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رهبر معظم انقالب: بزرگداشت 22 بهمن یعنی یادآوری ایثار، 
رشادت و شــهادت طلبی امتی که با پیروی از سالله حسین)ع( 
بسیاری از معادالت جهان مدرن را دستخوش تغییرات بنیادین کرد.

اخبار ادبی و هنری

بهروز شعیبی کارگردان »سیانور«: جشنواره فجر 
به تخم مرغ شانسی تبدیل شده است!

کارگردان فیلم »ســیانور« هم به عملکرد داوران جشنواره فیلم فجر انتقاد 
کرد.

پس از فیلــم »بادیگارد« به کارگردانی ابراهیــم حاتمی کیا، فیلم موفق و 
خوش ساخت »سیانور« ســاخته بهروز شعیبی هم از دیگر آثار مطرح این دوره 
از جشــنواره فیلم فجر بود که در هیچ یک از بخش ها حتی نامزد دریافت جایزه 

هم نشد.
شعیبی در نشست خبری فیلم خود در جشنواره در واکنش به نادیده گرفتن 
»سیانور« توسط سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر گفت: ما برای جشنواره فجر 
فیلم نمی سازیم چون جشنواره به تخم مرغ شانسی تبدیل شده که معلوم نیست 

در هر دوره چه چیزی از آن بیرون می آید.
وی با کنایه اظهار داشــت: به همه دوستانم تبریک می گویم که کاندیدای 

دریافت جایزه نشدیم!
ستاد جشنواره موسیقی فجر
علی )الکساندر( رهبری را 

به صداقت در گفتار دعوت کرد
ســتاد برگزاری جشــنواره موســیقی فجر نســبت به اظهارات اخیر علی 
)الکســاندر( رهبری درباره اجرای »نینوا« حسین علیزاده در جشنواره، واکنش 
نشــان داده است و رهبر ارکستر سمفونیک تهران را به صداقت در گفتار دعوت 

کرده است.
به گزارش فارس، علی رهبری ظهر امروز در گفت وگو با خبرگزاری فارس به 
حواشی اجرای افتتاحیه جشنواره موسیقی فجر اشاره کرد و گفت: »به من گفتند 
که پیام ویدئویی حســین علیزاده نباید در کنســرت پخش شود. من هم پاسخ 
دادم که اگر قرار نیست ویدئوی علیزاده پخش شود، من هم رهبری نمی کنم.«

ســاعاتی بعد از درج این مصاحبه، ســتاد برگزاری سی و یکمین جشنواره 
موسیقی فجر نســبت به اظهارات رهبر ارکستر سمفونیک تهران واکنش نشان 

داده و اطالعیه را منتشر کرده است:
»اجرای ارکستر سمفونیک تهران شامگاه 21 بهمن ماه با اجرای اثر ماندگار 
حســین علیزاده )نی نوا( آغاز و با پیامی از این هنرمند بزرگ همراه شد که مایه 
افتخار جشــنواره ســی و یکم بود. این اجرا با دقایقی تاخیر آغاز شد و دلیل آن 
این بود که علی رهبری در موعد مقرر برای ساندچک در سالن حضور پیدا نکرد 
و بنا به دالیل نامعلوم اجازه پخش ویدئو مپینگ که دکور جشــنواره محسوب 
می شود را نداد این در حالی است که ایشان در مصاحبه ای اعالم کردند جشنواره 
موســیقی فجر اجازه پخش پیام حســین علیزاده را نداده است. بر خود واجب 
می دانیم تا اعالم کنیم که ارسال پیام از سوی این هنرمند بزرگ برای اجرایی در 
قالب جشنواره، افتخاری برای جشنواره سی و یکم محسوب می شود و از این رو 

آقای علی رهبری را به صداقت در گفتار دعوت می کنیم.«
آغاز نمایشگاه 

رسانه های دیجیتال انقالب اسالمی
سومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقالب اسالمی جمعه 23 بهمن رسما 

کار خود را آغاز کرد.
به گزارش ایسنا، نمایشگاه رسانه های دیجیتال در چهار بخش اصلی رسانه های 
بر خط، فناوری اطالعات، بازی و پویانمایی و نشــر دیجیتال و تلفن همراه از 22 
تا 27 بهمن ماه در سالن نمایشــگاهی بوستان گفت وگو برگزار می شود. در این 
مراسم فیروزآبادی)دبیر شــورای عالی فضای مجازی(، مقدمی فر)مشاور فرمانده 
سپاه پاســداران( و همچنین امینی)دبیر جشــنواره( مطالبی را درباره اهداف و 
رسالت نمایشگاه رسانه های دیجیتال در برابر فضای مجازی که دنیا را در برگرفته 
است بیان کردند. سومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقالب اسالمی با قرائت 

بخش هایی از زیارتنامه عاشورا کار خود را آغاز کرد.
»ایستاده در غبار« 

بهترین فیلم جشنواره فجر شد
فیلم »ایســتاده در غبار« با نمایش زندگی سردار احمد متوسلیان بهترین 

فیلم سی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر شد.
مراســم اختتامیه سی و چهارمین دوره جشــنواره فیلم فجر هم مثل خود 
جشــنواره با بی نظمی برگزار شد. به طوری که بخشی از مهمانان مراسم بعد از 

شروع برنامه وارد تاالر برج میالد شدند!
در این مراسم فیلم »ایستاده در غبار« ساخته محمد حسین مهدویان که به 
بازنمایی زندگی جاویداالثر احمد متوسلیان، فرمانده سپاه محمدرسول اهلل)ص( 
جایزه های بهترین فیلم بخش اصلی)ســودای سیمرغ(، جایزه ویژه کارگردانی 

