.تی) در مجمع تشخیص مصلحت نظام
مشكلی بــاشــد در ایــن زمینه رفــرانــدوم بــرگــزار ش ــود .درحــالـیکــه لوایح
10

اف.ای.تی.اف چند ماهی است كه در محافل مختلف و فرآیند نهادهای
مرتبط بــا قــانــونـگــذاری کشور بـ هصــورت طبیعی در حــال بــررســی اســت.

ناگفتههایی از خاطرات انقالب اسالمی در گفتوگو با
حجتاالسالم والمسلمین سیدصادق موسویشیرازی

نسبت ً
ات

نمی خواستند نام امام مطرح شود
(ره)

2

این سریال الف ویژه تلویزیون به كارگردانی كمال تبریزی

ار ی

خی

خـواب کمـالتبریزی
برایسعدیشیرازی

و تهیهكنندگی محمد مسعود درحال تصویربرداری است
12

  طرح :احسان نجفی | تصویرسازی جامجم از حسین محجوب در نقش سعدی شیرازی

در سالهای اخیر در كشور مشاهده میشود که گاهی یك گروه

5

گفتوگو با رئیس پلیس تهران
درباره اجرای طر ح جمعآوری معتادان متجاهر

پایتخت
پاکسازی میشود
19
تغییرات اقلیمی
چه بر سر موجودات زنده آورده است؟

زیر تیغ تغییر اقلیم
15
کافه میرداماد

گفتوگو با عبدا ...باكیده
كارگردان سینما و تلویزیون

دوران انقالب
مردم حواسشان به هم بود
20

یادداشت
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دور دنیا

انقالب و رسانه مدرن و جشنواره سینمایی

خداحافظی با شهردار دهه  60تهران

رئیس مجلس کویت:

 40ســال قبــل کــه انقالب اســامی بــه رهبــری یک
رهبر مذهبی شیعی میرفت تا بساط مدرنیتهزدگی را
جمــع کنــد و بــه هــم بپیچــد ،خیلیهــا بــا ســنتگرا
توصیــف کــردن انقالبی کــه بــرای خــدا انجــام گرفته و
نســخههای مدرنیزاســیون توســعهای را در بخشــی
محمدصادق علیزاده
مهــم از جهــان بــه هــم پیچیــده بــود ،عبــارت مهــم
فرهنگ و هنر
بنیانگــذار انقالب اســامی را نادیــده گرفتنــد .امام در
جهت نفی مدل ســینمای پیش از انقــاب گفته بود،
ما با سینما مخالف نیستیم با فحشــا مخالفیم! عبارتی که نفی ذاتی سینما و
رســانه مــدرن را بــا خــود حمــل نمیکــرد ،اما بــا مظروفــی کــه محمــل آن در آن
دوران «سینما» بود ،زاویه جدی داشت.
خیلیها ولــو از میان طیــف علمای دیــن معتقد بودنــد این موضــع بنیانگذار
جمهوری اسالمی از مبدأ اصل «اکل میته» صادر شده؛ عقیدهای که هنوز هم
در میان بخشی از متدینین جامعه رواج دارد .حاال  40سال از آن روزها میگذرد.
نه تنهــا موضــع آن روزهــای بنیانگــذار جمهــوری اســامی تضعیف نشــده که
حاال و در ایــن روزها ،جشــنواره فیلــم فجر س ـیوهفتمین دوره خود را جشــن
میگیرد .نهالی که ســال  61کاشته شــده بود ،حاال به درختی تناور تبدیل شده
که خود را به عنوان یکی از رویدادهای فرهنگی سال تثبیت کرده است.
مدل ســینمای پــس از انقالب راه خــودش را طــی میکنــد .همراه بــا انقالب و
فجر انقالب رشــد کرده و بالیده و خودش را به فضای ســینما و رســانه جهان
تحمیل کرده است .امسال حاال در س ـیوهفتمین دوره جشنواره فیلم فجر،
ســینماگران پــس از انقــاب به تدر یــج مــدل مناســب خــود را یافتهاند؛مدلی
کــه فــار غ از ســینمای صرفا هنــری یکــی دو دهه قبــل ،هــم بتوانــد مخاطب را
بهسینما بکشاند و هم حرف جدی داشته باشــد و هم ناظر به مسائل بوم و
جامعه خود حرف بزند و طرح مساله کند و هم ناظر به ارزشهای اجتماعی و
فرهنگی مردم خودش باشد.
حسب شنیدهها و بعضا دیدههای ما خبرنگاران فرهنگی ،جشنواره امسال با
ویترین نســبتا قابل قبولی ســراغ مخاطبان آمده اســت و هر یــک از گونههای
مختلف سینما از سیاسی تا سینمای استراتژیک و اجتماعی سهمی را در سبد
جشــنواره بــه خــود اختصــاص دادهانــد .ظاهــرا ســینماگران مــا بــدون اعتنا به
دوگانه هنر نخبه و ابتذال ،دارند به مختصات خاص خودشان میرسند که هم
مخاطب خاص را راضی نگاه دارند و هم پای مخاطب عام را به سینما باز کنند.

