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پای درس علی)ع(

توبیخ نکوهش کننده دنیا
امام علی)ع(: »ای نکوهش کننده دنیا، که خود به غرور دنیا 

مغروری و با باطل های آن فریب خوردی! خود فریفته دنیایی 

و آن را نکوهش می کنی؟

آیا تو در دنیا جرمی مرتکب شده ای؟ یا دنیا به تو جرم کرده 

است؟ کی دنیا تو را سرگردان کرد؟ و در چه زمانی تو را فریب 

داد؟ آیا با گورهای پدرانت که پوسیده اند؟ )تو را فریب داد( 

یا آرامگاه مادرانت که در زیر خاک آرمیده اند؟...«
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هدیه به خوانندگان

حضرتآیتاهللحقشناس)ره(: یک شب هم تخم دو زرده 
بکنید و وقت سحر بیدار شوید و پس از وضو گرفتن از پروردگار 

عذرخواهی کنید.

اخبار ادبی و هنری
شوراینظارتبرصداوسیماتصویبکرد

قطع همکاری با برخی هنرمندان هنجارشکن
صدا و سیما موظف شد تا با هنرمندانی که شئونات اخالقی و رسانه ای را در 

شبکه های اجتماعی رعایت نمی کنند قطع همکاری نماید.
پایگاه اطالع رســانی شورای نظارت بر ســازمان صدا و سیما در اطالعیه ای 

درباره قطع همکاری با هنرمندان هنجارشکن آورده است:
بر اساس مصوبه اخیر شــورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری 
اســالمی ایران با عنایت به حضور کارمندان و هنرمندان متعهد و پاک ســیرت 
در رســانه ملی، متاسفانه تعداد قلیلی از هنرمندان با حضور هنجارشکنانه خود 
در این شــبکه ها و با انتشار تصاویر نامناسبی از خود، شئونات اخالقی و ضوابط 
سازمانی را رعایت ننموده اند و موجبات دلخوری خیل عظیم هنرمندان متعهد و 
اهالی فرهنگ و هنر را فراهم آورده اند. از این رو و بر اساس این مصوبه، سازمان 
صدا و سیما موظف شد تا با هنرمندانی که در این شبکه ها خالف شئونات حاضر 
شــده اند قطع همکاری نماید.شــورای نظارت بر سازمان صدا و سیما استفاده و 
حضور در شبکه های اجتماعی را فرصت تعامل هرچه بهتر هنرمندان با مردم و 
مخاطبان دانســته و صرفاً حضور نامناسب و انتشار تصاویری را که باعث نادیده 

انگاشته شدن ارزش ها می شود خالف ضوابط و مقررات می داند.
اعتراض سرشار به خانه هنرمندان

خانــه هنرمنــدان ایــران در اقدامی 
سؤال برانگیز قصد دارد ۲۳ تیر ضمن نمایش 
فیلمی از  زندگی عباس یمینی  شــریف به 
تجلیل و تکریم این نویسنده سلطنت طلب 

حوزه کودک و نوجوان بپردازد.
در همیــن رابطه محمدرضا سرشــار 
داستان نویسی ضمن  ادبیات  پیشکســوت 
اعتراض شــدید نســبت به این اقدام خانه 
هنرمندان در وبســایت رسمی اش نوشت: 

»عباس یمینی  شــریف از عناصر سرسپرده رژیم خائن پهلوی در عرصه ادبیات 
کودک و نوجوان بود که ده ها ســال به شست وشوی مغزی کودکان و نوجوانان 
معصوم این کشــور و ســوق دادن آنان در جهت اهداف فرهنگی رژیم فاسد و 
غاصب پهلوی مشــغول بود و متقابال رژیم مذکور نیز به انحای مختلف سعی در 

مطرح  و چهره کردن وی داشت.
ده ها ســال سردبیری کیهان بچه ها - که متاسفانه تا  مدتی پس از پیروزی 
انقــالب نیز ادامه داشــت - و چاپ نظم های ضعیف وی در کتاب های درســی 

مختلف، از جمله  حمایت های رژیم از وی بود. 
به عالوه، عباس یمینی  شریف دارای اشعاری مستقل - به اصطالح کودکانه 
- در مــدح محمدرضــا پهلوی، ولیعهد و ملکه او بــود. او که تا آخرین روزهای 
عمر آن رژیم دســت از حمایت و تبلیغ برای آنان برنداشــته بود، حتی تا  پاییز 
۱۳۵۷، با نهایت وقاحت - و در دهن کجی آشــکار به انقالب خونین مردم ایران 
و خون هزاران شهید آن- به این تبلیغات در مجله تحت سردبیری اش - کیهان 

