
اخبار كشور

یک کارشناس سینما:
شکست جشنواره فیلم فجر 

حاصل عملکرد دولت اعتدالی است
یک کارشناس سینما معتقد است: سیاســت های غلط مدیران دولتی در 
عرصه فرهنگ و هنر و در ســازمان سینمایی وزارت ارشاد و نفوذ عوامل جریان 
افراطی اصالحات در بدنه مدیریتی ســازمان سینمایی و جشنواره فیلم فجر و 
دخالت و نفوذ خانه سینما در روند سیاست گذاری های جشنواره امسال از عوامل 

اصلی شکست و عدم موفقیت این رویداد مهم داخلی است.
امیر حسین جوانشــیر در گفت وگو با خبرنگار کیهان درباره حاشیه های 
سی و هفتمین جشــنواره فیلم فجر اظهار داشت: جشنواره ای که می توانست 
همانند جشنواره عمار یا مقاومت به نقطه امید و قدرت فرهنگی ما تبدیل شود با 
سوء مدیریت عده ای محدود که همگی هم از چهره های شناخته شده یک جریان 
خاص در ســینما هستند به نقطه ضعف و نگرانی برای دلسوزان انقالب و مردم 
تبدیل شده و اکثرا فیلم هایی بی سر و ته با مضامین غیراخالقی و غیرمتعارف را 

نمایش می دهد. 
وی افــزود: فیلم های راه یافته به جشــنواره ســی و هفتم فجــر، اغلب جز 
سیاه نمایی و ژست به اصطالح روشنفکری هیچ حاصلی را برای بیننده به ارمغان 
نمی آورند و البته به جز چند فیلم مانند »۲۳ نفر«، »شــبی که ماه کامل شد« 
و... بقیه آثار راه یافته به این دوره از جشــنواره مورد اقبال و رضایت عمومی قرار 
نگرفت و در شــأن و سطح جشنواره فیلم فجر نبود! نکته قابل تأمل و مهم این 
دوره نیز حواشی مراسم افتتاحیه آن بود که به شدت مورد انتقاد علما و مراجع 
و خانواده های شــهدا و ایثارگران شــد و حتی مورد انتقاد جدی حجت االسالم 
صدیقی در مراســم فاطمیه بیت رهبری در محضر مقــام عظمای والیت قرار 
گرفت و لکه ننگ دیگری در کارنامه مدیران لیبرالی فرهنگی و هنری ما شــد. 
این مراســم، جای چند ســؤال جدی را باقی گذاشت که به چه دلیلی و با چه 
توجیهی در سالگرد چهلمین سال از انقالب شکوهمند اسالمی از پیرزنی تجلیل 
می کنید که با افتخار همین چندی پیش در جشــنواره ای خارجی و در مقابل 
دوربین خبرنگاران کشف حجاب کرد و آبروی زن ایرانی و همه هنرمندان این 
کشور را برد ؟! شخصی که تا چند سال پیش ممنوع التصویر بود و سابقه اش هم 
در حمایت از فتنه ۸۸ بر همگان روشن است !آیا واقعا ما در این کشور و در میان 
اهالی فرهنگ و هنر و ســینماگران متعهدمان شخصی بهتر و شایسته تر از این 

عنصر معلوم الحال برای تجلیل و تکریم نداشتیم؟
جوانشیر ادامه داد: پرسش دیگری که از دبیر جشنواره داریم این است که 
به چه علت و با چه توجیهی اجازه برگزاری طنین گلبانگ اهلل اکبر را در ساعت ۹ 
شب ۲۱ بهمن در پردیس چارسو »محل  حضور هنرمندان و مهمانان« علیرغم 
درخواست جمعی از نیروهای ارزشــی داده نشد و گفتند که بلندگو برای این 
کار در اختیار افرادی که بخواهند طبق اعالم رسمی شورای هماهنگی تبلیغات 
اسالمی در شب ۲۱ بهمن اهلل اکبر بگویند قرار نمی گیرد و هیچ گونه همکاری با 
امت حزب اهلل نکردید و حتی شاهد این بودیم که عوامل اجرایی به آن عده ای از 

اهالی انقالبی سینما که اهلل اکبر گفتند پوزخند زدند!؟

صفحه 3
سه شنبه ۲3 بهمن ۱3۹۷ 

۶ جمادی الثانی ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۱۲۲

خون خدا
تجربه گرایی سنگین

دومین ساخته مرتضی علی عباس میرزایی پس از فیلم »انزوا« در سال ۱۳۹5، 
به کاری کامال تجربی روی آورده اســت. اگرچه فیلم »انزوا« یک اثر عادی به سبک 
و سیاق سینمای مسعود کیمیایی بود اما فیلم »خون خدا«، اساسا سازی دیگری در 

فیلمسازی مرتضی علی عباس میرزایی، به حساب می آید. 
قصه فیلم، ماجرایی بسیار عادی است، یک معتاد بازپروری شده، در یک غذای 
نذری شب های محرم، پاکتی پیدا می کند که درونش یک چک با رقم بسیار باالیی 
مواجه می شــود و حاال از این پس قرار است نحوه برخوردش را با این چک مشاهده 
کنیم. اما داســتان از این پس در مونولوگ های افراد مختلف با این شخصیت اصلی 
ادامه پیدا می کند و خود او، کلمه ای بر زبان نمی آورد. مانند افرادی که هریک بخشی 

از واقعه را تعریف می کند. 
کارگردان، این تجربه گرایی اش را به دیگر عناصر ســاختار فیلم، از جمله اندازه 
نماهــا، تصویر مونولوگ گویی افــراد مقابل کاراکتر اصلی و رنــگ صحنه ها و... نیز 
گســترش می دهد. اما به نظر می آید همه این ســعی در نوگرایی تصویری به طور 
مناسب نمی تواند در خدمت قصه و ماجرای فیلم قرار بگیرد و در نقاط متعددی در 
فیلم، به صورت گل درشــتی روی موضوع و محتوا ســوار می شود و فرصت بروز آن 

را نمی دهد.
شاید از همین رو، فیلم حدود 70 -75 دقیقه بیشتر کشش ادامه پیدا نمی کند و 
خوشبختانه فیلمساز به درستی این موضوع را درک کرده و فیلمش را پایان می دهد.

