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هدیه به خوانندگان

قربانی)ره()وصیتنامه(:  شهیدمدافعحرمروحاهلل
مادرم!  ازت متشکرم وقتی تحملم کردی، وقتی با اسم ارباب 
شیرم دادی، وقتی دعا کردی شهید بشم وقتی بابام، عراق و 
سوریه و بوسنی و... بود، تو ما رو بزرگ کردی، تنها و سخت.

اخبار ادبی و هنری

پای درس علی)ع(

یکسان نبودن نیکوکار و بدکار
امام علی)ع( خطاب به مالک اشتر: هرگز نیکوکار و بدکار 

در نظرت یکسان نباشند، زیرا نیکوکاران در نیکوکاری بی رغبت 

و بدکاران در بدکاری تشویق می گردند، پس هر کدام از آنان 

را بر اساس کردارشان پاداش ده.
نهج البالغه- نامه 5۳

نمایندهولیفقیهدرسپاهبابیاناینکهسپاه
هیچدخالتیدرانتخاباتنداشــتهونخواهد
داشت،گفت:تنهااظهاراتفرماندهکل،سخنگو
ونمایندهولیفقیهدرسپاه،مواضعرسمیاین

نهاداست.
به گزارش فارس، حجت االســام علی ســعیدی 
صبح دیروز در نشســت خبــری درخصوص مواضع 
سپاه در موضوعات مختلف، گفت: قطعا حضور مردم 
در انتخابــات برای اثبات چندمین بار دفاع از انقاب، 
در عرصه های منطقه ای و جهانی بســیار مهم است 
و می تواند زمینه ســاز تغییر نگــرش مردم منطقه و 

جهان باشد.
علی سعیدی با بیان اینکه آمریکا عمق استراتژیک 
و اقتــدار ما را هدف گرفته اســت لذا مــردم باید از 
هوشــیاری باالیی برخوردار بوده و مشارکت فعال و 
رای هدفمند در انتخابات داشته باشند، تصریح کرد: 
اگر دولت بخواهد برجام را با جدیت دنبال کند نیازمند 
مجلس انقابی اســت و تحقق خواسته های نظام در 
شرایط تعیین شــده برای برجام، مســتلزم داشتن 
مجلس خبرگان و شورای اسامی انقابی است، چون 
ما با زیاده خواهی آمریکا مواجهیم و آمریکا می خواهد 

به موضوعات فراهسته ای ورود پیدا کند.
وی درخصوص برخی شایعه ها و جوسازی ها علیه 
ســپاه خصوصا در آستانه انتخابات اظهار داشت: تنها 
اظهارات فرمانده کل، سخنگو و نماینده ولی فقیه در 

سخنگویوزارتامورخارجهکشورمانگفت:
موضوعاس-300مسیراجرایخودراطیکرده
ونهاییشدهودرحالانتقالبهایرانهست.

»صادق حسین جابری انصاری« سخنگوی وزارت 
امور خارجه در کنفرانس خبری گفت: روابط ایران و 
روسیه روابط گسترده ای بوده و در زمینه سیاسی در 
عالی ترین سطح قرار دارد، تاش هایی برای گسترش 
روابط اقتصادی صورت گرفته و در پســابرجام زمینه 
این مهم محقق شده است به همین منظور سفر وزیر 
دفاع  در چارچوب گسترش همکاری هاست همچنین 
موضوع اس- 300 مســیر اجرای خود را طی کرده و 

نهایی شده و در حال انتقال به ایران هست.
جابری انصاری در رابطه با جلسات هیئت نظارت 
بر برجام گفت: هیئت ملی نظارت بر برجام جلســات 
مرتب خود را خواهد داشت و تمامی تصمیمات اتخاذ 
خواهد شــد. نشســت هیئت برگزار شده و سازو کار 
اطاع رسانی توسط خود هیئت و شورای امنیت ملی 

اتخاذ خواهد شد.
ســخنگوی وزارت خارجه با اشاره به روند آزادی 
زندانیان آمریکا افزود: گفت وگوهای مربوط به مبادله 

پیکرهایپاک3شــهیدمدافعحرمدر
بر اندیمشک،شوشتروبجنورد  شهرهای
رویدســتانمردماینشهرهاتشییعوبه

خاکسپردهشدند.
بــه گزارش خبرنــگار کیهان از اندیمشــک، 
شهروندان اندیمشــکی صبح دیروز پیکر شهید 
علی محمد قربانی را از میــدان امام خمینی)ره( 
شهر خود تا گلزار شهدای بهشت زهرای اندیمشک 
تشییع کردند و در همانجا به خاک سپردند. شهید 
قربانی از فرماندهان دوران دفاع مقدس بود که در 

