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هدیه به خوانندگان

آیت اهلل کوهســتانی بهشهری )ره(: انسان باید عادت به ذکری داشته 
باشــد که در مواقع حســاس مرگ و انتقال از این عالم بتواند طبق عادت 

همیشگی آن ذکر را بگوید.

اخبار ادبی و هنری
از پاسخ بدون حجت ایوبی تا فحاشی میرکریمی 

به یک گزارش ساده تلویزیونی!
دو مدیر دولتی ســینما، در واکنش به یک گزارش ساده تلویزیونی 

نتوانستند عصبانیت خودشان را کنترل کنند.
پخــش یک گزارش در بخش خبــری 20:30 روز 29 مرداد که در 
حد دو ســه دقیقه، تنها نظر چند فیلمساز را درباره حذف نام »فجر« از 
بخش بین الملل جشنواره فجر منعکس می کرد، مدیران سینمایی دولت 

را برافروخت!
حجت اهلل ایوبی رئیس سازمان سینمایی، با نگارش نامه ای سرگشاده 
خطاب به رئیس سازمان سینمایی، گزارش مذکور را کذب توصیف کرد. 
در نامه بدون حجت ایوبی، هیچ اســتداللی درباره اینکه کدام بخش از 

گزارش مذکور کذب بوده نیامده است.
همچنین ســیدرضا میرکریمی فیلمسازی که معموال در مواجهه با 
انتقاداتی که به فیلم هایش می شود، منطقی برخورد می کند، این بار و به 
عنوان یک مدیر دولتی عصبانی شــد. وی با انتشار یادداشتی در صفحه 
شخصی خودش به عوامل بخش خبری 20 و 30 فحاشی کرد، اما هیچ 
پاسخ و توضیحی درباره انتقادات مطرح شده نسبت به حذف عنوان فجر 

از بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر بیان نکرد.
جا دارد شورای عالی انقالب فرهنگی و کمیسیون فرهنگی مجلس 

شورای اسالمی نسبت به این موضوع هر چه سریع تر رسیدگی نمایند.
۲0 سال جاسوسی انگلیس از برنده نوبل ادبیات!

ســازمان جاسوسی انگلیس 20 ســال از دوریس لیسنگ نویسنده 
انگلیسی جاسوسی می کرده!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، انتشار اسنادی محرمانه 
از سازمان جاسوســی انگلیس نشان می دهد که دوریس لیسنگ قریب 
به 20 ســال در دو دهه ۱9۴0 و ۵0 توسط ماموران این سازمان تحت 
نظر بوده اســت. این سازمان علت این جاسوســی 20 ساله را احتمال 

گرایش های کمونیستی لیسنگ اعالم کرده است.
بر اساس داده هایی که سازمان جاسوسی بریتانیا منتشر کرده است 
در دو دهــه ۴0 و ۵0 میالدی تمامی مالقات هــا، برنامه ها، مکاتبات و 
مکالمه های تلفنی این نویسنده تحت نظر بوده و هیچ یک از فعالیت های 
وی از نظر سازمان جاسوسی بریتانیا مخفی نمانده است. این جاسوسی و 

تفحص در فاصله زمانی ۱9۵۱ تا ۵۶ دقیق تر و بیشتر بوده است.
در این فاصله زمانی تمامی دوستان و بخشی از خانواده لیسنگ نیز 
تحت نظارت نیروهایmi5  بوده تا برای این سازمان مشخص شود که 
او  به طور کامل ارتباط خود را با اعضای حزب کمونیســت قطع کرده و 

هیچ ارتباطی با آنها یا اعضای زیرمجموعه آنها ندارد.
مهمترین دلیل سازمان جاسوسی بریتانیا برای جاسوسی از دوریس 
لیسنگ ازدواج وی با یکی از کمونیست ها در سال ۱9۴0 است. لیسنگ 
در آن ســال با یکی از اعضای بسیار فعال و سرکرده های کمونیست در 
انگلیس با نام گاتفردلیســنگ ازدواج کــرد  و از همان زمان مورد توجه 

نیروهای mi5 قرار گرفت.
حسین سلطان محمدی منتقد سینمایی:

حذف نام فجر کم لطفی به انقالب است
یک منتقد ســینمایی تاکید کرد که حذف نام »فجر« از جشنواره 

بین المللی فیلم فجر، کم لطفی به انقالب است.
حسین سلطان محمدی در گفت وگو با خبرنگار کیهان تاکید کرد: در 

نگاهی خوشبینانه، حذف نام فجر، نوعی کج سلیقگی بود.
وی افــزود: شــاید گمان این بود که اگر قرار اســت جشــنواره ای 
جهانی شــود باید نام کشور بر آن نهاده شــود در حالی که بزرگ ترین 
جشنواره های دنیا نام شهر محل برگزاری را یدک می کشند. ضمن اینکه 

وجود نام »فجر« نیز مشکلی ایجاد نمی کرد.
این روزنامه نگار افزود: نام »فجر« یادآور آغاز دوران تازه ای در تاریخ 
ایران و یادآور ارزش هایی بود که صحنه فرهنگ و هنر ما را دربر گرفت 

و نباید حذف و نادیده گرفته می شد.
کج سلیقگی مدیران و رکود تئاتر

مدیریت تئاتر، به جای افزایش حساســیت ها و تکیه بر مالک های 
مشخص به سمت اعمال سلیقه های شخصی مدیران رفته است. یکی از 
بهترین مصداق ها برای این مســئله روی صحنه رفتن یک تئاتر تجربی 

