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روحی  بیماری های  همه  درمان  آیت اهلل خوشوقت)ره(: 
ترک گناه است.

حرف بی  تاب ترینی
آری ناب ترینــی  آریحســرت  بی تاب ترینــی  حــرف 
آریپاک و بی شــائبه  جاری هستی آب ترینــی  زالل،  تــو 
یقبلــه خواهــش هــر روز دلی ر آ ینــی  ب تر ا محر  ! ه آ
آریتو بــه هر چهره تماشــا داری قاب ترینــی  آن  یعنــی 
تــو کــه مهتاب ترینــی آریدر کدام آه شــبی یاد تو نیست
آریمی توان مثــل گلت هی بویید باب ترینــی  گل  مثــل 
آرینتوان از تو- تو ای ژرف- گذشت کــه گرداب ترینــی  بس 
یباور ســبز شــقایق با توســت ر آ ینــی  ب تر عنا ح  و ر
را آوازی  همــه  آریمرغــکان  تاالب ترینــی  شــوق 
را شــبگردان  خســته  آریقــدم  خواب ترینــی  دامــن 
ریشــیر مرغی تو و جان... اما نه آ ینــی  ب تر یا نا  ، ز بــا
آریشــب انــدوه تو هرچنــد بلند شــاداب ترینی  صبــح 
آریاین همه گفتــه دل بود نه من بی تاب ترینــی  حــرف 
ایــن کــه: ارباب ترینــی آریآی، یــک نکتــه دیگــر آقــا!

حجت اهلل منیری

خوابی دیگر
یــک عمــر بــه دنبــال جوابــی دیگــر

دیگــر عذابــی  کشــیده ام  روز  هــر 
هر شــب بــه هــوای دیدنــت از خوابی

بــه خوابــی دیگــر آســیمه دویــده ام 
جلیل صفربیگی

خانه گفتار بسته است
دنیا به دور شــهر تو دیوار بســته اســت

هر جمعه راه ســمت تو انگار بســته است
کی عید می رسد که تکانی دهم به خویش؟

هر گوشــه از اتاق دلم تار بســته اســت
شــب ها به دور شمع کسی چرخ می خورد

پروانــه ای که دل به دل یار بســته اســت
از تو همیشه حرف زدن کار مشکلی است

در می زنیــم و خانه گفتار بســته اســت
باید به دســت شــعر نمی دادم عشــق را

حتی زبان ســاده اشــعار بســته اســت
وقتــی غروب جمعه رســد بی تــو آفتاب

انــگار به گلوی خودش دار بســته اســت
می ترســم آخرش تــو نیایــی و پر کنند

در شــعر شــاعری، ز جهان بار بسته است
مرحومه نجمه زارع

پشت سر آفتاب
ای شــب زدگان بــه مرگ عــادت نکنید

نکنیــد مالمــت  را  ظهــور  فــردای 
می آیــد ابرهــا  پشــت  ز  روز  یــک 

نکنیــد غیبــت  آفتــاب  ســر  پشــت 
مهدی صفی یاری

آرزوی باران
در کوچه هــای یــخ زده تاریخ، چشــم انتظار دیدن خورشــیدیم
مــا عابــران کوچــه تنهایــی، در منجــالب حادثــه پوســیدیم
مــوال میــان پنجــه تاریکــی، در امتــداد ایــن شــب طوفانی
خشــکیدیم تــو  روی  انتظــار  در  بــاران،  آمــدن  آرزوی  بــا 
امــروز خــون عاطفــه می بــارد، از آســمان زخمــی دل هامــان
مــا مــرگ شــعر آینه هــا را بــاز، در انقبــاض ثانیه هــا دیدیم
پشــت نگاه شــهر عروجی نیســت، یعنی هبوط، عادت مردم شد
دیشــب طنین غم زده ای می گفت: ســمت بلــوغ فاجعه تبعیدیم
حاال اگر چه نبض غزل کندســت، اما نگاه ملتمســش جاری ست:
در کوچه هــای یــخ زده تاریخ، چشــم انتظار دیدن خورشــیدیم

فرزانه سعادتمند

رئیس سازمان بســیج مستضعفین گفت: 
نباید با دانشجویان انقالبی برای ابراز حرف حق 
برخورد شود در این صورت با همه وجود از آنها 

دفاع خواهم کرد.
اجالسیه سوم از دومین کنگره همفکری آینده سازان 
انقالب اسالمی با حضور سردار غالمحسین غیب پرور 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین و جمعی از نخبگان 
بســیجی از سراسر ایران دیروز چهارشنبه 27 بهمن 

