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هدیه به خوانندگان

اخبار ادبی و هنری

در پرتو وحی

آگهی مزایده
شرکت مهندسی پناه ســاز ایران در نظــر دارد نسبت به فروش 
یک دســتگاه پژو 405 مدل 85 نقره ای- متالیک مازاد بر نیاز 
خود از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از عالقه مندان به شرکت 
در مزایده دعوت می شــود از تاریخ چــاپ آگهی به مدت 3 روز جهت 
دریافت اســناد مزایده و بازدید و ارائه پیشــنهاد قیمت با شماره تلفن 

88801179 )داخلی 1072( تماس حاصل فرمایند.

اتهام فساد به موسی)ع( 
و قومش و تهدیدهای فرعون

» اشراف قوم فرعون )به او( گفتند: آیا موسی و قومش 

را رها می کنی که در زمین فسادکنند،  و تو و خدایانت را 

رها سازد؟! )فرعون( گفت: بزودی پسرانشان را می کشیم 

و دخترانشان را زنده نگه می داریم )تا به ما خدمت کنند( 

و ما بر آنها کامال مسلطیم.«
اعراف - 1۲7

در نشست مجلس خبرگان

آیت اهلل یزدی: دشمن بارها بدعهدی كرده
نباید به او اعتماد كرد

 رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: به دشــمن 
شناخته شــده ای که گاهی لبخنــد می زند و جمله ای 

می گوید نباید اعتماد داشت.
 آیــت اهلل محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری در 
نوزدهمیــن و آخرین اجالســیه دوره چهارم مجلس خبرگان 
رهبری که در مجلس قدیم برگزار شد، گفت:  به باور من یکی 
از حساس ترین وظیفه های مجلس خبرگان، مراقبت از تغییر 
مســئله هویت والیت فقیه است؛ یعنی همان والیت فقیه که 

حضرت امام)ره( طراح آن بودند.
رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: باید در نظام جمهوری 
اسالمی ایران اعضای خبرگان رهبری اضافه بر تعیین ولی فقیه 
و اضافه بر شرایط تعیین آن، از سیستم حاکمیت والیت فقیه 

نیز مراقبت کنند تا عوض نشود.
آیت اهلل یزدی با بیان اینکه خوشــبختانه من برای شرکت 
در مجلس بعدی خبرگان رای نیاوردم گفت: من خوشحالم از 

اینکه باری که بر روی دوشم بود برداشته شد.
رئیس مجلس خبرگان رهبری به برخی شایعه سازی ها و 
مطالب کذب در رســانه های خبری پیرامون تالش برای ورود 
وی به مجلس بعدی خبرگان اشــاره کرد و افزود: آنچه که در 
سایت ها و رسانه های خبری درباره این حقیر عنوان شده دروغ 
است؛ اقدامی برای انصراف شخصی به نفع بنده نه از سوی جامعه 
مدرسین و نه از سوی خودم صورت نگرفته است و همه اینها 

شایعه سازی و بی تقوایی است.
به گزارش فارس، وی ادامه داد: من بعد از اینکه از وزارت 
کشور اعالم رسمی نتیجه انتخابات را اعالم کرد، اطاعت قانون 
کردم چرا که من مثل همه افراد مطیع قانون هســتم و قانون 
را مقدم می شــمارم و راضی نیستم در قانون کمتری تخلفی 

انجام شود.
آیت اهلل یزدی همچنین با اشاره به انتخابات مجلس دهم 
با بیان اینکه برخی ها در گوشه و کنار از نحوه اجرای انتخابات 
شــکایت داشتند، گفت: شکایات این افراد در فصل کنونی در 
دست بررسی است؛ مثال برخی شکایات با این محتوا است که 
در فالن جا خرید و فروش آرا صورت گرفته اســت و یا اینکه 
درهای شعب اخذ رای را که طبق گفته رسمی وزیر کشور قرار 
بوده تا ساعت 10 باز شود برای اینکه آرای فالن شخص کمتر 
و یا بیشتر نشود ساعت 8 بسته شده است که شورای نگهبان 

این شکایات را بررسی می کند.
وی همچنین گفت: مــا پرونده های برخی از نمایندگانی 
را که رد صالحیت شــدند را بررسی می کردیم و فشار روحی 

آنچه در این پرونده ها رخ داده بود برای ما ســنگین تر از فشار 
رد صالحیت برای آنان بود؛ شــما نماینده هستید که به مردم 
خدمت کنید نه اینکه به دنبال ساخت، سود و استفاده شخصی 

و زد و بند با وزرا باشید.
رئیس مجلس خبرگان همچنین تاکید کرد: به دشــمن 
شناخته شــده ای که گاهی لبخند می زند و جمله ای می گوید 
نباید اعتماد داشــت؛ این را بنده و امثــال رئیس جمهور باید 
متوجه باشیم که فریب عوام فریبی دشمن شناخته شده را که 
چندین بار قول داده ولی بدعهدی کرده یعنی شــیطان بزرگ 

که در راس آن آمریکا است را نخوریم.
ارائه گزارش آیت اهلل جنتی
 از روند انتخابات 7 اسفند

