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اخبار ادبی و هنری

آیت اهلل شهید بهش�تی)ره(: تنها موقعی سر پا نیستیم که یا 
کشته شویم، و یا زخم بخوریم و به خاک بیفتیم و اال هیچ قدرتی 

نمی تواند پشت ما را خم کند.

غالمعلی حدادعادل خطاب به مدرسان مصری: 
تحریم ها به دلیل استقالل طلبی ماست

رئی��س بنیاد س��عدی تاکید کرد ک��ه تحریم ها علیه ای��ران، فقط به دلیل 
استقالل طلبی ماست.

به گزارش خبرنگار کیهان، غالمعلی حداد عادل، در مراس��م اختتامیه دوره 
کوتاه مدت دانش افزایی فارس��ی برای مدرسان مصری گفت: ایران ومصر دو بال 
بزرگ و نیرومند جهان اس��الم هستند. یکی در قلب عالم اسالم و یکی در شرق 
عالم اسالم است. ایران و مصر دو کشوری با سابقه طوالنی در جهان اسالم هستند 
و با ایمان محکم از مس��لمانی حمایت کرده و در ارتقای س��طح فرهنگ و تمدن 

اسالمی کوشش کرده اند.
حداد عادل، با اشاره به مشکالت پیش روی جهان اسالم گفت: آنچه که امروز 
در کشورهای اسالمی چون عراق، افغانستان، بحرین، سوریه، لبنان، مصر، پاکستان، 
تونس و لیبی می گذرد برای ما نگران کننده است. امیدواریم در تمامی کشورهای 

اسالمی آرامش، صلح و ثبات برقرار شود و روزی این ناراحتی ها برطرف شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: اکنون ایران زیر 
فش��ار تحریم ها قرار دارد و سخت ترین تحریم های تاریخ را تجربه می کند و این 
فقط به دلیل اس��تقالل طلبی ملت ما اس��ت. حداد عادل گفت: گناه ما این است 
که می خواهیم برای ایران در تهران تصمیم گیری ش��ود، معتقدیم سرنوشت این 

مملکت باید در کشور تعیین شود نه در لندن، واشنگتن و غیره.
وی به اساتید مصری حاضر در جلسه گفت: اگر در 22 بهمن ماه امسال اینجا 
بودید می دیدید که چگونه نسل جوان بعد از 36 سال از پیروزی انقالب همچنان 

از آرمان های امام خمینی )ره( حمایت می کند.
حمایت فعاالن رسانه ای از گفتمان مبارزه با فساد:
سلیمی نمین را در مسیر عدالتخواهی

 تنها نمی گذاریم
چندی پیش عباس سلیمی نمین، فعال رسانه ای اصولگرا که  از وجود برخی 
مفاس��د و انحرافات دانش��گاه آزاد پرده برداشت،  با شکایت مدعی العموم به شش 
ماه زندان، ۷۴ ضربه شالق و مجموع جریمه نقدی ۴۱ میلیون ریالی محکوم شد.
سلیمی نمین چند روز پیش با انتشار نامه ای از رسانه ها خواست تا نسبت به 
این موضوع واکنش نش��ان دهند. متعاقبا نزدیک به  300 نفر از روزنامه نگاران و 
فعاالن رسانه ای ، با انتشار نامه ای  ضمن حمایت از سلیمی نمین و عدالت خواهی 

وی، نکاتی را متذکر شدند.
در بخشی از این نامه آمده است:

جناب آقای سلیمی نمین!
ما صالحیت نقد و ورود به جزئیات حکم یک قاضی را نداریم؛ اما از آنجاکه 
این پرونده در مرحله ابتدایی اس��ت و هنوز قطعی نش��ده، می توانیم مانند کسی 
که آش��پزی نمی داند اما ش��وری آش را می فهمد بگوییم که آشی که برای شما 
پخته اند شور است و نیازمند تعدیل، چراکه امکان تجدیدنظر مسدود نیست. اما 
این سوال در ذهن بی پاسخ مانده است که: »چگونه است که رئیس اسبق دانشگاه 
آزاد، با این همه تحقیق و تفحص و دهها ش��کایت خرد و کالن، همچنان بدون 
حکم مانده، اما کسی که او را نقد کرده حتی با فرض نادرستی یا تندی لفظ به 

کار رفته، به سرعت محکوم می شود؟!«
برادر عدالتخواه ما!

از رنجنامه ش��ما چنین برداش��ت کردیم که قصد اعتراض به حکم اولیه را 
ندارید؛ درحالی که از نگاه ما درخواس��ت تجدیدنظر در حکم اولیه، هم اصرار بر 
نادرستی آن از جانب شماست هم تصریح به این مهم است که هر مسئله ای باید 
از مسیر قانونی پیش برده شود و نهایتا اگر نتیجه هم نداد همه می دانیم که در 
نظام اسالمی بن بست وجود ندارد. لذا از شما می خواهیم درخواست تجدیدنظر 
دهید و مطمئن هستیم که دستگاه قضایی کشور برای پیگیری مبارزه با مفاسد 
قدرتمندان و حمایت از طالیه داران این مبارزه، همچنان ظرفیت کافی دارد، آنچنان 
که در ماجرای پرافتخار محکومیت معاون اول رئیس جمهور سابق اتفاق افتاد و 
یکی از نمایندگان مجلس پیگیر پرونده، بعلت افش��ای آن فساد بزرگ اقتصادی 
تا مرز محکومیت از ناحیه شکایت مفسدان هم پیش رفت اما با پیمودن همین 
مسیر تجدیدنظر و استقامت در این راه، نهایتا تبرئه گردید و امروز سربلند و مایه 
افتخار عدالتخواهان است. در بخش دیگری از این نامه آمده است: واقفیم که این 
نحوه برخورد با ش��ما دالیل دیگری هم دارد که عالج آنها را باید خارج از س��از و 
کار قضایی دنبال نمود. متاس��فانه باید گفت هنوز سیستم حمایتی مستحکمی 
برای پشتیبانی از منتقدان سالم و آزاده ای چون عباس سلیمی نمین بطور کامل 
فراهم نیست. قوانین ما در این خصوص همپا با فرمان هشت ماده ای رهبر معظم 
انقالب به روز نشده اند. وقتی اعطای مدارک تحصیلی سفارشی به برخی صاحبان 
قدرت و ثروت در مملکت، توسط یک دانشگاه غیرملتزم به قوانین، از نظر قانون 
رش��وه تلقی نمی شود، بدیهی است که گوینده آن مجرم و محکوم به تحمل ۷۴ 