ماه برگزار شد.
به گزارش فارس، ســردار غیب پرور با اشــاره به 
فرمایشــات رهبر معظم انقالب مبنی بر دادن فرصت 
کارهای انقالبی به دانش آموزان افزود: مسئوالن محترم 
آموزش و پرورش می بایســت پاسخ دهند که در این 
خصوص چه اقداماتی انجام داده اند و چه زمینه هایی 
برای تحقق فعالیت هــای انقالبی دانش آموزان ایجاد 

شده است.
وی بــا تاکید بــر اینکه دانش آموزان بســیجی 
می بایست جزو شاداب ترین و مؤدب ترین دانش آموزان 
مدارس باشند افزود: فضای مجازی و به ویژه شبکه های 
اجتماعــی که از منظر ادب بیــان و اخالق وضعیت 
نامناسبی یافته است ضرورت تاثیرگذاری دانش آموزان 
و جوانان انقالبی را برای اصالح این محیط دو چندان 

نموده است.
 رئیس ســازمان بسیج ادامه داد: حاکمیت از نوع 
دینی بر جامعه چیزی اســت که دشمن برنمی تابد و 

از هر ابزاری برای مقابله با آن استفاده می کنند. یک 
روز جنگ سیاسی، یک روز جنگ اقتصادی و یک روز 
جنگ نرم. دشمن در برهه کنونی دو روش را در مقابله 
با ما پیش گرفته است. اول اینکه جنگ را خانگی کند و 
همزمان جنگ فرهنگی را دنبال نماید. اگر در جامعه ای 
ایرانی اسالمی دین را از مردم بگیرند آن موقع حتما 

روز پیروزی آمریکا و روز تسلط شیطان است.
سردار غیب پرور در بخش دیگری از سخنان خود 
با اشاره به اینکه قطعا آینده متعلق به جوانان انقالبی 

اســت، تصریح کرد: اگر متوجه شویم با دانشجویان 
انقالبی به خاطر ابراز یک حرف حق برخورد کردند و 
آنها را کمیته انضباطی فرا خوانده اند به طور مسلم با 

تمام وجود از آنها دفاع خواهم کرد.
وی در ادامه افزود: دانشــگاه ها از مراکز بســیار 
محترمنــد و اگر کســی حرف خالف حقــی بزند با 
مکانیزم های موجود می باید با آن برخورد شود اما اگر 
یک دانشجویی حرف حقی می زند چرا باید به کمیته 

انضباطی فرا خوانده شود.

رهبر انقالب خطاب به مسئوالن:

مردم از تبعیض،کم کاری
و بی اعتنایی به مشکالت گالیه دارند 

پس از گذشــت قریب به 4 سال از وعده دولت 
باالخره دیروز هیئت دولت، پیشنهاد سازمان برنامه 
و بودجه کشــور مبنی بر تامین مسکن گروه های 
کم درآمد در دو قالب مســکن اجتماعی و مسکن 

حمایتی را بررسی و تصویب کرد.
در جلســه دیروز هیئت دولت به ریاســت معاون اول 
رئیس جمهور، پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی 
بر تامین مســکن گروه های کم درآمد در دو قالب مسکن 

اجتماعی و مسکن حمایتی بررسی و تصویب شد.
این پیشــنهاد بر سه اصل نهادسازی و ایجاد سیاست 
پایدار، استفاده از ظرفیت های نهادهای مردم نهاد، خیرین 
و بخش خصوصی در ساخت و اداره مسکن برای گروه های 
کم درآمد و حداقل سازی دخالت دولت در ساخت مسکن 
برای این گروه ها، تامین مســکن گروه های کم درآمد در 
دو قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی استوار است.

در مدل مســکن حمایتی )کمک به ســاخت و خرید 
مسکن ملکی و کمک بالعوض( بانک مرکزی موظف شد 
نسبت به تعیین بانک عامل جهت تامین تسهیالت در سقف 
مبلغ اعالمی اقدام کند. استفاده از این تسهیالت برای خرید 

بناهای تا عمر 20 سال بالمانع است.
به گزارش فارس، در این مدل، کمک به ساخت و خرید 
مســکن ملکی و کمک بالعوض به متقاضیان مسکن مهر 

فاقد متقاضی از اهداف مدنظر است.
در مســکن اجتماعی نیز کمک به ســاخت مســکن 
اســتیجاری، پرداخــت کمک هزینه اجــاره و وام قرض 
الحســنه ودیعه مســکن مورد توجه قرار گرفته و شامل 
اشــخاص حقیقی و حقوقی خواهد شــد که دارای زمین 
بوده و تمایل به احداث واحدهای مســکونی استیجاری با 
نرخ اجاره ترجیحی و در قالب توافق با بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی داشــته و به ازای هر واحد استیجاری تا دو برابر 

سقف تسهیالت اعالمی اعطا می شود.
همچنیــن وزارت راه و شهرســازی موظــف شــد 
نســبت به تامیــن زمین در محــدوده شــهرها )دارای 
تاسیســات زیربنایــی آب و بــرق و گاز( و یا شــهرهای 
جدید برای ســاخت واحد اســتیجاری از طریق واگذاری 
به ســازندگانی که تمایل به ســاخت مسکن استیجاری 
 – ملکــی با رعایــت حداقل 40 درصد اجــاره ای دارند، 

اقدام کند.

