
اخبار كشور

جشنواره فیلم »کارلو وی واری«نیز 
بدون سینمای ایران برگزار شد

جشــنواره بین المللی فیلم »کارلــو وی واری« از 28 ژوئن تا 6 جوالی با 
حضور بیش از 180 فیلم برگزار شد، در حالی که در میان آنها حتی یک فیلم 

ایرانی هم وجود نداشت!
جشنواره »کارلو وی واری« که از مهم ترین جشنواره های فیلم در اروپای 
مرکزی و شــرقی محسوب شده، همه ساله در جمهوری چک برگزار می شود 
و طی سال های گذشته همواره بخش مهمی از آن را فیلم های ایرانی تشکیل 
می دادند که بعضا جوایزی هم دریافت می کردند. اما امســال که گفته شــده 
دهها فیلم ایرانی تقاضای شــرکت در این جشــنواره را داشته اند، هیچ یک از 
آنها برای هیچکدام از بخش های مختلف و متعدد جشنواره »کارلو وی واری« 

انتخاب نشدند.
کارشناســان و منتقدانی که در جشــنواره فیلم کارلــو وی واری حضور 
داشــتند، اذعان دارند که برخی فیلم های ایرانی تولید امســال از بسیاری از 
فیلم های حاضر در این جشنواره به لحاظ فرم و محتوا، برتر بودند اما در حیرت 
هســتند که چرا مسئولین جشنواره ها شده، از آنها برای حضور در »کارلو وی 

واری« دعوت نکرده اند.
طی چند ماه گذشــته برخالف انتظارات جهانی و در میان شگفتی اغلب 
ناظران، جشنواره های مهم سینمایی مانند برلین و کن هم از پذیرش فیلم های 
ایرانی خودداری کرده و علیرغم درخواســت حــدود 90 فیلم ایرانی برای دو 
جشنواره، هیچ فیلم ایرانی را در بخش های مختلف خود قبول نکردند! این در 
حالی اســت که تقریبا همان فیلمسازان شبه روشنفکر که در سال های قبل، 
فیلم ساخته و این جشنواره ها از آنها و فیلم هایشان، استقبال می کردند، بازهم 
با همان درون مایه ســیاه و ضد خانواده و غیراسالمی- ایرانی و با همان روند 

فیلم ساخته و در خواست حضور کرده بودند.
به نظر می آید حاال دیگر پس از ســال ها هشــدار منتقدان و کارشناسان 
دلسوز سینمایی به این دسته سینماگران و آن بخش از سینمای ایران که به 
هوای شــرکت در این گونه جشنواره های به اصطالح سینمایی، همه هویت و 
حیثیت خود و سرزمین شان را زیر پا گذاشته و برای دریافت جایزه، هر تصویر 
تحریف شده و سیاهی را از این کشور و ملت روی پرده بردند تا بلکه مدیران 
آن جشنواره ها را خوش بیاید و صله ای برایشان در نظر بگیرند، این نکته روشن 
شــده باشد تنها موضوعی که برای چنین جشنواره ها و فستیوال هایی اهمیت 
ندارد، همانا سینما و هنر است و از همین روی نه در آن زمان که تعداد زیادی 
از فیلم های ایرانی نمایش می دادند، دغدغه سینما و مردم ایران را داشتند و نه 
امروز که حتی به یک فیلم شبه روشنفکران هم گوش چشمی نمی اندازند، به 

دلیل ضعف سینمایی آن آثار است.
امــروز آنها نیز همپای ترامپ و نتانیاهــو، ایران را تحریم کرده اند و دیگر 
حتی سیاه نمایی از جامعه ایرانی نیز برایشان افاقه نمی کند. دیگر تاریخ مصرف 
این دسته از سینماگران شبه روشنفکر نیز سپری شده، حاال باید به فکر دوره 
جدیدی باشــند، یا از نظامی گری و سلطه طلبی و جنایت های آمریکا حمایت 

کنند و یا به سوی مردمشان بازگردند.
فصل دوم »گاندو« ساخته می شود

تهیه کننده سریال گاندو از تولید فصل دوم این سریال خبر داد و نویسنده 
فیلمنامه این اثر نیز تأکید کرد: داستان این سریال صد در صد واقعی است.

پیام دهکردی، بازیگر نقش مایکل در سریال گاندو در نشست خبری این 
سریال گفت: من نقش جیسون رضائیان را بازی نکردم من نقش تمام خائنان 

این سرزمین را بازی کردم که یا از ایران رفته اند یا هنوز در کشور هستند.
وی افزود: امثال گاندو باید زودتر ساخته می شد تا خواب دزدان و خائنان 
را آشفته کند. گاندو نشان داد می توان ظاهری موجه داشت اما خائن به ملت 

و کشور بود.
دهکردی ادامه داد:ســریال »گاندو« فقط 20 درصد از هیوالهای تغذیه 
شــده از خارج از کشور را نشان داد. مردم تشنه صداقت و شفافیت هستند و 

