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درمکتب امام

چه گناهی باالتر از این!

کوتاه از انتخابات

نزد جهانخواران و نوکران بی اراده آنان چه گناهی باالتر از اینکه کسی از اسالم 

و حاکمیت آن سخن بگوید و مسلامنان را به عزت و استقالل و ایستادگی در مقابل 

ستم متجاوزان دعوت کند.

صحیفه امام؛ ج20؛ ص322  | پیام به مسلمین ایران و 
جهان؛ 6 مرداد 1366

»خفه شو کثافت!«
با عرض پــوزش و عذرخواهی از خوانندگان محترم این مطلب 
به خاطر به کار بردن چنین عبارت زشــت و کالم رکیک در مطلع 
این مقاله و طلب حاللیت. اما متاسفانه می توان گفت که این عبارت 
زشــت یکی از رایج ترین دیالوگ های ســینمای این روزهای ما در 
جشنواره فیلم فجر است که در بسیاری از فیلم های حضرات مدعی 
فیلمسازی اجتماعی به گوش می رسد )و البته یکی از ساده ترین و 
معمولی ترین آنهاســت!( شاید هم به نظر این جماعت اصال چنین 

عبارتی فحش نیست! 
کاربرد عبارت زشــت فوق در تعداد قابل توجهی از به اصطالح 
فیلم های امروز این سینما، معموال از جانب دختری است که درگیر 
روابط نامشروع شده، از سوی معشوق خود خیانت یا عملی نابهنجار 
مشــاهده و یا لمس کرده و حاال با تمام خشــم و غیظ، این عبارت 
را معموال پشت گوشی موبایل خود فریاد می زند! دخترانی با سر و 
وضع نامطلوب، رفتار نابهنجار و اغلب سیگار بر لب، هدفون یا »هندز 
فری« موبایل بر گوش یا در حال شــنیدن آهنگ های آنچنانی در 
اتومبیل های گران قیمت در کنار پســران اجق وجق و بعضا هم در 
حال استعمال مواد مخدر و ... در مراسم و پارتی های خاص و بعد از 
آن هم یک سری اعمال خالف از قبیل دله دزدی و رد و بدل کردن 
موادمخدر و ...!! که اغلب هم با فضاسازی های ظاهرا جذاب و حتی 
طنــز و همراه موزیکی ریتمیک، این گونه اعمال و صحنه ها را برای 

مخاطب دلپذیر و قابل قبول می سازد!
فرد مدعی فیلمســازی اجتماعی، معموال اثــر خود را مملو از 
چنین کاراکترها و شخصیت هایی کرده و 90 تا 99 درصد آن را به 
چنین ماجراهایی اختصاص می دهد و در 1 تا 10 درصد بقیه سعی 
می کند با بیانی الکن و بعضا شــعاری ظاهرا بگوید چنین کارهایی 

آخر و عاقبت ندارد!
و تازه وای به آن وقتی که این مدعی سینمای اجتماعی بخواهد 
واکاوی جامعه شناســانه هم برای قصه بی سر و ته خود انجام دهد 
که داستان از یک تحلیل خاله زنکی سردستی بدون منطق و ریشه 

یابی فراتر نمی رود!
سقوط آزاد مدعیان فیلمسازی

بــه عنوان مصداق فرمول فوق می تــوان به دو تولید »بارکد« و 
»آب نبات چوبی« اشــاره کرد؛ یکی ســاخته جوانی که متاسفانه 
تحت تاثیر بعضی فضاهای به اصطالح ســینمایی، از فیلم اولش به 
نام »ضد گلوله« تاکنون، سال به سال و فیلم به فیلم سقوط کرده و 
دیگری از اخالف رسمی فیلمفارسی سازان اولیه که مدعی سرگرمی 
و بهره گیری از جیب مبارک بوده و هست اما همواره و در هر دولتی 
اعم از به اصطالح سازندگی و اصالحات و اصول گرایی، از بودجه ها و 
رانت های دولتی بهره گرفت )و حتی در دولت قبل از یاران غار رئیس 
وقت سازمان سینمایی شد و به صنف سازی فرمایشی هم پرداخت( و 
فیلم های مبتذلی مانند »آواز قو« و »کما« )درکسوت تهیه کننده( 

و »خصوصی« را به عنوان کارگردان از قوطی خود بیرون کشید!
از میان دو فیلمســاز یاد شده، اولی بیشتر مدعی سینما و هنر 
اســت اما متاسفانه اثر وی به لحاظ ســاختار سینمایی نیز سقوط 
فاجعه انگیزتری را نشان می دهد. او همچنان که در فیلم قبلی خود 
یعنی »عصر یخبندان« از پس و پیش کردن زمان استفاده ای نابجا 
کرده بود که برخالف فیلم های مورد تقلید ایشــان همچون »پالپ 
فیکشــن« )کویینتین تارانتینو( هیچ تاثیر دراماتیکی در کلیت اثر 
نداشت و بیشتر به یک بازی سرخوشانه شبیه بود در فیلم »بارکد« 
نیز با حرکت از آخر به اول قصه، سعی کرده بود که مثال کپی فیلم 
»یادگاری« )کریستوفر نوالن( را ایرانیزه نماید ولی بازهم ذوق زدگی 
استفاده از این نوع ساختار )که تقریبا در سینمای جهان دیگر پیش 
پا افتاده شده( او را از تاثیرات دراماتیک شیوه یاد شده غافل کرده 