خامنه ای  العظمــی  آیــت اهلل  حضــرت 
پرشور  دیدار  در  اســالمی  رهبرمعظم انقالب 
هزاران نفر از مردم آذربایجان، حضور منسجم، 
مقتدرانه و پرطراوت ملــت در راهپیمایی ۲۲ 
بهمن را »مایه آبــروی انقالب و نظام و ایران« 
خواندند و با اشــاره به اینکه مسئوالن نباید 
این حضور را به معنای گله نداشتن مردم تصور 
کنند، افزودند: آمریکا می خواهد با تکرار ترفند 
تهدید و جنگ نظامی، توجه مسئوالن کشور را از 
صحنه جنگ واقعی یعنی جنگ اقتصادی منحرف 
کند، مسئوالن هوشیار باشند و همه همت خود 
را صرف حل مشکالتی همچون بیکاری، رکود، 

گرانی و تبعیض کنند.
رهبر انقالب اســالمی، حضور پرشــکوه ملت در 
راهپیمایی 22 بهمن امســال را »مایه آبروی انقالب 
و نظام و ایران« خواندند و با تشــکر صمیمانه قلبی از 
مردم خاطرنشان کردند: امسال نه فقط منابع داخلی 
از افزایش حضور مردم در بســیاری از شهرها سخن 
گفتند بلکه دشــمنان انقالب هم برخالف سال های 
قبل، با اســتفاده از تعابیــر »میلیونی« به این حضور 
عزت بخــش اذعان کردند و زبان بنده حقیقتاً از ادای 

تشکر از ملت قاصر است.
ایشــان با اشــاره به تالش بی وقفه سیا، موساد، 
دستگاه اطالعاتی و جاسوسی انگلیس و هزینه شدن 
دالرهای نفتی قارون ها برای فضاسازی علیه انقالب و 
جمهوری اســالمی گفتند: در تمام طول سال، صدها 
شــبکه ماهــواره ای، فضای مجازی و ورشکســتگان 
فــراری از ایران، به تحقیر و تضعیف و متهم ســازی 
نظام مشــغولند اما حضور عظیم ملت همچون باران 
رحمت الهی، در روز 22 بهمن این فضای غبارآلود را 
پاکیزه می کند و همچون رودخانه ای زالل و مبارک، 

آلودگی ها را می زداید.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای تأمل در ترکیب 
جمعیتی راهپیمایی 22 بهمن را ضروری و بسیار مهم 

برشمردند و افزودند: اکثر این جمعیت عظیم، دوران 
تلخ و سیاه اختناق طاغوت، پیروزی انقالب، امام راحل 
و دفاع مقدس را ندیده اند اما با احســاس و معرفت و 

روشنفکری و روشن بینی به خیابان ها می آیند.
ایشــان خاطرنشــان کردند: حضور امیدآفرین و 
ایستادگی نسل سوم و چهام در میدان دفاع از انقالب 
و نظام، نشــان دهنده رویندگــی و بالندگی انقالب و 

نکته ای بسیار مهم و درخور توجه است.
تالش دشمن برای نادیده گرفتن پیشرفت ها 

و کارهای مهم 
رهبر انقالب اســالمی، تالش دشــمنان را برای 
ناکارآمــد نشــان دادن نظام، کوبیــدن آب در هاون 
برشــمردند و افزودند: ما البته مثــل همه جای دنیا 
نابسامانی هایی داریم که به هیچ وجه از آنها نمی گذریم 
اما دشمن در تالش است پیشرفت ها و کارهای بسیار 
مهم ۳۸ سال اخیر را نادیده بگیرد و مردم را مأیوس 

کند.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با اســتناد به 
گزارش های واقعی، پیشرفت های کشور را در چهار دهه 
اخیر در برخی امور زیربنایی، شگفت انگیز خواندند و 
یادآوری کردند: برخی از این پیشــرفت ها و جهش ها 