بخش نگاه نو، بهترین طراحی و بهترین جلوه های ویژه را دریافت کرد.
اما یکــی از جوایز غیرعادالنه، جایزه بهترین کارگردانی بود. در شــرایطی 
که اکثریت قریب به اتفاق کارشــناس های ســینما متفق القول بودند که جایزه 
بهترین کارگردانی حق ابراهیم حاتمی کیاســت، اما کارگردان »بادیگارد« حتی 
نامزد این جایزه هم نشــد. در غیاب حاتمی کیا، جایزه این بخش به کارگردان 
فیلم سیاه و ضدملی »ابدویک روز« اهدا شد. این فیلم همچنین در چند بخش 
دیگــر هم جوایزی را دریافت کرد. البته فیلم »بادیگارد« در بخش های بهترین 
بازیگر مرد )پرویز پرســتویی( و جلوه های ویژه بصری )ســید هادی اسالمی( 
سیمرغ دریافت کرد. در این مراسم همچنین فیلم »نفس« به کارگردانی نرگس 
آبیار ســیمرغ بهترین فیلم از نگاه ملی را دریافت کرد.ضمن این که جایزه ویژه 
کارگردانی انیمیشــن به حامد کاتبی برای انیمیشن »در مسیر باران« و جایزه 
ویژه بهترین فیلم انیمیشــن به محمد امین همدانی برای انیمیشــن »فهرست 
مقدس« و سیمرغ بهترین فیلم مستند هم به »A157« به تهیه کنندگی بهروز 

نورانی پور با موضوع ضدداعش اعطا شد.
گفتنی است، اعالم اســامی نامزدهای سی وچهارمین جشنواره فیلم فجر و 
غیبت ابراهیم حاتمی کیا و برخی پیشکســوتان سینمای ایران نظیر محمدعلی 
کشــاورز، عزت اهلل انتظامی، جمشــید مشــایخی انتقاداتی را متوجه متولیان 

جشنواره فجر امسال کرد.
اهدای تربت متبرک اباعبداهلل)ع( 

به سلحشور
مدیرعامــل خانه مداحان با حضور بــر بالین »فرج اهلل سلحشــور« از این 

کارگردان و هنرمند متعهد عیادت کرد.
به گزارش فارس، »محسن طاهری« صبح امروز -چهارشنبه 21 بهمن- به 
همراه »سیدرضا نواب« )مجری( و »محمد هوشیاری« )تهیه کننده( از »فرج اهلل 

سلحشور« کارگردان متعهد و انقالبی کشورمان عیادت کرد.
بنابر این گزارش، در این دیدار طاهری اظهار امیدواری کرد حال کارگردان 
مجموعه جهانی یوســف پیامبر)ع( بهبود یافته و به زودی کار ســاخت و تولید 
سریال بین المللی موسی)ع( را آغاز کند. همچنین در این دیدار طاهری از تربت 

سیدالشهدا)ع( به سلحشور هدیه کرده و برایش آرزوی سالمتی کرد.
سلحشــور چند سال با بیماری ســرطان ریه مبارزه کرد اما با شدت یافتن 

بیماری، این هنرمند ارزشی در بیمارستان بقیهًْ اهلل االعظم)عج( بستری شد.
افشای برخورد نژادپرستانه پلیس آمریکا 

با بازیگر مطرح هالیوود
بازیگر فیلم »داستان عامه پسند« گفت: پلیس ما را محاصره کرد و با اسلحه 
سوی ما نشانه رفت و نور چراغ  قوه را به صورتمان انداخت و گفت اونی که برای 

فیلم تارانتینو نامزد اسکار شده بیرون بیاید و بخوابه روی زمین.
به گزارش فارس، ســاموئل ال جکسن افشــا کرد که سال 1993 در جریان 
تیرانــدازی در برنامه »پالپ فیکشــن« کوئنتین تارانتینــو در میان گروهی از 
سیاه پوســتان بوده کــه با تبعیض نژادی پلیس آمریکا مواجه شــده و برای آنها 
تشکیل پرونده داده و سابقه ساخته اند. گاردین نوشت این هنرپیشه به بازگویی 
ماجرای برخورد نژادپرســتانه پلیس آمریکا با وی و چند سیاه پوســت دیگر سر 
صحنه فیلم تارانتینو پرداخت و گفت: وقتی کارمان را انجام دادیم بیرون آمدیم 
و گوشه ای ایستادیم ناگهان پنج ماشین کالنتری کنار ما توقف کردند و پلیس ها 
ما را محاصره کرده و به روی ما اســلحه کشــیدند و چراغ قوه را روی صورتمان 
انداختند و گفتند بخوابید روی زمین و ما را  وســط بلوار ســانتامونیکا در غرب 
هالیوود دمر روی زمین خواباندند. بعد من از پلیس ها پرسیدم چرا این کار را با 
ما می کنید؟ یکی از آنها گفت که به ما گزارش داده اند که پنج نفر سیاه پوســت 
مسلح این گوشه ایســتاده اند. این رویداد باعث شد که مسئله تبعیض نژادی به 
عنوان یک مشــکل بسیار مهم در ذهن ساموئل ال جکسن باقی بماند. آن زمان 
ساموئل ال جکسن به خاطر فیلم »داســتان عامه پسند« نامزد اسکار هنرپیشه 

مکمل مرد شده بود.

