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اخبار ادبی و هنری

هدیه به خوانندگان

رهب�ر معظم انقالب: اگر یک فرد بس��یجی در مدرس��ه و 
دانش��گاه و حوزه علمیه و کارخانه و مزرعه و اداره مش��غول 
اس��ت، بداند که جزو ارتش عظیم مردمی و انقالبی اس��ت و 

باید به آن افتخار کند.

اقسام علم
علم بر دو نوع است:

علم فطری

و علم اکتسابی

علم اکتس��ابی اگر هماهنگ با علم فطری نباشد مفید 

نخواهد بود.                         نهج البالغه - حکمت 338

رئیس جمهور منتخب کشورمان با تبیین اعتدال 
در سیاس�ت خارجی تاکید کرد اعتدال در سیاست 
خارجی نه تس�لیم است و نه ستیز، بلکه یک تعامل 

موثر و سازنده با جهان است.
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور منتخب در 
همایش افق رس��انه در مرکز همایش های بین المللی صدا 
و س��یما با گرامیداش��ت یاد و خاطره ش��هدای هفتم تیر، 
از ساالر ش��هدای حزب جمهوری اسالمی به عنوان نمونه 

اعتدال یاد کرد.
وی افزود: آنها که در کنار ش��هید بهشتی بودند و با او 
مراوده داشتند و از او بهره بردند، به خوبی تصدیق می کنند 
که ش��هید بهش��تی نمونه وقار، صبر، بردباری، عقالنیت و 

اعتدال و اخالق بود.
روحانی با تقدیر از حضور پرش��ور م��ردم در انتخابات 
24خ��رداد و خلق حماس��ه سیاس��ی تصریح ک��رد: مردم 
بزرگ، حکیم، فهیم و موقعیت ش��ناس ایران عزیز با حضور 
کم نظیرشان و با درک شرایط بین المللی عظمت بزرگی را 

در تاریخ ایران آفریدند.
روحانی افزود: در این حرکت عنایات اهل بیت عصمت 
و طه��ارت و ولی اهلل االعظم به خوبی نمایان و مش��هود بود 
وگرنه کسی نمی توانست در عرض یک هفته این موج عظیم 

و بزرگ را در کشور ایجاد کند.
رئیس جمهور منتخب با تاکی��د بر اینکه رهنمودهای 
رهبر معظم انقالب از آغاز تا پایان نقشی بی بدیل ایفا کرد، 
گفت: س��خنرانی های ایشان از ایام نوروز تا صبح انتخابات 

راه را برای حضور و حماسه باز و تسهیل کرد.
وی به نقش فرهیختگان، روش��نفکران، علما و مراجع 
در تحقق این حماس��ه اشاره کرد و افزود: صدا و سیما نیز 
بی تردید در این حماس��ه نقش بس��یار ارزشمندی داشت 
چرا که برای تش��ویق مردم به حضور و معرفی کاندیداهای 

انتخاباتی، برنامه های متنوعی ارائه داد.
وی در ادامه با اش��اره به اینکه در انتخابات 24خرداد، 
حضور گس��ترده ملت ایران افکار عمومی س��طح جهان را 
تحت تاثیر خود قرار داد، گفت: ما برای مشروعیت سیاسی 
و قانون��ی نظام کمتر موضوعی را داریم که بتواند جایگزین 

صندوق رای و انتخابات شود.
روحانی خاطرنش��ان کرد: صن��دوق رای و انتخابات به 
معنای جمهوریت، اسالمیت و مشروعیت سیاسی و مقبولیت 
نظام است که البته این جایگاه رای و والیت مردم در طول 

والیت اهلل و والیت الهی قرار دارد.
رئیس جمهور منتخب با تاکی��د بر قانون گرایی، اظهار 
داش��ت: هیچ کس در این کشور فراتر از قانون نیست، همه 
مردم و مقامات بدون اس��تثناء ذیل قانون تعریف می شوند، 
قانون خدا یعنی اسالم و قانون جمهوری اسالمی ایران که 
برای همه الزم االتباع است، قانون گرایی مبنای حرکت مردم 

و دولت آینده خواهد بود.
وی متذکر ش��د: اعتدال بدون قانون گرایی امکان پذیر 
نیست، اعتدال بدون شفافیت، بدون ارتباط دوسویه و بدون 

واگذاری امور به صاحبان صالحیت اش امکان پذیر نیست.
اعتدال در سیاست خارجی

روحانی با بیان اینکه بنده از صدا و سیما هم می خواهم 
که به بحث اعتدال کمک کند و این گفتمان را ترویج دهد، 
ادامه داد: باید صاحب نظران هم در این زمینه صحبت کنند؛ 
اعتدال در سیاس��ت خارجی نه تسلیم است و نه ستیز، نه 

در همایش افق  رسانه

روحانی: وامدار 
هیچ حزب و جناحی نیستم

انفعال اس��ت و ن��ه تقابل؛ اعتدال تعامل موثر و س��ازنده با 
جهان است.