ضربه شالق می شود.
برخ��ی از امض��ا کنندگان نامه یاد ش��ده عبارتند از: محم��د ایمانی،مهدي 
فضائلي،مرتضی صفارهرندی، محمد صرفی، حس��ین شمس��یان، علی عسکری، 
س��یدنظام الدین موسوي، شجاعیان، قدرت اهلل رحماني،محمد حسین صلواتیان، 
پرویز سروري، عباس درویش توانگر، مهرداد بذرپاش، رضا مقدسی، پژمان کریمی، 
مهدی محمدی، مالک شریعتی، صادق فقفوری، ریحانه شیروانی، ایرج نظافتی، 
محمدسعید مدنی، عبدالحسین روح االمیني، جعفر بلوری، کاظم انبارلویی، آرش 

فهیم، رحیم چوخاچی زاده مقدم، حسن شایانفر و...
گفتنی است تا لحظه تنظیم این خبر تعداد امضا ها در حال افزایش بود.

نامه قدردانی اکران کنندگان 
جشنوار فیلم عمار از سرافراز

جمعی از اکران کنندگان جش��نواره عمار طی نامه ای ضمن تقدیر از رئیس 
صداوسیما  - دکتر محمد سرافراز- به خاطر پوشش مناسب پنجمین دوره این 
جشنواره، اعتماد به هنرمندان جوان جبهه فرهنگی انقالب اسالمی را نویدبخش 

تحقق سینمای تراز انقالب اسالمی توصیف کردند.
همچنین در این نامه اکران کنندگان جشنواره عمار از همه استان های کشور، 

آمادگی خود را برای یاری رسانی به سازمان صدا و سیما اعالم کرده اند. 
کشاورز: »قیصر« کیمیایی هم یک فیلمفارسی بود

محمدعلی کشاورز، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون از مخالفت خود با 
بازی در فیلم »قیصر« مسعود کیمیایی خبر داده است.

کشاورز در مصاحبه ای ابتدا درباره سینمای دوره پهلوی گفت: ما آن سینما 
را به رسمیت نمي شناختیم. پیشنهاد هم زیاد داشتیم ولي قبول نمي کردیم.

وی همچنین درباره چرایی عدم حضور در فیلم »قیصر« به بانی فیلم گفت: 
من س��ینماي متداول فارسي را دوست نداشتم. »قیصر« هم قرار بود در دل آن 
سینما ساخته شود. نقش فرمان به من پیشنهاد شد که در نهایت قبول نکردم بروم.

حمایت بی بی سی از سینمای ضدخانواده
س��ایت بی بی سی فارسی وابسته به دولت انگلیس در گزارشی به حمایت از 
سینمای ضدخانواده در جشنواره فجر پرداخت. درحالی که هنوز سی و سومین 
جش��نواره فیلم فجر آغاز نش��ده بود، سایت بی بی س��ی به تبلیغ تعداد خاصی از 
فیلم های جش��نواره پرداخت. نکته قابل تأمل این اس��ت که نویسنده بی بی سی 
ب��دون دی��دن فیلم ها و س��نجش کیفیت و محت��وای آثار، براس��اس موضوع و 
وابس��تگی کارگردان به جریان سیاسی خاصی به برجسته سازی فیلم ها پرداخته 
است. همچنین اغلب فیلم های توصیه شده از سوی رسانه دولت انگلیس، دارای 

گرایشهای ضدخانواده و علیه ارزش های فرهنگی و اخالقی کشور ما هستند.
جنایات سازمان های جاسوسی انگلیس

 و آمریکا در کتاب »سیا در ایران«
مؤسسه فرهنگی هنری و انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی، در چهارمین روز 
از دهه مبارک فجر کتاب »سیا در ایران« ترجمه نعمت اهلل عاملی را منتشر کرد، که 
حاوی اسناد کودتای 28 مرداد است.  متن اصلی این کتاب توسط دکتر دونالد ویلبر 
نگارش یافته و با ویرایش کریس��توفر پتریک توسط انتشارات »امریکن فری پرس« 
منتشر شده است. گزارش اصلی سیا شامل ده فصل، پنج ضمیمه و یک چکیده است که 
ویراستار سه ضمیمه  کوتاه دیگر با عناوین »برادران رشیدیان، نزاع بر سِر نفت ایران و 
مداخله  بریتانیا در ایران« را برای ارائه اطالعات بیشتر به مخاطبان به متن افزوده است. 
مطالعه  اسناد این کتاب جزئیات تکان دهنده ای را از جنایات سازمان های جاسوسی 

انگلستان و آمریکا در طراحی و اجرای کودتای ننگین 28 مرداد برمال می سازد.

