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روز وصل
غممخور،ایــامهجرانروبهپایانمیرود

اینخماریازســرمامیگسارانمیرود
پــردهراازرویمــاهخویشبــاالمیزند

غمزهراسرمیدهد،غمازدلوجانمیرود
بلبــلاندرشاخســارگلهویدامیشــود

زاغباصدشرمســاریازگلســتانمیرود
محفــلازنوررخاو،نورافشــانمیشــود

هرچهغیرازذکریار،ازیادرندانمیرود
ابرها،ازنورخورشــیدرخشپنهانشوند

پردهازرخســارآنســروخرامانمیرود
وعدهدیدارنزدیکاســتیــارانمژدهباد

روزوصلشمیرســد،ایامهجرانمیرود
حضرت امام خمینی)ره(

***
خورشید من بر آی

دلرازبیخودیســرازخودرمیدناست
جــانراهــوایزقفستنپریدناســت

ازبیممرگنیســتکهســردادهامفغان
بانگجرسبهشوقبهمنزلرسیدناست

دســتمنمیرســدکهدلازسینهبرکنم
بــاریعالجشــکرگریباندریدناســت

شــاممسیهترستزگیســویسرکشت
خورشــیدمنبرآیکهوقتدمیدناست

ســویتــوایخالصــهگلــزارزندگــی
مرغنگــهدرآرزویپرکشــیدناســت

بگرفتــهآبورنــگزفیــضحضورتو
هرگلدراینچمنکهسزاواردیدناست

بــااهلدردشــرحغــمخــودنمیکنم
تقدیــرغصــهدلمنناشــنیدناســت

آنراکــهلببهدامهوسگشــتآشــنا
روزی»امین«)1(سزالبحسرتگزیدناست
رهبر معظم انقالب

***
بر سر راهش نشسته ام چون گرد

زهــیخجســتهزمانیکــهیاربــازآید
بــهکامغمــزدگانغمگســاربــازآیــد

بهپیشخیلخیالشکشــیدمابلقچشم
بــدانامیــدکــهآنشهســواربــازآید

اگرنــهدرخمچــوگاناورودســرمن
زســرنگویموســرخودچــهکاربازآید

مقیمبرســرراهشنشســتهامچونگرد
بدانهــوسکهبدیــنرهگذاربــازآید

دلیکــهباســرزلفیــناوقــراریداد
گمــانمبرکــهبــداندلقراربــازآید

چــهجورهاکهکشــیدندبلبــالنازدی
بــهبــویآنکــهدگــرنوبهــاربــازآید

زنقشبندقضاهســتامیــدآنحافظ
کههمچوســروبهدســتمنــگاربازآید
خواجه حافظ علیه الرحمه

***
من گم شدم!

مجنونشــدمکهراهیصحــراکنیمرا
گاهــیغبــارجــادهلیــال،کنــیمــرا

کوچکهمیشــهدورزلطفبزرگنیست
قطرهشــدمکــهراهــیدریاکنــیمرا

پیــشطبیــبآمــدهام،دردمیکشــم
شــایدقــرارنیســتمــداواکنــیمرا

منآمــدمکهاینگرههاواشــودهمین!
اصــاًلبنــانبــودزســرواکنــیمــرا

حــاالکــهفکــرآخرتــمرانمیکنــم
حــقمیدهــمکهبنــدهدنیاکنــیمرا

من،سالهاســتمیــوهخوبینــدادهام
وقتــشنیامــدهکهشــکوفاکنــیمرا

آقــابرایتــونه!بــرایخودمبداســت
هــرهفتــهدرگنــاه،تماشــاکنــیمرا

منگمشــدم؛توآینهایگمنمیشــوی
وقتــششــدهبیائــیوپیداکنــیمرا

ایــنبــاربــانــگاهکریمانــهاتببیــن
شــایدغــالمخانــهزهــراکنــیمــرا
علی اکبر لطیفیان