در دوره های صدساله هم معموالً امکان پذیر نیست.
ایشــان آبرو و عزت ملی ایرانیان را در مقایسه با 
دوران تحقیرآمیز طاغوت، از دســتاوردهای پرافتخار 
انقالب برشمردند و افزودند: رژیِم توسری خور از آمریکا 
و انگلیــس، ملت را ذلیل و خــوار کرده بود اما امروز 
همه به عزت و اقتدار ملت و حضور تعیین کننده ایران 
اذعان دارند و می دانند تقریباً در همه مسائل منطقه، 
اگر ایران حضور نداشــته باشد و اراده نکند، کاری به 

پیش نخواهد رفت.
رهبر انقالب 22 بهمن را »نعمتی الهی و فرصتی 
گران قــدر« برای اعالم مواضع و خواســته های ملت 
دانســتند و افزودند: امسال، ملت نشان داد در مقابل 
دشــمنان ایســتاده اســت و به  دنبال تحقق اسالم و 
پیشرفت نظام اســالمی برخاسته از مردم است و هر 
مسئولی با ملت همراه نباشد و ایستادگی نکند، ملت 

او را بدون تردید پس خواهد زد.
مردم گالیه مند هستند 

به مســئوالن  حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
کشــور تأکید کردند: حضور پرشــور مردم در مقابل 
دشــمن کمین کرده برای بلعیدن ایران را به حساب 
گالیه نداشتن آنها از عملکرد مسئوالن نگذارید چراکه 
مردم از مسائل مختلف ازجمله تبعیض و کم کاری و 
بی اعتنایی به مشکالت گالیه مندند و احساس ناراحتی 

و رنج می کنند.
ایشان خاطرنشان کردند: سال »اقتصاد مقاومتی؛ 
اقدام و عمل« در حال پایان یافتن اســت و مسئوالن 
دولــت و دیگر قوا باید به مردم گزارش دهند در این 

زمینه چه کرده اند؟
رهبر انقالب در همین زمینه افزودند: مســئوالن 

نباید به مردم بگویند »باید چنین بشــود«، بلکه باید 
بگویند »چنین شد«.

بیکاری ، رکود و گرانی از مشکالت مهم کشور 
حضرت آیــت اهلل خامنه ای، »بیــکاری و رکود و 
گرانی« را از مشــکالت مهم کشور خواندند و گفتند: 
البته مسئوالن در تالش هستند اما ظرفیت های کشور 
بیش از این هاست و راه خروج از مشکالِت چندبعدی 

هم مشخص است.
ایشان به سخنان شش سال پیش خود در زمینه 
هدف گذاری دشمن برای تشدید فشارهای اقتصادی 
و دلسرد شدن مردم اشاره کردند و افزودند: مسئوالن 
باید به مسائل اقتصادی توجه کامل کنند، البته مسائل 
فرهنگی و علمی نیز مهم است اما در نگاه کوتاه مدت، 

مسائل اقتصادی در اولویت است.
این حرف یک دروغ محض است

رهبر انقالب اسالمی در تحلیل هدف واقعی دولت 
قبلی و فعلی آمریکا در تکرار ترفند »تهدید ایران به 
جنــگ« افزودند: امروز هم مثــل قبل از گزینه های 
نظامی روی میز حرف می زنند و آن مسئول اروپایی 
هم به مســئوالن ما می گوید »اگر برجام نبود وقوع 
جنگ حتمی بــود«، اما این حرف یک دروغ محض 
است و آنها می خواهند ذهن ما را از جنگ واقعی یعنی 
نبرد اقتصادی منحرف کنند و به جنگ نظامی سوق 
دهند تا مسئوالن کشور از تمرکز در عرصه پیشرفت 
اقتصــادی و توجه به جنگ فرهنگی غربی ها با ملت 

ایران باز بمانند.
حضرت آیــت اهلل العظمی خامنــه ای ، نظارت و 
پیگیــری طرح ها و برنامه ها را کاماًل ضروری خواندند 
و گفتند: از رئیس جمهور محترم خواسته ام به مدیران 

اجرایی تذکر دهد که مدیریت باید با شفافیت و نظارت 
و پیگیری همراه باشد وگرنه صرف اینکه مدیران بگویند 
»بشود« و طرف مقابل هم بگوید »چشم«، پیشرفتی 

صورت نمی گیرد و کار عینی انجام نخواهد شد.
ضرورت استحکام داخلی 

وا  رهبر انقالب اســالمی با اســتناد به آیه »َو اَِعُدّ
ة« تأکید کردند: منظور این  لَُهم َما اســَتَطعُتم ِمن ُقَوّ
آیه فقط توجه به قوه نظامی نیســت بلکه معنای آیه 
این است که هرچه می توانید درون خود را از همه نظر 
قوی کنید که این همان استحکام ساخت داخلی است 

