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اخبار كشور
سخنگوی دولت:

در پرتو وحی
بازیچه قراردادن دین خدا
موجب هالکت است!

«پس وای بر آنها که نوشــتهای با دســت خود
مینویســند ،ســپس میگویند :این از طرف
خداست ،تا آن را به بهای کمی بفروشند .پس وای
بر آنها از آنچه با دست خود نوشتند ،و وای بر آنان
از آنچه از این راه به دست میآورند»
بقره 79 -

قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع):

تمام رزمندگان حاضر در عملیاتهای اخیر
علیه ضدانقالب
در صحت و سالمت هستند

قرارگاه حمزه سیدالشــهدا(ع) نیروی زمینی سپاه در اطالعیهای
ادعای یکی از گروهکهای تروریســتی ضد انقالب مبنی بر به شهادت
رساندن تعدادی از رزمندگان قرارگاه در عملیاتهای اخیر شمال غرب
کشور را رد کرد.
در پی برخی ادعاهای واهی مطرح شده از سوی یکی از گروهکهای تروریستی
ضد انقالب که در روزهای اخیر متحمل ضربه سختی از رزمندگان نیروی زمینی
سپاه در شمال غرب کشور و مناطق عمومی سروآباد و اشنویه شده است  ،مبنی
بربه شهادت رساندن تعدادی از رزمندگان اسالم در این درگیریها ،روابط عمومی
قرارگاه حمزه سیدالشــهدا(ع) نیروی زمینی سپاه در اطالعیهای با رد این ادعا و
موهوم خواندن آن ،اعالم کرد:به نظر میرسد ضد انقالب و مزدوران دست نشانده
اســتکبار جهانی در پی ناکامیهای اخیر در دستیابی به اهداف شوم خود دچار
توهم شدهاند ،از این رو سعی در فرافکنی و وارونهنمایی واقعیات از طریق انتشار
گزارشــات دروغ از پیش تهیه شده در فضای توهمی ،با هدف دلخوشی اربابان و
روحیه بخشی به نیروهای مفلوک و جنایتکار خود هستند.
به گزارش ایسنا در این اطالعیه با تاکید بر اینکه بحمداهلل تمامی رزمندگان
شجاع قرارگاه حمزه که در عملیاتهای اخیر علیه ضد انقالب شرکت داشتهاند
در صحت و سالمت در یگانهای مأموریتی خود حضور دارند ،تصریح شده است:
غیورمردان مدافع امنیت نظام و ملت ایران بدون توجه به فضاســازی رسانهای و
روانی دشــمنان ،با رصد واشــراف دقیق و همهجانبه ضدانقالب همچنان آماده
پاسخگویی قاطع به هرگونه تحرک و تالش آنان میباشند.
گفتنی است؛ درپی درگیریهای اخیر رزمندگان قرارگاه حمزه سیدالشهدا
(ع)با سه تیم تروریستی در مناطق عمومی مرزی سروآباد واشنویه در شمال غرب
کشــور که منجر به انهدام این تیمهای تروریستی گردید  ۱۳،تن از تروریستها
به هالکت رسیده و تعدادی نیز زخمی شدند.

بطحائی:

نشانه های نا کارآمدی
در آموزش و پرورش هویداست

وزیر آموزش و پرورش گفت :در شرایط بسیار دشواری که نسل امروز
در آن پرورش مییابد هیچ نسخهای جز استفاده از آموزههای دینی برای
بیرون رفتن از مشکالت نداریم.
ســید محمد بطحائی در دیدار با دبیرکل و اعضای شورای معاونین اتحادیه
انجمنهای اســامی دانش آموزان گفت :در دنیای پر از رمز و رازهای امروز که
با دشمنیهای بسیار پیچیده ای همراه است و در این شرایط بسیار دشواری که
نسل امروز در آن پرورش می یابد و باید اعتراف کنیم هیچ نسخهای جز استفاده از
آموزههای دینی برای بیرون رفتن از مشکالت نداریم ،اگر ما هوشمندترین نیروی
انســانی را داشته باشــیم ،اگر ما تیز هوشترین افراد جامعه را در اختیار داشته
باشیم ،اگر ما قویترین مدیران کشور و جامعه را به خدمت بگیریم باید اعتراف
کنیم در صورتی که تمسک به آموزههای الهی و دینی نباشد حتما در این دنیای
پیچیده بسیار گرفتار میشویم.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه انجمنهای اسالمی دانشآموزان ،بطحائی
افزود :در فرایند یاددهی و یادگیری تعلیم و تربیت امروز آموزشهای رسمی سهم
بسیار اندکی را در یادگیری ایفا میکند و در بعضی از مواقع تنها  20درصد یادگیری
از آموزشهای رسمی است و  80درصد از محیطهای دومی صورت خواهد گرفت.
محیطهایی مثل خانواده ،اجتماع و تشکلها و محیطهای همساالن و ...بنابراین
اگر نظام آموزش و پرورش همه انرژی خود را هم صرف آموزشهای رسمی کند
باید اعتراف کنیم که قطعا به شکست خواهد انجامید.
وی خاطرنشان کرد :آموزش و پرورش ما تا به امروز بیشتر انرژی و توان خود
را بر روی آموزشهای رســمی گذاشته است و علیرغم اینکه همه مدیران ،وزرا
و معاونین سابق جزو متعهدترین و متدینترین نیروی انسانی دولتها بودند اما
امروز شاهد هستیم که نشانههای ناکارآمدی در آموزش و پرورش هویدا است.

