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اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ  ۱۰روز ﺑﺎ ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﮑﺎﺳﺎن و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﻗﺪرداﻧﯽ از اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﮑﺎﺳﯽ و
روﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺘﺎب "روزﻫﺎی اﻧﻘﻼب"ﻋﺼﺮ ﺟﻤﻌﻪ  ۱۹آذرﻣﺎه در ﺗﺎﻻر ﺷﻬﻨﺎز ﺧﺎﻧﻪی ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮان ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.

در آﻏﺎز اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺠﯿﺪ رﺟﺒﯽ ﻣﻌﻤﺎر؛ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﮔﻔﺖ :ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮان ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻋﮑﺎﺳﺎن اﺳﺖ و
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻋﮑﺎﺳﯽ اﺳﺖ .اﻧﺠﻤﻦ ﻋﮑﺎﺳﺎن اﯾﺮان ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از
ﻓﻌﺎلﺗﺮﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻫﻨﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﮑﺎﺳﺎن ﭘﯿﺸﮑﺴﻮت و ﺟﻮان از ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﻀﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی
ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﻤﮑﺎری دارﻧﺪ.
رﺟﺒﯽ ﻣﻌﻤﺎر در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ ۱۰ :روز ﺑﺎ ﻋﮑﺎﺳﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ دوره
ﻧﯿﺰ ﺷﻌﺎر "ﻋﮑﺎﺳﯽ اﻣﺮوز ،ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ" اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﻫﯿﭻ ﻫﻨﺮ و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ
آن ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﯿﻠﯿﺎردی ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻋﮑﺎﺳﯽ،
ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﯽ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎزی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ در ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﻬﺘﺮ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
آﻣﻮزش دﻫﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﻋﮑﺎﺳﺎن اﯾﺮان ﺑﺎ ﮔﺮاﻣﯿﺪاﺷﺖ ﯾﺎد ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮد ﻣﻮﺳﻮی ،اﺻﻐﺮ ﺑﯿﭽﺎره ،ﻋﻠﯿﻘﻠﯽ ﺿﯿﺎﯾﯽ و ﻓﺮاﻣﺮز
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽﻓﺮ ﮔﻔﺖ :اﻣﺮوز ﻫﻔﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﻔﺘﺨﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺷﻤﺎﺳﺖ.
زﻧﺪهروح در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻧﺠﻤﻦ ﻋﮑﺎﺳﺎن اﯾﺮان ﮔﻔﺖ :اﻧﺠﻤﻦ ﻋﮑﺎﺳﺎن اﯾﺮان در ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای
اﻟﮕﻮ ﺳﺎزی و آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزی ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎ و ﺟﺸﻨﻮارهﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﻮد و ﺑﺎ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﻣـﺪون ،ﺑﺮﻧـﺎﻣﻪای را در دﺳـﺖ ﺗـﺪوﯾﻦ دارد ﺑﺘﻮاﻧـﺪ در آن اﻫـﺪاف  ۱۲ﮔـﺎﻧﻪی ﺧـﻮد و ﺳـﺎﯾﺮ اﻧﺠﻤﻦﻫـﺎی ﺗﺨﺼﺼـﯽ را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨـﯽ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ۱۰روز ﺑﺎ ﻋﮑﺎﺳﺎن را ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﺪ ۱۰ .روز ﺑﺎ ﻋﮑﺎﺳﺎن ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ در ﺳﺎل
آﯾﻨﺪه ،ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﮐﻤﮏ و ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺟﺪیﺗﺮ ﮐﻠﯿﻪی اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
رﯾﯿﺲ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه اﻧﺠﻤﻦ ﻋﮑﺎﺳﺎن اﯾﺮان اﻓﺰود :اﻣﺮوز ﺳﻌﯽ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺧﻮد درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی دﯾﮕﺮ را

ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪی ﻇﻬﻮر ﮔﺬارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ دوره  ۱۰روز ﺑﺎ ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺑﻪ اﺟﺮا در ﻣﯽآﯾﺪ .ﻧﮕﺎه اﻧﺠﻤﻦ ﻋﮑﺎﺳﺎن
اﯾﺮان دﻋﻮت از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﮑﺎﺳﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﻫﻤﮑﺎری ﺗﺸﮑﻞﻫﺎ و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.
