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هدیه به خوانندگان

اخبار ادبی و هنری

حضرت امام خمینی)ره(: این آقایانی که هی می روند سراغ 
اینکه ببینیم چطوریک طرحی باشد پسند غرب باشد. پسند 

غرب آن است که ما همه چیزمان را تقدیمشان بکنیم.

در پرتو وحی

به  با اشــاره  تهران  امام جمعه موقت 
این  گفت:  جمهوری،  ریاســت  انتخابات 
مسئولیت کسی را می خواهد که اسیر باند 
و جناح و خانواده نباشــد، رئیس جمهور 
یک گروه هم نباشــد بلکه رئیس جمهور 

۸۰ میلیون نفر باشد.
به گزارش مهر، حجت االســام والمسلمین 
کاظم صدیقی در خطبه های نماز جمعه تهران 
با اشــاره به اهمیت جهاد فرهنگی و تاثیر آن، 
خاطرنشان کرد: خداوند متعال تا ابد از بندگان 
خود می خواهد که دین شــناس شوند و برنامه 
دین خود را بدانند. امروز خأل اخاقی در جوامع 
غربی موج می زند و تنهــا عاج آن، حاکمیت 
دین است و تنها راه حاکمیت دین هم، شناخت 

آن است.
وی اظهار داشــت: تیر شیطان به اهل تقوا 
نمی خورد؛ فــرد متقی نه ایمانــش را به امور 

سیاسی می فروشد و نه به شهوات بی ارزش.
امام جمعه موقــت تهران گفت: حضور پای 
صندوق هــای رای مانند همان حمایتی اســت 
که از جبهه ها می کنیــم و برای خودمان عزت 

و افتخار می آفرینیم.
حجت االسام والمســلمین صدیقی با ارائه 
چند توصیه به نامزدهای انتخابات، تصریح کرد: 
آنچه توقع شــرعی، ملی و قانونی است، رعایت 
نزاکت و اخاق است؛ اینجا کشور پیغمبر)ص(، 
ائمه معصومین  امیرالمومنین)ع(،حضرت زهرا)س(، 
و مهد انتظــار امام زمان)عج( اســت، بنابراین 
حفظ نزاکت اخاقــی در راس توقعات ملت از 

نامزدهاست.
وی با تاکید بر اینکه هر نوع تهمت، تخریب و 
جوسازی خاف منش و شخصیت نظام اسامی 
است، بیان داشت: همه باید مر قانون را رعایت 
کنند؛ رئیس جمهور بعد از رهبری حافظ قانون 
است، اگر کســی بخواهد رئیس جمهور شود و 
از همین ابتــدا پایگاه های قانون را مورد حمله 
قرار دهد و بگوید شورای نگهبان کیست، خیلی 

برای ملت تلخ است.
امام جمعه موقت تهــران گفت: برای ملت 
تلخ اســت که ببیننــد که کســی بخواهد در 
ســنگری اســتقرار پیدا کند که از ابتدا آن را 
تخریب می کنــد؛ چنین شــخصی می خواهد 
مرزهای امنیت کشور را که همان قانون است، 

از بین ببرد.
صدیقــی  والمســلمین  حجت االســام 
خاطرنشــان کــرد: این مســئولیت کســی را 
می خواهــد که اســیر باند و جنــاح و خانواده 
نباشــد و رئیس جمهور یک گروه هم نباشــد، 

بلکه رئیس جمهور ۸۰ میلیون نفر باشد.
وی با بیان اینکه این کشــور زاییده انقاب 
اســامی اســت، گفت: روحیه ملــت ما یک 
روحیه انقابی و شعارش »ما می توانیم« است؛ 
رئیس جمهوری می خواهیم که روحیه ســازش 
کاری نداشته باشد، در عوض روحیه تهاجمی، 

استقالی و اتکال به خداوند را داشته باشد.
امــام جمعه موقت تهران بیان داشــت: آن 
چیــزی که رهبر معظم انقاب مکررا در تحقق 
اقتصــاد مقاومتــی مطرح می کننــد مدیریت 
جهادی است؛ یعنی مدیریتی که عاشق خدمت 
بــه پابرهنه ها اســت و امتیازی بــرای خود و 

اطرافیانش نمی خواهد.
راه اندازی ۴ خط تولید انواع ادوات راهبردی 

و تجهیزات بالگردی در سال ۹۶
به گزارش تســنیم، امیر کیومرث حیدری، 
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسامی 
ایران در ســخنرانی پیــش از خطبه های نماز 
جمعــه تهران گفت: امروز صراط مســتقیم ما 
تبعیت از والیت اســت که جامعه را به ســمت 
رستگاری هدایت می کند و ارتش هم در مسیر 
همین صراط مستقیم قرار گرفته و در خدمت 

والیت است.
وی با اشــاره به تفاوت های نیروهای مسلح 
ایران با ســایر کشــورهای دنیا، اظهار داشت: 
نیروهای مسلح ما مشروعیت خود را از مشروعیت 
الهی دارند زیرا جانشین امام زمان)عج( در راس 
فرماندهی نیروهای مســلح کشور ما قرار دارد. 
ســایر ارتش های دنیا ماموریت حفاظت از تاج 
و تاخــت حاکمان را برعهده دارند اما ماموریت 
آرمانــی ما اعطای کلمه اهلل اســت. تفاوتی هم 
در سلسله مراتب بین ما و سایر ارتش ها وجود 
دارد از این لحاظ که عالی ترین مقام کشــور ما 

از مشــروعیت الهی و قانونی برخوردار است و 
جانشین امام زمان)عج( است.