***
سپیده می آید

صــدایســمســمندســپیدهمیآیــد
یلــیکهســینهظلمــتدریــدهمیآید

گرفتــهبیــرقتابانعشــقرابــردوش
کســیکهدوشبهدوشســپیدهمیآید

طلوعبرکهخورشــیدتابناکدلاســت
ســتارهایکــهزآفــاقدیــدهمیآیــد

بهــارآمــدهبــاکارواناللــهبــهبــاغ
بهدشــتژالــهگلنــودمیــدهمیآید

بیــداری بیانتهــای قلــه ســوی بــه
پرنــدهایکهبهخونپرکشــیدهمیآید

درآنکرانکهبودخونعاشــقانجوشان
شــهیدعشــقســرازتنبریدهمیآید

مــا آســمانی آییــن پاســداری بــه
گزیــدهایکــهخــدابرگزیــدهمیآید
نصراهلل مردانی

***
من بی خبر و...

ازحالــم باخبــر تــو و مــنبیخبــر
بالــم باشــد شکســته گنــه تیــر از

یــکلحظــهنمیبــریمــراازخاطــر
بــاآنکــهدلتخــونشــدهازاعمالم
شجاع

حضــرت آیت اهلل العظمــی خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اســالمی صبح دیروز در دیدار 
هزاران نفر از مردم استان های قزوین، زنجان و 
سمنان، در سخنان مهمی، انتخابات روز جمعه 
را یک جشن ملی و یک حماسه بزرگ مردمی 
و جلوه ای از اندیشــه نو و جذاب مردم ساالری 
اســالمی در مقابل دیدگان جهانیان خواندند و 
با تأکید بر لزوم حضور بسیار پرحجم مردم در 
پای صندوق ها گفتند: روز جمعه هر فردی رأی 
بیاورد، برنده اصلی انتخابات، ملت ایران و نظام 

جمهوری اسالمی هستند.
رهبرانقالباســالمیباابرازخرسندیازحاکم
شدنفضایشوروشوقانتخاباتیدرسراسرکشور،
خاطرنشانکردند:هرانتخاباتیکهدردورههایمختلف
برگزارمیشود،درواقعصحنهدرخششملتایرانو
حماسهعظیممردمیاستکهموجبافزایشعزت

ملتوقدرتملیمیشود.
مردم ساالری دینی تجربه جدید 

حضرتآیتاهللالعظمــیخامنهای،انتخاباترا
ازمنظردیگر،بهرخکشــیدناندیشــهنووجذاب
مردمســاالریاسالمیدرمقابلچشمسیاستمداران
دردنیادانســتندوافزودند:مردمساالریدینییک
تجربهجدیدبودکهبوسیلهنظامجمهوریاسالمیو
امامبزرگوار،بهبشریتعرضهشدوملتایراندرروز
جمعه،باردیگرتبلورایناندیشهنورادرمعرضدید

جهانیانقرارخواهدداد.
ایشانباتأکیدبراینکهانتخاباتروزجمعهمورد
توجــهدوگروهدردنیاقراردارد،گفتند:ازیکطرف
مســئوالنودستگاههایمختلفدرآمریکاواروپاو
دولتهایدنبالهروآمریکادرمنطقهوهمچنینمقامات
رژیمصهیونیســتی،نظارهگرانتخاباتخواهندبودتا
ببیننــدمردمایرانچگونهوباچهروحیهایودرچه
حجمیواردمیدانانتخاباتخواهندشد،وازطرف
دیگر،ملتهایمنطقهبانگاهتحســینوحسرتبه

حضورمردمدرروزجمعهچشمدوختهاندتاباردیگر
عظمتملتایرانوآزادیموجوددرنظاماسالمیو

مردمساالریدینیرانظارهگرباشند.
رهبرانقالباسالمیتأکیدکردند:برهمیناساس
اگرحضورمردمدرانتخاباتضعیفباشــد،یکنوع
قضاوتوتصمیمگیریخواهدشدامااگرحضورمردم
درانتخابات،هوشــمندانه،قویوباحجمزیادباشد،

قطعاًقضاوتبهگونهدیگریخواهدبود.
روز انتخابات روز جشن ملی و شادی و شور 
حضرتآیتاهللالعظمیخامنهای،برگزاریانتخابات
دردورههایمختلفرازمینهسازِطراوتبخشیمجدد
وارائــهعظمتیدیگــرازنظاماســالمیخواندندو
خاطرنشانکردند:روزانتخاباتبراینظامجمهوری

