
ننجون تکذیب کرد
درپی ش�ایعاتی مبنی بر عروسی دختر ننجون 
در یک�ی از پارک ه�ای ب�زرگ جنگل�ی در تهران، 
ایش�ان ضمن اب�راز انزج�ار از این ش�ایعه کثیف، 

بیانیه ای صادر کردند که به شرح زیر است:
اقشار محترم آسیب پذیر 

مردم شریف ایران
با س��ام و درود به اس��تحضار می رساند اینجانب 
ننج��ون ملت ایران به دالیل زیر ش��ایعه ازدواج دختر 
خ��ود را در یکی از پارک های جنگل��ی - که به گفته 

دشمنان قرق شده بود - تکذیب می کنم.
ال��ف( بنده عروس��ی دخترم را در همان س��النی 
برگزار ک��ردم که کارگران خدوم ش��هرداری در آنجا 
مراس��م می گیرند. اگر ش��ک دارید بروید اسناد پارک 
جنگلی م��ورد ادعا را ببینید. اگر ی��ک میوه کاج کم 

شده باشد این ادعا را قبول می کنم.
ب( شاهد عقد دخترم، عمه رهبر کره شمالی بوده 
است. بروید از خودشان بپرسید البته اگر جرات دارید.

ج( در عروس��ی دخترم فقط ده دوازده نفر حضور 
داش��تند و بنابرای��ن الزم نبود پ��ارک جنگلی را قرق 

کنیم. با یکی دو تا آالچیق هم کارمان راه می افتاد.
د( من از صبح تا ش��ب و بالعکس )یعنی از ش��ب 
ت��ا صبح( در حال گریه و زاری به خاطر مردم بدبخت 
و بیچاره هس��تم و آن وقت حضرات ادعا می کنند که 
هجیده نوع غذا و س��ی و پنج مدل نوش��یدنی و دسر 
و میوه جلوی میهمانان گذاش��ته ایم. بروید خودتان را 
اصاح کنید. چهار نوع کباب و ش��ش نوع خورشت و 

هفت هشت جور آبمیوه که این تهمت ها را ندارد. 
ه( من اصا دختر ندارم و بدینوسیله همه چیز را 

به صورت یکجا تکذیب می کنم.

ننجون

پول کثیف یا حق السکوت؟!
محمد دیندار

ماجرای پول های مشکوک یا کثیف در سینما و شبکه 
نمایش خانگی مدتی است که تبدیل به مناقشه و بحثی 
داغ در محافل مختلف و به خصوص رسانه ها شده است؛ با 
این  حال به نظر می رسد که این بحث ها تاکنون در سطح 
مانده و شکلی بیشتر ژورنالیستی دارد تا پرداختن به عمق 

فاجعه باری که در انتظار ساحت سینما و هنر است.
س��اده انگاری ب��ه این ماج��را زمانی بیش��تر عیان 
می ش��ود ک��ه می بینیم برخی ه��ا عن��وان می کنند به 
تماشاگر و منتقد و مدیران سینما چه مربوط که نگران 
و پرسش��گر ورود پول های کثیف در سرمایه گذاری یک 
فیلم ش��وند، منتقد باید ابعاد ساختاری و محتوایی یک 
فیلم را بسنجد و تماشاگر عام نیز باید از فیلم خوشش 
بیاید! و مدیر هم که وظیفه اش راستی آزمایی پاک بودن 

سرمایه گذاری نیست و این یعنی شتر دیدی ندیدی!
چنی��ن  نگاه��ی همان طور که اش��اره ش��د و اگر 
بخواهی��م با ارف��اق تحلیلش کنیم  ناش��ی از یک تفکر 
ساده اندیش و خام است و اگر بخواهیم با حساسیت به 

آن بپردازیم، مشکوک به نظر می رسد.
از این مقدمه که بگذریم به اصل خطر می پردازیم 
و در این باب باید گفت خطر پولش��ویی در س��ینما و 
س��احت هنر بس��یار عمیق تر و فاجعه آمیزتر از تبعات 

