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هنرمندانی که 
تا 1400 با روحانی نماندند

تعدادی از هنرمندان که در دوران انتخابات ریاســت جمهوری با شعار »با 
روحانی تا 1400« در فضای مجــازی خودنمایی می کردند، این روزها به دلیل 
افزایش چند برابری عوارض سفر به خارج از کشور به منتقدان سرسخت روحانی 

تبدیل شده اند.
مهدی پاکدل، بازیگر سینما و تلویزیون در فضای مجازی نوشت: »دوستان 
عزیز، این مردم خیلی بیشتر از اینا شریف اند... و با سیلی صورت خودشونو سرخ 

نگه میدارن!«
رضــا صادقــی، خواننده هــم در صفحه خود آورده اســت: »ســام آقای 
رئیس جمهور... رای دادیم، حمایت کردیم، توهین شــنیدیم، تهمت شنوفتیم....
حــرف من عوارضی و قیمتش، نون و قیمتش، زلزله زده و محرومیتش، گرونی و 
مصیبتش، حتی نون و نداشتنش نیست، درد اینجاست که انگار از حال و روزمون 

خبر ندارید...چشم یاری داشتیم... حیف؛ خداحافظ آقای رئیس جمهور«.
علیرام نورایی، بازیگر سینما و تلویزیون که البته در انتخابات اخیر از روحانی 
حمایــت نکرده بود هم در واکنش به هزینه جدید عوارض خروج از کشــور در 
فضای مجازی نوشت: »خدا رو شکر که زمان انتخابات برای کسی تبلیغ نکردم...
جالبه االن به خاطر این یک موضوع همه به رنگ بنفش دارن حساســیت پیدا 

می کنن! عوارض وجود نگیرن ازمون تا 1400 صلوات.«
دو بازیگر دیگر ســینما که در انتخابــات از روحانی حمایت کرده بودند نیز 
مطالبــی را در انتقاد از تصمیم جدید دولت منتشــر کردنــد. پیش از این نیز 
هنرمندانی چون مهدی فخیم زاده و حمیدرضا آذرنگ در مطالبی نوشــته بودند 

که حمایت خود به روحانی را پس می گیرند.
الزم به ذکر است در میان تمامی موارد بحث برانگیز بودجه 97 نظیر افزایش 
حامل هــای انرژی، کاهش یارانه  نان و ... که مســتقیما با زندگی عامه مردم در 
ارتباط اســت هنرمندان تنهــا به افزایش عوارض خروج از کشــور پرداخته اند، 
عوارضی که تنها شــامل 8 درصد از مردم که قصد ســفرهای تجاری و تفریحی 
به خارج از کشــور را دارند می شــود. این اتفاق بار دیگر نشان می دهد که اغلب 
بازیگران و عناصر سینمایی و به اصطاح هنری فاصله زیادی با مطالبات مردم و 

جامعه دارند و بیشتر در فضای سرخوشی و سرمستی می گذرانند.

روایت یک کارگردان 
از توجه ابراهیم رئیسی به سینما

یک فیلمســاز از دیدار خود با حجت االسام ابراهیم رئیسی و توجه وی به 
هنر هفتم نوشت.

هادی حاجتمند کارگردان فیلم »اشــنوگل« در فضای مجازی نوشت: »ما 
خراسانی ها همه زندگی مان، همه رسوم مان، همه آیین های مان و همه فصل های 
متنوع زندگی مان با امام رضا)ع( پیوند خورده اســت، اولین ســفر بعد تولدمان، 
همه شــب های تابستان نوجوانی و جوانی مان ، خواستگاری و ازدواج مان، و حتی 

مرگ مان با حرم عجین است.
فیلم را ســاخته بودیم خســته از بی مهری های تهیــه و تلخی های اکران، 
سرگشــته  حرم آقا بودیم که دعوت شدیم به اکرانی خصوصی در آغوش ضریح 
آقا و در کنار خادم آقا امام رضا علیه الســام حجت االسام رئیسی؛ توجه ایشان 
به هنر ســینما و تاکیدشان بر تولیدات فاخر ســینمایی خیلی برایم جالب بود 
و نگاه عمیق و فراگیر و نقدهای عالمانه ایشــان برای فیلم را دوســت داشــتم. 
  اشک های خالصانه ایشــان وقت دیدن فیلم و لبخندهای صمیمی ایشان وقت 
شیرین لحظه های فیلم برایم جالب بود و انگشتر فیروزه ای که عدل سایز دستم 

بود، و ناگهان یادم آمد که آقا باز هم به من لطف کردند به آبروی شهدا.«
سعداهلل زارعی:

تقویت شبکه های برون مرزی
 باید دغدغه مسئوالن باشد

یک کارشــناس مســائل بین الملل تاکید کرد: با توجــه به محدودیت  های 
ماهواره ای برای شبکه های برون مرزی، ایران باید امکان ایجاد و راه اندازی ماهواره 

مستقل برای خود را فراهم کند.
ســعداهلل زارعی هدف از راه اندازی شــبکه های برون مــرزی را جهت دهی، 
اعتمادسازی و رفع شبهات افکار عمومی خارج از کشور نسبت به نظام جمهوری 
اســامی دانست و افزود: اساســا ارتباط با افکار عمومی جهان و اثرگذاری روی 