هدیه به خوانندگان

تقدیر مراجع عظام تقلید 
از حضور باشکوه ملت در راهپیمایی 22 بهمن

مراجع عظام تقلید با حضور در راهپیمایی 22 بهمن، ضمن 
تقدیر و تشکر از مشارکت گسترده و باشکوه ملت در جشن 
بزرگ انقالب، بر ضرورت اهتمام مسئوالن برای رفع مشکالت 

مردم تأکید کردند.
آیت اهلل مکارم شیرازی: حضور مردم در صحنه 

خاری در چشم دشمنان و مایه امید دوستان انقالب است
به گزارش خبرگزاری رسا، آیت اهلل مکارم شیرازی با تقدیر از حضور 
گســترده ملت در راهپیمایی 22 بهمن، ابراز داشت: پس از 37 سال، 
این حضور مردم باعث شکوه و عظمتی برای نظام اسالمی ایران است.

وی بــا تاکید بر اینکه مســئوالن قدر مــردم را بدانند و در حل 
مشکالت شــان کوشا باشند، خاطرنشــان کرد: این حضور خاری در 
چشم دشمنان اسالم و انقالب و وسیله ای برای امید دوستان انقالب 

اسالمی است.
آیت اهلل نوری همدانی: مردم ثابت کردند 

پای اصول و آرمان ها ایستاده اند
آیت اهلل نوری همدانی در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن در گفت وگو 
با خبرنگاران، اظهار داشت: حضور پرشور و میلیونی مردم دو پیام دارد، 
یک پیام خارجی است که نشان دهنده استکبار ستیز بودن ملت است 

و آمریکا در راس استکبار قرار دارد.
وی تاکیــد کرد: هــر قدر آمریکا و اســتکبار را بزک کنند مردم 

استکبارستیزی و صهیونیسم ستیزی خود را بیشتر نشان می دهند.
استاد درس خارج حوزه اظهار داشت: پیام داخلی حضور گسترده 
مردم نیز این است که این مردم وفادار و پایبند به اصول و آرمان های 
انقالب که امام و رهبری مطرح کردند، هســتند و روی آن پافشاری 

می کنند.
آیت اهلل جوادی آملی: مسئوالن خدمات صادقانه 

به ملت ارائه کنند
بر اساس این گزارش، آیت اهلل جوادی آملی نیز در مراسم راهپیمایی 
22 بهمن، ابراز داشت: از ملت ایران نیز حق شناسی می کنیم، که در 
گرامیداشت انقالب سعی بسیار می کنند، از خدای متعال می خواهیم به 
همه مسئوالن کشور توفیق دهد که خدمات صادقانه به ملت ارائه کنند.

وی بیان داشــت: از خدای متعال متشکریم که آبروی نظام را در 
سطح منطقه و بین الملل حفظ کرده است.

در گفت وگو با فرانس2۴
شمخانی: از هیچ جنگ تحمیلی 

واهمه نداریم
دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه جمهوری اسالمی 
ایران در ۳۷ سال گذشته به  دنبال جنگ با هیچ کشوری نبوده 

است، تاکید کرد: از هیچ جنگ تحمیلی واهمه نداریم.
دریادار علی شــمخانی، دبیر شــورای عالی امنیت ملی ایران در 
مصاحبه ای اختصاصی با فرانس 24 گفــت که ایران به دنبال جایگاه 
طبیعی خود در منطقه است. وی با تأکید بر اینکه  جمهوری اسالمی 
ایران در 37 سال گذشته به  دنبال جنگ با هیچ کشوری نبوده است، 
تصریح کرد:  جمهوری اســالمی ایران در طول این سال ها در جهت 

دفاع از مردم خودش کار کرده است.
دبیر شــورای عالی امنیت ملی  از خبرنگار فرانس 24 پرســید: 
»بفرمایید حضور ناوگان فرانســه در خلیج فــارس به  دنبال چه  نوع 
توسعه طلبی اســت؟ حضور انگلیس در خلیج فارس، برای اثبات چه 
منفعتی اســت؟ حضور ناوگان توســعه یافته آمریکا در خلیج فارس 
برای چیست؟«. دریابان شمخانی عملکرد عربستان سعودی در یمن، 
ســوریه، لبنان و ماجرای 11 سپتامبر را ماجراجویانه و غیرمسئوالنه 
خواند و افــزود:  »جوان بودن، ماجراجوبودن و آماتور بودن حکومت 

فعلی سعودی، کار دشواری در منطقه ایجاد می کند«.
وی با تأکید بر اینکه »ما هرگز به دنبال درگیری با هیچ کشــوری 
نیستیم« گفت: »ما به دنبال توسعه ایران هستیم«. به گزارش تسنیم 
دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: »از هیچ جنگ تحمیلی ای 

هم واهمه نداریم. این را در 8 سال دفاع مقدس ثابت کرده ایم«.
در ادامه عهدشکنی آمریکا صورت گرفت

 تحریم مجدد نیمی از افراد و نهادهای 
ایرانی خارج شده از تحریم ها

یک مقام وزارت خزانه داری آمریکا گفت: از ۴00 فرد و نهاد 
ایرانی که از تحریم ها در روز اجرای برجام خارج شــدند، 200 
مورد را در فهرست جدیدی قرار دادیم، یعنی این افراد هنوز 

تحت تحریم هستند.
به گزارش فارس به نقل از اسپوتنیک، »جان اسمیت« مدیر دفتر 
کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اعالم کرد: اداره 
کنتــرل دارایی های خارجی، یک رژیــم تحریمی قوی از تحریم های 
غیرهسته ای و تحریم ها علیه فعالیت های مشکل ساز ایران اجرا می کند. 