محمدنبی حبیبی مبارز
قبل از انقالب و از مدیران
گروه سیاسی
مـتـعـهــد ب ـعــد از ان ـقــاب
دیــروز در پی عارضه قلبی
درگ ـ ـ ـ ـ ـ ــذش ـ ـ ـ ـ ـ ــت .ای ـ ـ ــن
روستازاده اهل باغخواص ورامین در  1324به دنیا
آمد و در پرونده سیاسی او سابقه فعالیت علیه
رژ یــم پهلوی و شرکت در تظاهرات اعتراضی علیه
سلطنت وجود دارد .او تحصیلکرده رشته جامعه
شناسی بــا م ــدرک کارشناسی ارش ــد از دانشگاه
تهران بود .حبیبی در اوایل انقالب مناصب اجرایی
متعددی را تجربه کرد .استانداری تهران،فارس و
خ ــراس ــان بـ ــزرگ در کــارنــامــه او ث ـبــت اسـ ــت .وی
همچنین در شرایطی بــه عـنــوان ش ـهــردار تهران
مسؤولیت قبول کرد که تا پیش از او شهرداران
بعد از انقالب با توجه به مشکالت این کالنشهر
دوران کوتاهمدتی از مدیریت شهری را تجربه کردند
اما حضور 44ماهه او در شهرداری از  1362تا  1366با
تحوالت بسیاری در مدیریت شهری تهران همراه
ب ــود .آن مــوقــع کـشــور در وضعیت جنگی بهسر
میبرد و طبعا مسائل مربوط به تامین هزینههای
اجتماعی و خدمات شهری با توجه به معضل بزرگ
جنگ تحمیلی کار سخت و دشواری بود اما با این
وص ــف بـسـیــاری از پ ــروژهه ــای ش ـهــری در دوران
مسؤولیت او در ت ـهــران کلید خـ ــورد .همچنین
سنگ بنای احداث متروی تهران در زمان حضور او
در شـ ـه ــرداری کلید خـ ــورد .او بـعــد از ش ـهــرداری

مناصب دیگری را نیز بهعهده گرفت ازجمله قائم
مقام بنیاد بینالمللی غدیر ،مدیرعامل شرکت
پست جمهوری اسالمی ،معاون وزیر راه و ترابری،
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ،معاون وزیر
بــازرگــانــی ،قائممقام رئیس بنیاد مستضعفان و
جانبازان ،رئیس ستاد اقامه نماز جمعه تهران و
معاون سیاسی استاندار کرمان .حبیبی به لحاظ
سیاسی به گــروه مؤتلفه اسالمی تعلق داشــت و
سالها مسؤولیت دبیرکلی حزب مؤتلفه اسالمی
را برعهده داشت.

تسلیت مقامات و چهرههای سیاسی

در پــی درگذشــت محمدنبــی حبیبــی ،مقامات و
چهرههــای مختلف سیاســی بــا صــدور پیامهای
جداگان ـهای ،درگذشــت ایــن یــار دیریــن انقــاب

ایران کشوری مهم و تاثیرگذار در منطقه است

اسالمی را تسلیت گفتند.
حسن روحانی ،رئیسجمهور در پیامی با تسلیت
درگذشــت محمدنبی حبیبی نوشــت  :درگذشــت
فعال متعهــد عرصه تحزب و سیاســت و خدمت،
مرحوم حاج محمدنبــی حبیبی موجب تالــم و تاثر
خاطر شــد .این چهــره انقالبــی ضمــن همراهی در
مبارزه با رژیم ستمشــاهی ،پس از پیــروزی انقالب
نیز در ســمتهای گوناگون اجرایــی و امور خیریه،
خدمات صادقانهای ارائه کرد.
آی ـتا ...آملــی الریجانــی و علــی الریجانــی روســای
قــوه قضاییــه و مجلس نیــز بــا صــدور پیامهایی
درگذشت حبیبی را تسلیت گفتند.
مراســم تشــییع پیکر مرحوم حبیبی فردا ساعت
 ۸:۳۰از مقابــل مســجد امــام صــادق(ع) واقــع در
میدان فلسطین برگزار میشود.

