
اخبار كشور

یک کارشناس سینما:
قهر مردم نشانه بیماری سینمای ماست

یک کارشناس سینما گفت: چرا طیفی که در عرصه سیاسی و انتخاباتی 
ادعای لزوم محترم شــمردن رای و نظر اکثریت مردم را دارد، در ســینما، به 
قهر اکثریت مردم کشــور با سینما بی توجه است و قدمی  برای آشتی مردم با 

سینما بر نمی دارند؟
محمد دیندار، مستندســاز و کارشناس ســینما در گفت وگو با خبرنگار 
کیهان با  اشــاره به کاهش شــدید فروش فیلم ها گفت: تعداد قابل توجهی از 
صاحب نظران و اندیشمندان فرهنگی و سینمایی تاکنون به صراحت از بیماری 
سینمای ایران ســخن گفته اند. از جمله این بیماری ها می توان به بیماری در 
حوزه محتوا، بیماری فقدان توانایی ارتباط حداکثری با مردم کشــور، بیماری 
ناتوانی در پرداختن به مسائل راهبردی و منافع ملی به شکل اساسی، بیماری 
ناتوانی در تولید فیلم کودک و نوجوان و در نتیجه ناتوانی تأثیرگذاری بر آینده 
سازان کشور، بیماری ناتوانی در حوزه بهره گیری از گنجینه های ادب پارسی، 
بیماری فقدان ارتباط با مخاطبان جهانی)و نه جشــنواره ای(، بیماری تبعیض 
در دستمزد عوامل سینمایی، بیماری پول های مشکوک و برخی بیماری های 

فرهنگی دیگر  اشاره نمود .
دیندار اظهار داشــت: چرا طیفی که در مباحث سیاسی و جناحی از لزوم 
توجه به مباحث صاحب نظران و کارشناســان دم می زند، در حوزه ســینما 
به نظرات دلسوزان و صاحب نظران فرهنگی و سینمایی مبنی بر بیماری سینما 
توجهی نمی کند؟! چرا طیفی که در عرصه سیاســی و انتخاباتی ادعای لزوم 
محترم شــمردن رای و نظر اکثریت مردم را دارد، در عرصه سینمایی، به قهر 
اکثریت مردم کشور با سینما بی توجه است و قدمی  برای آشتی مردم با سینما 
بر نمی دارند، اگر بلد نیســتند و ناتوان هستند، استعفا بدهند و بروند و اینکه 

آیا متولیان سینمایی خود را به خواب زده اند یا واقعاً به خواب فرو رفته اند؟
مدیر روابط عمومی صداوسیما:

هجمه دولت به صداوسیما 
در آستانه انتخابات طبیعی است

مدیرکل روابط عمومی صداوســیما در واکنــش به هجمه اخیر دولت به 
رسانه ملی گفت: می خواهند رسانه ملی دربست در اختیارشان باشد.

محمدحسین رنجبران درخصوص صدور بیانیه اخیر دولت به فارس گفت: 
حملــه به دولت و الفــاظ این چنینی را قبول ندارم، رســانه به اقتضای زمان 
و فراخــور موضوع باید به مباحث ورود و کنکاش کند و به روشــنگری ابعاد 

مختلف ماجرا بپردازد.
وی افــزود: قطعا ورود به برخی مباحث مهم روز و مورد ســؤال مردم و 
روشــنگری درخصوص آن خوشایند برخی نیست اما سازمان صداوسیما تنها 

منافع ملت را در نظر می گیرد و تسلیم فشارها و سهم خواهی ها نخواهد شد.
حاجی حسینی

طنزپرداز رادیو درگذشت
محمد حاجی حســینی نویســنده برنامه »صبح جمعه با شما« رادیو به 

دیار باقی شتافت.
محمد حاجی حسینی سال 1308 در روستای کن به دنیا آمد و از سن 15 
سالگی به سرودن  اشعار طنز و فکاهه پرداخت و با نشریات قدیمی  و جدید تر 
طنز همچون توفیق، گل آقا، خورجین فعالیت داشــت. در این نشــریات به 

خصوص گل آقا بحر طویل های جالبی از او منتشر می شد. 
وی از سال 1364 با برنامه »صبح جمعه با شما« همکاری اش را در بخش 
طنز ادامه داد و مدت ها در برنامه های »قند و نمک« و »جمعه ایرانی« مطلب 

می نوشت و شعرها و  ترانه های خیلی معروفی را سرود. 
»بهارســتان طنز«، »بحر طویــل«، »فال حافظ« و »طنز سیاســی« با 

مشارکت طنزپردازان از آثار اوست که منتشر شده است.
برگزاری شب شعر »درود بر مقاومت« 

در نمایشگاه کتاب دمشق
شب شعر »تحیه الی المقاومه« )درود بر مقاومت( از سوی رایزنی فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران در سوریه در تاالر اجتماعات کتابخانه ملی اسد برگزار 

شد.
این شب شــعر با مدیریت بدیع صّقور شاعر و عضو دفتر اجرایی اتحادیه 
نویسندگان سوریه آغاز شد و محمد حدیفی، جابر سلمان و حسین عبدالکریم 
از سوریه و محمود حامد و خانم عبیر عطوه از فلسطین و طراد حماده از لبنان 

 اشعار خود را در مورد مقاومت خواندند. 
 مراســم تحت پوشش رســانه ای قرار گرفت و رسانه های حاضر با سفیر 

جمهوری اسالمی ایران و رایزن فرهنگی و برخی حاضرین مصاحبه کردند. 

