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یک فعال فرهنگی:
جریان نفوذ، برای ذائقه سازی 
علیه حاکمیت فعالیت می کند

یک فعال فرهنگی معتقد است: فیلم »رحمان 1400« بخشی از خط تغییر 
ذائقه مردم در مقابل حاکمیت اســت؛ جریان نفوذ و جنگ نرم را به طور واضح 

درباره این فیلم می بینیم.
امیرحسین جوانشیر، منتقد سینما و فعال فرهنگی در گفت وگو با خبرنگار 
کیهان گفت: بدعت عجیبی که درباره این فیلم اتفاق افتاد و تا به حال نیز سابقه 
نداشــته این بود که پس از یک ماه از اکران، سازمان سینمایی اعالم کرده که 
آنچه به نمایش درآمده، غیراصالح شده و نسخه ای است که خودشان به صورت 
غیرقانونی اکران می کنند. این درحالی است که تهیه کننده فیلم اعالم کرده که 
این نسخه همان است که از سازمان سینمایی مجوز گرفته و هیچ تخلفی اتفاق 
نیفتاده! خود این تناقض جای سؤال و بررسی دارد تا دستگاه های نظارتی ببینند 

کدام طرف درست می گویند. 
وی افزود: خطای سازمان سینمایی محرز و مشخص است. چون این فیلم 
برای اولین بار، شوخی های هنجارشکنانه را نمایش می دهد. سازمان سینمایی 
قبال جلوی فیلم هایی که کمتر مســئله داشتند گرفته بود، اما اینکه به چنین 
فیلمی مجــوز داده اند، گویای وجود البی گری و ارتباط بین مافیای ســینما و 
مدیران مربوطه اســت و وقتی جلوی آن گرفته می شــود که فروش خودش را 

می کند! 
این فعال فرهنگی یادآور شد: شنیده شده که در همان سالن هایی که این 
فیلم اکران شده، بناســت فیلم جدید تهیه کننده »رحمان 1400« به نمایش 
دربیاید! اگر این تهیه کننده مطابق اعالم ســازمان سینمایی، تخلفی انجام داده 
پس چرا بالفاصله بعد از این تخلف به وی امکان اکران فیلم جدید داده می شود؟ 
باید حداقل مدت ها جلوی کار وی گرفته شــود. حتی شنیده شده که احتمال 

دارد دوباره فیلم توقیف شده اش روی پرده بیاید. 
جوانشیر تصریح کرد: »رحمان 1400« بخشی از خط تغییر ذائقه مردم در 
مقابل حاکمیت است؛ جریان نفوذ و جنگ نرم را به طور واضح درباره این فیلم 
می بینیم. این خط قبال در تئاتر و موسیقی و... هم اجرا شده بود وامروز در سینما 

به اوج خودش رسیده است.
وی در پایان گفت: رهبر معظم انقالب اسالمی فرمودند که مردم انقالبی و 
جوانان مومن نخواهند گذاشت که حرف تقی زاده های جدید به کرسی بنشیند. 
ایــن حرف در حــوزه فرهنگی و هنری نیز صدق می کند و امروز شــاهد نفوذ 
گسترده تقی زاده های جدید در سطوح مدیریتی هستیم. اگر کوتاهی و کاهلی و 
سوء مدیریت نبود، هیچ گاه چنین فیلم هایی توان و اجازه اکران پیدا نمی کردند. 

این فیلم ها، نتیجه عملکرد مدیران لیبرال مسلک در حوزه فرهنگی است.
ورود کمیسیون فرهنگی مجلس 

به حواشی اخیر سینما
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی از ورود این کمیسیون به 

مسائل مربوط به اکران یک فیلم ضداخالقی در سینما خبر داد.
نصراهلل پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی درباره این 
موضوع توضیح داد: وزارت ارشــاد متولی نظارت بر آن چیزی اســت که خود 
مصوب کرده اســت. طبق روال گذشــته وزارت ارشاد یک سری اصالحات برای 
اکران این فیلم در نظر گرفته  اســت. جدای از آن حوزه  هنری هم برای اکران 
فیلم اصالحاتی در نظر گرفته و بعد از انجام این اصالحات قرار بوده  اســت که 

فیلم اکران شود.
وی افزود: در نهایت با مجموع این اصالحات فیلم مجوز نمایش گرفته و روی 
پرده سینما رفته است. این بخشی از وظایف ارشاد بوده که باید اعمال می شده 
و اینکه آیا ممیزی ها درست و بجا بوده بحث دیگری است. اما اشکال اصلی این 
است که فیلم بیش از یک ماه اکران شده و فروش باالیی کسب کرده، اما آنچه 

اکران شده نسخه اصالح نشده فیلم بوده است.
این نماینده مردم در مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد: این فیلم که پر 
از موارد نامناســب و غیر اخالقی بوده و در نهایت بدون ممیزی هم اکران شده 
و حاال باید منتظر عکس العمل وزارت ارشــاد نسبت به این موضوع باشیم. اگر 
کسانی مطلع بودند و کوتاهی کردند و تخلفی صورت گرفته حتما باید با واحد 

ناظر عملیاتی برخورد شود.
وی ادامــه داد: خود آقــای وزیر به ما توضیح دادند کــه در همه اکران ها 
بازرسانی وجود دارد و سالنها نظارت می شوند. ما باید ببینیم مسئول این نظارت 
به چه دلیلی کوتاهی کرده اســت و برخورد وزارت ارشاد با شخص یا مجموعه 