به طور کلی، تحریم های اولیه آمریکا علیه ایران هنوز پابرجاست.
اســمیت افزود: از بیش از 400 شــخص و نهادی که از فهرست 
تحریم ها در روز اجرای توافق هســته ای خارج شــدند، حدود 200 
مورد در فهرســت جدید اداره کنترل دارایی ها قرار داده شدند... این 
امر نشان دهنده این است که این افراد همچنان از نظر قوانین آمریکا 
تحت تحریم هستند. به گفته اسمیت، این اشخاص حقیقی و حقوقی 
آنهایی هســتند که اداره کنترل دارایی ها پیش از این شناسایی کرده 

بود و شامل دولت ایران و موسسات مالی هستند.
مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

 100میلیون برگ سند از سال 42 
تا دوران دفاع مقدس گرد آوری شد

مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی در امور حفظ آثار و نشر ارزش های انقالب از جمع آوری بیش 
از 100 میلیون برگ سند از سال ۴2 تا دوران دفاع مقدس خبر داد.

به گزارش ایرنا از دزفول، سرتیپ پاسدار »مرتضی قربانی« پنجشنبه 
با تشریح اقدامات انجام شده برای حفظ و نشر ارزش های انقالب اسالمی، 
گفت: بیش از 100 میلیون ســند از ســال 42 تا سال 57 و دوران دفاع 
مقدس گرد آوری شده که شامل برخی اسناد سّری و محرمانه و طبقه بندی 

شده هستند.
وی که در مراسم نخستین یادواره 52 شهید عملیات والفجر مقدماتی 
گردان شــهید دانش در مصالی نماز جمعه شهر شوش سخن می گفت، 
افزود: این اسناد در حال تدوین بوده و به زودی در موزه بزرگ دفاع مقدس 

به نمایش گذاشته می شود.
ســرتیپ قربانی با بیان اینکه شهدا چراغ هدایت جامعه امروز هستند 
تاکید کرد: برگزاری یادواره های شهیدان، اقدامی ارزشمند بوده و گامی موثر 
در راستای معرفی این الگوها به نسل جوان است. عملیات والفجر مقدماتی 

هفدهم بهمن1361 در جنوب فکه تا چزابه انجام شد.

گزارش خبری کیهان از جشن باشکوه سالروز پیروزی انقالب اسالمی

بیدارباش ملت
به آنها كه خواب آمریکا را می بینند

وی افزود: این مردم غیور ســرزمین ایــران بودند که در 
دفاع 8 ســاله خودشان در برابر تجاوز بیگانگان، به دنیا نشان 
دادند که با استقامت می ایستند و این مردم بزرگ ما بودند که 
در 10 سال اخیر در برابر تحریم های بی سابقه بین المللی سر 

تسلیم فرو نیاوردند.
تحقیر تفنگداران آمریکایی توسط جوانان ایرانی

در حاشــیه راهپیمایی و در حوالی میدان انقالب برخی 
جوانان تهرانی با پوشــیدن لباس های تفنگــداران آمریکایی 
و نشســتن بر کف یــک قایق، صحنه دســتگیری متجاوزان 

آمریکایی را بازسازی کردند.
جوانان تهرانی این اقدام خود را نوعی کنایه به آمریکایی ها 
توصیــف کردند و تاکید کردند که هیــچ گاه تجاوز به خاک 

کشورشان را نخواهند پذیرفت.
دی ماه ســال جاری نیروی دریایی ســپاه 2 فروند قایق 
نظامی آمریکایی با 10 سرنشــین آن را در آب های ایران و در 

حوالی جزیره فارسی توقیف کرد.
پرچم های آمریکا و انگلیس زیر پای راهپیمایان 

راهپیمایان تهرانی که از ساعات اولیه صبح در مسیرهای 

تعیین شده یوم اهلل 22 بهمن شــرکت کردند با پیاده روی بر 
روی پرچم آمریــکا، رژیم صهیونیســتی و انگلیس انزجار و 
بی اعتمادی خود را از سیاســت ها و اقدامات ســلطه جویانه و 

ددمنشانه این کشورها نشان دادند.
مردم انقالبی تهران همچنین با سر دادن شعار مرگ بر آل 

سعود، جنایت های حکومت فاسد سعودی را محکوم کردند.
»مرگ بر آل سعود« و »مرگ بر آمریکا« از جمله شعارهایی 
اســت که مردم انقالبی تهران در بیزاری جستن از جنایت های 
حکومت فاسد سعودی و حمایت آمریکا از این رژیم سر دادند.