ملت ها نیازمند زبان انتقال است که رسانه ها این قدرت اثرگذاری را دارند.
این کارشناس بین الملل درباره نقش شبکه های برون مرزی در کمرنگ کردن 
تبلیغات سوء رسانه های غربی و معاند اظهار کرد: در واقع باید ببینیم به اندازه ای 
که رقبا و مخالفان به رسانه های خود اهمیت می دهند، برایشان شخصیت قائل 
هســتند، برای آنها جایگاهی مهم در نظر می گیرند، از آنها دفاع و وقت و هزینه 
برایشــان صرف می کنند و پای  اشتباهات رسانه ای خود می ایستند؛ آیا در ایران 
هم چنین اســت؟ مقامات ارشد کشــور ما چه قدر برای شبکه های برون مرزی 
ارزش قائل هســتند؟ وقتی امیر قطر برای افتتاح دفتر شبکه الجزیره در سودان 
حضور می یابد آیا مسئولین اجرایی ما هم این کار را می کنند؟ آیا مدیران وزارت 

امور خارجه و یا رئیس جمهور زمینه ترویج این شبکه ها را فراهم می کنند؟ 
استاد علوم سیاسی دانشــگاه عامه طباطبایی ادامه داد: باید تناسبی بین 
توقع و پشتیبانی وجود داشته باشد. وقتی رسانه ای از نظر پشتیبانی مالی دچار 

نقصان باشد، نمی تواند با شبکه های غربی رقابت کند.
زارعی تاکید کرد: شــبکه های هیســپان و پرس تی وی در آمریکای التین 
اســپانیایی زبان و کشورهایی که به زبان انگلیســی تکلم می کنند تاثیر بسزا و 

طرفداران بسیاری دارند. 
این کارشناس مسائل بین الملل درباره نقش شبکه های برون مرزی در کاهش 
ایران هراســی نیز تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که در سطح بین الملل دنبال 
می شــود، ارائه تصویر خطرناک، پرمســئله، عقب افتاده و فاقد آینده از ایران و 

ایرانی است.
وی افزود: شبکه های برون مرزی ما تا حدی که دیده شده اند، پیام معکوس 
این روند را به جهانیان رســانده اند و تصویری از ایران پیشــرفته، فعال و آینده 
روشــن را به نمایش گذاشته اند. اگر پیام ها به بهترین شــیوه، قابل قبول ترین 
روش ها و تصاویر ارائه شده ولی دیده نشوند طبیعتا تاثیر کمتری خواهند داشت. 

انتقاد شدید چهار سینماگر 
از عملکرد سازمان سینمایی دولت

چهار ســینماگر در برنامه اینترنتی »فار 30نما« نسبت به عملکرد سازمان 
سینمایی انتقادات شدیدی را وارد کردند.

ابراهیم اصغری تهیه کننده اظهار داشــت: عدم نظارت وزارت ارشــاد باعث 
شده است که سینما به امر اقتصادی تبدیل شود. مدیران فرهنگی نمی توانند به 
طور مســتقیم به فیلمساز بگویند که فیلم ارزشی یا فرهنگی نساز، برای همین 
کاری می کنند که فیلمساز ارزشی به سراغ فیلم ارزشی نرود، به طور مثال؛ برای 
فیلم  اشــنوگل ساعت 12 در ســینما اکران می دهند و این ساعت اصًا ساعت 
مناســبی برای اکران فیلم نیســت. زمانی که در غرب کشــور زلزله ای رخ داد، 
مسئوالن دولتی نتوانســتند به وظیفه خود بپردازند و مردم وارد عمل شدند و 
اگر مسئوالن فرهنگی نمی توانند مشکل سینما را حل کنند، سینما را به مردم 
واگذار کنند، شــاید اگر مردم مســئولیت را به دست گیرند، با آزمون و خطا به 

مدیریت مطلوب برسند. 
داریوش بابائیان تهیه کننده و توزیع کننده سینما گفت: در حال حاضر سینما 
در وضعیت بحرانی به ســر می برد، به دلیل آنکه هر آنچه به سازمان سینمایی 
توصیه می کنیم گوش نمی دهد. در حال حاضر ظرفیت تولید ســینما باال رفته 
است،  به همین دلیل اولویت ها و آدم ها فراموش می شوند. سازمان سینمایی در 
سوختن فیلم ها مقصر اصلی است، به دلیل آنکه نظارت درستی صورت نمی گیرد. 
اگر اکران فیلم در شــش ماه اول ســال مرتب باشــد، به تبع آن در شش ماهه 
دوم نیز اکران فیلم ها مرتب می شــود و چون این توازن برقرار نمی شــود، ما با 

محدودیت روبه رو می شویم. 
محمد حمزه ای کارگردان سینما هم گفت: در حوزه سینما سیاست گذاری 
درســتی اعمال نمی شــود، به همین دلیل تولیدات، فصلی می شود؛ یک دوره 

فیلم ها تلخ و سیاه و اجتماعی است و در دوره ای دیگر، فیلم ها طنز می شود. 
پیمان جعفری تهیه کننده »انزوا« از دیگر شرکت کنندگان این نشست بود 
که گفت: من با خودم دچار تضاد شــده ام و تضاد من این است که  اشتباه کردم 

فیلم باشرف ساختم، فیلم خوب و فرهنگی ساختم، باید از خودم فرار کنم. 

