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پرسه به یاد تو

در آســمان غزل عاشــقانه بــال زدم
به شوق دیدنتان پرســه در خیال زدم
در انــزوای خــودم با تو عالمــی دارم
به لطف قول و غزل قید قیل و قال زدم
کتاب حافظم از دست من کالفه شدهست
چقــدر آمدنــت را چقــدر فــال زدم
غــرور کاذب مهتاب ناگزیر شکســت
همان شــبی که برایش تو را مثال زدم
غزال من غزلم ،محو خط و خال تو شد
چه شــاعرانه بدون خطا بــه خال زدم
به قدر یک مژه برهــم زدن تو را دیدم
 ...تمــام حرف دلم را در این مجال زدم
سیدحمیدرضا برقعی

فصل شکوفهبار انتظار

در اعمــاق ســرد جنگلهای بکر ،انتظــار را میتوان دید .بر
قطرههای درشت و زالل شبنمهای صبحگاهی ،انتظار را میتوان
خواند؛ انتظار دست نوازشگر خورشید را ،تا قصه پرواز را در گوش
این مرواریدهای غلطان زمزمه کند.
انتظار را در نغمه پرندگان به هنگام بهار ،در نگاه سبز دشتها
و باغها در فصل شکوفهبار ،و در نفس نفس زدنهای زمین درخت،
کوه ،جنگل و صحرا و در زیر هرم داغ تابستان میتوان دید.
انتظار دست نوازشگر نسیم است و ،رعد و برق و نمنم باران.
ای منجی انســان سرگشــته امروز ،بیا و دل دردمند انسان
را مرهمی از عشــق بگذار تا شــاید خورشید ایمان را در آسمان
الجورد هســتی ببیند.ای نمونه قســط و عدل بیا که خانههای
محقر ،کودکان یتیم و گریههای شبانه مادران ،در هر نفس ،لحظه
آمدنت را شماره میکنند.
انسان امروز در میان قید و بند ایسمها محصور مانده و حقیقت
را فراتر از مرزهای لیبرالیسم و کاپیتالیسم جستوجو میکند و
در سرسام پول و ثروت و در قرن اصالت اقتصاد ،به دنبال منجی
بزرگی میگردد که از معجزه عشــق بگوید؛ از اصالت معنویت ،از
اصالت ذات الهی انسان.
ای نسیم گرد قدسی! کویر تشنگی مداممان ،در انتظار باران
ظهورت لحظهشــماری میکند ،تب و تاب از کف داده است؛ سر
بر آستان جنون میساید و نماز باران به جای میآورد؛ نماز باران
عشــق ،باران ایثار ،باران خلوص ،بــاران ظهور .ای برطرفکننده
تردیدهــا و ترسها و نگرانیها! ای مایه تســکین،ای باران نور،
ای نور باران! شــیدای یک لحظه دیدنت هستم؛ مست والی تو و
هســت والی تو .بیا ،و دل مضطرب مرا و دیدگان منتظرم را به
باران عنایتت سیراب کن!
حسین یونسی

ز
گیسوی پائی 

بــر آمدنــت جهــان تفأل زده اســت
خورشــید دوباره بر زمین پل زده است
برخیــز و بیــا کــه در قدومــت ،حتّی
پاییز به گیســوی خودش گل زده است
محدثی
زهرا
ّ

پرواز در هوای تو

ایجــاز شــاعرانه چشــم تــو تاکنون
ما را کشــانده است به اعجازی از جنون
هــر روز در هــوای تو پــرواز میکنیم
هر روز میشویم چو خورشید ،سرنگون
تا آســتین بــه قصد تو باال زدیم شــد
شمشیرهای تشنه به خون از کمر برون
بایــد امید هرچــه فرج را بــه گور برد
بیهوده میبری دل ما را ستون ستون...
این شعر همردیف غزلهای چشم توست
زخمی نزن که قافیه افتد به خاک و خون
مرتضی آخرتی

خاک قدم تو

ای جان جهان بســته به یک نیمنگاهت
دل گشته چو گل سبز به خاک سر راهت
هــم بــام فلک پایگــه قــدر و جاللت
هم چشم ملک خاک قدمهای سپاهت

دیدار یار

دیــدار یار غایب دانی چــه لطف دارد؟
ابری کــه در بیابان بر تشــنهای ببارد

همسفر

میایســتم هر روز پشت پنجره ...و بعد
 اشکی که دانه دانه ســرازیر میشود...
این خوابها که همسفر هر شب من است
یک روز ،مو به مو ،همه تعبیر میشــود

مسیح من!

