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سوگند های ما 
بفرماییــد فروردین شــود اســفندهای ما

نه بر لب، بلکه در دل ُگل کند لبخندهای ما
بفرمایید هر چیزی همان باشد که می خواهد

همــان، یعنی نه مانند مــن و مانندهای ما
بفرماییــد تا این بی چراتر کار عالم؛ عشــق

رها باشــد از این چــون و چرا و چندهای ما
ســِر مویی اگر با عاشــقان داری ســِر یاری

بیفشــان زلف و مشــکن حلقه پیوندهای ما
به باالیت قســم، سرو و صنوبر با تو می بالند

بیا تا راســت باشد عاقبت ســوگندهای ما
شب و روز از تو می گوییم و می گویند، کاری کن

که »می بینم« بگیرد جای »می گویند«های ما
نمی دانــم کجایی یا کــه ای، آنقدر می دانم

که می آیی که بگشــایی گــره از بندهای ما
بفرماییــد فــردا زودتر فردا سشــود، امروز

همیــن حــاال بیاید وعــده آینده هــای ما
قیصرامینپور

طفل  اشک 
گمان مــدار که نام تو بردن عادت ماســت

نســیم یاد تو در هر ســحر عبادت ماســت
زمیــن به زیر قدم های تو ســرافراز اســت

ســامت تو، به جان همه، ســامت ماست
اگــر کــه، عمر جهــان هم تمام گــردد باز 

نــدارد آنچــه تمامی همین ارادت ماســت
کنــار خانــه  چــون تــو کریــم بی منــت

دری دگــر بزنــم... باعث خجالت ماســت
چو طفل  اشــک دگــر راســتگو نمی بینم

بیــا بپرس که این شــاهد صداقت ماســت
قســم بــه ضامــن آهو کــه زائــران توایم

ظهــور طلعت تــو بهترین زیارت ماســت
قسم به ســاقی لب تشــنه ای که دستانش

به دســت مادر تو ضامن شــفاعت ماســت
در اولیــن شــب جمعــه مرا بــه همراهت

ببر بــه کربُبایــی که عین جنت ماســت
ببــر بــه کربُبــا و بخــوان که یــا جداه

هنــوز داغ لب تشــنه ات مصیبت ماســت
میثممؤمنینژاد

چشم های بارانی
امشــب کــه می خواهد دلم ســامان بگیرد

بایــد کــه چشــمانم کمــی بــاران بگیرد
وقتی کــه شــعری می نویســم روی کاغذ

شــاید کــه بغضــی در گلویم جــان بگیرد
مثــل همیشــه ایــن غــزل تا بیــت آخر

حــال و هوایــی مبهــم و پنهــان بگیــرد
با چشــم  گریــان ندبــه می خوانــم برایت

شــاید دعــا بــا دیــده ای  گریــان بگیرد
شــیعه قلــب  میــان  در  تــا  بیــا  آقــا 

ایــن زخم کهنــه عاقبــت درمــان بگیرد
هر جمعــه مــن روی تو را چشــم انتظارم

تا اینکــه عصــر غیبتــت پایان بگیــرد...
محسنزعفرانیه

آغاز شنبه ها 
تغییــر دچــار  بی تــو  دلمــان   حــال 

برگــرد کــه شــد آمدنــت خیلــی دیــر
یــه گر ن   مــا جمعه ها م  تمــا ِن  یــا پا

! دلگیــر مان  شــنبه ها م  تمــا ز  غــا آ
مرضیهعاطفی

بی شما گذشت ...
ایــن هفته نیز جمعه ما بی شــما گذشــت

آقــا بپرس اینکــه چه بر حال ما گذشــت!
ایــن هفته هفــت روز به ظاهر گذشــتنی

بر مــن ولی عزیــز دلم، قرن ها گذشــت...
هفتاد گوشــه نالــه زدم تا که جمعه شــد

جانم به لب رســید ولی جمعه تا گذشــت
گفتنــد جمعــه بوی تــو می آوَرد نســیم

امــا نســیم آمــد و ســر در هوا گذشــت
خورشــید هــم هــوای مــرا تازه تــر نکرد

