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استاد شهید، آیت اهلل بهشــتی)ره(: ای انسانی که 
همیشه آنقدر سیری که اصال گرسنگی را درک نمی کنی، 

تو انسان نیستی.
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در پرتو وحی
خطیب جمعه تهران:

مردمازكابینهكارمیخواهند
ازشعارخستهشدهاند

رهبر معظم انقالب در دیدار با خانواده شهدا:

بعضینمیفهمنداگرشهداسینهسپرنمیکردند
امروزتهرانوخوزستاندستچهکسیبود

رهبر معظم انقالب تاکید کردنــد: بعضی نمی فهمند اگر 
شهدا سینه ســپر نمی کردند، امروز تهران و خوزستان دست 

چه کسی بود.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل 
العظمی خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی با حضور در منزل یکی 
از شــهدا فرمودند: بعضی نمی فهمند اگر شهدا سینه سپر نمی کردند، 

امروز تهران و خوزستان دست چه کسی بود؟!
در ایــن دیدار همچنین برادران شــهید نیز با رهبر معظم انقالب 

گفت و گو کردند.
خطیب جمعه قم:

دولت از ورود به حاشیه  سازی  
پرهیز کند

امام جمعه قم با اشاره به نزدیک بودن آغاز فعالیت دولت 
دوازدهم، گفت: دولت باید بر کار و خدمت متمرکز شــده و از 

ورود به حاشیه سازی های ناروا پرهیز کند.
به گزارش فارس، حجت االســالم والمســلمین علیرضا اعرافی در 
خطبه های نماز جمعه قم که در مصلی قدس برگزار شد، به فرا رسیدن 
سالروز والدت حضرت معصومه)س( و آغاز دهه کرامت اشاره کرد و با 
بیان اینکه بانوان باید از حضرت معصومه)س( الگو بگیرند، خاطرنشان 
کرد: امروز زنان و دختران به خاطر نگاه های غلط و نگاه های فمنیستی 
غربی مورد ظلم هستند در حالی که زن مسلمان دارای عفاف، حیا و 
اندیشــه اســت. باید دختران و زنان را گرامی داشت چرا که بانوان در 
اسالم دارای جایگاه رفیعی هستند و زنان شریف ما پیشگامان نهضت 

اسالمی بودند.
وی با اشاره به اینکه قدرت ظاهری داعش فروریخته است، افزود: آنها 
شکست های متعددی  داشته اند که پدیده مبارکی است و از همه نقش 
آفرینان تشکر می کنیم ولی نباید غافل شویم که داعش ریشه در افکار 
تکفیری دارد که توسط آمریکایی ها در عربستان سعودی تولید می شود.
حجت االسالم والمسلمین اعرافی با اشاره به ادعای مبارزه با تروریسم 
غربی ها، خاطرنشــان کرد: آنها اگر سخن راست می گفتند، ریشه های 
فکری این جریان را می خشــکاندند؛ جریان تروریسم منطقه در قالب 
منافقین، القاعده، داعش و... ریشــه در آمریکا، اســرائیل و وابستگان 

منطقه ای آنها دارد.
امام جمعه قم تأکید کرد: قطعا می دانیم که دروغ می گویید، تنها 
ایران است که در مقابل موج تروریسم ایستاده است؛ اگر امروز ایران و 

خط مقاومت نبود، موج تروریسم منطقه را گرفته بود.
مدیر حوزه های علمیه با تقدیر از خط مقاومت به دلیل ایستادگی در 
برابر جریان تکفیری، تصریح کرد: امیدواریم که دروغ گویان بین المللی 

بیدار شده و دست از حمایت تروریسم بردارند.
وی تحریم هــای جدید آمریــکا را مورد توجه قــرار داد و افزود: 
رهبری در این خصوص هشدارهای الزم را داده بودند هرچند عده ای 
نمی خواستند بپذیرند. آنها به بهانه های مختلف تحریم ها را گسترش 
می دهند و خود وزیر خارجه ما گفت که این اقدامات با روح و جســم 

برجام مخالف است.
حجت االسالم والمسلمین اعرافی تاکید کرد: نباید در میان مسئوالن 
و جامعه ما تفکرات غلط سازش با استکبار رواج یابد؛ ما راهی جز مقاومت 

و ایستادگی قاطع در برابر استکبار در همه زمینه ها نداریم.
امام جمعه قم بیان داشت: عقب نشینی در برابر این گرگ ها و تصورات 
خامی که در مسئوالن نفوذ کرده است، مشکالت متعددی به بار می آورد.

