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امام جمعه قم:
سپاه یا هر شخص و نهادی که مانع سلطه طلبی باشد 

مورد هجمه قرار می گیرد
قم- خبرنگار کیهان:

امام جمعه قم گفت: سپاه پاسداران یا هر نهاد و شخصیتی که 
مانع سلطه طلبی آمریکا و غرب باشد، مورد هجمه قرار می گیرد.
حجت االســام والمســلمین سیدمحمد ســعیدی در خطبه های 
نمازجمعه قم که با حضور گسترده مردم والیتمدار این شهر در مصای 
قدس برگزار شــد، افزود: در اوایل انقاب نیز کینه توزان مزدور آمریکا 
افراد و شخصیت های مؤثری که در حفظ انقاب به خصوص حفظ جنبه 
ضداستکباری آن نقش داشــتند، در ابتدا هدف ترور معنوی و سپس 

ترور فیزیکی قرار دادند.
وی اظهار داشت: امروز نیز ایادی مزدور استکبار به خیال خام خود 
می خواهند هر نهاد و شــخصیتی را که در برابر ســلطه گری آمریکا و 
دنباله های داخلی اش قرار دارند، از چشم مردم بیندازند تا زمینه سلطه 

مجدد بر این کشور فراهم شود.
تولیت آستان حضرت معصومه)س( با اشاره به تهدیدهای صورت 
گرفته علیه سپاه پاسداران توسط آمریکا، گفت: سپاه علت اصلی نقش 
بر آب شدن توطئه های آمریکا در منطقه است و طبیعی است که مورد 

بغض و کینه آنها قرار گیرد.
وی با تقدیر از حمایت همه جانبه مسئولین از سپاه پاسداران در برابر 
تهدیدهای آمریکا، تصریح کرد: ارتش و ســپاه پاسداران حافظ امنیت 
کشور و در آمادگی کامل برای مقابله با توطئه ها قرار دارند و ملت نیز 

آنها را فرزندان جان بر کف خود می دانند.
خطیب جمعه قم در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه به سیل 
گســترده اتهام زنی به مسئولین کشور در فضای مجازی و رسانه های 
بیگانه اشــاره کرد و بیان داشت: »کســی که عادت به اتهام زنی پیدا 
می کند، از دین و ایمان به خدا فاصله گرفته اســت اما عاوه بر این، 
پادزهر این شــایعات رشد و تعالی معنوی مردم و شناخت نقشه های 

دشمن است.
حجت االسام والمسلمین سعیدی در ادامه به برخی مناسبت های 
هفته اشاره کرد و گفت: 20 مهرماه روز استاندارد است، فلسفه وجودی 
این نهاد کمک به ســامت تولیدات و نیز حمایت از مصرف کنندگان 
اســت. البته نظارت این نهاد بر تولیدکنندگان موجب افزایش کیفیت 

کاالها و به تبع، فروش بهتر آنها خواهد شد.
خطیب جمعه قم همچنین با تقدیر از حضور پرشکوه مردم در مراسم 
تشــییع شهدای گمنام، گفت: شهادت یعنی معامله با خداوند و شهید 
معامله ای می کند که ارزش آن قابل مقایســه با زندگی مادی و دنیوی 
نیست البته مردم هم باید با تمام توان نام و خاطره و اهداف آنها را گرامی 
بدارند و پیگیری کنند تا جامعه از تهاجم و تجاوز دشمنان درامان باشد. 
وی آغاز سال تحصیلی را هم به دانش آموزان و مربیان تبریک گفت 
و اظهار داشت: هم افزایی اولیاء و مربیان می تواند زمینه ساز تربیت صحیح 

دانش آموزان باشد.

امام جمعــه موقت تهران گفت: مســئوالن با 
به کارگیــری همه ظرفیت های داخلــی در مقابل 

زورگویی های آمریکا محکم بایستند.
بــه گزارش فارس، آیت اهلل محمد علی موحدی کرمانی 
در خطبه های نماز جمعه پایتخــت با بیان اینکه اوباما در 
ابتدای روی کار آمدن پیشــنهاد مذاکــره با ایران را داد تا 
به زعم خودش مشــکات فی مابین حل شود، اظهار داشت: 
عده ای ساده لوح سخنان او را باور کردند، اما با روشنگری های 
مقام معظم رهبری دروغ اوباما روشــن شد و معلوم شد که 
او دوســت نیست، بلکه دست چدنی است که زیر دستکش 