که بارها گفته ام.
رهبر انقالب اسالمی، تحقق رشد هشت درصدی 
را به استناد نظر متخصصان و به شرط استفاده کامل 
از ظرفیت های داخلی امکان پذیر دانستند و خاطرنشان 
کردند: معنای واقعی رشــد، رشــد تولید و استحکام 
داخلی اقتصادی یعنی همان اقتصاد مقاومتی است نه 

فقط فروش بیشتر نفت که البته آن هم مفید است.
ایشان با انتقاد از عناصری که فقط روی کمبودها 
و ضعف ها دســت می گذارند و آنهــا را بزرگ نمایی 
می کنند، افزودند: نکته قابل تأمل این اســت که این 
عناصر همان کسانی هستند که خودشان به دشمن، 

گرای تحریم ها را داده اند.
رهبــر انقــالب اســالمی در بخش دیگــری از 
سخنانشــان، حادثه 2۹ بهمن ۱۳۵۶ تبریز را درسی 
مهــم و همچون موتور پیش برنــده ملت در پیروزی 
انقالب اسالمی دانســتند و افزودند: مردم آذربایجان 
در همه تحوالت مهم اجتماعی و سیاسِی ۱۳0 سال 
گذشته کشور مانند قضیه تنباکو، مشروطه، نهضت ملی 
شدن صنعت نفت، انقالب اسالمی و دفاع مقدس، از 
اصلی ترین محورهای مبارزه بوده اند و این، شناسنامه 

و تاریخ پرافتخار آذربایجان است.
حضرت آیــت اهلل العظمی خامنه ای با اشــاره به 
تحرکات تفرقه افکنانه برخی گروه ها در سال های اول 
انقــالب در تبریز، گفتند: امام بزرگــوار ما در مقابل 
آن حرکت ها که برخاســته از سیاســت های قدیمی 
انگلیســی ها بود، فرمودند؛ »هیچ کس نگران نباشد، 
چراکــه خود مردم تبریز جواب آنها را خواهند داد« و 

همین گونه نیز شد.
ایشان، هوشیاری قشرهای مختلف مردم ازجمله 
مــردم و جوانــان و نخبگان آذربایجــان را در مقابل 
اختالف افکنی و وسوســه های دشــمنان ســتودنی 
خواندند و گفتند: آذربایجان نقطه قوت انقالب و نظام 
اسالمی اســت و مردم آن در راه دفاع از وحدت ملی 
از جانشــان مایه گذاشته اند که همه باید قدردان این 

فداکاری باشند.
طمع دشمن به ایجاد شکاف قومیتی

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، تنوع قومیت های 
مختلف همچون تــرک، فارس، لُر، ُکرد، عرب و بلوچ 
را فرصتی ارزشمند برای ایران دانستند و خاطرنشان 
کردند: دشــمن همــواره به ایجاد شــکاف قومیتی 

چشــم طمع دوخته تا به خیال خود از هر گسلی در 
کشور اســتفاده و زلزله ایجاد کند، در حالی که هیچ 
گســلی در کشــور وجود ندارد و مــردم، یکپارچه و 

متحد هستند.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به سینه سپر کردن 
و ایســتادگی اقوام بزرگ ایرانی و از همه بهتر مردم 
آذربایجان در مقابل سیاست های خباثت آلود دشمنان، 
مرحوم مولوی عبدالعزیز ساداتی از علمای اهل سّنت 
بلوچ، مرحوم شهید شیخ االسالم از علمای اهل سّنت 
کردستان و همچنین سردار جوان و عرب خوزستانی 
شــهید علی هاشمی را نمونه هایی از حرکت متحد و 
هماهنگ اقوام در دفاع از اســالم و انقالب دانستند و 
افزودند: ملت ایران، متحد، منســجم، همراه و همدل 

است.
تعبیر آشتی ملی بی معنی است 

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای از همین زاویه 
به تعبیر مطرح شده در روزهای اخیر با عنوان »آشتی 
ملی« اشاره و با بی معنی دانستن این تعبیر و انتقاد از 
پر و بال دادن به آن در روزنامه ها، گفتند: مگر مردم با 
هم قهر هستند که بخواهند آشتی کنند؟ قهری وجود 
ندارد، البته مردم ما با کســانی که در سال ۸۸ به روز 
عاشورای حسینی اهانت کردند و با قساوت و لودگی 
و بی حیایی، جوان بسیجی را در خیابان لخت کردند 
و کتک زدند، قهر هستند و با آنها آشتی هم نمی کنند.
ایشــان افزودند: البته کســانی که با اصل انقالب 
مخالــف بودند و می گفتند »انتخابات بهانه اســت و 
اصل نظام هدف ماست«، عده ای معدودند و در مقابل 
اقیانوس عظیم و پرطراوت ملت ایران، فقط یک قطره 