تک پرسوناژ در تاالر اصلی تئاتر شهر است.
بــه گزارش فردا، این نمایش با مخاطــب اندک یک تاالر ۵00 نفره 
را به اشــغال خود درآورده اســت تا بیش از پیــش به دومینوی ریزش 
مخاطب تئاتــر دامن بزند. تئاتری که تنها یک بازیگر دارد. بازیگری که 
یــک تنه روی صحنه می آید و در میان دکوری بزرگ که بیشــتر برای 
کاهش فضای خالی صحنه استفاده شده به صورت منفرد واگویه هایی را 
یکســره به خورد مخاطبی می دهد که با پرداخت بلیط 20 هزار تومانی 
به قلب تئاتر کشور آمده است اما مجبور است فضایی را تحمل کند که 
در بهترین حالت شــبیه یک نمایشنامه رادیویی است که اگر بجای زل 
زدن به صحنه نمایش، در تمام مدت چشــمانش را ببندد هیچ تفاوتی 
عایدش نمی شود! آن هم در شرایطی که گروه های مختلف نمایش برای 
یافتن نوبت اجرا به هر دری می زنند. گروه هایی که در میان آنها می توان 
برگزیدگان جشــنواره هایی را دید که همین وزارت ارشــاد برگزار کرده 
اســت و همین مدیریت فعلی به آن جایزه داده است. اما موقع اجراست 
که نبود اســتراتژی و نگاه کالن مدیریت فرهنگی کشــور در هنرهای 
نمایشی توی چشم می زند؛ تا به جای آثار فاخر ایرانی، آیینی و سنتی که 
برگزیده جشنواره تئاتر فجر هم هستند تجربه های شخصی کارگردانی 
روی صحنه اصلی تئاتر شهر برود که هیچ نمونه موفق هنری و استقبالی 
از سوی مخاطب ندارد. آثاری که در بهترین حالت ادای درجه چندم آثار 
غربی است و چند پله از آنها عقب تر. و همه اینها سوال دیگری را به میان 
می آورد که آیا تئاتر شهر ویترین تئاتر مملکت است یا پالتوی شخصی 
دایره رفقا؟! و این سوال اصلی که اینکه چرا مدیریت تئاتر کشور درباره 

این عملکرد خود پاسخی ندارد؟
جدال رسانه ای بازیگر و کارگردان!

محمدرضا گلزار و بیژن بیرنگ، بازیگر و کارگردان یکی از سریال های 
شبکه نمایش خانگی به جدال رسانه ای با یکدیگر پرداختند.

محمدرضا گلزار در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران گفته بود که »اگر 
بخواهم در خصوص جزئیات جدا شــدن از پروژه خانگی »عشق تعطیل 
نیست« بگویم همین کافی است که همه با هم انصراف دادیم، یعنی قبل 
از شروع قسمت ششــم من به شخصه و به خاطر خواسته جمعی گروه، 
کارگردان را صدا کردم و از او خواستم متن را به خاطر عدم عالقه مردم 
به آن عوض کند و نویســنده جدیدی به گروه اضافه کند که کارگردان 
زیر بار چنین کاری نرفت و ترجیح داد که کار را متوقف کند. این شــد 

که همه باهم انصراف دادیم و پروژه متوقف شد.«
اما بیژن بیرنگ، نویســنده و کارگردان این سریال هم در گفت وگو 
با تماشــاگران و در واکنش به اظهارات گلزار گفته است: »این مشکل را 
آقاي گلزار به وجود آوردند و سرمایه گذار. آقای گلزار از طرف سرمایه  گذار 
به من تحمیل شد. آقاي گلزار این سبک بازي را بلد نیست، در لحظات 

عاطفي مشکل دارد، در خنداندن مشکل دارد.«
او کار ســایر بازیگران این ســریال را تحسین کرده و گفته که تنها 
کسي که این میان مانع کار بود به نظر من آقاي گلزار بود و اضافه کرده: 
»آقاي گلزار به نظر من باید یاد بگیرد که با سوپراستار بودن و با طمطراق 
و یراق وارد صحنه شدن و گوش به حرف کارگردان نسپردن و اینکه من 
همین هســتم و باید باشم، چون از من در بیرون چنین انتظاري است، 

نمي تواند یک کار جدید را به وجود بیاورد.«

حذف »انقالب «
 تاكتیک استراتژیک

پژمان کریمی
جشنواره بین المللی فیلم فجر، بیش از 33 سال پیش با هدف بزرگداشت 
آرمان های مقدس و دســتاوردهای انقالب اســالمی ایران، تاکید و ترویج و 
اجرای  سیاست های کالن فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسالمی، گام نهادن 
در مســیر ایجاد و تداوم بقای ســینمای طراز جامعه دینی و نیز شناسایی و 
طرح هنرمندان انقالبــی و متعهد، طراحی و تا به امروز، در قالب   33 دوره، 

برگزارشده است.
اما در عمل چه روی داد؟

آیا جشــنواره بین المللی فیلم فجربه اهداف روشــن و گرانمایه  و گرامی 
خود، دســت یافت؟ آیا  این بزرگ ترین رویداد سینمایی کشورمان، با طرح و 

الگو پروری ،جریان سینمایی متعهدانه ای ایجاد کرده است؟
آیا هنرمندان ارزشمند انقالبی، در سایه التفات جشنواره فجر، شناسایی، 

حمایت و نام و اعتبار به دست آوردند؟
آیا به واســطه پافشــاری رخداد فیلم فجر، ســینمای خنثی و سترون و 

بی درد، یا سینمای سکوالر، در سرزمین ما دچار انزوا و سرخوردگی شدند؟
متاســفانه که باید گفت؛ کارنامه 33 ســال اخیر آیین فیلم فجر نشــان 
می دهد و تاکید می کند؛  این طیف لیبرال جامعه سینمایی کشور، بزرگ ترین 
رویداد ســینمایی ایران را به نفع خود مصادره کرد و عرصه را بر ســینماگر 

