
اخبار كشور

ارتباط فیلم های فصل جوایز  هالیوود 
با اغتشاش های یک سال اخیر

با اعالم برخی فهرســت های منتخب و نامزدهای جوایز ســینمایی سال 
2019 و آغــاز فصل جوایز یــا Season Awards تقریبــا می توان گفت: 
برندگان و برگزیده های مراســم اسکار امسال، حدود دو ماه پیش از برگزاری 

آن مشخص شدند. 
بــه گزارش خبرنــگار کیهان، آنچــه از برگزیده هــای »هیئت ملی نقد 
 ،)AFI( »فیلــم آمریکا«، لیســت فیلم هــای برتر »انســتیتو فیلم آمریــکا
نامزدهای »جوایزمنتقــدان«، بهترین فیلم های دو انجمن منتقدان نیویورک 
و لس آنجلــس و باالخره انتشــار لیســت نامزدهای جوایــز »گلدن گلوب« 
)روزنامه نــگاران خارجی مقیم هالیــوود( بر می آید، طبق معمول هر ســال 
10- 15 فیلم مانند »مرد ایرلندی« آخرین ســاخته مارتین اسکورســیزی، 
»روزی روزگاری در  هالیــوود« از کویینتین تارانتینو، »جوکر« به کارگردانی 
 تــاد فیلیپس، فیلــم کــره ای- آمریکایی »انگل« ســاخته بــو جونگ هو،
 »ما« ســاخته جوردن پیل، »داســتان ازدواج« از نوا بامبــک، »1917« به 
کارگردانی سام مندس و »زنان کوچک« ساخته گرتا گرویک، بیشترین سهم 

را به خود اختصاص داده اند.
با کمی  دقت در میان آثار یاد شده می توان یک درونمایه واحد را در آنها 

جست وجو کرد: 
غلبه یا طغیان و یا شورش طبقه فرودست کینه ورز علیه طبقه باالدست 
)سرمایه داران یا نئولیبرال ها( که اگرچه دارای خصوصیاتی منفی هم هستند 
اما در مقابل وحشــی گری های طبقه فرودست یاد شده، متمدن تر و انسانی تر 

عمل می کند. 
در واقع امســال نیز به روال هر سال با توجه به چالش های امروز غرب در 
جهان ســلطه از یک  طرف و دنیای مقابــل از طرف دیگر، درونمایه ای خاص 
معیار اصلی تولید و انتخاب فیلم ها قرار گرفته و با قوت و ضعف، این درونمایه 
ولو به صورت  رگه ای ظریف و متفاوت در دیگر فیلم های برگزیده فهرست های 

مختلف نیز خود را نشان می دهد.
آنچــه در این میان حائز اهمیت اســت، ارتباط این محتوای  هالیوودی با 
شورش های یک ســال اخیر در فرانسه و همچنین در برخی دیگر کشورهای 
اروپایی علیه ســرمایه داری و ســپس به راه انداختن بدل های آنها در عراق و 

لبنان و ایران است. 
شــکل گیری طغیان و آشــوب هایی مانند آنچــه در فیلم هایی همچون 
»جوکر« یا »ما« یا »انگل« و یا »روزی روزگاری در  هالیوود« دیده می شود و 
حتی حضور رسمی  افرادی با نقاب جوکر در این شورش ها، آتش زدن ها و قتل 
و غارت ها توسط شورشگران و آنارشیسم آشکار آنها، به خوبی در فیلم های یاد 

شده، قابل رویت است. 
در واقــع  هالیوود طبق معمول به نوعی تصویرســازی دســت زده تا اوالً 
شــورش های یک ساله فرانسه و برخی کشورهای اروپایی علیه سرمایه داری را 
منحرف نشــان دهد و ثانیاً اعتراضات صنفی و معیشتی در کشورهایی مانند 
عراق و لبنان و ایران را به انحراف بکشاند. انحرافی که توسط نفوذی هایی مانند 

»جوکر« در این شورش ها شکل می گیرد.
این برای اولین بار نیســت که  هالیوود پیشاپیش، تصاویر وقایعی که قرار 
اســت در آینده اتفاق بیفتد را نشــان می دهد؛ در ماجرای 11 سپتامبر روند 
این تصویرســازی، 20 سال پیش از سال 2001 در فیلم ها و سریال ها و حتی 
کارتون ها، آغاز شــد و 30 ســال پیش از آنکه جرج دبلیو بوش، تئوری حمله 
به عراق را مطرح ســازد، درونمایه آن در فیلم »جن گیر« )1973( به نمایش 

درآمده بود.
البته این از نبوغ و هوش و پیشگویی های صحیح  هالیوود منشاء نمی گیرد 
بلکه منشأ آن حاکمیت ســرمایه دارانی بر این کارخانه به اصطالح رویا سازی 
است که خود در بانک ها و مراکز اقتصادی، کارخانه های اسلحه سازی و باالخره 
مراکز اســتراتژیک و اتاق های فکر ایاالت متحده نفرات اصلی به شمار رفته و 
در واقع دولت اصلی آمریکا را می ســازند. یعنی در واقع سران  هالیوود همان 
استراتژیســت های اصلی ایاالت متحده آمریکا محســوب شــده و برنامه ها و 
مأموریت های دور و نزدیک این کشور را در اندیشکده های خود طراحی کرده 

و قبل از اجرا، آنها را در فیلم هایشان تصویر سازی می کنند.
آثار استاد میرکیانی موضوع پایان نامه 

دکترای دانشجوی مصری
زندگینامه و آثار استاد »محمد میرکیانی« موضوع پایان نامه دکترای یک 

دانشجوی مصری قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار کیهان، »سحر عبد ربه« دانشجوی مقطع دکترای زبان 
فارسی دانشگاه عین الشمس قاهره، زندگی و آثار داستان نویس انقالبی استاد 

