
اخبار كشور

یک منتقد فیلم و پژوهشگر:
اسکار مجالی برای عرضه

 فرهنگ ایرانی و اسالمی نیست!
یک منتقد فیلم و پژوهشگر فرهنگی تاکید کرد که مراسم اسکار مجالی 

برای عرضه فرهنگ ایرانی و اسالمی نیست.
ســید محمد حســینی در گفت وگو با خبرنگار کیهان با اشــاره به اصرار 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی و خانه ســینما به حضور در مراسم اسکار 
گفت: برای اهل نظر و کسانی که با ساختار فرهنگی و سیاسی ایاالت متحده 
آمریکا آشــنایی دارند و ماهیت اسکار و کارگزاران و فهرست منتخب های آن 
را می دانند؛ تردیدی نیســت که اســکار منبع و مجرایی برای ترویج فرهنگ 
لیبرالیستی و پیگیری اهداف استعماری و تحمیق فرهنگی توسط آمریکاست 
و عجیب است که برخی از اهالی فرهنگ و رسانه در پی حضور در این مراسم 

هستند.
این مدرس فیلم افزود: متاســفانه برخی عادت کرده اند که بدون مطالعه 
و نقشــه فرهنگی و استراتژی درســت و عزتمندانه، در زمین بدخواهان ملت 

ایران بازی کنند.
وی ماهیت سیاسی اسکار را هدف  اشاره قرار داد و گفت: حضرات مرعوب 
اسکار تنها یک دلیل و تنها یک دلیل بیاورند که اسکار سیاسی نیست. وقتی 
کمپانی هــای بزرگ و پخش کنندگان فیلم هــا را رصد می کنید؛ می بینید که 
پشــت تمام فیلم های برگزیده، کمپانی ها و پخش کنندگانــی قرار دارند که 

صهیونیستی بودن گردانندگانشان جای تردید ندارد.
حســینی همچنین افزود: یکی از اهداف برگزاری مراسم اسکار در واقع 
تعیین جهت سینمای جهان بر مبنای فیلم های برگزیده است. درست اتفاقی 

که بعد از انتخاب فیلم جدایی نادر از سیمین برای سینمای ایران رخ داد.
وی ادامه داد: هر دوره اسکار دارای رویکرد موضوعی و مضمونی است، یک 
سال تبلیغ چهره دگرخواهانه از آمریکا و یک بار توجیه حضور آمریکا در عراق 
و یک بار... بنابراین نفس حضور در اسکار یعنی؛ به رسمیت شناختن رویدادی 

که ما و فرهنگ ما را به رسمیت نمی شناسد.
این منتقد، انتخاب یک فیلم مســتند - در جســت وجوی فریده- برای 
شــرکت در اسکار را به شیوه پنهان و شــتابزده قابل تامل و بررسی توصیف 

کرد و گفت:
درخصوص این انتخاب پرســش هایی وجود دارد؛ اما چند نکته اساســی 
ذهن منتقدان و نویسندگان کشور را بیشتر به خود مشغول کرده: از گونه فیلم 
گرفته تا ماهیت سیاسی اثر! در این میان شاید بهانه دوستان، پخش بین المللی 
اثر باشد. همچنان که همین بهانه در سال های گذشته مطرح بود. اما باز جای 
پرسش اینجاســت که آیا؛ اثر دیگری از سینمای ایران در سال جاری میزان 
پخش و دیده شدن را به اندازه اثر منتخب نداشته و اگر اصوال سینمای ایران 
در حوزه پخش بین المللی دچار ضعف کهنه و دیرینه است آیا شایسته نیست 
قبل از دستپاچگی این چنینی، در انتخاب یک اثر مستند، به فکر عالج اساسی 
این معضل برآییم و آثار سینمای ایران را ابتدا مناسب شأن مردم کشورمان و 

در ثانی؛ در قواره پخش بین المللی آماده کنیم.
حســینی ادامه داد: غالبــا فیلم هایی مورد توجه مخاطبــان جهانی قرار 
می گیرند که نســبت به فرهنگ بومی خاســتگاه خود، دارای نهایت احترام و 
ادب هســتند. جمله زیبایی از متفکر شهید سید مرتضی آوینی شاید بتواند 
مبین دقیق این موضوع باشد که؛ »مردم جهان فورد را می ستایند چون بشدت 

آمریکایی است و کوروساوا را می ستایند چون بشدت ژاپنی است.«
گفتنی است هفته پیش یک هیئت سینمایی، مستند »در جست وجوی 

فریده« را به عنوان نماینده سینمای ایران در اسکار2020 انتخاب کرد.
یک منتقد فیلم:

نوع انتخاب نماینده سینمای ایران در اسکار 
شائبه سیاسی دارد!

یــک منتقد فیلم تاکیــد کرد که نوع انتخاب نماینده ســینمای ایران و 
مستند منتخب، در اسکار 2020 شائبه سیاسی کاری دارد!

امیر حســین جوانشــیر در گفت وگو با کیهان افزود: اســکار در چنگال 
مافیای صهیونیســتی و قدرت های بزرگ است و جایزه های آن جنبه سیاسی 
و مغرضانه ای دارد و واجد ارزشی هم برای ما نیستند. اما این امکان هم وجود 
داشــت که از این فضا و ظرفیت بصورت آگاهانه ای به نفع مصالح کشــورمان 
بهره گیری کنیم و فیلمی در شــأن فرهنگ و انقالب اسالمی را انتخاب کنیم. 
ظرفیتی که با عدم درک مناســب مسئولین سینمایی کشور و سیاسی کاری 

متولیان انتخاب فیلم، نابود شد. 
جوانشــیر همچنین با پرداختن به مستند منتخب برای شرکت در اسکار 
گفت: اثر منتخب از یک زوج کارگردان اســت که یکی از آثارشان در مدح و 
ثنای فیلم جدایی نادر از سیمین هنوز به یادمان هست. این خود سندی است 