و تنها در حد و حدود یک بازی تنزل داده بود.
اما ماجرای فیلم فارســی ســاز قدیمی خودمان از این بامزه تر 
است. او و همپالگی هایش که )به دلیل ناتوانی در کاربرد و کارکرد 
شیوه های غیرخطی سینمایی( همواره از به کارگیری سبک های به 
اصطالح آوانگارد و هنری در ســینما انتقاد داشتند، این بار به سیم 
آخر زده و سعی کرده افه و ژست کارگردانی خود را با شیوه های به 
اصطالح آوانگارد کامل نماید! مثال دوربین در اتومبیلی چرخش 360 
درجه می کند که  تصاویر و حرکات با آهنگی روی اعصاب، برعکس 
حرکت می کنند و این نمای نامفهوم و بی مناســبت، چندین بار در 
میان فیلم نشان داده می شود که مثال  مخاطب شیر فهم شود اوال 
ماجرایی که تعریف می کنیم، توالی زمانی نداشته و ثانیا در تمامی 

این شهر امکان وقوع دارد و موردی و استثناء نیست!
اما متاســفانه به دلیل کاربرد نادرســت این عنصر نمایشــی و 
همچنین جابه جا کردن زمان ها، تقریبا روال اصلی ماجراها از دست 
تماشاگری که جناب کارگردان مدعی فیلمسازی برای اوست )و ایضا 
خود کارگردان( در رفته تا جایی که معلوم نیست باالخره درون آن 
قبری که به اسم نگین، مادری کنارش گریه می کند، مرده ای وجود 
دارد یا خیر؟ آیا نگین داستان ما همان نگین است؟ )یا این فقره را 
هم فیلمساز به کار برده تا بازهم به تماشاگر به زور حقنه کند که فیلم 
من درباره یک نفر و دو نفر نیست، بلکه راجع به همه جامعه است!( 
آیا نگین قبل از دختر اصلی داستان، کشته شده یا برعکس؟! آنچه 
در بخش های مختلف داستان روایت می شود، نتایج تناقض آمیزی 
به دست می دهد!! ) فقط نگویید که از همه این تناقض ها و پس و 

پیش کردن ها و ...منظوری داشته اید!( 
تحلیل های آبکی اجتماعی 

امــا همه این موضوعات ابتر و ســاختار ناقص در آن هنگام که 
جناب فیلمساز می خواهد تحلیل اجتماعی صادر کند )و ظاهرا هم 
قصد دارد این تحلیل خیلی ظریف در اثر جاری گردد! اما متاسفانه 

جیغ زده می شود!!( کمیک تر می شود!! 
در خانواده ای پریشــان و درب به داغان و به اصطالح گل و بلبل 
فیلم که داماد خانواده، هم شوهر یک خواهر است و هم خواهر دیگر 
را باردار کرده!! والبته به عنوان انســانی شریف و متین مورد احترام 
تمامی اعضای آن خانواده است!!! دختر فریب خورده در آستانه خروج 
از کشور، توسط برادر غیرتی و خواهری که در واقع هووی غیررسمی 
اش است، افشاء شده و تحت فشار قرار می گیرد و از خانه فرار می کند. 
نســخه حضرت فیلمساز این است که تقصیر اصلی متوجه خانواده 
بوده که با دختر فراری تعامل نکرده و وی را درک نکرده اند!!  استاد 
فیلمفارسی معتقد است که آنها نتوانسته اند نسل جدید را بفهمند!!!
البته ایشان در ادامه نســخه خود، توصیه ای دیگر برای درمان 
دردهای اجتماع دارند که اگر هم درک نکردید اشــکال ندارد، پس 
از وقــوع فاجعه مانند خانواده فیلم »آب نبــات چوبی« می توانید 
»قیصری« ماجرا را فیصله داده و خود راســا به محاکمه و مجازات 

بپردازید!
با این نســخه هایی که امثال جناب فیلمفارسی ساز برای مردم 
می پیچند و مدعی هستند که باید از ایشان و فیلمهایشان آموخته 
شــود! به تدریج بایستی با بزهکاران و خالفکاران و گردنه بگیران و 
... هم تعامل برقرار کرد و به حرف دلشــان گوش داد! البته در این 
صورت کار پلیس و آگاهی و دســتگاه قضاء هم سهل تر می شود و 
میــدان هم برای حضرات مجرم باز می گردد که طفلک ها این قدر 

دچار مشکل و مانع نشوند!
واقعا باید در اینجا برای فیلمفارســی سازان کهن این دیار درود 
فرستاد که نه تنها در آثارشان تا این حد زشتی و پلشتی و نابهنجاری 
پخش نمی کردند که باالخره حرمــت بزرگ ترهای خانواده را نگاه 

می داشتند و الاقل آنها را چاقو کش نشان نمی دادند!