دبیر انجمن زنان مبارز انقالب اسالمی:
مسئوالن از سیاه نمایی وضعیت زنان کشور 

در اجالس های جهانی پرهیز کنند
دبیر انجمن زنان مبارز انقالب اسالمی گفت: مسئوالن در ارائه گزارش 
به اجالس های جهانی مانند اجالس اسکاپ از سیاه نمایی وضعیت موجود 

زنان کشور پرهیز کنند.
به گزارش فارس، زهرا س��جادی افزود: متاسفانه همان حرکتی که در زمان 
اصالحات انجام می ش��د و باتحقیق و تفحص مجلس و تمام ش��دن دوره دولت 
اصالح��ات بی فرجام ماند امروز مجددا در حال اجراس��ت، از جمله اطلس��ی که 
برای سازمان ملل و حضور در اجالس اسکاپ آماده کرده اند و بحث حقوق زنان 
و دختران در آن مطرح ش��ده اس��ت، همین کار در زمان اصالحات انجام ش��د و 
اطلس��ی که در آن وضعیت زنان کش��ور سیاه نمایی شده بود با ظاهری زیبا برای 

سازمان ملل ارسال کردند!
سجادی افزود: باید از مسئوالن پرسید آیا واقعا مشکالت ما با جوامع غربی 
یکی است که با آنها تفاهم نامه امضا می کنیم؟ کشور ما از بسیاری جهات مصون 
اس��ت اما با این تفاهم نامه ها و همس��ان نگاه کردن به کش��ورهای دیگر، ایران و 
ارزش های ما را زیر سؤال می برند، کشور ما یک کشور ارزشمند و مسلمان است 
و مس��ئوالن ما فراموش نکنند که مردم ایران از همه چیز خود می گذرند اما از 

ارزش های خود هرگز جدا نمی شوند.
این کارشناس امور زنان تاکید کرد: انقالب کردیم تا اسالم و ارزش های اسالمی 
در جامعه حاکم ش��ود و مسئوالن باید هوشیار باشند که در یک جامعه اسالمی 

مسئولیت پذیرفته اند و باید پاسخگوی خون شهدا باشند.
وی با انتقاد از آموزش های خاصی که در روس��تاها برای دختران آغاز ش��ده 
اس��ت و برای آنها در س��ن پایین مناسب نیست گفت:  مسئوالن باید بدانند این 
موضوعات دغدغه جامعه ما نیست که به عنوان یک موضوع اساسی در اجالس های 

جهانی به آن پرداخته شود.

تو هر زمان که بیایی
 بهار خواهد بود
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هدیه به خوانندگان

گفته اند که تو...
ب��رای او ک��ه برای��م نم��اد خورش��ید اس��ت

ندیدم��ش ول��ی او س��ال ها م��را دیده س��ت
ندیدم��ش ول��ی از پش��ت پرده ه��ا حت��ی-

دل��م ب��رای نگاه��ش همیش��ه لرزیده س��ت
س��الم مه��دی م��ن! روز و ماه و س��ال بخیر

نگو که لحن س��المت! چه قدر ش��وریده ست
نگو که لحن س��المت چه قدر غمگین اس��ت

که در حوالی من غم همیش��ه خندیده س��ت
در ای��ن ط��رف که منم فصل ها همه س��ردند

در آن طرف که ش��مایی... بهار روییده س��ت؟
در آن ط��رف که ش��مایی در این زمس��تان ها

بگو ک��ه عطر بنفش��ه دوباره پیچیده س��ت؟
ه��وای س��مت ش��ما اب��ری اس��ت ی��ا آرام؟

در این طرف که هوا سال هاست خشکیده ست
چه ساعتی ست در آنجا؟ شب است یا روز است؟

در این طرف که »زمان« سمت کعبه چرخیده ست-
ب��رای ای��ن که هوای تو در تنش جاری س��ت

که سال هاست »ندیده« فقط تو را »دیده« ست!
- و گفته ان��د: ت��و از س��مت کعب��ه می آی��ی

ولی »چه وقتش« را هیچ کس نفهمیده ست...
مطهره عباسیان

روزهای بی تو
از جمعه ه��ای ب��ی ت��و چ��ه دلگیر می ش��وم

ج��ان خ��ودم ز ج��ان خودم س��یر می ش��وم
ب��ا ه��ر نف��س ک��ه می کش��م اق��رار می کنم

از ای��ن نبودن��ت ب��ه خ��دا پی��ر می ش��وم
گ��ر ب��ا دل خ��راب رس��یدم ب��ه محض��رت

چ��ون که فقط به دس��ت تو تعمیر می ش��وم
ببی��ن میکش��م  را  ت��و  انتظ��ار  اینک��ه  از 

می ش��وم تحقی��ر  چ��ه  ش��هر  مردم��ان  از 
نمی کن��د ی��م  رها ت��و  ندی��دن  فک��ر 

پ��س حق بده ک��ه این همه درگیر می ش��وم
تنه��ا ن��ه جمعه ه��ا ک��ه تمامی طول س��ال

از روزه��ای ب��ی ت��و چ��ه دلگی��ر می ش��وم
محمد حسن بیات لو

تو اگر آمده بودی
کاش��کی آم��ده ب��ودی و زمی��ن س��رد نبود

نب��ود نام��رد  ای��ن هم��ه روی زمی��ن آدم 
خس��ته ام! مهدی م��ن! حال م��را می فهمی؟

ح��ال م��ن را که نصیب��م به ج��ز از درد نبود
- ت��و به��اری و اگ��ر آم��ده ب��ودی، گل ه��ا

نب��ود زرد  حادث��ه ای  منتظ��ر  دلش��ان 
ت��و اگ��ر آم��ده ب��ودی هم��ه انس��ان بودیم

نفس��مان این همه ه��ر جایی و ولگ��رد نبود
هی��چ کس اه��ل ری��اکاری و تزوی��ر و فریب

هی��چ ک��س مدع��ی آن چ��ه نمی ک��رد نبود
ندبه ه��ا و ف��رج و العجل و عهد... چه س��ود؟

کاش ای��ن ش��هر پ��ر از آدم ب��ی درد نب��ود
وحیده افضلی

مجنون تو الل است!
بازآ که مرا بی تو نه روز اس��ت و نه سال است

ای م��اه م��را هفت��ه بی دوس��ت وبال اس��ت
یک مرحله از س��یر جنون نیز خموشی است

بگ��ذار بگوین��د ک��ه مجن��ون تو الل اس��ت
غ��م خورد دلم را و کس��ی معترضش نیس��ت

