
اخبار كشور

ماجرای حضور پروانه معصومی 
در دیدار با رهبر انقالب

بازیگر پیشکســوت ســینما، تئاتر و تلویزیون از ماجرای حمله ها و 
هجمه های ضدانقالب به دیدارش با رهبر انقالب، پرده برداشت.

به گزارش تسنیم، معصومی درباره ماجرای دیدار با رهبر انقالب، گفت: 
رهبر انقالب را دوست دارم و همیشه هم گفته ام از روی اجبار کاری نکرده ام. 
چرا که یک کسی به من گفت به زور شما را بردند و گفتم من با »سر« رفتم.
وی خاطرنشــان کرد: انقالب باعث شــد که کشــور ما یک هویت 
محکمی در دنیا پیدا کند. ایران یک اســم قابل احترامی در دنیا شــد 
برای کســانی که می دانند احترام یعنی چه؟ انقالب باعث شد من اگر 
به خارج از ایران می روم و ایرانی هستم به این ایرانی بودن افتخار کنم. 
افتخار می کنم ایرانی هســتم و افتخار کنم اینجا زندگی می کردم این 
همه جوان های ما در جنگ تحمیلی جان شــان را از دســت دادند که 

کشور ما یک کشور سرافراز باشد.
این بازیگر پیشکســوت با گالیه از قصه هایــی که تلویزیون به آنها 
می پردازد، افزود: ما قصه هایمان همیشــه واقع گرایانه بوده است اما این 
روزها تبدیل به اتفاقات عجیب و غریب و اصطالحاً الکچری شده است.
امضای طومار برای آزادی خبرنگار بازداشت شده 

در آمریکا
جمعی از مدیران، تهیه کنندگان و برنامه سازان صداوسیما طوماری 

برای آزادی مرضیه هاشمی امضا کردند.
به گزارش خبرنگار کیهان، هفتمین نشست سراسری مدیران رسانه 
ملی )منشور رسانه( با حضور دکتر علی عسکری رئیس رسانه ملی، علی 
الریجانی رئیس مجلس شــورای اسالمی، مدیران و کارکنان رسانه ملی 
در مرکز همایش های ســازمان صدا و سیما برگزار شد. در این همایش، 
رئیس صداوســیما، راهبرد های رســانه ملی را برای آغاز پنجمین دهه 
از پیروزی انقالب اســالمی تبیین کرد. ازجملــه این راهبردها عبارتند 
از گفتمان دین و انقالب اســالمی، گفتمان ســبک زندگی اسالمی – 
ایرانــی، گفتمان اقتصاد مقاومتی، گفتمان وحدت و انســجام، گفتمان 
پیشرفت انقالب اسالمی ، رشد و گردش اندیشه در سازمان صداوسیما، 
فعال ســازی و حمایــت از نهاد های مردمی، حفــظ مرجعیت و ارتقای 

جایگاه رسانه ملی، هویت یابی جامعه و جوانان، جوان گرایی و... 
شــرکت کنندگان در همایش منشور رسانه، اعم از مدیران و تهیه 
کننــدگان برنامه های رادیویــی و تلویزیونی، ضمــن تقدیر از عملکرد 
مرضیه هاشــمی، خبرنگار شــبکه پرس تی وی که در آمریکا بازداشت 

شده، طوماری را برای آزادی وی امضا کردند.
علی عســکری رئیس صداوسیما نیز دســتگیری مرضیه هاشمی از 
مجریان شبکه پرس تی وی را نشانه رفتار ظالمانه دولت آمریکا دانست 

و از مرضیه هاشمی به عنوان بانوی مقاومت یاد کرد.
پنجمین جشنواره هنر مقاومت

 امروز آغاز می شود
پنجمین جشــنواره هنر مقاومت، با موضوع ویژه نقد اشــرافیت و با 
هدف ارائه راه حل بصری برای رفع مشــکالت جامعه، امروز با برگزاری 

مراسم افتتاحیه آغاز می شود.
پنجمیــن جشــنواره هنر مقاومــت همزمان با چهلمین ســالگرد 
پیروزی شکوهمند انقالب اســالمی در ۱۰ بخش »پوستر«، »تبلیغات 
شــهری«، »کارتون و کاریکاتور«، »تصویرسازی«، »طراحی صنعتی«، 
»پرچــم و کتیبــه«، »تایپوگرافــی«، »گرافیک متحرک«، »نقاشــی 
دیجیتال«، »عکس« و بخش ویژه »علمی ـ پژوهشــی« توســط گروه 
هنرهای تجسمی روایت فتح؛ با دبیری مسعود نجابتی و دبیری اجرایی 
سیدمســعود شــجاعی طباطبایی، از ۴ تا ۲۴ بهمن در کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان برگزار می شود.
در این دوره از جشــنواره مجموعا پنج هزار و ۹۱ اثر از هزار و ۴۲۵ 

هنرمند به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.
گفتنی است نمایشگاه آثار منتخب پنجمین جشنواره هنر مقاومت 
تــا ۲۴ بهمن در ســالن شــماره دو کانون پرورش فکــری کودکان و 
نوجوانان دایر خواهد بود. مراسم اختتامیه نیز روز ۲۴ بهمن با تقدیر از 
۴۰ برگزیده بخش های ده گانه جشــنواره و تجلیل از شش تن از مفاخر 