اسالمی،»روزجشنملیوشادیوشور«است.
ایشانبااشارهبهناامنیگستردهموجوددرمنطقه
غربآسیاوشــمالآفریقا،گفتند:درچنینمحیط
ناامنی،جمهوریاسالمیایرانبالطفوعنایتالهی،
باآرامشوامنیتکامل،درتدارکبرگزاریانتخابات
استکهاینموضوعبسیاربااهمیتاستوبایدقدر
وارزشآندانستهشود.رهبرانقالباسالمیباتأکید
براینکهفضایآزادی،فضایتأثیرگذاربودنرأیمردم
ومحیطامــنوآرامکنونی،مرهوننظامجمهوری
اسالمیاست،افزودند:اگرچهبرخیازاینفضایآزادی
استفادهولیآنرانفیوناسپاسیمیکنند،امااینکه
ملتایرانباآزادیکاملدرانتخاباتشرکتمیکنند
ورأیوتصمیمآنهادرانتخابباالترینمسئولاجرایی
کشــوروهمچنینمدیرانشــهریتأثیرگذاراست،
موضوعبسیارباارزشیاستکهبایدقدردانآنباشیم.

برگزاری انتخابات آزاد 
برای ملت های منطقه رویا است 

حضــرتآیتاهللالعظمیخامنهایخاطرنشــان

کردنــد:برگزاریانتخاباتیآزادورقابتیورأیمردم
بهمنظورانتخابرئیسجمهور،برایملتهایمنطقه
ماکهدولتهایآنهاتحتحمایتوســیطرهآمریکا

هستند،یکرؤیااست.
ایشان،حضورمردمدرصحنهودرپایصندوقهای
رأیراحاویدوپیاممهمدانســتندوگفتند:اولین
پیاِمحضوردرانتخابات،»نشاندادناعتمادوعالقه
مردمبهنظامجمهوریاســالمی«استوپیامدیگر
آن،»نشاندادِنزندهبودنوپایکارومصممبودن

ملتایران«است.
رهبرانقالباسالمیتأکیدکردند:هرچهحضور
مردمدرپایصندوقهایرأیبیشــترباشدوهرچه
انضباطوپایبندیکنونیبهقانونبیشــترباشد،آبرو

واحترامملــتایراندرنزدناظرانجهانیبیشــتر
خواهدشد.

حضرتآیتاهللالعظمیخامنهای،رعایتانضباط
وپایبندیبهقانوندرســهمرحله»قبلازانتخابات،
روزانتخاباتوبعدازانتخابات«رابســیاربااهمیت
برشــمردندوافزودند:ملتایرانتجربهکردهاســت
کــهرعایتایــنانضباطتاچهحدبهنفعاواســت
وبیانضباطــیورعایتنکــردنقانون،تاچهمیزان

مضّراست.
برنده اصلی انتخابات 

نظام جمهوری اسالمی و ملت ایران 
ایشانباتأکیدبراینکهدرروزجمعهبارأیمردم،
درنهایتیکنفرازمیاننامزدهاانتخابخواهدشد،
خاطرنشــانکردند:منمعتقدبــهبرندهوبازندهدر
انتخاباتنیستمزیراهرکسرأیبیاورد،برندهاصلِی
انتخابات،نظامجمهوریاسالمیوملتایراناست.

رهبرانقالباسالمیبااشارهبهجدیتدستگاههای
اجراییونظارتِیانتخاباتودستگاههایحافظامنیت

درانجاموظیفهخودگفتند:همهایندستگاهها،مورد
اعتمادوبایکدیگرنیزهماهنگهستنداماباردیگر
بهایندستگاههاسفارشمیکنمکهآراءمردمامانت

استواینامانتبایدحفظشود.
حضرتآیتاهللالعظمیخامنهایافزودند:ممکن
اســتافرادیباشــندکهقصدتخلفهاییراداشته
باشندودستگاههاینظارتیواجراییوحافظامنیت
اگرچهمورداعتمادومقبولهســتندامابایدکاماًل

مراقبتکنند.
ایشــانباتأکیدبراینکهدشمنانملتایران،از
نزدیکصحنهانتخاباترارصدمیکنند،خاطرنشان
کردنــد:بایدچهرهملتایــراندرمقابلبدخواهان،
چهرهایمصممودارایعزمراسخبرایتصمیمگیری

ودرعیــنحالچهرهایهمراهبــااعتمادبهنفس،
قدرتمندوباآرامشباشد.