خاطی به چه صورت است.
پژمانفر گفت: انتظار کمیسیون فرهنگی مجلس هم برخورد با خاطیان است. 
برخورد دوم هم نســبت به کسانی است که این کار را انجام داده اند. دیگر نباید 
این فیلم اجازه اکران به دســت آورد، اطالعاتی به دست ما رسیده که عده ای در 
تالشند تا امکان اکران دوباره آن را فراهم آورند. می خواهند بگویند که اصالحات 
الزم انجام شده و بعد از اصالحات اجازه دهید که دوباره اکران شود که این قابل 

قبول نیست و به غیر از جلوگیری اکران باید عوامل آن جریمه هم بشوند.
وی افزود: این ماجرا قاطعیت وزیر در مواجهه با این هنجارشــکنی را طلب 
می کند. الزم اســت وزیر با عوامل خود ســازمان سینمایی که باعث این اتفاق 

شده اند هم برخورد جدی داشته باشند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شــورای اسالمی خاطرنشان کرد: زمانی 
بحث روی ممیزی های وزارت ارشــاد و کم و کیف این ممیزی ها بود ولی االن 
موضوع متفاوت اســت و آن چیزی که اتفاق افتاده دور زدن خود وزارت ارشاد 
است که حتما واکنش ارشاد را می طلبد. با این اتفاق در واقع حریم ارشاد لطمه 

خورده و ارشاد دور خورده که برخورد جدی را طلب می کند.
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بلیت برگشت به خلیج خوک ها 
مسعود اکبری

پس از اقدام خصمانه، غیرقانونی و احمقانه دولت آمریکا در قراردادن نام ســپاه 
پاســداران انقالب اسالمی در لیست گروه های تروریســتی، دولتمردان، نمایندگان 
مجلس و فعالین سیاسی همراه و همصدا با قاطبه ملت ایران، اقدام آمریکا را محکوم 

کرده و از سپاه پاسداران حمایت کردند.
نمایندگان مجلس در اقدامی نمادین با لباس ســپاه پاسداران در صحن علنی 
مجلس حضور یافتند و دولتمردان نیز در ســخنرانی های جداگانه، قاطعانه از سپاه 
دفاع کردند. برخی فعاالن و احزاب جریان مدعی اصالحات نیز ضمن محکومیت اقدام 

گستاخانه آمریکا، از سپاه حمایت کردند.
حمایت نمایندگان فراکسیون امید مجلس و دولتمردان و فعاالن جریان مدعی 
اصالحات از ســپاه پاســداران، غافلگیری افکار عمومی- به واسطه سابقه ذهنی از 

موضع گیری های قبلی این افراد- را در پی داشت. 
رسانه های زنجیره ای، رویکرد دولتمردان و فعاالن مدعی اصالحات در حمایت از 
سپاه و محکوم کردن آمریکا را مصداق وقت شناسی و در اولویت بودن منافع ملی و 

اهمیت حفظ وحدت در موضع گیری ها و عملکرد طیف خود نامیدند.
اما متاســفانه ادعای فعاالن جریــان اصالحات و برخی دولتمــردان مبنی بر 
وقت شناســی و حفظ وحدت و در اولویت بودن منافع ملی و هوشــیاری در مقابل 

خدعه های نظام سلطه خیلی زود رنگ باخت.
 »لعیا جنیدی« معاون حقوقی رئیس جمهور در اظهارنظری تأمل برانگیز گفت: 
»درباره لوایح مربوط به اف.ای.تی.اف در مجمع نمی توان پیش بینی کرد چون هم  نظر 
موافق و هم  نظر مخالف وجود دارد؛ اما نباید بین مسئله ای که آمریکا به تازگی مطرح 
کرده و موضوع این لوایح اختالط ایجاد کرد، این دو موضوع کاماًل قابل تفکیک است«.

»حسینعلی امیری« معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز به فاصله کوتاهی پس از 
اقدام خصمانه آمریکا، در مصاحبه با یکی از روزنامه های زنجیره ای با اشــاره به لزوم 
تصویب لوایح مرتبط با FATF گفت: »برخی طرح ها و لوایح شکل سیاسی به خود 
می گیرد و آنجا که شــکل سیاسی به خودش می گیرد، کار را سخت می کند و حتی 

تعامل را برای بنده نیز که با آقایان آشنایی دارم، سخت می کند«.
همچنیــن »محمود صادقی« نماینده عضو فراکســیون امید مجلس به فاصله 
کوتاهی پس از اقدام نمادین در پوشیدن لباس سپاه در صحن علنی مجلس، گفت: 
»بررســی لوایح پالرمو و CFT و موضوع تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی دو مقوله مجزا هستند، زمانی که این لوایح در مجلس به تصویب رسید ارتباط 
با آمریکا یا موضوعی از این نوع مطرح نبود، بنابراین نباید تصمیم غلط اخیر مقامات 

آمریکایی را به این لوایح و درمجموع به اف.ای.تی.اف ارتباط داد«.
تفکیک موضوع FATF و اقدام خصمانه آمریکا در تروریســت نامیدن ســپاه 
در حالی از ســوی این افراد مطرح شــد که دستور کار اصلی FATF اجرای لیست 
تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا در دو موضوع تروریســم و پولشویی است. یعنی 
FATF هرگونه تبادل مالی و ارتباط با سازمان ها و نهادهایی که از سوی دولت آمریکا 
در لیســت تروریسم قرار گرفته اند را مصداق حمایت از تروریسم و پولشویی معرفی 
می کند. بر همین اساس، »مارشال بیلینگزلی« دستیار وزیر خزانه داری آمریکا در امور 