مدیر حوزه های علمیه با اشاره به نزدیک بودن آغاز فعالیت دولت 
دوازدهم، یادآور شد: دولت باید بر کار و خدمت متمرکز شده و از ورود 

به حاشیه سازی های ناروا پرهیز کند.
وی مبارزه با فســاد، تبعیض و اختــالس را مورد تاکید قرار داد و 
گفت: باید به این مسائل توجه شده و کشور وارد دوره جدیدی از کار، 

تالش و پیشرفت علمی و فرهنگی شود.
قرارگاه حمزه سیدالشهدا )ع( خبر داد

هالکت و زخمی شدن ۷ تروریست 
و شهادت یک پاسدار در شمال غرب کشور

قرارگاه حمزه سیدالشهدا)ع( نیروی زمینی سپاه از هالکت و 
زخمی شدن ۷ تروریست در درگیری پنجشنبه شب رزمندگان 
اسالم با تروریست ها در منطقه صفر مرزی شمال غرب کشور 

خبر داد.
به گزارش فارس، قرارگاه حمزه سید الشهدا)ع( نیروی زمینی سپاه 
در اطالعیه ای اعالم کرد:  شب پنجشنبه تعدادی از تروریست های وابسته 
به استکبار جهانی از سرویس های جاسوسی بیگانه که در منطقه صفر 
مرزی شــمال غرب کشــور قصد انجام اقدامات تروریستی داشتند با 
هوشیاری و قاطعیت رزمندگان قرارگاه حمزه سید الشهدا)ع( نیروی 

زمینی سپاه مواجه و در یک درگیری سنگین ناکام ماندند.
این اطالعیه می افزاید:  در این درگیری ســه تن از تروریست ها به 
هالکت رسیدند، چهار تن زخمی و یک تن از تروریست ها نیز دستگیر 

شدند و بقیه آنها به آن سوی مرز فرار کردند.
بنابر این اطالعیه در این درگیری یکی از پاســداران دلیر انقالب 
اسالمی لشــکر 3 حمزه سید الشهدا)ع( به نام سرگرد یاسین قنبری 
 بــه درجه رفیع شــهادت نایل آمد و یکی دیگر از رزمندگان اســالم 

مجروح شد.
در این اطالعیه تأکید شــده اســت:  فرزندان ملت ایران در نیروی 
زمینی سپاه و سایر سازمان های نظامی، اطالعاتی و امنیتی اجازه عرض 
اندام به پیاده نظام های قدرت های استکباری و مرتجعین منطقه ای را 
نخواهنــد داد و با هرگونه اقدامــی که بخواهد امنیت و آرامش میهن 

اسالمی را مورد تهدید قرار دهد، قاطعانه برخورد خواهند کرد.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به برگزاری 
همایش منافقین در فرانسه، گفت: نفس اجازه 
دادن به اینکه این جنایتکاران در آنجا همایش 
برگزار کنند، حمایت عملی از تروریسم است و 
باید به کسانی که به حکم امام)ره( در دهه 60 

با منافقین برخورد کردند مدال داد.
به گزارش فارس، آیت اهلل سید احمد خاتمی در 
خطبه های نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه مسئله 
حج از واجباتی مانند نماز و روزه است، گفت: اعزام 
حجاج به حج تصمیم یک وزارتخانه و نهاد نیست، 
بلکه تصمیم نظام اســالمی است که حجاج ما به 

حج مشرف شوند.
وی تصریح کرد: کشور میزبان)عربستان( باید 
شایسته ترین پذیرایی ها را از ضیوف الرحمان داشته 
باشند، همچنین همه حجاج به ویژه حجاج کشور ما 
باید به گونه ای عمل کنند که دیگر شاهد فجایعی 
که در گذشته اتفاق افتاد، نباشیم. آیت اهلل خاتمی 
ادامه داد: مسئوالن ما اطمینان می دهند در عرصه 
دیپلماســی کار شایسته را انجام دهند و عربستان 