او هفــت دفعــه آمــد و بی اعتنا گذشــت
عمرم به سر رســید و از این دسْت جمعه ها

تکــرار شــد، نیامــدی و عمر ما گذشــت
ایوبپرندآور

آرزوی تو
لب بســته ام ز هرچه به جــز گفت و گوی تو

دل شســته ام ز هرچه بــه جز نقش روی تو
گر بگذری ز خاکم و گویی تو را که کشــت

تــو کآرزوی  کفنــم  از  خیــزد  فریــاد 
منت ز خضر گو به ســکندر ِکشــد که من

آب حیــات جســته ام از خــاک کــوی تو
دل را ز اضطــراب به هر ســمت می کشــم

ماننــد قبله یــاب که گــردد به ســوی تو
ترســم بــه زیــر خــاک رود آه عاقبــت

هــم حســرت دل مــن و هــم آرزوی تــو
مرحومجاللالدینهمایی

اخبار ادبی و هنری

توهم داوری در جشن خانه سینما!
ماجرای گاف های جشن خانه سینما همچنان ادامه دارد .

به دنبال ســوتی هایی که در اعام نامزدهای رشته های مختلف 
اتفاق افتاد و حذف برخی فیلم ها از لیست نامزدها پس از اعام اولیه 
و اعتراض دست اندرکاران فیلم های حذف شده، یکی از فیلمبرداران 
ســینمای ایران که خود را دبیر هیئت رئیســه گروهی موســوم به 
»انجمن عالی هنرها و فنون سینمای ایران« خوانده، در مصاحبه ای 
اعام کرده انجام داوری های جشن خانه سینما برعهده این انجمن و 
براساس آیین نامه ای بوده که این انجمن طی سالهای گذشته تدوین 
نموده است. آیین نامه ای که از قوانین و ضوابط آکادمی علوم و هنرهای 

سینمایی آمریکا کپی شده است! 
قــرار بر این بوده که توســط این انجمن، مانند آکادمی اســکار، 
شــاخه های حرفه ای سینمایی جدای از صنوف برای هر رشته شکل 
گرفته و داوران آن شــاخه ها داوری آکادمیک جشن خانه سینما را 
انجام دهند منتها نه هنوز آن شاخه ها شکل گرفته اند و نه آیین نامه 
اسکاری یاد شده به اجرا درآمده و اساساً هنوز انجمنی به نام »انجمن 

عالی هنرها و فنون سینمای ایران« هم تاسیس نشده است! 
فیلمبردار یاد شده در همان مصاحبه تاکید کرده است:

»... تمام ســعی خودمان را خواهیم کرد تــا با به کارگیری تمام 
انتقادات ســازنده همکاران، مطبوعات و صاحب نظران سینما نقایص 
کار را برطرف و به یاری حق بعد از ســه سال »انجمن عالی هنرها و 

فنون سینمای ایران« را تأسیس کنیم...«!
یعنی در واقع داوری جشن خانه سینما اوال برعهده یک آکادمی 
اســت که هنوز تشکیل نشده، ثانیا براســاس آیین نامه ای صورت 
می گیرد که هنوز به اجرا درنیامده و ثالثا این داوری توســط انجمنی 
مدیریت می شود که هنوز تاسیس نشده است! با این حساب یک ساز 
و کار خیالی و وهم آلود وظیفه داوری جشــن خانه سینما را برعهده 

گرفته است.
برپایی جشن های تکراری از جیب مردم

هنوز جشن کارگردانان سینما به پایان نرسیده که جشن منتقدان 
از راه رســیده اســت و بعد جشــن دنیای تصویر و اینک در انتظار 
جشــن خانه سینما نیز هستیم. ضمن اینکه جشن فیلم های کوتاه و 
مســتند و همچنین انیمیشن را هم در طی همین مدت قلیل پشت 
سرگذاردیم. البته جشنواره های ریز و درشت به اصطاح تخصصی و 
غیر تخصصی مانند جشــنواره کودکان و نوجوانان هم برگزار شده و 
برخی دیگر نیز مانند جشــنواره فیلم کوتاه، رشــد و سینما حقیقت 
نیز در راه هستند، ضمن اینکه بازار تجلیل و تقدیر و تحسین هم به 
 مناسبت های مختلف گرم است و در هر مناسبتی جشن و سور و ساتی 

برپاست! 
اغلب شرکت کنندگان و هیئت های انتخاب و داوری و برگزیدگان 
و مجریان و اهداءکنندگان جوایز و ... در این جشن ها و جشنواره ها 
هم اگر یکسان نباشند، مشابه بوده و سلیقه ها هم تقریبا یکی است. 
از همین روی تقریبا از همه این مراســم مختلف محصوالت و نتایج 

