
اخبار كشور

نظرات دو کارشناس سینما:
نحوه اهدای جوایز و ضعف مدیریت

 به جشنواره فیلم فجر امسال ضربه زد
دو کارشناس سینمایی از حاشیه های جشنواره فیلم فجر انتقاد کردند.

کیوان امجدیان، نویســنده و منتقــد در گفت وگو با خبرنگار کیهان اظهار 
داشــت: از نقاط قوت سی وهشتمین جشــنواره فیلم فجر می توان به مدیریت 
حواشی قبل از آغاز جشنواره  اشاره کرد. با وجودی که موج تحریم علیه جشنواره 
راه افتاد و رسانه های بیگانه نیز روی این موج سوار شدند و برخی از هنرمندان 
تحت تأثیر این موج، تصمیمات اشــتباهی گرفتنــد، اما در مجموع، این وقایع 
طوری از سوی متولیان جشنواره مدیریت شد که موج تحریم، تأثیری بر برگزاری 
این رویداد نداشــت. وی افزود: یکی از نقاط ضعف این دوره از جشــنواره فیلم 
فجر این بود که تعداد زیادی از فیلم های انتخاب شــده در بخش مسابقه، آثار 
به اصطالح سینماتک و هنر و تجربه ای بودند. بسیاری از فیلم های پذیرفته شده، 

در حد و اندازه بزرگ ترین رویداد هنری کشور نبودند.
امجدیان ادامه داد: واکنش جشــنواره به کارگردانی که در مراسم اختتامیه 
حضور نیافت بســیار تند بود اما جای سؤال است که چرا در مقابل بازیگری که 
به جشــنواره فجر دهن کجی کرد و نیامد و حتی در ویدئوی ارســالی اش برای 
مراسم اختتامیه یک حرف درست و حسابی نزده بود، نه تنها واکنشی انجام نشد 
که جایزه هم به او دادند، آن هم در ســالی که فرامرز قریبیان، یکی از بهترین 

بازی های خود را انجام داده و از عرصه بازیگری نیز خداحافظی کرد. 
این کارشناس تصحیح کرد: هر چند که به تأثیر سلیقه در داوری و انتخاب 
برگزیدگان قائل هستم اما برخی از جوایز این دوره، غیرمنطقی به نظر می رسید. 
داوران می توانســتند جوایز را طوری تقســیم کنند که حواشی کمتری در پی 
داشــته باشد. اما نحوه معرفی برگزیدگان به گونه ای اتفاق افتاد که به جشنواره، 
ضربه وارد شــد.  محمد دیندار، منتقد و مستندساز نیز در گفت وگو با خبرنگار 
کیهان گفت: به دلیل ضعف در برگزاری، شعار جشنواره نقض شد. در حالی که 
دبیر جشــنواره، شعار این رویداد را »با سینما در کنار هم باشیم« تعیین کرد، 
اما در عمل، مسیر جشنواره امسال به گونه ای رقم خورد که شاهد نفی این شعار 
در جشنواره فجر بودیم. وی توضیح داد: همه اتفاقات سی وهشتمین جشنواره 
فیلم فجر به گونه ای رخ داد که نه تنها شــعار »با ســینما در کنار هم باشیم« 
عملی نشــد، بلکه شاهد تفرقه و چنددستگی در جشنواره بودیم. به طور مثال، 
نشســت های پرسش و پاسخ فیلم های جشنواره باعث شد به جای اینکه جامعه 
ســینمایی در کنار هم باشند، دچار جدل های مختلفی با هم شده و از هم دور 
شوند. ضعف سیاستگذاری و اجرا در سازمان سینمایی و جشنواره فیلم فجر، در 
نهایت نیز باعث شد تعدادی از سینماگرانی که حتی آثاری در جشنواره داشتند، 
قید حضور در مراسم اختتامیه را بزنند. دیندار تصریح کرد: این مسئله حتی در 
محتوای آثار سی وهشتمین جشنواره فیلم فجر نیز بروز یافت. طوری که بیش 
از 90 درصد فیلم های جشــنواره فجر امسال، روایتگر تضاد و دشمنی و تقابل 

مردم با یکدیگر بودند.
با روایت سه شهید مدافع حرم

مستند تحسین شده »عابدان کهنز« 
به نمایش درآمد

به مناسبت چهلمین روز شهادت ســپهبد حاج قاسم سلیمانی، مستند 
»عابدان کهنز« برای اولین بار از تلویزیون پخش شد.

مســتند »عابدان کهنز«، تهیه شده در مدرســه اندیشه و هنر ماه؛ روایت 
شــکوفایی و بالندگی شــهیدان مدافع حرم مصطفی صدرزاده، سجاد عفتی و 
محمد آژند و جانبازان مدافع حرم امیرحسین حاجی نصیری و رضا سلمانی در 
مسجد امیرالمومنین)ع( کهنز شهریار است. مستند »عابدان کهنز« به کارگردانی 
مجید رستگار و تهیه کنندگی امیر مهریزدان، روز پنجشنبه ۲۴ بهمن از شبکه 
مستند سیما پخش شد. این فیلم مستند که از آثار تحسین شده در جشنواره 
فیلم عمار است، در فضای اینترنت نیز منتشر شده و قابل دریافت و تماشاست.

از حمله به نیروهای دفاعی 
تا گرفتن دستمزد از تلویزیون!

یک آهنگساز که قباًل به طور مستقیم به نیروهای دفاعی کشور حمله کرده 
بود، با تلویزیون باز هم همکاری می کند!