مخملی پنهان شده است.
وی ادامه داد: اوباما همزمان با تبریک عید به ایران، کشور 
ما را به طرفداری از تروریسم و ساختن ساح اتمی متهم کرد.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به منتج شدن مذاکرات 
به برجام، اظهار داشــت: اندک اندک دستکش مخملی کنار 

رفت و با روی کار آمدن ترامپ دست چدنی آشکار شد.
وی با بیان اینکه آمریکا هیچ گاه با نظام اســامی ایران 
سر سازگاری نداشته است و پیوسته در مقام ضربه زدن به 
کشور ما بوده است، خاطرنشان کرد: حمایت بی دریغ از شاه، 
حمایــت از حرکات تجزیه طلبانه و کودتا، حمایت از صدام، 
حمله به هواپیمای مسافربری ما و تحریم های ظالمانه تنها 
بخش کوچکی از خیانت های آمریکاست که از حافظه تاریخی 

مردم پاک نمی شود.
امام  جمعه موقت تهران ادامه داد: امید است مسئوالن 
کشور با عبرت  گرفتن از این تجربیات تلخ و با به کارگیری 
همــه ظرفیت های داخلی در مقابــل زورگویی های آمریکا 

محکم بایستند.
آیت اهلل موحدی کرمانی با  اشــاره به همه پرسی اقلیم 
کردســتان عراق، بیان داشــت: اقلیم کردســتان به دولت 
مرکزی تمکین کند و برای رژیم صهیونیســتی در منطقه 

جای پا باز نکند.
وی بازگشــایی مدارس را مورد  اشاره قرار داد و فرصت 

تعلیم و تربیت را فرصتی طایی توصیف کرد و افزود: معلمان 
و اســاتید از این فرصتی که در اختیار آنها قرار گرفته است 
استفاده کنند و ِدین خود را به انقاب ادا کنند. امام  جمعه 
موقت تهران ابراز داشــت: مغزهای دانش آموزان پربهاترین 
نعمت های خدا هستند باید این نعمت ها را از فضائل اخاقی 

و علم و دانش پر کرد.
آیت اهلل موحدی کرمانی اظهار داشت: در زندگی فردی 
و اجتماعی مان اگر دشــمن را بشناسیم مراقب خواهیم بود 
و اگر نشناسیم به چاه می افتیم. وی گفت: در جامعه ما امر 
به معروف و نهی از منکر وضعیتش چگونه است؟ ما در این 
باره چه می کنیم در مقابل منکر ما ساکتیم؟ و خدای ناکرده 
راضی هستیم؟ که اگر راضی باشیم در آن گناه سهیم هستیم 
و اگر ســاکت هم باشیم در صورتی که بتوانیم کاری کنیم 
و کاری را صورت ندهیم در روز قیامت در کنار آن کســی 
هستیم که منکر را انجام می دهد و جایمان در جهنم است.

امام  جمعه موقت تهران اظهار داشت: نمایندگان مجلس 

در دوره قبل طرحی را تحت عنوان امر به معروف و نهی از 
منکر در مجلس به تصویب رســاندند و شورای نگهبان آن 
را تأیید کرد و این قانون اباغ شــد. نمی دانم این قانون که 

بسیار قانون قوی است، تا چقدر توانسته عملی شود. آنهایی 
کــه باید همکاری می کردند چه مقــدار همکاری کردند و 
می کنند. آیت اهلل موحدی کرمانی خاطرنشان کرد: مسئوالن 
فضای مجازی سعی کنند ضرری را که از ناحیه فضای مجازی 
متوجه جوانان می شــود مهار کنند. ضرر فضای مجازی کم 

نیست امروزه فریاد همه در این باره بلند است.
دشمن تعرض کند 

شناسنامه سیاسی اش برای همیشه نابود می شود
به گزارش تسنیم، حجت االسام عباس محمد حسنی، 
رئیس ســازمان عقیدتی سیاسی ارتش پیش از خطبه های 
نماز جمعه تهران طی ســخنانی با  اشاره به سالروز تاسیس 
این ســازمان، اظهار داشت: سازمان عقیدتی سیاسی ارتش 
جمهوری اســامی در 24 مهر 1358 بــه فرمان حضرت 
امام)ره( و تدابیر حکیمانه و هوشمندانه مقام معظم رهبری 

تشکیل شد.
وی ابراز داشت: در ارتش جمهوری اسامی هزاران فعال 
قرآنی وجود دارد که از این تعداد متجاوز از 20 هزار چهره 
قرآنی در 36 مسابقه قرآنی ارتش حضور داشته اند که در بین 
این تعداد 9000 نفر حافظان جزء های مختلف  قرآن هستند.