دلمــردهام! قبول ،ولیای مســیح من!
یــک جمعه هم ،زیــارت اهل قبور کن

رئیسجمهــور گفت :اقتصاد مــردم و حرکت
جامعه وابســته به امنیت اســت و امنیت به این
اســت که قانون و مقررات ،تثبیت باشد و مردم و
ســرمایهگذاران اطمینان خاطر و اعتماد داشــته
باشند که میتوانند بر مبنای قانون سرمایهگذاری
در تولید را انجام دهند.
حجتاالسالم روحانی دیروز چهارشنبه ( 24دی) در
جلســه هیئت دولت تصریح کرد :مردم عزیز و صبور ما
طی سه سال گذشته در برابر این تروریست بزرگ تاریخ
مقاومت کردند و علیرغم اینکه آنها میخواستند سه ماهه
نظام را سرنگون کنند خودشان با رسوایی سرنگون شدند.
وی بااشاره به شکست سیاستهای فشار حداکثری و
تروریســم اقتصادی دولت ترامپ گفت :آنها میخواستند
زندگی مردم را به هم بریزند اما اکنون در پایان این ســه
سال جنگ و خشونت و اقدامات تروریستی ،شاهد احیای
اقتصاد کشورمان هستیم و امروز در پایان سال  99شاهد
یک حرکت باثبات در اقتصاد کشــور هستیم و مردم یک
افق روشنتری را در پیش چشم خود میبینند.
رئیسجمهور با برشــمردن شــاخص رشد اقتصادی
کشــور در بخشهای مختلف افزود :همه این حقایق این
واقعیت را به ما میگوید که سیاســت فشــار حداکثری
و تروریــزم اقتصادی آمریکا با شکســت قطعی و حتمی
مواجه هست.
رئیسجمهــور در بخش دیگری از ســخنان خود با
اشاره به تالش رسانههای ضدایرانی خارج از کشور ،گفت:
این رســانهها به جــای روایت ظلمهــا و جنایات آمریکا

دنبال نادیدهانگاری همه این ظلمها و فشــارها هســتند
و با پردهپوشــی جنایات آمریکا مــدام میگویند مدیران
ایران ضعیف هستند.
روحانی در ادامه بااشاره به موفقیتهای بدست آمده
در مقابله با ویروس کرونــا ،ادامه داد :همکاری مردم در
رعایت نکات بهداشــتی و مقاومت آنها در برابر مشکالت
و تــاش و فداکاری کادر درمان باعث شــده که امروز از
نظر کرونــا در وضعیت بهتری هســتیم و درمورد تهیه

همزمان با رزمایش دریایی اقتدار ارتش جمهوری اسالمی ایران

ناو بندر «مکران» و ناو موشکانداز «زره» به نداجا ملحق شد

بزرگترین شناور نظامی کشور با حضور رئیس
ســتادکل نیروهای مسلح و فرمانده کل ارتش با
بهرهبرداری عملیاتی در رزمایش دریایی اقتدار
به ناوگان نیروی دریایی راهبردی ارتش پیوست.
در نخســتین روز رزمایش دریایی اقتدار با حضور
سردار سرلشکر «محمد باقری» رئیس ستادکل نیروهای
مسلح ،امیر سرلشکر «سید عبدالرحیم موسوی» فرمانده
کل ارتــش و امیر دریادار «حســین خانزادی» فرمانده
نیروی راهبردی دریایی ارتش ناوچه موشکانداز «زره»
و ناوبنــدر «مکران» با بهرهبرداری عملیاتی در رزمایش
دریایــی اقتدار به ناوگان نیروی دریایی راهبردی ارتش
جمهوری اسالمی ایران پیوست.
مأموریــت ناوبندر مکــران برای برقــراری امنیت
دریایی در منطقه راسالحد ،خلیج عدن ،دریای ســرخ
و تنگــه بابالمندب خواهد بود که به این مناطق اعزام
خواهد شد.
بر اســاس این گزارش ،ناوبندر مکران ،یک جزیره
متحرک  ۱۲۱هزار تنی اســت که نیروی دریایی ارتش
آن را با تغییر کاربری به یکی از بزرگترین ناوبندرهای
بالگردبــر تبدیل کرده اســت که وظیفه پشــتیبانی از
ناوگروههــای رزمینیــروی دریایی ارتــش در آبهای
بینالمللی و دوردســت بهویژه منطقه شــمال اقیانوس
هند ،تنگه بابالمندب و دریای سرخ را برعهدهدارد.
مکــران در حقیقت حاصل تغییــر کاربری یکی از
شــناورهای تجاری کشور اســت که متخصصان نیروی
دریایی ارتش تنها در مدت شــش مــاه و با صرف ۷۲
هزار نفر ســاعت کار مداوم و با ایجاد عرشه بالگرد ۹۵۰
تنی با مساحت  ۳۲۰۰متر مربع روی آن ،این شناور را
تبدیل به یک ناو پشتیبان تمامعیار کنند.
این ناو توانایی حمل  ۸۲هزار تن انواع نیازمندیهای
پشــتیبانی یگانهای شناور رزمیرا داشته و قادر است
بدون ارتباط با ساحل یکهزار شبانهروز دریانوردی کند.
مکران با توانایی حمــل همزمان  ۵فروند بالگرد
در واقــع میتوانــد بهصــورت یک پایــگاه متحرک
هوادریــا عمل کــرده و با بهرهگیــری از بالگردهای
مینروب ،ضدزیردریایی و رزمسطحی از عملیاتهای