راه را برای داللهای آموزشی باز کردیم

ش و پرورش همچنین در جلســه ستاد عالی تشکیالتی گسترش
وزیر آموز 
و ارتقای فعالیتهای تربیت بدنی و ورزش دانشاندوزی دختر کشــور با اولویت
مدارس ابتدایی اظهار داشــت :با این روش و سبک زندگی که برخی ناخواسته و
تحمیلی است اگر تصحیح نکنیم ،آیندگان کشور در معرض خطر جدی هستند.
به گزارش فارس ،سید محمد بطحایی با اشاره به حجم سنگین کتب درسی،
توگو
گفت :انبوهی از مطالب را میخواهیم به بچهها منتقل کنیم و دیگر مجال گف 
در کالس وجود ندارد .دانشآموز دوره ابتدایی باید باال و پایین پریدن را تمرین
کند ،حاال به او فقط کتاب تست دهیم درست نیست .به همین دلیل این دانشآموز
در برابر آسیبها خودش را میبازد.
بطحایی افزود :راه را برای داللهای آموزشی باز کردیم و فرصت را برای یک
مشــت دالل آموزشی قرار دادیمدر حالی که بچهها در دوره ابتدایی باید زندگی
کردن را یاد بگیرند.

تمدید مهلت انتخاب رشته آزمون ارشد
تا پنجشنبه

مهلت انتخاب رشته داوطلبان آزمون کارشناسیارشد ناپیوسته سال
 ۱۳۹۷تا ساعت  ۲۴پنجشنبه  ۲۴خرداد تمدید شد.
ســخنگوی ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور با اعــام ایــن خبر به
خبرگــزاری صــدا و ســیما گفــت :داوطلبانــی که مجــاز به انتخاب رشــته
شــدهاند بایــد با مراجعه به ســایت اینترنتی ســازمان ســنجش ،به نشــانی
 www.sanjesh.orgبرای انتخاب و ثبت کد رشته محلهای انتخابی اقدام کنند.
حسین توکلی افزود :داوطلبانی که در روزهای گذشته انتخاب رشته کردهاند
نیز میتوانند در مدت یاد شــده برای ویرایش کدرشته محلهای انتخابی اقدام
کنند.به گفته توکلی ،زمان انتخاب رشتههای تحصیلی دانشگاه آزاد اسالمی نیز
از سوی مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه اعالم خواهد شد .نتایج نهایی این
آزمون شهریور اعالم خواهد شد.

واکنش نویسنده ایرانی
به نمایش آبکی نتانیاهو

یک نویسنده و مستندساز در واکنش به نمایش جدید نخستوزیر
رژیم صهیونیستی ،اشــغال منابع آبی دیگر ملتها توسط این رژیم را
یادآور شد.
در یادداشــت حبیب احمدزاده خطاب به نتانیاهو آمده اســت« :تا آنجا که
آمارهای جهانی خبر میدهند ،حداقل بین ســی تا پنجاه درصد آب اسرائیل از
منابع آبی مـناطقاشغال شده توسط این کشور پس از جنگ ( ۱۹۶۷از جـمله
دریاچه طبریه ،رود اردن ،یرموک وبانیاس و مناطقاشغالی کرانه باختری و جنوب
لبنان و بلندیهای جوالن) سرقت میشود و اسرائیل درحـال حاضر بدون تسلط
ن آبها هرگز قادر به ادامه حیات خود نیســت .که تمامی این مناطق طبق
برای 
قطعنامههای حال حاضر سازمان ملل (که هرگز آقای نتانیاهو و دیگر دولتمردان
اسرائیلی به آنها وقعی نمیگذارند) جزو مناطقاشغالی محسوب میشوند.
[ ]...بدین دلیل خواهشمندیم برای باور قطعی و قلبی ما به سخنانشان قبل
از هرچیز منابع آبیاشــغالی کشــورهای مجاور را پس داده تا ما نیز این ادعای
تکنولوژیک را حتی بدون پیاده شدن در کشورمان باور کنیم که از قدیم پدرانمان
به ما یاد دادهاند که :کل ،اگر طبیب بودی سرخود دوا نمودی».
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افزایش قیمت مسکن ،خودرو و سکه «حباب» است

نوبخت گفت  :تبدیل نقدینگی و سرمایه مردم
در بازار مســکن،خودرو و سکه باعث به وجود
آمدن حباب شده و وظیفه دستگاههای نظارتی
است که با مسببان این افزایش قیمتها برخورد
جدی داشته باشد.
محمد باقر نوبخت ســخنگوی دولت روز گذشته
در نشســت هفتگی خود با خبرنــگاران درباره گرانی
افسار گســیخته در بازار ارز و سکه و طال و مسکن و
خودرو گفت « :تبدیل نقدینگی و سرمایه مردم به این
بازارها باعث به وجود آمدن این حبابها شده و وظیفه
دســتگاههای نظارتی است که با مسببان این افزایش
قیمتها برخورد جدی داشــته باشد .رئیسجمهور از
ســازمان تعزیرات خواسته که ملت بیدفاع را در برابر
این افراد قرار ندهند؛ چرا ما معتقد به این هستیم که
اقتصاد باید در دســتان مردم باشد اما اینگونه نیست
که کنار بنشــینیم تا عدهای دست به تخریب اقتصاد
بزنند ،بنابراین دولت نظارت و کنترل را انجام میدهد
و از ملت در برابر کســانی که میخواهند ظلم کنند،
دفاع میکند».
دالر در بازار کمیاب شده و به گزارش خبرگزاریهای
دولتی 6800 ،تا  7هزار تومان در بازارهای غیررسمی
خرید و فروش میشود .قیمت سکه از  900هزار تومان
در شــهریور پارسال به  2میلیون و پانصد هزار تومان
صعــود کرده و در برخی روزهــای اخیر  100تا 150
هزار تومان افزایش داشته است .در کمتر از یک سال
بالغ بر  35درصد بر قیمت مســکن و اجاره بها افزوده
شــده ،یعنی تقریبا ماهانه  3درصد! اما «حباب» تنها
توجیه دولت برای افزایش افسارگسیخته قیمتهاست.
مقامهای ارشد دولت تاکنون گرانیهای دالر ،خودرو،