رئیــس  ســازمان عقیدتــی سیاســی ارتــش گفت: 
دوراندیشی های امام  و رهبری، استقبال بدنه از برنامه های 
فرهنگی و پشتیبانی فرماندهی ارتش موجب شده است که 
امروز ارتش ما مزین به نام های متبرک و قرآنی مانند شجره 

طیبه و حزب اهلل شود.
حجت االسام محمد حســنی خاطرنشان کرد: ارتش 
جمهوری اســامی بــا تقویت بنیــه دفاعــی و عقیدتی 
انقابی گرایانــه خویش، در کنار ســپاه قدرتمند تبدیل به 
نیــروی بازدارنده ای شــده اند که اگر دشــمنان ما گرفتار 
خطای محاســباتی شده و دســت به اقدامات نابخردانه ای 
بزنند، شناسنامه سیاســی آنان برای همیشه باطل شده و 
 حتی قادر به صادر کردن شناســنامه المثنی سیاســی نیز 

نخواهند بود.

خطیب جمعه تهران:

مسئوالن در مقابل زورگویی های آمریکا محکم بایستند
اگر پیامبر )ص( ثابت قدم نبود

»و اگــر ما تو را ثابت قدم نمی ســاختیم )و در پرتو مقام 
عصمت، مصــون از انحراف نبودی(، نزدیــک بود اندکی به 
آنان تمایل پیدا کنی«                                      اسراء- ۷۴  

قم - خبرنگار کیهان:
پیکرهای مطهر هشت شهید گمنام دفاع   
مقدس، روز پنجشنبه با حضور قشرهای مختلف 
مردم قم از حرم حضرت معصومه)س( تا مدرسه 

علمیه معصومیه این شهر تشییع شد.
پیکرهای پاک این شــهدا بــه تازگی در مناطق 
عملیاتی شرق دجله، زبیدات، شرهانی و خیبر، تفحص 

شده بود.
پیکرهای مطهر این شهیدان پس از طواف گرداگرد 
مضجع شریف و نورانی حضرت معصومه)س( با اقامه 
نماز میت توسط آیت اهلل نوری همدانی از مراجع تقلید 
در حرم حضرت معصومه )ع( به سمت خیابان شهدا و 

مدرسه علمیه معصومیه تشییع شد.
از مجموع این هشت شهید گمنام، 3 تن در مدرسه 
علمیه معصومیه با حضور قشــرهای مختلف مردم به 

خاک سپرده شد ضمن اینکه پیکر 2 تن از این شهدا 
در شهر سلفچگان، 2 تن در دانشگاه پیام نور و پیکر 
یک  شهید نیز در آمادگاه شهید فرا شاهی قم به خاک 

سپرده شدند.
پیکر سه شهید گمنام تدفین شده در مدرسه علمیه 
معصومیه مربوط به 2 شهید 23 ساله و یک شهید 17 
ساله بوده که در مناطق عملیاتی شرق دجله، شرهانی 

و خیبر تفحص شده بودند.
پیکرهای مطهر این شــهدا، از جمع 119 شهید 
تازه تفحص شــده دوران دفاع مقدس است که در 2 
ماه گذشته توسط نیروهای کمیته جستجوی مفقودین 
ستاد کل نیروهای مسلح تفحص و 10 مهرماه امسال 

به میهن اسامی بازگردانده شد. 
این شهدا مربوط به عملیات های رمضان، کربای 

4 و تک دشمن در سال 1367 هستند.