»انجمن سینمای جوانان« استعدادُکش است
عوامل چند فیلم کوتاه اکران شده، در نشستی به انتقاد از عملکرد انجمن 

سینمای جوانان پرداختند.
بــه گزارش مهــر، آرش محمودی، کارگردان یکــی از این فیلم ها گفت: 
جشنواره های داخلی هم رابطه ای شده است. برای مثال فیلم هایی که محصول 
مدرسه عالی ســینما یا انجمن سینمای جوانان ایران هستند به یک  باره باال 
می روند. اصال یکی از گزینه هایی که در هنگام پُرکردن فرم حضور در جشنواره 
فیلــم کوتاه تهران وجود دارد این اســت که آیا فیلم شــما محصول انجمن 

سینمای جوانان ایران است یا نه؟ این چه معنایی دارد؟
وی افزود: عضویت در انجمن ســینمای جوانان حاال دیگر به این سادگی 
نیســت. گویا انجمن اصال به فیلمساز نگاه نمی کند، بلکه به اعتبار خود توجه 
می کند. یعنی برای خود گروهی درســت کرده و به واســطه واسطه هایی که 
دارد، فیلم هایش را ارائه می کند و دســت به تولید آثاری با سیاست ها و نگاه 
خود می زند. اصال مثل قبل نیست. حاال دیگر باید شرایط و واسطه هایی داشته 
باشی تا بتوانی با انجمن همکاری کنی بنابراین به نظرم این انجمن انحصاری 

عمل می کند.
سجاد حســینی، دیگر کارگردان حاضر در این نشست نیز درباره انجمن 
ســینمای جوانان گفت: این انجمن به شدت انحصاری عمل می کند.به نظرم 
انجمن ســینمای جوانان ایران یکی از اســتعدادُکش ترین سازمان هایی است 
کــه در حوزه فیلم کوتاه کار می کند! یکی از بچه ها می گفت آن قدر که از این 
شرایط خسته شده می خواهد فیلم بلند بسازد چرا که باندبازی در عرصه فیلم 

کوتاه خیلی بیشتر از فیلم  بلند است.
محمودی ادامه داد: ورود به انجمن و تولید فیلم برای آن به قدری پیچیده 
و انحصاری شده است که اصال ما چگونگی ورود به آن را دیگر نمی دانیم یعنی 
نمی دانیم این موضوع با پول ممکن است یا رابطه یا... در حالی که به نظرم باید 

به همه یکسان نگاه کند.
میثم عباسی نیز گفت: نکته دیگر اما درباره جشنواره هاست به طوری که 
به یاد دارم یک بار شــنیده بودم دســت اندرکاران جشــنواره ای گفته بودند 
فیلمســازی در حال افسردگی است و به این  ترتیب فیلمش را با رایزنی وارد 
جشــنواره فیلم کوتاه تهران کردند! حتی در جشــن مستقل فیلم کوتاه هم 

چنین چیزی را شنیدیم.
محکومیت بازیگر آمریکایی

 به خاطر رشوه و تقلب
یک بازیگر مشــهور ســینمای آمریکا در پرونده رشــوه دادن برای ورود 

فرزندان به دانشگاه به دو هفته زندان محکوم شد.
به گزارش سینماپرس به نقل از گاردین، فیلیسیتی  هافمن در پی پرداخت 
رشوه 15 هزار دالری برای اصالح پاسخ های نادرست دخترش در آزمون ورود 

به دانشگاه، به 14 روز زندان محکوم شد.
هافمن 56 ساله که در ســریال تلویزیونی »کدبانوی های وا مانده« بازی 
کرده و ســابقه برنده شدن جایزه گلدن گلوب را نیز دارد. عالوه بر حکم زندان 
14 روزه، دادگاه او را به ۲50 ســاعت کار در زمینه خدمات اجتماعی محکوم 

کرده است و به مدت یک سال نیز تحت مراقبت خواهد بود.
هافمن یکی از 33 والدین ثروتمند و بانفوذی است که در تقلب سراسری 
ورود به چند دانشــگاه معتبر آمریکا نقش داشته است. این افراد، ۲5 میلیون 
دالر رشوه دادند تا فرزندانشان به دانشگاه های معتبری، چون »ییل« و »جرج 
تاون« وارد شوند. فلیســیتی  هافمن نخستین شخصی بود که در این پرونده 
محکوم شــده اســت. لوری الفلین نیز دیگر بازیگری است که در این پرونده 

تقلب شرکت داشته است.

آغاز به كار مركز بسته بندی 
نوشت افزار پویش »مشق احسان«

مرکز بسته بندی نوشت افزار برای دانش آموزان نیازمند 
در قالب پویش مشق احسان جمع آوری شده و در مجموعه 

چهل سرای امام خمینی)ره( آغاز به کار کرد.
روزانه ۲00 داوطلب مردمی از ســاعت ۹ صبح تا 18 عصر در 
ایــن مرکز گرد هم می آیند تا نوشــت افزارهای اهدایی مردم برای 

دانش آموزان کم برخوردار را بسته بندی کنند.
افراد داوطلب می توانند برای کمک به بســته بندی نوشت افزار 
اهدایی برای دانش آموزان نیازمند در سوله مشق احسان در بخش 

جنوبی مصالی تهران)روبروی در چهارم( حضور پیدا کنند.
همچنیــن برای کمک به تهیه نوشــت افزار جهت اهدا بــه دانش آموزان 
نیازمند، مــردم نیکوکار می توانند از طریــق درگاه موبایلی #15*4030* و 
یا شــماره کارت 6۲۲1-061۲-1۷48-0658  کمک های نقدی خود را برای 
تهیه نوشت افزار دانش آموزان کم برخوردار واریز نمایند. همچنین برای داوطلب 
کمک در مرکز یا کســب اطالعات بیشتر با شــماره 0۹10۹۲11105تماس 

حاصل کنند.

معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران:
حذف نام شهید از تابلوهای معابر 
بسیار ناشایست و ضدارزشی است

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شــهید و امور ایثارگران گفت: 
حذف نام شــهید از تابلوهای معابر بسیار بســیار ناشایست، غلط، 

غیرمنطقی و ضدارزشی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، چندی پیش اخباری با عنوان حذف کلمه 
شهید از تابلوهای شــهرداری ابتدا در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و 
ســپس در رسانه ها منتشر و تصاویر مربوط به آن نیز منعکس شد. از آنجایی 
که بیشتر تصاویر متعلق به منطقه یک تهران بود. شهرداری این منطقه نسبت 
به قضیه واکنش نشان داد و آن را مختص چند تابلوی محدود دانسته و عنوان 