شهادت شیخ نمر و کشته شــدن حجاج در حادثه منا و 
کشتن شیعیان بخشــی از جنایت های حکومت آل سعود در 

ماه های اخیر است.
خبــر دیگر اینکه در حاشــیه راهپیمایی 22بهمن، خانه 
شــهریاران جوان منطقــه 16 با پخش کــردن بنر بزرگی بر 
روی زمین از جوانان تهرانی خواســت تا جمالتی را در رابطه 
با پیروزی انقالب اسالمی یادداشــت کنند که جوانان ایرانی 
جمالتی مانند »لبیک یا خامنه ای« و »مرگ بر آمریکا« را در 

این بنر حک کردند.
از ســوی دیگر در حاشــیه ایــن راهپیمایــی جمعی از 
هموطنان مان که از حوالی خیابان توحید به جمع راهپیمایان 
پیوســتند ضمن پوشــیدن کفن تأکید کردند حاضرند برای 

جنگ با داعش به سوریه و عراق اعزام شوند.
راهپیمایان تهرانی همچنین با ســر دادن شعار »مرگ بر 
داعش« تأکید کردند که تمام جهان اســالم دشــمن داعش 

است.
منتظر چرخش زندگی مان هستیم

راهپیمایان تهرانی در حالی که دست نوشته فرجام برجام؛ 
منتظر چرخش زندگی مان هستیم به دست داشتند به سمت 

میدان آزادی حرکت کردند. 
راهپیمایان تهرانی دست نوشته هایی با مضامینی همچون 
»حضور در انتخابات آگاهی اســت؛ بصیرت اســت« به دست 

گرفته بودند. 
در حاشیه این راهپیمایی جمعی از هموطنان که از تقاطع 
خیابان هــای رودکی و آزادی به جمع راهپیمایان پیوســتند 
دست نوشــته هایی درباره مســائل اقتصادی کشور به دست 

گرفته  بودند. 
این افراد دست نوشــته هایی با مضمون اینکه »همچنان 
به آ مریکا بی اعتمادیم«، »برجام به فرجام رســید«، »منتظر 

چرخش زندگی مان هستیم« و ... در دست داشتند. 
این افراد همچنین شعارهایی با مضمون »این همه لشکر 
آمده به عشــق رهبر آمده«، »خونی که در رگ ماست، هدیه 
به رهبر ماست«، »می جنگیم، می میریم، ذلت نمی پذیریم« و 

... در دست داشتند. 
واکنش رسانه های جهان به حضور میلیونی مردم

راهپیمایی مردم ایران در سی و هفتمین جشن استقالل 
و آزادی، همانند ســال های گذشته با شکوه و حضور میلیونی 

ایرانیان در سراسر کشور برگزار شد. 
راهپیمایی امسال حواشی جالبی هم به همراه داشت که 
مورد توجه رسانه های مختلف به ویژه خبرنگاران خارجی قرار 
گرفت.  از اســتقرار جدیدترین موشک بالستیک ایران )عماد( 
در مسیر راهپیمایی تا شبیه ســازی بازداشت ملوانان نیروی 
دریایی آمریکا از جمله مهمترین حواشــی راهپیمایی امسال 
بود. حضور مقامات مختلف کشور، از جمله سردار رشید سپاه 

اسالم، حاج قاسم ســلیمانی هم بازتاب قابل توجهی در میان 
خبرنگاران و رسانه های خارجی داشت.

خبرگزاری آسوشــیتدپرس از تهران گــزارش داد مردم 
ایران در سراســر کشور ســالگرد پیروزی انقالب اسالمی را 
جشــن گرفتند. به گزارش آسوشیتدپرس، راهپیمایان ایرانی 
شعارهای سنتی »مرگ بر آمریکا« و »مرگ بر اسرائیل« را سر 
می دهند و خیابان های شهرهای مختلف با بنرها و پوسترهای 

ضدآمریکایی و ضداسرائیلی آذین بندی شده است.
این خبرگزاری آمریکایی در گزارش خود به دخالت آمریکا 
و کودتای 28 مرداد اشاره می کند که ایاالت متحده با سرنگون 
کردن دولت دکتر مصدق، محمدرضا پهلوی را به قدرت رساند.

روزنامه آمریکایــی نیویورک تایمز هم با انعکاس گزارش 
خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت: تلویزیون ایران روز پنج شنبه 
مردم در تهران و دیگر شهرهای ایران را نشان داد که در هوای 
بسیار ســرد زمستان در راهپیمایی ســالگرد پیروزی انقالب 

شرکت کرده اند.
روزنامه صهیونیستی جروزالم پست از حضور یک هیئت 

سیاسی حماس برای شرکت در راهپیمایی 22 بهمن در تهران 
خبر داد. به گزارش این روزنامه اســرائیلی، هیئت حماس به 
ریاســت ابوعمر ناصر ضمن شرکت در جشن سالگرد پیروزی 

انقالب اسالمی ایران، با مقامات ایران نیز دیدار خواهند کرد.
دیلی میــل انگلیس نیز با اشــاره به بنرهــای »مرگ بر 
آمریکا« و سلفی راهپیمایان با موشک بالستیک عماد، گزارشی 
از حواشی سی و هفتمین ســالگرد پیروزی انقالب را منتشر 

کرده است.
به گزارش دیلی میل به نقل از خبرگزاری فرانسه، »صدها 
هزار« نفر در میدان تاریخی آزادی تهران گردهم آمدند؛ جایی 
که حســن روحانی رئیس جمهوری ایران قــرار بود در آن جا 
ســخنرانی کند. بســیاری از راهپیمایان ایرانی پالکاردهای 
»مرگ بر آمریکا«  و »مرگ بر اســرائیل« حمل می کردند؛ و 

برخی دیگر پرچم های ایران.
فرانس 24 نیز به نقل از دیگر رسانه فرانسوی )خبرگزاری 
فرانســه( حضور مردم و شعارهای همیشــگی ضدآمریکایی 
و ضداســرائیلی را بازتاب داده اســت. به گزارش فرانس 24، 
این اولیــن راهپیمایی مردم پس از توافق هســته ای ایران و 

