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اخبار ادبی و هنری

بازسازی وقایع انقالب از نگاه عکاس آمریکایی 
در یک مستند سینمایی

یک مستند ســینمایی با بازسازی وقایع واقعی انقالب از چشم یک عکاس 
آمریکایی تولید می شود.

به گزارش خبرنگار کیهان، کارگردان مجموعه »در برابر طوفان« که در دهه 
فجر با اســتقبال مواجه شد، در تازه ترین اثر مســتند خود به بازسازی 44 روز 

پایانی رژیم پهلوی از نگاه یک عکاس آمریکایی می پردازد. 
مهدی نقویان در گفت وگو با خبرنگار کیهان گفت: یک مستند درباره وقایع 
منتهی به انقالب و حوادثی که به پیروزی انقالب می انجامد را در دست دارم که 

اکنون در مرحله تحقیق و نگارش قرار دارد.
وی افزود: این مستند، به بازسازی یک ماجرای واقعی می پردازد که از نگاه 
یک عــکاس آمریکایی، 44 روز آخر رژیم پهلوی و پیروزی انقالب اســالمی را 

نمایش می دهد.
نقویان ادامه داد: این مستند در قالب 10 قسمت ساخته خواهد شد و از دل 
آن یک مســتند سینمایی هم تولید خواهد شد. نسخه سینمایی، سال آینده به 
نمایش در خواهد آمد و نســخه سریال هم دو سال بعد و به مناسبت چهلمین 

سالگرد پیروزی انقالب پخش خواهد شد.
استقبال هنرمندان خارجی از دومین 

جشنواره بین المللی حقوق بشر آمریکایی
حضور پررنگ هنرمندان خارجی در دومین جشنواره حقوق بشر آمریکایی، 

شگفتی ساز شد.
به گزارش خبرنگار کیهان، هنوز مدت زیادی از برگزاری جایزه هنری مرگ 
بر آمریکا نمی گذرد که با استقبال گسترده هنرمندان کشورهای مختلف، ازجمله 
هنرمندان آمریکایی مواجه شد. این بار نیز برگزاری جشنواره دیگری با موضوع 
ضدآمریکایی با استقبال گســترده هنرمندان غربی مواجه شده است. علت این 

استقبال، روی کار آمدن ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکاست.
دکتر اسماعیل آجرلو دبیر دومین جشنواره بین المللی حقوق بشر آمریکایی 
در ایــن بــاره گفت: با اعالم فراخوان جشــنواره در اوایل بهمن ســال جاری و 
استقبال هنرمندان خارجی جهت ارسال آثار در همین ابتدای مهلت جشنواره، 
هماهنگی های بسیار خوبی برای حضور پررنگ آثار هنرمندان مطرح خارجی در 
بخش بین الملل جشــنواره حقوق بشر آمریکایی صورت گرفته است که به نوبه 

خود قابل توجه و بسیار خرسند کننده است.
وی ادامه داد: به نظر می رسد استقبال هنرمندان سایر کشورها از جشنواره 
حقوق بشــر آمریکایی و آمادگی آنها برای شرکت در این جشنواره حتی بسیار 
زودتر از هنرمندان ایرانی خود را بروز داده اســت. این مســئله نشان از جهانی 
بودن موضوع حقوق بشر آمریکایی دارد و دغدغه هنرمندان همه کشورهای دنیا 

را نسبت به این موضوع نشان می دهد.
گفتنی است مهلت ارســال آثار به دومین جشنواره بین المللی حقوق بشر 
آمریکایی تا 30 اردیبهشت ماه 1396 است و اختتامیه و اکران آثار نیز در تیرماه 
1396 همزمان با هفته حقوق بشــر آمریکایی برگزار می شود. هنرمندان سایر 
کشــورها می توانند آثار هنری خود را در دو بخش کاریکاتور و پوســتر در این 

جشنواره شرکت دهند.
کتاب های انقالبی و دفاع مقدسی 

در صدر فروش
هفته ســوم بهمن، هفته پرفروش شــدن کتب مرتبط با انقالب اسالمی و 

رژیم پهلوی بود.
هفته سوم بهمن 9۵ شــاهد پرفروش شدن کتاب هایی با محوریت انقالب 
اسالمی در کنار کتاب های مرتبط در حوزه دفاع مقدس بودیم. کتاب هایی نظیر 
»حاج قاســم«، »لحظه های انقالب«، »گلستان یازدهم«، »دختر شینا«، »وقتی 

مهتاب گم شد« و ...
هفته گذشته از چهار تقریظ رهبر معظم انقالب اسالمی در همدان رونمایی 
شــد که همین ســبب شــد توجه مخاطبان به این کتب جلب شود و در میان 
پرفروش ها قرار گیرد. »وقتی مهتاب گم شد«، »دختر شینا«، »گلستان یازدهم« 
و »آب هرگز نمی میرد« کتبی بود که از دست نوشته رهبر انقالب بر آنها رونمایی 

