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اخبار
پاي کتاب کودک را به عرصه
بينالملل باز کنيد

عضو شــوراي شــهر تهران در اختتاميه
نهمين جشــنواره «کتاب برتر» کودک و
نوجوان گفت :اميدوارم با توســعه بخش
بينالملل ،پايه کتاب کودک را ساختارمند به
عرصههاي بينالمللي باز شود .به گزارش
فارس ،احمد مسجدجامعي ،عضو شوراي
شــهر تهران در مراســم اختتاميه نهمين
جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان در باغ
کتاب تهران با اشاره به اين جشنواره گفت:
اميدوارم براي دوره بعد به بخش بينالملل
اين جشنواره نيز توجه شود ،زيرا اين حرکت
يک اتفاق هيجاني نبوده و حاصل گردهم
آمــدن چند انجمن مختلف بــوده که به
انتخاب کتاب سال دست ميزنند .اميدوارم
با توسعه بخش بينالملل ،پاي کتاب کودک
را بــه صورت ســاختارمند به عرصههاي
بينالمللي باز کنيد.
انتشار کتابي با روايتي متفاوت از
يک تروريست

از  ۱۱ســپتامبر  ،۲۰۰۱روزنامهنــگاران و
محققان بسياري تقال کردهاند که زندگي
خصوصي اســامه بن الدن پرده بردارند تا
به امروز اما اعضاي خانواده اسامه بن الدن
با هيچ نويســنده و ژورناليستي همدستي
و مســاعدت نکردهاند .به گزارش باشگاه
خبرنگاران پويا ،انتشــارات دنياي اقتصاد
کتاب «بن الدن :پدري که تروريست شد»
را به قلم جين ساسون و ترجمه مهريار ميرنيا
روانه بازار نشــر کرده است .جين ساسون
نويسنده با بينش و دسترسي بيسابقهاي
به لطف و يــاري زن و فرزند بنالدن ،ما
را به درون دنياي نهان و ناگفتههاي اسامه
بن الدن ميبرد .خانواده بنالدن ،در اين
کتاب حکايتي فوقالعاده از مردي را روايت
ميکنند که مورد نفرت و بيزاري بسياري
اســت ،منتها مادر و فرزند عشق بسياري
نثارش ميکنند ،همراه با جزئياتي صاف و
ساده ،بکر ،شگفت و چه بسا خوف برانگيز،
از سر و همسري ،از مهرباني و خانواده ،از
ايمــان و اعتقاد ،از وفــا و صفا ،از يأس و
حرمان ،از وجد و سرور ،از عزت و قهرماني،
از خفت و خواري ،از شکست و پيروزي ،و
از حيات و دوران مردي که به عنوان شوهر
و پدر ميشناسند.

شبکه نمايش خانگي از پرده سينما حساستر است

گروه فرهنــگ و هنر :فيلم «اکســيدان» دومين
اثــر حامد محمدي که در دوره اکــران روي پرده
ســينما با حرف و حديثهاي بسياري همراه بود،
به تازگي وارد شــبکه نمايش خانگي شــده است.
فيلميکه در پيرنگ اصلــياش قرار بود با نگاهي
منتقدانه به سوژه «مهاجرت به هر قيمت» بپردازد
اما در پيرنگهاي فرعي و خردهداســتانها ،عمال
بــه موضوعات متنوع و حساســي چــون برخورد
اديان با يکديگر ،سختگيريها و سهلگيريهاي
اديان براي باورمندان به هر آنها ،روحانيت ديني
(کشــيشها و روحانيون) و نــوع مواجهه مردم با
آنها ،مســئله دوجنسيتيها و پارتنرهاي جنسي و
برخي موضوعات حســاس ديگر تعريض ميزند.
قالب طنز فيلم و در عين حال طرح سطحينگرانه
موضوعات نهايتا چالشهاي بسياري را براي فيلم
ايجاد کرد.

