
اخبار كشور

جشنواره کن، با لکنت زبان در اعتراض به 
نظامی گری آمریکا شروع شد

هفتاد و دومین جشنواره فیلم کن با سخنان کنایه آمیز آلخاندرو گونزالس 
ایناریتو )فیلمساز مکزیکی االصل( به عنوان رئیس هیئت داوران بخش مسابقه 
اصلی این جشــنواره شروع شد که سیاست های نظامی گرایانه آمریکا را مورد 
انتقــاد قرار داد. ایناریتــو گفت: »واکنش این آقایان با خشــم و عصبانیت و 
خشــونت است. آنها قصه هایی ســر می کنند و اینطور جلوه می دهند که این 
چیزها واقعی انــد... ما می دانیم که اگر این گفتمان هــا ادامه پیدا کند تاریخ 

چگونه رقم خواهد خورد...«
ایناریتو که در مراســم پیش از نمایش فیلــم افتتاحیه یعنی »مردگان 
نمی میرند« ساخته جیم جارموش سخن می گفت، اضافه کرد: »من صد در صد 
مخالف وضعیت جاری هســتم و انتظار دارم چیزی جلوی این روند خطرناک 
که می تواند ما را به ســال ۱۹۳۹ برگرداند بگیرد. می دانیم که اگر این شعارها 

ادامه یابد انتهای این قصه به کجا ختم می شود.«
کارگــردان مکزیکی در حالــی اینگونه به کنایه و با لکنت زبان ســخن 
می گفت که دولت ترامپ با مرز کشــی و اقدام به ساخت دیوار در مرز آمریکا 
و مکزیک و همچنین ســخنان گاه و بیگاه شخص ترامپ، بیشترین اهانت و 
تحقیر را متوجه هموطنان وی کرده اســت. این در حالی اســت که جشنواره 
کن و فیلمســازان آن، حتی مدیر این جشنواره طی سال های گذشته نسبت 
به برخی سیاست ها، موضع گیری بسیار صریح و افراطی داشتند. مانند اخراج 
فیلمساز محبوب شان، الرس فن تریر از جشنواره به دلیل شوخی ساده ای که 
با اســرائیل انجام داد. اینکه رئیس هیئت داوران این جشنواره با لحنی چنین 
محافظه کارانه، دولتی را خطاب قرار می دهد که دنیا را به جنگ تهدید کرده، 
به نظر می رســد به وابستگی وی به سینمای هالیوود بازگردد، به خصوص که 
تهیه کننده اسرائیلی، آرنون میلچان )سازنده فیلم های مهم و اسکاری ایناریتو 
همچون »مرد پرنده« و »از گوربرخاســته«( و کمپانی اش، از حامیان اصلی او 

در هالیوود به شمار می آید.
جشنواره موسیقی اروپا 

در تسخیر کابالیست ها
در حالــی کــه شــصت و چهارمیــن دوره مســابقات موســیقی اروپا 
موســوم به »یورو ویژن« در میان انبوه اعتراضات اهالی هنر و موســیقی در 
سرزمین های اشغالی آغاز شده، حضور برخی عناصر شناخته شده فرقه صهیونی 
کاباال در این مراسم، بیش از پیش به آن رنگ ایدئولوژیک و سیاسی زده است. 
از جمله این عناصر، »مدونا«، خواننده فاســد آمریکایی است که در سال 
2004 طی مراسمی رسما پیوستگی خود به فرقه صهیونی کاباال و تغییر نامش 
به »استر« )از اسطوره های صهیونیست ها( را اعالم نمود. مدونا پس از آن بارها 
در سرزمین های اشغالی برنامه اجرا کرد، با سران این رژیم از جمله شیمون پرز 