زﻧﺪه روح در اداﻣﻪ ﮔﻔﺖ :اﻧﺠﻤﻦ ﻋﮑﺎﺳﺎن اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻘﺘﻀﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،در ﮐﻤﯿﺘﻪ راﻫﺒﺮدی در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد ﻗﺮار داده و از ﻫﻤﮑﺎری و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ از ﺟﻤﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﻠﻤﯽ ،آﻣﻮزﺷﯽ ﺻﺒﺮای ﻏﻨﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻣﻔﺘﺨﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ارﺟﺤﯿﺖ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ و از ﮐﻤﯿﺖ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻤﺮﮐﺰزداﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ﮔﺮوهﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﺧﺎرج از ﺗﻬﺮان دﺳﺖ ﯾﺎری اﯾﻦ ﮔﺮوه ﭘﺮﺗﻮان را ﺑﻔﺸﺎرﻧﺪ و ﮔﺴﺘﺮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
ﭘﻬﻨﺎور اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﻢ.
زﻧﺪه روح در ﭘﺎﯾﺎن ﮔﻔﺖ ۱۰ :روز ﺑﺎ ﻋﮑﺎﺳﺎن اﯾﺮان در ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ اﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻏﻨﺎی ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻋﮑﺎس و اﻗﺘﺼﺎد ﻏﯿﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻨﺮ ﻣﺤﻮر اﺳﺖ .ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
در ﻫﻤﺎﯾﺶ  ۱۰روز ﺑﺎ ﻋﮑﺎﺳﺎن ،ﺳﯿﺪﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮﻫﺎﺷﻤﯽ؛ دﺑﯿﺮ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ  ۱۰روز ﺑﺎ ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺑﺎ اﻫﺪای ﮔﻞ از اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی
ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺳﯿﻨﻤﺎی اﯾﺮان ،ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮ ،ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﺮان ،ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺰﺑﺎن ﻫﻤﺎﯾﺶ
و اﻧﺠﻤﻦ ﻋﮑﺎﺳﺎن ﻧﮕﺎه و ﺧﺎﻧﻪ ﻋﮑﺎﺳﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ دوره ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﺮد.
در اداﻣﻪ ﻣﺘﻦ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺳﯿﺪﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮﻫﺎﺷﻤﯽ؛ دﺑﯿﺮ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ  ۱۰روز ﺑﺎ ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺻﺪای ﻣﯿﺮﻫﺎﺷﻤﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی رﺣﯿﻤﯿﺎن؛ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﻮرای ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﺘﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ :در ﺷﺎﻣﮕﺎه  ۱۹اذرﻣﺎه  ۱۳۹۵و در ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺪﻋﻮﯾﻦ و ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﺎن ﻣﺤﺘﺮم ،ﻋﮑﺎﺳﺎن ﭘﯿﺸﮕﺎم ،اﺳﺘﺎدان
داﻧﺸﮕﺎه ،ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی اﯾﺮاﻧﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻋﮑﺎﺳﯽ ،و در آﺳﺘﺎﻧﻪی ﮔﺸﺎﯾﺶ ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ دوره ۱۰
روز ﺑﺎ ﻋﮑﺎﺳﺎن و در ﺗﺪاوم دورهﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﺑﺎ روﯾﮑﺮد "ﻋﮑﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ" ﻫﺴﺘﯿﻢ.
روﯾﮑﺮدی ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﺴﺠﻢ "ﮐﻨﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ" در ﺑﺴﺘﺮ "ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ" و "ﻋﻤﻞ ﻋﮑﺎﺳﺎﻧﻪ" اﺳﺖ.