سی وچهارمین جشنواره فیلم فجر-8

وقتی فیلمفارسی ساز، آوانگارد می شود!
سعید مستغاثی

امام جمعه قم:

دشمن از گسترش پیام  اسالم انقالبی 
هراسان شده است

قم- خبرنگار کیهان:
امام جمعه قم با بیان اینکه پیام اسالم انقالبی و استکبارستیز 
منطقه و جهان را درنوردیده است گفت: دشمن از این اتفاق به شدت 

هراسان شده است.
حجت االسالم والمسلمین علیرضا اعرافی در خطبه های نماز جمعه قم 
که در شبستان امام خمینی)ره( حرم مطهر حضرت معصومه)س( برگزار 
شد افزود: دشمن برای متوقف کردن پیشرفت رو به جلو اسالم انقالبی به 

مرکز این گفتمان تمرکز کرده است تا آن را به انحراف بکشاند.
وی اظهار داشــت: مستکبرین به منظور متوقف کردن اسالم انقالبی از 
طرفی به تطهیر رژیم پلید پهلوی پرداخته و از ســوی دیگر به بزک کردن 

چهره آمریکایی- صهیونیستی روی آورده است.
امام جمعه قم نظام اسالمی و اسالم انقالبی را دارای سیستمی عقالیی 
و نظام مند و مبتنی بر اعتدال اعالم و تاکید کرد: چنین نظامی داعشــی و 
کاریکاتوری نیست و ویژگی منحصر بفرد آن مقابله با نظام های استکباری 

است و به همین دلیل مورد حقد و کینه قرار دارد.
وی ادامه داد: دشــمنان آگاه یا غافل همزمان به راهکار ایجاد اختالف 
و ضدیت میان مــردم و حمله به محور وحدت آنها یعنی والیت و رهبری 
روی آورده انــد، لذا  هوشــیاری همگان در این مقطع بســیار تاثیرگذار و 

راهبردی است.
امام جمعه قم انتخابات را مظهر اقتدار و نفس تازه به سیستم حاکمیتی 
عنوان کرد و اظهار داشت: دشمن که چشم دیدن این صحنه های حماسی و 

قدرت آفرین را ندارد در پی فتنه گری و شبهه انگیزی است.
وی خاطرنشان کرد: بهترین راهکار مقابله با فتنه گری ها و شبهه انگیزی ها، 
عمــل به قانون اســت و همــه باید با همه وجود به ایــن اصل مهم یعنی 

قانون پذیری تن دهند و آن را فصل الخطاب بدانند.
اعرافی در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه، حضور پرشکوه مردم 
را با وجود گذشت ده ها سال از پیروزی انقالب ناشی از اراده الهی دانست و 
گفت: این عظمت مثال زدنی با وجود انبوهی از توطئه و هجمه فرهنگی و 
سیاسی فقط و فقط از حمایت و امداد الهی به این ملت حکایت دارد وگرنه 
هر ملتی تاب تحمل این همه توطئه را نداشته و به سرعت فرو می پاشید.

خطیب جمعه قم همچنین سالروز میالد حضرت زینب)س( را گرامی 
داشــت و این روز را به پرستارانی که زینب وار سالمت خود را فدای حفظ 

سالمتی دیگران می کنند تبریک گفت.

فرصت نقل و انتقال حوزه انتخابیه داوطلبان
 مجلس خبرگان رهبری  پایان یافت

به گزارش تســنیم ،  روز گذشته فرصت نقل و انتقال حوزه انتخابیه 
داوطلبان مجلس خبرگان رهبری پایان یافت.

داوطلبان مجلس خبرگان رهبری که مایل به انتقال حوزه انتخابیه 
خود هســتند، تا پایان  روز گذشته )جمعه( فرصت داشتند درخواست 

خود را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه مبدا یا مقصد ارائه کنند.

اسامی نامزدهای انتخابات پنجمین دوره
 مجلس خبرگان اعالم شد

به گزارش فارس، در اطالعیه شماره 6 ستاد انتخابات کشور, اسامی 
و مشخصات نامزدهای انتخابات سراسری پنجمین دوره مجلس خبرگان 

رهبری نامزدهای واجد شرایط اعالم شد.
ستاد انتخابات کشور در اطالعیه شماره 6  اظهار داشت: در اجرای 
مــاده 17 آیین نامه اجرایی قانــون انتخابات مجلس خبرگان رهبری 
اسامی و مشخصات نامزدهای انتخابات سراسری پنجمین دوره مجلس 
خبرگان رهبری که طبق نظریه شــورای نگهبان واجد شرایط قانونی 

می باشند  اعالم گردید.