بیش از 11 عملیات شرکت داشت.
به گزارش خبرگزاری ها مردم شوشــتر دیروز 
پیکر شهید مجید محمدی را از میدان 17 شهریور 
این شهر تا گلزار شهدای شوشتر تشییع کردند و 
در کنار سایر همرزمان شهیدش به خاک سپردند. 
این شهید مدافع حرم جانباز جنگ تحمیلی بود که 
سابقه 50 ماه حضور در جبهه را داشت. شهروندان 
بجنوردی نیز پیکر شــهید محمدتقی اربابی را از 
مسجد انقاب تا میدان انقاب شهر خود تشییع 
کردند. ســپس پیکر این شهید مدافع حرم برای 
خاکسپاری به شهرســتان گرمه واقع در جنوب 

استان خراسان شمالی منتقل شد.
همچنین مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران 
استان البرز گفت: غامرضا کرد از جانبازان سرافراز 
هشت سال دفاع مقدس بود که شنبه شب پس از 
ســال ها تحمل رنج و درد ناشی از مجروحیت به 

دیدار همرزمان شهیدش شتافت.
داود مدیر فــاح افزود: این شــهید بزرگوار 
در ســال 65 به دنبال بمباران شیمیایی منطقه 
شلمچه توســط ارتش رژیم بعث عراق به درجه 

رفیع جانبازی نائل آمده بود.
شناساییهویتشهید

مدیــرکل بنیاد حفظ آثــار و ارزش های دفاع 
مقدس استان اصفهان با اشاره به شناسایی هویت 

شــهید »رضا رضایی« که جزء شــهدای گمنام 
بود،  گفت:  این شــهید واالمقام در عملیات خیبر 
مفقود االثر و در عاشــورای حسینی سال 93  در 

پارک انقاب شاهین شهر به خاک سپرده شد.
مجتبی شیروانیان افزود: با انجام آزمایش»دی.

ان ای«  هویت این شــهید شناسایی شد. به گفته 
وی شــهید رضا رضایی از اهالی »تیران و کرون« 

یکی از شهرهای استان اصفهان است.

وزارتخارجهروسیهازتمایلایرانبرای
خریدســامانهاس-400ونیزتعهدمسکوبه
تحویلســامانهاس-300درآیندهاینزدیک

خبرداد.
به گزارش فارس، وزارت خارجه روسیه اعام کرد 
که ایران به خرید سامانه پدافند موشکی اس-400 
تمایل دارد. وزارت خارجه روســیه همچنین اعام 
کرده که مسکو به زودی سامانه موشکی اس-300 

را به ایران تحویل می دهد.
بنا بر گزارش خبرگزاری »اسپوتنیک«، »ضمیر 
کابولوف« نماینده ویژه رئیس جمهوری روســیه در 
امور افغانســتان گفت، روسیه به زودی سامانه های 
پدافند هوایی اس-300 را به ایران تحویل می دهد. 

این اظهارات در گفت وگو با خبرگزاری »ریانووستی« 
مطرح شده است.

بر اساس این گزارش، »حســین دهقان« وزیر 
دفاع ایران پیش تر اعام کرده بود که تحویل سامانه 
اس-300 روسیه به ایران در سه ماهه نخست سال 

2016 میادی انجام خواهد شد.
کابالوف در گفت وگو با خبرگزاری »ریانووستی« 
گفــت، تهران همچنین به دریافت ســامانه دفاعی 
اس-400 نیز تمایل نشان داده است اما گفت وگوها 
میان دو کشور در این رابطه هنوز انجام نگرفته است.

برخی رســانه ها اخیرا اعام کرده بودند که وزیر 
دفاع ایران گفته است که تهران می تواند در صورت 

لزوم سامانه اس-400 از روسیه خریداری کند.

رئیسسازمانپدافندغیرعاملبااشارهبه
مواجههکشــورباچهرهجدیدیازتهدیدات
بهشــکلتخصصی را بایدتهدیدات گفت:
برآوردکردهوباراهبردهایجدیدبهمقابله

باآنهابرویم.
به گزارش دفاع پرس، ســردار سرتیپ غامرضا 
جالی، صبح دیروز در همایش پدافند غیرعامل که 
در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد، اظهار داشت: 
امروز با چهره جدیدی از تهدیدات مواجه هســتیم، 
لذا باید تهدیدات را به شکل تخصصی برآورد کنیم 

و با راهبرد های جدید به مقابله با آنها برویم.
رئیــس ســازمان پدافنــد غیرعامل کشــور، 
مصون ســازی حوزه های مختلفی که امکان تهدید 
از ســوی آنها وجود دارد را از وظایف دســتگاه ها و 
نهادهای لشکری و کشوری برشمرد و افزود: تهدیدات 
امروزی صرفا دیگر نظامی نیست و می تواند بسیاری 
از حوزه های فرهنگی، سیاسی، زیستی، بیولوژیک، 
اقتصادی و تهدید در حوزه مردم محور را در برگیرد که 
بر ما الزم است تا مولفه های این تهدیدات را با ظرافت، 

دقت و بطور تخصصی بررسی و شناسایی کنیم.
ســردار جالی با بیان اینکه ضرورت پیشرفت 
انقاب و نظام، وجود درک صحیح و شناخت جامع 
مولفه های تهدیدزا در عرصه امنیت ملی است، بیان 
کرد: قطعا ترکیب عالمانه دو عنصر مطالعه علمی با 