تحریم ایران، هم اکنون رئیس FATF است.
اما رنگ باختن ادعای برخی دولتمردان و فعالین اصالح طلب در وقت شناسی و 
حفظ وحدت و هوشیاری در مقابل خدعه های آمریکا به همین جا ختم نشد. فعالین 
مدعی اصالحات در اظهاراتی تأمل برانگیز، به دلیل حمایت یکی دو روزه خود از سپاه، 
ژست طلبکار به خود گرفته و مدعی شدند که سپاه پاسداران می بایست در پاسخ به 

این حمایت، رفتار خود را تغییر دهد!
 »حســین مرعشــی« ســخنگوی حــزب اشــرافی کارگــزاران در مطلبی 
نوشــت:»همان طور که شاهد بودیم پس از اینکه ترامپ سپاه را در لیست گروه های 
تروریســتی قرار داد، اصالح طلبان و همه دولتمردان از ســپاه دفاع کردند. واکنش 
مقامات و مردم به اقدام اخیر دولت آمریکا تحسین برانگیز بود... اولین قدم را گروه های 
سیاسی، مردم و دولت برداشتند، بنابراین متقاباًل نیز سپاه باید خودش را آماده کند 
تا به عنوان نهادی فراجناحی ظاهر شود و ارتباطش را با این بخش از کشور تحکیم 
ببخشد...گروه های مختلف اجتماعی، مردم و حتی کسانی که انتقاداتی هم به مواضع 
سپاه در سیاســت خارجی و اقتصاد داشتند، کاماًل ملی برخورد کردند. این موضوع 
می تواند نقطه ای مثبت باشــد و در مقابل سپاه نیز پاسخی را برای حمایت وسیع و 
گسترده و شایسته ای که دولت، گروه های سیاسی- اجتماعی و آحاد مردم داشته اند، 

ارائه دهد«.
»عباس عبدی« از دیگر مدعیان اصالحات نیز در مصاحبه با یکی از رسانه های 
زنجیره ای گفت: »حامیان فعلی ]سپاه[، چون منتقد بودند، االن فقط به دلیل فشاری 
که ترامپ وارد کرده اســت، به این نتیجه رسیده اند، یا به مصلحت دانسته اند که از 
آن در برابر ترامپ حمایت کنند؛ بنابراین چنین رفتاری یک امر موقتی اســت و دیر 
یا زود به همان جایگاه خود باز می گردند، مگر در یک صورت؛ آن هم اینکه سپاه نیز 
نسبت به انتقاداتی که از آن می شود، در رفتار خود تجدیدنظر کند... در حوزه سیاست 
خارجی، اقتصاد و سیاست داخلی، جناح ها و بخصوص اصالح طلبان با بخش موثری 
از مجموعه حاکمیت اختالف نظر جدی دارند و این ها چیزی نیســت که بتوانند آن 
را نادیــده بگیرند و کنار بگذارند، آن هم فقط به این دلیل که ترامپ چنین موضعی 

اتخاذ کرده است«.
رفتار باج خواهانه و غیراخالقی و غیرحرفه ای برخی از مدعیان اصالحات به بهانه 
اقدام خصمانه آمریکا، عالوه بر نمایش »دورویی و نفاق« این جماعت، بیش از پیش 
ثابت کرد که »منافع ملی« و »عزت مردم ایران« و »وحدت در مقابل دشمن« برای 

این طیف هیچ محلی از اعراب ندارد.
آنان مدعی شده اند که ســپاه باید در موضوع اقتصاد و سیاست خارجی، رفتار 
خود را تغییر دهد. این ادعای مضحک در حالی است که ساخت بزرگ ترین پاالیشگاه 
میعانات گازی جهان- پاالیشــگاه ستاره خلیج فارس- با هدف خودکفایی در تأمین 
بنزین و صرفه جویی ارزی قابل توجه و همچنین شکســتن کمر داعش در منطقه و 
فراهم شدن بستر افزایش صادرات ایران به کشورهای همسایه- برای نمونه صادرات 
9 میلیــارد دالری ایران به عراق)معادل 10 برابر صادرات ایران به اروپا(- تنها بخش 

کوچکی از رفتار سپاه در اقتصاد و سیاست خارجی و نتایج آن برای مردم است.
برجام، نسخه مورد نظر طیف مدعی اصالحات برای اقتصاد و سیاست خارجی 
بود. اما این نسخه خسارت بار عالوه بر کوچک کردن سفره مردم و کاهش چشمگیر 
ارزش پول ملی، در سیاست خارجی نیز نتایج تأسف برانگیزی در پی داشت. به اذعان 
دولتمردان، برجام صادرات نفتی ایران را کاهش داد و دامنه تحریم ها را نیز گسترده تر 
کرد. در پسابرجام برای اولین بار پس از انقالب اسالمی، نماینده پیشنهادی ایران برای 
حضور در سازمان ملل، از سوی دولت آمریکا- دولت باراک اوبامای مودب! و باهوش!- 
با اتهام اقدام تروریستی! از حضور در سازمان ملل منع شد! و در اقدامی بی سابقه، یک 

