
تعیین شهریه دانشگاه آزاد در سال ۹۸ 
بعد از تعطیالت عید

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی اعالم کرد: نرخ شهریه 
دانشجویان دانشگاه آزاد در سال ۹۸ بعد از تعطیالت 

نوروز اعالم می شود.
محمدمه��دی طهرانچ��ی درباره تعیین ش��هریه 
دانشجویان در سال ۹۸ گفت: تعیین شهریه ها امسال 

به هیئت امنای استانی واگذار شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه سال مالی دانشگاه 
آزاد، طبق مصوبه هیئت امنای مرکزی با سال تحصیلی 
منطبق شده، لذا شهریه دانشجویان در سال ۹۸، بعد 

از تعطیالت عید نوروز تعیین و اعالم می شود.

نیمکت

10 استان درگیر سیل، برف و کوالک
رئیس س��ازمان امداد و نجات با اشاره به وقوع سیل، 
 برف و کوالک در 10 استان کشور گفت: یک نفر به دلیل 
این حادثه در خوزستان جان خود را از دست داده است.

مرتضی س��لیمی گفت: در اس��تان یزد، مرکزی، 
مازن��دران،  لرس��تان، کرمانش��اه، ف��ارس، س��منان، 
خوزستان، چهارمحال و بختیاری و ایالم در این مدت 

درگیر سیل، برف و کوالک شده است.
وی با اش��اره به امدادرسانی به حادثه دیدگان در 
33 شهر، روس��تان و محور کوهستانی گفت: بیش از 
240 نفر تاکنون اس��کان اضطراری یافته و تعدادی به 

مناطق امن منتقل شدند.

حادثه

اذان ظهر: 12:19 اذان مغرب: 18:01 اذان صبح فردا: 5:29 طلوع آفتاب فردا: 6:54
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لئوناردو دی کاپریو  شهر مش��هور زيس�ت س��تاره 
هالیوود، فعال محیط زیس��ت و س��فیر 
صلح سازمان ملل متحد اخیراً با انتشار 
توییتی در حمای��ت از متهمان پرونده 
جاسوس��ی در پوشش محیط زیست در 
ای��ران نوش��ت: "فع��االن و حافظ��ان 
محیط زیس��ت همواره در سراس��ر دنیا 
به صورت ناعادالنه بازداشت می شوند. ما 
بای��د کن��ار آنها ک��ه جانش��ان را برای 
محافظت از آینده سیاره ما و ساکنانش 

به خطر می اندازند، بایستیم".
دی کاپری��و در ادام��ه ای��ن توئیت، 
مخاطبان خ��ود را به امضای یک نامه در 
حمایت از متهمان پرونده مذکور دعوت 
می کند؛ توییتی که با تشویق وابستگان 
متهم��ان پرونده و همچنی��ن مخالفان 
جمهوری اسالمی ایران همراه شده است.

ام��ا آی��ا مداخل��ه در ام��ور امنیتی 
کش��ورها و قضاوت درباره پرونده مفتوح 
۸ متهم جاسوس��ی، از سوی یک بازیگر 
خارجی رویه ای متداول است؟ این فعاالن 
و حافظ��ان محیط زیس��ت ک��ه به گفته 
دی کاپری��و در سراس��ر دنیا ب��ه  صورت 
ناعادالنه بازداش��ت ش��ده اند چه کسانی 
هستند و آقای بازیگر تاکنون در حمایت 

از کدام یک از آنها پیشقدم شده است؟

دلواپسی سابقه دار دی کاپریو 
برای ایران

اردیبهش��ت ۹5 بود ک��ه دی کاپریو 
با انتش��ار تصویری از دریاچه ارومیه ابراز 
نگرانی کرد و نوشت: »یک کشتی مخروبه 
در دریاچه خشک  شده ارومیه در شمال 
غربی ایران. این بزرگترین دریاچه نمک 
در خاورمیانه است اما در حال حاضر فقط 
پنج درصد از آب آن باقی مانده. از دو دهه 
پیش به دلیل تغییر آب  و هوا، س��اخت  و 
ساز سد و کاهش بارندگی، دریاچه رو به 

خشکی رفته است«.
س��اعاتی بعد بود که گری لوئیس 
هماهنگ کننده مقیم س��ازمان ملل در 
تهران از این پست تقدیر کرد و نوشت: 
»ممن��ون از اینکه توجه جه��ان را به 