محمد میرکیانی را موضوع پایان نامه خود قرار داده است.
سال پیش کتاب زندگی و آثار استاد محمد میرکیانی به دست نویسنده ای 
اهل  ترکیه- برنا کارا گاز اوغلو- اســتاد  زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آغری به 

زبان  ترکی استانبولی  ترجمه و منتشر شد. 
استاد میرکیانی عضو انجمن قلم ایران است و تاکنون بیش از 500 عنوان 

داستان برای کودکان و نوجوانان نوشته است.
»قصــه ما همین بود«، »قصه ما مثل شــد«، »پاپر«، »روزی بود و روزی 

نبود«، »تن تن و سندباد« و... از جمله کتاب های ایشان است.
نمایشگاه وابستگان به دربار شاه

 و فراماسونری در ایستگاه های مترو
مدتی اســت در برخی ایســتگاه های مترو تهران نمایشگاه عکس تحت 
عنوان »یادگار ماندگار« برگزار می شــود که طی آن، عکس های برخی عناصر 
غربگرا و بعضاً از وابستگان پیشانی سفید دربار شاه و فراماسونری تحت عنوان 
متفکر و اندیشمند و فرهیخته به نمایش در می آید. نمایشگاه هایی که در آنها 

اساساً خبری از هنرمندان و متفکران انقالبی و اسالمی به چشم نمی خورد.
بــه گزارش خبرنگار کیهان، از جمله افرادی که تصویرش در نمایشــگاه 
موســوم به »یادگار ماندگار« به عنوان نویســنده فرهیخته و فیلسوف نمایش 
داده شــده، »داریوش شایگان« است که در دوران پهلوی، از عناصر درباری و 
وابسته به دفتر فرح دیبا به شمار می رفت و در سال های پس از انقالب نیز در 
خارج کشور مدتی سردبیر نشریه »ایران نامه« وابسته به  اشرف پهلوی خواهر 

تبهکار شاه معدوم بود. 
همچنیــن تصویــر »ایرج افشــار« از دیگر افرادی اســت کــه در زمره 
فرهیختگان نمایشــگاه به اصطــالح »یادگار ماندگار« قرار گرفته اســت، در 
حالی که وی همواره از دوســتان و نزدیکان عناصر سرســپرده فراماسونری 
 به شــمار رفتــه و در تجلیل از آنها مکتوبات و نوشــته های بســیاری دارد.

»آن لمبتون« جاسوس شناخته شده بریتانیا، سال ها از دوستان نزدیک افشار 
به شــمار می رفت و تا پایان عمرش در ســال 2006 )1385( با او نامه نگاری 

می کرد.
به هر حال این هم یکی دیگر از »شاه« کارهایی است که از پول بیت المال 
هزینه تبلیغ و تجلیل از کســانی می کند که راه و مسیرشــان علیه ملت بود. 
پیش از این نیز شــهرداری تهران در برگزاری مراسم برای این گونه عناصر یا 
عوامل سینمای شاهنشاهی و یا اختصاص مکان هایی برای عرض اندام عناصر 
طاغوتی مانند منیر فرمانفرماییان و پرویز تناولی و ایران درودی کوتاهی نکرده 

است.
»یِک یک« روانه بازار کتاب شد

کتاب »یِک یک«، نیم نگاهی به زندگی و اوج بندگی شــهید سیدجمعه 
 هاشمی  شیخ شــبانی، به قلم امیرحسین انبارداران نوشته و توسط انتشارات 

شهید کاظمی  منتشر شد.
به گزارش خبرنگار کیهان، شــهید ســیدجمعه  هاشــمی  اولین شهید 
شهرســتان بن از اســتان چهارمحال و بختیاری است که اهل روستای شیخ 
شبان بوده و در 25 فروردین 1360 در منطقه شوش به شهادت رسیده است.
این شــهید واالمقام در حوالی 40 سالگی به شهادت رسیده و از وی پنج 
فرزند به جای مانده که دو نفرشــان در حوزه علمیــه قم تحصیل می کنند. 
بخشــی از خاطرات از طریق حضور در روســتای شیخ شــبان و گفت وگو با 
بســتگان و اهالی گردآوری شــده و بخش دیگر توســط همرزمان شهید و 

یادگاران هشت سال دفاع مقدس.

سد آهنین حماقت!
یکی از علمای قرن گذشــته در بیان مکاشفه ای شگفت می گوید: »شیطان را در 
سنین کهنسالی و کهولت خود مشاهده کردم و به وی گفتم من اینک به دوران پیری 
رسیده و توان و رمقی برایم نمانده است دیگر مرا رها کن و دست از من بردار. شیطان 
در پاسخ گفت به زیر پایت نگاه کن! نگاه کردم دره بسیار عمیق و مخوفی دیدم که از 
هول و هراس آن آدمی مدهوش می شد. آنگاه شیطان ادامه داد رحم و شفقت در من 

نیست و اگر غفلت کنی در اعماق این دره جا خواهی گرفت!«
به پرونده سیاه و فضیحت بار شیطان بزرگ، سند ننگین دیگری افزوده شد: »فتنه 
آبان 98«. او به تأســی از نیای پر تدلیس خود، ابلیس در کمین اســت تا با غفلت و 
تسامحی اندک، این کشور را به پرتگاه نیستی و فنا ببرد و در این مسیر به چیزی کمتر 
از نابودی رضایت نمی دهد. او در اندیشه براندازی جمهوری اسالمی است و بهانه هایی 
مانند انرژی هسته ای، موضوع موشکی و حقوق بشر، ابلهانه و صرفا رفتارهایی ایذایی 

