
اخبار كشور

اتهام مجدد روزنامه شرق
 به مردم ایران

روزنامه شــرق، به بهانه تولد یکی از فیلمسازان درباری، مردم ایران را به 
داشتن »توهم توطئه« متهم کرده و آن فیلمساز را راوی آن دانست.

 این نشــریه زنجیــره ای در مقاله ای بــا تیتــر »راوی توهم توطئه 
ایرانیان« درباره کارنامه فیلمســازی ناصر تقوایــی )که خود مقاله اذعان 
دارد چگونــه مورد عنایت پســر دایی فرح دیبا و یکی از مدیران ارشــد 
تلویزیون شاهنشاهی قرار داشته( به سریال »دایی جان ناپلئون« پرداخته 
اما در کمال تعجب، به جز یک مورد و در انتهای مطلب که عبارت »توهم 
توطئه« برای شــخصیت اصلی سریال به کار رفته و البته ارتباطی بین آن 
و کلیت مردم ایران برقرار نشــده، هیچ نشانی از مفهوم تیتر فوق در کل 

مقاله به چشم نمی آید.
البته بی ربطی و آشفتگی محتوا و ساختار مقاله فوق در جای جای آن 
به چشم می خورد؛ از شــیفتگی های افراطی و آماتوری نویسنده به سوژه 
گرفته تا ارائه اطالعات اشــتباه که از بی سوادی او و ایضا دبیران مربوطه 
منشــأ می گیرد تا اشتباهات مکرر دستوری و نوشتاری و تا نقض غرض ها 
و ضدونقیض های خود مطلب که به نظر می رســد نه دبیران روزنامه آن را 
فهمیده اند و نه خودش! مثال در یک جا، انتخاب بازیگر اصلی ســریال را 
به معرفی وی توســط یکی دیگر از بازیگران ربط داده و فقط چند ســطر 
پایین تر، آن را ناشــی از رفت و آمد کارگردان به دفتر مدیر فیلم و سریال 

وقت شبکه دو تلویزیون اعالم کرده است!
توهین به مردم ایران هم در کارنامه حضرات زنجیره ای مورد جدیدی 
نیســت و بارها و بارها به تاســی از الگوهای آن سوی مرزی شان، به ملت 
ایران و انقالب و تاریخ شان توهین و افترا روا داشته اند و این بار نیز ایرانیان 

را به داشتن »توهم توطئه« متهم کرده اند!
چرا برای بازیگری و اجرا 

به دنبال چهره های فضای مجازی می روند؟
یک مجری و بازیگر درباره اســتفاده از چهره های فضای مجازی به عنوان 
بازیگر اعتقاد دارد این امر به این دلیل اتفاق می افتد که سرمایه دارها در عرصه 
هنر، حوصله پرورش ندارند و می خواهند از یک هنرمند آماده استفاده کنند؛ 

یکی که بیاید و پول آنها را به چندین برابر تبدیل کند!
مدتی است که متأسفانه حضور اینفلوئنسرها یا به اصطالح، شاخ های 
فضای مجازی در سینما و به تازگی در تلویزیون رواج یافته است؛ افرادی 
که اساســاً بازیگر نیستند، اما به خاطر شــهرتی که در اثر تولید مطالب 
ســخیف و مبتذل در اینستاگرام به دست آورده اند، به بازی در فیلم های 
ســینمایی یا سریال های تلویزیونی دعوت می شوند. همچنین به زودی از 
برخی از این اینســتاگرامی ها به عنوان مجری هم اســتفاده خواهد شد. 
اتفاقــی که مصداق بــارز »بی عدالتی فرهنگــی« و دوری از تخصص در 

رسانه است. 
 حامد آهنگی، بازیگر و مجری سیما درباره استفاده از اینستاگرامی ها 
به عنوان بازیگر در ســینما و تلویزیون به تســنیم گفت: سرمایه دارها در 
عرصه هنــر حوصله پرورش ندارند. آنها می خواهند از یک هنرمند آماده 
استفاده کنند؛ یکی که بیاید و پول آنها را به چندین برابر تبدیل کند. اگر 
می بینید آدم هایی از اینستاگرام می آیند برای فیلمشان انتخاب می کنند 
به خاطر اینکه می گویند آن فالوور و دنبال کننده دارد این برنامه را با این 

آدم بسازم بیشتر دیده می شود یا بیشتر گیشه خواهد داشت.
وی افزود: البته بخشــی از این دوستان اســتعداد دارند اما عمدتاًً با 
ساختن چند کلیپ و رد کردن خطوط قرمز، فالوور پیدا کردند. کارهایی 
که نمی توانند در صحنه تئاتر و جلوی دوربین تلویزیون کنند، می آیند آن 
تابو را می شکنند و فالوور پیدا می کنند. اما وقتی جلوی دوربین می آوری 
و روی صحنه تئاتر و در فیلم بازی می کنند چون دیگر نمی توانند و باید 
قواعد را رعایت کنند در ذوقشان می خورد که چرا اینجا نتوانستند؟ چون 
ابــزار را از او گرفتیم. فالن حرف  زدن و شــوخی با فــالن آدم ها را از او 

گرفتیم دیگر چیزی برای او وجود ندارد.
تالش خانه سینما 

برای همراه سازی رسانه ها
در اوج انتقادات رســانه های جریان های مختلف از عملکرد مدیران خانه 
ســینما، این مدیران در پی یارگیری از رسانه های غیررسمی  و فضای مجازی 

