
اخبار كشور

تخریب کارگردان »قالده های طال«  
توسط مدعیان اصالح طلبی!

همزمان با اعالم خبر شــکایت رئیس جمهور از کارگردان فیلم سینمایی 
قالده های طال، برخی کانال های مدعی اصالح طلبی در شــبکه های اجتماعی 

تخریب ابوالقاسم طالبی را شروع کردند.
مدعیــان اصالح طلبی و معاندین داخلی که پیش از این بغض و کینه خود 
نســبت به این کارگردان را به دلیل ساخت فیلم ضد فتنه قالده های طال نشان 
داده بودند، شکایت حسن روحانی از طالبی بابت »فیلم ساخته نشده« را بهانه 

کردند و به تهمت زنی نسبت به این کارگردان پرداختند.
پیشــتر، مدعیــان و معاندین النه کرده در مطبوعات و ســینما، بازیگران 
قالده های طال را تهدید کرده بودند و برخی از آنان را منزوی ساختند چنان که 

تا دو سال بیکار بودند و کاری به آنها پیشنهاد نمی شد.
اعتراض به نژادپرستی در آمریکا

 به اسکار رسید!
افشای جزئیات علت اسکار نگرفتن فیلم »سلما« توسط عوامل فیلم، مردم 

را به سمت ساختمان آکادمی اسکار هدایت کرد.
به گزارش سینماپرس، در ادامه ناآرامی های آمریکا در اعتراض به نژادپرستی ، 
سیاه پوستان  هالیوود بیشــتر مورد توجه قرار گرفتند. دیروز در اقدامی دیدنی 
جمعی از معترضین در مقابل ساختمان آکادمی  علوم و فنون هنرهای نمایشی 

اسکار جمع شدند و شعار »جان سیاهان مهم است« را سر دادند.
این اقدام بعد از سخنرانی دیوید اویلوو »David Oyelowo« بازیگر نقش 
مارتین لوترکینگ در فیلم ســلما رخ داد که او روز قبلش فاش کرده بود علت 
اینکه این فیلم نتوانست در سال 2014 اسکار بگیرد، این است که سیاهان  در 
نیویورک تی- شرت هایی با جمله  »نمی توانم نفس بکشم« پوشیدند. این اتفاق 

باعث شد که اعضای آکادمی  تحت تأثیر این موضوع به فیلم رأی ندهند.
اما »ایوا دوورنی« کارگردان فیلم ســلما نیز اخیرا در مصاحبه ای جزئیات 
بیشــتری را در این مورد فاش کرده است او در مصاحبه ای با »اسکرین دیلی« 
فاش می کند که دلیل نادیده گرفته شدن فیلم »سلما« از سوی رأی دهندگان 
اســکار، پوشیدن تی - شــرت های »نمی توانم نفس بکشم« توسط بازیگران در 

مراسم افتتاحیه  فیلم در نیویورک بوده است.
»ایوا دوورنی« و بازیگران »ســلما« در مراسم افتتاحیه  فیلمی در نیویورک 
تــی- شــرت هایی با جملــه  »نمی توانم نفس بکشــم« پوشــیدند. او در این 
مصاحبه گفته است که: شــش سال قبل، اکران »سلما« با قتل »اریک گارنر« 
همزمان شــده بود. آخرین باری بود که به موقعیت »نمی توانم نفس بکشــم« 
 رســیده بودیم. بــه یاد می آورم که در افتتاحیه  »ســلما«، به نشــانه  اعتراض 
تی - شــرت های »نمی توانم نفس بکشم« را پوشــیده بودیم. اعضای آکادمی  با 
استودیو تماس گرفته بودند و به تهیه کنندگان گفته بودند: »چطور جرأت کردید 
چنین کاری بکنید؟ چرا آنها بیشــتر گندش را درآورده اند؟« و »ما به این فیلم 
رأی نخواهیــم داد برای اینکه فکر نمی کنیم بازیگران در جایگاهی باشــند که 
چنین کنند.« اویلوو اضافه می کند: »یکی از علت های اینکه فیلم به آنچه مردم 
انتظارش را داشــتند نرسید همین بود و کمپین »اسکار بیش از حد سفید« را 

خلق کرد.«
جدایی سینماداران از خانه سینما!

انجمن ســینماداران در نامه ای به مدیرعامل »خانه سینما« خروج خود از 
زیرمجموعه این نهاد صنفی را اعالم کرد.

در این نامه خطاب به منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما آمده است: 
»جنس مطالبات و خواســته های به حق صنفی این انجمن با جنس مطالبات و 
صنوف دیگر از جایگاه خانه سینما فرق داشته و دست یافتنی نیست و اصوالً به 
جهت کارفرمایی بودن این انجمن و انجمن های مشابه آن قابل وصول نیستند و 
به همین جهت در همایش ها و انتخابات متعدد انجام شده و جلسات متشکله در 
امور صنفی، اغلب از سوی نمایندگان خانه سینما به ضرر منافع و حقوق صنفی 
بخش نمایش، موضع گیری خاصی تاکنون به عمل آمده و کمترین توجهی به 

اعضای این انجمن شده است...«
در ادامه این نامه همچنین می خوانیم:

»... به دلیل تأکید مجدد بر جایگاه واقعی انجمن سینماداران ایران در شاکله 
کل سینمای ایران، با عنایت به رویکردها و عملکرد سه دهه اخیر خانه سینما 
به عنوان یکی از انجمن های مهم باســابقه دیرینه، از خانه ســینما جدا و خارج 

می شویم.«
الزم به ذکر اســت خانه سینما در سال های اخیر به علت مدیریت ضعیف، 

جناحی و غیرصنفی مورد انتقاد بسیاری از صنوف سینمایی قرار گرفته است.
عزاداری مدعیان اصالحات برای خواننده منافقین

با اعالم خبر مرگ یک خواننده- بازیگر فیلمفارسی و حامی  منافقین برخی 
سایت های مدعی اصالح طلبی به عزاداری پرداختند!