سکهو مســکن را ناشــی از وجود «حباب» در بازار
دانســتهاند .روزگذشته سیف رئیسبانک مرکزی هم
تاکید کرده بودکه قیمت ســکه «حبــاب» دارد و بر
اساسادعای او ،برنامههای بانک مرکزی برای از بین
بردن این حباب است!
اقتصاد حبابی
اقتصادی دولت!
دستاورد تیم حبابی
ِ
نوبخت در ادامه با اشــاره به گزارش بانک جهانی
درباره رشــد اقتصادی ایران ،وضعیت آشــفته بازار را
نتیجه جنگ و عملیات روانی دشمن عنوان کرده و آن
را عامل کاهش ارزش پول ملی ظرف چند روز معرفی
کرد ،اما درباره نارضایتی مردم از انفجار قیمتها در بازار،
با فرافکنی توپ را در زمین منتقدان دولت انداخت و
گفت :کسانی که معترضند چرا دولت از برجام خارج
نمیشــود ،یک ماه که کشــور با آثار تحریمها مواجه

میشود میگویند چرا فالن چیز گران شده ؟.
ســخنگوی دولت افزود  :همانهایی که میگویند
یک ماه فرصت صرف شــده برای مذاکره با اروپا برای
حفظ برجام زیاد است و باید زودتر این کار صورت گیرد
وقتی این تکانها رخ میدهد ،و یک عده از بیرون این
چنین عربده میکشند و گروهی هم در داخل مردم را به
ترس و لرز وادار میکنند ،صدای اعتراضشان بلند است.
چنین اظهاراتی از سوی نوبخت بیانگر آن است که
دولت هیچ برنامه خاصی برای مهار این وضعیت نابسامان
ندارد و دستهایش خالی است و ظاهرا مدیران دولتی
ذیربط مســئولیتی جز انداختــن تقصیرها به گردن
منتقدان یا واگویی و تکرار نظریههای حبابی ندارد.
کافی است در این میان طعنه و نیش و کنایههای
آقای روحانی در گذشته را مرور کنیم و دست حسرت
از این همه تکبر بیمحتوا و آمیخته به بیکفایتی بزنیم.

در حاشیه هجمه به حجتاالسالم رحیمیان

او در سفرهای تبلیغاتی انتخابات  96میگفت «صبح
نمیدانستیم ساعت  ۱۱یا  ۱۲ظهر قیمت دالر چقدر
میشود .نمیدانستیم قیمت سکه چند میشود».
روحانــی همچنین ســال  92و پیش از انتخابات
ریاســتجمهوری درباره افزایش قیمت ارز گفته بود:
«مشــکل کجاســت؟ مشکل عدم مشــورت ،مشکل
خودشیفتگی ،مشکل عدم استفاده از ابزار علمی برای
اداره کشور ،مشکل بیثباتی است .این بیثباتی چگونه
به مردم اطمینان و آرامش خواهد داد؟ مردم مدیریت
کارآمد ،ثبات ،آرامش ،و آیندهنگری میخواهند».
برجام نبود روزی بیش از صدها میلیارد تومان
ضرر میکردیم
نوبخت در پاســخ به این ســؤال فارس که چطور
عدهای مانند زمان تصویب برجام در مجلس معتقدند
مسکوت ماندن  FATFروزانه ضررهای زیادی به کشور
وارد میکند ،در حالی که برجام هم با چنین ادعاهایی
همراه بــود اما پس از تصویب نیز دســتاورد خاصی
نداشــت،گفت :من با صراحت به همه شما میگویم
روزانه بیشــتر از صدها میلیارد تومان در زمان انتظار
تصویب برجام در مجلس ضرر کردیم.
اظهارات نوبخت در حقیقت تکرار ادعای مقامات
دولتی و رسانههای حامی دولت پیش از اجرای برجام
است که در کنار وعده و وعیدها ،برای تحت فشار قرار
دادن نهادهای تصمیمگیر و همچنین ایجاد نگرانی در
افکار عمومی ،هشــدارهای کذایی داده میشد و ادعا
میشد که هر روز تأخیر در رسیدن به توافق و اجرای
آن بیش از  ۱۰۰میلیون دالر ضرر به کشور وارد میکند،
ادعایی غیرواقعی که برای تشویش اذهان و دمیدن در
تنور برجام بود و تنها جنبه تبلیغاتی داشته!

ن امام
به جای حمله به امی ِ
پاسخگوی همگامی با دشمنان حضرت روح اهلل باشید!