در پرتو وحی

اهل کتاب و کفار را به دوستی نگیرید!
»ای کســانی که ایمان آورده اید! افرادی از اهل 
کتاب که آیین شــما را به باد اســتهزاء و بازی 
می گیرند، و کفار و مشــرکان را ولی و دوســت 
خود انتخاب نکنید، و از خدا بپرهیزید اگر ایمان 

دارید.«
مائده - 57

ســردار سرلشکر حاج قاســم ســلیمانی در تماس با فرماندهی 
گردان های شهید عزالدین قسام و فرماندهی گردان های جهاد اسالمی، 
آمادگی جمهوری اسالمی ایران برای پشتیبانی همه جانبه از نیروهای 

مقاومت اسالمی فلسطین را اعالم کرد.
ســردار سرلشکر پاســدار حاج قاسم ســلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاسداران انقاب اسامی دوشنبه شب طی تماس تلفنی با فرماندهی گردان های 
شهید عزالدین قسام و فرماندهی سرایا القدس)گردان های جهاد اسامی( در غزه، 
آمادگی جمهوری اسامی ایران برای پشتیبانی همه جانبه از نیروهای مقاومت 
اسامی فلســطین را اعام کرد.فرمانده نیروی قدس سپاه همچنین بر آمادگی 
 دیگر گروه هــای جبهه مقاومت در منطقه برای دفاع از مســجد االقصی تأکید 

کرد.
استقبال »جبهه مردمی«  فلسطین 
از موضع حمایتی سردار سلیمانی

ابواحمــد فواد معــاون دبیرکل جبهه مردمی برای آزادی فلســطین ضمن 
استقبال از موضع حمایتی سردار ســلیمانی در حمایت همه جانبه از نیروهای 
مقاومت فلسطینی گفت : سردار سلیمانی دارای تجربه است و ما از آنچه مطرح 
کرده، استقبال می کنیم. مقاومت تنها نیست بلکه یک محور با توانایی های بزرگ 

است.
ابواحمد فواد ادامه داد: یکی از مهم ترین دالیل ادامه انتفاضه، وجود رهبری 

واحد در تمامی گروه هاست.
وی از محمود عباس رئیس تشــکیات خودگردان فلســطین خواســت در 
ســازمان آزادیبخش فلســطین برای چگونگی پاســخ به تصمیم دونالد ترامپ 

جلسه ای ترتیب دهد.
فواد در پایان تأکید کرد ســازمان آزادیبخش فلسطین باید به صورت عملی 

مروج ملت فلسطین باشد.
نگرانی محافل صهیونیستی 

از گفت و گوی سردار سلیمانی با فرماندهان مقاومت 
اعــام حمایت و پشــتیبانی همه جانبه جمهوری اســامی ایران از جبهه 
مقاومت اســامی فلســطین در تماس تلفنی ســردار ســلیمانی با فرماندهان 
گردانهــای عزالدیــن قســام شــاخه نظامی حماس و ســرایا القدس شــاخه 
 نظامــی جنبش جهــاد اســامی نگرانی و وحشــت محافل صهیونیســتی را 

برانگیخت.
در همین رابطه روزنامه صهیونیستی معاریو گفت وگوی سردار سلیمانی با 
فرماندهان مقاومت فلسطین را به منزله نشان دادن چراغ سبز از سوی جمهوری 
اســامی ایران به حماس و جهاد اسامی برای حمله علیه اهداف صهیونیستی، 

عنوان کرد.
این روزنامه در این باره نوشــت: فرمانده سپاه قدس ایران در واقع در گفتگو 
با رهبران جهاد اسامی و حماس در غزه، به آنها چراغ سبز نشان داده که از غزه 

به صورت مسلحانه علیه اهداف صهیونیستی عمل کنند.
»دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه 15 آذرماه 96 تصمیم 
خود برای به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی 

و شروع روند انتقال سفارت این کشور به این شهر را اعام کرد.
تصمیم احمقانه ای که از سید حسن نصراله و اسماعیل هنیه در خط مقدم 
مبارزه با صهیونیسم تا سران صهیونیستی اروپا و سازمان ملل را به موضع واحد 
علیه آمریکا رســاند و هزینه های زیادی را که برای فراموشی فلسطین و دشمن 
نمایاندن ایران و حزب اهلل برای کشورهای اسامی شده بود، یک شبه بر باد داد. 
همچنین اندیشــکده های آمریکایی که با کمک رسانه های تراز اول جهان و 
حکام مرتجع منطقه حداقل 10 سال به طور مستمر کار کردند تا مسئله فلسطین 
را به فراموشی ببرند و آن را از صدر کارهای امت اسامی خارج کند با این تصمیم 

آمریکا تمام تاشهای مذبوحانه شان بی نتیجه ماند. 
تماس تلفنی وزرای دفاع ایران و ترکیه

 در حمایت از قدس و فلسطین
امیر ســرتیپ امیرحاتمی وزیر دفاع جمهوری اسامی ایران در گفت وگو با 
»نورالدین جانیکلی« وزیــر دفاع ترکیه نیز اقدام رئیس جمهور آمریکا مبني بر 
اعام قدس به عنوان پایتخت رژیم غاصب صهیونیستي را در نتیجه استیصال و 
شکست آمریکا در عراق و سوریه و ناکامي آنان در اعام استقال کردستان عراق 
و افتضاح آنها در استعفاي اجباري نخست وزیر قانوني دولت لبنان عنوان کرد و 
گفت: تصمیم آمریکا در انتقال سفارت این کشور به قدس شریف نیز یک سیاست 
غیر مسئوالنه است و تقویت رویکرد اشغالگري رژیم صهیونیستي را در پي دارد 
و معتقدیم این اقدام ناشــي از احساس شــکاف و اختاف میان امت اسامي و 

مصالحه برخي کشورهاي عربي با اسرائیل صورت گرفته است. 
»نورالدین جانیکلی« وزیر دفاع ترکیه نیز با تأکید بر اشتراک های دو کشور، 
تصمیم ترامپ در اعام قدس به عنوان پایتخت رژیم اشــغالگر قدس را اشتباه و 
خطایی بزرگ قلمداد کرد و گفت: این تصمیم مورد پذیرش هیچ مســلمانی در 

جهان نیست.
با حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

آئین غبارروبی حرم مطهر حضرت معصومه)س( 
برگزار شد

مضجع شریف حضرت فاطمه معصومه )س( با حضور آیت اهلل هاشمی 
شاهرودی غبارروبی شد.