پیکرهای مطهر 8 شهید گمنام دفاع مقدس 
در قم تشییع شد

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: سپاه 
قدرتمندترین نهاد ضد تروریستی است و در خط مقدم 

مبارزه با تروریسم قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع، امیر سرتیپ امیر 
حاتمی در واکنش به مواضع و تهدیدات اخیر دولت و مقامات 
آمریکا اظهار داشت: سپاه، ارتش و سایر قوای کشور، متحد و 
یکپارچه در مقابل سیاست ها و اقدامات خصمانه و تنش آفرین 
دولت آمریکا ایستاده اند و اجازه نخواهند داد با توسعه جنگ 

نیابتی و تروریسم امنیت منطقه را به خطر بیندازند.
وزیر دفــاع  هرگونه تعرض به ارکان نظام نظیر ســپاه 
پاسداران انقاب اسامی را تعرض به کلیت نظام تلقی کرد 
و افزود: مجموعه کشور اعم از ملت، قوای سه گانه و نیروهای 

مسلح با قاطعیت آن را خنثی و سرکوب خواهند کرد.
امیر حاتمی از سپاه پاسداران انقاب اسامی به عنوان 
مقتدرتریــن و محبوب ترین نیروی ضد تروریســت منطقه 

یاد کــرد و گفت: این نهاد انقابی متعلق به همه ملت  های 
منطقه اســت و بــرای صیانت از امنیــت و آرامش منطقه 
مجاهدت های بی نظیر و فداکاری های درخشانی را به منصه 

ظهور رسانده است.
وزیر دفاع تروریســت خواندن و تحریم سپاه را یک نوع 
اقدام تروریســتی ذکر کرد و ادامــه داد: هر توطئه و اقدام 
تضعیف کننده این نهاد ضدتروریســتی کمک به گسترش 

تروریست و ناامنی در منطقه و جهان است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: به وضوح روشن است که 
پشت صحنه اینگونه اقدامات خصمانه البی صهیونیست در 
آمریکاست و البته آتش افروزی جدیدی است که دودش به 

چشمان مردم و ارتش آمریکا خواهد رفت.
وزیر دفاع بــا بیان اینکه راهی که ترامپ انتخاب کرده 
جهان را به سوی جنگ و خونریزی سوق می دهد و زیبنده 
کشوری که خود را منادی صلح و مدافع حقوق بشر می داند، 

نیست، تصریح کرد: مردم، نخبگان و عقای آمریکا و جهان 
چنین سیاست ها و اقدامات خشن و خطرناکی را بر نمی تابند.
امیر حاتمی در پایــان گفت: ترامپ تصمیمی را اتخاذ 
نکند که برکناری او از قدرت را به مطالبه ای جهانی و اقدامی 

ضروری برای پایان جنگ، خشونت و ناامنی قلمداد شود. 
میلیون ها نفر به سپاه می پیوندند

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز 
در صفحه شخصی خود نسبت به اظهارات اخیر ترامپ علیه 
سپاه پاسداران انقاب اسامی واکنش نشان داد و خطاب به 
رئیس جمهور آمریکا نوشت: جزیره فارسی و تفنگداران آن را 

فراموش کرده ای؟ خواب هایت تعبیر نخواهد شد.
وی در ادامــه تاکید کرد: کافی اســت ترامپ با ســپاه 

پاسداران رو به رو شود تا میلیون ها نفر به سپاه بپیوندند.
سپاه متعلق به همه آزادیخواهان جهان

حبیب اهلل ده مرده نماینده زابل نیز در گفت و گو با فارس ، 

درباره تهدیدات آمریکا نسبت به قراردادن نام سپاه پاسداران 
در فهرست گروه های تروریستی،  گفت: امام راحل سه دهه 
پیش فرمودند که اگر ســپاه نبود، کشور هم نبود، ولی االن 
می توان به جرئت گفت که اگر ســپاه نبود، عراق و سوریه و 

بخش های دیگری از کشورهای اسامی هم نبودند.
وی افزود: سپاه فقط متعلق به ایران نیست، بلکه متعلق 
به همه آزادیخواهان منطقه و جهان اســام، بلکه بشریت 
است و شــیاطین و مستکبران که در خواب و خیال غوطه 
می خورند باید بفهمند که این نهاد انقابی است مایه عزت 

و شرف ملت ایران است.
نماینده زابل گفت:  همان گونه که در دوران دفاع مقدس 
عاقبت تهاجم به ایران اسامی را دیدند و از آن درسی فراموش 
نشدنی گرفتند، امروز باید ابتدا درباره تحریم و تهدید سپاه، 
خوب اندیشــه کنند و گر نه منتظر باشند که در واکنش به 
هر حرکت نسنجیده ای همانند داعش با آنان برخورد شود.