امیــر حیدری خاطرنشــان کــرد: یکی از 
ویژگی هــای تاریخ تکرارپذیری اســت. همین 
زمزمه هایــی که امروزه می شــنویم که عده ای 
به تجهیز نیروهای مســلح اعتــراض دارند، در 
ماه های اول پیروزی انقاب اسامی هم بود اما 
در آن روزگار بصیــرت الهی امام بزرگوار ما به 
فریاد مردم رســید و امروز هم مدیون بصیرت 
مقام معظم رهبری هســتیم و در نتیجه همین 
بصیرت الهی اســت که دارای نیروهای مسلح 
مقتدر و اثرگذار هستیم.فرمانده نیروی زمینی 
ارتش با اشــاره به ظرفیت های بی بدیل ارتش 
جمهوری اســامی، بیان داشت: برخورداری از 
نیروی انســانی متعهد و پــادر رکاب والیت و 
عمل به تکلیف و گوش فرا دادن به فرامین ولی 
امر از جمله این ظرفیت هاســت و ما تمام توان 
وجودی خود را بســیج کرده ایم تا فرامین مقام 

معظم رهبری خطاب به ارتش بر زمین نماند.
وی گفت: برقراری امنیت پایدار در کشــور 
آن هم برخاف خواســت قدرت های بزرگ که 
مناقع خود را در کشــورهای اطراف ما جستجو 
می کنند یکــی از جلوه های اقتــدار نیروهای 
مسلح است و باعث شده آنها در مقابل ما حال 
انفعالی پیــدا کرده و نتوانند قــدرت ایران در 

معادالت منطقه را نادیده بگیرند.
امیر حیدری بصیرت والیت و نقش بی بدیل 
فرماندهــی کل قــوا، بصیــرت ملــت و اتحاد 
نیروهای مسلح را از جمله مولفه های ایجاد این 
اقتدار دانســت و گفت: بر اساس همین اقتدار 
است که امروز نیروهای مسلح ما تکیه گاه دولت 
و ملت بزرگوار هســتند و مــا امروز از اقتداری 
برخوردار هســتیم که در هیچ برهه ای از تاریخ 

از آن برخوردار نبوده ایم.
فرمانده نیــروی زمینی ارتش با اشــاره به 
اقدامات نیروی زمینی ارتش در ســال 96 ابراز 
داشت: نیروی زمینی در حال تجربه یک تحول 
بــزرگ اســت. نیروهای ما در ســاختار جدید 
کاما متحــرک و پرتــوان و نیروهای واکنش 
سریع هستند. نیروی زمینی ارتش در سال 96 
برنامه ریزی بــرای راه اندازی 4 خط تولید انواع 
ادوات راهبــردی دفاعی و خط تولید تجهیزات 

بالگردی را برنامه ریزی کرده است.

حجت االسالم والمسلمین صدیقی در خطبه های نماز جمعه تهران:

كشور رئیس جمهوری می خواهدكه اسیر باند و جناح و خانواده نباشد
با هدایت اختیاری جهنم از جن و انس پر می شود

»و اگر می خواســتیم به هر انسانی هدایت الزمش را )از 

روی اجبار بدهیم( می دادیم؛ ولی )من آنها را آزاد گذارده ام 

و( ســخن و وعده ام حق است که دوزخ را )از افراد بی ایمان 

و گنهکار( از جن و انس همگی پر کنم!«
السجده- ۱3

نامزدهــای  ثبت نــام  روز  چهارمیــن 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
به پایان رسید، در دو روز پنجشنبه و جمعه 
الزم  کمترین شرایط  که  لشــکرها  سیاهی 
ریاست  و خطیر  پست حساس  تصدی  برای 
جمهوری را ندارند به وزارت کشــور رفته و 
خود را نامزد ریاســت قوه مجریه کردند، از 
کودکان خردســال تا پیران باالی نود سال ، 
با تحصیالت زیر پنجــم ابتدایی تا دیپلم و 
باالی دیپلم و در کنــار این همه نیز برخی 
شخصیت های سیاســی و رقبای جدی وارد 

صحنه شده و ثبت نام کردند.
رئیس ســتاد انتخابات کشــور از نام نویســی 
1۰4۸ داوطلب تا پایــان روز چهارم در انتخابات 

ریاست جمهوری خبر داد.
وی تاکیــد کرد: در روز چهارم نیز تعداد 4۰5 
داوطلب در انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی 