اقتصادی آن می باشد .
عمق فاجعه پولشویی در سینما یعنی اینکه هنرمند 

و عرص��ه رس��انه را به این واس��طه از پرداختن و نقد و 
اعتراض به فس��اد و رانت و اختاس بازداشتن و با آلوده 
کردن هنرمند و س��ینما به پولهای کثیف، قفل سکوت 
ب��ر لبان هنرمند زدن؛ یعنی اینک��ه جناب تهیه کننده، 
جناب نویسنده و کارگردان، خانم  و آقای بازیگر در قبال 
ای��ن پولی که می گیری، با هن��ر خود نه تنها پا روی دم 
اختاس گران و رانت خواران مگذار، بلکه فیلمی بساز و 

بازی کن که حواس مردم را از این مسائل پرت کنی.
پول کثیف در س��ینما یعنی رسالت هنر و دغدغه 
هنرمند نس��بت به خواسته های مردم و مطالبه عدالت 
اجتماعی و مقابله با مفس��دان اقتصادی تعطیل، یعنی 
حق السکوت و این یعنی تنزل سینما و رونق فیلم هایی 
مبتذل که درپی خواب کردن  تماشاگر باشند و کاری به 
بیداری مخاطبان و نهیب به رانت خواران و آقازاده های 

عافیت طلب و ژن های خاص نداشته باشند.
ورود پ��ول کثی��ف به س��ینما در نهایت مس��اوی 
خواه��د بود با خری��د مدیر و مجوز، خری��د هنرمند و 
فریب تماشاگر تا در چنین معرکه ای، هنر پاک و زالل 
جای خود را به هنر برای هنر و بلکه بسیار بدتر، یعنی 

هنر در خدمت سرمایه قاپان بدهد.
دعا کنی��م و کن��ار آن تاش کنیم که س��ینما   و 
س��ینماگران ما ب��ه چنین ورط��ه ای در نغلطند که در 
آن صورت با قهر و غضب مردم روبه رو خواهند ش��د و 
س��ینمای ایران برای سال های سال در گردابی گرفتار 
و غ��رق خواهد ش��د ک��ه برون رفت از آن به آس��انی و 

به سرعت ممکن نخواهد بود.
و کام آخ��ر اینکه هرچه بگن��دد نمکش می زنند، 

وای به روزی که بگندد نمک. تسنیم

زاویه دید

اذان ظهر:12:18 اذان مغرب: 18:09 اذان صبح فردا: 5:21 طلوع آفتاب فردا: 6:45

 چهارشنبه  اول اسفند 1397  شماره 4966 

یست بـوم ز

 صاحب  امتیاز: علي  یوسف پور  مدیر مسئول: محمد پیرعلي  سردبیر: محمد صفري  دبیر شورای سیاست گذاری: حسن اختری 
 رویکرد: مائده شیرپور  فرادید: قاسم غفوری  دیپلماسی: هدی دهقان بذرافشان  معیشت: سارا علیاری  زیست بوم: محسن رجبی  سایت: سید مهدی لنکرانی  ترجمه: حسین ارجلو  عکاس: ثنا صفری - فرجاد جوالنی 

 سازمان آگهي ها: 88006969  چاپ: کارگر 66817316  نشاني: میدان فاطمی، باالتر از میدان گلها، خیابان شهید جهان آرا، کوچه بابک، پاک 16  تلفن: 6-88013870  نمابر: 88007575  کدپستي: 1438634871  شاپا: 3947 - 2008

مدیری��ت جدی��د  یتخ����ت تهران پا کانش��هر 
م��دام از نب��ود پ��ول در ش��هرداری و 
بدهی های س��نگین گذش��تگان سخن 
می گویند و توقف اقدامات عمرانی و... را 
نتیجه بی پولی و بدهی ها اعام می کنند.

محمود میرلوحی عضو شورای شهر 
تهران میزان بدهی شهرداری تهران را 
54 هزار میلی��ارد عنوان و تهمت های 
به مدیریت سابق وارد کرد. محمد باقر 
قالیباف ش��هردار اسبق شکایت کرد و 
در نهایت میرلوحی در دادگاه محکوم 
شد و نتوانست 54 هزار میلیارد بدهی 

شهرداری را اثبات کند. 
ش��هردار  قالیب��اف  محمدباق��ر   
اس��بق ته��ران در برنام��ه تلویزیون��ی 
ب��دون توق��ف حضور پیدا ک��رد و 54 
هزار میلیارد تومان بدهی ش��هرداری 
ی��ک دروغ بزرگ اس��ت و م��ن آن را 
تکذیب می کنم، متأس��فانه وقتی افراد 
کار نمی کنن��د و می خواهند در قدرت 
بمانن��د پس بای��د دروغ بگویند، ذلت 

