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زخمی ترین غروب
شــب های بی قرارِی چشــمم ســحر نشد

دلواپســی و غربــت و انــدوه ســر نشــد
آهم کشــید شــعله ولــی بال و پر نشــد

اصــًا کســی ز حــال دلــم با خبر نشــد
فرموده ای که شرط وصالت صبوری است
وقتی زمان زمانه  هجران و دوری است

ای طلعــهًْ الرشــیده  مــن أیهــا العزیــز
العزیــز أیهــا  مــن  الحمیــده   غــرهًْ  ای 

ای نــور هــر دو دیــده مــن أیهــا العزیز
خورشــید من ســپیده  مــن أیهــا العزیز

این جمعه هم غروب شــد اما نیامدی
نیامدی ای آخریــن ســاله  زهــرا 

وقتی که هســت چشــم تر تو مطاف  اشک
گم می شــود دوبــاره دلم در طواف  اشــک

چشــمان بی قــرار مــن و اعتکاف  اشــک
آقــا بخر مــرا بــه همین دو کاف  اشــک

این  اشــک ها شــده همه  آبروی من
چشمی گشا به روی من  ای آرزوی من

کربــا عظمــای  غــم  و  محــرم  آمــد 
خــون می تــراود از دل صحــرای کربــا

چشــمان توســت مصحف غم هــای کربا
کربــا آقــای  پرچــم  دوش  بــه  داری 

هر صبح و شام غرق عزا  گریه می کنی
با روضه های کرب و با  گریه می کنی

در حیرتــم که با دلت ایــن غم چه می کند
شــب های داغ و شــیون و ماتم چه می کند

با چشــم هات  اشــک دمادم چــه می کند
زخمی تریــن غــروب محرم چــه می کند

امشــب بیا که روضه بخوانی برایمان
صاحب عزای خون خدا صاحب الزمان

امشــب بیا و بــا دل خونین جگــر بخوان
از مــاه خــون گرفتــه و شــق القمر بخوان

از شــام بی کســی و شب بی ســحر بخوان
بخــوان بیشــتر  از روضه هــای عمه تــان 

وقتی که چشم های تو از غم لبالب است
آئینــه  غریبی و غم های زینب اســت

ایــن خــاک غرق ندبــه و آه اســت العجل
هر صبح جمعه چشــم به راه اســت العجل

العجــل اســت  پنــاه  بــدون  عبــا  آل 
بــر روی نیزه هــا ســر مــاه اســت العجل

یا این دل شکســته  مــا را صبور کن
یا از بــرای زینب کبــری ظهور کن

یوسف رحیمی
آقا ببخش

هــی داد می زنیم که از تو نشــانه نیســت
یک روز می رســی تو و جای بهانه نیســت

یا عرض حاجت اســت، و یا که شکایت است
آقــا ببخش اگــر غزلم عاشــقانه نیســت

خوشــحالم از فراق تو شــعری ســرودم و
نیســت آن جاودانــه  مانــدگاری  تاریــخ 

مــا را بــه بــام خود بنشــان که بــدون تو
در هیچ جا نشــانه ای از آب و دانه نیســت

گفتــم بیــا به خانــه قلبــم؛ تو آمــدی...
تو آمــدی ولی کســی انگار خانه نیســت

بــا تیــغ روزگار چــه بهتــر جــدا شــود
وقتــی ســرم طفیلی این آســتانه نیســت

عجــل علــی ظهــورک یــا صاحب الزمان
دیگــر زیاد بــر لبمــان این ترانه نیســت

جــز در غــم کمــان شــدن عمــه زینبت
خون  اشــک های جاری تو بی کرانه نیســت

ُمــرد از غــم نمــردن در ماتــم حســین
بــر پیکرش بگــو کــه رد تازیانه نیســت
 محمدعلی بیابانی

ظهر ظهور 
چــون تشــنه بــه آب نــاب دل می بندم

می بنــدم دل  ماهتــاب  خنــده  بــر 
ظهــور ظهــر  تــا  تمــام  روشــنی  ای 

چــون صبــح بــه آفتــاب دل می بنــدم
سلمان هراتی

بیرق سرخ
عیدهــا و  بهــاران  می رســند  راه  از 

مانــده ولــی بــه راه تــو چشــم امیدهــا
زخــم فــراق در دلمــان کهنــه می شــود

جدیدهــا ســال  نه  ســتا آ در  قــا  آ
ماننــد آفتــاب لــب بــام تــا بــه کــی

