
اخبار كشور

چاپ کتاب »خمینی؛ انقالبی خدا« در ایتالیا
کتاب »خمینی؛ انقالبی خدا« پیرامون شــخصیت و شــیوه رهبری امام 

خمینی)ره( در ایتالیا به چاپ رسید.
در این کتاب که دارای 284 صفحه اســت، مؤلف به زندگانی حضرت امام 

خمینی)ره( به ویژه ابعاد مختلف خانوادگی و عرفانی ایشان اشاره دارد.
در بخشی دیگر از این کتاب، مطالبی در باره شخصیت و شیوه رهبری امام 
خمینی)ره( و کرامت انســانی که با اندیشه های بلند الهی و تالش های صادقانه 
خویش، مســیر تاریخ را دگرگون کرد و سر منشاء تحوالت عظیمی در ایران و 

جهان شد، آمده است.
نخستین جشنواره مردمی 

شهید »ابراهیم هادی« برگزار می شود
دریافت آثار هنری برای نخستین جشنواره مردمی شهید ابراهیم هادی از 

15 دی آغاز شد.
به گزارش خبرنگار کیهان، شهید ابراهیم هادی، ازجمله شهدایی است که طی 
سال های اخیر بسیاری از جوانان و نوجوانان تحت تأثیر سیره و مرام وی قرار گرفته اند. 
گروه مردمی شــهید ابراهیم هادی که هر ســال مراسم بزرگداشتی را برای سالگرد 
شــهادت وی برگزار می کنند، امسال اقدام به برگزاری یک جشنواره هنری با هدف 

مشارکت دادن مردم در معرفی این شهید نموده اند.
یعنی همه مردم می توانند تا 30 دی، آثاری را در بخش های فیلم کوتاه، عکس، 
گرافیک ، پوستر ، متن )دل نوشته(، پادکست صوتی و شعر، با محوریت شهید ابراهیم 
هادی به این جشنواره ارسال کنند.  مراسم اختتامیه جشنواره شهید ابراهیم هادی 
نیز 25 بهمن امسال در تاالر بزرگ وزارت کشور برگزار خواهد شد که در این مراسم 
از برگزیدگان تقدیر خواهد شــد. برخی محورهای اعالم شده برای خلق آثار در این 
جشــنواره عبارت است از: شهدا؛ قهرمانان همیشه زنده، ابراهیم هادی؛ هادی دل ها، 
دوستان خدایی )تفسیر آیه حسن اولئک رفیقاً(، سبک زندگی شهدایی، نحوه آشنایی 
با ابراهیم ، چگونه دین خود را به شهدا ادا  نماییم ، نذر فرهنگی کتاب، صدقه جاریه ، 
اگر ابراهیم بود و... عالقه مندان برای شرکت در رشته های زیر می توانند آثار خود را به 

سایت جشنواره به نشانی ebrahimhadi.ir  ارسال نمایند.
تلویزیون وهابی

 نمایش الکچری مدیر وزارت ارشاد را تبلیغ کرد
تلویزیون وهابی – تروریستی، نمایش الکچری مدیر وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی را رایگان و پرطمطراق تبلیغ کرد.
تلویزیون ایران اینترنشــنال که بودجه آن را دربار وهابی عربستان سعودی 
تامین و از تروریســت های تجزیه طلب که جنایت اهواز را سبب شدند، حمایت 
می کند، در برنامه خبری خود، گزارشی مفصل از نمایش موزیکال بینوایان که در 

هتلی مجلل در تهران برگزار می شود، پخش کرد.
در این گزارش، تعریف های عجیب و متنوعی از نمایش و کارگردانی آن ارائه 
شد. نمایش یاد شده، به دلیل رعایت نکردن شئونات دینی از طرف برخی مراجع 
تقلید و نیز دادستان تهران، هدف نقد و اعتراض قرار گرفته بود. بسیاری از اهالی 
تئاتر نیز قیمت چند صد هزارتومانی این نمایش را به حال تئاتر و فرهنگ کشور 

مضر دانستند.
کارگردان نمایش یاد شــده، مدیر موسسه نمایش خانگی وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی است که هفته پیش با نمایش مستند »هاشمی زنده است« در 

جشنواره مردمی فیلم عمار مخالفت کرد.
محکومیت نمایش آثار یک صهیونیست 

توسط یک انجمن هنری
انجمن هنرهای تجسمی انقالب و دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح با 
صدور بیانیه ای اعتراض خود را به حضور آثار »یوسی لمل« گرافیست مقیم رژیم 

صهیونیستی در یک نمایشگاه نقاشی اعالم نمود.
در این بیانیه، ضمن محکوم کردن حضور این نقاش اسرائیلی، آمده است: 
ســخنان سراســر کذب و غیرواقع مدیر اجرایی این نمایشــگاه مایه تعجب و 
حیرت همگان گردید. ایشــان برگزاری نمایشگاه این عنصر رژیم صهیونیستی 
را توســط »روایت فتح« در ســال آینده محتمل دانسته است! و حواشی ایجاد 
شــده درخصوص حضور وی را غرض ورزی حزبی معرفی کرده که خوشبختانه 
با مدیریت! ایشــان قبل از شروع جنجال ها پیشگیری شد! ذکر این نکته برای 
ایشان خالی از لطف نیست که اوال ایشان ارتباط این مدعو اسرائیلی خود با بنیاد 
فرهنگی روایت فتح را از چه طریقی محاسبه و نتیجه گیری نموده است و ثانیا 
 ای کاش اقدامات پیشگیری و عدم حضور وی را پیش از دعوت نامبرده نیز انجام 

می دادند تا مجبور به جمع آوری آثار ایشان و حذف نام وی نگردد.
عنــوان ماندگار »روایت فتح« که نمادی از روایت حماســه های دلیرترین 
فرزندان این مرز و بوم بوده و هســت، چیزی نیســت که با این لجن پراکنی ها 
خدشــه دار و مکدر شــود. نصیحت ما به دوســتانی که در این خصوص اظهار 
می نمایند این اســت که ابتدا به ســاکن ارتباط ظرف و مظروف را برای خود 
و مخاطبان معین کنند ســپس برای فرار رو به جلو از اعتبار نهاد ارزشــمندی 