بچه ها - ادامه می داد.
نامبرده پس از انقالب نیز با عضویت در مرکزیت تشکل بدسابقه و بدالحقه 
»شــورای کتاب کودک« ، به همان مســیر ضدانقالبی - منتها در شکلی جدید 

- ادامه داد.
حال باید از گردانندگان خانه هنرمندان پرســید بــا چه مجوز و انگیزه ای 
می خواهند در مکانی که  در اصل متعلق به نظام است و بخش مهمی از بودجه 
آن نیز از بیت المال تامین می شــود، به تجلیل )!( از شــخصی با چنین ســوابق 

مشعشعی)!( بپردازند؟!«
شایان ذکر است سال گذشته شبکه دولتی انگلیس )BBC( با گزارش هایی 
جانبدارانه کارنامه »شورای کتاب کودک« را بازتاب داد و اکنون خانه هنرمندان 
نیز قصد دارد تا بدین شــکل دست به تطهیر سوابق افراد و نهادهای ضدانقالبی 
بزنــد.  اقداماتی این چنیــن می تواند حاکی از ارتباطاتــی معنادار میان برخی 

نهادهای داخلی با شبکه های معاند خارجی باشد.
گفتنی اســت کارنامه و ســوابق عباس یمینی  شــریف  و »شورای کتاب 
کودک«، در کتاب »بیست سال تالش!« به قلم محمد دیدار )محمدرضا سرشار( 
توســط انتشارات حوزه هنری ســازمان تبلیغات در ســال های آغازین انقالب 

اسالمی منتشر شده است.
به بهانه پخش برنامه عقیق از رسانه ملی

جعبــه  جادویی تلویزیون در ماه مبارک رمضان بیــش از روزهای دیگر در 
سال نگاه مخاطبان را به خود جلب می کند، این بار در جست وجو میان برنامه ها 
نگاهمان به برنامه ای افتاد که حسرت آشنایی دیرهنگام در ماه خدا را بر دلمان 
گذاشت. برنامه عقیق که هر شــب ساعت ۲۳ از شبکه  پنج رسانه ملی به روی 
آنتن می رود و تکرار آن نیز روز بعد ساعت ۱6 از همین شبکه پخش می شود با 
محتوایی تقریبا متفاوت توجه بیننده را به خود مشــغول می سازد، برنامه ای که 
مخاطبان بین المللی نیز پیدا کرده اســت و مســلمانان و آنان که در ابتدای راه 
اســالم ایستاده اند به تماشایش می نشینند، این را در گفت وگو با »فاطمه فرزانه 
یوسف« شــنیدیم؛ فاطمه فرزانه یوسف یکی از میهمانان برنامه  عقیق است که 

خبر از دنبال کردن این برنامه در کشورهای دیگر می دهد.
عقیق داســتان زندگی آدم هایی از سرزمین های مختلف را روایت می کند، 
آنانی که از بودا تا مســیح به اسالم گرویده اند و مسلمان شده اند؛ آنانی که برای 
فرا گرفتن متون اســالم، ایران را انتخاب کرده اند؛ جایی که تازه مسلمان شده  
آمریکایــی از امنیت و آرامــش ایران و حس و حال جالــب ایرانی ها می گوید؛ 
بیگانه هایی که با لهجه های مختلف، فارسی را شیرین سخن می گویند و فرهنگ 
ما را به خوبی شناخته اند؛ همه این صحبت های دلنشین در کنار خاطرات جذاب 
آنان از مردم ایران، آداب و رسومشــان و حتی رانندگی عجیب و غریبشان باعث 

شده تا قاب برنامه عقیق برای مخاطب چشم نواز به نظر برسد.
فیلم توقیف شده روی اینترنت رفت

فیلــم »لکه« که یکی از بحث برانگیزترین فیلم های ســال 9۲ بود و در زمان 
اکران در دانشگاه های کشور حواشی بســیاری داشت، به سامانه فروش اینترنتی 
پیوست. به گزارش خبرنگار کیهان، فیلم »لکه« به کارگردانی محمدباقر مفیدی کیا 
که از آثار برگزیده چهارمین دوره جشــنواره فیلم عمار است، در قالبی دراماتیک 
به نقد رفتارهای برخی از سیاســتمداران در جریــان فتنه 88 می پردازد. نمایش 
این فیلم در برخی از دانشــگاه ها ممنوع اعالم شــد و حتی برخی از روزنامه های 
اصالح طلب، مطالب تندی را علیه این فیلم منتشر کردند و آن را فیلمی علیه دولت 
توصیف نمودند. در پی راه اندازی سامانه فروش رسمی لینک دانلود فیلم های ایران