ارزشی و آثار متعهدانه تنگ نمود!
مثال بزنیم:

آیا مگر می توان از یاد برد که جشــنواره سی ودوم فیلم فجر، فیلم »شیار 
۱۴3«  ساخته »نرگس آبیار«  این فیلمساز نسل انقالب را علی رغم ارزش های 
ســینمایی، برنتافت و تنها با فشار رسانه های اصولگرا از جمله » کیهان«، به 
بخش سودای سیمرغ راه داده شــد و  پذیرفته گردید؟ در همان دوره، فیلم 
»چ« ساخته ابراهیم حاتمی کیا نیز در سایه اعتنای داوران قرار نگرفت و بدان 

بی مهری شد!
بایــد تاکید کرد؛  جشــنواره ای کــه  اغلب »برترین«هایــش و برخی 
آیین هایش مانند مراسم گشایش و پایانی آن، از حیث محتوایی قابل نمایش  
از رسانه ملی نیست، یعنی؛ به »سهم« خود در برپایی سینمای دینی جدی، 

استوار و موفق، نبوده است!
مضحک این اســت  و بهتر بگویم دردآور این اســت؛ در جشنواره ای که 
به نام انقالب اســالمی و به پاس بزرگداشــت این رویداد بزرگ و تاریخ ساز، 
برگزار می شود، فیلم های پذیرفته و به نمایش درآمده که کامال علیه ماهیت و 
گفتمان انقالب اسالمی است! چیزی و واقعیتی که در هیچ کجای دنیا نمونه 

ندارد و متصور نیست!
آیینی مانند اســکار در پی طرح  و الگوسازی از سینماگران صهیونیستی 
مانند »اســتیون اسپیلبرگ« منطبق با اهداف و القائات  منحوس ضد انسانی 

صهیونیستی است!
 مگر در پروژه تحسین اسکار از فیلم »فهرست شیندلر« مقاصد برشمرده، 

قابل مشاهده نبود؟
اما جشنواره فیلم فجر، عکس آیین های دیگر رفتار می کند!

در جشنواره  ســی و دوم فیلم ســیاه »قصه ها«ی  رخشان بنی اعتماد  
و »عصبانی نیســتم« رضا درمیشــیان، به نمایش درآمد  فیلم هایی که؛ هیچ 

نسبتی با چرایی برگزاری آیین فجر نشان نمی دهند.
وقتی هم کسی اعتراض کند »چرا در جشنواره ویژه انقالب و به نام انقالب 
،آثار مخالف و مغایر با آرمان ها و ذات انقالب مردم ایران پذیرفته می شــوند« 
برپادارندگان پرچم چند صدایی به دست می گیرند و از ضرورت تحمل مخالف 

می گویند.
گویی دنیا با ما ســر جنگ ندارد و عرصه جهانــی واقعیت آزادپروری و 
احترام به صداهای مخالف و متنوع اســت و ما هــم نباید از قافله آیین های 
چند صدا، وابمانیم! گویی به مقدسات و نفی انقالب و نظام دینی، مصداق چند 
صدایی است! این استدالل مرعوبانه غالب بر رویداد های نه تنها سینمایی که، 

هنری - فرهنگی سرزمین ماست.
مگر یادمان می رود که در جشنواره  شعر فجر به بهانه احترام به »اندیشه« 
و »مخالف« زشت ترین توهمات و الفاظ، علیه انقالب و نظام دینی، علیه دفاع 
مقدس و جایگاه رزمندگان شهید، به جشنواره راه یافت و با افتخاری ابلهانه، 
در ســایت جشنواره منتشر شد؟ مگر همین آیین نبود که با ابله فرض کردن 
مخاطب، در پی باز کردن پای شــاعری ملحد به ایران بود تا به عنوان الگو در 
پیش روی شاعرک های جویای نام و مفتون سکرات لیبرالیستی و اومانیستی 

قرار گیرد؟!
باید گفت:

میزان گسســت فیلم فجر از اهداف خود چنان اســت که سال پیش، در 
مراسم پایانی جشن سینمای انقالب، ابراهیم حاتمی کیا با عصبانیت اعتراض 
خود را نســبت به محتوای جشــنواره فیلم فجر علنا اعالم کرد. موضعی که 
البته با واکنش سخیف مدعیان »چند صدایی بودن عرصه  فرهنگ و رسانه« 

روبرو شد.
اینک ...اما گویا برخی عناصر سیاسی شبه فرهنگی در پی زدودن تدریجی 
نام های ارزشــمدارانه بر تارک آیین های فرهنگی بزرگ هستند. با این گمان 
که حذف »نام های ارزشــی« راه تداعی ارزش های الهی و انقالبی به اذهان را 

سد می کند!
طیف انقالبی نمای مســتقر در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  با مشاوره 
ســکوالرهای بیــرون از وزارت، فرصت  و هیاهــوی کودکانه تبلیغاتی دولت 
یازدهم بر سر توافق پرابهام هسته ای میان ایران و ۵+۱ را مغتنم شمردند و  به 
بهانه استقالل بخش بین الملل جشنواره و ظهورش در قالب یک آیین بزرگ تر 

جهانی )!( نام »فجر« را از بخش سابق آیین فجرحذف کردند!
چرا؟

 مگر بخش بین المللی جزئی از  جشنواره فیلم فجرنبود؟ مگر بزرگ ترین 
جشــن ســینمای ایران به نام »فجر« برای دنیا  و مجامع داخلی و خارجی 