بپذیرند و و زد و بند کنند.
ب��ه گفته ش��هردار اس��بق تهران، 
وقتی ش��ورای ش��هر چهارم تمام شد 
گزارش دارایی ها و بدهی ها را در شورا 
مصوب کرده که بدهی ها چقدر اس��ت 
و دارایی ه��ا چقدر و ای��ن مصوبات را 
تحویل ش��ورای پنج��م داده و مصوبه 

علنی شورای شهر است.
وی گفت: جالب اس��ت بدانید که 
بدهی های ما ح��دود 16 هزار میلیارد 
تومان بود که 14 هزار میلیارد در دوره 
آقای نجفی خودش��ان تأیید کردند که 
طلب قطعی از دولت اس��ت، غیر از آن 
یک میلی��ارد دالری که دولت دهم به 
ما نداد ک��ه مصوبه مجل��س و مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام ب��ود که باز 
هم آن را ندادند ک��ه خود آنها گفتند 
25 ه��زار میلیارد تومان��ش مربوط به 
اتمام پروژه های آینده است، مگر پروژه 
آینده جز دیون اس��ت، دیون به پولی 
گفته می ش��ود که کاری انجام شده و 

پرداخت نشده است.
وی ادام��ه داد: حت��ی می گوین��د 
ام��وال ش��هرداری فروخته ش��ده، در 
ش��هرداری تهران لیس��ت اموال وجود 
دارد زمین ها و اموال شهرداری نسبت 
ب��ه مدیریت قبل در صورت جلس��ات 
مصوبات ش��ورای ش��هر و در حس��اب 
بررس��ی س��االنه به دو براب��ر افزایش 

پیدا ک��رده، این ه��ا واقع��اً بحث های 
غیر منطقی اس��ت، حاال نگاه کنید از 
کجا این اش��کاالت پیدا می ش��ود که 
می گوئید رفاه نیس��ت به خاطر اینکه 
ی��ک تصمیماتی باید گرفته ش��ود به 
خاط��ر همین بحث ه��ا آن تصمیمات 

گرفته نمی شود.
اعض��ای  قالیب��اف  صحبت ه��ای 
ش��ورای پنجم را بر آش��فت؛ تا جایی 
که محسن هاش��می فردای همان روز 
در ابتدای جلسه علنی شورای شهر به 
اظهارات قالیباف تاخت و گفت: بخشی 
از س��خنان قالیب��اف در صداوس��یما 
غیرمنصفان��ه و ظل��م به ش��هرداری و 
ش��ورا بوده و می بایس��ت صداوس��یما 
فرصت پاسخگویی به شورا و شهرداری 
بده��د و قالیباف نی��ز اظهارات خود را 

اصاح کند.
وی ب��ا بی��ان اینکه متأس��فانه در 
روزهای اخیر برای ش��ورا اتفاقات غیر 
منصفانه ای رخ داد گفت: دو عضو شورا 
یعنی میرلوحی و خدا کرمی به دادگاه 
احضار شدند و نتوانستند از خود دفاع 
کنند و اش��د مجازات برای میر لوحی 
صادر شد که امیدواریم در واخواهی و 

تجدید نظر این مشکل حل شود.
بعد از صحبت های اعضای ش��ورای 
ش��هر، محمدحس��ین رنجب��ران روابط 
عمومی صداوسیما اعام کرد که تلویزیون 
به شهردار پیشین و منتقدان فرصت برابر 
داده است و طرفین تمایل داشتند بیشتر 

به صورت یک جانبه حضور یابند.
وی ادامه داد: با توجه به اس��تفاده 
دو طرف از تریبون رس��انه ملی درباره 
موضوع ش��هرداری تهران بهتر است از 
این پس مس��اله بدهی های ش��هرداری 
ته��ران به ج��ای اینکه در صداوس��یما 
بررس��ی ش��ود در مراج��ع قانون��ی و 
ذی صاح بررس��ی و جمع بندی شود تا 
نتیجه گیری درستی درپی داشته باشد.

بعد از اظهارت هاش��می میرلوحی 
در تذکری خواس��تار برخورد قضایی با 
قالیباف از سوی شهرداری تهران شد.

