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    یک شنبه ۸ اسفند ۱3۹۵ 
۲۸ جمادی االول ۱۴3۸ - شماره ۲۱۵۷۲

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(

پندهای جاودانه
امام علی)ع( در وصیت نامه خود فرمود: »شما را به ترس 

از خدا سفارش می کنم، به دنیاپرستی روی نیاورید، گرچه به 

سراغ شما آید و بر آنچه از دنیا از دست می دهید اندوهناک 

مباشید، حق را بگویید و برای پاداش الهی عمل کنید و دشمن 

ستمگر و یاور ستمدیده باشید.«

نهج البالغه - نامه ۴۷

روحانی در همایش مجریان انتخابات:

شرمنده مردم نشدیم
دولت به قول هایی كه داد عمل كرد!

اخبار ادبی و هنری

نخستین مستند پرتره فرج اهلل سلحشور 
رونمایی می شود

نخستین فیلم مســتند پرتره درباره مرحوم فرج اهلل سلحشور، همزمان با 
اولین سالگرد درگذشت وی امروز رونمایی می شود.

به گزارش خبرنگار کیهان، محمد ســعید غدیریان، کارگردان مســتند 
»فرج اهلل سلحشــور« گفت: این مستند به دو محور می پردازد؛ مجاهدت های 
مرحوم سلحشــور برای تولید آثار ســینمایی و تلویزیونی با مضامین قرآنی و 
زندگی مجاهدانه و مومنانه سلحشــور.گفتنی است، این مستند که کار تولید 
آن به تازگی پایان یافته، امروز یکشنبه هشتم اسفند در برنامه سینما روایت 
رونمایی و به نمایش در می آید. این مراسم با حضور خانواده مرحوم سلحشور 

از ساعت 17 در تاالر اسوه برگزار می شود.
ترامپ از نگاه کاریکاتوریست های ایرانی 

به نمایش درمی آید
نمایشگاه کاریکاتور ترامپ از نگاه کاریکاتوریست های ایرانی فردا در خانه 

کاریکاتور برپا می شود.
خانه کاریکاتور ایران با مشــارکت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس و انجمن هنرهای تجسمی انقالب و دفاع مقدس نمایشگاه کاریکاتور 

با موضوع »ترامپ از نگاه کاریکاتوریست های ایرانی« را به نمایش می گذارد.
در این نمایشگاه آثار هنرمندانی چون عباس گودرزی، علیرضا پاکدل، علی 
پاک نهاد، شهرام شیرزادی، محمدعلی رجبی، امین منتظری، مهدی عزیزی، 
ســلمان طاهری، جابر اسدی، مهناز یزدانی، آرش فروغی و محمود آزادنیا در 

معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
این نمایشــگاه از 9 تا 15 اســفند ماه 1395 از ساعت 9 تا 17 در خانه 
کاریکاتور برپاست.گفتنی است، مراسم افتتاحیه این نمایشگاه امروز یکشنبه 

هشت اسفند از ساعت 17 برگزار خواهد شد.
صف های طوالنی آرژانتینی ها

 برای دیدن فیلم های انقالب اسالمی
اکران آثار برگزیده جشنواره مردمی فیلم عمار و سینمای انقالب اسالمی 
در حالی در آرژانتین آغاز به کار کرد که مردم بوینس آیرس در گرمای هوا در 

صف های طوالنی برای دیدن فیلم های این هفته فیلم صف کشیدند.
به گزارش فارس، عالقه بیش از حد مخاطبین و صف طوالنی این جشنواره 
باعث شد تا ویکتور هوگو موالرس مجری پرطرفدار آرژانتینی که برای تبلیغ 
در برنامه اش هزینه گزافی باید پرداخت شود به صورت رایگان و تنها براساس 
اشتیاق مخاطب از هفته فیلم عمار و اکران فیلم سینمای انقالب در برنامه اش 

خبر داد.
بنا به گفته فابیو سوریتا کارگردان آرژانتینی و مسئول برگزاری جشنواره 
عمار در آرژانتین دوستداران سینمای ایران با توجه به گرمای شدید و تحمل 
ناپذیر بودن ایســتادن در صف با مراجعه به گیشــه سینماهای »گامونت« و 
»تیپوگرافیکو« خواهان رزرو بلیط هستند.شبکه تلویزیونی هفت و کانال ۲3 
از محبوب ترین و مهمترین شبکه های تلویزیونی آرژانتین هستند که عالوه بر 
پخش تیزر این هفته فیلم با فابیو سوریتا مسئول برگزاری هفته فیلم جشنواره 
عمار در آرژانتین گفتگوی مفصل تلویزیونی داشته اند.روزنامه الناسیون نیز که از 
روزنامه های مهم آرژانتین است با وجود مواضع منفی و بعضا ضدایرانی مجبور 

به انتشار اخبار و برنامه های این هفته فیلم شده است.
خبرگزاری بین المللی آنسا نیز ضمن انتشار خبر برگزاری این هفته فیلم با 
انتشار عکس هایی از ابوالقاسم طالبی به معرفی این کارگردان ایرانی پرداخت 
که دو فیلم »قالده های طال« و »یتیم خانه ایران« او در این کشــور به نمایش 

در می آید.
پاسخ فراستی به فرخ نژاد

در ادامه جنجال های اخیر و انتقادات برخی از سینماگران به منتقد برنامه 
هفت، مسعود فراستی پاسخ نامه حمید فرخ نژاد را داد.