Webeo.ir، فروش اینترنتی لینک دانلود فیلم لکه نیز آغاز شد.
شبکه فلسطینی توسط صهیونیست ها تعطیل شد

یک شــبکه تلویزیونی فلســطینی فقط چند هفته پس از افتتاح به دستور 
دولت رژیم صهیونیستی تعطیل شد.

به گزارش تســنیم، چندی پیش یک شــبکه فلســطینی توسط مقامات 
فلسطین با نام »اف 48« در شهر ناصره سرزمین های اشغالی افتتاح شد. تنش ها 
وقتی آغاز شــد که معلوم شد نام این شبکه مخفف »فلسطین« و ۱948 است. 

سالی که رژیم صهیونیستی وارد سرزمین های اشغالی شد.
تــا این که باالخره هفته گذشــته گیلعاد اردان وزیــر امنیت عمومی رژیم 
صهیونیســتی در حکمی این شبکه فلســطینی را غیر قانونی دانست و دستور 

تعطیلی آن را برای شش ماه آینده صادر کرد.
به گــزارش وراییتی، یک میلیون و 600 هزار نفر از مردمی که در مرزهای 
اشغالی زندگی می کنند عرب هستند و خودشان را فلسطینی و مالکان حقیقی 
سرزمین مقدس می دانند. آنها به ندرت از شبکه های رژیم صهیونیستی استفاده 
می کنند و »اف 48« امید آنها را برای داشــتن یک شبکه مخصوص  فرهنگی با 
برنامه های هنری و اجتماعی مخصوص فلســطینیان زنده کرده بود. این شبکه 

برنامه هایش را برای کرانه باختری و شهر رام اهلل هم ارسال می کرد.

مسئله بورسیه ها باز هم وزیر علوم را 
به مجلس کشاند

رئیسکمیســیونآموزشوتحقیقــاتمجلسگفت:با
توجهبهبیاناتاخیررهبریوبحثظلمبهبرخیدانشجویان
بورسیه،23تیرماهجلسهایدراینکمیسیونباحضورمحمد
فرهادیبرگزارودربارهمسئلهبورسیهها،بحثوتبادلنظرو

راهکارهایعملیاتیارائهمیشود.
محمد مهدی زاهدی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: با 
توجه به بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار با برخی اساتید دانشگاه ها 
و بحث ظلم به برخی از دانشجویان بورسیه، مقرر شد سه شنبه ۲۳ تیر 
جلســه ای در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با حضور محمد 
فرهادی وزیر علوم برگزار شود و در خصوص مسئله بورسیه ها، بحث 

و تبادل نظر و راهکارهای عملیاتی ارائه شود.
رئیس کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلــس افزود: برخی از 
دست اندرکاران وزارت علوم در بحث بورسیه ها سیاسی کاری کردند و 
به جای اینکه به دنبال علم باشند، به دنبال منافع کاری خود بودند.

زاهدی گفت: مسئله بورســیه ها باید رسیدگی مجدد شود، زیرا 
مســئول جابجا یی برخی از این دانشجویان که بورسیه شده بودند و 

حدود هزار نفر هم هستند، وزارت علوم است.
وی افزود: بحث بعدی در خصوص بورسیه مربیان دانشگاه ها است 
و به دلیل آنکه وزیر علوم )محمد فرهادی( رئیس هیئت امنا دانشگاه ها 

است باید به این مسئله کامال رسیدگی کند.
زاهدی با اشــاره به دانشجویانی که از نظر معدل مشکل داشتند، 
افزود: اصاًل بحث معدل مطرح نیست زیرا در دولت دهم از یک فرمول 
دیگری برای بورسیه استفاده می شده است، لذا این دسته از دانشجویان 

نیز براساس آن فرمول بورسیه شده اند.
وی گفت:  تمامی این موارد در حالی مطرح شده که وزارت علوم 
باید از برخی از این دانشــجویان بورسیه که پول و حق بورسیه آنها 
را نداده است، عذرخواهی کند زیرا این دسته از دانشجویان به دلیل 
برخی مشکالت مادی مجبور به فعالیت در بخش های خصوصی شده اند 

