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فیلم »عنکبوت مقدس«، ادامه پروژه ای اســت که 
در راســتای تخریب جایگاه مذهب آن هم اسالم 
و تشــیع ســاخته شــده و پس از آن نیز چنین 

فیلم هایی باز هم ساخته خواهد شد.
دین و مذهب در غرب جایگاه خاصی ندارد، حتی 
برای تخریب آن نیز اقدام می شــود و در فرهنگ 
غربی توهین به مقدســات خــودی و غیر خودی 

رواج دارد.
کافی است به سابقه و کارنامه سیاه عملکرد غرب 
نسبت به مذهب، شخصیت های مذهبی،  پیامبران 
و آیین و قوانین دینی توجه کرد تا به این نتیجه 
رســید که نظام لیبرال سرمایه داری غرب سعی 
دارد هــم در میان جوامع خود مذهب زدایی کند 
و هــم در دیگر جوامع که ســعی دارند مذهب را 

سرلوحه داشته باشند.
حمایت و هدایت غرب از ساخته های فرهنگی ضد 
مذهبی که با نفوذ و تأثیر البی های صهیونیستی 
اقــدام می کنــد،  ثابــت می کند که در اندیشــه 
تفکرات لیبرال ســرمایه داری که وامدار تفکرات 
صهیونیســتی اســت چه می گذرد. نمونه بارز آن 
حمایت و هدایت از ســلمان رشدی و حمایت از 

کتاب آیات شیطانی به قلم این فرد است.
غربی هــا حتی به خود اجــازه می دهند تا فیلمی 
علیه حضرت عیسی مسیح)ع( بسازند و نام آن را 
بگذارند »تمام وسوسه های مسیح« و اکران کنند 

و در دفاع از چنین رفتاری بگویند آزادی است!
این در حالی اتفاق افتاده است که حضرت مسیح 
در میان مســلمانان، شــیعیان و ایرانی ها جایگاه 

واالیی دارد.
اهانــت به قرآن کریــم و پیامبر اکــرم )ص( در 
رسانه های کشــورهای اروپایی و آمریکا که اخیراً 
نیز دیده شــده است نفرت آنها را از آیین و دینی 
نشــان می دهد که قاموس آن نجات بشــریت از 
ظلم و ســتم و همه پلیدی هایی اســت که غرب 

صهیونیست زده آن را ایجاد کرده است.
پشت پرده ساخت فیلم عنکبوت مقدس نیز سایه 
سنگین و پلید صهیونیست ها را به خوبی می توان 
دید و درک کرد و عوامل ساخت آن که در خارج 

حضو دارند ماهیت خود را نشان دادند.
اهانــت به اما رضــا )ع( آن امام رئــوف در فیلم 
عنکبوت مقدس، ناتوانی تفکری که پشت سر این 
فیلم وجود دارد نشان می دهد. عوامل و عمال این 
فیلم در ارائه منطق و عقل ناتوانند که دســت به 
ساخت چنین فیلمی می زنند در حالی که جایگاه 
معنــوی حضرت رضا )ع( در میان مســلمانان به 
ویژه ایرانی ها و شــیعیان بســیار ارزشمند است 
و نمی توان دلبســتگی روحــی و معنوی آنها را با 

ساخت اینگونه فیلم ها تضعیف یا قطع کرد.
در این میان اما ضعف در دســتگاه های فرهنگی 
هنــری و متولیــان فرهنگــی کشــور و البتــه 
نویســندگان و کارگردان های داخلی است که با 
کمتر پرداختن بــه جایگاه امام رضا )ع( در میان 
مردم این فرصت را به دیگران داده اند تا نســبت 
به توهیــن و بی احترامی به وجــود مقدس امام 
رئوف اقدام کنند و فیلم بسازند آن هم با استفاده 
از بازیگری که خــود می داند چه کرده اما همین 
فیلم از ســوی برخی سیاسیون و آنهایی که خود 
را شخصیت فرهنگی هنری می پندارند با تعریف 

و تمجید روبرو می شود.
برای وجود افرادی کــه از چنین فیلم و بازیگری 
که نخل طالی جشــنواره کن را به دســت آورده 
کاری نمی تــوان کرد که آنها مســخ و مســحور 
دالرهای صهیونیستی شده اند و تحت تأثیر و نفوذ 