کردند.
به گزارش ایســنا، ثبت نام داوطلبان انتخابات 
ریاست جمهوری صرفا در ســتاد انتخابات کشور 
واقع در محل وزارت کشــور انجام می شــود و تا 

امروز شنبه 26 فروردین ادامه می یابد.
مهــدی کلهر مشــاور رســانه ای دولت دهم ، 
حسن نوروزی سخنگوی کمیسون قضایی مجلس ، 
محســن غرویان مدرس حوزه ، مصطفی کواکبیان 
نماینده تهران و دبیر کل حزب مردم ســاالری و  
علیرضا زاکانی یکی از کاندیداهای پنج نفره جمنا 
از شــخصیت هایی بودند که بــا حضور در وزارت 
کشــور در انتخابات ریاســت جمهــوری ثبت نام 

کردند.
علیرضــا زاکانــی داوطلب انتخابات ریاســت 
جمهوری با حضور در ســتاد انتخابات کشــور در 
جمع خبرنگاران با بیان اینکه شــعارم دولت اقدام 
و اصاح است، گفت: جمنا به هرجمع بندی برسد 
همه باید بــا وحدت نظر این حرکــت را تایید و 

دنبال کنیم.
زاکانی همچنین در جمع خبرنگاران با تأکید 
بر اینکه متاسفانه دولت فعلی به بحران در اقتصاد 
بــاور ندارد و اعام می کند همه چیز آرام اســت، 
افزود: این اگر خیانت نباشد، حداقل جهل- مرکب 
اســت و لذا در صورت تداوم ایــن دولت، اراده ای 

برای اقدام و اصاح وجود نخواهد داشت.
حســن روحانی رئیس جمهور نیز  عصر دیروز 
با حضــور در وزارت کشــور در دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام و پس از حضور 

در جمع خبرنگاران وزارت کشور را ترک کرد.
حجت االسالم رئیسی

 با شعار کرامت و کار آمد
عصر دیروز حجت االسام رئیسی نیز با حضور 
در وزارت کشــور در انتخابــات دوازدهمین دوره 

ریاست جمهوری ثبت نام کرد.
حجت االســام ابراهیم رئیســی با حضور در 
وزارت کشــور برای ثبت نام در انتخابات ریاســت 
جمهوری اظهار داشت:  علي رغم تاش هاي انجام 
شده وضعیت کشور در شــرایطي است که مردم 
از بیکاري ســوال مي کنند و نگران کســب و کار 

هستند.
رئیســی بیان کرد: ســخن نخبگان و صاحب 
نظران این اســت که آیا با وجود منابع و نیروهاي 
جوان در شأن ملت ماست که فرد بیکاري شرمنده 

خانواده اش شود؟
وی گفت: آیا برون رفت از این وضعیت امکان 
نــدارد؟  مي توان بــا مدیریتــي فراجناحي که به 
اعتاي کشــور فکر می کند و با نیروی کارآمدی 

که در کشور وجود دارد مشکات را رفع کرد.
وی ادامه داد: امروز با شرایطي که وجود دارد 
امکان تغییــر و تحــول دارد. گام اول این تحول 
در نظام مدیریتي اســت و این بدان معنا نیســت 
که تاش دولتمردان ارزشــمند نیست بلکه باید 
رویکردها اصاح شــود ما مي توانیم در این کشور 
شرایطي از نظر اقتصادي فراهم کنیم که از تولید 
حمایت شود و با افزایش بهره وري مواجه شویم و 
شرایطی فراهم آوریم که در تکانه هاي ایام اقتصاد 
کشورمان آســیب نبیند. معناي اقتصاد مقاومتي 
آن است که کشورمان را از آسیب ها مصون بداریم.

رئیســی با اشــاره به اینکه از وضعیت کشور 
مطلع هســتم و تمام الیه هاي اداري و آسیب های 
کشور را مي شناسم گفت: ساختارهاي کشور قابل 
اصاح است. من با مسئولیت تولیت آستان قدس 
رضــوي در این مدت تاش کــردم آنچه از حکم 
رهبري استفاده مي شــود براي خدمت به زائران 
و فقــرا همت خویش را به کار بگیرم اما با نزدیک 
شــدن به ایام انتخابات مردم و گروه هاي مختلف 
خواســتند که در انتخابات حضــور پیدا کنم هر 
چند تا همین اواخر از پذیرش آن امتناع مي کردم 
چراکه مســئولیتي که دارم با دیگر مســئولیت ها 

قابل قیاس نیست.
تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: در پنهان 
و آشکار گفتم با این مســئولیت قصد شرکت در 
انتخابات را ندارم اما با دیدن مشکات مردم وارد 
انتخابات شــدم. باالترین درخواست مردم از بنده 
در آستان قدس اشــتغال جوانان است. با حضور 
مردم بسیاري از قفل ها باز مي شود. ماک و میزان 
راي ملت اســت. وظیفه ما آن اســت که خود را 
به مردم معرفي کنیم و از مردم درخواســت دارم 