حجتاالسالمسعیدی:

سپاه هیچ دخالتی در انتخابات نداشته و ندارد

ســپاه، مواضع رسمی این نهاد است و اگر سایت و یا 
خبرگزاری یا فرمانده ای اظهار نظر می کند، اینها مواضع 

شخصی است نه موضع سپاه.
ســعیدی با تاکید بر اینکه ســپاه هیچ دخالتی در 
انتخابات نداشــته، ندارد و نخواهد داشــت،تصریح کرد: 
وظیفه ذاتی ســپاه در وهله اول روشــنگری صحنه ها و 
جریان شناسی اســت و گاهی به عنوان ضابط قضایی و 
در مقام پاسخگو به مراجع قانونی عمل می کند که این با 
دخالت فرق دارد و هیچ گاه سپاه وارد مصادیق نخواهد شد. 

نماینده ولی فقیه در سپاه با توجه به تعدد کاندیداها 
و با بیان اینکه در هیچ جای دنیا نیست که افراد تنها 
با 2 شــرط بتوانند در انتخابات ثبت نام کنند، افزود: 
قانون باید اصاح شود و چرخه ورود به کاندیداتوری 

تا تایید و خروج متوازن شود.
وی با اشاره به هجمه ها و جوسازی های متعدد علیه 
سپاه با اشاره به اینکه هرچقدر هم که سرمایه گزاری 
کنیم، نمی توانیم پاسخگوی این حجم انبوه حمات 
باشــیم، تصریح کرد: در این مورد باید به شــیوه های 

متفاوتی به مردم اطاع رســانی کنیــم. برای مثال، 
اقدامات قرارگاه سازندگی خاتم تنها با مصاحبه منتقل 
نمی شــود بلکه باید با چندین مستند آن را به مردم 
عرضه کرد و گفت که در ســالهای اخیر، بیش از یک 
دهه است که سپاه به سمت پروژه های سنگین رفته و 

هیچ گاه هم رقیب بخش خصوص نشده است.
ســعیدی همچنین به موضوعات منطقه ای اشاره 
کــرد و با بیان اینکه جنگ ســوریه، چریکی و درون 
شهری است، گفت: ما در سوریه فقط حضور مستشاری 
داریــم و از اعزام نیرو بصورت متفرقه بشــدت پرهیز 
می شــود. ما در اعزام، محدودیت زیادی قائلیم اما از 
طرفی استقبال زیادی هم برای این حضور وجود دارد.
نماینده ولی فقیه در سپاه با اشاره به اینکه امروز 
دوســت و دشمن بر نقش مستشاری ایران در عرصه 
تغییر معادالت در سوریه اعتراف دارند، تصریح کرد: 
ورود روســیه، ایران و حضور داوطلبین از دیگر نقاط، 
روحیه ســوری ها را افزایش و معادالت را به نفع آنها 

تغییر داده است.
وی گفت: مذاکرات و نوع رفتار عربستان و ترکیه 
نشان می دهد آنها از ادامه نبرد بشدت نگران هستند و 
حلب بصورت کامل در اختیار ارتش سوریه قرار خواهد 
گرفت. جوسازی ها و تبلیغات سعودی ها برای اعزام نیرو 
به سوریه تنها یک شعار است، آنها اگر می توانستند در 
یمن موفق می شدند و اگر هم بخواهند اقدامی کنند، 

پشیمان خواهند شد.

جابریانصاری:اس-300درحالانتقالبهایراناست
به لحاظ اجرایی توســط نهاد مشخص شده انجام و 

توسط شورای امنیت ملی نظارت می شد.
وی ادامه داد: مسئله سوئیفت و همه تعهدات برخی 
جنبه هایش سیاسی اســت و برخی اجرایی، موضوع 

سوئیفت حل شــده و برخی از اجرائیات آن زمان بر 
اســت و امیدواریم برخی از مشکات فنی حل شود و 

شاهد بازگشت به قبل از تحریم باشیم.
ســخنگوی وزارت خارجه پیرامون صدور ویزا 30 

روزه اظهار داشت: ایران بر اساس منافع خود و تسهیل 
مسائل توریســم تصمیمی اتخاذ کرده به همه اتباع 
جهان به جز 9 کشــور روادید صادر کند و امیدواریم 

مورد استقبال قرار گیرد.
جابری انصاری افزود: برخی از کشورها از این صدور 
فوری استثنا هســتند و روال های مخصوص خود را 
دارنــد از جمله آمریکا و انگلیس و در اطاعیه کاملی 

اعام خواهد شد.
 وی تصریــح کرد: روابط ما با کشــورها و  حوزه 
خلیج فارس مبتنی بر دوستی است، گسترش روابط 
و همکاری با همسایگان در دستور کار  بوده و هست 

و این سیاست ادامه پیدا خواهد کرد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران، سخنگوی وزارت 
خارجه در پایان با اشاره به توقیف یک کشتی ایرانی در 
عربستان خاطرنشان کرد: ما سیاستمان کاهش تنش 
است اما موفقیت این سیاست یک طرفه نمی تواند باشد 
در رابطه با بازار نفت جهان باید اشاره شود سهم عادی 
ایران به دلیل تحریم بین کشورهای دیگر توزیع شد. 
اما در پسابرجام به دنبال عادی کردن و زمینه بازگشت 

به شرایط قبل هستیم.