و در این میان وزارت علوم مقصر است.
تسهیالت دانشگاه آزاد 

برای دانشجویان فلسطینی و لبنانی
رئیسدانشــگاهآزادگفت:دانشجویانلبنانیمیتوانند
درواحدلبناندانشــگاهپذیرششوند.ضمنآنکههرکدام
ازایندانشجویاناگربخواهندبرایتحصیلدردانشگاهآزاد
واردکشورشونددانشگاهآزادآنهاراباتخفیفهایویژهای

پذیرشمیکند.
حمید میرزاده در حاشیه راهپیمایی روز قدس گفت: این راهپیمایی 
هر ســاله به نشانه اعتراض به اشــغال فلسطین که 60 سال است با 
توطئه انگلیس، آمریکا و متاسفانه با تایید سازمان ملل صورت گرفته، 

انجام می شود.
وی ادامه داد: متاسفانه سازمان ملل این ملت را که در این سازمان 

نماینده داشت از جغرافیای سیاسی جهان حذف کرد.
رئیس دانشــگاه آزاد افزود: امیدواریم حضور مردم ایران و ســایر 
کشورهای اسالمی این پیام را برساند که قدس شریف باید آزاد شود 
و ملت فلسطین به سرزمینشان برگردند. این خواسته ملت ایران است 

که ۳۵ سال روی آن پافشاری کرده است.
به گزارش نسیم، وی همچنین با اشاره به تسهیالت دانشگاه آزاد 
برای تحصیل جوانان فلســطینی و لبنانی گفت: دانشجویان لبنانی 
می توانند در واحد لبنان دانشگاه پذیرش شوند. ضمن آنکه هر کدام 
از این دانشــجویان اگر بخواهند برای تحصیل در دانشــگاه آزاد وارد 
کشور شوند دانشگاه آزاد آنها را با تخفیف های ویژه ای پذیرش می کند.

اخبار دانشگاه

آیتاهللمکارمشیرازی:

در طریق حق 
نباید از تنهایی واهمه داشت

استاددرسخارجحوزهگفت:انساندرطریقحقنبایدواهمه
داشتهباشدکههممسیرداردیادیگراندرمسیریدیگرقراردارند،
حضرتابراهیمدرروزیکهباتبربتهارانابودکردتنهابود؛بنابراین

نبایدازتنهاییدرمسیرحقترسید.
به گــزارش خبرگــزاری رســا، این مرجــع تقلید در تشــریح دعای
 مکارم االخالق، گفت: امام سجاد)ع( در فصل هفدهم این دعا عرضه می دارد 

خدایا به من توفیق بده در بهترین مسیرها قرار بگیرم.
وی افزود: امام نمی گویند که در مسیر خوب، بلکه می فرمایند در بهترین 
مسیرها قرار گیرم، از روایات استفاده می شود که بهترین مسیرها مسیر حق 
اســت؛ رسول اکرم)ص( می فرمایند با تقوا ترین مردم کسی است که حق را 

در زمان به نفع بودن یا به ضرر بودن انتخاب کند.
استاد درس خارج حوزه با بیان اینکه برخی فقط در جایی طرفداری حق 
را می کنند که به نفع شان باشد، اظهار داشت: پیامبر اسالم می فرمایند حق 
را از هر کسی که برای تو آورده بپذیر حتی اگر دشمن باشد؛ باطل را رد کن 

حتی اگر از جانب رفیقت باشد.
وی ادامه داد: استاد ما زمانی که می دید در درس حق با شاگردی است 
اشکال او به مبحث را می پذیرفت، چنین کاری را همه کس نمی تواند انجام 
دهند؛ فقط کسانی می توانند در این مسیر قدم بردارند که صفای باطن داشته 