گاندو این کار را با موفقیت انجام داد.
مجتبــی امینی تهیه کننده مجموعه تلویزیونی »گاندو« نیز در نشســت 
خبری این ســریال با بیان اینکه این ســریال با تمام سختی ها و مشقت هایی 
که برای ما داشت سرانجام به سرمنزل مقصود رسید، گفت: ما گاهی ذهنمان 
درگیر بود که کار چگونه پخش خواهد شــد و حاال خیال مان راحت است که 

کار تمام شده است و سربلند شدیم. 
وی افزود: بخش های فصل دوم »گانــدو« را طراحی کرده ایم. در همین 
ارتبــاط ما چندین ســوژه را انتخاب کرده ایم که بــه آن بپردازیم چراکه این 
موضوع ها دغدغه مردم اســت و این سوژه ها اولویت سریال گاندو را مشخص 
خواهد کرد. ما فقط به آن دســته از دوســتان می گوییم که عملکرد خود را 

درست کنند. 
 تهیه کننده ســریال »گاندو« درباره صحبت های روز گذشته سخنگوی 
وزارت امورخارجه درباره تکمیل نبودن اســناد امنیتی سریال »گاندو« گفت: 
هیچ نهادی نمی تواند ادعا کند که اطالعاتش از ســپاه درباره پرونده جیسون 

رضاییان کامل تر است.
امینی با بیان اینکه مزدی که از مردم گرفتیم شگفت آور است افزود: این 

موضوع نشان می دهد که اگر حرفی از دل برآید، الجرم بردل نشیند. 
وی همچنین گفت: این ســریال براســاس یک پرونده واقعی بود و همه 
اتفاقات از سوی سپاه پاسداران رقم خورده و اطالعات محرمانه ای به ما نرسیده 

است و آن چیزی که قابل تصویر بوده را دراماتیزه کردیم.
آرش قادری، نویسنده فیلمنامه »گاندو« نیز در این نشست اظهار داشت: 
ما کارمان براساس یک پرونده واقعی بود، اما ما برای درام و قصه مجموعه نیاز 
به داستان داشتیم. در پرونده جیسون رضاییان همه اتفاقاتی که شاهد بودید 

مو به مو رقم خورده است.

اخبار ادبی و هنری

حضرت امام خمینی)ره(: شــما حق هستید و در مقابل باطل 
ایستاده اید، استقامت می خواهد. تا استقامت در کار نباشد نمی توانید 

به پیروزی نهایی برسید.

هدیه به خوانندگان

تماشا مي کنم عطر تنش را هر سحرگاهي
Email:SEPIDEH@Kayhannews.ir

تو آن عصري و آن صبحي
سرم را مي زنم از بي کسي گاهي به درگاهي

نه بــا خود زاد راهي بردم از دنیا، نه همراهي
اگر زاد رهي دارم همین  اندوه و فریاد اســت

»نه بر مژگان من  اشکي نه بر لب هاي من آهي«
غروبــي را تداعي مي کنم با شــوق دیدارش

تماشــا مي کنم عطر تنش را هر سحرگاهي
دلم یک بار بویش را زیارت کرد... این یعني

نمي خواهد گدایي را براند از درش شــاهي
نمي خواهــم که برگردد ورق، ابلیس برگردد

دعاي دست مي گویي، چرا چیزي نمي خواهي؟
از این سرگشتگي سمت تو پارو مي زنم موال!

از این گم بودگي سوي تو پیدا مي کنم راهي
به طبع طوطیــان هند عادت کرده ام، هندو

همه شــب رام را مي گفــت و من اهلل اللهي
اگر عصري ست یا صبحي تو آن عصري تو آن صبحي

اگر مهري ست یا ماهي تو آن مهري تو آن ماهي
دل مصــر و یمن خون شــد ز مکر نابرادرها

یقین دارم که تو آن یوسف افتاده در چاهی
علیرضا قزوه

تو اگر آمده بودي
کاشــکي آمده بــودي و زمین ســرد نبود

ایــن همــه روي زمیــن آدم نامــرد نبود
خســته ام! مهدي من! حــال مرا مي فهمي؟

حال مــن را که نصیبم به جــز از درد نبود
- تــو بهــاري و اگر آمــده بــودي، گل ها

نبــود زرد  حادثــه اي  منتظــر  دلشــان 
تــو اگر آمــده بودي همــه انســان بودیم

نفســمان این همه هر جایــي و ولگرد نبود
هیچ کس اهــل ریــاکاري و تزویر و فریب

هیــچ کــس مدعي آنچــه نمي کــرد نبود
ندبه هــا و فرج و العجل و عهد... چه ســود؟

کاش ایــن شــهر پــر از آدم بــي درد نبود
وحیده افضلي

مجنون تو الل است!
بازآ که مرا بي تو نه روز است و نه سال است

اي مــاه مرا هفته بي دوســت وبال اســت
یک مرحله از سیر جنون نیز خموشي است

بگــذار بگویند کــه مجنون تو الل اســت
غم خورد دلم را و کســي معترضش نیست

در مشــرب ما خوردن میخانه حالل اســت
منســوخ نشــد چشــم تو با دیــده مردم

ایــن فتنــه شــب خیز ز آیات قتال اســت
در قال شــرر نیســت چه دیــروز چه فردا

پروانه ما ســوختنش بســته به حال است
بــا طلعــت مهمان نشــود طالــع ما جفت

رحم است بر آن میوه بدبخت که کال است
بایــد که ســر از خویش بــه تقصیر بگیریم

با تیغ زند هر که ســر خویش حالل اســت
زان چشــم که حق، حافظ او بــاد مرا دید

آینــده من بســته بدیــن قهوه فال اســت
در جلــوت عشــاق میافتید کــه کنکاش

در خلــوت مــردان کرامــات محال اســت
محمد سهرابي

تکبیر تو
شــوق تو به بــاغ الله جــان خواهــد داد

عطــر تو بــه گل ها هیجــان خواهــد داد
نــورت بپیچــد  آفــاق  بــه  کــه  فــردا 