آنها قرار دارند.
پرونده قتل  هایی که ســعید حنایی در 20 ســال 
پیش در مشــهد مرتکب شده موجود است و نوع 
برخوردی که از ســوی حاکمیت با اقدام این فرد 
انجام شده نیز بر کسی پوشیده نیست اما در فیلم 
تماماً دروغ عنکبوت مقــدس، وارونه جلوه دادن 

ماجرا تنها هنری است که به کار برده اند.
همیــن فیلمی که بازیگرش نحــل طالی کن را 
گرفته، از نظر مخاطبان بدترین فیلم شناخته شده 
اما چون مسئله سیاسی اســت و باید علیه ایران 
اقدامی صورت گیرد، بدون مالحظات حرفه ای در 

عالم سینما، جایزه را به دست می آورد.
نخل طالیی به بازیگر زن این فیلم نه به شخص او 
بلکه به تفکری است که پشت آن قرار دارد. عوامل 
و عمال عنکبوت مقــدس، مزدبگیرند که خود را 
ارزان فروختند همانگونه که داور ایرانی این دوره 
از جشنواره کن که در رأی به دریافت جایزه نقش 

داشته تاکنون خود را ارزان فروخته است.

عنکبوت صهیونیستی

سرلشکر سالمی: 

 انتقام شهید »صیادخدایی« را 
از دشمنان خواهیم گرفت
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یادداشت

رهبر انقالب در دیدار رئیس جمهور تاجیکستان: سرمقاله

صفحه 1

حسینعلیزاده

افشاگری فقط برای افشاگری؟!...

ماجرای افشــاگری برخی بازیگران زن سینمای ایران درباره آنچه نام های مختلفی بر آن 
می توان گذاشــت )تعرض، خشــونت، توهین و...( در دو روز گذشته که  یکی از بازیگران 
شــناخته شده دیگر به این جریان پیوســت دوباره مورد بحث و جدل در افکار عمومی و 

فضای مجازی قرار گرفته است. 
اینکه این ماجرا تحت تاثیر یک پویش در خارج از مرزها راه افتاده یا حرکتی اســت ریشه 
دار در داخــل هیچ اهمیتی ندارد اگر که هدف بیان یک حقیقت )با هر درجه ای( باشــد 
اما واقعیت این اســت که بازیگران این پویش و مدافعان آن در مقابل این پرسش هم قرار 
دارند که هدفشــان چیست و به دنبال چیستند؟ و آیا این مسیر کمکی به این هدف می 

کند یا خیر؟ 
شاید این اهداف را بتوان در موارد زیر خالصه کرد:

۱- احقاق حق
2- آگاهی بخشی و 

۳- جلوگیری از تکرار آن
مســیر گزینه اول کامال روشن است. شــکایت و پیگیری قضایی. طبیعتا خواهند گفت به 
دلیــل زمان وقوع جرم و برخی محدودیت های دیگر، شــاکی نتیجه مطلوبی نمی گیرد. 
البته در بحث های منطقی یا حقوقی گفته می شــود گاهی ادعای کسی حقیقت دارد اما 
نمی تواند اثباتش کند یا مدارک و شــواهدی که برای اثبات آن الزم اســت وجود ندارد 
، بنابراین، این امر نافی آن حق نیســت. اما این پرســش هم متقابال موجه اســت که چرا 
قربانیان با تاخیر به این افشــاگری ها مبادرت کرده اند. ممکن است افشاکنندگان بگویند 
بنابر تجربه و شناختی که از عرف فرهنگی جامعه دارند هزینه و فایده این کار را سنجیده 
اند و به خصوص از حمایت اجتماعی در بدنه ســینما و جامعه مطمئن نبوده اند. این بیان 
حاوی حقیقتی تلخ اســت. در جامعه ما عرف فرهنگــی دربرخورد با زنان معموال عادالنه 
عمل نمی کند و به اصطالح جامعه شناســان در چنین موقعیتی » ســرزنش قربانی« از 
مجرم بیشتر می شــود. اما متاسفانه علیرغم این حقیقت و همدلی با آن، این تمام ماجرا 
نیســت. دستکم  در ۱0 ســال گذشته برخی از چهره های ســینمایی از این واقعیت در 
ســینمای ایران سخن گفته بودند ) گیریم گزنده و برخورنده( و زمینه الزم، هم در صنف 
و هم در جامعه به طور نســبی و مقدماتی فراهم آمده بــود اما تعارفات معمول صنفی یا 
شــاید مورد پسند  نبودن کســانی که از این واقعیت سخن گفته بودند باعث شد حتی از 
خــود صنف بازیگران زن- که بعضا در میان شــان برخی از مدعیان امروزی نیز دیده می 
شــود- این افشــاگری را حمل بر بی احترامی به سینما کنند. مخاطب عمومی در جامعه 
همانند ما با قربانیان این وقایع همدردی می کند اما این ســوال را هم می پرســد که چرا 
قربانیان فرصت های پیش آمده قبلی را به راحتی از کف دادند؟  اگر آن موقع هدف حفظ 
حرمت ســینما بود آیا حاال این حرمت، حفظ شــده؟! با ادامه این روند چطور می توان از 