کاندیدا را از منابع معتبر بشناسند.
رئیسي در پاســخ به این سوال که آیا جمنا را 

قبول دارید؟ گفت : جمعي از دلسوزان انقاب گرد 
هم آمدند کار آن ها مورد احترام است در نشست 
اول گفتم آمادگی براي حضور در انتخابات ندارم 
اما در حال حاضر وارد این عرصه شدم و کاندیداي 
همه مردم و دلسوزان انقاب مي توانم باشم. بنده 
با اعام کاندیداتوري ضمن تشکر از توجه جمنا به 
عنوان کاندیدا به همه مردم تعلق دارم و مي توانم 

کاندیداي همه مردم باشم.
وی با تاکید بر اینکه فساد اداري زیبنده ادارات 
ما نیســت، ادامه داد: کرامت در ارتباط داخلي و 
بین المللي بحثي مفصل دارد. آنچه مردم را نگران 
کرده فســاد اداري اســت و کارمندان ما در این 
زمینه نگران هستند و مي توان با کمک آن ها این 

مسئله را رفع کرد.
تولیت آستان قدس رضوی تاکید کرد: بنده به 
عنوان طلبه از مردم با مردم و در مردم خواهم بود. 
شعار بنده کرامت و کار خواهد بود. این دو موضوع 

مسائلي است که کشورمان نیازمند آن است.
ثبت نام های روز پنجشنبه 

گفتنی است روز پنجشنبه نیز از افراد شناخته 
شــده محمد غرضی با حضور در وزارت کشــور 
در دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری 

ثبت نام کرد.
غرضی پــس از ثبت نام برای دوازدهمین دوره 
ریاســت جمهوری، در جمع خبرنگاران  انتخابات 
اظهار داشــت: شــعار من اجماع ملی و حمله به 
بیکاری اســت. من باز هم ایــن مطلب را مطرح 
می کنم؛ اگر کســی می خواهد تا آخر نماند یا به 
نفع کسی کنار بکشــد از همین اول کنار برود تا 

وقت مردم را تضییع نکند.
در پایان ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاســت 
جمهوری در روز پنجشــنبه علــی پورعلی مطلق 
رئیس ســتاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران 
گفــت: 357 داوطلب بــرای انتخابات ریاســت 
جمهوری دوازدهم در روز سوم با حضور در ستاد 

انتخابات کشور ثبت نام کردند.
حضور پررنگ فاقدان صالحیت ها

 در روز سوم و چهارم
حضور پررنگ افراد فاقد صاحیت های ابتدایی 
در روزهای ســوم و چهــارم ثبت نــام نامزدهای 

انتخابات ریاست جمهوری همچنان ادامه داشت.

به گــزارش ایســنا در ســومین روز ثبت نام 
کاندیداهای ریاســت جمهوری در فاصله  کمتر از 
دو ســاعت از آغاز ثبت نام داوطلبان  در این روز،  
حدود 7۰ نفر از شهروندان عادی به وزارت کشور 
مراجعه کردند تــا در فرصت تعطیات آخر هفته 
ببینند چقدر این شــانس را دارند تا همه امورات 
اجرایی کشــور به مدت چهار سال به آنها سپرده 

شود.
در دو روز اول ثبت نــام کاندیداهای  ریاســت 
جمهــوری  2۸7 نفر برای نامــزدی در انتخابات 
ثبت نام کردند که از این تعداد، افرادی که ســابقه 
سیاســی و اجرایی در مدیریت کشور داشتند به 
زحمت به تعداد انگشتان یک دست می رسید، اما 
روز پنج شنبه وضع کمی متفاوت تر بود  در اولین 
ســاعات به جز مصطفی هاشمی طبا چهره مشهور 
دیگــری در میــان داوطلبان ریاســت جمهوری 
به چشــم نمی خورد افراد بی نام و نشــان و بعضا 
عجیب بیشتری در ســتاد انتخابات کشور حضور 
پیــدا کردند؛ فــردی بــا 5 زن و 1۸ فرزند قصد 
کاندیداتوری داشــت  و می گفــت که در صورت 
رئیس جمهور شــدن نیازی به محافظ ندارد.خانم 
54 ســاله ای نیز وارد وزارت کشور شد و گفت که 
قصد رئیس جمهور شــدن نــدارد، اهداف دیگری 

دارد و می خواهد حرمت خانم ها حفظ شود.
هوشــنگ امیراحمدی، مشهور به دالل رابطه 
ایران و آمریکا  نیز آمد تا رئیس جمهور شــود، او 
در سال 1392 نیز کاندیدا بود و رد صاحیت شد.
خانمــی هم آمد و گفــت: از بطن خود مردم 
هستم و مشــکات را لمس کردم، این توانایی را 
هم در خود دیدم که کاندیدای ریاست جمهوری 

شوم.
از کاندیداهــای دیگــر روز پنجشــنبه پدر و 
مادری بودند که با 2 فرزند خردسال خود، به طور 

4نفره کاندیدا شدند!
از حاشــیه های قابل توجه دیگر که عصر روز 
پنجشــنبه مورد توجه عکاسان و خبرنگاران بود ، 
ورود  دهه هشــتادی ها  به عرصــه کاندیداتوری 
انتخابات ریاســت جمهــوری بود، پســر دوازده 
ســاله ای با شناســنامه و به همراه پدر خود برای 
نام نویسی در انتخابات به محل وزارت کشور آمد.