به گزارش خبرگزاری تســنیم، به مناســبت ســالروز ورود حضرت فاطمه 
معصومه )س( به قم، مضجع شریف حضرت فاطمه معصومه)س( با حضور آیت اهلل 
هاشمی شاهرودی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیت اهلل سعیدی امام  

جمعه قم و تولیت آستان مقدس کریمه اهل بیت )س( غبارروبی شد.
ایــن آئین در فضایی روحانی برگزار و ضریح مطهر حضرت معصومه )س( با 

عطر و گاب ناب شست و شو شد.

امیر عبداللهیان در دیدار با سفیر سوئیس تاکید کرد
لزوم تسریع در روند ارسال 

کمک های انسان دوستانه به یمن
دســتیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل در دیدار با ســفیر 
ســوئیس در تهران تأکید کرد: ایران از اتخاذ راه حل سیاسی در یمن 

حمایت می کند.
به گزارش خانه ملت، مارکوس الیتنر ســفیر سوئیس در تهران روز دوشنبه 
با حســین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل دیدار و 

گفت وگو کرد.
حســین امیر عبداللهیان در ابتدای این دیدار از مواضع سوئیس در رابطه با 
اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی به 

قدس قدردانی کرد.
وی نتیجه چنین اقداماتی در منطقه را تشدید ناامنی و البته وحدت بیشتر 
گروه های فلسطینی خواند و تصریح کرد: مناسبات خوب ایران و سوئیس بر لزوم 
تقویت و گسترش هر چه بیشتر ارتباطات دو کشور در عرصه های مختلف به ویژه 

روابط پارلمانی ضروری است.
امیرعبداللهیان با  اشــاره به مسائل بحرین و یمن در منطقه افزود: جمهوری 
اســامی ایران از اتخاذ راه حل سیاسی در یمن حمایت می کند اما باید در روند 

ارسال کمک های انسان دوستانه به این کشور تسریع گردد.
دســتیار ویژه رئیس  مجلس در امور بین الملل، افــزود: آل خلیفه با رویکرد 
نظامی و امنیتی شــکاف عظیمی را در بین حکومت و مردم ایجاد کرده اســت . 
بنابراین از سوئیس به عنوان کشور حامی مسائل حقوق بشری انتظار درک بیشتر 
شرایط موجود در این کشور را داریم. مارکوس الیتنر سفیر سوئیس در تهران نیز 
در این دیدار تصریح کرد: سوئیس عاقه مند به گسترش روابط دوجانبه و ارتقای 
ســطح مناسبات با جمهوری اسامی ایران است و در همین زمینه استفاده بهتر 

از ظرفیت های موجود بین روابط دو کشور را خواستار شد.
ســفیر سوئیس در تهران در پایان ضمن همسو دانستن مواضع کشورش در 
بسیاری از زمینه ها با جمهوری اســامی ایران؛ نسبت به اتخاذ راه حل سیاسی 

جهت برون رفت از مشکات منطقه به ویژه در یمن تأکید کرد.

صفحه 3
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قم به میدان معصومیه این شــهر مقدس، واقع در خیابان شاه 
ابراهیم می روند و به یاد و گرامیداشت آن روز، رسالت خود را 
نسبت به اهل بیت)ع( انجام می دهند که »هیهات منا الذله«، 
و السام علیک یا اخت امام رضا)ع( و با پخش کردن شیرینی 

 و گل آن حضــرت را تا خانه خزرج پســر  اشــعری همراهی 
می کنند.

الزم به ذکر است این مراسم هر ساله از ساعت 8 از میدان 
معصومیــه قم به طرف حرم مطهر آن بانو برگزار می شــود و 

در ادامه مداحان به مدیحه ســرایی و خواندن  اشعار در وصف 
حضــرت فاطمه معصومــه)س( می پردازند. امســال نیز این 
مراســم با حضور حاج احمد واعظی، مدیحه سرای نام آشنای 
حرم امام رضا)ع( آغاز و در ادامه حجت االســام والمسلمین 

سید حسین مومنی مباحثی را درباره ویژگی حضرت فاطمه 
معصومه)س(  اشاره و سپس با نوای گرم سید مهدی میرداماد 
 مــداح اهل بیت)ع( مراســم تا نزدیک اذان ظهــر ادامه پیدا 

کرد.

گرامیداشت سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه)س( به قم

وزیر اطالعات مطرح کرد

داعش برای احیای خود به افغانستان، پاكستان و آسیای میانه نظر دارد
وزیر اطالعات گفت: داعش همچنان به دنبال تسلط 
بر زمین در بخش هایی مانند افغانســتان، پاکستان و 
آسیای میانه هســت تا از این طریق ایده خالفت را به 

قول خود احیا کنند. 
حجت االسام سیدمحمود علوی وزیر اطاعات در همایش 
»تروریســم، افراطی گرایی و امنیت منطقه ای غرب آسیا« که 
صبح دیروز در مرکز مطالعات وزارت  خارجه برگزار شد درباره 
ریشــه های تروریسم، اظهار داشت: تأمین امنیت و استفاده از 
روشهای نرم افزاری و ســخت افزاری آن از طریق دستگاه های 
اطاعاتی و امنیتی ایجاد می شود اما مطالعات راهبردی در این 
زمینه با دســتگاه های امنیتی و اطاعاتی نیست و باید تاش 
کنیم همه دســتگاه ها در این زمینه سهیم باشند و هم افزایی 
کنند. هم اندیشی نخبگان در این عرصه باعث امنیت پایدار و 

