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هدیه به خوانندگان

اخبار ادبی و هنری

پای درس علی)ع(

آیت اهلل بهجت)ره(: خوف و رجائی مطلوب اســت که در 
حد اعتدال باشد. خوف غیرمعتدل باعث یأس و نومیدی از 

رحمت حق و رجای غیرمعتدل باعث تجّری می شود.

صفحه 3
یک     شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱3۹۶ 

۱۷ شعبان ۱۴3۸ - شماره ۲۱۶۲۲

مکر و نیرنگ از آن کسانی است که
 از خدا و دین پروا ندارند!

امام علی)ع(: »... چه بسا شخصی تمام پیش آمدهای آینده 
را می داند، و راه های مکر و حیله را می شناسد، ولی امر و نهی 
پروردگار مانع اوست، و با اینکه قدرت انجام آن را دارد آن را 
به روشنی رها می سازد، اما آن کس که از گناه و مخالفت با 
دین پروا ندارد، از فرصت ها برای نیرنگ بازی، استفاده می کند.
نهج البالغه- خطبه ۴۱

ظلم دوباره دولت یازدهم 
به یک فیلم دفاع مقدسی

در ادامه اجحاف دولت وعده و تکذیب به فیلم های انقالبی و دفاع مقدسی، 
این بار فیلم »ویالیی ها« از سینماهای میدان انقالب بی بهره ماند.

بــه گزارش خبرنــگار کیهان، در شــرایطی که مدیریت ســینمایی دولت 
یازدهــم، برای فیلم های ســخیف و مبتذل، اکران گســترده را فراهم می کند، 
فیلم های دارای محتوای مردمی و ارزشــی، با ظلم از سوی این مدیریت مواجه 
می شود. پس از انیمیشن سینمایی »نبرد خلیج فارس 2« که تنها امکان نمایش 
در دو تاالر یافت، این بار فیلم دفاع مقدســی »ویالیی ها« که از آثار تحســین 
شده جشنواره فجر هم بود، با اجحاف مواجه شد. به طوری که تعداد سینماهای 
اختصاص یافته برای نمایش این فیلم، نصف فیلم »گشــت 2« است. همچنین 
با نگاهی به ســینماهای نمایش دهنده این فیلم دفاع مقدسی می توان دریافت 

که هیچ یک از سینماهای میدان انقالب به این فیلم اختصاص نیافته است!
ویالئی ها یکی از فیلم های تحسین شده در جشنواره فیلم فجر است که در 

فهرست فیلم های منتخب، منتقدان هم قرار دارد.
آقای وزیر! جرأت می کنید با خانواده

 به دیدن این نمایش بروید؟
ادامه اجرای یک نمایش مستهجن، داد مردم متدین را درآورده است.

به گزارش خبرنگار کیهان، نمایش»پ...« که توسط یک بازیگر درجه سوم 
کارگردانی شــده، به حدی مســتهجن و مملو از واژگان رکیک است، که باعث 

اعتراض تماشاگران متدین شده است.
این به اصطالح نمایش که قبال در خانه هنرمندان اجرا می شد حاال به لطف 
اهمال و وظیفه گریزی مرکز هنرهای نمایشــی، در یک تماشاخانه دیگر تهران 

روی صحنه است.
در این نمایش جمعی از بازیگران حضور دارند که در صدا و ســیما مشغول 

کار بوده و هستند.
حاال پرسش این است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی چه اصراری دارد 

که نمایشی مستهجن به روی صحنه بماند؟
آیا شــخص وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی جرات می کند با خانواده خود به 
تماشــای نمایشی برود که عبارات جنسی و مســتهجن براحتی تداعی و یا به 

زبان آورده می شود؟
آیا حراست صدا و سیما اجازه می دهد تعدادی هنرمند نما، باز هم از محل 

رسانه ملی پول درآورند و شهرت و پولشان را در دایره ابتذال مصرف کنند؟
یکی از بانیان تعطیلی خانه سینما

در صف اول حامیان امروز حسن روحانی!
یکی از تهیه کنندگان خانه سینما که تالش زیادی برای تعطیل نگه داشتن 
خانه ســینما داشــت ،امروز در نقش حامی پر و پا قرص حسن روحانی ظاهر 

شده است.
در حالیکه کــه دولت »وعده و تکذیب« یازدهم،بر طبل بازگشــایی خانه 
سینما بدست خود می کوبد،در صف اول سینماگران حامی این دولت، »ض.ه« 

قرار دارد.
»ض.ه« در زمان دولت پیشــین، تالش زیادی برای تعطیلی خانه سینما و 
ایجاد یک جریان موازی کرد. اما این شــخص نیز همپای رئیس و معاون دولت 
یازدهــم، ناگهان همه گذشــته خود را فراموش کرده و حاال در تبلیغ حســن 

روحانی کوشا شده است.
شاهکار دیگر دولت وعده و تکذیب

این بار در کن!
جشــنواره کن امســال میزبان فیلم توقیفی و ضد ایرانی »در بخش نوعی 

نگاه است« است.
در سایه دیپلماسی فرهنگِی نداشته دولت »وعده و تکذیب«، یک فیلم ضد 

ایرانی دیگر در جشنواره صهیونیستی کن به نمایش در می آید!
این فیلم توقیفی ســاخته فیلمســاز هوادار فتنه 88 »م.ر« است که سابقه 
بازداشت شــدن دارد! این به اصطالح فیلمساز ناشناخته و کم استعداد،به یمن 
فعالیــت ضد امنیتی خود حاال برای جشــنواره های خارجی تبدیل به عنصری 