روسیه: ایران به دنبال خرید  اس- ۴00 است

سردارجاللیدرهمایشپدافندغیرعامل:

راهبردهای جدیدی را برای مقابله با تهدیدات 
در پیش گرفته ایم

تشییع پیکر های پاک ۳ شهید مدافع حرم 
در اندیمشک، شوشتر و بجنورد

شهروندان بجنوردی پیکر شهید محمدتقی اربابی را از مسجد انقاب تا میدان انقاب شهر خود 
تشییع کردند

رویکرد دفاعی و مقاومتی می تواند گرایش تخصصی 
پدافند غیرعامــل را در حوزه های مختلف برای ما 
روشــن سازد و سیاســت های دفاعی ما را شفاف و 

مؤثرتر کند.
همچنیــن رئیس ســازمان پدافند غیرعامل در 
حاشــیه این همایش از هماهنگی این ســازمان با 
ســازمان مدیریت بحران برای بکارگیری نیروهای 
مسلح در عرصه مقابله با حوادث خبر داد و گفت: تا 

به امروز در زمینه مقابله با این حوادث به طور جدی 
به ایفای نقش پرداخته ایم.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل  تصریح کرد: در 
برنامه های اجرایی به صورت کاما هماهنگ، تقسیم 
کار شــده و در این زمینه رابطه موثری را با سازمان 
مدیریت و بحران داشــتیم و امیدوارم بتوانیم با یک 
هم افزایی به حداکثر بازدارندگی و امنیت برای کشور 

دست یافته و اعتماد مردم را جلب کنیم.

وزیرامورخارجهکشورمانتاکیدکرد:کشورهایی
کهقصدلشکرکشــیدارند،توهمراکناربگذارندوبه

خواستمردمسوریهتندهند.
»محمدجواد ظریف« وزیر امور خارجه کشــورمان در بدو 
ورود به بروکسل در جمع خبرنگاران در پاسخ به ادعاهای اخیر 
برخی کشورها برای لشکرکشی به سوریه گفت: واضح است که 
این حرف ها بیشتر شعار تبلیغاتی است. امکانات و توانمندی های 
کشورها کاما مشخص است و با این بلوف های تبلیغاتی مشکلی 
برای آنها حل نمی شــود. اما حتی ادعاهایی که مطرح می شود 

می تواند باعث تشنج و خطر بیشتر در منطقه شود. 
ظریف تاکید کرد: ضرورت دارد همسایگان ما واقعیات را 
بفهمنــد و به آن توجه کنند و اوهام را کنار بگذارند و بپذیرند 
که ناگزیرند به خواست مردم سوریه تن دهند و تصمیم گیری 
برای مردم ســوریه را متوقف کننــد. تصمیمات را خود مردم 

سوریه باید بگیرند. 
وی با بیان این که مدتی است برای سخنرانی در پارلمان 
اروپا و دیدار با مســئوالن اتحادیه اروپا و مقامات بلژیک از وی 
دعوت شده، درباره اهداف سفرش به بروکسل گفت: بحث های 
مهمی را با اتحادیه اروپا شروع کرده ایم. گفت وگوهایی در سطح 
باال در سطح معاونین شروع شده و در سفر آینده خانم موگرینی 
به تهران این گفت وگوها در سطح وزیر با حضور کمیسیونرهای 

مختلف اتحادیه اروپا ادامه پیدا خواهد کرد. 
وزیــر امور خارجه افزود: در واقع یک همکاری همه جانبه 
بین ایران و اتحادیه اروپا در حوزه های مختلف مورد عاقه دو 
طرف شــروع خواهد شد. روابط با بلژیک نیز به عنوان یکی از 

اعضای مهم اتحادیه اروپا روابط خوبی است. 
ظریف خاطرنشــان کرد: با توجه بــه این که تحریم های 
غیرقانونی ایاالت متحده ســال ها ادامه داشته، برداشته شدن 
آنها و عملیاتی شدن رفع تحریم ها نکته ای است که مسئوالن 
اتحادیه اروپا، کشــورهای اروپایی و ایران در آن دارای منافع 
مشــترک هســتند که این موضوعات را ما با جدیت پیگیری 
کرده ایم و باز هم نیاز به هماهنگی داریم که انجام خواهیم داد.
وی موضوعات مهم منطقه ای را از موارد مهم دســتور کار 
این ســفر عنوان کرد و افزود: ادامه جنگ وحشیانه علیه مردم 
یمن که کل جامعه بین المللی خواهان پایان گرفتن آن و پایان 
توقف حمات غیرقانونی دولت سعودی علیه مردم یمن یکی 

