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اخبار كشور
رهبر انقالب با تأیید سخنان آقای قرائتی:

در پرتو وحی
ویژگی صاحبان امنیت و هدایت

«(آری) آنان کــه ایمان آوردند و ایمان خود را با
آن آنها است،
شرک و ستم نیالودند ،ایمنی تنها از ِ
و آنها هدایتیافتگانند».
انعام 82 -

حجاب اختیاری یا اجباری ()9

منزلت تاریخی حجاب

رضا کرمی

*

در گفتار قبل به وجوه اختیاری بودن حجاباشــاره کردیم و دالیلی را
بر اینکه حجاب شــرعی وابسته به انتخاب و اختیار مرد و زن مسلمان است،
برشمردیم .در این گفتار به وجوه الزامی بودن این حکم الهیاشاره خواهیم
کرد .منظور ما از الزام ،بردن حکم حجاب در چهارچوب اکراه ،اضطرار نیست
شــرعی مشــمول وعد و وعید الهی قابل تحمیل
چرا که هیچکدام از احکام
ِ
نبوده و خود مکلف باید با تبرع و آزادانه خود را در اطاعت امر خدای متعال
قرار دهد تا پاداش و کیفر مذکور را مبتنی بر اختیار خود کسب کرده باشد.
در تبیین دیدگاه ضرورت در امر حجاب از چهار نظر بحث را دنبال میکنیم.
نگاههای تاریخی ،طبیعی ،دینی و عصری به ترتیب جنبههای ضرورت حجاب
را روشن خواهد ساخت.
نگاه تاریخی به ضرورت حجــاب :در آثارپژوهی تمدنهای کهن ،متون،
نقوش و پیکرههائی یافت شدهاند که نوع عقیده و عمل جوامع گذشته را بیان
میدارد .البته گردآوری آثار باســتانی گام نخست است و باید آثارپژوهان در
کنار جامعهشناسان و انسانشناسان زیستی و فرهنگی ،و علومی چون تاریخ و
جغرافیا ،زبانشناسی و اقلیمشناسی ،تحلیلهای نهائی خود را تکمیل و عرضه
کنند .علوم متعددی که بعضی از آنها نام برده شد و در تحلیل آثار بجا مانده
از تمدنهای کهن ،به آثارپژوهان کمک میکنند ،خود گرایشهای متعددی
دارند مث ًال انسانشناسی به گرایشهای متعددی تقسیم شده که از مهمترین
آنها انسانشناســی زیستی با سابقه دیرین و انسانشناسی فرهنگی است که
به قول بعضی از اندیشمندان غربی (مرداک) علمی است که در آستانه گذار
از کودکی است.
در جمعبندی مطالعه این آثار دانســته میشــود که در گذشته ،پوشش
همواره نشانه تمدن و برهنگی نشانه بدویّت به حساب میآمده تا جایی که،
اقوام و نژادهای مختلف شــاخصههای برتری خود را در نوع پوششهایشان
به جهت کمیت و کیفیت بجا گذاشــتهاند .در هزارههای اخیر انواع پارچه از
قدیمیترین کاالهای تبادل شده در میان ملتها بوده و اولین کاربرد آن در
لباس و ارزش آن نیز وابسته به کیفیت و همچنین کمیت استفاده در لباسها
بوده است .آثار باستانی چون سنگ نوشتهها ،سنگ برجستهها ،از هزاران سال
قبل ،لباس را عامل وقار و افتخار برای اقوام مختلف خاطر نشــان میکنند.
در این آثار برهنگی و عریانی حکایت از فقر و بردگی و عدم ارزش اجتماعی
داشتهاند .درک این معنی در جامعه جهانی ما که مبتنی بر مانیفست مدرنیته
و تفکر اومانیستی شکل گرفته دشوار است .اینکه چرا جامعه جهانی در عصر
ما اصرار بر برهنگی و کاستن از ارزش و اعتبار پوشش به خصوص برای زنان
دارد ،مجالی دیگر میطلبد و در جای خود با مخاطب عزیز در میان خواهیم
گذاشت .اما با مطالعه آثار کهن و مالحظه آنچه در طی هزاران سال از طریق
آثار بجا مانده از تمدنهای گذشته به دست میآید باورپذیر خواهد شد که در
نگاه تاریخی تمدنهای گذشته به پوشش با دیده احترام و ارزش مینگریستند
و عریانی را نشــانه بدویت و دوری از تمدن و شهروندی به حساب میآوردند
زنان مالک و مملوک
حتی در تمدن رومی لباس و پوشــش تمایــز مردان و ِ
بحســاب میآمد .گالدیاتورها عریانتر از قیصرها و کنیزکان عریانتر از زنان
صاحب منزلت بودهاند.
در تمدنهای شرقی نیز آثار به جای مانده حکایت از تنوع و تل ّون پوشش به
عنوان عامل ارزش اجتماعی برای شهروندان خود دارد و به هیچ وجه عریانی
و برهنگی در شــأن شــهروندان جوامع متمدن دانسته نشده است .این روند
جدای از ضرورتهای اقلیمی که گاهی پوشش را ضرورت محیطی مینماید ،در
ساختار فرهنگی جوامع متمدن جاری بوده است .به طوری که سرما و گرمای
محیطی ،در نوع کمیت پوشــش اثر میگذاشــته اما در کیفیت و شأنیت آن
تأثیری نداشته است .فرصت رسانه برای یک پژوهش سند محور کافی نیست
اما در کرسیهای اندیشهورزی درباره حجاب باید از این نگاه ضرورت تاریخی
حجاب را به عنوان یک ضرورت مشترک در تمدنهای کهن با استناد به آثار
متعدد در یافتههای باستان-شناسی مورد بحث و بررسی قرار داد.
ــــــــــــــــــــــــــــ
*کارشناس ارشد فقه و حقوق اسالمی