تکبیــر تــو کعبــه را تــکان خواهــد داد
در میان جمعه ها
هــر شــب از التهــاب غمت غــرق زاري ام

کاري ام اســپند  تــو  فــراق  مجمــر  در 
آتــش گرفتــه ام، نفســي زن، خموش کن

ایــن شــعله هاي سرکشــي و بي قــراري ام
تا کــه رود بــه چشــم همه دشــمنانتان

تــا دود گردد این شــب چشــم  انتظاري ام
رویتــان دیــدار  تجســم  بشــکفد  تــا 

بهــاري ام نــگاه  ز  خــزان  بگــذرد  تــا 
آتش نشــاندي و جگرم سوخت، شد چنان

سرچشــمه اي کــه تا ابد از  اشــک جاري ام
بس نیســت این همه گــذر از کوچه خیال

بن بســت شــد زمینه خــوش اعتبــاري ام
یک شــب طلوع کن به خیالم که ســر شود

ایــن هاي هــاي گریه شــب  زنــده داري ام
شــیرین ترین شــکوه غزل هــا بیــا مگــر

بــا تــو عــوض شــود غم تلــخ قنــاري ام
اي ثــروت خزانــه هســتي کمــي بپاش

نــداري ام غــروب  بــه  رو  روزگار  بــر 
دیگــر ز عهــد جمعــه دیگــر کالفــه ام

فــراري ام پیاپــي  شــنبه هاي  ز  دیگــر 
هــر صبــح جمعــه تــا بــه فــراز نگاه ها

تــا کي میان ایــن همه جمعه گــذاري ام؟
عمــري نشســته ام بــه کمیــن گاه ندبه ها

تا کي شــوي شــکار دو چشم شــکاري ام
یــک شــب بیــا و تکه نانــي به مــن بده

تــا خلق و خو عوض کنــي از نفس هاري ام
اي صبح صادق، از شــب من خون چکد بیا

بي اختیــاري ام گریــه  بــه  بــده  پایــان 
صادق عمو سلطاني

آقا تو کجایي؟
وقت اســت که از چهره خود پرده گشــایي

»تا بــا تو بگویــم غم شــب هاي جدایي«
اســپندم و در تــاب و تــب از آتش هجران

»چون عودم و از ســوختنم نیست رهایي«
»مــن در قفــس بال و پر خویش اســیرم«

اي کاش تــو یکبــار بــه بالیــن مــن آیي
در بنده نــوازي و بزرگي تو شــک نیســت

گدایــي آداب  نیاموختــم  خــوب  مــن 
عمري ســت که مــا منتظــر آمدنــت، نه

مایــي برگشــتن  لحظــه  منتظــر  تــو 
مي خواســتم از ماتــم دل بــا تــو بگویــم

از یــاد رود ماتــم و دل چــون تــو بیایي
امشــب شــده اي زائــر آن تربــت پنهان؟

بالیــي و  کــرب  دلســوخته  زائــر  یــا 
اي پرســش بي پاســخ هــر جمعه عشــاق

آقا تــو کجایي؟ تــو کجایــي؟ توکجایي؟
يوسف رحیمي
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رئیس بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع 
مقدس به پخش ســريال »گاندو« در شبکه سوم 
سیما و استقبال مردم از اين سريال  اشاره کرد و با 
بیان اينکه ماجرای »جیسون رضائیان« سؤال مردم 
ايران بود گفت: سريال »گاندو« احساس امنیت در 

کشور را افزايش داد. 
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، سرتیپ بهمن 
کارگر در حاشیه برگزاری همایش منطقه ای بنیاد حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس در مرکز فرهنگی پارک موزه 
دفاع مقدس استان سمنان اظهار داشت: گاندو سریالی در 
تراز نظام اســالمی ما بود و باید برای ساخت و پخش این 
ســریال فاخر از رسانه ملی، شبکه سوم سیما  و مجموعه 

عوامل »گاندو« تشکر کرد.
وی با بیان اینکه سریال گاندو از نظر ساخت و فیلم نامه، 
سریالی فاخر بود افزود: این سریال در تقویت عزت و غیرت 
ملی و اسالمی بسیار خوب عمل کرده و خود را نشان داد.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
اضافه کرد: یکی از ویژگی های خوب سریال گاندو افشای 

نقشه توطئه دشمنان به ویژه آمریکا، انگلستان و رژیم غاصب 
صهیونیستی ]علیه ملت ایران[ بود.