دیدن این فیلم جرم نیست
آژانس شیشه ای 2

اولین موضوعی که در حتی شنیدن داستان یک خطی فیلم دیدن این فیلم جرم 
است، به ذهن متبادر می شــود، شباهت بالفصل آن را فیلم معروف ۲0 سال پیش 

ابراهیم حاتمی کیا یعنی آژانس شیشه ای است. 
بازهم یک گروگان گیری، این بار یک تبعه انگلیس ایرانی تبار که در یک شــب 
مستی، بدون دلیل و ناگهان به اذیت و آزار زنی چادری می پردازد که از قضا، همسر 
فرمانده یک پایگاه بسیج است و موجب سقط جنین وی می شود. همین موضوع خون 
فرمانده را به جوش می آورد تا وی را بازداشــت کند، بازداشــتی که با حکم پلیس و 
درخواست های فرمانده ارشد پایگاه و سپس حضور ماموران امنیتی نیز پایان نمی باید 
و به دســتگیری همه این افراد نیز می انجامد و بسیاری از دیگر نیروهای امنیتی را 
هم به میدان می کشــاند تا آن حد که مسئله به یک معضل ملی برای کشور تبدیل 

می گردد. 
فیلمساز که اولین تجربه ســینمایی بلندش را انجام می دهد، بر اثر یک اتفاق 
غیرمنطقی و تا گذشــت دو ســوم فیلم، ماجرای گروگانگیری خود را بر یک دلیل 
شخصی )آسیب دیدن همسر و سقط بچه( استوار می کند. در صحنه های متعددی، 
کاراکتر اصلی را می بینیم که با عکس همســرش و بر زبــان آوردن نام دختر بدنیا 
نیامده اش،  گریه می کند و حتی در پاســخ یکی از همرزمانش و این ســؤال که چرا 
چنین کاری می کند، می گوید که باید برای زن و بچه اش کاری انجام دهد. تقریبا در 
یک سوم انتهایی است که مسئله کلی تر وطن و زنان کشورش را مطرح می سازد. از 

این لحاظ فیلم دیدن این فیلم جرم است از آژانس شیشه ای عقب می ماند. 
از طــرف دیگر اگرچه ماجــرای فیلم در یک پایگاه بســیج اتفاق می افتد ولی 
جغرافیای مشــخص دراماتیک ندارد و از همه مهم تر، مردم )بازهم برخالف آژانس 
شیشــه ای( در این جغرافیا حضور ندارند که البته فیلمساز آن را با غرق شدن مکان 
توسط نیروهای امنیتی توجیه می کند. این جغرافیای نامشخص در برخی صحنه های 
داخلی نیز توی ذوق می زند و فی المثل در سکانس اولین درگیری با مامورین امنیتی 
که به درون پایگاه آمده و با قلدری درصدد خلع ســالح افراد و آزاد سازی گروگان ها 
هستند، نماهای درستی از درگیری فرمانده پایگاه با سردسته مامورین امنیتی داده 
نمی شود. اگرچه فیلمساز سعی کرده در برقراری ارتباطات مابین کاراکترها، از نماها 
و برش ها و دکوپاژ دقیق تری بهره بگیرد. در صحنه های مذاکره و هجوم مامورین به 
پایگاه و درگیری های درون پایگاه، نامشــخص بودن هویت نیروها و درستی توانایی 
عملکرد آنها به شــدت به منطق کار ضربه وارد آورده و هدف اصلی سازندگان اثر را 

ابتر می گذارد.
البته هدف و جســارت کارگردان در طرح مسائل عدالت طلبانه و ضد تبعیض و 
قضیه آقازاده هــا و البی های آنها، همچنین ارتباط ماجراها به مذاکرات با خارجی ها 
و باج دادن به آنها، تامل برانگیز اســت اما متاســفانه این رویکــرد آرمان گرایانه، در 

بی تجربه گری های فیلمساز تا حدودی از میان رفته است.
سال دوم دانشکده من 

این یک فیلم نیست!
رسول صدر عاملی پس از گذشت ۸ سال از فیلم بسیار ضعیف در انتظار معجزه، 
بار دیگر به عرصه فیلمســازی بازگشت و شــاید با این تصور که در ادامه سه گانه به 
اصطالح نوجوانانه یا تین ایجری خود فیلم می سازد، سال دوم دانشکده من را جلوی 
دوربین برده است. اثری که تنها نمایش یک موقعیت در طول حدود ۹5 دقیقه است. 