فرمانده نیروی زمینی ارتش:

آمادگی ارتش موجب بازدارندگی است

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اســامی ایران گفت :ارتش
آمادهتر از گذشته است و این آمادگی موجب بازدارندگی دشمن است.
امیر سرتیپ کیومرث حیدری دیروز در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای
تیپ  377متحرک هجومی امیر شهید پرویز حبرانی مشهد در جمع خبرنگاران
افزود :آمادگی ارتش به خاطر وجود تهدید و خطر در مرزهای جمهوری اسالمی
ایران نیست زیرا مرزهای کشور در امنیت کامل هستند.
وی اظهار کرد :این آمادگی با تجهیز و راهاندازی تیپ  377متحرک هجومی
در این منطقه مضاعف خواهد شد و پاسخ محکمی به هر گونه تهدید احتمالی از
ســوی دشمن است .وی همچنین درباره انتقال پادگان لشگر  77ثامناالئمه(ع)
ارتش از مشهد به مکان جدید در کیلومتر  10آزاد راه مشهد  -باغچه گفت :هیچ
مشکلی از ناحیه ارتش در این زمینه وجود ندارد.
سرتیپ حیدری افزود :نیروی زمینی ارتش در این ارتباط بیش از تعهدات خود
عمل کرده و آمادگی داریم برای رفع مشکالت با مسئوالن مالقات و مذاکره کنیم.
در این مراســم ،فرمانده نیروی زمین ارتش از  13نفر از منتخبان واحدهای
مختلف تیپ  377متحرک امیر حبرانی مشهد قدردانی کرد.

اهمیت درس و تدبر در قرآن
ِ
جزء حرفهای الزم و ضروری جامعه است

چندی پیش حجتاالســام والمسلمین
قرائتی از رهبر انقالب اسالمی درخواست میکند
که در یکی از جلسات درس خارج فقه ایشان
حضور یابد تا دربار ه ضرورت توجه به تفســیر
قرآن در حوزههای علمیه و مهجوریت قرآن در
جامعه و کشورمان برای طالب حاضر در درس
معظمله ســخنرانی کند .این پیشنهاد مورد
اســتقبال رهبر انقالب قرار میگیرد و موجب
میشود که حجتاالســام قرائتی در ابتدای
جلسه درس خارج فقه حضرت آیتاهلل العظمی
خامنهای در روز سهشنبه  28فروردین 1397
به سخنرانی بپردازد.
پایگاه اطالعرسانی رهبر معظم انقالب در آستانه
ورود به ماه مبارک رمضان  -ماه بهار قرآن -گزیدهای
از بیانات رهبر انقالب در ابتدای این جلسه و همچنین
ســخنان حجتاالسالم والمسلمین قرائتی را منتشر
میکند.
بیانات رهبر انقالب پس از سخنان حجتاالسالم
والمسلمین قرائتی بدین شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمدﷲ رب العالمین و الصالهًْ و السالم علی سیدنا
محمد و آله الطاهرین ســیما بقیهًْاهلل فی االرضین و