هم تعهد داده در این زمینه مشکلی پیش نیاید.
امام جمعه موقت تهران خاطرنشان کرد: حجاج 
ایرانی در حقیقت نماینده یک ملت هستند، لذا باید 
به گونه ای عمل کنند که مایه فخر ایرانی و جامعه 

اسالمی باشند.
وی با اشــاره به برگزاری همایش منافقان در 
فرانسه، یادآور شد: نفس اجازه دادن به اینکه این 
جنایتکاران در آنجا همایش برگزار کنند، حمایت 

عملی از تروریسم است.
آیت اهلل خاتمی گفت: متأسفانه فرانسه با استفاده 
از این مهره های سوخته و نیز موضع گیری های دیگر 
نشــان داد که در عرصه سیاسی عقب مانده است؛ 
چراکه از عناصر خائن و آدم کشی مانند داعشی ها 

استفاده می کند.
امام جمعه موقت تهران افزود: اسم این همایش 
عمال امضای ترور اســت؛ چراکه دیدیم زنده زنده 
پوست سه پاسدار را کندند و به شهادت رساندند. 
آنها همان منافقین دهه 60 هستند، آنگاه به آنها 
مجــوز همایش می دهید؟ عــده ای هم در داخل 
جای جالد و شــهید را عوض می کنند. برخورد با 
اینها و کندن کلک شان عمل ارزشمند امام)ره( و 
پیروان آنها بود که باید به آنها مدال داد نه  اینکه در 
سایت های خود جای جالد و شهید را عوض کنند.
وی تصریح کرد: امروز اگر ســپاه پاســداران 
انقالب اسالمی به دیرالزور موشک زد، همه آفرین 
می گویند، پس آنهایی که در سایت های خود جای 

جالد و شهید را عوض می کنند، توبه کنند.
آیت اهلل خاتمــی خطاب بــه رئیس جمهور و 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی درباره کابینه 

دوازدهم، ابراز داشت: ما کابینه ای می خواهیم که 
برای مردم کار کند، با حاشیه سازی مخالفیم. مردم 
دیگر از شــعار خسته شده اند. مردم مشکل دارند، 
پس مشکالت مردم را حل کنیم. قرآن و روایات به 
شما می گویند دو معیار را در نظر بگیرید که اولین 
معیار تعهد است، نمی شود کسی که در آن جایگاه 

قرار گرفته تعهدش به دین ضعیف باشد.
امــام جمعه موقت تهران لیاقت و توانمندی را 
از دیگــر معیارها برای اعضای کابینه دولت خواند 
و یادآور شد: مردم یک کابینه متعهد، متخصص و 

کارآمد می خواهند.
وی اظهــار داشــت: بازی که اخیــرا کویت با 
نظام جمهوری اســالمی شروع کرده مانند آفتاب 
روشن است که البی آمریکایی- صهیونیستی تمام 
تالششان این اســت که روابط جمهوری اسالمی 
ایران را با همســایگان تیره کنند و این بر همگان 

روشن است.
آیــت اهلل خاتمــی ادامه داد: در ایــن میان ما 
به وضــوح البی آمریکایی ها و صهیونیســت ها را 
می بینیم ولی به کشــورهای همســایه می گوییم 
شما چه بخواهید و چه نخواهید و چه قبول کنید 
و چه نکنید،  ایران اســالمی قدرتمندترین کشور 

منطقه است.
امام جمعه موقت تهران بر همین اساس اظهار 
داشت: نفع خودتان در این است که روابط دوستانه 
با جمهوری اسالمی ایران داشته باشید؛ چراکه شما 
به این نیاز دارید و ایران نشان داده همسایگانی که 
روابط دوســتانه با نظام اسالمی ما داشته باشند، 
بهترین برخورد را با آنها خواهد داشــت و بدانید 
دوســتی با ایران برای شما مفید است، اما دوستی 

با آمریکا آخر و عاقبت ندارد.
وی خاطرنشــان کرد: تا وقتــی آمریکایی ها از 

شما اســتفاده می کنند که سودشان را ببرند، اما 
وقتی مدت مصرفتان تمام شد، مانند صدام با شما 
برخورد می کنند. کشورهای همسایه ما باید به این 