فیلم در واقع نه شروع می شود و نه پایان می پذیرد.
دختری با مصرف بیش از حد قرص های مخدر، در یک اردوی دانشجویی به کما 

می رود و دوستش، مادر و پدر و نامزدش در انتظار بهبودش هستند تا....
فیلم نه نمایشــی از دختران دانشــجوی امروز است، نه معضالت آنها را تصویر 
می کند، نه فیلمی عشقی اســت و نه اجتماعی و نه انسانی و نه... در واقع سال دوم 
دانشــکده من یک فیلم نیســت یا به عبارتی در حد و اندازه حتی یک فیلم کوتاه 
هــم نمی توان به آن نگاه کرد. اتفاقی نمی افتد، درامی شــکل نمی گیرد، گره ای زده 
نمی شــود، حسی ایجاد نمی کند و... همه موضوعات بر زبان ها جاری می شود؛ رابطه 
دختر با نامزد یا دوست پسرش، ارتباط دوست دختر با نامزدش یا با دوست پسر آن 
دختر و.... کاراکترها، کمترین حس و حال را ارائه می دهند و حتی نحوه صحبت نیم 
خورده و بی تفاوت دوست دخترت در حال کما که در واقع شخصیت اصلی فیلم نیز 
هست، تماشاگر را کالفه می کند حتی اعمال مالیخولیایی و سادیستیک او، تماشاگر 
را به حیرت می اندازد. خصوصا در لحظاتی که گفته اند، دوستش در حال کما، صداها 
را می شــنود و او عمدا در گوشش از ارتباط با دوســت پسر آن دختر در حال کما، 
سخن می گوید! به هر حال سال دوم دانشکده من، مثل بسیاری از دیگر آثار جشنواره 
امسال، پس از یک واقعه قابل انتظار تمام می شود و البته پایان نمی گیرد و مخاطب 

همان طور که در انتظار آغاز فیلم مانده بود، از تیتراژ پایانی نیز متعجب می شود!

اخبار ادبی و هنری

حضرت امام خمینی)ره(: کشوری که تمام قشرهایش 
 اینطــور مهیــا برای فــداکاری هســتند، این کشــور 

پیروز است.

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(

سازمان ثبت اســناد و امالک کشور در نظر دارد 
»نگهداری، پشتیبانی و تعمیرات تاسیسات ساختمان های 
ســتادی در ســال 98« مورد نیاز خود را با مشخصات و 
شرایط مندرج در اسناد مناقصه، از طریق برگزاری مناقصه 
عمومی یک مرحله ای و براساس مقررات قانون برگزاری 
مناقصات و از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
تهیه نمایــد. کلیه مراحل برگــزاری مناقصه از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیکی 
 www.setadiran.ir دولت )ســتاد( بــه آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عــدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و 
دریافت گواهــی امضای الکترونیکی را جهت شــرکت در 
مناقصه محقق ســازند. لذا از کلیه اشــخاص حقوقی واجد 
شــرایط دعوت به عمل می آید تا نســبت به دریافت اسناد 

مناقصه اقدام نمایند.
1- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

1-1- نوع تضمین شــرکت در مناقصه عبارتست از ارائه 
ضمانتنامه بانکی معتبر

1-2- مبلغ تضمین شــرکت در مناقصه 270/000/000 
ریال خواهد بود

2- زمان دریافت اسناد: از 97/11/23 لغایت 97/11/27
3- محل دریافت اســناد: درگاه ســامانه تدارکات 

 www.setadiran.ir )الکترونیکی دولت )ستاد
4- مهلت تحویل و مکان تحویل پیشنهادات: تا 
روز  شنبه مورخ 97/12/11 از طریق درگاه سامانه تدارکات 

www.setadiran.ir )الکترونیکی دولت )ستاد
5- اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: جهت 
دریافت اطالعات بیشــتر در خصوص اســناد مناقصه  و 
ارائه پاکت هــای الف: تهران، میدان امام خمینی، خیابان 
فردوســی، خیابان کوشک مصری، ســاختمان شماره 2 
ســازمان ثبت اسناد و امالک کشــور، طبقه سوم، اداره 
تدارکات و خدمات عمومی شماره تماس 66709944
6- زمان و محل گشــایش پیشنهادها: ساعت 
11 روز یکشــنبه مورخ 97/12/12 در ســالن جلســات 
ســاختمان شماره 3 ستاد ســازمان ثبت اسناد و امالک 
 کشــور طبقه چهارم واقع در ضلع شــمالی پارک شــهر 

)خیابان فیاض بخش(

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای 

م الف4235

دشمن بیدار و غفلت و شکست کسانی که
یکدیگر را یاری نمی کنند

امام علی)ع(: چشم دشمن برای حمله به شما خواب ندارد، ولی 
شما در غفلت به سر می برید. به خدا سوگند، شکست برای کسانی 
نهج البالغه- خطبه 3۴ است که دست از یاری یکدیگر می کشند. 