کارگر با بیان اینکه امروز باید ســریال گاندو در تراز 
سریال های فاخر صداوسیما قرار گیرد عنوان کرد: ازاین پس 
سریال های رسانه ملی به ویژه در حوزه امنیتی و انتظامی 
باید با گاندو مقایسه شود. وی با  اشاره به برخی هجمه ها به 
این سریال از سوی برخی افراد و رسانه های داخلی تصریح 
کرد: باید پرسید که چرا هرگاه که فیلم یا سریالی درباره 
اقتدار جمهوری اســالمی ایران و علیه فتنه های آمریکا، 
انگلستان و رژیم غاصب صهیونیستی تهیه می شود عده ای 

با آن مخالفت می کنند؟
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
با بیان اینکه از رســانه های معاند و خارج کشــور چیزی 
به جز دشــمنی علیه مردم ایران و آرمان های آنان انتظار 
نمی رود خاطرنشان کرد: اما درعین حال از داخلی ها انتظار 
دشمنی نیست. سرتیپ کارگر با تأکید بر لزوم تکرار ساخت 
سریال هایی مانند گاندو در کشور گفت: امروز از سینمای 
ایران نیز انتظار می رود که ]برای نشان دادن اقتدار کشور 

در برابر دشمنان[ وارد عرصه شود.
وی با  اشاره به اینکه سریال گاندو قدرت، اقتدار، توان 
اطالعاتی جمهوری اســالمی ایران در برابر سرویس های 
بزرگ جاسوسی و اطالعاتی دشمنان را نشان داد بیان کرد: 
چرا امروز عده ای در داخل کشور به این سریال حمله کرده 

و حرفی را می زنند که دشمنان آن را می گویند.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
با انتقاد از هجمه به عوامل ساخت فیلم گاندو تأکید کرد: 
این افراد اگر نادانسته این اقدام را انجام می دهند که باید 
بدانند در حال عمل به نقشــه های دشــمن هستند و اگر 
می داننــد ]چه اقدامی علیه منافــع ملی انجام می دهند[ 

باید به آنان تذکر داد.
ســردار کارگر با  اشاره به اســتقبال گسترده مردم از 
ســریال گاندو گفت: مردم بعد از پخش ســریال گاندو با 
اســتقبالی که از پخش این ســریال داشتند؛ به دستگاه 
اطالعاتی و امنیتی کشــورمان افتخار کردند و احســاس 
امنیت مردم در کشور بعد از پخش سریال گاندو به طور حتم 
افزایش یافته  و نهادهای افکارسنجی باید آن را بررسی کنند.

وی با تأکید بر اینکه امروز باید مردم را در عرصه های 
مختلف ]مبارزه با دشمن[ روشن کرد تصریح کرد: موضوع 
جیســون رضائیان سؤال مردم کشــور بود و باید ]برای 
روشنگری در این زمینه[ از سازمان اطالعات سپاه تشکر 
کرد. رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
اضافه کرد: در سریال گاندو نشان داده شد که چه کسانی 
چه توطئه هایی علیه ملت بزرگ ایران انجام دادند؛ اما برخی 

در داخل کشور فریب معاندان را می خورند.
سردار کارگر با  اشاره به برخی انتقادها از سریال گاندو 
مبنی بر زیر سؤال رفتن مسئوالن کشور با پخش این سریال 
تصریح کرد: این ســریال در واقع مسئوالن نظام را در این 
زمینه )موضوع جیسون رضائیان( تطهیر کرد و نشان داد 
که مسئوالن ]در زمینه منافع ملی و امنیت کشور[ باکسی 
تعارف و شوخی نداشته و حتی اگر نزدیکان آنان نیز تخلفی 
در این زمینه مرتکب شده باشند؛ با آنان در کشور برخورد 
می شود؛ بنابراین گاندو در راستای تقویت مسئوالن کشور 
بود و نشــان داد که اگر پای امنیت کشور در میان باشد؛ 

کسی با متخلفان شوخی و تعارف ندارد.

سردار کارگر :

سریال »گاندو« احساس امنیت در كشور را افزایش داد 

رئیس جمهور هشدار داد

انگلیس تبعات توقیف نفتکش ایران را خواهد دید

رئیس قوه قضائیه گفت: پیگیری مشــکالت 
واحدهای تولیدی و امــور رونق تولید در اولويت 

کاری قوای سه گانه است. 
آیت اهلل ســید »ابراهیم رئیســی« دیــروز در جمع 
کارگران و نمایندگان شرکت های صنعتی استان مرکزی 
افزود: کشور در سالی که با عنوان رونق تولید نامگذاری 
شده باید استفاده از ظرفیت های داخلی را ارجح دانسته 

و حمایت کارآفرینان را برجسته کند.
وی ادامه داد: قوه قضائیه براســاس رســالتی که در 
عدالت دارد درخصوص مسائل قضائی شرکت های صنعتی 
اراک تیمی را متشــکل از دادســتان کل کشور و رئیس 
سازمان بازرســی زیر نظر معاون اول قوه مأمور بررسی 
پرونده ها و روند خصوصی سازی کرده تا مشکالت در حد 