همچون »روایت فتح« ناشیانه سوءاستفاده کنند.
انتشار پژوهش نقش و نفوذ »دولت پنهان« 

در آمریکا
پژوهش » نقش و نفوذ »دولت پنهان« در آمریکا« )با تاکید بر رویکردهای 
رسانه ای( دی 1397 توســط واحد پژوهش های کاربردی معاونت برون مرزی 

صدا و سیما منتشر شد.
»دولــت پنهان«، حقیقت یا توطئه )به همراه اشــاره به وجوه افتراق دولت 
پنهان با گروه های فشار(، شناخت ماهیت »دولت پنهان«، بررسی دولت مرئی 
و انتخابات در آمریکا؛ اولیگارشــی مالی یا نخبه ساالری در آمریکا، مدل انتقال 
قدرت و انتخابات در آمریکا )تغییرات در سطح قدرت و ایستایی در عمق قدرت(، 
دونالد ترامپ و دولت پنهان در آمریکا و چشم انداز آن، پارادوکس دموکراسی و 
قدرت های پنهان در آمریکا به همراه ارائه پیشنهادهای رسانه ای، از جمله ارکان 
اصلی این پژوهش اســت که توســط امیر علی ابوالفتح و با نظارت علمی دکتر 

محمد میناوند عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما و انجام شده است.
شباهت های ترامپ و کوروش 

در یک فیلم آمریکایی!
در یک فیلم آمریکایی به نام »پیشــگویی ترامپ« کــه در ماه های پایانی 
ســال 2018 در این کشور به نمایش درآمد، مسیحیان انجیلی )اوانجلیست یا 
مسیحیان صهیونیست( در سیمای ترامپ، چهره کوروش )پادشاه هخامنشی( را 

ترسیم کردند! نیویورک تایمز با اعالم خبر یاد شده، می نویسد:
»... فیلم یاد شده داستان مارک تیلور، یک مأمور آتش نشانی بازنشسته است 
که مدعی است در سال 2011 خدا به او گفته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
خواهد شد. در جایی تعیین کننده از فیلم، دقیقا بعد از اینکه بازیگر نقش تیلور 
در برق یک شــهود ناگهانی از حال می رود، کتاب مقدس را بر داشته و به فصل 
45 کتاب اشعیا )اولین کتاب از پیامبران پسین در عهد عتیق( می رود، فصلی که 
به وصف تدهین یا مسح کوروش، پادشاه هخامنشی، اختصاص دارد. در صحنه 
بعدی این فیلم، صدای دونالد ترامپ را می شــنویم در حال مصاحبه با »کلوب 

700« که برنامه تلویزیونی مشهور اوانجلیستی است...«
زمانی »النس والنوو«، نویسنده و سخنگوی مسیحیت انجیلی یا اوانجلیستی 

)مسیحیان صهیونیست( که در این فیلم هم حاضر است، گفته بود: 
»... مقدر اســت که رئیس جمهوری چهل وپنجم آمریکا، همچون کوروش 
فصل چهل و پنجم اشــعیا باشد، کســی که دیوارهای فروریخته را دوباره برپا 
خواهد کرد و میان ما و ســقوط فرهنگی دیوار خواهد کشــید.«  ماجرای فیلم 
»پیشگویی ترامپ« چیزی شبیه به همین است. همانندسازی و هم ذات پنداری 
میان رئیس جمهوری چهل و پنجم آمریکا و کوروش باســتانی امری حاشیه ای 
نمی تواند باشد. فیلم »پیشگویی ترامپ« با کمک استادان و دانشجویان دانشگاه 
»لیبرتی« ســاخته شــده، دانشــگاهی که رئیس  آن، جری فالِول جونیور )از 
رهبران اوانجلیســت( در جلب حمایت مسیحیان انجیلی از دونالد ترامپ نقش 
مهمی داشــت.  اما پیوند زدن پروژه های آخرالزمانی که دیری اســت در میان 
صهیونیست ها کلید خورده و برنامه ها و طرح های بسیاری برایش تدارک دیده 
شده با رئیس  جمهوری آمریکا، پدیده جدیدی نیست. در زمان جرج دبلیو بوش، 
او را در ذیل همین پروژه، »مسیح« خواندند و قبل از وی رونالد ریگان، چهلمین 
رئیس جمهوری آمریکا نیز آرزو کرده بود که در همین پروژه، اولین کسی باشد 

که موشک نبرد آخرالزمان را شلیک می کند. 
اما پیوند زدن این پروژه با شاهان باستانی ایران، پس از سال ها که از طرح 
باســتان گرایی در فضای فرهنگی کشــور ما می گذرد، حکایت احیای طرحی 

قدیمی برای مقابله با اسالم و انقالب اسالمی است.

صفحه 3
دو شنبه ۱۷ دی ۱3۹۷ 

3۰ ربیع الثانی۱۴۴۰ -شماره ۲۲۰۹۴

رأیالیوم
قدرت نیروی دریایی ایران

به فراتر از مدیترانه رسیده است
یــکروزنامهفرامنطقهایعربیزبانخبرنیــرویدریاییارتش
جمهوریاســامیایراندربارهاعزامیکناوگروهایرانبهاقیانوس
اطلسراچالشیبزرگبرایآمریکاتوصیفواعامکردقدرتنیروی

دریاییایرانبهفراترازمدیترانهرسیدهاست.
به گزارش فارس، روزنامه فرامنطقه ای »رای الیوم« درباره خبر اعزام ناوگروه 
ایران به اقیانوس اطلس نوشــت: بعد از روســیه و چین ایران سومین کشوری 
است که کشــتی جنگی به نزدیکی آب های منطقه ای آمریکا می فرستد و اگر 
مورد حمله قرار گیرد علیه پایگاه های پنتاگون در خلیج فارس می تواند واکنش 

نشان  دهد.
در مقدمه این یادداشت آمده است: ایران سومین کشور در جهان است که 
بعد از روسیه و چین به آب های منطقه ای ایاالت متحده نزدیک می شود و این 
یک چالش بزرگ و قابل توجه نظامی است و کارشناسان نظامی را بر آن داشته 
ســؤال هایی را مطرح کنند در مورد اینکه آیا ایران نظیر پیشرفتی که در زمینه 