آریا عظیمی نژاد، آهنگســازی اســت که برای داوری سری جدید برنامه 
»عصر جدید« نیز به همکاری دعوت شــده و این دعوت را نیز پذیرفته است! 
وی در هفته هــای اخیــر، همپای جریان معاند و به بهانه ســانحه هواپیمای 
اوکراینــی، در فضای مجازی به نیروهای دفاعی کشــورمان اهانت کرده بود. 
اما به نظر می رسد که  از یک ســو دستمزد قابل توجه برنامه، این به اصطالح 
هنرمند را هم دچار رفتار دوگانه کرده که هم ژســت مخالف به خود می گیرد 
و هم از کیسه صداوســیما می خورد! و از سوی دیگر جای تعجب آمیخته به 
تأسف است که صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران این گونه افراد نان به نرخ 

روز خور را به کار دعوت می کند؟!
اختتامیه همایش ملی تئاتر سردار آسمانی 

برگزار شد
آیین اختتامیه همایش ملی تئاتر ســردار آســمانی بــا حضور جمعی از 

خانواده معظم شهدا و هنرمندان تئاتر برگزار شد.
در این مراســم که در تماشاخانه ســرو انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس 
برگزار شد شرکت کنندگان این همایش جوایز خود را از دست خانواده شهدا و 

مسئوالن فرهنگی و هنری دریافت کردند.
در ابتدای این مراسم نمایش سرباز به کارگردانی پژمان شاهوردی در مورد 

مقاطع زندگی و مبارزات سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی اجرا شد.
ســپس ســردار عبدالرضا آزادی معاون فرهنگی اجتماعی سازمان بسیج 
مســتضعفین گفت: شخصیت و وجود سردار سلیمانی خود یک مکتب متعالی 
بود که در همه عرصه ها موجب ثمرات خیر و برکات زیادی شده است. شهادت 
ایشان و رقم زدن این حرکت های فرهنگی هنری در سطح ملی تنها یکی از این 
برکات اســت. حمید نیلی مدیرعامل انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس نیز در 
ابتدای این مراســم گفت: در انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس پس از شهادت 
سردار تصمیم گرفته شد که یک حرکت در سطح ملی را رقم بزنیم و الحمدهلل 
و با یاری هنرمندان حدود 38 اثر به دبیرخانه ارسال شد و این 16 اثر برگزیده 
از میان این آثار رسیده انتخاب شد. با گزارش هایی که مرتب از سراسر کشور به 
دست ما می رسید هرلحظه بیش از پیش دلگرم کار می شدیم و استقبال اقشار 

مختلف مردم خستگی را از تن ما می زدود.

ظریف در مونیخ پرسید »چه کشوری امنیت را تهدید می کند؟«  

موشک های ایران به سمت داعش
موشک های آمریکا بر سر مردم یمن

وزیرخارجه کشــورمان در اجالس امنیتــی مونیخ ضمن طرح این 
سؤال که چه کشــوری امنیت منطقه را تهدید می کند؟ یادآور شد که 
موشــک های ایرانی به سمت  تروریســت های داعشی شلیک شدند و 

موشک های آمریکایی بر مردم مظلوم یمن فرود می آیند.
محمدجواد ظریف، وزیرخارجه کشورمان در سخنرانی خود در اجالس امنیتی 
مونیخ گفت: »دوشــنبه گذشته میلیون ها ایرانی با شــرکت در راهپیمایی های 
گســترده چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اســالمی را جشن گرفتند که چنان 

زلزله ای ستون سلطه آمریکا در غرب آسیا را نابود کرد.«
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: »البته ایاالت متحده هرگز با این واقعیت که 
ایران از حق ابتدایی تعیین سرنوشت برای خود استفاده نمود، کنار نیامده است. به 
همین دلیل برای مدت طوالنی است که به طرز بیمارگونه ای بر روی ایران متمرکز 
شده و یک  اشتغال ذهنی وسواس گونه نسبت به ایران پیدا کرده است که تاکنون 

نیز ادامه یافته است.«
ظریف ســپس گفت: »طی دو سال گذشــته ایاالت متحده دشمنی خود بر 
ضد ایران را به یک ســطح افراطی جدید رسانده است که بهترین مثال آن نقض 
یک جانبه و غیرقانونی تعهداتش در ذیل برجامی که به ســختی مذاکره شده و با 
اجماع به تایید شــورای امنیت رســید. ایاالت متحده اکنون در تالش برای وادار 
کردن بقیه به نقض قطعنامه شــورای امنیت است که به صورت آشکارا خواستار 

عادی سازی روابط اقتصادی با ایران شده است.«
وزیرخارجــه در ادامه تأکید کرد: »ایاالت متحــده ادعا می کند و برخی نیز 
چشــم بسته و طوطی وار اتهامات مطروحه را تکرار می کنند، که ایران در منطقه 
دخالت می کند. اما هیچ کس تاکنون از آن کشــور پرســیده است که این منطقه 
چه کســی است؟ و فقط یک نگاه کوتاه به نقشــه بیندازید. ارتش ایاالت متحده 
ده هــزار کیلومتر راه طی کرده تا پایگاه های خــود را در مرزهای ما برپا کند. در 
عین حال، منابع منطقه را از طریق معادالت تســلیحاتی دوشیده است. بر اساس 
برآورد محافظه کارانه، هزینه های نظامی کشورهای شورای همکاری خلیج  فارس به 
تنهایی در سال جاری بالغ بر 100 میلیارد دالر خواهد شد که ۷ برابر ایران است.«

او افزود: »بنابراین، چه کســی واقعاً ناامنی را به منطقه صادر می کند؟ و چه 
چیزی منطقه را بیشتر تهدید می کند؟ موشکی های بی شماری که برای وحشت 
یمن به کار رفته اند؟ و یا موشکی های دفاعی ایران که تنها و صرفا بر ضد داعش در 

دفاع مشروع از خود استفاده شده اند؟«
ظریف تصریح کرد: »آیا این ایران است که تهدید به نابودی به دیگران می کند 
و یا نتانیاهو رئیس همه چوپان های دروغگو است که آشکارا تهدید به کشور من 
را نموده اســت، آن هم زمانی که در کنار کارخانه ساخت بمب های هسته ای اش 
ایستاده است؟ اینجا هیچ تئاتری- از جمله آنچه نمایش پنس معاون رئیس جمهور 