هنر انقالب اسالمی برگزار می شود.
تقدیر خانواده شهیدان مدافع حرم 
از کارگردان مستند »عابدان کهنز«

خانواده شــهیدان مصطفی صدرزاده، محمد آژند، ســجاد عفتی و 
جانبازان مدافع حرم غالم عباس حاج نصیری و رضا ســلمانی با حضور 
در منزل مجید رســتگار، کارگردان مستند »عابدان کهنز« از او تقدیر 

کردند.
در این دیدار امام جماعت، هیئت امنا و جمعی از موسســین مسجد 
امیر المومنین)ع( کهنز شــهریار و جمعی از همسنگران شهیدان صدر 
زاده، آژند و عفتی نیز حضور داشتند، با اهدای هدایایی از مجید رستگار 

تقدیر شد.
بر اســاس این گزارش، مســتند »عابــدان ُکَهنــز« روایت تربیت، 
شــکوفایی و بالندگی نوجوانان مســجد امیرالمومنین )ع( ُکَهنز شهریار 
اســت که در وقایع مهــم انقالب اســالمی از جمله فتنــه ۸۸ و فتنه 

تروریست های تکفیری در سوریه حضوری فعال داشته اند.
در معرفی این فیلم آمده اســت: »ُکَهنز«، در شهرستان شهریار قرار 
دارد. این منطقه، مدت ها به حال خود رها می شود؛ رونق خرید و فروش 
مواد مخدر و وجود باغ هایی در آنجا که منشأ بی بند و باری است، شرایط 
فرهنگــی منطقه را ناامن می کند. گروهی از رزمنده های دفاع مقدس با 
خانواده هایشان به آنجا می روند و در شهرکی به نام ولی عصر)عج( ساکن 
می شوند. اهالی جدید، مسجد »امیرالمؤمنین)ع(« را می سازند و قدم در 
مسیر جهادی دیگر می گذارند. مستند، روایتی از این مسجد دارد که سه 

شهید و دو جانباز مدافع حرم تقدیم اسالم کرده است.
مســتند »عابدان کهنز« در نهمین جشــنواره عمار موفق به کسب 
لــوح افتخار بخش مســتند مدافعان حرم و همچنیــن فانوس مردمی 

پربیننده ترین اثر این جشنواره شد.
بنابرین گزارش، اکران سراسری این مستند، از هفته پیش شروع شده 
و عالقه مندان برای اکران این مســتند که به کارگردانی مجید رستگار و 
تهیه کنندگی امیر مهریزدان در مدرســه مستند عمار تولید شده است، 
می توانند به سایت »عماریار« به نشانی Ammaryar.ir مراجعه کنند.

بزرگداشت حسین محب اهری
 در مسجد بالل برگزار شد

مراســم گرامیداشت هفتمین روز درگذشــت حسین محب اهری 
هنرمند پیشکسوت و پرتالش سینما و تلویزیون، درمسجد بالل سازمان 

صداوسیما برگزارشد. 
به گزارش خبرنگارکیهان، حجت االســالم  بنی هاشمی از مدرسان 
حوزه و دانشگاه و عضو سابق شورای عالی نظارت بر سازمان صداوسیما 
در این مراسم با تشریح  شخصیت هنری و زندگی اجتماعی و خانوادگی 
مرحوم حسین محب اهری به نقش او درعرصه فرهنگی و هنری کشور 
پرداخت و گفت: با آشــنایی کاملی که از این هنرمند از اوائل فعالیتش 
درصداوسیما دارم او را فردی متعهد ، دلسوز به کار و عاشق مردم یافتم. 
وی افزود: محب اهری دردانشگاه بزرگی چون صداوسیما ۴۰ سال 

با هنرش به مردم این کشورخدمت کرد. 
وی درپایان اظهارداشــت : زنده یاد حسین محب اهری هنرمندی 
دینــدار، با اخالق و با ادب بود که نحوه زندگی و فعالیتش باید الگویی 

برای هنرمندان کشورمان باشد. 
حســین محب اهری هنرمند پیشکسوت کشورمان درتاریخ۲۶ دی 
پس از ســپری کردن یک دوره بیماری سخت )ســرطان( درسن ۶۸ 

سالگی درتهران درگذشت. 
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۱۷ جمادی االول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۱۰۹

اخبار ادبی و هنری فروغ صبح امیدی، حصار شب بشکن
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ستاره سحری
تــو از تبــار کدامین ســتاره ســحری؟ 