منوچهر محمــدي با تهيهکنندگي فيلمهايي چون
«زير نور مــاه»« ،مارمولــک»« ،طال و مس» و
«فرشتهها با هم ميآيند» ،عالقهاش را به مضامين
مرتبط با دين و روحانيت نشان داده است .اما توليد
در حوزه طنز آن هم بدون دقت به حساسيتهاي
تصويرســازي بــراي جامعه از اديــان مختلف و
روحانيت آنها مسئلهاي است که به اندازه احترام
گذاشتن به وجود اين دغدغه در سينماگران ،مهم
و حساس است و نبايد توقع داشت که سينماگران
هــر نوع ورود و منظري را به اين موضوعات براي
خود مجاز دانســته و قائل به شنيدن اعتراضها و
انتقادات نباشــند .اين درحالي است که گذشته از
تصوير بيبها و تمسخرآميز «اکسيدان» دستکم
از روحاني مسلمان ،مسائل ضداخالقي و مرزشکني
در تصويرســازي طنز از موضوع دوجنســيتيها و
حواشي آنان ،فيلم را عمال براي نمايش در خانواده،
ناامن ميکند.

مشکلي بود که حوزه پاي آن نايستاد

اولين حاشــيه مهــم فيلم از همان ابتــدا يعني از
تهيهکنندهها و اکرانکنندهها شــروع شد .منوچهر
محمدي که سالهاي سال در پروژههاي مختلفي
با حوزه هنري همکاري نزديک داشــت به دنبال
تصميم حوزه مبني بر عدم اکران اين فيلم به دليل
انحراف از فيلمنامه ارائه شــده در پرداخت ،با اين
نهاد بر ســر اکران فيلم فرزندش به مشکل خورد.
وي درباره اين اختالف گفت« :طبعا اتفاقي که در
زمينه فيلم «اکســيدان» افتاده ،دوستان در حوزه
هنري نظرات و اصالحيههاي اضافهتري داشتند؛
حجم و ساختار اصالحيهها نسبت ًا زياد بود و ساختار
فيلم را بهم ميريخت و عليرغم رايزنيها سرانجام
اعالم کردند که فيلم در سينماهاي تحت پوشش
حوزه هنري به نمايــش درنخواهد آمد ».در ادامه
«اکسيدان» اگرچه ســينماهاي حوزه هنري را از
دست داد اما نهايتا فرصت ديده شدن را پيدا کرد و
همين اتفاق باعث شد تا گروههاي مختلفي که به
تماشاي آن نشستند ،نسبت به مضامين مطروحه در
فيلم ،واکنش نشان دهند.

کيشيشان وسيلهاي براي تمسخره شدهاند

کارن خانلري ،نماينده مردم ارامنه شــمال مجلس
ضمن اشــاره به اجماع نماينــدگان حوزه انتخابيه
مربوطهاش بر توهينآميز بــودن اين فيلم و فيلم
مادر قلباتميکه در همــان دوره مورد بحث بود،
گفت« :شــخصا اين فيلمها را ديده و با موکلين و
ديگر نمايندگان حوزه انتخابيه درباره آنها صحبت
کردهام اما اکثريت اين دو فيلم را نپســنديدند چرا
که به هر حال اين آثار ،هنجارها و آموزههاي دين
مسيحيت را به چالش کشيدهاند؛ بماند که کيشيشان
در فيلم «اکسيدان» وسيلهاي براي تمسخره و خنده
شــدهاند ».نماينده مردم ارامنه شمال در مجلس
شوراي اسالميادامه داد« :مجبورم بهعنوان نماينده
ارامنــه پيامدهاي اجتماعي پيرامون اين دو فيلم را
برعهده بگيــرم بنابراين بايد بر مبناي اين پيامدها
اظهارنظر کنم يا واکنش نشــان دهم ،در حالي که
گمان نميکنم که صاحب اين دو اثر مســئوليت و
عواقب آثار خود را در جامعــه بپذيرند .آنها فقط