دانش پایه می شود.
وی با  اشاره به محورهای ایجاد تروریسم و افراطی گرایی در 
مذاهب اشاره کرد و گفت: افراطی گرایی مذهبی در هر مذهب 
و دینی به حرکت های نامعقول و ناهنجاری از جمله تروریسم 
منجر می شــود فــارغ از مذهب و دیــن افراطی گری ظهور و 
ایجاد تروریســم را تقویت می کند که در ســال های گذشته 
 شــاهد افراطی گرایی در مذاهب مختلف از جمله بوداییســم 

بودیم.
وزیر اطاعات گفت: افراطی گرایی بوداییســم در میانمار 
مســلمانان را به آتش می کشد و در مسیحیت منجر به آتش 

کشیدن چندین مسیحی توسط یک کشیش مسیحی می شود. 
این افراطی گرایی در قالب حرکتهای نژادپرستانه و نازیسم که 
در آلمان و فرانسه وجود داشت رفتارهای خشن و نامناسبی از 

خود برجای گذاشت.

علوی در ادامه به سیر تاریخی تروریسم و ایجاد جریان های 
افراطی گرایی در تاریخ اسام  اشاره کرد و یادآور شد: ریشه های 
افراطی گرایی در اخوان المســلمین در مصر و در عربستان در 
قالب وهابیت پدیدار شد. پس از فروپاشی عثمانی و تقسیم آن 

به چند کشور و در نتیجه القای مسئله خافت برای بسیاری از 
مسلمانان و به خصوص جوانان اسامی این القا صورت گرفت 
که اســام برای رسیدن به اوج و مجد و عظمت خود نیازمند 

خافت اسامی است.
وی در همین زمینه تأکید کرد: در آن زمان و حتی امروز 
ایــن القا صورت می گیرد که مجد و عظمت اســام در دوران 
خافت بنی امیه و عثمانی وجود داشــته است و برای رساندن 
اســام به آن شــرایط باید خافت را دوباره احیا کرد لذا ایده 
احیای خافت از عوامل پرانگیزش برای شکل گیری رفتارهای 

افراطی در بین مسلمانان شد.
علوی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: امروز جریان 
تروریســتی مانند داعش ضربه خورده است زمین و حاکمیت 
ندارد اما همچنان به دنبال تسلط بر زمین در بخشهایی مانند 
افغانستان، پاکستان، آسیای میانه و هرجایی که بتواند چنین 
چیزی را کســب کند، هست تا از این طریق ایده خافت را به 
قول خود احیا کنند. علوی ادامه داد: با رهبری هوشــمندانه 
رهبر انقاب اسامی و هدایتهای ایشان امروز جبهه مقاومت 
اسامی از سوی کشورهای اسامی تقویت شده و تصور کنید 
اگــر این جبهه نبود االن کشــورهای اســامی چه وضعیتی 
داشتند. جبهه مقاومت اسامی امروز علیرغم زخم های متعدد 
جان تازه  یافته و دست به زانو زده تا دوباره بلند شود و هویت 
خــود را زنده کنــد. حماس دوباره به ســمت جبهه مقاومت 

برمی گردد و حزب اهلل جایگاه خود را مستحکم تر می کند.

مدیر مسئول کیهان در دانشگاه شهید رجائی:

حامیان سینه چاک دولت، امروز پشیمانند
چاره کار تغییر مسیر است

انصاراهلل باید نفتکش های سعودی و امارات را در خلیج عدن و دریای سرخ با موشک بزند

مراسم سالروز ورود حضرت فاطمه معصومه)س( به 
شهر قم در میان خیل عاشقان و دوستداران عصمت و 

طهارت صبح دیروز در قم برگزار شد.
به گزارش قم نیوز،  دیروز قم حال و هوای دیگری داشت؛ 
زیرا قرار بود این شهر میزبان یکی از بزرگ ترین بانوان جهان 
اسام و دختر آقا موسی  بن جعفر)ع( و خواهر حضرت علی  بن 
موســی الرضا)ع( باشد و برای همیشه میزبانی حضرت فاطمه 

معصومه)س( را عهده دار شود.
23 ربیع االول روزی اســت که حضرت معصومه )سام ا... 
علیها( وارد شــهر قم شــدند و با حضور خود برکات زیادی را 

به همراه آوردند.
شــهر قم دیروز یکپارچه در شــادی و سرور بود و مردم، 
زائرین و مجاورین به رسم هرساله و در سالروز ورود آن بانو به 

هدیه به خوانندگان

آیت اهلل بهجت )ره(: خداشناس، مطیع خدا می شود 
و سر و کار با او دارد و به آنچه می داند موافق رضای اوست 

عمل می کند.

تماس سردار سلیمانی با فرماندهان در غزه؛ 
فلسطینی ها استقبال و صهیونیست ها وحشت كردند

سرویس سیاسی-
 یکی از ترفندهای دشمن برای مقابله با جمهوری 
اسالمی»شکار میانجی« است. میانجی باید اوال؛ سابقه 
مسئولیت برجسته در نظام داشته باشد، ثانیا؛ مردم 
او را به داشتن این مسئولیت بشناسند. شخصیتی با 
این دو خصوصیت اگر به هــر علت از جمله آلودگی 
به چرب و شــیرین دنیا، ترس، قدرت طلبی و حتی 
فرزندان ناخلف با نظام زاویه بگیرد آماده شکار شدن 
از ســوی دشمن است و در این حالت تابلوی خودی و 
هویت دشمن را خواهد داشت. با تابلوی خودی در پی 
جلب نظر مردم بر می آید و با هویت خریداری شــده 
توسط حریف، اهداف دشمن را دنبال می کند و راهکار 
همان فرمول امام راحل)ره( است که می فرمود میزان، 