وی با بیان اینکه ما با ش��رایط ویژه ای مواجه هس��تیم 
گفت: اعتدال در سیاست خارجه باید با واقع بینی با توجه به 
آرمان گرایی، ارزش ها، خودباوری، اتکاء به قدرت ملی، توان 

ملی و تعامل موثر و سازنده با جهان شکل گیرد.
روحانی جمهوری اسالمی ایران را قدرت بزرگ منطقه ای 
خواند و افزود: جمهوری اسالمی ایران به عنوان قدرت بزرگ 
منطقه ای و یا بزرگترین قدرت منطقه ای در شرایط فعلی باید 
نقش خود را به درستی ایفا کند و این امر نیاز به اعتدال دارد.
رئیس جمهور منتخب با بیان اینکه در گذشته موفقیت ها 
و شکس��ت هایی داشته ایم که هر کدام از آنها را می توان در 
جای خود و به درس��تی مورد بررسی قرار داد، گفت: امروز 

باید به فکر فردای کشور باشیم.
وی در ادام��ه تصریح کرد: کابینه من یک کابینه کامال 
فراجناحی و تکیه آن بر شایستگی خواهد بود و از آنجا که 
این دولت هیچ تعهدی به هیچ حزب و جناحی نداده است، 

وامدار هیچ حزب و جناحی هم نیست.
روحانی افزود: شایسته ترین افراد از هر حزب و جناحی 
که باش��ند، البته به شکل اعتدال و میانه روی برای خدمت 
به مردم برگزیده خواهند ش��د و م��ن از هم اکنون از تمام 
کارشناس��ان و مدیران در تمام دس��تگاه های دولتی تقاضا 
می کنم خودشان را برای خدمت به دولت آینده آماده کنند 
و اگ��ر نظ��ری دارند، فکر و نظر خود را منتقل کنند و همه 
دس��ت به دست هم بتوانیم خدمت بیشتر و بهتر برای این 

مردم داشته باشیم.
 توصیه به رسانه ملی

رئیس جمهور منتخب ملت با اشاره به بحث افق رسانه 
تصریح کرد: در روند اجتماعی ش��دن زندگی انس��ان هیچ 
عاملی به اندازه رس��انه اهمیت نداش��ته و تأثیرگذار نبوده 
اس��ت از این رو تصور ناقصی اس��ت که فرض کنیم رسانه 

صرفاً یک تریبون است.
وی خاطرنش��ان کرد: سفره ای که رسانه برای مخاطب 
په��ن می کند باید از ترکیبی متعادل و موزون و س��ودمند 

ب��رای نیازه��ای دینی، فرهنگ��ی، فک��ری و عاطفی مردم 
برخوردار باشد.

روحانی با تأکید بر اینکه مضمون پیام رسانه باید سطح 
آگاهی مردم را افزایش دهد چرا که سطحی و قشری نگری از 
مشکالت جامعه ماست افزود: رسانه باید از آسیب خطرناک 

معیار دوگانه در بازتاب واقعیات پرهیز کند.
وی با اشاره به اینکه در دوران امروز رقابت رسانه ای از 
حیطه حکومت ها و دولت ها فراتر رفته است به نقش رسانه 
ملی پرداخت و اظهار داشت: بنده خود نیز از سال 59 تا 62 
جزء خانواده صدا و سیما و رئیس شورای سرپرستی آن بودم.