دل خــوش کنیــم بی تو به وعــده وعیدها
گذاشــتند تماشــا  بــه  مــرا  دلتنگــی 

هر جمعه برگ زردی از این ســر رســیدها
ماننــد ماســت در تــب و تــاب فــراق تو

هر شــب جنون ســر بــه  گریبــان بیدها
هــر روزمــان بدون تو شــام عزا گذشــت

آغــاز عیدهــا تــو  بازگشــت  ای صبــح 
آســمان سرســبز  نواحــی  از  می آیــی 

بــا بیرقــی به ســرخی خــون شــهیدها 
یوسف رحیمی

اخبار ادبی و هنری

کارگردان »دلیران تنگستان« درگذشت
همایون شهنواز کارگردان مجموعه تلویزیونی »دلیران تنگستان« که چند 
روز قبل دچار ســوختگی شدید شده بود، سرانجام روز گذشته دار فانی را وداع 

گفت.
مرحوم شهنواز که به خاطر نشتی گاز و انفجار در منزلش به سوختگی 80 
درصد مبتا شــده بود، قصد داشــت برای درمان خود به آلمان سفر کند اما به 
دلیل تحریم به او اجازه چنین کاری داده نشــد و سرانجام، صبح روز چهارشنبه 
16 اسفند از دنیا رفت. به گفته نزدیکانش، حال وی وخیم شده و پس از ایست 

قلبی جان داد.
در کارنامه همایون شــهنواز نام یک سریال به نام »روزهای به یادماندنی« 
و یک فیلم ســینمایی با نام »شــاه خامــوش« و همچنین نــگارش فیلمنامه 
»شــب واقعه« درباره شهید دریاقلی سورانی ثبت شــده، اما عمده شهرت وی 
به خاطر ســاخت سریال »دلیران تنگستان« است. سریالی که مبارزات جنبش 
ضداســتعماری به رهبری شهید رئیســعلی دلواری را به تصویر کشیده است. 
جنبشــی که با متجاوزان انگلیسی در بوشــهر مبارزه می کردند و آنها را از این 

منطقه بیرون راندند.
حبیب احمدزاده، نویسنده و مستندساز درباره شهنواز نوشت: »او در زمانی 
سریال دلیران تنگستان را ساخت که بسیاری از ما مردم این کشور و جنوبی ها 
حتی نام این قهرمان موطن خود )رئیســعلی دلواری( را نشنیده بودیم.[...] در 
کنگره شــهیدان استان بوشــهر و در آخرین لحظات، لختی باال آمد و با  اشاره 
به عکس های شــهدا، گفت تا قبلش برایم رئیسعلی فقط یک نفر بود ولی االن 
با دیدن عکس این همه شــهید، متوجه شدم که این استان این همه رئیسعلی 

پرورانده...«
بهانه خلقت در فرانسه رونمایی شد

حســن روح االمین نقاش متعهد کشــورمان که برای برگزاری کارگاه های 
آموزشــی و فروش تابلوهای خود به اروپا ســفر کرده است،  از جدیدترین اثرش 

رونمایی کرد.
به گزارش فارس، روح االمین نقاش برجسته و جوان کشورمان که به دعوت 
»مرکز اســامی فرانسه« به این کشور ســفر کرده است، جدیدترین اثر خود با 

عنوان »بهانه خلقت« را در خانه فرهنگ ایران در پاریس رونمایی کرد.
وی در ایــن باره گفت: این تابلوی رنگ و روغن 110 در 130 ســانتی متر 
اندازه دارد و کشــیدن آن را از یک ماه پیش آغاز کرده بودم که هفته گذشــته 

به پایان رسید.
این نقاش اظهار داشــت: موضوع جدیدترین اثرم والدت حضرت زهرا)س( 
است و با حدیث »لوالک لما خلقت االفاک و لوال علی لما خلقتک و لوال فاطمه 
لما خلقتکما« مطابقت دارد. همچنین در این تابلو نشان داده ام که چگونه چهار 

بانوی آسمانی برای تولد حضرت به کمک آمده اند.
روح االمین افزود: تابلوی »بهانه خلقت« در کنار 14 تابلوی دیگر به نمایش 

در آمده است و نمایش آثارم تا 26 اسفند در پاریس و بروکسل ادامه دارد.
بر اســاس این گزارش، مرکز اســامی الغدیر در پاریس میزبان بعدی آثار 
نقاشی روح االمین خواهد بود و سپس روز یکشنبه بیستم اسفند عاقه مندان و 
هنردوســتان مقیم کشور بلژیک می توانند با حضور در مرکز اسامی و فرهنگی 
مشــکات در بروکسل از آثار وی بازدید کنند. »محفل زینب« در پاریس آخرین 

محل برپایی نمایشگاه آثار نقاشی روح االمین خواهد بود.
تازه ترین خبر از »به وقت شام«

فیلم ســینمایی »به وقت شام« تازه ترین ســاخته ابراهیم حاتمی کیا برای 
اکران نوروز ۹۷  آماده می شود.