محترم شده است!
همسران شهدای مدافع حرم 

در سری جدید »نیمه پنهان ماه«
ســری جدید برنامه گفت وگو محور »نیمه پنهان ماه« برای پخش از شبکه 

افق تولید شده و مراحل تدوین نهایی را پشت سر می گذارد.
این برنامه همانند ســری اول با اجرای زینب ابوطالبی و شــامل گفت وگو 
با همسران شهدا درباره ســیره زندگی و اخالق و رفتار شهدای گرانقدر دوران 

انقالب، دفاع مقدس و مدافع حرم به ویژه در ارتباط با خانواده و همسر است.
با توجه به اینکه ســبک زندگی هر یک از این شهدا می تواند الگویی برای 
همه مردم باشــد این برنامه عالوه بر آشــنایی مردم با این اسوه های درخشان 
انقالب و دفاع مقدس و زندگی هایشان، الگویی کامل برای جوانان و خانواده های 

ایرانی ترسیم می کند.
همانند سری نخست، امیر بنان تهیه کنندگی »نیمه پنهان ماه« را برعهده 

دارد و یاسر انتظامی هم کارگردان این مجموعه است.
از جملــه مهمانــان این برنامه می تــوان به خانم ها الهام حیدری همســر 
شــهید حسن طهرانی مقدم، پروانه چراغ نوروزی همسر شهید حسین همدانی، 
زینب محمدپور همســر شــهید ناصر عبدالی، صدیقه ممدوحی همسر شهید 
تقی ورکش، هاجرپور واجد همســر شهید حســین امینی امشی، نسرین بنی 
هاشــمی همسر شهید مصطفی مرتجی، سعیده سجادی همسر شهید مرادعلی 
جهانشاه لو، خدیجه مرادعلی پور همسر شهید حسین دانشور، فتانه عزتی همسر 
شهید پرویز ذبیحی و سیمین محمدحسینی همسر شهید مجید فریدفر اشاره 

کرد.
سری دوم نیمه  پنهان ماه در 26 قسمت 30 دقیقه ای ضبط شده و پس از 

تدوین نهایی، در جدول پخش شبکه افق قرار می گیرد.
جواد مزدآبادی، کارگردان:

بی عدالتی فرهنگی و حضور مدیران ناالیق 
از دستاوردهای دولت روحانی است

جواد مزدآبادی کارگردان سینما و تلویزیون در آستانه برگزاری دوازدهمین 
دوره انتخابات ریاســت جمهوری گفت: بی عدالتــی فرهنگی، عدم به کارگیری 
نیروهــای متخصص و الیق و ثبات مدیران از جمله دســتاوردهای دولت آقای 
روحانی است و متأسفانه طی دوران ریاست جمهوری ایشان غم نان، بیکاری و 

خانه نشینی مصیبت اصلی اهالی فرهنگ و هنر کشور بود.
کارگردان فیلم سینمایی »ورود زنده ها ممنوع« در گفت وگو با سینماپرس 
افزود: در حال حاضر بحران شــدیدی در تمامی حوزه های کشور وجود دارد که 
رئیس جمهــور جدید باید با تدبیر و سیاســت گذاری های صحیح این بحران ها 
را کــه در دولــت یازدهم به وجود آمــده برطرف کند؛ اهالــی فرهنگ و هنر و 
به خصوص سینماگران هم از جامعه جدا نیستند و بحران کاری و دغدغه تأمین 
معیشــت روزانه جزو مسائل و مشــکالت آنها در دوران ریاست جمهوری آقای 

روحانی بود.
وی ادامه داد: طی ســال های اخیر ما شــاهد آن بودیم که افرادی با سابقه 
باالی 20 و 30 ســال به نان شب شان محتاج شدند و مجبور به انجام کارهایی 
گشــتند که به هیچ عنوان شایســته قشــر فرهنگی و هنری نبوده و نیســت! 
متأســفانه مدیران فرهنگی دولت یازدهم تنها از حلقه  افراد که گردشان جمع 
کــرده بودند حمایــت می کردند و همه بودجه های این حــوزه را که متعلق به 
تمامــی هنرمندان و فرهنگیان بود در اختیــار این افراد قرار می دادند و همین 
باعث شــده بود تا طی این ســال ها عده ای مرتب در حال کار باشــند و بخش 

اعظمی از هنرمندان در بیکاری مطلق به سر ببرند.
مزدآبادی ســپس بــا تأکید بر اینکه وضعیت به حدی در ســینمای ایران 
بحرانی اســت که نیازمند تشــکیل کمیته اضطرار برای رفع بحران سینماگران 
هســتیم اظهار داشــت: رئیس جمهور دولت دوازدهم باید تشکیل یک کمیته 
مبنی بر رسیدگی به شرایط اهالی فرهنگ و هنر را جزو اولویت های اصلی خود 
قرار دهد؛ مدیران اجرایی کشور باید بدانند که قشر فرهنگی و فرهیخته کشور 
وقتی که غم نان داشــته باشــد نمی تواند آثار ماندگار و تأثیرگذار تولید کند و 

برای جامعه و آیندگان کشور مثمرثمر باشد.
رحمان رضایی کارگردان فیلم »مدار بســته« نیز در گفت وگو با خبرگزاری 

فارس، از دولت یازدهم انتقادهایی صریح کرد.