شد.
»دختر شینا« یکی از کتاب هایی است که پیش از این در زمره پرفروش های 
بازار بود و دوباره با تقریظ رهبر انقالب بر آن توانست توجه مخاطبان را به خود 
جلــب کند. عالوه بر این کتاب باید به کتاب »محمد مثل گل بود« اثر غالمرضا 
حیدری ابهری نیز اشاره کرد که این کتاب نیز از زمره کتب پرفروش  در ماه های 

متوالی است و توانسته توجه مخاطبان را به خود جلب کند.
یکی از کتاب هایی که توانست در این هفته در جمع پرفروش ها قرار بگیرد 
کتاب »من محمدرضا ۲۲ ســال دارم« روایتی از زندگی و ســلطنت محمدرضا 
پهلوی با تلخیصی از کتاب »ظهور و ســقوط پهلوی« حسین فردوست است که 

انتشارات میراث اهل قلم آن را روانه بازار کتاب کرده است.
حواشی جشنواره فیلم فجر ادامه دارد

مدیران جشنواره یادشان رفت 
برنده سیمرغ را به اختتامیه دعوت کنند!

حواشی سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر که از آن به عنوان پر گاف ترین 
دوره این رویداد یاد می شود همچنان ادامه دارد.

یکی از برگزیدگان ســیمرغ این جشنواره فاش کرد که مسئوالن جشنواره 
یادشان رفته تا او را به مراسم اختتامیه دعوت کنند.

در مراســم اختتامیه سی و پنجمین جشنواره فجر وقتی نام ثریا قاسمی به 
عنوان برگزیده سیمرغ بهترین بازیگر مکمل زن برده شد، این بازیگر در مراسم 

حضور نداشت. 
قاسمی که به خاطر بازی در فیلم دفاع مقدسی »ویالیی ها« برگزیده شده، 

گفت که اصال به مراسم اختتامیه جشنواره دعوت نشده بود!
وی در بخشــی از گفت وگــو با خبرآنالین تصریح کرد: من از جشــنواره و 
نتایجش خبر چندانی ندارم و دوستان اطرافم به من گفتند چه اتفاق هایی افتاده 
و حتی آنها به من گفتند که جایزه گرفتم. من اصال اطالع نداشتم که بخواهم به 
این مراسم بیایم، قاعدتا باید این طور می بود که زنگ می زدند و اطالع می دادند 
امــا این اتفاق نیفتاد. فکر می کنم چنین رفتاری جزو آداب دعوت های رســمی 
اســت که باید به آنها اهمیت داد. وقتی چنین رفتاری صورت نمی گیرد طبیعی 
است که من هم پیگیر نمی شوم و حاال هم از هیچ چیز اطالع ندارم. البته ممکن 
اســت یک دعوتنامه ای به دفتر تهیه کننده فرســتاده باشند ولی این مسئله به 
شــخص من ربطی ندارد. وقتی مــا می خواهیم یک فرد بخصوص را به جایی یا 
حتی منزلمان دعوت کنیم از خود شــخص رسما دعوت به عمل می آوریم. این 
کار را حتی با یک تلفن هم می توان انجام داد و به نظرم پیش پا افتاده ترین حالت 
ممکن اســت. حاال ممکن بود من باز هم نروم و نتوانم در مراسم شرکت داشته 

باشم اما فکر می کنم اصول و قاعده چیزی غیر از این رفتار را می طلبید.
سانسور اعتراضات مراسم بفتا علیه ترامپ 

در بی بی سی
شــبکه بی بی ســی، اعتراضات علیه رئیس جمهور آمریکا در مراسم بفتا را 

پخش نخواهد کرد.
به گزارش تسنیم، در مراسم گلدن گلوب امسال، خیلی از کسانی که جایزه 
گرفتند، هنگامی که برای دریافت تندیسشــان روی سن رفتند، با صحبت های 
شدیداللحنی علیه دونالد ترامپ موضع گرفتند؛ صحبت هایی که حتی باعث شد 
رئیس جمهور جدید آمریکا واکنش هم نشان دهد. حاال بی بی سی، پخش کننده 

مراسم بفتا، می ترسد که اتفاق مشابهی در این مراسم رخ دهد.
یکی از ســخنگویان بی بی ســی که نامش فاش نشده، البته می گوید حذف 
بخش هایی از مراســم بفتا برای پخش از تلویزیون به خاطر زمان بندی شــبکه 
است. او اعالم کرده که مراسم بفتا دو ساعت پس از اتمام آن از تلویزیون پخش 
خواهد شد و سعی می شود روح پیام همه کسانی که جایزه می گیرند در نسخه 
تلویزیونی بیان شود. با این حال سابقه نشان داده که در سال های گذشته، حدود 
4۵ دقیقه از مراسم توسط بی بی سی سانسور شده و بخش اعظم و مهم سخنان 
چهره هایی چون جاشــوا اپنهایمز و آدام کرتیس از تلویزیون پخش نشده است. 
نفر اول به انتقاد از سیاست آمریکا و انگلیس در اندونزی پرداخت و نفر دوم هم 
مســتقیماً بی بی ســی را هدف قرار داد و از نوع پوشش اخبار القاعده توسط این 

شبکه انتقاد کرد.
پیش بینی می شود امسال هم صدای هنرمندانی مثل کن لوچ از طریق شبکه 
بی بی سی در جهان انعکاس داده نشود و احتماالً همه آنچه خواهیم فهمید توسط 

خبرنگاران حاضر در بفتا منعکس می شود.