پس از اینکه حمید فرخ نژاد، بازیگر فیلم »گشت ۲« در واکنش به انتقادات 
این منتقد در جلســه کمیسیون فرهنگی مجلس به این فیلم، فراستی را آدم 
فروش خطاب کرده بود، فراســتی نیز در برنامه جمعه شــب هفت، گفت:آدم 

فروش در قدم اول خودفروش است.
 آدم فروشی کلیدش در خودفروشی و وطن فروشی است. آدمی که وطنش 
را تحت هیچ شرایطی نمی فروشد - از جمله مسعود فراستی چه قبل و چه بعد 
از انقالب با تغییراتش - خودش را نمی فروشد و کسی که خودش را نمی فروشد، 
دیگری را هم نمی فروشد. من که عاشق سینما هستم، اگر مجبور به انتخاب 
شوم، بین سینما و وطن، وطنم را انتخاب می کنم. آدم فروش کسی است که 

ایران را فروخته است.

فاز دوم کارخانه روغن کشی ورامین دیروز 
با حضور حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی 

نیروهای مسلح افتتاح شد.
به گــزارش ایرنا، همزمان بــا افتتاح فاز دوم 
کارخانــه روغن کشــی ورامین از 14 فروشــگاه 
زنجیــره ای اتکا در نقاط مختلف کشــور پس از 

بازسازی و استاندارد سازی به طور ویدیو کنفرانس 
بهره برداری شد.

بر اساس این گزارش، سهم کارخانجات تولید 
روغن سازمان اتکا در کشور حدود 5 درصد است 
که با بهره برداری از فاز دوم کارخانه روغن کشــی 

ورامین، این سهم به 10 درصد افزایش یافت.

کارخانه روغن کشی ورامین، یکی از قدیمی ترین 
کارخانه های روغن کشی کشور است که از حدود 
50 سال پیش تا کنون به تولید روغن می پردازد.

ایــن کارخانه در حال حاضر به عنوان یکی از 
بزرگترین تصفیه خانه های روغن ایران مشغول به 

فعالیت است.

با حضور وزیر دفاع

فاز دوم کارخانه روغن کشی ورامین افتتاح شد

جلیلی:
تاثیر فرهنگی رفتار صادقانه مسئوالن با مردم

ده ها برابر بودجه های فرهنگی نتیجه خواهد داد
نماینده رهبر معظم انقالب در شــورای عالی امنیت ملی 
گفت: تاثیر فرهنگی رفتار صادقانه مسئوالن با مردم ده ها برابر 
بودجه های فرهنگی نتیجه خواهد داد و برعکس؛ عدم تطابق 
ادعا و عمل مسئوالن اثرگذاری منفی اش بر مردم به حدی است 

که با ده ها برابر بودجه فرهنگی نیز جبران نمی شود.
به گزارش رجا، ســعید جلیلی در ســخنرانی پیش از خطبه های 
نماز جمعه کن با اشــاره به سابقه جنایت های انگلیس، اظهار داشت: 
در گذشــته ای نه چندان دور بیش از 60 کشــور دنیا که فقط یکی از 
آنها کشور بزرگی مثل هندوستان بود، مستعمره انگلیس بودند اما در 
همان زمان وقتی انگلیســی ها با انعقاد قرارداد رویتر با ناصرالدین شاه 
قاجار می خواستند منافع ملت ایران را نیز چپاول کنند، یک عالم دینی 
از همین دیار به نام مالعلی کنی مانع این کار شــد زیرا وی برآمده از 

فرهنگ دینی بود.
وی با بیان اینکه امتداد همین فرهنگ باعث شده تا امروز نیز دشمن 
جرات نزدیک شدن به مرزهای ایران و جنگیدن با ما را نداشته باشد، 
تأکید کرد: امروز دشــمنان ما هم فهمیده اند که ملت ایران با قدرت 
ناشی از فرهنگ اسالم ناب در برابر آنها ایستاده اند و دقیقا همین تفکر 
است که امروز مانع جنگ و باعث امنیت ما در یک منطقه ناامن است.

نماینده رهبر معظم انقالب در شــورای عالی امنیت ملی با اشاره 
به کتاب »همه 13 ســالگی ام« که حاوی خاطرات آزاده دالور مهدی 
طحانیان است، گفت: اگر دشمن ۲8 سال است جرات نمی کند به جنگ 
با ملت ما برخیزد، چون می فهمد نوجوان 13 ساله این ملت با همه 13 
سالگی اش در درون اسارت و در زیر چنگال دژخیمان در مصاحبه مقابل 

خبرنگاران فریاد می زند »ما خواهان پیروزی حق بر باطل هستیم.«
جلیلی تصریح کرد: تاثیر فرهنگی رفتار صادقانه مسئوالن با مردم 
ده ها برابر بودجه های فرهنگی نتیجه خواهد داد و برعکس؛ عدم تطابق 
ادعا و عمل مســئوالن اثرگذاری منفی اش بر مردم به حدی است که 

