
در عالم رفاقت اختالس کردیم
مدیرکل آموزش و پرورش اس��تان گلستان با رد 
ش��ایعه تجاوز یک معلم به دانش آموز دختر در ش��هر 
رامیان، گفته: این معلم هیچ س��ابقه سوئی در پرونده 
کاری خود ندارد و ادعای تجاوز را به شدت رد می کند 
و می گوید در عالم معلم و شاگردی دانش آموز را بغل 

کرده و قصد سوئی نداشته است.
مالحظه فرمودید؟ فقط دختر مردم را در عالم معلم 
- شاگردی بغل کرده و یک فشاری هم داده اما رسانه های 
معاند و استکباری با سوء استفاده از این رفتار پدرانه الکی 
توی بوق و کرنا کرده اند که یک معلم در رامیان گلستان 

به یک دختر دانش آموز تجاوز کرده است.
خداوکیل��ی ای��ن اوج نامردی اس��ت. بیخودی به 
یک معلم ش��ریف تهمت می زنید که چه بش��ود؟ در 
عال��م معلم و ش��اگردی هم نمی ش��ود کس��ی را بغل 
ک��رد؟ یعنی اگ��ر رئیس جمهور به ف��رض بخواهد در 
عالم ریاس��ت جمهوری ننه ی��ک رئیس جمهور فرزند 
م��رده را بغل کند یعنی تجاوز کرده اس��ت؟ این اتهام 
به نظر ش��ما درست است؟ زشت نیست به بچه مردم 
تهم��ت می زنی��د؟ حاال چهار نفر ه��م در عالم رفاقت 
دس��ت کرده اند توی کیسه مردم و چند هزار میلیارد 
تومان برداشته اند و رفته اند. شما باید تهمت بزنید که 
خدای ناکرده مرتکب عمل ش��نیع اختالس شده اند؟ 
بد نیست بچه مردم را به بیست سال زندان و هفتاد و 
چهار ضربه شالق در انظار عمومی محکوم می کنید؟ 
ننجون ضمن ابراز انزجار از شایعه پردازان پیشنهاد 
می کند بستگان دختر دانش آموز بروند همسر و دختر 
معلم رامیانی را یکی یک دور بغل کنند تا پرونده ختم 
به خیر بشود و عوامل آمریکای جهانخوار هم دست از 

سوء استفاده بردارند.
البته توجه داش��ته باش��ید که بغل کردن باید در 
عالم معلم و شاگردی باشد. اگر به قصد لذت باشد که 

واویالست. والسالم نامه تمام! 

ننجون
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آنها که گفت وگوها  منتق�د حرف ه��ای می�ز و 
س��یدهادی رض��وی را در زم��ان تولید 
سریال شهرزاد و پس از کناره گیری اش 
از این پروژه شبکه خانگی دنبال کردند، 
حاال خوب می دانند که او حتی از بزرگ 
آقای این سریال هم بازیگر بهتری است 
و چنان نقش بازی کرد که کمتر کسی 
به اهداف پشت پرده و آلودگی مالی اش 
شک داشته باش��د. حتی آنها که امروز 
جزو منتقدانش شده اند، در آن روزها از 
طرفدارانش بودند و حتی رسانه ش��ان از 
طریق پ��ول رانتی وی ارتزاق می ش��د. 
همان س��یدمحمدهادی رضوی متولد 
محم��د  دام��اد  و   1363 فروردی��ن 
ش��ریعتمداری وزیر تع��اون، کار و رفاه 

اجتماعی دولت دوازدهم. 
هادی رض��وی ک��ه دانش آموخته 
مدرس��ه موتلفه اسالمی است و همواره 
در گفت وگوهایش تاکید بر موتلفه بودن 
داش��ت و ابتدای سخن را با ذکر شروع 
می کرد و پایبندی اش به اسالم را بارها 
در مصاحب��ه بیان می ک��رد و به همین 
دلیل نس��بتی ب��ا موسس��ه فرهنگی و 
هنری کتیبه نوای فاطمی برقرار می کند. 
مدیری��ت انواع ش��رکت ها مثل صنایع 
آینده س��ازان فاطم��ی و سیس��تم های 
رس��انه ای بعثت و ماش��ین های اداری 
فاطمی بخش��ی از به ظاهر فعالیت های 
رضوی جوان بوده اس��ت. هادی رضوی 
که در هشتمین انتخابات اتاق بازرگانی 
تهران هم ش��رکت کرد، در س��ال 85 
اس��تودیوی برج میالد را طراحی کرد و 
ادعا می کرد که ج��زو پنج تولیدکننده 
برتر و دانش بنیان تجهیزات رس��انه ای 
است و تحت پوش��ش تولید تجهیزات 
رس��انه ای و به بهان��ه اینکه پدرش هم 
داش��ت،  رس��انه ای  تجهیزات  کارخانه 