امیر شاه صفی در جمع وابستگان نظامی:
آماده برگزاری رزمایش های مرکب 

با سایر کشورها هستیم
فرمانده نیروی هوایی گفت: نیروی هوایی ارتش جمهوری 
اســالمی ایران تالش می کند تا روابط نظامی شایسته ای با 
ارتش های کشورهای دوست و برادر برقرار کرده و سهمی موثر 
در مسیر توسعه صلح و امنیت منطقه ای و جهانی ایفا کند، در 
این راستا آماده برگزاری رزمایش های مرکب و انعقاد تفاهم نامه 

با کشورهای منطقه و سایر کشورها هستیم.
به گزارش فارس، امیر خلبان حســن شاه صفی، فرمانده نیروی 
هوایی ارتش جمهوری اســالمی ایران در مراســمی که به مناسبت 
روز نیروی هوایی در هتل نهاجا و با حضور فرماندهان و مســئولین 
این نیرو و وابســتگان نظامی کشورهای خارجی برگزار شد، با بیان 
اینکه نیروهای مسلح از جمله نیروی هوایی، همسو با سیاست های 
دفاعی جمهوری اســالمی ایران، حفظ و ارتقاء توان دفاعی خود را 
به برجام گره نزده اند، افــزود: نیروی هوایی ارتش در دوران پس از 
جنگ تحمیلی، به ویژه در دوران تحریم با اســتفاده از متخصصین 
داخلی و تعامل ســازنده با مراکز دانشــگاهی به بومی سازی بخش 
قابل مالحظه ای از ســامانه ها و تولید داخلی شبیه سازها و قطعات 
گلوگاهی دست یافته و با حضور در عرصه پرنده های بدون سرنشین 
خیز بلندی برای تقویت بنیه دفاع هوایی خود بر اساس راهبرد مقابله 
با اهداف نقطه ای بر مبنای تهدیدات جدید تروریســتی منطقه ای و 

فرامنطقه ای برداشته است.
وی ابراز داشــت: تــوان دفاعی جمهوری اســالمی ایران کامال 
صلح طلبانه است و موید این ادعا، تاریخ روشن ما و رویدادهای منطقه 
است. در حالی که در همین ایام شاهد بمباران و کشتار مردم مظلوم 
یمن با استفاده از مستشاران خارجی و تخصیص بودجه های نظامی 

نجومی هستیم.
فرمانده نیروی هوایی ارتش با حســاس برشمردن منطقه غرب 
آسیا و وجود منافع بسیار زیاد کشورها در این نقطه راهبردی، گفت: 
جمهوری اسالمی ایران باید ضمن حضوری مقتدر و اتخاذ سیاستی 
استقالل طلبانه در این منطقه، الگویی جهانی از یک کشور مستقل 
را ارائــه کند تا با تکیه بــر خودکفایی و خوداتکایی، تا حد امکان از 

بهترین سامانه های آفندی روز دنیا برخوردار باشد.
امیر شــاه صفی بیان داشت: در همین راستا نیروی هوایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران تالش می کند تا روابط نظامی شایسته ای با 
ارتش های کشــورهای دوست و برادر برقرار کرده و سهمی موثر در 
مسیر توسعه صلح و امنیت منطقه ای و جهانی ایفا کند، در این راستا 
آماده برگزاری رزمایش های مرکب و انعقاد تفاهم نامه با کشــورهای 

منطقه و سایر کشورها هستیم.
جانشین وزیر دفاع خبر داد

تجهیز نیروهای مسلح 
به آخرین فناوری های جدید دفاعی

جانشین وزیر دفاع گفت: وزارت دفاع با تجهیز نیروهای 
مسلح مقتدر به آخرین دســتاوردها و فناوری های جدید 
دفاعی، سد پوالدینی را در برابر دشمنان نظام اسالمی ایجاد 

کرده است.
به گزارش تسنیم، امیر سرتیپ امیر حاتمی در گردهمایی بزرگ 
فرهنگی خواهران وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  با تبریک 
ایام پیروزی انقالب اسالمی، با بیان اینکه ملت ایران بر روی آ رمان ها ی 
مقدس انقالب اسالمی و امام راحل)ره( ایستاده است، اظهار داشت: 
عناد دشــمنان علیه ملت ایران و مردم مبارز استمرار دارد و در این 
راه  مصمم اســت چرا که حیات اســتکباری خود را در از بین بردن 