دیدار نمود و تبلیغات وسیعی برای کابالیست ها انجام داد.
در طی روزهای گذشته و به دنبال تحریم »یورو ویژن« از سوی دهها هزار 
هنرمنــد اروپایی و آمریکایی از جمله راجر واترز و کن لوچ و ... برای اعتراض 
به جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی فلسطین، گروههایی هم 
از »مدونا« خواستار عدم شرکت در این مراسم شدند اما وی در پاسخ، ضمن 
ادعای دفاع از حقوق فلسطینی ها، اظهار داشت که هنر خود را از سیاست دور 
نگاه می دارد! این در شرایطی است که اساسا برگزاری مسابقات »یورو ویژن« 
در اســرائیل به دنبال تقلب آشکار در دور نهایی مسابقات سال گذشته توسط 
صهیونیســت ها صورت گرفت تا در دقایق آخر و برخالف همه پیش بینی های 
انجام شــده و روندی که جریان داشت، خواننده اســرائیلی علیرغم ضعف و 
بی اســتعدادی و مضحکه ای که به اعتقاد اغلب کارشناسان دارا بود، برنده اول 
این مسابقات اعالم گردد تا بنا به قانون این مراسم، دور بعدی در کشور خواننده 
برنده اول برگزار شــود.  اما درخواست کنندگان تحریم »یورو ویژن« از سوی 
مدونا،احتماال از عضویت وی درفرقه کاباال بی اطالع بودند و نمی دانستند که 
او بطور رسمی توسط فیلیپ برگ )رئیس این فرقه صهیونی( به همراه جمعی 
دیگر از بازیگران و خوانندگان و چهره های معروف مانند دیوید بکهام، الیزابت 
تیلور، بابارا استرایسند، بریتنی اسپیرز، جیمز کامرون و ... به عضویت این فرقه 
درآمده است. گزارش های رسیده حاکی است که عناصر اصلی برگزاری مراسم 
یورو ویژن در اسرائیل، اعضای فرقه کاباال هستند و برنامه مدونا نیز به عنوان 
میهمان افتخاری در شــب اصلی مراسم گنجانده شده است. قابل ذکر اینکه 
ریشه های فرقه کاباال به قرون اولیه هزاره دوم میالدی و نخستین جنگ های 
صلیبی می رسد که با شکست صلیبیون از مسلمانان توسط برخی خاخام های 
یهودی مانند »اسحاق کور« و »نهمانیدس« بوجود آمد که از مهم ترین حامیان 
فرماندهان صلیبی مانند »جیمز اول« به شمار می آمدند. این فرقه بعدا منشاء 
بوجود آمدن نخستین لژهای فراماسونری مانند »اسکاتی« و »گراند اوریان« 
در اروپا شد و گسترش آن به تاسیس تشکیالت مخوف فراماسونری در سراسر 
جهان انجامید. در نیم قرن اخیر مجددا شــاهد گســترش فعالیت این فرقه 
بــه خصوص در جمــع هنرمندان بودیم به طوری که در ســال 2004، »پل 
اسکات« نویسنده مشهور نشریه »دیلی میل« ضمن انتشار خبر پیوستن امثال 
مدونا به فرقه کاباال، گزارش مفصلی از فعالیت های این فرقه در آمریکا و اروپا 
ارائه کرد و نوشــت که رهبر 75 ســاله کابالیســت های امروز به نام »فیووال 
کروبرگر« یا »فیلیپ برگ« عمال بر هالیوود حکومت می کند و کاباال هالیوود 
را فراگرفته است. پس از آن بود که شاهد فیلم های کابالیستی متعددی مانند 
درخت زندگی )ترنس مالیک، استاد کاباال در دانشگاه ام آی تی(، آواتار )جیمز 
کامرون(، نوح )دارن آرنوفسکی( آخرین فرمانروای بادها )ام نایت شیا ماالن( و 

... و اعطای جوایز فراوان به این دسته از فیلم ها بودیم.
 والی زاده، دوبلور:

در دولت نهم و دهم عیدی سینماگران یکسان بود
 اما حاال به عده ای خاص می رسد

منوچهــر والــی زاده دوبلور پیشکســوت درخصوص سرنوشــت عیدی 
میلیاردی به سینماگران گفت: سؤال مهم بنده از مسئوالن توزیع کننده عیدی 
وزارت ارشاد این است که در زمان ریاست جمهوری قبل همه اهالی سینما به 
صورت یکسان عیدی می گرفتند، حاال چرا عیدی فقط به عده ای خاص تعلق 

گرفته است و به اغلب اهالی سینما این عیدی را نداده اند؟
عضو انجمن گویندگان و سرپرســتان گفتار فیلم سینمای ایران در گفت 
وگو با ســینماپرس افزود: زمانی که بنده شنیدم مسئوالن خانه سینما عیدی 
را به عده ای داده اند و عده ای دیگر را بطور کل نادیده گرفته اند بسیار ناراحت 
شــدم و اعالم کردم عملکرد آنها عین بی معرفتی بوده و باید پاســخگوی این 
رفتار عجیب خود باشند. عیدی همه ساله به همه اهالی سینما تعلق می گرفت 
و امســال هم نباید این اتفاق می افتاد. وی تأکید کرد: بدیهی اســت که همه 
ما نسبت به این اتفاق عجیب و ناراحت کننده معترض هستیم؛ این کار باعث 
ایجاد تفرقه، تبعیض و تشــتت شــده و من نمی دانم کدام مغزمتفکری ایده 
اجرایی شدن این اتفاق نادرست را داده است. چرا نباید همه اهالی سینما مانند 
دوران قبل که همه به صورت عادالنه و یکسان عیدی دریافت می کردند حاال 
هم عیدی می گرفتند؟ والی زاده خاطرنشــان کرد: ما می خواهیم بدانیم پولی 
که برای یکایک اهالی سینما بوده چه شده؟ چه کسی این پول را باال کشیده؟ 
چرا مکانی که مثال یک مکان فرهنگی و هنری است باید با اعضایش این طور 
ناعادالنه رفتار کند؟ این پول بخشی از پول دولت و بودجه بیت المال بوده، حاال 
چرا عده ای باید بیایند و تصمیم بگیرند که این پول را به چه کسی بدهند؟ این 
روشــن است که این پول متعلق به همه صنوف و یکایک اهالی صنوف بوده و 