برای ُکند کردن روند انقالب تلقی می شود. 
روح جهان خوارگــی ایجاب می کند که آمریــکا در طول حیات ننگین خود، هر 
کجای این کره خاکی حکومت هایی متکی بر آرای مردم وجود داشته آنها را ساقط و 
مزدوران وابســته به خود را منصوب نماید. آمریکا در مسیر چهار دهه آزمون و خطا، 
تجربیات فراوانی از مقاومت و خســتگی ناپذیری ملت ما اندوخته اســت. او اینک به 
خوبی می داند ایران کشوری نیست که با کودتایی نظامی ساقط شود یا ابزار تهدید و 
جنگ نرم و استحاله فرهنگی بر آن کارگر افتد. ملت ما سال هاست که در پرتو مکتب 
امام خمینی)ره( به واژه هایی نظیر بصیرت، شــجاعت، مبارزه، انقالبیگری، مقاومت، 
شهادت طلبی و والیتمداری حیات بخشیده است. ایران برای آمریکا گردابی َمهیب و 

ُمهلک و لقمه ای گلوگیر است. 
آزمون جمهوری اسالمی، شیطان بزرگ را وحشی تر و خونریزتر کرده است. او با 
تجربه های تلخی که از ناکامی های خود در ایران به دســت آورده، سال هاست که راه 
بسیار خطرناکی را برگزیده و امیدوار است این راه او را به مقصد شومش یعنی سقوط 
جمهوری اسالمی برساند. این دشمن خونخوار دیری است که از راه »بر هم زدن امنیت 

و آرامش و سوءاستفاده از ناآرامی ها« اهداف خود را دنبال می کند.
هنگامی که امنیت جامعه بازیچه قرار گیرد، کشور، داخل تونلی وحشتناک می شود 
که به هیچ عنوان خروج از آن تضمینی ندارد. متزلزل شــدن امنیت، به معنای تهدید 
مالی و روانی چند شهروند نیست بلکه باید آن را این چنین تصویر نمود که هیچ انسانی 
در هیچ نقطه از کشــور حتی در خانه خود تأمین جانی ندارد. اراذل و اوباش در سطح 
شهرها پراکنده می شوند و به وسیله ســالح های مرگبار خود و با ایجاد ارعاب و ترور، 
شهرها را ویران ساخته و آنچه بخواهند انجام می دهند. دیگر قانون و قانون گذاری وجود 
ندارد و مرجعی برای رسیدگی شکایات نیست. قتل عام شهروندان امری عادی و روزمره 
تلقی می شود و کسی تا ساعتی دیگر به حیات خود امید ندارد. این ماجرا و البته بسیار 
فجیع تر، پیش چشمانمان در کشورهای عراق و سوریه اتفاق افتاد. موضوع از اعتراضی 
کوچک آغاز و به سرعت فراگیر شد. تهدید امنیت در ابتدا مانند شعله کبریتی است که 
کودکی نادان آن را برافروخته اســت. این شعله با پُفی می میرد و خاموش می شود. اما 
چنانچه آن را در جنگلی بیفکنند، مهار آن در حد ناممکن است و تنها زمانی شعله های 

آتش فرو می نشیند که چیزی جز دود و تلی از خاکستر به جا نگذاشته باشد.
از یاد نبریم با آمریکایی سر و کار داریم که عالوه  بر خوی استکبار، همچون ابلیس 
از صفات ترحم و شفقت تهی و با مهر و عطوفت بیگانه است. همان که سیئه کوچکش، 
ایجاد گروه وحشــی و ددمنش داعش است و به اعتراف خودش، آموزش و تربیت او 
را نیز بر عهده داشــته تا برای روزهای تضعیف ملت ها از آن بهره برداری کند. او برای 

رسیدن به خواسته خویش از هیچ جنایتی فروگذار نمی کند.
شــیطان بزرگ برای تســلط بر ایران در طول چهار دهه پیوسته با همه توان و 
امکانــات، مترصد فرصتی بوده که به زعم خود آخرین و قوی ترین ضربات خویش را 
بر پیکر این نظام وارد ســازد. او درصدد است برای نابودی این نظام دست به قتل عام 
ملت زده و کشور را قطعه قطعه کند آنگاه بر ویرانه ها متکبرانه برقصد، جشن بگیرد و 
گیالس مشروب خود را زهر مار کند. این همان رفتار شیطان با بنی آدم است. دشمن 

قسم خورده ای که لحظه ای از او غفلت نمی ورزد.
در حوادث اخیر مشــاهده کردیم که شیطان بزرگ از هیچ تالشی برای رسیدن 
بــه اهداف پلید خود دریغ نورزید. این دشــمن غدار حتی بــدون حفظ ظاهر، علنا 
اغتشاشگران را تحریک می کرد و رسما از آنان اعالم پشتیبانی می نمود. آمریکا فرمان 
کوچکش آتش زدن، تخریب، فتنه، اختالف و کشــتار اســت. او اگر بتواند دو ســوم 

انسان های روی زمین را قتل عام می کند تا بر ثلث باقی مانده حکومت براند.
نمونه ای از جنایات آمریکا، ماجرای دکتر مســعود ســلیمانی دانشــمند ممتاز 
کشورمان است که با نقشه ای حساب شده ربوده و 14 ماه در آمریکا به عنوان گروگان 
نگه داشــته شد. وی در مصاحبه ای از رفتار قرون وسطایی دولت وحشی آمریکا پرده 
برداشت. آمریکا که هرگز چیزی به عنوان حقوق بشر نمی داند و اساسا بویی از بشریت 
نبرده، ویزای این دانشمند کشورمان را پیش از رسیدن به آمریکا باطل می کند. آنگاه او 
را در بدو ورود دستگیر و به بازداشتگاه منتقل می نماید. آمریکای تروریست پرور، دکتر 
سلیمانی را به عنوان تروریســتی که قصد بمب گذاری در آمریکا را داشته، در زندان 
مخصوص جنایتکاران و آدمکشان حرفه ای جای داده و در این مدت او را تحت بدترین 
شکنجه های روحی و روانی قرار می دهد. اما فاجعه بارتر زمانی است که متوجه می شویم 
همه ایــن تحرکات به آن جهت بوده که وی را وادارند به ســرزمین جهنمی آمریکا 
پناهنده شود یا برای آزادی خود با آنها بجنگد و البته این دانشمند عزیز کشورمان راه 
دوم را برمی گزیند. دکتر سلیمانی در بیان روحیات کثیف استکبار از نفرت و حساسیت 
آنان هنگام شنیدن نام ایران و ایرانی یاد می کند. و از اینکه تا چه اندازه شنیدن موفقیت  
و کامیابی های ایرانیان برای آنها رنج آور و دشوار است. سرانجام دولت ایران ناگزیر شد 