میرلوح��ی با بی��ان اینکه هنگامی 
ک��ه ما مدیریت ش��هری را در دس��ت 
گرفتیم بانک ها هم��کاری نمی کردند، 
اظهار کرد: مثًا برای ساخت پل صدر 
فاینان��س خارج��ی گرفته بودن��د، اما 
کارهایش را انجام ندادند و ما آمدیم و 
با بانک ها گفت وگو کرده و حتی مجوز 
انتش��ار 2000 میلیارد اوراق مشارکت 

را گرفتیم و حتی برخی حس��اب ها نیز 
استحمال شده، اما دقت داشته باشید 
ک��ه فقط مدیری��ت ش��هری 20 هزار 
میلی��ارد توم��ان به بانک ش��هر بدهی 
دارد و باید بخش��ی از بدهی هایمان را 
بدهیم تا آنها به خط ش��ش مترو پول 

تزریق کنند.
بودجه ای شورای  کمیسیون  عضو 
شهر تهران با بیان اینکه ما با پدیده ای 
مواجه هس��تیم که روزانه 17 میلیارد 
توم��ان س��ود بانک��ی باید ش��هرداری 
پرداخت کن��د، ادامه داد: ش��هرداری 
باید برنامه ای بیاورد و در آن مش��خص 
کند که بدهی ه��ا را چگونه می خواهد 
پرداخ��ت کن��د و اخب��اری دریاف��ت 
کرده ای��م دال ب��ر اینکه آنه��ا در حال 

تدوین این برنامه هستند.
ای��ن موض��وع به اینجا ختم نش��د 
و زهرا نژادبهرام منش��ی هیات رئیس��ه 
شورای ش��هر تهران در توییتی نوشت: 
ادعاهای آق��ای قالیباف ک��ه در برنامه 
بدون توقف از شبکه 3 صداوسیما پخش 
شد است نکته ها و فرض های را در ذهن 
متبادر می کند که شاید بتوان از بخش 
فرض ها گذشت اما در مورد ادعاهایی که 
درباره وضعیت مدیریت ش��هری مطرح 

شده نمی توان بی تفاوت بود.
وی گف��ت: تنه��ا در ی��ک م��ورد 
شهرداری تهران 30 هزار میلیارد تومان 
به بانک ه��ا بدهی دارد که وقتی بدانیم 
ش��هرداری تهران در فاصله یکس��ال و 
اخیر وامی دریافت نکرده است پرواضح 
اس��ت که این بدهی متوج��ه مدیریت 

شهری در دوره قالیباف است.
از اظه��ارت اعضای ش��ورای  بعد 
ش��هر تهران مبنی بر برخورد قضایی با 
شهردار اسبق و انتشار لیست بدهی ها 
پی��روز حناچی ش��هردار جدید تهران 
واکنش نش��ان داد و گف��ت: ما ترجیح 

می دهیم به کار خود ادامه دهیم.
موضوع بدهی های شهرداری تهران 
ادام��ه دارد و هر روز اعضای ش��ورای 
ش��هر یک رقم جدید برای بدهی های 
اع��ام می کنن��د و هنوز ع��دد دقیق 
مشخص نیست. از سوی دیگر فعالیت 
عمرانی در ش��هر متوقف شده و برخی 
از اعضای شورای شهر برای اداره شهر 
معتقد هس��تند که مردم باید هزینه را 
بپردازند چراکه شهرداری اوضاع خوبی 
ندارد و دولت هم در ش��رایط مناسب 

نیست.  فارس

ی��ک کارش��ناس  س��ینما و رس��انه دی�����دگاه
معتقد است محتوا و مضامین فعلی در 
سینمای ایران، بدون تعیین »دکترین 
فرهنگی« کش��ور ش��اهد هیچ رش��د 

تغییر محسوسی نخواهد بود.
س��عید الهی، با اش��اره ب��ه بیانیه 
اخی��ر مقام معظ��م رهبری ب��ا عنوان 
»گام دوم انقاب« گفت: تاکید صریح 
رهبر انقاب بر سوء استفاده خطرناک 
کانون ه��ای ضدمعنوی��ت و اخ��اق از 
ابزارهای رس��انه ای پیشرفته و فراگیر، 
دقیقاً ب��ر اهمیت تولیدات س��ینمایی 
به عنوان یک هنر رس��انه پرمخاطب و 
تاثی��ر آنها بر اف��کار عمومی نیز داللت 
دارد ک��ه در بس��یاری از مواق��ع مورد 