دیپلمات ایرانی در اروپا بازداشت! و 5 دیپلمات دیگر ایرانی نیز از اروپا اخراج شدند.
اما رفتار تأمل برانگیز طیف مدعیان اصالحات به دفاع از FATF و ادعای تغییر 
رفتار سپاه ختم نشد. رسانه های این طیف در روزهای اخیر در مطالب جداگانه مدعی 
شدند که سپاه پاسداران می بایست در خلیج فارس با آمریکا تعامل کرده و از هرگونه 
پاســخ به حرکات احتمالی تحریک آمیز از ســوی طرف آمریکایی در خلیج فارس، 

پرهیز کند! 
رهبر معظم انقالب - 1۳ اردیبهشت 95- در دیدار هزاران نفر از معلمان فرمودند: 
»خلیج فارس، خانه و محل حضور ملت ایران، و ساحل خلیج فارس و سواحل زیادی 
از دریــای عمان متعلق به این ملت قدرتمند اســت، بنابراین ما باید در این منطقه 
حضور، رزمایش و اظهار قدرت داشته باشیم، و این آمریکایی ها هستند که باید بگویند 

چرا از آن سوی دنیا به اینجا آمده و رزمایش به راه می اندازند؟«.
ایشــان در ادامه فرمودند: »وقتی مقابل دشــمن از نشان دادن قدرت بترسیم، 
دشــمن پررو می شــود، می گویند ایران در خلیج فارس رزمایش نداشته باشد؛ چه 
غلط هــا!...از آن طرف دنیا می آید رزمایش برگــزار می کند؛ خب بروید همان خلیج 
خوک ها، اینجا چه می کنید!؟ خلیج فارس خانه ما است. جای حضور ملت ایران است، 

این طور باید با قدرت های زیاده خواه مواجه شد«.
گفتنی اســت بالفاصله بعد از به ثمر نشستن انقالب کوبا؛ آمریکا پیرو سیاست 
خصمانه خود در مقابل انقالب های مردمی اعالم کرد دیکتاتوری در کوبا برقرار شده 
و خصومت خود را آغاز کرد. کاسترو اصالحات خود را اجرا کرد و با ملی کردن منافع 
و دارایی های آمریکا در کوبا، حکومت سوسیالیســت خود را آغاز کرد. بســیاری از 
ثروتمندان کوبا به آمریکا گریختند تا به کمک سیا دولت کاسترو را سرنگون کنند. 
در آوریل 19۶1 فراریان کوبا با کمک سیا عملیات »خلیج خوک ها« را اجرا کردند که 

شکست سختی به همراه داشت.
مدعیان اصالحات، نشــان دادند عالوه بر آنکه »غائب همیشگی کالس تاریخ« 
هستند، در »وقت شناســی« و »پایبندی به منافع ملی« و »توجه به عزت مردم« و 

»حفظ وحدت« و »هوشیاری در مقابل دشمن« نیز مردود شده اند.

اخبار ادبی و هنری

سردار شهید محمدابراهیم همت)ره( )وصیت نامه(: از 
طرف من به جوانان بگویید چشم شهیدان و تبلور خونشان 

به شما دوخته است. بپا خیزید و اسالم و خود را دریابید.

هدیه به خوانندگان

نگاه

پای درس علی)ع(

خروج از دنیای فانی و فریبنده حتمی است
امام علی)ع(: دنیا خانه آرزوهایی اســت که زود نابود می شود و کوچ 

کردن از وطن حتمی است. دنیا شیرین و خوش منظر است که به سرعت به 

نهج البالغه- خطبه ۴5 سوی خواهانش می رود و بیننده را می فریبد. 
مراسم پایانی سی و ششــمین دوره  مسابقات 
بین المللی قرآن کریم، صبح دوشــنبه با شــرکت 
اساتید برجســته و قاریان بین المللی و همچنین 
قرآن پژوهــان و میهمانان شــرکت کننده در این 
مســابقات، در حضور رهبر معظم انقالب اسالمی 

برگزار شد.
رهبر انقالب اسالمی در این مراسم، فهم قرآن و عمل 
به آن را تأمین کننده  سعادت بشر در دنیا و آخرت دانستند 
و با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکالت و گرفتاری های امت 
اسالمی و بشــریت به علت عمل نکردن به معارف قرآنی 
اســت، گفتند: امروز به لطف الهی در جمهوری اسالمی، 
اقبال مردم به ویژه جوانان به معارف قرآنی و تمسک به این 
معارف روزبه روز در حال گسترش است و همین تمسک به 

قرآن مایه  سعادت، قّوت و عزت نظام اسالمی خواهد بود.

رئیس قوه قضائیه، »اصالح روندها و بســترهای 
فســادزا« و »اعالم خبر برخورد با مفسدان« را دو 
مولفه اصلی برای ایجاد اطمینان در مردم نسبت به 

مقابله نظام جمهوری اسالمی با مفاسد دانست.
بــه گــزارش روابــط عمومی قــوه قضائیــه، آیت اهلل 
ســیدابراهیم رئیسی در جلسه مســئوالن عالی قضایی با 
تقدیر از خدمت رســانی همه گروه هــای مردمی و دولتی 
در ســیل اخیر اعم از هالل احمر، بســیج، ارتش، سپاه و 
نهادهــای انقالب اســالمی، گفت: در آســتانه روز ارتش 
جمهوری اسالمی و در روزهایی که سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی مورد هجمه دشــمنان قرار گرفته است، امروز در 
مناطق سیل زده شاهد اجرای مانور خدمت و خدمت رسانی 
نیروهای مسلح کشورمان هســتیم و حقیقتا در این مانور 
خدمــت، جلوه های زیبایــی از اخالص، ایثــار، دلدادگی، 
مردمداری و والیتمداری به چشــم می خــورد. باید از این 
نیروهــا و مردمــان عزیزی که مخلصانــه خدمت کردند و 

