
اخبار كشور

انجمن شاعران انقالب و دفاع مقدس 
تأسیس شد

انجمن شــاعران انقالب و دفاع مقدس از روز گذشته طی مراسمی فعالیت 
خود را آغاز کرد.

رضا اسماعیلی، شاعر و از اعضای هیئت موسس انجمن شاعران انقالب 
و دفاع مقدس در گفت وگــو با خبرنگار کیهان گفت: این انجمن با هدف 
تثبیت و تقویت شــجره طیبه ادبیات انقالب راه اندازی شــده اســت. این 
انجمن بطور مســتقل و با صحنه گردانی خود شاعران فعالیت می کند اما 
در ابتــدای راه از حمایت مادی و معنوی بــاغ موزه انقالب و دفاع مقدس 

برخوردار است.
وی درباره هسته مرکزی انجمن شاعران انقالب و دفاع مقدس بیان کرد: 
عالوه بر بنده، پرویز بیگی حبیب آبادی، حســین اسرافیلی، مصطفی محدثی 
خراســانی، علیرضا قزوه، علی محمد مودب، افشین عال و محمود اکرامی فر، 

هیئت موسس این انجمن هستند.
اســماعیلی درباره اهداف انجمن شــاعران انقالب و دفاع مقدس اظهار 
داشــت: پرداختن به شعر انقالب و دفاع مقدس، شناسایی چهره های مستعد 
و پرورش آنها، اصلی ترین اهداف راه اندازی چنین تشــکلی اســت. به همین 
منظور، برگزاری کالس های آموزشی برای شاعران جوان و مستعد پیش بینی 

شده است.
وی درباره برنامه های این انجمن نیز توضیح داد: اولین برنامه ما برگزاری 
مراسم افتتاحیه انجمن است که امروز )دیروز شنبه 22 دی( برگزار می شود. 
همچنین بناست تا به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، دو 
جلد کتاب توسط این انجمن منتشر شود. جلد اول با عنوان »40 سال شعر 
انقالب« در بر دارنده 40 قطعه شــعر از 40 شــاعر با موضوع انقالب اسالمی 
اســت. جلد دوم نیز »ســفر کردگان شــعر انقالب« نام دارد که در بر دارنده 
زندگی نامه 40 نفر از شــاعران شاخص انقالب است که طی سال های اخیر 

از دنیا رفته اند.
واکنش مجری برنامه »ثریا« 

به افتخار برخی مسئولین به دستاوردهای برجام
مجری و تهیه کننده برنامه »ثریا« از اظهار نظر مسئولین درباره دستاوردهای 

برجام به شدت انتقاد کرد.
محسن مقصودی، مجری برنامه »ثریا« در مراسم اختتامیه جشنواره عمار 
گفت: امروز دیدم که مســئولین دوباره از دســتاوردهای برجام صحبت کردند. 
شاید [این صحبت ها] دوربین مخفی یا طنز باشد. اما شش سال پیش گفتند که 
سانتریفیوژها وقتی باید بچرخند که چرخ زندگی مردم بچرخد. من نمی دانم این 
مسئولین از وضع مردم خبر دارند یا نه؟ از وضعیت اجاره بهای منزل خبر دارند 
یا نه. آیا از وضعیت کارگرها خبر دارند؟ از وضعیت رکود چطور؟ که با این اعتماد 

به نفس از دستاوردهای برجام صحبت می کنند! 
وی افزود: من توصیه ام این اســت؛ شش سال پیش گفتید با کدخدا باید 
مذاکره کرد. به کدخدا اعتماد کردید و در یک معامله یک طرفه قلب پیشرفت 

این ملت را برای خوشایند کدخدا بتن کردید! 
مقصودی همچنین گفت: اینکه صحبت انقالبی کنیم و از بازگشــت مردم 
سخن بگوییم فایده ای ندارد. باید توبه عملی بکنید. باید عمال به مردم برگردید؛ 
این مردم دســت رد به سینه شما نمی زنند. آقای رئیس جمهور عزیز، این مردم 
دست رد به سینه شما نمی زنند، هیچ بن بستی وجود ندارد، توبه عملی کنید و 
واقعا به مردم برگردید تا این اوضاعی که در حوزه های مختلف اقتصادی می بینیم 

تمام شود. 
درآمدهای این مراسم  اشرافی 

کجا می رود؟
جدیدترین دور مراسم اشرافی به اصطالح حراج آثار هنری تهران روز جمعه 

21 دی در یکی از هتل های مجلل تهران برگزار شد.
آنچه در این مراســم جلب توجه می کرد، حضور پررنگ مدیران وابسته به 
جریان های کارگزاران سازندگی و اصالح طلبی بود. عالوه بر قرار داشتن علیرضا 
سمیع آذر، از مدیران دولت به اصطالح اصالح طلب به عنوان رئیس این حراجی، 
چهره های دیگری چون حجت اهلل ایوبی)رئیس سازمان سینمایی دولت یازدهم(، 
سید محمد بهشتی )از مدیران اسبق سینمایی(، سید عباس سجادی )از مدیران 
سابق فرهنگی که ارتباطات نزدیکی با چهره های به اصطالح هنری حامی فتنه 

دارد( و... حضور داشتند.
در ایــن دوره از حراجی تهران نیز برخی از آثار با ارقام میلیاردی به فروش 
رسیدند، اما سؤال اصلی این است که درآمد حاصل از این محفل، چه می شود؟ 
چرا برگزار کنندگان حراجی تهران هیچ گاه اقدام به شفاف سازی فعل و انفعاالت 

اقتصادی این برنامه نمی کنند؟
سینمای فلسطین 

در سینماتک تهران
در ســومین برنامه از دور جدید سینماتک تهران، فیلم سینمایی »عیون 
الحرامیه« اثر کارگردان فلســطینی خانم » نجوی نجار«، روز سه شنبه به روی 