کوچک هستند.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: مردم ایران 
در جایی که پای اســالم، ایران، استقالل و ایستادگی 
مقابل دشــمن در میان است، با همه وجود ایستاده و 
با یکدیگر متحد و مجتمع هستند، البته ممکن است 
در فالن قضیه سیاسی، دو نفر با هم اختالف نظر داشته 
باشــند اما این چیز مهم و مؤثری نیست و مسئله ای 

عادی و طبیعی به شمار می رود.
حضــرت آیت اهلل العظمی خامنه ای تأکید کردند: 
اقیانوس خروشان، منسجم و متحد ملت باید روزبه روز 

تقویت شود.
در تحقق آرمان های اسالم و انقالب 

قدم کوتاه برداشته ایم
رهبر انقالب با اشــاره به شعله های امید مقدس و 
الهی که همواره دل ملت را گرم کرده است، افزودند: با 
وجود همه پیشرفت ها، ما تاکنون در تحقق آرمان های 
اسالم و انقالب، تنها قدمی کوتاه برداشته ایم و باید به 
سوی جامعه اسالمِی عادالنه، پیشرفته، مقتدر و باعزت، 
گام های بلندی برداریم که به فضل الهی با ادامه مسیر 
ملت و نظام، قطعاً پیروزی و آینده متعلق به ملت عزیز 

ایران خواهد بود.
پیش از ســخنان رهبر انقالب اسالمی، آیت اهلل 
مجتهد شبســتری نماینده ولّی فقیه در اســتان 
آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز با تسلیت ایام 
فاطمیه، گفت: مردم غیرتمند آذربایجان در 2۹ بهمن 
۱۳۵۶ حماسه ای تاریخی و به یادماندنی آفریدند و 
در 22 بهمن امســال نیز بار دیگر بصیرت و آگاهی 
خویش را اثبات کرده و با رهبر خود تجدید میثاق 
کردند.نماینده ولّی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان 
اینکه ایرانیان هیچ گاه فریب شیطان بزرگ را نخورده 
و نخواهنــد خورد، تأکید کرد: ملت ایران با وحدت و 
یکپارچگی ثابت کرده اند که در دفاع از منافع و امنیت 

ملی متحد هستند.

سردار غیب پرور:

نباید با دانشجویان انقالبی
 برای ابراز حرف حق برخورد كرد

پیکر پاک شــهید مدافع حرم در البرز تشییع و در 
آرامگاه ابدیش آرام گرفت.

به گزارش خبرگزاری فارس از کرج،  پیکر پاک شهید مدافع 
حــرم، مهدی نعمایی عالی صبح دیروز، با حضور مســئوالن و 
قشرهای مختلف مردم تشییع شد و در گلزار شهدای امامزاده 

محمد )ع( آرام گرفت.
شــهید مدافع حرم، مهدی نعمایی عالی روز 2۳ بهمن ماه 
در شــهر حما سوریه بر اثر انفجار مین و به دست تکفیری های 
داعش به شــهادت رسید.شهید نعمایی یک فرزند دختر به نام 

ریحانه به یادگار گذاشته است.

پس از گذشت قریب به 4سال در جلسه دیروز هیئت دولت

مدل مسکن اجتماعی و حمایتی تصویب شد

پیکر پاک شهید مدافع حرم در البرز تشییع شد

در بیانیه مجمع منتقدان سینمایی انقالب عنوان شد
تصمیم گیران پشت پرده جشنواره فجر

مخالف حضور حتی یک نماینده سینمای انقالب 
در داوری هستند

نویســندگان سینمایی رســانه های انقالبی )از جمله روزنامه کیهان( 
در بیانیه مشــترکی، نسبت به ممانعت صحنه گردانان جشنواره فیلم فجر 
از حضــور حتی یــک نماینده از جریان انقالبی ســینما در هیئت داوری 

جشنواره فیلم فجر اعتراض کردند.
بــه گزارش خبرنــگار کیهان، طی یک نظرســنجی از نویســندگان 
و منتقــدان ســینمایی رســانه های جبهه انقالب تحت عنــوان »مجمع 
نویســندگان و منتقدان سینمای انقالب« برترین فیلم های سی وپنجمین 
جشنواره فجر معرفی شدند. در این نظرسنجی که از بیش از 40 نویسنده 
و منتقد سینمایی صورت گرفته، فیلم های »ماجرای نیمروز«، »ویالیی ها« 
و »بیســت و یک روز بعد« به عنوان آثار برتر این دوره از جشــنواره فجر 