که چهر مهر مثالت چنین تماشایی است
بیا بیا! که طلوعت، غروب نومیدی اســت 

بیا بیا! که حضورت، بهشــت زیبایی است
فروغ صبح امیدی، حصار شــب بشــکن

ســپیده تو، به ظلمت سرای تنهایی است
بهــار عشــق نگــر در ســروده »صائم« 

که واژه واژه آن، گل خروش شیدایی است
صائم کاشانی

خوب می شوم...
آقا قســم به جان شــما خوب می شــوم

بــاور کن آخرش به خدا خوب می شــوم
حتــی اگر گنــاه خالیق کشــم به دوش

بــا یک نگاه لطف شــما خوب می شــوم
این روزها ز دســت دل خویش شــاکیم

قــدری تحملــم بنمــا خوب می شــوم
من ننگ و عار حضرتتان تا به ِکی شــوم

ِکــی از دعــای اهل بکا خوب می شــوم
جمعــی کبوتــر حــرم فاطمی شــدند

من هم شــبیه آن شــهدا خوب می شوم
گر چه دلم ز دوری تان پر جراحت اســت

در چشمه ســار ذکر و دعا خوب می شوم
مــن بدتریــن غــالم حقیــر والیتــم

ای بهتریــن امــام، بیا، خوب می شــوم
بــا این همه بدی به ظهور شــما قســم

با یک نســیم کرب و بال خوب می شــوم
سیدمحمد میر هاشمی

من بدم اما دعا کنید
فکــری بــرای وضع بــد این گــدا کنید

باشــد قبــول، من بــدم اما دعــا کنید
هــر کار می کنــم دلــم احیا نمی شــود

قــرآن به نیــت مــن بیچــاره وا کنید
 بی دردی  اســت درِد من در به در شــده

بــر درد عشــق جان مــرا مبتــال کنید
برگشــته ام بــه ســوی شــما ایها العزیز

در خیمــه گاه خویش مرا نیــز جا کنید
بــی التفــاِت دوســت تقال چــه فایده؟

قــدری به دســت و پا زدنــم اعتنا کنید
در پشــت خانه  تو نشستن مرا بس است

اصاًل که گفته حاجت مــن را روا کنید؟!
محمدجواد شیرازی

آقا اجازه بپرسم 
ما را در آورده از پا، این درد چشْم انتظاری

تا کی جدایی و دوری؟ تا کی دل و بی قراری؟
 ، ت ر بی حضــو نه هــا  خا یــن  ا
شکنجه ســت و  جــر  ز ن  ا نــد ز

شوقی به خواندن ندارد، در این قفس ها، قناری
ای عیِد جمعه، ز هجرت، روز عزای عمومی

ای چشم ها در فراقت، از  اشک، چون روِد جاری
در بوته امتحانت، مثل طال ذوب گشــتیم

ممنون، دل سنگ ما را دادی چه نیکو عیاری
نه کوفی بی وفائیــم، نه اهل مکر و ریائیم

مــا بنده تحت امریم، تو صاحُب االختیاری
مالک نبودیم اگر نیست شور علی در سر ما

میثم نبودیم اگر نیست تقدیرمان سربداری
هر کس گدایت نباشد، فقر و فالکت سزاش است

در چشم ما گنج قارون، بی توست عیِن نداری
از قول کعبه اجازه ست از تو بپرسم سؤالی

ِکی دست پُر ِمهر خود را بر شانه ام می گذاری؟
محمد قاسمی

داوود من بخوان!
 وقتی نفــس گرفتــه، دلــم در هوایتان

 یعنــی منم که زنــده ام از  اشــک هایتان
 داوود مــن! دوبــاره بخوان تــا که عالمی

 ایمــان بیــاورد بــه طنیــِن صدایتــان
 از این همه سحر که گذشته است می شود

 یک شــب نصیب این دل من هم دعایتان
 این  اشــتراک چشم من و چشم خیستان

کرببالیتــان کشــته  بــه   من گریــه ام 
آقا اجازه هســت کــه هر وقــت آمدید

پایتــان؟ زیــر  مــرا  کننــد   نقاشــیم 
یــک روز عاشــقانه تــو از راه می رســی

 آن روز واجــب اســت بمیــرم برایتــان
علی اکبر لطیفیان

دلم باز هم شکست 
حرف از غروب جمعه شد و مرز غم شکست

کهنه غــرور کاغذ و بغض قلم شکســت
ماننــد هفته های گذشــته زبــان گرفت

جمعه شــد و نیامد و دل باز هم شکست
هرشب دلت شکست و دل ما ترک نخورد

شرمنده ایم از اینکه دل مرده کم شکست...
اسماعیل شبرنگ

بغض جمکرانی 
گرفتــه بــوی تــو را خلــوت خزانی من 

کجایی؟  ای گل شــب بوی بی نشانی من!
غزل بــرای تو ســر می بــرم عزیزترین! 

 اگــر شــبانه بیایــی بــه میهمانی من
چنین که بوی تنت در رواق ها جاری است 

چگونــه گل نکند بغــض جمکرانی من؟!
عجب حکایت تلخی اســت ناامید شدن 

شــما کجا و مــن و چادر شــبانی من؟!
درین تغزل کوچک ســرودمت  ای خوب!

خدا کنــد که بخنــدی بــه ناتوانی من
به پای بوس تو، آیینه دســت چین کردم

کجایــی؟  ای گل شــب بوی بی نشــانی 
سعید بیابانکی

حضرت امام خمینی )ره(: با اتکاء به تعالیم عالیه اسالم 
و ایمــان به مبادی بود که با دســت خالی بر همه قوای 

شیطانی غلبه کردیم.