آیــت اهلل احمد جنتی دبیر شــورای نگهبان نیز به عنوان 
شــخصیت مدعو و میهمان ویژه نوزدهمین اجالس خبرگان 
رهبری گزارشی از روند برگزاری انتخابات هفتم اسفندماه ارائه 
و با اشاره به تلفیق دو انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای 
اسالمی از محاسن و معایب تجمیع این دو انتخابات سخن گفت.
آیت اهلل جنتی اظهار داشــت: عــده ای در تالش بودند که 
شــورای نگهبان را به چالش بکشند که این امر نیاز بررسی و 
واکاوی بیشتری دارد. هر چند بحمداهلل شورای نگهبان با تکیه 
بر مبانی اصیل انقالب و آرمان های حضرت امام و رهنمودهای 
مقام معظم رهبری، این بار نیز از آزمایش سربلند بیرون آمد.

وی با انتقاد از کثرت ثبت نام کنندگان در انتخابات خبرگان 
و مجلس شورا، این موضوع را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داد و 
گفت: »در این ایام، فشار سنگینی بر شورای نگهبان وارد آمد، 
در حالــی که اگر در حیــن ثبت نام نامزدهای دو مجلس یک 
چارچوب مشخص، معّین می شد از حجم این فشار کاری کاسته 
می شد؛ چرا که مثاًل برای کاندیداتوری مجلس خبرگان رهبری 
که علمیت و شــرایطی دیگر وضع شده افرادی ثبت نام کرده 
بودند که اساساً تحصیالت حوزوی نداشتند و در ابعاد دیگر هم 

فاقد شرایط اولیه بودند«.
دبیر شــورای نگهبان افزود: »افرادی نیز بودند که از نظر 
علمی مورد تأیید بودند، اما در ســایر شــرایط، صالحیت آنها 
احراز نشده و عده ای همین را مستمسکی برای فشار به شورای 

نگهبان قرار دادند«.
وی خاطرنشان ساخت: »در آزمون مقدماتی که در شهریور 
ماه 223 نفر ثبت نام کردند که از این تعداد 187 نفر در آزمون 
کتبی شــرکت کــرده که در میان آنها 34 نفــر قبول و برای 
امتحان شفاهی دعوت گردیدند و در پایان از میان آنها 15 نفر 
پذیرفته شدند. همچنین در ثبت نام رسمی دی ماه نیز 795 نفر 
ثبت نام نمودند که 33 نفر فاقد تحصیالت حوزوی، 79 نفر فاقد 
صالحیت علمی و 72 نفر نیز از نمایندگان فعلی مجلس خبرگان 
بودند. در مجموع از میان آنها 62 نفر سابقه تأیید گذشته، 15 
نفر قبولی آزمون شهریور، 6 نفر قبولی با بررسی تألیفات، 4 نفر 

احراز صالحیت شده توسط آقایان فقهای شورای نگهبان، 185 
نفر انصراف و در نهایت 159 نفر تأیید صالحیت نهایی شدند«.
وی ادامــه داد: پــس از بررســی صالحیت هــای علمی، 
صالحیت های دیگر با استعالم از مراجع مختلف، مورد بررسی 
قرار گرفت. بر این اساس، نتیجه نهایی منتخبین ملت 88 نفر 
می باشد که در پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری راه یافتند.

دبیر شورای نگهبان در پایان از جایگاه واالی والیت فقیه 
مطالبی بیان کرد و گفت: »تضعیف جایگاه ولی فقیه و رهبری 
نظام نتیجه ای جز به مخاطره انداختن نظام اســالمی و کشور 
ندارد. چرا عده ای نمی خواهند ببینند که وجود و حضور ولی فقیه 
چگونه کشــور را از بحران ها به ویژه بحران های منطقه ای که 
امروز در کشورهای همســایه شاهد آن هستیم حفظ نموده، 
امیدواریم خداوند به مقام معظم رهبری، سالمتی و طول عمر 

با عزت عنایت فرماید«.
4 خرداد افتتاحیه دوره پنجم

 مجلس خبرگان
آیت اهلل ســیداحمد خاتمی عضو هیئت رئیســه مجلس 
خبرگان رهبری در گفت و گو با فــارس، از برگزاری افتتاحیه 

دوره پنجم مجلس خبرگان در 4 خرداد سال 95 خبر داد.
وی با بیان اینکه اولین دســتور کار دوره پنجم خبرگان، 
انتخاب رئیس و هیئت رئیســه خواهد بود،  تصریح کرد:  ابتدا 
هیئت رئیســه موقت تشکیل شده و آنها هیئت رئیسه دائم را 
که دو سال مدیریت خبرگان را بر عهده خواهد داشت، انتخاب 
می کنند و در طول 8 ســال 4 بار انتخابات هیئت رئیســه  و 

کمیته ها برگزار می شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین تاکید کرد: روز 4 
خرداد سال 95 ریاست دو ساله و قطعی مجلس خبرگان رهبری 

نیز انتخاب خواهد شد.
صیانت از جایگاه والیت و رهبری

 وظیفه خبرگان 
حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی عضو مجلس خبرگان 
رهبری نیز گفت: مجلس خبرگان رهبری تضمین کننده استمرار 
جمهوریت و اســالمیت نظام جمهوری اســالمی است، قانون 
اساســی سازوکاری را در نظر گرفته است که این ساز و کار به 
نــام مجلس خبرگان رهبری، هم رمز تداوم جریان جمهوریت 

نظام و هم اسالمیت نظام را تضمین کرده است.
وی همچنین گفت: برخی تصور می کنند که وظیفه خبرگان 
فقط تعیین رهبری است، در حالی که صیانت و حمایت از جایگاه 

والیت و رهبری وظیفه خبرگان است.