فرهنگی، شناخته نشده است؟
مگر هر نامی گویا و ترســیم کننده و موید ماهیت و سیاست و نقشه راه 

هر آیین نیست!
وقتی جشــنواره، جشــنواره بود و بخش هایش ســر جا، آنچــه بر پرده 
ســینماهای جشنواره به  نمایش درمی آمد آثار مغایر با ارزش های جامعه بود 
و هســت، حاال تصور کنید با فاصله گیری از افتخارات و واژگان انقالبی ،آیین 
بین الملل به کجا می رســد؟ اصال؛ در بخش بین الملل قرار اســت چه اتفاقی 

بیفتد که نام فجر مزاحم است؟
یکی از تاکتیک های جنگ نرم، زدودن نشــانه ها و عناصر ذهنی فرهنگ 
اســت. حذف نام فجر هم بی تردید در زیر همین قاعده، قابل تحلیل است و 

بس! 
 حاال، باید منتظر بود و دید که مجلس شــورای اسالمی در جهت وظیفه 

نظارت خود ورود می کند یا خیر!
متاسفانه سازمان سینمایی و وزارت ارشاد، به شدت مرعوب و بازی خورنده 
طیف ســکوالر و ضد انقالب نفوذ کرده در عرصه سینمای ایران است! اگر جز 
ایــن بود، انزوای کنونی هنرمندان متعهــد روی نمی داد، علیه انقالب فیلمی 
ســاخته نمی شد و عناصر بی نســبت با باور و هویت ایرانی فرصت طرح نام و 

تحسین های گوناگون قرار نمی گرفتند.
اگر مجلسیان از چگونگی برپایی شعر فجر که در واقع مراسم هتاکی علیه 
انقالب مردم ایران بود، به سادگی  گذشتند، از حذف نامی که یادآور ارزش و 
هویت کنونی جامعه ایرانی و بلکه همه آزادیخواهان دوستدار انقالب ۵7 است، 

نباید شانه باال بیندازند و عبور کنند!

سید حسن هاشــمی، وزیر بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشکی با حضور در شهر مقدس قم با مراجع 

عظام تقلید دیدار و گفت وگو کرد.
آیت اهلل مکارم شــیرازی: دولت در عرصه ســامت و 

درمان کارنامه قابل قبولی داشته است
به گزارش خبرگزاری رسا، آیت اهلل مکارم شیرازی در این 
دیدار خاطرنشــان کرد: در این دو ســال پیشرفت های خوبی 
نصیب تان شــده است و چیزی که همگان جملگی برآنند، در 
مسائل پزشــکی در این دولت خدمات ارزنده و پیشرفت های 

خوبی حاصل شده است.
وی با بیان اینکه باید به جایی برســیم که بیمار جز رنج 
بیماری، رنج دیگری نداشته باشــد، گفت: الحمدهلل کارهای 
خوبی شــده اســت و اگر ضمیمه کنید به اینکــه دولت در 
شــرایط مالی سختی اســت و در تحریم ها قرار دارد و با این 
حال توانســت در حوزه پزشکی به وســیله شما و دوستانتان 
آن خدماتی را ارائه دهد، ارزش بیشــتری برای این کار قائل 

خواهیم شد.
این مرجع تقلید با بیان اینکه باید از روی انصاف نســبت 
به پیشرفت ها قضاوت کرد، گفت: در کنار هر فعالیتی ممکن 
است یک مراحل و اســتثنائاتی هم باشد، نمی شود به خاطر 
آن، به اصل پیشــرفت کار حمله کنیــم. برنامه صد درصد در 
هیچ کجا نیســت، اما باید درصدها را در نظر گرفت و از روی 

انصاف قضاوت کرد.
آیت اهلل مکارم شــیرازی ضمن ابــراز رضایت از عملکرد 
وزارت بهداشــت یادآور شد: در برخورد ما با مردم، از کارهای 
انجام شــده ابراز رضایت می کنند و به این معنا نیست که کار 
دیگری الزم نیســت، بلکه تا نقطه اصلی فاصله هایی داریم که 

باید همچنان ادامه دهیم.
این مرجع تقلید درمان را از علل مهاجرت روســتائیان 
به شهرها دانست و خاطرنشــان کرد: عوامل بسیاری سبب 

مهاجرت از روستاها به شهرها می شود، که یکی از آنها مسئله 
درمانی اســت؛ اگر به اندازه کافی این مســئله در روستاها 
موجود باشد، دیگر مهاجرت نخواهند کرد و فکرشان راحت 

میشود.
اســتاد درس خارج حوزه درباره مراجعه برخی از مردم به 
خارج از کشــور برای مداوا اظهار داشت: یک اعتماد کاملی در 
تشکیالت پزشــکی ایجاد کنیم که مردم راهی خارج نشوند؛ 
وقتی که ببینند در داخل کشــور همه چیز است و اعتماد نیز 
حاصل شود، دیگر این سفرهای خارجی برای درمان که هزینه 

زیادی را در بر خواهد داشت صورت نخواهد گرفت.
آیت اهلل مکارم شیرازی افزود: طبیب باید به بیمار روحیه 
دهد؛ پزشکان باید در مورد اخالق پزشکی سمینارهایی داشته 

باشند و از روحانیان هم در این زمینه کمک بگیرند.
این مرجع تقلید با اشــاره به ســخنی از امیرمؤمنان)ع( 
گفت: در نهج البالغه آمده است که حضرت علی)ع( به عیادت 
بیماری رفتند و فرمودند که این بیماری برای تو سه فایده در 
بر دارد: تو را به یاد خدا می اندازد، دعای تو مستجاب می شود 
و تمام گناهان تو به واسطه این بیماری ریخته می شود؛ وقتی 
این حرف گفته می شود، بیمار روحیه می گیرد و ان شاءاهلل باید 