آشکار از نوع تفکر سازندگان این اثر.
وی افزود: جای تعجب است که رئیس سازمان سینمایی چگونه اجازه این 
انتخاب ناشایست را صادر کرده؟! نکته جالب اینکه بعضی از کوته فکران هنری 
در داخل هم آب از لب و لوچه شان براه افتاد و با اینکه هنوز مدت زیادی تا این 
مراسم باقی مانده با ذوق زدگی به سازندگان این مستند پیام تبریک دادند و در 
جشن سینمای مستند که در کتابخانه ملی برگزار گردید؛ به زوج کارگردان و 

تهیه کننده این فیلم، جایزه اسکار نمادین دادند!
جوانشیر همچنین بیان داشــت: جای دارد به دوستان سینمایی بگویم؛ 
که آیا شایســته تر نبود بجای دادن اســکار نمادین؛ از سازندگان این مستند 
می پرسیدید که حامیان مالی مشکوک و فراوان این فیلم در خارج از مرزهای 

کشورمان چه کسانی هستند؟
رفتار سخیف یک بازیگر 
در کنسرت یک خواننده!

یک زن بازیگر ســینما و تئاتر، در کنســرت یکی از خوانندگان دست به 
رفتاری سخیف زد!

این بازیگر که سالهاســت به انزوا رانده شــده، در حین برگزاری کنسرت 
ســاالر عقیلی به روی صحنه رفت و دســت به انجام حرکاتی مغایر با فرهنگ 
ایرانی و اسالمی زد! نکته تاسف آور اینکه خواننده یاد شده، گویا از پیش از قصد 
زن بازیگر مطلع بوده است. او در حین اجرا نیز، مانع کار زشت زن بازیگر نشد.
گفتنی اســت؛ آقای خواننده سالها پیش به انگلســتان رفت و با دعوت 
شبکه صهیونیستی - بهایی من و تو، به دفتر این شبکه قدم گذاشت و با چند 
عنصر بهایی عکس یادگاری گرفت. این فرد پس از مراجعت به ایران با گذشت 
نهادهای فرهنگی و امنیتی روبرو شــد اما ظاهرا وی نه قدر هنر را می داند و 

نه قدردان خوبی است!
درگذشت دوبلور و گوینده قدیمی

ناصر احمدی دوبلور و گوینده قدیمی خبر، روز سی و یکم مرداد در سن 
75 سالگی درگذشت.

به گزارش کیهان، احمدی ســالها بکار گویندگی خبر  اشــتغال داشت و 
در برخی از فیلم ها عالوه  بر شــخصیتهای مختلف ، به جای گویندگان رادیو، 
حرف می زد. یکی از خبرنگاران قدیمی صدا و ســیما در گفت وگو با خبرنگار 
ما، احمدی را از نوابغ گویندگی دانست که می توانست متن اخبار را برعکس و 
بدون  اشتباه و تپق بخواند. پیکر مرحوم ناصر احمدی دوبلور پیشکسوت صداو 

سیما دیروز )جمعه( در کرج تشییع شد. 
به گزارش ایرنا، آئین تشــییع این هنرمند کشــور با حضور هنرمندان و 
خبرنگاران، مقابل صدا و سیمای استان البرز تشییع و در بهشت سکینه )س( 
کرج به خاک سپرده شد.  ناصر احمدی دوبلور پیشکسوت صبح پنجشنبه ۳۱ 

مرداد ماه پس از مدت ها بیماری در بیمارستان درگذشت.
وی  متولد ســال ۱۳2۳ در شهر دامغان بود  و ســال ۱۳۴۴ با ورود به 
رادیــو و تلویزیون کار دوبله و گویندگی خبر را شــروع کرد و تا یک ســال 
پیــش در عرصه هنر فعال بود. مرحوم احمدی  کار حرفه ای خود را از ســال 
۱۳۴۴ در دوبلــه آغاز کرد و پس از آن وارد عرصه گویندگی رادیو شــد. وی 
از گوینــدگان اخبار جنگ در دوران دفاع مقدس بــود و خبرهای مربوط به 
اطالعیه ها، عملیات و پیروزی های سپاهیان اسالم را به اطالع مردم می رساند.
از جمله آثار شــاخصی که وی صدا پیشگی کرده بود، می توان به »گربه 

روی شیروانی داغ«، »مظنونین همیشگی« و »ارباب حلقه ها« اشاره کرد.
از آخریــن کارهــای مرحــوم احمدی می تــوان فیلم های ســینمایی 
»رئیس پلیــس آهنیــن«، »وقتی مارنی اینجا بود«، »نبــرد با آتش«، »یاغی 

دشت«، مستند »آمازون« و »مغولستان« را نام برد.

حجت االسالم والمسلمین مروی در مراسم افتتاح
 بخش های جدید بیمارستان رضوی خبر داد

فعالیت های آستان قدس 
در حوزه پزشکی و دارویی توسعه می یابد

تولیت آستان قدس رضوی گفت: توسعه خدمات دارویی 
و پزشکی آستان قدس رضوی را از حیث کمی  و کیفی دنبال 

می کنیم.
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در آیین افتتاح بخش های 
جدید بیمارســتان رضوی گفت: در حوزه ســالمت آستان قدس 
رضوی در نظر داریم تا امکانات بیمارســتان رضوی، دارالشفاء امام 
رضا)ع( و مراکز داروســازی و تولید دارو را از نظر کیفیت و کمیت 

گسترش دهیم.
تولیت آســتان قدس رضوی ادامه داد: هم اکنون چند دستگاه 
مجهز در حوزه پزشــکی مانند دستگاه ســی تی آنژیوگرافی را نیاز 
داریم که متأســفانه در مشــهد و خراسان وجود نداشته و به لطف 
خداوند و با عنایت حضرت رضــا)ع( موافقت های الزم برای خرید 
این دســتگاه با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 