با ده ها برابر بودجه فرهنگی نیز جبران نمی شود.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در همایش 
سراسری مجریان برگزاری انتخابات کشور که صبح 
روز شنبه )7 اسفند( در وزارت کشور برگزار شد، 
اظهار داشت:  برای دولت ها باالترین تبلیغ، نحوه 
بیان اقدامات اســت. دولت ها نباید مانند احزاب 
تبلیغات سیاســی و اجتماعی داشته باشند چرا 
که بهترین تبلیغ برای آنها اقدامات و خدمات به 

مردم است.
وزیر کشــور ادامه داد: تضعیف مشروعیت و مقبولیت 
دولت خط دیگری اســت که در آستانه انتخابات دشمنان 
به آن دامن می زنند. مــا قبول کردیم در چارچوب قانون 
اساسی و مبتنی بر آرا مستقیم و یا غیرمستقیم اداره کنیم 

و انتخابات نیز در همین نسبیت ها شکل می گیرد.
وی تأکید کرد: ما باید بی طرفی مسئوالن و دستگاه های 
اجرایی را نشان دهیم. فرمانداران و بخشداران باید هر نوع 

تحرکی را به صورت روزانه به بنده گزارش دهند. بی طرفی، 
عدم اســتفاده از بیت المال و هماهنگی بین اجرا و نظارت 
برای ما مبنا و اصل است و باید بین نظارت و اجرا در تأیید 
صالحیت ها، اخذ و شــمارش رأی و همچنین اعالم نتایج 
هماهنگی کامل باشــد، همچنان که در انتخابات قبل این 

هماهنگی ها وجود داشت.
ذوالفقاری: کسی حق انتشار آمار انتخابات را ندارد

معاون امنیتی انتظامی وزارت کشــور به اشراف کامل 
جامعه اطالعاتی و امنیتی کشــور در واکنش به تهدیدات 
اشــاره کرد و گفت: جامعه امنیتی و اطالعاتی خبر دارند 
که فعالیت گروهک های معاند در ســال آینده و در آستانه 
انتخابات تشدید می شود البته ما نظارت دقیقی بر هر نوع 

تحرکات خواهیم داشت.
وی با تاکید بر اینکه اگر وحدت، اخالق و قانون زیر پا 
گذاشته شود احتمال تنش ها و ناآرامی ها در زمان انتخابات 

وجود خواهد داشت گفت: هیچ مرجع، شخص یا کاندیدایی 
حق انتشار آمار انتخابات را ندارد.

فرمانده ناجا: در تأمین امنیت انتخابات
 با کسی تعارفی نداریم

همچنین سردار حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی 
کشــور در سخنانی در این همایش با بیان اینکه »موضوع 
امنیت خاص ماست و همه دستگاه ها باید به کمک نیروی 
انتظامی بیاینــد«، گفت: طبق قانون مســئولیت امنیت 

انتخابات به عهده نیروی انتظامی است.
فرمانده ناجا تصریح کرد: امنیت تعارف با کسی نداریم، 
چون امنیت چیز ساده ای نیست. اگر جایی هم به مأموران 
توهین و سنگ پرتاب شد، صبوری می کنیم، اما اگر جایی 
امنیت انتخابات و امنیت شهر و استانی به مخاطره بیفتد به 
هیچ وجه از وظایف خود کوتاهی نمی کنیم تا افرادی از راه 
برسند و این سرمایه عظیم انقالب اسالمی را از بین ببرند.

وزیر کشور در همایش سراسری مجریان برگزاری انتخابات 96:

هیچ دستگاهی حق ندارد از بیت المال به نفع جریان یا فردی استفاده كند

یک ســال از درگذشت 
»فرج اهلل سلحشور« کارگردان 
متعهد و نام آشنای سینمای 
ایران گذشت. کارگردانی که 
آثارش شهرتی جهانی یافت 
و توانســت نقش بسزایی در 
معرفی ســوره های قرآنی و 
شــخصیت های مطــرح آن 
داشــته باشــد. بدون شک 
بســیاری از نســل جوان و 
نوجوان کشــوِر ما، با فیلم ها 
ســریال های سلحشــور،  و 

شــخصیت یوســف پیامبر)ص(، حضرت ایوب)ص( و اصحاب کهف 
را شناختند.

فرج اهلل سلحشور کار را از بازیگری و چهره پردازی شروع کرد و سرانجام 
به نویسندگی و کارگردانی نیز به پایان رساند. فعالیت هنری اش را با بازی 
در فیلم توبه نصوح )1361( آغاز کرد. سلحشــور بارها در زمان حیاتش به 
خاطر آثار فاخر و ارزشــمند مورد تقدیر رهبر معظم انقالب قرار گرفت و 

تحت عنوان تجلی »اراده ملی« از وی تقدیر به عمل آمد.
اما آنچه فرج اهلل سلحشور را »سلحشور ایران« کرد و از وی کارگردانی 
متفاوت در عرصه فیلم و ســینمای ایران ســاخت آن بود که سلحشــور 
کارگردانی بود که ۲5 سال نماز شبش ترک نشد و معتقد بود فیلمنامه ای 