با حضور در یکی از بیمارستان های تهران

رهبر معظم انقالب از آیت اهلل هاشمی شاهرودی عیادت كردند

خنثی سازی برنامه ریزی یک گروهک تروریستی
 توسط سربازان گمنام امام زمان)عج(

وزارت اطالعات اعالم کرد: برنامه ریزی یک گروهک تروریستی توسط 
سربازان گمنام امام زمان)عج( خنثی شد.

به گزارش ایســنا، در اطالعیه وزارت اطالعات آمده است: با اشرافیت اطالعاتی 
ســربازان گمنام امام زمان)عج( طی یک عملیات تخصصی و دقیق، برنامه ریزی یک 
گروهک تروریســتی ضد انقالب برای اقدامات انفجاری و تروریستی، کشف و خنثی 

گردید.
 بر اســاس این اطالعیه » از این گروهک نفاق که دستش به خون هزاران نفر از 
مردم مظلوم و بی گناه کشور آغشته و مزدوری و جاسوسی آنها برای بیگانگان ادامه 

دارد، تجهیزات و اقالم انفجاری متنوع و متعددی کشف و ضبط گردید.«
شایان ذکر اســت گروه های تروریستی ضد انقالب تالش دارند، از طریق فضای 
مجازی با افراد نا آگاه ارتباط برقرار کرده و آنان را تحریک به اقدامات تروریســتی و 
خرابکارانه نمایند، که هوشیاری شهروندان عزیز در زمینه خنثی سازی این توطئه ها 

مورد انتظار است.

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز 
با حضور در یکی از بیمارستان های تهران 
رئیس  نایب  هاشمی شاهرودی  آیت اهلل  از 

مجلس خبرگان رهبری عیادت کردند.
به گــزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام 
معظم رهبری، حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز با حضور 
در یکــی از بیمارســتان های تهــران از آیت اهلل 
نایب رئیس مجلس خبرگان  هاشمی شاهرودی 

رهبری عیادت کردند.
حضــرت آیت اهلل العظمــی خامنه ای در این 
عیــادت، ضمن گفت وگــو با تیم پزشــکی در 
جریان روند معالجه قرار گرفتند و برای آیت اهلل 

هاشمی شاهرودی دعا و آرزوی سالمتی کردند.
رهبر انقالب همچنین پس از عیادت از آیت اهلل هاشمی شاهرودی به طور سرزده از چهار بیمار بستری در بیمارستان هم عیادت کردند و آنان را از جمله یک مادر شهید و یک مادر جانباز مورد تفقد قرار 

دادند. یکی از این بیماران پروفسور تربیت از جراحان به نام قلب ایران بود.

مدیرمسئول کیهان گفت: وقتی ادعا می شود 
در تولید گندم خودکفا شــده ایم و در همان 
حال آمار رســمی گمــرک تأکید می کند یک 
 میلیون و چند صد هزار تن گندم وارد کرده ایم 
و »ازدســت داده ها« را »دستاورد« جا می زنند 

مصداق صریح تقلب رأی دزدی است.
حسین شــریعتمداری مدیرمســئول کیهان در 
گفت و گو با فارس اظهار داشــت: بسیاری از ادعاها و 
اتهاماتــی که در جریان مناظره نامزدها مطرح شــد، 
دروغ های شاخ دار است و شورای نگهبان وظیفه دارد 

درباره آن از نامزدهــا توضیح بخواهد و درصورتی که 
دروغ بودن آن ها به اثبات رسید صالحیت نامزد دروغگو 

را برای همیشه رد کند.
مدیرمسئول کیهان گفت: تقلب در انتخابات فقط از 
نوع دست کاری در آراء نیست که خوشبختانه این گونه 
تقلب در ساختار نظام ناممکن است بلکه گندم نمایی و 
جوفروشی هم تقلب است و نامزدهایی که در مناظره 
تلویزیونی با دروغگویی و پشت هم اندازی چهره واقعی 
خود را از مردم پنهان می کنند نیز دست به تقلب زده 
و شایستگی الزم برای انتخاب شدن را ازدست داده اند.

شــریعتمداری ادامه داد: از آنجاکــه رأی مردم 
حق الناس است بی توجهی به دروغگویی های نامزدها 
برای جلب آراء نیز دزدی آراء بوده و تقلبی بزرگ است.

وی افزود: مثاًل وقتی ادعا می شود در تولید گندم 
خودکفا شده ایم و در همان حال آمار رسمی گمرک 
تأکید می کند یک  میلیون و چند صد هزار تن گندم 
وارد کرده ایم و یا رشــد اقتصادی کشــور را برخالف 
آمار رســمی باال نشــان می دهند یا ازدست داده ها را 
دســتاورد جا می زنند و ده ها دروغ دیگر که به مردم 
تحویل داده اند مصداق صریح تقلب رأی دزدی است.