دریاچه ارومیه جلب کردید«.
سپس مرثیه خانی های اینستاگرامی 
س��لبریتی ها برای دریاچ��ه ارومیه آغاز 
ش��د و س��رانجام به تش��کیل کمپینی 
توس��ط رضا کیانیان انجامید که هدف 
خ��ود را جمع آوری ی��ک  میلیون امضا 
عن��وان می ک��رد ت��ا بتوان��د نهادهای 
بین الملل��ی را ب��ه حمای��ت از دریاچه 
ارومی��ه وادارد. کمپین »م��ن دریاچه 
ارومیه هس��تم« کیانیان که از س��وی 
بسیاری از مس��ئوالن به  ویژه معصومه 
ابت��کار مورد حمایت ق��رار گرفت، طی 
مدتی کوتاه توانست با جمع آوری بیش 
از یک  میلی��ون و هفتصد ه��زار امضا، 
همان گون��ه که برنامه ری��زی کرده بود، 
توجه نهادهای بین المللی را به مطالبه 
مردم ایران برای احیای دریاچه ارومیه 
جلب کند، مطالبه ای که پس از تقدیم 
طومار امضاهای مردم از طرف کیانیان 
عقی��م ماند: ن��ه جزئیات��ی از نتیجه به 

 نمایش گذاش��تن این مطالبه به  انتشار 
درآمد و نه نشانی از تأثیر آن بر اوضاع و 

احوال دریاچه ارومیه مشاهده شد.
در واکنش به سرنوشت نامعلوم این 
کمپین جنجالی، مسعود تجریشی مدیر 
وق��ت دفتر برنامه ریزی و تلفیق س��تاد 
احیای دریاچه ارومیه گفت: این کمپین 
به  هیچ وجه به  درخواست ستاد احیای 
دریاچ��ه ارومیه تش��کیل نش��د. آقای 
رض��ا کیانیان بازیگر س��ینما، به  دعوت 
فرهنگسرای جوان ارومیه، این کمپین 
را تشکیل دادند و از ستاد احیای ارومیه 
هم دعوت کردند. کمپین مورد استقبال 
م��ردم واقع ش��د اما در نهای��ت پس از 
جمع آوری امضا، پیگیری های بعدی به 

فرهنگسرای جوان ارومیه واگذار شد.

دو دروغ شاخدار لوییس
چند ماهی گذش��ت و در حالی که 
مستندات حکایت از کاهش تراز دریاچه 
ارومیه به  نسبت سال قبل داشت، گری 
لویی��س در روزهای پایانی اس��فند ۹5 
پ��س از بازدی��د از دریاچ��ه ارومیه، با 
انتشار یادداشتی تحت عنوان "دریاچه 
ارومیه به زندگ��ی باز می گردد" خبر از 
"رس��تاخیز در خاورمیانه" داده و با این 
توضیح که از مقایس��ه وضعیت کنونی 
دریاچه ارومیه با آنچه چهار سال پیش 
مش��اهده کرده از خوشحالی چشمانش 
پر از اشک شده کمک های سخاوتمندانه 
دولت ژاپن و حمایت های سازمان ملل 
و بازیگ��ران داخل��ی و خارجی را که به 
جمع آوری بیش از یک میلیون امضا برای 
درخواست احیای دریاچه ارومیه منجر 
ش��د عامل این پیروزی زیست محیطی 
و بازگش��ت حیات به رگ های دریاچه 

ارومیه عنوان می کند!
بدین ترتی��ب، آنچ��ه غیرقابل انکار 
می نم��ود، وج��ود یک الب��ی بین المللی 
گس��ترده بود که ابت��دا توجه ها را به یک 
معضل محیط زیستی جلب کرده، سپس 
ب��ه  بهانه رف��ع آن، اعتب��اری بین المللی 
جمع آوری کرده و در پایان بی آنکه آب از 
آب تکان خورده باشد مدعی حل معضل 
ش��ده بود! آن هم به نحوی اغراق گونه، با 
استفاده از عبارت »رستاخیز در خاورمیانه« 
برای وضعی��ت دریاچه ای که ش��واهد و 

مستندات حکایت از مرگش دارد.
پیاده سازی چنین الگویی هدفمند و 
در پایان متوسل شدن به اغراق گویی از 
سوی لوییس مصداق دیگری هم دارد؛ 
گری لوییس آذرماه سال ۹4 در مراسم 
گرامیداشت روز جهانی یوزپلنگ با اشاره 
به کمک دو میلیون دالری سازمان ملل 
به ایران برای حفاظت از یوزپلنگ اعالم 
کرد: 12 سال همکاری مشترک سازمان 
ملل و س��ازمان حفاظت محیط زیست 
سبب شده امروزه روند انقراض یوزپلنگ 
در ایران معکوس ش��ود. در این مراسم 
معصومه ابتکار، آمار توله یوزپلنگ های 
مش��اهده  شده از ابتدای سال ۹4 را 1۸ 
قالده اعالم کرد، آماری رضایت بخش که 
مهر تأییدی بود بر ادعای معکوس شدن 
روند انقراض این گربه س��ان در سراسر 