آیتاهلل ایمانی ،نماینده سابق
ولیفقیه در استان فارس و امام
جمعه شــیراز در اثر کهولت و
بیماری دارفانی را وداع گفت.
آیتاهلل اســداهلل ایمانی ،نماینده
سابق ولیفقیه در استان فارس ،نماینده
این استان در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه شیراز به
سبب کهولت سن و بیماری به ملکوت اعلی پیوست .این عالم
ربانی که ســالها در کسوت امام جمع ه بوشهر و شیراز نقش
اساســی در هدایت مردم داشــت از چند ماه پیش با شدت
گرفتن بیماری در بیمارســتان بستری و تحت مراقبتهای
ویژه درمانی قرار گرفته بود .به گزارش فارس ،مراسم تشییع
پیکر این عالم ربانی چهارشــنبه از دفتر امام جمعه واقع در
میدان امام حسین(ع) شیراز ،به سمت حرم مطهر شاهچراغ
(ع) برگزار میشود.
گفتنی است پیکر این عالم ربانی در جوار آستان مقدس

حضرت معصومه(س) در قم به خاک
سپرده میشود.
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با
صدور پیامی ضمن تسلیت رحلت این
عالم مجاهد به محضر حضرت بقيهًْاهلل
هلل تعالی فرجه الشریف)،
االعظم(عجلا 
مقام معظم رهبري«مدظله العالي» ،مراجع عظام تقليد «دامت
بركاتهم» ،حوزههاي علميه و مردم وفادار و شریف استان فارس
و همچنین بازماندگان ایشــان ،خاطرنشان کرد :این روحانی
عالیقدر موســس مدارس علمیه ارزشمندی در استان فارس
بوده و همچنین در عرصه فرهنگ در دانشــگاههای شــیراز
نقش برجستهای در ترویج معارف اسالمی و مکتب اهل بیت
(علیهم الســام) داشتند .ایشــان در دوران پیش از انقالب
مبارزی خستگی ناپذیر و یاوری توانمند برای نهضت اسالمی
بودند و پس از پیروزی انقالب اســامی نیز همراه با والیت،
محوری برای وفاداران انقالب اسالمی و نظام بودند.

آیتاهلل ایمانی دعوت حق را لبیک گفت

حجت االسالم ایمانی همواره در صفوف مقدم
مجاهدات اجتماعی و انقالبی حضور داشتند

ِ
درگذشت حجتاالسالم آقای
حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای رهبر معظم انقالب اسالمی با صدور پیامی
حاج شیخ اسداهلل ایمانی امام جمعه شیراز را تسلیت گفتند.
متن پیام تسلیت رهبر معظم انقالب اسالمی به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
با تأســف و تأثر خبر درگذشت عالم مجاهد جناب حجهًْ االســام آقای حاج شیخ اسداهلل ایمانی امام جمعهی خدوم و
پرتالش شــیراز را دریافت کردم .این روحانی خدمتگزار و انقالبی در طول ســالیان دراز ،همواره در صفوف مقدم مجاهدات
اجتماعی و انقالبی حضور داشته و در جایگاه برجستهی امامت جمعه و عضویت مجلس خبرگان و فعالیتهای متعدد علمی
و اجتماعــی و مردمی ،متع ّهدانه به انجام وظایف خطیر پرداختهاند .فقدان این عال ِم بصیر و صدیق ،ضایعهئی برای روحانیت
مکرم و بازماندگان آن مرحوم و نیز به عالقمندان و شاگردان
و مردم عزیز شــیراز و استان فارس اســت .اینجانب به خاندان ّ
ایشــان و به عموم مردم شــیراز و فارس بویژه جامعهی روحانیت آن منطقه تسلیت عرض میکنم و رحمت و مغفرت الهی را
برای ایشان مسألت مینمایم.
سید علی خامنهای
 ۱۸اردیبهشت ۱۳۹۷