نکته توجه داشته باشند.
سرب داغ؛ پاسخ ایران به دشمن 

متجاوز
به گزارش فارس، امیر خلبان یوســف قربانی، 
فرمانده هوانیروز ارتش یکی از سخنرانان پیش از 
خطبه های نماز جمعه تهران بود. وی ابراز داشت: 
هوانیروز نقش ارزشمندی در پیروزی انقالب داشت 
و همین طور در 8 ســال دفــاع مقدس 300 هزار 
ســاعت پرواز عملیاتی داشت و 256 شهید تقدیم 

انقالب کرد.
امیر خلبان قربانی با بیان اینکه هوانیروز ارتش 
یکی از یگان های قدرتمند ارتش است، خاطرنشان 
کرد: همانطور که فرمانده نیروی زمینی ارتش گفته 
است هوانیروز نه تنها متعلق به ارتش و ملت ایران 

بلکه متعلق به اسالم است.
فرمانــده هوانیروز ارتش اظهار داشــت: هیچ 
عملیاتی در دفاع مقدس نیســت که هوانیروز در 

آن نقش مؤثر و بارزی نداشــته باشد و در عملیات 
والفجر 8 شاهد سرنگونی هواپیمای پیشرفته عراقی 
توسط بالگردهای کبری هوانیروز بودیم که یکی از 

افتخارات ارتش است.
وی تصریح کــرد: هوانیروز ارتــش طرح ها و 
برنامه های مختلفی برای مقابله با گروهک های معاند 
دارد و خطاب به دشمنان اعالم می کنیم چنانچه 
قصد تعرض به خاک ایران را داشته باشند، پاسخ ما 
به آنها همان سرب داغی خواهد بود که به دهانشان 

ریخته می شود.
کابینه دوازدهم

 انقالبی و عامل به وعده های خود باشد
فرهــاد بوربور، عضو شــورای مرکزی اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل نیز پیش 
از خطبه های نماز جمعه تهران سخنرانی کرد. وی 
بیان داشت: امروز آشکارا میان آرمان های انقالب و 
وضعیت مطلوب کشور فاصله وجود دارد، مهم ترین 
دلیل آن فاصله گرفتن مسئوالن از ارزش های انقالب 
اســالمی است. سال هاســت عده ای تحت عنوان 
عقالنیت، آرمان های انقالب را تخطئه می کنند. به 
غلط تبلیغ می کنند که انقالبی بودن نقطه مقابل 

عقالنیت است.
بوربور گفت: اینها همان کســانی هســتند که 
نزدیک به سه دهه سکان مدیریت دستگاه اجرایی 
کشور را در دست داشته و دارند و مسئول مستقیم 
بسیاری از مشکالت کشورند. سال هاست که مردم 

قربانی این عقالنیت مسموم هستند.
این فعال دانشــجویی خاطرنشان کرد: همین 
مدیران به نام عقالنیــت در تعامالت بین المللی، 
رفع تمامی مســائل و مشکالت کشور از اقتصاد و 
صنعت تا بیکاری و حتی مشکل آب خوردن مردم 
را به برجام پیوند زدند. در همین مدت بیکاری به 
میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرد. ده ها کارخانه 
و کارگاه صنعتی به خاک سیاه نشستند. آن زمان 
گفتند امضای آقای کری ضمانت اجرای برجام است 
ولی در نهایت مجلس نمایندگان آمریکا تحریم های 
جدیدی با بهانه های جدید بر علیه کشورمان تصویب 
کرد. بوربور تأکید کرد: اکنون عقالنیت یعنی دیدن 
این واقعیت که از برجام و مذاکرات هسته ای برای 

ملت ما آبی گرم نشد.
وی گفــت: ایران، امروز نیازمند حرکت و اقدام 
اساسی و جدی از سوی دولتی جوان و کارآمد است 
که بدون تقسیم بندی و دوقطبی سازی و باتوجه به 
ظرفیت های داخلی، به تحقق وعده های انقالب و 
کارآمدی نظام اســالمی و رفاه برای حدود هشتاد 
میلیون ایرانی بیاندیشــد. امیدواریم کابینه دولت 
دوازدهــم، کابینه ای انقالبــی و موفق در عمل به 

وعده های خود باشد.