سرویس سیاسی-
سایت جماران وابســته به موسسه حفظ و نشر
آثار امام (ره) ،به دنبال انتشار مصاحبه حجتاالسالم
رحیمیان که خواستار پاسخگویی افراد نفوذ کرده در
بیت امام نسبت به هتاکی اطرافیان آیتاهلل منتظری
و نهضت آزادی نسبت به بنیانگذار جمهوری اسالمی
شــده بود به فردی که امام خمینی(ره) ایشــان را
امین ،صالح و خدمتگزار به اسالم خوانده بود حمله
و اهانت کرد.
درپیانتشارگفتوگویتفصیلیحجتاالسال موالمسلمین
رحیمیان با عنوان «نمیدانم حواریون حاج احمد خمینی
چگونه مدافع منتظری و نهضت آزادی شــدهاند» ســایت
جمــاران در مطلبی توهینآمیز به این یــار دیرین امام و
توگو
رهبری حمله کرد .حجتاالســام رحیمیان در گف 
بــا خبرگزاری فارس درباره امام خمینی ،به انتقاد از انفعال
یاران سابق مرحوم حاج احمد خمینی در برابر هجمههای
نهضت آزادی و جریان آیتاهلل منتظری پرداخته و گفته بود:
«خیلی عجیب است و من واقعاً نتوانستهام هنوز یک توجیه
برای این قضیه پیدا کنم که چطور میشود کسانی که یک
زمانی خودشان را جزو حواریون حاج احمد معرفی میکردند،
رنجنامه حاج احمد آقا را چاپ و منتشــر کنند البته برخی
از این افراد در حال حاضر نیز در همان خاکریز و ســنگر
پیرامونــی دفتر و بیت امام جا خوش کردهاند و از حواریون
فرزندان حاج احمد آقا تلقی میشوند؛ چطور میشود امروز
دلباخته و مدافع همان کسی باشند که امام در نامه 68/ 1/6
خطاب به او فرمود ...« :برای اینکه در قعر جهنم نســوزید

خود اعتراف بهاشتباه و گناه کنید ،شاید خدا کمکتان کند»
توگو همچنین
حجتاالســام رحیمیان در ایــن گف 
اظهار داشــته بود« :چطور میشــود همانهایی که در آن
زمان بهحسب ظاهر به پیروی از امام پیشتاز تقابل با نهضت
آزادی و جبهه ملی بودند و امروز همچنان مدعی خط امام
و قرابت خاندان امام هستند و گویی خود را وارث انحصاری
خطه جماران میپندارند امروز در محافل و پیامهایشان و...
بهطور اغراقآمیز نسبت به جریان ب ه اصطالح نهضت آزادی
عرض ارادت میکنند و حتی آقایان جماراننشین پای درس
تفسیر عضو برجسته نهضت آزادی زانو میزنند درحالیکه
امام درباره آنان و حتی تفســیر قرآنشان اینگونه فرمودند:
«و ضرر آنها به اعتبار آنکه متظاهر به اسالم هستند و با
این حربه جوانان عزیــز ما را منحرف خواهند کرد و نیز با
دخالت بیمورد در تفســیر قرآن کریم و احادیث شریفه و
تاویلهای جاهالنه موجب فساد عظیم ممکن است بشوند،
از ضرر گروهکهای دیگر حتی منافقین این فرزندان عزیز
مهندس بازرگان بیشتر و باالتر است»
حجتاالسالم رحیمیان گفته بود« :من میخواهم بپرسم
آیا نهضت آزادی عوضشده و انقالبی شده است و اصول خط
امام را پذیرفته است و به والیتفقیه اعتقاد پیداکرده است؟!
آنها آن زمان معتقد به جدایی دین از سیاســت بودند آیا از
این نگاه خود برگشــتهاند؟ یا شما عوضشدهاید یا اینکه از
ابتدا نیز در اعتقاد به امام صادق نبودهاید یا»...
رحیمیان با انتقاد از سیاســتهای رســانهای موسسه
تنظیم و نشــر آثار امام درباره این دوجریان ادامه داده بود:
«تمجیدهایی که در سایت جماران از آقای یزدی بعد از فوت

او داشــتند و مطلبی که آقای خاتمی در تکریم و تجلیل از
یزدی نوشــت جای تعجــب دارد و آنها چطور میخواهند
توجیــه کنند که هم پیرو خط امام هســتند و هم طرفدار
نهضت آزادی!»
نفوذیها حمله را شروع کردند!
توگو و سوالهای کامال مشخص
به دنبال انتشار این گف 
حجتاالسالم رحیمیان سایت جماران در یادداشتی به شدت
هتاکانه شخصیت و اقدامات انقالبی ایشان را زیر سؤال برده و
نوشت :جناب رحیمیان همان روز اول بعد از فوت امام ،دفتر
امام را ترک کرد .تا اینجا هیچاشکالی متوجه ایشان نیست.
طبیعی است که در دفتر امام دیگر وجوهات گرفته نمیشد
و ایشــان در آنجا کاری نداشت .اما در طول این سالها به
عدد انگشتان دو دست هم به بیت امام سر نزد .نه یادی از
حاج احمد آقا گرفت و نه از حاج حسن آقا».
نویســنده ســایت جماران بدون اینکه به هیچ یک از
ســواالت حجتاالســام رحیمیان پاســخ بدهد در بیانی
سخیف تصریح کرده است« :قبض نویس کجا و امین یادگار
ایشان(امام) بودن کجا؟»
نویســنده قبل از هجمه به حجتاالسالم رحیمیان و
قبضنویس بیت امام خواندن ایشــان کافی بود به صحیفه
امام نگاهی از ســر اختصار بیندازد و ببیند که حضرت روح
اهلل با چه اوصافی از ایشان یاد کرده است.
شهادت حضرت روح اهلل
درباره امانتداری حجتاالسالم رحیمیان
 15آذر  1361امام خمینی(ره) در نامهای ضمن دفاع و
تائید مراتب امانتداری و خدمات آقایان حسن صانعی ،سید