این خواننده در سال های اخیر نیز در اجتماعات سازمان  تروریستی منافقین 
شرکت می کرد و برای آنها با موضوع براندازی جمهوری اسالمی آواز می خواند.

با اعالم خبر مرگ او حاال ســایت ها و خبرنگاران مدعی اصالح طلبی برای 
یکی از حامیان قاتالن 17 هزار شهید  ترور،  گریبان چاک می کنند و او را صرفا 

یک هنرمند جا می زنند.
تحقق فیلم های آخرالزمانی در آمریکا

بی بی ســی )رســانه ســلطنتی بریتانیا( طی گزارش مفصلی تحت عنوان 
»پناهگاه هایــی که برای آخرالزمان آماده می شــوند« توســط بردلی گرت، به 
پناهگاه هایــی که برای حفاظت در برابر جنگ آخرالزمان )آرماگدون(، در نقاط 

مختلف آمریکا ساخته شده و فروخته می شود، پرداخته است. 
بردلی گرت نمونه این پناهگاه ها را در ایالت های کانزاس و داکوتای جنوبی 
مشــاهده کرده که بعضا تا 15 طبقه در زیرزمیــن ادامه پیدا کرده که به جای 
آسمانخراش، آن را »زمین خراش« نام نهاده اند! »لری  هال«، پیمانکار سابق دولت 
و سازنده امالک و مستغالت، گفته که 75 نفر می توانند به مدت 5 سال زندگی 
مجللی در این اقامتگاه داشته باشند و بعد از گذشت شرایط بحرانی از آن خارج 

شده و جامعه را مجدداً از نو بنا کنند.
این صحبت های لری هال که نماینده کانون های صهیونیست های مسیحی 
معتقد به آرماگدون اســت که مدام بر طبل جنگ آخرالزمان می کوبند، برخی 
فیلم های آخرالزمانی  هالیوود مانند »دکتر اســترنج الو« یا »2012« را تداعی 
می کند که در آنها نیز بر ســاختن پناهگاه هایی صرفا بــرای گروهی خاص از 
سرمایه داران و به اصطالح نخبگان تأکید می شد که پس از جنگ اتمی آخرالزمان 

بایستی زنده نگاه داشته شده و دوران پس از آخرالزمان را بازسازی کنند!
اختصاص پناهگاه ها به کالن ســرمایه داران برای محفوظ ماندن از جنگ 
آخرالزمانی که خود باعث و بانی آن هستند از ادامه صحبت های »لری  هال« با 
بردلی گرت مشخص می شود، آنجا که می گوید پناهگاهش را پنت هاوس هایی 
تشــکیل داده که بعضا تا 4/5 میلیون دالر قیمت گذارده و همه آنها به فروش 
رســیده اند! این موضوع، لری  هال را آنچنان تشــویق کرده که در حال ساخت 

مجموعه ای مشابه در فاصله 20 دقیقه ای زمین خراش قبلی اش است!
بردلی گرت می نویسد که در داکوتای جنوبی مجموعه ای وجود دارد به نام 
»اکس پوینت« که به مراتب ارزان تر است. هر پناهگاه بتونی نقلی این مجموعه 

25 تا ۳5 هزار دالر قیمت دارد و 575 پناهگاه در آن وجود دارد!
گزارشگر بی بی سی می نویسد زمین خراش »لری  هال« از امکانات بسیاری 
برخوردار اســت. دســتگاه تصفیه هوای آن می تواند هر دقیقه بیش از 5۶ متر 
مکعب هوای تازه وارد مجموعه کند و از فیلترهای نظامی برای رفع آلودگی های 
هســته ای، میکروبی و شیمیایی استفاده می کند. تجهیزات تصفیه آب آن هم 
بیش از 40 هزار لیتر آب در روز تصفیه می کند که در داخل سه مخزن با ظرفیت 

11۳ هزار لیتر ذخیره می شود.
هال دربــاره تامین نیازهای انرژی این مجموعــه می گوید: »ما ۳۸۶ عدد 
باتری زیردریایی داریم که 15 یا 1۶ ســال کار می کننــد. توان مصرفی ما در 
حال حاضر ۶0-50 کیلووات است که 1۸- 1۶ کیلووات آن از محل یک توربین 
بادی تامین می شــود. البته عمر توربین بادی هم خیلی نیست، برای همین دو 
تــا مولد الکتریکی دیزل هم داریم که ظرفیت هر یک 100 کیلووات اســت و 
روی هم 5 ســالی برایمان کار خواهند کرد.« این حرف ها هم تصاویر فیلم های 
آخرالزمانی مانند »شــماره 10 خیابان کالورفیلــد« به تهیه کنندگی جی جی 
آبراهامز )از تهیه کنندگان صهیونیست  هالیوود( را تداعی می کند که در آن فیلم 
نیز مردی به نام »هاوارد« برای در امان ماندن از حمله موجودات فضایی و جنگ 
آخرالزمان، پناهگاهی با تمام امکانات زندگی برای سالیان سال، احداث کرده بود. 
به نظر می آید  هالیوود همچنان در حال تصویر ســازی اهداف و نقشه های شوم 
سردمداران صهیونیست نظام سلطه جهانی  در ذهن جماعت تماشاگرش است 

تا زمانی بتوانند آن اهداف را عملی سازند. 