هستند!
به گزارش مشــرق، مسئوالن خانه ســینما به تازگی برخی رسانه های 
غیررســمی  نه چندان خوشنام در فضای مجازی را برای پیشبرد برنامه های 
خود به خدمت گرفته اند و وعده های جذابی هم به آنان داده اند. یکی از این 
رســانه ها یک کانال تلگرامی  سینمایی است که ادمین آن چندین رسانه را 
برای خدمتگزاری به خانه سینما هماهنگ کرده و جلساتی را میان رسانه ها 

و مسئوالن خانه سینما  ترتیب داده است.
ضمن اینکه شنیده  شده است رســانه های چند مرکز فرهنگی و روابط 
عمومی به این فرد پیشنهاد داده شده تا از آنان به عنوان پوششی غیررسمی 
 اســتفاده کند تا وضعیــت بحرانی خانه ســینما طی ماه هــای اخیر را در 

رسانه های مجازی و رسمی  کنترل کند.
بر اساس این گزارش، تغییر اساسنامه خانه سینما و تصویب آن، چالشی 
بزرگ برای مدیران خانه ســینما خواهد بود. از ســوی دیگر مسئوالن خانه 
ســینما در حال رایزنی و طراحی چند گزینه برای مدیرعاملی خانه سینما 
هســتند که همچنان وضعیت کنونی خانه ســینما با هدایت مدیران فعلی 

حفظ شود.
به همین دالیل خانه ســینما در چند ماه آینــده با چالش های بزرگی 
همچون تصویب اساسنامه جدید، مخالفت اعضا برای ثبت صنوف در وزارت 
کار و انتخاب مدیرعامل جدید مواجه خواهد بود. این چالش ها  به تدریج به 

جدل های صنفی بزرگی تبدیل خواهد شد.
برخــی منابع از میان اهالی ســینما خبر از یک بحــران درون صنفی 
می دهند و اذعــان دارند مدیران فعلی نمی توانند این وضعیت ناپایدار یعنی 
زیرمجموعه وزارت ارشــاد بودن و بهره وری ناچیــز از مزایای وزارت کار را 
تحمل کنند و از طرفی مسئوالن خانه سینما اصرار به موضوعی دارند که در 

مسیر رضایت اکثریت اعضایشان نیست.
دومین چالشــی که به بحران بزرگ تر خانه سینما تبدیل می شود، قرار 
گرفتن خانه سینما ذیل وزارت کار با تصویب اساسنامه جدید است و انتخاب 

مدیرعامل به گسترش دامنه این بحران منجر خواهد شد.
بر اساس این گزارش، مسئوالن فعلی خانه سینما از حلقه اطرافیان شان 
چند نفری را برگزیده و ســپس از انتخاب آنان بــرای مدیرعاملی منصرف 
شــده اند. به هر حال صاحب  قدرت های فعلی در خانه ســینما نمی تواند از 
انتخاب یکی از فرزندان معنوی اش در مقام مدیرعاملی چشم پوشــی کند و 
ابقاء این مدیران از دیگر بحران هایی اســت که نیاز به راهگشــایی رسانه ای 

دارد. 
نمایشگاه کتاب تهران 

برگزار نمی شود
معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، از عدم برگزاری نمایشگاه 

کتاب تهران در سال جاری خبر داد.
محســن جوادی، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی، در 
گفت وگو با تســنیم،   اظهار داشت: چیزی به عنوان نمایشگاه کتاب تهران که 
شامل همه بخش ها باشــد و ناشران به دور هم جمع شوند و مخاطبان از آن 

بازدید داشته باشند،   برگزار نخواهد شد.
وی گفت:  برنامه های دیگری به عنوان جایگزین تدارک دیده خواهد شــد 

که به زودی در این زمینه اطالع رسانی خواهیم کرد.
پیش از این وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  تصمیم گیری درباره برگزاری 
نمایشگاه کتاب تهران را به ستاد مقابله با کرونا واگذار و پیشنهاد برگزاری آن 

برای دوره زمانی مرداد تا مهر را مطرح کرده بود.

جنگ احزاب است
حجت االسالم والمسلمین میراحمدرضا حاجتی

بــه تعبیر »امام خمینی« عصر کنونی هنگامه نبرد »تمام کفر« و الحاد 
برعلیه »تمام ایمان« و اسالم است و در این بین پیروزی از آن لشکری است 

که میدان نبرد و »مختصات« آن  را به خوبی بشناسند
در ایــن میان امام خامنه ای با ارائه جامع ترین تصویر از مختصات کالن 
»میدان فعلی نبرد« با آمریکا و اذنابش و شــرایط داخلی و روند فشــارهای 
خارجی می فرمایند: ما اکنون در شــرایطی شــبیه به جنگ سراسر نابرابر 

»احزاب« در صدر اسالم هستیم... .
در تشــریح آن شــرایط حضرت آقا با بیان »نکات مهمی« می فرمایند: 
)...مومنان در معرض آزمایش قرار گرفتند...جان ها به لب رســید!.... َو ُزلِْزلُوا 
ِزلَْزاالً َشــِدیداً...در این هنگام مسلمانان دو دسته شدند: آنها که دل هایشان 
»مریض« بود گفتند بفرما؛ لشکر دشمن دارد می آید و پدر ما را درمی آورد! 
یعنی »یاس« و »ناامیدی« و »خودکم بینی«.... و یک »گرایش پنهان«  به 
دشمن! در آنها وجود داشت، اما گروه دیگر مسلمانان گفتند: َهَذا َما َوَعَدنَا اهلُل 
َو َرُسولُُه.... »خدا و پیغمبر«  به ما گفته بودند که... وقتی به این میدان آمدید 
همه عوامل کفر و استکبار با شما دشمنی می کنند... یعنی آمدن دشمن به 
جای اینکه روحیه آنها را تضعیف کند ایمانشان را تقویت کرد.... 12/۴/95(