مدیرمسئول کیهان تصریح کرد: نمی توان از مردم 
انتظار داشت که به این دروغ ها پی ببرند بلکه وظیفه 
شــورای نگهبان است که مردم را تنها نگذارد و اجازه 
ندهــد برخی از نامزدها با این گونه تقلب ها خود را به 

مردم و نظام تحمیل کنند.
شــریعتمداری در پایان اظهار داشت: نمونه های 
زیادی از این دروغ های شــاخ دار در مناظره نامزدها 
مطرح  شــده و متأسفانه با سکوت شورای نگهبان به 
خورد مردم داده  شده است، مناظره بازار مکاره نیست 

که قورباغه را رنگ کنند و به  جای قناری بفروشند.

شورای نگهبان باید از نامزدها 
درباره ادعاهایشان سند بخواهد

اقدامات دولت یازدهم در زمینه ســینما را نمی توان 
از سایر سیاست ها و برنامه های این دولت جدا کرد. همه 
آنچه طی چهار سال گذشته در حوزه های مختلف اتفاق 
افتاد، کم و بیش در اداره سینما توسط دولت یازدهم نیز 
قابل مشاهده است. بی عدالتی و برخورداری عده ای قلیل 
در مقابــل بی بهرگی اکثریت، غلبه محتوای افســردگی، 
بی تفاوتی نســبت به مســائل و آرمان های ملی، تعارض 
شعارها با آنچه در عمل اتفاق می افتد، عدم اقدام به وعده ها 
و ... همه شــاخص هایی هستند که طی حدود چهار سال 
گذشته می توان در مدیریت سینمای کشور از سوی یاران 

فرهنگی حسن روحانی دید. 
نقد سیاست های سینمایی دولت اعتدال، امری سهل و 
دشوار است. سهل از این نظر که اشتباهات و نقاط ضعف 
این دولت در عرصه ســینما بی شمار است، دشوار هم از 
این نظر که مدیریت سینمایی دولت یازدهم، اساسا فاقد 
سیاست و چشــم انداز معینی جهت سنجش بود. البته 
ناگفته پیداســت که همه مشکالت و ضعف های رایج و 
شایع در سینمای کشور را نمی توان پای مدیریت سینمایی 
نوشت. وضعیت امروز سینمای ایران را می توان مشابه یک 
مثلث دانست که یک ضلع آن را مدیریت دولتی تشکیل 
می دهد. ضلع دیگر، سابقه و پشتوانه بیش از یکصد ساله 
هنر هفتم در این کشور است که عمدتا در تقابل با اصالت ها 
و فرهنگ بومی ما و بیشــتر در قالب دوگانه فیلمفارسی 
- شبه روشنفکری شکل گرفته. سومین ضلع این مثلث 
هم فضای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دولت 
بر کشور است که قطعا بر سینما هم تأثیر می گذارد. اما 
در هر حال، آنچه آشکار است، شکست دولت اعتدال در 

عرصه سینما بود.

سه نشانه شکست دولت یازدهم
 در سینما

 سه شاخص را می توان نشانه واضح عدم موفقیت این 
دولت در مدیریت سینما دانست. اول اینکه رئیس  سازمان 
ســینمایی دولت یازدهم حتی پیش از پایان فعالیت این 
دولت کنار گذاشته شد. برکناری حجت اهلل ایوبی از ریاست 
ســازمان سینمایی، حجتی برای نامطلوب بودن سینما در 
دولت یازدهم بود. این تغییر نشان می دهد که حتی سران 

این دولت هم از وضعیت سینما ناراضی بودند. 
نشانه دوم، تعارض محتوای فیلم ها با شعار دولت است. 
درحالــی که دولت یازدهم با تابلوی »تدبیر و امید« ظاهر 
شد، اما در سینمای چهار سال گذشته، نه تنها أثری از این 
دو عنوان دیده نشــد، که »یأس و القای بن بســت« محور 

محتوایی بخش اعظم فیلم ها بود!
 نشانه سوم نیز نارضایتی تعداد زیادی از سینماگران از 
دولت کنونی است. به طوری که برخی از سینماگرانی که 
در سال 92 از حسن روحانی حمایت می کردند، این روزها 
در مصاحبه های خود از این سخن می گویند که با افتخار، در 
این دوره به روحانی رأی نخواهند داد. کار به جایی رسیده 
که حتی کارگردان فیلم تبلیغاتی رئیس  دولت یازدهم در 
دوره قبلی انتخابات، در این دوره در برابر روحانی ایستاده 

و علیه وی افشاگری می کند. حتی آن دسته از سینماگرانی 
که باز در این دوره به پشتیبانی دولت اعتدال برخاسته اند 
و اعالم حمایت کرده اند، به صراحت از این سخن می گویند 
کــه از وضع موجود ناراضی هســتند و برخی از آن ها نیز 
چهار ســال اخیر را سخت ترین دوران فعالیت هنری خود 

معرفی می کنند. 
مدیریت غیرمتخصص ها

یکی از عوامل شکســت دولت حسن روحانی در حوزه 
ســینما، انتصاب افــراد غیرســینمایی و فاقد تخصص بر 