همچنــان نیز در کنار هموطنان آســیب دیده هســتند تا 
بخشی از آالم آنان را کاهش دهند صمیمانه تقدیر و تشکر 

کنیم.
رئیسی، پیشاپیش فرا رسیدن سالروز میالد با سعادت 
حضرت حجت ابن الحسن امام زمان )عج( را تبریک گفت و 
افزود: این روز را به همه مردم عزیز به ویژه سربازان گمنام 
امام زمان )عج( در وزارت اطالعات، سازمان اطالعات سپاه 
و همه کسانی که کوچکترین دغدغه ای برای حفظ امنیت 
ایران اســالمی دارند، تبریک می گویــم و از همه نیروهای 
اطالعاتی و امنیتی می خواهم که به برکت این ایام، همانند 
گذشته تمام تالش خود را با همکاری مدیران دلسوز کشور 
برای شناســایی بسترهای فســاد به کار بندند و با سپردن 
مفســدان به دست دســتگاه عدالت، اعتماد مردم عزیز به 

کارآمدی نظام و سازمان اداری کشور را افزایش دهند.
وی ادامــه داد: درخصوص مقابله با فســاد باید به یاد 
داشــته باشــیم که صرف اعالم خبر وقوع مفاسد، نه تنها 

اعتمادســاز نیست بلکه اعتمادزداســت. آنچه سبب ایجاد 
اعتماد مردم به مقابله نظام با مفاسد می شود، اوال شناسایی 
و رفع بسترهای فســاد و ثانیا برخورد قانونی و عبرت آموز 

با مفسدان است.
رئیس  قــوه قضائیه با  اشــاره بــه فرمــان 8 ماده ای 
رهبرانقــالب درخصــوص مبــارزه بــا مفاســد اقتصادی 
اظهارداشــت: در این پیام، سه دســتگاه نظارتی از سه قوه 
یعنی وزارت اطالعات در قوه مجریه، ســازمان بازرسی کل 
کشــور در قوه قضائیه و دیوان محاســبات در قوه مقننه، 
مــورد خطاب رهبــر معظم انقالب قــرار گرفتند. معتقدم 
همچنان این فرمان، یک منشــور زنــده و الزم االجرا برای 
همه دستگاه هاســت که به هیچ عنــوان از اجرای مفاد آن 

نباید غفلت کنند.
رئیسی همچنین با تبریک ایام والدت حضرت علی اکبر 
)ع( و روز جوان، از همه قضات به ویژه قضات جوان خواست 
که با نقش آفرینی در دوران تحول دســتگاه قضایی، تمام 

همت خود را صرف رســیدگی ســریع و دقیق به پرونده ها 
کنند و ابراز امیدواری کرد که با یک همت جمعی و تالش 
شــبانه روزی، قوه قضائیه بتواند با کمــک قضات جوان به 
نقطه ای برسد که هیچ پرونده معوقه ای وجود نداشته باشد.

آزمون و خطا از دستگاه قضایی پذیرفته نیست
رئیس  قوه قضائیه همچنین در نشســت مشــورتی با 
قضات دادســرای دیوان عالی کشور و دادگاه عالی انتظامی 
قضــات در اجرای اصل 1۶2 قانون اساســی برای انتخاب 
رئیس دیوان عالی کشــور، در قوه قضائیه را جوانی برومند 
توصیف کرد که اجازه هیچ آزمون و خطایی ندارد و افزود: 
امــروز قوه قضائیه باید چهار دهه تجربه پربار خود در کنار 
تالش های بزرگانی از جمله شــهید آیت اهلل دکتر بهشــتی 
را چــراغ راه آینده کنــد و همه با نصب العیــن قرار دادن 
مفاهیم عالی و واالیی که رهبر معظم انقالب اســالمی در 
حکم انتصاب بنده مرقوم فرمودند، باید در گام دوم انقالب 
بتوانیم انتظار مردم را که اجرای عدالت و احقاق حق است، 

برآورده سازیم.
آیت اهلل رئیسی با تاکید بر ضرورت تقویت نظارت  های 
درون دستگاهی، گفت: اقدامات بســیار ارزشمندی انجام 
گرفته کــه الزم بوده اما کافی نیســت. آنچه بــه آن نیاز 
داریم، حرکت تحولی است منتها این حرکت، بدون برنامه، 
راهبرد، چشــم انداز و زمانبندی امکان پذیر نیست. معتقدم 
که تحول بخشنامه ای و متکی بر سخنرانی، غیرقابل تحقق 
است. البته نوشتن و انتشــار و انتقال موضوعات، در جای 
خود ایرادی ندارد اما آنچه موجب تحول می شود، اقدامات 

عینی و عملی است.
وی با تاکید بــر لزوم تقویت »انگیزه«، »اندیشــه« و 
»تالش جهادی« بــرای ایجاد تحول در دســتگاه قضایی 
اظهارداشــت: آنچه در مســیر تحــول برای مــا اهمیت 
فوق العاده ای دارد و شــاید بتوان گفــت در باالترین درجه 
اهمیت اســت، اعتماد عمومی است. امروز اعتماد مردم به 
نظام و کارآمدی دســتگاه ها، مهم ترین مولفه امنیت ملی 
اســت و ارتقای سطح امنیت و اقتدار کشور در گرو افزایش 
اعتماد اســت. همه اجزای قوه قضائیه در مقام نظر و عمل 
باید گام هایی مصمم برای افزایش اعتماد عمومی بردارند و 

از ارائه نظرات و پیشنهادات خود دریغ نورزند.