کرد که تابلوها پایش و رفع نقص می شود.
اما موضوع به اینجا ختم نشد. با گذشت کمتر از یک ماه از ماجرای تصاویر 
تابلوهای منطقه یک، عکس هایی از تابلوهای منطقه 16 و 1۲ نیز منتشر شد 
و مشخص شد حذف عنوان شهید محدود به یک منطقه و یا خطای یک فرد 
نیست بلکه ظاهراً ابعاد این  اشتباه شهری، گسترده تر از یک منطقه است. نقل 
قول هایی در مورد وجود تابلوهای مشابه در منطقه 1۹ و 14 نیز به این موضوع 
دامن زد و دوباره مطالبات مردمی در این زمینه از مســئوالن شهرداری را به 
جریان انداخت. واکنش های مردمی در فضای مجازی و اعتراضات عمومی در 
این رابطه گاهی به آن  اشاره دارد که حذف نام شهید از تابلوی سردر کوچه ها 
و خیابان ها بی سر و صدا در حال رواج یافتن در مناطق وسیعی در سطح تهران 

است و می بایست اقدام قابل توجهی علیه خاطیان صورت گیرد.
شــهرداری تهران پیرو مطالب منتشر شده در رسانه ها طی اطالعیه ای از 
شهروندان درخواســت کرد تا گزارش هرگونه مغایرت در درج عنوان مقدس 
»شــهید« در تابلوهای نامگذاری معابر سطح شــهر را اعالم کنند. شهرداری 
تهــران که با اعالم ایــن مطلب تالش دارد، چنیــن اقداماتی را از تصمیمات 
مدیران شهرداری دور بداند و در واقع مسئولیت آن را برعهده نگرفته است، به 
جای معرفی خاطیان و یا ضرب العجلی برای مدیران مناطق، از مردم خواسته 

تا در پایش چنین تابلوهایی اقدام کنند.
البته شــهرداری تهران با بیانیه منتشــره تالش دارد، چنین اقداماتی را 
از تصمیمات مدیران شــهرداری دور بداند و در واقع مسئولیت آن را برعهده 
نگرفته اســت. با توجــه به اهمیت این موضوع، واکنش دســتگاه های متولی 

فرهنگ ایثار و شهادت برای اذهان عمومی اهمیت ویژه ای دارد. 
در همین رابطه معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با  
اشــاره به حذف نام شهید از برخی تابلوهای شهرداری، به تسنیم گفت: ما در 
جریان ســطح و تعداد تابلوهایی که این جریان برایشان اتفاق افتاده نیستیم 
اما آنچه مهم اســت این اســت که چنین اتفاقی در خوش بینانه ترین حالت 
بدسلیقگی و غفلت مسئولین امر بوده است. اصل این کار چه خوشبینانه و چه 

بدبینانه بسیار بسیار ناشایست، غلط، غیرمنطقی و ضدارزشی است.
حجت االسالم محمد حسن کاویانی راد با  اشاره به اینکه شهید خط قرمز 
بنیاد اســت، افزود: موضع ما در بنیاد شهید نیز در این زمینه مشخص است و 
در قبال قداست نام شهید با کسی تعارفی نداریم، ما بیش از ۲30 هزار شهید 
نداده ایم که کســی بتواند به راحتی عنوان مقدس شهید را پاک کند. عنوان 
شهید برای ما چنان مقدس است که معتقدیم کنار هر اسمی که قرار بگیرد به 

آن اسم معنا می دهد و نظام اسالمی وامدار این شهداست.
کاویانی راد با  اشــاره به واکنش بنیاد نسبت به این مسئله گفت: در این 
زمینه بنیاد شــهید و امور ایثارگران تهران بزرگ با شهرداری تهران مکاتباتی 
داشته است، که شهرداری در واکنش به مکاتبات ما بیانیه صادر کرده است که 
در آن عذرخواهی خود را مطرح کرده و اذعان داشــته که به سرعت تابلوهایی 
که نام شــهید از آن حذف شده جمع آوری خواهد شد ما نیز موضوع را رصد 

کرده و دیدیم شهرداری طبق گفته خود در حال پیگیری اوضاع است.
 موضوع را با وزارت کشور درمیان گذاشتیم 

وی افزود: به خاطر حساســیت مسئله، موضوع را با وزارت کشور درمیان 
گذاشتیم و از وزیر خواستیم تا موضوع در سطح کشور پیگیری شود، ابالغیه ای 
از جانب وزارت کشــور برای تمام اســتانداری ها ارسال شده تا موضوع رصد و 
کنترل شــود و خدای ناکرده مجدداً شــیطنتی در این زمینه صورت نگیرد، 
اما باز هم اصرار داریم قضیه مستندســازی شود و این مسئله نباید تبدیل به 
جریان شــده و صدمه ای بزند، باید مراقب باشیم این موضوع وجه المصالحه و 
وجه المنازعه گروه های مختلف نشود. گفتنی است، موضوع حذف نام شهدا از 
تابلوی برخی معابر عالوه  بر مناطقی از تهران در برخی شــهرهای دیگر مثل 

شیراز ، تبریز و... نیز گزارش شده است.

بنیاد مستضعفان 1800 كالس درس را 
نوسازی می كند 

بنیاد مستضعفان ۱۸۰۰ کالس درس را در ۱۴ استان کشور تا پایان 
سال ۱۴۰۱ نوسازی و مقاوم سازی می کند.

به گزارش روابط عمومی بنیاد مستضعفان، این بنیاد طی تفاهم نامه ای با 
ســازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور 1000 کالس درس خشتی، 
گلی، سنگی و چوبی در 13 استان کمتر توسعه یافته کشور را نوسازی می کند. 
همچنین 80۲ کالس درس نیز در اســتان تهران و شهرستان های قلعه گنج، 

چالدران، لنده و گرمی نوسازی و مقاوم سازی می شوند.
معاون امور فنی و مهندســی بنیاد علوی درخصوص پیشرفت این پروژه 
در سطح کشور گفت: تاکنون عملیات احداث 845 کالس درس آغاز شده که 
احداث آنها از پیشــرفت فیزیکی بســیار خوبی برخوردار است و 3۲0 کالس 
درس نیز تا به امروز تحویل بهره برداران شــده است. تمامی ۹5۷ کالس باقی 
مانده نیز طبق برنامه ریزی صورت گرفته طبق جدول زمانبندی مشــخص تا 

پایان سال 1401 تحویل بهره برداران می شود.
بهزاد مایلی افزود: بیشترین کالس های درس در حال بازسازی و نوسازی 
به ترتیب در سه استان محروم سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و کرمان 
قرار دارد و با پایان این پروژه در حدود 5۲0 مدرسه در کشور کامال نوسازی و 
تجهیز می شوند که تاثیر قابل توجهی در ایجاد عدالت آموزشی در کشور دارد.