هرجا تولید داخلی مطمئن دیدید ،خرید خارجی را متوقف کنید

رئیسجمهوری گفت :باید به شرکتهای داخلی
اعتماد کرد و دولت و دســتگاههای اجرایی مکلفند
هرکجا ببینند ساخت داخلی مطمئن ایجاد شده ،خرید
خارجی را متوقف کنند.
حجتاالسالم حسن روحانی رئیسجمهور در بیست و
سومین نمایشگاه بینالمللی نفت ،گاز و پتروشیمی که در محل
نمایشگاه بینالمللی تهران در حال برگزاری است با بیان اینکه
صنعت نفت به طور کلی یک صنعت راهبردی در جهان است،
گفت :در ایران نفت هیچوقت یک مسئله اقتصادی نبوده بلکه
یک مسئله سیاسی است و مسائل اجتماعی و اقتصادی را در
کنار خود داشته و ویژگیهای خاص خود را دارد.
وی افزود :ممکن اســت صنایع دیگری داشته باشیم که
بسیار ارزشمند باشد اما جایگاه نفت ویژه است .تاثیرگذاری
نفت و انرژی بر زندگی مردم نیز مهم است چراکه نیروگاههایی
که برق تولید میکند و یا آب شیرین کنها نیز به نفت متکی
است .امروز در جامعه نان ما نیز بسته به انرژی است؛ چراکه
اگر گاز برای مصارف صنعتی وجود نداشــته باشد ،نانواییها
نیز تعطیل میشوند.
نفت و انرژی ،صنعتی ویژه
برای دیپلماسی و قدرت ملی کشور است
رئیسجمهور بــا بیان اینکه نفت و انرژی ،صنعتی ویژه
برای مسائل داخلی ،خارجی ،دیپلماسی و قدرت ملی کشور
اســت ،تاکید کرد :کشــوری که بتواند نفت و فرآوردههای
نفتی صادر کند دارای قدرت اســت .کاری که امروز در این
نمایشگاه دیدیم ،نمونه کوچکی از تالشهای بزرگ و وسیعی
بود و اولین قدم برای پیشرفت در این زمینه رابطه خوب بین
دولت و شرکتها است .روحانی با تاکید بر اینکه کار مشترک
با فناوری خارجی و ســپس رسیدن به استقالل کامل راهی
میانبر است ،تصریح کرد :اگر شرکتی سالها در کاری تجربه
دارد و قابل اعتماد است ،میتوانیم در جایی که حساس است،
با شرکتهای معروف و قابل اتکا خارجی یک مشارکت را آغاز
کنیم تا سریعتر به نتیجه برسیم.
وی ادامه داد :شــرکتها بایــد اعتماد کنند که دولت و

دســتگاه اجرایی هرکجا ببیند ساخت داخلی مطمئن ایجاد
شده ،خرید خارجی را قطع خواهد کرد .ممکن است جنسی
که در داخل میسازیم عمر کمتری نسبت به جنس خارجی
داشــته باشد ،یا حتی قیمت آن بیشتر باشد ،اما این موضوع
برای ما مهم نیســت .باید آن را قبول کنیم چراکه بدون این
کار نمیتوانیم صنعت داخلی را حمایت کنیم.
رئیسجمهور با بیان اینکه وزارت نفت امروز مصمم است
که از توان داخلی استفاده کند ،گفت :بعضا گفته میشود تحریم
نعمت است ،ما باید کاری کنیم تا رابطه صمیمانه مان تبدیل
به نعمت شود.باید به سمت ایستادگی بر روی پای خودمان
حرکت کنیم و این یک ضرورت است.
روحانی ادامــه داد :لولههای بدون درز با کیفیتی که به
دنبال تولید آن هســتیم ،یا ســکوهای دریایی که در داخل
میسازیم ،فازهای پارس جنوبی با اتکا به تکنولوژی داخلی
ساخته میشود ،کمپرسورهایی که ساخته شده و یا تاسیسات
سر چاهی بسیار با اهمیت است و میتواند تحول خوبی را در
کشــور به وجود آورد .این موضوع در کنار فواید اقتصادی و
اشتغال ،امید و نشاط و غرور ملی است که به وجود میآورد.
وی با بیان اینکه ملت ما باید نسبت به آینده خود امیدوار

در زمینه تهیه ،طبخ و توزیع غذای کارکنان

ستاد وزارت راه و شهرســازی در نظر دارد با رعایت صرفه و صالح کارکنان ،تهیه ،طبخ و توزیع غذای نیمروزی را از طرف آنان
به صورت فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشــرده) شماره  97/2به صورت یک مرحلهای را از طریق سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصهگران و بازگشایی پاکتها از
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir :انجام خواهد شد .الزم است مناقصهگران در
صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 -1تاریخ انتشار فراخوان مناقصه در سامانه :ساعت 8:00 :روز شنبه 97/2/22
 -2مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :از ساعت 8:00 :روز شنبه  97/2/22تا ساعت  10:00روز شنبه 97/2/29
 -3مهلت زمانی ارسال پاکتهای ارزیابی کیفی و پیشنهاد :ساعت 10:00 :روز سهشنبه 97/3/08
 -4زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  14:00روز سهشنبه 97/3/8
 -5میــزان و نوع تضمین شــرکت در مناقصه :ضمانتنامه بانکی معتبر مطابق شــرایط مندرج در اســناد (امــور قراردادها):
مرکز تماس پشتیبانی سامانه 021 - 41934
آقای محمدی 82243719

۴۷۰

پیام رهبر انقالب در پی درگذشت امام جمعه شیراز

روحانی در نمایشگاه نفت و گاز:

فراخوان برگزاری مناقصه عمومی همزمان
با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحلهای شماره 97/2