هاشم رسولی محالتی و محمد حسن رحیمیان با اشاره به
خدمات سیدهاشم رسولی محالتی تصریح کردهاند :بيني و
بيناهلل شهادت مي دهم كه از اول زماني كه با من آشنا شده و
متصدي امور مالي گرديده اند -چه قبل از  15خرداد و تبعيد
من به خارج  ،و چه پس از بازگشت از تبعيد ،و چه اوقاتي كه
انفرادي متصدي بودند ،و چه پس از آنكه به واسطه زيادي كار
و بعض مصالح با شركت جنابان  :آقاي حاج سيدهاشم رسولي
و آقاي رحيميان -حفظهمااهلل تعالي  -متصدي شدهاند  -با
كمال صداقت و امانت و صميميت بوده و هستند ،و ديناري
تجاوز و تعدي به وجوه شــرعيه ننمودهاند ،و با تمام همت
و جديت و حســن نيت ،اينجانــب را اعانت نموده ،و هرگز
چشمداشت مادي نداشته و ندارند و اكنون نيز كه با آقايان
مذكــور به اعانت اينجانب صرف عمر مي نمايند ،تمام اين
آقايان امين و صالح وخدمتگزار به اسالم مي باشند.
امــام امت در پایان تصریح کرده بودند« :خداوند تعالي
اينان و همه خدمتگزاران به اســام را از شــر بدخواهان و
منحرفان حفــظ فرمايد ،و توفيق اطاعت از خداوند تبارك
و تعالــي و خدمت به بندگان او مرحمت فرمايد( ».صحیفه
امام ،جلد  ،17صفحه )131
امــروز این بدخواهان و منحرفــان النه کرده در برخی
مراکزی که بایستی حامی نظرات بنیانگذار جمهوری اسالمی
در مقابل دشمنان باشند یاران امین امام امت را مورد هجمه
و توهین قرار میدهند و باید گفت که آنان اگر متصدی دفاع
و حفظ و نشــر آثار امام امت هستند در مقابل دشمنان آن
حضرت بایستند نه اینکه به بزرگانی حمله کنند که امام آنان
را امین ،صالح و خدمتگزار به اسالم خوانده بودند.

یک شبکه ضدانقالب آرزو داشت همه نمایندگان همانند محمود صادقی باشند

دروغ جدید نماینده مدعی اصالحات :بیت رهبری موافق  FATFاست!

نماینده مدعی اصالحــات در جدیدترین دروغ
خود مدعی شد که بیت رهبری موافق  FATFاست!
محمود صادقی نماینده عضو فراکســیون امید مجلس
در توئیتی نوشــت«:مراجع امنیتــی و نظامی ایران و دفتر
رهبر انقالب که بعضا نسبت به لوایح مبارزه با پولشویی نظر
مساعد نداشتند ،پس از توضیحات کارشناسان اقتصادی و
بانکــی تغییر نظر دادند؛ این موضوع را دبیر شــورای عالی
امنیت ملی و رئیسمجلس چندین بار در جلسات علنی و
غیرعلنی اعالم کردهاند».
در هفتههای گذشته ادعای برخیاشخاص درخصوص
«نظر مساعد دفتر رهبری درباره لوایح مبارزه با پولشویی»
توسط دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی تکذیب شد .اما
متاسفانه این نماینده مدعی اصالحات بدون توجه به اطالعیه
شورای عالی امنیت ملی ،این ادعای کذب را مجددا مطرح
کرده است.

نماینده ولی فقیه در ســپاه پاسداران انقالب
اسالمی گفت :امروز از کدخدا مایوس شدند و به اروپا
چسبیدهاند .ما به آنها میگوییم اینها بچههای همان
کدخدا هستند و اگر یک سناریو با آمریکا در قبال
ایران طراحی نکرده باشند ،باز هم حاضر نیستند
به خاطر ما مقابل آمریکا بایستند.
حجتاالسالم عبداهلل حاجیصادقی ،نماینده ولی فقیه
در سپاه پاسداران انقالب اسالمی در گفتوگو با مهر اظهار
داشت:اشکالی که ما به برخی دوستان داریم این است که
آنها فکر میکنند اســتکبار گاو است! و میگویند چرا با
شاخهای گاو درگیر میشوید! بیاید و آنها را بدوشید! این
حرف را محمد مرســی هم بعد از انقالب مصر میگفت.
انقالب مصر کار بســیار بزرگی بود؛ اینکه بتوان حسنی
مبارک را سرنگون کرد اقدام عظیمی بود که میتوانست
تاثیر بسیاری در کشورهای منطقه بگذارد .مرسی گفت:
«مناشــتباه ایران را نمیکنم و با همه مستکبران غرب
و شــرق درگیر نمیشــوم ،مصر به پول حاکم عربستان
و حمایــت آمریکا نیاز دارد ،پــس راه خودم را میروم و
با آمریکا و عربســتان دشمنی نمیکنم ».اما عاقبت کار

الزم به ذکر اســت که مرکز ارتباطات و اطالعرســانی
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی 31-اردیبهشت -با صدور
اطالعیهای با تکذیب برخی اظهارنظرها که حضور دریابان
شمخانی در جلسه غیرعلنی مجلس را با نظر مساعد دفتر
رهبر معظم انقالب نســبت به  FATFمرتبــط کردهاند،
میافزاید«:هیچگونه تصمیمی مبنی بر پیوستن جمهوری
اســامی ایران به  FATFاتخاذ نشــده و بیان مطالبی از
این دست بدون توجه به ضرورتهای امنیت ملی و صرفا با
اغراض سیاسی مطرح میشود».
«محمود صادقی» نماینده عضو فراکسیون امید مجلس،
از جمله افرادی است که بارها و بارها مطالب کذب واشتباه را
در صفحه توئیتر خود منتشر کرده و اذهان عمومی را منحرف
ســاخته اما بعد از مدتی با تکذیب نهادها و شخصیتهایی
که این اتهامات ناروا به آنها زده شده ،نسبت به این موضوع
عذرخواهی کرده است اما کماکان از این موارد متنبه نشده