امام جعفر  با سالروز شــهادت  همزمان 
صادق)ع( ایران اســالمی میزبان پیکر پاک 

200 شهید بود.
رئیس ستاد معراج شهدای مرکز، گفت: تاکنون 
پیکر مطهر 32 شهید از این 200 شهید شناسایی 
و مابقی آنها به صورت گمنام در شهرهای مختلف 

کشور خاکسپاری می شوند.

ســرهنگ ابراهیم رنگین، افزود: اطالع رسانی 
به خانواده 25 تن از این شــهدای تازه شناســایی 
شده در اســتان های اصفهان، کرمان، خوزستان، 
خراسان و مازندران انجام شده و مشخصات مابقی 
شهدای شناسایی شــده بعداً به خانواده های آنان 

اعالم می شود.
همزمان با سالروز شهادت امام جعفر صادق)ع( 

پیکر 4 شــهید مدافع حرم در مشــهد، پیکر پاک 
شــهید محمدجواد فهیمی در شهرستان قوچان، 
پیکر 4 شــهید مدافع حرم در قم، پیکر 14 شهید 
گمنام و 4 شهید با نام در شهرهای مختلف استان 
خوزســتان، پیکر 4 شــهید گمنام در شهرستان 
بشاگرد، پیکر 8 شهید گمنام در قشم، پیکر شهید 
حمید مرادلو در زنجان، پیکر 2 شــهید در استان 

کهگیلویه و بویراحمد، پیکر مطهر 24 شهید گمنام 
در شهرهای مختلف استان کرمان، پیکر 25 شهید 
در اســتان اصفهان )که از این تعداد 2 نفر از شهدا 
از مدافعان حرم تیپ زینبیون بوده اند(، 15 شهید 
گمنام در اســتان مازندران، دو شهید در لرستان، 
توسط مردم شهیدپرور ایران اسالمی تشییع و به 

خاک سپرده شدند.

 بیماردالن کافر قرآن را نمی فهمند
و به آن پشت می کنند!

»و بر دلهای کافران پوششهایی، و در گوشهایشان سنگینی 
)قرار می دهیم( تا قرآن را نفهمند و هنگامی که پروردگارت 
را در قرآن به یگانگی یاد می کنی، آنها پشت می کنند و از تو 
روی بر می گردانند.«                                       اسراء-4۶

ایراناسالمیمیزبانپیکرمطهر۲۰۰شهیددفاعمقدس

اینکه  به  اشــاره  با  نگهبان  دبیر شورای 
این شورا همیشه در بعد نظارت بر انتخابات 
بامشکل روبرو بوده است، گفت: برخی مقامات 
به علت تاثیرناپذیری شورا از توصیه های آنان 
نســبت به تائید صالحیت برخی افراد از این 

شورا عقده و کدورت پیدا می کردند.
در جلسه چهارشنبه شورای نگهبان با رای اعضای 

این شورا آیت اهلل جنتی دبیر شورا باقی ماند. 
عباسعلی کدخدایی در گفت وگو با فارس گفت: 
در نشســت شورای نگهبان آیت اهلل احمد جنتی از 
سوی اعضای این شورا به عنوان دبیر انتخاب شد و 
آقای علیزاده هم برای سمت قائم مقامی برگزیده شد.

وی افزود: اعضای شورای نگهبان همچنین بنده 
را به عنوان سخنگو انتخاب کردند.

به گــزارش فارس، آیــت اهلل احمد جنتی دبیر 
شورای نگهبان همچنین عصر چهارشنبه در مراسم 
سالگرد تاسیس این شورا که در ساختمان مجلس 
قدیم برگزار شد، گفت: این شورا در تمام طول این 
37 سال وظایف معین شده خود در قانون اساسی 

را عمل کرده است. 
آیت اهلل جنتی با یــادآوری اینکه برخی توصیه 
می کردند شورای نگهبان در برخی موارد در تطبیق 
مصوبات مجلس با موازین شــرع و قانون اساســی 
مصلحت اندیشی کند،  گفت: اما شورا وظیفه خود را 
در رد مصوباتی که خالف شرع یا قانون اساسی بود 
به انجام رســاند و بعدا امام دستور تاسیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام را دادند تا قوانینی را که از 
نظر شورا رد می شد بررسی کرده و اگر مصلحت اقتضا 
می کرد استثنائا مواردی که خالف قانون اساسی یا 