امکان حل شود.
وی یادآور شد، راهکار موقت برای خروج واحدهای 
صنعتی اراک از وضعیت رکود ضروری است و مشکالت 
حوزه تولیدی اســتان مرکزی در نشست های مشترک 
سران قوا و سایر بخش ها مطرح خواهد شد و همه تالش ها 
بر حمایت کامــل از کارآفرینان و حوزه صنعتی در رفع 

مشکالت اقتصادی است.
آیت اهلل رئیسی، در مورد پرونده های خصوصی سازی 
افزود: این پرونده ها باید از ســوی ســازمان بازرســی، 
استانداری و بخش های دیگر به صورت جدی پیگیری شود 

و اگر تخلف احتمالی رخ داده به طور قاطع برخورد شود.
رئیسی افزود: هیچ گونه نا امنی از سوی این دستگاه 
پذیرفتنی نیست و مردم باید در سایه اقدامات قوه قضائیه 
و نیروهای نظامی احساس امنیت و آرامش داشته باشند.

وی اضافه کرد: برخورد با متخلفان باید از سوی دستگاه 
قضا یک وظیفه اصلی باشــد و نبایــد به نا امن کنندگان 

فرصت داد تا جامعه را به حاشیه بکشانند.

رئیس قوه قضائیه همچنین در دیدار با خانواده شهدا، 
گفت: مقابله قاطع با فســاد اولویت کالن کشور است و 
قوای سه گانه مقتدرانه در این خصوص گام برمی دارند. 
رئیسی افزود: رویکرد کالن دولت در مأموریت مبارزه 
با فساد شناســایی و اصالح ساختارهای فسادزا، راهبرد 
مجلس شــورای اســالمی اصالح و وضع قوانین کارآمد 
برای مســدود کردن روزنه های نفوذ افراد سودجو است 

و در این خصوص دســتگاه قضایی نیز برخورد قاطع با 
مفسدان اقتصادی را در صدر ماموریت ها قرار داده است.
وی توضیح داد: مسئوالن کشور می کوشند با کمک 
مردم، گام های اساســی را در شناسایی و حذف فساد در 
بخش های مختلــف بردارند و در این راه مصمم و قاطع 

هستند.
رئیــس قوه قضائیه اظهار داشــت: مبارزه با فســاد 
اقتصادی اما امروز از اولویت های اصلی دســتگاه قضایی 
اســت چرا که اقشار مردم و خانواده شهدا خواستار قطع 

دست سودجویان از نظام اقتصادی کشور هستند.
رئیسی ادامه داد: مردم، فعاالن عرصه تولید و مسئوالن 
امروز باید ید واحد باشــند تا از مشکالت اقتصادی گره 
گشــایی کننــد و چرخ های تولید را با اقتدار بیشــتری 
به حرکت درآورند و زمینه کار و تالش برای اســتقالل 
اقتصادی در همه جای کشــور به ویژه اســتان مرکزی 

فراهم است.
رئیســی با تبریک دهه کرامت بیــان کرد: این ایام 
فرصت ارزشمندی برای معرفت افزایی است و باید تالش 
شود تا بصیرت و امام شناسی بیش از پیش توسط رسانه، 

گروه های فرهیخته، علما و روحانیان صورت گیرد.
رئیس قــوه قضائیه گفت: وجود برخی آســیب های 
اجتماعی و مسایل اقتصادی زیبنده نظام اسالمی نیست در 
این راستا همه باید درصدد جبران و حذف مشکالت برآیند.

رئیس قوه قضائیه:

 رفع مشکالت واحدهای تولیدی در قوای  سه گانه پیگیری می شود

بدون هیچ شک و تردیدی، حجاب جزء مسلمات دین اسالم است. آیه 
۳1 سوره نور، معروف به آیه حجاب، حریم مرد و زن و حدود پوشش بانوان 
را تشریح فرموده است. هر چند در آیات ۵۳ و ۵9 سوره احزاب نیز به پوشیده 
بودن زن از نامحرمان اشاره شده ولی آیه ای که به طور مفصل از حجاب سخن 
گفته همان آیه ۳1 ســوره نور است. در کنار تأکید قرآن، روایات فراوانی از 
پیامبر اکرم )ص( و ائمه اطهار علیهم السالم در بیان وجوب شرعی حجاب، 

فلسفه آن و محدوده پوشش بانوان به ما رسیده است.
اســالم که جامع دنیا و آخرت است و نگاهی فراگیر به هر دو سرا دارد 
از زنان خواسته سخاوتمندانه تمام دلبری، جلوه گری و آرایش خود را برای 
همسرانشــان قرار دهند و کانون خانواده را از عطر محبت و عشق خویش 
سرشار نمایند. اسالم در این مسیر، تنها به سفارش و توصیه بسنده نکرده، 
بلکه برای هر گامی که زن در جهت تحکیم بنیان خانواده خود بر می دارد، 

پاداش ها و مقامات معنوی وعده داده است. 
اما بیرون از منزل، زن چون قلعه ای تسخیر ناپذیر است که هیچ کمند و 
دامی از دیوارهای بلندش عبور نمی کند و دست هر حرامی و رهزنی از گوهر 
عفتش کوتاه است. زن عفیف در حرکتی متضاد نسبت به همسر، پر حرارت 
و با محبت و نســبت به نامحرمان، سرکش و متکبر است. او به مقام واالی 
خویش واقف بوده و از گوهر عفاف و پاکدامنی خود به مثابه گران بها ترین 
گنجینه ها حراست می کند. او می داند جواهرات بدلی و کم بها در جعبه هر 
دستفروشی یافت می شود و فروشنده، هیچ دغدغه ربوده شدن آن را ندارد! 