آمریکا بازی کرده است- نمی تواند حقیقت را مشوه کند«
وزیرخارجه یادآور شــد: »در واقع هر روز ملت های بیشــتری مواضع صریح 
خود درخصوص این واقعیت را آشکار می کنند که ایاالت متحده اکنون به تنهایی 
بزرگ ترین منبع بی ثبات کننده در منطقه ما است. در حالی که ما در اینجا جمع 
شده ایم قانون گذاری عراقی خروج نیروهای آمریکایی را مطرح کرده اند و پس از 
1۷ سال شکست در افغانســتان، ایاالت متحده اکنون در حال مذاکره با طالبان 

است تا عقب نشینی کند.«
همچنین در حاشــیه این اجالس وزیرخارجه کشورمان با »جاستین  ترودو« 
نخست وزیر کانادا دیدار و گفت وگو کرد. ظریف در ادامه رایزنی ها با مقامات حاضر 
در اجــالس مونیخ با وزرای خارجه فنالند و واتیــکان به صورت جداگانه دیدار و 

گفت وگو کرد.
دیگر اینکه وزرای امور خارجه ایران و چک در مونیخ دیدار و درباره مناسبات 

دوجانبه، برجام و اوضاع منطقه گفت وگو کردند.
در گفت وگو با »المسیره«

سردار حاجی زاده: باید برای اخراج آمریکا 
از منطقه متحد شویم

فرمانده نیروی هوافضای ســپاه پاســداران انقالب اسالمی گفت 
که »همه کشــورهای محور مقاومت متحد هستند و باید برای اخراج 
نیروهای آمریکایی از منطقه و نابودی رژیم صهیونیســتی، تشریک 

مساعی داشته باشیم«.
به گزارش فارس، سردار »امیرعلی حاجی زاده« فرمانده نیروی هوافضای سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی بار دیگر بر لزوم اخراج نظامیان تروریست آمریکایی از 
منطقه خاورمیانه تأکید کرد. سردار حاجی زاده به شبکه »المسیره« یمن گفت 
که »همه کشورهای محور مقاومت متحد هستند و ما باید برای اخراج نیروهای 
آمریکایی از منطقه و نابودی رژیم صهیونیستی، تشریک مساعی داشته باشیم«.

وی با بیان اینکه، »امروز محور مقاومت فقط ایران نیســت«، تصریح کرد، 
امروز دامنه محور مقاومت از دریای سرخ تا دریای مدیترانه و از جنبش انصاراهلل 

یمن تا حزب اهلل لبنان امتداد دارد.
او درباره تلفات نظامیان آمریکایی در حمله اخیر ســپاه پاســداران گفت: 
»عدم اعتراف دولت آمریکا به کشته های عین االسد، نشانگر خواری ]مسئوالن 
آمریکایی[ است«. سردار حاجی زاده خاطرنشان کرد که مسئوالن آمریکایی در 
ابتدای حمالت »چیزی گفتند و سپس روایت خود را تغییر دادند و اخیرا اعتراف 

کردند که 109 نفر دچار آسیب مغزی شده اند«.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران تصریح کرد که واشنگتن در آینده، 
به کشته شدن سربازانی اعتراف خواهد کرد که اکنون مدعی است ضربه مغزی 
شــده اند. وی همچنین توضیح داد که آنچه در حمله سپاه به پایگاه عین االسد 
عراق اهمیت داشت، »ریختن آبروی آمریکا و از بین بردن هژمونی آن بود؛ زیرا 

ما به بزرگ ترین پایگاه آمریکا حمله کردیم«.
ســپاه پاسداران انقالب اســالمی 18 دی ماه پایگاه عین االسد عراق )مقر 

نظامیان آمریکا( را هدف عملیات موشکی خود قرار داد.
در حالــی که دولت آمریکا در ابتدا ادعــا کرد در این حمله به هیچ نیروی 
آمریکایی آسیب نرسیده، اما واشنگتن در روزهای اخیر به صدمه دیدن بیش از 

100 نفر از نیروهایش در این حمله اذعان کرده است.
این حمله موشکی سپاه، در واکنش به شهادت شهید قاسم سلیمانی فرمانده 
نیروی قدس سپاه و ابومهدی المهندس نائب رئیس الحشد الشعبی عراق صورت 
گرفت. شهید سلیمانی و المهندس و چند نفر از یارانشان 13 دی ماه در حمله 

پهپادی ارتش آمریکا به فرودگاه بغداد به شهادت رسیدند.

شهید مدافع حرم روح اهلل قربانی)ره( )وصیت نامه(: 
مادرم!  ازت متشــکرم وقتی تحملم کردی، وقتی با اسم 
ارباب شیرم دادی، وقتی دعا کردی شهید بشم وقتی بابام، 
عراق و ســوریه و بوسنی و... بود، تو ما رو بزرگ کردی، 

تنها و سخت.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

تجاوز از مرزهای الهی و نافرمانی خدا و رسول، 
عذاب جاودانه را به دنبال دارد

»آن کس که نافرمانی خدا و پیامبرش را کند و از مرزهای 
او تجاوز نماید، او را در آتشی وارد می کند که جاودانه در 

آن خواهد ماند، و برای او مجازات خوارکننده ای است«
نساء - 14
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اخبار ادبی و هنری

سرویس سیاسی- 
در مراسمی  که به مناسبت چهلمین روز شهادت 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی در مصالی تهران برگزار 
شــد، متن کامل وصیت نامه الهی-  سیاسی شهید 
نیروی قدس  قاآنی، فرمانده  سلیمانی توسط سردار 

سپاه پاسداران انقالب اسالمی قرائت شد.
مراسم گرامیداشت اربعین شهادت سردار شهید سپهبد 
قاسم سلیمانی و یاران شهیدش، ابومهدی المهندس معاون 
ســابق نیروهای مردمی عراق، شــهید پورجعفری، شهید 
مظفری نیا، شــهید طارمی  و شهید زمانیان با حضور اقشار 
مختلف مردم و مســئوالن عصر پنجشنبه در مصلی تهران 

برگزار شد.
در این مراسم سردار سرلشکر حسین سالمی، فرمانده 
کل سپاه، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه، 
سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه، سردار علی 
فدوی جانشین فرمانده کل سپاه، سردار امیرعلی حاجی زاده 
فرمانده نیروی هوا فضای ســپاه و سردار حجازی جانشین 