رهبر معظم انقالب: اگر ملتی با اراده حرکت کند، به 
خدا متکی باشد و دستورالهی را اطاعت نماید، هیچ قدرتی 

نمی تواند مویی از سر او کم کند.

هدیه به خوانندگان

صفحه 3
 یک شنبه ۱۸ خرداد ۱3۹۹
۱۵ شوال ۱۴۴۱ - شماره ۲۲۴۸۲

اخبار ادبی و هنری

بهشت و جهنم رفتاری انسان ها
امام علی)ع(: )ای مردم!( از آنچه خداوند بیان داشــته 
بهــره گیریــد، و از پنــد و اندرزهای خدا پنــد پذیرید، و 
نصیحت هــای او را قبول کنید، زیــرا خداوند با دلیل های 
روشن راه عذر را به روی شما بسته، و حجت را بر شما تمام 
کرده است، و اعمالی را که دوست دارد بیان فرموده و از 
آنچه کراهت دارد معرفی کرده تا از خوبی ها پیروی کرده 
و از بدی ها دوری گزینید. همانا رســول خدا)ص( همواره 
می فرمود: همانا بهشت در دشواری ها و ناخوشی ها و جهنم 

در هوس ها و شهوات پیچیده شده است.
نهج البالغه- خطبه ۱76

پای درس علی)ع(

رئیس جمهــور از تداوم ارائه بســته های 
حمایتی به اقشــار نیازمند تا پایان سال خبر 
داد و گفت: تامین نیازمندی های بخش بهداشت 
و درمان برای مبارزه بــا کرونا، ارائه خدمات 
ضروری به جامعــه، تامین کاالهای ضروری و 
اساسی و ارائه بســته های حمایتی به اقشار 
نیازمند، چهار وظیفه مهم دولت است که در 
روند انجام همه این وظایف، وضعیت به خوبی 

پیش می رود.
حجت االســالم روحانی دیروز شــنبه در جلسه 
ســتاد ملی مبارزه با کرونا، با بیــان اینکه فعالیت 
بخش بهداشــت و درمــان در مبارزه بــا کرونا، بر 
گروه های آسیب پذیر متمرکز شده است، تاکید کرد: 
دوره اپیدمــی کرونا طوالنی خواهد بود و نمی دانیم 
پایــان آنچه تاریخی اســت و در چنین فضایی باید 

دستورالعمل های بهداشتی با دقت مراعات شوند.
رئیس جمهور همچنین از تداوم ارائه بسته های 
حمایتی به اقشــار نیازمند تا پایان سال خبر داد و 
گفت: تامین نیازمندی های بخش بهداشت و درمان 
برای مبارزه با کرونا، ارائه خدمات ضروری به جامعه، 
تامین کاالهای ضروری و اساســی و ارائه بسته های 
حمایتی به اقشــار نیازمند، چهار وظیفه مهم دولت 
است که در روند انجام همه این وظایف، وضعیت به 

خوبی پیش می رود.
روحانی با اشاره به گزارش ارائه شده در این جلسه 
در زمینه آمادگی وزارت بهداشت و درمان برای مقابله 
با این بیماری در کشور گفت: بر اساس این گزارش 
یکهزار و 200 مرکز در سراسر کشور برای نمونه گیری 
و آزمایش از افراد آماده فعالیت هســتند همچنین 
17هزار و 500 خانه بهداشــت نیز در سراسر کشور 
آماده ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم است 
که این افتخاری بزرگ برای کشور به شمار می رود.

رئیس جمهور ادامه داد: تمامی دستورالعمل های 
بهداشــتی باید برای مدتی طوالنی از ســوی همه 
مراعات شــود و این اعم از شستن دست و استفاده 
از ماســک در همه مکان ها و بــرای مدت طوالنی 

خواهد بود.
روحانی اظهار داشت: مردم باید در زمینه برگزاری 
اجتماعات مانند عروسی، عزا و تجمع های طایفه ای 
و قبیله ای تا مدت زیادی رعایت کرده و از برگزاری 
این مراسم ها خودداری کنند و این روند تا زمانی که 
بخش بهداشت و درمان کشور تایید کند، باید ادامه 

داشته باشد.
وی با تاکید و تشریح مصوبات جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا گفت: در جلسه مصوب شد تا عالوه بر 
مناطق سفید از ابتدای تیر ماه در تمامی مناطق زرد 

نماز جمعه با رعایت دســتورالعمل های بهداشتی و 
توافق با ستاد اقامه نماز جمعه برگزار شود.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: همچنین در این 
جلسه مصوب شد مهدهای کودک، کالس های قرآن 
و آموزشگاه ها مانند آموزشگاه زبان نیز از 24 خرداد با 
رعایت تمامی دستورالعمل ها فعالیت خود را آغاز کند.