حراست و حفاظت از آِن جواهرات خالص و ناب است.
دین مبین اســالم تمام صالح و فسادها را از خانواده می داند و چنانچه 
در ایــن جامعه کوچک، زن و مرد به تعبیر قرآن، نگاه خود را از نامحرمان 
کوتاه نموده و در دایره شرع مقدس از عشق و محبت یکدیگر سیراب شوند 
و فرزندان را در دامان پاک خود و با لقمه های حالل تربیت کنند، بسیاری از 
مشکالتی که هم اکنون با آنها دست به گریبانیم، مجال ظهور نخواهند یافت. 
به عنوان مثال، صفحات حوادث روزنامه ها که بخش اندکی از ناهنجاری های 
جامعــه را منعکــس می کنند، مملو اســت از موضوعاتی کــه به نحوی با 
خانواده های بی در و پیکر سر و کار دارد. و چنانچه نیک بنگریم به سرچشمه 

تمام بدبختی ها می رسیم 
یعنی دور بودن خانواده ها 
از تربیت و معرفت دینی.

بانــوان از همان بدو 
تولــد به عنــوان دختر 
عنایت  مــورد  خانواده، 
ویژه اســالم هســتند و 
بعد از بلوغ و ازدواج نیز 

ســفارش های خاصی در کرامت و منزلتشان شده است و آنگاه که صاحب 
فرزند می شــوند و به مقام مادری می رسند دیگر هیچ گفتاری گویای مقام 
آنان نیست. نگاهی کوتاه به روایات وارده در باره این سه جایگاه داشته باشیم:

۱. در مقام دختر: پیامبر اکــرم )ص( در روایات مختلف، دختران را 
مایه بشارت، باعث برکت، باقیات صالحات، گل خوشبو، رحمت خداوندی، 
به منزله حسناتی که موجب پاداش الهی ست و بهترین فرزندان بر شمرده 
و رأفت خداوند را نسبت به دختران بیش از پسران دانسته است. همچنین 
از نشــانه های میمنت یک زن آن دانسته شده که فرزند اولش دختر باشد. 
سفارش های اکید اسالم نسبت به تربیت دختر، گویای مسئولیت خطیری 
اســت که در آینده بر عهده خواهد داشت. ظرافت های مورد مداّقه اسالم تا 
جایی اســت که اگر پدر و مادر بخواهند بــه فرزندان خود هدایایی دهند، 

سفارش شده دختر را بر پسر مقدم دارند.
۲. در مقام همسر: در برخی از روایات از همسر، تعبیر به لُعبت شده 
که شــاید لطیف ترین و زیباترین عبارت در محیط پرصفا و صمیمیت برای 
زن باشد. در روایت دیگر وی را ریحانه دانسته تعبیری نغز و نیکو به معنای 

گل زیبای خوشبو.
 در حدیثی پیامبر اکرم )ص( فرمودند برادرم جبرئیل، پیوسته سفارش 
زنان را می نمود تا حدی که گمان کردم برای شــوهر جایز نیســت که به 
همســرش اُف )کمترین کلمه حاکی از بی احترامی( بگوید. و نیز در جای 
دیگر رسول مهربانی، سفارش نیکی و احسان به زنان را کرده است. احادیث 
ناظر به احترام متقابل و ابراز عشق و محبت بین زن و شوهر فراوان است که 

طالبان می توانند به جلد 
1۴ و 1۵ کتاب وســایل 

الشیعه مراجعه کنند.
مادر:  مقام  در   .۳
خداونــد در قرآن کریم، 
احسان به پدر و مادر را در 
کنار اطاعت از خود آورده 
است. در روایتی بوسیدن 
کف پای مادر به منزله بوســیدن آســتانه خانه خدا شمرده شده. نیکی به 
پدر و مادر پاداشی برابر با بهشت دارد و باعث طوالنی شدن عمر می گردد. 
حدیث پر آوازه بهشت زیر پای مادران و بسیاری از روایات اینچنینی، گویای 

مقام ممتاز مادر است.
مردی پشیمان از ارتکاب معاصی فراوان و بار سنگین گناهان خود نزد 
پیامبر اکرم )ص( آمد و از عملی پرسید که باعث آمرزش گناهان وی می شود. 
پیامبر فرمودند آیا پدر و مادرت زنده اند؟ گفت تنها پدرم زنده است. فرمود 
به پدرت احســان کن تا خدا از تــو در گذرد. مرد هنگامی که خداحافظی 