اخبار ادبی و هنری

عالمه محمدتقی جعفری )ره(:
  بخندیــم، امــا ســرمایه خنــده مــا، گریــه دیگــران 

نباشد.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

چرا کافران علی رغم انذار پیامبران
 ایمان نمی آورند؟

»کسانی که کافر شدند، برای آنان تفاوت نمی کند که آنان را )از عذاب 

الهی( بترسانی یا نترسانی، ایمان نخواهند آورد«

»خدا بر دل ها و گوش های آنان مهر نهاده، و بر چشم هایشان پرده ای 

افکنده شده و عذاب بزرگی در انتظار آنها است«

بقره - آیات 6 و7

صفحه 3
دو شنبه ۲۵ شهریور ۱3۹۸
۱6 محرم ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۲۸3

فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی گفت: آمریکایی ها فکر می کنند اگر ۴۰۰ 
کیلومتر از ما دور شوند، از زیر آتش ما خارج خواهند 
شد. هر نقطه ای باشند، فقط کافی است جرقه جنگ 

زده شود، اول ناوهای آنها را زیر آتش خواهیم برد.
ســردار امیرعلــی حاجــی زاده طــی گفت وگویی با 
نــادر طالب زاده در برنامه ای که با نام »نادرشــو« با هدف 
مخاطبین خارجی )به ویژه آمریکایی( ســاخته شــده، در 
پاسخ به سؤاالت روزنامه نگاران و کارشناسان غربی با  اشاره 
به ماجرای ســاقط کردن پهپاد جاسوســی آمریکا، گفت: 
در ماجرای ســرنگونی پهپاد آمریکایــی 4C -MQ ما از 
خودمان دفاع کردیم و در حالی که چند کیلومتر بیشــتر 
وارد فضای ما نشده بود، سرنگون شد؛ حتی اگر چند متر 

هم وارد می شد باز سرنگون می شد.
به گــزارش فارس، وی افزود: آن شــب مــا با چند 
هدف مواجه بودیم، یکی از اهدافی که می توانســتیم آن 
را منهــدم کنیم، هواپیمای P- 8 آمریکایی بود که حدود 
35 سرنشــین داشت و می توانستیم آن را سرنگون کنیم، 

اما این کار را نکردیم.

فرمانده نیروی هوافضای ســپاه اظهار داشــت: اینکه 
ترامپ مطرح کرد چند دقیقه قبــل از حمله به ایران آن 
را متوقف کــردم، واقعیت ندارد؛ ممکن اســت در ارتش 
آمریکا و بین سیاســیون این بحث را مطرح کرده باشــند 
اما به تصمیم نرســیدند. اگر این کار را انجام می دادند، ما 
پایگاه هــای آمریکایی را مورد ضربات موشــکی خود قرار 
می دادیم. پایگاه العدیــد در قطر، پایگاه الظفره در امارات 
و یکــی از ناوهایی که در دریای عمان و دریای عربی بود، 

هدفگیری شده بود و اگر می زدند ما نیز می زدیم.
پهپاد آمریکا آتش به اختیار ساقط شد

اظهــارات مقامات  ســردار حاجی زاده درخصــوص 
آمریکایی مبنی بر انهدام خودســر پهپــاد آمریکایی با رد 
این موضــوع، تصریح کرد: ما دســتورالعمل هایی را برای 
هشــدار، مقابله و درگیری داریم. ما اختیاراتی را در سطح 
سازمان های ارتش و سپاه داریم، برخی اختیارات در نیروها 
هست و اختیاراتی را نیز به یگان ها داده ایم. مثال شلیک یک 
موشــک نیاز به تصمیم گیری در سطوح باال دارد، اما دفاع 
و پدافند هوایی ممکن است توسط یک افسر جزء که پای 
سیستم نشسته است انجام شود. وی اظهار داشت: مقررات 

حاکم بر سالح های آفندی و پدافندی متفاوت است؛ خود 
من به عنوان فرمانده نیروی هوافضا پس از انهدام پهپاد از 
آن مطلع شدم، به همین دلیل نیروهایی که در خط مقدم 
مستقر هستند، برابر اختیارات آتش به اختیار عمل کردند. 
فرمانده نیروی هوافضای سپاه در پاسخ به سؤالی پیرامون 
در نظر گرفتن احتماالت برای پاسخ آمریکایی، گفت: شاید 
در حد 1 تــا ۲ درصد احتمال می دادم کــه آمریکایی ها 
واکنش نشــان دهند و اگر هم واکنش نشــان می دادند و 
حتی یک زمین خالــی را هم بمباران می کردند، ما حتما 
واکنش نشان می دادیم و بالفاصله هم به یگان ها آماده باش 
دادم کــه اگر زدنــد، حتما مواضع آنهــا را بزنیم و جواب 
بدهیم.سردار حاجی زاده همچنین خاطرنشان کرد: عالوه 
بــر پایگاه های آمریکا در منطقه، ما همه شــناورهای آنها 
اعــم از ناوها و رزم ناوها را تا برد ۲ هزار کیلومتر زیر آتش 
موشــک هایمان داریم و دائما داریم آنها را رصد می کنیم. 
وی تصریح کرد: آنها فکر می کنند اگر 400 کیلومتر از ما 
دور شــوند، از زیر آتش ما خارج خواهند شد. هر نقطه ای 
باشند، فقط کافی است جرقه جنگ زده شود، اول ناوهای 

آنها را زیر آتش خواهیم برد.