هر کس که این پول را دریافت نکرده ناراضی است.
مدیر شبکه افق از کپی کاری برای جذب مخاطب 

انتقاد کرد
مدیر شــبکه افق طی نشستی ضمن اشــاره به ذائقه سازی در رسانه های 
حرفه ای خارج از کشــور تاکید کرد رسانه های داخلی نیز باید چنین رویه ای 
داشــته باشــند. جالل غفاری در نشست »رســانه ملی در گام دوم انقالب« 
گفت:رسانه باید پرهیز کند از اینکه به خاطر مخاطب دست به هر کاری بزند. 
اتفاقاً رســانه های خارجی در این زمینه بسیار حرفه ای عمل کرده و به خوبی 
ذائقه سازی می کنند ما هم باید با اولویت های مخاطب سعی کنیم برنامه سازی 
کنیم. وی با اشاره به یک نظرسنجی عنوان کرد: در آخرین نظرسنجی ها میزان 

اقبال و همچنین اعتماد به تلویزیون از فضای مجازی بیشتر است.
مدیر شــبکه افق درباره افق این شبکه و اهداف آن و اینکه قرار است در 
شبکه سریال ساخته شــود یا خیر اظهار کرد: شبکه افق هنوز جوانه نورسی 
است که باید مراقبت شود. شبکه افق پول زیادی برای سرمایه گذاری ندارد و 

تولید سریال با توجه به شبکه های اصلی صورت می گیرد.
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نشسته چشم به راهت 
دلم شکستی و جانم هنوز چشم به راهت