اخالق مورد توجه قرار بگیرد.
وی با اشــاره به اهمیت شــهر قم و حضور مسافر در این 
شــهر تصریح کرد: شهر قم هر ساله بالغ بر ۱۵ تا 20 میلیون 
مهمان دارد و برخی به عشــق اینکه ما بیاییم و به برکت امام 
زمان)عج( و حضرت معصومه)س( درمان شــویم، می آیند و 
باید مجهز باشــند و با خاطره خوبی از قم برگردند و درمانگاه 

جمکران نیز تجهیز شود.
آیت اهلل مکارم شــیرازی ضمن تشــکر از تالش های وزیر 
بهداشت گفت: قدمهای برجسته ای برداشته اید و بنده شما را 
از مردان موفق میدانم و معتقدم موفقیت شما به خاطر خلوص 
نیت اســت و در جاهایی خلوص نیت شــما را تجربه کرده ام؛ 

امیدواریم این موفقیت شــما ادامه پیدا کند و مردم از مسائل 
پزشکی خیالشان کامال راحت شود.

آیت اهلل صافی گلپایگانی: اقدامات وزارت بهداشــت در 
راستای افزایش فرزندآوری مورد رضایت امام زمان است

بر اساس این گزارش، این مرجع تقلید نیر در دیدار وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و هیئت همراه خاطرنشان 
کرد: مردم قدردان زحمات و خدمات پزشکی هستند و هر چه 

از شما و حوزه کاری تان شنیده ام، خوب و مثبت بوده است.
وی بــا بیان اینکه مقاصد وزارت بهداشــت در راســتای 
فرزندآوری و ســالمت خانواده سبب خوشنودی است، اظهار 
داشت: اسالم مجموعه کاملی از دستورات در حوزه سالمت و 
خانواده را داراست و اقدامات شما در جهت افزایش فرزندآوری 

مورد رضایت امام زمان)عج( است.
آیــت اهلل صافی گلپایگانی افزود: کار وزارت بهداشــت در 
کمیت و کیفیت تاکنون ارزشــمند بــوده و این خدمات باید 

ماندگار شود و امیدوارم این نوع خدمات ماندگار باشند.
ایــن مرجع تقلید در پایان با اشــاره به اهمیت مســائل 
درمانی بانوان، تصریح کرد: وزارت بهداشــت باید به مســائل 

بهداشتی و درمانی زنان اهتمام ویژه ای داشته باشد.
آیت اهلل سبحانی: نباید اجازه دهیم جمعیت کشور 

به سمت پیری برود
همچنین، این مرجع تقلید در دیدار وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی و هیئت همراه خاطرنشان کرد: اخبار حوزه 
ســالمت را از روزنامه ها خوانده بودم، اما به این گســتردگی 
اطالع نداشــتم و این کتابی که به دســت ما رسیده است و 

خوانده ام، واقعا بخش جامعی است.
وی ضمن تشــکر از فعالیت های وزارت بهداشــت، اظهار 
داشــت: بنده تصــور می کردم که نظــر جنابعالــی تنها به 
بیمارستانها است، اما هنگامی که بخش غذا را مطالعه کردم، 
کنترل غذاهایی که جوانان به عنوان غذای حاضری میخورند 

و در کتاب آمده بود، توجه تان به این مسائل قابل تشکر است 
که به غذاها هم توجه داشته اید.

آیت اهلل سبحانی به رابطه فقه و پزشکی پرداخت و تصریح 
کرد: فقه اسالمی همیشــه با اطبا همراه بوده است؛ یعنی در 
حقیقت فقه ما با نظریات شــما کمال پیدا می کند؛ به عنوان 
مثال در مصرف آب درباره تیمم و غسل اگر ضرر دارد یا ندارد 
را می گوییم بروید از پزشــک بپرسید که اگر گفت ضرر دارد، 

تیمم کنید؛ قول پزشکان ثقه برای ما حجت است.
این مرجع تقلید با اشــاره به اینکه باید خدمات بیشتری 
به قم ارائه شود، گفت: حجت االسالم والمسلمین روحانی که به 
قم آمدند، درباره وضعیت بیمارستان های قم نوشته های را به 
ایشان دادم که ایشــان قول عمل به آن را دادند و قول دادند 
که بیمارستان ۱000 تختخوابی در قم درست کنند؛ کارهایی 
انجام شده است، اما نسبت به قم توجه بیشتری داشته باشید 
و قم قبه االســالم است و از کشــورهای مختلف در این شهر 
زندگی می کنند و شهری دور افتاده نیست، بلکه شهری چهار 

طریق است.
استاد درس خارج حوزه با اشاره اهمیت افزایش جمعیت، 
خاطرنشان کرد: باید توجه داشــت که کشور به سوی پیری 
نرود و همیشه جوان داشته باشیم و نبوغ و خدمت در جوانان 
پیدا شــود و اگر جوانان نبودند صدام بر این کشــور حکومت 
می کرد و جوانان با قوه جســمانی و علم خود دشمن را عقب 

راندند.
وی افــزود: روایــات، کثــرت جمعیت را نعمــت الهی 
می دانــد و خدایی که خلق میکند، روزی را میدهد و از آقای 
ایرانی خواه رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم تشکر می کنم که 

شب و روز نسبت به مراکز پزشکی توجه دارند.
آیت اهلل ســبحانی اظهار داشت: این کارها مشکل است و 
نباید مشکالت شما را خسته کند؛ مشکالت وجود دارد، اما با 

عزم راسخ خود آنها را حل کنید.