در آن زمان جریان نفاق در »تکمیل«  فشار نظامی کفار و یهود با تمسخر 
بشــارت های پیامبر)ص( در حین حفر خندق به پیروزی و فتح روم و صنعا 

و ایران، با »بزرگنمایی دشمن« به تضعیف روحیه مسلمانان می پرداختند؛
و اکنون نیز: 

مانند »یوم االحزاب« دشمن خارجی با تمرکز بر محاصره و فشار حداکثری 
و خط نفوذ و نفاق داخلی با تشــدید خود تحقیری و جنگ روانی در درون  

کشور؛ به دنبال »سست نمودن اراده« ها می باشند؛
حرکتی که به تعبیر آقا »زمینه سازی« دشمن جهت تهی نمودن نظام 
از »عناصــر قدرت« و فراهم آوردن شــرایط تســلیم و ذلت پذیری اردوگاه 

حق طلبان...
به نظر نگارنده مخرب ترین ســالح و تیغ برنده دشــمن در این معرکه 
»سرنوشت ساز« که امروز در دستور کار جدی رسانه های بیگانه و نفوذهای آنان 
هم است »تشکیک« در وعده ها و بشارت های امامین انقالب و بالتبع تضعیف 
»امید به آینده«  در بین آحاد ملت به ویژه سنگرداران جبهه انقالب است... .

حال در این کارزار وظیفه خواص جامعه چیست؟
وظیفه، در کنار عمل مجاهدانه همراه با صبر و اســتقامت، باور و توجه 
عمیق به »رهنمودها« و بشــارت های امام خمینی و حضرت آقا اســت که 
موکدانه از »فتوحات عظیم« و »آینده روشــن«  این راه نورانی به »شرط« 

انجام وظیفه »بشارت« داده اند... .
بــر همیــن مبنــا مومنیــن انقالبــی باید جهــادی و جــان برکف، 
بــا نشــاط، صبور و بــا اســتقامت در »دفاع جانانــه« از انقــالب ذره ای 
بی تردیــد همان گونــه کــه  ندهنــد، کــه  راه  بــه خــود   »تردیــد« 

امام خمینی فرمود: 
آینده روشن است... و گویا جهان مهیا می شود برای طلوع آفتاب والیت!  
و ما در نقطه شــروع انقالب بزرگ جهان اسالم به پرچم داری حضرت 

حجت هستیم.....؛ 
و به تعبیر امام خامنه ای پیروزی ما تضمین شــده اســت و  تردیدی در 
آن نیست.... و تمامی توطئه دشمنان به شکست خواهد انجامید. إن شاءاهلل. 

ْبُح بَِقِریٍب.  أَلَْیَس الُصّ

شهید مدافع حرم، احمد اعطایی)ره(: از شما می خواهم به 
جان امام زمانمان، مهدی موعود )عجل اهلل تعالی فرجه( پشت 
والیــت را خالی نکنید گوش به امــر رهبر انقالب و دنباله رو 

ایشان باشید.

هدیه به خوانندگان

خداوند در هالکت بدکاران عجله نمی کند
»اگر خداوند مجازات مردم بدکار را ســریعاً و )در این جهان 
انجام دهد و( همان طور که آنها در به دســت آوردن نعمت و 
خیــر و نیکی عجله دارند )مثل آنها( در مجازاتشــان عجله کند، 
عمــر همگی به پایان می رســد )و اثری از آنهــا باقی نمی ماند. 
ولی بخاطر اینکه به خود آیند و توبه کنند و اختیار از آنها سلب 
نشود،  خداوند از مجازات فوری و شتابزده آنها خودداری می کند 
و در مجازات آن عده از( کســانی که به رســتاخیز و مالقات ما 
ندارند )همین مقدار بس( که ما آنها را به حال خود رها می کنیم 
)و عنایات خود را از آنها قطع می کنیم( تا در طغیانشــان حیران 
و سرگردان شوند )نه حق را از باطل بشناسند و نه راه را از چاه 
تشخیص بدهند و قدرت تشخیص را به کلی از دست بدهند(«.
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اخبار ادبی و هنری

در پرتو وحی

فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اســالمی ایران 
گفت: هوانیروز در بحث دفاعی و امنیتی و موشک های 
نقطه زن و موشک های هشت ونیم کیلومتر دستاوردهای 
خوبی داشته و ان شاءاهلل به زودی هم به موشک های ۲۰ 

و ۱۰۰ کیلومتر دست پیدا خواهیم کرد.
امیر سرتیپ خلبان یوسف قربانی، فرمانده هوانیروز ارتش 
جمهوری اســالمی ایران در جشنواره مالک اشتر و همچنین 
مراســم تجلیل از خلبانان فنی، پروازی و ســتادی هوانیروز 
با اشاره به رشادت های سپهبد شــهید سلیمانی ابراز داشت: 
خوش به سعادت سپهبد شــهید حاج قاسم سلیمانی که به 