عمده فعالیت خود را دنبال کرد.
اما این متهم اقتصادی با پول های 
مش��کوکش در میدان بی ترمز فرهنگ 
با ماش��ین های گران قیمت و موتوری 
گران ت��ر از ه��ر ماش��ینی وی��راژ داد. 
ورود  س��که  دیگ��ر  روی  »رض��وی« 

بی واسطه افرادی است که با زد و بند و 
با واسطه راهی حوزه فرهنگ می شوند 
و به تولید پروژه های��ی اقدام می کنند 
که با نهاد خانواده ها در ارتباط است و 
می تواند از طریق ارائه مفاهیم نادرست 
در جامع��ه تاثیرات منفی بگ��ذارد. از 
ارتباط این نوع نگاه مس��موم با سریال 
ش��هرزاد و دیگ��ر پروژه های هنری که 
با مش��ارکت رضوی به انجام رسیدند، 
فع��اًل صرف نظ��ر می کنی��م، هر چند 
سیدهادی رضوی همواره همه چیز را 
به گردن س��یدمحمد امامی، همکارش 
می انداخت و حاال مشخص می شود که 

او تنها مهره بوده است.
براس��اس آنچه از دادگاه متهمان 
بانک سرمایه برداشت شد، سیدهادی 
رضوی به مشارکت در اخالل در نظام 
بانکی از طریق کس��ب تسهیالت مال 
نامش��روع در قال��ب 5 فقره ب��ه مبلغ 
107 میلی��ارد و 500 میلی��ون تومان 
متهم اس��ت و نکته جال��ب لبخندها و 
بی تفاوتی های آقازاده ای است که پیش 
از ش��روع دادگاه در فضای مجازی به 
اس��تقبال دادگاه علنی رفت��ه بود و از 
دوش��نبه جدی��دی حرف م��ی زد که 
این ب��ار به ج��ای توزیع ش��هرزاد، قرار 

است دادگاه وی برگزار شود. 
البته رضوی خیلی زود از ش��هرزاد 
اع��الم برائ��ت ک��رده ب��ود و برخالف 
گفته های��ش در فصل اول س��ریال که 
درصدد مبارزه با شبکه های ماهواره ای 
با تولید چندین سریال در شبکه نمایش 
خانگی ب��ود، بعدها فض��ای دیگری را 
برای نقش آفرینی انتخاب کرد. برگزاری 
نخستین جش��نواره فیلم مدافعان حرم 
پوششی جهت جلب توجه بود و انجام 
مصاحبه های مختلف و قرار گرفتن در 

و  عکس ها  ق��اب 
حض��ور در برنامه 

محب��ت  ک��وی 
راه��ی  تلویزی��ون 

دادن  نش��ان  ب��رای 
متف��اوت  تصوی��ری 
از خ��ود ب��ود. همان 

نقشی که حسین هدایتی در ورزش پی 
گرفت و حاال اعالم ش��د که به 20 سال 
حبس محکوم شده است. اما جدا از این 
وجه سوال اصلی اینجا است که فضای 
فرهنگی و هنری کش��ور چرا این همه 
بی در و پیکر و بی تفاوت اس��ت که یک 
جوان تازه وارد بدون سابقه در امر تولید 
فرهنگ��ی ب��ه راحتی ب��ه آن ورود پیدا 
می کن��د و در پروژه ها س��رمایه گذاری 
می کن��د و از عن��وان فرهن��گ ب��رای 
برچس��ب گذاش��تن روی مسائل پشت 
پرده اقتصادی اش سوء استفاده می کند.