مشهد حاصل شده است.
به گزارش آستان نیوز، وی اظهار داشت: در حوزه تولید دارو در 
تالشیم تا از نظر کیفیت، گستردگی و تنوع دارویی، شرایط و امکانات 
آســتان قدس رضوی را افزایــش دهیم تا بتوانیم با تولید داروهای 

باکیفیت، نیازهای دارویی کشور به خارج را به حداقل برسانیم.
حجت االسالم والمسلمین مروی افزود: تالش داریم در حاشیه 
شهر مشــهد خدمات حوزه سالمت را توسعه و امکانات پزشکی را 

فراهم و مراکز درمانی و دارالشفا احداث کنیم.
تولیت آستان قدس رضوی با  اشاره به انتساب بیمارستان رضوی 
به آســتان مقدس حضرت رضا)ع( گفت: این بیمارســتان پسوند 
رضوی و به بارگاه مقدس حضرت رضا)ع( انتساب دارد، به جهت نام 
رضوی و انتسابی که به بارگاه مطهر امام رضا)ع( دارد، باید یکسری 

استانداردهای رضوی در آن رعایت شود.
وی در بخش دیگر ســخنان خود بر لــزوم توجه به محرومان 
به عنوان یکی از آموزه های ســیره رضــوی تأکید و تصریح کرد: ما 
نمی توانیم نســبت به محرومان بی تفاوت باشــیم، در همین راستا 
تالش داریم از محل درآمدهای بیمارستان رضوی برای توسعه مراکز 
درمانی در حاشیه شهر مشهد استفاده کنیم و در آن مناطق درمانگاه 

و دارالشفاء با امکانات الزم پزشکی احداث کنیم.
رضا ســعیدی، مدیرعامل بیمارستان رضوی نیز در این مراسم 
با  اشــاره به پروژه هایی که با حضور تولیت آســتان قدس رضوی 
بهره برداری شــد، گفت: واحد بیماران بین الملل با هدف تســریع 
و تســهیل در فرآیند پذیرش و  ترخیص گردشــگران ســالمت با 
برخورداری از مترجمان مجرب، پزشــکان هــم زبان و هم ملیت 
دارای استانداردهای عالی در رده های بین المللی در این بیمارستان 

بهره برداری شد.
ســعیدی افزود: شبکه جامع سالمت رضوی با هدف دسترسی 
جامع به موسسات سالمت محور آستان قدس رضوی و ساماندهی 
خدمات ســالمت این آستان مقدس که در آن برای تأمین، حفظ و 
ارتقای ســطح سالمت زائران و مجاوران تالش خواهد شد، از دیگر 

طرح های بهره برداری شده بود.
وی اظهار داشت: همراه سرای غدیر با ۳50 متر مربع مساحت 
که مکانی برای استراحت همراهان بیمار شامل محل بازی کودکان، 
ســالن مطالعه، کافی نت و نمازخانه است نیز در محل بیمارستان 

فوق تخصصی رضوی گشایش یافت.
مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی رضوی گفت: اتاق عمل های 
۱۱ گانه از طرح های در دست اجرای این مرکز درمانی است که در دو 
هزار مترمربع با اعتبار هزار و ۱00 میلیارد ریال در حال ساخت است.
ســعیدی با  اشــاره به بیمارستان ســیار این مرکز، افزود: این 
بیمارستان سیار شامل اتوبوس ویژه درمانی مجهز به پیشرفته ترین 
و نوین ترین تجهیزات پزشکی دارای بخش های اورژانس، درمانگاه 
عمومی با ۱0 تخت بستری و یک تخت احیا، آزمایشگاه و دستگاه های 
ویژه رادیولوژی و سونوگرافی، اتاق عمل ویژه جراحی های سرپایی 
و چهار یونیت دندان پزشــکی است که به زودی فعالیت خود را در 

مجموعه بیمارستان رضوی آغاز می کند.

جانباز »حسن سماواتی« 
به همرزمان شهیدش پیوست

»حسن سماواتی« جانباز ۷۰ درصد دوران دفاع مقدس که 
از نیروهای شهید مجتبی  هاشمی  و از همرزمان شهید شاهرخ 

ضرغام بود، به همرزمان شهیدش پیوست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مراسم تشییع پیکر مطهر شهید 
حسن سماواتی دیروز از حســینیه همدانی ها واقع در خیابان ری 
تهران برگزار و پیکر این شهید بزرگوار در قطعه 2۴ کنار همرزمان 

و فرمانده شهیدش به خاک سپرده شد.
مراسم وداع با پیکر جانباز شهید حسن سماواتی نیز پنجشنبه 
همراه با نماز مغرب و عشــاء و زیارت عاشورا در مسجد ارک تهران 

برگزار  شد.
»حسین اهلل کرم« همرزم شهید حسن سماواتی درباره وی گفت: 
حســن از جمله نیروهایی بود که باعث عدم ســقوط آبادان شد. او 
سرانجام در دشت ذوالفقاری حین عملیات دو پایش را از دست داد 
اما این جانبازی باعث متوقف شــدن فعالیت هایش نشد. او پس از 

جانبازی فعالیت هایش را در سنگر دیگری ادامه داد.
وی افزود: حســن ســماواتی در دورانی که بنیاد شهید و امور 
ایثارگران تازه تاســیس شده و شــرایط رسیدگی به خانواده شهدا 

و جانبازان را نداشت، به پشتیبانی از وضعیت جانبازان پرداخت.
اهلل کرم خاطرنشان کرد: او پس از جانبازی تحصیالت خود را در 
رشته هنر در دانشگاه تهران ادامه داد و پایان نامه خود را با موضوع 
»الگوی مناسب ویلچر فعال برای جانبازان و معلولین« انجام داد و 
بعدها جزو طراحان ویلچر در کشور شد. او دبیرکل اتحاد دانشجویان 
دانشگاه تهران در دهه 70 بود و فعالیت های شهید سماواتی در مسائل 

اجتماعی و سیاسی بسیار گسترده بود.