م الف 467

لعنهًْاهلل علی اعدائهم اجمعین
بیانات جناب آقای قرائتــی کام ً
ال متین و بجا و
پُرمغز و برای هم ه ما الزم بود .آنچه ایشان در اهمیت

درس قرآن و تدبر در قرآن بیان کردند ،جزو حرفهای
الزم و ضروریِ امرو ِز جامع ه ما است .این البته یک درد
قدیمی است؛ زمان طلبگی ماها -سالها پیش -همین
را کموبیش انســان احســاس میکرد؛ البته آنوقت
یک آدم باهمتی مثل آقای قرائتی نداشتیم ... .خب،
بحمداهلل امروز تا حدودی درسهای قرآن وجود دارد؛
ایشــان هم انصافاً با جدیت دنبال این قضیه هستند؛
مثل مسئله نماز یا مثل مسئل ه زکات که ایشان دنبال
کردند و موفق شدند؛ انشاءاهلل در قضی ه تفسیر قرآن
هم با تالشی که ایشان دارند ،با جد و جهدی که دارند،
با ابتکاری که در ایشــان هست و با موهبتهایی که
خدای متعال به آقای قرائتی داده -که بعضی از اینها
جزو مواهب خاص است -موفق باشند .امروز استفاده
کردیم و خیلی ممنونیم؛ دوســتان تالش کنید که
روی این مسئله فکر کنید و انشاءاهلل تصمیم بگیرید
و عمل بکنید.
اظهارات حجتاالسالم والمســلمین قرائتی در
روزهای آینده به صورت کامل در صفحه معارف کیهان
منتشر خواهد شد.

اداره کل خدمات پشتیبانی و رفاه وزارت راه و شهرسازی

باشد و با نشاط کار کند ،تاکید کرد :ملت ما با وجود شرکتهای
دانش بنیان و کارآفرین احساس غرور ملی خواهند کرد و این
امید و غرور ســرمایه بزرگی است که حرکت کشور را شتاب
خواهد داد.
صدها بار رفراندوم برگزار شود  ۹۸درصد
ی میدهند
به اسالم را 
روحانی بااشــاره به وجود منابع مشــترک نفت و گاز با
برخی کشورهای همسایه اظهارداشت :در میادین مشترک،
باید فعالیت سریع تری داشته باشیم و در این دولت اولویت ما
شتاب در فعالیت معادن مشترک بود .ما به دنبال این هستیم
تولیــد در پارس جنوبــی را پایدار کنیم و زمان در به نتیجه
رساندن این پروژهها برای ما بسیار مهم است.
وی افزود :فعالیت در جاسک کار دیگری است که در دستور
کار وزارت نفت است تا بتوانیم با لوله ،نفت را از خوزستان به
جاسک رسانده و صادرات داشته باشیم ،که این اقدام بسیار
استراتژیکاست.البتهدرنتیجهرسیدنپروژهها،تامینمالیمهم
است که وزارت نفت و بانکها میتوانند تامینکننده این نیازها
باشــند .رئیسجمهور مسائل پایین دستی نفت را از جمله
پتروشیمی از دیگر مســائل حوزه نفت دانست و گفت :اگر

بتوانیم صنایع پایین دستی مانند پتروشیمی را فعال کنیم،
ش اشتغال در این حوزه میشویم.
موجب افزای 
روحانی گفت :در آســتانه جشــن چهل سالگی انقالب
اسالمی هستیم که برای برخی صغیر است .ما با افتخار این
جشــن را برگزار میکنیم و مردم ما سالیان سال این مسیر
اســتقالل و عزت را دنبال میکنند .به نظر من اگر صدها بار
رفراندوم بگذاریم ،باز مردم ما  98/2درصد به آزادی ،استقالل،
مردم ســاالری و اســام رای میدهند و کسی به وابستگی،
دیکتاتوری و عدم استقالل رای نمیدهد.
وی ادامه داد :البته ممکن اســت عدهای شیوه عملکرد
دولتها را نپذیرند .دولتها همه موقتی هستند و آنچه میماند
اراده مردم اســت .ملت ما با ارادهای که دارند ،مسیری را که
انتخاب کردهاند با قدرت ادامه میدهند.
رئیسجمهور تصریح کرد :با صراحت اعالم میکنم دولت
از فناوریهای جدید و از خود اتکایی پشتیبانی میکند .وزارت
نفت ،مراکز تحقیقاتی و همه نهادهای خصوصی و دولتی باید
دست در دست هم برای پیشرفت تالش کنند.
طرحهای مهمی در حوزه نفت و گاز
و پتروشیمی کشور وجود دارد
روحانی ادامه داد :تصمیم ما این اســت که اگر هر چیز
داخلی تولید شــد ،تســت شــد و مورد قبول بود ،حتما ما
خریدارش خواهیم بود .در همین فاز یازده پارس جنوبی ،در
بســیاری از طرحها و پروژهها ایرانیها در برابر خارجی برنده
شدهاند؛ این برای ما افتخار است.
رئیسجمهور گفت :گازرسانی به روستاها برای ما به لحاظ
اشتغال ،محیطزیست و رفاه مردم مهم است .این مهم است
که مردم رفاه و راحتی بیشتری داشته باشند .وقتی مردم به
گاز متکی باشند ،دیگر به منابع طبیعی هجوم نمیآورند.
وی گفت :تا پایان امسال  ۵هزار روستای دیگر بر  ۱۱هزار
و  ۵۰۰روســتایی که گازرسانی شده بودند ،افزوده میشود.
بسیار مهم است که مردم بدانند دولت دوازدهم و وزارت نفت
با تالشهایی که انجام میدهد ،هر  ۲۴ســاعت یک بار۱۰ ،
روستا گازدار میشوند و به حوزه گاز متصل میشوند.