همی��ن ح��اال درب��اره بعض��ی از 
چهره های تازه وارد ابهاماتی وجود دارد و 
بارها دبیر جشنواره جهانی فجر و رئیس 
سازمان سینمایی و تهیه کنندگان سینما 
و وابستگان پروژه های چند میلیاردی از 
اعالم موضع منطق��ی در قبال اینگونه 
افراد و این پول های مشکوك خودداری 
می کنند تا فردا باز هم شاهد دادگاهی 
دیگر باشیم و رضوی های دیگری دوباره 

رسانه ای شوند.
به طور حتم ش��اید انتظار زیادی 
باش��د که عوامل س��ریال ش��هرزاد و 
دیگر افراد منتفع از س��رمایه نامشروع 
رض��وی بخواهند تم��ام درآمد حاصله 
را ص��رف ام��ور خیریه کنن��د و یا به 
صندوق اموال عموم��ی منتقل کنند، 
اما حداق��ل انتظار این اس��ت که این 
هنرمندان و به خصوص آن دس��ته از 
تهیه کنن��دگان و انواع ش��وراهایی که 
تنها کارکرد عاری��ه ای دارند، امروزه از 
بابت سهل انگاری ها و اشتباهات دیروز 
خود از مردم عذرخواهی کنند و غفلت 
خود را اع��الم کنند. مهمتر این 
است که مساله ورود پول های 
مش��کوك از این به بعد 
ج��دی گرفته ش��ود و 
فرهنگی  مس��ئوالن 
و هنری نخواهند با 
پاس کاری همه چیز 
را به سمت نهادهای 
بدهند.  حوال��ه  قضایی 

آوينیفیلم

پیامبراكرمصلیاهللعلیهوآله:
بهترین قلب ها، قلبی است که ظرفیت بیشتری برای خوبی 
دارد و بدترین قلب ها، قلبی است که ظرفیت بیشتری برای 

بدی دارد، پس عالی  ترین قلب، قلبی است که خوبی را در خود 
دارد و لبریز از خوبی است. اگر سخن بگوید، سخنش درخور 
پاداش است و اگر سکوت کند، سکوتش درخور پاداش است.

جعفريات)اشعثیات(ص168

 تشکیل پرونده برای شهرداران سابق
و کنونی شیراز در ارتباط با سیل

معاون دادس��تان کل کشور در  امور عامه از تشکیل پرونده برای پیگی����ری
شهرداران س��ابق و کنونی ش��یراز در ارتباط با وقوع 

سیل در این شهر در اوایل فرودین امسال خبر داد.
محمدج��واد حش��متی درب��اره آخرین وضعیت 
رسیدگی به پرونده مقصران احتمالی سیل های اخیر در 
استان های کشور اظهار کرد: رسیدگی به این موضوع 
همچنان در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و واقعاً 

یک پروژه بزرگ و وسیع است و ابعاد مختلفی دارد.
وی اف��زود: پرون��ده مقصران س��یل در خیلی از 
استان های حادثه خیز تشکیل شده و در حال رسیدگی 
است اما اینکه چه تقصرات و قصورهایی متوجه مقامات 
و مسئوالن است، در آینده مشخص می شود و در حال 

حاضر نمی توان در این باره اظهار نظر کرد. 
وی گفت: هم س��ازمان بازرس��ی کل کشور به 
مس��ئله ورود کرده و هم در استان های محل وقوع 
س��یل، پرونده تشکیل ش��ده و حتی در شیراز دو 
نفر از ش��هردان سابق و الحق را خواستند و پرونده 
تشکیل دادند و باید دید سرانجام آن چه می شود.

 ساخت ۵۲۵۲ واحد مسکونی 
مددجویا ن بهزیستی با مشارکت سپاه

رئیس سازمان بهزیستی کشور  م�ي درباره همکاری این سازمان با ح����ا
نیروی زمینی سپاه برای ساخت مسکن مددجویان 
گف��ت: 5 هزار و 252 واحد مس��کونی برای جامعه 
هدف بهزیستی با مش��ارکت سپاه پاسداران انقالب 

اسالمی احداث می شود.
وحی��د قبادی دانا درباره تفاهمنامه مش��ترك 
سازمان بهزیستی کشور با نیروی زمینی سپاه برای 
تامین مس��کن خانوارهای تحت پوشش بهزیستی 
و س��اخت 5 ه��زار و 252 واح��د مس��کونی ویژه 
مددجویان تحت پوش��ش این سازمان اظهار کرد: 
تفاهم نامه هایی با دستگاه های مختلف امضا خواهد 
شد که یکی از این برنامه ها تفاهمنامه با سپاه است 

چراکه سپاه کارهای ناشدنی را شدنی می کند.
وی تصریح کرد: در این تفاهمنامه تعداد 5 هزار و 
252 واحد مسکونی ویژه مددجویان تحت پوشش این 
سازمان در استان های خراسان های رضوی و جنوبی، 
سیستان و بلوچستان، کرمان، آذربایجان غربی، کرمان، 

کردستان، خوزستان و هرمزگان احداث می شود.