همسان بیرون می آید!
اما آنچه ورای همه این ده ها و صدها جشن و مراسم در طی یکسال 
رخ می نمایاند، هزینه های هنگفتی است که تا چند صد میلیون و حتی 
رقم های باالی چند میلیارد تومان هم می رسد و بعضا گفته شده که 
مجموع این هزینه ها چند برابر کل بودجه ساخت فیلم های یک سال 
سینمای ایران است! البته غالبا بهانه این است که یک ریال از بودجه 
دولتی استفاده نشده و همه آن توسط حامی مالی تامین گردیده است. 
ولی به جز اینکه اغلب حامیان مالی یاد شده دولتی بوده یا به نوعی 
به دولت و یا موسسات شبه دولتی متصل هستند و به هر صورت از 
جیب ملت هزینه می کنند، ســوال اینجاست که چرا بایستی چنین 
هزینه های کانی صرف برگزاری این تعداد کثیر مراسم و جشن های 

تکراری شود که حاصل اغلب آنها، یکی است؟!
چرا برای سینمایی که مخاطبان پرفروش ترین فیلم آن را حداکثر 
سه تا  چهار درصد از جمعیت این مملکت تشکیل داده و بیش از 95 
درصد جمعیت ایران اساسا تماشاگر سینما نیستند، و از این منظر به 
هیچ عنوان ســینمای مردمی تلقی نمی شود، مردم باید هزینه کنند 
تا مثا عوامل فیلم های آن جایزه بگیرند، شبی را جشن برپا کرده و 

بریز و بپاش کنند.
چرا باید ازکیسه و جیب مردم، معارضان و معاندان با همین مردم 
و ارزش ها و باورهایشان را به روی صحنه این مراسم و جشن ها آورده 

و برایشان دست زده و نازشان را بکشند؟!
نمی شــود حاال که سازمان و ارگانی وجود ندارد تا سر و سامانی 
به این افسارگسیختگی جشنواره ای دهد و اغلب موسسات و نهادها 
و ادارات هم برخود واجب می بینند بودجه های سرگردان خود را صرف 
بخش های فرهنگی کنند، دست از سر جشن و جشنواره بازی و تقدیر 
و تجلیل های تکراری برداشــته و برای اموری به مصرف برسانند که 
حداقل بخشــی از اختال موجود در دستگاههای فرهنگی را التیام 

بخشیده یا الاقل به آنها دامن نزند؟!
چاپ پنجم »یوما« در بازار کتاب

چاپ پنجم رمان »یوما« روایتی داستانی از حضرت خدیجه)س( به 
قلم مریم راهی از سوی انتشارات کتاب نیستان روانه بازار کتاب شد.
آن طــور که خبرگزاری فارس گزارش داده اســت؛ در این رمان، 
نویسنده موقعیت زمانی روایت خود را از ساعت های منتهی به والدت 
حضرت فاطمه زهرا)س( شــروع کرده و بــا توصیف توامان موقعیت 
منــزل، ذهنیت حضرت خدیجه و مردمان شــهر که نمایندگانی از 
آنهــا به بهانه هایی به منزل پیامبر)ص( رفت آمد دارند، داســتانی را 
تعریف می کند که بیشتر از جذابیت های قصه پردازانه، از منظر روایت 

لذتبخش است.
از ســوی دیگر این داستان تصویری رئالیستی از مکه و مدینه در 
دوران حیات پیامبر اکرم)ص( به تصویر می کشد و به طور غیرمستقیم 
به ارزش  گذاری های اجتماعی اعراب جاهلیت اشاره می  کند؛ به روشنی 

و البته به دور از هرگونه بیرون زدگی از اسلوب داستان.
بیبیسی:

زنان را به استادیوم راه بدهید!
همزمان با روزنامه های زنجیره ای، این بار بی بی ســی فارسی هم 

خواستار حضور زنان در استادیوم فوتبال شد.
 در حالی که روزنامه های زنجیره ای مانند شــرق و اعتماد به بهانه 
بازی دو تیم ایران و ســوریه، نســبت به عدم حضور زنان ایرانی در 
استادیوم فوتبال معترض بودند، بی بی سی فارسی نیز به کمک آنان آمد.

بی بی سی فارسی با انعکاس نظرات برخی سیاسیون مانند دستیار 
ویژه حسن روحانی شــهیندخت موالوردی – عضو حزب سکوالر و 
منحله مشارکت – تاش کرد که نبودن زنان در استادیوم را تضییع 

حقوق زنان وانمود کند.
دســت و پا زدن بی بی سی  و زنجیره ای ها، در مقابل نظری است 
که جو اســتادیوم ها را مناســب و در شأن بانوان نمی داند و خواهان 
فرهنگ سازی در خصوص نوع حضور در ورزشگاه ها و اماکن عمومی 

است.