حق طلبی و عدالت خواهی می بیند. 
وی  تجهیز و آماده کردن نیروهای مسلح را یکی از مأموریت های 
مهــم وزارت دفاع در مقابله با دشــمنان و حفاظت از حدود و ثغور 
ایران اسالمی برشمرد و گفت: دشمنان از ابتدای انقالب  حوزه دفاعی 
و نظامی ایران را تحریم کردند اما با رهبری های حکیمانه ولی فقیه 
زمان و با بهره گیری از ظرفیت، اســتعداد و توان داخلی توانســتیم 
ظرف مدت کوتاهی نیازهای نیروهای مسلح را تأمین کنیم و امروز  
بحمداهلل شعار »ما می توانیم« امام راحل و مقام معظم رهبری را به 

خوبی عینیت بخشیدیم.
امیر حاتمی با اشــاره به توانمنــدی متخصصان وزارت دفاع در 
حوزه هــای  رزم زمینی، هوایی، دریایی، عرصه موشــکی، هوافضا و 
سایبر، هشدار داد:  دشــمنان  با پول های هنگفت و سرسام آور خود 
را تجهیز می کنند  به طوری که  متوسط بودجه نظامی آمریکا باالی 
میلیارد دالر در ســال است، اما اگر مقایسه ای با بودجه دفاعی   600
ایران اسالمی داشــته باشیم خواهیم دید که کشور عزیزمان  با چه 
اعتبار و بودجه ای  در حوزه دفاع به این سطح از آمادگی دفاعی رسیده 

است که به هیچ وجه برای دشمن قابل باور نیست. 
جانشین وزیر دفاع با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران با هزینه  
بسیار کم اما با اتکا به انگیزه و توانایی های متخصصان داخلی  توانسته 
بازدارندگــی باالیی ایجاد کند، تصریح کــرد: وزارت دفاع با تجهیز 
نیروهای مســلح مقتدر به آخرین دستاوردها و فناوری های جدید 
دفاعی، سد پوالدینی را در برابر دشمنان نظام اسالمی ایجاد کرده است.
وی با اشاره به حضور بانوان در عرصه های مختلف انقالب اسالمی، 
خاطرنشــان کرد: دشمنان از اولین روزهای پیروزی انقالب اسالمی 
حساب ویژه ای روی حجاب بانوان ایرانی باز کردند تا بتوانند حجاب 

بانوان پاک و مطهر و متقی انقالب اسالمی ایران را کم رنگ کنند.

احمدی نژاد با صدور اطالعیه ای :
از هیچ فرد یا جناحی در انتخابات 

حمایت نخواهم کرد
رئیس جمهور سابق با صدور اطالعیه ای، ضمن رد برخی 
شایعات در باره حمایت وی از یک کاندیدای خاص اعالم کرد: 
اینجانب از هیچ فرد یا جناح و حزب و گروهی حمایت نکرده و 
نخواهم کرد و این موضع قطعی و غیرقابل تغییر اینجانب است.
به گزارش فارس، در بخشی از این اطالعیه آمده است : اینجانب 
عضو هیچ جناح و حزب و گروهی نیســتم و خود را تنها قطره ای از 
اقیانــوس زالل ملت ایران و خادم آنان می شــمارم و این امر را یک 

افتخار ابدی می دانم.
وی افزوده اســت : از هیچ فرد یا جناح و حزب و گروهی حمایت 
نکرده و نخواهم کرد. این موضع قطعی و غیرقابل تغییر اینجانب است.
در این اطالعیه همچنین آمده است : ممکن است برخی افراد یا 
جریانات و جناح ها به خاطر منافع گروهی ، اخبار و شــایعاتی تحت 
عنوان حمایت از شــخص خاصی به نقل از اینجانب منتشــر نماید. 
صریحا اعالم می نمایم که این نوع شایعات و اخبار حتی اگر از زبان 

نزدیکان اینجانب باشد ، خالف واقع است و قویا تکذیب می شود.

صفحه 3
یک شنبه ۲۴ بهمن ۱39۵ 

۱۴ جمادی االول ۱۴3۸ - شماره ۲۱۵۶۰

رهبر انقالب در دیدار نخست وزیر سوئد تاکید کردند

تحلیلگران غربی از درک عظمت حضور حماسی مردم ایران عاجزند
انتظار می رود توافقات با سوئد مانند اغلب کشورهای اروپایی روی کاغذ نماند

فناوری، علوم  پنج سند همکاری در زمینه های 
تحقیقات، امور جاده ای، ارتباطات و فناوری اطالعات 
و امور زنان و خانواده میان جمهوری اســالمی ایران 
و ســوئد در حضور رئیس جمهوری اسالمی ایران و 

نخست وزیر سوئد امضا شد.
به گزارش ایرنا استفان لون نخست وزیر سوئد که جمعه 
شــب وارد تهران شــد، صبح دیروز مورد استقبال رسمی 

رئیس جمهوری کشورمان قرار گرفت.
پــس از دیدارها و مذاکرات صورت گرفته یادداشــت 
تفاهم همکاری در زمینه های نوآوری و فناوری بین طرفین 
به امضا رسید که از طرف ایران سورنا ستاری معاون فناوری 
رئیس جمهوری و از طرف سوئد خانم آن لیند وزیر اتحادیه 