در مش��رب ما خ��وردن میخانه حالل اس��ت
منس��وخ نش��د چش��م ت��و ب��ا دی��ده مردم

ای��ن فتنه ش��ب خی��ز ز آی��ات قتال اس��ت
در ق��ال ش��رر نیس��ت چه دی��روز چ��ه فردا

پروان��ه ما س��وختنش بس��ته به حال اس��ت
ب��ا طلع��ت مهم��ان نش��ود طال��ع م��ا جفت

رحم اس��ت بر آن میوه بدبخت که کال اس��ت
بای��د که س��ر از خوی��ش به تقصی��ر بگیریم

ب��ا تیغ زند هر که س��ر خویش حالل اس��ت
زان چش��م ک��ه حق، حاف��ظ او باد م��را دید

آین��ده م��ن بس��ته بدی��ن قه��وه فال اس��ت
در جل��وت عش��اق می افتی��د ک��ه کن��کاش

در خل��وت م��ردان کرام��ات مح��ال اس��ت
محمد سهرابی

رئیس جمهور تاکید کرد: ایران نیاز به بمب اتم ندارد، 
ما ملت بزرگ و فداکار و متحد داریم ما جوانان عزیزی 
داریم، دیدید که با همه فش�ارها و تحریم ها ماهواره به 

فضا پرتاپ کردیم.
اصفه��ان - خبرن��گار کیه��ان: رئیس جمه��ور در جریان 
س��یزدهمین سفر استانی خود به استان های کشور و همزمان 
با ایام اهلل دهه فجر روز گذشته با استقبال نماینده ولی فقیه و 
امام جمعه استان اصفهان، استاندار و دیگر مقامات ارشد محلی 

این استان وارد اصفهان شد.
حجت االس��الم حسن روحانی در جمع مردم این شهر در 
میدان امام با اش��اره به اینکه زب��ان از قدردانی مردم اصفهان 
قاصر است،  گفت: این مردم عزیز و فداکار کنار امام و انقالب 
ایستادند و توانستند برای دفاع از کشور در دوران دفاع مقدس 
تالش کنند و ما هر کجا مشکل داشتیم دستمان به سوی لشکر 

امام حسین اصفهان دراز بود.
روحان��ی ادامه داد: به ما می گوین��د ایران نباید بمب اتم 
بسازد شما که بمب اتم ساختید چه کردید آیا شما توانستید 
با بمب های اتم خود برای اس��رائیل غاص��ب و آمریکا و غرب 

امنیت درست کنید؟
وی تاکید کرد: ما نیاز به بمب اتم نداریم ما ملت بزرگ و 
فداکار و متحد داریم ما جوانان عزیزی داریم دیدید که با همه 

فشارها و تحریم ها ماهواره به فضا پرتاب کرد.
روحانی با اش��اره به کش��ور آمریکا اظهار داش��ت: ش��ما 
نتوانس��تید هنوز مردمتان را زیر پوشش بیمه قرار دهید، شما 
نتوانس��تید در آمریکا مس��ئله درمان را حل و فصل کنید اما 

روحانی در جمع پرشور مردم اصفهان:

ملت ما از تحریم و تهدید نمی ترسد

نظام مقدس جمهوری اس��المی ایران به پشتوانه ملت کاری 
کرد که مردم به طور متوس��ط تنها چه��ار درصد هزینه های 
درمان را پرداخت می کند. وی با بیان اینکه این ملت از تحریم 
و تهدید نمی ترسد و راه توسعه را ادامه خواهد داد، تاکید کرد: 
هیچ کجای دنیا اصفهان و میدان امام شما نمی شود، اصفهان 
به عنوان نماد تمدن اس��المی و حکومت یکپارچه ایران امروز 
قطب کشاورزی، فناوری نوین، دانشگاه، حوزه، اندیشمندان ما 
آثار گرانقدر تاریخی ما است. روحانی همچنین از در دست اجرا 
بودن سامانه دوم آب شرب اصفهان خبر داد و اضافه کرد: دولت 
با تمام توان اجرای کامل آن را به صورت جدی دنبال می کند.

وی افزود : با تالش وزارت نیرو تا پایان س��ال 9۴ سامانه 
آبرسانی چهار شهرستان به پایان می رسد.

رئیس جمهور با اش��اره به خشکسالی های پیاپی در ایران 
ابراز داشت : برای حل مشکل آب در سراسر کشور باید دست به 
دست هم دهیم و الگوی آبیاری تغییر کند چرا که ما دچار یک 
خشکسالی ممتد هستیم و سالیان دراز امکان دارد خشکسالی 

منابع آبی موجود کشور ادامه یابد.
وی در ادامه صحبت های خود با بیان اینکه ما به حول و قوه 
الهی در راستای تامین منابع آبی تالش می کنیم، اظهار کرد: 
در این راستا به وزارت نیرو و استاندار اصفهان دستور می دهم 
اگر آب زاینده رود به اندازه کافی هم نباشد، نباید خشک شود.

روحانی در ادامه به راه آهن سریع السیر تهران � قم � اصفهان 
اشاره کرد و گفت: این خط باید سریع تر راه اندازی شود و برای 
این منظور 2 میلیارد و 600 میلیون دالر منابع برای آن تامین 

کرده ایم که با تکنولوژی جدید و سرعت 300 کیلومتر عملیاتی 
خواهد ش��د. وی با بیان اینکه برای صنعت کشاورزی به ویژه 
گلخانه ای تسهیالت الزم قرار داده ایم، خاطر نشان کرد: برای 
صنعت کشور یک هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش 
و 2 هزار و 500 میلیارد تومان برای تکمیل پروژه های معدنی 
و صنعتی اختصاص داده ایم و تا پایان س��ال 95، نیز  ۴0 هزار 

اشتغال جدید به وجود خواهیم آورد.
وی همچنین در زمینه آثار تاریخی در اصفهان بیان کرد: 
بودجه ۴0 میلیارد تومانی برای مرمت این آثار در نظر گرفته ایم.
روحانی در پایان خاطر نشان کرد: همچنین 28 پروژه مهم 
با 65۱ میلیارد تومان برای اصفهان در نظر گرفته ایم که همه 

در دو سال آینده عملیاتی خواهد شد.