که در سحر نوشته شود آثار معنوی بسیار دارد. 
خواهر فرج اهلل سلحشــور حاالت بــرادر را این گونه توصیف می کند: 
» اراده قوی و محکمی داشــت در موقعیت هایی که فیلمنامه های خود را 
می نوشــتند تا پاسی از نیمه شب بیدار می نشســتند. برادرم در خصوص 
حال و هوای خودش هنگام نوشتن فیلمنامه ها ) که بیشتر هم داستان های 
قرآنی بود( می گفت: »من نیمه شب التماس می کنم به خدا، قرآن را بغل 
می کنــم، گریه می کنم و از خدا می خواهم که به من توان بدهد که بتوانم 
بیدار بمانم و فیلمنامه را بنویسم« یادم هست که مدتی تمرین می کردند 
تا عادت بیدار ماندن و نوشتن در شب را برای خودشان به وجود بیاورند و 

این مسیر را ادامه دهند.«
بدون شک این خصلت ها از دوران کودکی و نوجوانی در فرج اهلل سلحشور 
درونی و نهادینه شد، آنجا که وقتی نوجوانی 1۲-10 ساله بود، به جلسات 
آموزش قرآن و روضه می رفت، دسته عزاداری راه می انداخت و خودش هم 

مداح همان هیئت می شد.
سلحشور روح انقالبی بودن و انقالبی ماندن را در سینه سینمای ایران 
دمید و تا آخرین لحظات زندگی بر پای این عقیده اســتوار بود، آنجا که 
حتی در روزهای سخت بیماری گفت: » من طرفدار سینمای اسالمی ام و نه 
این سینمایی که وجود دارد. اگر انرژی مان را برای تجلی و ظهور سینمای 
اســالمی بگذاریم یقینا بخش اعظمی از انقالب را احیا کرده ایم. اگر کسی 
دنبال دنیا و نشان دادن خودش است این سینمای اسالمی، انقالبی و جنگی 

ما نیست. فرقی نمی کند چه سینما، چه تئاتر و چه تلویزیون«.
فرج اهلل سلحشور اصرار داشت که ساده زیست باشد و ساده زیست بماند، 
تا همین اواخر زندگی حتی یک دست مبل هم در خانه نداشت و سرانجام به 
خاطر کسالت و مالقات شوندگانی که از علما و گاها با سن باال به منزلشان 
رفت و آمد می کردند، یک دست مبل ساده تهیه کرد. پیرو این جمله امام 
خمینی)ره( بود که فرموده بودند: »کسی که فکر می کند، مبارزه با زندگی 

مرفه و مجلل جمع می شود، آب در هاون می کوبد.«
فرج اهلل سلحشــور، سرانجام پس از ماه ها تحمل درد و رنج بیماری در 
هشــتم اسفند ماه سال گذشــته به دیدار محبوبش شتافت. بیماری این 
کارگردان متعهد شائبه »ترور بیولوژیک« را داشته است. تا آنجا که یکی از 
مقامات رسمی از احتمال مسمومیت مرحوم سلحشور توسط سرویس های 
اطالعاتی بیگانه سخن گفت. فوت مرحوم سلحشور به هر دلیلی که باشد، 
تالش و ارزش های خالصانه این هنرمند متعهد در پیشگاه خداوند ماجور 
و کمتر از شــهادت نیست. در بخشی از پیام تسلیت مقام معظم رهبری 
در پی درگذشت مرحوم سلحشور آمده است: » آثار پر آوازه و ماندگار این 
هنرمند با ایمان که مرزهای کشــور را درنوردیده و مایه  آبرو و اعتبار هنر 
سینمای ایران در چشم ملت های دیگر کشورها گشت، بی گمان در شمار 
حسنات بازمانده از وی و موجب اجر الهی و نام نیک مردمی ایشان خواهد 

بود ان شاء اهلل.«
سمیرا خطیب زاده

به مناسبت 8 اسفند، سالگرد درگذشت »فرج اهلل سلحشور«:

سلحشور سینمای ایران

 در حالی که رئیس جمهور در همایش مجریان 
انتخابات گفته است »که دولت نسبت به قول هایی 
که به مردم داده شــرمنده نبوده اســت.«  اما 
کارشناسان معتقدند که دولت یازدهم در عمل به 

وعده هایش کارنامه ضعیفی دارد. 
حجت االسالم حسن روحانی صبح دیروز در همایش 
سراســری مجریان برگزاری انتخابات 96 با اشــاره به 
ایام شــهادت حضرت زهــرا )س( گفت: »در جنگ ها، 
دفــاع مقدس و عملیات های مختلــف هر وقت با رمز 
»یا فاطمه الزهــرا« عملیات را آغاز می کردیم شــاهد 
پیروزی های درخشان بودیم؛ این خانه، خانه نور، هدایت 
و رحمت برای همیشه و برای همه آنهایی است که طالب 

حق و حقیقت هستند.«
ظلم ما باعث قهر طبیعت

وی تصریح کرد: »پریروز در اهواز گفتم مشکالتی 
که در طول 50-40 ســال گذشته بوجود آمده، ظرف 

یک یا دو سال حل نخواهد شد.«
رئیس قوه مجریه با بیان اینکه متأسفانه برخی از ما 
با طبیعت جنگیدیم، خاطرنشان کرد: »طبیعت صبور 
است، اما صبر طبیعت هم زمان دارد. وقتی ما به طبیعت 
ظلــم می کنیم، زمین را آلوده کرده، حق آبه تاالب ها را 
نمی دهیم و از سوی دیگر همسایگان ما هم در این مسیر 
با ما همکاری نمی کنند، نتیجه اش قهر طبیعت اســت. 