پرده می رود.
این فیلم برگرفته از داســتان واقعی عملیات مسلحانه ای است که در سال 
2002 در منطقه ای به نام »عیون الحرامیه« صورت گرفت و در جریان آن 11 
سرباز اسرائیلی و دو شهرک نشین توسط یک مجاهد قناصه  به دست فلسطینی 

کشته شدند.
رژیم صهیونیســتی دو سال از یافتن این مجاهد فلســطینی به نام »ثائر 
حماد« که این عملیات را در نهایت مهارت و در جریان انتفاضه االقصی و برای 

گردان های االقصی انجام داد، عاجز بود.
در این فیلم که بازیگران مطرح مصری و الجزایری بازی می کنند به روایت 
نبرد همزمان فلســطینی های غیرتمند با دشمن اشــغالگر و خائنان به آرمان 

فلسطین می پردازد.
»عیون الحرامیه« پیش از این در جشــنواره فجر شرکت کرده و همچنین 

نماینده سینمای فلسطین برای شرکت در اسکار در سال 2015 بود.
این فیلم سه شنبه 25 دی از ساعت 18 در سالن سوره حوزه هنری پخش 

می شود و حضور برای عموم آزاد است.
بنابر این گزارش، دور جدید سینماتک تهران با همکاری مرکز مطبوعات و 

انتشارات حوزه هنری و پایگاه االمه برگزار می شود.
در این دور جدید که با عنوان »سینمای قریب« آغاز به کار می کند محوریت 
با سینمای مستند و داستانی جهان عرب است و در آن آثار تحسین شده و دیده 

نشده سینمای مصر، سوریه و فلسطین عرضه می شود.
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پیام رهبر انقالب به نشست انجمن های اسالمی دانشجویان 
در اروپا:

دانشجویان ایرانی در هر نقطه ای می توانند
پیشگام بی نیاز کردن کشور از بیگانگان باشند

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در پیامی به پنجاه و ســومین 
نشست اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان در اروپا، تأکید کردند: 
پیوستن دانشجویان ایرانی در هر نقطه از جهان به حرکت پیشرفت و 

بی نیاز کردن کشور از بیگانگان، جهاد فی سبیل اهلل است.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی که صبح دیروز حجت االسالم جواد اژه ای آن 

را در مرکز اسالمی هامبورگ قرائت کرد، به این شرح است:
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

جوانان عزیز
همه می دانیم که شما دانشجویان در شمار برترین امیدهای آینده  کشورید. 
آنچه همه باید بدانند این اســت که به توفیــق الهی هم اکنون خیل عظیمی 
از دانشــجویان دیروز، در کشــور به کارهای بزرگ ســرگرمند و لذت خدمت 
به پیشــرفت دانش و فنــاوری در میهن خود را با همــه  وجود حس میکنند. 
دانشجویان امروز ما - در هر نقطه  جهان- این فرصت را خواهند داشت که به این 
مجموعه های مؤمن و خدوم بپیوندند و کشور را از بیگانگان کاماًل بی نیاز کنند. 
این حرکت آنگاه که با نیت صادقانه و خدایی انجام گیرد، جهاد فی ســبیل اهلل 
است. شما جوانان انجمن های اسالمی میتوانید پیش گامان و راهبران این جهاد 

باشید. توفیق روزافزون شما را از خداوند خواهانم.
سّیدعلی خامنه ای
۲۰ دی ۱۳۹۷

اخبار ادبی و هنری

شهید سید منصور بیاتیان)ره( )وصیت نامه(: مادرم! به تو گفته بودم 
که عاشق خدا هستم و اینک آمده ام تا در صحرای کربالی ایران، در کنار 

کاروان حسین زمان، خمینی بت شکن، کاروانی از خون بسازم.

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(

سیاســی  فعالین  از  ناصــری  عبداهلل 
اصالح طلب گفت: اوضاع دولت شــلخته و 
روحانی قرار و مدارها را فراموش کرده است.

این فعال سیاســی اصالح طلب درباره نقد و 
ســؤاالت حامیان انتخاباتی روحانی گفت: طبیعی 
اســت، وقتی آقای رئیس جمهور قرار و مدارها را 
فرامــوش کرده و توجهی به نگاه گروه هایی که در 
موفقیتش نقش داشتند، نشــان نمی دهد، مورد 
ســؤال قرار بگیرد. آقای روحانی به خوبی می داند 
که فضای روزهای منتهی به انتخابات یازدهمین 
دوره ریاست جمهوری کمک شایانی کرد تا بتواند، 
ردای ریاست جمهوری را بر تن کند و طبق قانونی 
نانوشته باید خودش را مقید به این بداند که نظرات 
پایگاه رای هایش را مدنظر قرار بدهد. متاســفانه 
شاهد این هستیم که نه تنها اینطور عمل نمی کند، 
بلکه نسبت به اظهارات آن چنانی و غیر مسئوالنه 

اطرافیانش هم هیچ واکنشی نشان نمی دهد.
وی ادامــه داد: روحانــی از همــان اول هم 
اعتقادی نداشــت که به نظــرات دیگران اهمیتی 
قایل شــوند.  این نشــان می دهد، نگاه روحانی به 
مسئله مهم توسعه سیاسی با آنچه در نظر مرحوم 
هاشمی رفسنجانی بود، تفاوت زیادی داشت. البته 

در حوزه سیاست خارجی هم همینطور است. 
ناصری گفــت: همچنین روحانــی برخالف 
هاشــمی که در هر حوزه مدیریت بسیار قوی بود 
و به همه امور دولتش نظارتی دقیق داشت، اشراف 
چندانی به زیر مجموعــه خود ندارد. به طوری که 
رئیس دفترش متقاضی شــکایت وزارت اطالعات 
از آقای اســماعیل بخشی می شود. تا معلوم شود، 
اوضــاع در دولت به قدری شــلخته اســت که با 
وجود اعالم رســمی رئیس جمهور بــه پیگیری 
حقوق شــهروندی که اتفاقا این را افتخار دولتش 

می داند، طرح شــکایت از جانب یکی از نزدیکان 
رئیس جمهور اتفاق می افتد. 