فرمانده نیروی قدس سپاه حضور داشتند.
در این مراســم، متن کامل وصیت نامه الهی-  سیاسی 
سپهبد شــهید حاج قاسم سلیمانی توســط سردار قاآنی، 
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی قرائت 

شد.
در بخش هایی از این وصیت نامه آمده است:

خدایا! تو را شکرگزارم
خداوندا! تو را شکرگزارم که پس از عبد صالحت خمینی 
عزیز، مرا در مسیر عبد صالح دیگری که مظلومیتش اعظم 
اســت بر صالحیتش، مردی که حکیم امروز اسالم و تشّیع 
و ایران و جهان سیاســی اسالم است، خامنه ای عزیز - که 

جانم فداِی جان او باد - قرار دادی.
خداوندا! ســر من، عقل من، لب من، شاّمه من، گوش 
من، قلب من، همه اعضا و جوارحم در همین امید به ســر 
می برند؛ یا ارحم الراحمین! مرا بپذیر؛ پاکیزه بپذیر؛ آنچنان 
بپذیر که شایسته دیدارت شوم. جز دیدار تو را نمی خواهم، 

بهشت من جوار توست، یا اهلل!
خدایا! از کاروان دوستانم جامانده ام

خداوند،  ای عزیز! من ســال ها اســت از کاروانی به جا 
مانده ام و پیوســته کسانی را به سوی آن روانه می کنم، اما 
خود جا مانده ام، اما تو خود می دانی هرگز نتوانســتم آنها را 
از یاد ببرم. پیوســته یاد آنها، نام آنها، نه در ذهنم بلکه در 

قلبم و در چشمم، با  اشک و آه یاد شدند.
خطاب به برادران و خواهران مجاهدم؛

جمهوری اسالمی، مرکز اسالم و تشّیع است
خواهران و برادران مجاهدم در این عالم،   ای کسانی که 
سرهای خود را برای خداوند عاریه داده اید و جان ها را بر کف 
دســت گرفته و در بازار عشق بازی به سوق فروش آمده اید، 
عنایت کنید: جمهوری اسالمی، مرکز اسالم و تشّیع است.

امروز قرارگاه حســین بــن  علی، ایران اســت. بدانید 
جمهوری اســالمی حرم اســت و این حرم اگر ماند، دیگر 
حرم ها می مانند. اگر دشمن، این حرم را از بین برد، حرمی 

باقی نمی ماند، نه حرم ابراهیمی  و نه حرم محّمدی)ص(.
برای نجات اسالم خیمه والیت را رها نکنید

برادران و خواهرانم! جهان اسالم پیوسته نیازمند رهبری 
اســت؛ رهبری متصل و منصوب شرعی و فقهی به معصوم. 
خوب می دانیــد منّزه ترین عالِم دین که جهان را تکان داد 
و اســالم را احیا کرد، یعنی خمینی بزرگ و پاک ما، والیت 
فقیه را تنها نســخه نجات بخــش این امت قرار داد؛ لذا چه 
شما که به عنوان شیعه به آن اعتقاد دینی دارید و چه شما 
که به عنوان ســّنی اعتقاد عقلی دارید، بدانید ]باید[ به دور 
از هرگونه اختالف، برای نجات اســالم خیمه والیت را رها 
نکنید. خیمه، خیمه رسول اهلل است. اساس دشمنی جهان 
با جمهوری اســالمی، آتش زدن و ویران کردن این خیمه 
است. دور آن بچرخید. واهلل واهلل واهلل این خیمه اگر آسیب 
دید، بیت اهلل الحرام و مدینه حرم رســول اهلل و نجف، کربال، 
کاظمین، سامرا و مشهد باقی نمی ماند؛ قرآن آسیب می بیند.

خامنه ای عزیز را عزیِز جان خود بدانید
بــرادران و خواهران عزیز ایرانی مــن، مردم پر افتخار 
و ســربلند که جان من و امثال من، هزاران بار فدای شــما 
باد، کما اینکه شــما صدها هزار جان را فدای اسالم و ایران 
کردید؛ از اصول مراقبت کنید. اصول یعنی ولیّ فقیه، خصوصاًً 
این حکیم، مظلوم، وارســته در دین، فقه، عرفان، معرفت؛ 
خامنه ای عزیز را عزیِز جان خود بدانید. حرمت او را حرمِت 

مقدسات بدانید.
عزیزانم، در اصول اختالف نکنید

بدانید که می دانید مهم ترین هنر خمینی عزیز این بود 
که اّول اســالم را به پشتوانه ایران آورد و سپس ایران را در 
خدمت اســالم قرار داد. اگر اسالم نبود و اگر روح اسالمی 
بــر این ملت حاکم نبود، صدام، چــون گرگ درنده ای این 
کشــور را می درید؛ آمریکا، چون سگ هاری همین عمل را 
می کرد، اما هنر امام این بود که اســالم را به پشتوانه آورد؛ 
عاشورا و محّرم، صفر و فاطمیه را به پشتوانه این ملت آورد. 
انقالب هایــی در انقالب ایجاد کرد. به این دلیل در هر دوره 
هزاران فداکار جان خود را ســپر شما و ملت ایران و خاک 
ایران و اسالم نموده اند و بزرگ ترین قدرت های مادی را ذلیل 

خود نموده اند. عزیزانم، در اصول اختالف نکنید.
دوســت دارم کرمان همیشه و تا آخر با والیت بماند. 
این والیت، والیت علی بن ابی طالب است و خیمه او خیمه 
حســیِن فاطمه است. دور آن بگردید. با همه شما هستم. 
می دانیــد در زندگی به انســانیت و عاطفه ها و فطرت ها 
بیشــتر از رنگ های سیاســی توجه کردم. خطاب من به 
همه شما است که مرا از خود می دانید، برادر خود و فرزند 

خود می دانید.
وصیت می کنم اسالم را در این برهه که تداعی یافته در 

وصیت شهید سلیمانی

اصولیعنیولیفقیه
خیمهوالیترارهانکنید

تازه تریــن شــماره کیهان فرهنگــی به همــراه گفت وگوهای 
اختصاصی درباره »شورای نگهبان؛ پاسدار جمهوریت و حقوق ملت«، 
»نظریه نظام انقالبی و راهبرد نفوذ«، »انقالب اسالمی؛ نظام انقالبی 
و نظریــه مقاومت« و نیز موضوعات متنوع دیگــر چاپ و در اختیار 