قدرت های جهانی است.
عصبانیت رسانه های غربی 
از تحقیر آمریکا توسط ایران

راهپیمایی با شکوه 22 بهمن و تجدید میثاق امت اسالمی 
در حالی برگزار شد که تفنگداران آمریکایی که تقریبا یک ماه 
پیش به آب های منطقه ای ایران تجاوز کردند نیز در این میان 
حضور داشتند و به تحقیر بیش از پیش نیروی دریایی ایاالت 

متحده که خیلی هم به آن غّره است؛ افزود.
چندین شبیه سازی ملوان های بازداشت شده آمریکایی در 
بخش های مختلفی از مسیر راهپیمایی عالوه بر اینکه موجبات 
شادی و فرح شــرکت کنندگان در مراسم 22 بهمن را فراهم 

کرد؛ باعث عصبانیت رسانه های غربی و استکباری نیز شد.
وبگاه شــبکه اِی بی ســی نیوز )abcnews( با انتشــار 
گزارشــی ویدئویی کــه از تلویزیون آمریکا نیز پخش شــد، 
نوشت: »ایران در راهپیمایی بزرگداشت روز انقالب، به تمسخر 
عمومی ملوانان آمریکایی که در خلیج فارس به دست نیروهای 

سپاه دستگیر شدند، ادامه داد.
تعدادی از ایرانی ها که به شکل تفنگداران آمریکایی گریم 

شده و لباس پوشیده بودند، به وسیله یک سرباز تفنگ  بدست 
از میان جمعیت حرکت داده می شدند. این در حالی است که 
روز پیــش از آن تصاویری از گریه یکــی از ملوانان آمریکایی 

بازداشت شده در تلویزیون ایران نشان داده شد.«
بی بی ســی نیز در خبری تحت عنوان »ایران، زندانی های 
آمریکایی را در ســالگرد انقالب به سخره گرفت« نوشت: »در 
حالی که هر سال مردم ایران با پرچم و پالکارد در راهپیمایی 
شرکت می کردند اما امسال شاهد حضور بدل ملوانان بازداشت 

شده بودیم که با زنجیر به هم وصل شده بودند.
یکــی از این افراد صــورت خود را با دســتمال کاغذی 
پوشانده و سعی در تحقیر ملوانی داشت که تصاویری از گریه 

او روز قبل از 22 بهمن منتشر شده بود.« 
پایگاه خبری بریت بارت )breitbart( با بیان اینکه ایران 
برای جشــن انقالب خود دســتگیری خدمه نیروی دریایی 
آمریکا را بازســازی کرد؛  نوشت: »درحالی که نیروی دریایی 
آمریکا اقــدام ایران در نمایش گریه یکی از ملوانان را محکوم 
کرد؛ اما بازهم در 22 بهمن شــاهد تحقیر شــدن تفنگداران 

آمریکایی از ســوی ایران بودیم. ده نفر که به شــکل ملوانان 
آمریکایــی بودند در یک قایقی که در مســیر راهپیمایی قرار 
داده شده، زانو زده بودند و یک نوجوان با لباس سپاه و اسلحه 

بدست از آنها مراقبت می کرد.«
بیکــن  فــری  واشــنگتن  تحلیلــی  پایــگاه خبــری 
)freebeacon( نوشت: »شرکت کنندگان در مراسم سالگرد 
انقالب ســال 57، دستگیر شــدن تفنگداران نیروی دریایی 
آمریکا را بازسازی و مضحکه کردند. تعداد زیادی از مردم برای 

دیدن شبیه سازی این اتفاق جمع شده بودند.
وبگاه روزنامه انگلیســی دیلی میل نیز  با اشاره به اینکه 
تعدادی از نوجوانان و جوانان که نســل جدید ایران را تشکیل 
می دهند با تحقیر ملوانان آمریکایی، دستگیری آنها را بازسازی 
کردند، نوشــت: »این تنها 24 ســاعت پس از نشــان دادن 
تصاویری از گریه یکی از تفنگداران بود. در روز 22 بهمن نیز 
تلویزیون ایران بارها صحنه های دستگیر شدن آنها را در خلیج 

فارس پخش کرد.«
گفتنی اســت مســئولین نیز همگام با مردم با حضور در 

خیابان ها سالگرد پیروزی انقالب را گرامی داشتند.

سرویس ادب و هنر-
سید شــهیدان اهل قلم، ســید مرتضی آوینی می گوید: 
واقعیت سینمایی »مصنوع فیلمساز« است و با عنایت به پیام 
و محتوا و غایات و سرنوشــت واحدی شکل گرفته اند که فیلم 
بدان منتهی خواهد شــد. تکلیف نهایی را »غایات فیلمساز« 
تعیین می کند و بنابراین، همه چیز- زمان و مکان، حرکات و 
روحیات پرسوناژها و... حتی طول پالن ها- با توجه به صورت 
آرمانی فیلم آنچنان که مورد نظر فیلمساز است، از سرنوشت 
واحــدی تبعیت خواهد کرد. در فیلــم جایی برای »انتخاب« 
تماشاگر وجود ندارد؛ فیلمساز به جای تماشاگر فکر و انتخاب 
کرده است و همه اشیاء و اشخاص و وقایع و حرکات در واقعیت 
سینمایی »نشانه«هایی هستند که به غایات، مفاهیم و عواطف 
مورد نظر فیلمساز اشاره دارند. دخالت عوامل پیش بینی نشده 
را در کار، چه از ســر ناشیگری باشد و چه از سر مهارت بسیار 
فیلمساز، نباید نقض کننده این معنا دانست... اگر هم فیلمساز 
بخواهــد خود را ملتزم به واقعیت خــارج نگاه دارد، باز هم به 
طور کامل موفق نمی شود و اصاًل باید اذعان داشت که چنین 