اخبار ادبی و هنری

آیت اهلل حق شــناس)ره(: مبادا خداوند تــو را در جایی 
 که امر کرده اســت نبیند و آن جا که مورد نهی بوده است 

ببیند.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

توصیه های راهبردی
»لقمان خطاب به فرزندش: پسرم! نماز را برپا دار، و 

امر به معروف و نهی از منکر کن، و در برابر مصیبت هایی 

مهم  کارهای  از  این  که  باش  شکیبا  می رسد  تو  به   که 

است.«
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امام جمعه موقت تهران بر ضرورت برداشته شدن 
قوانین دست و پاگیر در حوزه سرمایه گذاری و تولید 
تأکید کرد و گفت: در این صورت سرمایه دار می تواند 
از سرمایه خود استفاده کند و کار زیاد شده و  اشتغال 

افزایش می یابد.
آیت اهلل محمد امامی  کاشانی در خطبه های نماز جمعه 
تهران با تأکید بر اینکه دولت و مجلس باید قوانین دســت و 
پاگیر تولید و سرمایه گذاری را از میان بردارند، افزود: در این 
صورت سرمایه دار می تواند از سرمایه خود استفاده کند و کار 

زیاد شده و  اشتغال افزایش می یابد.
به گزارش فارس، وی مسئله فرهنگ را از جمله تأکیدات 
رهبری عنوان کرد و گفت: برای اینکه فرهنگ اسالمی  شده 
و کمال یابد، باید قبل از آن اخالق ها و رفتارها را رصد کنیم، 
یعنی مراکز علمی  است که می توانند آمار تهیه کنند بگویند 
امسال مسجد ها چگونه بوده است. در مسئله حجاب نیز باید 
راهکارها ارائه شــود. این رصد کردن اخالق در جامعه است. 
همچنین کسانی که ربا می خورند را رصد کنیم که کم شده 

است یا زیاد؟
امــام جمعه موقــت تهران بیان داشــت: وزارت دفاع و 
دست اندرکاران این حوزه چند سال پیش خدمت رهبر معظم 
انقالب بودند، ایشــان فرمودند شما خودتان بروید و راجع به 
همین مسائل دفاعی فکر کنید، لذا آنها طراحی کردند که از 
جمله آن می توان به پدافند »باور ۳7۳«   اشاره کرد. این همه 
قــدرت، نام باور گرفت برای اینکه باور کنیم که می توانیم و 

قدرت داریم.
وی خطاب به رئیس جمهور آمریکا تصریح کرد:  ترامپ! 
خودت و هم  پیمانان تو ابله هســتند؛  ابلهی و حماقتت را به 
دنیا هم نشان دادی، اما جمهوری اسالمی شجاع و قوی است 
و رهبــر معظم انقالب و امام راحل این شــجاعت را در تمام 

جوانان و ملت ما تزریق کردند.
میز خدمت در نماز جمعه برپا می شود

بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان، ســرهنگ 
سیدحمیدرضا قریشی، فرمانده بسیج ادارات و وزارتخانه های 

خطیب جمعه تهران:

مجلس و دولت قوانین دست و پاگیر برای سرمایه گذاری و تولید را از میان بردارند

ســپاه محمد رسول اهلل)ص( تهران بزرگ در سخنرانی پیش 
از خطبه های  نماز جمعه تهران با بیان اینکه میزهای خدمت 
در ضلع غربی مصلی امام خمینی)ره( تشکیل می شود، گفت: 
وزارتخانه های جهاد کشاورزی، نفت، صنعت، معدن و تجارت، 
نیرو، ارتباطات و فناوری اطالعات، علوم، تعاون، کشور و اقتصاد 
و دارایی و نهاد ریاست جمهوری هفته آینده میز خدمت را با 

هماهنگی ستاد نماز جمعه تشکیل می دهند.
وی توضیح داد: یکی از خدمات ارائه شده در هفته دولت 
امسال این است که می توانید هر نقطه که زندگی می کنید، 

50 متر از پشــت بام خود را در اختیار وزارت نیرو قرار دهید، 
تــا عالوه بر کمک به این وزارتخانه برای تولید برق، به مردم 

محل خود نیز کمک کنید.
قریشی افزود: همچنین هر ماه مبلغ قابل توجهی حدود 
20 برابر یارانه به کســانی که در آن ساختمان حضور دارند، 

توسط وزارت نیرو تقدیم می شود.
فرمانــده بســیج ادارات و وزارتخانه های ســپاه محمد 
رســول اهلل)ص( تهران بزرگ اظهار داشت: این اقدام بهترین 
فعالیت از نظر سیاســی، اجتماعی و دفاعی امنیتی اســت و 

برای مثال اگر همچون کاراکاس و ونزوئال نیروگاه های کشور، 
مورد تهدید قرار گرفت، بتوانیم در شهرهای خود برق داشته 
باشیم و به صورت غیرمتمرکز این منبع حیاتی را تأمین کنیم.

انصاراهلل، کابوس آمریکا و اسرائیل
ســعداهلل زارعی، کارشناس مســائل غرب آسیا نیز طی 
سخنانی، پیش از خطبه های نماز جمعه تهران، گفت: جنگ 
5۳ ماهــه علیه مردم یمن، توطئه غربی ـ عربی با همکاری 
شورای امنیت سازمان ملل و جنایتی علیه مردم مظلوم این 
کشور است. وی افزود: انصاراهلل یمن هم اکنون با پیروزی های 
اخیر به کابوس آمریکا، رژیم صهیونیستی، امارات و سعودی ها 
تبدیل شده است. به گزارش فارس، زارعی خاطرنشان کرد: 
امروز در یمن، انصاراهلل به عنوان یک کلمه طّیبه که توانسته 
علی رغم مواجه شدن با یک جنگ جهانی از ملت یمن و عزت 
و شرافت و موجودیت این کشور دفاع کند، نامی  پرتأللو داشته 