در پی اقدامات خالف ش�رع اخیر مسئوالن وزارت 
ارشاد در اعطای مجوز به خواننده زن و همچنین تجلیل 
از یک نویس�نده منحرف و هتاک، مراجع عظام تقلید 
نس�بت ب�ه این اقدام�ات واکنش نش�ان داده و مراتب 

اعتراض خود را اعالم کردند.
مدتی از انتش��ار خبر مجوز ارش��اد به ی��ک خواننده زن 
می گ��ذرد و جامعه مومن و دین مدار با نگرانی مراتب اعتراض 
خود را به این امر اعالم کرده اس��ت. مس��ئوالن ارشاد در این 
بین کوش��یده اند با سکوت خبری و فرار از پاسخگویی از کنار 
موضوع عبور کنند و سپس در اظهارات غیر مستقیم،کوشیده اند 
اقدام خالف شرع خود را با این توجیه عجیب که »مجوز صادره 
ب��رای تکخوانی نبوده بلکه خوانن��ده زن به همراه یک مرد به 
آوازه خوانی پرداخته«! مشروع جلوه دهند! تالش برای مشروع 
نشان دادن یک حرام شرعی موجب شد مراجع تقلید به عنوان 
متخصصین تش��خیص حالل و حرام نس��بت به این اقدامات 

واکنش نشان دهند. 
آیت اهلل مکارم شیرازی: وزارت ارشاد 

یکی پس از دیگری ارزش های انقالب را 
زیر سؤال می برد

آیت اهلل مکارم ش��یرازی در حاش��یه درس خ��ارج خود، 
ارزش های انقالب اسالمی را مورد تاکید قرار داد و از اقدامات 
نسنجیده و نادرست وزارت ارشاد که زمینه کمرنگ شدن این 

ارزش ها را فراهم می کند انتقاد کرد.

استاد درس خارج حوزه ابراز داشت: وزارت ارشاد ارزش های 
انقالب را یکی پس از دیگری زیر پا می گذارد، داد مردم بلند 
شده؛ همه روز شکایات و گالیه های متعدد به دفتر ما می رسد 
که وزارت فرهنگ و ارش��اد که پس��وند اس��المی را هم یدک 
می کش��د چرا ارزش ه��ای انقالب را یکی بع��د از دیگری زیر 

پا می گذارد.
آیت اهلل مکارم ش��یرازی خطاب به دست اندرکاران وزارت 
ارش��اد با بیان اینکه مردم به ویژه م��ردم انقالبی را عصبانی و 
ناراض��ی نکنید، گفت: همین م��ردم انقالبی بودند که انقالب 

کردند؛ ناراحت کردن آنها آثار بسیار بدی را به دنبال دارد.
ای��ن مرج��ع تقلید تاکید ک��رد: به مس��ائل بی اهمیت و 
ب��ی ارزش اهمیت می دهند، مردم از م��ا توقع دارند که تذکر 
دهیم؛ امیدواریم این تذکرات سبب هوشیاری شود، روی مردم 

انقالبی باید بیش از همه حساب کرد.
آیت اهلل نوری همدانی: اجازه نخواهیم داد 

وزارت ارشاد هر کار دلش خواست انجام دهد
همچنین آیت اهلل نوری همدانی هم در س��خنانی به این 
موضوع پرداخته و با  اشاره به صدور مجوز برای تکخوانی زنان 
از س��وی وزارت ارش��اد، این اقدام را محکوم کرد و گفت: این 
انقالب اسالمی و دینی است؛ حضرت امام رضوان اهلل تعالی علیه 

بارها تاکید می کردند ای علما به داد اسالم برسید.
آیت اهلل نوری همدانی اظهار داشت: هر جریانی که برخالف 
امام و اسالم باشد مورد تایید نیست، ما اجازه نمی دهیم برخی 

مس��ائل خالف ش��رع با صدور مجوزهایی که ارش��اد برای آن 
می دهد معمول و مرسوم شود و جلوی آن را می گیریم.

استاد درس خارج حوزه تاکید کرد: خواندن زنان در برابر 
م��ردان به ن��ص صریح قرآن حرام اس��ت و در این بین فرقی 
بین تکخوانی و همخوانی وجود ندارد؛ بنابراین وزارت ارش��اد 
ح��ق ندارد چنین مج��وزی بدهد، مردم نیز چنین اجازه ای را 

به آنها نمی دهند.
وی خاطرنش��ان کرد: هر فیلم و جشنواره و برنامه ای که 
متضمن ارزش های انقالب باشد ما از آن حمایت می کنیم اما 
اگر این گونه نباشد ما با آن مخالفیم و جلوی آن را می گیریم و 

به وزارت ارشاد اجازه چنین کاری را نخواهیم داد.
این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: بحمدهلل حوزه علمیه قم 
که از اول همراه با انقالب و امام بود امروز هم همراه و همگام 
با رهبر معظم انقالب است و موید نظام و رهبری و کامال بیدار 

و هوشیار است.
آی��ت اهلل نوری همدانی اف��زود: تاکید می کنیم هر فیلم و 
برنامه ای که بخواهد برخالف اسالم باشد و وزارت ارشاد بخواهد 

به آن مجوز دهد جلوی آن را می گیریم.
اس��تاد درس خ��ارج حوزه اضافه کرد: ما طرفدار اس��الم 
هس��تیم و کاری به دولت ها نداریم، هر کس بر اس��اس قواعد 
اسالم گام بردارد حامی او هستیم، در دولت قبل نیز موضع ما 
همین بود؛ اگر بنا باشد امروز نتوانیم جلوی این را بگیریم فردا 

چطور می توانیم جلوی دیگر منکرات را بگیریم.