اروپا و تجارت سوئد این تفاهم نامه را امضا کردند.
همچنین یادداشــت تفاهم همکاری در زمینه آموزش 
عالــی و تحقیقات به امضای محمد فرهــادی وزیر علوم و 
تحقیقات و خانم آن لیند وزیر اتحادیه اروپا و تجارت سوئد 
رسید. یادداشــت تفاهم همکاری در زمینه امور جاده ای و 
ارتباطات و فناوری اطالعات نیز بین ایران و سوئد امضا شد.
پنجمین یادداشت تفاهم همکاری در زمینه امور زنان 
و خانــواده بود که به امضای شــهیندخت موالوری معاون 
رئیس جمهــوری و آن لینــد وزیر اتحادیــه اروپا و تجارت 

سوئد رسید.

با حضور روحانی و نخست وزیر سوئد

۵ سند همکاری میان ایران و سوئد امضا شد

ظرفیت ها برای توسعه روابط تهران – استکهلم 
گسترده است

حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان دیروز در کنفراس 
مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر سوئد، به شرایط مناسب 
برای گســترش و تعمیق روابط جمهوری اسالمی ایران با 
اتحادیه اروپا و بویژه ســوئد در فضای پســابرجام و توافق 
هســته ای ایران با 1+۵ اشاره کرد و گفت: مواضع سوئد در 
دوران تحریم ها و مسائل هسته ای نسبت به کشورمان همواره 

از میانه روی و اعتدال برخوردار بوده است.
رئیس جمهــور تاکید کرد : ظرفیت های بســیار خوبی 
برای توســعه روابط بین دو کشــور در زمینه های حمل و 
نقل، محیط زیســت، فن آوری اطالعات و ارتباطات، معادن 

و صنعت وجود دارد.
وی با اشــاره به اینکه اراده دو کشــور بر این است که 
ســطح همکاری های خود را به ویژه در حوزه اقتصادی به 
پیش از تحریم ها بازگردانند، ادامه داد: به دنبال بهره گیری 

از ظرفیت های اقتصادی به ویژه صندوق تضمین صادرات و 
روابط بانکی نزدیکتر هستیم.

رئیس جمهور تاکید کــرد: معتقدیم اتحادیه اروپا باید 
در شــرایط بعد از برجام از شــرکت ها و بانک های اروپایی 
حمایت کامل کند تا از این فضا برای منافع مشترک، حداکثر 
استفاده شود. رئیس  جمهوری بحث و گفت و گو درباره مسائل 
منطقه ای به ویژه اوضاع افغانستان، سوریه، عراق و یمن را از 
دیگر محورهای مذاکرات دوجانبه برشمرد و اظهار داشت: 
ادامه آتش بس در ســوریه، جنگ و مبارزه با داعش و جبهه 
النصره و مذاکرات معارضین با دولت این کشور برای جمهوری 
اســالمی ایران و سوئد بسیار اهمیت دارد تا ثبات و امنیت 

به سوریه بازگردد.
اســتفان لوفون نخست وزیر سوئد نیز در این کنفرانس 
خبری با ابراز خشنودی از سفرش به تهران گفت: نخست وزیر 
پیشــین ســوئد در دهه 80 میالدی چندین ســفر برای 
میانجیگری در جنگ میان ایران و عراق به تهران سفر کرده 
بود، اما این اولین ســفر رسمی و دوجانبه یک نخست وزیر 
سوئد به ایران است و خوشحالم که این افتخار نصیبم شد.

نخســت وزیر ســوئد افزود: با یک هیئت بزرگ از تجار 
شناخته شده و مسئولین ارشد سازمان ها و آژانس های دولتی 
ســوئد حضور یافتم و ســطح این هیئت اهمیت برقراری و 

توسعه روابط با تهران را برای سوئد نشان می دهد.

رهبر  خامنه ای  العظمــی  آیت اهلل  حضرت 
معظم انقالب اســالمی عصر دیروز در دیدار 
آقای استفان لوفون نخست وزیر سوئد با اشاره 
به ظرفیت های فراوان دو کشــور برای ارتقای 
همکاری ها، خاطرنشــان کردنــد: از افزایش 
ارتباطات دو کشور در همه عرصه ها استقبال 
می کنیم و امیدواریم مذاکرات و توافقات انجام 

شده در عمل نیز تحقق پیدا کنند.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای ســطح کنونی 
روابط ایران و ســوئد را بســیار کمتر از ظرفیت های 
موجود ارزیابی کردند و افزودند: سوئد به دلیل ارتباطات 
طوالنی با ایران، در چشــم مردم ما کشوری خوشنام 
اســت و این خوش بینی ملت ها بــه یکدیگر، زمینه 

مناسبی برای توسعه همکاری ها خواهد بود.
ایشــان با اشــاره به رفت وآمد و مذاکرات برخی 
دولت های اروپایی در تهران در طول یک ســال و نیم 
اخیــر و در عین حال عملی نشــدن اغلب توافقات 
انجام گرفته، خطاب به نخســت وزیر سوئد گفتند: با 
شناختی که از جنابعالی وجود دارد، شما فردی اهل 
اقدام و عمل هســتید و انتظار می رود به نحوی عمل 