انتظاری از سینما بیهوده است.
سعید روستایی سازنده فیلم »ابد و یک روز« می گوید؛ من 
می دانســتم که در این فیلم می خواهم واقعیت یک اجتماع را 
بسازم. او در نشست فیلمش می گوید: »من واقعیت را ساختم، 

چیزی که به شدت در جامعه وجود دارد.« پیش از ساخت این 
فیلم سینمایی، روی فیلمنامه های مستندی با موضوع اعتیاد 
کار کردم. من پدری را می شناختم که 11 پسر معتاد داشت. با 
مردی مواجه شدم که پسربچه های دوقلویش، مواد را در خود 
قایم کرده بودند تا پدرشان گیر نیفتد. می خواهم بگویم که در 
جامعه اقشــاری از این دست متأسفانه وجود دارند و واقعیتی 

است که نمی توان چشم روی آن بست.
می بینیم همانطور که شهید آوینی می گوید، فیلمساز به 
جای تماشــاگر فکر و انتخاب کــرده! و از میان همه واقعیت، 
انتخاب هــای »روســتایی« منجر به خانواده ای می شــود که 
لجن آباد است و حاصلش وهن جامعه و نظام ایران اسالمی تا 
جایی که برادر بزرگتر خانواده »دختر ایرانی« را به »اجنبی« 
می فروشــد تا با پولش فالفل فروشــی راه بیاندازد و به وصال 
معشوقش برسد. مسئولین سینمایی وزارت ارشاد باید بنازند 
به این غیــرت!؛ البته نه غیرت این بــرادر ناموس فروش که 
غیرت ســازنده نســبت به چگونگی نمایــش واقعیت جامعه 
ایران و ایرانی! شــاید در بسیاری از آثار سینمایی فاصله فیلم 
از فیلمنامه زیاد باشــد اما بنابر اظهارات عوامل سازنده فیلم 
»ابد و یک روز« از این دســته فیلم ها نیست؛ برای مثال همه 
آنهایی که در وزارت ارشاد فیلمنامه را خوانده اند می دانستند 
آنچه کارگردان از واقعیت برای نمایش استفاده کرده و محور 

اصلی درام فیلم قرار داده چیست؛ واقعیت حراج سمیه، دختر 
درســتکار و خیرخواه و مظلوم این خانواده سیاه بخت به یک 

افغانستانی متمول با ماشین شاسی بلندش!!!
نیت فیلمســاز یک چیز اســت و حرف و ســخن فیلم و 
تأثیر آن بر مخاطب چیزی دیگر. ســینما را نمی توان جدا از 
نتایج اخالقی نمایشی آن بررسی کرد. با فرض اینکه فیلمساز 
می خواهد یکی از بزرگترین معضالت جامعه را نمایش دهد و 
ان شاءاهلل نیت خیر داشــته اما حاصل کارش منطبق بر نیت 
او نیســت و عجیب اینکه حضرات موقع صدور پروانه نمایش 
چطور چنین خبط و خطای بزرگــی را در فیلمنامه دیده اند 
و ظاهراً به ســازندگان آن چیزی گوشزد نکرده اند! اگر ذره ای 
غیرت فرهنگی و اجتماعی هنوز وجود داشته باشد قطعاً این 
فیلم برای اکران عمومی با مشــکل مواجه خواهد شــد و در 
چنین صورتی مســئولین ارشاد که مجوز ساخت آن را صادر 
کرده اند چگونه پاســخ ســازنده را خواهند داد. آنچه برخی از 
مســئولین جشنواره در مورد دســت پخت امسال شان و نفی 
ســیاه نمایی می گویند در خصوص این فیلم درست است! این 
فیلم سیاه نمایی نیســت! حتی تلخ نمایی هم نیست! آنچه در 
این فیلم رخ داده چیزی فراتر از سیاه یا تلخ نمایی است. حراج 
ناموس به اجنبی آن هم به قیمت فالفل فروشــی در جنوب 

شهر تهران چیزی جز وهن جامعه ایرانی نمی تواند باشد.

در حسرت غیرت

میلیون ها نفر از مردم ایران در یوم اهلل 22 بهمن با 
حضور در خیابان های سراسر کشور با شعارهای کوبنده 
مرگ بر آمریکا سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقالب 
را گرامی داشته و به تالش های صورت گرفته برای بزک 

شیطان بزرگ پاسخی کوبنده و دندان شکن دادند. 
گزارش های رسیده از اقصی نقاط ایران اسالمی حاکیست 
علی رغم سردی هوا مردم از دقایق آغازین صبح روز پنج شنبه 
22 بهمن،  با حضور در خیابان ها برای ســی و هفتمین سال 
متوالی، ایستادگی خود بر اصول و ارزش های انقالبی را به رخ 
جهانیان کشیدند، حضور میلیونی مردم در خیابان های تهران 
به حدی بود که حاضران در راهپیمایی در گفت و گو با همدیگر 
به افزایش چندین برابری مردم حاضر در خیابان ها نســبت به 
سال های قبل اشــاره کرده و خوشحالی خود را از این شور و 

ذوق نشان می دادند. 
در پالکاردها و شــعارهای مردم »مرگ بر آمریکا« نماد و 
نمود خاصی داشــت، مردم پالکاردهایی بر دست داشتند که 
این جمله امام بر آن نوشته شده بود: »آنها که خواب آمریکا را 