وجاهت سینمای ایران در افکار عمومی و ساحت هنر دفاع کرد؟! 
 درباره پیگیری هدف دوم نیز باید گفت که این افشــاگری هــا عموما حاوی تعابیر قابل 
تفســیری هستند. بنابر عرف فرهنگی ما تعرض معنایی متفاوت از عرف فرهنگی در غرب 
دارد. آیا قربانیان این اتفاقات همگی یک نوع از تعرض را تجربه کرده اند؟ هر چند هر یک 
از این تعرض ها  باید شدیدا شماتت و بازخواست شود اما در ادعاهای طرح شده در فضای 
مجازی این پرســش جوابی نمی گیرد و نکته مهم دیگر آنکه کسانی که در این افشاگری 
ها به صراحت از آنها نام برده می شود همه در معرض قضاوتی یکسان قرار می گیرند که 

با توجه به دشواری اثبات ادعاها چندان هم عادالنه به نظر نمی رسد. 
هدف سوم اما زمینه گسترده ای برای کنشگری اجتماعی موثر در این باره فراهم می کند 
که متاسفانه افشاگران آن را هم نادیده گرفته اند ، به این معنا که عمده این افشاگری ها 
محدود به همراهی جداگانه قربانیان در فضای مجازی شــده و به شکل گیری زمینه های 
واقعی و موثر حقوقی و صنفی برای پیشــگیری نینجامیده است . فرصتی که قربانیان این 

الف بار نباید آن را از دست بدهند. 

 توجه به ظرفیت های درونی
اسلحه تحریم را از کار می اندازد

 سیاه پوستان
  قربانی آپارتاید 
حاکم بر انگلیس

m.director80@yahoo.com

محمدصفری
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شناســه آگهی )1321680(

آگهی مناقصه عمومی شماره 1401/1718 
صنایــع شــهید دوران در نظــر دارد نســبت بــه خریــد یــک قلــم کانکتــور طبــق نقشــه و مشــخصات فنــی موجــود از طریــق برگــزاری 
مناقصــه عمومــی کتبــی و عقــد قــرارداد از شــرکت های دارای توانایــی فنــی الزم را دارنــد، اقــدام نمایــد. واحدهایــی کــه توانایــی انجــام 
امــور مذکــور را دارنــد می تواننــد ضمــن تمــاس بــا تلفن هــای 35768347 و 35768345 همــه روزه بجــز پنجشــنبه ها و روزهــای 
تعطیــل در ســاعات اداری بمنظــور دریافــت برگــه شــرایط و مشــخصات مناقصــه بــه آدرس مشــروحه زیــر مراجعــه و پیشــنهاد خــود 
را ظــرف مــدت حداکثــر ده روز پــس از تاریــخ نشــر آگهــی در داخــل صنــدوق مناقصــه شــماره 120 ایــن صنایــع بیاندازنــد. پیشــنهادهای 
رســیده در کمیســیون مناقصــه بــاز و نتیجــه آن اعــام خواهــد شــد. ســازمان در رد یــا قبــول یــک یــا تمامــی پیشــنهادها مختــار 
می باشــد و هزینــه درج آگهــی بــه عهــده برنــده مناقصــه خواهــد بــود. الزم به ذکــر اســت ارائــه معرفی نامــه و گواهی نامــه ســمتا 

مرتبــط و معتبــر جهــت دریافــت اســناد و شــرکت در مناقصــه الزامــی می باشــد.
 آدرس: تهران – انتهای بزرگراه شهید بابایی – جاده اختصاصی پارچین – صنایع شهید دوران

روابط عمومی صنایع شهید دوران

شناســه آگهی )1324160(     م الف 797

وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی در نظردارد امور خدماتی و نظافتی ساختمان مرکزی و معاونت های تابعه را از طریق مناقصه واگذار نماید.