يک شبکه تلويزيوني جديد در راه است

«سيمانما»حقانتخابمخاطبراافزايشميدهد

ســازمان صدا و ســيما به دنبال پيشــرفت
شبکههاي ديجيتالي به تازگي قصد راهاندازي
شبکهاي تحت عنوان «ســيمانما» دارد تا به
واسطه اين شبکه امکان سازماندهي و کنترل
برنامههاي ساير شبکهها را به مخاطب بدهد.
ابوالفضــل علمبيگي طراح اين شــبکه جديد
درباره وظايف اين شبکه در گفتگو با تسنيم
گفت :امروزه کانالها و شــبکههاى مختلفى
در دنيــا وجــود دارند که بــه توليد و پخش
انبوه و همزمان برنامهها بر روى فرســتندهها
و گيرندههاى ديجيتــال زمينى و ماهوارهاى
و نيز اينترنتى مشــغول هستند اما مخاطبين
آنها امکان رصد و دريافت اطالعات همزمان
و يکپارچه از اين تعداد شــبکه و برنامههاى
متفــاوت را نداشــته و نمىتواننــد مدام اين
شبکهها را سرچ يا جستجو کنند .حال در اين

محمدي به موضوع روحانيت عالقه دارد

اما حاال با گذشت دوره اکران فيلم و جنجالهايي
که عموما حول و حوش اکران ســينمايي فيلمها
در جريان است ،خبري از حساسيتهاي دوچندان
توزيع اين فيلم در شــبکه نمايش خانگي نيست.

در واقع اکســيدان به بهانه موضع مثبتش درمورد
«مهاجرت» حرفهاي ديگري ميزند که اتفاقا به
دليل زبان و بيان آن ،پيرنگهاي فرعي بيشــتر به
چشــم ميآيند و عميقتر در مخاطب اثر ميکنند.
بايد توجه داشت که ورود فيلمها به شبکه نمايش
خانگي بدون شــک هم دايــره مخاطبان آنها را
گســتردهتر ميکند و هم امــکان برخورد فيلمها
با اقشــار و طيفهاي مختلف فکــري ،فرهنگي
و اجتماعــي را افزايــش ميدهــد .فيلمها هنگام
نمايش روي پرده سينما ،عموما با قشر مشخصي
که سينمارو هســتند و اغلب تکليفشان با مواضع
خودشــان و محتواي فيلم مشخص است ،برخورد
ميکنند در حالي که همان فيلمها در بســترهاي
متفاوت اجتماعي در بين خردهفرهنگهاي مختلف
ل ديگري دريافت و فهم شوند .از
ميتوانند به شک 
اين رو حساسيتهاي ورود فيلمها به شبکه نمايش
خانگي اگر بيشتر نباشد ،قطعا کمتر نيست.

رئيسستادنکوداشتچهلمينسالگردپيروزيانقالباسالميگفت

ميان کانال اعالم برنامههاى سيما يا سيمانما
که ابداعى جديد و راهگشــا براى مخاطبين
تلويزيون اســت بــا جمعآورى شــبکههاى
مشترک دولتى و يا مشترکالمنافع و هم زبان
در يــک گروه ،عالوه بر ارائــه مانيتورينگ و
پخش همزمان و زنده از اين شبکهها بر روى
يک قاب تصويرى واحد ،اطالعات برنامههاى
اين شــبکهها را نيز بر اساس ســاختارهاى
توليدى مثل ســينمايى ،ســريال ،ورزشــى،
اقتصادى ،سياسى و  ...به همراه زمان پخش
و شــبکه پخشکننده آنها دســتهبندى کرده
و بصــورت زيرنويسهاى مجــزا در همين
قــاب به مخاطبين ارائــه مىکند .در حقيقت
کانال ســيمانما کانالى است که امکان رصد
و شناســايى برنامهها و همچنين حق انتخاب
مخاطب را افزايش مىدهد.

