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اخباركشور
حجتاالسالم صدیقی در خطبههای نماز جمعه تهران:

در پرتو وحی
هالکت مادی و معنوی به خاطر گناه
«آیا کسانی که وارث روی زمین بعد از صاحبان آن میشوند،
عبرت نمیگیرند که اگر بخواهیم ،آنها را نیز به سبب گناهانشان
هــاک میکنیم ،و بر دلهایشــان مهر مینهیم تا (صدای حق
را) نشنوند؟!»
اعراف100 -

حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی
با صدور پیامی درگذشــت روحانی خدمتگزار و واعظ شهیر
حجتاالسالم آقای مهدی مظاهری را تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به شرح زیر است:
بسمهتعالی
درگذشت روحانی خدمتگزار و واعظ شهیر حجهاالسالم آقای حاج
مهــدی مظاهری رحمهاهلل علیه را به هم ه دوســتداران و ارادتمندان
مکرم و
و تربیتشــدگان منابر مؤثر آن مرحوم و باالخص به خاندان ّ
بازماندگان محترم ایشــان تسلیت عرض میکنم .زمزم ه معنویِ دعا و
نیایش آن مرحوم در شــبهای جمعه و سحرهای ماه مبارک رمضان
طی سالهای طوالنی در شمار یادگارهای معنوی شهر عزیز اصفهان
است و امید است همواره برقرار باشد.
س ّید علی خامنهای
 ۲۲دیماه ۱۳۹۶

جانباز نخاعی ،حاج محمد قبادی
به شهدا پیوست

جانباز نخاعــی جبهههای دفاع
مقدس ،شهید حاج «محمد قبادی»
پس از سالها تحمل درد و رنج ناشی
ازمجروحیت ،قطع نخاعی و بیماری،
روز جمعــه  ۲۲دیماه بــه یاران
شهیدش پیوست.
او ســال  ۱۳۴۱در تهران متولد شد
و در  ۲۰ســالگی بــرای دفــاع از دین و
میهــن به جبهههای جنگ اعزام شــد و
در فروردیــن ســال  ۱۳۶۲در حالی که
عضو واحــد تخریب تیپ سیدالشــهدا
«علیهالسالم» بود ،شامگاه عملیات والفج ِر
یک در شمال فکه مجروح و به درجه رفیع جانبازی نایل شد.
او خود درباره جبهه رفتن و مجروحیتش میگفت:
دلم آرام نمیگرفت .آنموقع  ۲۰سالم بود .ماندن در خانه مرا راضی نمیکرد.
همه دوســتانم در جبهه بودند و پدر و دو برادرانم .خجالت میکشــیدم و مدام
به خودم میگفتم تو چرا ماندی؟ هرروز که میگذشــت عطشــم بیشتر میشد.
تاب ماندن نداشــتم .هر خبری که از جبهه میرســید دلــم را طوفانی میکرد؛
اما با اینوجود نمیتوانســتم به جبهه بروم! به خاطر مادرم و برادر کوچکم .آخر
آنها دیگر تنها مرا داشــتند .پدر و هر دو برادرانم در جبهه بودند و مادرم از این
میترسید که با رفتن من خانهاش سوت و کور شود .وقتی بیتابیهایم را میدید
میگفــت :حداقل صبر کن پدر یا یکــی از برادرانت برگردد بعد تو به جبهه برو؛
اما من نمیتوانستم بنشینم و منتظر بمانم .باالخره تصمیم خودم را گرفتم .رفتم
جبهه .شبانه .بیخبر .تنها یکی از دوستانم از این ماجرا باخبر بود که قرار شد بعد
از رفتنم به مادرم خبر بدهد و از او بخواهد مرا حاللم کند.
چهار ماهی میشــد که در خط مقدم جبهه بودم .عملیات والفجر یک آغاز
شــد .من هم یکی از صدها رزمندهای بودم که در والفجر یک حضور داشــت.
گفتنش آسان است اما به سرانجام رساندن یک عملیات به این سادگیها نیست.
مثل بیشتر عملیاتها به یک بنبست رسیدیم؛ به میدان مین؛ مینهای تلهای.
یکاشــتباه کوچک و یکاشــاره کافی بود تا آنجا به یک جهنم تبدیل شــود.
خاصیت مینهای تلهای همین اســت اگر یکی از آنها منفجر شود همه میدان
مین میرود روی هوا .مینهای تلهای ســد بزرگی بود و بنبست عملیات .باید
این حصار را میشکستیم .معبر .باید یک معبر باز میکردیم .چند نفر داوطلب
شدند برای باز کردن معبر .تخریبچیها بودند اما فرصت و زمان را نباید از دست
میدادیــم باید چند رزمنده دیگر به آنها کمک میکردند .با چند رزمنده دیگر
به کمک برادران تخریبچی رفتیم .تمام هوش و حواســم را جمع خنثی کردن
مین کرده بودم که یکدفعه« :بمب» برای یک لحظه احســاس کردم آتش به
تمام وجودم دارد چنگ میزند .چند ثانیه بیشــتر طول نکشید دیگر هیچ چیز
نفهمیدم .یکلحظه چشــمانم را باز کردم دیدم در بین مجروحان زیادی پشت
آمبوالنسم .دوباره بیهوش شدم».
خانــواده قبادی از جمله پدر مرحوم و برادرانش نیز اهل جبهه بودند و حتی
مرحوم مادر بزرگش شــیرزنی بود که به جبههها و رزمندگان سرکشی میکرد و
به همراه مادر جانباز شهید قبادی ،در کارهای پشتیبانی جبهه و جنگ حضوری
فعال داشت.
جانباز شهید قبادی بعد از مجروحیت ،مدتی را در آسایشگاه جانبازان ثاراهلل
بســتری بود .بعد از مدتی ازدواج کرد و خداوند فرزند پسری به او عطا کرد که او
را بسیار دوست داشت.
شــهید قبادی لیسانس حقوق را از دانشــگاه تهران اخذ کرد و مدتی هم به
تحصیالت حوزوی پرداخت.
از ویژگیهــای بارز او خوشــرویی و مردمداریاش بود کــه با اکثر جانبازان
ارتباط صمیمی داشت و به کارها و مشکالتشان رسیدگی میکرد .او همچنین با
وجود جسم رنجور خویش فریادگر دردها و آالم همرزمان جانباز و ایثارگرش بود
و به این منظور کارهای رســانهای مختلفــی را از جمله همکاری با پایگاه خبری
فاشنیــوز و راهاندازی و اداره گروههای مجازی و حقیقی متعدد برای جانبازان و
ایثارگران عهدهدار بود.
شهید قبادی از افراد فعال در انجمن جانبازان نخاعی بود و رابط این انجمن
با جانبازان شهرســتانی بود و مسائل و مشــکالت آنان را به انجمن و مسئوالن
ذیربط انتقال میداد.
از اواخر سال  ۱۳۹۴عالوهبر مشکالت عدیدهای که به خاطر وضعیت سخت
جسمی و عارضه قطع نخاعش داشت ،به بیماری سرطان نیز دچار شد و دردهای
شدیدی در نواحی مختلف بدنش به آالم قبلیاش اضافه شد .با این حال روحیهای
قوی و توکل فوقالعادهای داشــت و خم به ابرو نمیآورد .طی دو سالی که با این
بیماری دســت و پنجه نرم میکرد ،مدام در راه بیمارستانهای تهران و خانه در
رفت و آمد بود و سرانجام بعدازظهر روز جمعه به شهادت رسید.
****
پیکر پاک جانباز شــهید حاج محمد قبادی صبح یکشنبه از مقابل منزل آن
شــهید در بولوار آیتاهلل کاشانی ،بولوار ابوذر ،خیابان مقداد ،خیابان شهید آتوت،
روبهروی حسینیه شهید آتوت تشییع میشود و در بهشت زهرا «س» و در جوار
یاران شهیدش آرام میگیرد.
همچنین مراسم سوم و هفتم آن شهید روز سهشنبه همین هفته ساعت ۱۵
تا  ۱۷در مسجد امام سجاد «علیهالسالم» ،باالتر از فلکه صادقیه ،ابتدای بزرگراه
شهیداشرفی اصفهانی ،جنب پارک صبا(گلستان هشتم) برگزار میشود.