و قدرتش غیرقابل انکار است.
کارشناس مسائل غرب آسیا گفت: انصاراهلل و جریان مبارز 
یمنی و به تعبیر رهبر انقالب، به زودی دولتی قوی را تشکیل 
داده و مســائل یمن را حل خواهد کرد. وی اظهار داشت: در 
طول ده ها سال گذشته سعودی ها به دنبال وهابی سازی یمن 
بودند، ضمن اینکه آنها مخالف وحدت درونی یمن برای حل 
مشــکالت کشور بوده و مانع از توسعه من با اجرای اقدامات 

خبیثانه شدند.
زارعی خاطرنشان کرد: یمنی ها مفتخر به تمدنی عظیم و 
فاخر بوده و راه مقاومت را در برابر سعودی ها انتخاب کردند 
که در این مســیر، عالمه سید بدرالدین طباطبایی و عالمه 
سیدمجدالدین مؤیدی نقش بارزی در بازیابی افکار تشیع در 
برابر تفکر وهابی ها داشتند. کارشناس مسائل غرب آسیا افزود:  
این دو عالم بزرگوار، جمعیت شباب القرآن را راه اندازی کرده و 
جوانان یمنی را منسجم و با مفسدین مقابله و مبارزه کردند.
وی تصریح کرد: قطعنامه 22۱6 شورای امنیت سازمان 
ملــل، جبهه جهانی غربی ـ عربی علیــه مردم مظلوم یمن 
بوده و مجوزی بــرای تجاوز و ادامه جنایت علیه مردم یمن 

محسوب می شود.

قم- خبرنگار کیهان:
امام جمعه قم گفت: دشــمنان با نظام هایی که 
باورهای دینی داشته باشند، به شدت مخالف اند و با 
همه ابزارها در پی براندازی چنین نظام هایی هستند.

آیت اهلل سیدمحمد سعیدی در خطبه های نمازجمعه قم 
که با حضور پرشــور مردم انقالبی این شهر در مصلی قدس 
برگزار شــد، افــزود: قرآن مجید با توجــه به خوی ضدیت 
مشرکین با جوامع دینی از مسلمانان خواسته است در هرگونه 
تعامل با مشرکین و مستکبرین نهایت دقت را کرده و همه 

جوانب را مراعات کنند.

وی افزود: تا وقتی مستکبرین خوی استکباری خود را 
حفظ کرده اند، باید با آنها سرسختانه مقابله کرد تا مجبور به 
عقب نشینی از آن روحیه شوند زیرا خداوند آنها را در قرآن 

تجاوزگران بزرگ نامیده است.
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه)س( در ادامه به 
سخنان و هشــدارهای رهبر معظم انقالب در جمع هیئت 
دولت در مورد لزوم دفاع از حرمت و حریم حجاب، تصریح 
کرد: دشــمن همه توان خود را علیه حجاب و عفاف به کار 
گرفته است و با شبهه افکنی در این حوزه تالش می کند که 
حجاب و عفاف را که زیربنای جامعه اسالمی است، تخریب و 

زمینه براندازی دینی را فراهم کند. وی اظهار داشت: دشمن 
از طریق ترویج هوس ها فرهنگ را هدف قرار داده است.

خطیب جمعه قم صدا و ســیما را خاکریز اصلی مقابله 
با تهاجم فرهنگی دشــمن عنوان کرد و گفت: همه نهادها 
و مؤسســات فرهنگی و همه ارکان نظام باید نسبت به این 

موضوع با حساسیت کامل برخورد کنند. 
آیت اهلل سعیدی در بخش دیگری از خطبه های نماز، آغاز 
هفته دولت و سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر را مورد 
اشاره قرار داد و با بیان اینکه دولت فعلی 6 سال از  فرصت 
خدمت رسانی اش سپری شده است، اظهار داشت: دولتمردان 

در دو سال باقی مانده تالش خود را چند برابر کرده تا اقدامات 
خود را به ثمر برسانند.

وی همچنین روز پزشک را گرامی داشت و گفت: پزشکان 
به این شــغل به عنوان منبــع درآمد نگاه نکنند بلکه آن را 

فرصتی مغتنم برای خدمت به خلق خدا و عبادت بدانند.
امام جمعه قم در پایان سالروز نزول آیه تطهیر و واقعه 
مباهلــه و آیه والیت را نیز مورد بحث قرار داد و تاکید کرد:  
این مناســبت ها فرصت ارزشمندی است تا عبرت های امت 
اســالم و درس های تاریخ را مرور و جلوه های اکمال مذهب 

تشیع را بیان و ترویج کرد.

امام جمعه قم: صداوسیما خاكریز اصلی مقابله با تهاجم فرهنگی است

وزیر امور خارجه کشورمان با تأکید بر اینکه برجام 
را غیرقابل مذاکره مجدد می دانیم گفت: برای اجرای 
برجام همان طور که همیشــه در کمیسیون مشترک 
گفت وگو می کردیم کماکان آمادگی داریم در سطوح 

مختلف گفت وگو کنیم.
محمدجــواد ظریف وزیر امور خارجــه ایران روز جمعه 
پس از دیدار با امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانســه در 
جمع خبرنگاران گفت: بحث میان رئیس  جمهوری فرانســه 
و دکتر روحانی در تماسی تلفنی چند هفته گذشته صورت 

گرفته است. 
ظریــف افزود: فرانســه در مورد نحوه اجــرای برجام و 
گام هایی که نیاز است طرفین بردارند پیشنهادی را به ایران 
ارائه کرد و ما نیز در این زمینه پیشنهادی را ارائه کردیم برای 

اینکه اجرای برجام به صورت کامل انجام شود. 
رئیس دستگاه دیپلماسی با سازنده دانستن رایزنی های 
خود با رئیس جمهوری فرانسه اظهار داشت: البته بستگی به 
این دارد که اتحادیه اروپا چگونه بتواند تعهداتی که در قالب 