محمد خزاعی تهیه کننده این فیلم به نقد ســینما گفت: نسخه اکران فیلم 
»به وقت شــام« تغییری نکرده و همان نسخه ای که در سی و ششمین جشنواره 

فیلم فجر به نمایش در آمد برای اکران عمومی آماده شده است.
»به وقت شــام« در سی و ششمین جشــنواره فیلم فجر خوش درخشید 
و ســیمرغ بهترین کارگردانی، صداگذاری و موســیقی را از این جشنواره از آن 

خود کرد.
»به وقت شــام« جدیدترین محصول ســازمان هنری رســانه ای اوج است 
که محوریت آن داعش و تهدیدات تکفیری هاســت، هــادی حجازی فر و بابک 
حمیدیان بازیگران اصلی این فیلم هســتند و به همراه آنها، جمعی از بازیگران 

مطرح سوری و لبنانی نیز در فیلم ایفای نقش می کنند.
سینماسنگر در اردوهای راهیان نور

غرفه های جشــنواره مردمی فیلم عمار همانند سال های گذشته در مناطق 
و یادمان های راهیان نور، از 15 اسفند تا پنج فروردین سال آینده فیلم های این 

جشنواره را برای زائران به نمایش می گذارند.
سینماسنگر جشــنواره عمار امسال در موزه دفاع مقدس خرمشهر، پادگان 
دوکوهه، پادگان شــهید کلهر، یادمان اروندکنار و یادمان شــهدای هویزه دایر 
می شــود. آثار جشنواره عمار، به تناســب موضوعاتی که دغدغه عاقه مندان در 
آن فضا بوده شامل فیلم، مســتند، نماهنگ و انیمیشن و در موضوعات اقتصاد 

مقاومتی، نقد درون گفتمانی، دفاع مقدس و شهدای انقاب است.
بر این اســاس، عاوه  بر اکران فیلم و ثبت نــام اکران کننده، مجموعه های 
موضوعی فیلم جشــنواره عمار برای پخش در شبکه نمایش خانگی و استفاده 

شخصی به همراه محصوالت فرهنگی هم در این غرفه ها به فروش می رسد.
فقر در آمریکا در یک مستند 

به نمایش در می آید
افزایش نرخ فقر در ایالت های مختلف آمریکا و شــکاف اقتصادی به وجود 
آمده در این کشور موضوع مســتندی است که به آنتن هیسپان تی وی رسیده 
اســت.  مستند »بحران رویای آمریکایی: شکاف اقتصادی« که به زودی از آنتن 
این شــبکه پخش می شود به تبعیض ها و شکاف اقتصادی پیش آمده در ایاالت 

متحده  اشاره دارد.
مارســلو ســانچز، تهیه کننده مســتند »بحران رویای آمریکایی: شــکاف 
اقتصادی« دوربین خود را به شــهر میامی در ایــاالت متحده برده تا مخاطبان 
خود را بیشتر با اختافات و تبعیض های اقتصادی آشنا کند. در این مستند برج 
ترامپ، زمین بازی گلف او و نمادهایی از ثروت این شــهر در کنار چهره صدها 
فقیر و معتاد رها شــده در خیابان های میامی، شکاف اقتصادی به وجود آمده را 
به خوبی نشان می دهد. سانچز در ادامه مستند خود به سراغ کارشناسانی می رود 
که معتقدند نرخ فقر در ایاالت متحده با افزایش چشمگیری روبه رو شده است و 

سعی در بررسی و تحلیل این معضل اجتماعی اقتصادی دارند. 
مستند »بحران رویای آمریکایی: شکاف اقتصادی« به تهیه کنندگی مارسلو 
ســانچز در 25 دقیقه، امروز پنجشنبه ساعت 16 به وقت تهران برای مخاطبان 
اسپانیایی زبان هیسپان تی وی  پخش و جمعه ساعت ۷:30 بازپخش خواهد شد.

مدیران فرهنگی که 
به قانون باور ندارند!