نیروهــای ویــژه و همچنین عملیاتهای موشــکی،
پشتیبانی کند.
ظرفیت حمل یک گــردان تکاور دریایی برای انجام
عملیات در دریاهای دوردســت با استفاده از شناورهای
تندرو و زیردریاییهای مرطوب ،بالگردهای مســتقر در
عرشه پرواز از جمله دیگر قابلیتهای ناوبندر مکران است.
خانزادی خطاب به آمریکاییها :زمان آن است که
بدهیتان به ایران را بپردازید
امیر دریادار حســین خانــزادی فرمانده نیروی
راهبــردی دریایــی ارتش جمهوری اســامی ایران
دیروز چهارشــنبه در آیین الحاق ناو موشکانداز زره
و ناوبنــدر بالگردبر مکران به نــاوگان جنوب نیروی
دریایــی ارتش تأکید کرد :ســواحل مکران و دریای
عمان امروز شاهد خلق حماسهای از جنس استقالل
و خودکفایی اســت که طعنه به تحریمهای ظالمانه
استکبار جهانی زده است.
وی گفت :ناو موشکانداز زره شناوری چابک و پرتوان
اســت که حاصل تالش شبانهروزی و پرفشار مهندسان
و صنعتگران نیــروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری
اسالمی ایران در مجموعه فرماندهی ساخت شناوری و
کارخانجــات نداجا و حمایت و همراهی مجموعه عظیم
وابســته به وزارت دفاع و همه مراکز علمیو صنعتی و

فرمانده کل ســپاه گفت :دشــمنان امروز
گرفتارند حتی اندیشکدههای خود آنها میگویند
آنها امروز از درون در حال فروپاشیاند و میبینید
که بــه جایی رســیدهایم که از برجــام بینیاز
شدهایم.
سرلشکر حسین سالمی ،فرمانده کل سپاه پاسداران
انقالب اسالمی در مراسم گرامیداشت عالمه محمدتقی
مصبــاح یزدی گفت :دســتیابی به ابعــاد وجود عالمه
مصباح برای امثال من کار ناممکنی اســت و بهتر است
توصیف این شخصیتها از زبان قرآن صورت گیرد.
فرمانده کل ســپاه بــا بیان اینکــه معتقدم گاهی
شــخص شــهید میشــود و با جان خود با خدا معامله
میکند ،گفت :این شــهادت آسان است ،سخت نیست.
البته دادن جان راحت نیست ،اما برای مردان خدا ،دادن
جان و مال کار سختی نیست.
عالمه مصباح شخصیتش شهید شد؛
او همه آبروی خود را به میدان آورد
شــدن
وی افزود :ســختتر از جان دادن ،شــهید
ِ
شخصیت است .گاهی فردی از لحاظ شخصیت ،ذبیحاهلل
میشــود .ذبح الهی نه از جان ،بلکه شخصیت .یعنی با
آبروی خود با خدا معامله میکنند؛ این شــهادت سخت
است.
سرلشــکر ســامی با بیــان اینکه عالمــه مصباح
شــخصیتش شهید شــد ،تصریح کرد :اگرچه ایشان در