جهان، آماری که ساعاتی بعد با پیگیری 
فعاالن محیط زیس��ت و رسانه ها، کذب 
از آب درآمد و س��رانجام چند روز بعد، 
هومن جوکار مدیر پروژه حفاظت از یوز 
و خزنه دار مؤسسه میراث پارسیان که به  
همراه 7 تن دیگر از اعضای این مؤسسه، 
متهمان پرونده جاسوس��ی در پوش��ش 
محیط زیس��ت را تشکیل می دهند، این 
آم��ار رؤیای��ی و کذب را اش��تباه لفظی 

خواند.
این در حالی اس��ت که آمار کذب 
تصویربرداری از 1۸ توله یوز در وب سایت 
سازمان ملل و در نتیجه وب سایت های 
بین المللی هرگز اصالح نشد و احتماالً 
جامعه جهان��ی همچنان ادعای رؤیایی 
معکوس ش��دن روند انقراض یوزپلنگ 
آس��یایی را مدیون کمک های سازمان 
ملل و البته تالش های سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت می داند بی خبر از آنکه 
پس از گذش��ت چند م��اه،  مدیرعامل 
انجمن یوز آس��یایی خبر از شناس��ایی 
تنها دو ماده یوز در سراسر کشور داد!!

دو ادعای کذب معکوس شدن روند 
انقراض یوز و رستاخیز در خاورمیانه که 
هر دو محصول مش��ترکی از همکاری 
معصومه ابتکار و گری لوییس هستند 
اما تنها نقاط ش��بهه برانگیز در کارنامه 
این هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل 

در تهران نیستند.
توج��ه خ��اص لوییس ب��ه مقوله 
محیط زیست در ایران ابعاد دیگری هم 
دارد که پررنگ ترینشان، ارتباط تنگاتنگ 
وی با "مؤسسه میراث پارسیان" است، 
همکاری تنگاتنگی که اولین سند آن را 
در گزارش سمپوزیوم سال ۹2 در لندن 
می توان یافت؛ س��مپوزیومی که در آن، 
عالوه بر گری لوییس، کاوه مدنی معاون 
محیط زیست  سازمان حفاظت  پیشین 
که پس از متهم ش��دن به جاسوسی از 
کش��ور خارج ش��د و مراد طاهباز، یکی 
از متهمان پرونده جاسوسی در پوشش 

محیط زیست، به سخنرانی پرداختند.
هرچند لوییس که به  عنوان "جعبه 
س��یاه" پرونده جاسوس��ی در پوش��ش 
محیط زیست ش��ناخته می شود، با پایان 
ریاس��ت ابتکار و مدتی پیش از بازداشت 
اعضای مؤسس��ه میراث پارسیان از ایران 
خ��ارج ش��د، ام��ا تالش ه��ای وی برای 
تأثیرگذاری در حوزه محیط زیست ایران 
مشهود است؛ تالش هایی که تبریک گفتن 
به کاوه مدنی بابت انتخاب شدنش به عنوان 
معاون سازمان حفاظت محیط زیست، ابراز 
تأسف از بازداشت اعضای مؤسسه میراث 
پارس��یان و مدد جستن دوباره از تریبون 
دی کاپریو برای دف��اع از متهمان پرونده 
جاسوسی در ایران آشکارترین آنهاست؛ 
م��دد جس��تن از تریبون بازیگ��ری که 
خود درگیر یک��ی از جنجال برانگیزترین 

پرنده های فساد مالی جهان است.
اما آنچه مداخله نامعقول دی کاپریو 
در یکی از مهم ترین پرونده های امنیتی 
ای��ران را به نمایش می گ��ذارد، ردپای 
دیگ��ری از گ��ری لویی��س در پرونده 
جاسوس��ی در پوش��ش محیط زیست 
هماهنگ کنن��ده  از  ردپای��ی  اس��ت، 
پیشین س��ازمان ملل متحد در تهران 
که دی کاپریو، سفیر صلح این سازمان 
نمی تواند آن را با رنگ ولعابی دلسوزانه 

مشرقنیوز بپوشاند. 

فاطمهزهراسالماهلل:
هر که عبادت خالصانه خود را به درگاه خدا فرا برد، 

خداوند عز و جل بهترین چیزی را که به صالح اوست 
برایش فرو فرستد.