معرفی شدند.
»مجمع نویســندگان و منتقدان سینمای انقالب« همچنین بیانیه ای 
را در تحلیل جشــنواره فیلم فجر منتشــر کرده اســت. در بخشی از این 
بیانیه می خوانیم: شــاید دست اندرکاران جشنواره و در راس آنها، »محمد 
حیدری« انتظار نداشــتند این حجــم از اعتراضات به ســوی آنها روانه 
شــود. اما حقیقت ماجرا این اســت که این اعتراضات، سرریز چهار سال 
ســکوت در برابر داوری های جانبدارانه و عجیــب و غریب فجر در دولت 
یازدهم بود. ســرریز چهار ســال بی اعتنایی به جریان فیلمسازی انقالبی 
و بایکــوت و نادیده گرفتن آثاری چون »چ« و بیرون گذاشــتن »شــیار 
۱4۳« از فهرست اولیه  فیلم های فجر در دوره  سی و دوم، بایکوت معنادار 
»روباه« و »ایران برگر« در فجر ســی  و ســوم و حتــی حذف آنها از آرای 
مردمی، ندیــدن ارزش های فنی و مضمونی »بادیگارد« و »ســیانور« در 
جشنواره  سی و چهارم فجر و حاال جشنواره  سی و پنجم و حذف »امپراتور 
جهنم« از فهرست اولیه  فیلم ها، بایکوت کامل فیلم ارزشمند »ویالیی ها«، 
ندیدن ارزش های فیلم دوســت داشتنی »بیست و یک روز بعد« و حذف 
سؤال برانگیز »ماجرای نیمروز« از برخی رشته های اصلی فنی. و چه کسی 
می داند که همین ســیمرغ »بهترین فیلم« هم، اگر نبود اعتراضات وسیع 
رســانه ها و جامعه  ســینمایی و اتهاماتی از قبیل تابعیــت دوگانه  هیئت 
داوران، آیا در دســتان تهیه کننده  »ماجرای نیمروز« آرام می گرفت یا نه؟ 
چه آنکه تشکر تهیه کننده  این فیلم از تدبیر رئیس  سازمان سینمایی روی 
سن اختتامیه، بسیار معنادار بود. احتماالً مشکل اینجاست که نمایندگان 
تفکــر انقالبی در چهار ســال اخیر، هر بار الاقل با یکی دو اثر ارزشــمند 
که همگان بــر کیفیت فنی آنها معترف بوده اند، قدم به جشــنواره  فیلم 
فجر گذاشــته و خــود را در قامت دریافت ســیمرغ بهترین فیلم معرفی 
کرده اند، اما علی رغم یافتن کرســی خود در میانــه  رقابت فیلم ها، هنوز 
نتوانســته اند در میان کرســی های هیئت داوران، ســهمی داشته باشند. 
چنانکه تصمیم گیران پشت پرده حتی حاضر نیستند الاقل یک کرسی از 
هفت کرســی هیئت داوران را به نمایندگان سینمای انقالب واگذار کنند 
تا جریانی که در چهار ســال اخیر، همواره مدعی دریافت سیمرغ بهترین 
فیلم جشــنواره و بهترین اثر از نگاه تماشاگران بوده، حتی یک حامی در 

میان هیئت داوران نداشته باشد. 
شبکه تلویزیونی ترامپ

 خواستار آزادی سران فتنه شد!
شبکه تلویزیونی رئیس جمهوری جدید آمریکا دونالد ترامپ خواستار 
آزادی فوری ســران فتنه در ایران شد! در این بیانیه بیان شده که دولت 

ترامپ نیز به کمپین آزادی سران فتنه می پیوندد!
به گــزارش خبرنگار کیهان، دفاع شــبکه صدای آمریــکا، تازه ترین 
حمایت رسمی ارتجاعی ترین جناح های نظام سلطه جهانی از سران فتنه 
اســت. پیش از این نیز دولت های اســتکباری ماننــد آمریکا و انگلیس و 
فرانسه و رژیم صهیونیستی و کودک کش اسرائیل بارها و بارها از فتنه ۸۸ 
و ســران آن دفاع و حمایت کرده بودند. از جمله چندی قبل که نتانیاهو 
)نخســت وزیر جنایتکار اســرائیل( در پیامی به یاد فتنه ۸۸ مرثیه سرایی 

کرد.
 امــا این بار افتخاری دیگر به کارنامه فتنه گران اضافه شــد و پس از 
اسرائیل و متجاوزان آمریکایی و گروهک تروریستی منافقین و فرقه ضاله 
بهائیت و تروریســت های ریگی و... دولت ترامــپ که امروزه مردم آمریکا 
و حتی برخی ســران کشــورهای غربی هم وی را نژادپرست و دیکتاتور 

می خوانند، نیز از سران فتنه ۸۸ دفاع کرد! مبارک باشد!
گفتنی اســت که دولت های غربی و از جمله آمریکا تا کنون هیچ گاه 
بــه زنان و مردانــی که بدون هیچ گونــه جرم و اتهامی سال هاســت در 
ســیاه چال های رژیم صهیونیستی به ســر می برند و یا به بهانه های واهی 
در دخمه های رژیم آل سعود هســتند و یا در گوانتانامو تحت شدیدترین 
شــکنجه های قرون وسطایی قرار دارند، اشــاره ای نکرده است!دستگیری 
کودک پنج ســاله ایرانی - آمریکایی،  نمونه ای از شاهکارهای دموکراسی 

آمریکایی است که واشنگتن با وقاحت از این رویداد حمایت کرد.
ارادت ورزی وزیر ارشاد
 به خواننده حامی فتنه!