ظلم ما باعث قهر طبیعت شده است.«
به گزارش مهر، روحانی گفت: »اساس حل کار، توبه 
است، توبه یعنی بازگشت به طبع صحیح و طبیعت سالم. 
توبه یعنی بازگشت به قانون و نظم که اول باید تصمیم 

بگیریم، توبه کنیم؛ بعد عمل صالح انجام دهیم.«
امنیت و سرمایه اجتماعی

رئیس جمهور افزود: »تا زمانی که امنیت نباشد کسی 
به فکر رقابت انتخاباتی نخواهد بود، چرا که اینها فرامادی 
است و مسائل درجه اول، مسائل پایه ای هستند که باید 
انجام بگیرد. خداوند نعمت امنیت را بر ما ارزانی داشته 
و لطف خداوند شامل حال ما شده است و من اینجا از 
همه نیروهای امنیتی، مرزبانی، انتظامی، نیروهای مسلح، 
از همه این عزیزان تشــکر می کنم که کارهای بزرگی 
انجام دادند. ولی اساس این مسئله به وحدت، انسجام و 
سرمایه های اجتماعی برمی گردد که باید به این مسئله 

توجه داشته باشیم.«
رئیس جمهور ادامه داد: »مسائل سیاسی برای رقابت 
خوب است. انتقاد برای پیدا کردن راه حل، رفع نقص ها 
و نصیحت ها و دلسوزی ها خوب است، اما نباید بگذاریم 

کینه و اختالفی ایجاد شود.«
روحانی در ادامه اظهارات خود با اشــاره به اقتصاد 
مقاومتی اظهار داشــت: »رهبر معظــم انقالب، روی 
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تاکید فراوان داشته اند. 
اقتصاد همواره مهم بوده و امروز هم چنین است. دشمن 
در زمان تحریم فشــار را روی اقتصاد گذاشت تا مردم 

به زانو در بیایند.«
رئیس جمهور ادامه داد: »من خوشحالم که خدمت 
ملت ایران اعالم کنم که دولت نسبت به قول هایی که 

به مردم داده شرمنده نبوده است.«
روحانی بــا بیان اینکه هنر دیپلماســی باز کردن 
پیچ های ســخت است، اظهار داشــت: »بعضی ها فکر 
می کنند که باید مشــت گره کرد و داد زد. البته بعضی 
وقت ها باید مشــت گره کرد و فریاد زد و شعار داد. اما 
همواره نمی شود که همه چیز را با مشت حل کرد پس 
خدا برای چه به ما عقل داده است؟ ما پیشرفت خوبی 
در حمل و نقل و ناوگان هوایی، دریایی، ریلی و جاده ای 

داشته ایم.«
روحانی با اشــاره به اینکه قبــول کنیم در جامعه 
یک جــور فکر و تفکر وجود ندارد، تصریح کرد: »دولت 
زمانی می تواند عدالت را اجرا کند که اول مخالف خود 
را به رسمیت بشناسد، فکر می کنید در یک کشور اگر 
مخالف نباشد، جزو افتخارات است؛ دولت وظایفی نسبت 

به مخالفان خود دارد، منتقد که جای خود دارد.«
رئیس قــوه مجریه ادامــه داد: »اصاًل فرض کنیم 
برجام کاری نکرده و تحریم ها را از بین نبرده است، اما 
قطعنامه های فصل هفتم شورای امنیت را بدون اینکه 
حتی یک ساعت آن را اجرا کنیم، برای اولین بار در تاریخ 
سیاسی ایران لغو کرده است؛ هیچ کشوری نبوده که او 
را به فصل 7 منشــور سازمان ملل بکشانند و قطعنامه 
علیه او تصویب کنند؛ مگر اینکه یا آن کشور را سرنگون 

کرده یا جنگ بر او تحمیل کردند.«
پرهیز از سوءاستفاده از امکانات دولتی

روحانی با اشاره به اینکه همه ما مراقب باشیم که از 
امکانات عمومی و دولتی به نفع جناح یا فردی استفاده 
نشود، چرا که این امر حرام است، گفت: »تمام اموال و 
امکانات دولت نه فقط قوه اجرائیه، بلکه قوه مقننه، قوه 
قضائیه، نیروهای مسلح و همه شرکت ها و دستگاه هایی 
که از اموال عمومی اســتفاده می کننــد، تریبون های 
عمومی، روزنامه های عمومی، روزنامه و سایت هایی که 
از بیت المال اداره می شوند، باید بدانند که در انتخابات 

نباید برای یک فرد یا جناح خاص استفاده شوند.«
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه نبایــد اجازه داد 
انتخابات قطبی شــود، گفت: »ما تجربه داریم، دیدیم 
انتخابات قطبی شــد و برای ما گرفتاری درست کرد. 
وقتی انتخابات قطبی شود، احساسات و شعاری خواهد 
شد. نباید انتخابات رقابت جناح ها یا احزاب باشد، بلکه 

به معنی واقعی کلمه، باید رقابت بین برنامه ها باشد.«
به قولها عمل کردیم!