رهبر انقالب در دیدار شرکت کنندگان مسابقات بین المللی قرآن کریم:

حرکتعظیممردمدرکمکبهسیلزدگان
کمنظیرودرسشهداست

رئیس  قوه قضائیه:

رفع بسترهای فساد و برخورد با مفسدان سبب اعتماد مردم می شود

همایش »مــن هم یک ســپاهی ام« در واکنش 
به اقدام آمریکا در قرار دادن نام ســپاه در لیســت 
اکبر  علی  با حضور  تروریســتی خارجی،  گروه های 
والیتی رئیس هیئت موســس و امنای دانشگاه آزاد 
اسالمی، ســردار علی فدوی معاون هماهنگ کننده 
ســپاه پاســداران انقالب اســالمی، محمد مهدی 
طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسالمی، محمود هاشمی 
مسئول بسیج اساتید، حجت االسالم ابراهیم کالنتری 
معاون فرهنگی دانشــجویی دانشگاه آزاد اسالمی و 
حسین نصیرزاده مسئول بسیج کارکنان وزارت علوم 

در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی برگزار شد.
علی اکبر والیتی در این همایش اظهار داشت: با توجه به 
موفقیت های سپاه در منطقه، آمریکایی ها به جایی رسیدند 
که باطن خود را بروز دهند و بگویند که ســپاه پاســداران 
تحریم می شود به این دلیل که تروریست است. این موضوع 
عادت شناخته شده و سالح مصرف شده و تاریخ گذشته غرب 
اســت که هرکس که با آنها مخالف باشد، تروریست خوانده 
می شود و هر کشــوری که به حرف آنها گوش ندهد، آن را 

مخالف حقوق بشر معرفی می کنند.
به گزارش فارس، رئیس هیئت موسس و امنای دانشگاه 
آزاد اسالمی با اشاره به علل تحریم سپاه توسط آمریکا، اظهار 
داشــت: علت اینکه آمریکا سپاه پاسداران را تروریست اعالم 
کرد، این است که ایران بنای یک همکاری واقعی منطقه ای 
را با کشورهای اصلی منطقه گذاشته و ایران، عراق، سوریه، 
لبنان و فلسطین یک جبهه مقاومت تشکیل داده اند و هرجا 
مشکلی پیش می آید، به عنوان ید واحد عمل می کنند. این 
در حالی است که هیچ یک از همکاری های بین المللی چنین 
قوتی ندارد. سردار سرتیپ علی فدوی، معاون هماهنگ کننده 
ســپاه پاسداران انقالب اســالمی نیز در این همایش اظهار 

داشــت: وقتی از چند کویتی که همراه با نظامیان آمریکایی 
در قایق بودند، پرســیدیم که چطور آمریکایی ها به ســرعت 
تسلیم شدند، کویتی ها گفتند »وقتی شما نزدیک شناور ما 
شدید تفنگداران آمریکایی بالفاصله گفتند که »قایق سپاه 

به سمت ما می آید و بهتر است سریع تسلیم شویم.«
ده ها هزار نیروی حزب اهلل 

اطراف رژیم صهیونیستی هستند
وی خاطرنشــان کــرد: امروز در عرصه دســتاوردهای 
منطقه ای ده ها هزار نیروی حزب اهلل لبنان در اطراف مرزهای 
رژیم صهیونیســتی حضور دارند و این مســئله هرگز برای 
آمریکایی ها قابل هضم نیســت. آمریکایی ها جنگ ۳۳روزه 
را تنهــا برای از بین بردن حزب اهلل و محقق نشــدن اهداف 
ایران در منطقه آغاز کردند ولی به فضل خدا متحمل شکست 
مفتضحانه ای شــدند. همچنین، محمــد مهدی طهرانچی، 
رئیس دانشــگاه آزاد اســالمی در همایــش »مــن هم یک 
سپاهی ام« اظهار داشت: در چهل سالگی انقالب، آمریکا که 
داعیه رهبری جهان و تمدن غرب را دارد، در مسیر سیطره 
کامل بر جهان یک مانع بیشتر ندارد و آن انقالب اسالمی به 

رهبری امام خامنه ای است.
غرب به جای داعش، سپاه را تروریست می داند!

وی خاطرنشــان کرد: بسیار دردناک است که حاکمیت 
داعشــیان در منطقه از دید غربیان تجلی تروریست نبود و 
کســانی که مردم مظلوم منطقه را از جنایت های گروه های 
تروریســتی در امان نگه داشتند، به عنوان تروریست معرفی 
شــدند. رئیس دانشگاه آزاد اســالمی بیان داشت: ما اعتقاد 
داریم کــه منتظران ظهور حضرت مهدی)عج( هســتیم و 
منتظر واقعی باید امید را در دل مســتضعفین روشــن نگه 
دارد و ایــن انتظار پاســخی جز این اتهامات گــزاف ندارد. 
طهرانچی یادآور شد: امروز دور هم جمع شده ایم که بگوئیم 