برخی از مدیران فرهنگی، باوری به موازین قانونی ندارند!
روزنامه عصر ایرانیان در گزارشی با  اشاره به تاش مدیریت گروه هنر و تجربه 
برای توجیه حضور یک فیلم ایرانی در بین نامزدهای بهترین فیلم همجنسبازانه 
نوشــت: با این همه نه تنها امیرحسین علم الهدی، مدیر گروه هنر و تجربه بلکه 
ابراهیم داروغه زاده، معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی هیچ کدام حاضر 
به پاســخگویی در این باره نشدند. داروغه زاده که قول داده بود پس از بازگشت 
از ســفر آمستردام، به سؤاالت پاسخ دهد، در ادامه پیگیری ها از دسترس خارج 
شد. این درحالی است که این مدیر دولتی، چندی قبل در یک شبکه اجتماعی 
به مناظره پیگیر و خودجوش با خبرنگار BBC در موضوع اکران فیلم »عصبانی 
نیستم« پرداخته و در مقابل به منتقدان این اقدام گفته بود که »مدیران دولتی 

باید پاسخگوی همه باشند«! 
امــا این رونــد تنها به فرار از پاســخگویی درباره عملکــرد مدیریتی ختم 
نمی شــود؛ درحالی که مســئولیت نظارت و ممیزی و توقیف، درســت یا غلط 
باالخره با سازوکار موجود به سازمان سینمایی باز می گردد و سایر مدیران دولتی 
علی القاعده در این سیاســت ها ســهیم اند، علم الهدی درست مانند سازندگان و 
منتقدان فیلم های توقیفی، اخیرا با انتشــار یادداشتی در روزنامه شرق به ادامه 
توقیف و ممیزی بیشتر یک فیلم به وزیر ارشاد اعتراض کرده است! بدین ترتیب 
یکی از عجیب ترین وقایع تاریخ مدیریت فرهنگی در کشور رقم می خورد! زمانی 
که یک مدیر دولتی به قانون مرجع باالدســتی خــود در یک روزنامه اعتراض 
می کند. در پایان این گزارش آمده است: بررسی عملکرد مدیران فرهنگی دولتی 
در سال های اخیر نشان می دهد که غیرباورمندترین عناصر فرهنگی به موازین و 

مبناهای قوانین دولتی در پست ها جای گرفته اند.

هدیه به خوانندگان

فرمانده 8 ســال دفاع مقدس و شهید مدافع حرم، سردار 
حسین همدانی)ره( )وصیت نامه(: مگر می توانیم از عهده نعمت 
بزرگی که خدای مهربان به ما داده برآئیم، نعمت والیت فقیه، امام 

بزرگوارمان و نعمت جانشین خلف آن، علی زمانمان.

صفحه 3
پنج شنبه ۱7 اسفند ۱3۹۶ 

۱۹ جمادی الثانی ۱43۹ - شماره ۲۱۸۶۲

حضوررهبرانقالب
درمنزلشهیدانمحمدحسینحدادیانوسیدعلیاندرزگو

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت 
که برخی فکر کرده اند سخنگوی مردم هستند 
و دولت صرفا پاسخگو، اگر بناست کسی از طرف 

ملت سخنگو باشد، این رئیس جمهور است.
حجت االسام حسن روحانی رئیس جمهور دیروز 
چهارشنبه در جلسه هیئت دولت ضمن تبریک ایام 
میاد با برکت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا)س( 
و روز زن و گرامیداشــت مقام مادر و میاد حضرت 
امام خمینی)ره( بنیانگذار جمهوری اسامی به همه 
مردم عزتمند ایــران، تصریح کرد: فاطمه اطهر)س( 
الگویی برای زنان جامعه و جهان اســت؛ اما در واقع 
فاطمــه زهرا)س( الگویی برای همــه افراد جامعه و 

انسان هاست.
روحانی اظهار داشــت: »باید مسایل و مشکات 
کشــور حل و فصل شــود و در این راستا همه باید 
دســت به دست هم دهیم؛ اینطور نیست که در برابر 
مشــکات جامعه فقط دولت مســئول است و بقیه 
سخنگو هستند. اگر بناست کسی از طرف ملت سخنگو 
باشد، این رئیس جمهور است که منتخب مردم بوده 
و می تواند بهترین سخنگو از طرف مردم، مطالبات و 

خواست مردم باشد.«
دولت پاسخگو؛ دولت سخنگو!

رئیس جمهور اظهار داشت: »دولت مسئولیت هایی 
دارد و در برابر مسئولیت های خود پاسخگوست و این 
در حالی است که همه نهادها، قوا، ارکان و ارگان ها، در 
قبال ملت مسئولند و همه باید پاسخگو بوده و به قانون 
اساســی عامل باشند و کسی که طبق قانون اساسی 

می تواند راجع به قانون اساسی حرف بزند، سؤال کند و 
تذکر دهد و توضیح بخواهد، رئیس جمهور است و بنابر 