کسانی که در لیست نهایی اصولگرایان نیستند
 گول بازی رقیب را نخورند

الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی، در 
گفت و گو با تسنیم، با اشاره به روند برگزاری جلسات اصولگرایان و اینکه 
غیر از تبعیت از روحانیت، انتخاب حکمیت و سازوکار مناسب انتخاب 
نامزدها مسائل مهم دیگری هم مورد توجه بود، تصریح کرد: تصمیمی 
که گرفته شد این بود که هر 3 مجموعه اعالم کردند که اگر از مجموعه 
آنها در لیســت نهایی انتخابات حتی یک نفر هم نبود اعتراضی نکنند 
و پیمان بســتند که تحت تأثیر برخی القائات دشمن قرار نگیرند و به 

رأی آوری لیست کمک کنند.
وی بــا تأکید بر حفظ وحدت اصولگرایان خاطرنشــان کرد: تقاضا 
می کنم کســانی که در لیســت نهایی ائتالف اصولگرایان هستند و یا 
نیستند گول بازی رقیب را نخورند و در زمین رقیب بازی نکنند، هیچ 

فردی نباید نفر دوازدهم تیم تفرقه افکنان شود.

آیت اهلل حائری شیرازی
 از انتخابات مجلس خبرگان انصراف داد

به گزارش تسنیم، آیت اهلل محی الدین حائری شیرازی عضو خبرگان 
رهبری به صورت قطعی  از کاندیداتوری در پنجمین انتخابات مجلس 

خبرگان رهبری انصراف داد.

خطیب جمعه تهران:

 به فرموده امام)ره(
نباید بگذاریم انقالب به دست نااهالن بیفتد

امام جمعه موقت تهران با اشاره به انتخابات 
7 اسفند، از کاندیداها خواست تا اخالق اسالمی 
و قانون مداری را در تبلیغات خود رعایت کنند.

به گزارش خبرگزاری فارس،  حجت االسالم کاظم 
صدیقــی در خطبه های نماز جمعه تهران با اشــاره 
به راهپیمایی 22 بهمن امســال، گفت: شــما مردم 
عیــد بزرگی را در 22 بهمن به رخ دنیا کشــیدید و 
برای سی و هفتمین بار عید پیروزی اسالم را جشن 
گرفتید و با حضور حماسی خود، خار چشم دشمنان 
شدید. ان شاءاهلل عید دیگری را در 7 اسفند در پیش 
خواهیم داشت و امیدواریم ملت ایران با همین نیت 
که به راهپیمایی 22 بهمن آمدند، بر سر صندوق های 

رای نیز حاضر خواهند شد.
وی با توصیه به کاندیدای انتخاباتی مجلس شورای 
اسالمی و خبرگان رهبری، ادامه داد: آنهایی که نامزد 
انتخاباتی هستند، باید خدا را در نظر بگیرند و بدانند 
این سمت ها اگر به قصد خدمت برای خدا نباشد، جز 

خستگی چیزی نخواهد داشت.
امام جمعه موقت تهــران کاندیداها را به رعایت 
اخالق اســالمی، رعایت قانون و پرهیز از اسراف در 
تبلیغات دعوت کرد و افزود: اینکه انسان بخواهد در 
تبلیغات به دروغ و فریب متوسل شود یا وعده های بد 
و غیرعملی به مردم بدهد و یا برای رســیدن به مقام 
به ســمت غربی ها بچرخد، اینها مورد رضای خدای 

متعال نیست.
حجت االسالم صدیقی به نامزدهای انتخابات گفت: 
جنبه های اثباتی خود را مطرح کنید. دیگران را نفی 

نکنید. تهمت نزنید و علیه هم جوسازی نکنید.
وی همچنین خطاب به مردم تاکید کرد: همانگونه 
که امام خمینی)ره( فرمودند نگذاریم انقالب به دست 
نااهالن و نامحرمان بیفتد، چشم و گوش ها را باز کنید 
و نگذارید دشــمنان و حیله بازان که کارکشــته هم 
هستند و ممکن است از ساده دلی افراد استفاده کنند، 
مراکز حساس را کم کم به دست بگیرند و انقالب را 

به سوی غرب یا شرق بغلتانند.
امام جمعه موقت تهران در بخش دیگری از سخنان 
خود اظهار داشــت: امروز نجات جوانان، حل مشکل 
بیکاری و رفع مشکالت اخالقی جوانان همه در گرو 
تبعیت از والیت و عملی کردن اقتصاد مقاومتی است. 
لذا در این رابطه ان شاءاهلل همه مصمم باشند تا شاهد 
آن باشیم که مجلس و خبرگانی که امام زمان)عج( را 

خشنود می کند، تشکیل شود.
وی بیان کرد: در این 37 سال مردم هرگز از خط 
عاشورا و امام حسین)ع( فاصله نگرفتند و این حضور 
اعــالم این نکته بود که ملت ایران تا آخر در راه امام 

باقی خواهد ماند.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه جنس حرکت 
امام و ندای ایشان با همه انقالب های دیگر تفاوت دارد، 
گفت: در همه انقالب ها غیر از انقالب اسالمی مسئله 