قدرت موشکی خود داشته به سایر نیروی نظامی هم توسعه داده است؟
بنا به نوشــته رای الیوم، در طی چند سال گذشــته، نیروی دریایی ایران 
کشتی های آمریکایی را از نزدیک شدن به آب های حوزه دریایی خود بازداشته 
است تا جایی که در سپتامبر گذشته تلویزیون ایران ویدیوی منتشرنشده ای از 
نزدیک شدن قایق های تندروی سپاه پاسداران به یکی از بزرگ ترین رزم ناوهای 
آمریکایی جهان در خلیج فارس را منتشــر کرده است در این ویدئو تصاویری از 
رویارویی میان قایق های تندرو سپاه با ناو هواپیمابر »تئودور روزولت« به نمایش 
درآمد و گفته شده که این ویدیو اول فروردین  سال جاری ضبط شده و از طریق 
آن طرف ایرانی به فرمانده ناو هشــدار داده برای جلوگیری از عواقب هر جنگی 

احتیاط کنند.
رای الیوم ادامه داد: در یک شــگفتی نظامی، نیروی دریایی ایران روز جمعه 
اعالم کرد که در ماه مارس یک کشــتی جنگی به اقیانوس اطلس اعزام خواهد 
کرد تا هفته ها در نزدیکی آب های منطقه ای ایاالت متحده مســتقر شود، طبق 
گزارش رسانه های بین المللی، یک ناوشکن پیچیده با سیستم های جنگی نظامی 

و سیستم های سایبری ارسال خواهد شد.
رای الیوم تاکید کرد: اعزام ناوگروه ایران به نزدیکی آب های منطقه ای آمریکا 
اگر انجام شود چالش واقعی از سوی ایران خواهد بود و ایران سومین کشور ضد 
ایاالت متحده پس از جنگ جهانی دوم خواهد شــد که پس از اتحاد جماهیر 
شوروی - روسیه و سپس چین یک کشتی نظامی به نزدیکی آب های آمریکایی 

اعزام می کند.
ایــن روزنامه با بیان اینکه ایران معموال برنامه های نظامی را که از آن خبر 
می دهد عملی می کند، افزود: از همین رو کارشناسان، اظهارات فرماندهان تهران 
را تاییــد می کنند، اما درباره قدرت واقعی نیروی دریایی ارتش ایران جای بحث 
اســت، ایران پیشرفت صنعت موشکی خود را نشان داده و یک واقعیت نظامی 
جدید در خاورمیانه اعمال کرده اســت، از جمله اینکه از طریق حزب اهلل لبنان 
جلوی سرکشی اسرائیل را گرفته به گونه ای که این رژیم  اشغالگر از زمان جنگ 
ژوئن 2006 دیگر جرات حمله به لبنان را پیدا نکرده است و اعتقاد بر این است 
که ایران در حال حاضر نیروی دریایی خود را به فراتر از دریای مدیترانه توسعه 

داده است.
۲۰۰ هزار نفر از عشایر ایران 

مسلح هستند
رئیسسازمانبسیجعشایریگفت:200هزارنفرازعشایرایران

برایامنیتخودوکشوردارایساحمجوزدارهستند.
ســرتیپ پاسدار نصرت اهلل سیف در حاشیه کارگاه توانمندسازی روحانیون 
مستقر در رده های بسیج عشایری کشور در مشهد به خبرنگار ایرنا افزود: بیشتر 
عشایر در مناطق مرزی زندگی می کنند که عالوه بر تولید، در نگهبانی از مرزها 

نیز نقش مهمی دارند لذا همه آنان مسلح هستند. 
وی ادامه داد: رهبر معظم انقالب اسالمی تاکید داشته اند که به همه عشایر 
اجازه داده شود سالح هایشان از طریق سپاه پاسداران مجوز و ساماندهی شوند 
که این کار صورت گرفته اســت. رئیس  سازمان بسیج عشایری گفت: هم اینک 
یک میلیون و 200 هزار عشــایر در کشور وجود دارند و در هر خانواده عشایری 
یک یا دو نفر عضو فعال بســیج عشــایری هســتند.  وی افزود: سازمان بسیج 
عشایری از اقوام »لر، کرد، بلوچ، سیستانی، عرب، بویراحمدی، بختیاری، قشقایی 

و کرمانج« تشکیل شده است.
تشییع جانباز۷۰ درصد سرپل ذهابی 

جانباز70درصدیورزمندههشتسالدفاعمقدسسرپلذهاب،
پسازتحملسالهارنجودردبههمرزمانشهیدشپیوست.

به گزارش ایرنا شهید »مطاع محمدی« دیروز )یکشنبه( در سن 80 سالگی 
به دیدار همرزمانش شــتافت و پیکر این شــهید در میان حزن و اندوه مردم و 

مسئوالن قدرشناس سرپل ذهاب تشییع شد.
پیکر مطهر این شهید و جانباز دوران جنگ تحمیلی با حضور اقشار مختلف 
مردم، جانبازان و خانواده شهدا از میدان امام سرپل ذهاب تشییع و در زادگاهش 

روستای »دیره« از توابع شهرستان گیالنغرب به خاک سپرده شد.
شــهید محمدی پدر شهیده »محبوبه محمدی« و یکی از فاتحان قله های 
خونین »بــازی دراز« بود که در جریان این عملیات بــه درجه رفیع جانبازی 

نایل آمد.
از این شهید بزرگوار سه دختر و سه پسر به یادگار مانده است.
سود سهام عدالت روستائیان

 از فردا واریز می شود
سازمانخصوصیســازیاعامکردکهازروزسهشنبهسودسال
مالی۱۳۹۶بهحسابروستائیانوعشــایرواریزمیشود.همچنین
مشــموالنیکهتاکنونشمارهِشــبایبانکیخودرادرسامانهسهام
عدالتثبــتنکردهاندفرصتدارنــدکهباردیگــردراینزمینه

اقدامکنند.
به گزارش ایسنا ، در آذر ماه سال جاری مقداری از سود سهام عدالت مربوط 
به ســال مالی 1396 به حساب تعدادی از مشموالن واریز شد. در آن مرحله به 
مشموالنی که مددجوی کمیته امداد امام خمینی)ره( یا تحت پوشش سازمان 
بهزیستی کشور بودند و از تخفیف 50 درصدی برخوردار شدند، مبلغ 175 هزار 