هدیه به خوانندگان

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی صبح دیروز )چهارشــنبه( در دیدار مسئوالن و 
محققان ستاد توسعه  علوم و فناوری های شناختی، وزیر 
علوم، رؤسا و اساتید دانشــگاه های مرتبط، با اشاره به 
تأثیرگذاری علوم شناختی در عرصه های علمی، پزشکی، 
اجتماعی و اقتصادی، بر لزوم تالش همه جانبه و شبانه روزی 
برای پیشــرفت بیش از پیش در این علوم تأکید کردند و 
گفتند: شتاب حرکت علمی کشور نباید کاهش یابد و یا 
متوقف شود، بلکه این شتاب باید برای سال های طوالنی و 

تا رسیدن به نقطه  اوج علمی حفظ و تقویت شود.
رهبر انقالب اسالمی با قدردانی از زحمات و دستاوردهای 
علمی مســئوالن و دانشمندان ســتاد توسعه  علوم شناختی 
افزودند: پیشرفت های علمی بشر و گشوده شدن دریچه های 
جدید برای شناخت بیشــتر از نظم عجیب و پیچیدگی های 
حیرت آور عالم خلقت، مستلزم شکرگزاری است، زیرا انسان را 

به معرفت الهی نزدیک تر می کند.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای خاطرنشان کردند: هر 
یــک از این دریچه های علم و دانش کــه از جانب خداوند به 
روی بشــر باز می شود، زمینه ســاز تحوالت شگرف و جدید 
در زندگی انســان ها است، بنابراین هر ملتی که از دانش های 
جدید و فناوری های مرتبط با آن عقب بماند، سرنوشــتی جز 
عقب ماندگی، ذلیل شدن و استعمار از جانب قدرت ها نخواهد 

داشت.
ایشــان افزودند: علت تأکیدهای مکرر بر موضوع علم و 
پیشرفت علمی همین موضوع اســت، بنابراین دانشمندان و 
محققان و مراکز علمی و پژوهشی برای ادامه پر شتاب حرکت 
علمی کشور بخصوص در زمینه علوم جدید، باید با توکل به 
خدا و با نیت الهی، از جان مایه بگذارند و شب و روز نشناسند 
و مســئوالن کشور به ویژه دولت نیز باید به این موضوع توجه 

جدی داشته باشند.
رهبر انقالب اســالمی حرکت علمی کشور در ۲۰ سال 
اخیر را خوب توصیف کردند و گفتند: شتاب این حرکت علمی 
نباید کاهش یابد بلکه این شتاب باید برای بیست تا سی سال 

آینده حفظ و تقویت شود تا به نقطه اوج برسیم.

از کاروان حرکت علمی عقب بمانیم 
دیگر نخواهیم رسید

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با تأکید بر اینکه نباید 
به حد کنونِی پیشرفت های علمی قانع بود، افزودند: اگر اندکی 
از کاروان حرکت علمی دنیا عقب بمانیم، دیگر به این کاروان 
و قله های علمی نخواهیم رسید، بنابراین هیچ گونه توقفی در 

زمینه حرکت علمی نباید ایجاد شود.
ایشان با اشاره به مسائل مربوط به بودجه مراکز فرهنگی 
و علمی کشور و اظهارات مسئوالن اجرایی مبنی بر مشکالت 
اقتصادی، گفتند: من در جریان مشکالت هستم اما معتقدم 
کشوری که همت کند، حتی می تواند در بحبوحه مشکالت 

سیاسی و اقتصادی نیز کارهای بزرگی انجام دهد.
رهبر انقالب اســالمی با اشــاره به نمونه های تاریخی در 
برخی کشــورها که در شرایط بســیار سخت، سنگ بناهای 
علمی بزرگی را پایه گذاری کردند، افزودند: شــرایط امروز ما 
به سختِی تالطم های آن کشورها نیست، بنابراین می توانیم 

پایه های مستحکم علمی را بنا بگذاریم.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در ادامه دو توصیه هم 
بیان کردند. توصیه اول اینکه، برای پیشــرفت علمی از همه 
توانایی های غربی ها اســتفاده کنید و از شاگردی کردن و یاد 
گرفتن هرگز پرهیز نکنید، زیرا ما از شاگردی کردن ننگمان 

نمی آید بلکه از »همیشه شاگرد ماندن« ننگمان می آید.
هیچ گاه به برنامه ها و توصیه های غربی ها 

اعتماد نکنید
رهبر انقالب اسالمی در توصیه دوم خود گفتند: هیچ گاه 

به برنامه ها و توصیه های غربی ها اعتماد نکنید.
ایشــان با تأکید بر اینکه همواره باید به توصیه غربی ها 
با سوءظن نگریسته شود، افزودند: کشورهای غربی که امروز 
بیشترین پیشرفت ها را در زمینه علوم جدید دارند، بیشترین 

جنایات را نیز در طول تاریخ بر ضد ملت ها مرتکب شده اند.
رهبر انقالب اســالمی، مســئوالن ســتاد توسعه علوم 
شــناختی را به تعیین اولویت ها و هدف های الزم نیز توصیه 

کردند و گفتند: در همه عرصه های علوم شناختی، ابتدا باید 
هدف گذاری ها مشخص و سپس طرح و پروژه، تعریف شود و 

در اختیار پژوهشگر و محقق قرار گیرد.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، لزوم تعریف یک راهبرد 
بومی برای پیشبرد علوم شناختی را مورد تأکید قرار دادند و 
در پایان خاطرنشان کردند: در مسیر شناخت این علوم که با 
استدالل و منطق ســر و کار دارد، بگونه ای حرکت کنید که 

زمینه معرفت بیشتر خداوند حاصل شود.
پیش از ســخنان رهبــر انقالب اســالمی، دکتر کمال 
خرازی از پروژه های ستاد توسعه علوم شناختی و اهداف، آثار 
و کارکردهای این پروژه ها در بخش ســالمت، اقتصاد و ابعاد 
مختلف پیشرفت علمی کشــور گزارش داد و گفت: در ایران، 
ظرفیت ســازی انسانی و فناورِی بســیار خوبی در این شاخه 
از علوم انجام شــده و ایران در ردیــف برترین های منطقه و 