وی در بخش دیگــری از گفت و گوی خود با 
»انتخاب« اظهار داشت : ظاهرا آقای روحانی با علم 
بر اینکه روزهای دشــواری پیش رو دارد، در نبود 
آقای هاشــمی تمایل زیادی به کانون های قدرت 
پیدا کرده است و به همین جهت در موضع گیری، 
مواضعی را اتخاذ می کند که هیچ وجه اشتراکی با 
نظرات آیت اهلل مرحوم ندارد. به عنوان مثال حرف 
زدن از بســتن تنگه هرمز بــه نوعی هم صدایی با 

کیهان و تندروها بود.
گفتنی است یکی از اولین شخصیت هایی که 
پس از پیروزی انقالب تهدید به بستن تنگه هرمز را 
در سخنان خود مطرح کرد مرحوم آیت اهلل هاشمی 
رفســنجانی بود، به عنوان نمونه آیت اهلل هاشمی 
رفســنجانی در خطبه های نماز جمعه 26 مرداد 

1363 گفته بود : هر کشــتی ایرانی که در کانال 
سوئز متوقف شود یک کشتی از باند توطئه گران را 

در تنگه هرمز معطل خواهیم کرد.
هاشمی رفسنجانی 23 مهر 1362 نیز گفته 
بود : اگــر غرب دیوانه شــود با دیــواری از آتش 

توپ های 130 تنگه هرمز را می بندیم.
هاشمی رفسنجانی 6 آذر 1362 نیز گفته بود : 
اگر ابرقدرت ها جنگ را در تنگه هرمز آغاز کنند ما 

جنگ را به قدس خواهیم کشاند.
چنان چه دیده می شــود موضوع بستن تنگه 
هرمز از سوی هاشمی رفسنجانی با ادبیاتی بسیار 
شــدیدتر از آنچه روحانی گفته است بارها مطرح 
شــده بود و ظاهــرا هر چقدر دولــت روحانی در 
رفتار با طرف عهد شــکن منفعل تــر عمل کند از 
نظر اصالح طلبان به مشی سیاسی مرحوم آیت اهلل 

هاشمی رفسنجانی نزدیک تر است!

عبداهلل ناصری فعال اصالح طلب:

اوضاع دولت، شلخته و روحانی قرار و مدارها را فراموش کرده است!

پاسخ مدیرمسئول کیهان به بی بی سی در مصاحبه با تسنیم

شریعتمداری:مباهتهکهسندنمیسازد
درمقابلایناسنادچهپاسخیدارید؟!

درد و رنج امام علی )ع( از اتحاد دشمنان باطل
 و تفرقه  اصحاب حق

امام علی )ع(: شگفتا! شگفتا! به خدا سوگند، این واقعیت 
قلب انســان را می میراند و دچار غــم و اندوه می کند که 
شــامیان در باطل خود وحدت دارند، و شــما در حق خود 
نهج البالغه- خطبه ۲۷ متفرقید!  

جوان مسیحی در حرم رضوی 
به اسالم مشرف شد

یک جوان مسیحی از کشــور ایتالیا در حرم مطهر رضوی به دین 
اسالم مشرف شد و با توجه به ارادتی که به حضرت رضا)ع( داشت نام 

رضا را برای خود برگزید. 
به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، کارملو کوکو جوان 26 ساله از سیسیل 
ایتالیا با حضور در دفتر مدیریت امور زائران غیر ایرانی آســتان قدس رضوی و 

اقرار شهادتین به دین اسالم مشرف شد.
وی انگیزه خود را از اســالم آوردن اینگونه بیان کرد: نزدیک محل کار من 
مســجدی قرار داشت که در طول روز صوت اذان از بلندگو در سه نوبت پخش 
می شــد و من باشنیدن این صوت دلنشین بسیار حال خوبی داشتم و به نوعی 

به این صدا وابستگی خاصی پیدا کرده بودم.
وی افزود: با چندین نفر از مســلمانان که در این مسجد نماز می خواندند 
آشنا شدم، اما با این حال هیچ اطالعی از جزئیات دین و اعتقادات آنها نداشتم.
این جوان تازه مسلمان ادامه داد: سال گذشته در سانحه تصادف رانندگی 
دچار ضربه مغزی شــده و به کما رفتم به طوری که پزشکان از بازگشت مجدد 
من به زندگی قطع امید کردند. یکی از دوســتان مســلمانم بعد از قطع امید 
پزشکان از زنده ماندنم روز ها در کنار تخت من حضور داشت و برای من قرآن 

تالوت می کرد.
این جوان تازه مســلمان افزود: در عالم رویا این صوت دلنشین آرام بخش 
قلب من بود و حس خوشــایندی در من ایجاد می کرد. بعد از چند روز که به 

هوش آمدم تمام پزشکان این اتفاق را یک معجزه الهی می دانستند.
وی گفــت: بعد از بهبود یافتن، زندگی ام تغییــر کرد به گونه ای که عالقه 
بســیاری داشتم تا قرآن گوش دهم؛ بنابراین ناخواسته در مسیری قرار گرفتم 
که تمایلی به بازگشــت از آن نداشتم، اما با این شــرایط اصال به دنبال تغییر 

دین نبودم.
رضا ادامه داد: ارتباطم را با دوســتان مسلمانم بیشتر کردم تا اطالعاتم را 
نســبت به این دین افزایش دهم و باور داشــتم راهی که انتخاب کرده ام من را 

به آرامش می رساند.
این جوان تازه مسلمان در رابطه با انتخاب این مکان مقدس برای مسلمان 
شــدن نیز گفت: تصمیم گرفتم به همراه یکی از دوستانم به مشهد بیایم و از 
نزدیک با اسالم و مسلمانان آشنا شوم و با حضور در این حرم آرامشم دو چندان 