تشییع شهید تازه تفحص شده دفاع مقدس
در شهرری

م تشییع پیکر شهید «جمشید عباسی» از شهدای تازه تفحص
مراس 
شده دوران دفاع مقدس ،با حضور عموم مردم در شهرری برگزارشد.
به گزارش تســنیم ،مراسم تشییع پیکر مطهر شــهید جمشیدی صبح پنج
شــنبه از مقابل منزل شهید در شــهرک عمران واقع در شهرری ،خیابان شهید
رجایی تا امامزاده ابوالحســن(ع) برگزار و پیکر شــهید در این امامزاده به خاک
سپردهشد.
شهید جمشیدعباســی سال  1343در شــهر گنبد کاووس چشم به جهان
گشود و در سال  66به عنوان سرباز ارتش با لشکر  88زاهدان به جبهههای حق
علیه باطل اعزام شد .سر انجام این شهید بزرگوار پس از مجاهدتهای فراوان در
عملیات کربالی  6در منطقه عملیاتی سومار به فیض شهادت نایل آمد .با تالش
گروههای تفحص شهدا ،پیکر مطهر این شهید واالمقام کشف و از طریق آزمایش
 DNAشناسایی شد.
روز چهارشــنبه گذشته نیز خانواده این شــهید در معراج شهدای تهران به
دیدار شهیدشــان رفتند .در این مراسم همسر و تنها فرزند شهید عباسی پس از
 30سال فراغ با پیکر شهید دیدار و وداع کردند.