 آیت اهلل صافی گلپایگانی: مسئولین وزارت 
ارشاد به وظایف دینی خود عمل کنند

در ادامه انتقادهای مراجع و علما از عملکرد وزارت ارشاد، 
آیت اهلل صافی گلپایگانی نیز از صدور مجوزهای خالف شرع از 

سوی این وزارتخانه ابراز نگرانی کرد.
وی تاکید کرد: مردم با ایمان و دلس��وزان انقالب اسالمی 
توقع دارند مسئولین وزارت ارشاد به وظایف دینی خود عمل 

نموده و جلوی منکرات و محّرمات را بگیرند.
این مرجع تقلید تاکید کرد: وزارت ارشاد اسالمی وظیفه 
بسیار سنگینی بر عهده دارد. شیوع بعضی از منکرات در جامعه 
موجب تضعیف نظام اسالمی است. منکر هرگز با مجوز نهادی، 

معروف و مشروع نخواهد شد.
استاد درس خارج حوزه بیان داشت: دولتمردان ما همان 
طور که به مس��ائل اقتصادی و رفاه و آسایش مردم باید توجه 
داش��ته باشند، به مسائل دینی و اخالقیات در جامعه هم باید 

توجه بیشتری نمایند.
گفتنی است در اثر سیاست های غلط حاکم بر وزارت ارشاد، 
اخیرا آلبومی با خوانندگی »ن. ط« منتشر شده و اخبار واصله 
از صدور مجوز برای زنان دیگر حکایت دارد! همچنین نویسنده 
هتاکی که کتاب او به دلیل محتوای توهین آمیز موفق به اخذ 
مجوز انتشار نشده و آن را در خارج از کشور منتشر کرده بود، 

مورد تجلیل معاون وزارت ارشاد قرار گرفته است!

اعتراض شدید مراجع تقلید به عملکرد وزارت ارشاد

وزیر امور خارجه ایران با یادآوری تهدیدات ناش�ی 
از افراطی گری در منطقه پیرامونی ایران و بروندی گفت: 
جمهوری اس�المی ایران آماده همکاری با کش�ورهای 

دوست برای مبارزه با تروریسم و خشونت است.
محمدجواد ظریف، وزی��ر امور خارجه ایران، که در ادامه 
س��فر منطقه ای به آفریقا به بروندی سفر کرده بود، سه شنبه 
ش��ب در دیدار با وزیر خارجه این کش��ور، هدف از این سفر را 

توسعه روابط دوجانبه و منطقه ای بیان کرد.
وی ابراز امیدواری کرد با استفاده از حضور هیئت فعاالن 
اقتصادی ایران در این سفر، زمینه های جدیدی برای گسترش 

این همکاری ایجاد شود.
وزی��ر روابط خارجی و همکاری ه��ای بین المللی بروندی 
نیز در این دیدار با یادآوری موافقت نامه های امضا ش��ده بین 
دو کشور در سفر اخیر رئیس جمهوری  بروندی به ایران، ادامه 
و افزایش همکاری های اقتصادی، آموزش��ی، صنعتی و علمی 

با ایران را برای کمک به توسعه کشورش مهم توصیف کرد.

کاواکوره، ضمن تش��ریح فعالیت گروه های تروریستی در 
آفریقا، تالش ها و همکاری های جمعی و دوجانبه برای مقابله 

با تروریسم را ضروری دانست.
وزی��ر روابط خارج��ی بروندی همچنین سه شنبه ش��ب 
ضیافت ش��امی به افتخ��ار همتای ایرانی خ��ود برگزار و در 
س��خنانی از ارسال کمک های هالل احمر جمهوری اسالمی 
ایران برای مردم کشورش و همچنین فعالیت های بهداشتی، 
آموزش��ی، فنی و حرفه ای و س��اختمانی ایران در آن کشور 

قدردانی کرد.
ظریف نیز در این مراس��م ضمن تش��کر از استقبال گرم 
مقام های بروندی از هیئت جمهوری اسالمی ایران، گفت: »ایران 
به عنوان رئیس دوره ای جنبش عدم تعهد آمادگی دارد تشکیل 
ائتالف بین المللی علیه خش��ونت و افراط گرایی را بر اس��اس 

پیشنهاد رئیس جمهوری کشورمان با جدیت پیگیری کند.«
به گزارش تسنیم، ظریف در ادامه سفر به چهار کشور شرق 

آفریقا، دیروز )چهارشنبه( به تانزانیا سفر کرد.

در دیدار با وزیر خارجه بروندی

ظریف: ایران آماده همکاری با کشورهای دوست 
برای مبارزه با تروریسم است

ام�ام جمعه موقت تهران می گوید که انتقاداتش 
نسبت به دولت ها خطی و جناحی نیست و می افزاید: 
وقتی مسئوالن هسته ای ما که برای مذاکره رفته اند، 
وقت نماز می شود و همان جا به نماز می ایستند، این 

عمل چیز کمی نیست. 
آیت اهلل س��ید احمد خاتمی، عض��و مجلس خبرگان 
رهبری و جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم در گفت وگو با 
ح��وزه نیوز با بیان این که اهداف انقالب را در س��ه کلمه 
»اس��تقالل، آزادی و جمهوری اسالمی« را می توان ستون 
فقرات اس��الم دانست، گفت: چیزی که در انقالب اسالمی 
توانس��ت م��ردم را مجتمع کند، انگیزه اله��ی بود. در این 
جریان ها افراد دیگری هم دم از آزادی و استقالل می زدند، 
ول��ی مورد اقبال مردم قرار نگرفتند. به عبارت دیگر مردم 
همه می دانستند که چه می خواهند، و نیز می دانستند چه 
چی��زی را نمی خواهند. ب��ا این حال برخی از لیبرال ها که 
می گفتند؛ مردم می دانستند چه چیزی را رد می کنند؛ اما 
این که چه چیزی را می خواهند، نمی دانستند در تحلیلشان 

از مردم دچار مشکل عمیقی شدند. 
خاتمی ادامه داد: این که بعضی ها مانند نهضت آزادی 
از حاکمیت اس��الم فقاهتی بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
ناخشنود شدند، به خاطر این بود که والیت فقیه را قبول 
نداشتند و در سال ۱365 نیز در نقض والیت مطلقه فقیه 
کتاب نوشتند.اگر نهضت آزادی ۱0 یا20 و حتی 30 سال 
دیگر هم به تنهایی مبارزه می کرد، سلطنت سرجای خودش 
بود، حتی اگر منافقین نیز ترورهایشان را بیشتر می کردند؛ 
باز هم توان این را نداشتند که حکومت شاه را ساقط کنند، 
چون اقبال عمومی به آنها با اقبالی که به امام)ره( بود، قابل 

مقایسه نبود. 