میــدان تن به تن و نزدیک به دشــمن جان نداد اما در
میدان به صحنه آوردن آبرو در دفاع از والیت ،شــهید
ِ
شد و این درجه باالیی از شخصیت است چرا که عالمان
دارای درجات باالیی هســتند .عالمان صاحب درجات
الهی هستند.
سرلشــکر ســامی اظهار داشــت :آیتاهلل مصباح
ــون ل َ ْو َمــ َة الئ ِ ٍم» بود .مر ِد شــنیدن
مصــداق «ال یَخا ُف َ
سرزنشها و نهراسیدن از آنها.
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه حتی هرگز جسارت
دیگران ،آیتاهلل مصباح را از مسیر عدالت جدا نمیکرد،

دانشــگاهی ایران عزیز اســت که امروز به منصه ظهور
رسیده و آماده اســت به مأموریت گشت دریایی اعزام
شود و مظهر تحکیم امنیت در دریا باشد.
فرمانده نیــروی دریایی ارتش با بیان اینکه هدایت
و راهبری این آرایه پیچیده دفاعی به دســت فرزندان و
ســربازان والیت از نسل انقالب بوده است ،عنوان کرد:
ناوبندر بالگردبر مکــران مظهر هوش و ذکاوت جوانان
ایرانی اســت که قادر اســت از هر امــکان و ظرفیتی
تواناییهایی نو و ارزشمند بیافریند.
امیر خانزادی ادامه داد :این ناوبندر ظرفیت عظیمی
است که دست بلند ملت ایران را در دریاهای آزاد امتداد
میبخشد و نظم و امنیت بیشتر را با توسعه قدرت دریایی
ایران اسالمی به اقیانوسها ،به ارمغان خواهد آورد.
وی تصریــح کــرد :دشــمنان و یاوهگویانی که به
تحریمهای مضحک متوسل شدهاند بدانند ایران و اراده
ایرانی قابل متوقف کردن نیست.
فرمانده نیــروی دریایی ارتش تأکید کرد :اطمینان
داریم که زمان افول اســتکبار جهانی فرا رسیده است
و موقع آن اســت که اســتکبار و ایادی سرسپردهاش
بدهیشان را به ایران و ایرانی بپردازند که نشانههای آن
در عمق سرزمین استکبار جهانی نمایان شده و هیمنه
دروغینشان در حال فرو ریختن است.

از تمرین یگانهای سطحی ،زیرسطحی و پروازی
تا عملیات پهپادی و جنگال
همچنین در نخستین مرحله این رزمایش که بهصورت
غیرمترقبه برگزار شــد ،یگانهای سطحی ،زیرسطحی و
پروازی نیروی دریایــی ارتش به منطقه عمومی رزمایش
گسترش یافتند تا در ادامه تمرینات تخصصی خود را برابر
سناریو از پیش تعیین شده به انجام برسانند.
شلیک انواع موشکهای کروز دریایی سطح به سطح،
شلیک اژدر از زیردریاییهای بومینیروی دریایی ارتش،
تمرینات تخصصی تیمهای عملیات ویژه در ساحل و دریا
و همچنین انجام عملیات پهپادی و جنگال نیز بخشهای
دیگری از این رزمایش است.
امیر دریادار حمزهعلی کاویانی سخنگوی رزمایش
اقتدار دریایی  ۹۹نیروی راهبردی دریایی ارتش با بیان
اینکه این رزمایش بهصورت غیرمترقبه انجام میشــود
و در مدت زمان بســیار کوتاهی از زمان ابالغ یگانهای
شرکتکننده به منطقه گسترش یافتند ،گفت :با برگزاری
این رزمایش خواهیم توانست قابلیت واکنش به موقع و
موثر در مقابل شرایط احتمالی ناشی از تهدید دشمن را
مورد سنجش و ارزیابی قرار دهیم تا با رفع نقاط ضعف
و تقویت نقاط قوت بتوانیم عملکردی متناسب با سطح
تهدید داشته باشیم.

سردار سالمی :امروز به جایی رسیدهایم که از برجام بینیاز شدیم

این شــهدا مربوط به عملیاتهای کربالی  ،۵رمضان ،تک
ســال  ۶۷دشــمن بعثی و والفجر یک هستند که  ۶شهید در
شهرستان شیراز به خاک سپرده میشوند.
فردا( پنجشــنبه  ۲۵دیماه) دو شهید در بهشت احمدی،
یک شهید در پشتیبانی منطقه  ۲ارتش ،یک شهید در پادگان
شــهید بهمن باقری ،یک شــهید در دانشــگاه علوم پزشکی

آیتاهلل حقشناس(ره) :اگر خدای نکرده افکار بد در ذهن
شما مجسم بشود ،شیطان از شما دستبردار نخواهد بود
و هنگام مردن شما را جهنمی خواهد کرد.