هدیه به خوانندگان

رهبرمعظمانقالب:
اگر ما بیدار باشیم و غفلت و اشتباهی نکنیم، دشمن نمی تواند 

کاری بکند.
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حضرتآیتاهللالعظمیخامنهای،رهبرمعظم
انقالباســالمیدرحکمیحجتاالسالمحاج
سّیدعلیرضاعبادیرابهامامتجمعهبیرجند

منصوبکردند.
بــه گزارش پایگاه اطاع رســانی دفتر مقام معظم 
رهبری، حضــرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در حکمی 
حجت  االســام حاج سّید علیرضا عبادی را به امامت 

جمعه بیرجند منصوب کردند.
متن حکم رهبر انقاب اسامی به این شرح است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
جناب حجت  االسام آقای حاج سّید علیرضا عبادی 

دامت افاضاته
اکنون که حجت  االســام آقــای رضایی از امامت 
جمعه  بیرجند کناره گیــری کرده اند، جنابعالی را که 
بحمداهلل از شایستگی معنوی و انقابی برخوردار و محل 
اعتماد و عاقه  مردم شریف بیرجند می باشید به امامت 
جمعه در آن شهر علم و ایمان منصوب می کنم. نعمت 
بزرگ ارتباط با قشــرهای گوناگون مردم که بحمداهلل 
جنابعالی از آن برخوردارید، فرصت مغتنمی است که 
جایگاه امامــت جمعه را در خدمــت نیازهای فکری 
همه بویژه جوانان قرار دهید و این نســل شوق انگیز و 

باحکمرهبرمعظمانقالباسالمی

حجت االسالم سید علیرضا عبادی
 به امامت جمعه بیرجند منصوب شد 

پاسخ رهبر انقالب 
به نامه مولوی عبدالحمید

رهبرمعظمانقالباســالمیدرپاســخ
بهنامهامامجمعهاهلســنتزاهدانتاکید
کردند:همهارکانموظفندبراســاسمعارف
دینیوقانوناساســیهیچگونهتبعیضو
نابرابریبینایرانیانازهرقومونژادومذهبی

رواندارند.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل  سنت زاهدان 
طی نامه ای به مقام معظم رهبری خواســتار توجه 
بیشتر به حقوق اقلیت  های مذهبی در کشور شده 
بــود که مقام معظم رهبری نیز پاســخ نامه وی را 

مرقوم فرمودند.
به گزارش تسنیم، در پی این نامه، حجت االسام 
محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری 
طی نامه ای به امام جمعه اهل سنت زاهدان، نوشتند: 
»نامه به اســتحضار ایشان رسید، معظم له از اظهار 
عاقمندی شما به نظام مقدس جمهوری اسامی 
و جانبداری و حمایت و دفاع از کشور و آرمان های 
واالی انقاب اســامی قدردانی کردند و فرمودند: 
همه ارکان جمهوری اســامی موظفند براســاس 
معارف دینی و قانون اساســی هیچ گونه تبعیض و 
 نابرابــری بین ایرانیان از هر قــوم و نژاد و مذهبی 

روا ندارند. 
ما هم به جد معتقدیم همه باید با هم در کنار 

امیدبخش را به تاش روزافزون در راه هدف های بزرگ 
نظام اسامی تشویق فرمائید.

الزم می دانــم از زحمات جنــاب آقای رضایی در 
سال های امامت جمعه تشکر نموده و توفیق همگان را 

از خداوند متعال مسألت نمایم.
اهلل والسالمعلیکمورحمهًْ
سّیدعلیخامنهای
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هم و در صفوف فشرده و واحدی به سربلندی و عزت 
ایران اسامی بیندیشند و در راه آن تاش کنند و 
اجازه ندهند دشــمنان این مرز و بوم و خناســان 
وابسته به این و آن در این صف واحد تفرقه افکنده 

و کارشکنی کنند.«

رئیسجمهوربابیاناینکهجمهوریاســالمی
ایرانبراساسگزارشهایآژانسبینالمللیانرژی
اتمیهموارهبرتعهداتخودپایبندبودهوبهآنها
عملکردهاست،گفت:دولتآمریکابهتعهداتخود