شد و مسلمان شدم.
افتتاح نخستین پارک فناوری سالمت کشور 

در اصفهان
نخستین پارک علم و فناوری سالمت کشور با هدف تبدیل ایده های 
نو به ثروت و ایجاد بســتر مناسب برای نخبگان جوان با حضور معاون 

علمی و فناوری رئیس جمهوری در اصفهان افتتاح شد. 
به گزارش ایرنا، این مجموعه نخســتین پارک فناوری سالمت کشور است 
که برای حضور نخبگان جوان در رشــته های مختلف حوزه ســالمت و در قالب 

مؤسسه های شتاب دهنده و مراکز رشد راه اندازی شد.
پارک فناوری سالمت اصفهان دارای 10 خوشه فناوری در زمینه های پزشکی، 
تجهیزات پزشکی، مواد جدید نانو، دندانپزشکی، فناوری های نوین، زیست فناوری، 

ژنتیک، گیاهان دارویی، داروسازی و طب سنتی است.
پارک علم و فناوری ســالمت اصفهان در فضایی به وسعت 21 هکتار ایجاد 

شده و در زمان حاضر حدود 40 شرکت دانش بنیان در آن مستقر است.
اعتبار هزینه شــده برای راه اندازی و تجهیز این پارک تا کنون 250 میلیارد 

ریال اعالم شده است.
مجــوز موافقت اصولی این پارک فناوری، فروردین امســال توســط وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شد.
هشت هسته فناور در مرکز نوآوری دانشگاه علوم پزشکی و بیش از 20 هسته 

فناور در مرکز رشد دانشگاه اصفهان فعال است.
اصفهان با حدود 170 دانشــگاه و موسسه آموزش عالی و حدود 250 هزار 

دانشجو دومین استان دانشگاهی کشور است.

اخیراً مســتندی با عنوان »بهتان بــرای حفظ نظام« از 
شــبکه بی بی سی فارسی منتشر شده که ادعاهایی را متوجه 
برخی شــخصیت های سیاســی کشــور مطرح کرده است. 
بی  بی سی در این مستند کوشیده تا این گونه القا کند که برخی 
شــخصیت ها و نهادهای مطرح نظام جمهوری اسالمی برای 
کنار زدن  مخالفان به بهتان و تهمت متوسل شده و این عمل 
را به  اســتناد به یک روایت شرعی توجیه می کنند؛ حسین 
شــریعتمداری یکی از مخاطبان جدی این مســتند است. 
خبرگزاری تسنیم در این باره گفت وگویی را با مدیرمسئول 

کیهان انجام داده که متن کامل آن به  شرح زیر است:
تسنیم: اخیراً مستندی با عنوان »بهتان برای حفظ 
نظام« در بی بی سی فارسی پخش شد که ادعا می کرد، 
نظام برای مقابله با مخالفان خود به مباهته متوســل 
می شــود، در ابتدا می خواستم که بفرمایید تفسیر و 

برداشت شما از روایت مباهته چیست؟
شریعتمداری : در این باره، باید فقها نظر بدهند اما تا جایی 
که ما شــنیدیم مباهته از بهت است یعنی، باید طوری مستند 
و مســتدل برخورد کنی که طرف مبهوت شــود. نمونه ای که 
در قرآن برای بهت  اشــاره شــده، همان آیه شریفه قرآن درباره 
محاجه حضرت ابراهیم با نمرود اســت، وقتــی کار به محاجه 
ْمِس ِمَن الَْمْشِرِق َفأِْت بَِها ِمَن  می رســد، می فرماید، »یَأْتِی بِالَشّ
الِِمیَن« یعنی  الَْمْغِرِب َفُبِهَت الَِّذی َکَفــَر َواهلَلّ اَلیَْهِدی الَْقْوَم الَظّ
طوری مستدل و مستند محاجه می کند که طرف مقابل در بهت 
و حیــرت فرو می رود و این معنی مباهته اســت اما این آقایان 
امثال آقای کدیور یا مهاجرانی در حد و اندازه مباهته نیستند که 

استدالل بهت برانگیز درباره آنها موضوعیت داشته باشد.
البته من نام آن فیلم را مستند نمی گذارم چون مستند 
یعنی اســناد و شــواهد غیرقابل انکار، که در این فیلم وجود 
نداشــت. این که عده ای تالش ناشــیانه برای پوشش دادن 
جنایت ها و خیانت های خود و مخدوش کردن آنها داشــته 
باشند، اسمش مستند نیست. من این فیلم یا کلیپ را دیدم؛ 
به  نظرم خیلی عادی بود و هســت چراکه نباید به هیچ وجه 
انتظار داشته باشیم که ضدانقالب در مقابل ما ساکت بنشیند 
آنها همه توانشــان را به کار می گیرند و همه ظرفیتشــان در 
همین حرف هاست که همراه با فحاشی و دروغ است به  نظرم 

اصل آن فیلم چیز مهمی نبود.
تسنیم: شما فکر می کنید این مستند یا به تعبیر 
شما کلیپ، تراوش ذهنی امثال آقای باستانی یا کدیور 
است یا اینکه عده ای پشت پرده آن را طراحی و به نام 

ایشان منتشر کرده اند؟
شریعتمداری: کسانی که در این کلیپ، از آنها اسم برده 
و به آنها اســتناد شده تقریباً همه افراد دم دستی هستند اما 
من ترجیح می دهم درباره آن بخشی که به بنده مرتبط است 
توضیح بدهم چراکه مشت نمونه خروار است و بقیه موارد هم 

مثل موردی است که درباره من گفته شده است.
تسنیم: آقای سروش یک نقلی کردند از جلسه شما 
و آقای مهاجرانی، که شما در پاسخ به آقای مهاجرانی 
درباره اظهاراتتان درباره آقای سروش به روایت یا آیه 
مباهته استناد و رفتار خود را این گونه توجیه کرده اید. 
اصالً شما چنین جلسه ای با ایشان داشته اید؟ و آیا این 

نقل قول درست است؟
شریعتمداری: آقای مهاجرانی همیشه نسبت به مسائلی 
که ما از ایشان می دانستیم یک نگرانی داشت و اصاًل جرئت 
این را نداشــت که بیاید چنین حرف هایی بزند، ضمن اینکه 
روابط من با آقای مهاجرانی، یک رابطه دوستانه نبود که من 
بخواهم به ایشان چنین حرفی را بزنم یا اینکه ما به هم اعتماد 

داشته باشیم و درباره این مورد این طور با هم صحبت کنیم.