این همه باید به وظایف خود به خوبی عمل کنیم.«
نکته ای که پیرامون ســخنان رئیس جمهور باید 
گفت این است که مگر تاکنون کسی از مجموعه دولت 
خواسته است تا در حیطه ای به غیر از مسئولیت شان 
پاسخگو باشــند؟ گویا برخاف شعارهایی که مطرح 
می شــود دولتمردان از مطالبه گری مردم و رسانه ها 
چندان اســتقبال نمی کنند. چرا کــه اگر دولت به 
وظیفه و مسئولیتش به درستی عمل کرده بود دیگر 
اینگونه مسایل را مطرح نمی کرد و هر شخص یا گروه 
یا رسانه ای که این مطالبات مردمی را مطرح می کرد 

دیگر برای دولت نگرانی ایجاد نمی کرد که به ســبب 
آن پرداختن به مسایل حاشیه ای راه چاره قرار گیرد.

چه کسانی درفضای انتخابات مانده اند؟!
رئیس جمهور با بیان اینکه بعضی ها فکر می کنند 
هنوز دوران انتخابات است و یادشان رفته که انتخابات 
تمام شده، اظهار داشت: »بسیاری از سخنان، حرف ها 
و نکات از طرف افرادی به گوش می رســد که وقتی 
عمق آن حرف شــکافته شود معنایش این است که 
هنوز ما در فضای انتخابات و رقابت انتخاباتی هستیم.«

روحانی با اشاره به اینکه همه ما بندگان خداییم و 
همه باید احساس مسئولیت کنیم، اظهار داشت: »باید 
باور کنیم، ضربه به دولت، ضربه به نظام اســت. اگر 

کسی فکر می کند، تضعیف دولت موجب تقویت نظام 
می شود در اشتباه است. اینطور نیست؛ ما امروز در یک 
کشتی نشسته ایم و اگر بخشی از کشتی تخریب شود، 

همه کشتی با هم غرق می شود.«
وی افــزود: »پیروی از ســیره پیامبر)ص( و ائمه 
هــدی)ع( به همین معنا اســت که به دنبال اخاق، 
انسجام ملی، رفاه ملت و حل مشکات مردم باشیم و 
همه در این زمینه احساس مسئولیت کنیم و دست 

به دست هم دهیم.«
به راستی چه کسانی در فضای انتخابات مانده اند؟ 
رئیس جمهور به درستی از اخاق سخن گفتند و در 
این مورد و با توجه به مطرح شدن موضوع انتخابات 
الزم به یادآوری که نمایندگان طیف منتقد دولت در 
ایام انتخابات به شــکلی غیراخاقی مورد هجوم قرار 
گرفتند. در این راستا مسایلی از قبیل دیوار کشیدن 
در پیاده رو مطرح شــد. موضوع ترورشخصیت پس 
از انتخابــات نیز ادامه پیدا کــرد و در مواردی حتی 
موضوعاتی از بنیان دروغ به منتقدان دولت نســبت 

داده شد. 
رئیس محترم جمهور به درســتی نظام را به یک 
کشتی تشبیه کرده اند که حرکت در جهت تضعیف 
آن به زیان نظام و ملت اســت. اما نکته اینجاست که 
گاهی ممکن است افرادی که انتقاد را برنمی تابند نقد 
را مصداق تضعیف نظام قرار دهند. ضمن آنکه با توجه 
به سخنان درست رئیس جمهور باید توجه داشت که 
دیگر نهادهــای نظام نیز همین حکم را دارند: مانند 

ارتش و سپاه یا قوه قضائیه یا مجلس و...

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی سه شنبه شــب در منزل شهید 
محمدحســین حدادیان- از شهدای اغتشاشات 

اخیر تهران- حضور یافتند.
رهبر معظم انقاب در این دیدار، یک جلد کام اهلل 

مجید به خانواده شهید حدادیان هدیه کردند.
شهید محمدحســین حدادیان بسیجی جوانی بود 
که روز 30 بهمن امســال در شــب شــهادت حضرت 
فاطمه زهرا ســام اهلل علیها به دســت اغتشاشــگران 
 در خیابــان پاســداران تهــران به شــهادت رســید.
ایشان همچنین در منزل شــهید »سیدعلی اندرزگو« 
حضور یافتند و با ذکر خاطراتی از آن شــهید، یاد او را 

گرامی داشتند.
دیدار خاطره انگیز

فرهاد حدادیان پدر شــهید محمدحسین حدادیان 
در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران پویا با اشاره به دیدار 
سه شــنبه شــب مقام معظم رهبری با خانواده شهید 
حدادیان گفت: حضرت آقا سه شــنبه شــب به صورت 
سرزده برای عرض تبریک و تسلیت شهادت پسرمان به 

منزل ما تشریف فرما شدند.
وی ادامــه داد در این دیدار حضرت آقا در خصوص 
موضوع شهید و شهادت مطالبی را بیان کردند و ایشان 
تاکید کردند که راه شهادت و شهدا ادامه دار است و در 

این مسیر مسئولیت خانواده های شهدا سنگین تر است.
پدر شــهید حدادیان گفت: ما نیــز در این دیدار از 
خصوصیــات محمدحســین و فعالیت هایی که او طول 
حیاتش انجام می داد مطالبی را محضر حضرت آقا بیان 
کردیم و گفتیم که محمدحســین شهیدی والیی بود و 

زلفش با اهل بیت و والیت گره خورده بود.