کرد و رفت، پیامبر به اصحاب خود فرمودند ای کاش مادرش زنده می بود!
زن به عنوان یک انسان، به همه کماالت و مراتب واالیی که در ظرفیت 
روح بشری است می تواند دست پیدا کند اما شرط اول آن، اطاعت از خداوند 
در حفظ عفاف و اظهار تذلل و خشــوع در برابر خالق متعال است. به طور 
یقین زنان متبرجی که در کوی و برزن با بدن های نمایان و موهای برهنه 
و رفتارهای محرک در رفت و آمدند جز خشــم خداوند و بیزاری مالیک را 
برای خود نمی اندوزند. بانوانی که از روی جهالت، با وضعیت ساختارشکنانه 
پا به بیرون از منزل می گذارند، در حقیقت خود را طعمه چشــمان هرزه و 
گرســنه افراد هوســباز و الابالی قرار می دهند. و سخت شگفت انگیز است 
چطور زنی راضی می شود که ساعت ها در مقابل آینه قرار گیرد و با استفاده 
از رنــگ و لعاب غلیظ، خود را برای میهمانی چشــمهای ناپاک و آلوده در 

خیابان آراسته کند؟
بی حجابی و ایجاد روابط نامشروع در جامعه ایرانی، هدف بسیار مهم و 

اساســی است که غرب برای رسیدن به آن سرمایه گذاری های کالن نموده. 
رســانه های کثیف و مزدور با حمایت مالی و تبلیغی مثلث غربی، عبری و 
عربی در تمام ساعات روز به فعالیت مشغولند تا عده ای ساده لوح و نادان به 
دور معرکه شان اجتماع نموده و آنان را در فرو پاشی نظام خانواده و اشاعه 
فحشا در ایران اسالمی مدد رسانند. و چه کسی نمی فهمد که دشمن اینگونه 

بی پرده و بی پروا به چه قصدی به میدان آمده است؟
اگر ادعا کنیم این دیار کهن و این خاک پاک برای هر یک از ارزش ها و 
کرامت های واالی انسانی، شهدایی تقدیم اسالم نموده چیزی به گزاف نگفته 
ایم. شهیدانی در دفاع از تمامیت ارضی در برابر مهاجمان، دفاع از استقالل 
میهن در برابر بیگانگان، دفاع از آزادی در برابر حکومت های جور و استیفای 

حقوق از دست رفته ملت در برابر ظالمان و ستمگران.
اگر ایران عزیز سربلند و با شکوه بر فراز قله های عزت و افتخار ایستاده 
پیوسته مرهون خون شهدای غیور و شجاع خویش می باشد. برای کسی که از 
تاریخ پر فراز و نشیب این کشور آگاه نیست بسی حیرت انگیز و باور نکردنی 
است که این ملت بزرگ شهیدانی در دفاع از حجاب و عفاف نیز داشته باشد.
 پرونده ســیاه رضا خان قلدر مملو از جنایات شــرم آور است اما قتل 
عام مردم مظلوم در خانه خدا )مسجد گوهرشاد( و کنار حرم مطهر رضوی 
علیه السالم که در اعتراض به پوشیدن لباس اروپایی و بی حجابی بست نشسته 
بودند، تنها قابل مقایسه با رفتار اسالف روسیاهش در صحرای کربال است.

بعد از آنکه نظامیان مزدور، مردم را به رگبار مسلسل بستند، ده ها کامیون 
وارد صحن مســجد گوهر شاد شده و جنازه ها را به بیرون حمل کردند. در 
میان جنازه ها پیکرهای مجروحی نیز بود که صدای ناله شان شنیده می شد. 
سربازان، بدن های پاک شهدا را بدون غسل و کفن و آداب دینی در گورهای 

دسته جمعی دفن کردند. 
رضا خان در طول شش سال با اعتقادات این ملت بزرگ به سختی مبارزه 
کرد اما هرگز به هدف خود نرسید و سرانجام آه مظلومان دامن آلوده اش را 
گرفت و با خواری و ذلت از کشور تبعید شد و درغربت به دوزخ اعمال خود 

شتافت تا آن روز که باید پاسخگوی جنایات ننگین خود باشد.
سید ابوالحسن موسوی طباطبايی

قطره ای از دريای کرامت - ۶

رئیس جمهــور در جلســه هیئت دولت گفت 
 اشغالگران انگلیسی که بخشی از سرزمین اسپانیا را 
 اشغال کرده اند در اقدامی سخیف و احمقانه نفتکش 
ايرانی را توقیــف کرده اند، آنها تبعات اين راهزنی 

دريايی را بعدا خواهند فهمید.
حجت االسالم حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه 
هیئت دولت، گفت: دشمن به دنبال ایجاد ناامنی در منطقه 
اســت و از این رو به فضای کشورمان تجاوز کرد که البته 
با پاســخ قاطع مواجه شد و از سوی دیگر به طور نیابتی، 
کشتی نفتکش ایرانی را توقیف کردند که کار بسیار سخیف 

و غلطی انجام دادند.
روحانــی خاطرنشــان کرد: انگلیســی ها در آب های 
ســرزمینی اسپانیا به ناروا این کشتی را توقیف کردند در 
حالی که خودشان در این سرزمین و منطقه جبل الطارق 
 اشغالگر هستند چرا که این سرزمین متعلق به اسپانیا است 
و دولتی  اشغالگر که به ناروا در این منطقه حضور دارد این 
کار ســخیف را انجام داده اســت و این در حالی است که 