در برنامه »نادرشو« مطرح شد

روایت سردار حاجی زاده از انهدام پهپاد پیشرفته آمریکا

حجت االسالم والمســلمین پناهیان در هیئت 
میثاق با شهدای دانشگاه امام صادق)ع( گفت: از وزیر 
دفاع تشکر می کنم. تماس گرفتند و پیگیر مشکالت 
آن چند جوانی شدند که در راه ساخت موشک به 
بانک بدهکار شــده بودند. قول مساعد دادند که 
 مشکل آن جوانان حل شود. ما این روحیه را بسیار

 می پسندیم. 
۹ شهریور امسال برابر با اولین شب محرم الحرام سال 
1441 هجری قمری، حجت االســالم والمسلمین علیرضا 
پناهیان، سخنران دهه اول محرم هیئت میثاق با شهدای 
دانشــگاه امام صادق)ع( در بخشی از سخنان خود، ضمن  
اشــاره به تأکیدات رهبر معظم انقالب اســالمی پیرامون 
افزایش قدرت بازدارندگی دفاعی جمهوری اسالمی ایران 
و لزوم ساخت موشــک های نقطه زن، اظهار داشت: »آن 
موشک جمهوری اسالمی ایران که توانست پهپاد آمریکایی 
را با موفقیت مورد اصابت قرار دهد، چند تجهیزات خاص 
داشــت. یکی از گروه های مرکزی سازنده این تجهیزات، 
جوانانی بودند که صنایع دانش بنیان را راه انداخته بودند و با 
وزارت دفاع قرارداد بسته بودند؛ این جوانان االن اموال شان 
مصادره اســت و دارند به زنــدان می روند، به خاطر اینکه 
 چند وقت است نتوانســته اند بدهی هایشان را به بانک ها 

بپردازند.«
به گــزارش میزان، این صحبت های حجت االســالم 
والمســلمین پناهیان بالفاصله در فضای مجازی و برخی 
از رسانه ها منتشر شد و از سوی دیگر برخی اظهارات وی 
طی جلسات بعدی هیئت دانشگاه امام صادق)ع( درمورد 
لزوم شفافیت آراء نمایندگان مجلس باعث شد که عده ای 
به شــدت به او حمله کنند و عده ای دیگر از رویکرد های 
وی در حمایت از جوانان دانشمند و ضرورت شفافیت آراء 

نمایندگان حمایت کنند.
در شــرایطی که هنوز اظهارنظر درخصوص این چند 
بخش از صحبت های حجت االســالم والمسلمین پناهیان 
در شــبکه های اجتماعی و میان کاربران مطرح بود، این 
سخنران در روز 18 شهریور برابر با دهم محرم الحرام، یک 
خبر خوش را از  تریبون هیئت میثاق با شــهدای دانشگاه 
امام صــادق)ع( اعالم کرد و گفت: »از وزیر دفاع تشــکر 
می کنم. تماس گرفتند و پیگیر مشکالت آن چند جوانی 
شــدند که در راه ساخت موشــک به بانک بدهکار شده 
بودند. قول مساعد دادند که مشکل آن جوانان حل شود. 

ما این روحیه را بسیار می پسندیم.«
واکنش مثبت و نه غضب آلود امیر ســرتیپ حاتمی، 
وزیر دفاع و پشــتیبانی نیرو های مسلح نسبت به تلنگری 
که سخنران دانشــگاه امام صادق)ع( درخصوص جوانان 
دانشــمند کشــورمان بیان کرد، نشــان داد که می توان 
در برابر انتقادات و پیشــنهادات مطرح شده به خصوص 
مواضعی که در  تریبون های مذهبی کشور گرفته می شود، 

با سعه صدر برخورد کرد.
رهبر معظم انقالب اســالمی در ســخنرانی خود در 
تاریخ ۲0 آبان 13۹۲ بیان داشتند: »هیئت ها نمی توانند 
سکوالر باشــند؛ هیئِت امام حسیِن ســکوالر ما نداریم! 
هرکس عالقه مند به امام حســین است، یعنی عالقه مند 
به اســالم سیاســی است، اســالم مجاهد اســت، اسالم 
مقاتله اســت، اسالم خون دادن اســت، اسالم جان دادن 
اســت؛ معنای اعتقاد به امام حسین این است. اینکه آدم 
در یــک مجلس روضــه یا هیئت عزاداری مراقب باشــد 
 که نبادا وارد مباحث اســالم سیاســی بشــود، این غلط 

است.«

در واکنش به اظهارات 
حجت االسالم والمسلمین پناهیان

وزیر دفاع: 
مشکل جوانان موشک ساز 

حل می شود

1- صدا و سیما اگر هیچ ایرادی نداشت مگر همین 
سریال ســیاه »عروس تاریکی«، برای اعتراض جدی و 
مواخذه مقصران تولید و پخش آن کافی بود. سریالی که 
با همین نام عروس تاریکی، هفته ها تبلیغ شد اما نام آن، 
یکی دو شب مانده به پخش تغییر؛ نام »بوی باران« انگار 
لطیف تر می نمود و ســیاهی و سّم انباشته در سریالی پر 

هزینه را می شست و می برد!
۲- مواردی از این دســت خسارت ها و جفا در حق 
مخاطبــان، ناظران و منتقدان را نســبت به نفوذطلبی 
فرصت طلبان و فتنه انگیزان در دانشــگاه ملی حســاس 
می کند. بنابراین باید همین سرنخ را پی گرفت و نگذاشت 

متهمان و مقصران طفره بروند.
3- صدا و ســیما قطعا از مطالباِت بارها بیان شــده 
رهبر انقالب فاصله دارد؛ بنابراین مدیران آن، بیش از هر 
کس دیگر از سوی رهبری در جلوت و خلوت، مخاطب 
مطالبه و تذکر و مواخذه بوده اند. برخی منتشــر شده و 
بســیاری نه. در عین حال ضرورت دارد کارشناسان نیز 
رویکرد و عملکرد رسانه ملی را دائما مورد نقد قرار دهند 

و مسئولیت های بر زمین مانده را مطالبه کنند.
4- نقــد اما نفی و انهدام نیســت. درد را با دارو که 
ُدز خاصی دارد، درمان می کنند و اگر ضرورت داشــت، 
جراحی. اما جراحی با سالخی و قصابی فرق دارد. قصاب، 
ذبح می کند؛ اما طبیب حکیم، مداوا. سالمت اعضای سالم 
را به رسمیت می شناسد و به جای مثال جراحی کلیه، به 

چشم و قلب و ریه چاقو نمی زند.
5- رهبری بارها رســانه ملی را نقد کرده و تذکرات 
جدی داده اند که بعضا عملی هم نشــده، اما کی و کجا 
خدمــات خدمتگزاران در این مجموعــه بزرگ را ندید 
انگاشته و یکسره چوب تعلیم بر سرشان کوفته و ادبیاتی 
بر گردانندگان آن )و کسانی فراتر از صدا وسیما( اطالق 
کرده انــد که تداعی یک گروه مافیایی خشــن را بکند؟ 
)مانند برخی مدعیان نقد که این روزها مرتکب شدند(.