وی دیدار سه شنبه شب را دیداری بسیار خاطره انگیز 
و زیبا توصیف کرد و گفت: آخرین باری که ما به دیدار 
حضرت آقا رفتیم 5 سال پیش بود و محمدحسین آرزو 
داشت که مجدداً به دیدار حضرت آقا برود و با شهادتش 
به این آرزو رسید و ما نیز خوشحالیم که حضرت آقا به 

خانواده های شهدا توجه ویژه ای دارند.

پدر شهید حدادیان به جوانان توصیه کرد که محمد 
حسین ها افراد خاصی نیستند بلکه کسانی هستند که 
بــه حرف ولی امر خود گوش دادنــد و بصیرت خود را 
بــاال برده اند و به این مقام رســیدند. من نیز از جوانان 
می خواهم که قدر جوانی خود را بدانند و با بصیرت دشمن 

را بشناسند و مطمئن باشند آینده از آن جوانان است.
روحانی:

برخی فکر كرده اند دولت صرفا باید پاسخگو باشد
رئیس جمهور بهترین سخنگوی مردم است!

جانشین فرمانده سپاه با بیان اینکه ما امروز 
از مرز مهار فناوری ها عبور کرده ایم، تاکید کرد: 
توان دفاعی کشور غیر قابل مذاکره و توقف است.
نخســتین نمایشــگاه تحقیقاتی و دستاوردهای 
صنعتی سپاه پاسداران با حضور سردار حسین سامی 

جانشین فرمانده کل سپاه در تهران افتتاح شد.
در این نمایشــگاه که در محل سپاه تهران بزرگ 
برپا شده است، جدیدترین دستاورد های تحقیقاتی در 
حوزه های مختلف دریایی، زمینی و هوافضا به نمایش 

گذاشته خواهد شد.
سردار حسین سامی در حاشیه بازدید از نمایشگاه 
دستاوردهای صنعتی سپاه با حضور در جمع خبرنگاران 
در پاســخ به ســؤالی درباره موضع گیری اخیر برخی 
مسئوالن غربی درخصوص توان نظامی و موشک ایران 
اظهار داشت: توان دفاعی ما غیر قابل توقف و غیر قابل 
مهار است و هیچ کشوری توانایی کنترل قدرت دفاعی 

ایران را ندارد.
ســامی افزود: امروز همه مردم ما بسیج  شده اند 
و در مقابــل هرگونه مداخلــه و اظهارات غیرمنطقی 

کشورهایی مثل آمریکا و متحدان اروپایی او خواهند 
ایســتاد. وی با بیان اینکه ما از مــرز مهار فناوری ها 
عبور کرده ایم، تاکید کرد: توان دفاعی کشور غیر قابل 

مذاکره و توقف است.
جانشــین فرمانده کل سپاه تصریح کرد: رابطه ای 
که کشــور های دیگر و قدرت های متخاصم می توانند 

با ما ایجاد کنند، چیــزی جز پذیرش واقعیت ظهور 
ایران به عنوان قدرتی دارای منطق و اعتبار در عرصه 

بازدارندگی نیست.
سامی همچنین درخصوص این نمایشگاه گفت: 
ما امروز با فورانی از اطاعات، فناوری ها و دانش های 
نوین در عرصه های دفاعی در این نمایشــگاه مواجه 
هستیم و در حقیقت به نقطه ای رسیده ایم که با ترکیب 
فناوری های نوین با یکدیگر فناوری های جدیدتری به 

دست می آوریم.
وی تصریح کــرد: دانــش  و فناوری های مربوط 
به بهبود وضعیت موشــک ها از جهت سیســتم های 
فرماندهی و کنترل، کیفیت موتور های پیشران، سوخت 
موتورها، سیستم های ناوبری، بدنه و نیز انواع مختلف 

پهپاد ها با فناوری مدرن را به دست آورده ایم.
به گزارش فارس، جانشین فرمانده کل سپاه اضافه 
کــرد: در عرصه های مختلــف فناوری های مربوط به 
سیستم های هوایی، دریایی، زمینی، پدافند، موشکی 
و همه عرصه های نوین پیشرفته نظامی نیز چشمه های 

جوشانی بوجود آمده است.