امام جمعه موقت تهران راه حل مشــکالت
کشور را دوری از روحیه اشرافیگری و توجه به
تمام اقشار جامعه عنوان کرد.
به گزارش فارس ،حجتاالسالم کاظم صدیقی در
خطبههای نماز عبادی سیاسی جمعه تهران با اشاره
به فتنه  96ابراز داشــت :فتنــه را آرزو کنید زیرا که
فتنه چهرههای منافــق را هویدا و نابود میکند ،این
آشــوبها دوست و دشمن را نشان میدهد و در این
فراز و نشیبها گوهر افراد جامعه نمود پیدا می کند.
وی گفت :آشــوبهای اینچنینی طرح آمریکا و
صهیونیســم و با پول عربستان و پادوهای آنان است
کــه در راس آن منافقین بدبخت و آواره بودند که از
خود بریده و به بیگانگان پناهنده شدند و پادویی آنها
را برعهده گرفتند.
امام جمعه موقت تهران تصریح کرد :ما دشمنان
خائن قسمخوردهای داریم که چشم دیدن دین خدا
را ندارند و استقالل هیچ کشوری را برنمیتابند ،این
دشمنان  40سال از ملت ما تودهنی خوردند و مردم
همواره در مقابل توطئههــای آنان مقاومت کردند و
مشــت محکمی بر دهان آمریکا زدند و از این به بعد
هم هرگاه آمریکای گرفتار توهم ،جهالت ،سردرگمی
در اثر سیلیهایی که از مسیر مقاومت دارد ،هوس کرد
و قصد برهم زدن آرامش انقالب اسالمی را داشت ،بداند
باز هم از ملت ما تو دهنی خواهد خورد و با مشتهای
گره کرده عاشقان شهادت مواجه خواهد شد.
تاالســام صدیقــی در بخــش دیگری از
حج 
خطبههای نماز جمعه خاطرنشان کرد :ما تا هستیم
و دین داریم ،ارزشهــای دینیمان را مهم میدانیم
و تا زمانی که شــرف و اســتقاللمان حاصل از خون
شهیدانمان اســت اصرار داریم که دشمن عنادش را
روزافزون میکند و دســت از ســر ما برنمیدارد؛ لذا
باید انقالبی بمانیم.
وی با بیان اینکه با روحیههای اشــرافی نمیشود
خألهای مملکت را پر و مشــکالت کشور را حل کرد،
اظهار داشــت :قطعــا با اشــرافیگری و روحیههای
اینچنینی امکان اداره کشور وجود ندارد و باید به تمام
اقشار جامعه توجه شود.
امام جمعه موقت تهران با تاکید بر اینکه مجلس
شــورای اســامی باید کمکاریها و فسادها را مورد
نظارت بیشــتری قرار دهد ،گفت :در کمیسیونهای
تخصصی مجلس هم باید تعقیبهایی وجود داشــته
باشــد و مجلس همواره مشکالت را رصد کند و باید
نشان دهد که نمایندگان وکالی مردمند و نمیگذارند
ش از این ایجاد
گرانی کمر مردم را خم کند و بیکاری بی 
عقــده کند؛ لذا در قانونگذاری نیز باید به این موارد
توجه بیشتری شود.

تا سلطنتطلبها و منافقین همه دست به دست هم
دادند تا از این نمد اعتراض کالهی برای خود بدوزند
و امنیت کشور را به خطر بیندازند.
نقویحســینی با تأکید بر اینکه این اغتشاشات
طراحیشــده بود و کادر برنامهریز داشــت ،گفت:
منافقین محور فعالیتهای این اعتراضات بودند اما
بــار دیگر ملت ایران به صحنه آمدند و همچون 40
سال گذشــته مقاومت کردند .سخنگوی کمیسیون
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد:
به عنوان نماینده ملت عرض میکنم که صدها پیامک
آمد و دهها مورد اعالم شــد که ما اعتراض داریم اما
با اغتشاش مخالفیم و خودمان در برابر اغتشاشگران
میایســتیم و اجازه نمیدهیــم که آنها از فرصتها
بهرهبرداری کنند.
وی با یادآوری سالروز دستگیری ملوانان آمریکایی
متجاوز به مرزهای دریایی جمهوری اســامی ایران،
اظهار داشــت :آمریکاییها فرامــوش نمیکنند که
ملوانان پرســتاره آنها چگونه در برابر بچههای ساده
مــا گریه میکردند و ســر تعظیم فــرود آورده و در
مقابل اقتدار ملت ایران به ذلت کشــیده شده بودند.
نقویحســینی بیان داشت:از این به بعد باید در دو
حوزه تالش کنیم و چشــم خود را باز نگه داریم؛ اول
اینکه در فضای اقتصادی انتظار داریم که مجلس ،دولت
و همه دستگاههای خدمترسان رضایتمندی را محور
فعالیتهای خود قرار دهند.