اما مهم ترین بخش از سخنان دیروز رئیس جمهور که 
از قضا در میان کاربران فضای مجازی بازتاب گسترده ای 
داشــت این بود: »من خوشحالم که خدمت ملت ایران 
اعالم کنم که دولت نسبت به قول هایی که به مردم داده 
شــرمنده نبوده است.« اما آیا دولت به تمام قول هایش 
جامه عمل پوشــانده است؟ به قدر بضاعت این گزارش 
بــه تعدادی از قول های بر زمیــن مانده دولت یازدهم 

نگاهی می اندازیم.
همچنــان کــه فیش های نجومی افشــا می شــد 
جریان رسانه ای توسط روزنامه های زنجیره ای و برخی 
دولتمــردان بــه راه افتاد تا با فرافکنــی از زیر بار این 
موضوع شانه خالی کرده و دولت های گذشته را مقصر 
این ماجرا نشان دهند. در حالی که دست کم 3 سال از 
این حقوق ها و پاداش های نامشروع در دولت یازدهم به 
این افراد پرداخته شده بود. آخرین وعده دولت در این 

زمینه یک مصاحبه مفصل بود!
رئیس جمهور تیرماه گذشته در جمع مردم کرمانشاه 
گفته بود: »در یک مصاحبه مفصل به طور صریح به مردم 
خواهم گفت که جریان حقوق های غیرمتعارف چه بوده 
است و ما باید همه با هم با این تخلفات مبارزه کنیم.« 
کمترین ایراد این تفکر این اســت کــه دولت یازدهم 
هیچگاه نقاط ضعف و ایراد خود را نخواهد شناخت چرا 

که تمام عیوب را در گذشته می بیند.
اما در عمل آنچه اتفاق افتاد ستایش نجومی بگیران 
توسط دولتمردان بود که آنها با واژگانی چون »امانتدار« 
و »ذخیره نظام« مورد ستایش قرار گرفتند و »برخورد 

با آنها ظلم« نامیده شد.
دیپلماسی انفعال و عزت ایرانی!

بازگشــت عزت به پاســپورت ایرانی یکی دیگر از 
وعده هــای رئیــس جمهور بود. امــا در عمل پیرامون 
موضوعاتــی نظیر »فاجعه منا« تا »برگزاری نشســت 
منافقین به میزبانی پاریس« و »یاوه گویی های معاون 
صدر اعظم آلمان« در تهران شــاهد انفعال دســتگاه 

دیپلماسی دولت یازدهم بودیم.
سیاســت لبخند و کرنش به دشــمنان و غرش به 
دوستان سیاســتی است که متاســفانه از دولتمردان 
بارها دیده شــده و مورد تشویق روزنامه های زنجیره ای 
قرار گرفته اســت، همان رسانه هایی که همواره شعار و 
ادعای مخالفت با خشونت و تندروی را مطرح کرده اند!
رفتن محمدجواد ظریف به مجلس در مهرماه گذشته 
شاهد خوبی بر این مدعاست. برخورد وزیر امور خارجه در 
برابر نمایندگان سوال کننده به قدری تند بود که اعتراض 
رئیس مجلس را در پی داشت که به وی متذکر شد این 

حق نماینده است که سوال کند.
ظریف در آن روز خطاب به نماینده ســوال کننده 
گفته بود: »هیچ گاه هیچ دستگاهی جرئت ندارد در مورد 
یک کارگزار سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران به 
ما توصیه ای بکند، بنده هیچ گاه چنین چیزی را اجازه 

نمی دهم، به شما هم اجازه نمی دهم.«
تحریم هایی که قرار بود بروند!

اما بیشــترین وعده های انتخاباتی دولت یازدهم را 
مســائل اقتصادی در بر می گرفــت. یکی از اصلی ترین 
وعده هــای دولت یازدهم که امید زیادی به آن بســته 
شــده بود لغو همه تحریم ها در سایه برجام بود. رئیس 
جمهور، 14فروردین 1394 در حالی که به صورت زنده 
از شبکه خبر با مردم سخن می گفت اعالم کرد: »یکی از 
وعده های دولت به مردم چرخش همزمان سانتریفیوژها 
و چرخ اقتصاد کشور بود؛ چرخش سانتریفیوژ ها زمانی 

ارزشمند است که چرخ اقتصاد در گردش باشد.«
وی در ادامــه افــزود: »طبق ایــن چارچوب همه 
تحریم ها چه مالی، اقتصادی و بانکی در همان روز اجرای 

توافق لغو خواهد شد!«
امــا در مقابل منتقدان از آغاز مذاکرات پیرامون 
موضوع هسته ای موسوم به برجام با اشاره به سابقه 
بدعهدی غرب و خاصه آمریکا نسبت به تبعات اجرای 
یک طرفه تعهدات هشــدار داده بودند و کار به آنجا 
رسید که پس از ســه سال بدعهدی طرف غربی و 
خاصه آمریکا صدای اعتراض برخی از دولتمردان را 
بلند کرد. کســانی مانند ولی اهلل سیف، رئیس بانک 
مرکــزی که عواید ایران را از اجــرای برجام تقریبا 
هیچ خوانده بود و علی اکبر صالحی، رئیس سازمان 
انرژی اتمــی که به این نکته اذعــان کرده بود که 
طرف غربی برای اجرای کامل تعهداتش، دائم بهانه 

تراشی می کند.
دیروز اما روحانی این وعده را به اینکه ایران از بند 
هفتم شورای امنیت خارج شده است تقلیل داد و گفت: 
»اصــال فرض کنیم برجام کاری نکرده و تحریم ها را از 
بین نبرده اســت، اما قطعنامه های فصل هفتم شورای 
امنیت را بدون اینکه حتی یک ساعت آن را اجرا کنیم، 
برای اولین بار در تاریخ سیاسی ایران لغو کرده است!«