بی توجهی بوده است.
وی با بی��ان اینکه هدف از تدوین 
دکترین فرهنگ��ی در برنامه ریزی های 
کان ی��ک کش��ور، تبیین چیس��تی، 
چرای��ی و چگونگی یک پدی��ده برای 
و سیاس��ت های  اس��تراتژی  انتخ��اب 
اجرای��ی در کوتاه م��دت، میان م��دت 
و بلندمدت اس��ت، تصری��ح کرد: چرا 
نبای��د س��ینمای ای��ران در طول 40 
س��ال گذش��ته، متاثر از یک دکترین 
فرهنگی مشخص و شفاف و مبتنی بر 
علوم انسانی جدید و برگرفته از مبانی 
نظری انقاب اسامی برخوردار باشد؟

ای��ن تحلیلگر حوزه فرهنگ و هنر 
گف��ت: اگ��ر بپذیری��م مهم ترین رکن 
قدرت انقاب اسامی، قدرت فرهنگی 
اس��ت، ای��ن انفعال و اهمال از س��وی 
دس��تگاه های دولتی و حت��ی محافل 
و مجامع مرتب��ط توجیهی ندارد و در 
کمال تاس��ف باید بگوییم که خروجی 
اینگونه بی تدبیری ها را در بس��یاری از 
آثار رویداد مهمی چون جشنواره فیلم 

فجر امسال شاهد بوده ایم.
وی ب��ا اش��اره به نق��ش فرهنگ 
در توس��عه پای��دار و س��طح افزای��ش 
در  گف��ت:  فرهنگ��ی  اس��تانداردهای 
هم��واره  گذش��ته  س��ال های  ط��ول 
مش��اهده کرده ایم که مقامات ارش��د 
ح��وزه فرهنگ و س��ینما در کش��ور، 
مان��دگاری تمدن های اصیل را در گرو 
غنای فرهنگ��ی جامعه می دانند اما در 
عرصه عمل هی��چ گامی برای طراحی 
و س��اماندهی »دکتری��ن فرهنگی« به 
عنوان چراغ اصلی و روشنگر راهنمای 
فعالی��ت در بخش ه��ای هن��ری انجام 

نداده اند.
الهی خاطرنشان س��اخت: این در 
حالی است که دکترین فرهنگی امکان 
مواجهه مدبران��ه و خردمندانه با انواع 
چالش ه��ا را مهیا می کند و س��ینمای 
کش��ور و پیرو آن، فع��االن این حوزه 
نیز می توانند فارغ از مباحث تکنیکی، 

مب��ادرت ب��ه تولی��د آث��ار محتوای��ی 
استراتژیک و کامًا هدفمند و همسو با 

سیاست های کان کشور کنند.
ای��ن م��درس دانش��گاه ب��ا ارائه 
راهکاره��ای اجرای��ی در همین زمینه 
ادام��ه داد: با توجه به س��ایق متعدد 
در ای��ن زمین��ه و ظرفیت های موجود 
در فضای مجازی و رس��انه ای کش��ور، 
شاید بهترین راه برای مشارکت بیشتر 
و جل��ب نظر صاحبنظ��ران طیف های 
پررن��گ  حض��ور  س��ینما،  مختل��ف 
رس��انه های جمعی برای طرح مباحث 
مختل��ف پیرام��ون دکتری��ن فرهنگی 

است.
وی اف��زود: ای��ن اتفاق ک��ه نوعی 
مطالبه فرهنگ��ی همگانی از حاکمیت 
تلق��ی می ش��ود، بی تردی��د منج��ر به 
بهره مندی از همه دیدگاه ها و مشارکت 
همه جریانات فکری در حوزه س��ینما 
شده و مسیر را برای رسیدن به وحدت 
و تامین منافع ملی فراهم خواهد کرد.

الهی در پایان تاکید کرد: سینمای 
ایران در 40 سال دوم انقاب همانگونه 
که در 4 دهه گذش��ته نسبت به فضای 
غیرقاب��ل دفاع قبل از انقاب، رش��د و 
تغییر چشمگیری داشته است، می تواند 
بر تکیه بر یک چارچوب نظری مشخص 
قله های بیش��تری را در سراس��ر جهان 

بنام خود ثبت کند.  فارس

امام علی علیه  السالم:
مردم ! در روزهای فناپذیر، برای روزگار جاودان، توشه برگیرید.