شاناهان :به دنبال اعزام نیرو به کلمبیا نیستیم
سرپرســت وزارت دفاع آمریکا گمانهزنیهــا درباره قصد واشــنگتن برای اعزام
نیرو به کلمبیا را رد کرد.
به گزارش فارس ،پاتریک شاناهان،سرپرســت وزارت دفاع آمریکا گفت که به
دنبال اعزام نیــروی نظامی به کلمبیا نیستیم.نشســت خبری دوشنبهشــب
جــان بولتــون ،مشــاور امنیــت ملــی کاخ ســفید کــه بــرای اعــام تحریمهــای
تــازه اقتصــادی علیــه کاراکاس برگــزار شــد ،حاشــیهای بههمــراه داشــت کــه
گمانهزنیها در مورد احتمال توســل واشــنگتن بــه نیروی نظامی بــرای تغییر
دولت در ونزوئال را مطرح کرده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس عکســی از بولتون در این نشســت منتشر کرد که
نشــان میدهد بولتــون روی یکــی از برگههایــی که به همراه داشــته ،نوشــته
است «[اعزام]  ۵۰۰۰نیرو به کلمبیا».
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رئیس مجلس کویت در دیدار ســفیر ایران ضمن تأکید بر گســترش مناســبات پارلمانی
دوجانبه ،جمهوری اسالمی ایران را کشوری مهم و تاثیرگذار در منطقه خواند.
به گزارش فارس ،محمد ایرانی ،سفیر جمهوری اســامی ایران در کویت با مرزوق الغانم،
رئیس مجلس کویت دیــدار و گفتوگو کرد .مرزوق الغانم در این دیــدار اظهار کرد :ایران
کشــور مهم و تاثیرگذار در منطقه اســت و ما از همکاری و تبادل نظر مستمر دو مجلس
اســتقبال میکنیم .وی افــزود :روابــط و همــکاری نزدیکــی بین مجالــس دو کشــور برقرار
اســت و این همکاریها در قالب نشســتهای بین المجالس بینالمللی و اســامی نیز
تبلور یافته است.
رئیــس مجلس کویت بــا بیان اینکــه همکاریهــای بیــن پارلمانی در چارچوب مشــورت
و رایزنیهــای متقابل شــکل گرفتــه ،اظهار کــرد :آمادگــی داریم تا روابــط پارلمانــی را هر چه
بیشتر توسعه و گسترش دهیم .سفیر جمهوری اسالمی ایران نیز در این دیدار با اشاره
به روابط خوب پارلمانی دو کشــور اظهار کرد :اراده و تمایل متقابل از سوی همتای ایرانی
شــما آقای الریجانی بــرای توســعه و تقویــت روابط وجــود دارد و ایــن موضوعی اســت که
مورد توافق طرفین اســت .اتخــاذ مواضع مشــترک پیرامــون برخی موضوعــات مرتبط به
جهان اسالم از ویژگیهای اصلی روابط پارلمانی دو کشور است.

بازگشت سوریه به اتحادیه عرب مهمترین محور نشست اردن
یــک منبــع آگاه اعــام کــرد کــه بازگشــت ســوریه بــه اتحادیــه عــرب مهمتریــن موضــوع
گفتوگوهای وزرای خارجه شش کشور عربی در نشست اردن خواهد بود.
به گزارش فــارس ،یک منبــع آگاه اعالم کرد وزرای خارجه شــش کشــور عربی در نشســت
فــردای خــود در منطقــه بحرالمیــت اردن ،موضــوع بازگشــت ســوریه بــه اتحادیه عــرب را
بررسی خواهند کرد.
خبرگــزاری اســپوتنیک بــه نقــل از این منبــع بدون اشــاره بــه نــام وی افــزود :این مســاله
(ســوریه) در اولویت بحث و بررســی شــرکتکنندگان در نشســت خواهد بــود و عالوه بر
آن تحــوالت منطقه بررســی میشــود .وزارت خارجــه اردن دیــروز (سهشــنبه) در بیانیهای
اعالم کرد که ایمنالصفدی ،وزیر خارجه این کشــور روز پنجشنبه نشســتی را با همتایان
اماراتی ،بحرینی ،عربستانی ،کویتی و مصری خود برگزار خواهد کرد.