بهطورکاملعملنکردهاست.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی ریاســت جمهوری، 
روحانی رئیس جمهور کشــورمان در دیدار فرستاده ویژه 
نخســت وزیر ژاپن با  اشاره به اینکه آمریکایی ها با برخی 
حرف ها و تصویــب مقررات و قوانیــن فضای همکاری 
بین المللــی را تخریب می کنند، تأکیــد کرد: جمهوری 
اســامی ایران هرگز آغازگر نقض توافق نخواهد بود، اما 
در برابر عدم پایبندی طرف مقابل به تعهدات و نقض آنها، 

عکس العمل الزم را نشان خواهد داد.
رئیس جمهور ثبات و امنیت در منطقه و شرق آسیا را 
بسیار حائز اهمیت دانست و اظهار امیدواری کرد گسترش 
همکاری های ایران و ژاپن منجر به توسعه ثبات و امنیت 

در شرق و غرب قاره آسیا شود.
دکتر روحانی با  اشاره به ضرورت تاش برای برقراری 
آرامش در منطقه شــرق آسیا، گفت: باید همه مسائل از 
طریق مذاکره حل و فصل شــود و از سوی هیچ کشوری 

تهدیدی علیه دیگران وجود نداشته باشد.
رئیس جمهور تشویق به مذاکره و پایان دادن به مسابقه 
تسلیحاتی در منطقه را حائز اهمیت برشمرد و خاطرنشان 
کرد: ما با تحریم کشــورها مخالفیم و معتقدیم سیاست 
تحقیر و تهدیدی که آمریکا در مواجهه با دیگر کشــورها 

در پیش گرفته، هرگز به نتیجه نخواهد رسید.
دکتر روحانی تأکید کرد: جمهوری اسامی ایران از 
هیچ تاشی در راستای توسعه ثبات و امنیت در منطقه 

روحانیهنگامدریافتپیامکتبینخستوزیرژاپن:

دولت آمریکا به تعهدات خود به طور كامل عمل نکرده است

دریغ نخواهد کرد.
رئیس جمهور همچنین با  اشاره به ضرورت کمک به 
مردم برخی از کشورهای منطقه مانند عراق، سوریه و یمن 
که دچار درگیری و تروریســم شده اند،  گفت: ایران آماده 
همکاری در جهت انتقال کمک های انسان دوستانه ژاپن 

به مردم این کشورها است.
رئیس جمهور همچنین در نشست دیروز هیئت دولت، 
خاطرنشان کرد: در عراق وقتی شیعه و سنی در کنار هم 
قرار می گیرند می توانند تلعفر را آزاد کنند و در ســوریه 
زمانــی که کنار هم قرار می گیرند حلب آزاد می شــود و 
حصر دیرالزور می شکند و با این اتحاد است که در لبنان 

ارتفاعات مرزی عرسال آزاد می شود.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه در مناســبات دنیای 
امــروز باید عنصر تهدید حذف گردد، تصریح کرد: امروز 
کره شــمالی، به خاطر موجودیت خود و در برابر تهدید 
مســیر کنونی را انتخاب کرده است. واشنگتن مرتباً کره 
شمالی را تهدید می کند و این کشور هم در مقابل بمب های 

جدیدی را آزمایش می نماید.
روحانی گفت: تهدید کشــورهایی که به ساح اتمی 
دست یافته اند، بازی بسیار خطرناکی برای کل جهان است؛ 
لذا معتقدیم در این عرصه حل و فصل مشــکات باید با 

مذاکره و گفت وگو باشد.

مسلمانانبهمردممظلوممیانمارکمککنند
رئیس جمهور با بیان اینکه امنیت شــبه جزیره کره 
و کل قاره آســیا و منطقه برای ایران حائز اهمیت است، 
به کشتار مســلمانان میانمار  اشاره کرد و اظهار داشت: 
در میانمار مردم مســلمان دچار مضیقه شــده و صدها 
هزار نفر آواره و تعداد بسیاری کشته شدند به نحوی که 
جنازه برخی ســوزانده و خانه بسیاری از مردم نیز آتش 

زده شده است.
وی با تأکید بر اینکه تفاوتی بین مردم میانمار و سایر 
مســلمانان جهان وجود ندارد، اظهار داشت: ما به عنوان 
یک کشور مسلمان و انقابی در برابر مظلومین عالم حتی 
اگر مســلمان هم نباشند، احساس وظیفه و کمک رسانی 
می کنیم و دولت میانمار را دعوت می کنیم، جلوی جنایات 
وحشیانه علیه مسلمانان را بگیرد و از کشورهای همسایه و 
مسلمان می خواهیم که در این زمینه به مردم آواره میانمار 
کمک کنند و از سازمان ملل نیز می خواهیم که وظیفه و 
مسئولیت خود را در این زمینه انجام دهد و در دنیای اسام 
نیز بایستی از لحاظ سیاسی و انسانی به مردم میانمار کمک 
کنند و در این راســتا جمهوری اسامی ایران و مشخصاً 
هال احمر آماده است تا در زمینه اسکان و رسیدگی به 