تومان سود سهام پرداخت شد.
در تازه  ترین خبرها مربوط به ســهام عدالت، معاون برنامه ریزی و توسعه و 
منابع انســانی سازمان خصوصی سازی با اشاره به واریز سود عملکرد مالی سال 
مالی 1396 شــرکت های ســرمایه  پذیر به حساب روســتائیان و عشایر از روز 
سه شنبه )18 دی ماه( به صورت تدریجی، اعالم کرده که در این مرحله حدود 
13 میلیون نفر از مشموالن، سود سهام عدالت خود را دریافت خواهند کرد که 

این مقدار سود در مجموع به مبلغ بیش از 1100 میلیارد تومان می شود.
داوود خانی درباره توزیع سود سهام عدالت گفته که در مرحله نخست توزیع 
ســود سهام عدالت مشموالن در سال جاری نیز حدود 5/5 میلیون نفر از افراد 
تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی به تدریج سود سهام عدالت خود 
را دریافــت کردند که ارزش این میزان ســود حدود 850 میلیارد تومان برآورد 
می شود. به گفته وی، روستائیان و عشایر سراسر کشور که مشمول سهام عدالت 
هستند، در صورتی که سود عملکرد سال مالی 1395 شرکت های سرمایه  پذیر 
را دریافت نکرده باشند، این سود را به همراه سود عملکرد سال مالی 1396 و به 

صورت یکجا دریافت خواهند کرد.
معاون ســازمان خصوصی ســازی اعالم کرده که واریز سود سهام عدالت 
روســتائیان و عشایر در حالی از روز سه شنبه این هفته به صورت تدریجی آغاز 
خواهد شــد که پرداخت این ســود با اولویت بانک هایــی مانند ملی، صادرات، 

کشاورزی و پست بانک است که در روستاها شعبه گسترده  تری دارند.

اخبار ادبی و هنری

آیتاهللبهجت)ره(: ذکر اهلل که حدی ندارد، اعم از ذکر 
قلبی و لســانی، بلکه اعم از ذکر بدنی است. چون تمام 

طاعات و همه آنچه مرضی خداست، ذکر اهلل است.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

امپراتوریبریتانیابعدازشکستدرنهضتتنباکو،
بهایناصلپیبردتازمانــیکهروحدیانتورهبری
روحانیتدرایرانحاکماست،قادربهنفوذدراینآب
وخاکنخواهدبود.لذاپیوستهمترصدبوددرفرصتی
مناسب،موانعحضورخوددرایرانرابرطرفسازد.این
انتظاردیرینپاییدوکمتراز۳۵ســالپسازتحریم
تنباکو،باانحالسلسلهقاجار،رضاخانرابهپادشاهی

رسانیدتامجریفرامینولینعمتخودباشد.
شخصیترضاخان

   رضاخان از صفات انســانی و آراستگی اخالقی بهره ای 
نداشــت و از نوجوانی فردی شرور و سرکش بود. وی در روابط 
اجتماعی بســیار هتاک، بدزبان و فحاش و پرده در بود. در این 
شخص صفتی به عنوان ترحم وجود نداشت.  اشخاص بسیاری 
به  اشــاره او سر به نیست شدند از جمله آیت اهلل آقازاده فرزند 
آخوند خراسانی، آیت اهلل حاج آقا نوراهلل نجفی اصفهانی، فرخی 
یزدی شاعر و افرادی دیگر که با آمپول هوا توسط احمد احمدی 
معروف به »پزشک احمدی« به قتل رسیدند. همچنین شهادت 
آیت اهلل سیدحســن مدرس و دستور قتل عام مردم بی گناه در 
مسجد گوهرشــاد در کارنامه ننگین و سیاه این شخص قابل 

انکار نیست.
   رضاخان فردی مســتبد، تندخو، خودمحور، دیکتاتور و 
غیرقابل انعطاف بود که حتی نسبت به نزدیکان خود نیز رحم 
نداشت. از جمله، وزیر دربار خود، عبدالحسین تیمورتاش را که 
تالش های فراوانی در اســتقرار حکومت وی کرده بود با آمپول 

هوای پزشک احمدی کشت.
 رضاخان یک دین ستیز به معنای تام کلمه بود وی با ابزار 
سنن غرب به مبارزه با فرهنگ و آداب ایرانی برخاست. او اساسا 
ارزشی برای باورهای اعتقادی و فرهنگ دینی مردم قائل نبود. 
رضاخان به نام تجدد و تمدن، با روش های قرون وســطایی به 
زدودن مظاهر دینی از سطح جامعه ایرانی اسالمی اقدام نمود. 
وی که مذهب را مانع دســت یابی به ترقی می دانســت، بدون 
وقفه در مسیر حذف کوچک ترین نشانه های هویت دینی مردم 

از پا ننشست.
   یکی از صفات شــگفت انگیز رضاخان ولع سیری ناپذیر 
در مصادره امالک بــود. وی در مدت کوتاهی هزاران هکتار از 
زمین های مزروعی و مراتع را تصاحب کرد. بســیاری از امالک 
مازندران و مستغالت استان های فارس و اصفهان و خراسان و 
خوزســتان را به مالکیت خویش درآورد. تا آنجا که به عنوان 

ثروتمندترین پادشاه آسیا شهرت یافت.
   رضاخــان هر روز در کنــار وعده هــای غذایی خود از 
گران بهاترین مشــروبات الکلی نیز بهره می جســت در ضمن 
اعتیاد به مواد مخدر نیز داشــت و هر روز مقدار معینی تریاک 

می کشید.
سرگذشتغمبارکشفحجاب

   مأموریت رضاخان از ســوی اجانب، زدودن آثار دین از 
چهره کشور بود و در مرحله اول از لباس سنتی مردم آغاز کرد.