عکس :محمد علی شیخ زاده

ِ
درگذشت واعظ شهیر
رهبر انقالب،
حجتاالسالم مظاهری را تسلیت گفتند

با روحیههای اشرافی نمیتوان مشکالت را حل کرد

تاالسالم صدیقی خاطرنشان کرد :در الیحه
حج 
بودجه سال  97کل کشور نیز باید برای بخش فرهنگ
نیز بودجه خوبی در نظر گرفته میشــد اما متاسفانه
در این رابطه بودجه قابل اعتنایی در نظر گرفته نشده
اســت ،باید گفت پیشرفت مسائل علمی ما منوط به
بودجه است و رکود علمی ما قطعا عقب ماندن از تمدن
انسانی محسوب خواهد شد.
وی رعایــت اولویت ،فقرزدایی و توجه به اقشــار
آســیب دیده و پابرهنگان را از جمله موارد ضروری
و مورد توجه در الیحه بودجه برشــمرد و ابراز داشت:
اگر بنا باشــد ما در کشور به کسی هم افتخار کنیم،
به شهید حججیها افتخار میکنیم ما در صحنههای
ف و متمولین در میدان پا
خطر ندیدیم که این اشــرا 
پیش بگذارند.
تاالسالم صدیقی با بیان اینکه بیکاری ،بیماری
حج 
و افسردگی و درنتیجه آن اغتشاش و پرخاشگری به
دنبــال دارد ،تصریح کرد :پول بایــد توام با مدیریت
جهادی باشــد و از کاخهای شیشهای باید بیرون آمد
و حالی از بیکاران بویژه بیکاران فارغالتحصیل پرسید
و همــواره بر اعتنا به مردم و احترام و تحویل گرفتن
آنها باید توجه شود.
وی خاطرنشــان کرد :شعارهای غربی و وعدههای
کاذب اشــتغال ممکن است برای قشری رایآور باشد
اما مردم ما با ایمان هستند و به آخرت اعتقاد دارند لذا
باید طلب و اعتراض آنها را شنید ،اگر میتوانید مشکالت
آنهــا را حل کنید ،اقدامی انجام دهید و اگر نمیتوانید
وعدههای الکی به مردم ندهید .با مردم با صداقت سخن
بگویید و عرصه را به آنها واگذارید .چرا که مردم همواره
سنگرشان توکل بر خدا بوده است و تنها از طریق رضای
خــدا میتوان مردم را راضی کرد .بیش از پیش به این
موضوع بپردازید و دشمن را شاد نکنید.

رضایتمندی مردم
دستور کار مجلس و دولت باشد

 سیدحسین نقویحسینی ،سخنگوی کمیسیون
امنیــت ملی و سیاســت خارجی مجلس شــورای
اسالمی در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه
تهران گفت :زمانی که من از تریبون مجلس شورای
اســامی اعالم کردم که  70درصد مراکز تولیدی ما
در شهرکهای صنعتی تعطیل است ،وزیر صنعت و
معدن اعتراض کرد و من ایشــان را به این شهرکها
بردم تا از نزدیک مشاهده کند و برای خودش جای
تعجب بود.
وی اظهار داشت :اگر تا  10ـ  15سال قبل در برابر
مجلس شورای اسالمی هر دو سه هفته یکبار یک صنف
یا گروه تجمع میکردند در دو سال گذشته ما هر هفته
بعضا شاهد حضور  3یا  4گروه معترض بودیم و البته
باید به این اعتراضات رسیدگی میشد و برای حل آنها
تالش میشد اما به مجرد آنکه این اعتراضات روزهای
اخیر مطرح شد دشمن فرصتطلبانه وارد میدان شد و
همه نیرو و امکانات خود را به کار گرفت و از آمریکا تا
رژیم صهیونیستی و کشورهای همپیمان آنها در منطقه

نماینده مردم ورامین در مجلس گفت :هر مسئولی
که امروز با اقدام خود موجب نارضایتی مردم شود حتما
در زمین دشمن بازی کرده است .وی با تأکید بر اینکه
مشکالت کنونی کشــور الینحل نیست و جمهوری
اســامی ایران مشکالتی بزرگتر از این را حل کرده
اســت ،تصریح کرد :یکی از میدانهای آزمایش برای
ما همین بودجه سال  97است و مجلس باید بکوشد
بودجهای را تصویب کند کــه رضایتمندی عمومی،
اشــتغالزایی ،خروج از رکود و تولید ثروت محور کار
قرار گیرد.
نقویحســینی با تأکید بر اینکــه باید مدیران
متعهد و با انگیزه بر ســر کار گمارده شــوند ،گفت:
خانواده معاون یکی از وزارتخانههای بسیار مهم که
مسئول اشتغال بود ،در خارج از کشور ساکن بودند
و خودش هم پس از بازنشســتگی به خارج از کشور
رفته بود! چگونه کســی که پس از بازنشستگی در
خارج از کشور زندگی میکند را دعوت کرده و به او
مسئولیت اشــتغال کشور را سپردهاند؟ او چه کاری
میتواند برای این کشور بکند؟

امام جمعه قم:

با حضور شخصیتهای سیاسی

اولین سالگرد درگذشت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار شد

مراسم اولین ســالگرد درگذشت آیتاهلل
هاشمی رفسنجانی صبح پنجشنبه در مدرسه
عالی شهید مطهری برگزار شد.
مراســم اولین سالگرد درگذشت آیتاهلل هاشمی
رفسنجانی صبح پنجشــنبه با حضور شخصیتهای
سیاسی در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار شد.
محسن و یاسر هاشمی به همراه حسین مرعشی،

مسئولی که موجب نارضایتی مردم شود
در زمین دشمن است

تقویت شبکه ملی اطالعات واجب عقلی و شرعی است

غالمعلی رجایی و مسیح مهاجری از شرکتکنندگان
در این برنامه استقبالکردند.
حجتاالسالم حسن روحانی رئیسجمهور ،آیتاهلل
ریشــهری ،حجتاالسالم ناطقنوری ،حجتاالسالم
ســیدعلی خمینی و برخی مسئوالن دولتی از جمله
اســحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور و زنگنه
وزیر نفت نیز در این مراسم حضور داشتند.