برجام و پس از خروج آمریکا داده است را انجام دهد. 
ظریف با  اشاره به اجالس گروه هفت کشور صنعتی تصریح 
کرد: اکنون اجالس جی هفت در حال برگزاری است، فرصتی 
برای آقای مکرون و سایر اعضای اروپایی ۱+۴ است تا با سایر 

اعضای جی هفت صحبت کنند. 
وی ادامــه داد: ما گفت  و گوها را ادامه می دهیم. تماس 

مکرون با روحانی ادامه دارد.
وزیر امور خارجــه با بیان اینکه دیدگاه های ایران کاماًل 
مشخص است، خاطرنشان کرد: ما برجام را غیرقابل مذاکره 

مجدد می دانیم اما برای اجرای برجام همان طور که همیشه 
در کمیسیون مشترک گفت وگو می کردیم، کماکان آمادگی 

داریم گفت وگو کنیم.
تروریسم اقتصادی

وزیر امور خارجه کشــورمان همچنین روز پنج شنبه در 
موسســه امور بین الملل نروژ )نوپــی( درباره خطر جنگ و 
آینده خلیج  فارس به ایراد ســخنرانی پرداخت و به سؤاالت 

مطرح شده پاسخ داد. 
ظریف در ابتدای این نشست به  تروریسم اقتصادی علیه 
ملت ایران  اشــاره کرد و گفت: نفتکش حامل نفت ما توسط 
انگلیس توقیف شــد. مقصد نفتکش ســوریه نبود و فروش 
نفت ایران غیرقانونی نیســت. وی بیان کرد: تنها راه احترام 
به حقوق بین الملل است. ایران قدرت بزرگ در خلیج  فارس 
اســت و امنیــت در خلیج  فارس و تنگه هرمــز بدون ایران 

امکانپذیر نیست.
از مذاکره نمی ترسیم

رئیس دســتگاه دیپلماســی ادامــه داد: آمریکا دنبال 
ماجراجویی در منطقه ماست ما نشان دادیم که عالقه مند به 
مذاکره هستیم. طی دو سال من و جان کری ساعت ها مذاکره 

داشتیم و ما از مذاکره نمی ترسیم. 
ظریف دربــاره مذاکره با آمریکا نیز خاطرنشــان کرد: 
ضرب المثلی است که می گوید کسی که خودش را به خواب 
زده نمی توانی بیدار کنــی و ترامپ خودش را به خواب زده 
است. اخیرا من در نیویورک بودم و از من درخواست شد که با 
ترامپ مذاکره کنم و گفته شد دو هفته دیگر تحریم می شوی، 

مگر اینکه پیشنهاد مذاکره را بپذیری.

ایرانی ها به فشار پاسخ سختی می دهند
وی بر ایستادگی اروپا در مقابل زورگویی های آمریکا تأکید 
کرد و گفت: ایرانی ها به دوستی و احترام پاسخ می دهند ولی 
به فشار پاسخ سختی می دهند. ایران سبد بسکتبال نیست. 
آمریکا از اروپــا می خواهد که حقوق بین الملل را نقض کند 
و در غیرایــن صورت آن را مجــازات می کند و در آینده هم 
درخواست دیگری از اروپا خواهد کرد. به گزارش فارس، ظریف 
گفــت: اروپایی ها ۱۱ تعهد به ما دادند از جمله فروش نفت، 
دریانوردی و. .. اینستکس یکی از تعهداتشان است. سیاست 
آمریکا اعمال فشار حداکثری است. ما از اینستکس و پیوستن 

نروژ به اینستکس استقبال می کنیم.
امنیت در خلیج  فارس بدون ایران

 امکانپذیر نیست
وزیر خارجه در پاســخ به ســؤالی تصریح کرد: امنیت در 
خلیج  فارس بدون ایران امکانپذیر نیست. وی درباره دیدار روز 
جمعه اش با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه گفت: در این 
مدت تماس های تلفنی بین ماکرون و روحانی برقرار بود و من روز 
جمعه با ماکرون و لودریان دیدار می کنم برای حرکت به سمت 
جلو و ما درباره روند اجرای برجام گفت وگو می کنیم. معتقدیم 

برجام مذاکره شده و متنی هم تدوین شده که روشن است.
هیچ منافعی از برجام به دست نیاوردیم

وزیر امور خارجه کشــورمان گفت که ما هیچ منافعی از 
برجام به دســت نیاوردیم و من درباره جزییات پیشنهاداتی 

که مطرح شده با ماکرون گفت وگو می کنم.
آمریکا نمی تواند خلیج  فارس را ناامن کند

به گزارش ایرنا، ظریف گفت: ما برای حفظ امنیت خلیج 

 فارس تــالش می کنیم و آمریکا بداند نمی تواند ناامنی برای 
این منطقه ایجاد کند.

وی در پاسخ به سؤالی درباره احتمال جنگ ایران و آمریکا، 
گفت: البته کسانی در آمریکا به جنگ عالقه مند هستند ولی 

همه طرف ها باید تالش کنند به این مرحله نرسند.
پیشنهاد فرانسه را بررسی می کنیم

ظریف در مورد جزییات ســفرش به فرانسه افزود: گفت 
وگو ها و پیشــنهادهایی با رئیس جمهوری فرانســه داریم. 
ما همیشــه آماده ایم بــا طرف های باقی مانــده در برجام 
 گفت و گو کنیم و آماده ایم پیشــنهادات فرانســه را بررسی 

کنیم. 
گفتنی اســت وزیر امور خارجه کشــورمان که شب 
چهارشــنبه و در ســومین مقصد اروپایی خود وارد اسلو 
پایتخت نروژ شــده بود، صبح پنجشنبه با »ارنا سولبرگ« 
نخست وزیر نروژ دیدار کرد. وی همچنین با »اینه اریکسون 
سوریده« وزیر خارجه نروژ و »توربیورن روایساکسن« وزیر 
تجارت، صنعت و شــیالت این کشور و نیز با »هاتفیلدت« 
رئیس کمیســیون سیاست خارجی و دفاعی پارلمان نروژ 

دیدار و گفت وگو کرد.
ظریف همچنین در نشســت خبری مشــترک با »اینه 
اریکسون ســوریده« وزیر خارجه نروژ با  اشاره به سفرش به 
پاریس برای دیدار با رئیس جمهوری فرانسه، گفت: به دستور 
رئیس جمهوری و برای بررسی پیشنهاد مکرون و رسیدن به 

زمینه های مشترک به پاریس می روم.
وی درباره ســفرش به فرانسه تأکید کرد: ما تا حدودی 

زمینه مشترک داریم و باید این زمینه ها بیشتر شوند.