اخبار ادبی و هنری
ترجمه و انتشار کتاب خاطرات رهبر انقالب
به زبانترکی استانبولی

کتاب «خون دلی که لعل شــد» حاوی خاطرات مقام معظم رهبری حضرت
سید علی خامنهای(مدظلهالعالی) از زندانها و تبعید دوران مبارزات انقالب
آیتاهلل ّ
اسالمی به زبا ن ترکی استانبولیترجمه و منتشر شد.
بنا به گزارش وابســتگی فرهنگی جمهوري اسالمي ایران در استانبول؛
این کتاب از ســوی انتشارات فتاترکیه باترجمه آیکوت پازار باشی در 232
صفحه و در شــمارگان یک هــزار به زیور طبع آراســته و روانه بازار کتاب
ترکیه شد.
درباره این کتاب در ســایت انتشــارات انقالب اسالمی (وابسته به دفتر
حفظ و نشر آثار آیتاهلل العظمی سید علی خامنهای «مدظله العالی») عنوان
الصبر نصراً» است که
شــده است :این کتابترجمه فارســی کتاب ّ
«إن مع ّ
سیدحســن نصراهلل
پیش از این به زبان عربی در بیروت منتشــر و توســط ّ
معرفی شد.
رادیو گفتوگو آرشیوی  40ساله را بیرون کشید:

پخش مناظرات عالمه مصباح
با نمایندگان جریانهای مارکسیستی

شــبکه رادیویی گفتوگو برای نخستینبار ،مناظرات حضرت آیتاهلل عالمه
محمدتقی مصباحیزدی با نمایندگان جریانهای الحادی -مارکسیستی را پخش
میکند.
مناظرات یادشــده که تحت عنوان «بحث آزاد» در سالهای نخست پیروزی
انقالب اسالمی ضبط و از سیمای جمهوری اسالمی ایران پخش شد ،در برگیرنده
مناظره مرحوم حضرت آیتاهلل عالمه محمدتقی مصباحیزدی با احســان طبری
نماینده حزب توده و فرخ نگهدار نماینده و عضو شــورای مرکزی سازمان فداییان
خلق(اکثریت) اســت .این مجموعه از ســخنان در برنامهای به نام «بحث آزاد» از
توگو پخش میشود.
رادیو گف 
توگو
نکته قابل توجه اینکه؛ مناظرات که در هفت شــب متوالی از رادیو گف 
پخش خواهد شــد بهطور کامل و بدون جرح و تعدیل به روی آنتن خواهد رفت.
برای رعایت امانت ،از حذف کلمه بینندگان نیز پرهیز شده است تا اصالت مناظرات
حفظ شود.
پخش این برنامه از دیشــب در رادیو گفتوگو آغاز شده و به مدت هفت شب
و در  120دقیقه ساعت  22به روی آنتن میرود.
به بهانه انتشار قانون اساسی شجریان

فایده ندارد! حتی اگر خود مونتسکیو هم
نوشته باشد

چند روز پیش و در اقدامی بســیار مشکوک ،نوشــتاری تحت عنوان «قانون
اساسی دوران گذار» منتسب به شجریان که حدود  3ماه پیش درگذشت ،منتشر
شــد .انتشاردهنده این نوشتار بدون سند و مدرک ،یکی از ضدانقالبیون فراری به
نام عباس میالنی اســت که در سالهای اخیر از حامیان سرسختترامپ و مدافع
تحریمهای آمریکا علیه ایران بود .او پیشتر مکتوباتی در حوزه تاریخ منتشر کرده
بود که به لحاظ ضعف اســناد و مآخذ ،بسیار مورد انتقاد کارشناسان و متخصصان
اسناد تاریخی قرار گرفت و بیشتر بهعنوان قصه و داستان قلمداد گردید.
اما اینبار میالنی که برای بنیاد بهاییان در دانشگاه استنفورد فعالیت میکند،
نوشتهای را منتشر کرده و مدعی است آن را شجریان در اختیار او قرار داده است.
این در حالی است که همه نزدیکان شجریان اعم از وکیل وی و همچنین فرزندان و
خانوادهاش از چنین مکتوبی اظهار بیاطالعی و تعجب کردهاند! اینکه چرا شجریان
از میان این همه افراد و اشخاص آشنا و نزدیک و مورد اطمینان و اعتماد حتی در
خارج کشور ،نوشتهای را در اختیار چنین فردی قرار داده تا سه ماه پس از فوتش
منتشر کند بسیار سؤالبرانگیز شده است!؟
میالنــی پس از انتشــار نوشــته یاد شــده ،در میزگردی با دو تــن دیگر از
ضدانقالبیون ورشکســته که آبروی چندانی حتی در محافل خودشان هم ندارند،
به بحث درباره آن پرداخته که هر دو نفر فوق ،به اتفاق به سندیت آن نوشته ایراد
گرفتند!
امــا از همه جالبتر اظهارنظر یکی دیگر از ضدانقالبیون درباره تالش میالنی
برای انتشار نوشتههای جعلی است که به کنایه به وی گفته است:
به هر حال ،درست و نادرســت هرچه باشد ،طرح قانون اساسی دوران گذار،
در چنین شــرایطی حتی اگر خود منتسکیو آن را برای ما نوشته باشد ،بیفایده و
فاقد ضرورت است»...
بازیگر آمریکایی:

رئیسجمهور آمریکا یکتروریست است!

بردلی وایتفــورد ،بازیگر ســینمای آمریکا رئیسجمهور این کشــور را یک
تروریست خواند!
این بازیگر در واکنش به حوادث اخیر آمریکا و اشغال کنگره توسط طرفداران
ترامپ ،در یک توئیت نوشت که دونالدترامپ رئیسجمهور ایاالت متحده آمریکا
یکتروریست است.
وایتفورد همچنین از شهروندان آمریکا خواسته تا در مقابل کسانی که به
نتیجه رسمیانتخابات آمریکا اعتراض دارند متحد شوند.
در روزهای اخی ر هالیوودیها نیز واکنشهایی به این شــورشها نشــان
داده بودند که از جمله آنها میتوان به آرنولد شــوارتزنگ ر اشاره کرد .اوترامپ
را بدترین رئیسجمهور تاریخ آمریکا دانســت .جورج کلونی هم گفته بود بعد
از شــورشها در کنگره آمریکا،ترامپ به همراه خانوادهاش به زبالهدان تاریخ
انداخته شدند.

«سینماپرس» برترین پایگاه خبری تخصصی کشور
در حوزه فرهنگ و هنر شد

استقبال از پیکر مطهر  ۱۵شهید گمنام دفاع مقدس در شیراز

شیراز -خبرنگار کیهان:
پیکــر پــاک  ۱۵شــهید گمنــام دوران دفاع
مقدس صبح دیروز (چهارشــنبه) با حضور پرشــور
مردم شــیراز در فرودگاه شــهید دســتغیب شیراز
مورد اســتقبال قــرار گرفت و بر روی دســتان آنها
تشییع شد.

و تولید واکســن مطمئن نیز دولــت همه تالش خود را
انجام میدهد تا واکسیناســیون هرچه زودتر براســاس
اولویتهای تعیین شده انجام شود.
رئیسجمهــور در بخــش دیگری از ســخنان خود
بااشاره به بررسی الیحه بودجه  1400در مجلس شورای
اسالمی ،ضرورت همکاری دولت و مجلس درخصوص این
الیحه مهم برای سرنوشت مردم را مورد تاکید قرار داد و
افزود :همکاری دولت و مجلس در مســیر تصویب الیحه

بودجه بسیار مهم است و خواست ما این است که الیحه
بودجه مطلوب جامعه و به نفع مردم تصویب و برای اجرا
در سال آینده آماده باشد.
روحانی بــا تاکید بر تالش دولت برای کاهش قیمت
دالر در سال آینده ،افزود :قیمت امروز دالر واقعی نیست
و اگر همین امروز منابع ارزی ما در خارج از کشــور آزاد
شود ،قیمت دالر به  15تا  16هزار تومان کاهش خواهد
یافت ،البته امروز شــرایط ما نسبت به گذشته بهتر است
و اطمینان دارم که در آینده هم بهتر از این خواهد شد.
رئیسجمهور همچنین بااشــاره بــه اهمیت موضوع
امنیت در اقتصاد کشــور ،گفــت :اقتصاد مردم و حرکت
جامعه وابسته به امنیت اســت و امنیت به این است که
قانون و مقررات ،تثبیت باشــد و مردم و ســرمایهگذاران
اطمینان خاطر و اعتماد داشــته باشــند که میتوانند بر
مبنای قانون سرمایهگذاری در تولید را انجام دهند.
روحانی با بیان اینکه امنیت سرمایهگذاری با قوانین
مجلــس و دولت و همراهی قوه قضائیه تامین میشــود،
اظهار داشــت :در مجلس چیزی تصویب شود که امید و
اعتماد مردم در سرمایهگذاری دچار مشکل نشود ،باید به
این امنیت توجه کنیــم و چیزهایی که دولت ،مجلس و
قانون به مردم قول داده دچار تغییرات نشود.
رئیسجمهور در پایان ســخنان خود ابراز امیدواری
کرد با همکاری و همراهی دولت و مجلس الیحه بودجه
به بهترین شــکل ممکن تصویب و بــرای اجرا در اختیار
دولت قرار گیرد و ســال آینده شــرایط خوبی در انتظار
مردم باشد.