قم -خبرنگار کیهان:
امام جمعه قم با اشاره به سوءاستفاده دشمن
از پیامرســانهای خارجی علیه امنیت کشور،
گفت :تقویت شــبکه ملی اطالعات و تقویت
پیامرســانهای داخلی واجب عقلی و شرعی
است.
حجتاالسالم والمسلمین سیدمحمد سعیدی در
خطبههای نماز جمعه قم که با حضور گسترده مردم
انقالبی این شــهر در مصلی قدس برگزار شد ،افزود:
دشــمن تا توانست با شــبکههای پیامرسان خارجی
اذهان جوانان را مملو از دروغ و شایعه و شبهه کرد.
وی اظهار داشت :در توطئه اخیر که به مثابه جنگ
احزاب بــود ،آمریکا با همراهی اروپا و ارتجاع منطقه
و تفالههای ســلطنتطلب و منافق به قصد براندازی،
همه توان خــود را به کار گرفتند و در این توطئه به
برخی گلهمندیهای مردم از دولت امید بسته بودند
اما تیرشــان به ســنگ خورد و سبب تقویت وحدت
ملی ایران شدند.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) تصریح
کرد :ملت رشید ایران به محض اطالع از سوءاستفاده
دشــمن از اعتراضــات خود ،قاطعانــه در کنار نظام
ایســتادند و یکبار دیگر اقتــدار داخلی نظام را به رخ
بدخواهان کشیدند.

حجتاالســام والمسلمین ســعیدی در ادامه با
اشــاره به در کمین بودن دشمن برای سوءاستفاده از
برخی نارســاییها ،گفت :همه مسئول هستیم و باید
با برنامهریزیهــای کوتاه و بلندمدت ،مطالبات بحق
مردم را پاسخ داد و شرط این راه انقالبی عمل کردن
است .اینک بیش از هر زمان دیگری به اقدام انقالبی
مسئولین نیازمندیم.
خطیب جمعه قم با تقبیح برخی حاشیهسازیها در
جریان رقابتهای سیاسی گروهها ،تاکید کرد :همه باید
هوشیارانه مراقب اظهارنظرها و رفتارهای خود باشند
که نکند در مسیر تحریک گروههای قومی -قبیلهای
قرار بگیرند و به جای تقویت و استحکام نظام ،موجب
تضعیف آن شوند.
وی افزود :دولت محترم نیز اوال برای حل مشکل
موسسات مالی راه حل سریع پیدا کند و در ثانی مراقب
باشــند با برخی تصمیمهای غیرکارشناسانه مرتکب
ایجاد شوک و هیجان به جامعه نشوند.
امام جمعه قم در پایان بار دیگر بر برخورد متناسب
و قاطع با آشوبگران تاکید کرد و گفت :همانگونه که
رهبر معظم انقالب نیــز فرمودند میان طراحان این
آشــوبها با جوانانی که متاثر از تبلیغات کذب دچار
سوء فهم شده و با اغتشاشگران همراه شدهاند ،تفاوت
بگذارید.

سان دیلی:

تالش برای انتقام از ایران شکست خورد

روزنامه سان دیلی در گزارشی تاکید کرد:
جبهه آمریکا ،اسرائیل ،عربستان سعودی و
انگلیس در جنگ نیابتی طوالنی مدت خود در
سوریه شکست خوردهاند و به دنبال راههایی
هستند که بتوانند از سوریه ،ایران و روسیه
انتقام بگیرند ولی ایــران تالش برای انتقام
گرفتن از خود را با شکست مواجه ساخت.
به گزارش جامنیوز ،روزنامه سان دیلی به انتقاد
از نقشآفرینــی آمریکا و متحدانش در ناآرامیهای
اخیر ایران و تالش واشــنگتن برای سوءاستفاده از
این اعتراضات پرداخته است.

باالخره پس از گذشــت دو هفته از اغتشاشــات
اخیر ،اصغــر فرهادی ،نماینده و برگزیده موسســه
فیلمسازی امیر قطر در مراسم اسکار سال گذشته به
حرف آمد و از کشفیات و اختراعات خود در طول این
دوهفته گفت که نخیر ،علت اغتشاشات یا به قول او
اعتراضات« ،مطالبه» نبوده بلکه «تحقیر» بوده است!
تحقیر از اینکه به بسیاری از پرسشهای اغتشاشگران
با «به ســکوت واداشتن ،بازداشت و تهدید» برخورد
شده است!
اصغر فرهادی که در تمام طول سال و در مقابل
وقایع مختلف ساکت اســت ،باز هم در بزنگاهی که
نامزد دریافت جایزه از یک جشن سینمایی غربی شده،
برای اظهار نظرات سیاسی «غربپسند» پیدایش شده
است .سال گذشته هم فرهادی دقیقا در آستانه اعالم
نامزدهای مراسم اســکار به نوشتن یادداشت درباره
گورخوابها پرداخته بود و امسال نیز پس از یک سال
سکوت ،دقیقا باز هم در آستانه اعالم برگزیدگان جایزه
بفتا ،یادداشتی درباره آشوبهای اخیر نوشته تا این
تصور ایجاد شود که این مطالب بیشتر با هدف مصرف

سان دیلی در یادداشــتی زیر عنوان «کودتای
شکســت خورده ترامــپ در ایــران» تاکید کرده
جوســازی و خبرســازیهای رئیسجمهور آمریکا
نتوانست نتیجه دلخواه وی درمورد ایران را حاصل
کند.
در ابتدای این نوشــتار میخوانیــم :اگر هفته
گذشته به رســانههای تحت هدایت دولت آمریکا
گوش میدادید به این باور میرسیدید که یک سری
اعتراضات خودجوش علیه حکومت در سراسر ایران
به راه افتاده است.
دونالد ترامپ و متحدان اســرائیلی وی مدعی