پست های مدیریتی این عرصه بود. 
رأس ایــن مدیریت، حجت اهلل ایوبی رئیس  ســازمان 
سینمایی دولت یازدهم بود )که چندی پیش برکنار شد(. 
وی تخصصی در زمینه ســینما نداشت. در کارنامه کاری 
او، نویســندگی برای روزنامه »رسالت«، ریاست دانشکده 
معارف اسالمی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق، معاونت 
اجتماعی وزارت کشور، معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان 
بازرسی کل کشور، ریاست سازمان اکو و ... دیده می شود. 
تنها مسئولیت ایوبی که با مسئولیت اخیر وی قرابت داشت 
را می توان مدیرکل پژوهش های سیاسی سازمان صدا و سیما 

و رایزنی فرهنگی ایران در فرانسه دانست. 
ایوبــی گرچه خود تخصصی در زمینه ســینما ندارد، 

اما در آغاز کار، به واســطه گرد هم آوردن مدیران مجرب 
و آشنا با پیچ و خم های این عرصه، تن به دریای پرتالطم 
ســینمای ایران سپرد. با این حال، این وضعیت، تنها برای 
مدت کوتاهی دوام داشــت. چون رفته رفته مدیران کمتر 
شناخته شده و فاقد ســابقه در عرصه مدیریت سینمایی، 
مسئولیت های سازمان تحت صدارت ایوبی را تسخیر کردند.

 به این ترتیــب، محمدرضا جعفری جلوه که خودش 
ســابقه معاونت سینمایی وزارت ارشاد را برعهده داشت، از 
مدیریت بنیاد فارابی برکنار و علیرضا تابش جایگزین وی 
شد. تابش، گرچه از مدیران وزارت ارشاد بوده، اما انتصاب 
او در جایگاه مدیریت یکی از مهم ترین گلوگاه های سینمایی 
کشــور، آن هــم بدون هیچ زمینــه و تخصصی در زمینه 
سینما نشــان داد که در مدیریت فرهنگی دولت یازدهم، 

تخصص گرایی جایگاهی ندارد. 
همیــن اتفاق، چندی بعد درباره مدیریت جشــنواره 
فیلم فجر هم افتاد. این بار، علیرضا رضاداد، که در محافل 
رســانه ای به »همه کاره سازمان ســینمایی« مشهور بود 
برکنار و یک مدیر غیرســینمایی جایگزین او شد. محمد 
حیدری درحالی دبیر مهم ترین رویداد ســینمایی کشور 
شــد که در اصل، تئاتری است و برگزاری نه چندان موفق 
بیســت و نهمین دوره جشــنواره تئاتر فجر را در کارنامه 
دارد. حیــدری با وجود عدم تخصص و ســابقه در زمینه 
ســینما، به خاطر رفاقت نزدیک بــا حجت اهلل ایوبی، ابتدا 
به ریاســت موزه سینما منصوب و ســپس دبیر جشنواره 
فیلم فجر شــد. نتیجه هم این شد که جشنواره های سی 
و چهارم و ســی و پنجم فیلم فجر، بــه لحاظ اجرایی، از 
 ضعیف تریــن و پرحاشــیه ترین دوره های این جشــنواره

 از آب در آمد.

سینما در دولت یازدهم-بخش اول

فیلم های افسرده، بیکاری هنرمندان 
گسترش ابتذال و ...

آرش فهیم

وابسته  روزنامه »شهروند«  اصولی  غیر  عملکرد 
بــه هالل احمر و ارتزاق کننده از بودجه عمومی که با 
تیترهایی حتی تندتر از روزنامه های حامی دولت و 
برخالف اصل مهم بی طرفی موجبات خدشه اعتماد 
عمومی به این ســازمان مردم نهاد امدادگر را ایجاد 

کرده همچنان ادامه دارد.
به گزارش فارس، موج  اعتراضات پرســنل و  داوطلبان 
جمعیت هالل احمر سراسرکشــور نســبت به عملکرد غیر 
اصولی روزنامه »شهروند« وابسته به هالل احمرکه با تیترهایی 
حتی تندتر از روزنامه های حامی دولت و برخالف اصل مهم 
بی طرفی موجبات خدشه اعتماد عمومی به این سازمان مردم 

نهاد امدادگر را ایجاد کرده همچنان ادامه دارد.
پیش از این معاونت مطبوعاتی وزارت ارشــاد با صدور 
اطالعیه ای فعالیت های رسانه ای روزنامه هایی که با بودجه 
عمومی و بیت المال ارتزاق می کنند له یا علیه کاندیداهای 

انتخابات را ممنوع اعالم کرده است.
متــن اطالعیه اداره کل مطبوعــات و خبرگزاری های 
داخلی وزارت ارشاد بدین شرح است: »مطابق ماده 68 قانون 
انتخابات ریاست جمهوری، انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی 
و همچنین اســتفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها 
و ادارات، شــرکت های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت 
و نهادها و مؤسســاتی که از بودجه عمومی ) به هر مقدار( 
اســتفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و 