صداوسيمابايدباواقعنمايي،بهنقدحقايقبپردازد

نشســت ســتاد نکوداشــت چهلمين سالگرد
پيروزي انقالب اسالميدر رسانه ملي و تدوين
پيشنويــس راهبردها و مأموريتهاي ســتاد
با حضور معاون امور اســتانها و رئيس ســتاد
نکوداشــت و نماينــدگان بخشهاي مختلف
ســازمان صدا و سيما برگزار شــد .به گزارش
فارس ،نشســت ســتاد نکوداشــت چهلمين
سالگرد پيروزي انقالب اسالميدر رسانه ملي
و تدوين پيشنويس راهبردها و مأموريتهاي
ســتاد ،با هــدف هماهنگيهــاي مربوطه به
منظــور برنامهريزي و جريانســازي فراگير و
موثر در بخشهاي مختلف صدا و سيما براي
نکوداشــت والدت انقالب اسالمي ،با حضور
معاون امور اســتانها و رئيس ستاد نکوداشت
و نماينــدگان بخشهــاي مختلف ســازمان
صدا و ســيما برگزار شــد .علي دارابي ضمن

تاکيد بر ضرورت تبيين دســتاوردهاي انقالب
اسالميدر چهلمين سالروز پيروزي گفت :الزم
اســت نوآوري و پويايي در ويــژه برنامههاي
امســال با هدف معرفي پيشرفتهاي صورت
گرفته در تمامينقاط کشور و مقايسه تطبيقي
انقالب اسالميبا انقالبهاي ديگر کشورها در
برنامههاي دهه فجر در دســتور کار قرار گيرد.
وي با اشاره به برنامهها و نقشههاي غرب براي
تضعيف انقالب اسالميخاطرنشان کرد :پشت
صحنه اغتشاشات اخير نيز همين مسئله بود و
سلطنتطلبان و منافقين با پشتيباني آمريکا و
متحدانش ،وارد ميدان شدند .دکتر دارابي گفت:
در اين بين صدا و ســيما بايد با واقعنمايي ،به
نقــد حقايق بپردازد چرا که برخي رســانهها و
تريبونها با مســائل خالف واقع ،بي اعتمادي
را در بين مردم ترويج ميکنند.

قيمت بليت فيلمهاي جشنواره فجر اعالم شد

همه ايران را يکجا نشان گردشگران
ندهيم

اولين همايش بين المللي چشم انداز توسعه
روابط ايران و چين با محوريت گردشگري
و تجارت در هتل الله تهران برگزار شــد.
به گزارش مهر ،محمد محب خدايي معاون
گردشگري سازمان ميراث فرهنگي در اين
برنامه گفت :ما آمادگي کامل داريم که در
کنار بخش خصوصي به عنوان راهبر عمل
کنيم نه دخالتگر .ما آمادهايم اگر تورهاي
گردشگري از چين فعال ميشود حتي در
حوزه مشــکالت غذا با برخي از سرمايه
گذاران همراهي کنيم و کمک شــود که
جريان توريست در مسير عادي خود قرار
گيرد.

از طريــق فيلمهاي خود اطالعــات ناقصي را به
تماميجامعه تزريق ميکنند اما عواقب کار آنها را
بايد مسئوالن رفع و رجوع کنند ».از سوي ديگر 17
نماينده مجلس نيز با جمعآوري امضا به اکران اين
دو اثر اعتراض کردند .اما طبيعتا در ميان نمايندگان
مجلس نيز اتفاق نظري در اين رابطه وجود نداشت
و عليرضــا رحيمي ،يکــي از نمايندگان مجلس با
اشــاره به تماسش با تهيهکننده فيلم و رد اتهامات
و اعتراضــات به آن ،جمعآوري نامه اعتراضي را از
سوي نمايندگان فاقد اعتبار دانست .در نهايت پس
از تمام اين واکنشها« ،اکسيدان» اکران شد و طي
 13هفته نمايش به فروشــي در حدود  10ميليارد
دست يافت.