 الف( شرح کار: 
ارائه امور خدماتی و نظافتی ساختمان وزارت متبوع و معاونت های تابعه 

تاریخ 1401/04/01 لغایت 1401/12/29

 ب( شرایط شرکت کنندگان در مناقصه: 
1. گواهی تایید صاحیت معتبر و مرتبط با موضوع قرارداد توسط وزارت کارو رفاه و امور اجتماعی یا سازمان برنامه و بودجه را دارا باشند.

2. حداقــل 2 ســال ســابقه همــکاری بــا ســازمان ها، دســتگاه های دولتــی و یــا نهادهــا و موسســات عمومــی غیــر دولتــی و دارای دو نمونــه قــرارداد مربــوط بــه ســه ســال 
اخیــر 98 و 99 یــا 1400 و بــا مبلــغ بیــش از بیســت میلیــارد ریــال بــه همــراه گواهــی حســن انجــام کار در رابطــه بــا موضــوع قــرارداد را داشــته باشــد.

3. کد اقتصادی و گواهی معتبر مالیات بر ارزش افزوده از وزارت اقتصاد ودارایی را دارا باشد.
4. دارای گواهی صاحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.

 ج( تضمین شرکت در مناقصه: 
ــار  ــت نامــه بانکــی )مــدت اعتب ــه صــورت ضمان ــن شــرکت در مناقصــه را ب ــوان تضمی ــه عن ــال ب ــغ 3/500/000/000 ری ــدگان در مناقصــه می بایســت مبل شــرکت کنن

ــا ســه مــاه دیگــر را تهیــه و بــه دبیرخانــه مرکــزی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی ارســال نماینــد. حداقــل 3مــاه از تاریــخ ارایــه پیشــنهاد( و قابــل تمدیــد ت

 د( مهلت و محل دریافت اوراق مناقصه: 
  )setadiran.ir( واجدیــن شــرایط می تواننــد از تاریــخ درج آگهــی تــا ســاعت 12 روز پنجشــنبه مــورخ 1401/03/12 جهــت دریافــت و تکمیــل اوراق مناقصــه بــه ســایت 
مراجعــه نماینــد. ضمنــاً بــه اطــاع می رســاند کلیــه مراحــل دریافــت اســناد و بارگــذاری مــدارک مناقصــه وارائــه پیشــنهاد مناقصه گــران از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات 

الکترونیکــی دولــت )setadiran.ir( انجــام می پذیــرد. 
 متقاضیان می بایست پاکت )الف( را پس از تکمیل و ممهور به مهر شرکت )مهر و موم شده( به صورت فیزیکی تحویل نمایند.

 مناقصه گــران موظــف هســتند کلیــه مــدارک )پاکت هــای الــف- ب – ج( را در ســایت تــدارکات دولــت )ســتاد ایــران setadiran.ir( ثبــت نماینــد. در غیــر اینصــورت 
از بــاز نمــودن پاکت هــا در مناقصــه خــودداری بــه عمــل می آیــد.

 پاکات ب و ج می بایست به امضای الکترونیکی صاحبان امضای مجاز برسد. 
 هـ( مهلت و محل تحویل پاکت های پیشنهادی:

1401 بــه نشــانی: تهــران – میــدان بهارســتان – خیابــان  /03  واجدیــن شــرایط می بایســت پاکــت الــف شــرکت در مناقصــه را تــا ســاعت 14 روز یکشــنبه مــورخ 22/
کمال الملــک – ســاختمان مرکــزی وزارتخانــه – دبیرخانــه مرکــزی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی تحویــل نماینــد.