شــبی سیاهم و در آرزوی طلعت ماهت
در انتظار تو چشمم سپید گشت و غمی نیست

اگر قبول تو افتد فدای چشــم سیاهت
زگرد راه برون آ که پیر دســت به دیوار

به اشک و آه یتیمان دویده بر سر راهت
بیا که این رمد چشم عـاشقان تـو  ای شـاه

نمی رمــد مگر از توتیای گرد ســپاهت
بیا که جز تو سزاوار این کاله و کمر نیست

تویی که سوده کمربند کهکشان به کـالهت
جمال چون تو به چشم و نگاه پاک توان دید

به روی چون منی الحق دریغ چشم و نگاهت
برو به کنـــج خراباتت  ای نـدیم گدایان

تو بختت آن نه که راهی بود به خلوت شاهت
در انتظــار تو می میرم و در این دم آخر

دلم خوش است که دیدم به خواب گاه به گاهت
اگر به باغ تو گل بر دمید و من به دل خاک

اجازتی که سری بر کنـم به جای گیاهت
تنور سینه ما را  ای آسمان به حذر باش

که روی ماه ســیه می کند به دوده آهت
کنون که می دمد از مغرب آفتاب نیابت

چه کوه های سالطین که می شود پر کاهت
تویی که پشــت و پناه جهادیان خدایی

که سر جهاد تویی و خداست پشت و پناهت
خــدا وبال جوانی نهد بــه گردن پیری

تو شــهریار خمیدی به زیر بار گناهت
 مرحوم استاد شهریار 

دنبال رّد پای تو
بی تو چگونه می شــود از آسمان نوشت 

از انعکاس ســاده رنگین کمان نوشــت 
این یک حقیقت است که بی تو بهار من 

بایــد چهار فصل زمان را خزان نوشــت 
در ایــن جهان بــی  در و پیکر خدای ما 

دستان ســبز پوش تو را سایبان نوشت 
دنبــال رد پــای تــو گشــتم، نیافتم 

گویی خدا نشــان تو را بی نشان نوشت 
می خواســتم تو را بنویســم ولی نشد 

با من بگو چگونه تو را می توان نوشــت؟
جنگل همیشه نام تو را سبز خواند و بس

دریا تو را برای خودش بی کران نوشــت 
دیــدم تمــام ثانیه هــا با تــو می زنند 

باید تو را همیشــه »امام زمان« نوشت 
طیبه چراغی

کدام جمعه میایی؟
بــه این غبــار، نگاهی که آفتاب شــود

بســوز قلِب مرا، کز غمت ُمذاّب شــود
دوبــاره روِی تو را آســماِن جمعه ندید

کدام جمعه، جماِل تو ماهتاب شــود؟
برای آمدنت، شــب به شــب دعا کردم

اشــاره کن به دعایم که مستجاب شود
زمــان به خاطــِر ما دیر دیــر می گذرد

بــراِی خاطِر تو کاش پُرشــتاب شــود
امید ِ گریــه، مرا هم صحابــه  خود کن

که آســماِن نگاهم پر از ســحاب شود
نباید  اشــِک تو بر صــورِت زمین بچکد

سرشِک چشِم تو بایست که گالب شود
مــن آمدم که ســالِم مرا جــواب دهی

ســالم می کنم و وای اگر جواب شــود
اگر اجازه  دهی روضه خوان شوم امشب

که قلِب ســوخته ات بیشتر کباب شود
براِی کودِک خود آب خواست، اّما حیف

همین دلیل بر این شد، حسین آب شود
بگویــم از شــرِر خنده هــای حرمله ای

کــه پاســِخ شــرر  گریــه  رباب شــود
و شیرخواره پس از این زنیزه خواهد دید

که دســِت مادِر او بسته در طناب شود
محمد علی بیابانی 

پروایم نشد
خواستم نزدیک تر باشــم به آقایم نشد

تا بگیــرم دامن لطف تو موالیم، نشــد
خواستم از معصیت دوری کنم، آدم شوم

بند ها را وا کنم از دســت و پاهایم نشد
ندبه های جمعه را هی خواب می مانم ببخش

سر به زیرم که میان روضه پیدایم نشد
ظاهــراً ذکر تــو را می گویم امــا باطناً

در میان عاشــقانت باز هم جایم نشــد
راه دیدار تو اینبار از حرم شد باز، حیف

خواســتم تا محضر تو با سرم آیم نشد
گفتمت یک بار در خوابم بیا، جاِن حسن

سر به خاک مقدمت  ای یار می سایم، نشد
دائماً می چرخم آقا جان به دور معصیت

از دو چشم خیس تو هربار، پروایم نشد
کربالیم دیر شد، دارم خجالت می کشم

آه آقا جان بگو که وقت امضایم نشــد؟
وحید محمدی

آقاي مـن...
بــي اذن تــو هرگز عددي صد نشــود

بــر هر که نظــر کني دگر بد نشــود...
زهــرا تــو دعا کن کــه بیایــد مهدي

زیــرا تــو اگــر دعا کنــي رد نشــود
؟؟؟  

از اقیانوس زالل چشمانش مرواریدهای اندوه را 
 می توان دید که فرا جوشــیده و بر چهره ملکوتیش 
فرو می غلتند. اندوهی بی پایان است. پیامبر رحمت، 
دالرام مهربان خویش را بر بســتر بیماری می نگرد. 
خوب می داند که واپســین لحظه های انس است و 
از امــروز فراقی تلخ آغاز خواهد شــد. خدیجه َغّراء 
سرور زنان عالم در این زمان، ماه ضیافت پروردگار 
مهربان، به دیداری با شــکوه فراخوانده شده است. 
او نیز می خواهد لحظاتی کوتاه، آخرین توشــه را از 
بهشــِت رخساره رســول خدا برگیرد اما گوهرهای  
اشــک امان نمی دهند که دو غمگسار، آخرین وداع 

را داشته باشند. 
  در روزهــای تلــخ مکه و عصبیــت جاهلی 
بت پرســتان، وجود پــر مهر خدیجــه مرهمی بر 
جراحت پیامبر خدا)ص( بود. و امروز رنجور و نحیف، 

خود نیازمند عطوفت رسول خداست.
- یا رسول اهلل!

  نجوای خدیجه، پیامبر خدا را به ســوی خود 
می خوانَد.

- لبیک!
   این شــیوه آن بزرگوار بود هر کس که او را به نام رسول اهلل می خواند، این گونه پاسخ 
می داد. واژه ای مؤدبانه و از ســر مهر. و اینک مونس او می خوانََدش. رسول خدا آرام در کنار 

بستر خدیجه نشست. آنگاه خدیجه به آرامی لب به سخن گشود:
- یا رسول اهلل! چند سخن و وصیت دارم. ابتدا اینکه من در وظایف خویش نسبت به شما 

کوتاهی کرده ام و امید عفو و بخشایش دارم.
   این سخن، دریای رحمت پیامبر را به تالطم آورد. خدیجه مهربان و فداکار، بانویی که 

بهشت آرزومند دیدار اوست اینک از کوتاهی خود می گوید.
 آه. تو و تقصیر؟ هرگز! تو پس از مراســم خواستگاری، پیکی نزد محمد امین فرستادی 
که آنچه مال و غالم و کنیز دارم به تو بخشــیدم هر گونه می خواهی در آن تصرف کن.  تو  
در خانه رســول خدا)ص( پیوسته بانویی پر تالش و بانشــاط بودی. ثروت بی مانند خود را 
گشاده دست در راه دین خدا بذل نمودی و همواره دستان پر مهرت غبار رنج ایام را از چهره 

