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شماره 9645 جدو    ل

س��ینمایی که امام در 12بهمن 57 ترس��یم کرد 
نداش��ت. بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی در اولین 
سخنرانی خود پس از بازگشت به کشور به سینما 
اش��اره می کند و می گویند: »ما با سینما مخالف 
نیس��تیم، با فحش��اء مخالفیم.« امام با این سخن 
دیدگاه و نگرش خود را صریحاً ابراز کردند. وقتی 
رهبر انقالب از تحول در س��ینما سخن می گفت 
تح��ول در ایدئولوژی بر مبنای انقالب و تحول در 
فکر و نگاه را مدنظر داشتند. تفکر حاکم بر فضای 
سینمایی کشور به گونه ای است که میان عقیده های 
انقالبی با ایدئولوژی در هنر سینما تفاوت بسیاری 
وج��ود دارد. به طوریک��ه می توان گف��ت درغرب 
شکل گیری صنعت س��ینما مبتنی بر ایدئولوژی 
و ه��دف بوده و نه صرفاً جنبه س��رگرمی آن. این 
بدین معنی نیس��ت که از جنبه سرگرمی سینما 
باید صرف نظر کنیم. به طوریکه مشاهده می کنیم 
در غرب سینما صرفاً به مثابه سرگرمی نیست بلکه 
ابزار پرقدرتی است در دست اربابان قدرت از جمله 

صهیونیست آمریکایی.
سینمای قبل از انقالب

 در تضاد با سبک زندگی مردم
در حقیقت س��ینمای ش��به روشنفکری آن 
دوران هیچ تناسبی با روحیه، فرهنگ، ارزش های 
اسالمی و ایرانی نداشت. در سینمای قبل از انقالب 
شاهد ساخت فیلم هایی از نوع »فیلم فارسی« بودیم 
که منحصراً برپایه مضامینی چون فحشا و بی بند و 
باری شکل گرفته بود و این نوع سبک زندگی که 
در فیلم ها نمایش داده می ش��د با آداب و رسوم و 
فرهنگ ایرانی هم خوانی نداشت و چیزی جز تقلید 

کورکورانه از سینمای غرب نبود.
 امین زاده، کارشناس مسائل فرهنگی می گوید: 
»اساس��اً سینما تحت کنترل مستقیم رژیم فاسد 
پهلوی قرار داشت و کمتر عوامل و دست اندرکاران 
س��ینما تخصصی در زمینه س��ینما داش��تند، از 
همی��ن رو در زمینه تکنیکی ش��اهد حضور افراد 

* جواد اردکانی، کارگردان سینما: 
در مجموع تولیدات سینمایی ما 
بایستی هویت متعلق به ایران انقالبی 
را ایجاد کند اما هنوز به این هویت 
در سینمای ایران بعد از انقالب دست 
پیدا نکرده ایم.

سینمای بعد از انقالب، اهداف اولیه، واقعیت امروز                             بخش نخست

 لیال کریمی

* یک کارشناس فرهنگی: سینمای بعد از انقالب در زمینه تکنیکی 
و تجهیزات در بخش های سخت افزاری و نرم افزاری تخصصی تر شد

 و سینماگران مطرح و ارزشی پا به این عرصه گذاشتند.

* محمدتقی فهیم، منتقد سینما: 
مؤلفه های سینمای انقالب طبعًاً باید 
برخاسته از پیام امام راحل و دیدگاه 
رهبر معظم انقالب باشد و نقطه ثقل 
این بیان اسالمی شدن سینما است.

و در این دوران س��ینماگران مطرح و ارزشی پا به 
عرصه گذاشتند،

 م��ردم هیچ گاه فیلم های��ی چون دیده بان و 
مهاجر و آژانس شیشه ای را از یاد نمی برند.«

محمدرض��ا کاش��ی دانش��جوی س��ال آخر 
کارشناسی ارشد مدیریت فرهنگی نیز در گفت وگو 
با گزارشگر کیهان می گوید: »اگر به پیشینه تاریخ 
س��ینمای بعد انق��الب نظری کنی��م درمی یابیم 
در س��ال های ابتدایی در دهه 1360 درس��ت در 
هنگامه دف��اع مقدس جش��نواره ای تحت عنوان 
»میالد« برگزار ش��د . این اتفاق بزرگی بود که در 
تاریخ سینمای انقالب نقش بست و فیلم هایی در 
بطن سینمای انقالب با موضوعات ارزشی و اخالقی 
س��اخته شد. درواقع سینمای ایران در همان دهه 
اول پس از پیروزی انقالب، توسط جشنواره فیلم 
فجر شکل و شمایل پیدا کرد. و اینک که بر آستانه 
س��ی ویکمین دوره آن هستیم باید دید به رسالت 