محسن مهدیان

بی حجابی  خان��م  ک��ه در ابیان��ه با درح���اشیه
حرکات موزون و آواز عده ای را را گرد 
خود جم��ع کرده بود ت��ا در مالء عام 
بزنن��د و برقصند تحت پیگ��رد قانونی 
قرار گرفت. اگر عدلیه را درین برخورد 
مح��ق نمی دانی��د ادامه ای��ن متن به 
کارت��ان نمی آید. اگرن��ه چند جمله با 

مخاطب "عادی" و "مسئولین." 

یکم با مردم
چرا قانون را محق دانس��تید؟ چرا 
کسی نمی گوید رقص اختیاری؟ چرا این 
خانم بی حجاب نباید آزاد باشد؟ درست 

است. زشتی فیلم را وجدان کردید.
خیلی ه��ا ممکن اس��ت با حجاب 
اختیاری موافق باش��ند اما از این فیلم 
برائ��ت کنند و بگویند: "گفتیم حجاب 
اختی��اری اما نه تا اینجا." اما چرا؟ این 

ماج��را قدم بع��دی حج��اب اختیاری 
اس��ت. چه کس��ی گفته سقف حجاب 
اختیاری برداش��تن روس��ری اس��ت؟ 
مثال چرا درآوردن لباس نباش��د؟ چرا 
برهنگی اختیاری نه؟ احتماال می گویید 
م��الك عرف اس��ت. اما ع��رف چطور 
س��اخته می شود؟ درس��ت است؛ یک 
شبه از برداشتن روس��ری به برهنگی 
نمی رس��یم، چه آنکه یک شبه هم به 
برداشتن روسری نرسیدیم. گام به گام 
است. ماجرای همان قورباغه و آب داغ. 
ابت��دا باز ک��ردن دکم��ه اول اختیاری 
اس��ت. بعد دکمه دوم عرف است. بعد 
مانتوی جلو ب��از و تا آخر. برای مردها 
نیز چنین اس��ت. از شلوراك پوشیدن 
در خیابان می تواند به لباس زیر برسد. 

چرا لباس زیر اختیاری نه؟ 
بل��ه. حج��اب اختی��اری مثل یک 
زنجیره به فحش��ای اختی��اری منتهی 
می شود. پای عواقبش می ایستیم؟ خیر. 
فحشا و فس��اد برایتان مش��مئزکننده 
اس��ت. قانون نقش��ش همین است. از 

یله س��ازی و عرفی س��ازی ناخواسته و 
تغییرات اجتماعی هوس آلود جلوگیری 
می کند ت��ا این انزج��ار و اش��مئزاز از 

اباحه گری ماندگار باشد.
 

دوم سخنی با مجریان قانون
در برخورد با این خانِم بی حجاب و 
رقاصه کس��ی به شما انتقاد نکرد. چرا؟ 
چون هر انسان متدین و حتا غیرمسلمان 
ولی اخالق گرایی با فساد مخالف است. 
پ��س اگر مردم به محتوای قانون باور و 
ایمان داشته باشند همراهی می کنند. 
حجاب نیز همین است. تا وقتی نتوانیم 
کاری کنی��م که مردم به قانون حجاب 
باور کنند اجرای آن مش��قت بار است و 
پرهزینه. از گشت ارشاد مهمتر بیست 
و اندی نهاد فرهنگی و حوزه علمیه اند 

که تعطیلند. 
پی نوش��ت: این دو مح��ور را باهم 
جمع کردید؟ غیر این باش��د ماجرا را 
جامع ندیدیم؛ برداش��ت آزاد اس��ت و 

جهاننیوز فهم من اینست. 

درباره دستگیری خانم آوازخوان

دربارهسیدهادیرضویوسرمايههایناپاكیكههمچنانواردفرهنگمیشود

رابطه گوشت منجمد با سریال شهرزاد چیست؟!
ویراژ در میدان بی ترمز فرهنگ با پول های مشکوک