و به رویه اعتبارزدایی خود ادامه میدهد .وی تا جایی پیش
رفته که حتی همکارانش نیز این عقیده را دارند که صادقی
بدون مطالعه و تحقیق حرف میزند.
یکی از معروفتریناشــتباهات محمود صادقی که به
تهمتپراکنی علیه یکی از مراجع عظام تقلید مربوط میشود،
انتساب یک مفسد مالی به «آیتاهلل مکارم شیرازی» بود که
توسط دفتر این مرجع تقلید پاسخ داده شد .این درحالی بود
که پیش از این ،چنین ادعای کذبی توسط ضدانقالب مطرح
شده بود که توسط دفتر این مرجع تقلید پاسخ داده شد و
صادقی بدون دقت در این موضوع اقدام به تهمتپراکنی کرد.
صادقی همچنیــن چندی پیش در توئیتی با ارجاع به
یک منبع ناشناس ادعا کرد که درهای پیویسی سرویس
بهداشــتی حرم امام رضا(ع) ساخت کشور اتریش هستند؛
دروغی که بالفاصله باعث رسوایی وی شد.
رفتارهای خاص این نماینده مجلس به حدی رســیده

حجتاالسالم حاجیصادقی:

ه همان «کدخدا» است
اروپا بچ 

او را همه دیدند.
وی افزود :حرف ما این اســت چرا اســتکبار را گاو
میبینید!؟ اســتکبار را گرگ ببینیــد .گرگ اگر قوت و
قدرت دید عقبنشــینی میکند .شما او را به گاو تشبیه
نکنید .تاریخ نشان داده کسانی که رفتند شیر این گاو را
بخورند ،زهر در شــیر بود و مسموم شدند .آقای مرسی
در مصر میخواســت از استکبار بهرهمند شود اما لطمه
بسیار بزرگی به انقالب مصر زد .بیش از  ۷۰۰شخصیت
انقالبــی که هرکدام در حد یک رهبر بودند ،همه آنها به
دلیلاشــتباهات مرسی نابود شدند .اما ببینید که چطور
حزباهللِ کوچک مقاومت کرد و توانست پیروز شود و امروز
چه تاثیر مهمی در منطقه دارد .این نشــان میدهد که
انفعال کارساز نیست و نتیجهای جز شکست در پی ندارد.
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی
خاطرنشــان کرد :در مســئله مذاکرات هستهای برجام
ما هر کجا محکم ایســتادهایم ،دشمن عقب رفته است.
مشکل این اســت که ما فکر کردهایم با یک دنیای اهل
منطق ،گفتوگو و مذاکره عقالنی طرف هستیم .نه خیر!
به این شکل نیست ،طرف ما خوی استکباری و برتربینی

دارد .شما رفتار وزیر امور خارجه آمریکا را دیدید که ۱۲
دستور خطاب به کشور ما داد! حرف ما این است که شما
اعتماد به آمریکا را تجربه کردید .یادتان میآید آن اوایل
آنها میگفتند ما با کدخدا میبندیم ،اگر کدخدا را دیدید
این بچهها [اروپاییها] ،دیگر کارهای نیســتند! اما امروز
از کدخدا مایوس شــدند و به اروپا چسبیدهاند .ما به آنها
میگوییم اینها بچههای همان کدخدا هستند و اگر یک
ســناریو با آمریکا در قبال ایران طراحی نکرده باشند باز
هم حاضر نیستند به خاطر ما مقابل آمریکا بایستند .اگر
از ما مقاومت ببینند عقبنشینی میکنند .امروز گفتمان
مقاومت و استکبارستیزی امام راحل یگانه راه پیشروی
ماست .گفتمان مقاومت امام نه تنها کهنه و تاریخ مصرف
گذشته نشده بلکه هرچه جلوتر میرویم زندهتر میشود.
حجتاالسالم حاجی صادقی اظهار داشت :نباید اینگونه
باشد که شعارها و اصول رهبری و امام را تکرار ولی عمل
نکنیم .مثال شــعار اقتصاد مقاومتی ،چند سال است که
گفته میشود اما محقق نمیشود .من دلیل آن را مشکالت
اعتقادی میدانم ،آقایانــی که کتاب «اقتصاد کنزی» را
ترجمه و مبنا قرار میدهند و به دنبال پیاده کردن مدل

اســت که پلیدترین دشــمنان نظــام آرزو میکنند همه
نماینــدگان ماننــد او باشــند .در همیــن رابطه چندی
پیــش مجری شــبکه ضدانقالب صــدای آمریــکا گفته
بــودای کاش همــه نمایندگان هماننــد محمود صادقی
بودند .به نظر میرســد ادعاهای بدون اساس این نماینده
پرحاشــیه پایانی ندارد و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان
و دســتگاه قضایی باید در این زمینه ورودی جدی و بدون
اغماض داشــته باشند تا افرادی با سوءاستفاده از جایگاه و
مصونیت نمایندگی ،درخصوص شخصیتها و نهادهای نظام
اظهارات خالف و ناروا مطرح نکنند.
گفتنی است یکی از پرتکرارترین دروغهای حامیان دولت
در پسابرجام این بوده است که برجام زیر نظر رهبری امضا و
اجرا شد! این دروغ پرتکرار با  ۲هدف عمده صورت گرفت.
اول شانه خالی کردن از مسئولیت خسارت محض برجام و
دوم بستن دهان منتقدان.