نهج البالغه : خ ۱۵۷، ص ۴۶۲

مادر شدم »شهید« بیارم برای تو
احمد بابایی

با این ستاره ها که به چشمانم آشناست
هر شب به زخم های تنت دست می کشم

پیش از نماز صبح، به ُمهر شکسته ام
بر عطر سرخ پیرهنت دست می کشم
دلشوره ها و دْل دل پیرانه مال من

پرواز تا مزار گل یاس مال تو
بیت الحرام من شده آن مدفنی که نیست!

شیرین زبان گمشده، شیرم حال تو
آتش فشان ساکت این شهر برفی ام

چون بغض کوه، در جگرم حرف می زنم
هر وقت تازه می شود این زخم بی کسی

با عکس کهنه ی پسرم حرف می زنم
»مادر شدم« که چشم به راهت بمانم و
»مادر شدم« که خاطره ها زنده ام کنند
آه، ای عصای پیری ام! از من خبر بگیر
راضی مشو که بی خبران، خنده ام کنند

»یلدا« و »فال« بود و تماشای برف و من
»هرچند پیر و خسته دل و ناتوان شدم«*
هم »موسپید« گشتم و هم »روسپیِد« شهر
»هر گه که یاد روی تو کردم جوان شدم«*

اخبار، شرح یک عملیات تازه داشت
این شد که خواب خوش به دو چشمم حرام شد

هر شب ز هول زخم تو از خواب می پرم
»مادر شدن« به قیمت پیری تمام شد

»مادر شدن« به حسرت یک قبر می کشد!
»مادر« نگو که پشت سرت، چشم تر شدم

دیدم به خواب، علقمه را... آب شد دلم
من هم شبیه »اّم بنین«، بی پسر شدم
مادر شدم به »فاطمه« نزدیک تر شوم
باید به داغ یاس جوانمرگ خو کنم

»گمنام«ها به »فاطمه« همسایه اند... آه!
از که مزار گمشده را پرس و جو کنم!؟

یافاطمه! به سردِی یلدای من بتاب
تو قبله گاِه جان پریشان عالمی

مادر شدم »شهید« بیارم برای تو
»تو« مادر تمام شهیدان عالمی

بانو! شنیده ام تو به عباس سر زدی
گفتی به جای اّم بنین، دلبری کنی
جان شهید من به فدای شهیدهات!

خوشبخت، من! که بر پسرم »مادری« کنی

ترنم احساس

پخش مس��تند »روای��ت رهبری«  ج��م تولید ش��بکه مستند با موضوع آغاز ج��ام 
رهب��ری حضرت آیت اهلل س��یدعلی خامنه ای از امش��ب 

روی آنتن شبکه های یک و مستند می رود.
»روای��ت رهبری« با همکاری موسس��ه پژوهش��ی 
فرهنگی انقاب اس��امی در س��ه قس��مت ح��دود 50 
دقیقه ای ساخته شده است و با استفاده از تصاویر آرشیوی 
بکر و دیده نش��ده ای، ماجرای انتخ��اب حضرت آیت اهلل 

خامنه ای به عنوان رهبر انقاب را روایت می کند.
این مس��تند از تصاویر آرش��یوی دیده نش��ده ای از 
اجاسیه فوق العاده مجلس خبرگان در 14 خرداد 68 و 
مباحثات صورت گرفته در این اجاس، برای نخستین بار 
رونمای��ی می کند و اس��ناد اجاس��یه فوق العاده مجلس 

خبرگان در 15 مرداد س��ال 68 نیز برای نخستین بار از 
تلویزیون پخش می شوند. 

اس��تعفای آی��ت اهلل منتظ��ری، چگونگ��ی پذیرفتن 
این اس��تعفا توس��ط امام خمینی)ره( و بررس��ی آن در 
اج��اس مجلس خبرگان، اص��ل والیت فقیه و چگونگی 
ورود آن به قانون اساس��ی، ارتباط آی��ت اهلل خامنه ای با 
امام خمینی)ره( و انقاب و دالیل انتخاب ایش��ان برای 
رهبری و... از جمله مباحثی اس��ت که در این مستند به 

آن ها پرداخته شده است.
این مس��تند که با نگاهی تبیین��ی و دقیق به وقایع 
این برهه از زمان پرداخته اس��ت، چهارشنبه تا جمعه، 1 
تا 3 اس��فندماه ساعت 19:30 از شبکه یک و ساعت 22 

از شبکه مستند پخش می شود.