در نسبتی نابرابر یک جاسوس آمریکایی را با این دانشمند افتخارآفرین مبادله کند.
ماهیت آمریکا و جمهوری اســالمی دو مقوله کامال متناقض اســت که اجتماع 
آنها محال و سازششــان غیرممکن است. جهان استکبار با فرزند نامشروع خود رژیم 
صهیونیستی هیچ نقطه  اشتراکی با اهداف متعالی جمهوری اسالمی ندارد. ضدیت با 
حکومت های دموکراسی و مردمی، مخالفت با حقوق بشر، حمایت از تروریسم دولتی، 
گروه های تروریستی و تروریست پروری، جهانخواری، حمایت از جنگ، غارت و فتنه و 

نیز تحریم ظالمانه ملت ها، ماهیت ننگین آمریکا است. 
این دولت نحس و شیطانی بارها اثبات نموده که بر هیچ تعهدی پایبند و بر هیچ 
اصولی استوار نیست با این وجود متأسفانه هنوز هم در داخل کشور، سخن از مذاکره 

و اظهار امیدواری برای این موضوع شرم آور می شود.
موضوع مذاکره با دشمنی که هیچ فرصتی را برای ضربه زدن به عزت و استقالل 
ما از دســت نداده، ترجیع بند ساده لوحانه کسانی است که پیوسته چشم امید به این 
خصم بداندیش دارند. پس از مذاکرات فرسایشی و جلسات طوالنی و مالل آور هسته ای 
که منجر به توافق برجام شــد، آمریکا به یک باره همه تعهدات را زیر پا نهاد و به طور 
یک جانبه از برجام خارج شد و طی این مدت، بدترین و شدیدترین تحریم ها را در حق 
ملت ما اعمال نمود و خباثت خود را در دشمنی با نظام و کشور ما کما فی السابق نشان 
داد. با این وصف چگونه باید پذیرفت بعضی در داخل، به طور ادواری سخن از مذاکره به 
میان آورده و تصریح کنند که درهای مذاکره با آمریکا باز است پس بیاییم برای تخفیف 

تنش تن به مذاکره داده و از مجاری دیپلماتیک بکوشیم. 
اگر آمریکا بر مذاکره پا می فشَرد، با صراحت و وقاحت تمام اظهار می دارد، هدفش 
از این کار، واداشتن ایران به خواسته های آمریکا است یعنی دست کشیدن از صنایع 
موشــکی، عدم حضور در منطقه و مطالبه هایی از این نوع. آمریکا در این مدت عالوه 
 بر پافشــاری بر مذاکره از سویی تحریم های ظالمانه و حداکثری را اعمال نموده و از 
طرفی با اتهامات واهی ایران را بر حمایت از تروریســم، نقض حقوق بشر و رفتارهای 
غیرانســانی محکوم کرده اســت. کنگره آمریکا نیز در اقدامی ننگین با ارائه الیحه ای 
ضمن حمایت از اغتشاشگران در ناآرامی های اخیر مقام های ایرانی را به نقض حقوق 

بشر متهم نموده است.
دیگر مشخص نیست این دشمن قداره بند و خونخوار باید با چه زبانی به ما تفهیم 
کند که او دشــمن واقعی است و ســر جنگ و براندازی دارد و حلوا خیرات نمی کند! 
خداوند به پیامبر خود می فرماید:»َو لَــن* تَرضی َعنَک الَیهوُد َو ال الّنصاری* َحّتی* 
ِبَع ِملَّتُهم: یهود و نصاری هرگز از تو راضی نمی شوند تا آنکه از آیینشان پیروی کنی  تََتّ
]بقره/ 120[« آمریکا نیز سالح از دست نمی نهد تا جمهوری اسالمی تماما از آرمان های 
خود چشــم فرو بندد و حکومتی منفعل و حقیر و وابسته به آمریکا گردد. همان گونه 
کــه پهلوی دوم محمدرضای خائن بود. آمریکا برای این ملت جز ذلت و خواری ابدی 
نمی خواهد. اما این ســخنان از دیوار بلند و ســد آهنین حماقت آنان که عاشق پاکباز 
این شیطان خبیث اند عبور نمی کند.              سید ابوالحسن موسوی طباطبایی    

قائم مقام وزیر صنعت گفت: مردم اطمینان داشته باشند که کاال در 
بازار وجود دارد و هیچ کمبودی نداریم و واردات کاالهای اساســی نیز 

انجام شده است. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم از کرمان، حســین مدرس خیابانی ، در جلسه 
تنظیم بازار اســتان کرمان اظهار داشت: موضوع ما در تنظیم بازار حفظ آرامش 

بازار به نفع اقشار ضعیف جامعه است.
وی با بیان اینکه تامین، توزیع و کنترل بازار ســه حلقه جلسات تنظیم بازار 
اســت و با بگیر و ببند هیچ بازاری تنظیم نمی شود تصریح کرد: هر کدام از سه 

حلقه تامین، توزیع و کنترل خوب اجرا نشود بازار دچار مشکل می شود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با بیان اینکه بخشی 
از اقدامات ما قبل از افزایش نرخ بازار بود و سعی کردیم فراوانی کاال در بازار باشد 

گفت: بخش عمده ای از انبارها و بنادر ما در جنوب سرشــار از کاالهای اساسی 
و استراتژیک است.