روحانی به تعبیر حضرت امام درخصوص این که رسانه 
ملی یک دانشگاه عمومی است، اشاره کرد و گفت: باید این 
سخن امام را به مثابه یک چشم انداز دقیق مورد توجه قرار 
داد و در باب دانش��گاه به وجه علمی،  نقادی و خردورزی و 
در عرصه عمومی نیز به قابلیت ارتباط با همه اقش��ار مردم 

توجه داشت.
روحانی خطاب به رس��انه ملی عن��وان کرد: ما باید به 
گونه ای عمل کنیم که هر ش��هروندی احس��اس کند سهم 
نیاز خود را می تواند از رسانه ملی داشته باشد که از این رو 
بای��د به اهداف، ارزش ها و مصالح ملی و همچنین نیازهای 

مردم توجه داشت.
رئیس جمه��ور منتخ��ب، اولوی��ت فعلی در رس��انه را 
بازآفرین��ی و تثبی��ت اعتماد جامع��ه و خوش آمدگویی به 
سالیق عنوان کرد و اظهار داشت:  ما باید با توانمندسازی و 
دانش حرفه ای فضا را برای افکار و تولیدات مختلف جامعه 

باز کنیم تا نشاط در جامعه بیشتر شود.
وی امیدبخشی واقع گرایانه نسبت به روند پیشرفت های 
کشور و تالش برای پر کردن شکاف های موجود بین اقشار 
جامعه و حاکمیت و همچنین ترویج وفاداری به مشی اعتدال 
ب��ه مفهوم منطقی کردن نگرش ه��ا را از دیگر اولویت های 

رسانه برشمرد.
رییس جمه��ور منتخب ملت ایران در پایان با تاکید بر 
اهمیت آزادی رس��انه ها در کشور گفت: حکومتی که ریشه 
در حمایت مردم دارد و از حضور رای دهندگان و رای مردم 
مش��روعیت می یابد، نه تنها از رسانه آزاد نمی هراسد بلکه 
از آزادی قانونمند و مس��ئوالنه رسانه ها استحکام بیشتری 

خواهد گرفت.
آمادگی رسانه ملی

 برای انعکاس خدمات دولت
عزت اهلل ضرغامی رئیس س��ازمان صدا و س��یما هم در 
همای��ش افق رس��انه با تبریک انتخاب شایس��ته و مبارک 
دکتر روحانی به ریاست جمهوری اسالمی ایران و قدردانی 
از حضور وی در این همایش افزود: جناب آقای دکتر روحانی 
ش��خصیتی انقالبی، مبارز، پرتالش و موفق در صحنه های 

خدمت به ملت بوده اند.
وی تصریح ک��رد: امیدواری��م توانمندی های صدا و 
س��یما را با کمک و راهنمای��ی رئیس جمهور منتخب و 
عزیز افزایش دهیم و بتوانیم با تعامل و حس��ن نیت کار 

را پیش ببریم.
ضرغامی خاطرنش��ان کرد: این ام��کان و این ظرفیت 
بی بدیل است و در ابعاد مختلف انجام می گیرد، به ویژه اگر 
طرح های بزرگ و تحوالتی در کش��ور بخواهد صورت گیرد 
رسانه ملی در آن سهیم است و خودمان را مسئول می دانیم 

تا خدمات و زحمات دولت را انعکاس دهیم.

س�خنان  از  پ�س  خارج�ی  رس�انه های 
رئیس جمه�ور منتخب در همایش افق رس�انه، 
مواضع حجت االسالم حسن روحانی در خصوص 
تبیین اعتدالگرایی در سیاست خارجی را انعکاس 

دادند.
در همین رابطه، خبرگزاری فرانسه، ضمن پخش 
قسمتی از س��خنان رئیس جمهور منتخب کشورمان، 
گزارش داد که حس��ن روحانی  روز ش��نبه اعالم کرد 
دولت او سیاس��ت »تعامل سازنده با جهان« را به اجرا 
خواهد گذاشت و از همه حقوق ایران دفاع خواهد کرد.

وی در مراس��می که مس��تقیم از تلویزیون دولتی 
ایران پخش می شد گفت: اعتدال در سیاست خارجی 
نه تسلیم و نه ستیز است بلکه به معنای تعامل سازنده 

ومؤثر با جهان است.
وی افزود: در گفتمان اعتدال، واقع گرایی با در نظر 
گرفتن ارزش ها و اندیش��ه های جمهوری اسالمی یک 

اصل پایه است.
وی تصریح کرد: این سیاست با در نظر گرفتن همه 

حقوق ملت ) به ویژه در زمینه هسته ای(، اراده و عظمت 
کشور با پیروی از رهنمودهای )آیت اهلل علی خامنه ای( 
رهبر معظم انقالب اسالمی در پیش گرفته خواهد شد.