   مقام معظم رهبــری در این باره چنیــن می فرمایند: 
»کســی که به نفع فرهنگ غربی و به نفع استعمار به وسیله 
انگلیس در آن روز بزرگ ترین قدم را برداشت رضاخان بود. شما 
ببینید این کارها در وضع امروز چقدر رسواســت که پادشاهی 
بیاید و یکباره لباس ملی یک کشور را عوض کند! مثال شما به 
هند که تشریف ببرید یا در اقصی نقاط عالم که بگردید، ملت ها 
لباس های خودشــان را دارند احساس افتخار هم می کنند اما 
اینها آمدند و یکباره گفتند این لباس قدغن است. چرا؟ چون با 
این لباس نمی شود عالم شد. عجب! ما بزرگ ترین دانشمندانمان 
- دانشــمندان ایرانی که امروز آثارشان هنوز در اروپا تدریس 
می شــود با همین فرهنگ و در همین محیط پرورش یافتند 
مگر لباس چه تأثیری دارد این چه حرفی است چنین منطق 
مســخره ای را مطرح کردند لباس یک ملت را عوض کردند... 
این مرد قلدر نادان بی سواد آمد و در اختیار دشمن قرار گرفت. 
ناگهان لباس این کشــور را عوض کرد بســیاری از سنت ها را 

عوض کــرد، دین را ممنوع کرد.. آن هم با قلدری! او به چهره 
محبوب غرب یعنی استعمارگران تبدیل شد.«

رضاشاه ابتدا گذاشتن عمامه و دستار را ممنوع ساخت و 
به جای آن دســتور داد همه مردان کاله پهلوی بر سر بگذارند 
و متخلفین، مجازات گردند. مدتی بعد در اجرای مأموریت پلید 
خود، قانون اتحاد البسه و کاله شاپو فرنگی به جای کاله پهلوی 
را مطرح ساخت. این فرهنگ سازی خلق الساعه که با زور چماق 
و ضرب ســرنیزه همراه بود، مورد قبول ملت واقع نشــد و در 
شــهرهای مختلف با مقاومت مواجه شد که منجر به کشته و 
زخمی شدن عده زیادی گردید. رضاخان برای سرکوبی اعتراض 

عشایر از هواپیما و زره پوش استفاده کرد.
   قانون اتحاد البســه را می توان پیش درآمد و زمینه ساز 
کشف حجاب دانست زیرا غربگرایی و بی هویتی مردان، مسیر 

بی حجابی بانوان را هموار می کند.
  یکــی دیگر از اهــداف اصلی اتحاد البســه، خلع لباس 
روحانیت بــود. اگرچه در قانون مصوب مجلس، گروه هایی- از 
جمله روحانیت شیعه - از پوشیدن لباس متحدالشکل مستثنی 
شده بودند، اما عمال مأموران حکومتی بسیاری از معممین را 

توقیف و حتی وادار به تراشیدن محاسن می نمودند.
ریشههایکشفحجاب

   گروهــی معتقدند زمینه هــای اولیه کشــف حجاب 
و تجددخواهــی، در دوران قاجــار پیــدا شــد. هنگامی که 
ناصرالدین شــاه به ســفرهای اروپایی رفت و لباس های زنان 
آن دیار را پســندید، تصمیم گرفت زنان حرمسرای خود را با 
لباس های اروپایی بیاراید. این تغییر در پوشــش به شــاهزاده 
خانم ها و زنان  اشــراف و بعد به ســایر زنان نیز سرایت کرد. با 
انقالب مشروطه مطالبات مردم در آزادی خواهی و تجددطلبی 
اوج گرفت که یکی از این مطالبات کشــف حجاب بود. اما در 
فاصله مشروطیت تا تغییر سلطنت، زمینه اجرای آن پیدا نشد.

    طبق این نظریه، رضاشــاه تنها، مجری خواســته های 
جامعــه و پیاده کننده آرمان ملت بود. لذا هیچ مالمتی متوجه 

او نیست!
   این نگرش بســیار قابل نقض اســت از جمله اینکه: 
کنار گذاشتن حجاب چه به عنوان برداشتن روبند و نقاب یا 
حذف چادر و روسری )در مقطعی مقصود از کشف حجاب، 
برداشتن نقاب بوده است( هرگز خواسته قاطبه مردم نبوده 
بلکه پدیده کشف حجاب ابتدا از سوی کسانی مطرح گردید 
که به سفرهای اروپایی رفته و شیفته فرهنگ برهنگی آنان 
شده بودند بســیاری از این افراد به عنوان متجدد و غربگرا 
دست به انتشار نشریه و روزنامه می زدند و تبلیغات بی حجابی 
را تحــت عنوان دفاع از حقوق زنان به راه می انداختند. یکی 
از این افراد صدیقه دولت آبــادی بود که به عنوان اولین زن 
مکشوف در سال 1306 یعنی هشت سال قبل از اعالم رسمی 
کشف حجاب با کاله و لباس اروپایی در کوچه و خیابان های 
تهران ظاهر شــد. وی مدیر نشریه ای به نام »زبان زنان« بود 
که مرتبا به حجــاب و وضعیت زنان آن روز می تاخت. گروه 
اندک غرب زده ها به علت در دســت داشتن رسانه و حمایت 
بی دریغ حکومت از آنان، تبدیل به بلندگوهای تبلیغات علیه 

حجاب شده بودند.
   نکته دیگر اینکه رضاشاه مجری صرف نبود بلکه عامل 
خشــن و بی رحمی بود که برای اجرای قانــون بی حجابی از 
هیچ جنایتی فروگذار نکرد. اعمال وحشــیانه و غیرانسانی او و 

کارگزارانش در هیچ محکمه ای قابل دفاع نیست.
نگاهی به دو واقعه تلخ

۱.قضیهضربوجرحآیتاهللبافقی
   در عید 1307 ســال ها پیش از اعالم کشــف حجاب، 
رضاشــاه با عده ای از دژخیمان، خود را به قم رساند و با چکمه 
وارد حرم حضرت معصومه)س( شد. آن گاه با عصای تعلیمی 
خود، وحشیانه آیت اهلل محمدتقی بافقی، اسوه تقوا و اخالق را 
مورد ضرب و جرح قرار داد. این عمل سبعانه به خاطر تذکری 
بود که آن مرد فقیه جلیل القدر به خانواده سلطنتی داده بود که 

در حرم، حجاب خود را مراعات کنند.
2.ماجرایمسجدگوهرشاد

 علی اصغر حکمت وزیر معارف رضاخان می نویسد: »شاه 
به محض رسیدن گزارش بست نشینی مردم در حرم امام رضا 
علیه السالم به مأموران نظامی مشــهد امر کرد که اگر تا فردا 
صبــح جماعت را متفرق نکنند، بــه باالترین مجازات نظامی 
گرفتار خواهند شد.« و با این فرمان بود که صدها نفر پناهنده 
به حرم مطهر ثامن الحجج قتل عام شــدند و محمد ولی خان 
اســدی نایب التولیه که می خواست با مسالمت قضیه را حل و 