آســمانی پیامبر حق می زدود. تــو آخرین منزلگاه 
عشــق و ایثار را نیز در غبار نعال مرکبت پشت سر 
نهادی آنچنان که گاه فرشته وحی از آسمان، حامل 
ســالم خداوند به تو بود... راســتی! چقدر این وداع 
همانند آخرین دیدار دو محبوب خدا؛ علی و فاطمه 

علیهما السالم است.
- یا رســول اهلل! وصیتم در بــاره دخترم فاطمه 
اســت. او پس از من یتیم خواهد شــد. مبادا کسی 
او را آزار رســاند یا گلُبن چهره اش را به خار ســتم 
بیازارد. مبادا کســی بر او صدا بلنــد کند و توفان 
خشمی شاخه های نهال وجودش را بلرزاند. فاطمه 
گنجینه عرش خدا در زمین اســت و از امروز مادر 
نخواهد بود تا فدای َغنج نگاه و بیان شیرینش شود. 
فاطمه در کودکی، ســایه دل آویز مادر را از دست 
می دهد. آه ای روزگار!... هیچ گاه پیمانه وفایی برای 

آل محمد)ص( لبریز نکردی.
  - اما وصیت آخرینم را شرم دارم در حضورتان 
بگویــم. آن را به واســطه دخترم فاطمه به  شــما 

می رسانم.
   خدیجــه)س( از پیامبر رحمت می خواســت که لباس خود را بــه عنوان کفن بر او 
بپوشاند. اما جبرئیل دیبایی از بهشت آورد. خداوند این خلعت را در دنیا بر قامت ام المؤمنین 
پوشــاند و در فردوس برین، قصری از زمرد برای او بنا کرد تا پس از آن، بی هیچ ســختی و 

رنجی، در اکرام تنعم پروردگار باشد.
   رســول خدا)ص( خود، با دســتان رحمت، جهانی از سخا را به خاک سپرد. اما اندوه 
فراق هیچ گاه آسوده اش نکرد و هر زمان که نام بانو را می شنید اشک در چشمان می گردانید 
و می فرمود: خدیجه؟ و أیَن ِمثُل خدیجه؟؛ دیگر کجا همانند خدیجه پیدا می شــود؟ او بود 
کــه به من ایمان آورد، آنگاه که مردم کفر ورزیدند. صداقتم را باور کرد آن هنگام که مردم 
دروغم پنداشتند. و همو بود که با ثروت خویش یاریم کرد آن زمان که مردم مرا باز داشتند 

و محروم ساختند.«
    و امروز فرزند برومندش از پس پرده غیبت خوشنود می شود که به نام مادر او را بخوانی: 

أیَن ابُن خدیجَه الَغّراء.

یک تشکل دانشجویی در نامه ای به وزیر 
علوم، خواستار عزل رئیس  و معاون فرهنگی 
دانشــگاه تهران شــد و تأکید کرد: »طرح 
شهر دانش، اســم رمزی برای فساد کشاندن 

دانشجویان و محیط علمی است«
جامعه اســالمی دانشــجویان دانشــگاه تهران 
پیرامون اتفاقات اخیر این دانشــگاه طی نامه ای به 
وزیر علوم نوشت: »جناب آقای دکتر، ما دانشجویان 
دانشــگاه تهران مســببان اصلی اتفاقــات اخیر و 
آلوده شــدن محیط علمی را نتیجه سیاست گذاری 
مســئولین دانشــگاه علی الخصوص رئیس دانشگاه 
جناب آقای دکتر نیلی احمدآبادی و معاونت فرهنگی 
ایشــان، جناب آقای دکتر سرسنگی می دانیم که با 
بی توجهی به مسائل فرهنگی و ارزش های اسالمی 
و عدم توجه به اســناد باالدستی و دانشگاه اسالمی 
و الگو قرار دادن دانشــگاه های غربی نتیجه ای جز 

ولنگاری و بی حیایی را به ارمغان نیاورده اند.
ما از ایشان می پرسیم که با اجرای طرحی خوش 
آب و لعاب به نام شــهر دانش که اسم رمزی برای 
فساد کشاندن دانشــجویان و محیط علمی است و 
باعث گســترش محل های فساد به نام کافی شاپ ها 
که همگی از ســاختمان ها و اموال دانشگاه هستند 
عایدی ایشــان چیزی جز ایجاد مشکالت امنیتی 
برای مرکز شهر تهران و تبدیل این خانه های فساد 
به خانه هایــی تیمی برای هماهنگی اغتشــاش و 