پيرنگهاي فرعي با چاشــني طنز تهنشــين
ميشوند

جلســه هماهنگي مديران سينماهاي
جشنواره فيلم فجر با حضورمحمدرضا
فرجــي ،مديــر کل ســينماي
حرفهاي ،مســعود نجفي مدير روابط
عموميسيوششــمين جشنواره فيلم
فجــر ،مســئوالن امور ســينماهاي

وزارت ارشــاد و مديران ســينماهاي
نمايشدهنده فيلمهاي جشنواره برگزار
شد .به گزارش ايســنا ،فرجي گفت:
تأکيدي که دبير جشــنواره دارد ،اين
است که ســينماها از هر لحاظ آماده
ميزباني از مردم باشــند .کارشناسان
ما نيــز بازرســيهايي در اين زمينه
داشــتهاند و طبق گزارشهايي که به
ما دادهاند ،مطلع شــدهايم که سينماها
آمادهسازيهاي الزم را انجام دادهاند .از
صاحبان سينماها درخواست داريم که

راي مردميامسال با اپليکيشن

آن دو درصد سهم گيشه که برايشان
در نظر گرفته شده را حفظ کنند .امسال
بايد تعداد بليتها که براي گيشــه در
نظر گرفته شده حفظ شود و نبايد اين
سهم فروخته شود ،بايد بر توزيع بليتها
سانس به سانس نظارت کرد تا حقوق
مردم از بين نرود .اين مدير سينمايي در
مورد قيمت بليتهاي جشنواره سي و
ششم گفت :قيمت بليت در سالنهاي
سينمايي راگا ،کيان و تماشا به صورت
ســري هشت هزار تومان و به صورت

تک ده هزار تومان خواهد بود ،قيمت
بليت در ســاير سينماها نيز به صورت
سري  12هزار تومان و به صورت تکي
 15هزار تومان در نظر گرفته شده است.
نجفي نيز گفت :امسال با توجه به اينکه
کاخ مردميبراي جشنواره در نظر گرفته
نشده است ،قرار است عوامل فيلمها در
تمام  12سينماي جشنواره حضور پيدا
کننــد .معرفي فيلمها بــه طور کامل
برنامهريزي شده و قرار بر اين است که
هنرمندان ،فيلمهاي خود را حداقل در

يک سانس کنار مردم ببينند .او در جمع
مديران سينماها با اشاره به رأيگيري
از مردم در سينماهاي جشنواره در مورد
نحــوه اخذ آراي مردمي ،يادآور شــد:
اپليکيشني براي اين کار در نظر گرفته
شده است که مردم ميتوانند با کدي
که روي بليت درج شده و اطالعاتي که
توسط تيزر ابتداي هر فيلم به مخاطبان
ميدهد 5 ،رأي داشته باشند و امسال
براي همه ســينماها امکان اخذ رأي
مردميوجود دارد.