دست منفورترین انسان ها به شهادت رسید.
بــه گزارش مهر، وی با بیان اینکــه عملیات مرصاد یک 
عملیات منحصر به فرد در تاریــخ دفاع مقدس بود که اتفاقاً 
آقای پرویز فتاح رئیس فعلی بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 
هــم در آن حضــور داشــت، گفــت: رژه روز 19 تیر 1۳5۸ 
بالگردهای هوانیروز در قم نیز اولین رژه نیروهای مســلح در 
محضر حضرت امام خمینی)ره( بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی 
بود که توسط بالگردهای مسلح جنگی انجام شد و آنقدر رژه 
بالگردهای مســلح در آن مراسم زیبا و تأثیرگذار بود که امام 
خمینی)ره( همان لحظه فرمودند بالگردها دوباره بیایند و رژه 

بروند.
امیر ســرتیپ قربانی با بیان اینکه هوانیروز ارتش امروز 

بازوی قدرتمند نظام اســت، خاطرنشــان کرد: آمریکایی ها 
وقتــی با پیروزی انقالب از ایران رفتند، فکر کردند هوانیروز 
به ســرعت زمین گیر می شود اما همه دیدند که هوانیروز در 
جریــان غائله های گنبد و پاوه چه رشــادت هایی را از خود 

نشــان داد. اگر پرواز شب شهید کشــوری در ارتفاعات سر 
به فلک کشــیده غرب انجام نمی شد، مشخص نبود پاوه چه 

سرنوشتی پیدا می کرد.
فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسالمی ایران ادامه داد: 

خیانت منافقین به کشــور ما را هیچکس تاکنون انجام نداده 
است و هوانیروز در عملیات مرصاد، کمر منافقین را شکست.

وی با بیان اینکه امروز هوانیروز در بحث دفاعی و امنیتی 
و موشک های »فایر اند فورگت« و نقطه زن و موشک های هشت 
و نیم کیلومتر دستاوردهای بسیار خوبی داشته است، گفت: 
ان شاءاهلل به زودی به موشک های 2۰ کیلومتر و 1۰۰ کیلومتر 

دست پیدا خواهیم کرد.
امیر ســرتیپ قربانی با بیان اینکــه هوانیروز بزرگ ترین 
رزمایش شــبانه را در تاریکی مطلق به مدت ۶ ساعت انجام 
داد، بیان داشــت: از اقدامات رزمــی تا تخلیه مجروح در این 

رزمایش انجام شد.
فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اســالمی ایران با بیان 
اینکه امروز ما در هوانیروز ۴۳5 نوع قطعه در تعداد ۶۰۰ هزار 
تیراژ ســاخته ایم، گفت: هوانیروز در ۴ نقطه کشور از برادران 
عزیزمان در ارتش، ســپاه و هنگ مرزی در مرزهای کشــور 

پشتیبانی می کند.
وی بــا بیان اینکــه بالگردهای هوانیــروز تنها در طول 
یک شبانه روز در مناطق زلزله زده کرمانشاه، 5۰۰ سورتی پرواز 
انجام دادند، اظهار داشت: هوانیروز در جریان آتش سوزی های 

زاگرس 2 هزار نفر نیرو جابه جا کرد.
امیر ســرتیپ قربانی بیان داشــت: هوانیروز امروز به 1۸ 

استان کشور خدمات اورژانس هوایی ارائه می دهد.

امیر قربانی خبر داد

برد موشک بالگردهای هوانیروز به زودی به 100 كیلومتر خواهد رسید

رهبر معظم انقالب اســالمی صبح روز گذشته 
در ارتباط تصویری بــا نمایندگان ملت در مجلس 
شورای اســالمی، مجلس یازدهم را »مظهر امید و 
انتظار مردم« خواندند و با اســتناد به »بنیه قوی و 
ظرفیت های مادی کشــور« و »توانایی های معنوی 
و ایمانی ملت« تأکیــد کردند: اطمینان داریم همه 
مشــکالت موجود قابل حل است و مجلس باید با 
اولویت بندی مســائل، پرهیز از حاشیه سازی و نیز 
کار مخلصانه برای مردم، در روند حل مشکالت تأثیر 

محسوس بگذارد.
ایشان همچنین با ابراز تأسف عمیق از اوج گیری مجدد 
کرونا، همه را به رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی 
فراخواندند و افزودند: مردم با گســترش نهضت تعاون به 
نیازمندان، بار دیگر کشــور را از طراوت کمک به قشرهای 

ضعیف و خانواده های نیازمند سرشار کنند.
قدر بدانید

حضرت آیت اهلل العظمی  خامنه ای حضور درصد قابل 
قبولی از مردم در انتخابات مجلس را با وجود شرایط سخت 
اقتصادی و تبلیغات مأیوس کننده دشــمنان، نشان دهنده 
امیدواری و انتظار ملت برای حل مشــکالت خواندند و به 
نمایندگان مجلس توصیه کردند: قدر این موقعیت مهم را 

بدانید.
مجلس یازدهم؛ 

جزو قوی ترین و انقالبی ترین مجالس
ایشــان مجلس یازدهم را از قوی ترین و انقالبی ترین 
مجالس پس از انقالب خواندند و افزودند: حضور »جوانان 
پُرانگیزه، پُرایمان، پُرتوان، تحصیل کرده و کارآمد« در کنار 
شــماری از مدیران انقالبی و دارای ســوابق اجرایی و نیز 
شماری از پیشکســوتان دارای سوابق نمایندگی، مجلس 
یازدهم را به مجلسی بسیار خوب و امیدبخش تبدیل کرده 