امکانات مزبور ممنوع اعالم شده است.«
بی توجهی رسانه های دولتی به قانون انتخابات و اموال 
عمومی در حالی اســت که تاکنون حسن روحانی به عنوان 
پاســدار و مجری قانون اساسی هیچ اعتراضی به این اقدام 

غیرقانونی نداشته است.
روزنامه دولتی »شــهروند« که بــا بودجه عمومی و از 
بیت المال اداره می شــود، در شماره های متعدد خود رسما 

تبدیل به بولتن انتخاباتی حسن روحانی شده و بدون توجه 
به جرم بودن استفاده از اموال عمومی برای تبلیغات انتخاباتی، 
بارها صفحه نخست خود را به تصویر رئیس دولت اختصاص 
داده است. حجت االسالم محمدرضا باقرزاده از کارشناسان 
حقوق در همین زمینه اظهار داشــت: با توجه به اینکه این 
روزنامه با اموال عمومی اداره می شــود، تخلف اســتفاده از 
امکانات عمومی نیز محرز است، ضمن اینکه دولتی که رئیس  
آن ادعای حقوق دانی می  کند و مدعی پاسداری از قانون است 

نباید مرتکب چنین اقدامات غیرقانونی شود.
دادستان کل کشور نیز با بیان اینکه در جلسه کمیسیون 
تبلیغات در مورد چگونگی استفاده از روزنامه های دولتی و 
روزنامه هایی که از بودجه دولتی بهره مند هستند، بحث شد، 
گفت: تمام روزنامه هایی که دولتی هســتند و یا از بودجه 
عمومی اســتفاده می کنند باید در چارچوب قانون به همه 
نامزدها وقت بدهند و نمی توانند فقط یک نامزد را پوشش 

دهند. اخبار بعضی کاندیدا که بیشتر گفته می شود و بیشتر 
در اخبار هستند باید در حد خبر باشد اما نباید جنبه تبلیغاتی 
داشته باشد. نحوه نشــر خبر و نحوه تیتر نباید به گونه ای 
باشــد که تبلیغ باشد. حجت االسالم محمدجعفر منتظری 
در پاســخ سؤالی مبنی بر اینکه آیا روزنامه در ایام انتخابات 
مجاز به نقد هستند یا خیر گفت: طبق قانون انتخابات آنچه 
ممنوع است این است که رسانه و اشخاص مصرحه در ماده 
68 قانون انتخابات ریاست جمهوری، له یا علیه یک کاندید 

نباید مطلب پخش کنند.
مــردم و داوطلبان امیــد دارند با تذکر دســتگاه های 
نظارتی بویژه کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری 
و معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی به 
جمعیت هالل احمر، شــائبه فعالیت سیاسی و جناحی این 
مجموعه مردمی و عام المنفعه در انتخابات ریاست جمهوری 

برطرف شود.

چرا بودجه عمومی خرج روحانی شده است؟

روزنامه »شهروند« و حکایت آبرویی که از هالل احمر می رود

یوم الحساب
تاکنون در روایات و احادیث معتبر بسیاری شنیده ایم و در کتب دینی، بسیار 
خوانده ایم که بعد از این زندگی دنیوی، مرگ فرا می رسد و انسان را به مرحله ای 
دیگــر از زندگی می برد. مرحله ای که برخــی آن را انکار می کنند زیرا به صورت 
ظاهری و ملموس دنیوی قابل درک نیســت، اما بسیار کسان هستند که با ایمان 
و اعتماد و اعتقاد به خداوند و فرستادگان معصومش آیات و نشانه ها را باور دارند 
و در مسیر همین نشانه های راه، حرکت می کنند و چراغ هدایتشان آیات الهی و 

رهبرانشان کسانی هستند که مورد اعتماد پروردگارند.
هستند ابلیســانی که با ایجاد تردید و وعده های پوچ، تصویر زیبا از این دنیا 
ارائه می کنند و با اغواگری، حواس را از مرحله مهم تر آفرینش و هدف نهایی یعنی 
آخرت منحرف کرده و سست اراده هایی محو زیبایی دنیا می شوند و دنیا محبوبشان 

می شود و از همین جاست که مصائب آغاز می شود.
در هر مرحله و فرصتی که با لطف خداوند در این زندگی نصیبمان می شود، 
وظایفی داریم به حد وسعی که در ماست و بعد از انجام وظایف و تکالیف منتظر 
نتایج عملکردمان می مانیم، اما مهم تر از نتیجه، عمل ماست، چه بسا عملکردهای 
صحیح و سالمی که به خاطر برخی مسائل و مشکالت بعضاً غیرقابل پیش بینی، 
دقیقاً به همان هدف نمی رسند اما نزد خود و خدای خود و هر شخص با وجدانی 
برنده ایم چون در عمل به وظایف و تکالیف کوتاهی نکردیم و صداقت را در همه 

مراحل رعایت کردیم و به قول و قرارها پایبند بوده ایم.
اصل صحبت در ادامه این مقدمه حال و هوای این روزها و جو انتخابات است، 
یوم الحســاب انتخاب چهارســال قبل مردم، که می توان با توجه به آن، بیشتر به 