کنید که توافقات صرفاً بر روی کاغذ باقی نماند.
رهبر انقالب اسالمی، مهمترین ظرفیت ایران را 
»جوانان تحصیل کرده و با نشاط و آماده به کار، و ملتی 
پر شــور و با عزم و اراده باال« خواندند و با اشــاره به 
راهپیمایی با شکوه ۲۲ بهمن امسال گفتند: سالگرد 
انقالب ها در دنیا به صورت تشــریفاتی و با انجام رژه 
نظامی در حضور تعدادی از نخبگان و سیاسیون برگزار 

می شود اما در ایران، سالروز پیروزی انقالب اسالمی 
یک جشن واقعی اســت که به دست خود مردم و با 

حضور همه قشرها برگزار می شود.
ایشان این حضور پر شور و مثال زدنی را نشانه ای 
شگفت انگیز و بی بدیل از نشاط و آمادگی ملت ایران 
دانستند و خاطرنشان کردند: تحلیلگرانی که از دور 
درباره ایران قضــاوت می کنند، از درک این عظمت 

عاجز هستند.
حضرت آیت اهلل العظمــی خامنه ای همچنین با 
اشاره به رأی مثبت جمهوری اسالمی ایران به عضویت 
سوئد در شورای امنیت سازمان ملل، افزودند: شورای 

امنیت ظرفیت مهمی اســت که متأســفانه زندانِی 
برخی قدرتهای بزرگ شــده اســت اما در عین حال 
می توان با ایفای نقشی سازنده، در جلوگیری از اِعمال 

استانداردهای دوگانه از سوی این نهاد تالش کرد.
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنان 
خود، ریشــه مشکالت امروز منطقه را دخالت بعضی 
قدرتهای بزرگ خواندند و افزودند: آمریکا و بسیاری 
از قدرت های اروپایی در ایجاد حوادث تلخ در سوریه 
و عراق نقش داشته اند و مردم منطقه با آگاهی از این 

دخالت ها، به درستی به آنها بدبین هستند.
ایشان، راه حل مشکالت منطقه را در درون منطقه 

دانســتند و با اشاره به وضعیت رو به بهبود در عراق، 
افزودند: امکان حل مسئله سوریه نیز به همین ترتیب 
وجود دارد اما الزمــه آن، قطع حمایت از تروریزم و 

جنگ افروزی است.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای ، حضور سفیران 
برخی کشــورهای غربی در میــان معارضان دولت 
ســوریه و تحویل سخاوتمندانه سالح به آنان در آغاز 
شــکل گیری مخالفت ها در سوریه را نمونه ای از این 
دخالت های مشکل ساز برشمردند و خاطرنشان کردند: 
برای حل مشکل، باید ریشه مشکل را شناخت و سپس 

به درمان آن پرداخت.
در این دیدار که آقــای روحانی رئیس جمهوری 
نیز حضور داشــت، آقای استفان لوفون نخست وزیر 
سوئد، سفر به تهران را سفری مهم و تاریخی خواند و 
با ارزیابی مثبت از مذاکرات دوجانبه، افزود: در مورد 
روابط اقتصادی و مســائل مهم منطقه ای گفت وگو 

کردیم و تالش می کنیم تا توافقات عملی شود.
آقای لوفون با اشاره به عضویت سوئد در شورای 
امنیت ســازمان ملل متحد، خاطرنشان کرد: کرسی 
عضویت در شــورای امنیت را برای انجام کاری مؤثر 
و متفاوت قبول کردیم و بر همین اساس نیز در این 
جایگاه از مواضع کشــورهای غیرمتعهد پشــتیبانی 

کرده ایم.
نخســت وزیر ســوئد با تاکید بــر اهمیت نقش 
ملت ها بــه خصوص جوانان تحصیل کــرده و فعال، 
گفت: جمعیت جوان ایران، ســرمایه و دارایی بسیار 

ارزشمندی است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با اشاره به 
همکاری راهبردی ایران و روسیه گفت: تهران هر نوع 
همکاری درباره سوریه با مسکو خواهد داشت و ممکن 
است هواپیماهای روسیه هم از فضای ایران عبور کنند 

که مجوز الزم صادر می شود.
امیر دریابان علی شــمخانی، دبیر شورای عالی امنیت 
ملی در گفت وگو با فارس، در خصوص خبر اســتفاده اخیر 
جنگنده های بمب افکن روس از فضای ایران و حضور مجدد 

در همدان که اخیرا در رسانه های غربی مطرح شده، گفت: 
اینکه آنها )روس ها( از فضای ایران استفاده کنند، ادامه دارد 