س��اخت آثار بی ارزش تیشه به ریشه آرمان های 
انقالب بزند؟

در تمام این س��ال ها، س��ینما در هر دوره و 
زمانه ای با عوض شدن مدیران و مسئوالن سینمایی 
رن��گ و لعاب خاصی به خود گرفته اس��ت. برای 
اینکه به گفتمان انقالب در ساخت آثار سینمایی 
نزدیک ش��ویم لوازم و مولفه هایی نیاز اس��ت که 
همانا بازگش��ت به ارزش های اصیل انقالبی است 
ک��ه امام)ره( و مقام معظم رهبری بارها و صراحتا 

به آن اشاره کرده اند.
اهمیت این هنر

 از نگاه رهبر معظم انقالب
در بخشی از بیانات رهبر معظم انقالب حضرت 
آیت اهلل خامنه ای )مدظله( در س��ال 80 در دیدار 
جمع��ی از اصحاب فرهنگ و هن��ر می بینیم که 
س��خن امام خمینی را در قالب بیانی دیگر مطرح 
می کنند و می گویند: »آن چیزی که در هنر دینی 

به ش��دت مورد توجه است، این است که این هنر 
در خدمت ش��هوت و خشونت و ابتذال و استحاله 
هویت انسان و جامعه قرار نگیرد. جامعه ما بعد از 
پیروزی انقالب اسالمی احساس هویت کرد؛ یعنی 

شخصیت خودش را بازیافت...«
و در جای��ی دیگ��ر در م��ورد اهمیت هنر 
می گویند: »اهمیت این هنر، مس��ئولیت ش��ما 
را ه��م باال می برد. من ای��ن را می خواهم عرض 
بکنم؛ یعنی ش��ماها یک مس��ئولیت سنگینی 
دارید. همان طور که دوستان گفتند، هیچ کس 
به ش��ماها دس��تور نداده که بروید کارگردان یا 
س��ینماگر بش��وید، این میل، اس��تعداد و شوق 
ش��ما بوده که وارد این میدان شده اید؛ اما حاال 
که وارد شده اید، این مسئولیت را بپذیرید. شما 
می توانید خیل��ی اثر بگذارید. ببینید! من وقتی 
به یک واعظ، یک روحانی و یک نویسنده کتاب 
دینی- ک��ه او هم یک روایتگر حقایق و معارف 
محسوب می شود- خطاب می کنم و می گویم آقا 
شما مواظب حرف زدنت، مواظب لغتی که به کار 
می بری و مطلبی که متناس��ب با زمان انتخاب 
می کنی، باش؛ اگر حرفی را که اینجا نباید بزنی، 
زدی، ی��ا باید بزنی، ن��زدی، و به خاطر حرف تو 
یک جوانی به دین بی اعتقاد شد یا یک حقیقتی 
از حقایق دینی را به خاطر گفتار تو کج فهمید؛ 
تو پیش خدای متعال مسئولی؛ من می خواهم به 
شما بگویم، این تذکر به شما که برادر و خواهر 
عزیز ما هس��تید و این ابزار هنری بسیار کارآمد 
در اختیار شماس��ت، طبعا با یک ضریب خیلی 
باالیی مضاعف می ش��ود؛ بگوی��م ده برابر؛ یقینا 
بیشتر؛ یعنی شما ببینید تاثیر یک فیلم هنری 
کارآمد در مقایسه با یک منبر چقدر فاصله دارد!« 
)بیانات رهبر در دیدار جمعی از کارگردانان سینما 

و تلویزیون- 1385/3/23(

مولفه های سینمای انقالب
 باید برخاسته از پیام امام و رهبری باشد

محمد تقی فهیم، منتقد سینما بهترین مولفه 
برای تفکیک س��ینمای انقالب اس��المی با دیگر 
س��ینماها را همان پیام حضرت امام خمینی)ره( 
می داند و می گوید: »امام )ره( در سخنرانی ش��ان 
سینما را مش��روع ولی مشروط به درون مایه های 
متفاوتی کردند و هر آن چیزی که تحت فحشا و 
شهوت رانی و سودجویی باشد با آن مخالف است.