گفتنی اســت جمعــی از مــردم در »خیابان 
گمنــام« که درب ورود به ســتاد انتخابات در آن 
قرار دارد، جمع شده بودند و با کاندیداها و مردمی 
که بعضا با ظواهر عجیب و پاکارد به دست قصد 
ورود به وزارت کشور داشــتند، گفت وگو کرده و 

عکس سلفی می گرفتند.
وجــود نقــص در قانــون انتخابات ریاســت 
جمهوری موجب حضور افرادی در وزارت کشــور 
می شــود که نه تنها هیچ سابقه سیاسی و اجرایی 
ندارند، بلکه بعضا فقط با تحصیات ششم ابتدایی 

بخت رئیس جمهور شدن خود را می سنجند.
علی اصغر احمدی رئیس ستاد انتخایات  کشور 
در همین زمینه گفته اســت کــه قانون انتخابات 
ضعف هایی دارد که مثًا حداقل و حداکثر ســن 
افــراد یا حداقل مدرک تحصیلــی افراد در قانون 

انتخابات ذکر نشده است. 

گزارش خبری کیهان

سیاهی لشکرها ركورد ثبت نام را شکستند 
رقبای جدی هم آمدند

امام جمعه قم:

نحوه ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
وهن ملت ایران است

قم- خبرنگار کیهان:
امام جمعه قم گفت: تجربه نشان داده است که هر مدیری 
با والیت زاویه پیدا کرده است، عماًل در اداره کشور ناکام بوده 

است.
حجت االسام والمسلمین سید محمد سعیدی در خطبه های نماز 
جمعه قم با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری از قانون ثبت نامزدهای 
ریاســت جمهوری به شدت انتقاد کرد و گفت: این نحوه اجرای قانون 

واقعاً تمسخر ایرانیان در صحنه بین الملل است.
وی افزود: آیا این وهن نظام و ملت تاریخ ساز ایران اسامی نیست 
که از کودک پنج ساله تا پیرمرد بی سواد بیاید نامزد تصدی مقام دوم 

آن یعنی ریاست جمهوری اسامی بشود؟!
تولیت آســتان حضرت معصومه)س( در ادامه فرصت انتخابات و 
مشــارکت مردم در انتخاب رئیس قوه مجریــه را پاداش مجاهدت و 
رشــادت شهدا و جانبازان و حضرت امام)ره( به ملت ایران عنوان کرد 
و اظهار داشــت: به برکت انقاب اسامی نظام دیکتاتوری ساقط و تا 
 امروز 34 انتخابات با حضور گســترده مردم در کشورمان برگزار شده 

است.
وی تصریح کرد: شــکر این نعمت این است که مسئولین برگزاری 
انتخابات اعم از مجریان و ناظران، بدون کمترین حب و بغض و صرفاً 
براســاس قانون عمل کنند و مردم نیز فرصت شرکت در انتخابات را 
 از دســت ندهند و با حضور خود کشــور را در برابر مستکبرین بیمه 

نمایند.
خطیب جمعه قم با اشــاره به تأیید صاحیت نامزدهای ریاســت 
جمهوری، گفت: شورای نگهبان در تأیید صاحیت افراد کف شاخص ها 
را در نظــر می گیرد. بنابراین مردم در برگزیدن و انتخاب از میان این 
نامزدها ســقف صاحیت ها را در نظر بگیرند تا شــاهد حل مشکات 

کشور باشیم.
حجت االسام والمسلمین سعیدی داشتن شاخص هایی همچون 
والیت مداری و داشتن برنامه جامع و دقیق برای حل مشکات معیشتی 
مردم بویژه رفع موانع تولید و ایجاد اشــتغال را بسیار مهم و ضروری 
دانست و بیان داشت: برخی افراد تنها شعار والیت مداری سر می دهند 
و در عمــل به گونه ای دیگر عمل می کنند لذا در اداره کشــور توفیق 

پیدا نکرده و ناکام شده اند.
وی مردم را به تحقیق کامل و مطالعه برنامه های نامزدها برای حل 
مشــکل معیشت و ایجاد اشــتغال فراخواند و افزود: این برنامه ها باید 
ظرفیت الزم را برای بهبود وضع معیشت در عمل داشته باشد و مردم 

اثر آن را در جیب و سفره خود ببینند و لمس کنند.
امــام جمعه قم استکبارســتیزی را شــاخص دیگــر نامزدهای 
انتخابات ریاســت جمهوری دانست و تأکید کرد: نداشتن این ویژگی 
موجب می شــود نگاه کدخدامداری به جای خدامحوری لحاظ شــود 
 و در عمل این نوع نگاه تنها به ســلطه پذیری منجر شــود و مشکات 