مردم آسیب دیده کمک های الزم را مبذول دارد.
رئیس جمهور توسل به نسل کشــی در دنیای امروز 
را غیرقابل قبول دانســت و گفت: رژیم صهیونیستی به 
عنوان یک رژیم آپارتاید، با کشتار مردم فلسطین به دنبال 
پاک سازی نژادی است و زمانی در بوسنی و هرزگوین نیز 
این شــیوه جریان داشــت، امروز همه باید علیه اینگونه 
اقدامات و نسل  کشی ها، مواضعی یکسان و قاطع اتخاذ کنیم 
تا بتوانیم به مظلومین جهان و مردم میانمار کمک کنیم.

رئیسهیئتموسسدانشگاهآزاداسالمیگفت:
نمیشودزیرپرچمایندانشگاهعلیهاسالم،نظامو

کشورسخنگفتوفعالیتکرد.
علی اکبر والیتی، رئیس  هیئت موسس و هیئت امنای 
دانشــگاه آزاد پس از بازدید خود از مجموعه رسانه ای این 
دانشگاه در نشست خبری حضور یافت. رئیس  هیئت موسس 
و هیئت امنای دانشــگاه آزاد در این نشست خبری گفت: 
تاش مدیریت جدید بر این است که به ارتقای کیفی دانشگاه 
بپردازیم و جهت گیری های دانشگاه در راستای مطلوب نظام 
و نظر مقام معظم رهبری باشد، باید کاری کرد بخشی که 
به دلیل مشــکات اقتصادی از دانشگاه محروم بودند ولی 
استعداد دارند بتوانند از این دانشگاه استفاده کنند بنابراین 
من و هیئت امنا اصرار داریم که متناسب با شرایط اقتصادی 

افراد مستعد برنامه ریزی کنیم.
والیتی تاکید کرد: نباید مشکل اقتصادی مانع تحصیل 
شــود و باید متناسب با محرومیت در شهریه تخفیف داده 
شود، یکی از آرمان های جمهوری اسامی که جنبه عملی 

کمتری داشته است بحث نخبگان است.
وی بــا تاکید بر اینکه نباید از مســائل فرهنگی غافل 
شــد، گفت: این انقاب یک انقــاب فرهنگی و عقیدتی 
اســت، حضور پرشــور مردم در انتخابات به گونه ای است 
که گویا ابتدای انقاب است و افزایش اقبال مردم را نشان 
می دهد بنابراین دانشــگاه آزاد هم که متعلق به نظام است 
باید آرمان های مردم را نصب العین کند، تاکید ما بر مسائل 

فرهنگی بسیار زیاد است.
رئیس  هیئت موسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد گفت: 
برخی هرچه می خواهند می گویند بدون اینکه دانشجو فضای 

درنشستخبری

والیتی: نمی شود زیر پرچم دانشگاه آزاد اسالمی
علیه نظام و كشور فعالیت كرد

پاسخگویی داشته باشد، ما کسی را مجبور نمی کنیم آنچه 
عقیده شان نیست در دانشگاه آزاد درس بدهند بلکه هر کس 
معتقد اســت بیاید در دانشگاه آزاد درس دهد، یک طرفه 
تریبون را گرفته اند و هرچه می خواهند در کاس ها می گویند 

مشخص است که راضی از قاضی برمی گردند.
وی ادامه داد: فردی به نظریه داروین انتقاد داشــت و 
آنها در بی دینی و ترویج اباحی گری چنان پایبندند که اگر 
کسی حتی مستدل انتقادی را بیان می کند اجازه نمی دهند 
در دانشــگاه آمریکا تدریس کند، یک استاد اصرار می کرد 
که ایران باید با صهیونیســت متحد شود این فرد یا مزدور 
اســت یا مشــکلی دارد که زیر پرچم جمهوری اسامی از 