وی با تاکید بر اینکه مردم اطمینان داشته باشند که کاال در بازار وجود دارد و 
هیچ کمبودی نداریم و واردات کاالهای اساسی نیز انجام شده است افزود: دولت 

به اعتبار فراوانی کاالی استراتژیک در کشور افزایش قیمت بنزین را انجام داد.
وی بیــان کرد: امکان ندارد بنزین افزایش پیــدا کند اما قیمت بقیه کاالها 

اصال باال نرود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی با بیان اینکه اسناد 
کاالهایی که افزایش قیمت آنها مستقیم به افزایش قیمت بنزین ربط دارد را به 
سازمان حمایت بدهید و ما پیگیری خواهیم کرد افزود: بخش عمده ای از کاالهای 

ما در شرایط رکودی هستند و قدرت خرید و درآمد مردم کم شده است.

اخبار ادبی و هنری

سردار شهید حسین همدانی)ره(: 
سفارش می کنم که همیشه بدهکار به انقالب و نظام 

باشید و نه طلبکار آن.

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(

نفی ظلم به بندگان و غصب اموال عمومی
امام علی)ع(: سوگند به خدا! اگر تمام شب را بر روی خارهای 
سعدان )خار سه شعبه( به سر ببرم، و یا با غل و زنجیر به این سو 
یا آن ســو کشیده شوم، خوشتر دارم تا خدا و پیامبرش را در روز 
قیامت، در حالی مالقات کنم که به بعضی از بندگان ستم، و چیزی 
از  اموال عمومی را غصب کرده باشــم! چگونه برکسی ستم کنم 
برای نفس خویش که به سوی کهنگی و پوسیده شدن پیش می رود 
و در خاک زمانی طوالنی اقامت کند؟    نهج البالغه- خطبه 224
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همزمان با هفته پژوهش و فناوری از نسل 
چهارم ربات انســان نمای ایرانی »ســورنا« 

رونمایی شد.
به گــزارش خبرگــزاری مهر، در مراســمی با 
حضور ســورنا ســتاری معــاون علمــی و فناوری 
ریاســت جمهوری و پیروز حناچی شهردار تهران از 
 نسل چهارم ربات انسان نمای ایرانی »سورنا« رونمایی 

شد.

 این ربات 170 ســانتی متری و 70 کیلوگرمی 
توانایی راه رفتن با ســرعت 0/7 کیلومتر بر ساعت 
را دارد و می توانــد درجا دور بزند. این ربات، توانایی 
حرکت آنالین به جوانب را دارد و به حالت عقب نیز 

حرکت می کند.
همچنین این ربات انسان نما می تواند روی سطوح 
ناهموار حرکت کند و تعادل خود را در صورت بروز 
اغتشــاش بازیابی کند. از دیگر توانایی های ســورنا 

نسل چهارم ربات انسان نمای ایرانی »سورنا« رونمایی شد
می توان به توانایی شوت زدن، انجام حرکات متنوع 
دلخواه چون دست دادن و ادای احترام و جابه جایی و 
بلند کردن اشیاء اشاره کرد. همچنین این ربات توانایی 
تشخیص 100 فرمان صوتی و توانایی های گفتاری و 

شنیداری را دارد.
ایــن ربات با حمایت معاونــت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری و همکاری محققان دانشگاه های 
امیرکبیر، شریف و خواجه نصیر در دانشکده مدیریت 

دانشگاه تهران به نتیجه رسیده است.
قابلیت پاسخگویی به صورت تبدیل متن به گفتار، 
توانایی بینایی و قابلیت تشخیص 100 شیء مختلف 

از دیگر توانایی های این ربات است.
عقیل یوسفی کما از محققان این طرح در مراسم 
رونمایی از این ربات در جمع خبرنگاران گفت: »سورنا 
4« مجهز به پوش ریکاوری اســت و در صورت ُهل 
دادن یا اگر دچار لغزش شــود قادر به حفظ تعادل 

خود است.
این محقق از طراحی و ساخت سورنا 5 و 6 خبر 
داد و افزود: در نسل 5 این ربات بر افزایش سرعت و 

تکرار پذیری آن تمرکز خواهد شد.
گفتنی اســت، طراحی و ســاخت این ربات در 
ســال 86 آغاز و سال 87 نسل اول آن رونمایی شد. 
همچنین سال 89 نسل دوم و سورنا 3 در سال 94 

رونمایی شد.

در مراســم بزرگداشت چهارمین سالگرد 
کشتار زاریا، که به همت دفتر بسیج دانشجویی 
بین الملل و جهان اســام در دانشگاه تهران 
برگزار شــد یکی از اعضای جنبش اسامی 
نیجریه به تشریح هجوم وحشیانه به شیعیان 
این کشــور پرداخت و گفت زنده ماندن شیخ 

زکزاکی یک معجزه است.
مراســم بزرگداشت چهارمین ســالگرد کشتار 
زاریا، به همت دفتر بســیج بین الملل و جهان اسالم 
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد. بنابراین 
گزارش در ابتدای این مراسم، گوشه هایی از مستند 
»ستاره های زاریا« به کارگردانی طاها فروتن پخش 

شد.
بعد از اکران مســتند »ناصر عمر« از جانبازان و 
بازماندگان کشتار زاریا و عضو کادر پزشکی جنبش 
اســالمی نیجریه، با حضور در جمع دانشجویان، از 

جزئیات حمله به شیعیان نیجریه گفت.
ناصــر عمر در اظهارات خــود، خاطرات و نکات 
جالب و قابل توجهی از تأثیر انقالب اسالمی ایران بر 
اندیشه شیخ ابراهیم زکزاکی، جریان تشیع در نیجریه، 
شخصیت منحصر به فرد شیخ زکزاکی، جزئیات حمله 
نظامیان نیجریه به حسینیه حضرت بقیهًْ اهلل)عج( زاریا 