هر روز 100میلیون دالر!
در طــول مذاکرات هســته ای اطرافیــان دولت و 
طرفداران برجام هر روز به شکلهای مختلفی در تالش 
بودند تا تنور این مذاکرات را گرمتر کنند و روزنامه های 
زنجیره ای نیز با تیترهای درشــت این موارد را انعکاس 

می دادند.
حامیان دولت ســال گذشــته با هدف تحت فشار 
قرار دادن منتقدان و برخی نهادهای رسمی کشور که 
مسئول بررسی و تصویب برجام بودند، ادعا می کردند هر 
روز تاخیر در اجرای برجام از 100میلیون دالر تا 400 

میلیارد تومان به کشور ضرر وارد می کند!
سیروس ناصری، عضو تیم اسبق هسته ای، مهرماه 
ســال گذشته و در مقطعی که مجلس در حال بررسی 
برجــام بود ادعا کرد: »روزی 100 تا 150 میلیون دالر 

هزینه تاخیر در اجرای برجام است.«
اما ایــن روزها که دولت در مورد الیحه بودجه 96 
با کسری بودجه مواجه است مهم ترین سوال این است 
که پــس از توافق، مطابق آنچه دولتمردان گفته بودند 
باید دولت حداقل روزی 100 میلیون دالر عایدی کسب 
کرده باشد. اگر این گونه است پس آه و ناله برای کسری 
بودجه و گالیه از پرداخت یارانه چیست؟ و اگر این گونه 
نیست دولتمردان باید پاسخ دهند چرا به مجلس و ملت 

آمار غلط و نادرست دادند!
وعده حل مشکالت در 100 روز

»راه حل های کوتاه مدت یک ماه و 100 روزه برای 
حل مشکالت ومعضالت اقتصادی، اجتماعی و سیاست 
داخلی و خارجی در دولت تدبیر و ا مید پیش بینی شده 

است که با این برنامه ما می توانیم در یک فرصت کوتاه 
شاهد تحول اقتصادی باشیم.« اینها جمالت رئیس دولت 
تدبیر و امید اســت که در خرداد 139۲ و در گرما گرم 
رقابت های انتخاباتی از طریق برنامه »با دوربین« شبکه 

یک سیما خطاب به مردم گفته شد.
اکنون تنها چند مــاه به پایان دولت یازدهم مانده 
اســت. قرار بود دولت در هــر کدام از 100 روزها یکی 
از آن راه حل ها را به کار بندد. راه حل های جادویی که 
می توانست مشکالت مردم، خاصه مشکالت اقتصادی و 
معیشتی آنها را حل کند و دولت نیز در پایان هر کدام 

از دوره ها  به مردم گزارش دهد. 
بیکاری

در حالی که بیش از ســه سال و نیم از عمر دولت 
یازدهم می گذرد هیچ کدام از وعده های انتخاباتی دولت 
برای رفع معضل بیکاری به بار ننشسته است. در حالی 
که دولت یازدهم رفع مشــکل بیکاری و اشتغالزایی را 
همواره از اولویت های خود معرفی کرده اســت،  معاون 
وزیر کار در آبان ماه گفت که طی3 سال گذشته با وجود 
پیگیری های صورت گرفته، وزارت کار موفق به دریافت 

هیچ اعتباری برای طرح های اشتغالزا نشده است. 
بر اســاس گــزارش مرکز آمار، تعــداد بیکاران در 
تابستان امسال به باالترین رقم در  تاریخ پس از انقالب 
رسید. مطابق این آمار تعداد بیکاران به رکورد 3میلیون 
و 337 هزار نفر رســیده که در تاریخ کشور، بی سابقه 
است. ضمن آنکه ادعای رشد اقتصادی که توسط دولت 
مطرح می شود با نرخ رو به رشد بیکاری تناسبی ندارد، 
چنان که معاون وزیر کار نیز به این تضاد اشاره کرد که 
»به ازای هر یک درصد رشــد اقتصادی باید 100 هزار 
شغل ایجاد می شد اما نشد« و البته آن را »از قبل قابل 

پیش بینی و انتظار« دانسته بود!
معاون وزیر کار در توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۲9 شهریور سال جاری در 
گفت و گویی با روزنامه اعتماد گفته بود: »شاید بپرسید 
چرا اشتغال ایجاد نشد؟ که در پاسخ به آن به عنوان یک 
کارشناس باید بگویم انتظار ایجاد اشتغال در این دوره 

انتظار به جایی نیست!«
تعطیلی صنایع

ایجاد اشــتغال و چرخیدن چرخ اقتصاد به همراه 
چرخ سانتریفیوژها از شعارهای اصلی انتخاباتی دولت 
بود. با این وجود که دولت از همان ابتدا موضوع تعطیلی 
واحدهای صنعتی را به صورت گسترده مطرح کرد و در 
آغاز کار خود علت تعطیلی این واحدها را به دولت قبل 
پیوند زد، اما اکنون و پس از گذشــت بیش از 3 سال و 
نیــم از عمر دولت نه تنها به واحدهای صنعتی التفاتی 
نشد بلکه هر چه به عمر دولت تدبیر و امید اضافه  شد 