می بینند خدا بیدارشان کند.«

آمریکا را همچنان دشمن شماره یک 
ملت ایران می دانیم

راهپیمایــان در پایــان تجمع میلیونــی 22 بهمن طی 
قطعنامه ای اعالم کردند آمریکا را همچنان دشمن شماره یک 

ملت ایران می دانند. 
در بخشی از این قطعنامه آمده است: مردم موحد و متحد 
ایران اســالمی، مقاومت اســالمی در منطقه، که بیش از هر 
زمان دیگری نظام ســلطه و رژیم صهیونیستی را به وحشت 
انداخته است را حاصل »صدور انقالب« و گفتمان عزت آفرین 
و رهایی بخش آن دانسته و با محکوم کردن جنگ های نیابتی 
و جنایات تروریســتی داعش و گروهک های سلفی و تکفیری 
در کشــورهای اسالمی و همچنین تالش نابخردانه و انتحاری 
آل ســعود که با طراحی و حمایت آمریکا، رژیم اشغالگر قدس 
و هم پیمانان منطقه  ای آنان، برای تأثیرگذاری بر جریان سیال 
مقاومت و امنیت سازی برای صهیونیست ها، صورت می پذیرد، 
پشــتیبانی خود را از دولت، ارتش و نیروهای مردمی و مقاوم 
کشورهای سوریه و عراق اعالم داشته و برای رهایی آنان از این 

فتنه بزرگ از هیچ تالشی دریغ نخواهد کرد.
در این قطعنامه همچنین آمده است: ملت استکبار ستیز 
ایــران، آمریــکا را همچنــان دشــمن شــماره یــک خود 
دانســته و با تأســی به منویــات و هشــدارهای رهبر معظم 
انقالب )مد ظله العالــی(، »رخنه« و »نفــوذ« در حصار اراده و 
تصمیمات کشــور و تالش موریانه وار برای سست کردن ارکان 
نظام را راهبرد انکار ناپذیر دشمن در عصر »پسابرجام« دانسته 
و با تأکید بر ضرورت افشای سناریوهای ضدایرانی و ضد انقالبی 
آمریکا، از همه دستگاه ها و نهادهای اطالعاتی و امنیتی و نیز 
همه دلســوزان و جریان هــای معتقد به نظــام می خواهد با 
هوشــیاری و هوشمندی به مســئولیت های خطیر خود برابر 
توطئه »نفوذ« عمل کرده و با عبور انقالب و جامعه  اسالمی از 
گزند این خطر بزرگ، شکست سنگین جبهه دشمنان انقالب 

و معاندین نظام در این عرصه سرنوشت ساز را رقم زنند.
در ایــن قطعنامه همچنین با قدردانــی از نیروی دریایی 
ســپاه آمده است: ملت هوشــیار و آگاه ایران اسالمی، ضمن 
قدردانی از اقدام به  هنگام و قاطعانه نیروی دریایی ســپاه در 
توقیف شناورهای متجاوز آمریکایی، از کمک های مستشاری 
و تعیین کننده »ســپاه پاســداران انقالب اسالمی« و فرمانده 
غیرت مند و والیت مدار نیروی قدس که در کنار ارتش و بسیج 
مردمی عراق و سوریه با خنثی ســازی توطئه های استکبار و 
فتنه تروریستی داعش و گروهک های تکفیری و سلفی در این 
کشورها، موجبات افتخار و مباهات ایرانیان نزد امت اسالمی را 
فراهم آورده اند، سپاسگزاری و حمایت کرده و بر تداوم تالش 

آنان در این مسیر مقدس و انقالبی تأکید می نماید.
ملت ایران تسلیم نخواهد شد

حســن روحانی رئیس جمهور طی ســخنانی در اجتماع 
بزرگ راهپیمایان 22 بهمــن در میدان آزادی تهران، با بیان 
اینکه مردم خواســت ده ها ساله خود را در کالم امام و رهبری 
متبلــور می بینند، اظهار داشــت: جهانیــان در برابر انقالب 
شکوهمند و بزرگ و مردمی ایران بهت زده شدند و دیدند که 
چگونه کالم یک رهبر دینــی و معنوی این همه می تواند در 

جهان معاصر در میان مردم صاحب نفوذ باشد.
وی افزود: همه ما می دانیم که انقالب اســالمی تنها یک 
انقالب سیاسی نیست گرچه با سیاست تنگاتنگ آمیخته است 
اما مسئله مهم اخالق است و همواره اخالق بر سیاست مقدم 

بوده است.
روحانی ادامه داد: کشــورهایی که سالیان طوالنی عادت 
کرده بودند تا با مردم به اصطالح جهان سوم از دید خودشان 
و حتی با مردم ایران با زبان زور ســخن بگویند، امروز بعد از 
حدود 4 دهه از پیروزی انقالب به خوبی حس کرده اند که ملت 
بزرگ ما در برابر هیچ فشاری و تهدیدی تسلیم نخواهند شد.
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در پرتو وحی

از راه های انحرافی پیروی نکنید!
»این راه مســتقیم من اســت، از آن پیروی کنید، و از 
راه های پراکنده )و انحرافی( پیروی نکنید، که شما را از 
طریق حق، دور می سازد، این چیزی است که خداوند شما 
را به آن سفارش می کند، شاید پرهیزگاری پیشه کنید.«
االنعام- 1۵3
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