بودنــد که این اعتراضات در اثر خشــم ایرانیها از
هزینه جنگهای ســوریه ،عراق ،لبنان و کمک به
جنبش حماس در فلســطین بوده است .ترامپ در
توئیتر خود آورده است که ایرانیها در نهایت علیه
حکومت خود به پا خاستهاند!
دیلی ســان با اشــاره به اخبار جعلی آمریکا و
متحدانش علیه ایران آورده است :حقیقت این است
که اکثر ایرانیها نسبت به نقش کشورشان در خنثی
سازی طرحهای آمریکا برایاشغال سوریه احساس
افتخار و سربلندی میکنند.
در ادامه این نوشتار آمده است  :در مقابل ،جبهه

ملت مقاوم و سینمای حقیر!

شخصی و جشنوارهای نوشته میشود تا یک دغدغه!
واقعا این به اصطالح گل سرسبد جوایز جهانی
ســینمای ایران تا این حد از مرحله پرت است که
حتی نتوانســته این همه موضعگیریهای شفاف و
بیپرده ترامپ و نظامیان آمریکایی و سران اسرائیلی
و منافقین تروریست و تکفیریهای داعشی را بشنود
و بخواند که چگونه از ماهها پیش این اغتشاشــات
را طراحــی و برایش پول هزینــه نموده و تیمهای
تروریســتی برای اجرایش سازماندهی و اعزام کرده
بودند؟! آیا درک و فهم این واقعیات خیلی دشــوار
بوده و هوش سرشاری میطلبد؟!
البته با توجه به هم ســفرگی جناب اسکاری با
همپالکیهای قطری که به همراه آلسعود ازحامیان
اصلی منافقین تروریســت و گــروه تکفیری داعش
محسوب میشوند ،بیجهت نیست که ایشان سخنی
درباره حضور زنجیره غربی/عربی/عبری در اغتشاشات

اخیر بر زبان نیاورد!
اما دلســوزی برنده قطری اســکار برای یکی از
نوجوانان قربانی اغتشاشــات هــم از آن جوکهای
تاریخی به نظر میرسد! نوجوانی که به شهادت همه
حاضریــن در صحنه و نقل قول دوســتانش و حتی
اعترافات لیدرهای اغتشاش در خمینی شهر ،مثل اکثر
دیگر قربانیان ،توسط گلوله تروریستهای اغتشاشگر
به قتل رســید .انگار نه انگار که جناب فیلمساز برای
حامیــان مالی همان تروریســتها فیلم ســاخته و
برایشان کالس فیلمسازی گذارده و از صدقه سرشان
اســکار گرفته و حاال هم با نادیده گرفتن دستهای
خونین شان در حوادث سه-چهار سال اخیر در عراق
و سوریه و همین اغتشاشــات اخیر،سخن از تحقیر
شدگی میکند! انگار نه انگار که تحقیر واقعی توسط
امثال ایشان و در همین سینما اتفاق افتاده که برای
بدست آوردن یک مجسمه اعم از «نخل» یا «خرس»

دیگر یعنی آمریکا ،اســرائیل ،عربستان سعودی و
انگلیــس در جنگ نیابتی طوالنــی مدت خود در
سوریه شکست خوردهاند و به دنبال راههایی هستند
که بتوانند از سوریه ،ایران و روسیه انتقام بگیرند.
دیلی سان نوشت :جالب اینجاست اخباری که
درباره اعتراض ایرانیها به هزینههای نظامی منتشر
میشــود در ایران تنظیم نشده بلکه واشنگتن این
اخبار را در رسانههای دولتی آمریکا نشر میدهد! این
یک روش خام و ناشیانه است اما آمریکا و اسرائیل
مشــتاقند که چنین اخباری را در رسانههای خود
منتشر سازند و به آن دامن بزنند.

و «شیر» و یا «شوالیه صلیبی» ،همه حیثیت و هویت
و ریشــه و وطن خویش را قربانی کرده ،ساخت هر
فیلم سفارشی را برای تحقیر مردمشان قبول نموده
و در کنــار خبیثترین موجودات دنیای امروز روی
فرش قرمز این جشنواره یا آن مراسم عکس یادگاری
میگیرند!
اگر جناب اسکاری و همپالکیهای ایشان اخبار
منابع و کانالهای دیگر را هم دریافت کنند یا تاریخ
همین  40-30ســال اخیر ایــران را بخوانند (تاریخ
معاصر و قبل از آن پیشکش) شاید متوجه شوند ملتی
که در طول این سالها با دست خالی و علیرغم همه
تحریمهای به قــول آمریکاییها فلجکننده ،در برابر
تمامی هیمنه نظام ســلطه جهانی ایستاده و آنها را
وادار به کرنش کرده را نمیتوان ملت تحقیر شــده
نامید! حقیر کسانی هستند که این مقاومت بینظیر و
ایستادگی تاریخی که حتی رسانههای غربی هم به آن
معترفند را نمیبینند یا نمیخواهند ببیند! مقاومتی
کــه در همین یک هفته اخیر هم در راهپیماییهای
سراسر ایران مشاهده شد.