کشورهای پیشرو دنیا است.
آقای خرازی به برنامه های ســتاد توسعه علوم شناختی 
برای »معرفی و ترویج علوم شناختی«، »کشف استعدادهای 
برتر دانش آموزی و دانشجویی و سوق دادن آنها به سمت علوم 
شناختی«، »حمایت از کتاب های منتشر شده در حوزه علوم 
شناختی« و »تبادالت علمی در سطح جهانی«، اشاره کرد و 
از توســعه زیرساخت علوم و فناوری های شناختی در سراسر 
کشور و راه اندازی آزمایشگاه های الزم به ویژه آزمایشگاه ملی 
نقشه برداری مغز به عنوان یک دستاورد بزرگ یاد کرد و درباره 

چند پروژه بزرگ و ملی در حوزه علوم شناختی توضیح داد.
آقای دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
نیز در گزارشــی به رشــد شــرکت های دانش بنیان، بهبود 
تجاری ســازی دانش، افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی 
در پارک های علــم و فناوری، و رتبه علمی بــاالی ایران در 
شاخه های نانوفناوری، بیوتکنولوژی و علوم شناختی اشاره کرد.
همچنین آقای دکتر نیلی دبیر ستاد توسعه علوم شناختی 
نکاتی درباره اصالح ســازوکار جذب استعدادهای برتر در این 
شــاخه از علوم، لزوم دستیابی به مدل های جدید در آموزش 
و پژوهش با نگرِش  میان رشــته ای، و سرمایه گذاری و تأمین 

بودجه های الزم در علوم شناختی بیان کرد.

رهبر انقالب در دیدار جمعی از مسئوالن و محققان پژوهشکده علوم شناختی:

هرگز به برنامه ها و توصیه های غرب
اعتماد نکنید

اظهارات هنجارشکنانه اخیر رئیس جمهور واکنش 
شــدید مراجع تقلید را در پی داشت. حضرات آیات 
مکارم شــیرازی و نوری همدانی عالوه بر نقد اظهارات 
رئیس جمهور تأکید کردند که باید به حل مشــکالت 

پرداخت نه حاشیه سازی و سرگرم کردن مردم.
آیت اهلل مکارم شــیرازی در آغــاز درس خارج فقه خود 
در مســجد اعظم قم، از اظهارات رئیس جمهور درباره فضای 
مجازی و مسئله حجاب انتقاد کرد. به گزارش رسا، این مرجع 
تقلید گفت: اخیرا آقای رئیس جمهور چند جمله درباره مسئله 
حجاب و فضای مجازی بیان کرده که متاســفانه هر دو زننده 
بوده است، ان شاءاهلل در این مورد مفصل صحبت خواهیم کرد، 

ولی االن با  اشاره ای می گذرم.
وی با بیان اینکه مســئله حجاب جزو مســائل ضروری 
تمام مذاهب اسالمی است، گفت: رئیس جمهور که در ابتدای 
کار قســم خورده ارزش های اسالمی را حفظ کند، باید حفظ 
کند؛ ما اگر این همه شهید و اسیر و جانباز دادیم، برای حفظ 
ارزش های اسالمی بوده، اگر با همه گرفتاری ها و مشکالتی که 
داریم، در منطقه قدرت اول هســتیم بر اثر اسالم است. استاد 
برجسته درس خارج حوزه خطاب به رئیس جمهور تاکید کرد: 
شــما رئیس جمهور یک کشور اسالمی هستید نه یک کشور 

دموکراتیک و سکوالر.
آیت اهلل مکارم شــیرازی خاطرنشــان کرد: درباره فضای 
مجازی هم سؤال کنید ببینید چقدر مفاسد پیدا شده است، 
ما مخالف اســتفاده از تکنولوژی های نوین نیستیم، اما چشم 
و گوش بســته نباید بود، باید جلوی مفاســد را گرفت. این 
مرجع تقلید اظهار داشت: از برخی قضات دادگستری شنیدم 
کــه می گفتند اکثر طالق هایی که واقع می شــود، مربوط به 
وسوســه های ناشــی از فضای مجازی است؛ کسی نمی گوید 
فضای مجازی را حذف کنید، اصالح کنید. وی بیان داشــت: 
اینکه ایشــان می گوید نباید جلوی خواســت مردم ایستاد، 
حرف درستی نیست، باالخره در هر کجا یک اقلیت متخلف و 
وظیفه نشناس پیدا می شوند؛ اگر همه چیز را به اختیار عموم 
بگذاریــم، پس در تعزیرات و دادگســتری را ببندیم، این چه 

حرفی است؟
استاد برجسته درس خارج حوزه گفت: با همه احترامی 
که برای رئیس جمهور قائل هســتیم، این  اشــتباهات را باید 

ایشان اصالح کند.
با حاشیه ها مردم را سرگرم نکنید

 به مشکالت اصلی بپردازید
آیت اهلل مکارم شیرازی افزود: یکی از اصول سیاست این 
اســت که اگر در جایی گرفتاری بغرنجی پیدا شد، با مسائل 
حاشــیه ای مردم را سرگرم می کنند، حاال که این گرانی های 
بیدادگر و مشکالت اقتصادی پیدا شده سراغ این مسئله برویم 