وزیر دفاع در واکنش به  تهدیدات اخیر دولت و مقامات آمریکا:

سپاه قدرتمندترین نهاد ضد تروریستی است

با رای اعضــای هیئت موســس اتحادیه 
جهانی تقریب نهاد اندیشمندان جهان اسالم، 
»محمدمهدی زاهدی« به عنوان اولین رئیس این 

مجمع انتخاب شد.
بــه گزارش فارس، در اجرای راهبرد دیپلماســی 
وحدت و در جریان نشست نمایندگان جوامع علمی 
و نخبگان جهان اســام در تهران اساسنامه اتحادیه 
جهانی نخبگان مسلمان پس از رای گیری، به تصویب 

اعضاء رسید.
بنابراین گزارش در ادامه اعضاء هیئت موســس 
اتحادیه جهانی تقریب نهاد اندیشمندان جهان اسام 

نیز مشخص شدند.
گفتنی اســت در پایان، اعضا به اتفاق آراء محمد 
مهدی زاهدی نماینده مجلس شــورای اسامی را به 
ریاســت مجمع جهانی تقریب نخبگان جهان اسام 

برگزیدند.

»محمدمهدی زاهدی« 
اولین رئیس مجمع جهانی تقریب نخبگان جهان اسالم شد

پیکر مطهر شــهید مدافع حرم در شهر 
چهاردانگه اسالمشهر تشییع و خاکسپاری 

شد. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم از اسامشهر، 
پیکر مطهر شهید مدافع حرم اهل بیت)ع( ابراهیم 
محمدی پس از اقامه نماز جمعه با حضور اقشــار 

مختلف مردم شهر چهاردانگه تشییع شد.
پیکر پاک این شــهید کــه از رزمندگان تیپ 
فاطمیون بود با برگزاری مراســم آیینی و سنتی 

ســنج و دمام زنی توسط دســته عزاداری هیئت 
رهروان شهدا از مقابل مصای چهاردانگه به سمت 
امامزاده عباس)ع( این شهر تشییع و در جوار دیگر 

شهدا و همرزمان این شهید آرام گرفت.
شــهید ابراهیم محمدی متولد 1374 از اتباع 
افغانســتان و ساکن شــهر چهاردانگه شهرستان 
اسامشهر بوده که در تاریخ 15 خرداد سال جاری 
در راه دفاع از حرم اهل بیت)ع( در سوریه به درجه 

رفیع شهادت نائل آمد.

تشییع پیکر پاک شهید مدافع حرم در اسالمشهر 

استقبال تشکل های فرهنگی 
از گزارش کیهان درباره شهید هادی

انتشــار گزارشی درباره یک اقدام آتش به اختیار فرهنگی در زمینه معرفی 
سلوک شهدا در کیهان، با اســتقبال قابل توجهی از سوی تشکل های فرهنگی 

مواجه شد.
روز 16 مهر گزارشــی با عنوان »شــهیدی که خیلی ها را متحول کرد« در 
صفحه فرهنگ مقاومت کیهان منتشر شد. این گزارش، درباره برگزاری مسابقه 
کتابخوانی شهید ابراهیم هادی بود. بخش قابل تأمل این گزارش، دلنوشته های 
جوانان شــرکت کننده در این مســابقه بود که هر یک به نوعی از شهید هادی 

تأثیر پذیرفته و تغییرات مثبتی را در زندگی خود ایجاد کرده بودند. 
انتشــار این گزارش در کیهان باعث شد تا برخی از تشکل های فرهنگی و 
همچنین هیئت ها و حســینیه ها دست به برگزاری مسابقه ای مشابه بزنند. طی 
روزهای پس از چاپ این مطلب، دســت اندرکاران برخی از این نهادهای مردمی 
در تماس با کیهان، ضمن تشکر از انتشار این گزارش، درباره چگونگی برگزاری 

این مسابقه راهنمایی خواستند و اطاعاتی را دریافت کردند.
 همچنین گروه انتشارات شهید ابراهیم هادی نیز در تماس با کیهان اعام 
کرد که برخی از نهادها ازجمله سپاه شهرستان مبارکه و برخی شهرستان های 