صنعت سینمایی که توسط برادران لومیر 
اختراع شد به سن 117سالگی خود پا گذاشت 
و این صنعت با تولدی دوباره در سینمای بعد 
از انقالب اسالمی ایران به دوران سی وچهار 
سالگی خود قدم گذاشت. با نگاهی به تاریخ 
انقالب اسالمی ایران شاهد تحوالت بسیاری 
در حوزه ه�ای مختل�ف علم�ی، فرهنگ�ی، 
اقتصادی، سیاسی و... هستیم اما در سال های 
اولیه انقالب تغییرات بس�یاری در س�اختار 
س�ینمایی کشور ش�کل گرفت و فیلم هایی 
ب�ا مضامین انقالبی و بعد دفاع مقدس�ی در 

سال های اولیه جنگ تحمیلی ساخته شد.
س��ینمای قب��ل از انقالب هیچ س��نخیتی با 

و »سینما« در مفهوم اصلی آن پا به عرصه گذاشت. 
سینمایی برپایه ارزش ها و فرهنگ و فولکلور مردم 

ایران اسالمی تعریف شد.«
وی در ادامه همین بحث می گوید: »در واقع 
می توان گفت س��ینمای بع��د از انقالب در زمینه 
تکنیک��ی و تجهیزات س��ینمایی چ��ه در بخش 
س��خت افزاری و چه نرم افزاری تخصصی تر ش��د. 
همچنین س��ینما در بس��یاری از موضوعات و به 
خصوص رشته های سینمایی شکوفا گشت و افراد 
تحصی��ل کرده با دانش فنی پا به عرصه س��ینما 
گذاشتند. در این سالها سینمای ایران تا حدی به 
تکنیک های برتر و پیش��رفته روز دنیا دست یافت 

خود عمل کرده است یا نه.«
چند سؤال اساسی!

به راستی آیا سینماگران و مسئوالن سینمایی 
سخنان روشن و صریح رهبر را توشه ساخت آثار 
سینمایی کرده اند؟ ما در سینمای ایران به دنبال 
چه هدفی هس��تیم؟ آیا برای س��ینما نقشه راه، 
برنامه و چشم اندازی تعریف کرده ایم؟ اولویت های 
سینمایی ما چیست؟ و در جشنواره فیلم فجری 
که قرار اس��ت پیام آور انقالب باشد اما  در برخی 
موارد جهت عکس گفتمان انقالب عمل می کند؛ 
چه می توان کرد؟ آیا این هنر جوان س��ی و چند 
س��اله که در انقالب به رش��د رسید امروز باید با 

نادیده نمی گیرد و می گوید: »بحث سرگرمی سینما 
هم مطرح اس��ت اما متاسفانه مدیران سینمایی و 
رسانه ملی این روزها بیشتر در برنامه های سینمایی 
بر روی اصل سرگرمی آن فقط پافشاری دارند. من 
عقیده دارم سرگرمی باید ذیل اندیشه های انقالب 
اس��المی و معنویت ق��رار بگی��رد. در واقع همان 
چیزی که در اس��الم مشروع و عامل شکل گیری 
انقالب اس��المی ب��ود همچون استکبارس��تیزی، 
عدالت خواه��ی، اس��تقالل، آزادی، توجه به کمال 
انسان و احترام به آنها می تواند مولفه های سینمای 

انقالب را به خود اختصاص دهد.«
سعید مس��تغاثی منتقد سینمایی و مستند 
س��از  هم مولفه های س��ینمای انقالب را برگرفته 
از آرمان ه��ا و ایدئولوژی انقالب و اس��الم می داند 
و می گوید: »بارها و بارها بنیانگذار انقالب و رهبر 
معظم انقالب به ترسیم آن پرداخته اند و در حقیقت 
مولفه های سینمای بعد از انقالب باید اعتقادات و 
باورها و ریشه های دینی و ملی ما را شکل دهند.«

به راس��تی مولفه های سینمای بعد از انقالب 
چیس��ت تا در البه الی آثار س��ینمایی شاهد آن 
باش��یم؟ آیا مولفه ها و ش��اخص هایی را  که باید 
س��ینمای ای��ران را به س��وی ارزش های  انقالب 
اسالمی  سوق دهد در بدنه سینما شاهد هستیم؟
چگونه می توان پسوند ایرانی انقالبی 

به سینما داد؟
جواد اردکانی کارگردان فیلم سینمایی »شور 
شیرین« می گوید: »اگر از سینمای بعد از انقالب 
بخواهی��م صحبت کنیم باید دید چه ویژگی هایی 
می تواند وجود داشته باشد تا بتوانیم پسوند ایرانی 
و انقالبی بودن را به س��ینما بدهیم. یعنی اگر این 
مولفه ها را بگیریم این س��ینما خیلی با سینمای 
قب��ل از انق��الب تفاوت نمی کند، ب��ه جز در یک 
س��ری از مس��ائل و امور سطحی و مسائل مربوط 