تا مردم سرگرم شوند، این کار درست نیست.
ایــن مرجع تقلید در ادامه درس خارج خود گفت: نکته 
دیگر که جا دارد در اینجا به آن اشاره کنیم این است که باید 
دنیا را خوب بشناســیم تا تصمیم صحیح بگیریم، بر دنیای 
امروز در واقع هیچ قانونی حاکم نیست، همه به دنبال حفظ 
منافع خودشان هستند؛ در فرانسه هفته هاست که بلوایی بپا 
شده است، عده زیادی دستگیر، عده ای کشته و عده ای هم 

زخمی شده اند؛ اما صدایی از کسی درنمی آید و کسی دم از 
حقوق بشر نمی زند. وی یادآور شد: اگر یک صدم این اتفاقات 
در کشــور ما بود چه بلوایی به راه می انداختند و می گفتند 
ایران از بین رفت و متالشــی شــد، اما در قبال این اتفاقات 

همه ساکت هستند.
اســتاد برجســته درس خارج حوزه ادامه داد: همچنین 
رئیس جمهور آمریکا هر دو پای خود را در یک کفش کرده و 
می گوید کنگره باید آنچه من درباره دیوار مکزیک می گویم را 
تصویب کند، دیکتاتوری از این بدتر می شود؟ اگر در کشور ما 
بود چه اتفاقی می افتاد و چه حرف هایی درباره ما و مسئوالن 
ما می زدند؟ آیت اهلل مکارم شــیرازی بــا تاکید بر اینکه باید 
دنیا را بشناســیم، گفت: ما با چنین دنیایی روبرو هستیم، با 
اینها می خواهیم قرارداد ببندیم و تعامل کنیم؟ اگر درســت 
بشناســیم کاله سرمان نمی رود، وقتی کاله سر ما می رود که 
در باغ ســبزها و وعده های آنها را باور کنیم. این مرجع تقلید 
تاکید کرد: تنها راه در این دنیا قوی شــدن اســت، اگر قوی 
نشــویم دچار مشکل خواهیم شــد، هیچ حساب و کتابی در 

این دنیا در کار نیســت، امیدواریم خدا ما را از شر دشمنان و 
 اشرار حفظ کند و بتوانیم راه صحیح را به سوی سعادت دنیا 

و آخرت بپیماییم.
برخی می خواهند با حاشیه سازی

 بر ناکارآمدی اقتصادی خود سرپوش بگذارند 
آیت اهلل نــوری همدانی نیز در دیدار رئیس فراکســیون 
نماینــدگان والیــی مجلــس با انتقاد شــدید از ســخنان 
رئیس جمهور، گفت: اگر طرح این مسائل برای ایجاد حاشیه ای 
امن اســت که مردم را از ناکارآمدی اقتصادی منحرف کنید 

مسیر  اشتباهی را در پیش گرفته اید.
وی با تأکید بر پرهیز از حاشیه ســازی در شــرایط امروز 
کشــور خطاب به مسئوالن تأکید کرد: به جای طرح اینگونه 
مســائل به مردم خدمت کرده و معیشت و کار مردم و ازدواج 
جوانان را حل کنید. این مرجع تقلید همچنین با  اشــاره به 
ایام بررســی بودجه در مجلس گفت: بودجه سال آینده باید 
عدالت محور باشــد و مشکالت مردم به ویژه اقشار کم درآمد و 
ضعیف جامعه در آن لحاظ شود تا برای جامعه ایجاد آرامش و 
اعتماد کند. استاد برجسته درس خارج حوزه علمیه قم نقش 
مهم مجلس در پیشبرد اهداف انقالب و حل مشکالت مردم را 
یادآور شد و افزود: مجلس وظایف مهمی همچون قانونگذاری 
و نظارت بر قانون و روند اجرای آن دارد که باید در این زمینه 
به صورت جدی ایفای نقش کند و حضور پررنگ تری داشته 
باشد. آیت اهلل نوری همدانی با بیان اینکه نیاز امروز کشور همت 
و مدیریت جهادی مسئوالن اســت، اظهار داشت: مسئوالن 
همواره باید قدردان مردم بصیر ایران باشند که همیشه در هر 
شــرایطی پشتیبان انقالب و نظام بودند و از انقالب و رهبری 
حمایت کردنــد. وی ادامه داد: امروز هم این مردم انقالبی در 
حال تحمل سختی ها و مشکالت هستند اما دست از حمایت 
انقــالب برنمی دارند، واقعا حق این مردم نیســت که به دلیل 
برخی سوء تدبیرها اینگونه در سختی معیشتی باشند؛ بنابراین 
باید با وحدت و انســجام و تالش مضاعف مسئوالن مشکالت 
را حل کرد. این مرجع تقلید تأکید کرد که مردم مشکالت و 
سختی ها را تحمل می کنند اما توان تحمل تبعیض ها را ندارند 

از این رو تبعیض ها باید از جامعه ریشه کن شود.