زیرا ما یک همکاری کامال راهبردی با روسیه داریم.
وی افزود: لذا هر نوع همکاری که در خصوص سوریه الزم 
باشد، با روسیه داریم و ممکن است در این راستا هواپیماهایی 
از فضای ایران عبور کنند که در این خصوص مجوز الزم صادر 
می شود. شمخانی تاکید کرد: عبور هواپیماهای روس منوط به 
رابطه، همکاری و تصمیم گیری از قبل است و اینطور نیست 

که این کار بدون هماهنگی صورت گیرد.
وی تصریح کرد: جنگنده های روس در موارد اخیر تنها 
از آســمان ایران اســتفاده کردند و عملیات سوخت گیری 
نداشته اند. چند روز پیش خبری در رسانه های غربی مطرح 
شــد که اعالم کرده بود؛ شــش فروند بمب افکن راهبردی 
»توپولف ۲۲ ام« از آسمان ایران و پایگاه همدان برای عملیات 

در دیرالزور سوریه استفاده کرده اند.
مردادماه امســال بود که طبق توافق روســیه و ایران، 

جنگنده ها و بمب افکن های روســی، با اســتقرار و پرواز از 
پایگاه نوژه همدان، مواضع اصلی تروریســت ها در سوریه را 
بمباران کردند. شمخانی در گفت وگویی در پاسخ به سؤالی 
در خصوص انتشار برخی خبرها مبنی بر استفاده روسیه از 
فضا و امکانات ایران برای حمله به تروریســت ها در سوریه 
تصریح کرده بود: همکاری های ایران و روسیه برای مبارزه با 
تروریسم در سوریه راهبردی است و ما در این رابطه تبادل 

ظرفیت و امکانات داریم.

شمخانی:

پرواز جنگنده های روس از آسمان ایران ادامه دارد

سخنگوی شورای نگهبان تشریح کرد

از پیگیری پول های تبلیغاتی تا انتخابات الکترونیکی
برای برگزاری انتخابات الکترونیک نیازمند شرایط 
الزم از جمله در حوزه های امنیتی هستیم و تاکنون 
پیشنهاد جدیدی از سوی وزارت کشور در این رابطه 

دریافت نکرده ایم.
عباسعلی کدخدایی ســخنگوی شورای نگهبان با بیان 
این مطلب در نشست خبری خود با خبرنگاران درباره اصالح 
قانون انتخابات شوراها و تعیین تکلیف آن در شورای نگهبان، 
اظهار داشت: شورای نگهبان در اجرا و یا نظارت بر انتخابات 
شــوراها دخالتی ندارد و مصوبه ای که در مجلس تصویب و 
برای ما ارســال شده، اگر در چارچوب شرع و قانون اساسی 
باشد، نتیجه آن اعالم می شود، اما هنوز در دستور کار شورای 

نگهبان قرار نگرفته است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا مصادیق رجل سیاسی 
در شورای نگهبان تعیین و تکلیف شده است؟ افزود: شورای 
نگهبان تاکنون مشغول بررسی الیحه برنامه ششم توسعه بوده 
و جلســات فوق العاده ای را در این زمینه داشته ایم، اما زمان 
کار کارشناسی در سطح کارشناسان در دست بررسی است 
و کارهــای مقدماتی انجام گرفته و اگر بتوانیم این هفته در 
دستور کار شورا قرار می گیرد. سخنگوی شورای نگهبان با بیان 
اینکه تعیین مصادیق رجل سیاسی طبق سیاست های کلی 
انتخابات تکلیف قانونی است که بر عهده شورای نگهبان قرار 
داده شده است، گفت: تالش می کنیم مصادیق رجل سیاسی 

را تا پیش از انتخابات 96 بررسی و نتیجه آن را اعالم کنیم. 
کدخدایی در پاسخ به این سؤال که نتیجه انتخابات الکترونیک 
و بررســی های آن در شورای نگهبان به کجا رسیده است؟ 
اظهار داشت: ما برای برگزاری انتخابات الکترونیک نیازمند 
شرایط الزم از جمله در حوزه های امنیتی هستیم و تاکنون 
پیشنهاد جدیدی از سوی وزارت کشور در این رابطه دریافت 

نکرده ایم. وی در همین زمینه تأکید کرد: جلسات کارشناسی 
تاکنون برگزار شده و در سطح معاون وزارت کشور و رئیس 
ستاد انتخابات کشور جلساتی داشته ایم و قرار شده نتیجه را 
به ما اعالم کنند، اما هنوز پاسخی به ما در این زمینه ندادند 
و با توجه به فرصت باقیمانده بعید می دانم که شاهد برگزاری 
انتخابات الکترونیک در دوره دوازدهم ریاست جمهوری باشیم. 