تربیت نیروهای شورشی چیز دیگری بوده است؟
در ایــن نامه خطــاب به غالمی آمده اســت: 
»جناب وزیر اینجا دانشگاه انقالب است نه شهوتگاه 

ضدانقالب.
در دوشنبه ســیاه دانشــگاه تهران.. متأسفانه 
حراســت کارت های دانشــجویی را چک نمی کرد 

تعدادی مجهول الهویه از خارج دانشــگاه وارد شدند 
تا تکمیل کننده دو ضلع دیگر آشوب یعنی معاونت 

فرهنگی و انجمن ضد اسالمی باشند.
درحالیکــه امت حزب اهلل دانشــگاه متشــکل از 
کارکنان و اســاتید و دانشــجویان در حال خاموش 
کردن آتش آشوب بودند با دخالت جناب آقای دکتر 
سرســنگی داغی بر دل امت حزب اهلل نشست و با در 
اختیار قراردادن تریبون به دشمنان خدا و بی ادبی به 
احکام دین خدا، باعث به رسمیت شناختن آنها شدند.

جناب آقای دکتر ما خواهــان عزل و برکناری 
فوری رئیس دانشــگاه و معاونت فرهنگی دانشــگاه 
تهران و برخــوردی جدی با انجمن ضداســالمی 
دانشگاه تهران که همیشــه پناهگاه و محل تجمع 
ضدانقالب و مبدأ آشــوب در دانشــگاه تهران بوده 

است، هستیم.«
انفعال حراست دانشگاه برای مقابله با 

تجمع غیرقانونی
گفتنی است براساس آنچه مشرق گزارش داده 
»هیچ اقدام خاصی از ســوی حراست دانشگاه برای 
مقابله با تجمع غیرقانونی صورت ندادند، درحالی که 
اصوالً بهانه تجمع، اعالم ضوابط جدید در پوشــش 
عنوان شده که مسئول اجرای آن حراست دانشگاه 

است.«
انتظامات دانشگاه، کارت های دانشجویی را 

چک نمی کرد
فــارس هــم گــزارش داده »ظاهــراً در اقدامی 
مشــکوک، درحالی که از چند روز قبل تشــکل ها و 
گروه های به اصطالح چپ گرا برای راهپیمایی فراخوان 
داده بودند، انتظامات دانشــگاه تا ســاعت ۱2 ظهر، 
برخالف رونــد معمول خود کارت هیچ کســی را در 

هنگام ورود چک نمی کرد«

معاون فرهنگی دانشگاه: انتظامات به متجاهران 
تذکرات شفاهی داده؛ همین هم شدید بوده است!

در ادامــه گــزارش شــرق آمده اســت: طبق 
توضیحات معاون فرهنگی دانشــگاه در گفت وگو با 
ایسنا، صرفاً از سوی انتظامات به برخی تجاهرات به 
روزه خواری توسط هنجارشکنان در محوطه دانشگاه، 
تذکرات شفاهی داده شد و حتی هیچ کس به کمیته 
انضباطی فراخوانده نشد. توضیحات تأسف بار مجید 
سرســنگی، معاون فرهنگی دانشگاه که خود استاد 
پردیس هنرهای زیباست، عمق قانون گریزی برخی 
دانشــجویان را روشــن تر می ســازد: »آنچه امروز 
دانشجویان به آن اعتراض کردند این بود که برخورد 
انتظامات دانشگاه در حوزه حفظ حرمت روزه داری 
شدید بوده و نباید به این شکل برخورد شود، اما من 
صراحتاً این را اعالم می کنم اگر دانشــجویی به این 
دلیل به کمیته انضباطی احضار شده است را اعالم 
کنند. درواقع هیچ دانشــجویی به دلیل روزه خواری 
یا بی حجابی به کمیته انضباطی معرفی نشده و اگر 
هم اتفاقی افتاده تنها در حد تذکر به دانشــجویان 

بی حجاب یا روزه خوار بوده است.«
نقش مسئوالن دانشگاه در شکل گیری 

اغتشاش
در ادامه این گزارش آمده است: جالب اینجاست 
که اندکی قبل تر از این ماجرا، در ۶ اردیبهشــت ماه 
جاری، جاماســب نوذری، مدیرکل امور دانشجویان 
داخلــی وزارت علوم، مصاحبه ای بــا ایرنا انجام داد 
که یک بخش آن جنجالی شــد. او در این مصاحبه 
که دربــاره تغییرات جدیــد در آئین نامه انضباطی 
دانشجویان بود، گفت: برخی موارد مانند رسیدگی به 
تخلفات در فضای مجازی یا پژوهشی و مواردی که 
از سال 7۸ تاکنون در این آئین نامه تغییر نکرده بود، 