است.
حضرت آیت اهلل العظمی  خامنه ای با ابراز خرســندی 
از حساسیت نشان دادن مجلس یازدهم به مسائل انقالب 
و ســرعت عمل نمایندگان در تشــکیل هیئت رئیســه و 
کمیسیون ها، افزودند: مهلت چهارساله نمایندگی، فرصت 
خوبی برای ریل گذاری حرکت عمومی کشور و تأثیرگذاری 

فراوان در روند حل مسائل و پیشرفت و آینده ایران است.
اذعان دشمنان

رهبر انقالب اســالمی در بخش دیگری از سخنانشان 
مشکالت فراوان اقتصادی کشــور را به »بیماری« تشبیه 
و در عین  حال تأکید کردنــد: به علت بنیه قوی و قدرت 
دفاعی، کشور بدون  تردید توان غلبه بر این بیماری را دارد، 
همان گونه که دشمنان نیز امروز اذعان می کنند که با وجود 
سخت ترین تحریم ها و فشارهای همه جانبه نتوانسته اند به 

اهداف ضدایرانی خود دست یابند.
ایشــان »تورم، کاهش ارزش پول ملــی، گرانی های 
بی منطق، مشکالت بنگاه های تولیدی و مشکالت ناشی از 
تحریم ها« را از جمله مسائلی خواندند که سختی معیشت 
را به ویژه برای طبقات پایین و متوسط به همراه آورده است.

پیشرفت های حیرت انگیز
حضــرت آیــت اهلل العظمــی  خامنه ای در تشــریح 
برخی ظرفیت های کشــور افزودند: ایجاد هزاران شرکت 
دانش بنیان، اجــرای صدها طرح زیربنایــی، بهره برداری 
مســتمر از طرح های جدید، پیشرفت های حیرت انگیز در 
صنایع نظامی و موفقیت های تحســین برانگیز در مسائل 
فضایی، نتایج استفاده از بخشی از ظرفیت های بسیار قوی 

و گسترده در کشور است.
ظرفیت های معنوی ملت

رهبر انقالب ظرفیت های معنوی ملت را که در ایمان 
مذهبــی و انقالبی مردم ریشــه دارد، مکمل ظرفیت های 
فراوان طبیعی، جغرافیایی و تاریخی برشمردند و افزودند: 
باید ظرفیت های معنوی را به عنوان عاملی بسیار مهم، مورد 

توجه و استفاده قرار داد.
شهید سلیمانی؛ مظهر اقتدار ملی و جهادی

ایشــان »حضور به هنگام و فداکارانه مردم در مقابله با 
موج اول کرونا«، »خدمات بســیار باارزش ملت در نهضت 
کمک مؤمنانه به خانواده های ضعیف« و »حضور باشکوه و 
خیره کننده مردم در بدرقه سردار سلیمانی« را نمونه هایی 
از ظرفیت معنوی عمیق ملت ایران دانســتند و افزودند: 
مــردم در تجلیل از »مظهر اقتدار ملی و جهادی« ایرانیان 
یعنی شهید سلیمانی نشان دادند که به مبارزه و مقاومت 
در مقابل اســتکبار ایمان دارند و برای قهرمان ملی خود 

باالترین ارزش ها را قائل هستند.
حضرت آیــت اهلل العظمی  خامنه ای با یادآوری حضور 
تعیین کننده مردم در مقابله بــا غائله هایی نظیر حوادث 
ســال های ۷۸ و ۸۸ افزودند: ملت در مقابله با هر حرکت 
ضد نظام، دشمن را مأیوس می کند و آیا توانایی و ظرفیتی 

باالتر از این برای یک کشور قابل تصور است؟
اطمینان کامل

رهبــر انقــالب در نوعی جمع بنــدی از این بخش از 
سخنانشان، بخشــی از مشــکالت موجود را نیز ناشی از 
بی توجهی و کم توجهی مسئوالن در طول سال های مختلف 
خواندند و افزودند: اگر تفکر خوداتکایی و اعتماد به نفس 
ملی به ویژه در جوانان همچنان رو به گســترش باشد و از 
بنیه قوی کشــور استفاده شود و امیدهای واهی به بیرون 
مرزها و شــرطی کردن اقتصاد کشــور تضعیف شود، من 
اطمینان کامل دارم که مشکالت اقتصادی قابل حل است.

حضرت آیت اهلل العظمی  خامنه ای سپس توصیه هایی را 
خطاب به نمایندگان مجلس یازدهم بیان کردند.

»نیــت الهی و خالص«، »کار برای مردم« و »پرهیز از 
جو زدگی« اولین توصیه ایشان به نمایندگان مجلس بود.