و وضعیت کنونی سالمتی شیخ زکزاکی ارائه کرد.
وی در ابتدای ســخنان خود بیان کرد: شــیخ 
زکزاکی ادامه دهنده راه امام خمینی)ره( اســت و 
همواره ایشان را الگوی راستین نهضت خود معرفی 

کرده است.
عشق شیخ ابراهیم به پیرجماران

او با اشــاره به کشتار زاریا افزود: در 12 دسامبر 

2015 دولت نیجریه با اســتفاده از ارتش خود به 
حســینیه بقیهًْ اهلل حمله کرد. زیــرا به زعم دولت 
نیجریــه آنجا محلی برای تربیت نظامی شــیعیان 
به شــمار می رفت. در حالی که هرگز چنین نبود. 
در ابتــدای حمله ارتش آنهــا به مذاکره و صحبت 
مسالمت آمیز دعوت شدند، ولی ارتش بدون توجه به 
این امر، شروع به تیراندازی بی وقفه کرد و از حاضران 
در حسینیه تا جایی که می توانست به شهادت رساند. 
ارتش نیجریه وقیحانه تر حتی از انتقال مجروحان 
به بیمارستان نیز جلوگیری کرد و راه های ارتباطی 

به حسینیه را مسدود کرد.
وی در ادامــه افزود: پــس از این اتفاق، تمامی 
برادران و خواهران از بیم آنکه مبادا آسیبی متوجه 
شیخ شود به سمت منزل شیخ روانه شدند. در حالی 
که دستانشــان خالی بود و از ابتدایی ترین سالح ها 
محــروم بودند. مهاجمان ارتش از خانه شــیخ نیز 
نگذشتند و تمام کسانی را که آنجا بودند به گلوله 

بستند و اجساد آنان را نیز به آتش کشیدند.
وی با  اشــاره به این نکته که تنها سالح ما در 
آن لحظــات فریادهای یااهلل یاحســین و یامهدی 
بود تصریح کرد: هنگامــی که نظامیان ارتش این 
فریادهای ما را می شنیدند به تحکم پاسخ می دادند: 
»حسین و مهدی را بخوانید تا به یاری تان بیایند«. 
این تهاجم و حمله وحشــیانه همچنان تا سه روز 
ادامه داشت ولی شیعیان و هواداران شیخ در طول 

این سه روز ایشان را تنها نگذاشتند.
ناصر عمر با شــرح صحنه درگیری نظامیان و 
شیعیان در منزل شــیخ خاطرنشان کرد: با اینکه 
از هر نوع تهاجمی علیه ما اســتفاده کردند و انواع 

آر پی جــی، راکت و گازهای دودزا را علیه ما به کار 
بردند، اما همچنان تنها پرســش مــا این بود که 
»متی نصراهلل؟!«. نظامیان ارتش در پایان امر نیز با 
لگد و چوبدستی و باتوم، ما را به اردوگاهی منتقل 
کردنــد. با ایــن وجود تنها دغدغه مــا در اردوگاه 
 این بود که نکند شــیخ و خانواده اش را به شهادت 

برسانند.
وی با  اشاره به وضعیت سالمتی شیخ زکزاکی 
افزود: همه قرائن حاکی از این اســت که تنها یک 
معجزه می توانسته شیخ را زنده نگاه دارد؛ درحالی 
کــه 43 ترکش در جمجمه، 9 ترکش در دســت 
راســت و 3 ترکش در پای چپ ایشان باقی مانده 
است و دوبرابر مقدار بحرانی در بدن ایشان سرب و 
کادمیم به جا مانده اســت. شیخ اوضاع خود را این 
گونه توصیف می کند که گویی هرروزه از نوک سر 
تا سینه او مواد مذاب در حال حرکت اند. متخصصان 
ایرانی و انگلیســی اذعان دارند که در طول خدمت 
پزشکی خود با چنین امری روبرو نبوده اند؛ زیرا ده 
درصد این مقدار ســرب و کادمیم برای فوت یک 

شخص کافی است!
کشتار شیعیان نیجریه؛ پروژه آل سعود

وی در جمع بندی صحبت های خود عنوان کرد: 
شیخ زکزاکی از آن دســته افراد است که خداوند 
عمیقا دوستش دارد و زنده ماندن ایشان نمی تواند 
چیزی جز عشق حضرت باریتعالی به این بنده خود 
باشد. همه خواسته ما از برادران و خواهران نیجریه ای 
و غیرنیجریه ای این است که برای ادامه حیات شیخ 
دعا کنند و از خدا بخواهند که شفای عاجل ایشان 
را عنایت بفرماید. همچنین تقاضای ما از دولت های 

اسالمی این است که شرایط درمان شیخ را هرچه 
سریعتر فراهم کنند، چراکه ادامه وضعیت موجود 

خطرات بسیاری را متوجه شیخ زکزاکی می کند.
وی در ادامه ســخنرانی خود نیز گفت: کشتار 
شیعیان این منطقه پروژه عربستان سعودی است و 
عربستان در طول چند سال اخیر مبلغان بسیاری 
را تربیــت کرده اســت که وهابیــت را در نیجریه 
رواج دهنــد و نه تنها با شــیعیان، بلکه با صوفیان 

سنی مذهب نیز خصومت می ورزند.
وی گفت: بوکوحرام نیز ســاخته دست همین 
جماعت است و سیاســت هایی نظیر سیاست های 
داعش را پیش می برد و از آنجا که نفت این منطقه 
حائز اهمیت است، برای آمریکا و شریکش عربستان 
اهمیت پیدا کرده است و با وعده پیشرفت اقتصادی، 
دولت این کشور را پیرو خویش کرده است. آمریکا، 
انگلیس، اسرائیل، فرانســه و عربستان 5 کشوری 
هستند که این بال را سر شیعیان نیجریه آورده اند و 
این نکته ای است که محمد بن سلمان در مصاحبه ای 