رهبر انقالب: حراست از فضای سبز 
وظیفه همه است

در هفته  منابع طبیعی، حضرت آیت اهلل العظمی  خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اسالمی  روز گذشته یک اصله نهال، غرس کردند.

حضرت آیت اهلل العظمی  خامنه ای ســپس در سخنانی، با تأکید 
بر ضرورت قدر دانستن گیاهان و درختان که مایه  برکت زندگی بشر 
هستند، گفتند: همه  مردم و مسئوالن باید در حفظ فضای سبز به ویژه 

فضای سبز جنگل ها و مراتع، به عنوان یک وظیفه کوشا باشند.
ایشان با اشاره به تخریب گونه های اصیل و بومی گیاهی در اثر برخی 
دست اندازی ها به جنگل ها، خاطرنشان کردند: تهاجم به جنگل ها و باغ ها 
خالف مصلحت است و بیم آن می رود که برخی از این گونه های اصیل 
 از بین بروند، بنابراین وظیفه همه حراست و حفاظت از فضای سبز است.

در این مراســم وزیر و نماینده  ولی فقیه در جهادکشاورزی و شهردار 
تهران حضور داشتند.

از سوی رهبر معظم انقالب صورت گرفت
انتصاب دبیر و اعضای شورای عالی

 و مدیر حوزه علمیه خراسان
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی در حکمی 
دبیر و اعضای شورای عالی و مدیر حوزه  علمیه خراسان را منصوب کردند.

متن حکم رهبر معظم انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل  الّرحمن  الّرحیم

حوزه  علمیه  مشهد مقدس یکی از کهن ترین و پربارترین مراکز علمی 
تشیع و َمهد پرورش بزرگان نام آور در دانش های عقلی و نَقلِی اسالمی در 
طول چندین قرن است. مجاورت بارگاه منور رضوی علیه آالف التحیة مایه  
جذب علمای برجســته ای از دیگر حوزه های علمیه نیز به این دیار علم و 
معنویت شده و در دوره های گوناگون به سرمایه  ارزشمند آن افزوده است.
اکنون این حوزه با سوابق علمی و تاریخی و سیاسی کم نظیر، پس از 
پیروزی انقالب اســالمی، گسترش کّمی و کیفِی درخور توّجهی یافته و 
ظرفیت شایانی برای پرورش علما و محققان اسالمی در رشته های گوناگون 

پدید آورده است.
شکوفایی این ظرفیت نیازمند مدیریتی جامع و پویا است، بدین لحاظ 
حضرات آیات و حجج اسالم آقایان حاج سیدحسن مرتضوی، حاج شیخ 
رجبعلی رضازاده، حاج شیخ مهدی مروارید، نماینده  اینجانب در استان، 
تولیت آستان قدس رضوی، حاج شیخ محمدباقر فرزانه و حاج سّید مصباح 
عاملی را به عضویت شورای عالی حوزه و جناب آقای فرزانه را به دبیری این 

شورا و جناب آقای عاملی را به مدیریت حوزه منصوب می کنم.
انتظــار می رود که این ترکیب کارآمد و کامل با برنامه  زمان دار بتواند 
زمینه  بالندگی و ظهور ده ها نظریه پرداز در هر یک از عرصه های مورد نیاز 
جامعه  اســالمی از جمله فقه و کالم و تفسیر و حدیث و صدها پژوهشگر 
و نویسنده و سخنران و قاضی و دیگر متصدیان شئون علمی و اجتماعِی 
اســالمی را فراهم سازد. الزم می دانم از زحمات و خدمات ارزشمند فقید 
سعید مرحوم حجت االسالم والمسلمین آقای طبسی رضوان اهلل  علیه در 
این مســئولیت مهم یاد کرده و علو درجات ایشــان را از خداوند متعال 

مسئلت نمایم.
والسالم علیکم و رحمت اهلل
سّیدعلی خامنه ای
18 اسفند ماه 1۳94

با حضور فرمانده کل سپاه انجام شد

شلیک موشک های بالستیک در رزمایش اقتدار والیت
مرحله نهایی رزمایش موشکی اقتدار والیت 
توسط سپاه پاسداران در پهنای ایران اسالمی 

برگزار شد.
مرحله نهایی رزمایش موشکی اقتدار والیت توسط 
نیروی هوافضای سپاه پاســداران انقالب اسالمی، با 
حضور سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه 
و سردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای 

سپاه از دقایق اولیه بامداد دیروز)سه شنبه( آغاز شد.
بنابراین گزارش، این رزمایش با شــعار »نمایش 
اقتــدار و امنیت پایدار در ســایه  وحدت، همگرایی، 
همدلی و همزبانی« و به منظور نشــان دادن »قدرت 
بازدارندگی« و »آمادگی همه جانبه ایران اسالمی برای 
مقابله با هرگونه تهدید علیه انقالب، نظام و تمامیت 
ارضــی کشــور«، در چند مرحلــه در نقاط مختلف 
جغرافیای میهن عزیزمان، با شــلیک موشــک های 