به ممیزی ها.«
وی می افزای��د: »آنچه که ظواهر امر می گوید 
این است که سینمای سرگرمی در ایران خیلی با 
سینمای سرگرمی در هر ژانری در همه جای دنیا 
تفاوت ندارد، این موارد هیچ کدام سینمای انقالبی 
نخواهد بود. من نمی گویم س��ینمای سرگرمی در 
ژانرهای مختلف نیاز نداریم اما در مجموع تولیدات 
سینمایی ما بایستی هویت متعلق به ایران انقالبی 

را ایجاد کند.«
این کارگردان ادامه می دهد: »ما هنوز به این 
هویت در سینمای ایران بعد از انقالب دست پیدا 
نکرده ایم و هر چقدر از پایان جنگ و مقطع پیروزی 
انقالب دور می ش��ویم این رنگ و بو در س��ینما و 
تولیدات آن کمتر و کمتر می شود به جای  اینکه 

تقویت شود.«
سینما را بیازماییم

مولفه های سینمای انقالب از نگاه کارشناسان 
و منتقدان س��ینمایی از تنوع بس��یاری برخوردار 
اس��ت به طوری که حمید بهمنی کارگردان فیلم 
»گام های شیدایی« در جشنواره سی و یکم معتقد 
اس��ت که بهترین مولفه هایی که بعد از انقالب به 
آن رس��یده ایم آن است که مستقیما بعد از دفاع 
مقدس به س��ینمای ما تزریق ش��د چون ایثار، از 

خودگذشتگی، شهادت، اتحاد، والیت پذیری و...
وی می افزای��د: »بیایی��م س��ینما را در یک 
آزمون قرار دهیم، واقعا س��ینمای ما از عدد 100 
چه نمره ای را دریافت می کند. اگر بخواهم به این 
س��وال پاسخ دهم به سینمای ایران باالتر از 50 و 

پایین تر از  70 را می دهم.«
به گفت��ه این فیلمس��از موضوع��ات زیادی 
در ح��وزه دفاع مقدس، دین��ی، اجتماعی و... در 
راستای تفکر اندیشه نظام وجود دارد که اگر تمام 
فیلمسازان جمع شوند هم نمی توانند 10 تای آن 
را تولید کنند، یعنی فراوانی در موضوع زیاد است.

حرفه ای و خبره نبودیم. البته در این میان نمی توان 
بعضی از فیلم سازان قدیمی و نقش مؤثر فیلم های 
آنان را هم نادیده بگیریم  سینمای قبل از انقالب 
همان طور که می دانید بر پایه ای از ش��هوت رانی، 
اوهام و سردرگمی ها بنا شده بود و با شروع انقالب 
اسالمی خون تازه ای در رگ های سینما جاری شد 

وی می افزاید: »مولفه های س��ینمای انقالب 
طبعا باید برخاسته از پیام امام و دیدگاه مقام معظم 
رهبری باش��د و نقطه ثقل این بیان اسالمی شدن 
سینما است. به هر حال از انقالب با پسوند اسالمی 
یاد می کنیم و انقالب بدون اسالم معنا نمی گرفت.«

این منتقد س��ینما جنبه سرگرمی سینما را 

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 91/9/6 شرکت مزبور که در تاریخ 91/9/7 
واصل گردید حس��ین اس��معیلی ب��ه کدملی 0049138383 جایگزین س��یدمحمد باه��ری به کدملی 
0042062829 بس��مت عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین ش��د. به موجب صورتجلس��ه 
هیئت مدیره مورخ 91/9/6 علی اصغر احمدی خلیلی به کدملی 0039680002 به سمت رئیس هیئت 
مدیره و مدیرعامل و صادق احمدی خلیلی به کدملی 0072763876 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، 
ب��رات با امض��اء دو نفر علی اصغر احمدی خلیلی و صادق احمدی خلیلی همراه با مهر ش��رکت و اوراق 

عادی و مراسالت با امضاء مدیرعامل یا نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

آگهی تصمیمات شرکت دیبانگار آریا سهامی خاص ثبت شده
 به شماره 195198 و شناسه ملی 10102370859