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: با وجود انتقاداتی 
که نس��بت به برخی از مسئوالن کنونی دارم و در گذشته 
هم داش��ته ام، اما وقتی با حاکمان زمان طاغوت مقایس��ه 
می کنی��م، می بینیم فقط ی��ک نفر از مس��ئوالن کنونی 
ش��رافتش به کل حکومت طاغوت می ارزد تا چه رس��د به 
خوب های ما. وقتی مسئوالن هسته ای ما که برای مذاکره 
رفته اند، وقت نماز می شود و همان جا به نماز می ایستند، 
این عمل چیز کمی نیس��ت. وقتی برای مذاکره می روند، 
چون ایام عاشورا است، زیارت عاشورا می خوانند؛ این مثال ها 

چیزهای کمی نیستند. 
امام جمعه موقت تهران با بیان این که بعضی ها وقتی 
می خواهن��د قبل و بعد از انقالب را با هم مقایس��ه کنند، 
می گویند بی حجابی بیش��تر شده، گفت: من این سخنان 
را جف��ا، یا ناش��ی از جهالت این اف��راد می دانم، به عبارت 
دیگر نس��بت به وضعیت حجاب ایراد داریم، ولی وضعیت 
کنونی حجاب کجا؟ وآن دوران کجا !؟ در حکومت طاغوت 
بی حجابی و فحشا اصل بود، اما در حکومت اسالمی ایران، 
عفاف اصل اس��ت، این افراد نخوانده اند یا توجه نمی کنند 
ک��ه قبل از انقالب همزمان با ماه رمضان جش��ن هنر در 
شیراز برگزار شد و در مالء عام کارهای خالف عفاف انجام 
دادند، که زبان از گفتن این اعمال شرم می کند. سفیر وقت 
انگلستان در خاطرات خود نوشته که اگر این صحنه ها، در 
هر یک از ایالت های انگلیس به نمایش گذاش��ته می شد، 

حاکمان آن ایاالت سرنگون می شدند.
وی در ادام��ه گفت: انتخابات آزاد در طول 5۷ س��ال 
س��لطنت پهلوی در ایران به عدد انگشتان یک دست هم 
نرسید، اما بعد از پیروزی انقالب بیش از30 بار مردم پای 

صندوق های رای آمدند و سرنوشت خود را رقم زدند. 

سید احمد خاتمی:

نماز اول وقت تیم هسته ای هنگام مذاكره را 
دست كم نگیریم

سرویس سیاسی-
اظهارات سخیف و توهین آمیز فرماندار تکاب علیه 
فرهنگ شهید و شهادت و خانواده ایثارگران که تاکنون 
عکس العملی را از س�وی وزارت کش�ور و دولت در پی 
نداش�ته است واکنش گس�ترده مردم و خانواده معظم 

شهدا و ایثارگران را در پی داشت. 
به گزارش کیهان، یک هفته از انتشار سخنان سخیف و به 
غایت زشت و تاسف بار فرماندار تکاب علیه شهدا و ایثارگران و 
نیز خانواده های این عزیزان نگذشته است، در این مدت وزارت 
کش��ور واکنش��ی به منظور توضیح گناه نابخش��ودنی  مهدی 
قهرمانی فرماندار شهرس��تان تکاب ارائه نکرده و در عین حال 
خانواده های معظم شهدا به شدت به این بی حرمتی پاسخ داده و 
خواستار واکنش مسئولین دولتی شده اند. از سوی دیگر فرماندار 
تکاب که چند روز پیش اصل سخنان خود را تکذیب کرده بود 
با انتشار مستندات غیرقابل انکار در متنی که سایت فرمانداری 
این شهرس��تان آن را منتشر کرد از خانواده شهدا و ایثارگران 

عذرخواهی کرد.  س��خنان قهرمانی آن چنان سخیف است که 
کیهان به خود اجازه بازگویی آن را نمی دهد ولی کافی اس��ت 
به این اشاره شود که تشکیک در شهادت هزاران هزار علمدار 
رشادت و پایمردی و به سخره گرفتن آنان و نیز خیانت خواندن 
احترام به خانواده شهدا از سوی نظام جمهوری اسالمی خالصه 

اظهارات شرم آور این فرماندار دولت تدبیر و امید است!
اظهاراتی ک��ه انتظار می رفت با واکنش وزارت کش��ور و 
برکناری هر چه س��ریع تر نامبرده از مقام خود را درپی داشته 

باشد ولی متاسفانه این گونه نشده است. 
واکنش های گسترده به یک اهانت بی شرمانه

 چنانچ��ه ذکر آن رفت اظهارات س��خیف فرماندار تکاب 
با واکنش گس��ترده خانواده ش��هدا، ایثارگران و نیز گروه های 

مختلف اجتماعی روبرو شد. 
در این راستا حجت االسالم »سید مهدی قریشی«  نماینده 
رهبر انقالب در آذربایجان غربی در گفت و گو با اروم نیوز اظهار 
داشت: براساس تعالیم و آموزه های دینی هرکس به شهدا توهین 