شرع بود تائید شود.
انتظار داشتند افراد مطلوبشان 

تائید صالحیت شوند 
وی در بخــش دیگری از ســخنان خود با ذکر 

این نکته که شــورای نگهبان در بعد وظیفه نظارت 
بر انتخابات همواره با مشــکل روبرو بوده است، به 
توقعات کما بیش از شورا در این زمینه اشاره کرد و 
اظهار داشت: حجم زیاد ثبت نام ها که آخرین نمونه 
آن همین ثبت نام 12 هزار نفری در انتخابات مجلس 
شورای اسالمی بود، موجب می شد که هر کس توقع 

داشت که افراد مطلوبش تائید صالحیت شوند.
دبیر شــورای نگهبان با اشــاره به اینکه برخی 
مقامات نظام نیز بدون ســوء نیت نســبت به تائید 
یــا رد صالحیت برخی افراد اصرار داشــتند گفت: 
اما شــورای نگهبان تحت تاثیر هیــچ کدام از این 
سفارش ها و پافشاری ها قرار نگرفت که البته موجب 
بروز ناراحتی ها، عقده ها و کدورت ها از شورای نگهبان 
نیز می شد و ما هم نمی توانستیم کاری کنیم که همه 
راضی باشند چرا که همیشه یک عده راضی و یک 
عده ناراضی هستند اما ما مواضع خود را حفظ کردیم.

وی با اشاره مجدد به اینکه در انتخابات مشکالت 

زیادی بر سر راه شورای نگهبان بود، عنوان داشت: 
بعضی داوطلبان روابطی داشــتند که مردم از آنها 
بی اطالع بودند و ما ناچار بودیم آن داوطلب را به علت 
آن ســوابق رد صالحیت کنیم اما باید حرمتشان را 
هم حفظ می کردیم چرا که وقتی کسی رد صالحیت 
می شود حیثیتش مخدوش می شود. از این رو گاهی 
مصلحت می دیدیم که به داوطلبانی که دارای سوابق 
سوء  بودند توصیه کنیم که برای حفظ آبروی خود 
انصراف دهند که البته بعضی می پذیرفتند و بعضی 

نمی پذیرفتند.
آیــت اهلل جنتی افــزود: در نتیجــه یک حالت 
دشمن تراشــی برای شــورا ایجاد می شد و بعضی 
نسبت به شورا حالت تندی پیدا می کردند و ممکن 
بود ســخنان تندی نیز بر زبان آورند اما شورا باید 

تحمل کند.
باید تسلیم والیت بود 

وی با اشاره به اینکه هنوز برای برخی جا نیفتاده 

که باید تســلیم والیت باشند، و نظر او را بپذیرند، 
گفت: ممکن است نظر ولی فقیه را مصلحت ندانند 
امــا باید آن را بپذیرند همانطــور که در زمان ائمه 

معصومین هم وظیفه همین بود.
آیت اهلل جنتی در ادامه گفت: بعضی می گفتند در 
یک کشور نمی توان دو حکومت داشت و مقام والیت 
باید نظر ما را تامین کند در حالی که در کشور یک 
حکومت داریم و آن حکومت والیی است و ولی امر 
حاکم اســت و اگر رئیس جمهور حاکمیت دارد به 
واســطه تنفیذ ولی امر است. از این رو او باید تابع 

والیت باشد نه اینکه والیت تابع او باشد.
 آیــت اهلل جنتی با ذکر این نکتــه که برخی به 
عناوین گوناگون و بــا زیرکی نمی خواهند مواضع 
انقالبی را بپذیرند، گفــت: اگر می خواهیم انقالب 
باقی بماند باید روی مبانی آن بایستیم البته در این 
راه با تحریم هم مواجه خواهیم شد اما مردم نشان 

دادند که پای انقالب ایستاده اند.
وی افــزود:  آیا مردمی که جوانان خود را تقدیم 
انقــالب کرده انــد نمی توانند کمبودهــا را تحمل 
کنند؟ در حالیکه مردم همان مردم زمان امامند و 

مواضع شان تفاوتی نکرده است. 
آیــت اهلل احمد جنتــی دبیر شــورای نگهبان 
همچنین در جلسه هفتگی این شورا که صبح روز 
چهارشــنبه برگزار شد، با اشاره به سالروز تأسیس 
شــورای نگهبان گفت: بحمداهلل شورای نگهبان در 
این 37 ســال به خوبی توانســته است، وظایف و 
مأموریت هــای خود را انجام دهد و در جریان کلی 
فعالیت های شــورای نگهبان ضعــف جدی وجود 

نداشت.
آیــت اهلل جنتی تصریح کرد: البته کار شــورای 
نگهبــان بی نقص نبود و بایــد در فکر رفع نقص ها 
باشیم، اما شورای نگهبان در حد توان برای عمل به 

قانون و شرع اقدام کرده است.