مردم اسپانیا هم از این کار انگلیس اعالم انزجار دارند.
رئیس جمهور با بیان اینکه اقدام انگلیسی ها کاری بسیار 
ســخیف، غلط و  اشــتباه بود و به زیان آنها است، تصریح 
کرد: همه باید تالش کنیم که در ســطح جهان، خطوط 
کشتیرانی از امنیت کامل برخوردار باشد و به انگلیسی ها 
گوشزد می کنم که شما آغازگر ناامنی هستید و تبعات آن 

را بعداً درک خواهید کرد.
روحانی اظهار داشت: البته ممکن است انگلیسی ها به 
دستور آمریکا و یا آنچه که گروه »ب« نامیده می شود این 
کار را کرده باشد که البته باز هم اقدام غلط و  اشتباهی است. 
ضمن اینکه می دانیم که در داخل انگلستان شرایط انسجام 
ندارد و بهم ریخته است و دولت و پارلمانی به طور منسجم 

وجود ندارد. اما در عین این سراســیمگی و بهم ریختگی، 
توقیف کشتی نفتکش ایرانی کاری احمقانه بود.
توقیف نفتکش نقض برجام است

محمدجواد ظریف صبح دیروز در حاشیه جلسه دولت 
در جمع خبرنگاران گفت: اقدام اخیر انگلستان در توقیف 
نفتکش ایرانی نقض تعهدات اروپاســت، زیرا این کار را از 
طرف آمریکا برای اجرای تحریم نفتی ایران انجام داده اند 
و هیچ ارتباطی به ســوریه ندارد. این اقدام نقض اساسی 

برجام است.
وزیر امور خارجه گفت: اقداماتی که برخی کشــورها 
در دستگیری ایرانیان از طرف آمریکا انجام داده اند نقض 
برجام است، زیرا آمریکا به خاطر نقض تحریم هایی که از 
نظر برجام وجود ندارد، خواستار دستگیری این افراد شده 

اســت. اروپا با اجرای این درخواست های آمریکا، برجام را 
نقض می کند.

ظریف با تأکید بر اینکه مکانیزم ماشه قابلیت عملیاتی 
شدن ندارد، افزود: ایران از روش های جبرانی داخلی برجام 
که همان سازوکار ماده 26 است، استفاده کرده است و این 
استدالل ما کاماًل واضح است. اروپایی ها استفاده ابزاری از 
این مکانیزم می کنند و چون می دانند که مکانیزم ماشــه 
جایگاهی ندارد، اعالم کردند که این اقدام به معنای استفاده 

از مکانیزم ماشه نیست.
ظریــف درخصوص انتقــادات به عملکرد دســتگاه 
دیپلماسی برای رفع توقیف نفتکش ایرانی گفت: دستگاه 
دیپلماســی ابزاری برای عمل متقابل نــدارد و نمی تواند 
نفتکش روی دریا را بگیرد. ابزار دستگاه دیپلماسی احضار 

وزیر، اعتراض و توئیت اســت. ما با این ابزار کار می کنیم. 
ابزار عمل متقابل را افراد دیگری دارند که اگر قرار اســت 

عمل متقابلی شود، آنها باید انجام دهند.
به گزارش مهر، ظریف ادامه داد: پیگیری حقوقی را باید 
شرکت نفتکش انجام دهد. این نفتکش در مالکیت ایران 
نبوده و پرچم ایران نیز روی آن نصب نشده، پیگیری حقوقی 
از طریق کشوری که مالکیت و پرچم دارد امکان پذیر است. 
ما فقط پیگیری سیاسی می کنیم، صاحبان نفت و صاحبان 
کشتی می توانند پیگیری حقوقی انجام دهند که آنها هم 

دارند اقدامات خود را انجام می دهند.
وزیر امور خارجه درخصوص برخی شایعات مبنی بر 
معاوضه نفتکش با نازنین زاغری گفت: چنین پیشنهادی 
ارائه نشــده اســت. اقدام انگلیس، راهزنی دریایی است و 

جایگاهی برای معامله ندارد.
وی در مــورد گام های ایران بــرای کاهش تعهدات 
هسته ای اظهار داشت: ادامه داشتن این گام ها بستگی به 
خودمان دارد. برجام امکانی را به جمهوری اســالمی داده 
اســت که بتواند از آنها اســتفاده کند. طراحی این گام ها 
بســتگی به خودمان دارد. این اقدامات را تا زمانی که نیاز 

داشته باشیم، انجام می دهیم.
وزیر امور خارجه در مورد انهدام پهپاد آمریکایی گفت: 
اولین کسانی که در مورد انهدام این پهپاد وارد شدند و اجازه 
ندادند آمریکایی ها روایت غلط خود را در مورد این پهپاد 
به دنیا ارائه دهند و مانع شدند آمریکایی ها احساس کنند 
می توانند کاری انجام دهند، وزارت امور خارجه بوده است.
وی تاکید کرد: همکاری خیلی خوبی که وزارت امور 
خارجه با ستاد کل نیروهای مسلح داشت باعث شد با فاصله 
بسیار کمی سفیر سوئیس را احضار کرده، اطالع رسانی کنیم 

و به دبیرکل سازمان ملل نامه بنویسیم.

عفاف، گوهری كه 
به سنگ رضاخانی نشکست