سپاهی بودن یک منش است و فرقی نمی کند بنده کسوت 
اســتادی دانشگاه را داشته باشــم و دیگری یک دانشجو یا 
روحانی باشد، اگر پای نظام و انقالب ایستادن یعنی اتهامات 
این چنینی از نظام سلطه ما، به این اتهامات افتخار می کنیم. 
بــه گزارش فــارس، در این همایش، والیتــی رئیس هیئت 
مؤســس و امنا و طهرانچی رئیس دانشــگاه آزاد اسالمی با 
رونمائی و امضای تابلوی پویش ملی حمایت دانشــگاهیان 
ایران از ســیل زدگان کشــور که طی روزهای گذشته و به 
همت سازمان بسیج اساتید کشــور راه اندازی شده است، با 
اختصاص حداقل یک روز حقوق خود به سیل زدگان کشور، 

به این پویش پیوستند.
میثاق نامه دانشگاه آزاد اسالمی 
با سپاه پاسداران انقالب اسالمی

همچنیــن، در این همایــش میثاق نامه دانشــگاه آزاد 
اسالمی با سپاه پاسداران انقالب اسالمی در واکنش به اقدام 
وقیحانه اخیر آمریکا به امضای والیتی و طهرانچی و هاشمی 
رئیس بســیج اســاتید دانشگاه آزاد اسالمی رســید. در این 
میثاق نامه آمده است: آمریکای تروریست پرور باید بداند که 
جایگاه امروز ایران اسالمی در منطقه و جهان، بسیار برجسته 
است و جبهه مقاومت اسالمی توسط بسیجیان جهان اسالم 
شــکل گرفته و با قدرت تمامی توطئه های استکبار جهانی 
را رصد و خنثی می نماید و ســپاه پاسداران انقالب اسالمی 
به عنوان نیروی محــوری جبهه مقاومت در خط مقدم این 
مبــارزه قرار دارد، لذا چنانچه کوچکترین خطایی از ســوی 
آن بی خردان قلدر ســر بزند، تمامی آزادی خواهان جهان در 
کنار سپاه پاســداران انقالب اسالمی با بستن سربندهای یا 
زهرا)س( و با شــعار »کلنا جنودک یا خامنه ای« خواب را از 
چشمان نیروهای تروریست آمریکا در تمام منطقه خواهند 

گرفت تا دیگر روی آرامش را نبینند.

همایش »من هم یک سپاهی ام« در دانشگاه آزاد برگزار شد

نیروهای جنبش مقاومت اســالمی نَُجباء عراق، به کمک 
سیل زدگان شهرســتان اهواز شــتافته و عالوه بر عملیات 

عمرانی، در چند روستا اقالم غذایی توزیع کردند.
کاروان جنبش مقاومت اســالمی نَُجباء که برای کمک رسانی به 
مردم سیل زده خوزستان و لرستان به ایران اعزام شده اند؛ روز یکشنبه 
در دو مرحله صبح و بعد از ظهر به کمک سیل زدگان شهرستان اهواز 
شــتافته و عالوه بر عملیات عمرانی، در چند روستا اقالم غذایی مورد 

نیاز مردم را توزیع کردند.
در همین راســتا رزمندگان نَُجباء با حضــور در منطقه »الغدیر« 
واقع در محدوده شمال غربی اهواز در حاشیه جاده اهواز ـ اندیمشک، 
اقدام به ایجاد ســیل بند کرده تا مانع از طغیان آب و نفوذ آن به شهر 

شوند.

در ایــن عملیات عمرانــي، جمعی از فرماندهــان، مدیران دفاتر 
استانی، اعضای ارشد این جنبش و در رأس آنها »حاج نصر الشمری« 

رئیس شورای اجرایی و معاون دبیرکل نَُجباء مشارکت داشتند.
مقاومت اســالمی نَُجباء همچنین نیروهــای داوطلب خود را در 
قالب ســه گروه جهادی به مناطق مختلف شهر اهواز و حمیدیه اعزام 

کرد تا کمک های جمع آوری شده را به دست مردم سیل زده برساند.
روســتای »حالف« در حومه شــهر حمیدیه و منطقه »ملیحان« 
در 20 کیلومتری اهــواز از جمله نقاطی بودند که به همت مجاهدان 

عراقی عملیات کمک رسانی به آنها صورت پذیرفت.
کاروان جنبش نَُجباء شامل صد خودروی سبک و سنگین حامل 
کمک های انسان دوســتانه ملت عراق به شهروندان سیل زده ایرانی از 

شنبه گذشته وارد ایران شده است.

امدادرسانی نیروهای »نجباء« عراق 
به سیل زدگان خوزستان

حضــرت آیت اهلل العظمی خامنــه ای بــا قدردانی از 
دست اندرکاران برگزاری مسابقات بین المللی قرآن، تالوت 
قرآن و انس با آن را مقدمه  فهم و معرفت قرآنی و همچنین 
تعمیق معنویت در قلب و ذهن انسان برشمردند و افزودند: 
بســیاری از کج روی ها، بدفهمی ها، ناامیدی ها، خیانت ها، 
دشمنی ها و تسلیم شدن در برابر طواغیت، به علت دوری 

از قرآن، و معنویت و معرفت ناشی از آن است.
ایشان با تأکید بر اینکه عمل به قرآن زمینه ساز عزت، 
رفاه، پیشــرفت، قدرت، انسجام، سبک زندگی شیرین در 
دنیا و تأمین کننده سعادت آخرت است، خاطرنشان کردند: 

متأســفانه برخی سران کشورهای اســالمی به دستورات 
قرآنی عمل نمی کنند و به جای آنکه »اَشداُء علی الکفار« 
باشــند، نوکر و دنباله رو آمریکا و صهیونیست ها هستند و 
به جای »رحماُء بَیَنُهم«، زمینه ســاز اختالف ها و جنگ ها 
همچون جنگ سوریه، یمن و کشتار مردم مسلمان شده اند.