فصل کند، در دادگاهی نظامی محاکمه و اعدام شد.
سفربهترکیه

   تنها سفر خارجی رضاشاه ســفر به ترکیه بود که با 
تمهیدات محمدعلی فروغــی رئیس الوزرای وقت در خرداد 
1313 صورت پذیرفت. این ســفر حــدود چهل روز طول 
کشید و رضاشاه فریفته پیشرفت های صنعتی، نظامی، اداری 
و فرهنگی این کشــور شد. رضاشاه از آن همه شاخصه های 
پیشرفت در ترکیه، تحت تأثیر بی حجابی زنان قرار گرفت تا 
اندازه ای که بعد از بازگشــت به ایران از رئیس الوزرا محمود 
جم خواست قانون کشــف حجاب را تدوین کند. هر چند 
پیش از آن تاریخ هم، قوانین سختی برای منع بانوان محجبه 
وضع شــده بود اما نهایتا در 17 دی ماه 1314 طی جشن 
فارغ التحصیلی دختران در دانشسرای مقدماتی، این قانون 

رسمیت یافت.
پیامدهایقانونکشفحجاب

   جمله معروفی از رضاشاه نقل شده که وی گفت: »چادر 
و چاقچور دشمن ترقی و پیشرفت مردم است!« در دیدگاه وی 
و مأموریتی کــه اربابانش به او محول کرده بودند با حجاب به 
عنوان یک دشمن برخورد می کرد لذا هیچ گاه در برابر آن کوتاه 
نیامد. از جمله پیامدهای قانــون منع حجاب می توان به این 

موارد  اشاره کرد:
- زنان محجبه حق حضور در خیابان، حمام، گورســتان، 

اتوبوس، سینما، رستوران و اماکن عمومی را ندارند.
- افراد نظامی نبایســت با زنان محجبه در خیابان ها دیده 

شوند.
- با راه اندازی جشــن در ســطح شهرها، از اقشار مختلف 

مــردم اعم از کارمندان و کســبه و حتــی روحانیون همراه با 
همسران بی حجابشان دعوت به عمل آید. کسانی که از آوردن 
زنان مکشوف خود، امتناع کنند باید نامشان به مقامات گزارش 

شود.
- مغازه ها و فروشــگاه ها از فروش اجناس به زنان محجبه 

خودداری کنند.
مقاومتمتدینین

شــاه با فرمان جنون آمیز خود عرصه را بر مردم دین مدار 
تنگ کرده و زنان را بر سر یک دوراهی قرار داده بود: یا با حفظ 
حجاب و عفت، از همه امتیازات و حقوق خود چشم بپوشند و 
یا با پا نهادن بر دین و ارزش های اسالمی به حقوق خود دست 
پیدا کنند. زنان ایرانی در قبال این قانون خشن و غیرانسانی سه 

موضع مختلف گرفتند:
1. عده اندکی از کشــف حجاب استقبال کردند و آن 
را قانونی مترقی قلمداد نمودند و در وصف محســنات آن 
قلم فرسایی ها و ســخنرانی ها کردند از جمله اینکه با این 
عمل رضاشــاه، نیمی از جمعیت ایران که در زندان چادر 
و چاقچــور بود بیرون آمد و دوشــادوش مردان به صحنه 

جامعه بازگشت.
2. عــده دیگری از زنــان با جبر و اکراه حجــاب را کنار 
گذاشتند و با همسران خود در مجالس و محافل حضور یافتند 
ایــن گروه با تهدیــدات جدی مأموران روبــه رو بودند و چون 
پناهگاهی نداشــتند به ناچار تن به کشف حجاب دادند. مثال 
هنگامی که رضاشاه در 17 دی در دانشسرا سخنرانی می کرد، 
زنانی رو به دیوار ایستاده و به جهت کشف حجاب خود به شدت 
 اشک می ریختند. برخی از این بانوان پس از بازگشت به منزل بر 

اثر فشار روانی کشف حجاب سکته کرده و جان باختند.
3. قاطبه زنان جامعه در طی شش سال بی حجابی اجباری 
یعنی از دی ماه 1314 تا شــهریور 1320 که رضاشاه از ایران 
تبعید گردید، تسلیم بی حجابی نشدند و در این مدت طوالنی، 

بیشترین آسیب های روحی را تحمل نمودند. 
 خانواده هــای متمول تر در خانه خود حمام ســاختند و 
بعضی نیز از پشــت بام های همسایگان به حمام یا محل مورد 
نظر دیگر می رفتند. اما چنانچه ضرورتی ایجاب می کرد که پا به 
بیرون خانه بگذارند و احیانا با مأموران برخورد می کردند، هیچ 
گذشــتی از سوی مأموران وجود نداشت و چه بسیار زنانی که 
حامله بودند و زیر مشت و لگد دژخیمان، فرزند خود را سقط 
می کردند و نیز خود بر اثر خونریزی، مظلومانه جان می باختند. 
یا از هول حمله مأموران سکته می کردند و زمین گیر می شدند. 

   برخی از بانوان برای حفظ گوهر عصمت خود دست به 
انتحار زدند یا خود را در چاه خانه سر به نیست کردند. گروهی 
در اثر حمله دژخیمان و کندن چادر به عنف، موی ســر و چه 
بسا موی بافته شــده با پوست سرشان کنده می شد و در این 
میان نیز، عده ای در طول شــش سال منع حجاب، از خانه پا 

به بیرون نگذاشتند.
   رضاشاه با سبک منحصر به فرد خود در کشف حجاب، 
عمال نیمی از جامعه را فلج کرد. او که در سخنرانی های خود از 
فعال کردن جامعه زنان سخن می گفت عمال زنان را خانه نشین 
و افســرده ســاخت. قبح عمل رضا پهلوی به اندازه ای بود که 
دخترش،  اشــرف نیز در کتاب خود »چهره ها در آینه« به آن 
 اشــاره می کند: »وقتی دوران سلطنت پدرم خاتمه یافت این 
حقیقت دردناک بر همه ما آشــکار شــد کــه هیچ حکومتی 
نمی تواند با وضع قانون و مصوبه دست به یک انقالب اجتماعی 

بزند.«
   بریتانیــا این بار انتقام ســختی به جبران قضیه تنباکو 
از ملت ما گرفت. اما عمر ســلطنت رضاشــاه دیری نپایید و 
در شــهریور 1320 همان اربابانی که وی را برسر قدرت آورده 
بودند خودشــان وی را به جزیره موریس و از آنجا به آفریقای 
جنوبی تبعید کردند. رضاشاه سه سال بعد در تبعیدگاه به دوزخ 
اعمال خود شتافت تا در پیشگاه عدالت خداوند قهار پاسخگوی 

جنایات بی شمار و خون های به ناحق ریخته باشد.