حال فعلی افراد است 
 حسین شریعتمداری مدیر مسئول کیهان که در نشست 
دانشجویی ظهر دیروز)سه شنبه،21 آذر( دانشگاه تربیت دبیر 
شــهید رجایی با عنوان »اتکاء به توان داخلی، رمز پیروزی« 
حضور یافته بود، طی سخنانی اظهار داشت: باور نداشتن به 
توان داخلی کشور شرایط امروز ما را دشوار کرده است. نگاه 
به خارج، از ســال های گذشته در کشور وجود داشته اما طی 
سال های اخیر و در دولت  یازدهم، این دیدگاه دامنه بیشتری 
پیدا کرده است تا آنجا که تعطیلی بسیاری از کارخانجات و 
مراکز تولید و از رونق افتادن کسب و کار را باعث شده و همه 

ساله نیز بر انبوه بیکاران می افزاید.
وی افــزود: یک جریان مرمــوز که در برخــی از مراکز 
تصمیم ســاز نفوذ کرده اســت این توهم را به تصمیم گیران 
القاء می کند که  گشــایش اقتصادی را تنها می توان در عبور 
از ظرفیت های داخلی و پیوند با اقتصاد لیبرالی غرب جستجو 
کرد. مدیر مسئول کیهان گفت؛ این جریان خزنده با دو انگیزه 
به هم پیوسته قابل شناسایی است؛ اول کسب سودهای کان 
و بادآورده و دوم، تضعیف توان اقتصادی کشــور برای بلعیده 
شدن از سوی دشمن. شریعتمداری افزود؛ وقتی فان مسئول 
و نه یک فرد عادی توان تولید داخلی را در حد پختن آبگوشت 
بزباش و خورشت قرمه سبزی ارزیابی می کند و فان مسئول 
دیگر معتقد اســت برای اداره مملکت باید مدیر خارجی وارد 
کنیم و یا دیگری ســازه های داخلــی را مزخرف می نامد! و... 
طبیعی است که باید سنگ پا و دسته بیل و شتر و چوب بستنی 
از خارج وارد کنیم، کترینگ قطارهای مسافربری را به شرکت 
اتریشی بســپاریم و بزرگراه تهران-شــمال را به ایتالیایی ها 
بدهیــم، به ورود دهها میلیــارد دالر کاالی قاچاق تن بدهیم 

و در نتیجــه بیکاری انبوهی از 
ورشکستگی  و  تولید کنندگان 
خیــل عظیمــی از صاحبــان 
مشــاغل را به کشــور تحمیل 
در  گفت؛  شریعتمداری  کنیم. 
این حالت رســانه های غربی از 
فرانسه  رادیو  وبســایت  جمله 
حق دارد دولت را یک فروشنده 
مشــتاق ارزیابی کند که خود 
را ناگزیــر از فروش می بیند! و 
با کمال وقاحت بنویســد؛ اگر 
خریدار صبور باشــد، شــرایط 
فروشنده دشــوارتر می شود و 
در همان حال، قیمت فروش را 

کمتر خواهد کرد.«!
کیهــان  مدیرمســئول 

تصریــح کرد: همان جریان خزنــده در حرکتی عوام فریبانه 
کشورهایی چون کره جنوبی را مثال می زنند و ادعا می کنند 
که این کشورها به دلیل ارتباط با کشورهای غربی توانسته اند 
به این حد از پیشــرفت و شکوفایی اقتصادی برسند، این در 
شرایطی است که یکی از اساتید اقتصاد دانشگاه کمبریج که 
اصالتاً کره ای اســت در کتابی با عنوان» نیکوکاران نابکار« با 
ارائه اسنادی نشان می دهد علی رغم ادعای غربی ها، پیشرفت 
کره به علت قطع وابستگی به مثلث شوم صندوق بین المللی 
پول، بانک جهانی و ســازمان تجارت جهانی بوده است و ما 
با ممنوعیت واردات کاالی تجملی، وضع تعرفه های سنگین 
برای واردات و جلوگیری جــدی از قاچاق کاال به این نقطه 
رسیده ایم که مثا شرکت سامســونگ که سبزیجات تولید 
می کرد امروزه به یکی از بزرگترین تولید کنندگان گوشی های 

شیک در جهان تبدیل شده است.

وی بــا بیان اینکــه بســیاری از کارشناســان عواقب 
سیاست های ســال های اخیر دولت را پیش بینی می کردند، 
خاطرنشان کرد: متأسفانه مســئوالن آن روزها به اظهارات 
کارشناســان و پیش بینی های آنها توجهی نکردند و امروزه 
حامیان ســینه چاک دیروز دولت به نقد آن می پردازند و از 
حمایت های قبلی خود ابراز پشــیمانی می کنند و البته بعضا 

شرمنده نیز هستند.
مدیــر مســئول کیهان با اشــاره به ســفرهای متعدد 
هیئت های خارجی به ایران پس از برجام، خاطرنشــان کرد: 
در ســال های اخیر هیئت های خارجی متعددی وارد کشور 
شــدند که با بررســی نتایج حضور ایــن هیئت ها می توان 
به جرأت گفت هیچ قراردادی در این ســفرها منعقد نشــده 
است و افزود؛ برخی از حامیان 
دولت که نمی توانند ناکارآمدی 
انکار کنند می پرسند  را  دولت 
چاره کار چیست که باید گفت 
چاره کار تغییر مسیر طی شده 
توانمندی های  به  بازگشــت  و 