روحانی افزود: بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه 
با کرونا تورهای مســافرتی داخلی هم از 24 خرداد 
می توانند فعالیت خود را شــروع کنند اما در زمینه 
انجام تورهای خارجی باید بررسی های الزم انجام شده 

و چارچوب ها در این راستا مشخص شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه سینماها و کنسرت ها 
هم به شــرط حضور 50 درصد ظرفیت ســالن ها و 
رعایــت کامل پروتکل ها می توانند از ابتدای تیر ماه 
فعالیت خود را آغاز کنند، گفت: مراسمات در فضای 
باز آرامستان ها هم می تواند با توافق بخش های ذیربط 

بر چگونگی برگزاری و چارچوب ها آغاز شود.
اطالع رسانی هدفمند

جایگزین هشدارهای یکسویه درباره کرونا 
رئیس جمهور، در گفت وگو با دکتر سعید نمکی 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ضمن دریافت 
آخریــن گزارش ها از اطالع رســانی هدفمند درباره 
کرونا در چارچوب دســتورات روزهای اخیر خود به 
وزیر بهداشــت، گفت: باید به جای ارائه هشدارهای 
یکسویه و فاقد آگاهی بخشی که صرفا در مردم ایجاد 
نگرانی و ناامنی روانی کند، با ارائه اطالعات هدفمند و 
هوشمندانه، مردم را در مسیر سازگار کردن زندگی و 

کار با کرونا یاری کرد.
رئیس جمهور تاکید کرد: باید تمامی ظرفیت های 
رسانه ای، امکانات ارتباط جمعی و راهکارهای موثر 

ارتباطی را برای اطالع رسانی دقیق، موثر و هدفمند 
با مردم به کار بگیریم تا ضمن اقناع شهروندان برای 
همراهی با دستورالعمل های بهداشتی و همکاری با 
مسئولین درمانی کشور، در عین حال فضای فعالیت 

سازنده و با نشاط در جامعه را نیز گسترش دهیم.
فراهم کردن بازگشت فعاالن گردشگری 

و صنایع دستی به چرخه فعالیت
روحانــی در گفت و گو با مونســان وزیر میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری نیز، ضمن 
دریافــت گزارش وی درباره کم و کیف ســفرها در 
روزهای تعطیل اخیر، تاکید کرد: با توجه به بازگشت 
موفق بســیاری از عرصه های اقتصــادی به چرخه 
فعالیت با رعایت پروتکل های بهداشــتی، مسئوالن 
و دســت اندرکاران صنعت گردشــگری نیز باید با 
همکاری کمیته بهداشتی ستاد ملی مقابله با کرونا 
دستورالعمل های بهداشتی الزم را طراحی و به شکلی 
دقیق و موثر اجرا کنند، تا هم مردم بتوانند سفرهای 
خود را در عین ســازگاری با کرونا انجام دهند و هم 
صنعت گردشگری دوباره رونق یافته و واحدهای فعال 

در این زمینه از رکود کاری خارج شوند.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به اهمیت صنایع 
دســتی به عنوان یک عرصه مهم فعالیت اقتصادی 
در زندگی مردم و به ویژه روستائیان و نیز به عنوان 
یکی از عناصر پراهمیت هویت فرهنگی که در ضمن 
تاثیرگذاری قابل توجهی در چرخه اقتصادی زندگی 
مردم دارد، اظهار داشــت: با توجه به بازار داخلی و 
سهم صادراتی صنایع دستی، باید با برنامه ریزی دقیق، 
زمینه را برای نقش آفرینی موثر فعاالن این عرصه در 
کنار صنایع دیگر در تحقق جهش تولید با مشارکت 

قاطبه مردم فراهم کنیم.

برنامه ریزی الزم
 برای سازگاری نظام آموزش عالی با کرونا 

رئیس جمهور، در گفت وگو با غالمی وزیر علوم، 
تحقیقــات و فناوری بــا بیان اینکه بایــد الگوها و 
دستورالعمل های زندگی سازگار با کرونا را به شکلی 
طراحی و عملی کنیم که ضمن فراهم آمدن امکان 
فعالیت روزانه، ســالمت مردم نیز به شکل مطلوب 
تامین شــود، اظهار داشــت: در زمینه آموزش نیز 
باید عالوه بر اســتفاده از امکانات ارتباطات برخط، 
دســتورالعمل های بهداشــتی الزم تهیه و تصویب 
شده باشد تا در صورت ضرورت برگزاری کالس های 
تدریس در مراکز آموزشــی، امــکان برگزاری ایمن 

کالس های درس حضوری فراهم باشد.
رئیس جمهور با اشــاره تعطیالت اجباری پیش 
آمده در فعالیت دانشگاه ها در ماه های اخیر، به وزیر 
علوم دســتور داد: برنامه ریزی های علمی و آموزشی 
برای دانشــجویان بــه گونه ای صــورت گیرد که 
عقب افتادگی های ناشــی از تعطیالت دانشگاه ها در 
ایام اخیر جبران و از لطمه درسی به آنان جلوگیری 
شود. لذا با همکاری مسئوالن کمیته های بهداشتی 
و آموزشی ســتاد ملی مقابله با کرونا، بهره گیری از 
تجارب موفق ســایر کشورها و دانشگاه های خارج از 
کشــور و با تکیه بر زیرساخت های مطلوب و فراگیر 
ارتباطی موجــود، وقفه پیش آمده در نظام آموزش 
عالی در ایام شیوع کرونا به نحو قابل قبولی جبران 

شود.
 موافقت با استعفای 

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران
رئیس جمهــور همچنین روز گذشــته با قبول 
درخواست اســتعفای حجت االســالم محمد علی 
شهیدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به دلیل 
نیاز به استراحت بیشتر و اجرای توصیه پزشکان، از 
تالش های ارزشمند ایشان در طول 7 سال گذشته 
در بنیاد شهید و خدمت خالصانه برای عزیزترین قشر 

جامعه قدردانی کرد.
رئیس جمهور در نامه ای خطاب به حجت االسالم 
شهیدی نوشت : پیرو درخواست جنابعالی و به دلیل 
نیاز به استراحت بیشتر و اجرای توصیه پزشکان، با 
استعفای شما موافقت می شود. تالش های ارزشمند 
شما در طول 7 سال گذشته در بنیاد شهید و خدمت 
خالصانه برای عزیزترین قشر جامعه که بر گردن همه 
ما حق بزرگی دارند، ســتودنی است. از جنابعالی به 
عنوان نماینده ولی فقیه در بنیاد شــهید که تجربه 
گرانسنگی هم کسب کرده اید، می خواهم نسبت به 
مسئول جدید بنیاد از هرگونه مشورت، مساعدت و 

همکاری دریغ نفرمایید.

روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا:

ارائه بسته های حمایتی به اقشار نیازمند 
تا پایان سال ادامه می یابد

آغاز امتحانات  نهایی دوره  متوسطه

امتحانات نهایی دوره متوسطه استان ها  با رعایت اصول بهداشتی، 
ضد عفونی و فاصله گذاری اجتماعی از صبح روز شنبه ۱۷ خرداد، آغاز 
شــد و پیش از برگزاری آزمون کلیــه کالس ها و مدارس ضدعفونی 

می شوند. 
رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی اظهار کرد: امسال ۶5٩ هزار 
و 45۶ دانش آموز پایه دوازدهم در امتحانات نهایی شــرکت می کنند و ۶7۸0 

حوزه امتحانی برای حضور آنها پیش بینی شده است.
خسرو ساکی، با  اشاره به شرایط کرونا، گفت: به منظور حفظ فاصله گذاری 
اجتماعی، دانش آموزان را به دو گروه تقســیم کردیم که یک گروه در روزهای 

زوج و گروه دیگر روزهای فرد در حوزه های امتحانی حضور می یابند.
وی ادامه داد: دانش آموزان پایه دوازدهم رشته های علوم تجربی و ریاضی 
ـ فیزیک اعم در روزهای زوج و دانش آموزان پایه دوازدهم رشته های ادبیات و 
علوم انسانی، علوم و معارف اسالمی و دانش آموزان جامانده سال سوم متوسطه 
نظــری و فنی وحرفه ای نظام قدیم و دوره پیش دانشــگاهی در روزهای فرد، 

امتحان می دهند.
وی از رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در حوزه های امتحانی خبر داد 
و گفت: از نمونه اقدامات این است که فاصله صندلی ها و نشستن دانش آموزان 

1/۸ تا دو متر است و مدارس هم ضدعفونی شدند.

ارسال سؤاالت امتحان نهایی
 به صورت رمزگذاری شده به حوزه های اجرا

رئیس مرکز ســنجش و پایش کیفیت آموزشی با  اشاره به امنیت 
امتحانات گفت: سؤاالت امتحان نهایی به صورت رمزگذاری شده به 

حوزه های امتحانی ارسال می شود.
به گزارش فارس، عبدالرضا فوالدوند مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران 
و خســرو ســاکی رئیس مرکز ســنجش و پایش کیفیت آموزشی از دو حوزه 
امتحان نهایی شــهر تهران و فرایند برگزاری امتحانات در این حوزه ها بازدید 

کردند.
در این بازدیدهای سرزده که از دبیرستان پسرانه شهید مدنی و دبیرستان 
دخترانه نمونه دولتی فراســت واقع در منطقه یک شــهر تهران انجام شــد، 
رئیس مرکز ســنجش و پایش کیفیت آموزشی با اشــاره به اینکه پروتکل های 
بهداشــتی برای جلوگیری از شــیوع کرونا به مدارس ابالغ شده است، گفت: 
حوزه های امتحان نهایی باید تمام ضوابط مربوط به برگزاری امتحانات نهایی 
را رعایت کنند و برای ارتقای امنیت و صحت امتحانات، دانش آموزان باید نیم 
ساعت قبل از شروع امتحانات وارد سالن شوند و روی صندلی ها نشسته باشند.

وی با اشــاره به افزایش امنیت امتحانات، افزود: ارسال سؤاالت رمزگذاری 
شده و بازگشایی رمز سؤاالت از طریق الکترونیکی بین 15 تا ۳0 دقیقه وابسته 
به مقدار زمان الزم برای تکثیر و تعداد سؤاالت پیش از امتحان به قرنطینه و 

اتاق تکثیر سؤاالت واقع در حوزه اجرا ارسال می شود.
گفتنی اســت، برگزاری حضــوری امتحانات نهایی پایــه دوازدهم از روز 

گذشته آغاز شده است.

آیت اهلل ری شهری، وزیر اطالعات ایران در دهه 
60، ضمن بیان روایتی دست  اول از ابعاد مختلف 
»ماجرای رهبری« گفت: بینی و بین اهلل من شهادت 
می دهم که آیت اهلل خامنه ای آرزوی شهادت داشت، 