خانه «نيما يوشيج» همچنان زير آوار بيتوجهيها

ويرانهاي از يک ميراث تاريخي-ادبي

ســازمان ميراث فرهنگي خانه نيما يوشــيج را در
ســال  1380در فهرســت آثار ملي ايران به ثبت
رســاند اما در اين مدت براي اين خانه چه کردهاند
و چرا اکنون بايد از فهرســت آثار ملي خارج شود؟
به گزارش فارس ،خانهاي که در خيابان دزاشــيب
اين روزها بسيار خبرساز شده ،متعلق به نيما يوشيج
است که مرحوم جالل آلاحمد در بخشي از مقالهاي
با عنوان «پيرمرد چشــم ما بود» آورده است... « :
ديگر او را نديدم تا به خانه شميران رفتند .شايد در
حدود سال  29و  30که يکي دو بار با زنم سراغشان
رفتيم .همان نزديکيهاي خانه آنها زميني وقفي از
وزارت فرهنگ گرفته بوديم و خيال داشتيم النهاي
بســازيم  .....محل هنوز بيابان بود و خانهها درست
از ســينه خاک درآمده بودنــد و در چنان بيغولهاي
آشــنايي غنيمتي بود .آن هم با نيمــا ».خانه نيما
سالمرگ شاعر
يوشيج در ســال  ،1380مصادف با
ِ
در فهرســت آثار ملي کشــور ثبت شد .حال ،پس
از گذشــت  16ســال ،خبرها حاکي از آن است که
اين خانه از فهرست آثار ملي ايران خارج شده و در
وضعيت نامساعدي به سر ميبرد .اين خانه در دوره
ِ
پهلوي دوم ساخته شده و فاقد ارزش معماري بوده
و اهميت آن به سبب زندگي شاعر شهير کشورمان
نيما يوشيج است .نوع معماري اين خانه از معماري
اغلب خانههاي شميران تبعيت کرده است .اما در اين
سالها ميراث براي خانه چه کرده است؟ حسن خليل
آبادي ،رئيس کميته ميراث فرهنگي و گردشگري
شوراي شهر تهران ،ري و شــميرانات درباره خانه
خبرساز اين روزها در دزاشيب گفت :با وکيل مالکان
جلسهاي در شهرداري منطقه يک ،با حضور شهردار

و معانينش برگزار شد .قرار شد تالش کنيم ضمن
هماهنگي با وراث که مالک خانه هستند اين خانه
را نگه داريم .خليل آبادي در ادامه در پاســخ به اين
ســوال که آيا اين ملک که از ليست آثار ثبت شده
ميراث فرهنگي خارج شده بازهم ميتواند ثبت شود،
متذکر شــد :بله ،ميراث فرهنگي ميتواند با توجه
به درخواســت مردم ،مسئولين ،شعرا و هنرمندان و
حتي نخبگان اين ملک را ثبت کند .به گفته رئيس
کميته ميراث فرهنگي و گردشــگري شوراي شهر
تهران ،ري و شميرانات ،اين خانه در سال  80ثبت
ميراث شده ،خروجش مفهوميبراي ما ندارد ،ملکي
که ثبت ميراث ميشــود فرآيندي دارد و به راحتي
نميتوان آن را از ثبت خارج کرد .فرجی نیز در مورد
سانسهای فوقالعاده جشنواره افزود :مشکلی برای
ســانسهای فوقالعاده نخواهیم داشت .سانسها
مشخص هستند که از ساعت  15تا  23ادامه دارند،
به طور متوســط در روز ،هر سینما  4سانس خواهد
داشت که سانسهای اول و آخر تکراری هستند و
در مورد هر فیلمی که نیاز به سانس فوقالعاده داشته
باشد ،ما قطعا همکاری خواهیم کرد.

اخبار
کاهش هزارميلياردي بودجه
صداوسيما

سيداحسان قاضي زادههاشميبا اشاره به
وضعيت اعتبارات ســازمان صدا و سيما
در اليحه پيشنهادي دولت براي بودجه
 97اظهار داشت :سهم  7دهم درصدي
صدا و سيما از بودجه عموميکشور که
مصوب برنامه ششم توســعه بوده ،در
ايــن اليحه رعايت نشــده ،به گونهاي
که رسانه ملي با حدود  900تا يکهزار
ميليارد تومان کاهش بودجه براي سال
آينــده مواجه اســت .وي افزود :محل
جايگزيني هم براي اين کاهش بودجه
صدا و ســيما پيشبيني نشده ،در حالي
که دولت بايد براي اين مساله يک تدبير
عاجلي داشــته باشد؛ در غير اينصورت،
اگر در صحن مجلس اعتراضي نســبت
به اين مســاله شود نيازمند دوسوم راي
نماينــدگان خواهد بود چــرا که مغاير
برنامه ششــم اســت .عضو کميسيون
فرهنگي مجلس شوراي اسالميدرباره
علت اين کاهش بودجه صدا و ســيما
در اليحــه دولت تصريح کــرد :علت
اين مســاله را بايد از دولت پرســيد و
ما نميتوانيم قضــاوت صريحي کنيم،
اما آنچه مشــخص است اين است که
همين حاال هم صدا و سيما با تنگناهاي
بودجهاي بســياري مواجه اســت .وي
تاکيد کرد اگر بودجه صدا و ســيما در
نهايت به همين ميزان تصويب شــود،
قطعا رسانه ملي در ســال آينده درگير
مشکالت عديده خواهد شد.
مالقات با شهيد حسن باقري در
«مالقات در فکه»