عالقه مندان قرار گرفت. 
»نظریه نظام انقالبی، شکست استراتژی راهبرد دوگانه استکبار« 
عنوان طلیعه این شماره کیهان فرهنگی است که مدیرمسئول با اشاره 
به پیروزی انقالب اسالمی گفته اســت: پیروزی انقالب اسالمی، دو 
شــکاف عمده دین- سیاست و ملت- نظام را پر کرد و اسالم محوری 
و مردم ســاالری در قانون اساسی و نظام سیاسی جمهوری اسالمی 
نهادینه شــد. از آن روز به بعد بود که استکبار جهانی به سردمداری 
آمریکا که منافع بی حســاب و کتابش را در اثر انقالب از دست داده 
بود، اســتراتژی دوگانه خود را طراحــی و برای عملیاتی کردن آن با 
شــیوه های مختلف تالش کرد؛ استراتژی دوگانه او چیزی جز برقرار 
کردن دوشــکاف عمده در میان دین و سیاست، و ملت و دولت نبود. 
از این رو تاکنون، تمام تالش های استکبار جهانی از یک سو بر تحقق 
استراتژی شکاف اندازی میان دین و سیاست و از سوی دیگر استراتژی 

شکاف میان ملت-دولت متمرکز شده است.
دکتر اصالنی در بخش دیگری از طلیعه افزوده است: در کشوری 
که مردم ساالری دینی حرف اول را می زند و آرای ملت، تعیین کننده 
مســیر حرکت نهادهای اجرایی و تقنینی است توجه به حضور مؤثر 
توده های مــردم در پای صندوق های تعیین تکلیــف برای انتخاب 
کارگزاران تقنینی و سپس اجرایی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار 

است.
وی در پایــان تأکید کرده اســت: تشــییع جنــازه بی نظیر و 

توصیف ناشــدنی ســردار ســرافراز و چهره 
بین المللی مقاومت و پشــتکار، حاج قاسم 
سلیمانی یک بار دیگر نشان داد که به کوری 
چشم دشمنان خارجی و عوامل کم شمار و 
پرادعای داخلی شــان، انقالب زنده اســت و 
اســتکبار در استراتژی دوگانه خود شکست 

خورده است.
»شــورای نگهبان؛ پاسدار جمهوریت و 
حقوق ملت« موضوع نخســتین گفت وگو با 
دکتر فیروز اصالنی است که در بخشی از آن 
با اشــاره به جایگاه و وظایف شورای نگهبان 
گفته است: اگر شــورای نگهبان نبود، امروز 
انقالب اسالمی دودســتی تحویل آمریکا و 

اجانب شده بود. با همه این خدماتی که شورای نگهبان داشته است، 
باز ما نفوذ داریم، با همه دقت نظری که شورای نگهبان داشته است 

این طور است، اگر نداشتیم چه می شد؟
وی در بخش دیگر این گفت وگو افزوده اســت: هر نظامی دارای 
یک فلســفه سیاسی است و فلسفه سیاســی نظام تحقق ارزش ها و 
آرمان های نظام سیاســی اســت؛ هیچ نظامی اجــازه نمی دهد که 
کارگزاران آن فاقد صالحیت و شــرایط متناسب با ارزش ها و فلسفه 
سیاســی آن باشــند، یعنی به ارزش ها و آرمان هایش اعتقاد نداشته 
باشــند، کدام نظامی را پیــدا می کنید که نیــروی مخالف و مغایر 

ارزش هایش را به عنوان کارگزار خود قرار دهد؟

»نظریه نظام انقالبــی و راهبرد نفوذ« 
موضــوع بعدی گفت وگو با حجت االســالم 
والمسلمین دکترمحمدجواد نوروزی است که 
با اشاره به نفوذ جریان غرب زده در الیه های 
حاکمیت گفته اســت: امروزه ما در جامعه 
بــا دو جریان غــرب زده و انقالبی مواجهیم. 
برخی چهره هــای غرب زده متأســفانه در 
الیه هایی از حاکمیت نفوذ یافته اند. شــواهد 
این امــر را می توان در اتخاذ سیاســت ها و 
خط مشی ها مشاهده کرد. تأکید بر مذاکره با 
دشمن علی رغم مخالفت ولی فقیه و امضای 
کنوانســیون های فرهنگی یــا اقتصادی که 
نتیجه آن رســوخ غرب در جامعه اســالمی 
است، نشــانه رسوخ لیبرالیســم و آفت نفوذ در ارکان جامعه است. 

غرب زدگی زمانی خطرناک می شود که اصوال تبدیل به باور شود.
دکتــر نوروزی در بخــش دیگر تاکید کرده اســت: بی توجهی 
به شــعارهای انقالب در گام نخست ناشــی از ضعف یا عدم باور به 
ایدئولوژی انقالب اسالمی است. دلبستگی به لیبرالیسم با اندیشه ورزی 

التقاطی موجب دوری یا غفلت از شعارهای  انقالب است.
انقالب اسالمی؛ نظام انقالبی و »نظریه مقاومت« موضوع آخرین 
مصاحبه کیهان فرهنگی با دکتر ابوذر یاســری که در بخشی از آن با 
اشاره به نظام انقالبی گفته است: اساسی ترین عامل اقتدار نظام انقالبی 
رابطه بین مردم و نظام است. نباید جهت گیری فکری و سبک زندگی 

مسئولین در قوای سه گانه و نهادهای مختلف کشور به گونه ای باشد 
که مردم احســاس کنند حاکمیت و مسئوالن درد آن ها را فراموش 
کرده اند؛ زیرا این باعث می شــود که مردم خدای ناکرده امیدشان را 
به نظام از دست بدهند آن وقت از بیرون هم آسیب پذیر خواهیم شد.