واکنش مراجع به اظهارات هنجارشکنانه رئیس جمهور

آیت اهلل مکارم شیرازی: زننده بود
آیت اهلل نوری همدانی: مسیر  اشتباهی را در پیش گرفته اید

اسماعیل بخشی ضد انقالب مرتبط با گروهک های 
کمونیستی که با ادعای شکنجه در زندان به تیتر برخی 
رسانه ها بدل شد طی مصاحبه ای در دوره بازداشت دلیل 
فعالیت های ضد انقالبی خود را شرح داده و گفته است 

دوست داشتم مشهور شوم!
به گزارش فارس، صحبت های اسماعیل بخشی نیاز به هیچ 
شــرحی ندارد، خود بخشی در صحبت  ها از همه ابعاد ماجرا و 
دالیل گرایشش به اقدامات خالف قانونش در هفت تپه و عواقب 
و  اشتباهاتش سخن می گوید. او که اساساً کارمند شرکت هفت 
تپه بود و نه کارگر تبدیل به لیدر اعتراضات کارگران این شرکت 
شد. هرچند که بسیاری از کارگران هفت تپه که معتقد بودند 
باید مطالبات آنها به شکلی واقعی، غیر سیاسی و در چارچوب 
قانون بیان شود تا منحرف نشده و زودتر به نتیجه برسد، اساساً 
او و شعارهایش که حاصل القائات جریانات کمونیستی بود را 
قبول نداشتند و به همین دلیل تا زمان حضور بخشی حاضر به 

شرکت در تجمعات نشدند.
اسماعیل بخشی طی مصاحبه ای در دوره بازداشت گفت: 
در ســال ۹۰ در شرکت هفت تپه با عنوان کارشناس برداشت 
مکانیزه نیشــکر استخدام شدم و از آذر سال ۹۶ هم به عنوان 

لیدر اصلی و سخنران هفت تپه مطرح شدم.
وی ادامه می دهد: گروهی که با آن آشنا شدم و تا امروز هم 
کار می کردیم گروه گام بود. با گروه گام در تیرماه من ســفری 
داشتم به تهران و اولین بار این گروه را ما در آنجا مالقات کردیم 
و آشــنایی اولیه آنجا بود، ولی بعدش از طریق فضای مجازی 
ارتباطاتمان بیشتر شد. ابتدا قرار بود من از رسانه آنها استفاده 
کنم یعنی عکس ها، فیلم ها و مصاحبه ها، یا سخنرانی هایی که 

می کنم را برای آنها بفرستم، تا آنها هم منتشر کنند.
بخشی می گوید: گروه گام یکی از گروه های ضدنظام بود، 
ولی خودشان را به اسم یک نشریه کارگری معرفی کرده بودند. 
همین طور که جلوتر آمدیم ارتباطات بیشــتر شد و نقش ها 
بیشتر شد و گروه گام تبدیل شد به واسطه بین کارگران هفت 
تپه و فوالد و می خواستند این اعتصابات را به هم بچسبانند و 

مداوم ادامه بدهند.
وی ادامه می دهد: چون بحث شورا را کرده بودم و خیلی 
رسانه ها به این موضوع می پرداختند اعم از داخل و خارج، ولی 
۲ تــا مصاحبه در رابطه با اعتراضاتمون و شــورای کارگری و 
چگونگی تشــکیلش و اینکه چــه کار می خواهد بکند با ۲ تا 
روزنامه نگار کردم که یکی در آمریکا یک دانشــجوی ایرانی با 

من مصاحبه کرد و در آمریکا چاپ شد و دومی یک خانم بود 
در آلمان و در یک روزنامه که ادعا می کردند کارگری است در 

آلمان منتشر کردند.
بخشــی می گوید: گروه گام هم همگی افکار کمونیستی 
داشــتند و مخالف نظــام بودند و هدف کارگری نداشــتند و 
می خواستند از نام من استفاده کنند و متاسفانه ما هم راهشان 
را رفتیم و هر کاری خواستند انجام دادیم و اصال کارگری نبود 
و بــه کارگــر وصل نبودند و یک محفل ۴ تــا ۵ نفره بودند و 
می گفتند فعالیت کارگری می کنیم. ولی تفکر کمونیســتی 
داشــتند و مخالف نظام بودند و با آنها چندین جلســه درباره 

اعتصابات داشتیم و چگونگی رسانه ای کردن آن.
این فرد مرتبط با گروهک های ضد انقالب و کمونیســتی 
می گوید: بحث شــورایی که ما شروع کردیم در ابتدا ساده در 
ذهنمان بود که مجمع نماینــدگان انتخاب کنیم و انتخابات 
آزادی انجــام دادیم و بعد من کلمه شــورا را به کار بردم و باز 
تحت تاثیر فضای مجــازی و افراد و گام و افراد خارج و داخل 
کشــور و بیشتر هم نگاه های کمونیســتی، چون بیشتر برای 
ما مطلب می نوشــتند و در ذهن من انداختند که نام شورای 
کارگری را مطرح کنم و القای ذهنی کمونیست های کارگری 

بود که من شعار شورای مستقل کارگری را دادم. هدفم قدرت 
گرفتن شورا بود تا دخالتش در امور بیشتر شود.

بخشــی ادامه می دهد: بدین شکل شــرکت ها خودگران 
بشوند و اعتصابات گســترده تر و سراسری بشود. من در ذهن 
کارگران هفت تپه می انداختم که ما شورای مستقل کارگری 
هستیم و حق دخالت در همه امور را داریم و یک قدرت زیادی 
به آن داده بودیم تا همه چیز هفت تپه را در دســت بگیریم. و 
باعث شــده بود افرادی که تفکرات کمونیستی داشتند روزانه 
درباره ما مطلب بنویسند و برای ما بفرستند و ما شورا را شاخ 
و برگ می دادیم بر اساس مطالبی که از آنها دریافت می کردم 
و در واقع دوست هم داشتم و لذت بخش بود چون خودم بحث 

شورا را مطرح کرده بودم و البته  اشتباه کردم.
وی همچنین می گوید: بعد به شعار شورا رسیدیم و تبلیغ 
کردنش و گروه گام به شــدت دنبال می کرد و به فوالدی ها و 
دیگران می گفت و بقیه طیف های کمونیستی و مخالف نظام 
مطلب می نوشــتند که این تز آقای بخشی را بگیرید و انجام 
بدهید. خــودم هم تحت تاثیر این افکار بودم و جوری بود که 
در فضای مجازی مشهور شده بودم و دوست داشتم این شورا 

مطرح شود.