آن را افشا کرده است.
گفتنی اســت در پایان مراسم نیز به سوگواری 
و ذکــر مصیبت حضــرت اباعبداهلل الحســین)ع( 

پرداخته شد.
الزم به ذکر است که کشتار زاریا توسط نظامیان 
نیجریه در ســال 2015 میالدی، به شکل فجیعی 
با حمله آنان به حســینیه حضرت بقیه ًْاهلل)عج( و 
پس از آن به منزل شــیخ زکزاکی، رخ داد که طی 
آن هزاران نفر شــهید و زخمی شده و بسیاری نیز 
بازداشت شدند. شیخ ابراهیم زکزاکی نیز به همراه 

همسرشان به مکان نامعلومی منتقل شدند.

کمیته سیاسی ائتاف نیروهای انقاب در 
پاسخ به بیانیه 77 نفر از اصاح طلبان، تاکید 
کرد: این دولت که شما هم به آن معترض  اید 
و می خواهید با این بیانیه ها خود را از عواقب 
کم کاری های آن برای انتخابات آینده مصون 
و محفوظ نگاه دارید، ساخته و پرداخته خود 
شما و نتیجه »تکرار می کنم« های شماست، 

پس لطفا دیگر تکرار نکنید.
در این بیانیه آمده است: روشن است که پیش 
فرض مســلم اصالح طلبان امضاء کننده  بیانیه این 
اســت که عده ای از شهروندان عادی و غیر مسلح 
به عنوان اعتراض به گرانی بنزین به خیابان ها آمده اند 
و عده ای جنایتکار )بانیان، آمران و عامالن( آنها را 

به صرف اعتراض به گلوله بسته اند.
ما ضمن احترام به حقوق مردم در اعتراض به 
تصمیمات و اقدامات قابل انتقاد دولت و به رسمیت 
شناختن هرگونه حق اعتراض مسالمت آمیز قانونی 
آنان، قضاوت دربــاره این مطلب را بر عهده مردم 
ایــران و مخصوصاً کســانی که از نزدیک شــاهد 
حوادث روزهای شــنبه و یکشــنبه 25 و 26 آبان 
نود و هشــت بوده اند می گذاریم و تنها می پرسیم 
آیــا آتش زدن صدها بانــک و ده ها پمپ بنزین و 
فروشگاه و اماکن دولتی و خصوصی و غارت و ویرانی 
و نابودی تأسیسات شهری و تیراندازی به نیروهای 
انتظامی و شهروندان بی دفاع و بی گناه و کشتار و 
ضرب و شتم مردم را باید » اعتراض مردم عادی و 
غیر مسلح« دانست و از آن دفاع کرد؟...باید پرسید 

اگر شما بودید و می دیدید عده ای به سمت مخازن 
سوخت یک شهر مانند سیرجان هجوم آورده اند و 
می خواهند آنهــا را آتش بزنند چه می کردید؟ آیا 
اجازه می دادید شهری را به آتش بکشند. آن وقت 
اگر نیــروی انتظامی اقدامی نکرده بود آیا اعالمیه 
نمی دادید و این بار از مردم شهر دفاع نمی کردید؟

شورای ائتالف نیروهای انقالب آورده است: نکته 
دوم بند دوم بیانیه  این اســت که »تصمیم گیری 
در پســتوی های حکومتی« صــورت گرفته و به 
»حاکمیت قانون و ارکان قانون اساسی« بی توجهی 
شده و »از همه مهم تر، حق آگاهی و مشارکت مردم 
و نمایندگان واقعی آنها در اداره عمومی کشور انکار 

شده است.«
حال ببینیم این ادعایی که شما آن را »خطرناک 
و بیش از هر دشمنی تهدید کننده کیان ایران عزیز 
و سرنوشــت ایرانیان« می دانید چه اندازه صحت 
دارد. آقایان خوب می دانند که تصمیم گیری درباره 
قیمــت بنزین طبق مصوبه مجلس دهم ذیل ماده 
39 قانون برنامه ششم توسعه به صورت قانونی به 
دولت واگذار شده است و دولت هم تصمیم گرفته 
و تاریخ و نحوه اجــرا و نحوه اعالم آن را هم خود 
دولت تعیین کرده است. بنابراین هیچ پستویی جز 
پســتوی خود دولت وجود نداشته و به »حاکمیت 
قانون و ارکان قانون اساسی« هم بی توجهی نشده 
است... اما اینکه در همین بند دوم بیانیه به »انکار 
حق آگاهی« مردم  اشاره کرده اید، باید این گله را از 
دولت ناکارآمد و محبوب خود بکنید که چرا کمتر 

از چهل و هشت ســاعت قبل از اجرای ناگهانی و 
غافلگیرانه افزایش قیمت بنزین از زبان وزیر نفت 
خود خطاب بــه خبرنگاران و رســانه ملی که از 
او درباره »ســهمیه بندی بنزین« سؤال می کنند 
می گوید»شــایعه ســازی نکنید« و » دولت هیچ 
دستوری در این باره به ما نداده است« ؟! آیا نباید 
مردم از دولت مورد حمایت شما و مسئوالن دولتی 
وابسته به تشکیالت سیاسی و حزبی شما ناراضی 
باشند؟ آن هم در حالی که دولت به هشدار مسئوالن 
متعدد که شرایط را برای اجرای طرح افزایش قیمت 