6- به این ادبیات عنایت بکنید: »این گروه خشن!... 
تیِم سیاست باز کم مایه مدعِی انحصارطلبی...۲6 سال است 
)یعنی دقیقاً بعد از مدیریت آقای محمد هاشمی -سؤال 
برانگیز نیســت؟!( تیم شیفتگان خدمت، مناصب صدا و 
سیما را بین خود دست به دست کرده اند و به طور کامال 
اتفاقی! همگی بچه های دو کالس از یک دبیرســتان در 
تهران دهه پنجاه اند!! بچه تهرون هایی )حسین محمدی و 
مرتضی میرباقری و عزت ضرغامی و علی عسکری( که هم 
قسم شده اند نگذارند مدیریت رسانه ملی از چنگ بچه های 
خانی آباد و نازی آباد خارج شود!... در حالی که قرار بوده 
شمشیر رهبری باشند، سپر رفقا از کار در آمده اند! مشکل 
کجاست؟ کاسبان سادیست یا مدیران رسانه ملی یا کمی 
باالتر؟ از دست این انحصار طلبان میان مایه بی هنر به کدام 
دعای ندبه پناه ببریم؟« و یا »دوســتان در مقام مقایسه 
حتی کسری از اطالعات متنوع مرا در موضوع مورد بحث 
ندارند«!! ) کاش اینهمه از خودتان تعریف نمی کردید! (.
 ۷- ممکــن اســت بگویند از بین متــن چند هزار 
کلمه ای، چرا چند ده کلمه را انتخاب کرده اید؟ پاســخ 
این اســت که برای آلوده کــردن یک دیگ بزرگ برنج، 
مگر چندتا فضله الزم است؟ و مگر با بیش از چند گرم 

سم، همان دیگ بزرگ سّمی نمی شود؟

8- چهار نفری که یاد کرده اید »بچه های دو کالس 
از یک دبیرســتان در تهران« نیستند که اگر هم بودند 
کجای آن عیب و ایراد دارد؟! فقط آقایان حسین محمدی 
و عزت اهلل ضرغامی در یک مدرســه بوده اند البته بازهم 
برخالف نوشته شما از یک محله نبوده اند. اما دبیرستان 
آنها 84 شهید و بیش از 100 مجروح در جنگ تحمیلی 
داشته اســت تا آنجا که به »شهیدستان سید فاطمی« 
شــهرت پیدا کرده اســت. این هم که نباید عیب تلقی 
شــود، عیب است؟! و بازهم برخالف نظر منتقد محترم 
که فقط دوران مدیریت آقای محمد  هاشــمی بر صدا و 
ســیما را قابل تقدیر دانسته و ۲6 سال بعد را با اتهام و 
توهم تخریب کرده است، سازمان صدا و سیما در ۲6 سال 
گذشته دســتاوردهای فراوانی داشته که به آسانی قابل 
درک اســت، اگرچه نقدهای جدی نیز بر آن وارد است 
که سریال بوی باران یا همان عروس تاریکی از جمله آن 
موارد است. رهبر معظم انقالب نیز ضمن انتقادهای جدی 
و بعضاً تشر گونه درباره برخی از برنامه ها و عملکردها، بارها 
نیز دستاوردهای این سازمان را ستوده اند که قاعدتاً منتقد 

یادشده نمی تواند از آن بی خبر باشد!
۹- نقد با دوئل دو تاست؛ همچنان که ترسیم چهره 
یک باند بی منطق و خشــن و قبیله گرا )و بچه تهرانی!( 
از معاون دفتر رهبری، هم بی انصافی اســت و هم متهم 

کردن رهبری، ولو چنین قصدی نبوده باشد.
10- یعنی ۲6 سال است آقای حسین محمدی، باندی 
چنان خطرناک و خشن تشکیل داده و کسی جز منتقد 
محترم، متوجه آن نشده است؟ مگر چند ورق کاغذ است 
که بشــود زیر فرش پنهان کرد و ۲6 سال کسی متوجه 
نشود؟ ثم ماذا؟! آیا این مدل قضاوت، دفاع از رهبری است 
که دشمنان در تیزبینی و حکمت و درایت او تردید ندارند 
و همراه با عقده گشایی و کینه توزی، اذعان هم می کنند؟ 
یا خالف گویــی و بی انصافی ای که زبــان فتنه جویان را 
برای متهم کردن عمود خیمه انقالب دراز می کند؟ مگر 
جشنواره عمار که به حق پُر برکت هم بوده است با حمایت 
و پا به رکابی همین آقای حسین محمدی پا نگرفت و مگر 

شما از همین طریق بر صدر آن جای نگرفتید؟
11- اعضــای دفتــر رهبری چون عملکــرد دارند، 
مانند هر مدیر و مسئول دارای کارنامه دیگری قابل نقد 
هســتند اما اوال به احترام صاحب البیت، حرمت دارند و 
ثانیا؛ اتهام افکنی و خالف گویی آن هم با ادبیات مذکور، 
کجایش نقد و خیرخواهی اســت؟! ایــن باب را »حلقه 
انحرافی« هنگامی که رهبر حکیم انقالب، آینده را دیدند 
و با معاون اولی سرحلقه این حلقه در دولت دهم مخالفت 
کردند، گشودند و اگر چه در ابتدا مدعی مخالفت با افراد 
دفتر بودنــد و به تبعیت از رهبری تظاهر می کردند، اما 
به مرور زمان معلوم شد که اتفاقا مسئله اصلی شان خود 
رهبری و والیت فقیه اســت. )البته منتقد محترم، خود 
ناقد عملکــرد حلقه انحرافی بوده اســت و غرض یکی 
پنداشتن آنها نیســت. اما رفتار اخیر، در صورت اصالح 
نشــدن به همان مقصد ختم می شــود و خداوند هرگز 

چنان روزی را نیاورد(.
1۲- اگر معلوم شد که اتفاقا آقای حسین محمدی 
جزو منتقدان جدی برخی عملکردها در رسانه ملی است 
و مثال درباره همین سریال عروس تاریکی پس از پخش 