یکی از دالیل ادعای دروغین شکنجه مشخص شد

اسماعیل بخشی: دوست داشتم مشهور شوم!

کاروان قرآنی انقالب اســالمی دیروز با ســفر 
 به شهرســتان خمین با حضــور در بیت تاریخی 
امام خمینی)ره( این مکان معنوی را گلباران کردند.

به گزارش ایرنا، این کاروان ۱۵ نفره قرآنی در دومین 
روز از ســفر خود به استان مرکزی با سفر به خمین مقام 
شامخ بنیانگذار انقالب اسالمی ادای احترام و اتاق تولد امام 

راحل را گلباران کردند.
مسئول کاروان قرآنی انقالب افزود: این کاروان قرآنی 
به مدت ۲۲ روز در ۱۲ اســتان و بیش از 3۰ شهر کشور 
در مســاجد و امامزادگان حضور یافتــه و به اجرای برنامه 
مختلف قرآنی با حضور قاریان و حافظان داخلی بین المللی 

قرآن می پردازند.
»احمد حاج ابوالقاسمی« ادامه داد: این کاروان قرآنی 
مســیر حرم مطهر امام خمینی)ره(، قم، اســتان مرکزی، 
شــهرهای اراک ،خمین، دلیجان، اســتان اصفهان و شهر 

کاشــان، خرمشهر،آبادان،استان های بوشــهر، هرمزگان، 
جزیره ابوموســی و شــهر بندرعباس، اســتانهای کرمان، 
یزد، خراســان جنوبی، رضوی و شهرستان شاهرود را طی 

می کند.
مدیر مدیر شبکه رادیویی قرآن اظهار داشت: اعضای 
کاروان شــامل قاریــان، حافظــان و گروه های تواشــیح 
استان های مختلف هستند،  و پس از ورود به هر شهری در 
محافل برنامه  ریزی شده حضور می  یابند و تالوت خواهند 

داشت.
وی کشــف اســتعدادهای قرآنی و همچنین توجه به 
قاریان و حافظان شهرســتانی، مناطق محروم و روستایی 

را از دیگر اهداف این کاروان بیان کرد.
بیت تاریخی امام خمینی)ره( در محله ســه پل شهر 
خمین و در شــمال رودخانه این شهر در ۲۰۰ سال پیش 

ساخته شده و در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.

کاروان قرآنی انقالب 
بیت امام خمینی)ره( را گلباران کردند

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: اکنون 62 درصد 
از فوالد خاورمیانه در ایران تولید می شود.

به گــزارش ایرنا، رضــا رحمانی در آییــن افتتاح پروژه 
فوالدســازی بردسیر افزود: امروز با تمامی تحریم ها توانستیم 
به اذعان جهان ۲۲ میلیون تن فوالد خام در کشور تولید کنیم 

که نسبت به سال قبل ۲۲ درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: متوسط این رشد در دنیا شش درصد بوده و 

ایران باالترین رشد بین تولیدکنندگان داشته است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: طی هشت ماه امسال 
۱۶ هزار و ۶۰۰ میلیون تن فوالد خام در کشور تولید شد که 
نســبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۸ درصدی داشته 

است.
وی اظهار داشت: در شش سال گذشته کشورهای مطرح 
دنیا را در میزان تولید فوالد پشــت ســر گذاشتیم و به مقام 
دهم تولید فوالد خام دنیا رسیدیم در حالیکه در ابتدای دولت 

یازدهم رتبه ۱۵ دنیا را داشتیم.

رحمانــی افزود: اکنون ۱۱۰ میلیون تن در زنجیره فوالد 
پروژه تعریف شــده و ۲۰ میلیون تن در سواحل جنوبی بندر 
عباس و چابهار تعریف کردیم و تا پایان ســال تولیدات اضافه 

می شود.
وی گفــت: امروز در زنجیره فوالد بــه ۲۰۵ میلیون تن 
رسیدیم که تا پایان سال این آمار به ۲۲۰ میلیون تن خواهد 

رسید.
وی تاکید کرد: خام فروشــی و صادرات مواد خام کشور 

امروز بسیار کاهش یافته و این توازن همچنان ادامه دارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: در ســند چشم 
انــداز ۱۴۰۴ به میزان ۵۵ میلیون تن تولید فوالد هدفگذاری 
شده است و صادرات ساالنه باید ۱۵ میلیون تن باشد که قابل 

تحقق است.
وی ادامه داد: تکمیل زنجیره فوالد هشــت میلیارد یورو 
ســرمایه گذاری نیاز دارد و این منابع از محل صندوق توسعه 

ملی، منابع بانکی و آورده متقاضیان تامین می شود.

وزیر صنعت ، معدن و تجارت: 

62 درصد فوالد خاورمیانه در ایران تولید می شود