رهبرانقالباسالمیبااشــارهبهبرخیسخنان
ناشایستیکهدرجریانرقابتهایانتخاباتیبیانشد،
گفتند:اگرچهاینسخنانشایستهملتایراننبوداما
حضورمردمهمهاینمسائلراحلخواهدکردواین

سخنانتأثیرینخواهدداشت.
حضــرتآیتاهللالعظمــیخامنــهایافزودند:
انشــاءاهللمردمایراناعماززنومرد،روزجمعهدر
سراسرکشــور،درانتخاباتشرکتخواهندکردوبا
اینحضوروبانشــاندادنعزمراسخخود،بهنظام

اسالمیآبروخواهندبخشید.
ایشــاندرادامــهیکتوصیهمهمبــههواداران
وســتادهاینامزدهایانتخاباتیداشــتندوگفتند:
عالقمنداننامزدهاوســتادهایآنهــابایدمتانتو
انضباطرارعایتکنندزیرااینچندصباحزندگیو
کاردنیاخواهدگذشتوآنچهکهباقیمیماند،اعمال
ماومحاســبهالهیاست،بنابراینهمهبایدبادرنظر
گرفتنرضایالهیوباخالصکردننیتهادرعرصه

رقابتهاوتبلیغاتانتخاباتفعالیتکنند.
رهبــرانقالباســالمیبــاتأکیدبــراینکهاگر
فعالیتهــایانتخاباتباهدفرضایتالهیباشــد،
خداونــدبهآنهابرکتخواهــددادوآنچهکهبهنفع
ملتایراناســت،پیشخواهدآمــد،افزودند:همه
موظفبهپایبندیبهقانونورعایتانضباطقانونیو

عملبهآنهستند.
حضرتآیتاهللالعظمیخامنــهایگفتند:نظام
اســالمیدرطولنزدیکبه۴دهه،بهرغمدورههای
مختلفوشــرایطگوناگوندنیاومنطقهوهمچنین
برخــیعملکردهایاحیاناًنامناســبیــاغیرجامع
مســئوالن،بهپیشرفتهوحرکتعظیمجمهوری

اسالمیوحضورمردمکارخودراکردهاست.
ایشانتأکیدکردند:اینپیشرفتروزبهروزادامه
خواهدیافتوجمهوریاســالمیآنروزیراخواهد

دیــدکهدشــمنانمأیوسشــوندواززیادهگوییو
یاوهگوییدستبردارند.

رهبرانقالباسالمیدرپایانبحِثانتخاباتاظهار
امیــدواریکردندخداوندمتعالبهآزمونبزرگروز
جمعهعنایتکندوبرکتدهدوهرآنچهراکهخیر

وصالحملتوکشوراست،پیشآورد.
رهبرانقالباســالمیدرابتدایسخنانشان،ماه
شعبانراماهدعاوتوسلوآمادهشدنبرایضیافت
الهیدرماهمبارکرمضانخواندندوافزودند:بایداز
فرصتباقیماندهماهشعباناستفادهوخودراواردوادی
معنویتورحمتالهیکردوجوانانعزیزبادلهای
صافوپاکشان،آمادگیبیشتریبرایاستفادهازاین

فرصتونعمتالهیدارند.

رهبر انقالب: برگزاری انتخابات آزاد و رقابتی برای ملت های منطقه یک رویاست

برندهاصلیانتخابات
ملتونظامهستند

وزیر کشور گفت: بیش از 63 هزار شعبه و 
130 هزار صندوق رای برای انتخابات در کشور 

در نظر گرفته شده است.
عبدالرضارحمانیفضلیوزیرکشوردرنشست
خبریخودبارســانههایداخلــیوخارجیگفت:
هماهنگیهایبسیارخوبیباهمهدستگاههایمتولی،
اجرایی،نظارتی،امنیتی،نظامی،ثبتاحوال،رسانهها،
صداوسیما،شوراینگهبانومجلسبرایبرگزاری

انتخاباتانجامشدهاست.
رحمانیفضلیافزود:همهامکاناتبرایبرگزاری
انتخاباتباشکوه،قانونیوسالمدرفضایآرامآماده
اســت،روزجمعهازساعت٨صبحکارانتخاباترا
شروعمیکنیموتازمانیکهمردمپایصندوقهای
رایباشــندومحدودیتقانونیوجودنداشتهباشد،

انتخاباترابرگزارخواهیمکرد.
ویتصریــحکرد:ازهمهمردممیخواهیمکهاز

اولوقتپایصندوقهایرایبیایند.
وزیرکشورتاکیدکرد:درکوتاهترینفاصلهنتایج
راکهاولنتیجهریاستجمهوریوبعدشوراهااست،
اعالممیکنیم؛تالشماایناستصحتودقتدر

انتخاباتکامالرعایتشودوفدایسرعتنشود.
رحمانیفضلیاظهارداشت:نمایندگاننامزدها
تاآخرینلحظهبرگزاریانتخاباتدرشعباخذرای

حضورخواهندداشت.