ولی آرزوی قدرت نداشت.
آیت اهلل ری شهری در گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی 
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
در پاســخ به ســؤالی در مورد ماجرای عــزل مرحوم 
منتظری از رهبری آینده جمهوری اسالمی توسط امام 
خمینی)ره( و انتخاب حضرت آیت اهلل خامنه ای به عنوان 
رهبر نظام اســالمی گفت: امام )ره( دو اقدام اساسی در 
اواخر عمرشان انجام دادند... اولین اقدام امام)ره(، تبیین 
ویژگی ها و صفاِت مجتهد جامع بود. امام )ره( پیامی دارند 
که به »منشور روحانیت« معروف شد. این پیام خطاب 
به روحانیون، مراجع،  مدرســین، طالب و ائمه جمعه و 
جماعات درباره ویژگی های الزم برای فقیه جامع است. 
ایشان در آن منشور این نکته را آوردند که خیلی حرف 
مهمی است؛ متن سخن امام این است: »آشنایی با روش 
برخورد با حیله ها و تزویرهای حاکم بر جهان و داشتن 
بصیرت و دید اقتصادی، اطالع از کیفیت برخورد با اقتصاد 
حاکم بر جهان،  شناخت سیاست ها و حتی سیاسیون و 
فرمول های دیکته شــده آنــان و درک موقعیت و نقاط 
قوت و ضعف دو قطب ســرمایه داری و کمونیسم که در 
حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کند، 
این ها از ویژگی های یک مجتهد جامع است. یک مجتهد 
باید زیرکی و هوش و فراست و هدایت یک جامعه بزرگ 
اسالمی و حتی غیراسالمی را داشته باشد.« ]این نکات 
خیلی مهم است[. و در ادامه، امام )ره( فرموده اند عالوه بر 
خلوص و تقوا و زهدی که در خور شــأن مجتهد است، 

واقعاً مدیر و مدبّر باشد.
منشور روحانیت و اقدام اول امام )ره(؛

تبیین ویژگی های مجتهد جامع
وزیر سابق اطالعات در سال های ۶7 و ۶۸ ادامه داد: 
این نکات مهم را امام )ره( در تاریخ ۶7/12/۳ یعنی ۳2 
روز قبل از حکم عزل آقای منتظری که در تاریخ ۶۸/1/۶ 
بود، فرمودند. این اقدام ایشان به چه معنا بود؟ به این معنا 
بود که آقای منتظری این ویژگی ها را ندارد. و مردم، من 
به شما کسی را معرفی خواهم کرد که دارای این ویژگی ها 
باشــد و او می تواند جای من باشد نه آقای منتظری. اما 
چرا؟ ببینید آقای منتظری در بیســت و دوم بهمن ۶7 
دســتاوردهای انقالب اسالمی به ویژه جنگ تحمیلی را 
به شدت زیر سؤال برد. هم رسانه ها گفتند و نوشتند و هم 
در آخرین دیدارهایی که بنده با امام )ره( داشتم همین 
صحبت ها شد. یک خاطره تاریخی هم اینجا بگویم. بنده 
به امام )ره( عرض کردم که آقا این حرف ها چیست که 
آقای منتظری می زند و در همه رســانه ها و تلویزیون و 
رادیو هم پخش می شــود؟! ایشان خیلی ناراحت شدند. 
حاج احمدآقا هم نشسته بود. آنجا امام )ره( فرمودند که 
دیگر صحبت های آقای منتظری رسانه ای نشود. یک نکته 
دیگری را هم بگویم. در آن جلسه حاج احمدآقا به بنده 
رو کردند و گفتند آقا من حرفی به شما نگفتم که این ها 
را به امام بگو! گفتم بله و من االن دارم خودم می گویم و 

از این حرف های آقای منتظری تعجب می کنم.
وی افــزود: امام )ره( می دانســتند کــه اگر بعد از 

خودشــان، آقای منتظری زمام امور را به دســت گیرد 
همه چیز عوض می شــود. این مطلب را یکی از نزدیکان 
آقای منتظری خصوصی قبل از مطرح شدن مسئله مهدی 
هاشــمی و قبل از اینکه این حرف ها پیش بیاید، به من 
گفت. این شــخص به من گفت که انقالب باید از ریشه 

عوض بشود! این عین حرفش بود.
آیت اهلل ری شــهری گفت: امــام )ره( وقتی به این 
مســئله رســید که همه چیز با رهبری آقای منتظری 
خراب می شــود و اگر اینجا اقدام جدی نکند، همه چیز 
عوض و خراب می شود و این نهال نوپایی که غرس کرده 
می خشکد. و رهبری آقای منتظری برای نظام خطرناک 
اســت. امام )ره( به این جمع بندی قطعی رسید. کسی 
که قرار بود ســکان دار این نظام بعد از ایشان بشود، به 
جای اینکه در دهمین ســالگرد پیروزی انقالب مردم را 
به آینده امیدوار کند و دشمنان را ناامید کند، عکس آن 
عمل می کند. یعنی آقای منتظری این قدر بینش سیاسی 
نداشــت و فاقد بینش سیاسی بود که تالش های هشت 
ســال دفاع مقدس را زیر سؤال برد و دشمنان را شاد و 
دوســتان را مأیوس کرد. متن حرف هایش را هم کیهان 
آن موقع منتشــر کرد. بعد هم دیگر رویشان نشد و این 
حرف ها را حذف کردند. حتی اگر به سوابق آقای منتظری 
مراجعه کنید این بخش از ســخنرانی در خاطراتش هم 
نیست. ما هرچه گشتیم نتوانستیم آن را پیدا کنیم، اما 

توانستیم در آرشیو کیهان این سخنان را پیدا کنیم.
منتظری می گفت دشمنان ما پیروز شدند!