آیت اهلل جنتی:

بی توجهی شورای نگهبان به توصیه برخی ها باعث  عقده و کدورت آنها شد

حبیب اهلل کاسه ساز، تهیه کننده متعهد سینما 
درگذشت

حبیب اهلل کاسه ساز که از تهیه کنندگان سینمای انقالب و دفاع مقدس 
بود، روز چهارشنبه 28 تیر دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار کیهان، مرحوم کاسه ساز که 55 سال سن داشت، 
از مدتی قبل در بیمارســتان بستری شده بود و با بیماری سرطان معده 

دست و پنجه نرم می کرد.
حبیب اهلل کاسه ســاز از تهیه کنندگان مطرح سینما بود. به طوری که 
وی با اینکه در مقایسه با سایر تهیه کنندگان فعال در عرصه سینما تعداد 
کمتری از فیلم ها را تولید کرد، اما نقشی جریان ساز و موثر داشت. ازجمله 
اینکــه وی تهیه کنندگی فیلم های »اخراجی هــا« و »اخراجی ها 2« را به 
عهده گرفت که جزو پرتماشاگرترین فیلم های تاریخ سینمای ایران هستند.
مرحوم کاسه ســاز همچنین با تهیه مستند »ادواردو« پرده از رازهای 
زندگی ادواردو آنیلی )فرزند جیانی آنیلی، یکی از شخصیت های بانفوذ در 
کشور ایتالیا( برداشت. این مستند برای نخستین بار فاش کرد که ادواردو 
آنیلی یک مسلمان شــیعه انقالبی است و به خاطر مخالفت با مافیاهای 

اقتصادی ایتالیا، توسط صهیونیست ها به شهادت رسیده بود.
مرحوم کاسه ساز تهیه کنندگی فیلم های مهم دیگری چون »حماسه 
مجنــون«، »هور در آتش«، »مزرعــه پدری« و ... را نیز انجام داده بود. 
وی همچنین یک فیلم ســینمایی با نام »کارناوال مرگ« را کارگردانی 

کرده بود.
مراســم تشییع حبیب اهلل کاسه ساز، صبح روز گذشته، جمعه 30 تیر 
با حضور خانواده وی و جمعی از اهالی ســینما از مقابل ساختمان شماره 
دو خانه ســینما برگزار شد و پیکر این هنرمند فقید در قطعه هنرمندان 
بهشت زهرا)س( به خاک سپرده شد. در این مراسم شخصیت هایی چون 
سردار محمدرضا نقدی )معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه(، محمدمهدی 
حیدریان )رئیس سازمان سینمایی(، احسان محمدحسنی )رئیس سازمان 
اوج(، سردار پورجمشید، مسعود جعفری جوزانی، غالمرضا منتظری )رئیس 
بســیج هنرمندان(، سیدجواد هاشمی، مســعود ده نمکی، محمدمهدی 
عسگرپور، منوچهر شاهســواری، حبیب ایل بیگی، سیروس الوند، هاشم 
میرزاخانی، حبیب اهلل بهمنی، انسیه شاه حسینی، محمدعلی باشه آهنگر، 
پرویز شیخ طادی، اصغر هاشمی، حبیب کاوش، احمدرضا درویش، عزیزاهلل 

حمیدنژاد، جعفر دهقان و ... حضور داشتند.
همچنین شخصیت ها و نهادهایی چون علی الریجانی )رئیس مجلس 
شورای اسالمی(، وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، رئیس سازمان سینمایی، 
بهرام قاسمی )ســخنگوی وزارت امور خارجه(، سازمان بسیج هنرمندان، 
انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس، علیرضا رضاداد)مشاور ارشد رئیس 
ســازمان سینمایی(، مرتضی میرباقری )معاون سیمای رسانه ملی( و ... با 