و تهذیب نفس کرده باشند.
ایــن مرجع تقلید با بیان اینکه گاهی انســان در محیط آلوده واقع می 
شود، ابراز داشت: در چنین محیطی نباید همرنگ جماعت شد و مسیر حق 
را رها کرد، به عنوان مثالی اگر خانمی در محیطی قرار دارد که اطرافیانش 
رعایت حجاب نمی کنند او نباید این چنین باشــد. وی با اشاره به روایتی از 
امام علی)ع( عنوان کرد: حضرت فرمودند؛ هرگاه در مســیر هدایت حرکت 
می کنید و می بینید دیگران در مسیرهای انحراف قرار دارند وحشت نکنید، 
در این مسیر باید پیش رفت و به دیگران اعتنا نکرد؛ کسی که در مسیر حق 
باشــد به مقصد می رسد. آیت اهلل مکارم شیرازی خاطرنشان کرد: انسان در 
طریق حق نباید واهمه داشته باشد که هم مسیر دارد یا دیگران در مسیری 
دیگــر قرار دارند، حضرت ابراهیم در روزی که با تبر بت ها را نابود کرد تنها 
بود؛ بنابراین نباید از تنهایی در مسیر حق ترسید. وی اضافه کرد: اگر انسان 
در مســیر حق گام بردارد و از خداوند متعــال کمک بخواند خدا او را تنها 
نمی گذارد، امام حسین)ع( برای هدایت از مردم به تنهایی با عده ای معدودی 
قیام کرد که نتیجه آن امروز به چشــم می خورد؛ انسان نباید از تنها شدن 

در مسیر حق ناراحت شود.

وزیرکشــورمیزبانضیافتافطــارفرزندان
خانوادههایمســتمندتحتپوششکمیتهامداد

بود.
عبدالرضا رحمانی فضلی در این مراسم گفت: ما خود 
را مدیــون مردم و به خصوص دوســتان در کمیته امداد 
می دانیــم اما معتقدیم برای بهبود وضعیت این قشــر از 

جامعه مردم باید پای کار بیایند.
رحمانی فضلی افــزود: بنا داریم تا در یک تفاهمنامه 
میان کمیته امداد و وزارت کشور هر اقدامی که بتواند در 
سطح استان ها وضعیت زندگی مددجویان را ارتقاء بخشد 

انجام دهیم.
وی در خصوص صحبت هایی که در مجلس در مورد 
واردات خودرو توسط کمیته امداد کرده بود تصریح کرد: 
ما نگفتیم این اقدام از طریق کمیته امداد انجام شده است 
لذا به دلیل فهم غلطی که از این موضوع در جامعه شــده 
بــود بیانیه نیز صادر کردیم. در حال حاضر نیز می گوییم 
که اقــدام واردات خودرو از طریق کارت های مددجویانی 
که در مناطق مرزی ســاکن هستند انجام شده و در واقع 
سوء استفاده صورت گرفته است و ساحت کمیته امداد از 

این موارد پاک است.
به گزارش تسنیم، رحمانی فضلی افزود: کمیته امداد 
رســماً  وارد موضوع واردات غیرقانونی خودرو نشده است 

وزیر كشور میزبان افطاری فرزندان تحت پوشش كمیته امداد شد

بلکه افراد سودجو از این امکان مددجویان در آن مناطق 
ســوء اســتفاده کردند اما از این پس بطور جدی از این 

موضوع پیشگیری خواهد شد.
همچنین رئیس کمیته امــداد امام خمینی )ره( نیز 
در این مراســم  در خصوص پایین بودن میزان مستمری 
مددجویان کمیته امداد گفت: در این مراسم فرصتی پیش 
آمده که مسئوالن در یک فضای صمیمی با بچه های تحت 
پوشش کمیته امداد افطار کنند، ما باید این بخش را الگو 

کنیم چنانچه رئیس جمهور نیز این مراسم را در شب های 
قبل ترتیب دادند و در این مراسم است که برای دو طرف 
اثر معنوی حاصل می شود ضمن اینکه این نسل می توانند 

پیغام خود را به مسئوالن برسانند.  
فتاح افزود: وسع کمیته امداد این مقداری است که در 
حال حاضر میان مددجویان توزیع می شود اما باید بگویم 
که مردم مــا را در طرح اطعام، اکرام و طرح محســنین 
غافلگیر و شرمنده کردند و ما معتقدیم دست یاری مردم 

می تواند بسیاری از مشکالت این خانواده ها را کم کند.
وی در پاســخ به سوالی در خصوص انتخابات و نقش 
کمیتــه امداد در آن، خاطرنشــان کرد: مــا در حقیقت 
می خواهیم با همکاری وزارت کشور کاری کنیم که اثبات 
شــود کمیته امداد در اختیار ماموریت ذاتی خود است و 
باید فقط به اقشار آسیب پذیر رسیدگی کند و نیازی نیست 
عوامل کمیته امداد در کاری باشند که ثمری نیز ندارد لذا 

کمیته امداد در مسائل سیاسی حق دخالت ندارد.