بالستیک از سیلو آغاز شد.
 دشمنان از غرش موشک های سپاه

 در هراس باشند
سردار سرلشکر »محمدعلی جعفری« فرمانده کل 
سپاه پاسداران در مرحله نهایی رزمایش اقتدار والیت، 
برگزاری این رزمایش و شلیک موشک های بالستیک 

از نقاط مختلف جغرافیای ایران اســالمی را پاسخی 
قاطع به یاوه گویی های دشمنان در اعمال تحریم های 
موشکی عنوان و تصریح کرد: با شلیک این موشک ها 
گوشه ای از عملیاتی بودن سیلوهای موشکی سپاه که 

در سراسر کشور گسترش یافته اند به نمایش درآمد.
وی افــزود: با برگــزاری رزمایش اقتــدار والیت 
دشــمنان ما خواهند فهمیــد که اقتــدار دفاعی و 
امنیــت ملی خط قرمز مــا بوده و حاضر نیســتیم 
 تحــت هیچ شــرایطی راجع بــه آن صحبت کنیم.

جعفــری با تاکید بر اینکه امنیت مهم ترین موضوع و 
اولویت اول در نظام جمهوری اســالمی ایران در برابر 
دشــمنی ها است، گفت: خداوند متعال را شاکریم که 
اقتدار و آمادگی نیروهای مسلح به ویژه حوزه موشکی 
سپاه و همت پاسداران مجاهد و غیور نیروی هوافضای 
سپاه، امروز قدرتی بی نظیر را در منطقه را به وجود آورده 
 که گوشه ای از آن در این رزمایش به نمایش درمی آید.
وی با اشــاره بــه تاثیــر تحریم ها بر ارتقــای توان 
موشکی سپاه گفت: بحمداهلل امروز تقریباً صد درصد 
تولیدات مــا بومی بوده و متکی به خارج نیســتیم؛ 
 ما در این تحریم ها رشــد کرده و خودکفا شــده ایم.
وی با بیان اینکه مسئولین ارتقای توان موشکی را خط 

قرمز نظام دانســته و بر آن وحدت نظر دارند، گفت: 
دشمنان ما نیز این را دریافته اند که گسترش تحریم ها 
و فشــارهای امنیتی تأثیری بر ارتقای توانمندی های 
ما نداشــته اســت، لذا با اعمال تحریم های اقتصادی 
 درصددنــد ما را در حوزه موشــکی محــدود کنند.

فرمانده کل سپاه پیام رزمایش اقتدار والیت را امنیت برای 
ملت ایران و کشورهای همسایه منطقه عنوان و تصریح 
کرد: امنیت ایران، امنیت کشورهای منطقه است و تمام 
 تالش ما در راستای برقراری امنیت کشورمان است.

وی با تاکید بر اینکه دســت های ســپاهیان اســالم 
در برابر دشــمنان همواره بر روی ماشــه است گفت: 
دشمنان انقالب اسالمی و امنیت منطقه باید از غرش 

موشک های سپاه در هراس باشند.
جعفــری در پایان بــا بیان اینکه بیشــترین 
تهدید متوجه جمهوری اســالمی ایران از ســوی 
صهیونیست ها اســت، گفت: هرکس که بیشتر با 
ایران اســالمی دشمنی دارد به طور طبیعی از این 
آمادگی ها و توانمندی ها در هراس و وحشت است 
و از آنجا که برد غالب موشک های ما رژیم غاصب 
صهیونیســتی را در بر می گیرد، از این رو بیشترین 

نگرانی را آنها دارند.

 شلیک موشک های 2 هزار کیلومتری
به گزارش فارس، ســردار امیرعلــی حاجی زاده 
فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به آغاز مرحله 
نهایی رزمایش موشــکی اقتدار والیت و موفقیت آمیز 
بودن پرتاب موشک های بالستیک از سیلو گفت: این 
رزمایش که با روشی متفاوت تر از رزمایش های مشابه 
از چند روز گذشته با پرتاب انواع موشک های بالستیک 
دوربرد، میان برد و کوتاه برد در مناطق گوناگونی از پهنه 
ایران اســالمی آغاز شده است، از اولین دقایق بامداد 

امروز وارد مرحله نهایی خود شد.
حاجی زاده افــزود: در آغاز مرحله نهایی رزمایش 
اقتدار والیت، موشــک های پرتاب شــده از ســیلو، 
نقطــه ای در فاصله 700 کیلومتری را مورد اصابت و 

انهدام قرار دادند.
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه با تشریح مراحل 
و اقدامــات صورت گرفتــه در رزمایش اقتدار والیت 
خاطرنشــان کرد: طی چند روز گذشته پرتاب انواع 
موشــک های بالســتیک با بردهای 2000 کیلومتر، 
800 کیلومتر، 500 کیلومتر و 300 کیلومتر صورت 
پذیرفتــه و طیف متنوعی از موشــک های ایرانی به 

غرش درآمده اند.