دیگر از موضوعات بحث در این سفر خواهد بود.
ظریف:آمارتلفاتدریمن

باالترازتلفاتدرسوریهاست
به گزارش ایسنا، وزیر امور خارجه کشورمان در اولین روز 
سفرش به بروکسل با »یانوش لواندوفسکی« رئیس هیئت روابط 

با ایران در پارلمان اروپایی دیدار و گفت و گو کرد.
ظریف در این دیدار گفت: روابط خوبی بین مجلس ایران 
و پارلمــان اروپا وجود دارد و ما بر تداوم گفت وگوها بین ایران 

و اتحادیه اروپا تاکید داریم.
وی با ابراز نگرانی از بحران انسانی در یمن خواستار توجه 
به موضوع یمن شد و گفت آمار تلفات در یمن باالتر از تلفات 

در سوریه است.
لواندوفســکی نیز در این دیدار بر ایجاد پل ارتباطی بین 
ایران و اروپا به ویژه در زمینه اقتصادی در شرایط پس از سفر 

روحانی به ایتالیا و فرانسه تاکید کرد.
وی هم چنیــن بر همکاری در زمینه مقابله با قاچاق مواد 
مخدر، مســایل انسان دوستانه و هم چنین گسترش مناسبات 
پارلمانی تاکید و نقش ایران را در حل مســایل منطقه ای مهم 

توصیف کرد.
وزیر امور خارجه کشــورمان در ادامه برنامه های سفرش 
به بروکســل با »شارل میشل« نخســت وزیر بلژیک دیدار و 

گفت وگو کرد.

ظریفدربروکسل:
کشورهایی که

 قصد لشکرکشی دارند
 به خواست مردم سوریه

 تن دهند

مراسمبزرگداشتمرحوماستادراغبمصطفیغلوش،قاری
برجستهجهاناسالمامروزدرتهرانبرگزارمیشود.

به گزارش ایکنا، این مراسم امروز 27 بهمن ماه در حسینیه الزهرا)س( 
واقع در تهران، بزرگراه رسالت، مجتمع امام خمینی)ره( برگزار می گردد. 
براســاس این گزارش، مراسم بزرگداشت استاد غلوش که به صورت 
زنده از رادیو قرآن پخش خواهد شد از ساعت 16 تا 18 با حضور اساتید 
و پیشکســوتان قرآنی، قاریان و حافظان قرآن کریم و مســئوالن قرآنی 

کشور برپا می شود. 
راغب مصطفی غلوش، قاری رادیو قرآن مصر و عضو انجمن قاریان و 
حافظان این کشــور پس از طی دوران سخت بیماری، 15 بهمن ماه سال 
جاری در ســن 77 سالگی در یکی از بیمارســتان های مصر  دار فانی را 

وداع گفت. 
شورای عالی قرآن، سازمان اوقاف و امور خیریه و شبکه قرآن سیما و 

رادیو قرآن برگزارکنندگان این مراسم هستند.

بزرگداشت استاد راغب مصطفی غلوش 
در تهران

فرش قرمز جشــنواره، عکس های یادگاری و امضای افتخار و شهرت 
و هــزاران آرزوی دیگری که هــر آدم پخته و صاحب نظری را زمین گیر 
می کند، پایم را به وادی تاریکی باز کرد که نمی دانستم فرجامش چیست؟

هشــدارهای خانواده، خاطرات آنها که از پشــت پرده ها می گفتند 
و خاصــه نصیحت همه عالم بــه گوش من باد بود. با شــوق و انرژی 
وصف نشــدنی به تهران آمدم و در کاس آموزشگاه آزاد بازیگری شرکت 
کردم. دختر دانشــجوی جوان که حاال کارگردانی هم سن و سال پدرم، 
در یک روز تمرین با ادعای اینکه کارم را پسندیده مرا به دفترش دعوت 
می کرد. خیلی زود کنار گوشــم رویای ســتاره شدن و حتی سوپراستار 
شــدن را زمزمه کرد. من هر روز بی توجه تر به هشدارها و زنهارها بربال 
خیال، خود را روی فرش قرمز این جشــنواره و آن فســتیوال می دیدم. 
مدتی برای متن خوانی و تســت نقش و... به دفاتر مختلف او رفت و آمد 
کردم. در همه این رفت و آمدها چهره های مشــهور و غیرمشهور فراوانی 
را می دیدم که روابط عجیب و خارج از شئون جامعه را داشتند اما به هیچ 
یک از آنها توجهی نمی کردم! فکر نمی کردم که هر یک از این صحنه ها 
زنگ هشــداری برای من اســت. عصر یک روز آقای کارگردان که سابقه 
چند سریال و فیلم سینمایی در کارنامه اش، برایش شهرتی فراهم آورده 
بود تماس گرفت که خودم را برای جلســه متن خوانی برسانم. خوشحال 
از این که هر روز بیشــتر در کانون توجه آقای کارگردان هستم خودم را 
به نشــانی که داده بود رساندم، نشانی ای که با همه دفترهای قبلی فرق 