تســنیم: خب، اگر نقل قول آقای ســروش از 
مهاجرانی درست نیست شما بفرمایید که اصل ماجرا 

چه بوده است.
شــریعتمداری: اما اصل ماجرا. مرحــوم طبری بعد از 
اینکه شــروع کرد همزمان امپریالیزم و مارکسیسم را نقد 
کردن، آمریکایی ها آمدند یک گزارشی تهیه کردند و گفتند 
»در ایران آمپولی ســاختند و به طبری تزریق کردند و این 
حرف های اخیر طبری به خاطر این آمپول اســت«. من این 
حرف را به احســان طبری گفتم، ایشان در جواب گفتند، 
»اوالً، اگر این ادعا درســت اســت که ایران می تواند چنین 
آمپولی بسازد، چطور می گوید جمهوری اسالمی عقب افتاده 
اســت؟ و ثانیاً اینکه، بر فرض که به من آمپول زده اند، اصاًل 
من را هیپنوتیزم کرده اند؛ من برای مطالبم ســند می آورم 
سند که با آمپول ساخته نمی شود«. من درباره آقای سروش 
هرچه گفته و نوشته ام مستند است. فرض که به  قول ایشان 
مباهته است، برای اســناد چه پاسخی دارند؟ وقتی چنین 
اســنادی هست چه  نیازی به مباهته است؟ این )با  اشاره به 
یک پوشــه بزرگ( پرونده آقای سروش در کیهان است که 
کاماًل مستند اســت. ما همه این اسناد را اینجا جمع آوری 
کرده ایم. شبیه به این پرونده برای آقای مهاجرانی نیز هست 
تقریباً یک ســوم این اسناد برای آقای باستانی هست که در 

اختیار داریم.

تسنیم: شما این اسناد را برای کار رسانه ای اینجا 
نگهداری می کنید؟

شــریعتمداری: بله برای کار رسانه ای مان نگه می داریم. 
وقتی می خواهیم مطلبی بنویســیم به این اســناد مراجعه 

می کنیم.
تسنیم: شما به آقای ســروش گفتید، جاسوس، 

سندتان چیست؟
شریعتمداری: آقای سروش در سفر به آلمان در شورای 

روابط خارجی سخنرانی کرد. 
چون اعالم شــده بود که قرار 
ایشان ســخنرانی کند،  است 
جمع محدودی در آلمان برای 
سخنرانی ایشــان آمده بودند. 
آقــای دکتر محمد کیارشــی 
یک زمانی سفیر ما در اتریش 
بودنــد در آن زمــان نماینده 
اسالمی  جمهوری  خبرگزاری 
در آلمان بودند. کیارشــی بعد 
از اینکه مطلع می شــود برای 
شــرکت در این جلسه حاضر 
می شــود. مدیر آن نشســت 
حالی   در  می کند؛  عذرخواهی 
که او فرد شناخته شده ای بود 
و بارهــا در تلویزیون آلمان و 
اتریش مصاحبه داشت. با وجود 
اینکه ایشــان را می شناختند، 
می گوینــد که آقای ســروش 

تأکید کردند که هیچ ایرانی نباید در جلســه حضور داشــته 
باشند. آقای کیارشی این خبر را گزارش می کند، ما این خبر 
را در روزنامه منتشر کردیم؛ از آقای سروش پرسیدیم »شما 
می خواستید برای آنها چی بگویید که تأکید کردید که هیچ 
ایرانی نباید حضور داشته باشد؟«، آقای سروش یک جوابیه به 

ما دادند و اصل ماجرا را هم تکذیب نکردند.
مــا می گوییم ایــن گزارش آقای کیارشــی اســت در 
خبرگزاری ایرنا. خب، این مســتند است. سندش هست. هم 
گزارش مدیر جلسه هست. هم مدیر آن نشست و هم سندش 
هست. از آن نشست هیچ چیزی بیرون ندادند تا اینکه تقریباً 
چند ماه که گذشت مطالبی بیرون دادند. خود شورای روابط 
خارجی آلمان یک تیکه هایی از آن نشست را در نشریه ای که 

با عنوان حکمت در آلمان چاپ می شود، منتشر کرد. برخی 
از آنها در تلویزیون و شبکه یک آلمان آمد درباره آن صحبت 
کردند؛ بحثشان این بود که باید اعتقادات جمهوری اسالمی 
ایران را به چالش کشــید و اصلی ترین مشکل ما با جمهوری 
اســالمی - این حرف سروش است که می گوید- اصلی ترین 
مشــکل ما با جمهوری اســالمی والیت  فقیه است که مورد 
قبول مردم اســت. خب این عین حرف آقای سروش است. 
ایشان چه چیزی را تکذیب می کند؟ خب، فرض کنید ما را 
هیپنوتیزم کردند، به ما آمپول زدند شما این اسناد را چگونه 

می خواهید تکذیب کنید؟
 بعد یک مدتی یک گزارشی آمد که آقای سروش و چند 
نفر دیگر از یک مرکــز آمریکایی پول گرفتند. یعنی به آنها 
کمک مالی کردند تا اینکه سیاه نمایی کنند و مبانی اعتقادی 
جمهوری اسالمی ایران را به چالش کشیده و زیر سؤال ببرند. 
ما این خبر را منتشــر کردیم. عین متن آن گزارش را هم به 