 جلسه بازگشایی پاکات روز چهارشنبه مورخ 1401/03/25 ساعت 11 صبح در سالن اجتماعات ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ وارشاد اسامی می باشد.

 تذکرات: 
1- هزینه درج آگهی درروزنامه برعهده برنده مناقصه می باشد.

2- برای کسب اطاعات بیشتر متقاضیان می توانند به صورت حضوری یا با شماره تلفن 38513260 تماس حاصل نمایند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی – اداره کل پشتیبانی و خدمات فنی

آگهی مناقصه عمومی نوبت دوم 1401/03/10

رئیسی در نشست خبری مشترک با امامعلی رحمان: 

حجم مبادالت تجاری ایران و تاجیکستان ۴ برابر شده است
صفحه 2

ــر ــبـ خـ
رهبر انقالب در دیدار رئیس جمهور تاجیکستان: 

 توجه به ظرفیت های درونی
اسلحه تحریم را از کار می اندازد

رهبر معظم انقالب، تحریم را اسلحه قدرتها در مقابل کشورها خواندند و تأکید کردند: 
آن چیزی که این اسلحه را از کار می اندازد، توجه به نیروها و ظرفیت های درونی است.
امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان و هیأت همراه عصر دیروز  با حضرت آیت اهلل 
خامنــه ای رهبر معظم انقالب دیدار کردند. رهبر معظم انقالب اســالمی در این دیدار 
تأکید کردند: ظرفیت های گسترش همکاری های دو کشور در زمینه های مختلف بسیار 
فراتر از سطح کنونی است و باید با توجه به سیاست دولت ایران مبنی بر تقویت روابط 
با همســایگان، روابط دو کشور دچار تحول اساسی شود. رهبر انقالب اسالمی با اشاره 
به اشــتراکات عمیق تاریخی، دینی، فرهنگی و زبانِی ایران و تاجیکستان، دو کشور را 

همچون خویشاوند و برادر خواندند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای از اقدامات رئیس جمهور تاجیکستان در گسترش زبان فارسی 
تقدیر و با اشاره به اولین سفر خارجی آقای رئیسی به تاجیکستان تأکید کردند: انجام این 
سفر نشان دهنده اهتمام دولت برای گسترش روابط با تاجیکستان است و در یک سال 

گذشته نیز سطح روابط افزایش یافته است اما با نقطه مطلوب بسیار فاصله دارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تحریم را اسلحه قدرتها در مقابل کشورها خواندند و تأکید کردند: 
آن چیزی که این اســلحه را از کار می اندازد، توجه به نیروها و ظرفیت های درونی است. 
ایشان با تأکید بر اینکه یکی از عرصه های همکاری و هم فکری میان ایران و تاجیکستان، 
مســائل منطقه و بویژه وضعیت افغانستان است، گفتند: نگرانی های ایران و تاجیکستان 
درباره افغانســتان مشترک است و هر دو کشــور از گسترش تروریسم و رشد گروههای 
تکفیری در این کشور نگران هســتند و ما معتقدیم که آقایانی که اکنون در افغانستان 
برسر کار هستند باید بتوانند با یک حکومت جامع و فراگیر از همه گروه ها استفاده کنند.

در این دیدار که آیت اهلل رئیسی رئیس جمهور نیز حضور داشت، امامعلی رحمان با ابراز 
خرسندی فراوان از حضور در تهران و دیدار با رهبر انقالب اسالمی به گفتگوهای خود 
با رئیس جمهور ایران اشاره کرد و گفت: مذاکرات خوبی در زمینه های مختلف از جمله 
روابط تجاری و اقتصادی و صنعتی انجام شد و با توجه به اسناد امضاء شده امید است 
با هدایت های جنابعالی، روابط دو کشــور بیش از پیش گسترش یابد. وی نگرانی های 
امنیتی بویژه درباره افغانستان و گسترش تروریسم را از موضوعات مهم میان دو کشور 
برشــمرد و افزود: ما خواســتار صلح و آرامش و حکومتی با حضور همه قومیت ها، در 
افغانستان هستیم و امیدواریم با افزایش همکاری های امنیتی ایران و تاجیکستان، بتوان 

بر نگرانی ها غلبه کرد.

تبعیض نژادی در کشور مدعی حقوق بشر 
همچنان موج می زند 