رهبرانقالبدردیداردانشجویانتاکیدفرمودند

مبارزه با آمریکا تعطیلی ندارد
آماده باشید

رئیسجمهورکشورمانتاکیدکرد:هنرمندان
بایدبهدولتکمککنند،قاضیدولتباشندو
مسیردولتراترسیمکنندنهاینکهقدرتهاو

دولتهاآنهارادریکجهتقراردهند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
حجت االسالم حسن روحانی در مراسم ضیافت افطار 
اصحاب فرهنگ و هنر، با اشــاره به مذاکرات ۲۲ ماه 
اخیر با قدرت های جهانی گفت: در سیاست خارجی 
که نحوه نگاه، لبخند، سخن گفتن و ورود و خروج به 
نشست های خارجی معنادار و تأثیرگذار است، آنگونه 
هنرمندانــه رفتار کردیم که اگر مذاکرات موفق نبود، 
دنیا بپذیرد که ایران اهل منطق و گفتگو بوده و هیچگاه 
میز مذاکره را ترک نکرده و به بهترین وجه به ابهامات 
پاســخ داده و مواضع خود را بیان کرده است و اگر به 
فضل خدا و دعای مردم پیروز شــدیم، دنیا بداند که 
ملت ایران ملت هنرمندی است که می تواند معضالت 

خود را با منطق برطرف کند. 
رئیس شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه نفس 
مذاکره با 6 قدرت جهانی، هنر است، افزود : دولت یازدهم 

در ۲۲ ماه گذشته بسیاری از مشکالت را حل کرده و 
 این راه و مسیر را به حول و قوه الهی ادامه خواهد داد.

رئیــس جمهور ابراز امیدواری کــرد که این دولت و 
مذاکره کننــدگان در همه صحنه ها با حمایت مردم و 
فرهیختگان، آنچه را خواست، خیر و منافع ملی است، 

محقق کنند.
روحانــی با تأکید بــر اینکه هر چــه در جامعه 
هنر بیشــتر باشــد و زبان و صدایــش بلندتر، افراط 
و خشــونت کمتر می شــود، اظهــار داشــت: باید 
شــرایط خالقیــت هنرمنــدان را در جامعــه مهیا 
 کنیــم، تا جامعه ما از خشــونت و افــراط بپرهیزد.

رئیس جمهورگفت: اخــالق را هنرمندان در جامعه 
تبیین می کنند و بهتر از هر کس می توانند نشان دهند 
که چقدر ریا، توهین و اهانت زشت است؛ همان ریایی 
که متأســفانه امروز در گوشه و کنار جامعه مشاهده 
می شود و کسانی برای پول، منصب و مقام، ریا، اغراق 

و مبالغه می کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: اگر 
می خواهیم پیام فرهنگ، دین اسالم و انقالب جاودانه 

بماند باید از هنر بهره داشته و استمداد بطلبیم. هنر 
عالی، اخالقی و مخلصانه می تواند فرهنگ اسالمی - 

ایرانی و انقالبمان را جاودانه کند.
رئیــس جمهور با بیان اینکــه همه به دنبال هنر 
واقعی و متعهدانه هستند، گفت: هنر متعهدانه با زور، 
داغ و درفش محقق نمی شــود، بلکه هر وقت هنرمند 
در کنــار مردم بوده و خواســت و مطالبات آنها را که 
ناشی از فطرت جامعه است، بیان کرده، هنر متعهدانه 
محقق شده اســت چرا که ممکن است فرد یا حزب 
اشــتباه کند، اما هیچگاه خواست یک ملت نادرست 

نیست و ملت اشتباه نمی کند.
روحانی ادامه داد: هنرمندان باید به دولت کمک 
کنند، قاضی دولت باشــند و مســیر دولت را ترسیم 
کننــد نه اینکــه قدرت ها و دولت ها آنهــا را در یک 
جهت قرار دهند چرا که خالقیت هنری با زور و فشار 

امکان پذیر نیست.
وی تصریح کرد: هنر در صورتی تجلی می یابد که 
فضا، فضای آزاد و اخالقی باشد همان طور که همه دین 
ما با هنر توأم است و زیبایی ظاهری و معنوی را می توان 

در همه آیات قرآن، مناســک دینی نظیر اذان، افطار، 
مناجات و در همه ماه مبارک رمضان مشاهده کرد.