داخلی است.
شریعتمداری در بخشی از 
سخنان خود با  اشاره به توافق 
لــوزان تصریح کــرد: پس از 
توافق لوزان وقتی که به سایت 
اتمی  انرژی  بین المللی  آژانس 
مراجعه کردیم دریافتیم آنچه 
رسانه های حامی دولت درباره 
این توافــق ادعا می کنند و آن 
را توافقی برد-برد می دانند به 
هیچ وجه صحت ندارد و اسب زین شده را داده و افسار پاره 

تحویل گرفته ایم.
وی گفت؛ متأسفانه هر کس در کشور نقدی از عملکرد 
دولت داشــته باشــد همان جریان مرموز سعی می کند این 
نقدها را در مخالفت با دولت تفســیر کند و راه بازگشــت از 

مسیر فاجعه باری که طی شده است را ببندد. 
وی به عنوان مثال گفت؛ میزان معوقات بانکی 105هزار 
میلیارد تومان است که در اختیار تعداد محدودی قرار دارد، 
با این مبلغ کان می توان بسیاری از مشکات را برطرف کرد 
ولی نمی کنند و یا به قول مرحوم هاشــمی رفســنجانی که 
خود از مدافعان دولت بوده اســت، با 20درصد از نقدینگی 
ســرگردان می توان کشــور را اداره کرد. در کنار ســختی 
معیشت قشــر قابل توجهی از مردم، شاهد ثروت های کان 
هستیم، این ثروت های کان بی تردید از راه های نا مشروع و 

رانت خواری و زد و  بند به دست آمده است. چرا نباید از آنان 
بازخواست شود؟

شــریعتمداری ادامه داد: رئیس کمیسیون شفاف سازی 
مجلس در روزهای گذشته اعام کرد که وزرای دولت در 83 
شرکت دولتی حضور دارند که بر اساس این خبر دیگر نباید 
انتظار داشت که هویج کیلویی 90 هزار تومان در بازار دیده 
نشــود، بنابراین اگر آنچه در قوانین ما آمده اجرایی می شد، 

امروز اوضاع اقتصاد کشور این گونه نبود.
مدیر مسئول روزنامه کیهان با ابراز اینکه جریانی مرموز 
در کشــور به دنبال این اســت که خودی هــا را به جان هم 
بیندازد تا بتواند به راحتی و پشت پرده به اقدامات خرابکارانه 
خود ادامه دهد، متذکر شــد: بنابراین شما دانشجویان باید 

آگاه باشید و با درگیری با هم، 
فعالیت  ادامه  بــرای  را  زمینه 

آزادانه این عده فراهم نکنید.
بخش  در  شــریعتمداری 
بیان  با  از ســخنانش  دیگری 
اینکه یکی دیگر از مشــکات 
کشور مسئله نفوذ است، گفت: 
شــناخت نفوذی هــا ناممکن 
نیست. نفوذی ها را از زاویه ای 
که با خط اصلی انقاب دارند 

می توان شناخت.
مدیر مسئول کیهان افزود: 
یکی از ماموریت های نفوذی ها 
ایجــاد وحشــت موهــوم در 
میان مردم اســت که با هدف 
آماده سازی آنان برای تن دادن 

به خواسته های دشمن صورت می پذیرد و گفت: سایه جنگ 
از همین مقوله اســت. ملت را از سایه جنگ می ترساندند تا 
وادادگی فاجعه بار خود در مقابل آمریکا را توجیه پذیر معرفی 
کنند! شــریعتمداری گفت: باطل الســحر این ترفند عبور از 
انگاره ها و مراجعه به واقعیت هاســت، همان که رســول خدا 
)ص( در دعا از خدا می خواســت که ربنا ارنااالشیاء کما هی، 
خدایا مسائل را آنگونه که واقعا هستند به ما بنمایان. وی در 
ایــن خصوص گفت حریف در جریان جنگ تحمیلی با همه 
توان به مقابله ما آمده و ناکام مانده بود تمامی کشــورهای 
قدرتمند دنیا علیه ما وارد جنگ شــدند، از آمریکا و شوروی 
سابق که تمام عیار به پشــتیبانی از ارتش بعث پرداختند تا 
کشــورهای غربی چون آلمان، انگلیس و فرانسه که با دادن 
جنگنده ها و ساح های شــیمیایی رسماً با ایران وارد جنگ 
شــده بودند. در جنگ تحمیلی با تمام این حمایت ها ایران 

توانست بر رژیم صدام پیروز شود.
شریعتمداری خاطرنشــان کرد: سال 2009 آقای اوباما 
رســماً گفت »ما به هیچ عنوان به دنبــال جنگ نظامی در 
منطقه نیســتیم و باید به ســمت جنگ های نیابتی برویم.« 
بنابراین سایه جنگ توهمی برای پیشبرد راهبردهای آمریکا 

علیه ایران بوده است.
وی گفــت: اگر بخواهیم قدرت نظامی ایران نســبت به 
کشورهای سلطه گر را مقایسه کنیم باید نگاهی به سرنوشت 
حکومت ســوریه بیندازیم. آن زمان کــه تمامی قدرت های 
نظامی در دنیا دور هم جمع شــدند و گفتند که بشــار اسد 
باید برود در آن زمان تنها کشوری که می گفت بشار اسد باید 
در قدرت بماند، ایران بود و امروز همه کارشناســان و مردم 
دنیا اذعان می کنند که ایران پیروز مناقشات در سوریه بوده 
اســت و در این میان نمی توان نقش برجسته سردار سرافراز 