وی افزود: این متن سخنرانی ایشان است که می گوید: 
»دشمنان ما که این جنگ را تحمیل کردند آنها پیروز از 
کار درآمدند. چقدر نیرو از ایران و از دست ما رفت و چقدر 
جوانان را از دست دادیم«. این سخنان از صداوسیما پخش 
شده است، ولی االن نمی توانید در آرشیو صداوسیما این 
سخنان را پیدا کنید! کسی که قائم مقام رهبری هست 
و امام )ره( اســتادش بوده است و می خواهد رهبر آینده 
بشود، چندماه مانده به سالگرد پیروزی انقالب، مدیران 
ارشد جمهوری اســالمی را متهم به لج بازی می کند و 
آنهــا را دعوت می کند که توبه کنند. ایشــان می گوید: 
»اگر اشتباهی کرده ایم این ها توبه دارد. اقاًل متنبه بشویم 
که بعداً تکرار نکنیم. باید بفهمیم اشتباه کرده ایم و بعد 
بگوییم خدایا و ای ملت ایران ما اینجا اشتباه کردیم. ما در 
جنگ تحمیلی خیلی اشتباه کردیم و خیلی ها ]یعنی امام[ 
لج بازی کردند.« البته این قسمت اخیر را در خاطراتش 
آورده اســت. راجع به شــعارهای انقالب هم می گوید: 

»چقــدر در این مدت شــعارهایی دادیم که غلط بود و 
خیلی از آن شعارها، ]یعنی مرگ بر آمریکا و...[ ما را در 

دنیا منزوی و مردم دنیا را به ما بدبین کرد.«
امام فرمودند برای رهبری،
شرط مرجعیت، الزم نیست

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: اما اقدام دوم امام 
)ره( ایــن بود که فرمودند برای رهبری، مرجعیت فعلی 
الزم نیست. ایشــان در پاسخ به نامه آیت اهلل مشکینی 
که به امام رحمت اهلل نوشــتند که اگر شما نظری دارید 
بفرمایید که ما می خواهیم متمم را بنویسیم، می فرمایند: 
»خواسته بودید نظرم را در متمم قانون اساسی بیان کنم. 
هرگونه آقایان صالح دانســتید عمل کنید و من نظری 
نــدارم و دخالتی نمی کنم، فقط در مورد رهبری، من از 
ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت الزم 
نیست. مجتهد عادِل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر 
کشور کفایت می کند. اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا 
مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، 
وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده 
بگیرد قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او 
ولی منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است. در اصل 
قانون اساسی هم من این مسئله را در سال 5۸ گفتم. ولی 
دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند و من هم قبول 
کردم. من در آن هنگام می دانستم که در آینده نه چندان 
دور این مســئله قابل پیاده شدن نیست.« ببینید ما که 
نمی توانیم نظام اسالمی را بدون سرپرست رها کنیم. باید 
فردی را انتخاب کنیم که از حیثیت اسالمی مان در جهان 
سیاست و نیرنگ دفاع کند. بنابراین ازنظر امام مرجعیت 
و اعلمیت شرط رهبری نیست. و اجتهاد و عدالت در کنار 

سایر ویژگی های مجتهد جامع کافی است.
امام گفتند آقای خامنه ای 

شایسته رهبری است
آیت اهلل ری شهری در پاسخ به اینکه حضرت امام چه 
ویژگی هایی را در آیت اهلل العظمی خامنه ای سراغ داشتند 
که ایشــان را مورد تأیید قــرار دادند و تأکید کردند که 
ایشان برای رهبری آینده مناسب هستند؟ اظهار داشت: 
در جلسه ای، آقای هاشمی به امام )ره( می گوید ما کسی 
را بعد از آقای منتظری نداریم و شما هم می فرمایید آقای 
منتظری این چنین است، پس چه کسی جانشین است؟ 
امــام )ره( می فرمایند آقای خامنه ای. مجدداً یک نفر از 
حضــار می گوید یا آقای موســوی اردبیلی که امام )ره( 
می فرمایند نه آقای خامنه ای. امام )ره( تأکید می کنند 

آقای خامنه ای. خب این قطعی است و هیچ شکی نیست 
که امام )ره( نظرشان ایشان بود. عالوه بر این خانم سیده 
زهرا مصطفــوی، دختر امام )ره( در دوم آذرماه ســال 
7۶ می گوید: »من و تمام کســانی که از نزدیک با امام 
)ره( ارتباط داشتیم، شاهد بودیم که امام )ره( با کمری 
خمیده خیمه انقالب را برپا نگه داشــت و َعلَم آن را به 
دست آیت اهلل خامنه ای سپرد تا راه امام )ره( و اسالم ناب 
و مبارزه با دشــمنان قسم خورده خارجی و داخلی این 
ملت را پی بگیرد و در جنگ فقر و غنا تیشه بر زراندوزان 
زند و در خطاها و لغزش ها هدایت گر باشــد و قدمی از 
انقالب و اسالم منحرف نشود.« می گوید ما همه مان این 
را می دانستیم. بعد در ادامه می گوید: »من مدت ها قبل از 
برکناری قائم مقام رهبری شخصاً از محضر امام )ره( درباره 
رهبری پرسیدم و ایشان از آیت اهلل خامنه ای نام بردند. از 
امام )ره( پرسیدم آیا شرط مرجعیت و اعلمیت در رهبری 
الزم نیست؟ ایشان نفی کردند. بعد از ایشان درباره مراتب 
علمی آیت اهلل خامنه ای پرسیدم که صریحاً فرمودند ایشان 