وی همچنین تأکید کرد که درباره تعطیلی 8ربیع و سالروز 
امامت حضرت ولیعصر)عج( نیز موضوع را در شورای نگهبان 
بررســی و نظر قطعی را اعالم می کنیم. کدخدایی در پاسخ 
به این ســؤال که آیا شورای نگهبان بر تبلیغات زودهنگام و 
پول های مصرف شده کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 
نظارت می کند، یــا خیر؟ تأکید کرد: قانون انتخابات همان 
قانون گذشته اســت و تغییری نکرده، بنابراین ما هیچ گونه 
مکانیزم و ســازوکار قانونی مشــخصی بــرای رصد کردن 
این گونه مســائل نداریم. وی اضافه کــرد: تا زمانی که وارد 
بررسی صالحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری نشویم، 
اقدام خاصی نمی توانیم در این زمینه انجام دهیم، اما به طور 
طبیعی اگر گزارش هایی در این زمینه و در جریان بررســی 
صالحیت داوطلبان انتخابات به ما واصل شود، آنها را مدنظر 
قرار می دهیم. سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اختالف 
میان مجلس و شورای نگهبان نسبت به الیحه برنامه ششم 
توسعه، گفت:  این الیحه به فرمایش مقام معظم رهبری در 
مجلس مورد بررســی قرار گرفت، بنابراین ما هم در شورای 
نگهبــان آن را به عنوان الیحه تلقی کردیم. کدخدایی ادامه 
داد: ما نســبت به الیحه برنامه ششم توسعه، ایراد بار مالی 
را وارد ندانستیم، البته شــورای نگهبان هیچ گاه نسبت به 
لوایح برنامه های پنج ســاله و نیز بودجه های سنواتی، ایراد 

بار مالی نمی گیرد.

اده
خ ز

شی
ی 

 عل
مد

مح
س: 

عک

ســخنگوی وزارت کشــور گفت: طبق قانون 
اصالحیه جدید مجلس برای انتخابات شوراها، باید 

۲۷ بهمن دستور شروع این انتخابات داده شود. 
»سیدسلمان سامانی« سخنگوی وزارت کشور امروز در 
نشست خبری با خبرنگاران در تشریح جزئیات برگزاری 
انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا گفت: کاندیداهای 
شــوراها قبل از انتخابات در معرض احراز صالحیت قرار 

می گیرند.
ســامانی با بیان اینکه 117 هزار و ۵6 نفر تاکنون از 
اعضای شــهر و روستا در سراسر کشور هستند، گفت: در 
دوره ســوم شوراها که 6 ســاله بوده ۲3۵ پرونده درباره 

تخلفات اعضای شورا مطرح شد. در دوره جدید ۵/3 ساله 
۲4۵ پرونده رسیدگی شده که1۲6 نفر از اعضای شوراها 
سلب عضویت شده است. همچنین 7 شورای شهر و ۲0 
شــورای روستا هم منحل شدند. سخنگوی وزارت کشور 
درباره زمان قطعی ثبت نام انتخابات شوراها اسالمی شهر 
و روســتا اظهار داشت: بر اســاس اصالحیه جدید قانون 
انتخابات شــوراها؛ باید ۲8 روز برنامــه زمانی ما باید به 

جلوتر برود.
سامانه ادامه داد: طبق قانون اصالحیه جدید مجلس 
برای انتخابات شــوراها، باید ۲7 بهمن دستور شروع این 
انتخابات داده شود که در این صورت ۲ اسفند زمان ثبت 

نام این انتخابات انجام می شود اما هنوز مراحل قانونی این 
مصوبه طی نشده و با توجه به زمان بر بودن، بعید می دانم 

در این دوره مورد اجرا قرار گیرد.
سخنگوی وزارت کشور درباره کسانی که می خواهند 
برای انتخابات شــوراها استعفا دهند، گفت: در انتخابات 
شــوراهای اسالمی شهر و روستا زمان استعفا روز ثبت نام 
است. فردی که برای ثبت نام مراجعه می کند، می تواند روز 
قبل استعفا دهد، اما به شرطی که استعفایش پذیرفته شده 
باشــد. البته در قانون سمت هایی که نیاز به استعفا دارند 
پیش بینی شده است که البته در اصالحیه اخیر سمت هایی 
مثل روسای دانشگاه های دولتی و غیر دولتی و روسای شعب 

دانشگاهی نیز مطرح شده که در صورت الزم االجرا شدن 
قانون جدید این افراد هم باید استعفا دهند. البته شاغالن 
شهرداری نیاز نیست که استعفا بدهند اما اگر رای آوردند 

موکلفند از سمت خود در شهرداری کناره گیری کنند.
وی در مورد تامیــن هزینه های انتخابات نیز تصریح 
کرد: پیش بینی ما حدود 4۵0 میلیارد تومان اســت که 
شــیوه و منابع تامین آن باید از طریق ســازمان برنامه و 
بودجه پیش بینی شود و آنچه مالک ماست مصوبه مجلس 
درباره قانون بودجه سال 96 است، البته طبق قانون کلیه 
دستگاه های اجرایی موکلف هستند همه امکانات خود را 
برای برگزاری انتخابات در اختیار وزارت کشور قرار دهند.

سخنگوی وزارت کشور انجام داد

تشریح جزئیات برگزاری انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا

حضرت امام خمینی)ره(: آمریکا و اســرائیل با اســاس 
اسالم دشمنند چرا که اسالم و سنت را خار راه خود و مانع 

چپاولگری شان می دانند.

https://www.tasnimnews.com/