شدنش انتقاد جدی داشته و به مدیران سیما منتقل هم 
کرده، و حتی چند قسمت آن نیز حذف شده است، آن 
وقــت تکلیف بنیان موهومی که منتقد محترم از »گروه 
خشــن« پشتیبان ســریال عروس تاریکی ساخته، چه 
می شود؟ اگر کاشف به عمل آمد که رهبر معظم انقالب 
در مــواردی بر اثر همین دقت های معاون دفتر، عتاب و 
مواخذه های جدی نسبت به مدیریت صدا و سیما )مثال 
در دوره آقای ضرغامی یا عسکری( و در دوره های مختلف 
صــورت گرفته، آن وقت با توهم و توهین و تهمت »این 

گروه همدست و خشن« چه کنیم؟!
13 -حضرت آقا در بخشی از بیانات خود خطاب به 
آقای ســرافراز )بعد از انتصاب ایشان به ریاست سازمان 
( فرمودند »من چندین بار تندترین برخوردها را با آقای 
ضرغامی کردم. بر اســاس گزارش هایی که آقای حسین 
محمدی، همین رفیق شفیق آقای ضرغامی داده بود«. 
خب، می بینید که آقای محمدی برخالف توهم شما نه 
فقط مصلحت نظام را فدای رفاقت نکرده اســت بلکه به 
تصریــح رهبر معظم انقالب آنجا که پای مصلحت نظام 
در میان بوده است سابقه دوستی با رفیق شفیق خود را 
نادیده گرفته است. دراین خصوص چه می فرمائید؟ و یا 
در تاریخ ۹۷/۹/۲6 در دیدار رئیس  و مدیران ســازمان با 
حضرت آقا، ایشان ضمن تقدیر از عملکرد آنان )برخالف 
نظر جنابعالی( به 10 نمونه از اشکاالت آنها تحت عنوان 
»کج عملی« اشاره کرده اند که گزارش این کج عملی هم 
توسط آقای حسین محمدی تهیه و با ذکر مستندات به 
محضر رهبر معظم انقالب ارائه شــده بود. همانگونه که 
مالحظه می فرمائید این هم سند دیگری است که با ادعای 
شما درباره آقای حسین محمدی 180 درجه تفاوت دارد 
و از صداقت، انقالبی  بودن و تقوای مثال زدنی ایشان خبر 
می دهد. آیا جنابعالی از این موارد خبر نداشته اید؟ حاال 
یکبار دیگر به آنچه درباره آقای حسین محمدی نوشته 
و منتشــر کرده اید نگاه کنید. درباره ایشــان نوشته اید 
»در حالی که قرار بود شمشیر رهبری باشند، سپر رفقا 
از کار درآمده انــد«!! خودتان انصــاف بدهید که آیا این 
توهم پراکنی های خالف واقع، اذهان جوانانی که از ماجرا 

بی خبر هستند را به بیراهه نمی کشد؟! 
14- آیا اصال قرار بوده، به درســتی، به سازندگان و 
پخش کنندگان این سریال سیاه اعتراض کنیم یا سریال 
را بهانه ای برای تسویه حساب با فالن معاون دفتر رهبری 
قــرار دهیم - که به هر دلیل با او اختالف و کش و قوس 
داشته ایم- و ســپس همین رفتار غیر اخالقی را به یک 
پیشکسوت فرهنگی و سیاســی پای کار انقالب )آقای 

صفار هرندی( توسعه دهیم؟!
15- نوع رفتــار منتقد محترم فــارغ از نیتش که 
ان شــاء اهلل خیر بوده، موجب نوعی از تربیت سیاســی 
گالدیاتــوری در میان برخی نیروهای جوان و کم تجربه 
می شــود که به راحتی می شود در پوشش مطالبه گری و 
عدالت خواهی و حق طلبی، برای اغیار سربازگیری شوند. 
یکــی از نمونه های آن باند طبرزدی اســت. فرموده اید 
دیگران حتی کسری از اطالعات متنوع شما را در موضوع 
مورد بحث ندارنــد، پس حتما می دانید طبرزدی اولین 
کســی بود که واژه »امام خامنــه ای« را به کار برد. االن 
کجاست؟! آیا این مدل رفتار ها در سبد دشمن نمی ریزد؟!

16- یقینا هیچ یک از ما اگر در خانواده پدری خود 
تند تریــن دعواها و جدی ترین اختالفات را هم داشــته 
باشیم، به اسم نقد و امر به معروف و نهی از منکر، نسبت 
به هم در عرصه عمومی پرده دری و آبرو ریزی نمی کنیم.، 
مخصوصا اگر بزرگتر باشند؛ که فرمود »وّقروا کبارکم«. 
اگر با خانواده کوچک خود هرگز چنین جفایی نمی کنیم، 

با خانواده نظام و انقالب چرا؟
1۷- خروجی موقعیت نشناسی و استخدام ادبیات از 
موضــع باال و توأم با بی انصافی -که موجب نقض غرض 
است- باعث ایجاد مســئله و درگیری در جبهه خودی 
و هزینه برای نظام می شــود، آن هم درســت در زمانی 
که برخی مدیران غربگرا و مقصر در سیســتم اجرایی، 
مقابل مطالبه و رصد عمومی گیر افتاده و دنبال حواشی 
برای گریختن از پاســخگویی می گردند. واقعا دشمنان 
و منافقیــن، روحیه و نیرویی که از مشــاهده این قبیل 
مجــادالت در عمق نظام و نیروهــای انقالب می گیرند، 
بدیل و نظیر ندارد. و این در حالی اســت که فســرده و 
منفعل و نگرانند. وسط معرکه بزرگ انقالب با دشمنان، 
جبهــه جدید در میان نیروهای خودی باز کردن خالف 

مصلحت است.
18- رهــا کردن قلم و تصویر »افرادی بی ســواد و 
خشــن و حامی خیانت« ســاختن از پیشکسوتانی که 
و اغلب ناگفته- است،  کارنامه شان حاوی خدمات بزرگ -
بی تقوایی اســت و حتما برکت را از ادعای نقد و امر به 