دیدار وزیر بهداشت با مراجع عظام تقلید

رهبر معظم انقاب در دیدار دست اندرکاران و 
کارگزاران حج  تصریح کردند: در ۳۶ سال اخیر، 
استکبار گاه دشــمنی با ایران را از زبان و رفتار 
کشورهای دیگر پیگیری کرده است اما ملت ایران 
این کشورها فریب خورده  بود که  همیشه متوجه 
و آلت دستند و دشــمن واقعی، همان آمریکا و 

اسرائیل است.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتــر مقام معظم 
رهبــری، حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اســالمی صبح دیروز در دیدار دست اندرکاران و 
کارگزاران حج و ســفرهای عتبات، حج را ضامن »تداوم 
اسالم« و مظهر »وحدت و عظمت« امت اسالمی خواندند 
و با تأکید بر توجه همزمان به ابعاد اجتماعی و فردی این 
فریضه بزرگ، انتقال تجربیات وحدت بخش ملت ایران 
در کنگــره عظیم حج را موجب همبســتگی، همدلی و 

اقتدار بیشتر امت اسالمی برشمردند.
ایشان با اشاره به خصوصیات بی نظیر حج نسبت به 
سایر فریضه های اسالمی افزودند: حج دو جنبه متفاوت 
فردی و اجتماعی دارد که رعایت هر دو جنبه در سعادت 
دنیــوی و اخروی حجــاج و ملت های مســلمان، تأثیر 

استثنایی دارد.
رهبر انقــالب، زیارت خانه خدا و مناســک حج را، 
فرصتی بی نظیر بــرای تطهیر روح، نزدیکی به پروردگار 
و فراهم کردن توشــه تمامی عمر دانستند و خطاب به 
زائران خانه خــدا افزودند: تک تک اعمــال حج را قدر 
بدانید و روح و جانتان را در سرچشمه این نعمت بزرگ، 

پاکیزه و سیراب کنید.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در تشــریح جنبه 
اجتماعی حــج نیز به حضور همزمان همه ملتها با همه 
تفاوت های نژادی، مذهبی، فرهنگی و ظاهری در مکه و 
مدینه اشاره کردند و افزودند: حج مظهر و فرصت واقعی 

»وحدت اسالمی« است.
ایشــان با انتقاد شدید از کســانی که با انواع روشها 
از جمله بزرگ کردن مفهــوم ملّیت، حقیقت و اهمیت 
امت اسالمی را کمرنگ می کنند افزودند: حج، نمونه ای 
معنادار از تشکیل امت اســالمی و فرصت بسیار بزرگ 
برای همزبانی، همدلی و ابراز همدردی مسلمانان جهان 

است.
رهبر انقالب تجلی عظمت امت اســالمی و فرصت 
تبــادل تجربیات را از دیگر نــکات مهم جنبه اجتماعی 
حــج برشــمردند و افزودند: بیان و انعــکاس تجربیات 
مفید ملتهای مسلمان، تقویت امت اسالمی را به همراه 

می آورد.
ایشــان در همین زمینه به تجربیات موثر و کارآمد 
ملت ایران در دشمن شناسی، اعتماد نکردن به دشمن و 
اشتباه نگرفتن دوست با دشمن اشاره کردند و افزودند: 
مردم ما با درکی ستایش برانگیز، دریافته اند که استکبار 
جهانی و صهیونیزم، دشــمن حقیقی و لجوج ملت ایران 
و امت اســالمی اند و به همین دلیل در همه اجتماعات 
عظیم ملی و اســالمی، علیه آمریکا و صهیونیزم شــعار 

داده اند.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنــه ای افزودند: در 3۶ 
سال اخیر، استکبار گاه دشمنی با ایران را از زبان و رفتار 
کشورهای دیگر پیگیری کرده است اما ملت ایران همیشه 
دستند و  متوجه بود که این کشورها فریب خورده و آلت 

دشمن واقعی، همان آمریکا و اسرائیل است.
رهبر انقالب به تجربه ناموفق روی کار آمدن برخی 
گروههای اســالمی در بعضی کشورها اشــاره کردند و 
گفتند: آنها برخالف ملت ایران، جای دوست و دشمن را 

اشتباه گرفتند و ضربه اش را نیز خوردند.
حضرت آیت اهلل العظمــی خامنه ای اتحاد را از دیگر 
تجربه های قابل انتقال ملت ایــران به ملتهای دیگر در 
موسم حج برشمردند و افزودند: مردم ایران با وجود همه 
اختالف های »عقیدتی، فکری و  سیاســی« و تفاوتهای 
قومیتــی، وحدت ملی را حفظ کرده اند و قدر این نعمت 
الهی را به خوبی می دانند که  این تجربه گرانقدر باید به 

دیگر ملتهای مسلمان منتقل شود.
ایشــان درگیری داخلــی در برخی کشــورها را به 
بهانه هــای مذهبــی، سیاســی و حتی حزبــی، نتیجه 
قدرناشناسی نعمت وحدت برشمردند و افزودند: خداوند 
با هیچ ملتی، »قوم و خویشــی« ندارد و اگر مردمی قدر 
اتحاد و همدلی را ندانند خداوند آنها را به بلّیه اختالف و 

درگیری و خونریزی دچار می کند.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای توطئه های ظالمان 
جهانی را بر ضد اســالم و ایران و نظام اســالمی  یادآور 
شــدند و افزودند: آنها در واقع نه بر ضد شیعه یا ایران، 
بلکه بر ضد قرآن توطئه می کنند چرا که می دانند قرآن 