صدور پیام هایی درگذشت حبیب اهلل کاسه ساز را تسلیت گفتند.
تحریف تاریخ در فیلمنامه ای که

 به بهانه شهید بهشتی نوشته شده است!
فیلم شهید بهشتی درحالی قرار است تولید شود که در فیلمنامه اولیه ای 
که برای این فیلم نگارش یافته، برخی از واقعیات تاریخی تحریف شده است.
به گزارش خبرنگار کیهان، در این فیلمنامه که به قلم فرهاد توحیدی 
نوشــته شده، سعی شــده تا وجوه انقالبی آیت اهلل شهید بهشتی حذف و 
چهره ای لیبرال از وی ترسیم شود. از جمله تحریف های آشکار در فیلمنامه 
نوشته شده توسط توحیدی، عدم اشاره به حمایت های آمریکا از منافقین 
در انفجار حزب جمهوری اسالمی و شهادت شهید بهشتی و یارانش است.
براساس این گزارش، به خاطر این مشکالت، قرار است فیلمنامه شهید 

بهشتی بازنویسی و اصالح شود.
گفتنی است، فیلم سینمایی شهید بهشتی و حادثه تروریستی هفتم 
تیر با ســرمایه گذاری بنیاد شــهید تولید خواهد شد. کارگردان این فیلم 

هنوز انتخاب نشده است.
حمایت شبکه بهایی من و تو

 از تیغ کش مترو!
شبکه بهایی »من و تو« از تیغ کش و عربده کشی که هفته پیش اقدام 

به اختالل در متروی شهرری کرد، حمایت نمود.
شــبکه یاد شده، از قول مخاطبان، پلیس تهران را به جرم برخورد با 
عامل تیغ کشی به روی مردم، نکوهش کرد و با انتشار عکس های وی سعی 
کرد تا احساسات بینندگان خود را با عامل حمله به مردم برانگیخته کند.
شــبکه من و تو قبال نیز از جانیان و قاچاقچیان به بهانه های مختلف 

حمایت کرده بود!
خواننده مشهور آمریکایی

 خودکشی کرد
چستر بنینگتون، خواننده مشهور آمریکایی در لس آنجلس خودکشی 

کرد.
گفته می شود این خواننده 41 ساله در منزلش خود را حلق آویز کرده 
است. نکته قابل تأمل این است که کریس کورنل، خواننده و دوست صمیمی 

بنینگتون نیز سه ماه قبل خودش را به همین شیوه کشته بود.
چستر بنینگتون که از وی به عنوان بنیانگذار گروه موسیقی لینکین 

پارک یاد می کنند، به الکل و مواد مخدر معتاد بود. 
براساس گزارش منابع خبری، وی پیش از این نیز اعالم کرده بود که 
در کودکی، هدف ســوء استفاده جنسی قرار گرفته بود و به همین خاطر 

قصد خودکشی دارد.
بی سوادی وزیر انگلیسی

 خبرساز شد
»آندریا لیدسام« وزیر نیروی انگلستان »جین آستین« را بعد از 200 

سال زنده کرد!
به گزارش ایسنا، »گاردین« نوشت: »آندریا لیدسام« وزیر نیرو و تغییرات 
آب  و هوایی انگلستان در سخنرانی اخیر خود به چاپ اسکناس 10 پوندی 
با تصویر »جین آستین« نویسنده زن کالسیک اشاره کرد و او را »یکی از 

بزرگ ترین نویسندگان در قید حیات انگلیسی« نامید.
این مســئله در حالی اتفاق افتاده که انگلیسی ها امسال دویستمین 
سالگرد درگذشت نویسنده رمان های »غرور و تعصب«، »اِما« و »منسفیلد 

پارک« را گرامی می دارند.
»لیدسام« سعی داشت از مقام نویسنده ای که به زودی تصویرش روی 
اسکناس های 10 پوندی حک می شود، تجلیل کند اما دچار اشتباه بزرگ 
و عجیبی شــد. بیان چنین مطلبی از سوی »لیدسام«،  موجب خندیدن 

بقیه وزیران کابینه دولت انگلستان شد.