هدیه به خوانندگان
حضرت امام خمینی(ره) :حصر اقتصادی هدیهای الهی
اســت برای کشور ما .ممکن است ده سالی گرفتار باشیم
اما بعد از آن خودمان هستیم.

اخبار ادبی و هنری
حضور  32هزار نوجوان مناطق زلزلهزده غرب کشور
در یک جشنواره دفاع مقدس

همزمان با دومین سالگرد شهادت شهید مدافع حرم ،سعید سیاح طاهری
و در دوازدهمین دوره جشــنواره دانشآموزی فیلم دفاع مقدس بیش از 32
هزار نفر از نوجوانان حضور یافتند.
این جشنواره به طور خودجوش و به همت و همراهی عدهای از جانبازان
و قهرمانان دفاع مقدس و اهالی ســینما ،به مدت دوهفته و در دو نوبت صبح
و بعدازظهر در تمامی مناطق ،شهرها و روستاهای زلزلهزده سرپل ذهاب (سه
روز) ،قصرشیرین (دو روز) ،گیالنغرب (دوروز) ،داالهو(یک روز) ،ثالث باباجانی
(دو روز) برگزار شد.
از قهرمانان دفاع مقدس که کتاب هایشــان توسط هنرمندان و در حضور
خود شــخص آنان به دانشآموزان شــرکتکننده معرفی شــدند میتوان به
مالصالح قاری (شخصیت کتابی به همین نام و نیز کتاب آن بیست و سه نفر)،
سیده زهرا حسینی (راوی و قهرمان کتاب دا) ،نورالدین عافی (راوی و قهرمان
کتاب نورالدین پســر ایران) ،فرنگیس حیدرپــور (راوی و قهرمان زن کتاب
فرنگیس)اشاره کرد .هنرمندان شرکتکننده در این جشنواره عبارت بودند از
فاطمه معتمد آریا ،مالک سراج ،کوروش سلیمانی ،سید علی صالحی ،محمدرضا
هدایتی ،ســعید داخ ،علی رضا مسعودی (مشهدی) ،بهزاد کریمی(طنزپرداز
صحنه ای) ،حسین دهباشی (مستندساز) و دکتر ساالر عبدو (مدرس دانشگاه
نیویورک) .این هنرمندان همراه با قهرمانان دفاع مقدس روی صحنه میرفتند
و ضمن الهامبخشی به نوجوانان و جوانان شرکتکننده برای باال بردن صبر و
استقامت در برابر مشکالت و یادآوری گذرا بودن این وضعیت با آنان به شادی
و دست افشانی در سالنهایی میپرداختند که کامال مزین به عکس شهدای
هر منطقه بود .بعد از هر مراسم نیز متناسب با جنسیت معلمان کتابهای این
قهرمانان به تمامی معلمان حاضر در برنامه هدیه داده میشــد و آنان تشویق
میشدند که این کتابها را بخوانند و برای دانشآموزانشان روایت کنند.
در این برنامهها به جز اهدای وسایل ضروری تحصیل به همه دانشآموزان،
به بیش از دوهزار نفراز دختران سرپل ذهاب نیز عروسک اهدا شد.
در این مراسم که با شعرخوانی فی البداهه مالک سراج و محمدرضا هدایتی
همراه بود ،تمامی شــرکت کنندگان با تکان دادن پرچم مقدس کشورمان با
آنان همراهی کرده و به شادی میپرداختند.
از دیگر نکات بارز این جشــنواره ترابری اکثریت دانشآموزان روســتایی
مدارس طبق برنامه بود که برخالف دیگر برنامههای فرهنگی باعث حضور با
طراوت این عزیزان در جشنهای شهرهای خود و شکستن احساس رها شدن
ونادیده گرفته شدن آنان در اینگونه برنامههای بزرگ شده بود.
خوشــبختانه تاثیر این برنامهها چنان بود که همگی شــهرهای مناطق
زلزلهزده درخواست تمدید و تکرار این جشنواره در ماههای آتی را حتی برای
خانوادههای این مناطق داشتند.
گفتنی است که شهید سعید سیاح طاهری بنیانگذار اصلی این جشنواره
مردمــی بود که در هر موقعیتی در مناطق محروم و به ویژه مصیبت دیده با
کمک هنرمندان و قهرمانان معروف دفاع مقدس به یاری فرهنگی نوجوانان و
مردم این نواحی میپرداخت و جشنواره دوازدهم دانشآموزی نیز در سالگرد
شهادت این بزرگمرد و به یاد آن اسوه ،در مناطق زلزلهزده کرمانشاه به انجام
رسید .از پشتیبانان و یاوران کمککننده این جشنواره میتوان به حوزه هنری،
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ،معاونت ســینمایی وزارت ارشــاد،
ستادکل نیروهای مسلح ،آموزش و پرورش استان کرمانشاه ،سپاه نبیاکرم(ص)،
سازمان تبلیغات اسالمی و دانشکده سینما تئاتر دانشگاه هنر تهراناشاره کرد.

سانسور انقالب
در جشنواره تجسمی فجر!