ظریف در فرانسه: 

برجام  قابل مذاكره مجدد نیست
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 مدیر مسئول کیهان در جمع دانشجویان طرح والیت در مشهد:

 شمارش معکوس خروج جریان غربگرا
 از مراکز تصمیم ساز آغاز شده است

مشهد مقدس - خبرنگار کیهان:
شــواهد و قرائن موجود به وضوح حکایت از آن 
دارند که شمارش معکوس برای خروج جریان لیبرال 
و غربگرا از مراکز تصمیم ســاز و سیاست پرداز نظام 
شروع شده است و این جریان که طی ۶ سال گذشته 
خسارت های فراوانی را به ملت و نظام تحمیل کرده 

بود روزهای پایانی عمر خود را سپری می کند. 
حسین شریعتمداری، مدیر مســئول کیهان در جمع 
دانشــجویان طرح والیت در دانشگاه فردوسی مشهد گفت: 
برای حرکت در مســیر انقالب، ابتدا باید مختصات نقطه ای 
را که در آن ایســتاده ایم  ترســیم کنیم و جایگاه خود را در 
این تابلو ببینیم. تنها در این صورت اســت که دوستی ها و 
دشمنی ها قابل تعریف هستند و فضای گرگ و میش مانع 
از دیدن واقعیت ها نمی شــود. با  ترسیم این تابلو به وضوح 
دیده می شــود که درگیری بی وقفه نظام سلطه بین الملل با 
انقالب اســالمی از کدام نقطه ریشــه می گیرد و پاسخ این 
دو پرســش اساســی به دســت می آید که اوالً چرا دشمن 
از نخســتین روزهای بعد از پیــروزی انقالب تا کنون هیچ 
فرصتی را برای مقابله با ما از دست نداده است و دوم اینکه 
چرا هرچه می گذرد بر کینه توزی ها و توطئه های دشــمن 
افزوده می شــود. مدیر مســئول کیهان گفت: پاسخ این دو 
پرسش را باید در ماهیت ظلم ستیز نظام اسالمی و ساختار 

استکباری نظام سلطه جست وجو کرد. 
شریعتمداری ادامه داد: پاسخ پرسش اول آن است که 
درگیری ما و نظام سلطه یعنی آمریکا و متحدانش از ماهیت 
طرفین درگیر ریشــه می گیرد. و انقالب اسالمی موجودیت 
نظام سلطه را به خطر انداخته و تهدید می کند، از این روی 
مادام با همه توان به مقابله با آن برخاســته است و پرسش 
دوم یعنی علت افزایش روزافزون دشمنی های آمریکا با ایران 
اسالمی را غیر از افزایش روزافزون اقتدار جمهوری اسالمی 
ایران هیچ پاســخ دیگری ندارد و اگــر این گونه نبود، انبوه 
پی در پی دشــمنی ها و توطئه های آمریکا و متحدانش علیه 

ایران اسالمی نه مفهومی  داشت و نه ضرورتی!

مدیر مسئول کیهان گفت: اقتدار روزافزون ایران اسالمی 
همان واقعیتی اســت که دشمن اصرار  دارد در هیاهوی پر 

حجم تبلیغاتی از نگاه مردم دور بماند.
وی افزود: حاشیه ســازی های ایــن روزها که پادوهای 
داخلی آمریکا به میدان آورده و به آن دامن می زنند به منزله 
نارنجک های دودزا و بمب های صوتی بی خاصیتی هستند که 
برای انحراف اذهان عمومی از مطالبات بر زمین مانده و نیز 
از درک جایگاه بلند و رفیع انقالب اسالمی تدارک می شوند. 
شــریعتمداری در ادامــه با  اشــاره به ایــن گفته امام 
راحل)ره( که پیش بینی کرده بود انقالب اسالمی سنگرهای 
کلیدی جهان و منطقه را فتح می کند، پرســید مگر امروز 
آن واقعه عظیم اتفاق نیفتاده است و عقبه های استراتژیک 
آمریکا در منطقه نظیر لبنان، ســوریه، عراق، افغانســتان، 
فلســطین و یمن در تســخیر انقالب اســالمی نیست؟ و 
مگر مصر و تونس و ســودان و اردن و امارات و عربســتان 
از تکان های حیات آفرین انقالب اســالمی به جنب و جوش 

نیامده اند؟ 
مدیر مسئول کیهان در ادامه سخنان خود گفت: اکنون 
این پرسش احتمالی به میان کشیده می شود که مشکالت 
فراوان اقتصــادی، سوءاســتفاده های کالن مالی، تحمیل 
خســارت محض برجام، وادادگی ها در سیاســت خارجی، 
برخی از نمونه های نفوذ در مراکز تصمیم ساز و سیاست پرداز 
و ... چگونه با اقتدار مثال زدنی نظام اســالمی قابل توضیح 
اســت؟ و افزود: برای پاســخ به این پرسش باید به دو نکته  

اشاره کرد:
اول آنکه بخشی از مشکالت مورد  اشاره طبیعت انقالب 
است و پویندگی و حرکت به جلو بدون مواجهه با مشکالت 
ممکن نیست. این دسته از مشکالت اگرچه مالل آور هستند 
و عقبه می آفرینند ولی عبور از آنها، گشــایش در پی دارد و 
ما از ابتدا بــا این عقبه ها رو به رو بوده و همواره نیز در عبور 
از آنها دستاورد های بزرگی داشته ایم مانند مشکل تحریم ها 
که با ابتکار ها و خودکفایی ها و پیشرفت های فراوان علمی و 

تکنولوژیک همراه بوده است. 