کند باید با او برخورد شود و خود فرد باید عذرخواهی کرده و 
بیاید بگوید اشتباه کردم و اگر خیر طرف توهین  کرده و روی 

آن اصرار دارد باید مسئوالن با او برخورد کنند.
حجت االس��الم والمس��لمین روح اهلل بیگی نماینده مردم 
میاندوآب، شاهین دژ و تکاب نیز در واکنش به اظهارات سخیف 
فرماندار تکاب گفت: همه باید در برابر خون شهدا تعظیم کنند 
و هتک حرمت به شهید و شهادت از جانب هیچ کس پذیرفته 

نیست و محکوم است.
دانشجویان بسیجی دانشگاه آزاد تبریز نیز با انتشار بیانیه ای 

خواستار استعفای فرماندار شهرستان تکاب شدند.
همچنین  ایثارگران استان کرمان با انتشار بیانیه ای تاکید 
کردند: شاید دشمنان برای این سخنان اهانت آمیز شما دست 
ه��م بزنند، اما در ایران اس��المی که برای اس��تقرار و تثبیت 
نظام، بیش از 250 هزار شهید تقدیم شده، این زیاده گویی ها 

خریداری ندارد.
»ی��داهلل قربان��ی« مدیر خان��ه مطبوعات اس��تان نیز  در 

مصاحب��ه ای گفت: اصحاب رس��انه و مطبوعات اس��تان اقدام 
توهین آمی��ز فرماندار تکاب به خانواده های ش��هدا را محکوم 
می کنن��د. از س��وی دیگ��ر در پ��ی اهانت فرمان��دار تکاب به 
خانواده های شهدا در جلسه ستاد دهه فجر شهرستان تکاب، 
جمعی از آزادگان اس��تان آذربایج��ان غربی با صدور بیانیه ای 
خواستار عزل فرماندار شدند. جمعی از خانواده شهدا، جانبازان 
و ایثارگران و  روحانیون خوی نیز  س��خنان سخیف فرماندار 
تکاب را محکوم و خواستار عذرخواهی و استعفای وی شدند.

به گزارش دانا، فرمانده سپاه بوکان نیز ضمن واکنش شدید 
به اظهارات س��خیف و توهین آمیز فرماندار شهرس��تان تکاب 
به ش��هدا و ابزار همدردی با خانواده معظم آنان از مس��ئوالن 
ارش��د استانی خواست هرچه سریع تر نسبت به چنین اهانتی 
واکنش نش��ان دهند. گفتنی است فرماندار تکاب روز دوشنبه 
در بیانیه ای این اظهارات را تکذیب کرد اما روز گذشته درپی 
موج س��نگین انتقاده��ا با صدور بیانیه ای از خانواده ش��هدا و 

ایثارگران پوزش طلبید.

سکوت دولت و اعتراض شدید خانواده معظم شهدا به اظهارات سخیف فرماندار تکاب

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور اعالم کرد: هیچ 
مصاحبه زنده ای روز گذش�ته در شبکه های تلویزیونی 
معاند از گروهبان جمشید دانایی فر پخش نشد و خبرهای 

این شبکه ها دروغ بود.
حسین ذوالفقاری روز چهارشنبه در حاشیه مراسم تودیع 
و معارف��ه تعدادی از مدیران حوزه امنیت��ی، انتظامی و اتباع 
و مهاجرین خارجی وزارت کش��ور ک��ه در اداره اتباع خارجی 
ای��ن وزارتخانه برگزار ش��د، در جمع خبرن��گاران افزود: هنوز 
مدرک و س��ند محکمی دال بر زنده بودن جمش��ید دانایی فر 

در دست نداریم.
ذوالفق��اری با بی��ان اینکه برای اظهارنظ��ر صریح درباره 
دانایی فر همانطور که قبال هم گفتم باید سند محکمی در دست 
داشته باشیم، در مورد این خبر که پاکستان اطالعات صریحی 
از دانایی فر در اختیار وزارت کشور گذاشته است، گفت: دولت 
اسالم آباد هیچ اطالعاتی در مورد دانایی فر به ما نداده است ما نیز 
اطالعات دقیق نداریم. در چند روز اخیر شبکه های تلویزیونی 
معاند فارسی زبان و برخی از سایت های مجازی در اطالعیه ای 
اعالم کردند: جمشید دانایی فر روز سه شنبه ۱۴ بهمن )3 فوریه( 

قرار است در برنامه تلویزیونی به صورت زنده اقدام به افشاگری 
علیه ایران و گروگانگیری مرزبانان و نیز عضویت خود در گروه 

تکفیری جیش العدل و پناهندگی به آمریکا کند.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کش��ور همچنین در مورد 
چهار ماهیگیر ایرانی دستگیر شده در مرز ترکمنستان گفت: 
با پیگیری های انجام ش��ده هیچ یک از دستگیرشدگان ایرانی 

مورد هدف گلوله قرار نگرفته اند و آنها زنده هستند.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کش��ور در پاسخ به سوالی 
مبنی ب��ر اینکه آیا گ��روه تکفیری داعش ب��ه مرزهای ایران 

نزدیک شده اند، خاطرنش��ان کرد: اخیرا گروه جدیدی عنوان 
کرده اس��ت قصد تشکیل دولت جدید اسالمی را در مرزهای 
ش��رقی ایران دارد. اما هنوز این موضوع از سوی هیچ مرجعی 
تایید نشده اس��ت. وی در پاسخ به سوال دیگری درباره ورود 
قاچاق از مرزهای ش��رقی گفت: کنت��رل مرزی در حال انجام 
است و از مجموع اعتبارات مرزی در سال جاری 60 درصد آن 
اعتبارات برای جلوگیری از ورود قاچاق تخصیص یافته اس��ت 
و هم اکنون مهندسی مرزبانی و سپاه نیز اقدامات گسترده ای 

در این زمینه انجام می دهند. 

هیچ مصاحبه ای از دانایی فر پخش نشدعلی رغم خبرپراکنی و دروغگویی رسانه های معاند
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