وی در بخش دیگر افزوده است: ما بیش از چهل سال است که 
جلوی اراده آمریکا ایســتاده ایم. بودجه ای که آمریکا علیه جمهوری 
اســالمی و برای چپاول این کشــور بزرگ هزینه کــرده چند برابر 
بودجه ای اســت که علیه شــوروی هزینه کرده ولی نتوانسته ما را 
شکســت بدهد، اما متأسفانه برخی از همین مدیران می آیند با این 
تفکر حقارت آمیز از درون به اقتصاد و صنعت کشور ضربه می زنند و 
روز به روز با سیاست نادرست قدرت اقتصادی ای که در اثر مقاومت 
ملی افزایــش یافته بود را کاهش می دهند. علت اصلی و اساســی 
تضعیف قدرت اقتصادی مــردم غیور و قهرمان ما خودباختگی این 

قماش از مدیران است.
همچنین در این شــماره می خوانیم: »علوم انســانی و مسائل 
بنیادی« گفتاری از حضرت آیت اهلل مصباح یزدی، »گام دوم؛ الزامات 
و بایسته ها« از دکتر محمد اسحاقی، »گام دوم انقالب، با سازوکارهای 
انقالبی قوانین« نوشته دکتر خیراهلل پروین، »تحلیلی بر بیانیه گام دوم 
با تکیه بر مؤلفه راهبردی عزت ملی« از دکتر فائزه عظیم زاده اردبیلی، 
»علوم عقلی و کالم و فلسفه نباشد بسیاری از معارف و اعتقادات دینی 
قابل حل نیست« گفتاری از حضرت آیت اهلل جوادی آملی، »گستره 
انعکاس عمل در علوم انسانی متعالی؛ تأثیرات خانوادگی« به قلم رضا 
لک زایی، »معرفی کتاب درآمدی بر رویکرد فقه حکومتی« نوشــته 
رمضانعلی ابراهیم زاده گرجی، »سلیمانی و مکتب مقاومت اسالمی« 

از قاسم غالمرضایی و....

انتشار شماره جدید كیهان فرهنگی

انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی است، تنها نگذارید. دفاع 
از اسالم نیازمند هوشمندی و توجه خاص است. در مسائل 
سیاسی آنجا که بحث اسالم، جمهوری اسالمی، مقّدسات و 
والیت فقیه مطرح می شــود، این ها رنگ خدا هستند؛ رنگ 

خدا را بر هر رنگی  ترجیح دهید.
خطاب به خانواده شهدا

خواهــش می کنم مرا حالل کنید و عفــو  نمایید. من 
نتوانستم حق الزم را پیرامون خیلی از شماها و حتی فرزندان 
شهیدتان اداء کنم، هم استغفار می کنم و هم طلب عفو دارم. 
دوست دارم جنازه ام را فرزندان شهدا بر دوش گیرند، شاید 
به برکت اصابت دســتان پاک آنها بر جســدم، خداوند مرا 

مورد عنایت قرار دهد.
خطاب به سیاسیون کشور

نکته ای کوتاه خطاب به سیاســیون کشــور دارم: چه 
آن هایی ]که[ خود را اصالح طلب می نامند و چه آنهایی که 
اصولگرا. آنچه پیوســته در رنج بودم اینکه عموماً ما در دو 
مقطع، خدا و قرآن و ارزش ها را فراموش می کنیم، بلکه فدا 
می کنیــم. عزیزان، هر رقابتی با هم می کنید و هر جدلی با 
هم دارید، اما اگر عمل شما و کالم شما یا مناظره هایتان به 
نحوی تضعیف کننده دین و انقالب بود، بدانید شما مغضوب 
نبی مکرم اسالم و شهدای این راه هستید؛ مرزها را تفکیک 
کنید. اگر می خواهید با هم باشید، شرط با هم بودن، توافق و 
بیان صریح حول اصول است. اصول، مطّول و مفّصل نیست. 

اصول عبارت از چند اصل مهم است:
-1 اول آنها، اعتقاد عملی به والیت فقیه اســت؛ یعنی 
اینکه نصیحت او را بشنوید، با جان و دل به توصیه و تذکرات 
او به عنوان طبیب حقیقی شرعی و علمی، عمل کنید. کسی 
که در جمهوری اسالمی می خواهد مسئولیتی را احراز کند، 
شــرط اساسی آن ]این است که[ اعتقاد حقیقی و عمل به 
والیت فقیه داشته باشد. من نه می گویم والیت تنوری و نه 
می گویم والیت قانونی؛ هیچ یک از این دو، مشکل وحدت را 
حل نمی کند؛ والیت قانونی، خاّص عامه مردم اعم از مسلم 
و غیرمسلمان اســت، اما والیت عملی مخصوص مسئولین 
اســت که می خواهند بار مهم کشور را بر دوش بگیرند، آن 

هم کشور اسالمی با این همه شهید.
-۲ اعتقاد حقیقی به جمهوری اسالمی و آنچه مبنای آن 
بوده است؛ از اخالق و ارزش ها تا مسئولیت ها؛ چه مسئولیت 

در قبال ملت و چه در قبال اسالم.
-3 به کارگیری افراد پاکدست و معتقد و خدمتگزار به 
ملّت، نه افرادی که حتی اگر به میز یک دهستان هم برسند 

خاطره خان های سابق را تداعی می کنند.
-۴ مقابله با فســاد و دوری از فساد و تجّمالت را شیوه 

خود قرار دهند.
-۵ در دوره حکومت و حاکمیت خود در هر مسئولیتی، 
احتــرام به مردم و خدمت به آنــان را عبادت بداند و خود 
خدمتگزار واقعی، توســعه گر ارزش ها باشد، نه با توجیهات 

واهی، ارزش ها را بایکوت کند.
مسئولین همانند پدران جامعه می بایست به مسئولیت 
خود پیرامون  تربیت و حراســت از جامعه توجه کنند، نه با 
بی مباالتی و به خاطر احساسات و جلب برخی از آراء احساسی 
زودگذر، از اخالقیاتی حمایت کنند که طالق و فساد را در 
جامعه توسعه دهد و خانواده ها را از هم بپاشاند. حکومت ها 
عامل اصلی در استحکام خانواده و از طرف دیگر عامل مهم 
از هم پاشــیدن خانواده هستند. اگر به اصول عمل شد، آن 
وقت همه در مسیر رهبر و انقالب و جمهوری اسالمی هستند 
و یک رقابت صحیح بر پایه همین اصول برای انتخاب اصلح 