معروف می گیرد.
اِمیَن هلِلِ ُشَهَداَء بِالِْقْسِط  »یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ُکونُوا َقَوّ
ُکْم َشَنآُن َقْوٍم َعلَی أاََلّ تَْعِدلُوا. اْعِدلُوا ُهَو أَْقَرُب  َواَل یَْجِرَمَنّ
ْقَوی َواتَُّقوا اهللَ إَِنّ اهللَ َخِبیٌر بَِما تَْعَمُلوَن.  ای کســانی  لِلَتّ
که ایمان آورده اید همواره برای خدا قیام کنید، و از روی 
عدالت، گواهی دهید. دشــمنی با یک گروه، شــما را به 
این نکشاند که عدالت پیشه نکنید. عدالت بورزید که به 
پرهیزگاری نزدیکتر است! و از خدا بپرهیزید، که از آنچه 

انجام می دهید، با خبر است«.
1۹- یک نگرانی مهم این است که با ماجرای اخیر، 
به جای اینکه عناصر بد عمل و نفوذی در صدا و ســیما 
تضعیف بشــوند، خود را در موضع مظلومیت بنشانند. و 

حرف و نقد و اعتراض بحق، این وسط قربانی شود.
۲0- بی انصافــی خواهد بــود اگر به خدمات منتقد 
محتــرم در عرصه های جهاد فرهنگی و روشــنگری از 
جمله جشــنواره پر برکت عمار اشاره نکنیم. بی تردید او 
و نظایر او و همین جشــنواره ها، ظرفیت های فرهنگی با 
ارزشــی هستند که به برکت انقالب و حمایت نیروهای 
پیشکسوت تر )قبیل حسین محمدی و صفار هرندی( به 

بار نشسته اند.
بایــد در مســیر خدمتگــزاری انقــالب، بیش از 
فاصله گذاری با هم، بــر تعاون و هم افزایی و همدلی در 
جبهه انقالب تاکید کرد و نه مجادله و منازعه، که خداوند 
فرمود»و ال تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم و اصبروا ان 
اهلل مــع الصابرین«. و همچنیــن »َو اْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللِ 
ُقوا َو اْذُکُروا نِْعَمــَت اهلَلّ َعلَْیُکْم إِْذ ُکْنُتْم  َجمیعــاً َو ال تََفَرّ
أَْعداًء َفَألََّف بَْیَن ُقُلوبُِکْم َفَأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه إِْخواناً َو ُکْنُتْم 
اِر َفأَنَْقَذُکْم ِمْنها َکذلَِک یَُبِیُّن اهلل  َعلي  َشــفا ُحْفَرةٍ ِمَن الَنّ

لَُکْم آیاتِِه لََعلَُّکْم تَْهَتُدوَن«.

مروری بر یک حاشیه سازی

این که جراحی نیست، سالخی است!

حسین  شیخ  والمســلمین  حجت االسالم  پیکر 
کورانــی از بنیانگذاران و اعضای شــورای رهبری 
حزب اهلل لبنان، با حضور گسترده علما و روحانیان و 
قشرهای مختلف مردم قم تشییع و در حرم حضرت 

معصومه)س( به خاک سپرده شد. 
 آیین تشییع پیکر این عالم ربانی از مسجد امام حسن 
عسکری)ع( قم آغاز و تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه 
)س( ادامه داشــت. حجت االســالم و المسلمین سید جواد 
شهرســتانی نماینده حضرت آیت اهلل سید علی سیستانی از 
مراجع تقلید، احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیســه 
مجلس شــورای اســالمی، اعضای جامعه مدرسین، برخی 
علمــای لبنان، نمایندگان بیوت مراجــع تقلید و همچنین 
جمــع زیادی از اتبــاع لبنانی مقیم ایران نیز با در دســت 
داشــتن پرچم های زرد رنگ حزب اهلل در این آیین شرکت 
داشتند. پیکر حجت االســالم کورانی تا حرم مطهر حضرت 
معصومه)س(  تشــییع و پــس از طــواف گرداگرد مضجع 
شــریف و نورانی کریمه اهل بیت و اقامه نماز توسط آیت اهلل 
سید محمد ســعیدی متولی آستان مقدس حضرت فاطمه 

معصومه)س( در این مکان مقدس به خاک سپرده شد.
حجت االسالم و المسلمین شیخ حسین کورانی در سال 
1334 در روستای یاطر در منطقه جبل عامل جنوب لبنان 
متولد و در سیزده سالگی برای یادگیری علوم حوزوی راهی 

نجف اشرف شد. حدود یک  سال در قم حضور داشت  و تحت 
تاثیر امام خمینی)ره( و انقالب اســالمی قرار گرفت و رژیم 
شاهنشاهی او را به علت همین تاثیرپذیری و فعالیت هایش 
از ایران اخراج کرد. شــیخ حســین کورانی در لبنان با سید 
عباس موسوی در حوزه امام منتظر شهر بعلبک به تدریس 

علوم دینی و حوزوی و زبان فارسی پرداخت.
او یکی از افراد تاثیر گذار در تاسیس حزب اهلل لبنان بود 

و در تشکیل آن مشارکت فعال داشت.
بعد از پیروزی انقالب اســالمی به ایران آمد و تا ســال 
1365 در تهــران بود و ســپس بــرای فعالیت های دینی و 
تبلیغی به لبنان بازگشت. از این عالم زاهد تالیفات متعددی 

درباره مباحث دینی به یادگار مانده است.
وی ۲1 شــهریورماه جــاری پس از تحمل هشــت ماه 

بیماری دارفانی را وداع گفت.

تشییع پیکر شیخ حسین كورانی از علمای لبنان در قم 

مراسم تشییع پیکر اسداهلل عسگراوالدی عضو 
اتاق بازرگانی و صنایــع و معادن ایران و از اعضای 

شورای مرکزی حزب موتلفه اسالمی برگزار شد.
بــه گــزارش ایرنا، مراســم تشــییع پیکــر مرحوم 
عسگراوالدی صبح دیروز در مسجد فرشته واقع در خیابان 

شهید فیاضی )فرشته( برگزار شد.
در این مراسم که برخی چهره های سیاسی نیز در آن 
حضور داشتند، پیکر مرحوم عســگراوالدی پس از اقامه 
نماز توسط حجت االسالم ناطق نوری برای خاکسپاری به 

قطعه 16 بهشت زهرا منتقل شد.
اسداهلل عســگراوالدی روز جمعه گذشــته به دلیل 
 بــروز عارضه مغــزی در 86 ســالگی دار فانــی را وداع 

گفت.

تشییع و خاكسپاری 
پیکر مرحوم 

»اسداهلل عسگراوالدی«