ﻣﺤﺴﻦ راﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻋﮑﺎس ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﮔﻔﺖ :ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرآﻣﺪیﻫﺎی ﻋﮑﺲ ،آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺨﺸﯽ اﺳﺖ و ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ
ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﻧﻔﻮذی ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻋﮑﺲﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ دارﻧﺪ دﯾﮕﺮ رﻗﺒﺎ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻋﮑﺲﻫﺎ اﻣﺮوز ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﻦ ﺧﻮاﻧﺪﻧﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ وارد ﺷﺪﻧﺪ و ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ اﻣﮑﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از واﻗﻌﯿﺖ
ن روح ﭘﺮﺳﺸﮕﺮی اﺳﺖ و اﮔﺮ اﻣﺮوز
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﻨﻬﺎن و ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ و ﻋﮑﺎﺳﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ واﻗﻌﯿﺖ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ،روح ﻋﮑﺎﺳﺎ ٰ
ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻻزم را ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻮﻟﻒ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻧﺪارﯾﻢ.
راﺳﺘﺎﻧﯽ اﻓﺰود :ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﮑﺲ ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﮑﺎس اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﮑﺲ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﮐﺘﺎب ﻋﮑﺲ ﻣﯿﺸﻞ ﺳﺘﺒﻮن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ،ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺗﺎرﯾﺦ از ﺧﻮد
روﯾﺪاد ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻓﺮوﮐﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻨﻄﻘﯽﺗﺮ ﺑﻪ روﯾﺪادﻫﺎ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﺷﻮد و اﻣﺮوز ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از
اﻓﺘﺨﺎرات ﺧﻮد در ﺟﻨﮓ ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺧﻄﺎﻫﺎیﻣﺎن ﻫﻢ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﻢ.
در اداﻣﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻮاد ﺟﺒﺎری؛ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻨﯿﺎد رواﯾﺖ ،ﺳﯿﺪﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮﻫﺎﺷﻤﯽ ،ﻣﯿﺸﻞ ﺳﺘﺒﻮن ،ﻋﻠﯽ ﻗﻠﻢﺳﯿﺎه ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ
ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﻣﺤﺴﻦ ﺷﺎﻧﺪﯾﺰ و ﻣﺤﺴﻦ راﺳﺘﺎﻧﯽ از ﮐﺘﺎب "روزﻫﺎی اﻧﻘﻼب" ،ﻋﮑﺲﻫﺎی ﺳﺘﺒﻮن از وﻗﺎﯾﻊ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان روﻧﻤﺎﯾﯽ
ﺷﺪ و ﻟﻮح و ﻫﺪﯾﻪای از ﺳﻮی اﻧﺠﻤﻦ ﻋﮑﺎﺳﺎن اﻧﻘﻼب و دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﻪ ﺳﺘﺒﻮن اﻫﺪا ﺷﺪ.
ﻣﯿﺸﻞ ﺳﺘﺒﻮن؛ ﻋﮑﺎس ﻓﺮاﻧﺴﻮی در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﺎ ﻗﺪرداﻧﯽ از اﻧﺠﻤﻦ ﻋﮑﺎﺳﺎن اﻧﻘﻼب و دﻓﺎع ﻣﻘﺪس ﺑﺮای اﻧﺘﺸﺎر ﮐﺘﺎب "روزﻫﺎی
اﻧﻘﻼب" ﮔﻔﺖ :ﺑﺮای ﻣﻦ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .اﯾﺮان ﺑﻮﯾﮋه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن اﻧﻘﻼب
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮐﺮدﻧﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮاﯾﻢ وﯾﮋه ﺑﻮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎ ﺳﺎل  ۱۹۷۹در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺣﺎﻻ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ از ﻣﺮاﺳﻢ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﻋﮑﺎﺳﺎن و ﺣﺎﺿﺮان از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ در ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮان دﯾﺪن ﮐﺮدﻧﺪ.
ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ  ۱۰روز ﺑﺎ ﻋﮑﺎﺳﺎن ﺗﺎ  ۲۸آذرﻣﺎه ﺟﺎری در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﯾﺮان اداﻣﻪ دارد.
ﻣﻨﺒﻊ :اﯾﻠﻨﺎ