هدیه به خوانندگان

گراش ،یک شهید در شهر ششــده و قرهبالغ شهرستان فسا،
یک شــهید در دانشــگاه آزاد اســامی آباده ،یک شهید در
دانشــگاه آزاد اسالمی فیروزآباد ،دو شهید در شهرستان خفر،
دو شهید در دانشگاه جهرم و مؤسسه علوم قرآنی ،یک شهید
در دانشگاه صنعتی و یک شهید در لشکر  ۱۹فجر تدفین و به
خاک سپرده خواهند شد.

اظهار داشــت :ایــن خصوصیات از او نمونــهای زنده و
جــاودان و پرورش یافته یکمکتب کــه خود نمادی از
یک مکتب است ساخته بود.
وی ادامــه داد :ولی فقیه ،کســی اســت که همه
آرزوهای دشمن را با خود دشــمن به سمت گورستان
آرزوها هدایت کرده و صاحبان قدرت را از اعمال قدرت،
باز داشــته اســت .عالمه مصباح از چنین گوهری دفاع
میکرد.
سرلشــکر ســامی تصریح کرد :امــروز نایب امام
ایســتاده و هدایت میکند و دشمن سرزمینها را ترک
میکند؛ پیشانی جبهه وســیع میشود و حاج قاسمها
طلوع میکنند و دشــمن خاموش میشود ،فرار میکند
و نزول میکند.
معمار فشار حداکثری
شکست خورده است
فرمانده کل سپاه با بیان اینکه امروز ولی فقیه روح
جهاد را در بالد اســام زنده کرده است ،اظهار داشت:
دشمن شکسته اســت و فشار حداکثری او هم شکست
خورده است .معمار فشار حداکثری هم شکست خورده
اســت .رئیسجمهور آمریکا تبدیل به مردی افسرده و
شکست خورده شده است و این خالء همان عنصری را
نشان میدهد که آمریکاییها خود بدان معترف هستند،
یعنی نداشتن حکمت.
وی بــا بیان اینکه نظام ما یــک قاعده و یک قائمه
دارد ،تصریح کرد :قاعده نظام ما ،مردم و قائمه آن ،رهبر
است که دشــمن بر او متمرکز شده و هرچه بگوید ولو
درباره واکسن ،جنجال به راه میاندازند .چون نمیتوانند
سرچشمه منطق و حکمت و کالم طیبه را تحمل کنند.
ولی فقیه تجســم کلمه طیب اســت و عمل صالح ،او را
رفعت میدهد.
به برجام برگردند یا نه
برای ما فرقی ندارد
سرلشکر سالمی گفت :دشمنان امروز گرفتارند حتی
اندیشکدههای خود آنها میگویند آنها امروز از درون در
حال فروپاشــیاند و میبینید که به جایی رسیدهایم که