شکم و شهوت به عنوان شعارهای اولیه مطرح است.
وی با اشــاره به جنایات استکبار جهانی در طول 
سال های پس از پیروزی انقالب یادآور شد: امام)ره( 
با حرکت خود، افســانه طوالنی مدت غرب و شرق را 

ابطال کرد و حقیقت دین را به کرسی نشاند.
دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت)ع(:

 انقالب اسالمی ۸0 هزار
 مستشار آمریکایی را از ایران اخراج کرد

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت االسالم محمد 
حســن اختری در سخنرانی پیش از خطبه های نماز 
جمعه تهران اظهار داشت: با پیروزی انقالب اسالمی 
در ایران دشمنان سعی کردند با توطئه ها و سدی در 
برابــر آن ایجاد کنند که از نمونه هایش ایجاد جنگ 
تحمیلی ضد مردم ایران و ایجاد جنگ نرم، جنگ های 

اجتماعی و فرهنگی است.
وی با بیان اینکه اخراج 80 هزار مستشار آمریکایی 
از ایران پس از وقوع انقالب اســالمی در ایران پتکی 
بر سر آمریکایی ها و سیاستمداران آنها بود، ادامه داد: 
رئیس جمهور وقت آمریکا )ریگان( اعالم کرد پس از 
اخراج مستشاران آمریکایی از ایران انقالب اسالمی ما 

را تحقیر کرده است، این عظمت بار دیگر در ماه های 
اخیر با دســتگیری تفنگداران دریایی آمریکایی در 
خلیج فارس و دریای عمان تکرار شــد و آمریکایی ها 
بار دیگر اعالم کردند جمهوری اســالمی ما را تحقیر 

کرده است.
حجت االســالم اختری افزود: نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی ایران این بار پیام بسیار روشنی 
برای آمریکایی ها، رژیم صهیونیســتی و مزدوران 
منطقــه ای آنها مبنی بر اینکه نمی توان با قدرت و 
زور باجمهوری اســالمی برخورد کرد، صادر کردند 
که جمهوری اســالمی یک نظام قدرتمند، قوی و 
متکــی به ایمان و عنایت خداونــد در برابر آمریکا 
و رژیم صهیونیســتی و همپیمانان منطقه ای آنها 
خضوع نخواهد کرد و پاسخ سختی به متجاوزان در 

هر کجا خواهد داد.
دبیــر کل مجمــع جهانی اهل بیــت)ع( با بیان 
اینکه امروز دشــمنان انقالب اســالمی با پول های 
نفتی آل ســعود توطئه های خود را سعی دارند اجرا 
کننــد، گفت: مردم دنیا امروز باید سیاســتمداران و 
حاکمان آل سعود را بشناسند که چگونه دست بسته 

سیاست های آمریکا و رژیم صهیونیستی را در منطقه 
دنبال می کنند. به طور مثال بیش از یک سال و نیم 
اســت که مردم یمن با بمب های آمریکایی و اروپایی 

کشته می شوند و هیچ کس صدایش درنمی آید.
وی ادامه داد: آل سعود وقتی بحرین را اشغال کرد 
موسسات حقوقی، بین المللی و حکومت هایی که داعیه 
دموکراســی را دارند هیچ کدام در برابر جنایت های 

آل سعود در بحرین و یمن اعتراض نکردند.
حجت االسالم اختری با اشاره به انتخابات مجلس 
خبرگان رهبری و مجلس شــورای اســالمی در 7 
اســفندماه، ابراز داشت: همانطور که مردم با بصیرت 
و آگاهی در راهپیمایی روز 22 بهمن شرکت کردند 
بار دیگر در انتخابات پیش رو شرکت و برگ زرینی به 

همه افتخارات خودشان خواهند افزود.
رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور: 

راه اندازی پارک  »پرستار« در سراسر 
کشور

بــه گزارش خبرگزاری فــارس، محمد آدابی در 
ســخنرانی پیــش از خطبه های نمــاز جمعه تهران 
ضمن تبریک به مناســبت فرا رســیدن روز پرستار، 
اظهار داشــت: سازمان نظام پرستاری کشور با بیش 
از 120 هزار عضو مؤثرترین نهاد مردمی و عالی ترین 
مرجع کارشناســی در مسائل خرد و کالن مرتبط با 

پرستاری است.
وی افزود: تعداد پرستار بر اساس استاندارد باید 3 
برابر پزشکان یا دو برابر تخت های بیمارستانی باشد 
در حالی که در ایران تعداد پرستاران 1/1 به ازای هر 

تخت بیمارستانی است.
آدابی با اشاره به پدیده سالمندی در کشور، گفت: 
امید به زندگی در جامعه بیشــتر شده و این مسئله 
پدیده ســالمندی را رقم زده که برای همین موضوع 
پرستاران تمام و کمال آماده خدمت به جامعه سالمند 