زبان انگلیسی در روزنامه مان آوردیم. 
آقای سروش پول گرفته بود، آقای شمس الواعظین گرفته 
بود، ابراهیم نبوی گرفته بــود، جالیی پور گرفته بود، کدیور 
گرفته بود. ما اســامی اینها را اعالم کردیم بعد پرسیدیم چرا 
پول گرفته اید؟ آقای سروش گفتند، این »Award«)جایزه 
بوده( اما ما، گفتیم در ســند آمده است که این grant است 

.Award نه

ابراهیم نبوی آمد کیهان. مرحوم شایان فر هم بودند؛ گفت 
من به سروش گفتم ما که پول را گرفتیم هم من گرفتم، هم 
جالیی پور گرفته، هم شمس الواعظین و هم تو. چرا می گویی 
»Award« که اینها بگویند  grant  بوده. ما همین مطلب 
آقای نبوی را در کیهان منتشــر کردیم و فردای آن روز همه 
نشریات داخلی و خارجی  از BBC فارسی تا صدای آمریکا 
و رادیو آمریکا تا نشریات داخلی زنجیره ای همه هجوم کردند 
به ما. من همان موقع هم گفتم این سند است و این سند تا 
همین االن هم که من صحبت 
می کنم در آن سایت آمریکایی 
موجود اســت؛ همه می توانند 
بروند ببینند. حــرف من این 
بود خــب چرا دو خط این ادعا 
گفتم  نمی کنید؟  تکذیــب  را 
شما دو خط تکذیب کنید من 
در کیهان تیتر یک می زنم اما 
حاضر نشــدند تکذیب کنند. 
خب، این اســناد که با آمپول 
و مباهته درســت نمی شــود. 
آقای ســروش و کدیور شــما 
پول گرفته اید علیه وطنتان کار 
کنید؟ من نمی دانم این حرف را 
آقای مهاجرانی به سروش گفته 
یــا نه اما آقــای مهاجرانی اگر 
گفته باشــی که بعید می دانم، 
می دانــی که من خیلی چیزها 

را می دانم.
تسنیم: شما درباره آقای مهاجرانی چه می دانید که 

نمی خواهید  بگویید؟
شریعتمداری: بماند. خودش می داند. همان علت هایی که 

باعث شد، ایشان فرار کند.
تسنیم: شما  اشاره ای داشتید به گزارشی از شورای 
روابط خارجی آمریکا درباره آقای ســروش. توضیح 

می دهید که محتوای این گزارش چه بوده است؟
شریعتمداری: شورای روابط خارجی آمریکا یک گزارشی 
تهیه می کند توســط خانم شــیرین هانتر، در این گزارش 
می گوید یکی از راه های مقابله با دیدگاه های اسالمی شیعیان 
این است که ما از دیدگاه های مخالفان حمایت و نظراتشان را 
منعکس کنیم. شورای روابط خارجی آمریکا، 6 میلیون دالر 

برای ترجمه آن دســته از کتاب های آقای سروش که علیه 
اسالم، شــیعه و نظام جمهوری اسالمی نوشته شده به زبان 
عربی و انگلیسی در نظر گرفته است و این هم سندش موجود 
اســت. آقای سروش چه پاسخی برای این اسناد دارید؟ آقای 
سروش ما که از لفظ جاسوس برای شما استفاده نکردیم اما 
خودت این اسناد را یک بار بخوان و ببین که جاسوس نیستی؟ 
این چه حرفی اســت که می گویی، من بدون اینکه مشکل 
وجدانی داشته باشم این حرف را می زنم. آقای سروش شعور 
مردم را با خودتان مقایسه نکنید؟ آقای سروش می گوید که 
من اسرار سری ندارم؟ آقای سروش با بچه که طرف نیستی. 
از شــما اسرار سری نمی خواهند چون شــما در حد و قواره 
این نیستی که اطالعات ســری داشته باشی. از شما همین 
کارهایــی را می خواهند که داری انجام می دهی. می خواهند 
که نبوت، امامت و ارزش های اســالمی را زیر سؤال ببری که 

داری، می بری.
آقای ســروش رفتند، پیش مرحوم هاشمی رفسنجانی. 
من امیدوار هســتم که فرزندان مرحوم هاشمی رفسنجانی 
حتماً این بخش از خاطرات ایشان را منتشر کنند چون آقای 
هاشمی یکی از ویژگی هایی که داشت این بود که خاطراتش 
را می نوشــت. آقای ســروش به مرحوم هاشمی رفسنجانی 
مراجعه کرد و به ایشان گفت، به فالنی بگو به ما کاری نداشته 
باشــد. مرحوم هاشمی می گوید من مطالب فالنی را دیده ام؛ 

سند دارد شما اگر درست نیست خب تکذیب کنید.
آقای سروش! من عرضم را تکرار می کنم؛ فرض کنید که 
به من آمپــول زده اند؛ نه اصاًل من را هیپنوتیزم کرده اند چه 

پاسخی برای این  اسناد دارید؟
یک قاعده حقوقی در همه دنیا هســت که در اسالم هم 
آمده اســت؛ البینهًْ علی المدعی. دلیــل باید از طرف مدعی 
مطرح شود. خب شما می گویید، شریعتمداری گفته سروش 
چنین و چنان اســت؛ خب، گفته ام این هم سندش. شما که 

ادعا می کنید ما مباهته می کنیم چه سندی دارید؟
تسنیم: شما  اشاره کردید که آن فیلم »بهتان برای 
حفظ نظام« کار آقای باستانی نبوده است و شما اسنادی 