روحانی اطمینان داد دولت آینده ایران فراجناحی 
خواه��د ب��ود و وامدار هیچ حزب یا گرایش سیاس��ی 

نخواهد بود.
همچنی��ن خبرگزاری ترن��د آذربایجان در بازتاب 
این س��خنان گزارش داد: رئیس جمهور منتخب ایران 
انتخاب��ات اخی��ر را نقطه عطفی در تاریخ این کش��ور 

دانست.
رئیس جمهور منتخب اضافه کرد: دشمن می خواهد 
کشورمان را در عرصه جهانی با چهره ای امنیتی معرفی 
کند که ما باید نقش��ه دش��من را بشکنیم و برای این 
کار به تدبیر، برنامه و برداش��تن قدم های مطمئن اما 

اساسی نیاز داریم.
س��خنان رئیس جمه��ور منتخ��ب کش��ورمان از 
رس��انه هایی همچون المیادین، العالم، پرس تی وی و 

االخباریه به صورت زنده پخش شد.

بازتاب سخنان رئیس جمهور منتخب در رسانه های بین المللی

خلیل حمدان عضو هیئت رئیسه جنبش امل 
تأکید کرد: ایران همواره مدافع حقوق ملت های 
منطق�ه و حامی مقاوم�ت در برابر رژیم غاصب 

صهیونیستی بوده است.
 به مناسبت سالروز شهادت دکتر مصطفی چمران 
مراس��می توس��ط جنبش امل در ش��هر صور لبنان 
برگزار شد.در این مراسم که جمعی از مسئوالن امل 
و ح��زب اهلل و دیگر احزاب لبنان��ی و جمع زیادی از 
شخصیت های سیاسی- اجتماعی لبنان حضور داشتند.

در ابتدای این مراس��م غضنفر رکن آبادی س��فیر 
کشورمان در لبنان مصطفی چمران را رزمنده ای شجاع 
و فرمانده ای نظامی دانست که نبردهای کم نظیری را 
طراح��ی نمود و در عی��ن حال معلم اخالق و الگویی 
برای جوانان مؤمن ب��ود. وی افزود: ارتباطی تاریخی 
میان لبنان و ایران وجود داشته و شخصیت های بارز 
علمی از جبل عامل لبنان به ایران مهاجرت کرده اند. 
عشق به اهل البیت نقطه مشترک و عامل پیوند علمای 
جبل عامل لبنان با ایران بود و از نیمه قرن گذشته،  
امام موسی صدر این پیوند تاریخی دو ملت را تقویت 
نمود و رهبری مستضعفان لبنان را برعهده گرفت و با 
شکل گیری جنبش امل، شهید چمران به عنوان معاون 
ایش��ان، فرماندهی مقاومت محرومان و مستضعفان 
لبنان در برابر دش��من صهیونیستی را برعهده گرفت 
و اکن��ون تمامی روس��تاهای جن��وب لبنان خصوصاً 
روستاهای مجاور با فلسطین اشغالی، خاطرات بسیار 

زیادی از این مرد بزرگ به یاد دارند.
وی در پایان س��خنان خود بار دیگر بر ایستادگی 
جمهوری اس��المی ایران در س��ایه رهبری حکیمانه 
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای در کنار مل��ت، دولت و 

مقاومت لبنان تأکید ورزید.
در ادامه برنامه خلیل حمدان عضو هیأت رئیس��ه 
جنبش امل با اشاره به نقش شهید چمران در مدیریت 
و فرماندهی مقاومت لبنان و همچنین نقش این شهید 
در انقالب اس��المی ایران اظهار داشت: شهید چمران 
همواره می گفت بهترین لحظات زندگی من س��قوط 
شاه ایران و برترین آرزوهای من بازگشت امام موسی 

صدر است.
ب��ه گ��زارش مهر، خلی��ل حم��دان با اش��اره به 
پیش��رفت های جمهوری اسالمی ایران در عرصه های 
مختل��ف علمی و تکنولوژی اظهار داش��ت: عده ای از 
هم��ان آغاز پیروزی انقالب اس��المی تالش کرده اند 
ایران را دش��من کش��ورهای منطقه معرفی کنند در 
حالی که جمهوری اسالمی ایران همواره مدافع حقوق 
ملت های منطقه بوده و حامی مقاومت در برابر رژیم 

غاصب صهیونیستی بوده است.
همچنی��ن عبدالمجید صال��ح  نماینده مجلس 
لبنان نیز یک دس��تگاه دوربین عکسبرداری متعلق 
به ش��هید چمران را جهت نگهداری در موزه شهید 
چمران در ایران، تقدیم س��فیر کش��ورمان کرد. وی 
اظهار داشت این دوربین را از 37 سال قبل نزد خود 

نگهداشته است.
گفتنی اس��ت، پ��س از این مراس��م رکن آبادی و 
هیئ��ت هم��راه با حضور در منزل غاده جابر همس��ر 
ش��هید چمران، ب��ا وی دیدار و گفتگ��و کردند. غاده 
جابر با بیان خاطراتی از ش��هید چمران و با اشاره به 
خلق حماسه سیاسی بزرگ ملت ایران در یازدهمین 
انتخابات ریاس��ت جمهوری، برای جمهوری اسالمی 

ایران آرزوی توفیق هرچه بیشتر کرد.