صورت می گیرد.
خطاب به برادران سپاهی و ارتشی

کالمی کوتاه خطاب به برادران سپاهی عزیز و فداکار و 
ارتشی های سپاهی دارم: مالک مسئولیت ها را برای انتخاب 

فرماندهان، شجاعت و قدرِت اداره بحران قرار دهید. طبیعی 
است به والیت  اشاره نمی کنم، چون والیت در نیروهای مسلح 
جزء نیست، بلکه اساس بقای نیروهای مسلح است. این شرط 

خلل ناپذیر می باشد.
خطاب به علما و مراجع معظم

سخنی کوتاه از یک سرباز ۴0 ساله در میدان به علمای 
عظیم الشأن و مراجع گرانقدر که موجب روشنایی جامعه و 
سبب زدودن تاریکی ها هستند، خصوصاًً مراجع عظام تقلید. 
سربازتان از یک برج دیده بانی، دید که اگر این نظام آسیب 
ببیند، دین و آنچه از ارزش های آن ]که[ شــما در حوزه ها 
استخوان ُخرد کرده اید و زحمت کشیده اید، از بین می رود. 
این دوره ها با همه دوره ها متفاوت اســت. این بار اگر مسلّط 
شدند، از اســالم چیزی باقی نمی ماند. راه صحیح، حمایت 
بدون هرگونه مالحظه از انقالب، جمهوری اسالمی و ولیّ فقیه 
است. نباید در حوادث، دیگران شما را که امید اسالم هستید 
به مالحظه بیندازند. همه شما امام را دوست داشتید و معتقد 
به راه او بودید. راه امام مبارزه با آمریکا و حمایت از جمهوری 
اسالمی و مسلمانان تحت ستم استکبار، تحت پرچم ولیّ فقیه 
است. من با عقل ناقص خود می دیدم برخی خّناسان سعی 
داشــتند و دارند کــه مراجع و علما مؤثــر در جامعه را با 
ســخنان خود و حالت حق به جانبی به سکوت و مالحظه 
 بکشانند. حق واضح اســت؛ جمهوری اسالمی و ارزش ها و 
والیت فقیه میراث امام خمینی)ره( هســتند و می بایست 
مــورد حمایــت جدی قــرار گیرند. من حضــرت آیت اهلل  
العظمی خامنه ای را خیلی مظلوم و تنها می بینم. او نیازمند 
همراهی و کمک شماســت و شما حضرات  معّظم با بیانتان 
و دیدارهایتان و حمایت هایتان با ایشــان می بایست جامعه 
را جهت دهید. اگر این انقالب آســیب دید، حتی زمان شاه 
ملعون هم نخواهد بود، بلکه ســعی اســتکبار بر الحادگری 

محض و انحراف عمیق غیرقابل برگشت خواهد بود.
دســت مبارکتان را می بوســم و عذرخواهی می کنم از 
این بیان، اما دوســت داشــتم در شرفیابی های حضوری به 
محضرتان عرض کنم که توفیق حاصل نشــد. ســربازتان و 

دست بوستان
هشدار سردار سالمی به آمریکا و رژیم صهیونیستی؛

دست از پا خطا کنید هر دو را می زنیم
ســردار سالمی، فرمانده کل سپاه طی سخنانی در این 
مراسم گفت: ۴0 روز است که رخسار زیبای سردار بزرگ و 
تکرارنشدنی جبهه مقاومت اسالمی سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی، سردار شــهید ابومهدی المهندس، سردار شهید 
حسین پورجعفری، پاسدار فداکار و شهید شهروز مظفری، 
پاســدار جان بر کف اسالم  هادی طارمی  و پاسدار جوان و 
رعنای ما وحید زمانیان و پس از آن ســردار رشید دیگری 

به نام سردار علی اصغر پاشاپور را ندیده ایم.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی تصریح کرد: 
اما با رخسار معنوی و سیمای ملکوتی و حضور آسمانی آنان 
در این ۴0 روز زندگی کردیم و امشب قاسم با زبان اسماعیل 

با ما سخن گفت.
سردار سالمی  با بیان اینکه ستایش و تکریم ابعاد عظیم 
این شخصیت بزرگ فقط با کالم الهی قرآن امکان پذیر است، 
گفت: حاج قاســم محصول نماز شــب بود که خداوند به او 

مقام محمود بخشید.
وی ادامه داد: ســردار ســلیمانی روح جهاد را در همه 

بالد اسالمی زنده کرد.
حاج قاسم در راه خدا جهاد می کرد

فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه حاج قاسم در راه خدا 
جهاد می کرد، گفت: او ۴1 سال لباس جهاد را از تن به در 
نکرد و همیشــه در هجرت بود و می دانست هجرت مقدمه 
جهاد است و روح جهاد را در همه بالد اسالمی زنده کرد و 

احیاگر مکتب جهاد و شهادت بود.

شهید سلیمانی، عاشق رهبر انقالب بود
ســالمی  گفت: هر چند قاسم زنده است، اما هر روز 
افســوس می خوریم و دلتنگ تر می شویم جای خالی او 
را حــس می کنیم... او در مکتــب اهل بیت تعلیم دیده 
بــود در مکتب امام راحل آموخته بــود که چگونه باید 
جهاد و شــهادت را با تعلیــم و تزکیه و زیباترین تعالیم 
انســانی ترکیب کند و عمیق ترین شــخصیت را از خود 
بســازد. هرچه ســنش می گذشت دلنشــین تر می شد. 
دلنشــین، آرامش بخش و تکیه گاه بود. در مکتب رهبر 
عزیزمــان تعلیم یافته بود. جز بــه اوامر رهبر بزرگوار و 

عظیم الشأن ما نمی اندیشید.
وی ادامه داد: عاشــق رهبر انقالب و شــیفته و دلداده 
ایشــان بود. او را باید شناســاند؛ با همه دامنه های عظیم 

شخصیتش. او افتخار اسالم و جهان است.
سردار سالمی  تأکید کرد: قاســم سلیمانی خون بهای 
آرامــش یک امت بــود وقتی همه آرام بودنــد؛ او در قلب 
آتش بود. این همه تجلیل از او الهی اســت. قلب ها را خدا 

متحول کرد.