ویگفت:بیشاز63هزارشــعبهو130هزار
صندوقرایبرایانتخاباتدرکشــوردرنظرگرفته
شده،تمهیداتالزمبرایبرگزاریانتخاباتتدارک
دیدهشده؛انتخاباتشوراهادر1۴1شهربهصورت

الکترونیکیبرگزارمیشود.
وزیرکشــوراظهارداشت:71هزاربازرسبهبه
نحوهبرگزاریانتخاباتنظارتمیکنند،نمایندگان
نامزدهاتاآخرینلحظهبرگزاریانتخاباتدرشعب

حضورخواهندداشت،همچنین160هزارنفربرای
تامینامنیتانتخاباتبسیجشدهاند.

رحمانیفضلیدرموردتهدیداتاخیرازســوی
داعشوتحرکاتتروریستیدرخوزستانگفت:ما
همیشــهبااینتهدیداتمواجهبودیمولیباتوجه
بهرصدمســتمرواشــرافیکهداریمتاکنونآنها
نتوانســتهانداقدامیراانجامدهنــد،اتفاقیکهدر
خوزستانافتادمرتبطباانتخاباتنبود،نیروهایما

دونفریکهاینعملیــاتراانجامدادهبودندرادر
مرزمهرانبازداشتکردند.

ویدرپاســخبهاینســؤالکهبهنظرشماآیا
انتخاباتبهدوردومکشــیدهمیشود،تصریحکرد:

انتخاباتبهدوردومکشیدهنخواهدشد.
وزیرکشورتاکیدکرد:اعالمنتایجانتخاباتریاست
جمهوریبهصورتلحظهایوتدریجینخواهدبود
پــسازتجمیعآراءخواهدبود.هرنوعنظریکهدر
قالبسنجش،گمانهزنیوجمعآوریاطالعاتناقص
صورتگیرد،خالفاستوبرایناساسبامتخلفان

برخوردمیشود.
بهگزارشباشــگاهخبرنگاران،رحمانیفضلیبا
بیــاناینکهزماندقیقیبرایاعالمنتیجهانتخابات
ریاســتجمهــوریاعالمنمیکنیمافــزود:تالش
میکنیمنتایجراسریعترازدورههایگذشتهاعالم

کنیم.
ویدرموردتامینامنیــتصندوقهایرای
خارجازکشورگفت:مادرحدود103کشور،انتخابات
رابرگزارمیکنیم،131شــعبهداریم،انتخاباتدر
داخلســفارتخانههایــانمایندگیهایمانبرگزار
میشــود،هیئتنظارتواجراییآنهاتشکیلشده
ومســئولیتبرگزاریانتخاباتباوزارتامورخارجه
است،نتایجهمپسازاینکهآراءشمارششدهاندبه

مااعالممیشود.

وزیر کشور:

بیش از 63 هزار شعبه و 130 هزار صندوق رأی 
برای انتخابات در كشور در نظر گرفته شده است

فرمانده کمیته جست وجوی مفقودین ستاد 
کل نیروهای مسلح از ورود پیکر پاک و نورانی 
130 شــهید تازه تفحص شده دفاع مقدس در 
روز پنجشنبه چهارم خرداد از عراق به کشور 

خبر داد.
بــهگزارشروابــطعمومیکمیتهجســتجوی
مفقودینســتادکلنیروهایمسلح،سردارسرتیپ
پاســدارســیدمحمدباقرزادهافزود:پیکرپاکاین
شــهدادرمناطقعملیاتیاستانهایبصره،االمارهو
شــهرکوتعراقدریکماهگذشتهدرتفحصهای

گروهتفحصپیداشدهاست.