اصالح شد... انتشار عکس های غیراخالقی یا مرتکب 
شدن کار خالف اخالق در فضای مجازی همچنین 
انتشار تصاویر نامناسب در کانال های اطالع رسانی، 

شامل برخوردهای انضباطی با دانشجویان می شود.
»همین اظهارنظر موج جدیدی در دانشــگاه به 
راه انداخت که »نظام« قرار است محدودیت جدیدی 
برای دانشــجویان به وجود بیــاورد و حتی فعالیت 
مجازی آنان را زیر نظر بگیرد. ورود چهره های آشنا 
و همیشــگی در جنجال هــای این چنینی از قبیل 
محمــود صادقی هم این موج را بیشــتر کرد و آنها 
در قامت مدافعان آزادی دانشجویان از نادرستی این 
تصمیم گفتند، اما چندان  اشاره ای به این نداشتند 
که بانی این اقدام قابل تأمل )در این شرایط حساس 
که کشور با چالش های بسیار جدی تر روبه روست( 
خوِد دولت »لیبرال« و »متســاهل« اعتدال است. 
عجیب تــر از آن، علیرضــا معــزی، دبیر شــورای 
اطالع رسانی دولت بالفاصله به این تصمیم واکنش 

نشان داد و آن را »انقباض بی ثمر« خواند!
شــرق نوشــته: اما مســئله مهمی که مطرح 
می شود این است که مگر این نخستین ماه رمضان 
در دانشگاه هاســت که وزارت علــوم دولت اعتدال 
بر دانشــگاه ها حاکم اســت؟ چرا به ناگهان امسال 
حراست و مسئوالن دانشــگاه به فکر سامان دادن 
و انتظام بخشــی به این مســئله افتاده اند؟ چطور 
دولت روحانی به ناگهان بحث محدودســازی را از 
ملتهب ترین کانون، یعنی دانشــگاه ها شروع کرده 
اســت؟ چطور دولتــی که در ســال ۹۶ با رقص و 
پایکوبی های شبانه در خیابان ها و جلوی ستادهای 
انتخاباتی برای بقای خود تبلیغ می کرد، همین امروز 
به یاد وظایف فرهنگی و تربیتی خود افتاده و نگران 
تجاهر به روزه خواری در دانشگاه تهران شده است؟

درخواست جامعه اسالمی دانشجویان
 برای عزل رئیس  و معاون فرهنگی دانشگاه تهران

هیئت وزیران در جلســه روز چهارشنبه 
به ریاست حجت االســام و المسلمین دکتر 
حسن روحانی رئیس جمهور، به منظور ترغیب 
کارفرمایــان و کارآفرینان بخش خصوصی و 
دانشگاهی  فارغ التحصیان  جذب  به  تعاونی 
جوان به صورت کارورز، آئین نامه اجرایی مربوط 

را به تصویب رساند.
شیوه معرفی، زمینه های کاری اولویت دار و نحوه 
تأمین هزینه، از مهم ترین سرفصل های این آیین نامه 
اجرایی به شــمار می رود. مطابق قانون برنامه ششم 
توسعه، کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و 
تعاونی در صورت جذب نیروی کار جوان با حداقل 
مدرک دانشــگاهی کارشناسی به صورت کارورز، از 
پرداخت ســهم بیمه کارفرما برای مدت دوسال از 

تاریخ شروع به کار معاف می شوند.
هیئت وزیران در ادامه، با بررسی مواد دیگری از 
الیحه شــفافیت، کار بررسی و تصویب این الیحه را 

به پایان رساند.
الیحــه شــفافیت در دو ســطح تکالیــف عام 
و اختصاصــی، مهم تریــن حوزه  های شــفافیت را 
مورد توجه قرار داده که در ســه دســته »شفافیت 

وظایف، اختیــارات، مأموریت هــا و صالحیت ها«، 
»شــفافیت فرآیندهای ســازمانی« شــامل آیین 
اقدامات و تصمیمات و »شفافیت اطالعات سازمانی« 

تقسیم بندی شده است.
هیئــت وزیران در این جلســه همچنین نصاب 

معامــالت موضوع قانون برگــزاری مناقصات برای 
مناقصات کوچک، متوســط و بزرگ در سال ۱۳۹۸ 

را مشخص کرد.
بر این اســاس، نصاب معامالت کوچک تا سقف 
۳2۸ میلیون ریال، معامالت متوســط با مبلغ بیش 