رئیس جمهور ابراز داشــت : وظیفه دولت و نظام 
تسهیل راه برای خلق هنری است، اشکالی ندارد دولت 
و نظام سیاست های هنری را در جامعه تبیین و تشریح 
کنند، اما حق ندارنــد در زندگی خصوصی، هنری و 

کاری هنرمندان دخالت کنند.
روحانــی در پایان  با بیان اینکه قول هایی که این 
دولت داده است در چارچوب قانون اساسی است، تاکید 
کرد : در این ۲ ســال فضا بازتر شــده و شرایط برای 

خالقیت در همه بخش ها بهتر شده است.
 در بخش هنر برخی ها گفتند که ارکستر ملی و 
ســمفونیک نباید باشد و ما گفتیم باید باشد و امروز 
توانستیم آن را سامان دهیم گفتند که خانه سینما باید 
تعطیل باشد گفتیم باید باز شود و آن را باز کردیم و 
امیدواریم همه کارها را بتوان انجام داد و قدم به قدم 
پیش برد اما شما هم باید مشکالت ما را ببینید و فکر 
نکنید دولت به معنای دستگاه اجرایی همه امکانات، 

اختیارات و یا پول را در اختیار دارد.

روحانیدرجمعاصحابفرهنگوهنر:

هنرمندان باید به دولت كمک كنند

دههانفرازدانشجویانونمایندگانتشکلهای
دانشجوییدانشگاههایسراسرکشورعصردیروز
)شنبه(باحضرتآیتاهللالعظمیخامنهایرهبر
نظرات،دغدغهها و انقالباسالمیدیدار معظم
ومطالباتخوددربارهمســائلمختلفکشوررا

بیانکردند.
دیدار امسال دانشجویان با رهبر فرزانه انقالب اسالمی 
در اتفاقی نادر نزدیک به ۵ ســاعت به طول انجامید. بر 
اساس این گزارش، دانشجویان از ساعت ۱۵ بعد از ظهر 

دیروز آرام آرام در حســینیه امــام خمینی)ره( حضور 
یافتند و این دیدار رأس ساعت ۱8 با حضور رهبر معظم 
انقالب آغاز شد. در ابتدای این دیدار تعدادی از اعضای 
تشکل های دانشجویی و همچنین نخبگان دانشجویی به 
بیان نطق ها و اظهارات خود پرداختند. و در ادامه نیز از 
ساعت ۲0 مقام معظم رهبری سخنان خود را آغاز کردند.

پس از گذشــت 4۵ دقیقه از سخنان ابتدایی رهبر 
معظم انقــالب، پیرو فرارســیدن اذان مغرب، حضرت

آیت اهلل العظمی خامنه ای خطاب به دانشــجویان اعالم 

کردند که بخشی از مطالب را ایراد کردند و البته بخش 
بزرگی از این ســخنان نیز باقی مانده است. پس از این 
اظهارات رهبر معظم انقالب، دانشجویان یکپارچه خواهان 
ادامــه دیدار پس از نماز و صرف افطار شــدند که رهبر 

معظم انقالب نیز با آن موافقت کردند.
به گزارش تسنیم، پس از اذان مغرب، نماز جماعت 
دانشجویان به امامت رهبر معظم انقالب و همچنین صرف 
افطار، دانشــجویان مجدد به حسینیه امام خمینی)ره( 
برگشتند و رهبر معظم انقالب نیز سخنان خود را ادامه 

دادند و نهایتاً این دیدار شیرین و کم سابقه پس از نزدیک 
به ۵ ساعت پایان یافت.

در این دیدار رهبر معظم انقالب بیانات بسیار مهمی 
دربــاره آرمان خواهی و واقع بینی، مبارزه با اســتکبار، 
اسالم موسوم به »اسالم رحمانی«، ازدواج دانشجویان، 
کنســرت ها و اردوهای مختلط دانشــجویی، ادعاهای 
غربی ها درباره جوانان ایرانی، مســائل منطقه و ... بیان 
فرمودند. گزارش مشــروح این دیدار فــردا در روزنامه 

منتشر خواهد شد.

درنظرسنجییکموسسهمعتبرعلمیاز
۱۷۹هزارو۴۸۱نفراز۴3۰شهرستانکشورمان،
۸۸/۶درصدایرانیانموافقتشــانراباتوافقی
اعالمکردهاندکهدرآنعزتکشــورحفظو

خطوطقرمزرعایتشدهباشد.
به گزارش خبرگزاری فارس، یک موسسه معتبر 
علمی طی هفته های اخیر از ۱۷9 هزار و 48۱ نفر از 
مردم سراســر کشور در موضوعات و مسائل گوناگون 
جامعه، نظر ســنجی به عمل آورده که نتایج آن طی 

روزهای آتی اعالم عمومی خواهد شد.
این نظر سنجی در 4۳0 شهرستان کشور صورت 
گرفته که 69/۵ درصد از مردم شهرها و ۳0/۵ درصد 
از مردم روستاهای کشــور را به خود اختصاص داده 
و جامعه آماری نیز شــامل کلیه افراد باالی ۱8 سال 
بوده است که ۷0 درصد از سهمیه شهرستان به شهر 
و ۳0 درصد نیز به ۳ تا 4 روســتای تابع همان شهر 

اختصاص یافته است.