یادداشت های جشنواره فیلم فجرـ روز هشتم

معظم  رهبر  خامنــه ای  العظمی  آیت اهلل  حضرت 
انقاب اســامی صبح روز جمعه)19 بهمن( در دیدار 
فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوایی و پدافند 
هوایی ارتش، بیعت شگفتی ســاز همافــران با امام 
خمینی)ره( در 19 بهمن 1۳۵۷ را تجســم شجاعت، 
امید به پروردگار، نهراسیدن از دشمن و عمل به وظیفه 
برشــمردند و تأکید کردند: 22 بهمن امسال به یاری 
پروردگار و در پرتو همین عوامل تاریخ ســاز به معنای 
واقعی کلمه دشمن شکن خواهد شد و با هوشیاری ملت 
و حضور همه سایق و دیدگاهها، پرشکوه تر از سال های 

قبل خواهد بود.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، راهپیمایی ۲۲ بهمن را 
از مسائل شگفتی ساز خواندند و افزودند: جشن ساالنه انقالب 
در کشــورهایی که انقالب کرده اند به رژه نیروهای مسلح در 
مقابل چند نفر تبدیل شده است اما در ایران سرافراز، ۴0 سال 
است مردم در سراسر کشور به خیابانها می آیند و بر ادامه راه 
انقالب تأکید می کنند که این مسئله، از معجزات شگفتی ساز 

انقالب است و باید با تمام قدرت ادامه یابد.
ایشان حضور انبوهِ بی شمار ملت در راهپیمایی ۲۲ بهمن 
را »دشمن شــکن و مرعوب کننده آن«، »نشان دهنده حضور 
عمومــی ملت در صحنــه« و »تجلی عــزم و وحدت ملی« 
برشــمردند و خاطرنشــان کردند: در جامعه اختالف سلیقه 
وجــود دارد اما وقتی پای انقالب و نظام و ۲۲ بهمن به میان 
می آیــد، همه اختالف ها رنگ می بــازد و همه در کنار هم به 

میدان می آیند.
مرگ بر آمریکا 

یعنی مرگ بر ترامپ و بولتون و پمپئو
رهبر انقالب اســالمی رژیم آمریکا را تجســم »شرارت، 
خشونت، بحران ســازی و جنگ آفرینی« خواندند و افزودند: 
مسئوالن رژیم آمریکا ضمن اهانت به ملت ایران می گویند چرا 
»مرگ بر آمریکا« می گویید، برای روشن شدن ذهن مقامات 
آمریکایی تأکید می کنیم که ما کاری به ملت آمریکا نداریم و 
مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر حاکمان آمریکا که در این دوره، 

»مرگ بر ترامپ و بولتون و پمپئو« می شود.
ایشــان افزودند: تا وقتی رژیم آمریکا بر مبنای شرارت، 
دخالت، خباثت و رذالت حرکت می کند، شعار مرگ بر آمریکا 

از دهان ملت مقتدر ایران نخواهد افتاد.
توصیه می کنم به اروپا هم اعتماد نکنید 

حضرت آیت اهلل العظمی خامنــه ای در بخش دیگری از 
سخنانشان درباره پیشنهادهای اروپایی ها افزودند: به مسئوالن 
توصیــه می کنم به اینها هم اعتماد نکنند البته نمی گوییم با 
آنها مراوده نداشــته باشیم بلکه با چشم بدبینی به اروپایی ها 

نگاه کنید.
رهبر انقالب خاطرنشــان کردنــد: دربــاره آمریکا هم 
از چند ســال قبل و در مذاکرات هســته ای، هم در جلسات 

خصوصی و هم در جلسات عمومی مکرر به مسئوالن می گفتم 
بــه آمریکایی ها اعتمادی ندارم و شــما هم به قول و حرف و 
لبخند و امضای آنها اعتماد نکنید. اکنون نتیجه این شده است 
مسئوالنی که آن روزها مذاکره می کردند، خودشان می گویند 
آمریــکا غیرقابل اعتماد اســت. باید از اول این را تشــخیص 

می دادند و بر این مبنا حرکت می کردند.
ایشــان افزودند: همین اروپایی ها که بــا وقاحت از ایران 
مطالبه حقوق بشری می کنند در پاریس نیروهای مسلح را به 
جان مردم می اندازند و مردمشان را کور می کنند اما در عین 
حال متکبرانه از ایران طلبکاری می کنند در حالی که باید به 

آنها گفت شما اصاًل حقوق بشر را می شناسید؟
نباید اقدامات فرانسه ، انگلیس و دیگران را از یاد ببریم 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای تأکید کردند: در جایگاه 
یک کشور مقتدر و توانا با همه دنیا به جز چند استثنا ارتباط 
داریم و خواهیم داشت اما باید بدانیم با چه کسانی داریم حرف 
می زنیم و اقدامات فرانســوی ها، انگلیســی ها و دیگران را در 

مقاطع مختلف از یاد نبریم.
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان همراه 
شــدن ارتش با ملت در جریان انقالب اسالمی را یک نعمت 
بزرگ و نقش نیروی هوایی را در این موضوع بســیار برجسته 
دانستند و گفتند: نیروی هوایی در پیروزی انقالب اسالمی و 
مراحل مختلف بعد از آن، نقش آفرین بود که ۱۹ بهمن سال 
۱۳57 و بیعت جمعی از نیروی هوایی ارتش با امام راحل )ره(، 
اولین نقش آفرینی و همانند خوِد انقالب، شگفتی ساز و »رزق 

ال یُحَتسب« بود.
ایشــان افزودند: ۱۹ بهمن 57، جلوه تســلط بر نفس، 
احساس وظیفه و احســاس قدرت بود چرا که در آن رویداد 

جوانان از طاغوت نترسیدند و با غلبه بر ترس خود و امیدواری 
به خداوند، با شــجاعت به دیدار امــام آمدند که امروز هم به 