سردار سالمی در نمایشگاه تحقیقاتی و دستاوردهای صنعتی سپاه:

ایران از مرز مهار فناوری ها عبور كرده است

وزیر آموزش و پرورش گفت: امسال به هیچ عنوان حتی یک 
روز زودتر از ایام تعطیالت، نباید مدارس تعطیل شود.

به گزارش فارس، ســید محمد بطحایی اظهار داشت: تأکید مؤکد به 
همکارانم در مدارس دارم که امسال به هیچ عنوان حتی یک روز زودتر از 
ایام تعطیات، نباید مدارس تعطیل شود و بچه ها تحصیل را ادامه دهند.

معاون مرکز اطاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش گفت: 
مدارس کشور در سال ۹6، تا 28 اسفند ماه دایر هستند.

به گزارش مرکز اطاع رساني وزارت آموزش و پرورش، نجات بهرامی 
افزود: تا 28 اســفند ماه همان روال حضور دانش آموزان در مدارس وجود 
دارد و به مانند روزهای دیگر تحصیلی، درهای مدارس به روی دانش آموزان 

باز است.

وزیر آموزش و پرورش:
مدارس حتی یک روز زودتر 

نباید تعطیل شود

توصیه مراجع تقلید به دولت

به غرب اعتماد نکنید، به وعده ها عمل كنید
حضرات آیات مکارم شیرازی و نوری همدانی در 
درس خارج به دولت توصیه کردند به غرب اعتماد 

نکند و به وعده هایش عمل کند.
به گزارش رسا، آیت اهلل مکارم شیرازی در درس خارج 
که در مســجد اعظم قم برگزار شــد، با  اشاره به وضعیت 
دنیــای کنونی، گفت: وقتی به ظاهــر دنیا نگاه می کنیم، 
مجامعی مانند ســازمان ملل، شــورای امنیت و نهادهای 
طرفدار مظلومان و حتی گروه حمایت از حیوانات وجود دارد.
وی افزود: اما وقتی به باطن دنیای امروزی نگاه می کنیم 
سه اصل زورگویی، ریاکاری و دروغگویی در حد اعا حاکم 
است، عجیب این است که مردم  دنیا آرام آرام عادت کردند 
و این مسائل را پذیرفتند، آمریکا از آن طرف دنیا به این سر 
دنیا می آید و می گوید چرا می خواهید بمب اتمی بســازید 
در حالی که هزاران بمب اتمی در زرادخانه های خود دارند.
آیت اهلل مکارم شــیرازی بیان داشت: این کشورها انواع 
موشــک ها را دارند اما به ایران اسامی فشار وارد می کنند 
که چرا برای دفاع از خود موشــک دارد، معنا ندارد که آنها 
هر چه می خواهند داشته باشند اما ما برای دفاع هم چیزی 
نداشته باشیم، دشمنان می گویند ایران باید ضعیف باشد تا 

حاکمیت آنها بر منطقه و جهان محفوظ بماند.
استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم با انتقاد از 
اظهارات وزیر خارجه فرانسه درباره مسائل دفاعی و موشکی 
ایران، ابراز داشــت: وزیر خارجه فرانسه و دیگران به خود 
اجازه می دهند درباره مسائل ایران به راحتی صحبت کنند 

و می خواهند زورگویی کنند.

این مرجع تقلید با  اشاره به دروغگویی جریان استکبار 
عنوان کرد: همه می دانند که عراق توانست شر داعش را کم 
کند و ایران در این زمینه نقش مؤثری داشت، همه می دانند 
که حزب اهلل و ایران در سوریه نقش مهمی در مبارزه با داعش 
داشتند اما برخی کشورها می گویند ایران را متهم می کنیم 
که حامی تروریســم است در حالی که خود اعتراف کردند 

داعش را به وجود آوردند.
وی خاطرنشان کرد: حامیان واقعی تروریسم وقاحت و 
دروغ را به حدی رساندند که خود را ضد تروریسم دانسته و 
ایران و حزب اهلل را حامی تروریسم معرفی می کنند، استکبار 
و غرب به دروغ خود را مدافع مظلومان معرفی می کنند اما 

کجا از حق مظلومان دفاع کردند؟
آیت اهلل مکارم شــیرازی تصریح کرد: ســال ها اسلحه 
عربستان را تأمین کردند تا یمن ویران شود اما در حرکتی 
مضحکانه تکه آهنی را نشــان دادنــد که ایرانی ها به یمن 
موشک می دهند، زورگویی، ریاکاری و دروغگویی تا چه حد؟ 
دنیا آرام آرام عادت کرده و کسی قبح و زشتی این مسائل 
را نمی گوید که چرا همه باید ضعیف و رعیت و کشورهای 