رهبــر انقالب اســالمی، الزمه  عمل به قــرآن را یاد 
خداوند و تقوای الهی دانستند و با  اشاره به شهدا به عنوان 
انســان هایی کــه در مرتبه  عالی تقوا قــرار دارند، گفتند: 
شــهدای ما درس های زیادی را به ملــت ایران دادند که 
نمونــه  بارز آن، پدیده  کم نظیر حرکت عظیم مردمی برای 

کمک به مناطق سیل زده است.
حضــرت آیت اهلل العظمــی خامنه ای، امدادرســانی و 
کمک های مردمی به مناطق سیل زده  گلستان، مازندران، 
ایالم، لرستان و خوزستان را شبیه حرکت جوانان در دوران 
دفاع مقدس خواندند و افزودند: این حرکت عجیب مردمی 
که این روزها شــاهد هســتیم، همانند روحیه  فداکاری و 

شوق و ذوق جوانان در دهه  شصت است.
ایشــان، این روحیه را نتیجــه آموزه ها و درس های 
قرآنی برشــمردند و با اشــاره به دشمنی ها با جمهوری 
اســالمی ایران، تأکید کردند: اگرچه دشمنی ها و حجم 

و شــدت آن بیشتر از گذشــته به نظر می رسد اما این 
اقدامات و توطئه ها، نََفس های آخر دشــمنِی دشمنان با 

جمهوری اسالمی است.
ایشان در پایان تأکید کردند: هرچه آنها نسبت به ملت 
ایران شدت عمل بیشتری به خرج دهند و سخت تر بگیرند 
و هرچه از پایبندی ملــت ایران به معارف قرآنی عصبانی 
شــوند، اما این ملت در مقابل، قوی تر و قدرتمندتر خواهد 

شد و تمّسک خود را به قرآن بیشتر خواهد کرد.
پیــش از ســخنان رهبر معظــم انقالب اســالمی، 
حجت االسالم خاموشی نماینده  ولی فقیه و رئیس سازمان 
اوقاف و امور خیریه با بیان گزارشی، گفت: سی و ششمین 
دوره  مسابقات بین المللی قرآن کریم با شعار »یک کتاب، 
یــک امت« و با هدف ایجاد فضای انس میان مســلمانان، 
زمینه ســازی جهت ایجاد هویت اســالمی واحد در سایه 
آموزه های قرآن و ایجاد فضای وحدت بخش میان ملت های 

مسلمان در شهرهای تهران و قم برگزار شد.
وی با  اشــاره به فعالیت های انجام شده در این دوره از 
مســابقات، افزود: در رویداد بزرگ قرآنی امسال ۳29 نفر 
از اهالی قرآن از ۶۷ کشور جهان شامل مسابقه دهندگان، 
داوران، مهمانان ویژه و جمعی از اســاتید و فعاالن قرآنی 

حضور داشتند.
در ابتدای این دیدار تعدادی از اســاتید و برگزیدگان 
مســابقات بین المللی قرآن کریم، آیاتی از کالم اهلل مجید 

را تالوت کردند.

به منظور ایجاد تســهیالت آموزشــی برای 
برگزاری  نحوه  ســیل زده،  مناطق  دانش آموزان 
امتحانات پایان سال تحصیلی 98-97 این مناطق 

اعالم شد.
ارتباطات وزارت آموزش وپرورش،  به گزارش مرکز 
در ماده واحده نحــوه برگزاری امتحانات پایان ســال 
تحصیلــی 98-9۷ در مناطــق ســیل زده، مصــوب 
نوزدهمین جلســه کمیسیون معین شورای عالی، آمده 

است:
1- امتحان نهایی دانش آموزان دوره متوسطه )دوره 

دوم متوسطه/ نیم ســالی واحدی( و پیش دانشگاهی بر 
اســاس زمان اعالمی مرکز ســنجش و پایش کیفیت 

آموزشی در خرداد برگزار شود.
2- بــرای دانش آموزان مشــمول امتحــان نهایی، 
عالوه بر نوبت های خرداد و شــهریور، یک نوبت امتحان 

دیگر در تیر یا مرداد برگزار شود.
۳- ارزشیابی پایانی داخلی تمام پایه ها و دوره های 
تحصیلی با تشخیص ستاد امتحانات ادارات کل آموزش 
و پــرورش اســتان، ترجیحاً با تأخیــر و در بازه زمانی 

مناسب برگزار شود.

4- در امتحانات پایانی داخلی و هماهنگ، سؤاالت 
امتحانی صرفاً از محتوای دروس تدریس شده طراحی 

و ارزشیابی به عمل آید.
5- نمرات قبولی مأخوذه دانش آموزان این مناطق 
در تمامی نوبت های امتحانی پس از خرداد، در ســتون 

خرداد درج و اعالم نتیجه شود.
۶- امتحانات پایانی هماهنگ کشوری و استانی به 

صورت هماهنگ منطقه ای برگزار شود.
۷- شــیوه نامه اجرایی این مصوبه، توســط وزارت 

آموزش و پرورش تهیه و ابالغ خواهد شد.

نحوه برگزاری امتحانات پایان سال مناطق سیل زده مشخص شد