از ارتباط باستانی با عناصر بیرون کشور دارید؟
شریعتمداری: آقای باستانی در حد و قواره این نیست که 
بتواند آن فیلم خیلی عادی را هم تولید کند. یکی از کارهای 
آقای حسین باســتانی و دوستانشان که برخی از آنها اکنون 
پناهنده شده اند، در دفتر آقای خاتمی، این بود که ایشان یک 
بولتن تهیه می کرد، یک نسخه به آقای خاتمی و یک نسخه 
هم به مســعود بهنود می داد. خب حاال کاری ندارم که آقای 
خاتمی ممکن بود آن  را به معاونین خود هم بدهد اما ایشان 
دو نســخه تهیه می کرد. وظیفه ای که بهنود به باستانی داده 
بود این بود که باســتانی طوری فضا را ترسیم کند که آقای 
خاتمی تصور کند که کل کشور علیه او بسیج شده اند. اینکه 
آقــای خاتمی می گفت، هر 9 روز یــک بحران داریم حاصل 
تأثیر بولتن های سفارشی باستانی بود. من همین موضوع را 
نوشتم این مباهته است؟ آقای باستانی! من گفته بودم شما 
با انگلیس در ارتباط هستی، این مباهته است؟ شما االن در 
انگلیس نیستی؟ برای اثبات نظر کیهان چه سندی باالتر از 
اینکه هم اکنون تو در انگلیس هستی و برای آنها کار می کنی؟

تسنیم: درباره آقای مهاجرانی چطور؟
شــریعتمداری: درباره ایشان هم دقیقاً همین طور است. 
ما نســبت به ارتباطات آقای مهاجرانی با عربستان سعودی 
مشــکوک بودیم و  به خودش هم گفتیم. این مباهته است 
یا سند؟ شما عربستان و جنادریه نرفتی؟ میهمان سعودی ها 
نبودی؟ بورسیه فرزندت را سفارت عربستان در انگلیس تأمین 
نکرد؟ آقای مهاجرانی نمی دانم آن حرف را به آقای ســروش 
گفته ای یا نه که بعید می دانم چون خودت می دانی، ما هرچه 

گفتیم شد نه اینکه مباهته کرده ایم.
تســنیم: فکر می کنید خود BBC که خیلی ها 
معتقدند سلطان تهمت زدن است چرا فکر می کنید 
خود آقای کدیور و مهاجرانی این ها که در بهتان زدن به 
 نظام این قدر ید طوالیی دارد، می گویند که با مخالفان 

انقالب و نظام به مباهته متوسل می شوند؟
شریعتمداری: امثال آقای کدیور یا  اشکوری و باستانی که 
نان مفت نمی خورند؟ باید برای صاحب خانه کار کنند اما من 
تأکید می کنم وقتی سند هست هیچ نیازی به مباهته نیست. 
اما رســانه های ضدانقالب خارجی مثل BBC خودشان هم 
اذعان دارند چون غیر از همین موارد دم دســتی دروغ، چیز 
دیگری برای ارائه نــدارد؟ رادیو زمانه هم همین طور. یا یورو 
نیوز که برای اخبار اروپا تأسیس شده بخش فارسی تأسیس 

کرد اما این رسانه هم مثل BBC چیزی برای گفتن ندارد.
فــرض بگیرید که االن BBC یــا VOA بخواهد خبر 
بدهد؛ چه چیز باید بگوید؟! بگوید در یمن چه خبر اســت؟ 
از سوریه بگوید که بعد از هفت سال اقدام علیه بشار و تالش 
برای حذف او، امروز خودشان هم می گویند که بشار ماندنی 
اســت؟ از توطئه های آمریکا و انگلیس در غرب آسیا بگوید؟ 
بگوید که خانم رایس هزینه های انجام شده در غرب آسیا را 
به درد زایمان تشــبیه می کرد خب بگوید که غرب آسیا چه 

زاییده اســت؟ به ماجرای پاریس باید بپردازند؟ به قول آقای 
ترامــپ هفت میلیارد هزینه کردند اما امروز باید مخفیانه در 

عراق تردد کنند از این اخبار بگویند؟
تســنیم: برخی معتقدند که ناکارآمدی رسانه ای 
در بی بی سی فارسی موجب روی کار آمدن یک کانال 
تلگرامی ضدانقالب و شبکه تلویزیونی ماهواره ای شده 
است؟ یعنی به تعبیر برخی، بی بی سی تکثیر شده است 

شما این تحلیل را قبول دارید؟
شریعتمداری: کانال آمد نیوز که می گویند برای آقای زم 
است درست نیست. زم تابلوست خودش هم می داند که کانال 
برای چه کسی است و چگونه اداره می شود؛ روح اهلل زم که آدم 
این حرف ها نیست چند کلمه که حرف می زند، باید ری ست 
شود. آقای منوشــه امیر، یهودی  ایرانی تبار که مدت ها قبل 
مدیر رادیو اسرائیل بود این کانال را مدیریت می کند. یا درباره 
تلویزیون اینترنشنال. این شبکه را هم آقای رمضان پور معاون 
آقای مهاجرانی مدیریت می کند؛ می خواهم به آقای رمضان پور 
بگویم واقعاً زشت نیست؟ از همین دوستان ناجورت که آنجا 
هستند هم خجالت نمی کشی که با این وضعیت آل سعود که 
قاتل خاشقجی است، رفتی عربستان و آنجا دم از دموکراسی 
می زنی؟ می گویی که CNN ایران هستی این قمپزها چیه؟ 
بارها گفته ام کسانی که امضای پیچیده دارند حسابشان خالی 

است.