داشت و بعدها فهمیدم خانه او بوده است.
خانه اش خالی نبود و خیالم راحت شــد. با نوشیدنی از من پذیرایی 
کرد، تلخ و تند بود! پس زدم، گفت نگران نباش دلستر خارجی است و به 
همین خاطر تلخ است. یک نفس بنوش تا تلخی اش را حس نکنی! به استاد 
اعتماد کردم و الجرعه خوردم! ســرم داغ شد و چشمانم سیاه... وقتی به 
خودم آمدم که دنیایم سیاه شده بود و چیزی برای از دست دادن نداشتم.
چند روز بعد از شوک فاجعه، پدرم را در جریان گذاشتم و پرونده ای 
در دادگاه کیفری تشکیل دادم. برای تکمیل مستندات، به سراغ دخترانی 
رفتم که در همین چند روز رازشان بر من آشکار شده بود. هیچکس انکار 
نمی کرد اما هیچکس هم حاضر به شکایت نبود چون...! آقای کارگردان هم 
از اساس همه چیز را حتی حضور من در دفتر و خانه اش را انکار می کرد! 
اگر پزشکی قانونی و چندین و چند آزمایش و معاینه دقیق و بویژه سامت 
اخاقی و وجدان بیدار قاضی محترم پرونده نبود، آقای کارگردان کماکان 
مشغول تولید آثار فاخر سینمایی و تلویزیونی بود! اما نتایج پزشک قانونی 

او را شوکه کرد و دادگاه را مجاب که قرار بازداشت برایش صادر کند.
اکنون آقای باصطاح کارگردان مدتی است در زندان ... به سر می برد 
و منتظر حکم دادگاه اســت. برادرش دو-سه روز یکبار اینستاگرامش را 

به روز می کند که مثا سرصحنه فیلمبرداری کار جدیدی است و... .
من شــبانه روز گریه می کنم و با خشم فرش قرمز جشنواره را نگاه 
می کنم و از خوشحالی و خوش خیالی دختران و پسرانی که به عشق شهرت 

پله های کاخ  جشنواره  را باال و پایین می روند، حالت تهوع پیدا می کنم.
بــه صورتک های خندان ولی بی روحی نگاه می کنم که حتی از قاب 
تلویزیون و از نمای دور بیش از چند لحظه قابل نمایش نیستند و به این 
فکر می کنم که من چندمین قربانی بودم و چند نفر دیگر بعد از من در 
صف نابودی قرار دارند؟!  به این فکر  می کنم که چگونه هنگامی که آقای 
کارگردان در زندان است؛ وزارت ارشاد مجوز فیلم جدیدش را صادر کرده 
و نماینده حقوقی وزارت ارشــاد هر روز من را ترغیب به گذشــت و پس 
گرفتن شکایت می کند و به این فکر می کنم که با این مدیریت؛ می توان 

امیدی به بهبود داشت؟
25بهمن1394
امضامحفوظ

در پس پرده سینمای ایران چه می گذرد؟

این سرگذشت واقعی است

سرداردهقاندرمسکو:
همکاری های تعیین کننده ای با روسیه 

در مورد سوریه داشته ایم
وزیردفاعگفت:بهصورتجدیدرکناردولتوملتسوریههستیمو
دراینزمینههمکاریهایتعیینکنندهایباروسیهداشتهایمکهبهتغییر

موازنهوایجادوضعیتجدیدبرایسوریهانجامیدهاست.
سردار »حسین دهقان« وزیر دفاع جمهوری اسامی ایران در بدو ورود به مسکو 
با اشاره به اینکه همکاری های دو جانبه ایران و روسیه در مباحث دفاعی مورد اهتمام 
دو کشــور است، از گسترش همکاری های راهبردی میان ایران و روسیه خبر داد، 
گفت: مرور توافقات گذشــته برای رسیدن به نتیجه و نیز موضوع سوریه از جمله 

محورهای مورد بحث با مقامات روسیه در سفر به این کشور است.
به گزارش فارس، دهقان با اشــاره به همزمانی این سفر با افزایش تاش های 
برخی از حامیان گروه های تروریســتی در سوریه تاکید کرد: مقابله با تروریست ها، 
توقف دخالت های بیگانگان و تعیین سرنوشت آینده سوریه به دست مردم این کشور، 

موضع روشن ما در قبال سوریه است.
وی همچنین تصریح کرد: در این مسیر به صورت جدی در کنار دولت و ملت 
سوریه هستیم و در این زمینه همکاری های تعیین کننده ای با روسیه داشته ایم که 

به تغییر موازنه و ایجاد وضعیت جدید برای سوریه انجامیده است.
وزیر دفاع در پایان افزود: رایزنی های مســکو هم قطعا به حل ســریعتر بحران 

سوریه کمک خواهد کرد.

توهیننویسندهرژیمصهیونیستیدرمهرنامه
ایرانیان ملتی واپس گرا هستند!