از برجام بینیاز شدهایم و آنها چه به برجام برگردند چه
نه ،برای ما فرقی ندارد.
بــه گزارش فــارس ،فرمانده کل ســپاه افزود :این
وعده الهی اســت که هرچه توطئه کنند به خودشــان
بازمیگردد و امروز میبینیم که خود مورد اســتهزاء و
تمســخر عالم قرار گرفتهاند و همه چیز درباره آنها و ما
معنا میشود و این ادامه دارد.
حجتاالسالم حاجی صادقی:
صراحت در دفاع از والیت ویژگی مشترک
حاج قاسم و آیتاهلل مصباح بود
حجتاالسالم حاجی صادقی ،نماینده ولی فقیه در
سپاه پاسداران انقالب اســامی در مراسم گرامیداشت
حکیم مجاهد عالمه مصباح یــزدی گفت :طرح والیت
یکــی از باقیات صالحات عالمه مصباح این فرزند تربیت
شده مکتب حضرت فاطمه زهرا (س) است.
وی با بیــان اینکه با توجه به بیانــات رهبر معظم
انقالب ما از بیبصیرتی برخی شخصیتهای دینی که بر
واقعیتهای خارجی مسلط نبودهاند کم ضربه نخوردیم،
افزود :آیتاهلل مصباح با شــجاعت و صراحت هر آنچه را
که تشــخیص میداد بیان میکرد و این در حالی است
که برخی بصیرت دارند؛ اما جرات و شجاعت بیان آنچه
را که با بصیرت یافتهاند ،ندارند.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی
با بیان اینکه وقتی شباهتهای آیتاهلل مصباح و سردار
ســلیمانی را میبینیم متوجه میشویم که هر دوی آنها
صراحت داشــتند و این خیلی مهم است ،گفت :عالمه
مصباح با تاســی به فاطمه زهرا(س) بــه ما یاد داد که
باید در دفاع از والیــت از خود ،فرزند و همه چیز خود
گذشت.
حاجــی صادقی بااشــاره به اینکه آیــتاهلل مصباح
تســلط فوقالعادهای نســبت به خطرها و تحریفهای
تهدیدکننــده جامعه داشــت ،اضافه کــرد :او خیلی از
مســائل را که از قبل برای دیگران مشــخص نبود افشا
میکرد و بنده این تشــخیص بــاالی عالمه را فقط در
سایه افاضه الهی میدانم.

نتایج دور چهــارم رتبهبندی پایگاههای خبری بــا صدور بیانیهای از
سوی اعضای کمیته رتبهبندی اعالم شد؛ با اعالم این نتایج «سینماپرس»
برترین سایت تخصصی فرهنگی و هنری کشور شد.
دبیرخانــه کمیته رتبهبندی پایگاههای خبــری ،مجموعا  ۷۰۷پایگاه
خبری با تکمیل و ارســال فرمهای خوداظهاری ،در چهارمین رتبهبندی،
مشارکت داشتهاند.
در این رتبهبندی اعالم شده از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی ،سینماپرس رتبه چهارم پایگاههای خبری تخصصی و رتبه
 ۲۳در بین  ۷۰۷پایگاه خبری شــرکتکننده در این رتبهبندی را کســب
کرده و با لحاظ حوزه تخصصــی فرهنگ و هنر ،برترین پایگاه خبری این
حوزه در سطح کشور معرفی شده است.
قابل توجه متول ّیان جشنواره فیلم فجر

جشنواره برلین
با تاخیر در دو نوبت برگزار میشود

جشــنواره فیلم برلین ،یکی از  3فستیوال مهم جهانی ،به جای اینکه
مانند ســالهای گذشته در ماه فوریه (بهمن) برگزار شود ،در دو نوبت ماه
مارس (فروردین) و ژوئن (تیرماه) برپا خواهد شد.
بر اســاس تصمیم «ماریته ریســنبک» و «کارلــو چاتریان» ،مدیران
این جشــنواره ،امسال برای مرحله نخست ،قرار است تنها دستاندرکاران
ســینما و نمایندگان شرکتهای تولید و پخش فیلم دعوت شوند و بخش
دوم که سه ماه بعد و در تابستان برگزار میگردد ،به اکران فیلمهای بخش
مســابقه ،پانوراما ،فوروم و دیگر قسمتهای این جشنوار ه معتبر سینمایی
جهان اختصاص دارد.
این در حالی اســت که همواره جشــنواره فیلم برلین به نظم وترتیب
آهنیــن آلمانی و برگزاری بدوناشــکال و تاخیر در ماه فوریه معروف بود
ولی امسال شرایط کرونایی حتی این جشنواره منظم را نیز به تسلیم شدن
در برابر رعایت شرایط کرونایی کشانده است.
نکته قابل توجه اینکه نمایش فیلمها در فضای باز هم انجام میشود .به
گفته ماریته ریسنبک ،به اینترتیب و با رعایت کامل نکات بهداشتی برای
جلوگیری از سرایت بیشتر کرونا ،امکان تامین سالمت مهمانان فراهم میآید.
اما در شــرایطی که جشنوارههای معتبر ســینمایی جهان ،خود را با
دوران کرونا سازگار کردهاند ،متأسفانه مدیران جشنواره فیلم فجر که بارها
جابهجایــی تاریخ و زمان برگــزاری و تعویق و تعلیق بخشهای مختلف و
فیلمهای شرکتکننده را تجریه کرده ،همچنان همان پرده خود را مینوازند
و علیرغم شــرایط شکننده کرونایی تهران ،قصد دارند که جشنواره را در
همان تاریخ همیشــگی و همان ســینماها برای اهالی رسانه و مطبوعات
برگزار کنند!