باقی بمانند.
رئیس سیا:

هالل شیعی در حال تکمیل است 
و این به نفع آمریکا نیست

رئیس ســازمان اطالعات مرکزی آمریــکا می گوید نفوذ ایران در 
خاورمیانه رو به رشــد اســت و آمریکا باید بــرای مقابله با این نفوذ 
روزافزون، روی کشــورهای حاشــیه جنوبی خلیج  فارس و اسرائیل 

حساب کند.
بــه گزارش جام نیـــوز، »مایک پمپئو« رئیس ســازمان اطاعات مرکزی 
آمریکا امروز در جلســه پرسش و پاســخی که در یک اندیشکده در واشنگتن 
برگزار شــده بود، در خصوص نفوذ ایران در خاورمیانه و نگرانی آمریکایی ها از 

این بابت، سخن گفت.
بخشــی از سواالت به ایران و نحوه تعامل اطاعاتی های دولت ترامپ با این 
کشــور اختصاص داشــت. پمپئو در خصوص ایران و برجام، همان مواضعی را 
داشــت که قبل از ورود ترامپ به کاخ ســفید، به عنوان یک نماینده ضدبرجام 

در مجلس آمریکا داشت.
مایک پمپئو در خصوص ســیا و برجام گفت: »در این خصوص کار زیادی 
انجام می دهیم و بررســی می کنیم حوزه هایی را کــه ایرانیان )به مفاد برجام( 
پایبند هستند و حوزه هایی که شــاید پایبند نباشند. ما باید حواسمان به متن 
برجام و حرف هایی که در خصوص ســایت های اعام  شــده و سایت های اعام  
نشده )هســته ای ایران( زده شده و میزان دسترســی آژانس بین المللی انرژی 

اتمی به آنها باشیم.«
رئیس ســیا در جای دیگری از ســوال و جواب به بحث »ایران و نفوذ در 

خاورمیانه« رسید.
پمپئو گفت: »ایران در حال پیشــروی است، چه در حوزه افزایش ظرفیت 
موشکی حزب اهلل و چه با افزایش قدرت در موصل از طریق شبه نظامیان شیعه. 

آنها همچنین از حوثی ها برای شلیک موشک به عربستان حمایت می کنند.«
مایــک پمپئــو بیــن بحــث قبلــی یعنــی برجــام و بحــث فعلی اش 
هــم رابطــه ای ایجــاد کــرد و گفــت: »فهرســت عصیان گری هــای ایران 
 بعــد از امضــای برجام، بــه صورت چشــمگیری طوالنی تر شــده اســت.«
پمپئــو که ایــران را عصیان گــر خوانده بــود، در توضیح علــت اتخاذ چنین 
 موضعی گفت: »هال شــیعی در شرف کامل شــدن است و این به نفع آمریکا

 نیست.«
مجری برنامه پرسید: »برای مقابله با ایران چه برنامه ای دارید؟« رئیس سیا 
پاسخ داد: »اول باید مطمئن شویم که شرکای ما که دارایی های باارزش ایاالت 
 متحده هستند، به ما کمک می کنند. مثًا اماراتی ها، اسرائیل یا دیگر دولت های 
خلیج )فارس(؛ این کشــورها ثروت و ظرفیت عظیمی دارند برای دسترسی به 

جاهایی که آمریکا همیشه به آن دسترسی ندارد.«
پمپئو در انتها مدعی شــد که اروپایی ها هم از جانب اقدامات ایران احساس 

خطر می کنند و برای مقابله با تهران، به آمریکا کمک خواهند کرد.

پیکر شهدای مدافع حرم 
در ۴ شهر تشییع شد

پیکر پنج شهید مدافع حرم بر روی دستان مردم محمد شهر کرج، 
ساوجبالغ، ورامین و پاکدشت تشییع و به خاک سپرده شدند.

به گزارش خبرگزاری ها،همزمان با سالروز رحلت حضرت زینب )س( پیکر 
شــهید روح اهلل امیری صبح پنجشنبه در محمدشهر کرج بر روی دستان مردم 

این منطقه تشییع و در امامزاده محمد)ع( به خاک سپرده شد.
روح اهلل امیری در سن 24 سالگی و روز هفتم فروردین ماه امسال در نبرد 
با تکفیری ها در پالمیرا ســوریه به شهادت رسید. همچنین پیکر شهید خداداد 
نجفی درهمان روز در منطقه کوهســار ساوجباغ تشــییع و در گلزار شهدای 
چندار آرام گرفت. این شهید مدافع حرم از نیروهای لشکر فاطمیون بود که در 

نبرد با گروه های تکفیری در سوریه به شهادت رسیده است.
مــردم ورامین پس از اقامه نماز جمعه پیکر شــهید غامعلی حســینی را 
تشییع کردند. پیکر این شــهید مدافع حرم برای خاکسپاری در گلزار شهدای 

امامزادگان طاهر و مطهر)ع( به خیرآباد ورامین منتقل شد.
مردم پاکدشــت نیز پس از اقامه نماز جمعه پیکرشــهیدان محمد تاجیک 
و ســید هادی حسینی را تشییع و در گلزارشهدای شــریف آباد و ارمبویه این 
شهرســتان به خاک سپردند. این مدافعان حرم در منطقه حماء سوریه در نبرد 

با گروه های تکفیری به شهادت رسیده بودند.