و اسالم، کانون بیداری بخش ملتهاست.
رهبر انقالب با اســتناد به تالش بی وقفه مستکبران 
برای دســتیابی به راههای متنــوع نفوذ و ضربه زدن به 
مســلمانان افزودند: به پشــتوانه حمایت بی پایان مالی 
اســتکبار، دههــا مرکــز و کانون فکری و سیاســی در 
آمریکا، اروپا، فلســطین اشغالی و کشورهای وابسته، در 
حال مطالعه و بررســی اسالم و شیعه هستند تا راههای 
مقابله با عوامل بیدارســاز و اقتدار آفرین امت اسالمی را 

شناسایی و عملیاتی کنند.
ایشــان افزودند: زورگویان جهانی، ایجاد خشونت و 
تفرقه به نام اســالم را کاماًل جدی دنبال می کنند و در 
تالشــند با بدنام کردن دین مبین اســالم، به جان هم 
انداختن ملتها و حتی ایجــاد درگیری میان یک ملت، 
امت اسالمی را تضعیف کنند که انتقال تجربیات وحدت 

بخش و دشمن شناسانه ملت ایران به دیگر ملتها در ایام 
حج می تواند این توطئه را خنثی کند.

رهبر انقالب خاطر نشان کردند: البته انتقال تجربیات 
مفید ملتها به یکدیگر در موسم حج، مخالفانی دارد اما به 

هر حال باید راه آنرا پیدا کرد.
حضرت آیــت اهلل العظمی خامنه ای در بخش پایانی 
سخنانشان با اشاره مجدد به لزوم توجه همزمان به ابعاد 
فردی و اجتماعی حج، تأکید کردند: مبادا حجاج محترم 
فرصت بی نظیر تنفس در شــهر معّطــر پیامبر و حضور 
عبادی و شــوق آور در مکه معّظمه و خانه خدا را با کار 
بسیار غلط گشــت و گذار در بازار و خرید کاال از دست 
بدهند و حسرت استفاده نکردن کامل از فرصت بی نظیر 
و نشــاط آور حضور در مســجد الحرام و مسجدالنبی را 

برای همه عمر بر دل خود بگذارند.
رهبر انقالب در سخنان خود همچنین، تالش برای 
برگزاری حج را از زیباترین و با شکوهترین مسئولیت ها 
خواندند و با تشکر از زحمات مسئوالن حج افزودند: همه 

توان خود را برای تحقق حِج مطلوب به کار گیرید.
پیش از ســخنان رهبر معظم انقالب، حجت االسالم 
والمســلمین قاضی عسکر نماینده ولی فقیه و سرپرست 
زائران ایرانی با تبریک دهه کرامت، شــعار حج امسال را 

»حج، معنویت، بصیرت و همدلی اسالمی« اعالم کرد و 
گفت: تدوین راهبردهای دهگانه و طرح تعالی حج، ارتقای 
ســطح دانش نیروی انســانی، ارائه آموزش های معرفتی 
برای زائران و روحانیون کاروان ها، برگزاری نشســت های 
علمی و اســتفاده از ظرفیت زائران و کارگزاران از جمله 

فعالیت ها و رویکردها در برگزاری مراسم حج است.
نماینده ولی فقیه و سرپرســت زائران ایرانی افزود: 
حج امسال باید ضمن حفظ عزت و کرامت ملت ایران به 

کانون وحدت مسلمانان جهان تبدیل شود.
آقای اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت نیز با بیان 
گزارشــی از فعالیت های این سازمان، روان سازی فرایند 
ثبت نام زائران، اعزام ۶2 درصد زائران با پرواز مستقیم به 
مدینه، ایجاد تنوع در برنامه غذایی، تامین بخش عمده 
اقالم مورد نیاز زائران از داخل کشور، کاهش قیمت تمام 
شده خدمات و اطالع رسانی هوشــمند را از اقدامات و 
برنامه های ســازمان حج و زیارت برای برگزاری مراسم 
حج امسال خواند و گفت: پیش بینی های الزم به منظور 
تشــرف ۶۴ هزار زائر کشــورمان به حج در قالب ۴۵۵ 

کاروان صورت گرفته است.
همچنین رهبــر انقالب پیش از آغــاز این دیدار از 

نمایشگاه عکس و کتاب ویژه حج بازدید کردند.

رهبر انقاب در دیدار دست اندرکاران و کارگزاران حج تاکید کردند

ملت ایران همیشه آمریکا و اسرائیل را 
دشمن واقعی می داند

پای درس علی)ع(

ناشکری سلب نعمت را به همراه دارد
امام علی)ع(: »برای حق متعال در هر نعمتی حقی است. 

هر کس آن حق را ادا نماید، آن نعمت زیاد می گردد و هرکس 

کوتاهی نماید، آن نعمت از او سلب می گردد.«
نهج البالغه- خطبه ۲36

نگاه

نماینــده مردم تهران در همایش گفتمان ســازی 
اقتصاد مقاومتی از مسئوالن به دلیل حمایت نکردن از 

تولیدات باکیفیت داخلی انتقاد کرد.
به گزارش تسنیم، حجت االسالم غالمرضا مصباحی مقدم 
نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اسالمی در همایش 
گفتمان ســازی اقتصاد مقاومتی که صبح دیروز در ســازمان 
بسیج مستضعفین برگزار شــد، اظهار داشت: باید به گونه ای 
مصرف کنیم که کمترین مقدار برای بیشترین استفاده و بهره 