کشور هستند.
رئیس کل ســازمان نظام پرســتاری کشــور از 
راه اندازی پارک هایی تحت عنوان پارک ســالمت یا 
پارک پرستار خبر داد و گفت: در آستانه روز پرستار 
این نوید را می دهم که قرار است با حمایت شهرداری ها 
در سراسر کشور پارک هایی تحت عنوان پارک سالمت 

یا پارک پرستار راه اندازی شود.
وی ادامــه داد: در این پارک هــا فضای فیزیکی 
مناســبی در اختیار پرســتاران قرار می گیرد و آنها 
آموزش های الزم را در خصوص بیماری های واگیردار 
یــا غیرواگیر و همچنین کنترل قند، فشــار خون و 
پیشــگیری از سل، هپاتیت و ایدز به شهروندان ارائه 

می دهند.
آدابی اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات، اجرای 
قانون ارتقای بهره وری، قانون مشاغل سخت و زیان آور 
و اخذ مجوز اســتخدام رســمی پیمانی را از جمله 

مهمترین مطالبات پرستاران عنوان کرد.

در مراسمی ویژه با حضور و به طور همزمان 
از 549  با دســتور رئیس جمهور بهره  برداری 
پروژه  آموزشی، پرورشی و ورزشی در سراسر 

کشور آغاز شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری، 
حجت االسالم حســن روحانی رئیس جمهور در این 
مراســم که روز چهارشــنبه در دبیرستان شهیدان 
ســیدفاطمی و دبیریان در منطقه 16 تهران برگزار 
شــد، از تعدادی از کالس های درس این دبیرستان 

بازدید کرد.
وی ابتــدا در زنگ تاریخ یکی از این کالس ها که 
دبیر در حال تدریس مبحث برجام بود، حضور یافت 
و پــس از طرح ســواالتی درباره کم و کیف وضعیت 
تحصیلــی دانش آمــوزان و اطالع یافتــن از اینکه 
دانش آموزان در حال فرا گرفتن مبحث برجام در درس 
تاریخ هستند، از یکی از دانش آموزان خواست که درباره 

آنچه فرا گرفته  است، توضیحاتی بدهد.
روحانی پس از توضیحــات یکی از دانش آموزان 
که عنوان کرد ما در این درس یاد می گیریم که ملت 
ایــران چگونه تحت هدایت های مقام معظم رهبری، 
مدیریت رئیس  جمهور و عزم راســخ و قدرت استوار 
خود بر تحریم های ظالمانه دشمنان فائق آمد، از دبیر 
کالس سواالت دیگری درباره مواد درسی دانش آموزان 

و کیفیت آموزش پرسید.

روحانی از کالس برجام بازدید کرد

وی اظهار داشت: امروز همه باید دست به دست 
هم دهیم و با بهره برداری از استقالل و آزادی، کشور را 
در مسیر آبادانی و توسعه به پیش ببریم و البته تحقق 
این هدف جز از مســیر مدارس و آموزش و پرورش 

امکان پذیر نیست.
رئیس جمهوری خطاب به همه دست مسئوالن و 

دست اندرکاران آموزش و پرورش کشور به ویژه معلمان 
گفت: شما باید در شرایط امروز که با حصول و اجرای 
برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( ، مقدمات پیشرفت 
کشور از هر زمان دیگر آماده تر است، زمینه یک تحول 

عظیم را فراهم کنید.
روحانی در ابتدای ســخنان خــود نیز با تبریک 

نهمیــن روز دهه مبارک فجر انقالب اســالمی ، ابراز 
داشــت : انقالب اســالمی در این ســال ها ره آورد و 
دستاوردهای فراوان و چشمگیری برای ما داشت که 
مهم ترین آن اســتقالل سیاسی است به گونه ای که 
در منطقــه و حتی در جهان ، کشــوری با این میزان 

استقالل سیاسی نیست.
 رئیس جمهور خاطرنشــان کرد : انقالب اسالمی 
ملت ایران نیز پیشتاز و سرآمد انقالب ها در منطقه و 
جهان بود، چرا که انقالب های بی شمار دیگری در دنیا، 
همه  یا تحت حمایت یک بلوک فکری و سیاسی برای 
خروج کشور از سیطره بلوک دیگر بود و یا حداقل به 
لحاظ  فکــری و مالی از خارج مورد حمایت بود، اما 
انقالب اسالمی ایران، کاماًل مستقل و صرفاً به رهبری 
امــام راحل و با تکیه بر حضور آحاد مختلف مردم به 

پیروزی رسید.
همچنین رئیس جمهور در دیدار ســفرا و رؤسای 
نمایندگی ها و سازمان های خارجی مقیم تهران اظهار 
داشت : جمهوری اسالمی ایران با موقعیت جغرافیایی 
راهبردی و امکانات و توانمندی های اقتصادی گسترده، 
آماده تعامل و همکاری با همه کشورهای جهان است.
وی تاکید کرد : تعامل و همکاری های اقتصادی 
با جمهوری اسالمی ایران به عنوان ارزان ترین مسیر 
ارتباطی شرق و غرب، به نفع اقتصاد و تجارت جهانی 

است.