سوگند شرعی
توصیــه دیگر رهبــر انقــالب مربوط به »ســوگند 
نمایندگان« بود که گفتند: سوگندی که نمایندگان در آغاز 
به کار مجلس اداء می کنند، یک سوگند شرعی است و بر 
اساس آن باید به صورت جدی پاسدار حریم اسالم و نگهبان 

دستاوردهای انقالب اسالمی باشند.
مسائل اصلی کشور

حضرت آیت اهلل العظمی  خامنه ای در سومین توصیه، 
»توجه به مســائل کلیدی و اصلی کشور و پرهیز از دچار 
شدن به حاشیه ها و اولویت دادن به مسائل فرعی« را مورد 
تأکید قرار دادند و افزودند: در شــرایط کنونی، در موضوع 
اقتصاد، مسائل اصلی کشور عبارتند از »تولید،  اشتغال، مهار 
تورم، مدیریت نظام پولی و مالی، و عدم وابســتگی اقتصاد 

کشور به نفت.«

ایشان در زمینه مســائل اجتماعی هم تأکید کردند: 
موضوع »مسکن« به عنوان یک مسئله بسیار مهم و کلیدی، 
مســئله »ازدواج جوانان و راه های تســهیل آن«، مسئله 
»فرزندآوری و جلوگیری از حرکت کشــور به سمت پیری 
جمعیت« و مسئله »مدیریت فضای مجازی در کوتاه مدت 

و میان مدت« از دیگر مسائل اصلی کشور هستند.
رهبر انقالب اسالمی توصیه چهارم خود به نمایندگان 
مجلس یازدهم را به »تعامــل و هم افزایی قوا« اختصاص 
دادند و گفتند: نقشــه کلی تعامل قوا، از جانب دســتگاه 
اجرایی و قوه قضائیه به این گونه است که آنها باید مصوبات 
مجلس را به صورت دقیــق و کامل اجرا کنند و هیچ گونه 

تعللی در این زمینه جایز نیست.
حضرت آیت اهلل العظمی  خامنه ای افزودند: این تعامل 
از جانب مجلس نیز باید به این گونه باشد که در مصوبات، 

ظرفیت ها و واقعیت های کشور در نظر گرفته شود.
حرام شرعی

ایشــان در موضوع تعامل قوا خطــاب به نمایندگان 
مجلس تأکیــد کردند: روابط مجلس بــا دولتمردان باید 
مطابق قانون و شرع باشد، یعنی سؤال و تفحص به عنوان 
حق مجلس وجود داشته باشد اما توهین و دشنام و نسبِت 
بدون علم به دولتمردان به هیچ وجه جایز نیست و برخی از 

این نسبت ها حرام شرعی است.

رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: حضور وزرا در 
یک ماه اول آغاز به کار مجلس و ارائه گزارش از شــرایط 
کشــور، کار بســیار خوبی بود اما نباید به وزرا توهین و یا 

تهمتی زده شود.
حضــرت آیــت اهلل العظمــی  خامنــه ای افزودند: از 
برخوردهای احساســی و غیرمنطقی پرهیز شــود و بیان 
دیدگاه و نظر مخالف، متین، خردمندانه، قوی و قابل توجیه 

باشد.
فضای منازعه در رئوس دستگاه ها؛ 

زیان بخش و ناراحت کننده
ایشــان درباره همکاری مجلس با قوای دیگر گفتند: 
مــردم از مجلس و دو قوه دیگر انتظار بیان حق و پیگیری 
آن را دارند و بشدت با مجادله و گریبان گیری و تشنج میان 
قوا مخالف هســتند و همه بدانند فضای منازعه در رئوس 

دســتگاه ها برای افکار عمومی زیان بخش و ناراحت کننده 
است.

یک صدایی در برابر جبهه  گسترده  دشمن
رهبر انقالب اســالمی، اتحــاد و انســجام داخلی و 
یک صدایی در برابر جبهه گسترده دشمن را تکلیف همه 
مسئوالن و قوا برشــمردند و افزودند: امروز جبهه دشمن 
که خبیث ترین و قبیح ترین آن آمریکا اســت، تمام توان 
سیاسی، اقتصادی و تبلیغاتی خود را برای به زانو درآوردن 
ملت قوی ایران به کار گرفته اســت و در چنین شرایطی 
حتی با وجود اختالف ســلیقه و نظر در داخل، در مقابل 
دشمن یاوه گو باید دست به دست هم بدهیم و یک سخن 

گفته شود.
حضرت آیت اهلل العظمی  خامنه ای نقش نظارتی مجلس 
را بســیار مهم و حیاتی دانستند و خاطرنشان کردند: این 

نقش باید با متانت، خردمندانه و بدون حاشیه ایفا شود.
سال حساس

ایشان همچنین با  اشاره به سال آخر دولت گفتند: سال 
آخر دولت ها معموالً سال حساسی است و باید مراقبت شود 
که پیگیری امور به هیچ وجه سست نشود و بر همین اساس 
اعتقاد راسخ دارم که دولت ها باید تا روز آخر وظایف خود را 
انجام دهند و بعد از پایان دوره قانونی خود، امانت را با ارائه 

صورت وضعیت، به دولت بعدی تحویل دهند.

رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: در شرایط حساس 
ســال آخر دولت و همچنین سال اول مجلس، باید دو قوه 
فضا را به گونه ای مدیریت کنند که به کار مهم کشور لطمه 

نخورد.
دو مرکز بسیار مهم

حضــرت آیت اهلل العظمی  خامنــه ای همچنین مرکز 
پژوهشــهای مجلس و مرکز نظارت بر رفتار نمایندگان را 
دو مرکز بسیار مهم برشمردند و بر لزوم استفاده مطلوب از 

دیدگاه های کارشناسی مرکز پژوهش ها تأکید کردند.
رهبر انقالب اســالمی در بخش پایانی سخنانشــان، 
گســترش مجدد بیماری کرونا و جان باختن روزانه تعداد 
زیادی از مبتالیان را حقیقتاً غم انگیز خواندند و با تجلیل 
چندین باره از خدمات درخشــان و فداکاری های کادرهای 
درمانی کــه بعضی از آنها نیــز در راه خدمت به مردم به 
بیماری مبتال شدند و یا جان باختند، گفتند: با وجود این 
خدمات، بعضی افراد حتی کار ساده ای مثل ماسک زدن را 
انجام نمی دهند که من واقعاًً از آن پرســتاری که فداکارانه 