همین ویژگی ها نیاز داریم.
حضرت آیت اهلل العظمــی خامنه ای گفتند: نقش نیروی 
هوایی در قضایای شــب ۲۱ بهمن سال ۱۳57، افشای کودتا 
در پایگاه شــهید نوژه همدان بوسیله یک افسر جوان نیروی 
هوایی، تشکیل جهاد خودکفایی بوسیله نیروی هوایی، اولین 
واکنــش کوبنــده در روزهای آغاز جنگ تحمیلی بوســیله 
جنگنده های نیروی هوایی و بمباران بســیاری از پایگاههای 
عراق و نقش آفرینی در طول دوران دفاع مقدس، آغاز ساخت 
هواپیمای جنگی و پشتیبانی از مدافعان حرم از جمله اقدامات 

برجسته نیروی هوایی و جزو تاریخ و هویت این نیرو است.
رهبر انقالب اســالمی بر لزوم حفظ و تقویت این هویت 
و انسان ســازی و تربیت جوانانی همچون شــهیدان بابایی و 
ستاری و دیگر شهدا تأکید و خاطرنشان کردند: تنها نیرویی 
که توانست چنین شــخصیت های برجسته ای را تربیت کند 
و اســتعداد درونی آنها را به فعلیت برساند، انقالب اسالمی و 

حرکت عظیم ملت ایران است.
از گرانی ها مطلعم 

اما به کشور نگاه خوشبینانه دارم
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با اشاره به پایبندی ملت 
به »اســتقالل، عزت و ســرافرازی حاصل از انقالب اسالمی« 
افزودند: بنده از گرفتاری ها، گرانی ها و دیگر مشــکالت مطلع 
هســتم اما به کشور نگاه خوشــبینانه دارم چرا که مشاهده 
می کنم ملت همچون یک قهرمان و یک شــخصیت قوی در 
مقابل جبهه دشمن ایستاده است و می داند چه مسیر و اهدافی 

را باید دنبال کند.

ایشان تأکید کردند: مردم گله مندی، ناراحتی و توقعاتی 
دارند اما هیچ مسئله ای هرگز موجب نشده و نمی شود که ملت 
از پشتیبانی همه جانبه از آرمانها و اهداف امام و انقالب و نظام 

رویگردان شود.
رهبر انقالب اســالمی ملت ایران را به کوهنوردی تشبیه 
کردند که در ۴0 ســال اخیر بخش مهمی از راه و گردنه های 
پرپیچ و خم و خطرناک را رد کرده اما برای دستیابی به اهداف 
و بی اثر کردن تهدیدها و توطئه ها، باید بقیه راه را نیز طی کند 

و به قله برسد.
رهبر انقالب اسالمی همه مســئوالن و آحاد مردم را به 
همت و کار و تالش بی وقفه فراخواندند و افزودند: هرکس در 
هر جا که هســت به وظایف خود عمل کند تا همه خانه های 
جدول عمومِی وظایف ملت و مســئوالن پر شــود و شتاب 

حرکت ایران عزیز به سمت اهداف بیشتر شود.
انحراف از راه خدا و تسلیم در مقابل دشمنان 

موجب ذلت ملت خواهد شد 
ایشــان دلهره افکندن و ناامید کردن را کار اصلی دشمن 
و عناصر نفوذی برشمردند و با استناد به آیات متعدد قرآنی و 
رویدادهای درس آموز صدر اســالم افزودند: منطق اسالم این 
است که از دشمن نهراسید بلکه از انحراف از صراط مستقیم 
بترسید و اگر درست عمل کنید به یاری پروردگار حتماً پیروز 

خواهید شد.
حضــرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، انحــراف از راه خدا 
و تســلیم در مقابل دشمنان را موجب ذلت و بی پناهی ملت 
خواندند و خاطرنشان کردند: در آن صورت سرنوشت ایراِن ما 
همچون دوران رژیم پهلوی یا کشــورهایی همچون عربستان 
می شــود که آمریکا بر سرنوشت و منابع و منافعشان مسلط 

شده است.
ایشان همچنین در توصیه ای درباره راهپیمایی ۲۲ بهمن 
افزودند: ممکن است کسانی به هر دلیل و منطق و مبنایی، از 
فالن مسئول یا فالن آقا خوششان نیاید اما نباید با شعار دادن 
بر ضد او، راهپیمایی را بــه مظهر اختالف و درگیری تبدیل 
کنند چرا که این حرکت پرشور ملی باید همچنان با عظمت 

و وحدت ادامه یابد.
رهبر انقالب اسالمی، فردای کشور و جوانان و ملت را به 
مراتب بهتر از امروز خواندند و تأکید کردند: در ســایه توکل، 
احســاس مسئولیت و عمل مردم و مسئوالن به وظایف خود، 
پروردگار با لطــف و عنایت خویش، راه را برای ملت ایران باز 

خواهد کرد.
پیش از ســخنان فرمانده کل قوا، امیر سرتیپ نصیرزاده 
فرمانده نیروی هوایی ارتش با بیان گزارشــی از دستاوردها و 
توانمندی های این نیرو در حوزه های مختلف، گفت: کارکنان 
غیرتمند نیروهوایی و قرارگاه پدافند هوایی با تمسک به سیره 
شــهیدان و مدافعان حرم برای دفاع از عزت و مرزهای ایران 

اسالمی آمادگی کامل دارند.

رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش:

مسئوالنازاولبایدبرمبنایبیاعتمادیبهآمریکاحرکتمیکردند
امروزهمبهاروپااعتمادنکنند

راهپیمایی 22 بهمن امسال حال و هوای دیگری داشت 
و تماشایی تر از همیشه بود. انقاب به کوری چشم دشمنان 
با ابهت و اقتدار به چهل سالگی خود رسید و ده ها میلیون 
ایرانی در اقصی نقاط کشور به خیابان ها آمدند تا پرشورتر 
از سال های دیگر سالگرد انقاب خود را جشن بگیرند، در 
یک کام ده ها میلیــون ایرانی دیروز در اقصی نقاط ایران 
اســامی به خیابان ها آمدند و برای انقابشان سنگ تمام 
گذاشتند و آرزوهای سردمداران »کاخ سیاه« را زیر پاهای 
خود لگدمال کردند و اینبار نیز چهلمین سیلی ملت ایران 

سهم ترامپ شد!
ساعت ۲۱ ، بیست و یکمین روز بهمن ۱۳۹7 ندای اهلل اکبر 
بر پشــت بام های منازل طنین انداز شد تا ملت ایران این پیام را از 
پشت بام منازل به کلیدداران کاخ سفید مخابره کند که انقالب به 
کوری چشم آنان چهل ساله شد و کسانی که می گفتند ایران چهل 

سالگی انقالب خود را نخواهد دید کور خوانده اند!
دیروز از ثانیه های ابتدایی آغاز راهپیمایی ۲۲بهمن خیابان ها 
مملو از جمعیت شــد، میلیون ها ایرانی به خیابان ها آمدند و شعار 
مرگ بر آمریکا سر داده و مصادیق شعار خود را با ذکر اسامی خاص 

یعنی ترامپ و بولتون و پمپئو مشخص ساختند.
نکتــه مهــم و تاثیرگــذار راهپیمایی دیروز این بــود که در 
بخش های وســیعی از کشور باران و برف می بارید و در برودت هوا 
و زیر بارش برف و باران مردم به خیابان ها آمدند تا نشــان دهند 

مشکالت تاثیری در بیعت آنان با آرمان های امام و شهدا ندارد.
جشن چهل سالگی انقاب زیر باران!

راهپیمایی باشــکوه ملت ایران در چهلمین سالگرد پیروزی 
باشکوه انقالب اسالمی از صبح دیروز در تهران و تمامی شهرهای 

ایران اسالمی آغاز شد.
مردم ایران اســالمی به شکرانه جشــن چهل سالگی انقالب 

حضوری تماشایی و کم نظیر در راهپیمایی دیروز داشتند.
عالوه بر تمامی شــهرها در تهران مرکز این حماســه نیز مردم 
قدرشناس و والیتمدار پایتخت ایران اسالمی از مسیرهای ۱۲گانه 
راهپیمایی حماسی خود را از صبح دیروز و در زیر باران رحمت الهی 
به سمت میعاد گاه عاشقان )میدان آزادی( آغاز کرده اند و از همین 

اولین دقایق صبح حضوری تماشایی در خیابان های تهران دارند.

نمایش موشک های بالستیک سپاه 
در راهپیمایی 22 بهمن

همزمــان با راهپیمایی ۲۲ بهمن و چهلمین ســال پیروزی 
انقالب اســالمی، برخی موشــک های بالستیک ســپاه در مسیر 
راهپیمایان در تهران به نمایش گذاشته شد. از جمله این موشک ها 

قدر، قیام و ذوالفقار است.
در حاشیه این راهپیمایی صندوق های جمع آوری کمک های 
مردمی به چشم می خورد که به منظور تهیه پوشاک 

سال نو نیازمندان در نظر گرفته شده بود.
راهپیمایان دیروز تهران در مسیر راهپیمایی ۲۲ 
بهمن پرچم آمریکا و رژیم کودک کش اسرائیلی را در 

زیر پاهای خود لگدمال کردند.
خبر دیگر اینکه همزمان با چهلمین ســال از 
پیروزی انقالب اســالمی ایران و راهپیمایی بزرگ 
۲۲بهمن ماه در سراسر کشــور، ناوگروه اطالعاتی 
عملیاتی شــصتم نیروی دریایی ارتش متشــکل از 
ناوشــکن بایندر و ناوهای لجستیکی بوشهر و الوان 
که دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی)ره( 
نوشــهر هم به عنوان کارورزی در این سفر حضور 
دارند بعد از ۲0 روز دریانــوردی در حوالی دریایی 
جنوب غرب اقیانوس هند و خلیج بنگال بانگ مرگ 
بر آمریکا و مرگ بر اســرائیل را بر روی عرشــه سر 

دادند.
حضور پرشکوه مردم علیرغم باران شدید

مردم ایران اســالمی در سراســر کشور در یوم 
اهلل ۲۲ بهمن بــا حضور در خیابان ها انزجار خود را 
از اســتکبار جهانی به ویژه آمریکا و اسرائیل اعالم 
کردند. همزمان با سراسر کشور شهر تهران نیز مملو 
از جمعیت و شــعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر 

اسرائیل بود.
در این بین شــاهد بارش رحمت الهی بر شهر 
تهران بودیم که علیرغم بارش شدید، مردم همچنان 

در صحنه حضور دارند.
حضور جانبازان نیروی زمینی ارتش

 در راهپیمایی 22 بهمن 
جمع کثیری از جانبازان نیروی زمینی ارتش در 
راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن حضور یافتند. جانبازان 
به اجرای همخوانی ســرودی درخصوص حمایت از 

انقالب اسالمی پرداختند«.
میــدان آزادی در همان ابتدای آغاز راهپیمایی 
مملو از جمعیتی شده بود که با مشت های گره کرده 

مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را فریاد می زدند.
به علت ازدحام جمعیت راه رفتن در اطراف میدان به کندی 
صورت می گرفت و هر لحظه به تعداد مردم حاضر در میدان اضافه 

می شد.
حضور مسئولین همراه و هم دوش مردم در راهپیمایی 

حجت االســالم حســن روحانی رئیس جمهور نیز در حوالی 
خیابان آزادی به خیل عظیم راهپیمایان ۲۲ بهمن تهران پیوست. 
رئیس جمهور ســخنران مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن دیروز تهران 

بود.
همزمــان با حضور مــردم در راهپیمایی یــوم اهلل ۲۲ بهمن 
مسئولین اعم از سران قوا، اعضای هیئت دولت، نمایندگان مجلس 
شورای اســالمی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، فقها و 
حقوقدانان شــورای نگهبان، علما و شخصیت های علمی، دینی و 
فرهنگی کشــور و...نیز در تبعیت از مردم شریف و قدردان ایران 
اسالمی به خیابان ها آمده و هم دوش مردم چهل سالگی انقالب را 

جشن گرفته و فریاد مرگ بر آمریکا سردادند.
حدود ۳00 نفر از نوجوانان تهرانی که متعلق به مدارس مناطق 
۱۲ و ۱۴ تهران بودند با حضور پرانرژی خود در راهپیمایی تهران 
نشان دادند که پای این انقالب ایستاده و همچنان قوی و مستحکم 

خواهند بود.
گروه ســرود ۱۳57 نفری دانش آموزی نیز در مراسم جشن 

انقالب برنامه خود را اجرا کردند.
در میان جمعیت کودکان و نوجوانان بیشماری حضور داشتند 
که با در دست داشتن پرچم های کشورمان و همچنین تصاویری 
از امام راحل و مقام معظم رهبری تصاویر زیبایی را رقم زده بودند.

پرواز بادکنک ها و بارش کاغذهای رنگی به همراه پرچم هایی 
کــه در نقاط مختلف میدان آزادی به احتزاز درآمده بودند، رنگ و 

بوی خاصی را به راهپیمایی بخشیده بود.
هشدار راهپیمایان 

FATF درباره تصویب لوایح
راهپیمایــان تهرانی دیروز در ســالروز یوم اهلل ۲۲بهمن با در 
دست داشتن پالکاردهایی نسبت به تصویب لوایح مربوط به گروه 

ویژه اقدام مالی )FATF( تحت فشار دشمنان هشدار دادند.
مردم تهران با حمل بنرهای »از ترس مرگ نباید خودکشــی 
کرد« و »نه به FATF« مخالفت خود را با پذیرش برنامه های این 

گروه اعالم کردند.
راهپیمایان تهرانی در این مراسم پالکاردهای مختلفی از جمله 
»نظام آری، فساد نه«، »اجازه نمی دهیم مسئول لیبرال انقالب ما 
را زمین بزند«، »ما زیر فشار اقتصادی نمی رویم، هم پای عهدمان 
با امام و رهبری می مانیم، مســئولین بروند فکری به حال خود و 

آخرت شان کنند« حمل می کردند. 

در میدان انقالب اســالمی به صــورت نمادین کوچه هایی با 
عناویــن »اســتقالل« »حرمین« »آزادی« و شــهدای منطقه 7 

جمهوری اسالمی ایران ایجاد شد.
در حاشــیه راهپیمایی عظیم چهلمین بهار انقالب اسالمی، 
در میدان انقالب تهــران، در کوچه  و خیابان  تابلوهایی با عناوین 

استقالل حرمین آزادی و شهدا نصب شده بود.
کارنامه افتخارآمیز چهل ساله نظام مایه مباهات است

راهپیمایــان در قطعنامــه راهپیمایی یــوم اهلل ۲۲بهمن ۹7 
خواستار پایبندی عملی مقامات محترم اجرایی و تقنینی به رعایت 
دقیق مصالح و منافع ملّی به عنوان وظیفه مســلم شرعی و قانونی 
خود در بررســی معاهدات و کنوانسیون های بین المللی که اغلب 
در راستای تأمین سیاست های خصمانه و زیاده خواهانه قدرت های 

بزرگ و شیطانی است شدند.
در بند یک این قطعنامه آمده اســت: ضمن تجدید میثاق با 
آرمان های بلند امام راحل و بیعت دگر باره با مقتدای عظیم الشأن 
عزیزتــر از جانمان، مقام معظم رهبری التــزام عملی همگان به 
اصل مترقی والیت مطلقه فقیه و تقویت روحیه مقاومت، انقالبی گری 
و بسط ارزش های معنوی نظام جمهوری اسالمی به عنوان یک نظام 
سیاســی مقتدر در عرصه جهانی و امید مستضعفین عالم و عامل 
اصلی رشد و توسعه حقیقی و تحقق عدالت اجتماعی را خواهانیم. 
این قطعنامه می افزاید: ملت مقتدر و سلحشور ایران اسالمی 
همچنان رژیم ســفاک آمریکا را طاغوت اعظم و تجّســم عینی 
شرارت، خشــونت، رذالت، بحران ســازی و جنگ آفرینی در دنیا 
دانسته و به عنوان یک مطالبه جّدی از مسئولین و مقامات اجرایی 
کشــور، عبرت آموزی از مذاکرات موسوم به برجام و بدعهدی های 
شیطان بزرگ در طول چهار دهه گذشته، بی اعتمادی به وعده ها و 
برخورد قاطع با مطالبات وقیحانه کشور های اروپایی را خواستاریم. 
در بند دیگری از این قطعنامه آمده اســت: تقویت روزافزون 
بنیه دفاعی - موشــکی و راهبرد های بازدارندگی ایران اسالمی و 
ضرورت توسعه فزاینده فعالیت های صلح آمیز هسته ای را یک اصل 
اساسی دانسته و از مقامات گرانقدر کشوری تبعیت بی چون و چرا 
از منویات مقام عظمای والیت، مقاومت مقتدرانه و ایســتادگی با 
صالبت در برابر زیاده خواهی شیطان بزرگ آمریکا، تیم ضد بشری 