دیگر، تصمیم به برگزاری مسابقاتی مشابه گرفته اند. 
براســاس این گزارش، یکی از برکات کتاب شهید ابراهیم هادی، گسترش 
نذر فرهنگی اســت و برخی از جوانان نیت کرده اند تا در صورت برآورده شدن 
حاجاتشــان، اقدام به اهدای این کتاب به اطرافیان خود کنند. نکته قابل تأمل 
این اســت که بسیاری از افرادی که درگیر مطالعه زندگی شهید هادی شده اند، 
افرادی هســتند که شاید به ظاهر نسبتی با این مقوله نداشته باشند. اما سیرت 
زیبای شــهید هادی باعث شده تا در ارتباط با این شهید اصاحاتی در زندگی 

و مرام خود صورت دهند. 
استودیوی ویژه صداوسیما برای حرم مطهر 

حضرت زینب )س( راه اندازی می شود
سازمان صداوســیما و ســتاد بازســازي عتبات عالیات توافق کردند تا با 
همکاري مشــترک استودیوي ویژه اي درحرم مطهر حضرت زینب)س( تاسیس 

کنند.
در دیدار علي عســکري و آیت اهلل طباطبائي نماینده مقام معظم رهبري در 
ســوریه، با اشاره به این توافق تاکید شد تا هر چه زودتر مراحل ساخت و تجهیز 

این استودیوي تلویزیوني آغاز شود.
رئیس صداوســیما در این دیدار تاکید کرد: باید با راه اندازي این اســتودیو 
برنامه هــاي مختلــف زیارتي و فرهنگــي مرقد مطهر حضــرت زینب)س( در 

مناسبت هاي مختلف در سطح کشور و بین الملل اطاع رساني شود.
آیت اهلل طباطبائي در این دیدار ضمن تشــکر از تاش هاي مستمر سازمان 
صداوســیما گفت: امیدوارم در کنار نمایش صحنه هاي نبرد با تروریست ها که 
واقعیت زندگي امروز مردم ســوریه است زوایاي دیگر زندگي مردم که زندگي 

همراه با معنویت و صمیمیت است نیز نشان داده شود.
رونمایی از یک اثر هنری جدید 

درباره شهید حججی
نمایشــگاه بین المللی پوستر با عنوان »نسل کشی مذهبی در میانمار« و اثر 
نگارگری »پرهای آســمان« با موضوع »شهید حججی« کاری از مهدی فرخی 

در حوزه هنری افتتاح شد.
محسن مومنی شریف، رئیس حوزه هنری، با حضور در این نمایشگاه گفت: 
تعداد آثار دریافتی مرکز هنرهای تجســمی حوزه هنری پس از اعام فراخوان 
نســبت به ارائه پوستر و آثار گرافیکی در مورد میانمار چندین برابر آثار موجود 
در نمایشــگاه افتتاح شده امروز است. ما پس از اعام فراخوان آثار با کیفیت و 
قابل توجهی از هنرمندان کشــور خود و از جمله 18کشــور دیگر دنیا دریافت 
کردیم. به همین جهت تنها تعدادی از آثار را در معرض دید قرار دادیم و مابقی 

آنها را در قالب کتابی به همراه این آثار منتشر خواهیم کرد.
در ادامه افتتاح این نمایشگاه اثر نگارگری »پرهای آسمان« از مهدی فرخی 
نیز رونمایی شد. این اثر در مورد مقام ملکوتی شهید محسن حججی است و در 
ابعاد 100 در 70 سانتیمتر با تکنیک اکریلیک آماده شده است. مرکز هنرهای 
تجســمی حوزه هنری با رونمایی از این تابلو هفتمین نمایشگاه نقاشی،طراحی 

و نگارگری با موضوع »شهید حججی« را افتتاح کرد.
کارگردان فیلم ضدایرانی هم

 رسوا شد
در ادامه رسوایی اخاقی ســرکردگان سینمای آمریکا، این بار نوبت به بن 

افلک، کارگردان فیلم ضدایرانی »آرگو« رسید.
در پی رسوایی اخاقی هاروی واینستاین تهیه کننده مشهور هالیوود و عضو 
حزب دموکرات آمریکا، یک ویدئو نیز علیه یکی دیگر از عناصر سینمای آمریکا 

منتشر شده است.
»هیاری برتن« بازیگر و مجری سابق شبکه ام تی وی درباره بن افلک دست 
به افشــاگری زده است. این مجری تلویزیونی ادعا کرده است که از سوی افلک 

مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفته است.
افلک در پاسخ به این ادعا در صحفه توییترش پستی منتشر کرده و از این 
مجری تلویزیونی به خاطر رفتار نامناســبش در ســال 2003 عذرخواهی کرده 

است و عما بر موضوع آزار جنسی صحه گذاشته است. 
برتن هم در واکنش به این مطلب در صفحه توییترش واکنش نشــان داد: 

»من فراموش نکردم«.
بن افلک، پیش از این و در واکنش به رســوایی اخاقی هاروی واینستاین، 
رفتار این تهیه کننــده را نامطلوب توصیف کرده بود، اما یکی از کاربران فضای 

مجازی عنوان کرد که خود بن افلک نیز سابقه ای منفی در این زمینه دارد.
توصیف یک مستندساز 

از وقاحت مثال زدنی شبکه ماهواره ای
یکی از شــبکه های ماهواره ای معاند، سال گذشته اقدام به سرقت و پخش 
یک فیلم مســتند کرد، اما وقتی ســازنده این فیلم اعتراض کرد، نه تنها مدیر 
آن شــبکه به او توهین کرد که یک ســال بعد، باز هم این فیلم را بدون اجازه 

نمایش دادند!
»شارالتان بازی« و »وقاحت مثال زدنی« توصیف یک مستندساز از رفتار 
شبکه ماهواره ای معاند با وی است. براساس گزارش ایسنا، ناصر صفاریان در 
بخشی از یادداشــت خود در توصیف رفتار شبکه معاند فارسی زبان، پس از 
اعتراض سال گذشته اش نسبت به سرقت فیلمش توسط این شبکه که اسمی 
از آن نبرده و فقط به »تلویزیون سیاســی« بســنده کرده نوشته است: »...به 
آدرس مدیر تلویزیون که در سایت درج شده بود، ایمیلی فرستادم و معترض 
شــدم به پخش بی اجازه و از آن مهم تر، چگونه دست یافتن به فیلمی که در 
دســترس نیست و هنوز جایی عرضه نشده. جواب عجیب مدیر تلویزیون این 
بود که فیلم را از یوتیوب برداشته اند. بعد که گفتم فیلم ثبت شده است و در 
یوتیــوب یا هر جای دیگری در اینترنت وجود ندارد، قول پیگیری داد و قرار 
شــد خبر بدهد ماجرا چه بوده. ایمیــل بعدی نه فقط عجیب که توهین آمیز 
بود. لینک مصاحبه ای آرشــیوی را فرســتاده بود و ایــن بار مدعی بود اصا 
فیلم من را پخش نکرده اند و چیزی که پخش شــده این تکه فیلم موجود در 
اینترنت اســت نه مستند من. شــارالتانِی طرف مقابل و حس نادان انگاشته 
شــدِن من این قدر ســنگین بود که دیگر نیازی به ادامــۀ گفت وگو و ایمیل 

بعدی ندیدم.«
وی از پخش دوباره فیلم خود باز هم بدون اجازه توسط این شبکه خبر داد 
و نوشت: »اینکه با وجود درج آدرس سایت من در عنوان بندِی فیلم، کسی خود 
را موظــف به ارتباط و اجازه گرفتن نبیند و مهم تر اینکه با شــارالتانِی خاص و 
وقاحتی مثال زدنی کل ماجرا را انکار کند و حتی درخواست عدم پخش مجددی 
را که کاما محترمانه مطرح شــده جدی نگیرد و هم چنان به کار ناشایســتش 
اصرار بورزد، حس بدی به آدم منتقل می کند. حســی که نادیده گرفته شــدِن 
حقوق مادی اصا در قیاس با آن هیچ اســت. به خصوص که خوِد دست یابی به 
فیلمی که در دســترس کسی نیســت و هنوز در ابتدای مسیر عرضه و نمایش 
اســت، سرقت ناجوانمردانه ای ست کاما متفاوت با پخش فیلمی که دی وی دِی 

آن در بازار پیدا می شود.«
این مستندســاز در پایان یادداشت خود تصریح کرده است: »فقط ته ذهنم 
این ســؤال پررنگ می شــود که آدم هایی که آن طرف دنیا نشسته اند و نسخه 
می نویســند و مــدام از آرمان و عدالت و آزادی حرف می زنند، چرا رفتارشــان 

کوچک ترین نسبتی با حرف های شان ندارد. ظاهرا فقط بلدند حرف بزنند!«