اجتهادی که برای ولی فقیه الزم است را دارد.«
شهادت می دهم که آیت اهلل خامنه ای

آرزوی شهادت داشت، ولی آرزوی قدرت نداشت
اولین وزیر اطالعات جمهوری اسالمی در دهه ۶0 
در پاســخ به ســؤالی مبنی بر اینکه در سال ۶7 و ۶۸ 
شــرایط چگونه بود و انتخاب حضرت آقا برای رهبری 
چــه تحولی را در این فضا و شــرایط به وجود آورد؟، 
اظهار داشــت: دیدگاه مســئوالن و افراد و جریان های 
سیاســی با مردم زمین تا آســمان فرق داشت. مردم 
آرام بودند و می دانستند که خدا تنهایشان نمی گذارد 
و خدا این راه را ادامه می دهد. ولی جریان های سیاسی 
حتی بعضی هایشان تصریح می کردند که این قبا یعنی 
جمهوری اســالمی فقــط به تن امــام )ره( می خورد. 
می گفتند بعد از امام )ره( این قبا به تن هیچ کس دیگری 
جور در نمی آید و از بین می رود. ایشــان شــخصیتی 
هســتند که اصاًل هوای قدرت ندارند. من یک ذّره در 
وجود ایشان هوس قدرت ندیدم. در این مدتی که من تا 
االن با ایشان معاشرت دارم، در وجودشان هوس شهادت 
دیدم ولی هوس قدرت ندیدم. یک خاطره ای در این باره 
عرض کنم. در روز اول جنگ، اولین اتاق جنگ در سال 
5٩ در زیرزمین ستاد مشترک ارتش تشکیل شد. در آن 
جلسه بنی صدر، حاج احمد آقا، آقای رجایی و فرماندهان 
جنگ و همه به غیر از امام )ره( بودند. در پایان جلسه 
یک نفر گفت حاال که جنگ شــروع شده است خوب 
اســت یکی از حاضرین در جبهه حضور داشته باشد و 
کســی جز آقای خامنه ای اعالم آمادگی نکرد. ایشان 
گفــت من می روم و دقیق یادم نیســت فردای آن روز 
و یا پس فردای آن روز، ایشــان را در فرودگاه دیدم که 
عازم جبهه اند. چند روز بعد هم که به اهواز رفتم، دیدم 
ایشان لباس جنگ پوشیده اند و در جنگ های نامنظم 

با شهید چمران مشغول فعالیت هستند.
آیت اهلل ری شــهری ادامه داد: بینــی و بین اهلل من 
شــهادت می دهم که ایشان آرزوی شهادت داشت، ولی 
آرزوی قدرت نداشــت. همه این هــا که پیش آمد خدا 
پیش آورد. یعنی رهبری ایشــان چیزی جز تقدیر الهی 
نبود و یک قدم ایشــان برای این کار برنداشت. من این 

را شهادت می دهم.

آیت اهلل ری شهری: در وجود آیت اهلل خامنه ای
هوس شهادت دیدم ولی هوس قدرت ندیدم

مادر شهید خرازی، 
نخستین مهمان رئیس  مجلس

»محمدباقر قالیباف« رئیس  مجلس شورای اسالمی از مادر شهید 
حســین خرازی از فرماندهان شــاخص دوران دفاع مقدس به عنوان 

نخستین مهمان خود در این سمت میزبانی کرد. 
محسن پیرهادی نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس 
در مجلس در حســاب توئیتر خود به نخستین دیدار دکتر محمدباقر قالیباف 

رئیس  مجلس یازدهم  اشاره کرد.
 به گفته این نماینده مردم؛ رئیس مجلس شــورای اسالمی نخستین دیدار 
خود را با مادر شــهید خرازی تنظیم کرده اســت. وی در حساب کاربری خود 
در شبکه اجتماعی توئیتر نوشــت: »مادر شهید خرازی اولین مهمان قالیباف 
در مجلس یازدهم شــد. مادر شــهید که به تهران ســفر کرده پیغام داده بود 
که می خواهد قالیبــاف را ببیند که به عنوان اولین مهمان رئیس  مجلس راهی 

بهارستان شد.«
تجلیل قالیباف از خانواده شهید خانه ملت 

محمدباقر قالیباف همچنین دیروز )شــنبه، 17 خرداد( در سالگرد حمله 
تروریســتی داعش به مجلس در مراسم یادواره شهید جواد تیموری از شهدای 

حمله تروریستی به خانه ملت حضور پیدا کرد.
رئیس مجلس در این مراســم از پدر و مادر شهیدان رضا و جواد تیموری با 
اهدای قرآن و لوح تقدیر، تشکر و سپاسگزاری کرد. شهید جواد تیموری متولد 
ســال 1۳70 و از نیرو های سپاه پاسداران انقالب اســالمی بود که مسئولیت 
حفاظت از مجلس شورای اسالمی را به عهده داشت و اولین شهیدی بود که در 
جریان حمله تروریستی داعش به مجلس شورای اسالمی در سال 1۳٩۶، پس 

از ایستادگی در برابر تروریست ها به درجه شهادت نائل آمد.
واکنش رئیس مجلس شورای اسالمی به پیشنهاد مذاکره ترامپ

محمدباقر قالیباف رئیس  مجلس شــورای اســالمی همچنین روز گذشته 
در توئیتر خود با ذکر آیه ای از قرآن نســبت به درخواست ترامپ به مذاکره با 
لِْم َو أَنُْتُم الْْعلَْوَن  آمریکا واکنش نشان داد و نوشت:  »َفال تَِهُنوا َو تَْدُعوا إِلَی الَسّ
َو اهلَلّ َمَعُکــمْ َو لَْن یَِتَرُکــْم أَْعمالَُکْم« مبادا در مبارزه کوتاهی کنید و به کافران 
پیشــنهاد سازش دهید. شــما باالترید چون خدا با شماست و مطمئن باشید 

نتیجۀ اعمالتان )مقاومت( را بی کم وکاست به شما می دهد.
ترامــپ با آزادی یکــی از آمریکایی هــای محکوم در ایران از مســئوالن 
کشــورمان خواســته بود با او توافق کنند که با واکنش منفی همه مسئوالن 

کشور همراه شد.