* آقای باستانی! من گفته بودم شما با انگلیس در ارتباط هستی، این مباهته 
است؟ شما االن در انگلیس نیستی؟ برای اثبات نظر کیهان چه سندی باالتر از 

اینکه هم اکنون تو در انگلیس هستی و برای آنها کار می کنی؟
* آقای سروش به مرحوم هاشمی رفسنجانی مراجعه کرد و به ایشان گفت، به 
فالنی بگو به ما کاری نداشته باشد. مرحوم هاشمی می گوید من مطالب فالنی 

را دیده ام؛ سند دارد شما اگر درست نیست خب تکذیب کنید.
* ما نسبت به ارتباطات آقای مهاجرانی با عربستان سعودی مشکوک بودیم 
و  به خودش هم گفتیم. این مباهته اســت یا سند؟ شما عربستان و جنادریه 

نرفتی؟
* حسین باستانی در دفتر آقای خاتمی بولتن تهیه می کرد و یک نسخه آن را 

برای کسب تکلیف به انگلیس می فرستاد.
* گفتم شــما دو خط تکذیب کنید من در کیهان تیتر یک می زنم اما حاضر 

نشدند تکذیب کنند. خب، این اسناد که با آمپول و مباهته درست نمی شود.

* آنچه درباره وابســتگی آقای سروش 
گفته و نوشته ام، مستند است و هنگامی 

که سند باشد، نیازی به مباهته نیست.
* آقایان سروش، کدیور، شمس الواعظین 
و جالیی پور برای سیاه نمایی علیه انقالب 
از یک مرکز آمریکایی کمک مالی گرفته 
بودند، ما این ســند را همــراه با متن 
انگلیسی آن منتشر کردیم و آنها به جای 

تکذیب سند، به کیهان فحاشی کردند.
* شــورای روابط خارجی آمریکا برای 
به  ترجمه کتاب های ضدشیعی سروش 
زبان های انگلیســی و عربی 6 میلیون 

دالر اختصاص داده بود.

رئیس نهــاد نمایندگی مقام معظــم رهبری در 
دانشگاه ها تاکید کرد: مدل توسعه امیرکبیر مبتنی بر 
توان داخل بود و بارها دست رد به دولت های مختلف 

زد.
به گزارش فارس، حجت االســالم والمسلمین مصطفی 
رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 
به مناسبت سالگرد شهادت امیرکبیر تاکید کرد: امیرکبیر نامی 
بزرگ در عرصه حکومت داری این کشور است؛ مهمترین پیام 
دوران صدارت او این است که در یک دوره کوتاه می توان کاری 
کرد که تبدیل به یک نماد شد، چیزی شبیه شهید رجایی در 
دوران معاصر خودمان. او ثابت کرد می توان کمتر از چهار سال 
در مصدر امور بود اما الگو شــد، می توان در دورانی کوتاه نام 
نیک از خود به جای گذاشت، به جای اینکه بیست و  چند سال 
در دولت های مختلف بود و آخر هم ژست اپوزویسیون گرفت!

وی در ادامه پیام خود که در صفحه شخصی وی منتشر 
شد، ادامه داد: نکته مهم دیگر درباره امیرکبیر نگاه او به توسعه 
اســت، آنچه در تاریخ آمده نشان می دهد که مدل توسعه او 

نه مانند مدل های وارداتی و تک ساحتی سال های اخیر بلکه 
مدلی بومی و چند وجهی بود.

رئیس نهاد نمایندگی رهبر معظم انقالب در دانشــگاه ها 
در ادامه تاکید کــرد: مبارزه با ویژه خواری و رانت مزیت مهم 
صدارت او بود. او معتقد نبود »مقداری فساد روغن چرخ توسعه 
است و اگر در ساخت سدی مثال پانصد میلیون اختالس هم 

شده مهم نیست بلکه مهم آن سد است که می ماند.«!
رستمی اعالم کرد: مدل توسعه امیرکبیر مبتنی بر توان 
داخل بود و بارها دســت رد به سینه قراردادهای استعماری 

دولت های مختلف زد.
وی افزود: در صدارت امیر، فرهنگ به پای توســعه ذبح 
نشد و  حتی در سخت ترین شرایط هم به جای تساهل با فرق 

ضاله بابیت، مسیر مبارزه با آن ها را دنبال کرد.
نماینده رهبر معظم انقالب در دانشــگاه ها در پایان پیام 
خود اشاره کرد: خالصه اینکه مدل توسعه امیرکبیر به شکلی 
بود که دولت هــای غربی برای دولتش دســت نزدند و هورا 

نکشیدند، بلکه برای قتلش نقشه کشیدند.

حجت االسالم رستمی:

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شــورای اسالمی، از طرح مدل توسعه امیرکبیر مبتنی بر توان داخل بود
تعدادی از نمایندگان برای ساماندهی دســتمزد و پاداش های نجومی 

شرکت های دولتی خبر داد.
حســینعلی حاجی دلیگانی در گفت وگو با خبرگزاری مهر درخصوص بودجه 
شــرکت های دولتی، گفت: مجلس شورای اســالمی عماًل به بررسی دو - سوم 
بودجــه ورود نمی کند و بودجه مربوط به شــرکت های دولتی و بانک ها و برخی 

نهادها را مورد بررسی قرار نمی دهد.
عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شــورای اسالمی افزود: اعتبار کلی 
بودجه 1730 هزار میلیارد تومان است که 470 هزار میلیارد آن مربوط به بودجه 
عمومی دولت اســت که در مجلس بررسی می شود و 1230 هزار میلیارد تومان 

آن بودجه شرکت های دولتی است.
وی با  اشــاره بــه افزایش 40 تا 50 درصدی بودجه شــرکت های دولتی در 
الیحه بودجه ســال 98 تصریــح کرد: به دلیل نگرانــی از ورود این اعتبارات به 
هزینه های جاری و پرســنل شــرکت های دولتی، درصدد تهیه طرحی هستیم. 
در صورت تصویب نهایی این طرح، کارکنان شــرکت های دولتی نیز طبق قانون 

اداری و استخدامی کشوری، حقوق و دستمزد دریافت خواهند کرد.
حاجی دلیگانی خاطرنشــان کرد: در حال حاضر کارکنان شرکت های دولتی 

براساس مصوبات هیئت مدیره شرکت ها، حقوق و پاداش دریافت می کنند.

حاجی دلیگانی مطرح کرد
طرح مجلس برای ساماندهی حقوق 

و پاداش های نجومی شرکت های دولتی