روایت ماجرای انتخاب مقام معظم رهبری روی آنتن سیما
»روایت رهبری« از امشب پخش می شود

گروه زیست بوم  رئی��س پلیس تهران ب��زرگ گفت: پلی�����س
یک س��ال از ش��هادت چهار رزمنده عزیز ما در خیابان 
پاس��داران گذش��ت، بس��یاری از حرف ه��ا را آن زم��ان 

نتوانستیم بگویم و اکنون نیز نمی توانیم بگویم.
سردار حسین رحیمی در نخستین مراسم سالگرد شهدای 
پاسداران اظهار کرد: ما در روزهای گرامیداشت شهدای خیابان 
پاسداران بازهم عزادار هستیم؛ عزادار 28 نفر از مظلومانی که 
برای دفاع از حدود ما در دور افتاده ترین نقطه کشور و مقابله با 

پلیدترین گروه های تروریستی جانفشانی کردند.
فرمان��ده انتظامی ته��ران بزرگ ادام��ه داد: بنده در 
استان سیستان و بلوچس��تان خدمت کردم و مظلومیت 
شهدای آنجا را دیده ام. یک سال از شهادت چهار رزمنده 
عزیز ما در خیابان پاسداران گذشت، بسیاری از حرف ها را 
آن زمان نتوانس��تیم بگویم و اکنون نیز نمی توانیم بگویم، 
سه نفر از همکاران ما زیر چرخ های اتوبوس جهالت شهید 

شدند و آن بسیجی نیز مظلومانه به شهادت رسید.
رحیمی افزود: مدت ها با آن افراد برای اینکه دس��ت 
از مسیر انحراف و خواسته های غیراصولی دست بردارند 
صحبت کردیم و خیلی ه��ا به من خرده گرفتند که چرا 
این کار را کردی که گفتم حریف ما در کویر سیستان و 
بلوچس��تان، جبهه جنگ و مرز نیست، این افراد در کنار 
کانت��ری و در س��اعاتی که مردم در آنج��ا عبور و مرور 
داشتند و ساکن بودند، دست به اقدام می زدند، این افراد 
بیش از دو ماه آسایش ساکنان خیابان پاسداران را سلب 

کرده بودند و باید با آنها برخورد مدبرانه می  شد.
وی اف��زود: در این ماجرا به خاطر مردم صبور بودیم و 
سکوت کردیم و این شهدا مظلومانه جانشان را برای امنیت 

مردم تقدیم کردند، امام راحل آرمان هایی را برای ما تعریف 
کرد، چهل سال است برای دفاع از آرمان های امام و مقابله 
با کفر ایستاده ایم و باز هم خواهیم ایستاد. دشمن بداند اگر 
بخواهد کاری کند بای��د از روی جنازه تک تک ما بگذارد، 
انقاب به بهای سنگینی به دست ما آمده و با تمام وجود 

و قدرت راسخ از اسام ناب دفاع می کنیم.
رحیمی خاطرنش��ان کرد: امام به ما تفاوت اس��ام 
ناب محمدی و انگلیس��ی را نش��ان داد، در این مس��یر 
ایس��تادگی می کنیم، من مظلومیت این ش��هدا را درک 
کردم، امیدواریم در مسیر آرمانهایی که این جوانان عزیز 
جانش��ان را تقدیم کردند، ایستادگی کرده و دفاع کنیم.
دش��من می گوید با مردم کاری ندارد درصورتی که تمام 
مشکات را برای مردم ایجاد کرده اند، انقاب اسامی به 
م��ا یاد داد که نه زور بگوییم نه زیر زور برویم و با قدرت 

از آرمانهای شهدا دفاع می کنیم.

با اقتدار با مخالن امنیت کشور برخورد می کنیم
فرمانده نیروی انتظامی نیز در حاشیه این مراسم گفت: 
با اقتدار با افرادی که قصد خدشه دار کردن امنیت کشور را 

دارند یا می خواهند ناامنی ایجاد کنند برخورد می کنیم.
سردار حسین اشتری اظهار کرد: ما باید همواره یاد و 
خاطره شهدا را زنده نگه داریم، چراکه نتیجه مجاهدت ها، 
ایثارگری ها و فداکاری های این عزیزان، امنیت، آس��ایش 
و آرامش��ی اس��ت که امروز مردم عزیز دارند. دشمن نیز 
بداند با شهید کردن تعدادی از عزیزان در نیروهای مسلح 
نمی تواند به اهداف خود برس��د و به طور حتم با اقتدار، با 
افرادی که قصد خدشه وارد کردن به امنیت کشور را دارند 

یا می خواهند ناامنی ایجاد کنند برخورد می کنیم.