وزیر دادگستری:

دشمنان به دنبال نفوذ در ارکان نظام هستند
وزیر دادگستری با اشاره
به اینکه وحدت و همدلی بین
مردم و مسئوالن تنها نسخه
شفابخش برای پیشبرد امور
کشور اســت گفت :دشمنان
بدنبال نفــوذ در ارکان نظام
هستند.
ســید علیرضا آوایی در جمع
مسئوالن قضایی خراسان رضوی،
افــزود :یگانــه راه بــرون رفت از
معضالت و حل مشکالت کشور،
اســتقامت و تکیه بر توان داخلی
است.
وی اظهار کرد :شان مسئوالن،
خدمــت به مــردم و حفظ نظام
مقدس اسالمی به هر قیمتی است
و مسئوالن در این نظام شانی جز
خدمت به مــردم و تالش در این

جهت ندارند.
وی گفــت :مســئوالن باید با
تمام توان در حوزههای تخصصی
خود به دنبال حل مشکالت مردم
بوده و در برابر مســائل و حوادث
خویشتندار باشند.
آوایی با اشاره به وجود ارتباط
مستمر بین روسای قوا افزود :این

امر مورد تأکید رهبر معظم انقالب
بوده و به تبع آن در استانها نیز باید
مسئوالن با حفظ شان و استقالل
الزم ،تمام تالش خود را برای هم
افزایی و ایجاد وحدت و همدلی به
کار گیرند.
وی گفت :تالشهای مذبوحانه
دشــمن برای تغییر نظام در ابعاد

مختلف با شکســت مواجه شده
است اما دشمنان دست از تالش
برنخواهنــد داشــت و از طریق
اســتحاله به دنبــال ایجاد تغییر
و نفــوذ در ارکان نظــام و ایجاد
اختــاف بین مردم و مســئوالن
هستند.
وزیر دادگستری افزود :امروز
هیچ راهی جــز وحدت ،همدلی،
حفظ هوشــیاری و افزایش سطح
بصیرت نداریم چرا که دشــمن با
تمام ظرفیت به دنبال ضربه زدن
به ملت ماست.
وی گفــت :مســئوالن باید
مشــکالت یکدیگر را درک کرده
و با همه وجــود و در چهارچوب
شرع مقدس و قانون به دنبال حل
مشکالت مردم باشند.

هدیه به خوانندگان
حضرت امام خمینی(ره) :هیچگاه از کارها مأیوس نشــوید،
چون همهچیز یکدفعه درست نمیشود و کارهای بزرگ باید به
تدریج صورت گیرد.

اخبار ادبی و هنری
مدیر روابط عمومی اوج در گفت وگو با کیهان:

یک خط واحد به طور جدی
در پی تخریب آثار ضدداعشی است

مدیر روابط عمومی سازمان اوج از فعالیت جدی خط تخریب آثار ضدداعشی
خبر داد.
محمد ذوقی در گفت وگو با خبرنگار کیهان درباره حاشــیههای اخیری که
پیرامون دو محصول ضدداعشــی سازمان اوج به وجود آمده گفت :پس از انتشار
نامه جعلی درباره دســتمزد عوامل ســریال «پایتخت »5در برخی از رسانهها،
مسئله را به طور حقوقی پیگیری کردیم که در نهایت مشخص شد که منشأ این
جعل ،یکی از عوامل شبکه «صدای آمریکا» بوده است.
وی درباره چگونگی کشــف این منشأ هم توضیح داد :پس از طرح شکایت
ما ،پلیس فتا موضوع را بررسی کرد و به دادسرا ارجاع داد .بعد از آن هم مراجع
امنیتی منبع اصلی این نامه جعلی را پیدا کردند .مدیر روابط عمومی سازمان اوج
تصریح کرد :روند پیگیری قضایی این موضوع ادامه دارد و رسانهها و افرادی هم
که اقدام به بازنشــر این نامه جعلی نموده بودند هم مشمول شکایت ما هستند.
برخی از این رسانهها حتی حاضر به انتشار تکذیبیه خبر خود نشدند.
ذوقی بااشاره به جوسازی برخی رسانهها درباره آنچه دوشنبه شب در یکی
از پردیسهای ســینمایی اتفاق افتاد هم تصریح کرد :این جوسازیها هم دنباله
همان خط اســت .باز هم میبینیم که همان رســانههایی که نامه جعلی درباره
دستمزد عوامل سریال «پایتخت »5منتشر کرده بودند ،این بار نیز اخبار دروغی
را علیه برنامه تبلیغاتی «به وقت شام» منتشر کردند .آنها نوشتند که این برنامه
تبلیغاتی موجب رعب و وحشت مردم شد ،درحالی که واقعیت کامال برعکس این
خبرسازیها بود و مردم به استقبال این برنامه آمده بودند.
وی تصریح کرد :این خط به طور جدی در پی وارونه جلوه دادن ،دروغ گفتن
و جعل کردن اخبار علیه سازمان اوج و به ویژه محصوالت ضدداعشی است.

رژه کودتاچیها در نمایشگاه کتاب تهران!

کتابهای برخی از چهرههای ضدانقالب که از دستگاه امنیتی غرب دستمزد
دریافت میکنند در نمایشگاه کتاب تهران عرضه میشود!
یکی از ناشران ،به طور آشکار به فروش آثار فعاالن براندازی مشغول است.
انتشارات «ر» عالوهبر فروش کتابهای عوامل ضدانقالب طرد شده ازسوی
مردم ایران ،حتی عکس این افراد را هم در ویترین خود قرار داده است!
گفتنی اســت ،این ناشر در ســال  93نیز کتابهایی با محتوای منحرف را
عرضه کرده بود که توسط مدیریت نمایشگاه کتاب تهران جمعآوری شده بودند.

رئیساسبق انجمن منتقدان:

فرهادی سفارشی ساز اتحادیه اروپاست

یک منتقد سینما گفت :موج افشاگریهای جنسی فقط به مراکز فرهنگی
غرب محدود نمیشــود .اتحادیه و پارلمان اروپا از مراکزی است که رسواییهای
زیادی درباره آن علنی شــده و جالب است که همین اتحادیه بودجه میدهد تا
فیلمسازی مثل اصغر فرهادی با مضامین مورد حمایت آنها برایشان فیلم بسازد.
شما مطمئن باشید اصغر فرهادی درباره تعرضهای جنسی در اروپا و غرب هرگز
فیلم نخواهد ساخت مگر با قرائتی که آنها دوست داشته باشند.
سعید مستغاثی ،رئیسپیشین انجمن منتقدان سینما در گفت وگو با جوان
اظهار کرد :در غرب هم جشنوارههای موضوعی وجود دارد ولی کن ،ونیز و برلین
ترجیح میدهند بیشتر بر اساس نیازهای روز جهتگیری داشته باشند و سفارش
بدهند .برای مثال همین فیلم آقای فرهادی که قرار است به عنوان فیلم افتتاحیه
در کن به نمایش درآید ،سفارش اتحادیه اروپاست و هفت میلیون دالر برای آن
پرداخت شــده است .فیلم «گذشته» ایشان هم به سفارش اتحادیه اروپا ساخته
شــده بود که درباره مسئله مهاجرت به اروپا بود؛ پدیدهای که چند سالی است
آن را به عنوان یک اولویت موضوعی به فیلمســازها سفارش میدهند .موضوع
تعارضات جنســیتی هم جزو اولویت سالهای اخیر آنهاست .همجنسبازی هم
یک دهه اســت که برای آنها اهمیت پیدا کرده است و شاهد یک موج مضمونی
در این باره بودهایم.البته این رســواییها از این نظر تازه به نظر میرسد که آنها
به دلیل ابعاد گسترده موضوع نتوانستند بازتابهای رسانهای آن را کنترل کنند
و به اصطالح موضوع از دستشــان در رفت ،وگرنه این مســئله همیشه در غرب
مطرح بوده اســت .وی افزود :اما شما ببینید جشنواره کن چه خوراک فرهنگی
به مخاطبانش میدهد .یک شوی کامل و فرش قرمزی که ستارههای سینمای
هالیوود آن را داغ میکنند نه ســینمای به اصطالح هنری اروپا ،یعنی برخالف
مانیفست این جشنواره اگر ستارههای هالیوود در کن حاضر نباشند این رویداد
گویی چیزی کم دارد .مستغاثی اضافه کرد :اگر فیلمهای آمریکایی نباشد ،کن از
رونق میافتد .آنها حتی برای فیلمهای آمریکایی حق وتو قرار دادهاند و برخالف
آثــار دیگر که نباید پیــش از کن به نمایش عمومی درآمده باشــند این قانون
برای فیلمهای آمریکایی وجود ندارد ،چون میدانند رونق دهنده جشنواره ،آثار
آمریکایی است .دیگر از اینگمار برگمن خبری نیست .کسی در کن برای دیدن
جعفر پناهی تره هم خرد نمیکند .منظورم مردم عادی هستند ،چون کسی آثار
او که شــباهتی به فیلم ندارند را اساساً ندیده و نمیشناسد .شما در خیابانهای
هر کشور اروپایی که قدم بزنید و از مردم راجع به پناهی سؤال کنید امکان ندارد
نام او به گوشش هم خورده باشد.