شــریعتمداری گفت: اما بســیاری از مشکالت کنونی 
مخصوصاًً در عرصه های اقتصادی و سیاست خارجی ناشی 
از آن است که برخی از مصادر امور و مسئولیت ها در اختیار 
لیبرال ها و غرب باوران و صاحبان زندگی های اشــرافی قرار 
گرفته اســت. آنان در نظام اسالمی، نقش شتر مجنون در 
داستان معروف مالی رومی  را بازی می کنند. وی در توضیح 
گفت: مجنون برای رفتن به کوی لیلی بر شتری سوار شده 
بود اما آن شتر در شهر کّره ای داشت که از آن دل نمی برید 
و هر لحظه ای که مجنون از آن غافل می شــد، راه کج کرده 
و به جای حرکت به کوی لیلی، به سوی کّره خود می رفت. 
شریعتمداری گفت: آمریکا برای لیبرال ها و غرب باورانی که 
امروزه برخی مســئولیت ها را بر عهده  دارند همان کّره شتر 
مجنون است که حاضر به دل کندن از آن نیستند. تحقیرها، 
بدعهدی ها، حیله ها و خدعه هــا را می بینند ولی باز هم به 
همان راه پیشــین ادامه می دهند. وی گفت: برجام یکی از 
آن نمونه هاست. همه امتیازات را داده اند و آمریکا با خروج از 
برجام، شانه خود را از زیر بار مسئولیت وعده های نسیه نیز 
خالی کرده است ولی آنان همچنان بر طبل برجام می کوبند! 
و یا غیرقابل اعتماد بودن آمریکا برای همگان آشــکار شده 
اســت و سیاست کالن نظام مبنی بر عدم مذاکره با آمریکا 
صریحا اعالم شده است ولی فالن مسئول عالی رتبه در جمع 
متشکل از وزیر خارجه و مدیران این وزارتخانه می گوید: اگر 
در نیویورک وزیر امور خارجه ما با وزیر امور خارجه آمریکا 
دیدار نکرده بود و من به تلفن اوباما جواب نمی دادم، توافق 
بزرگ ژنو به دست نمی آمد! این سخن به معنی آن است که 

موفقیت فقط در گرو مذاکره است! 
شــریعتمداری گفت: بد نیســت درباره توافق ژنو که 
ایشــان آن را موفقیت بزرگ معرفی می کند بدانید که فرد 
کاپلن روزنامه نگار مشــهور آمریکایی که تخصصش در امور 
هسته ای اســت، دقیقاً در فردای امضای توافق ژنو نوشت: 
چند هفته پیش یک مقام رســمی  ارشد کاخ سفید از من 
و چنــد روزنامه نــگار دیگر دعوت کرد تا نظــر ما را درباره 
پیش نویس توافقنامه ای کــه قرار بود اوباما در مذاکره 5+۱ 

با ایران به طرف ایران پیشــنهاد کند جویا شود. وقتی متن 
پیش نویس توافقنامه را دیدیم، آن را کاماًلً یکسویه ارزیابی 
کردیم و همه ما بر این باور بودیم که ایرانی ها هرگز این متن 
را نخواهند پذیرفت و به شــرایطی که در آن آمده است تن 
 نخواهند داد. پیش نویس توافقنامه به گونه ای بودکه هیچ یک 
از مــواد آن نمی توانســت با اعتراض یــک آمریکایی، یک 
اســرائیلی و یا یک عرب متعصب رو به رو شود. اما امروز که 
متن توافقنامه یک شنبه ژنو منتشر شد با کمال تعجب دیدم 
همان پیش نویســی اســت که چند هفته قبل دیده بودم و 
اکنون تیم هسته ای ایران، برخالف انتظار ما، بدون کمترین 
تغییــری در متن پیش نویــس به آن تــن داده و پذیرفته 

است.«! یعنی آقایان به جای مذاکره، دیکته نوشته بودند!
مدیر مسئول کیهان گفت: خوشبختانه شواهد و قرائن 
موجود حکایت از آن دارد که عمر جریان غربگرا به سر آمده 
و شــمارش معکوس برای خروج آنان از مراکز تصمیم ساز و 
سیاست پرداز آغاز شده اســت. وی از پاسخ های سنگین و 
پشیمان کننده جمهوری اسالمی ایران به دست درازی های 
آمریکا و انگلیس به عنوان نشــانه های روشنی یاد کرد که با 
مذاق لیبرال ها و غربگراها سازگار نبوده و نیست و با  اشاره به 
برخورد قاطع و بی وقفه قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی که 
برخی از مدیران دولتی را هم شــامل شده و می شود گفت: 
این موارد و نمونه های مشــابه دیگر حکایت از آن دارند که 
جریان لیبرال و غربگرا با شــمارش معکوس حیات سیاسی 

خود رو به رو شده است. 
وی گفت: مطمئن باشــید که اگر تصمیم درباره انهدام 
پهپاد فوق پیشــرفته آمریکا، توقیــف نفتکش انگلیس و... 
برعهــده برخــی از دولتمردان بود، هرگز ایــن رخدادهای 

حماسی به وقوع نمی پیوست... .
شریعتمداری در ادامه این نشست که با حضور بیش از 
هزار تن از دانشجویان برپا شده بود به موارد درخور توجهی 
از عملیات روانی دشمنان خارجی و دنباله های داخلی آنها با 
ذکر نمونه های کنونی آن  اشاره کرد و راه های مقابله با این 

عملیات فریب را برشمرد.