یوم الحساب وعده داده شده پروردگار اندیشید.
انکار وعده های گذشته، بزرگ نمایی عمل های انجام نشده در صحنه پاسخگویی، 
لرزش دســتان و صدا و بغض های هنرمندانه و تصنعی در روز رســتاخیز جایی 
ندارنــد و دیگر هیچ کس فریب نمی خورد چــون در آن روز جایی برای فرافکنی 
و تندخویی و تحقیر دیگران نیســت. انشا خواندن فایده ای ندارد و باید حساب را 

خوب به یاد داشته باشی.
در آن روز هیچ کس حامی و پوشش نخواهد بود، مدافعی برای عملکردهایمان 
یافت نخواهد شــد و تنها خود در پیشگاه پروردگار پاسخگو خواهیم بود و تقصیر 

را به دیگران نسبت دادن محکوم است.
شاید همان تصورات رویایی و ساختگی باعث شد تا خیال کنند که زمان تا ابد 
برقرار و بر وفق مرادشان است و با همین اوهام بر دلسوزان نظام و کشور تاختند و 
هرچه را خواستند و دلخواه خودشان و حزبشان بود به طور تام انجام دادند، غافل 

از اینکه هر آغازی را پایانی است و هر فرصتی را زمان پاسخگویی.
فرصتــی که در آن خواص و دوســتانی را دخیل کردند تا بر ثروت های خود 
بیفزایند و از فرصت و رانت های به دســت آمده بار خود بربندند و کشــور و مردم 
فراموش شوند در سر سفره انقالب. سفره ای که توسط مستضعفان  و امام مستضعفان 
پهن شد تا همه بر سر آن بنشینند و بهره ببرند، نه عده ای خواص که در روزهای 
گذشته شنیدیم از افشاگری فرمانده پلیس راه همدان که هویتشان را فرماندار مالیر 
و بخشدار یک شهرستان فاش کردند و خود را تافته جدا بافته دانسته و قانون را 

مختص عوام الناس می دانند نه رجال سیاسی ) شما بخوانید ما (
اما از این فرصت به جای اینکه در جهت عمل به وعده های دوماهه و صد روزه 
شان بهره ببرند، استفاده ها ) سوءاستفاده ها( کردند و  هر جا که شد به نام ذخیره 
نظام و انقالب حق و حقوق ها برای خود قائل شدند و نجومی ها سر رسیدند و برای 
آن قانون و تفســیرها وضع کردند و هرجا که نشد فرزندانشان وارد معرکه شدند 
و ارث پدرانشان را از انقالب طلب کردند و چون می دانند که حقی ندارند جز در 
حد حق بقیه مردم، دست به تاراج سرمایه ها زدند و در کمترین حد، قاچاق کاال 
کردند تا  نفس کارگر و تولید کننده را ببرند و بر سر سفره برای آنها چیزی نماند 
و در اعتراضشان جواب دهان خرد کن دادند و می گویند همین که هست بهترین 
اســت وگرنه سایه جنگ باز می گردد، اما نفهمیده اند و یا بهتر بگوییم خود را به 
ندانستن زده اند و اال همین چند روز پیش بود که حضرت آقا در سخنرانی خود به 
مناسبت روز کارگر فرمودند سایه جنگ را مردم از کشور دور کردند نه مسئولین.
اگر نبود حمایت ها و حضور به موقع همین مردم در بزنگاه های حساس، کدام 
دیپلماسی و گفت وگو با قلدران سایه را کنار می زد؟ به خیالتان با دیپلماسی التماسی 
و زانو زده می توان اقتدار به دســت آورد؟ اقتداری که بعد از وعده عزت بخشی به 
پاســپورت ایرانی با تجاوز به دو نوجوانمان و قتل عام 464 حاجی ایرانی و عریان 

کردن ناموسان ایرانی به دست آمد؟
به هر حال بعد از تاخت و تاز 4 ســاله تان نوبت پاسخگویی است هرچند که 
همیشــه فراری بودید از این مقوله، اما پایان خط هســتید و خواه و ناخواه باید از 
یکه تازی دست بکشید و پاسخگو شوید. پاسخگوی این همه زمان از دست رفته و 
سوخته به ملتی که با نجابت خود و بنا به توصیه رهبر عالمشان همدلی و همزبانی 
کردند تا شاید اقدام و عملی ببینند اما دریغ و افسوس از این همه قدر ناشناسی تان 

از صبر و بردباری ملت و رهبرش.
این روزها و در بســیاری از محافل می بینیم و می شــنویم که همه خسته و 
دلزده اند از این همه اشــرافی گری و خود برتر بینی ها، از فســاد هایی که حتی به 
معلمــان و کارگران نیز رحم نکرد. دوره دوره پایان اســت بر این همه تبعیض و 
خستگی و تنبلی، پایان نگاه به بیگانگان و بدتر از همه نگاه به دست های دشمنان 

قسم خورده، دوران کدخدایی و رعیتی تمام شد.
این روزها اگر خدا بخواهد به پایان فلج بودن تولید و کارگر، به پایان چپاول 
معلمــان و به پایان ضعف نشــان دادن ها در برابر گردن کلفتــان دنیا، به پایان 
نتوانستن ها و نشدن ها و خستگی ها و به پایان بتن ریختن روی خون های ریخته 
شــده و قلب شهدای هســته ای نزدیکیم، بتنی که در همه وقت و همه جا نماد 
محکم کردن پایه هاســت ولی از شما به بعد برای ما بتن نماد سست کردن و فرو 
ریختن پایه های توانایی اســت که به لطف آگاهی مردم در 29 اردیبهشــت این 