تنبیهالخواطر:ج۲،ص۱۰۸

ما چّله انقالب خود را دیدیم
محمدمهدی عبدالهی

امسال پر از شور و نوا می آییم
 لبیک به امر مقتدا می آییم

 در چله انقالب اسالمی عشق
 با یاد امام و شهدا می آییم

 از چشمه کوثر والیت مستم
 عهدیست که با حضرت جانان بستم

 در فصل شکوفایی عشق و ایمان
 می آیم چون که انقالبی هستم
از باغ حضور رهبری گل چیدیم

ما چلّه انقالب خود را دیدیم
در بعثت اقتدار و در سایه عشق
بر قدرت پوشالیتان خندیدیم
دیدیم شکوه پرچم و غیرت را

 دیدیم چکاد قله عزت را
 در سایه سیدعلی خامنه ای

 دیدیم چهل سالگی نهضت را

ترنم احساس

یای شهید توسط خانه طراحان  پوستر زکر
انقالب اسالمی منتشر شد

"زکری��ا بدر عل��ی الجابر" کودک 7  س��اله ش��یعی همراه با م��ادرش از جناحفرهنگی
منطقه االحس��اء ب��ه قصد زیارت مس��جدالنبی در حال 
عزیمت ب��ه مدینه منوره بوده اند که ی��ک راننده وهابی 
وقت��ی فهمید آنها ش��یعه اند، گلوی کودک را به ش��کل 

وحشیانه ای مقابل چشمان مادرش درید.
»ناص��ر عل��ی الفایز« پدرب��زرگ زکریا گفته اس��ت: 
دخترش )مادر مقتول( در شهر مدینه منوره کار می کند و 
با پسرش قصد عزیمت به مقصد مرقد پیامبر اکرم)ص( را 
داشت. وی افزود که مادر این کودک، که بیماری قلبی نیز 
دارد، پس از مشاهده قتل وحشی گونه پسر خردسالش، به 

حالت کما رفته و به بیمارستان منتقل شده است.
به همین مناسبت، خانه طراحان انقالب اسالمی پوستر 
تازه خود با عنوان زکریای شهید را منتشر کرد. این پوستر 

توسط سیدمحمدعلی بالدی فرد طراحی و اجرا شده است.

ردپایی آشنا در دفاع دی کاپریو 
از متهمان جاسوسی محیط زیست

سینما  کارگردان  دي�د ب��ا زاوي�ه همزم��ان 
انقالب  پی��روزی  س��الگرد  چهلمی��ن 
اسالمی و برگزاری جشنواره فیلم فجر 
گفت: باعث ش��رم و تأسف و تأثر است 
که اینک همزمان با پیروزی چهلمین 
س��ال انقالب ش��کوهمند اسالمی در 
بس��یاری از فیلم ها ج��ز دیالوگ های 
و  رکی��ک  ح��رکات  بی ادبان��ه، 
غیراخالق��ی،  رواب��ط  مش��مئزکننده، 

خیانت زوجین و... چیزی نمی بینیم!
انسیه شاه حسینی افزود: اخالق در 
سینمای ایران به طور کل از بین رفته و 
این در حالی است که سینمای آمریکا 
امروزه یکی از اخالقی ترین سینماهای 
دنیا را دارد؛ ما اگ��ر نیم نگاهی به آثار 
س��ینمای  و...  کودکان��ه  خانوادگ��ی، 
آمریکا بیندازیم متوجه می ش��ویم که 
آن ها در فیلم های ش��ان به مردم ش��ان 
پیام های درس��ت انس��انی می دهند و 
درصدد هس��تند تا جامعه ش��ان را به 
راه راس��ت هدایت کنند اما ما بالعکس 

عمل می کنیم.
وی ادام��ه داد: دیالوگ های زننده و 
مش��مئزکننده و برخی حرکات سخیف 
در فیلم های م��ا باعث ترویج بی اخالقی 
در میان خانواده ها، نس��ل جوان و حتی 

کودکان شده و این اتفاق بسیار تلخ 
و ناراحت کننده است.