درحالی که جشــنواره هنرهای تجسمی فجر به عنوان یکی از برنامههای
بزرگداشــت ســالگرد پیروزی انقالب برگزار میشود اما دبیر این جشنواره بر
«غیرارزشی» بودن رویکرد این رویداد تأکید کرده است!
آنچه از نشست خبری دهمین جشنواره تجسمی فجر و سخنان دبیر این
جشنواره بر میآید این است که این جشنواره در جهت «هنر به هنر» حرکت
میکند ،آنچنانکه جمشــید حقیقتشــناس ،دبیر هنری دهمین جشنواره
هنرهای تجسمی فجر در این نشست گفت« :در این چند ساله سعی کردهایم
رویکرد زیباشناســانه و هنرمندانه به مفهوم ذات هنر داشته باشیم تا رویکرد
ارزشی».
این سخن ،واکنش مدیر خانه عکاسان ایران را برانگیخته است .سیداحسان
باقری در بخشی از یادداشت خود درباره این حرفهای دبیر هنری جشنواره
تجســمی فجر نوشته است« :ضمن احترام به جایگاه ایشان در هنر و زحمات
مجموعه برگزارکنندگان این رویداد باید پرسید مگر رویکرد ارزشی چه عیبی
دارد و چرا به این رویکرد توجه ندارید؟ شاید الزم باشد کمی به عقب برگردیم
و هدف و مقصد را مرور کنیم .سی و نه سال پیش در این کشور انقالب اسالمی
پیروز شد و سالهاست قرار است در جشن پیروزی این انقالب که در واقع پیروزی
حاکمیت ارزشهای فرهنگی و دینی این مرزوبوم بوده اســت ،جشنوارههای
هنری داشته باشیم و هنر زاییده این ارزشها را به نظاره بنشینیم .اما ظاهرا
هنوز بعد از گذشت این همه سال اصل قضیه فراموش شده و این جشنوارهها
هدف خویش را همچنان گم کرده و به شــعارهای نمایشی غربی که در خود
غرب نیز بدان عمل نمیشود ،چنگ میزنند!چطور میشود در سالگرد پیروزی
انقالب  -بخوانید پیروزی ارزشها  -جشنواره هنر برگزار کرد و دم از رویکرد
زیباشناسانه و هنرمندانه به مفهوم ذات هنر زد؟! و از توجه به ارزشها تبری
جســت؟ چطور میشود با بودجهای که از خزانه بیتالمال به نهادی همچون
وزارت فرهنگ و ارشــاد داده میشــود تا هنر برخاسته از ارزشهای این مرز
و بــوم را حمایت کند ،دم از هنر بــرای هنر زد؟ و در کجای جهان حکومتی
حاضر میشــود هزینههای یک جشــنواره هنری را از جیب مردم بپردازد و
برگزارکنندگان جشــنواره داد بزنند که ما بــه ارزشهای مورد احترام مردم
بیتوجهیم؟!مگر نه آنکه هنرمند پیش از هنرمند بودن انسان است و انسان با
ارزشهایش انسان است وگرنه با حیوانات بیتفاوت است؟ و مگر نه آنکه یک
انســان هنرمند درواقع با هنرش میخواهد غذایی در مقابل روح یک انســان
ِ
دیگــر قرار دهد و این تعهد او را چندین برابر میکند که در قالب و محتوای
هنر بکوشد تا روح انسانهای دیگر را تعالی بخشد و این مهم جز با توجه به
ارزشها محقق نمیشود؟»
گفتنی اســت ،رویکرد دولت در عرصه هنرهای تجسمی ،به تقویت هنر
انتزاعی و شبه روشنفکرانه انجامیده ،به طوری که بسیاری از گالریها به حیات
خلوت اندیشههای ضددین و مادی گرا تبدیل شدهاند .اما اتخاذ چنین سیاستی
در جشنوارهای که به نام و مناسبت پیروزی انقالب برگزار میشود ،یک خلل
بزرگ محسوب میشود.

بزرگداشت یک شاعر دفاع مقدس
برگزار میشود

چهلمین «شب شاعر» برای بزرگداشــت زنده یاد «ابوالفضل سپهر» در
نخلستان موسسه هنری رسانهای اوج برگزار میشود.
در این مراسم که یکشنبه 24دی ماه 1396از ساعت  15در خیابان طالقانی،
خیابان برادران مظفر شمالی پالک  98نخلستان سازمان فرهنگی هنری اوج و
با حضور چهرههای سرشناس فرهنگی و هنری برگزار میشود.
گفتنی اســت حضور عموم مردم و عالقمندان در چهلمین شــب شاعر
آزاد است.

فیلم «محمد رسولاهلل(ص)»
منتشر شد

فیلم «محمد رسولاهلل(ص)» وارد شبکه نمایش خانگی شد.
این فیلم که از آن به عنوان پرهزینهترین فیلم تاریخ ســینمای ایران یاد
میشــود به کارگردانی مجید مجیدی از چهارشنبه ۲۰،دی در سراسر کشور
توزیع شــد .این فیلم همچنین برای مدتــی رکورد پرفروشترین فیلم تاریخ
ســینمای ایران را به نام خود ثبت کرد .با اینکه این فیلم با زبان بینالمللی
ساخته شده است اما با کارشکنی صهیونیستها و وهابیها ،به ویژه عربستان
سعودی نتوانست به طور گسترده در سطح جهان اکران شود.
فیلم «محمد رســولاهلل(ص)» زندگی پیامبر اعظم را در دوران کودکی و
نوجوانی نمایش میدهد.