وری را داشته باشیم و مصرف درست باید مبنا قرار گیرد.
مصباحی مقدم با تأکیــد بر اینکه باید به تولیدات داخلی 
کمــک کنیم، تا با حمایت مــا کاالها مصرف و قدرت تحقیق 
و توســعه و کیفیت باال رود، گفت: یکــی از بندهای اقتصاد 
مقاومتی مســئله استانداردسازی تولیدات است؛ بنابراین باید 
استانداردهای تولید و کیفیت محصوالت را باال ببریم و سازمان 

استاندارد باید مکلف به این کار شود.
مصباحی مقدم با اشــاره به اشتیاق کشــورهای اروپایی 
برای ســرمایه گذاری در ایران یادآور شد: شرکت های اروپایی 
پــس از برجام به ایران هجوم می آورنــد و دنبال بازار مصرف 
هستند. باید پرســید آیا به آنها میدان دهیم که بازار مصرف 
ما را بچاپند؟ این اشــکال متوجه مسئوالن است که بنا را بر 
این گذاشتند که تولیدکننده داخلی با کیفیت حمایت نشود و 

گاهی واردات، پورسانت دارد ولی تولید داخل ندارد.
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ما باید نفع 
خودمــان را بپذیریم و از ضرر پرهیــز کنیم. حرف راه اندازی 
مک دونالد احمقانه اســت چرا که مک دونالد نماد حاکمیت، 
نفوذ و حضور آمریکا است و باید جلوی این نمادهای آمریکایی 
را گرفت؛ برخی دهانشان آب نیفتد که شرایط برای رفاقت با 

ایران فراهم شده است.

در همایش گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی

مصباحی مقدم: مسئوالن از تولیدات با كیفیت داخلی حمایت نمی كنند

خودباوری، همت و مدیریت اجرایی صحیح 
اصلی ترین نیاز ماست

سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین 
در همایش گفتمان ســازی اقتصاد مقاومتی، با بیان اینکه ما 
امروز درگیر جنگ همه جانبه با استکبار هستیم، اظهار داشت: 
بارها گفته ایم که مســئله آمریکا مســئله هسته  ای نیست و  
خیلی از ما در این مسئله گیر کرده ایم؛ مسئله فراتر از موضوع 
هسته ای است، یعنی اســتکبار به خاطر مسئله هسته ای این 
همه تکاپو نمی کند. رئیس ســازمان بسیج مستضعفین تاکید 
کرد: دشــمنان می خواهند پیشرفت شگرف انقالب اسالمی را 
متوقف و در ایران نفوذ پیدا کنند. اختالف و نفوذ دو راهکاری 
اســت که دشمنان به دنبال آن هســتند و قصد دارند مسئله 

هسته ای را دستمایه قرار دهند.
ســردار نقدی با تاکید بر اینکه مــا باید وحدت را حفظ 

کنیم، اظهار داشــت: بررسی برجام در مجلس نباید منجر به 
تفرقه شــود و  باید تصمیم گیری درباره مسائل هسته ای را به 
مراجع قانونی بســپاریم، البته هیچ قراردادی که به مبارزه با 
استکبار، حمایت از مظلومان و مستضعفان از جمله فلسطین  
و قراردادی که به وحدت و قدرت نظامی ما خدشه وارد کند، 
نمی پذیریم. ما به هر آنچه مراجــع قانونی تصمیم می گیرند 
باید عمل کنیم، البته وحدت خط قرمز ماست و نباید وحدت 

شکسته شود. 
وی یادآور شــد: اگر ما در جنگ اقتصادی خط مقاومت 
را پیش بگیریم، از دل آن نیروی اقتصادی پیشــرو، مقتدر و 
مثال زدنی متولد می شود که برای همیشه مشکل اقتصاد ایران 

را حل خواهد کرد و فرمول این راه اقتصاد مقاومتی است. 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت:  اقتصاد پیشرو و 
برتر به نیروی انســانی، دانش، فناوری، سرمایه و بازار مصرف 

نیاز دارد و ایران یکی از استثنایی ترین کشورهای جهان است 
که منابع انسانی فراوانی دارد. سردار نقدی با بیان اینکه ایران 
همه ارکان اقتصاد پیشــرو را دارد، با طرح این پرسش که چرا 
اقتصاد ما پیشــرو نیست؟ گفت: برآورد ما این است که ما دو 
عنصر را باید به سایر عناصر اضافه کنیم؛ خودباوری و همت و 

مدیریت اجرایی صحیح اصلی ترین نیاز ماست. 
وی با اشاره به وجود دو نگاه درباره پیشرفت کشور اظهار 
داشــت: یک نــگاه می گوید باید از ظرفیــت درونی و اقتصاد 
درون زا اســتفاده کنیم و نگاه دوم معتقد اســت پیشــرفت 
اقتصادی با کمک بیرونی محقق می شود؛ شرایط امروز کشور 
نشــان داده که نگاه دوم غلط، عقیم و بی فایده اســت، البته 
افرادی که دیدگاه دوم را دارند صریحا مخالفت خود با اقتصاد 
مقاومتی را مطرح نمی کنند، اما طبق فرمایش رهبری باید از 

بن دندان به اقتصاد مقاومتی باور پیدا کنیم. 

زمان اعالم نتایج نقل و انتقاالت دانشجویان
معاون دانشجویان داخل ســازمان امور دانشجویان وزارت علوم گفت: 

نتایج نهایی نقل  و  انتقاالت دانشجویی هفته اول شهریور اعام می شود. 
ابوالحسن ریاضی به ایسنا گفت: بین 20 تا 22 هزار نفر برای نقل و انتقال ثبت نام 
کردند و بررســی ها در مرحله اول که از دانشگاه های مبدا صورت گرفت، نشان داد با 

نقل و انتقال حدود 7000 نفر در دانشگاه های مبدا موافقت شده است.
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