ذهنیت پاک خواهد شد.
ولی در همین حــال باز فرصت دارید تا به جای دروغگویی ها و انکارها فقط 
شهامت تان را در عذرخواهی ساده از مردم و نظام نشان دهید تا کار های غیرقابل 

گذشت تان باز با گذشت و مهربانی ملت بخشیده شوند.
در پایان به خود متذکر می شوم که این روزها، حال برخی عبرت خوبی است 
تا از فرصت اســتفاده کرده تا در روز حســاب نلرزم و نترسم از پاسخ چون نتیجه 
به عمل من بستگی دارد، عمل صالح نتیجه ای عالی خواهد داشت چون پروردگار 

بسیار مهربان است بدین شرط که حق الناسی ضایع نکرده باشم.
جمشید حیدری

نکته

سامانه آموزش مجازی خبرگزاری فارس با حضور 
محمد سلطانی فر رئیس موسسه آموزش عالی علمی 
کاربردی فرهنگ و هنر، مسئولین و استادان دانشکده 

فارس رونمایی شد.
خبرگزاری فارس همگام با آخرین تحوالت آموزشی و 
فناوری، با توجه به ضرورت گســترش آموزش برای همه و 
تسهیل دسترسی عموم مردم به دوره های آموزشی، اقدام به 
طراحی و راه اندازی مرکز آموزش مجازی در حوزه رسانه کرد.
در مراسم رونمایی این سامانه سید یاسر جبرائیلی معاون 
آموزش و پژوهش خبرگزاری و قائم مقام دانشــکده رسانه 
گفت:  پس از برگزاری دوره های گوناگون آموزش خبرنگاری 
حضوری در خبرگزاری فارس با متقاضیانی از سراسر کشور 
مواجه می شــدیم که به دلیل بُعد مسافت امکان حضور در 
محل برگزاری این دوره ها را نداشــتند و این باعث شــد به 

ایده راه اندازی سامانه آموزش مجازی برسیم.
جبرائیلی با اشاره به بررسی سبک های مختلف آموزش 
مجازی در ایران و سایر نقاط جهان برای رسیدن به الگویی 
مطلوب، افزود:  در سامانه آموزش مجازی خبرگزاری فارس 
ضمن استفاده از ابزارهای نوین رسانه ای برای انتقال مفاهیم 
و برقــراری ارتباط موثر با متقاضی دوره، هنرجو با دبیر در 
ارتباط خواهد بود و ضمن تکالیف مجازی، تکالیف عملی از 

سوی دبیر خود دریافت خواهد نمود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از استادان 
دانشکده رســانه فارس افزود: سرمایه های اصلی دانشکده 

رسانه فارس، استادان مجرب و خوش فکر دانشکده هستند 
و حضور آنها در این مجموعه مایه اعتبار بخشی به دانشکده 

شده است.
سید یاسر جبرائیلی با اشاره به شماری از دانشجویانی 
که پس از فارغ التحصیلی از دانشــکده رسانه فارس جذب 
رســانه های کشور شــده اند، افزود: این حضور دانشجویان 
دانشکده رسانه فارس در رسانه های کشور که در مقایسه با 
سایر دانشکده های کشور در حوزه علوم ارتباطات کم نظیر 

است، مرهون زحمات استادان این دانشکده است.
در مرکز آموزش مجازی فارس، آموزش اصول خبرنگاری 
در قالب 4 تــرم مقدماتی )1(، مقدماتــی )2(، تکمیلی و 
پیشرفته، درمجموع 4 ترم، 19 درس با 48 واحد آموزشی 
ارائه می شود. در این راستا با همکاری گروهی از اساتید برتر 
کشور، محتواهای جذاب و کارآمد آموزشی و مهارتی تهیه 
شده و شرکت کنندگان پس از سپری کردن هر یک از دوره 
ها گواهی معتبر آموزشی دریافت خواهند کرد. عالقه مندان 
به شرکت در دوره های مجازی خبرگزاری فارس می توانند 
با مراجعه به آدرس el.farsnews.ir ضمن ثبت نام از شیوه 

نوین آموزش مجازی بهره مند شوند.
همچنین در این مراسم به مناسبت هفته معلم و استاد، 

از اساتید دانشکده رسانه فارس تقدیر به عمل آمد.
در بخش دیگر این مراسم از برندگان مسابقه کتابخوانی 
»کشــتی پهلو گرفته« و »جاذبه و دافعه علی علیه السالم« 

نیز تقدیر شد.

طی مراسمی در دانشکده رسانه فارس

سامانه آموزش مجازی خبرگزاری فارس رونمایی شد

یکی کارت افغانستانی جورمیکنه بره سوریه
 بشه مدافع حرم و از کشور دفاع کنه

یکی هم مثل دختر وزیر کارت بازرگانی یه روستایی ساده رو 
میگیره که 10 میلیون دالر واردات کنه!!
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