هدیه به خوانندگان
سردار شهید حســین خرازی(ره) :در مشکالت است که
انسانها آزمایش میشوند .صبر پیشه کنید که دنیا فانی است و
ما معتقد به معاد هستیم.

اخبار ادبی و هنری

نویسندهقانونگریز
مسئول ارزشیابی هنرمندان شد!

فردی که سابقه دهنکجی به قوانین کشور و انتشار کتابی مبتذل در تخریب
ارزش ها را در کارنامه دارد ،نماینده تاماالختیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و
رئیس شورای عالی ارزشیابی هنرمندان و نویسندگان کشور شد!
روز گذشــته سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،طی حکمی
محمدرضا اســدزاده را به عنوان نماینده تاماالختیار خود و رئیس شورای عالی
ارزشیابی هنرمندان و نویسندگان کشور منصوب کرد.
اســدزاده درحالی به این مسئولیتها منصوب شــده که وی شهریور سال
 1391در شــهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان ،کتابی را به چاپ رساند .این
کتاب که هم ساختاری بسیار ضعیف و نازل داشت و هم به وهن فضای کشورمان
میپرداخــت از وزارت ارشــاد مجوز نگرفته بود و پــس از چاپ در باکو به طور
غیرقانونی در کشور توزیع شد.
جای ســوال اســت که چگونه فردی که خود قوانین و ارزشهای کشور را
نادیده گرفته و کتابی ســخیف را منتشــر کرده ،به عنوان رئیس شورای عالی
ارزشیابی هنرمندان و نویسندگان منصوب شده است؟

یک دروغ دیگر از تلویزیون ملکه

فعال فرهنگی بیبیسی داعشی از آب درآمد!

در حالی که بیبیسی خود را عزادار مرگ یک فعال فرهنگی عرب ایرانی در
زندان اهواز نشان میداد ،مشخص شد که آن فعال فرهنگی ،یک داعشی بوده که
هزاران کیلومتر دورتر از اهواز در سوریه و با گلوله تحریرالشام ،کشته شده است!
آن طور که باشــگاه خبرنگاران جوان گزارش داده ،مدتی پیش بیبیســی
فارسی با نشان دادن تصویر یک جوان با نام حاتم مرمضی مدعی شد این جوان
عرب ایرانی در زندان اهواز به شــکل مشــکوکی کشته شده است .بهدنبال این
خبر پســرعمو ،یک روزنامهنگار گمنام و یک وکیل دون پایه ،روی خط تماس
تلویزیون ملکه آمدند و نظام دینی را به کشــتن زندانیان متهم کردند! اما ظاهرا
سناریونویســان بیبیسی بهحدی عجله کردند و ناشــیگری به خرج دادن که
متوجه نشــدند کانال تلگرامی داعش ،بند را آب داده و خبر کشــته شدن عضو
خود – یعنی همان کسی که تلویزیون ملکه او را فعال فرهنگی – مینامید؛ در
درگیری با تحریرالشام با آب و تاب منتشر کرده است!
بیبیسی که در عزای تروریست داعشی هنوز عزادار نشان میدهد و از زبان
پادوها و صداسازهای خود ،مرمضی را فعال فرهنگی جا میزند ،بد نیست قبل از
دروغسازی و دروغپردازیهای خود با تروریستهای تکفیری هماهنگی الزم را
انجام دهد تا شاید از گافهای تلویزیون ملکه کاسته شود.
پادوها و سناریونویســان بیبیسی ســال  88در بزرگنمایی تجمعات ضد
انقالب بهحدی گاف دادند و از افراد زنده ،کشــته ساختند و مخاطبان را نسبت
به خود بیاعتماد نمودند که مدیریت بیبیسی اعالم کرد شاید در آینده سریال
پخش کند .کاری که برای یک شبکه خبری حکم تایید ریزش مخاطب را دارد.
دروغسازیهای بیبی سی بهخوبی نشان میدهد که اوال؛ دستهای عمال
رسانهای استکبار در خبرسازی علیه مردم و نظام ایران خالی است و دوم اینکه
برای مخاطبان خود ذرهای شعور و احترام قائل نیست بهطوری که گمان میکند
هر دروغی را میتوان به زبان آورد و همه هم آن را باور میکنند!