دیگر قوی و ارباب باشند.
اســتاد برجســته درس خارج حوزه علمیه قم مذاکره 
در زمینه موشــکی را بی معنا دانست و گفت: می گویند که 
درباره مســائل موشکی و دفاعی مذاکره شود، چرا باید در 
این زمینه مذاکره صورت گیرد؟ چرا این کشــورها از خود 
شروع نمی کنند؟ فرانسوی ها و غرب به منافقان که تروریست 
واقعی هستند جا دادند  و دفاع می کنند و امکانات می دهند 

در حالی که هزاران نفر را ترور کردند.
این مرجع تقلید افزود: نسبت به دنیای کنونی که این 
گردن کلفت ها بر آن حاکم هستند باید بدبین بوده و اعتماد 
نکنیم و اال ضربه خواهیم خورد چون به صورت کلی نمی توان 
جلوی کار آنها را گرفت مگر اینکه بشریت در برابر زورگویان 

قیام کنند و آنها را سر جای خود بنشانند.
به گزارش رســا، آیت اهلل نــوری همدانی نیز در درس 
خارج که در مسجد اعظم قم برگزار شد، اظهار داشت: اگر 
دشمنان اسام، کفار، استکبار و صهیونیست ها پیشنهاداتی 
دارند اما قبول کردن این پیشنهاد خاف عزت اسامی است 
باید پرهیز کرد چرا که قبول کردن خواســته های مخالف 
عزت اسامی در واقع نوعی سلطه پذیری است. وی با اشاره 
به ســفر وزیر خارجه فرانسه به ایران، گفت: این شخص با 
سران استکبار رابطه بسیار خوبی دارد و به عربستان موشک 
می فروشد که آل سعود با همین موشک ها مردم یمن را به 

خاک و خون کشیده است. 
آیت اهلل نوری همدانی ادامه داد: وزیر خارجه فرانســه 
که با فروش موشــک سبب کشتار هزاران یمنی بی گناه به 
دست آل سعود شده به ایران سفر کرد تا بتواند درباره مسائل 
دفاعی و موشــکی ایران اهداف استکبار را پیگیری کند اما 
خوشبختانه مأیوس برگشت و دید که مسلمانان ایرانی عزت 
اسامی را حفظ می کنند. استاد برجسته درس خارج حوزه 
علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود با  اشاره به اظهار 
نظر برخی مســئوالن، اظهار داشت: برخی مسئوالن تصور 
می کنند چون که مردم به آنها رأی دادند، هرچه که گفتند 

باید همان باشد و کسی حق اظهار نظر ندارد، در حالی که 
رأی مردم به معنای چک سفید دادن به مسئوالن نیست.

این مرجع تقلید خاطرنشــان کــرد: رأی گرفتن بدان 
معنا نیست که انسان هرگونه خواست عمل کند بلکه باید 
بر اســاس قانون اساســی کارها پیش رود، مردم بر اساس 
نظام و قوانین به افراد رأی می دهند تا به قوانین عمل کنند، 
مســئوالن باید به وعده هایی که به مردم دادند عمل کنند. 
وی افزود: مردم دغدغه های خود را با ما در میان می گذارند 
و می گویند که می خواهیــم گرانی و بیکاری از بین برود، 
مســئوالن وعده دادند که این مشکات را حل کنند از این 
رو نمی توانند بگویند که دیگران حرفی نزنند و هرگونه که 

خواستند برخورد کنند. 
آیت اهلل نوری همدانی خطاب به مسئوالن گفت: مردم 
به این جهت به شما رأی دادند که به وعده های خود عمل 
کنید اما گفتید و عمل نکردید، مردم رأی دادند که زندگی 
خوبی داشته و مشکل معیشــتی نداشته باشند اما روز به 
روز شاهد گرانی هستیم. وی همچنین با  اشاره به سخنان 
اخیر رهبر انقاب مبنی بر اینکه  آن روز که نماز جماعت 
را در قدس بخوانید  به زودی خواهد آمد، افزود: اخیرا ترامپ 
اعام کرده که می خواهند ســفارتخانه آمریکا را از تل آویو 
به قدس بیاورند، تقابلی این چنین بین اسام و کفر وجود 
دارد، در جنــگ خیبر و خندق هم چنین برخوردی وجود 
داشــت و این ها بقایای بنی نضیر هســتند، از این رو باید 
بیدارباشــیم و امیدواریم کــه فرمایش رهبر انقاب هرچه 

سریع تر محقق شود.