ماهنامه مهرنامه در شماره دی ماه اخیر خود در اقدامی بی سابقه اقدام به 
چاپ گزیده ای از کتاب یک نویســنده اسرائیلی کرده است. در این گزیده که 
توسط »غامحسین میرزاصالح«  از عوامل منوچهر گنجی و جبهه نجات ملی 
نوشته شده، مطالب سخیفی درباره فقدان هویت در جامعه ایرانیان و ستایش 

نظریه داروین به چشم می خورد.
در این گزیده که برگرفته از کتاب »انسان هوشمند: تاریخ مختصر تکامل 
ابناء بشــر«  نوشته »یووال نوح هواری« اســرائیلی است و به نقل از موسس 
فیس بوک به عنوان به اصطاح »روایتی بزرگ از تاریخ تمدن بشــر«، معرفی 
شــده ایرانیان را به دلیل نداشتن ارزش ها، اسطوره  ها و نظام قضایی و ساختار 

اجتماعی و سیاسی، ملتی واپس گرا دانسته است.
در این نوشته بدون اشاره به ملیت اسرائیلی نویسنده آن آمده است:

»چه خوشــمان بیاید و چه نیاید ما عضو یک خاندان پدرساالرانه بزرگ و 
پرسروصدا هستیم که به آن میمون های ممتاز انسان نما می گویند. شامپانزه، 
گوریل، اورانگوتان از جمله منسوبان در قید حیات ما هستند. تنها شش میلیون 
سال قبل بود که یک میمون مونث صاحب دو دختر شد. یکی از این دو دختران 

جد اعای شامپانزه شد و دیگری مادر بزرگ ما.«
 شاید طی 37 سال پس از پیروزی انقاب اسامی این نخستین بار است 
که نشــریه ای چاپ داخل، و با حمایت بودجه دولتی، گزیده ای از کتاب یک 
نویســنده رژیم صهیونیستی را چاپ می کند. ذکر این نکته ضروری است که 
غامحسین میرزاصالح در سال 68 به نویسندگان معارض انقاب توصیه می کند 
که دوران جنگ مســلحانه با رژیم جمهوری اسامی سپری شده، اینک زمان 
فعالیت های فرهنگی براندازانه از طریق انتشار کتب و نشریات روشنفکری است 
و نویسندگان ما مبارزه با نظام ایران را باید در قالب اقدامات فرهنگی جست وجو 
کنند.  بخش هایی از اعترافات غامحسین میرزاصالح در کتاب »هویت«  توسط 
»نشر حیان« به مدیریت »مهدی خزعلی« در دهه 70 به چاپ رسیده است.

انتقاد داوران جشنواره »مدرسه عشق«
 از جشنواره های فیلم و موسیقی فجر

 نشست خبری چهارمین جشنواره فرهنگی هنری مدرسه عشق با حضور 
دبیران بخش های مختلف این جشنواره صبح دیروز برگزار شد.

به گزارش ســینماپرس، در ابتدای این نشست خبری مداحی با اشاره به 
اهداف برگزاری این جشنواره گفت: ما در سراسر کشور 50 هزار پایگاه بسیج و 
20 میلیون بسیجی داریم که در بین آنها هنرمندانی حضور دارند که آثار فاخر 
و ارزشــمندی را ارائه می کنند و باید به آنها توجه جدی شــود؛ این جشنواره 
به نوعی هویت بخشــی میان هنرمندان بسیجی است و ما تاش کردیم حس 
رقابت و ارتقای کیفیت تولیدات هنری و فرهنگی را در این دوره افزایش دهیم.

وی ادامه داد: امسال برخاف سال های گذشته جشنواره »مدرسه عشق« به 
صورت ملی و متمرکز برگزار می شود که بر این اساس 12 هزار اثر به دبیرخانه 
جشنواره رسید که رشد چهار برابری آن را نشان می دهد؛ این در حالی است 
که ســال گذشته ما به صورت استانی آثار را انتخاب کردیم و سپس همه آثار 

انتخاب شده به مرکز فرستاده شدند.
مداحی ســپس با بیان اینکه این جشــنواره دارای 6 بخش اســت اظهار 
داشت: جشــنواره مدرسه عشق شامل هنرهای تصویری و نمایشی به دبیری 
جمال شورجه، هنرهای تجسمی به دبیری رجبی دوانی، نشر و کتاب به دبیری 
شهریار زرشناس، موسیقی و سرود به دبیری محمد گلریز، پویانمایی و بازی های 
رایانه  ای به دبیری حامد جعفری و بخش ابتکارات به دبیری حسین امان لو است.