باقرزادهافزود:1٨نفرازاینشهداازشهدایغواص
عملیاتکربالی۴هستندکهدرجزیرهامالرصاصبا

دستهایبستهپیداشدهاند.
ویادامهداد:پیکرپاکاینشهداازآبراهاروندرود
روزچهارمخردادماهواردکشــورمیشودودرشهر
اروندرودمورداستقبالمردمقدرشناسایراناسالمی

قرارمیگیرند.
فرماندهکمیتهجســتجویمفقودینســتادکل
نیروهایمسلحیادآورشد:شهداباچشمهایبیناما
رامیبینندووظیفههمهاســتکهباشرکتپرشور

درانتخابات،حافظخونشهداباشیم.

جانباز آزاده اسالمشــهری، حاج سلمان 
فتحی پس از 29 ســال تحمل مجروحیت به 

کاروان یاران شهیدش پیوست.
بهگزارشخبرگزاریفارس،شــهیدفتحیدر
ســال67درمنطقهزبیداتعراق،بدستنیروهای
عراقیمجروحوبهاسارتدرآمد،کهپسازتحمل
25ماهو11روزبهآغوشمیهناسالمیبازگشت.
ایــنرزمندهدوراندفاعمقــدسکهازناحیه
چشــموریهدچارجراحتشــدهبود،بعداز29
ســالتحملرنجودردناشــیازجنگتحمیلی

رژیمبعثیصدام،درسن۴9سالگیدربیمارستان
حضرتخاتماالنبیاءدعوتمعبودرالبیکگفتو

بهملکوتیاعلیپیوست.
پیکرمطهراینشــهیدواالمقامباحضوراقشار
مختلفمردمشــهیدپروراسالمشــهروجمعیاز
همرزمانشازمقابلمنزلشتاآرامستاندارالسالم
اسالمشهرتشییعودرقطعهایثارگراندارالسالمدر
کنارسایرهمرزمانشهیدشبهخاکسپردهشد.

ازشهیدفتحییکفرزندپسر15سالهبهیادگار
ماندهاست.

کشف پیکر 18 شهید غواص با دست های بسته

130 پرستوی مهاجر به میهن بازمی گردند
جانباز آزاده اسالمشهری 

در كنار یاران شهیدش آرام گرفت

حمایت ۱۷ هزار هنرمند
 از حجت االسالم رئیسی

بیشاز17هزارهنرمندرشــتههایمختلفهنری،ازســینماوتئاتر
تاموســیقیوتجســمیوادبیاتباصــدوربیانیهایاعــالمکردندکهبه

حجتاالسالمرئیسیرایخواهندداد.
حمایــتاینتعــدادازهنرمندانگواهاینمطلباســتکهتنهاعده
محدودیازچهرههایمشــهورکهازقضافاصلهزیــادیبامردمدارندرا
نمیتواندرزمرههنرمندانبهحســابآوردوهنرفقطدرتهرانخالصه

نمیشود.
درمتنبیانیهاینهنرمندانآمدهاســت:ماهنرمندان،نویسندگانو
فعاالنفرهنگی،هنریوسینماییرشتههایمختلفهنریازسراسرکشور
)هنرمندانوفعاالنســینما،تئاتر،موسیقی،هنرهایتجسمی،معماریو
....ازشهرهاواستانهایمختلفایرانبزرگ(بادرکاهمیتوحساسیت
اینمقطعازتاریخانقالباســالمیضمنمهمخواندنحضورگســتردهو
یکپارچهآحادملتدراینصحنه،باعنایتبهموقعیتحســاسکشوردر
فضایملی،منطقهایوبینالمللیبهتاســیازرهنمودهاوفرامینرهبری
معظمانقالبودرراســتایحرکتدرافقمالحظــاتومنویاترهبری،
حجتاالسالموالمسلمینسیدابراهیمرئیسیرابهعنوانکاندیدایاصلح
معرفیمینمائیموبراینباوریمکهاینســیدوارستهوانقالبیکاندیدایی
اســتکهبدونتردید،درمسیرحراستوصیانتازکیاننظاموگفتمان
انقــالباســالمی،هویتملیوفرهنــگوهنرانقالبیهیچــگاه،مقهور
قدرتهایاســتکباریونظامســلطهنمیگرددومیراثداردستاوردهای
خونشــهیدانومجاهدتهایملتبزرگایرانخواهــدبود.کاندیدایی
انقالبیوجسوربرآمدهازمتنمردم،پرورشیافتهدرمکتبامامورهبری
عزیز،روئینتنشدهدرکورهمجاهدتهاوفداکاریهاومبراازآلودگیها،
رانتها،اختالسهاواشرافیتوبیدردی.ستارهایبدرخشیدوماهمجلس