روند تعطیلی آنها نیز گسترش یافته است. 
اکنون وضعیت بد واحدهــای صنعتی در ناخوش 
احوالی اقتصاد به گونه ای شــده اســت که طبق آمار 
60 درصد صنایع کشــور تعطیل شــده و یا در حالت 
نیمه تعطیل به ســر می برند که از آن میان می توان به 
کارخانه های با ســابقه ای همچون ارج، آزمایش، کاشی 
و ســرامیک ایرانا و... اشاره کرد. این در حالی است که 
برای نمونه در زمینه کاشــی و سرامیک، مدیر انجمن 
تولیدکنندگان کاشی و سرامیک در گفتگو با نسیم در 
مردادماه از واردات 5 میلیون متر مربع کاشی و سرامیک 
در سال گذشته خبر داد. این نمونه ای از سوء تدبیرهایی 
اســت که در دولت یازدهم منجر بــه تعطیلی صنایع 

شده است.
آنچه گفته شد تنها چند مورد از لیست بلند باالی 
وعده های دولت است که نشانه ای از عمل به آنها دیده 
نمی شــود. در چنین شرایطی ســخن گفتن از عملی 
شدن وعده ها بیشــتر شبیه یک وعده است تا گزارش 

فعالیت های انجام شده!

حضرت امام خمینی)ره(: کسانی را انتخاب کنید که مسائل را 
تشخیص دهند. نه از افرادی باشند که اگر روس یا آمریکا یا قدرت  

دیگری تشری زد بترسند. باید بایستند و مقابله کنند.

صفار هرندی:
اگر آمریکا به ایران حمله کند در روز اول باید 

۲0هزار تابوت برای سربازانش آماده کند
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام بیان داشــت: استراتژیست 
آمریکایی پس از مطرح شدن این موضوع در کنگره و محافل آمریکا که 
چرا به ایران حمله نمی کنید، گفت زیاده گویی نکنید فکر می کنید ایران 
شبیه افغانستان و عراق است که اگر روزی تصمیم به اشغال آن را گرفتید 
به راحتی این کار را انجام دهید و اگر هم  زمانی بخواهید این کار را انجام 
دهید باید ۲0 هزار تابوت برای روز اول جنگ با ایران در آمریکا آماده کنید.

به گزارش شبکه اطالع رسانی راه دانا، محمدحسین صفار هرندی در یادواره 
۲6 شهید محله حســین آباد در مسجد آقاسیدحسن آستانه اشرفیه با اشاره به 
اینکه عده ای می گویند که موجودیت غاصب بودن رژیم صهیونیســتی را در نظر 
نگیرید، گفت: این افراد می گویند چگونه اســت وقتی شما موجودیت اسرائیل را 

زیر سؤال می برید، انتظار کمک و دوستی آمریکا را دارید.
وی با بیان اینکه لبنان پیش از پیروزی انقالب اسالمی ایران، قدرت خود را 
در ضعف می دانســت، خاطرنشان کرد: درگذشته لبنان بر این باور بود که ضعف 
خود نشانه قدرت و ثبات کشور است و به همین دلیل کشوری زحمت تجاوز به 
این کشــور را به خود نخواهد داد ولی دیدید که چگونه بخشــی از این کشور در 

کمتر از چند ساعت توسط رژیم صهیونیستی اشغال شد.
عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه برخی به  اشتباه طراز 
انقالب را این گونه افراد می دانند، افزود: دوســتان اصالح طلب و برخی طرفداران 
دولت در رسانه هایشان می  گویند که اگر ما نباشیم، آمریکا به ایران حمله می کند 
و ما ســایه جنگ را از سر این ملت برداشتیم که در این صورت باید به این افراد 
گفت این گفته شما یعنی شما به آمریکایی ها گفته اید که ما زمین خورده شماییم و 
مطمئن باشید که غلطی از ما سر نمی زند، و ما کسی نیستیم و شما به این گردن کج 
ما رحم کنید.صفارهرندی با تأکید بر اینکه شهدا سایه جنگ را از سر ملت و کشور 
دور کرده اند، بیان داشت: وقتی خاتمی در سال 1376 به روی کار آمد، ادعا کرد 
که موشــک های ابرقدرت ها مراکز حساس کشور را هدف گرفته بودند که پس از 
روی کار آمدن ما این بحث خوابید و در اوج همین دوره در ســال 138۲ همین 
کار را کردند و همه نوع باج دادند و پیشنهاد گفت وگوی تمدن ها را که مربوط به 
پیش از حضور آنها بود، مطرح کردند که نتیجه آن شد که همان کشورها ایران 
را یکی از مراکز اصلی شرارت در دنیا دانستند.وی با اشاره به شکست آمریکا در 
عراق و ســوریه، خاطرنشان کرد: استراتژیست آمریکایی پس از مطرح شدن این 
موضوع در کنگره و محافل آمریکا که چرا به ایران حمله نمی کنید، گفت زیاده گویی 
نکنید فکر می کنید ایران شــبیه افغانستان و عراق است که اگر روزی تصمیم به 
اشغال آن را گرفتید به راحتی این کار را انجام دهید؟ اگر هم  زمانی بخواهید این 
 کار را انجــام دهید، باید ۲0 هزار تابوت بــرای روز اول جنگ با ایران در آمریکا

 آماده کنید.