اتحاد با اسرائیل جنایتکار ســخن می گوید، در جمهوری 
اسامی آزادی هست که هرکه هرچه می خواهد می نویسد 
ولی در دانشگاه آزاد باید در چارچوب قوانین باشند هرکس 
نمی خواهد نیاید. دانشــگاه آزاد جای ضد انقاب نیســت، 
نمی شــود زیر پرچم دانشگاه آزاد علیه نظام و کشور ترویج 
کنند. والیتی در پاســخ به اینکه آیا قصد انتشار فیش های 
حقوقی مسئوالن دانشگاه آزاد را دارید؟ گفت: بنده از خودم 
شروع می کنم. من هیچ حقوقی نمی گیرم، قرار شده آنچه 
مصوب دولت است اجرا کنیم و مآزاد آن اجرا نمی شود. از 

گذشته اطاع ندارم ولی اکنون به این صورت است.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود در پاســخ به 

خبرنگاران گفت: نســبت به گذشته پرداختی ها به مدیران 
تعدیل شده و طبق مصوبه دولت است که این توافق ما در 
زمان نوریان بود. والیتی درباره بازدید از مراکز نظامی و حرف 
آمانو گفت: ما به آمانو یک توصیه داریم که از گذشته پند 
بگیرد و تحت تأثیر القائات نباشد. ما می دانیم که سفرهای 
متعددی صورت گرفته که بازدید داشته باشند ولی این را 
بدانند که اگر در حد ادعاهای ترامپ هم باشــد نمی توانند 
اقدامی علیه ایران کنند چه برســد که عوامل دست چندم 
مراکز نظامی ما جزء امنیت ملی ماست و هیچ کس اجازه 

بازدید ندارد چه آمانو چه غیره.
رئیس  هیئت موســس این دانشگاه گفت: درخواست 
از یکی از معتبرترین موسســات حسابرسی کشور از اولین 
اقدامات ما بود که خواستیم با اضافه کار و به صورت موازی 
کار کنند، تا زمانی که حسابرســی نشــده نباید امور مالی 
گذشته طبق شــایعات ارزیابی شود. مسلما امور مالی اگر 
حسابرســی نباشد مورد اختال قرار می گیرد و بنای ما بر 
پیشگیری است و سعی می کنیم افراد درستکار را منصوب 
کنیم ولی تا زمانی که حسابرسی نشده صحبت کردن درباره 
مسائل مالی دور از انصاف است، مردم هزینه می کنند و ما 

باید از این بیت المال حفاظت کنیم.
وی در پاســخ به این سؤال که چرا نام واحد نجف آباد 
دانشگاه آزاد که به اسم شهید حججی نامگذاری شده بود 
به نام قبلی خود بازگشــت؟ گفت: والدین و همسر شهید 
حججی نامه ای نوشتند و گفتند با توجه به اینکه نجف آباد 
شهدای بسیاری دارد نمی خواهیم فقط اسم شهید حججی 
مطرح باشد که به درخواســت خانواده شهید نام را به نام 

اول بازگرداندیم.

تبریز- خبرنگار کیهان:
پیکرمطهرشهیدحسنجنگجوکهبه»شهید
فهمیدهآذربایجان«شهرتدارد،دیروزدرتبریز

تشییعشد.
این شهید واالمقام درسال 62 ،پس از عملیات خیبر 
مفقوداالثر شد و پیکرش پس از 34 سال روز سه شنبه به 

زادگاهش بازگشت.
شهید حسن جنگجو در یک خانواده مذهبی در تبریز 
بدنیا آمد و دوران شــیرین کودکی را در محیط ســاده 

خانواده سپری کرد.
بــا آغاز جنگ تحمیلــی او و چند تن از دوســتان 
مسجدی اش عازم دزفول شدند و بعد از طی دوره آموزشی، 
مسئوالن مربوطه به علت کوچک بودن جثه و قد وی از 
اعزام او به خــط مقدم جبهه خودداری کردند اما او این 
آتش  اشــتیاق را تاب نیاورد و حضور در خط مقدم را بر 
اقامت در تبریز ترجیح داد و دوباره با اصرار بســیار وارد 

گروه شهید چمران شد.
در موقع شــهادت شهید چمران در مرخصی بود که 
به محض شنیدن این خبر دوباره به جبهه برگشت و تنها 
پیامــش به خانواده اطاعت از امــام امت و والیت فقیه و 

حضور در تمام صحنه  ها بود.
حسن در عملیات »فتح المبین« و»مسلم بن عقیل« 
شــرکت فعال داشت و در عملیات »مسلم بن عقیل« از 
ناحیه صورت و در عملیات »والفجر 4« از ناحیه پا و برخی 
قسمت های بدن  زخمی شده بود و هنوز کاما بهبود نیافته 

پیکر پاک شهید جنگجو در تبریز تشییع شد
بود که باز عازم جبهه شد.