 رئیس جمهور در دیدار سفرا و رؤسای نمایندگی ها و سازمان های خارجی مقیم تهران

در گزارش ارزیابی جامعه اطالعاتی آمریکا 
از تهدیدات جهانی آمده است: علیرغم اجرای 
توافق هسته ای از سوی ایران، رفتار این کشور 

تغییری نکرده است.
»جیمز کالپر« مدیر اطالعات ملی آمریکا گزارش 
»ارزیابی جامعه اطالعاتی آمریکا از تهدیدات جهانی« 

در سال 2016 را منتشر کرد.
در ایــن گزارش آمده اســت: برجام شــفافیت 
فعالیت های هســته ای ایران را افزایش داده است که 
این امر عمدتا از طریق دسترســی آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و اختیارات بازرسی ذیل پروتکل الحاقی 

موافقتنامه جامع پادمانی حاصل می شود.
برجــام ابزاری در اختیار آژانس قرار داده تا موارد 
نقض ممنوعیت های اعمال شده بر فعالیت  های مشخص 

تحقیق و توسعه را مورد تحقیق قرار دهد.
از سوی دیگر، پیشرفت ایران در پرتاب موشک های 
فضایی و همچنین خواســته این کشــور برای ایجاد 
بازدارندگــی در برابر ایاالت متحده و متحدانش، ابزار 
و انگیزه الزم برای ســاخت موشک های دوربردتر از 
جمله موشک های بالســتیک قاره پیما را در اختیار 

ایران قرار می دهد.
در بخــش دیگری از گزارش آمده اســت: از ماه 
ژانویــه، تهران تعهدات الزم برای اجرای برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( را اجرایی کرده،  اما با وجود این 
تحوالت، جمهوری اسالمی ایران به دلیل حمایتش از 
گروه های شبه نظامی و رژیم )بشار( اسد )رئیس جمهور 
ســوریه( و همچنین توسعه توانمندی های پیشرفته 
نظامی، تهدیدی پایدار برای منافع ملی ایاالت متحده 

است.

تهران خود را رهبر »محور مقاومت«، که شــامل 
رژیم اسد و گروه های محلی همسو با ایران به خصوص 
حزب اهلل لبنان و شبه نظامیان شیعه عراقی، می داند. 
هدف آن ها مقابله با نفوذ ایاالت متحده، عربســتان 
ســعودی و اســرائیل، تقویت متحدانشان و مبارزه با 

گسترش داعش است.
ایران همچنین همکاری خود با روسیه در منطقه 

را افزایش داده است.
آیت اهلل خامنه ای رهبر عالی ایران همچنان ایاالت 
متحده را تهدیدی بزرگ برای ایران می داند و ارزیابی 
ما این است که با وجود اجرای برجام، نگاه وی تغییری 

نمی کند.
این موارد در نهایت پیامی اســت مبنی بر اینکه 

برجام به معنی تغییر در روابط با غرب نخواهد بود.
در همین حال، نظامیان و سازمان  های امنیتی ایران 
می خواهند نشان دهند که آرمان های قدرت منطقه ای 

آنها با وجود توافق هسته ای، تغییری نکرده است.
یک هفته پیش از روز اجرای برجام، ایران آزمایش 
یک موشک بالستیک »دور برد« و دقیق تر خود به نام 

عماد را علنی کرد.
ایران همچنین توسعه سامانه های تسلیحاتی تولید 
داخل، زیردریایی ها و جنگ افزارهای سطحی، توپخانه 
و پهپادی را با هدف ایجاد بازدارندگی در برابر دشمنان 
بالقوه خود و تقویت نفوذ و جایگاه منطقه  ای اش، علنی 

می کند.
بــه گزارش فــارس، در پایان این گــزارش آمده 
است: مشارکت ایران در درگیری های سوریه و عراق، 
منجر به کسب تجربیات ارزشمند میدانی برای انجام 
عملیات های ضدشــورش، توسط نیروهای این کشور 

شده است.
 عدم شفافیت تحریم های لغو نشده 

و سردرگمی سرمایه گذاران
پایــگاه تخصصی نفت اویل پرایس در گزارشــی 
نوشــت: چیزی که می تواند صــادرات نفت ایران را 
مختل کنــد، عوامل ژئوپلتیکی یا درگیرهای خونین 
نیست بلکه عدم وجود شــفافیت در تحریم های لغو 

نشده آمریکاست.
در ادامه گزارش آمده اســت: این تحریم ها مانعی 
برای بیمه گران برای بیمه محموله های نفت ایران است.