و افتخارآفرین اسام، حاج قاسم سلیمانی را نادیده گرفت.
در بخش دیگری از این نشست،  شریعتمداری به سؤاالت 

دانشجویان پاسخ گفت.
مدیرمســئول کیهان در ادامه این نشســت در پاسخ به 
سؤال دانشجویی که از او درباره انحرافات احمدی نژاد و تیم 
همراه او پرســید، تصریح کرد: وقتی که دولت نهم در مسیر 
انقاب قرار داشــت و در آن دوران خدمات زیادی انجام داد، 
مــورد حمایت همه ما بود. در آن روزها آنان که با دولت نهم 
موافق بودند امروز نیز سرافراز هستند و این مخالفان آن روز 

دولت نهم هستند که باید سرافکنده باشند.
شــریعتمداری افزود: اما وقتی که در اواسط دوره دهم 
انحرافاتــی در دولت وقت پدید آمــد و از حق فاصله گرفت 
وظیفه این بــود که به مقابله با همان جریانی بلند شــویم 
که ســابقاً در مسیر خدمت قرار داشــت. اگر این گونه رفتار 
نکنیم قطعاً به شــیوه قبیله گرایی عمل کرده ایم، بنابراین ما 
تا زمانی از احمدی نژاد دفاع کردیم که در مســیر حق گرایی 
حرکت می کرد. اما مدعیان اصاحات از یاران مفســد خود 
نیز حتی بعد از افشای فساد آنها حمایت می کنند یعنی یک 

قبیله گرای قرون وسطایی به مفهوم واقعی آن هستند.
شریعتمداری در پاسخ به سؤال دانشجویی درباره بودجه 
97 گفت: متأســفانه در بودجه 97 ســفره مردم کوچک تر 
خواهد شد چرا که بر اساس الیحه تقدیمی دولت به مجلس 
از طرفی قیمت حامل های انرژی، نان و بســیاری از اقام باال 
رفتــه و با وجود این، یارانــه چندین میلیون نفر از مردم نیز 

حذف خواهد شد.
وی در پاسخ به ســؤال دانشجویی درباره تحوالت یمن 
نیز گفت: راه مقابله با حمات 
جنگنده های ائتاف عربستان و 
برخی کشــورهای عربی حوزه 
قراردادن  هــدف  خلیج فارس، 
نفتکش های این کشــورها در 
خلیج عدن و دریای سرخ است 
و با لحنی کنایه آمیز ادامه داد: 
چون در این نشســت کســی 
نیســت که مــا را توقیف کند 
شناختی  اســاس  بر  می گویم 
کــه از انصاراهلل پیدا کرده ام در 
آینده نزدیک عاوه بر ریاض و 
ابوظبی و برخی دیگر از مراکز 
کشورهای همپیمان با آل سعود 
نفتکش های عربستان و امارات 
را در خلیج عدن و دریای سرخ 

نیز هدف موشک های دوربرد خود قرار خواهد داد.
شــریعتمداری ادامه داد: شــلیک موشــک به ریاض و 
ابوظبی و نفتکش ها کمترین بهایی اســت که باید در مقابل 

جان میلیون ها مرد، زن و کودک مظلوم یمن بپردازند. 
مدیر مسئول کیهان در پاسخ به این سؤال که می گویند 
کیهان خواننده نــدارد! گفت: حضرت امام خطاب به آمریکا 
که ادعا می کرد انقاب اثر چندانی ندارد می فرمود اگر چنین 

است پس چرا اینهمه سر و صدا می کنید؟!
یکی از دانشــجویان با  اشــاره به پیش بینی های کیهان 
در باره ســرانجام مذاکرات هســته ای و فتنه 88 پرسید این 
پیش بینی ها چگونه انجام می گرفت؟ و شــریعتمداری پاسخ 
داد؛ اگر مســائل و رخدادهــا را کنار هم نهاده و با هم ضرب 
کنید، بــه جای انگاره که توهم آفرین اســت به واقعیات راه 

پیدا می کنید.

* میانجی باید اوال؛ ســابقه مسئولیت برجسته در نظام داشته باشد، ثانیا؛ مردم او را 
به داشتن این مسئولیت بشناسند. شخصیتی با این دو خصوصیت اگر به هر علت با 
نظام زاویه بگیرد آماده شکار شدن از سوی دشمن است و در این حالت تابلوی خودی 

و هویت دشمن را خواهد داشت.
* نفی توان داخلی از سوی یک جریان مرموز که در برخی مراکز تصمیم ساز نفوذ کرده 
است القاء می شود و انگیزه آن تضعیف توان اقتصادی کشور با هدف بلعیده شدن از 

سوی دشمن است.

* میزان معوقات بانکی۱۰۵هزار میلیارد 
تومان است که در اختیار تعداد محدودی 
از مفت خورهاســت، با این مبلغ کالن 
می توان بسیاری از مشکالت را برطرف 

کرد ولی نمی کنند!
* متأســفانه هر کس در کشور نقدی 
از عملکرد دولت داشــته باشد همان 
نقدها  این  جریان مرموز سعی می کند 
را در مخالفت با دولت تفسیر کند و راه 
بازگشت از مســیر فاجعه باری که طی 

شده است را ببندد. 

از سایه جنگ می ترساندند  را  * ملت 
بار خــود در  فاجعه  وادادگــی  تــا 
معرفی  توجیه پذیر  را  آمریــکا   مقابل 

کنند!
* در کنار ســختی معیشت قشر قابل 
توجهی از مردم، شاهد ثروت های کالنی 
هستیم که بی تردید از راه های نا مشروع 
و رانت خواری و زد و بند به دست آمده 
بازخواست  آنان  از  نباید  چرا   اســت. 

شود؟