ششمین شب طنز انقالب اسالمی
برگزار میشود

ششمین شب طنز انقالب اسالمی با عنوان «نطنز» ،امروز در حسینیه هنر
برگزار میشود.
این برنامه با حضور چهرهها و شاعران طنز جبهه انقالب در بخشهای مختلف
از جمله نثر و شعرخوانی طنز ،نمایشــنامهخوانی و اجرای موسیقی و ترانه طنز
برگزار میشود .این برنامه امروز از ساعت 17:30تا  19:30در محل حسینیه هنر
واقع در میدان انقالب ،خیابان  ۱۶آذر ،پالک  ۶۰از سوی باشگاه طنز و کاریکاتور
انقالب اسالمی برگزار میشود .حضور برای عموم در این برنامه آزاد است.

رئیس سازمان صدا و سیما:

ایران ظرفیت باالیی در تولید پویانمایی دارد

همدان -خبرنگار کیهان:
رئیس سازمان صدا و سیما گفت :خوشبختانه با توان و ظرفیتی که امروز
در عرصه پویانمایی داریم در سالهای آتی از کشورهای شاخص در تولیدات
پویانمایی خواهیم بود.
عبدالعلی علیعســگری در آیین اختتامیه نخستین جشــنواره ملی پویانمایی
تلویزیونی به نقش تعیینکننده ســازمان صدا و سیما در انیمیشن صنعتی در ایران
اشاره و خاطرنشان کرد :نسبت به سال گذشته ،افزایش  25تا  30درصد فعالیتهای
پویانمایــی را مد نظر داریم و تالش میکنیم طی گفتوگو بــا دولت و بانکها وام
ارزانقیمت برای توسعه این صنعت فراهم شود.
علیعســگری در ادامه با درخواست استاندار همدان مبنی بر راهاندازی شعبهای
از دانشگاه صدا و سیما در شهر همدان اعالم موافقت کرد و افزود :امیدواریم کسانی
که در این دانشگاه تحصیل میکنند بتوانند در آینده به جریان تولید پویانمایی کشور
بپیوندنــد .وی تبیین کرد :ما در رادیو به  35زبان و در تلویزیون به  8زبان شــبکه
داریم و همه این امکانات برای صادرات انیمیشن فراهم است .علی دارابی معاون امور
استانهای صدا و سیما نیز در این مراسم گفت :بیش از یک هزار و  11اثر به دبیرخانه
جشنواره رسیده که بالغ بر  70درصد آن مربوط به بخش خصوصی بوده است و 52
نفر از اساتید دانشگاهی ،صاحبنظران و ...طی دو ماه بررسی در داوری آثار نقش ایفا
کردند .استاندار همدان در این مراسم اظهار کرد :تقاضا دارم دبیرخانه دائمی جشنواره
پویانمایی در همدان پایدار بماند همچنین دانشــکده پویانمایی در همدان راهاندازی
شود .محمدناصر نیکبخت با گالیه از عملکرد مدیرکل اداره ارشاد استان عنوان کرد:
اداره کل فرهنگ و ارشــاد استان همدان به اندازه اداره دخانیات هم به این جشنواره
کمک نکرده است.
در پایان این جشــنواره از خانواده شهیدان آیتاهلل مدنی ،شهید آیتاهلل مفتح،
مرحومه مرضیه حدیدچی (دباغ) ،حاج حســین همدانی ،شــهیدان حاجی بابائی،
محمدحســن صوفی و امیر ســرتیپ محمود واحدی فرد و برگزیدگان جشنواره در
بخشهای مختلف ،تجلیل شد.