مراسم اختتامیه پانزدهمین دوره جایزه کتاب سال شهید حبیب غنی پور، با 
معرفی برگزیدگان و با تجلیل از مرحوم فرج اهلل سلحشور و  یادکردی از مرحوم 
امیرحســین فردی، مدیر مسئول سابق کیهان بچه  ها 17 اسفند در محل مسجد 

حضرت جواداالئمه)ع( برگزار شد.
در این مراسم از خانواده مرحوم فرج اهلل سلحشور و حبیب والی نژاد تهیه کننده 

فیلم »ایستاده در غبار« تقدیر به عمل آمد.
والی نژاد در این بخش گفت: هرچه یاد گرفتم از مرحوم فردی و مرحوم سلحشور 
آموختم و آنها را در کارم پیاده کردم. سجده شکر به جا می آورم که توانستم توسط 

شما تأیید شوم و امیدوارم شهدا هم امشب شهادت نامه ما را امضا کنند.
ناصری دبیر پانزدهمین دوره جایزه ادبی شــهید غنی پور در بخشــی از این 
مراســم به یادبود مرحوم فرج اهلل سلحشور پرداخت و گفت: آقا فرج معلم سرود، 
تئاتر و بانیان سینما در مسجد بود و البته با قصه نویس ها نیز نشر و حشر داشت 

و در حوزه قصه دغدغه داشت.
وی همچنین در واکنش به انتقادات مطرح شــده درباره برخی از نامزدها و 
برگزیده های این جایزه ادبی، تصریح کرد: آثاری که در جشنواره معرفی می شود، 
مغایر با ارزش های شــهدا نخواهد بود. پیش آمده که داستان هایی به جایگاهی از 

داوری رسیده اند، اما از نظر مضمون کنار گذاشته شده اند.
در بخش انقالب و دفاع مقدس این جایزه ادبی، رمان »خنده زار« نوشته محمد 
محمودی نورآبادی به عنوان کتاب سال معرفی شد. همچنین در این بخش رمان 
»خط تماس« نوشــته محمدرضا بایرامی اثر تقدیری اعالم شــد. در بخش رمان 
آزاد پانزدهمین دوره جایزه شــهید غنی پور کتاب »پنجشنبه فیروزه ای« نوشته 
سارا عرفانی به عنوان کتاب سال معرفی شد و از رمان »دزده کشی« نوشته فریبا 
منتظرظهور نیز تقدیر به عمل آمد.هیئت داوران این جایزه در بخش کودك هیچ 

اثری را به عنوان کتاب سال معرفی نکرد.
جایزه کتاب سال شهید حبیب غنی پور به همت مرحوم امیرحسین فردی پدر 
ادبیات انقالب اسالمی بنیان گذاری شد و از سال 1376 تاکنون به کتاب هایی که 
از نظر شورای نویسندگان مسجد حضرت جواداالئمه)ع( بهترین آثار منتشرشده 

هستند تعلق می گیرد.
سانسور خالقیت های ایرانی

 در نشریات شبه روشنفکری
یکی از نشریات شبه  روشنفکری در بخشی از ویژه نامه نوروزی خود، به سبک 
و سیاق رایج، 92 پیشنهاد به اصطالح ادبی و هنری برای ایام نوروز خوانندگانش 
ارائه داده است. 42 کتاب ایرانی و خارجی، 10 فیلم ایرانی، 6 فیلم داستانی خارجی، 
دو فیلم مستند خارجی، 6 سریال ایرانی، 8 سریال خارجی و 10 آلبوم موسیقی 
ایرانی و خارجی بخش هایی از این مجموعه پیشــنهادات به اصطالح فرهنگی را 
تشکیل می دهند و در حالی که نام 8 انیمیشن خارجی ) اعم از معروف و گمنام( 
در میان این پیشــنهادات به چشــم می خورد اما نامی از هیچ انیمیشن ایرانی در 
بین آنها وجود ندارد! حتی به اصطالح داوران این نشــریه که در 20 مورد اعم از 
داستان و شعر و فیلم و تئاتر و سریال و نمایشگاه و حتی آلبوم و خاطره دست به 
برگزیدن انواع داخلی و خارجی آن زده اند، در زمینه انیمیشن، تنها نمونه خارجی 

را انتخاب کرده و از برگزیدن انیمیشن داخلی پرهیز کرده اند!
این درحالی است که در میان همه افول ها و سقوط ها و رکودها، شاید بتوان  
یکی از بزرگ ترین نقاط قوت تاریخ سینمای ایران را ساخت و تولید انیمیشن های 
بلند سینمایی با فرم و محتوای استاندارد و جذاب دانست. یکی از این انیمیشن ها 
با عنوان »شــاهزاده روم« طی سال گذشــته توانست در میان حیرت همگان در 
جای چهارم جدول پرفروش های ســینمای ایران بنشیند و در یکی از معتبرترین 
وب ســایت های سینمایی جهان به نام »آی ام دی بی«، امتیاز 8 از 10 را کسب 
نماید. )این درحالی اســت که کمتر فیلم خارجی اســت کــه می تواند به چنین 