شد.
ازجملــههنرمنــدانامضاءکنندهاینبیانیهمیتوانجمالشــورجه،
پرویزشــیخطادی،انسیهشاهحســینی،نادرطالبزاده،حبیبالهبهمنی،
حمیدبهمنی،علیرضاقزوه،محمــدتقیفهیم،مهدیعظیمیمیرآبادی،
ســیدامیرســیدزاده،احمدمیرعالیی،مهدیفرجی،حبیباهللکاسهساز،
محمدحمزهزاده،سیدمحمدمیرزمانی،سعیدالهی،علیغفاری،شفیعآقا
محمدیان،محســنپرویز،روحالهبرادری،محســنعلیاکبری،حســین
نیرومند،مســعوددهنمکی،ولــیا...کالمیزنجانی،علــیمحمدمودب،
مهدیفیوضی،ماشــااهللشــاهمرادیزاده،رضابرجی،پرویزفارســیجانی،
مرتضیامیریاســفندقه،احمدشــاکری،اکبرصحرایــی،عالیهمحرابی،
معصومــهبهرامی،حســینعصمتی،هوشــنگجاوید،کــوروشزارعی،
محمدشــفیعی،حمیدنیلی،جهانگیرخسروشاهی،میالدعرفانپور،رحیم
مخدومی،حسیندیپیر،مرتضیشــعبانی،مرضیهصفا،علیرضاپاشایی،
داریوشعســگری،احددهبزرگی،ســیدحســناطیابی،هوشنگتوکلی،
سیدهمعصومهحســینی،زهراصالحی،فاطمهقنبری،رضارستگار،حمید
احمــدزاده،مصطفیبافرونی،احمدجانمیرزایی،فرنگیسالمال،حســین
حکمتجو،رضارسولی،روحالهشمقدری،عبدالهعمیدی،محمدقهرمانی،
حســنعلیمردانی،علیرضااسحاقی،ســیدهادیمنبتی،ابوالفضلهمراه،
علیدرخشی،غالمرضامنتظمی،حبیبکاوش،محمدگلریز،حسنلبافی،
محمدرضااسالملو،حسنکاربخش،ناصردرخشان،ناصرعرفانیان،ابراهیم
کیهانی،غالمرضاکافی،محمدسعیدمیرزایی،جوادحیدری،محمدحسین
انصارینژاد،عباساحدی،عباسخوشعملکاشانی،رضااسماعیلی،پروانه

نجاتی،محمدخزاییو...رانامبرد.
جمال شورجه:

دولت یازدهم به نظرات نخبگان فرهنگی 
بی اعتنایی کرد

یککارگردانمعتقداســتکهدولتیازدهم،بــانخبگانفرهنگیو
هنریچندانتعاملنداشت.

جمالشــورجهدرگفتوگوباخبرنگارکیهانگفت:متاســفانهدولت
یازدهمبیشتربههنریتوجهکردکهباارزشهاوآرمانهایانقالبفاصله
داشت.ایندولت،ازهنربیشترجهتسرگرمییابعضاترویجاباحهگریو
ســطحینگریبهرهبردوکمتربههنرانقالبیوارزشمندوجهتداربرای

حلمعضالتاقتصادییااجتماعیپرداخت.
ویبــابیانانتظاراتخــودازدولتدوازدهمتصریــحکرد:ازدولت
دوازدهــمانتظارمیرود،ارزشهایاســالمیرامحورتوجهخودقرارداده
وهنرمندانانقالبیودینیراکهســابقهدرخشانیدرساختوتولیدآثار
انقالبیداشتهاند،هدفحمایتوتوجهبیشتریقراردهد.چرابایدتنهااز
نهادهایانقالبیمثلبســیجوسپاهانتظارداشتهباشیمکههنرانقالبرا
ترویجکند؟!بهطورمثالبنیادســینماییفارابیتوجهچندانیبهاینامر
نداردوتوجهاوبهآثاریاســتکهضددفاعمقــدسبودهودراصلدفاع