در ادامه این نشســت خبری محمد گلریز گفت: هــدف از برگزاری این 
جشنواره تقویت ارزش های متعالی هنر موسیقی است و تاش کرده ایم در این 
بخش سطح هنری را افزایش داده و با موسیقی مبتذل مقابله کنیم؛ متأسفانه 
این روزها موسیقی مستهجن گریبان گیر ما شده و ما تحت تأثیر آثار مبتذل 

غربی مبادرت به ساخت موسیقی می کنیم.
گلریز سپس با انتقاد از اینکه جشنواره موسیقی فجر هم تنها نام و عنوان 
»فجر« را با خود به یدک می کشد و ما در آن شاهد تولیدات انقابی نیستیم 
اظهار داشــت: این نقصی بزرگ در جمهوری اســامی ایران است که باید به 
صورت جدی به آن پرداخته شــود؛ من متأسفم که بسیاری از هواداران فتنه 

88 به این رویداد مهم موسیقایی دعوت شده اند.
همچنین جمال شــورجه دبیر بخش فیلم این جشنواره در بخش دیگری 
از این نشست در پاسخ به سوالی در مورد فیلم های این دوره از جشنواره فیلم 
فجر گفت: من فیلم هایی که در اختتامیه جشنواره، جایزه گرفتند را هم دیدم 
»ابد و یک روز« متاســفانه 9 جایزه گرفــت! چطور هیئت داوران این فیلم را 
مستحق این تعداد جایزه دیده است؟ البته این مشکل همیشگی داوری فیلم 
فجر اســت. خود من هم که دو، سه بار داور جشنواره بودم بر سر این موضوع 
دعوا می کردم که فیلم را از دو زاویه باید دید، محتوا و ســاختار. اگر ســاختار 
قوی باشــد و محتوایی در آن باشد که زشتی را نشان می دهد این از کارهای 
خنثی هم مضرتر است مثل تیغ در دست زنگی مست است، فیلم ها در داوری 

نباید فارغ از محتوا نگاه شوند.
»َمِلک الّضالین«؛ اولین ترانه مصری

  علیه »آل سعود«
ترانه  و نماهنگی که با لهجه مصری در شبکه یوتیوب منتشر شده، اولین 
و جسورانه ترین نماهنگ و اقدام فرهنگی- سیاسی علیه آل سعود و عربستان 

در دنیای عرب است.
به گزارش فارس، نماهنگ و ترانه ای با لهجه مصری در اینترنت منتشــر 
شده که »آل سعود« را به دلیل »فروش سوریه به دشمنان« و »تخریب یمن« 

به باد انتقاد گرفته است.
این نماهنگ )ویدئوکلیپ( با نام »ملک الضالین« )پادشــاه گمراهان( به 
همه کســانی تقدیم شده که یا شمشیر آل سعود جان آنان را گرفته یا زندان 

آل سعود یا اینکه آل سعود آنان را تکفیر کرده است.
این نماهنگ در نوع خود و در زیر ســایه امپراتوری رسانه ای آل سعود در 
خاورمیانه، اولین اقدام فرهنگی- سیاســی تُند در جهان عرب علیه آل سعود 
اســت که با این جسارت و صراحت تولید شده اســت، چرا که با نشان دادن 
تصاویر ســران فعلی عربستان آنان را مسبب مصیبت مردم عرب در سوریه و 

یمن و سایر نقاط منطقه معرفی می کند.
برخی سایت های یمنی نیز به دلیل رویکرد ضدسعودی این فیلم در خصوص 

جنگ یمن آن را بسیار بازنشر کرده و از آن استقبال کرده اند.
این نماهنگ به »دروازه صلح را باز کنید« نیز مشهور شده و اولین جمله 
از شعرش این است که دروازه صلح را باز کنید و این آدم های پست )یعنی آل 

سعود( را بیرون بیندازید.
جای خالی یک آیین نامه

 برای آنها که نمی دانندچگونه لباس بپوشند!
پوشش نامناسب و بعضا زننده برخی از اهالی سینما در جشنواره فیلم فجر 

موجب واکنش یکی از هم صنفی های ایشان در محیط مجازی شد.
ایــن بازیگر ســینما و تلویزیون در اعتراض به ایــن ناهنجاری در صفحه 
شخصی اینستاگرام خود نوشت: »... متاسفانه با وجود اینکه قرار بود هنرمندان 
لباس رسمی بپوشــند ولی باز هم اکثریت همکاران همان لباس های روزمره 
را به تن داشتند و برخی دیگر با لباس هایی متظاهر تا جلب توجه کنند و به 

عبارتی بهتر دیده شوند!«
این در حالی است که در عین ادعای وجود آزادی در جوامع منحط  غربی 
حضور افراد بدون لباس رسمی در جشنواره اسکار که کعبه آمال برخی اهالی 

سینمای ایران شده، ممنوع است.
حتی در ســال 2013 یکی از بازیگران متوسط آمریکایی که می خواست 

با لباسی متفاوت ظاهر شود قبا از مدیران جشنواره درخواست مجوز کرد.
با این حال در کشــورمان از سوی متولیان جشنواره فیلم  فجر هیچ ساز و 
کاری برای این موارد اندیشــیده نشــده است تا از این ناهنجاری ها در یکی از 

بزرگ ترین رویدادهای فرهنگی کشور جلوگیری شود.