زندگينامه شهيد حسن باقري با عنوان
«مالقات در فکه» به کوشــش سعيد
عالميان منتشر شــد .به گزارش مهر،
عالميــان درباره چگونگــي نگارش و
روش کارش در ايــن اثر مينويســد:
تابستان  ۱۳۸۶مؤسســه شهيد حسن
باقري از نگارنده دعوت کرد تا پژوهش
در زندگــي و تدوين مجموعه خاطرات
حســن باقري را بهعهــده بگيرم .اين
کار تا اوايل ســال  ۱۳۹۴ادامه داشت.
«مالقات در فکــه» از خاطرات دوران
کودکي شهيد باقري آغاز شده و بعد از
آن به پيروزي انقــاب و در نهايت به
حضور حســن باقري به عنوان يکي از
اصليترين و تأثيرگذارترين فرماندهان
جنگ در جبهههاي جنــگ ميپردازد.
از بخشهــاي خواندنــي ايــن کتاب،
تالش نويســنده براي نشان دادن يکي
از وجوه کمتر شناختهشده باقري است.
او چند ســال به عنوان خبرنگار فعاليت
کرده که حاصل آن ،انتشار يادداشتها
و گزارشهــاي متعــدد از حوادث مهم
انقالب مانند حمله آمريکا به طبس بود.
نواب صفوي در جامعه
شناخته نشده است

عضو شــوراي مرکزي جمعيت فدائيان
اســام گفت :هنــوز بســياري از ابعاد
شخصيتي شهيد نواب صفوي در جامعه
شناخته نشده است و ساعتها ميتوان
درباره شــخصيت وي صحبت کرد .به
گزارش مهر ،حجت االسالم سيد جعفر
شــبيري زنجاني در مراسم بزرگداشت
شــهيد نواب صفوي که در حسينيه امام
حسن عســکري(ع) قم برگزار شد طي
سخناني با اشــاره به شخصيت جذاب
شهيد نواب صفوي ،گفت :ايشان در برابر
طبقات پائين جامعه فروتن و متواضع بود
و اين در حالي اســت که با مستکبران
ســخت برخورد ميکرد .وي در ادامه با
اشاره به اينکه اين شهيد عالقه بسياري
به شــهادت داشــت ،عنوان کرد :هنوز
بســياري از ابعاد شخصيتي شهيد نواب
صفوي در جامعه شــناخته نشده است و
ساعتها ميتوان درباره شخصيت وي
صحبت کــرد .عضو شــوراي مرکزي
جمعيــت فدائيان اســام بيــان کرد:
هنگاميکه هنوز فلســفه شــهادت در
جامعه رواج نداشت شهيد نواب صفوي
شهادت را افتخاري براي خود ميدانست
و در قنوتهايش هميشه طلب شهادت
ميکرد .وي با اشاره به سفر شهيد نواب
صفــوي به مصر گفت :اين ســفر تأثير
زيادي در جهان اسالم داشت و برخورد
وي با رؤساي جمهور کشورهاي منطقه
به گونهاي بود که بسياري از اين کشورها
دنبال اين شــهيد بودند .حجت االسالم
شبيري زنجاني تأکيد کرد :شهيد نواب
صفوي مقيد بود که از حدود شرع خارج
نشود و در چارچوب شرع عمل کند.