استقبال از «فیلشاه»
در مهمترین جشنواره انیمیشن دنیا

حضور انیمیشن ایرانی «فیلشاه» در جشنواره انسی فرانسه با استقبال مردم
این کشور مواجه شد.
ت مدیره گروه هنرپویا از نمایش «فیلشــاه» در
حامــد جعفری ،رئیسهیئ 
جشنواره «انسی» فرانسه خبر داد و گفت :این انیمیشن روز سهشنبه  12ژوئن
در ســینما  pathe patheبرای شــرکتکنندگان در پنجاه و هشتمین دوره
جشنواره بینالمللی انیمیشن انسی به نمایش درمیآید.
وی درباره میزان اســتقبال از «فیلشــاه» در جشــنواره انســی بیان کرد:
بلیتهای نمایش «فیلشــاه» مورد استقبال خوب شــرکتهای پخش و سایر
حاضرین در بازار این جشــنواره قرار گرفت و امیدواریم مانند فیلم «شــاهزاده
روم» اثــر قبلی گروه هنرپویا ،بتوانیم بازخوردهای خوبی از نمایشهای خارجی
«فیلشاه» داشته باشیم.
تهیهکننده انیمیشن ســینمایی «فیلشــاه» درخصوص حضور این اثر در
جشــنوارهها و اکرانهای بینالمللی گفت :تاکنون اقدامات مثبتی در این زمینه
انجام شده است« .فیلشاه» پیش از اینکه در ایران به نمایش درآید در لبنان روی
پرده سینماها رفت که با استقبال خوبی مواجه شد و توانست بیش از  500هزار
دالر فروش داشته باشد .در گام بعدی هم «فیلشاه» در کشورهای اردن و عراق
به نمایش درآمد و برنامهریزیها و مذاکرات برای ادامه اکرانهای بینالمللی این
فیلم همچنان ادامه دارد.
جعفری اضافه کرد :هفته گذشــته نیز «هنرپویا» با اثر «فیلشــاه» در بازار
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بازخوردهای خوبی از جانب پخشکنندگان روســی داشــتیم و تالش میکنیم
با جمعبندی نتایج این ســفر ،بزودی گزارش حضور در این بازار را نیز منتشــر
میکنیم.
وی درخصــوص برنامههــای گــروه «هنرپویا» برای حضور در جشــنواره
انسی فرانسه گفت :این جشــنواره یکی از مهمترین رویدادهای انیمیشنی دنیا
اســت که هرسال در ماه ژوئن برگزار میشود و شــرکتهای مهم دنیا در کنار
انیمیشنسازهای زیادی از سراســر دنیا در آن شرکت میکنند .در حاشیه این
جشــنواره ،بازار بزرگ  Mifaبرای عرضه تولیدات انیمیشنی دنیا برپا میشود و
«هنرپویا» با مشــارکت و همکاری اســتودیو «گنبدکبود» در این بازار مهم نیز
حضور دارد.
جعفــری در پایان گفت :همچنین برنامهریزیها درخصوص انجام مذاکرات
بــا تولیدکنندگان و پخشکنندگان خارجی در مورد «فیلشــاه» و اثر تازه گروه
«هنرپویا» صورت گرفته که انشــاءاهلل در طول برگزاری جشــنواره و پس از آن
تالش میکنیم جزئیات این موارد را با کمک رســانهها به شکل مناسب بازتاب
دهیم.

نمایش فیلمهای انقالبی سینمای ایران
در ونزوئال

اقتصاد چین و ژاپن در کشور هستند ،هیچگاه پیادهکننده
اقتصاد مقاومتی نیستند .من به برخی گفتمای کاش شما
در تقلیدتان هم به صورت کامل تبعیت میکردید.
وی بیان داشــت :امروز باید بدانیم هیچکدام از ما به
اندازه مقام معظم رهبری انقالبی نیستیم .باید بدانیم به
همــان میزان که فاصله گرفتــن از روحیه انقالبی مضر
اســت ،از رهبری انقالبیتر بودن هم خطرناک است .این
افــراد را من دو گــروه میدانم که عمده آنها افراد خوبی
هســتند .یکسری از این افراد بدرفتاریها و بیعدالتیها
دیدند و نمیتوانند تحلیل درستی بکنند .مثال میگویند:
چرا رهبری با برخی از این دولتمردان و مســئولین مدارا
میکند؟ باید به آنها گفت این ما هستیم که رای میدهیم
و دولتهایی مانند دولت بنی صدر را روی کار میآوریم.
من یادم هســت زمانی که بنی صدر رئیسجمهور شــد
بسیاری از بچههای انقالبی پیش حضرت امام رفتند و به
ایشان گفتند ،مگر شما نمیدانید بنی صدر چگونه فردی
است و چه میکند؟ امام فرمودند :تا زمانی که مردم رایی
را که به بنی صدر دادهاند ،از نظر قلبی پس نگیرند از من
انتظار نداشته باشند.

برنامه هفته سینمای ایران در دو مرکز سینمایی کاراکاس و مراکز سینمایی
دولتی ونزوئال در  ۱۰استان این کشور آغاز شد.
در آیین افتتاحیــه این رویداد فرهنگی هنری که در ســالن نمایش موزه
هنرهای زیبای کاراکاس برگزار شــد ،ماریا ســوآرز ،معاون هنری وزیر فرهنگ
س بنیاد سینمایی ونزوئال و حسین میرزایی ،رایزن
ونزوئال و ویلیام ســانتانا ،رئی 
فرهنگی ایران در ونزوئال ،به ایراد سخن پرداختند.
س بنیاد سینماتک
ماریا ســوآرز ،معاون وزیر فرهنگ و ویلیام ســانتانا ،رئی 
ونزوئال نیز در ســخنانی ضمن تمجید از ســینمای ایران و موفقیتهای آن در
جشنوارههای مهم جهانی ،خواهان همکاری بیشتر دو کشور در زمینه تولیدات
سینمایی و تبادل تجربیات دو کشور شدند.
بنابر اعــام این خبر ،در این رویداد ســینمایی فیلمهــای ایرانی عالوهبر
کاراکاس (پایتخت) از مراکز تحت پوشــش بنیاد سینمایی ونزوئال در  ۱۰استان
این کشــور پخش میشود .عالوهبر آن در این ایام ســالنهای نمایش عمومی
غیررسمی در محالت مختلف (معروف به باشگاه سینما) نیز همزمان به نمایش
فیلمهای ایرانیمیپردازند.
در ایــن رویداد ســینمایی فیلمهای «بادیگارد»« ،طعم شــیرین خیال»،
«کفشهایم کو؟»« ،راه آبی ابریشــم»« ،مریم مقدس»« ،خط ویژه» و چندین
مستند توریستی کوتاه همانند« :ایران زیبای سربلند»« ،ایران فوقالعاده است»
و فیلمهای کوتاه «مورچه و حضرت سلیمان»« ،علمک»« ،بازارچه خیریه» و…
به نمایش درمیآید.