در موقع اعزام از او خواســتند تا خوب شــدن پایش 
صبر کند اما او چنین فریاد برآورد: »پای برهنه با دشمن 

خواهم جنگید.«
در آخرین وداعش به خانواده گفت: »این بار شــهید 

خواهم شد.« و خداحافظی کرد و رفت.
این بسیجی در عملیات پیروزمندانه خیبر شرکت کرد 
و همچنانکه گفته بود بنا به اظهار همسنگران خود پا برهنه 
در جزایر مجنون گام نهاد و جنگید تا به شهادت رسید.

عکس معروف رزمنده ای که اسلحه به دست میان گل 
و الی در حال ســینه  خیز است، با چهره ای صبور و گل  
آلود که در خیلی جاها به عنوان نمادی از مقاومت جوانان 
ایران و شــهیدان کم سن و سال به کار می  رود مربوط به 

شهید حسن جنگجوست.
 این عکس در سال 59 و روزهای نخست جنگ ایران 

و عراق گرفته شده است. 

مادرشهیدحســنجنگجوهمزمانباتشییع
فرزندشــهیدشدارفانيراوداعگفتوبهفرزند

شهیدشپیوست.
مادر شــهید حسن جنگجو که 34 سال انتظار کشیده 
بود دیگر تاب دوری فرزند را نداشت و ساعاتی پس از تشییع 

فرزند شهیدش دارفانی را وداع گفت. خواهر شهید در حاشیه 
مراســم درخصوص انتظار 34 ســاله مادر خود از بازگشت 
فرزندش گفت: مادرم به این معتقد بود که فرزندش را در راه 
خدا داده و از این رو آرامش داشت، اما همیشه چشم انتظار 
بازگشــت حسن بود. این خواهر شــهید ادامه داد: در حال 

حاضــر مادرم در بخش ICU بوده و وقتی خبر بازگشــت 
پیکر حسن را به او دادم چشمانش را فقط باز و بسته کرد.

امروز شهید حسن جنگجو فهمیده آذربایجان بعد از 34 
سال در حالی در دستان مردم والیتمدار و شهیدپرور تبریز 

تشییع شد که مادرش در بیمارستان بود.

مادر شهید حسن جنگجو ساعتی پس از تشییع پیکر فرزند شهیدش به لقاءاهلل پیوست

معاونپارلمانیوزیردفاع:
یک میلیارد و 7۱۰ میلیون دالر از آمریکا بابت 

قراردادهای نظامی پیش از انقالب دریافت شد
معاونحقوقیوامورمجلسوزیردفاعازاستردادیکمیلیارد
و۷1۰میلیوندالرپولایرانازآمریکابابتیکقراردادنظامیکه

مربوطبهقبلازانقالببود،خبرداد.
سردار رضا طایی نیک معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دفاع با حضور 
در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با  اشاره به اینکه بیشتر 
دعــاوی که اکنون داریم به قراردادهــای نظامی پیش از پیروزی انقاب 
اسامی بر می گردد، افزود: 5 تا 6 روز پیش از پیروزی انقاب اسامی در 
دولت موقت بختیار موافقتنامه ای میان وزارت جنگ رژیم طاغوت و آمریکا 
منعقد شــد و بیش از 2200 قرارداد نظامی منعقد شد که بخشی از آن 
مربوط به خرید تسلیحات از جمله هواپیمای F16 و بخشی هم مربوط به 

حضور مستشاران نظامی بود.
معــاون وزیر دفاع گفت : پس از انقاب پای حضور آنها قطع شــد و 
ســلطه آمریکا و اســتکبار بر نیروهای مسلح ما از بین رفت اما بخشی از 
این قراردادها لغو شد و بخشی از آنها قرار شد با شرایط جدید ادامه یابد 
که آمریکا آن شرایط را رعایت نکرد و اکنون مطالباتی را در این زمینه از 
آمریکا داریم که برخی از آن در چند سال اخیر شامل یک میلیارد و 710 

میلیون دالر آن به ما پرداخت شد.
وی اضافه کرد: درباره بقیه 1126 قرارداد نظامی دعوای حقوقی بخشی 
از آن در دیوان داوری ایران و آمریکا در دیوان الهه مطرح اســت و نوبت 
رســیدگی آن رسیده است و جلسه مقدماتی در اسفند پارسال در دیوان 
الهه برگزار شــد و بر اســاس آن از اواخر امسال رسیدگی به این پرونده 

آغاز خواهد شد.