ترامپ ابله و اذنابش را خواهانیم. 
این قطعنامه در بند پنجم خود تصریح می کند: تحقق اقتصاد 
مقاومتی را تنها راهکار اساســی حل مشــکالت اقتصادی کشور 
دانســته و ضمن مطالبه جدی و تأکید بر ضرورت چاره اندیشــی 
عاجل توأم با تالش مضاعف و عملی دولتمردان محترم در جهت 
رونق کسب و کار، برخورد قاطع با پدیده شوم گرانی، تورم، کاهش 
بی سابقه ارزش پول ملی و رفع مشکالت معیشتی مردم در سایه 
وحدت و انســجام؛ به سردمداران جنایت پیشه نظام سلطه خاصه 

مصداق اتم استکبار و شرارت، آمریکای خبیث هشدار می دهیم که 
جنگ ترکیبی و مزّورانه رسانه ای - روانی و ظالمانه ترین تحریم های 
اقتصادی آنها با هدف ناامید کردن مردم به آینده و ســلب اعتماد 
آنها از نظام اسالمی محکوم به شکست بوده و با پایبندی به پیوند 
ناگسســتنی خود با آرمان های انقالب اسالمی و الهام از فرهنگ 
غدیر و عاشــورا، دشــمن زبون را به خاک مذلت کشانده و هرگز 
در برابر ظلم و توطئه ضد بشری جنایتکاران تسلیم نخواهیم شد. 

راهپیمایــان همچنین در قطعنامه پایانــی تصریح کردند: با 
تأکید بر ضرورت شــجاعت، عقالنّیت و نهراسیدن از توپ و تشر 
و یاوه گویی های دولتمردان آمریکایی و اروپایی از سوی مسئولین 
کشور، پایبندی عملی مقامات محترم اجرایی و تقنینی به رعایت 
دقیق مصالح و منافع ملّی به عنوان وظیفه مســلم شرعی و قانونی 
خود در بررســی معاهدات و کنوانسیون های بین المللی که اغلب 
در راستای تأمین سیاست های خصمانه و زیاده خواهانه قدرت های 

بزرگ و شیطانی است را خواهانیم.
در بند دیگری از این قطعنامه آمده بود: فریب خوردگان داخلی 
را به تفکر و تعقل نسبت به دستاورد های بی بدیل انقالب اسالمی و 
کارنامه افتخارآمیز چهل ساله نظام مقدس برآمده از انقالب، همانند 
عزت، آزادی و استقالل مایه مباهات و پیشرفت های بی سابقه علمی 
و خوداتکایی، اقتدار ملــی، روحیه ایثارگری و فداکاری فراخوانده 
و ضمــن توصیه خیرخواهانه به اصالح رفتــار با پرهیز از بازی در 
زمین دشــمن عنود و هر نوع تحرک فتنه انگیزانه و بازگشــت به 
آغوش ملت، به فتنه گران، منافقین خون آشــام و سلطنت طلبان 
مزدور آمریکا، آل سعود ملعون و رژیم کودک کش اسرائیل هشدار 
می دهیم که آرزوی شیطانی شکســت نظام اسالمی، این یادگار 
گرانسنگ احیاگر اسالم ناب محمدی حضرت امام خمینی و امانت 
صد ها هزار شهید گلگون کفن و تسلط بر کشور و تسلیم دوباره آن 

به آمریکا را همانند اسالف خود به گور خواهند برد.
همزمــان با تهــران میلیون ها ایرانی در اقصی نقاط کشــور 
 بــا حضور در خیابان ها چهل ســالگی انقالب را جشــن گرفتند، 
۲۲ بهمن ماه همدان که با بارش سنگین برف همراه بود پرشورتر 
از سال های گذشته برگزار شــد، حضور مردم پاسخی کوبنده به 
دشمنانی بود که به هر اقدامی دست زدند تا این حضور را کمرنگ 

کنند اما نتوانستند.

گزارش کیهان از جشن 40 سالگی انقاب اسامی

تماشایی تر از همیشه؛ چهلمین سیلی سهم ترامپ شد
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موسســه کیهان بنابر وظیفه رســانه ای خود در پی بررســی 
جنبه های مختلف انقالب اسالمی و تحلیل وقایع سیاسی، فرهنگی، 
اجتماعی و اقتصادی آن و نیز روند فعالیت های اثرگذار دستگاه های 
مختلف کشور، ویژه نامه ای در ۲00 صفحه به مناسبت چهلمین سال 

انقالب اسالمی منتشر کرد.
این ویژه نامــه که ضمیمه امروز روزنامه کیهان اســت در روز 
 ۲۲ بهمن نیــز در مســیرهای منتخب بین راهپیمایــان تهرانی

توزیع گردید.

مؤسسه کیهان منتشر کرد
ویژه نامه 

چهلمین سال انقالب اسالمی ایران