در حال ارائه خدمت است خجالت میکشم.
ساحل نجات

حضرت آیت اهلل العظمی  خامنه ای با  اشاره به واقعیت 
تلخ دور شدن کشــور از موفقیت اولیه در مقابله با کرونا، 
خطاب به همه دســتگاه ها، گروه های خدمت رسان و آحاد 
مردم تأکید کردند: همه نقش خود را به بهترین وجه ایفا 
کنند تا در کوتاه مدت زنجیره سرایت را قطع کنیم و کشور 

را به ساحل نجات برسانیم.
نهضت تعاون و احسان باید رشد و توسعه پیدا کند

ایشان مشــارکت گســترده مردم در نهضت خدمت 
مؤمنانه در آســتانه ماه رمضان را بسیار باارزش و گره گشا 
از زندگی قشرهای ضعیف دانستند و افزودند: این نهضت 
تعاون و احســان باید رشد و توسعه پیدا کند و هر کس به 
هر شــکل که می تواند کمک و مراقبت کند که کســی از 

نیازمندان از قلم نیفتد.
دعا و توسل عمومی

 به درگاه خداوند متعال
رهبر انقالب اسالمی در پایان همگان به ویژه جوانان را 
به دعا و توســل عمومی به درگاه خداوند متعال برای دفع 

بال فراخواندند.
پیش از ســخنان رهبر انقالب اسالمی، آقای قالیباف 
رئیــس مجلــس در گزارشــی از رویکردهــا، اقدامات و 
برنامه های مجلس، هدف اصلی نمایندگان را حل مسائل 
مردم و تبدیل مجلس بــه یک نهاد چابک و انقالبی بیان 
کرد و گفت: »اصالح ســاختار بودجه ریزی«، »نوســازی 
نظام مالیاتی«، »حمایت از قشرهای ضعیف«، »رفع موانع 
جهش تولید« و »تحول در حوزه تجارت خارجی« از جمله  

محورهای بسته تحولی مجلس یازدهم برای اقتصاد است.
آقای قالیباف »ساماندهی امور نمایندگان و صیانت از 
آنان«، »شفافیت در فرایندهای قانونگذاری« و »توجه ویژه 
به نظارت در کنار تقنین« را نیز از دیگر برنامه های مجلس 

برشمرد.
رئیــس مجلس همچنین با بیــان اینکه پرداختن به 
هرگونه حاشــیه ای که مجلس را از حل مسائل مردم دور 
کند خطا است، بر ضرورت همکاری با سایر قوا تأکید کرد.

نگاه

رهبر انقالب ضمن ارائه توصیه های راهگشا به نمایندگان:

مجلس یازدهم از قوی ترین و انقالبی ترین 
مجالس تاریخ انقالب است

سردار رمضان شریف:

سپاه شکایتی از ایرنا نکرده
مدعیان خبر كذب مورد پیگیری 

قرار خواهند گرفت
سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه در واکنش به برخی اخبار در 
فضای مجازی درباره تشکیل پرونده قضایی برای چند مدیر و خبرنگار ایرنا 
گفت: شکایتی از ایرنا نداشته ایم و اخبار کذب منتشره مورد پیگیری قرار 

خواهد گرفت.
در پی انتشــار اخباری مشــکوک و جهت دار در فضای مجازی و شــبکه های 
اجتماعی مبنی بر شــکایت ســپاه و وزارت اطالعات از ایرنا و تشکیل پرونده قضایی 
برای چند مدیر و خبرنگار این خبرگزاری بخاطر انتشار مصاحبه با یکی از مسئولین 
ارتش جمهوری اسالمی ایران، که با اهداف خاص دستاویز رسانه های معاند نیز قرار 
گرفته است، ســردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شــریف، سخنگو و مسئول روابط 
عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با رد این ادعا گفت: سپاه در این خصوص 
شــکایتی از ایرنا نداشته است و اخبار منتشر شده دراین خصوص کذب بوده و مورد 

پیگرد قرار خواهد گرفت.
به گزارش فارس به نقل از ســپاه نیوز، ســردار شریف تاکید کرد: این گونه خبر 
ســازی ها تاثیری در وحدت و اخوت تزلزل ناپذیر سپاه و ارتش در صیانت از امنیت 
و منافع ملی کشــور و نیز تعامل این نهاد انقالبی و مقتدر با اصحاب رســانه نخواهد 

داشت.
سخنگوی سازمان سنجش:

برگزاری آزمون های سال ۹۹ 
در انتظار تصمیم ستاد ملی مقابله با كرونا است

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور گفت: تکلیف زمان برگزاری 
آزمون های سراسری ۹۹ دانشگاه ها و موسســات آموزش عالی کشور به 

زودی مشخص می شود.
فاطمه زرین آمیــزی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشــت: تکلیف زمان برگزاری 
آزمون های سال 99 در ستاد ملی مبارزه با کرونا مشخص می شود و این سازمان در 

هر شرایطی تابع تصمیمات این ستاد است.
همچنین، معاون آموزشــی وزیر بهداشــت گفت: درحــال حاضر نقطه نظرات 
کارشناســی، رصد نظرات داوطلبان، توجه به ســالمت مردم و در نهایت بحث های 
فنی به صورت مبسوط درحال انجام است و به زودی تصمیم نهایی در مورد برگزاری 