امتیازی دست یابد(
از طرف دیگر جشــنواره فجر امسال شاهد نمایش 8 انیمیشن بسیار خوش 
ساخت سینمایی بود که مدیران جشنواره علی رغم استنکاف اولیه نتوانستند از آن 
چشم پوشی کرده و ناگزیر به آنها از جمله انیمیشن خوش ساخت و قوی  »فهرست 
مقدس«، جایزه اعطاء نمودند. انیمیشنی که پس از این جشنواره جوایز منتقدان و 

نویسندگان سینمای انقالب و جایزه ققنوس را نیز دریافت نمود.
اما علی رغم تمامی این نقاط قوت، دست اندرکاران نشریات شبه روشنفکری 
مانند »تجربه« با سانسور علنی این خالقیت های نسل جوان امروز سینمای ایران 
که آرزوی دیرین این ســینما یعنی پیشرفت و شکوفایی در زمینه انیمیشن بلند 
داستانی )به عنوان یکی از مهم ترین شاخه های سینمای روز دنیا( را تحقق بخشیدند، 
مانند اســالف خود همچنان بر طبل خودباختگی و از خود بیگانگی می کوبند و 
متاسفانه  آنچه مورد پسند این دسته از نشریات است  تنها تقلید های دست چندم 

از نمونه های غربی است و بس!
نتیجه وصلت با از ما بهتران!

کاکایی: برای مدافعان حرم
 شعر نمی گویم!

دبیر جشنواره سراسری شعر »یار و یادگار«که قبال با استقبال از اشعار یک شاعر 
فراری و ملحد در جشنواره شعر فجر، زاویه ی خود را با انقالب به اثبات رسانده بود 
حاال در گفت وگو با یک سایت داخلی می گوید که؛ از سرودن هر گونه شعر برای 
مدافعان حرم، به بهانه اینکه به نفع جریان خاصی مصادره می شود خودداری می کنم.

به گزارش دفاع پرس،»عبدالجبار کاکایی« دبیر جشنواره سراسری شعر »یار و 
یادگار« در پاسخ به اینکه تا به حال شعری درباره شهدای مدافع حرم سروده است 
یا خیر، گفت: حقیقتاً این موضوع به قدری در ذهن من کدر است، که نمی توانم 
درباره آن فکر کنم چرا که پیوند و شاخه ی آن به سیاست و دخالت در سرنوشت 
یک کشور مربوط می شــود؛ نمی خواهم وارد جزئیات شوم چون مجبور می شوم 

حرف هایی را مطرح کنم که ممکن است خودم هم از بیان آن پشیمان شوم.
دبیر جشنواره سراسری شعر »یار و یادگار« که از سوی موسسه تنظیم و نشر 
آثار حضرت امام خمینی )ره( برگزار می شود با پافشاری بر مواضع خود، ادامه داد: 
به نظر من چون از این ماجرا استفاده های سیاسی می شود و طیفی از قدرت از آن 

سوء استفاده می کند من هیچ اظهار نظر و ورودی نخواهم کرد.
کاکایی در پاســخ به اینکه احتمال ورود داعش به کشــورمان چقدر است و 
نیز بی توجه به اخبار ماههای اخیر وزارت اطالعات، با ژســت کارشناس امنیتی و 
نظامی)!( گفت: من برخالف اظهار نظرهای صورت گرفته، ورود داعش به کشورمان 

را محال می دانم!
متاســفانه موسسه تنظیم و نشــر آثار حضرت امام خمینی )ره( بدون توجه 
به کارنامه ی کاکایی درجشــنواره ی شــعر فجر که یک قلم آن دعوت از »یداهلل 
رویایی« شاعر ملحد و هتاك فراری نسبت به ساحت حضرت امام خمینی)ره( بود 

سمت دبیری جشنواره سراسری شعر »یار و یادگار« را به او واگذار کرده است!
گویا دامنه ی نفوذ معاندان به موسسه ای که قرار است حافظ اندیشه ی حضرت 

امام راحل باشد،گسترده تر از آن است که قبال به نظر می رسید!
جواد طوسی، مانی حقیقی را 

نشانه سیر قهقرایی روشنفکری دانست!
نویسنده شبه روشنفکر به یکی از همفکران خود حمله کرد و او را نشانه ای از 

سیر قهقرایی روشنفکری در ایران دانست!
جواد طوسی در یادداشتی در روزنامه اعتماد، با اشاره به مانی حقیقی، نوه 
ابراهیم گلســتان جاسوس انگلیس نوشت: و می رسیم به سیر قهقرایی جامعه 
روشنفکری مان وقتی می بینی فیلمسازی با مدارج تحصیلی کارشناسی فلسفه از 
دانشگاه »مک گیل« و کارشناسی ارشد فلسفه از دانشگاه »گولف« و کارشناسی 
ارشد مطالعات فرهنگی از دانشگاه »ترنت« به جانبداری از برخوردهای نامنعطف 
یک بازیگر زن توانای سینمای ایران در گفت وگویی رسانه ای، همه خبرنگارها 
را از زیر تیغ فلســفی خود عبور می دهد و آنها را »دوزاری« خطاب می کند.ما 
که بی طرفانه و معصومانه ناظر ماوقع هستیم دوزاری مان افتاد که چه ارتباط 
تنگاتنگی میان هنر و فلســفه و »آدم بودن« اســت.  امید آن کسی که آنقدر 
خوب و استادانه توانست در آخرین فیلمش قورباغه را جای فولکس واگن جا 

بزند، دوزاری اش بیفتد!