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور م الف 99207

طبق صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 91/8/2 ش��رکت مزبور که 
در تاریخ 91/8/30 واصل گردید اعضاء هیئت مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت 
گروه عمران و مس��کن س��ازه پایدار قرن به ش م 10101285457 ب��ه نمایندگی علی خان محمدی به 
ک م 2801048976 به س��مت رئیس هیئت مدیره و ش��رکت مهندس��ی عمران و تولیدی نیرو به ش م 
10101357432 به نمایندگی رحیم ش��اکی باهر به ک م 1380777021 به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره و مؤسس��ه خدمات تامین اقالم مصرفی کارکنان ناجا ب��ه ش م 101004807 به نمایندگی علی 
قنبری به ک م 0600432440 به س��مت عضو هیئت مدیره و مؤسس��ه صندوق تعاون و سرمایه گذاری 
مس��کن به ش م 10100554480 به نمایندگی بهروز رجبی کویخی به ک م 2595656635 به س��مت 
عضو هیئت مدیره و مؤسس��ه ناجی س��ازان امین به ش م 10100617330 به نمایندگی محسن پیرانی 
به ک م 2948751535 به س��مت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور 
از جمله چک ، س��فته ، برات ، قراردادها و عقود اس��المی با امضاء مدیرعامل و مهدی حاجی حس��ینی 
برازجانی معاون مالی متفقا و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر 

و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

آگهی تصمیمات شرکت انبوه سازان سبزاندیشان
 سهامی خاص به شماره ثبت 236078 

و شناسه ملی 10102770018

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

م/الف 99198

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ1391/8/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1 - ماده 31 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصالح گردید.
2 - خانم ناجیه صولتی به شماره ملی 1688789065 به عنوان بازرس اصلی، خانم مریم 
رضائی عس��گرزاده به ش��ماره ملی 0452213487 به عنوان بازرس علی البدل برای یک 

سال مالی انتخاب گردیدند.
3 - اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ1393/8/17 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای آزاد غفاری قره ش��یران به شماره ملی 0077934301 و خانم فریده شاهمرادی به 
شماره ملی 3256122035 و آقای مجتبی ممقانی زاده به شماره ملی0080929028 تا 

تاریخ 1393/8/17.
4 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

آقای آزاد غفاری قره شیران به شماره ملی 0077934301 به سمت رئیس هیئت مدیره و 
خانم فریده شاهمرادی به شماره ملی 3256122035 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 
و آقای مجتبی ممقانی زاده به شماره ملی 0080929028 به سمت عضو هیئت مدیره و 

آقای مجتبی ممقانی زاده به شماره ملی 0080929028 به سمت مدیرعامل.
5 - کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها 
و عقود اس��المی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل متفقاً همراه با مهر ش��رکت 

معتبر می باشد.
در تاریخ1391/9/12 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید 

و امضاء قرار گرفت.

کد درخواست: 1802242

آگهی تغییرات شرکت ارکید آرا الوان 
سهامی خاص به شماره ثبت 374121 

و شناسه ملی10320237968

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
واحد ثبتی تهران

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1391/8/2 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:

ش��رکت گروه عمران و مس��کن س��ازه پایدار قرن س��هامی خاص با نمایندگی آقای علی 
خان محمدی به س��مت رئیس هیئت مدیره و ش��رکت مهندس��ی عم��ران و تولیدی نیرو 
س��هامی خاص با نمایندگی آقای یوس��ف حقی حصار به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و 
ش��رکت گروه عمران و مسکن سازه پایدار آذر مهد استان آذربایجان شرقی سهامی خاص 
با نمایندگی آقای اکبر س��رخوش به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت ماشین آالت همیار 
نیرو گستر یگانه سهامی خاص با نمایندگی آقای رحیم فائزی به سمت عضو هیئت مدیره 
و شرکت انبوه سازان سبز اندیشان سهامی خاص با نمایندگی آقای مسعود حیاتی سلوط به 
س��مت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود حیاتی سلوط به نمایندگی از شرکت انبوه سازان 

سبز اندیشان سهامی خاص به شماره ثبت 236078 به سمت مدیرعامل.
2 - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک - سفته- بروات-  قراردادها و 
عقود اسالمی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر می باش��د و س��ایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر 

می باشد.
در تاریخ 1391/9/18 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و موسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد تائید 

و امضاء قرار گرفت.

آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازه پایدار مهر 
درخشان سهامی خاص به شماره ثبت 391515 

و شناسه ملی 10320409819 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
م الف 99137 واحد ثبتی تهران

کد درخواست: 1806043

  كيهان ورزشي قديمي ترين مجله ورزشي ايران 
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