روش تحقیق نظر سنجی فوق به واسطه خصلت 
موضوع تحقیق، گســتردگی جمعیــت مورد مطالعه 
و اســتفاده از تکنیک پرسشــنامه جهت جمع آوری 
اطالعــات در خصوص واقعیتهــای عینی و ذهنی به 
عنوان رایج ترین شیوه مطالعاتی که در پژوهش های 
سنجش شناخت و رضایت مطرح است، همان روش 

پیمایشی بوده است.
در این نظر ســنجی یک ســوال با دو گزینه در 
خصوص مذاکرات اخیر هسته ای ایران و ۱+۵ مطرح 
شــده اســت که 88/6 درصد ایرانیان با گزینه »باید 
خطوط قرمز در توافق رعایت شود و عزت ملی حفظ 
شود وگرنه نباید توافق کرد« موافقت کرده اند؛ همچنین 
۱۱/4 درصد به گزینه »به هرقیمتی باید توافق کرد«، 

رای داده اند.
نتایج ســایر بخش های این نظرسنجی جامع که 
ســواالت گوناگونی را در خود داشته به زودی منتشر 

خواهد شد.

براساسنتیجهنظرسنجییکموسسهمعتبرعلمی

بیش از ۸۸ درصد ایرانیان فقط توافقی را می پذیرند
كه عزتمندانه و در چارچوب خطوط قرمز باشد

عضوکمیسیونآموزشمجلسگفت:دریافت
وجههنگامثبتنــامازدانشآموزانغیرقانونی
اســتووزیرآموزشوپرورشموظفاستتا

سرانهمدارسراازدولتبگیرد.
جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با خبرگزاری فارس 
و در پاسخ به این سوال که دریافت وجه هنگام ثبت نام 
از والدین دانش آموزان قانونی است یا خیر، اظهار داشت: 
آموزش و پرورش براســاس بخشــنامه هایی که دارد و 
گزارشــاتی که می دهد، اعالم می کنــد وجهی هنگام 
ثبت نام از والدین دریافت نمی کند و این یک قانون است.
وی ادامــه داد: در آموزش و پرورش مدارس هیئت 
امنایــی داریم کــه پول دریافت می کننــد که آن هم 
غیرقانونی اســت؛ در حقیقت مدرســه باید دولتی یا 

غیردولتی باشد و مدارس حد وسط نداریم.
کوچکی نژاد افزود: متأســفانه آمــوزش و پرورش 
مدارســی را هیئــت امنایی کرده و به انــدازه مدارس 

غیردولتــی از مردم پول می گیرند که این یک تبعیض 
در آموزش و پرورش شده است.

عضو کمیســیون آموزش مجلس یادآور شد: هفته 
آینده در کمیســیون آموزش و تحقیقات گزارش ها را 
اعــالم می کنیم و در جاهایی که تخلفی صورت گیرد، 

تذکر می دهیم تا روش را اصالح کنند.
وی گفت: مدارس هیچ مجوزی برای دریافت وجه 
هنگام ثبت نام ندارند و این امر غیرقانونی است؛ وزیر 
آموزش و پرورش موظف است تا از دولت هزینه مدارس 
که ما برای آن بودجه ای به مقدار ۲00 میلیارد تومان 
برای آب، برق و گاز و ۳۲0 میلیارد تومان برای سرانه 

واحدهای آموزشی اختصاص داده ایم را بگیرد.
کوچکی نــژاد ادامه داد: وزیر آمــوزش و پرورش 
موظف است این مبالغ را از خزانه بگیرد و اگر نمی تواند 
این مبالغ را بگیرد، باید خود پاســخگو باشد و نباید 
مردم هزینه ضعف مدیریت وزارت آموزش و پرورش 

را پرداخت کنند.

عضوکمیسیونآموزشمجلس:

مدارس هیئت امنایی به صورت غیرقانونی 
برای ثبت نام پول می گیرند
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