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نشست خود با خبرنگاران به تحسین 
و تعریف و تمجید از خواننده حامی فتنه ۸۸ پرداخت!

به گزارش خبرنگار کیهان، صالحی امیری که نشست رسانه ای پریروز 
خود را با برخورد گزینشــی با خبرنگاران برگــزار کرد، در حالی به مدح 
محمد رضا شجریان پرداخت که این خواننده، ضمن اهانت صریح به دین 
اسالم، با بی بی سی فارسی و سی ان ان علیه نظام دینی به درد دل نشسته 
تو«  بود!شــجریان همچنین با سفر به لندن در جمع بهائیان شبکه »من و
و »بی بی ســی« فارســی حاضر شــد و با جماعتی از جمله فائقه آتشین 
خواننده فاســد کاباره ای و اسماعیل خویی شــاعر ملحد و هتاک، عکس 

یادگاری گرفت.
اما ظاهرا تعریف از شجریان دل خبرنگاران روزنامه های اجاره ای را که 

به کار صادر کردن پادو به رسانه های معاند مشغول هستند راضی نکرد!
یکی از روزنامه های زرد حامی فتنه، دیروز با انتشــار عکس بزرگی از 
شجریان که پیش از انقالب با اسم سیاوش آواز می خواند، تیتری انتخاب 
کرد دال بر اینکه؛ وزیر ارشــاد از پاســخ درباره اعطای مجوز کنسرت به 

شجریان طفره رفته است!
روزنامه آفتاب یزد که سردبیر آن به غرب فرار کرده و پادوی بی بی سی 
اســت، می داند که وضعیت جســمانی شــجریان اجازه برپایی کنسرت 
نمی دهــد. اما ایــن روزنامه برای طرح افراد محبوب خــود و بهره ابزاری 

از دیگران، علنا به دروغگویی و جو سازی های بی محل مبادرت می کند!
گفتنی اســت صفحات روزنامه آفتاب یزد  به دلیل سطحی نگری و کار 
غیر حرفه ای و انتخاب تیترهای عوامانه، به سوژه ای برای پیام های طنز در 

فضای مجازی و شبکه های اجتماعی تبدیل شده است.
دوازدهمین جشنواره تئاتر بسیج 

آغاز به كار كرد
آیین گشــایش دوازدهمین جشنواره تئاتر بسیج، سه شنبه 2۶ بهمن  
با حضور هنرمندان و فعاالن فرهنگی و ســردار ترابی فرمانده ســپاه امام 

سجاد)ع( استان هرمزگان در گلزار شهدای شهر بندرعباس برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری حوزه هنری، این مراســم پیش تر قرار بود بر 
ناوهای جنگی و در تجلیل از شــهدای پرواز ایرباس ۶۵۵ ایران  ایر برگزار 

شود که به دلیل بارش نعمت الهی و نامساعد بودن دریا لغو شد.
در این مراسم که با اهدای گل بر مزار شهدای هشت سال دفاع مقدس 
در گلزار شهدای بندرعباس آغاز شد، سردار ترابی در صحبت های کوتاهی 
هرمزگان را یکی از جنوبی ترین استان های کشور نام برد که از مرکز کشور 
بیش از ۱000 کیلومتر فاصله دارد؛ اما دارای تنوعی غنی از فرهنگ است. 
او در ادامه تأکید کرد: عقبه تمامی شــهرهای استان هرمزگان چیزی جز 

فرهنگ و آداب و رسوم که بدان پایبند هستند، نیست.
غالمرضا منتظری، رئیس  بســیج هنرمندان نیز در تشــریح وظایف 
جشنواره یکی از گام های این حرکت را اعتمادسازی برشمرد و تأکید کرد 
جلب اعتماد حضار مطلوب او و سازمان بسیج است. او همچنین خبر داد: 
برخی نهادها برای تولید آثار آتی گروه های حاضر شــرایط حمایتی فراهم 

خواهند کرد تا شرایطی برای خاتمه نیافتن جشنواره ایجاد شود. 