فیلم متهم ضدامنیتی
 راهی جشواره کن شد!

فیلمی که در سی وپنجمین دوره جشنواره فیلم فجر پذیرفته نشده 
بود، راهی جشنواره فیلم کن فرانسه شد!

فیلم »لرد« ساخته محمد رسول اف، کارگردانی که آثارش به خاطر 
ضعف مفرط، هیچ گاه در ایران دیده نشــده اند راهــی هفتادمین دوره 

جشنواره فیلم کن شد.  
گفتنی است، محمد رسول اف در جریان فتنه سال 13۸۸ در حالی 
که همراه جعفر پناهی مشــغول ساخت فیلمی ضدایرانی و ضدانقابی 
در جهت حمایت از فتنه گران بود، دســتگیر و به زندان محکوم شد. او 
پــس از آزادی از زندان فیلم دیگری در تحریف وقایع ســال های اخیر، 
درباره واقعه موسوم به قتل های زنجیره ای ساخت به نام »دستنوشته ها 
نمی ســوزند« که علی رغم پذیرش از سوی جشــنواره فیلم کن اما در 
داخل کشور توقیف شد و خود رســول اف ممنوع الخروج گشت. گفته 
می شود که وی اینک با قید وثیقه آزاد است. گویا فیلم جدید رسول اف 
به نام »لِرد« )به معنای میز مخصوص شــراب( با مجوز رسمی سازمان 
ســینمایی جلوی دوربین رفته اســت و از هم اکنــون و حتی پیش از 
بازبینی مسئوالن جشنواره کن برای این جشنواره برگزیده! و انگار اصا 

به سفارش این جشنواره ساخته شده است!
متأســفانه هنوز سازوکار مشخصی در سینمای ایران برای همکاری 
برخی افراد معلوم الحال با محافل خارج از کشور ایجاد نشده است. جای 
سوال اســت که چطور فیلمساز ضدملی و دارای محکومیت ضدامنیتی 
این امکان را دارد تا در داخل کشــور از جشنواره های خارجی سفارش 
بگیرد و برای آنها فیلم بسازد و بعد هم با خیال راحت، فیلم خود را در 
اختیار این جشــنواره ها قرار دهد؟ جشنواره های خارجی نیز با پرداخت 
دستمزد به این افراد، از آثار آنها به عنوان ابزار تبلیغ علیه ایران استفاده 

می کند.
از استقبال مردم تا حمله یک اصالح طلب 

به »ماجرای نیمروز«
با تداوم استقبال مردم، فروش فیلم »ماجرای نیمروز« به 3 میلیارد 

تومان رسید.
فیلم »ماجرای نیمروز« که به روایت حوادث ســال 136۰ شمسی 
و ترورهــای منافقین می پردازد، پــس از دریافت جایزه بهترین فیلم از 
ســی و پنجمین جشــنواره فیلم فجر، در اکران عمومی نیز به موفقیت 
نسبی رسید. این فیلم به کارگردانی محمدحسین مهدویان، تاکنون به 

فروش بیش از 3 میلیارد تومان دست یافته است.
اما برخاف اســتقبال مــردم، یکی از چهره های سیاســی جریان 

اصاحات، انتقادات تندی را علیه فیلم »ماجرای نیمروز« مطرح کرد.
صادق زیباکام در یادداشتی در سایت خبرآناین، نوشت: بنده فیلم 

را دیدم و به نظرم یک کار کامًا دولتی آمد.
وی همچنیــن در عبارات متناقضی، ضمن اشــاره به اینکه اهلیتی 
برای نقد هنری و ســینمایی یک فیلم ندارد نوشت: به نظرم فیلم بدون 
سوژه و بدون داستانی منسجم بود که صرفاً توسط یکسری سکانس های 
بی ارتباط با یکدیگر سرهم شــده بود؛ و البته سرشار از اکشن هایی که 
برای پسربچه های13-1۰ می توانست هیجان انگیز باشد. قطعاً »ماجرای 
نیمــروز« واجد ارزش های هنری برجســته ای بوده کــه بهترین فیلم 
جشــنواره فجر شناخته شد و کلی ســیمرغ بلورین به آن تعلق گرفت. 
اینکــه بنــده آن ارزش ها را ندیدم قطعاً بازمی گــردد به کم عمق بودن 

دانش سینمایی ام.
زیباکام همچنین در این متن آورده است: »باز جای شکرش باقی 
است که حسب معمول که هر امر ناخوشایندی که از فردای انقاب در 
ایران اتفاق افتاده به آمریکا، صهیونیســت ها و سفارت انگلستان نسبت 
داده می شــود، در این فیلم حداقل پای استکبار جهانی به میان نیامده 

است.«
سعید مستغاثی:

تا تفکر سکوالر بر سینما حاکم است 
نمی توان امیدی به بهبود آن داشت

سعید مستغاثی معتقد است: تا زمانی که تفکرات سکوالر و غربی بر 
سینمای ایران حاکم است، نمی توان امیدی به بهبود آن داشت.