  تجلیل از سلحشور و امیرحسین فردی 
در جایزه ادبی شهید غنی پور

وزیر امور خارجه ایران در مالقات با نخســت وزیر 
ســنگاپور ظرفیت های موجود در زمینه های مختلف 
اقتصادی جهت گســترش همکاری های دو کشور در 

شرایط پسابرجام را برشمرد.
 محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان دیروز با 
لی هسین لونگ نخست وزیر سنگاپور دیدار و گفت وگو کرد.

وزیر امور خارجه در این مالقات ظرفیت های موجود در 
زمینه های مختلف اقتصادی جهت گسترش همکاری های دو 

کشور در شرائط پسابرجام را برشمرد.
نخســت وزیر سنگاپور نیز با اشــاره به رفع تحریم های 
اعمالی علیه ایران گفت سنگاپور آماده است در شرایط جدید 
در تمامی این زمینه ها روابط و همکاری های اقتصادی با ایران 

را گسترش دهد.
مقامات دو کشور همچنین در این مالقات درباره تحوالت 

منطقه ای و بین المللی گفت وگو و رایزنی کردند.
همچنین محمدجواد ظریف دیروز در دیدارهای رسمی 
خود در ســنگاپور با یویان باالکریشــنان وزیر امور خارجه 

سنگاپور در محل وزارت خارجه این کشور مالقات کرد.
ظریــف در دیدار با همتای ســنگاپوری خود با تاکید بر 

ظرفیت های اقتصادی ایران و فعال شــدن روابط کشورهای 
آسیائی با تهران در مرحله پسابرجام گفت: ایران از فعال سازی 
روابط با سنگاپور در زمینه های مختلف اقتصادی به ویژه انرژی، 
بانکی، حمل و نقل دریائی، علمی، بهداشتی، فناوری اطالعات، 

پتروشیمی و سرمایه گذاری استقبال می کند.
در این دیدار طرفین در خصوص زمینه های گســترش 
روابط دو کشــور در حوزه های مختلف اقتصادی و همچنین 

مسائل منطقه ای مورد اهتمام گفت وگو و تبادل نظر کردند.
وزیر خارجه ســنگاپور با ابراز خرســندی از سفر هیئت 
عالیرتبه سنگاپور به تهران و امضاء موافقتنامه سرمایه گذاری 
میان دو کشــور، عالقمندی این کشــور را برای همکاری و 
سرمایه گذاری با ایران در زمینه های مختلف به ویژه پتروشیمی 

اعالم کرد.
گفتنی اســت که وزیر امور خارجه در ادامه دیدار خود 
از ســنگاپور با تارمان شانموگاراتنام معاون اقتصادی نخست 
وزیر و رئیس بانک مرکزی این کشــور مالقات و در خصوص 
همکاری های دو کشور در زمینه اقتصادی و بانکی گفت وگو 

کرد.
معاون اقتصادی و رئیس بانک مرکزی سنگاپور نیز در این 

وزیر امور خارجه:

ایران از فعال سازی روابط با سنگاپور
 در همه زمینه ها استقبال می کند

دیدار بر آمادگی کشــورش برای گشایش 
در همکاری هــای اقتصادی بــا ایران در 

زمینه های مختلف تأکید کرد.
رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان 
همچنین در نشستی که با ایرانیان مقیم 
سنگاپور در هتل »شانگری ال« سنگاپور 
برگزار شــد، افزود: این شرایط ضرورت 
تالش ما را برای از دست ندادن فرصت ها 
فراهم کرده اســت. شــرایط تحریم نیز 
بیــش از این که واقعیت عینی باشــد، 

فضای روانی بود.
وی ایرانیان خارج از کشور را همانند 
سایر هموطنان، »بزرگترین سرمایه کشور« 
دانســت و گفت: حضور جدی، پایمردی، 
هوشیاری، صبر و مقاومت ایرانی در برابر 
تمامی مشکالت زبانزد است. اگر این صبر 
نبود نمی توانستیم در جامعه جهانی سربلند 
بیرون بیاییم و بر حقوق خود ایســتادگی 
کنیم و در عین حال بتوانیم تعامل کنیم.

به گزارش ایرنا، وزیر امور خارجه ادامه 
داد: شاید یکی از معدود زمان ها در تاریخ 
معاصر روابط بین الملل بود که توانستیم از 
یک معضل جهانی بدون جنگ و خونریزی 
با مذاکره موفق شویم و این اقدام مرهون 

الطاف و تالش های مردم ایران است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: 
دشمنان ما همیشه دشمن خواهند بود و از دشمنی 
آنها نســبت به ما کاسته نخواهد شد و ما باید به 
این نکته توجه داشته و در مقابل دشمنان همیشه 

بیدار باشیم.
ســردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در 
کنگره شهدای دانش آموز که در سالن حجاب تهران برگزار 
شد، گفت: برخی ها امروزه می خواهند خفقان آمریکا را 
به ایران منتقل کنند ولی با بصیرتی که ملت عزیز ایران 

دارند این توطئه نیز خاموش خواهد شد.
رئیس سازمان بسیج مســتضعفین ادامه داد: ما در 
این مراسم جمع شده ایم تا از مکتب شهدا درس بگیریم. 
شهدایی که برای ایثار و فداکاری و از جان گذشتگی و برای 
جان دادن و از خود گذشتن هیچگونه بهانه ای نیاوردند و 
در شرایط آن دوران به جبهه ها شتافته و جان خودشان 

را برای حفظ این آب و خاك نثارکردند.