رئیس پلیس تهران بزرگ در اولین سالگرد شهدای خیابان پاسداران:
بسیاری از جزئیات شهادت مأموران گفتنی نیست

 API-5L-GR.B 

EP

 WWW.nigc-khrz.ir 

کارشناس سینما و رسانه با اشاره به بیانیه »گام دوم« رهبر انقالب:

محتوای فعلی سینمای ایران 
بدون تدوین »دکترین فرهنگی« کشور رشد نخواهد کرد

تا ۵ اسفندماه
مهلت ارسال اثربه یازدهمین جشنواره بین المللی 

شعر و داستان انقالب تمدید شد
مهلت ارس��ال اثر به دبیرخانه یازدهمین جشنواره بین المللی  شعر و داستان انقاب تا 5 اسفند ماه تمدید شد.جش�ن��واره
به درخواس��ت عاقه مندان به شرکت در یازدهمین جشنواره بین المللی شعر و 
داستان انقاب، مهلت ارسال اثر به دبیرخانه این رویداد ادبی تا 5 اسفندماه تمدید 

شد. این زمان پیش از این 30 بهمن ماه اعام شده بود.
یازدهمین جش��نواره ش��عر و داس��تان انقاب به منظور پاس داشت و ارتقای 
دستاوردهای شعر و داستان انقاب و همچنین کشف استعدادهای برتر فروردین ماه 

1398 همزمان با هفته هنر انقاب اسامی برگزار می شود.
این رویداد ادبی به همت موسسه فرهنگی و هنری سپهر سوره هنر با همکاری 
مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری در جریان برگزاری است و در مرحله دریافت 

اثر قرار دارد.
عاقه من��دان ب��ه ش��رکت در ای��ن جش��نواره می توانند آث��ار خ��ود را به به 
نش��انی تهران، خیابان س��میه )نرس��یده به خیاب��ان حافظ(، ح��وزه هنری، طبقه 
 www.artfest.ir منفی یک ارس��ال و برای کس��ب اطاعات بیش��تر به س��ایت 

مراجعه کنند.

بازیان خبر داد
تحویل ۲۵۰۰ واحد مسکونی به مددجویان زلزله زده کرمانشاه 

تا پایان سال
گروه زیست بوم  مدیرکل دفتر تأمین مسکن و امور مهندسی  م�ي ساختمان کمیته امداد با اشاره به تحویل 2500 واحد مسکونی ح����ا
به مددجویان زلزله زده کرمانشاه تا پایان سال، گفت: با تحویل این واحدها، کار ساخت 

تمامی واحدهای مسکونی روستایی تخریب شده در زلزله کرمانشاه به اتمام می رسد.
ابراهیم بازیان در سفر به استان کرمانشاه با حضور در شورای اداری این نهاد، با 
اشاره به تخریب منازل مسکونی مددجویان در زلزله آبان ماه سال گذشته کرمانشاه  
گفت: بیش از 10 هزار مورد از منازل خانوارهای تحت حمایت کمیته امداد در این 
زلزله آسیب دید که حدود پنج هزار واحد تخریبی و مابقی نیازمند تعمیرات بود.

وی تاکی��د کرد: تاکنون 2500 منزل مس��کونی س��اخته و تحویل مددجویان 
زلزله زده شده است و 2500 واحد مسکونی باقی مانده که تا پیش از پایان سال 97 
تحویل مددجویان خواهد ش��د. این نهاد برای بازسازی منازل مددجویان زلزله زده 

کرمانشاه بیش از 60 میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده است.
بازیان با یادآوری اینکه از زمان اس��کان اضطراری، موقت و دائم مددجویان، کمیته 
امداد پیشتاز عمل کرده است، عنوان کرد: امروزه به خود می بالیم که در کوتاه ترین زمان، 

با مناسبت ترین قیمت ها، مقاوم ترین منازل را برای خانوارهای تحت حمایت ساخته ایم.

دست رد »حناچی« به سینه شورای شهر