بترسید از دشمنان فاسدی که 
در ظاهر اظهار محبت می کنند!

»از مردم کسانی هستند که گفتار آنان، در زندگی دنیا 
مایــه اعجاب تو )پیامبر)ص((  می شــود، )در ظاهر اظهار 
محبت شدید، اما در مقام عمل دشمنی می کنند( و خدا را 
بر آنچه در دل دارند، گواه می گیرند. )این در حالی اســت 

که( آنان، سرسخت ترین دشمنانند.«
»)نشانه آن، این است که( هنگامی که روی برمی گردانند 
)و از نزد تو خارج می شوند( در راه فساد در زمین، کوشش 
می کنند، و زراعتها و چهارپایان را نابود می سازند. )با اینکه 

می دانند( خدا فساد را دوست نمی دارد.«
بقره- آیات ۲۰۴ و ۲۰5

مراسمتشییعپیکرشــهیدراهخدمت،»حمید
احمدی«باحضوررئیسســازماناورژانسکشــورو

کارکنانفوریتهایپزشکیبرگزارشد.
به گزارش خبرگزاری فارس، دو روز قبل بر اثر بارش شدید 
باران و وقوع ســیل در منطقه اندیکا در شــهر اهواز منجر به 
گرفتار شدن خودروی یکی از هموطنان در میان سیل و بارش 
شدید شد، که شاهدان برای نجات جان سرنشینان با تماس با 
اورژانس منطقه نیروهای سازمان را در جریان حادثه قرار دادند.

چنــد دقیقه پس از تماس بالفاصلــه دو نیروی اورژانس 
منطقه »اندیکا« برای کمک رسانی به حادثه دیدگان به منطقه 

اعزام شــدند، اما این افراد با توجه به حجم زیاد سیل و بارش 
باران دســت از کار نکشیده و برای نجات جان هم نوعان خود 

وارد میدان شدند.
آمبوالنس با طی کردن مســیری به سوی منطقه حادثه 
روانه شــد و هنوز چند دقیقه ای نگذشــته بود که نیروهای 
اورژانس خودشان گرفتار ســیل خروشان شده و آمبوالنس 
واژگون شــد. به دنبــال این حادثه حمیــد احمدی یکی از 
نیروهــای اورژانس جان خود را از دســت داد و با تالش های 
صورت گرفته یکی دیگر از تکنســین های اورژانس از حادثه 

نجات پیدا کرد.

باحضوررئیسسازماناورژانسکشور

پیکرشهیداورژانستشییعشد

نخستینمراسمسالگردشهدایسانچیدرمحل
شرکتملینفتکشبرگزارشد.

به گزارش ایسنا، این مراسم با حضور مدیرعامل شرکت 
ملی نفتکش، معاونان این شرکت، خانواده این شهدا و جمعی 

از مردم در محل شرکت ملی نفتکش برگزار شد.
در مراســم فوق با برپایی ســینه زنی و نوحه خوانی یاد و 

خاطره شهدای نفتکش سانچی گرامی داشته شد.
بر اساس این گزارش، سانچی که متعلق به شرکت ملی 
نفتکش ایران بوده و در پاناما به ثبت رسیده بود، حامل 136 
هزار تن میعانات گازی، به ارزش حدود 60 میلیون دالر متعلق 

به شرکت ملی نفت ایران بود. این میعانات قرار بوده به شرکت 
هانوا توتال کره جنوبی تحویل داده شود.

مبــدأ حرکت این نفتکش عســلویه بود و هم نفتکش و 
هم محموله توسط یک شرکت بیمه معتبر بیمه شده بودند. 
محموله این نفتکش نیز به صورت FOB )تحویل در بندر( به 

شرکت کره ای فروخته شده بود.
این نفتکش 16 دی ماه سال گذشته به دلیل برخورد با 
کشتی فله بر چینی آتش گرفت و در 25 دی ماه بعد از 9 روز 
سوختن در آتش غرق شد. از 32 خدمه این نفتکش تنها پیکر 

سه خدمه پیدا و به کشور بازگشت داده شد.

مراسمنخستینسالگردشهدایسانچی
برگزارشد

وزیرکشــورگفــت:درحــالحاضــرموارد
استفادههایاعتقادی،اخاقی،جنسی،فرهنگیو سوء
اجتماعیدرفضایمجازیوجودداردوبانوعیولنگاری
دراینفضامواجهیموهیچنظارتیرویآننمیشود.

»عبدالرضا رحمانی فضلی« در یکصد و دوازدهمین نشست 
شورای اجتماعی کشور که دیروز در وزارت کشور برگزار شد، 
با اشــاره به مطلوب بودن پیمایش آسیب های اجتماعی انجام 
شده توسط وزارت کشور، گفت: نتایج این پیمایش باید مورد 
استفاده تمام دســتگاه ها قرار بگیرد تا بهره برداری مناسب در 

حوزه اجرایی تداوم یابد.
وی با اشاره به تقنین قوانین در حوزه آسیب های اجتماعی 
عنوان کرد: موضوع بودجه و شــرح وظایف در این حوزه باید 
مشــخص شــود و باید دقت کنیم قوانین تکــراری را مجددا 

تصویب نکنیم؛ انباشــت قوانین مشــکل ما را حل نمی کند. 
پیشــنهاد می کنم قانون جامع آسیب های اجتماعی را تدوین 
کنیم به شکلی که با تنقیح قوانین همراه باشد و قوانین موجود 

را نیز در آن بگنجانیم.
رحمانــی فضلی با بیان اینکه باید رویکرد پیشــگیرانه و 
حمایتی قوانین را مدنظر قرار دهیم، افزود: با پیشنهاد تشکیل 
کمیته ای در این زمینه موافقم تا تنقیح قوانین را برعهده بگیرد. 
البته مدت زمان در این موضوع مهم نیست بلکه نتیجه مناسب 