بنزین مناسب نمی دانسته اند توجهی نکرده است.
در این بیانیه همچنین آمده است: نکته مهم بند 
پنجم بیانه این است که امضاکنندگان از »متصدیان 
حکومت« )بخوانید متصدیان نظام( خواســته اند 
با عادی ســازی روابط خارجی بســاط تحریم ها را 
جمع کنند. واضح است که آقایان تحریم ها را علت 
اصلی مشــکالت اقتصادی می دانند اما راه عالج را 
»عادی سازی روابط خارجی« قلمداد می کنند. باید 
پرسید مقصود شما از »عادی سازی روابط خارجی« 
چیست؟ مگر همین دولت محبوب و مورد حمایت 
شما یک بار به همین توصیه شما عمل نکرد و در 
دولت اوباما روابط خارجی را عادی کرد و با سران 
آمریکا و اروپا مذاکره کرد و برجام را به وجود آورد؟ 
یک ملت چند بار باید از یک ســوراخ گزیده شود؟ 
آیا تجربه تلخ برجام برای ملت ما کافی نیست که 
حال شــما دوباره نظام جمهوری اسالمی را متهم 
می کنید که چون روابــط خارجی را عادی نکرده 

گرفتار تحریم شده است. آیا رفتار ترامپ را با ایران 
و کره شمالی و ســخنان او را درباره نفت سوریه، 
عراق و دخالت های او را در ونزوئال، بولیوی و لبنان 
نمی شــنوید و نمی دانید که ایــن گونه توصیه به 
»عادی سازی روابط خارجی« برای رفع تحریم ها 
می کنید؟ از نظر آمریکایی ها الگوی مطلوب »روابط 
عادی خارجی« عربســتان ســعودی است که گاو 
شیرده اســت و نفت می فروشد و به آمریکا اجازه 
می دهد که آن را بدوشــد در مقابل به عربســتان 
اســلحه بدهد تا بر ســر مردم مظلوم یمن و دیگر 
جاها بریزد و نوکری کند. شما بعد از فاجعه برجام، 
با چه روئی دوباره متصدیان حکومت را به مذاکره 
با آمریکا و اروپا دعوت می  کنید و عادی سازی روابط 

خارجی را راه حل مشکالت می دانید؟
شورای ائتالف نیروهای انقالب تأکید کرد: واقعاً 
باید به صادرکنندگان و امضاکنندگان این بیانیه و 
صاحبان چنین تفکر و تحلیلی، دست مریزاد گفت، 
حقیقتاً آقایان و خانم ها زحمت کشیده اند!! به این 
حضرات باید گفت آقایان و خانم ها، این دولت که 
شــما هم به آن معترض  ایــد و می خواهید با این 
بیانیه هــا و آدرس غلط دادنها خــود را از عواقب 
ندانم کاری هــا و کم کاری هــای آن برای انتخابات 
آینده مصون و محفوظ نگاه دارید، ساخته و پرداخته 
خود شما و نتیجه »تکرار می کنم« های شماست. 
این آشی است که خود شما پخته اید و حاال از بس 
شور شده، خودتان هم فهمیده اید. ملت هم فهمیده 

است. پس لطفا دیگر »تکرار نکنید«.

پاسخ ائتاف نیروهای انقاب به بیانیه 77 نفره اصاح طلبان

دولت ساخته و پرداخته شماست
لطفاً دیگر »تکرار« نکنید

عضو کادر پزشکی شیخ زکزاکی در مراسم سالگرد کشتار زاریا:

تنها سالح ما در 3 روز هجوم ارتش به شیعیان نیجریه
فریادهای یا اهلل، یا حسین)ع( و یا مهدی)عج( بود

قم- خبرنگار کیهان:
رئیس مجمع عالی جهادگران کشور گفت: 
نیروهای جهادی در حال حاضر تنها قشــری 
امتیازی  هستند که بدون هیچ دســتمزد و 

مشغول خدمت به هموطنانمان هستند.
ضرغام پرنیان در حاشیه بازدید از دفتر نمایندگی 
کیهان قم با تقدیر از تالشــهای روزنامه کیهان در 
راســتای انعکاس خدمات جهادگران اظهار داشت: 
اگرچه در بخش های مختلف تالش های جهادی برای 
پیشرفت و آبادانی کشــور جریان دارد اما نیروهای 
جهادگر اعم از دانش آموز و دانشــجو بدون دریافت 
هیچ هزینه و دســتمزدی و حتی با هزینه شخصی 

در اردوهای سازندگی حضور می یابند.
وی با اشــاره به آمار درگذشتگان و مجروحین 
نیروهــای جهادگر که در حین مأموریت در حوادث 
گوناگون جان خود را از دســت داده اند افزود: امروز 
جبهه مقابله با دشمن، محرومیت زدایی از کشور است 
و باید این نیروها در زمره شهدا ثبت و ضبط شوند.

رئیس مجمع عالی جهادگران کشور با بیان اینکه 
تالشهایی برای قانع کردن مسئولین بنیاد شهید و 
امور ایثارگران در جهت پذیرفتن این خواسته انجام 
شده اســت گفت: مســئولین مربوطه حتی حاضر 
نیستند اجازه بدهند لفظ شهید بر سنگ مزار عزیزان 
از دست رفته اردوهای جهادی استفاده شود یا پیکر 
این عزیران در گلستانهای شهدا به خاک سپرده شوند.

پرنیــان تصریح کــرد: به یقین اگر مســئولین 
این خواســته را اجابت کنند میل و رغبت و انگیزه 
جهــاد در میــان جوانان گســترش خواهد یافت و 
 همین امر زمینه ســاز تحقق گام دوم انقالب خواهد 

شد.
وی ظرفیــت اردوهــای جهادی بــرای زدودن 

محرومیت از کشور را نامحدود عنوان کرد. 
شــایان ذکر است تاکنون 22 نفر از دانشجویان 
عضو گروه های جهادی در حین مأموریت جان خود 

را از دست داده اند.

قائم مقام وزیر صنعت:

كمبود كاال نداریم

رئیس مجمع عالی جهادگران کشور:

درگذشتگان 
اردوهای جهادی را 

شهید اعالم كنید

نگاه