حاج قاسم، اسرائیل را حبس کرده بود
فرمانده کل ســپاه ادامه داد: رژیم صهیونیستی از ترس 
قدرتی که او ایجاد کرده بود به دور سرزمین تحت  اشغالش 
دیوار بتنی چند صدکیلومتری با ارتفاع چندین متر کشیده 

بود. او اسرائیل را حبس کرده بود.
َدسِت راسِت ناخداِی باخداِی انقالب

وی گفت: ســردار سلیمانی فرامین رهبر ما را در زمین 
و زمان منتشــر می کرد. آن قدر قدرت ساخت تا امروز اگر 
صهیونیســت ها در جوار مرزشان گوشی شنوا داشته باشند 
صدای پاکستانی ها، عراقی ها، لبنانی ها، سوری ها، افغانی ها، 
بحرینی ها، یمنی ها، حجازی ها را می شنوند. سردار سلیمانی 
جهان اسالم را متحد کرده بود. امت سازی می کرد، می ایستاد.

ســردار ســالمی  تصریح کرد:، اما فقط صهیونیست ها 
نبودند که از او شکســت خوردند او سیاســت آمریکایی ها 
را بــرای ایجــاد خاورمیانه جدید به شکســت کشــاند. او 
معمــار شکســت دادن میدانــی آمریکا و اســرائیل تحت 
فرمان رهبــر بزرگمان بود. او اجازه نمــی داد آمریکایی ها 
 جــان بگیرنــد، آنهــا را می شکســت، عاجــز می کــرد و

فرو می پاشاند.
فرمانده کل ســپاه ادامــه داد: آمریکا به   تروریســت 
تکفیری روی آورد؛ او شــعله این فتنــه بزرگ را خاموش 
کرد. این کار بی نظیر و بزرگی بود و به همین دلیل آمریکا 

او را تحمل نکرد.
وی با بیان اینکه ســردار سلیمانی را همه جهان  نماد 
قدرت جمهوری اسالمی می دانستند، گفت: این قدرت امروز 
تکثیر شــده است. قاسم امروز منتشر شده است. دیگر یک 
فرد نیست. جبهه مقاومت بعد از شهادت او سامان جدیدی 
گرفته است. نفس جدیدی گرفته است. دشمن اشتباه کرد، 

اما این اشتباه قابل جبران نیست.
سردار سالمی  گفت: هنوز سیلی نهایی باقی مانده است 
تا آن زمان که آخرین ســرباز آمریکا از بالد اسالمی خارج 

شود؛ این راه ادامه دارد.
فرمانده کل سپاه با  اشاره به سخنان یکی از سران رژیم 
صهیونیستی درباره تقسیم کار صورت گرفته میان اسرائیل و 
آمریکا برای مبارزه با ایران در ســوریه و عراق، گفت: دست 

از پا خطا کنید هر دو شما را می زنیم.
فرمانده نیروی قدس: سردار سلیمانی 

در هر میدانی حاضر می شد، موفق خارج می شد
ســردار اســماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی در این مراسم اظهار داشت: 
شهید سلیمانی قهرمان و فرمانده بی بدیل جبهه مقاومت 
بــود و در هر میدانی که انقالب اســالمی اقتضا می کرد، 
مردانه حاضر می شــد، دلیرانه عمــل می کرد و موفق از 

میدان خارج می شد.
وی افزود: ابعاد شــخصیت این انسان ارزشمند به دلیل 

اخالصی که داشت، کمتر شناخته  شده است.
ســردار قاآنی ادامه داد: امشــب اگرچه که برای بنده 
خیلی سخت بود که وصیت نامه ایشان را بخوانم، اما چون 
خانواده محترم این شهید عالی مقام فرمودند، از باب عرض 
ارادت و ادب وظیفه خود دانستم که این دستور آنها را اجرا 
و در محضر مردم قهرمان و قدرشناس وصیت نامه این شهید 

عالی مقام را قرائت کنم.
فرمانده نیروی قدس ســپاه تأکید کرد: ایشــان وقتی 
قلمــش هم بــه کاغذ می رفــت هم با اخالص بــود و هم 
شــجاعانه بود و هم بــا کلماتی موفقیت در نوشــتن را به 

خوبی نشان می داد.
گفتنی است مراسم چهلمین روز شهادت سپهبد حاج 
قاســم ســلیمانی و یارانش در روزهای پنجشنبه و جمعه 
گذشته )۲۴ و ۲۵ بهمن ماه( در بسیاری از شهرهای کشور 

و با حضور مسئولین و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

از روز پنج شــنبه- ۲۴ بهمن- تبلیغات انتخابات مجلس شورای 
اســالمی آغاز شــد. از ســاعات اولیه آغاز تبلیغات، نصب بنر و توزیع 
تراکت های تبلیغاتی و نصب تصویر کاندیداها بر در و دیوار شــهر نیز 

شروع شد.
این حجــم انبوه تبلیغات کاغــذی بر در و دیوار شــهر، از چند 
جهت قابــل تأمل اســت. اول اینکه، این اقدام موجب می شــود که 

حجم وســیعی کاغذ اسراف شده و به هدر رود. ثانیا این روش به هیچ 
عنوان برای مردم آگاهی بخش نیســت و نمی توانــد در انتقال پیام و 
برنامه کاندیداهای مجلس به عموم مردم،کارساز باشد، ثالثا این روش 
تبلیغات، موجب آلودگی بصری و زشــت شــدن چهره شهر می شود. 
رابعا، این نــوع تبلیغات، برای پاکبانان عزیــز، زحمت مضاعف ایجاد 

می کند؛ آن هم در فصل سرما.