کنکور و سایر آزمون ها اعالم خواهد شد.
علی اکبر حقدوست افزود: براساس بحث های گسترده و سناریوهای مختلف قابل 
تصور، الزم است با تفاهم وزارت علوم و وزارت بهداشت و همچنین سازمان سنجش 
کشور تصمیم گیری نهایی در ستاد ملی مقابله با کرونا انجام شود و قطعا به محض 
نهایی شــدن اطالع رسانی خواهد شــد تا مردم عزیز و داوطلبان در کوتاه ترین زمان 

ممکن در جریان موضوع قرار گیرند.
گفتنی است، شنبه گذشته نیز سعید نمکی با علی خاکی صدیق، معاون آموزشی 
وزیر علوم و ابراهیم خدایی، رئیس ســازمان سنجش آموزش کشور جلسه ای برگزار 

کردند تا درباره زمان برگزاری آزمون ها به نتیجه گیری برسند. 
گفتنی اســت، چهار روز دیگر تاریخ برگزاری کنکور دکتری 99 اســت. برنامه 
زمان بندی کنکور کارشناســی ارشد دوم و سوم مرداد و آزمون سراسری کارشناسی 

نیز روزهای ۳۰ و ۳1 مرداد ماه است.

وزیر بهداشت در نامه ای به رهبر معظم انقالب، 
فرمایشات حکیمانه ایشان را مایه وفاق و همگرایی 
ملی برشمرده و بر تالش هرچه بیشتر بخش های 
مختلف نظام و کشور، در راستای شکست کرونا، 

تأکید کرد.
پس از اظهارات دیروز رهبر انقالب درباره تالش ها و 
خدمات کادر بهداشــت و درمان کشور در مسیر مبارزه با 
کرونا، وزیر بهداشــت در نامه ای خطاب به ایشان نوشت: 
»به اســتحضار می رســد، فراز اول فرمایشات حکیمانه 
امروزتان که همچون پیــش، مایه وفاق و همگرایی ملی 
بود، پس از چند هفته تالش شــبانه روزی و نفس گیرمان 
در مدیریت بیماری کرونا به خصوص در استان های مرزی 
و پُرمشکل کشور که به لطف پروردگار به مهار نسبی آن 
نیز انجامید، بارانی لطیف بود بر تن های رنجور و دل های 
داغدیده مان، اما آهنگ محزون صدایتان در فراز دوم که 
غمگینانه از افتادن آتش دوباره بیماری بر نیستان وجود 
هموطنان مان گفتید و سوز دل مهربان تان را از داغ فقدان 

عزیزان مان بر زبان جــاری فرمودید وجودم را گداخت و 
نگاشتن سوز دل را تنها راه عالج این رنج جان گداز یافتم.

اگر در دوره اول بیماری سربازان حضرتعالی به عنوان 
مدافعین سالمت در کنار دیگر عزیزان دستاوردی شگرف 
در اوج تحریم و تنگدستی نثار ملت شریف ایران کردند، 
عالوه  بر همه جانفشــانی ها، همدلی ها و هم افزایی های 
مردم و کارگزاران نظام، حمایت های بزرگ منشانه رهبری 
مهربان و فرزانه بود که یقین دارم در تاریخ این سرزمین 
به عنوان برگ زرین بی بدیــل، جاودانه به یادگار خواهد 

ماند.«
بــه گزارش وزارت بهداشــت، در بخــش دیگری از 
نامــه دکتر نمکــی خطاب به رهبر انقالب آمده اســت: 
»قبــل از ایــن موج جدیــد بالخیز پیش بینــی ایام را 
به دلیل غفلت های ســاده انگارانه بــه محضرتان تقدیم 
کــرده بودم، دلم نمی خواســت آنچــه می دیدم، تحقق 
یابد. دلم می خواســت در عالم پیش بینــی و رویا بماند، 
همچون انسانی که خوابی تلخ می بیند و در عالم بیداری 

خوشحال می شود که خواب بود ولی متأسفانه به حقیقت 
پیوســت. اما بگویم عزیز دل، هنوز دیر نشــده است، تا 
خدا هســت که یاری مان کند، شما هستید که نصیحت 
و دعای مان کنید، مردمی هســتند که حرف های مان را 
بشنوند و همراهی مان کنند، قوای سه گانه ای هستند که 
دست در دســت هم حمایت مان کنند، نیروهای مسلح، 
ســازمان های مردم نهاد و خّیرینی هستند که دستمان 
را بگیرند، جوانان و دانشگاهیان فرهیخته ای هستند که 
در راه پیشــگیری و درمان، معجزه خلق کنند. مدافعین 
عاشق سالمتی هســتند که مهر بورزند و خسته نشوند، 
مادران و پدران شهدایی هستند که دعای نیمه شبانشان 
عطر دل انگیز کاروان مان باشد، هراسی از هجمه بیماری 
نداریــم و یقین داریم که مهــارش می کنیم و بی تردید 
دوباره برمی گردیم به روزهایی که مردم عزیز کشــورمان 
با ســالمتی و شادمانی در کنار هم زندگی کنند و دیری 
نخواهد پایید تا بر چهره نازنین فرمانده مهربانم ان لبخند 

رضایتمندی بنشانیم. ان شاءاهلل«.

وزیر بهداشت در نامه ای به رهبر معظم انقالب:

حمایت های بزرگ منشانه شما 
در تاریخ این سرزمین به یادگار خواهد ماند