وی ادامــه داد: دشــمنان امروز ما نســبت به قبل 
وحشی تر شده اند ولی پیروزی در نهایت نصیب مسلمانان 
خواهد شد و ابهت پوشالی آمریکا و دشمنان روز به روز 

شکسته تر خواهد شد.
ســردار نقدی با اشــاره به حیلــه آمریکایی ها در 
منطقه افــزود: آمریکا می خواهد با کلــک و تزویر به 
ســایر کشورهای منطقه نفوذ کرده و برخی نیز از این 
مسئله حمایت می کنند. امروزه جنگ بین هوشیاری و 
بیداری است و ما باید با مطالعه بیشتر در همه ابعاد و 
تاریخ و با اسلحه بیداری در مقابله با دشمنان مقاومت 

و ایستادگی کنیم.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران رئیس سازمان بسیج 
مستضعفین در پایان خاطر نشان کرد: دشمنان ما همیشه 
دشمن خواهند بود و از دشمنی آنها نسبت به ما کاسته 
نخواهد شد و ما باید به این نکته توجه داشته و در مقابل 

دشمنان همیشه بیدار باشیم.

قائم مقام ستاد اقامه نماز از تمهیدات نوروزی 
1۳ استان پرتردد کشور برای اقامه نماز اول وقت 
در ایام نوروز خبر داد و گفت: هموطنان می توانند 
کاستی ها و پیشــنهادهای خود در این باره را به 

سامانه 1000017 پیامک کنند.
محمود مظفر قائم مقام ستاد اقامه نماز در گفت وگو 
با فارس با اعالم اینکه ستادهای اقامه نماز تحت عنوان 
شورای اقامه نماز در ایام نوروز تشکیل شده است، اظهار 
داشت: کار این شــورا بازدید از نمازخانه های بین راهی، 
مساجد، نمازخانه ها، رستوران ها،  هتل ها و مراکز اقامتی 
اســت تا برای ایام نوروز هموطنان برای اقامه نماز اول 

وقت، مشکلی نداشته باشند.
وی افــزود: در ایــن رابطه ســازمان ها و نهادهایی 
نظیر هالل احمر، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، 
شوراهای تبلیغی و ترویجی حضور دارند، البته امسال سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی و سازمان بسیج مستضعفین 
تحت عنوان »ترنم نســیم« هم به عرصه آمدند که قرار 
است در کنار ایستگاه های فرهنگی، خیمه های نماز هم 

بر پا شود.
مظفر با بیان اینکــه در مبادی ورودی و خروجی 
شهرها خیمه های نماز قرار داده می شود، اظهار داشت: 
در این ایســتگاه ها پخش اذان زنده انجام خواهد شد، 

همچنین به ادارات و ســازمان ها اعالم کردیم در ایام 
نوروز در سه وعده صدای اذان پخش شود، در برخی از 
خیمه های نماز،  امام جماعت برای اقامه نماز جماعت 

حضور خواهد داشت.
وی با اشاره به اینکه در نقاط پرتردد پاسخ به سؤاالت 
شرعی مسافران نوروزی هم صورت می گیرد،  ادامه داد: 
تمهیداتی نظیر ســرویس های بهداشتی پیش ساخته و 
تانکرهای آب برای رفاه حال نمازگزاران در کنار خیمه های 
نماز پیش بینی شده است، البته در این اثنا تمهیدات ویژه 
برای 13 اســتان پرتردد کشور برای اقامه نماز اول وقت 

در نظر گرفته شده است.
قائم مقام ســتاد اقامه نماز با بیــان اینکه مردم به 
عنوان یاوران نماز می توانند وضعیت اقامه نماز در نوروز 
در ســطح کشور را گزارش دهند، بیان داشت: به همین 
منظور سامانه پیامکی 1000017 راه اندازی شده است، 
همچنین بروشــورهایی در قالب داستانک های جذاب با 

موضوع نماز میان مسافران نوروزی توزیع خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از راه های سالمت 
ســفر همین وضو گرفتن و آب زدن به صورت است که 
هنگام نماز انجام می شــود، در این صورت، مسافر یک 
استراحتی هم می کند که منجر می شود امنیت سفرشان 

حفظ شود و هم سفر مبارکی داشته باشد.

سردار نقدی:
برخی  می خواهند

 خفقان آمریکا را به ایران منتقل کنند 

قائم مقام ستاد اقامه نماز خبر داد

تمهیدات نوروزی برای اقامه نماز اول وقت در 1۳ استان پرتردد
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حضرت امام خمینی)ره(: اگــر جهانخواران بخواهند 
در مقابل دین ما بایســتند، ما در مقابل همه دنیای آنان 

خواهیم ایستاد.
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