این پایگاه تخصصی تاکید کرد: ممکن اســت که 
آمریــکا و اروپا تحریم های نفتــی و مالی ایران را ماه 
گذشــته متوقف کرده باشند اما شــرکت های بیمه 
پوشش دهنده نفتکش ها که باید نفت ایران را انتقال 
دهند، کامال با چالش جدیدی به شکل مقررات دست 

و پا گیر مواجه اند.
عالوه بر این، هنوز بسیاری از تحریم های مربوط به 
موضوعات حقوق بشر و دیگر موارد سختگیرانه نظیر 

تروریسم همچنان پابرجاست.
تاکنون راه حلی برای عدم نقض تحریم های باقی 

مانده یافت نشده است.
در همین حال، خبرگزاری فرانســه در گزارشی 
نوشت: به رغم لغو برخی تحریم های تهران، بانک های 
آمریکایی همچنان از عواقب سرمایه گذاری در ایران 

هراس دارند.
 تنها نیمی از پول های بلوکه شده ایران را

 پرداخت می کنیم
بــه گــزارش خبرگزاری هــا، »اســتفان مول« 
هماهنگ کننــده آمریکایــی »برجام« در نشســت 

کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت: 
تمامی تحریم های غیرهســته ای علیه ایران همچنان 

پابرجاست.
مول افزود: رفع تحریم های هســته ای نیز تنها تا 
زمان پایبندی ایران به این توافق دوام خواهد داشت.

وی در ادامه مدعی شــد: میزان کل دارایی های 
مسدود شده ایران، 100 میلیارد دالر است که ایران 
50 میلیــارد دالر از این رقم را باید به خاطر تســویه 

بدهی ها و سایر تعهداتی که دارد، بپردازد.
 تحریم های اولیه  همچنان پابرجاست

»جان اسمیت« مدیر موقت اداره کنترل دارایی های 
خارجی وزارت خزانه داری آمریکا نیز در این نشست 
مدعی شــد: ایران همچنان کشوری حامی تروریسم 

دولتی است.
اســمیت افزود: در سطح وسیع، تحریم های اولیه 

آمریکا علیه ایران، کماکان پابرجا هستند.
وی در ادامه گفت: تحریم های ثانویه نیز کماکان 

برای بیش از 200 فرد مرتبط با ایران پابرجاست.
»وندی شرمن« معاون سابق وزارت خارجه آمریکا 
نیز در اندیشکده ویلسون گفت: در طول مذاکرات هم 

برای ایران شیطان بزرگ بودیم.
به گزارش خبرگزاری هــا، »علی اکبر صالحی« 
رئیس ســازمان انرژی اتمی در حاشیه جلسه هیئت 
دولت در جمع خبرنگاران گفت: قراردادی با روس ها 
برای احداث دو نیروگاه منعقد شــده که امیدواریم تا 

پایان سال اجرایی شود.
صالحی افزود: با چینی ها برای احداث دو نیروگاه 
کوچک در سواحل مکران مذاکرات صورت گرفته که 

هنوز نهایی نشده است.

جامعه اطالعاتی آمریکا:

برجام رفتار ایران را تغییر نداد

حداد عادل در جلسه هم اندیشی ائتالف اصولگرایان:
ماشین تخریب برای مقابله با اصولگرایان 

به راه افتاده است
سخنگوی شورای ائتالف اصولگرایان گفت: یک ماشین تخریب برای 
مقابله با اصولگرایان به راه افتاده است و باید از خدا بخواهیم به ما عنایت 

کند تا از این گردنه حساس عبور کنیم.
به گزارش تســنیم، غالمعلی حداد عادل سخنگوی شورای ائتالف اصولگرایان، 
در نشســت هم اندیشی ائتالف که دیروز در دانشگاه گفتمان انقالب اسالمی برگزار 
شد با اشاره به ضرورت حفظ وحدت اصولگرایان اظهار داشت: ما کاری مهم و دشوار 
پیــش روی خودمــان داریم و باید از خدا بخواهیم به ما عنایت کند تا از این گردنه 

حساس عبور کنیم.
حداد عادل با بیان »احساس ما در راهپیمایی 22 بهمن این بود که مردم امیدوار 
هستند« خاطرنشــان کرد: این وحدت شرط الزم بود و راه سختی در پیش داریم، 
در ایــن دو هفته همه ما باید برنامه های مربــوط به انتخابات را به همه برنامه های 
دیگر ترجیح بدهیم. سخنگوی شورای ائتالف اصولگرایان تأکید کرد: ما در این شهر 
پهناور که در حکم یک مملکت است احتیاج به حضور در جای جای شهر داریم تا 
مردم حس و حال انتخاباتی پیدا کنند و باید مراقب باشیم دشمن ما که در کمین 

نشسته از کوچکترین اشتباه ما استفاده نکند.
حداد عادل با ابراز اینکه کاماًل محسوس است که یک ماشین تخریب برای مقابله 
با اصولگرایان به راه افتاده است، تصریح کرد: باید با حضوری که در عرصه انتخابات 

داریم و اتخاذ مواضع هماهنگ بهانه ای به طرف مقابل داده نشود.
وی در پایــان تصریح کرد: قوت مواضع ما و هوشــیاری مواضع ما و اینکه چه 
حرفی را باید در دو هفته باقی مانده تا انتخابات بزنیم و چه حرفی را نباید بزنیم در 

حفظ وحدت بسیار اهمیت دارد.
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