مقدسوشهداوجانبازانوآزادههاایجادشبههمیکند.
اینکارگردانبااشارهبهنگاهلیبرالیستیدولتیازدهمگفت:سینماو
فرهنگوهنرنظامجمهوریاســالمیبایدمروجواشاعهدهندهارزشهای
انســانیوانقالباسالمیباشدودرجهتاستکبارستیزیومبارزهباظلم
وفسادپیشــروبودهوگامبردارد.متاسفانهدولتیازدهمبرایبهرهگیری
ازنظراتودیدگاههاینخبگانهنریوفرهنگیکهفکروذهنشــانهنر
انقالباســالمیوارزشهاوآرمانهایانقالببودههیچتالشینکرد.نگاه
لیبرالیســتیدولتبیشترمعطوفبههنرمندانلیبرالشدوآنهاتوانستند
درایندولترشــدکنندوامکانتولیدوبهرهگیریازنظراتشانوتعامل

بادولتداشتهباشند.
ویادامهداد:ســمینارهاوتعامالتباهنرمندانونخبگانفرهنگیدر
جهتترویجهنرسکوالروتفکرلیبرالوغیرانقالبیبودوهنرمندانانقالبی
ووالییدرحاشــیهیاغایببودند.اگرهمدردولتیازدهمآثاریانقالبی
ساختهشدهبههمتسپاهوبسیجبودهاست.دولتیازدهمهیچبرنامهای
برایترویجواعتالیهنرانقالبیواسالمینداشتهوندارد.بنابراینتعامل
باهنرمندانونخبگانفکریوفرهنگیوهنریرادردستورکارنداشتو

باتوجهبهرویکردایندولتانتظاریبیشازایننمیرود.
ستاد روحانی خواننده اش را قربانی کرد

کاردولتاعتدالبهجاییرســیدهکهبرایرقیبهراســی،کنســرت
خوانندهعضوستادحسنروحانیدرمشهدرالغوکردند!

حجتاشرفزاده،خوانندهایکهقراربودروزگذشتهدرمشهدبرنامهای
رااجراکند،درگفتوگوییتصریحکرد:منازســتادآقایروحانیبازی
خوردم،اصالکســیکنسرتمنرالغونکردهبودهاماگفتندکهبرنامهلغو

شده!
ویهرگونــهنقشداشــتننهادهــایامنیتیوافرادخــاصدرلغو
کنسرتشدرمشهدراتکذیبکردوگفت:مناعالممیکنمکهبرنامهمن

ازطرفستادخودآقایروحانیلغوشدهاست.
اشــرفزادهتأکیدکرد:دوستانمندرستادآقایروحانیبهمنرکب

زدند.آنهامنراخرجخودشانکردند.
پخش مجدد سریال »مریم مقدس« 

از تلویزیون ونزوئال
ســریال»مریممقدس«بههمترایزنيفرهنگيکشــورمانازشبکه

تلویزیونی»ویوهونزوئال«،پخشميشود.
همزمانباپاسداشتروزجهانیمادردرونزوئال،سریال»مریممقدس«
بههمترایزنيفرهنگيکشــورمانوباهمکاریشــبکهتلویزیونیایرانی

هیسپنتیویازشبکهتلویزیونیویوهونزوئال،پخشميشود.
پخشاینســریالتلویزیونی،از25اردیبهشتشروعشدهوبهمدت
دوهفتهمتوالیادامهخواهدداشت.سریال»مریممقدس«ازسالگذشته

تاکنونبرایدومینباراستکهازشبکهمذکورپخشمیشود.
ســریالتلویزیونیمریممقدسبــرمبنایدیــدگاهقرآنیباموضوع
زندگانیحضرتمریم)س(وتولدحضرتعیسی)ع(بهکارگردانیشهریار
بحرانیدرسال1379درایرانتهیهوتولیدشدهوتوسطشبکهاسپانیولی
زبانهیسپنتیویدرسالهایاخیربهزباناسپانیولیدوبلهشدهاست.

گفتنياســت،پخشسریال۴5قسمتی»یوســفپیامبر)ع(«نیز،از
حدودســهماهپیشدرشبکهتلویزیونیویوهونزوئالشروعوهفتهگذشته

بهپایانرسید.

رهبر معظم انقالب:هیچکسهــمنگویدکهرأیمن
یکنفرچــهاثریدارد،میلیونهــاازهمینیکنفرها
تشکیلمیشــود.همهاحساسوظیفهکنندوانشاءاهلل

واردمیدانشوند.