از ســقف معامالت کوچک و تا سقف سه میلیارد و 
2۸0 میلیــون ریال و معامالت بزرگ با مبلغ برآورد 
اولیه بیش از ســه میلیارد و 2۸0 ریال، معین شد. 
افزون بر این، نصاب معامالت یاد شده، به مواردی که 
معامله به صورت مزایده انجام می شود، تسری می یابد.
هیئت وزیران ضمــن تصمیم گیری درخصوص 
تعدادی از پیشنهادات دبیرخانه شورای عالی مناطق 
آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، بودجه ســال 
۱۳۹۸ سازمان های مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار، 
ارس، ارونــد، انزلی و ماکو و شــرکت های تابعه آنها 
و اصالحیه بودجه ســال ۱۳۹7 این ســازمان ها را 

تصویب کرد.
همچنین با تصمیم دولت، گرایش مجاز منطقه 
ویژه اقتصادی کازرون از »صنایع تبدیلی- کشاورزی« 
به »صنعتی با اولویت صنایع تبدیلی- کشــاورزی« 
تغییــر یافت. افزون بر این، طرح جامع منطقه ویژه 
اقتصادی شیراز و گرمسار تعیین و هرگونه عملیات 
اجرایــی، ملزم به رعایت کلیــه ضوابط و مقررات از 
جمله مالحظات زیســت محیطی )برنامه مدیریت 
زیست محیطی( و منطبق با آمایش صنعتی، معدنی 

و تجاری شد.

در جلسه هیئت دولت به ریاست روحانی انجام شد

تصویب آئین نامه اجرایی ترغیب كارفرمایان و كارآفرینان بخش خصوصی 
و تعاونی به جذب نیروی كار جوان

به گزارش ایسنا، مراسم وداع با پیکر بهنام صفوي روز چهارشنبه از مقابل خانه هنرمندان اصفهان با حضور خیل عظیم هنردوستان اصفهان برگزار شد. 
در این مراســم زانیار خســروي، ســیروان خسروي، مهدي مقدم و شهاب رمضان حضور داشتند و به خانواده صفوي تسلیت گفتند، تشییع پیکر این هنرمند در 

شاهین شهر انجام شد.
بهنام صفوی زاده ۱5 تیر ۱۳۶2 در شیراز، صبح 25 اردیبهشت، در شاهین شهر به خاک سپرده شد. 

وداع اصفهانی ها با بهنام صفوی

بانوی وفا و سخا
بر خوان گسترده رحمت )۸(

همزمان با برپایی بیست و هفتمین نمایشگاه 
بین المللی قرآن کریــم، در ایام برگزاری این 
نمایشگاه فضایی برای دوخت رایگان و سریع 
چادر در بخش عفاف و حجاب نمایشگاه تدارک 

دیده شده است.
بــه گزارش ایرنا، افرادی که از غرفه های عفاف و 
حجاب اقدام به خرید پارچه کنند، هزینه کارگاهی 
دوخت  چادر آنها به عهده فروشندگان پارچه خواهد 
بود و دوخت چادر، پس از خرید پارچه در محل بخش 

عفاف و حجاب انجام می شود.
بخش عفاف و حجاب بیست و هفتمین نمایشگاه 
بین المللــی قرآن کریم با بیش از ۱۳0 غرفه به ارائه 
محصوالت متنوع پوشاک اسالمی به بازدیدکنندگان 

می پردازد.
گفتنی است، در بخش عفاف و حجاب این دوره از 
نمایشگاه، ۱۳۱ غرفه با محوریت عرضه چادر، شال و 

روسری و ملزومات حجاب فعالیت می کند.
بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم 
با شــعار »قرآن، معنای زندگی« از 2۱ اردیبهشت 
تــا چهارم خرداد به مدت دو هفته تا شــب ۱۹ماه 
مبارک رمضان از ســاعت ۱7 تا 24 پذیرای عالقه 
مندان و بازدید کنندگان از این رویداد بزرگ معنوی 

خواهد بود.
عرضه محصوالت عفاف و حجاب 

در پارک آب و آتش
محصوالت عفاف و حجاب در بیش از 50 غرفه 

دربوستان آب و آتش عرضه می شود.
به گزارش فارس، هفدهمین نمایشــگاه عفاف و 
حجاب )گوهر زیبایی 2( از 2۱ اردیبهشــت تا ۱0 
خرداد ماه در محل بوســتان آب و آتش تهران واقع 

در بزرگراه حقانی برپا است
در ایــن دوره از نمایشــگاه بیش از 50 غرفه در 
مســاحتی بالغ بر ۱500 متر مربع در بوستان آب و 

آتش حضور دارند.
این نمایشگاه میزبان رسته های مختلف ملزومات 
عفاف و حجاب، لباس اجتماع کودک، نوجوان، بانوان، 
آقایان، ســرپوش، پارچه های چــادری و طراحان و 

تولیدکنندگان لباس جشن تکلیف خواهد بود.
در این نمایشگاه، کارگاه دوخت رایگان انواع چادر 

نیز اجرا خواهد شد.

دوخت رایگان 
چادر 

در نمایشگاه قرآن