ای��ن س��ینماگر در بخش 
دیگری از این گفت وگو یادآور 
شد: من شخصاً سینمای دهه 
60 و اوایل ده��ه 70 ایران را 

دوس��ت دارم به دلیل 
اینکه س��ینما در آن 
شده  هدایت  دوران 
می ک��رد  حرک��ت 
و هی��چ نش��انی از 
جاه��ل  س��ینمای 
و کاب��اره ای قب��ل از 

انقالب نداشت. اما از زمانی که سینمای 
بدن��ه ب��ه وجود آم��د ما دچ��ار بحران 
شدیم؛ قبل از آن تکلیف سینما روشن 
بود، س��ینما به دنبال اه��داف انقالب و 
پیاده س��ازی نظرات ام��ام)ره( و رهبری 

بود.
شاه حس��ینی تأکید کرد: س��ینما 
در آن روزگار م��ردم را هدایت می کرد 
و فضای��ی س��الم داش��ت و مانند یک 
دانش��گاه بود و مخاطب به آن اعتقاد و 
اعتماد داشت؛ به وجود آمدن سینمای 
بدنه ب��رای توج��ه به گیش��ه و رونق 
اقتصادی سینما به خودی خود مسأله 
بدی نبود چراکه فیلم های خوبی هم در 
این سینما ساخته شدند و فیلمسازانی 
وجود داشتند که جامعه را در راستای 
اخالق مداری جل��و می بردند اما رفته 
رفته ش��کافی به وج��ود آمد و جریانی 
انحرافی وارد سیاس��ت و اقتصاد کشور 
ش��د و بخش فرهنگی به دلیل ضعفی 
که داش��ت دچار بیماری شد و انحراف 

در حوزه فرهنگ آگاهانه شد.
کارگردان فیلم سینمایی »زیباتر از 
زندگی« خاطرنشان کرد: شدت انحراف 
آنقدر زیاد ش��د که به فاصله چند سال 
سینمای ایران تبدیل به سینمای زننده 
قبل از انقالب اس��المی ش��د. من یادم 
می آی��د قبل از انق��الب بخش عمده ای 
از خانواده ه��ای معتق��د، متدین و 
مومن برای تماشای فیلم هایی که 
برخی بازیگران معلوم الحال در آن 
بازی می کردند نمی رفتند چراکه 
مش��خص بود که فیلم های 
از  سرش��ار  آن ه��ا 
و  است  بی اخالقی 
نکت��ه قابل تأمل 
اس��ت  آنج��ا 
از  بعد  این��ک 
 40 گذش��ت 
سال از پیروزی 

انقالب اس��المی ب��از ه��م وضعیت در 
جامعه م��ا به همین گونه ش��ده، یعنی 
وقتی اس��م کارگردان و ی��ا بازیگر فیلم 
می آید م��ردم متوجه می ش��وند با چه 
اثری طرف هستند و به همین علت باز 
هم خانواده های متعهد به تماشای این 

فیلم ها نمی روند.
این کارگردان س��پس با بیان اینکه 
فاصل��ه بین ح��رف و عمل مس��ئوالن 
فرهنگی دهش��تناک شده و هیچ یک از 
آن ها دغدغه ای برای احیای س��ینمای 
ارزش��ی ندارند تصریح ک��رد: چند وقت 
قبل بن��ده به عنوان بس��یجی نمونه از 
دس��ت ش��خص وزیر ارش��اد جایزه ای 
گرفتم و ایش��ان روی سن به من گفتند 
که من فیلم های شما را می بینم و آن ها 
را دوست دارم اما بنده حرف های ایشان 
را باور نکردم چراکه به این یقین رسیدم 
که اگر آقای وزیر به حرف هایی که می زد 
باور داشت از خودش سوأل می کرد این 
فیلمسازی که من آثار او را دوست دارم 
اآلن کجاست وچرا بیش از 5 سال است 

که در بیکاری به سر می برد؟
وی افزود: حرف های وزیر نش��ان 
داد ک��ه او در ذهن��ش دوس��ت دارد 
آرمان ه��ای انقالبی در س��ینما وجود 
داشته باش��د اما در عمل هیچ اقدامی 
نمی کن��د. ای��ن فاصله می��ان حرف تا 
عمل مس��ئوالن فرهنگی و س��ینمایی 

کشور باید از بین برود.
شاه حس��ینی ی��ادآور ش��د: مق��ام 
معظ��م رهبری بارها در س��خنرانی ها و 
فرمایشات ش��ان به وضعیت بغرنج حوزه 
فرهن��گ و هنر اش��اره ک��رده و تأکید 
کرده اند که ما دچ��ار ولنگاری فرهنگی 
شده ایم و این وظیفه مسئوالن است که 
پیروی فرمایشات ایشان شرایطی را فراهم 
آورند تا ما از این مشکالت جان سالم به 
در ببریم و بتوانیم اوضاع فرهنگی کشور 

سینماپرس را بهبود بخشیم.

انسیهشاهحسینی:

مسئوالن فرهنگی دغدغه ای
برای احیای سینمای ارزشی ندارند