مهم است.
وزیر کشور گفت: ما باید یک قانون خوب در رابطه با فضای 
مجازی بنویسیم و نباید برای ابالغ آن به مجلس  عجله کنیم؛ 
همچنین یکی دیگر از اولویت ها که باید بررسی شود، موضوع 
خال های قانونی در مورد فعالیت های حوزه های فضای مجازی 

است؛ آســیب های فضای مجازی در موارد متعددی  همچون  
اعتقادی، اخالقی، اقتصادی، اجتماعی و جنسی است و به جد و 

به حق  یک ولنگاری در حوزه فضای مجازی می بینیم.
وی همچنیــن با اشــاره به مباحث مطرح شــده درباره 
خالهای قانونی در فضای مجازی تصریح کرد: در حال حاضر 
موارد سو استفاده های اعتقادی، اخالقی، جنسی، فرهنگی و 
اجتماعی در فضای مجازی وجود دارد و با نوعی ولنگاری در 
این فضا مواجهیم و هیچ نظارتی روی آن نمی شود.  والدین در 
این زمینه نگران هســتند و مرتب تکرار می کنند و دولت نیز 
باید قوانینی ارائه کند تا ما به ســالمت فضای مجازی اعتماد 

کنیم.
رحمانی فضلی اضافه کرد: باید به خانواده ها اطمینان دهیم 
که ضمن رفع مشکالت امکان استفاده مفید از فضای مجازی 

را تقویت کنیم. شورای عالی فضای مجازی اولین متولی در این 
امر است، اما شــورای اجتماعی نیز در این باره شرح وظایفی 
دارد. ما آمادگی این را داریم که ستادی را در این زمینه تشکیل 
دهیم و از تجربیات خود و دنیا در این زمینه اســتفاده کنیم. 
برخی شبکه ها و کانال ها در فضای مجازی مشتری می گیرند و 
بعد از مدتی باالخره ما تصمیم برخورد قانونی با آن ها می گیریم 

که این نوع رفتار، در اذهان عمومی بالتکلیفی ایجاد می کند.
به گزارش میزان رحمانی فضلی یادآور شــد: اگر شرایط 
استفاده از فضای مجازی را از ابتدا به صورت روشن ارائه دهیم، 
مبادالت در این فضا ثبات خواهد داشت و ما امیدواریم شورای 
عالی فضای مجازی در این زمینه تعیین تکلیف کند وگرنه ما 
آمادگی تشــکیل یک کارگروه در این زمینه در وزارت کشور 

را داریم.

انتقادتندرحمانیفضلیازولنگاریدرفضایمجازی

وزیركشور: هیچ نظارت منطقی بر فضای مجازی وجود ندارد

رئیسکمیسیونبرنامهوبودجهمجلسدرواکنش
بهاظهاراتآشــنادربارهبودجهوحملهویبهبرخی
دانشگاههاونهادهادرصفحهشخصیخودنوشت:هر
رئیسجمهوریگویابایدیکمشــاییداشتهباشدو

حسامالدینآشنا،مشاییدولتروحانیاست.
غالمرضا تاجگردون نماینده گچساران و باشت و رئیس 
 کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در صفحه 
شخصی خود در رابطه با اقدامات »حسام الدین آشنا« مشاور 
رئیس  جمهور نوشت: هر رئیس جمهوری گویا باید یک مشایی 
داشته باشد. مشاور محترم رئیس جمهور بعد از شش سال از 
دوره رئیس جمهور با دادن آدرس غلط به جامعه فرار به جلو 

می کند.
در ادامه این یادداشــت آمده اســت: بودجــه را دولت 
می دهد. شــش ســال هم آقای روحانی بودجه را به مجلس 
داد. هر آنچه که بخواهد می توانــد در الیحه انجام می دهد. 
مثل امســال که هر جا را دوست نداشــت کم کرد و هر جا 
را دوســت داشــت باال برد. افزایشهای مجلس هم مشخصه. 
افزایش حقوق بازنشستگان، کسری بیمه ها، عمرانی مناطق 
محروم، پاداش بر زمین مانده فرهنگیان و کارمندان، افزایش 
مستمری افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد و از این 

قبیل موضوعات.
تاجگردون افزوده اســت: جناب آقای آشــنا این مردم 

درد زیادی دارند به دردشــان نمک دروغین نریز یا اینکه اگر 
جنایتی شده دولت فعلی را هم در این جنایت شریک بدانید. 
البته که اگر مجلس ببیند جایی بی انصافی شده باشد اصالح 
می کند. چه در عرصه اقتصادی و چه فرهنگی و چه در دفاع. 

چقدربودجهگرفتیدوچقدرخرجکردید؟!
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم و عضو هیئت  رئیسه 
مجلس نیز در توییتی نســبت به اظهارات حسام الدین آشنا، 
رئیس  مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، واکنش 
نشان داد و نوشــت: جناب آشنا که طرفدار شفافیت بودجه 
هســتند، بفرمایند چه مقدار بودجه گرفته اند و چگونه خرج 
کرده اند و دولت شــما در دنیا چند نفر را با زبان فارسی آشنا 

کرده اســت؛ ولی خوبه بدانید جامعه المصطفی که همیشه 
کمتر از آن چیزی که تصویب می شــود تخصیص می دهید 

300 هزار نفر را با زبان فارسی آشنا کرده است.
براســاس این گزارش، حســام الدین آشنا مشاور رئیس 
 جمهور و رئیس  مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری 
در مراسمی گفته است من اگر به جای دانشجویان امروز بودم 
به دنبال برگزاری دوره های مختلف بودجه خوانی و کســب 
اطالعات بیشتر درباره بودجه می رفتم. امروز دانشجویان اسم 
یک نهاد به نام جامعه  المصطفی را می دانند، اما سایر نهادها 
را نمی شناسند. پشت هر ردیف بودجه یک قبیله و یک پدر 

و مادر قرار دارد!

رئیسکمیسیونبرنامهوبودجه:

»آشنا« مشایی دولت روحانی است و به جامعه آدرس غلط می دهد

هتک حجاب 
ارمغان انگلیس
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