این کارشــناس فرهنگی در گفت وگو با سینماپرس افزود: طبیعتاً 
زمانی که یک پدیده مانند سینما از مردم به دور باشد و به مسائل آنها 
بی توجه باشــد به دغدغه های آنها ورود پیــدا نمی کند؛ امروزه وضعیت 
ســینما نیز در کشورمان به همین گونه است و به همین دلیل است که 
ما هیچ گاه شاهد ورود ســینما به مسائلی نظیر مقاومت مردم در برابر 
ســلطه آمریکا، حمایت و جانفشــانی های مردم برای حرمین شریفین، 

اقتصاد مقاومتی و... نیستیم!
وی سپس با بیان اینکه سینما در کشور ما سینمای مسئوالن است 
و نمی توان عنوان ســینمای ملی یا سینمای ایران را به آن اطاق کرد 
اظهار داشــت: ما در حوزه هایی مانند رسانه ها، نشــر و... نیز با فضایی 
ســکوالر که عمدتــاً بازماندگان قبل از انقاب اســامی آنهــا را اداره 

می کنند روبرو هستیم.
این منتقد سینما تأکید کرد: حوزه فرهنگ و هنر در کشور ما رسماً 
تحت تأثیر تهاجم فرهنگی و علوم انسانی غربی اداره می شود و کار آن از 
مبدأ و اساس خراب است! بنده معتقدم در این میان حوزه های علمیه به 
عنوان نهادی که مردم به شــدت قبولش دارند نباید به صورت منفعانه 
عمل کند و باید حرکات مثبتی را در تمامی حوزه های فرهنگی از جمله 

سینما انجام دهد.
مســتغاثی خاطرنشــان کرد: هرچند که طی این سال ها ما شاهد 
حرکت های اندکی مانند برگزاری جشــنواره فیلم عمار، جایزه ققنوس 
و... بوده ایم که براســاس دغدغه های نظام اســامی شکل گرفته اند اما 
این ها کافی نیست و زمانی ما می توانیم به آینده سینمای کشور خوش 

بین باشیم که این جریانات بدل به جریان اصلی سینمایی شوند.
وی تصریــح کرد: تــا تفکر ضد اســامی در ســینما از بین نرود 
نمی توانیم امیدی به بهبود اوضاع داشــته باشیم. سوژه ها و موضوعاتی 
که در سینمای کشور ما دستمایه تولید آثار سینمایی قرار می گیرند که 
اصًا به اسام و انقاب اســامی ارتباطی نداشته و تنها درصدد ترویج 
ابتذال و روحیه روشنفکرمآبانه در کشور هستند و متأسفانه هیچ شخص 

و نهادی هم جلوی آن را نمی گیرد.
سینمای انقالب اسالمی
 به زادگاه صدام رسید

فیلم های جشنواره عمار در شهر تکریت به نمایش درآمدند.
به گزارش ســراج 24، بیشتر از دوســال قبل یک عکس از حضور 
سرلشــکر قاسم ســلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقاب 
اســامی در عراق با بازتاب های بسیاری همراه شد. پس از آزادی شهر 
استراتژیک تکریت از دست تروریست های داعشی، فرمانده مقتدر ایرانی 
در شهر حضور پیدا کرد و در خیابان های خراب شده شهر قدم گذاشت. 
تکریت نام آشــنایی برای ایرانی ها است. »صدام تکریتی« هشت سال با 
فرزندان این ملت جنگید اما نتوانســت وجبی از خاک ایران را به دست 

آورد.
حاال ســردار نام آشــنای ایرانی که روزگاری مقابل صدام ایستاده 
و جنگیده اســت، زادگاه او را با حمایت مردم عراق فتح کرده اســت و 
مقتدرانه در شــهر قدم می زند. این بازخوانی تاریخی بود که بازتاب های 

بسیاری در شبکه های اجتماعی پیدا کرد.
حاال از آن حضور و از آن عکس بیشــتر از یکسال گذشته است. اما 

تکریت همچنان خبرساز است.
در هفته های گذشــته جشــنواره مردمی فیلم عمار به کشور عراق 
ســفر کرد که در جریان آن فیلم های مختلفی برای مردم به نمایش در 
آمد. بیشــتر فیلم ها راجع به تروریست های داعشی و راوی شکست آنها 

از حشدالشعبی)بسیج مردمی عراق( بود.
جشــنواره عمار پایش را به تکریت هم بــاز کرد. فیلم های مقاومت 
مردم عراق در برابر ارتجاع مذهبی و تروریســتی اینبار در زادگاه صدام 

به نمایش درآمد.
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