در مراسم گرامیداشت شهید چمران در لبنان مطرح شد

ایران مدافع ملت ها و حامی مقاومت
 در برابر رژیم صهیونیستی است

اعتراض روزنامه نگاران فرانسوی
 به قطع شبکه های صداوسیما

انجمن صنفی روزنامه نگاران فرانسه اقدام اینتل ست علیه رسانه های 
ایرانی را محکوم کرد.

رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران فرانسه ضمن انتقاد از تصمیم 
اخیر شرکت اینتل ست درباره شبکه های ایرانی، هوشیاری در برابر هر 

نوع سانسور را خواستار شده است.
دومنیک پرادالی، با اش��اره به تصمیم شرکت خدمات ماهواره ای 
اینتل ست در توقف پخش برنامه های شبکه های ایرانی، به پرس تی وی 
گفت: انجمن صنفی روزنامه نگاران از آزادی بیان و دسترس��ی آزادانه 
به اطالعات حمایت می کند. سانسور تنها زمانی توجیه پذیر است که 

فردی برای نقض حقوق بشر فردی دیگر تالش می کند.
شرکت خدمات ماهواره ای اینتل ست 29 خرداد )19 ژوئن( ادعا کرد 
این تصمیم به دلیل تحریم های غیرقانونی آمریکا علیه رییس سازمان 

صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران گرفته شده است.
شرکت خدمات ماهواره ای اینتل ست، یک شرکت سهامی آمریکایی 
است که مقر آن در برمودا است و در شهر واشنگتن دی سی، پایتخت 

امریکا و کشور لوکزامبورگ فعالیت می کند.
البی اس��رائیلی در امریکا آشکارا از این تالش برای ساکت کردن 

صدای رسانه های ایرانی در اروپا حمایت کرده است.
پیشتر نیز، شرکت یوتل س��ت در اقدامی بحث برانگیز و جنجالی 
به ش��رکت ماهواره ای هیسپاست اسپانیا دستور داد پخش ماهواره ای 
شبکه اسپانیایی زبان هیسپان تی وی ایران و شبکه پرس  تی وی را در 

اسپانیا و امریکای التین متوقف کند.
میش��ل دروزن، رییس اسرائیلی فرانس��وی یوتل ست در ماه های 
اخیر با اعمال فشار بر شرکت های خدمات ماهواره ای اروپا و آسیا برای 
خاموش کردن رسانه های ایرانی هجمه های خود را تشدید کرده است.

کارشناسان می گویند با وجود صنایع ارتباطی مدرن، جلوگیری از 
پخش برنامه های شبکه های ایرانی امری غیرممکن است. ایران تاکنون 
توانسته است از شرکت های خدماتی ماهواره ای جدید و نیز اینترنت 

برای گسترش دیدگاه منحصر به فرد خود بهره بگیرد.
اسکار باز هم علیه ایران

آکادمی اسکار از یک فیلمساز ضد مردمی و سطح پایین ایرانی به 
خاطر ارتکاب جرائم ضدامنیتی دعوت کرد تا به عضویت این آکادمی 

در بیاید.
در ادامه مواضع ضدایرانی اس��کار در سال های اخیر، آکادمی این 
مراسم آمریکایی از جعفر پناهی متهم ضدامنیتی ایران دعوت کرد تا 
به اسکار بپیوندد! این درحالی است که تاکنون هیچ فیلمساز برجسته 
دیگری امکان عضویت در آکادمی اسکار را نیافته و تنها افرادی از سوی 
این تشکیالت پذیرفته ش��ده اند که دارای سوابق فرهنگی و سیاسی 

همسو با دولت آمریکا بوده اند.
همه کتاب های شهید مطهری

 قابل دانلود شد
همه کتاب های اس��تاد شهید مرتضی مطهری به صورت رایگان و 

به طور کامل در فضای مجازی منتشر شد.
بنیاد علمی و فرهنگی اس��تاد شهید مرتضی مطهری با همکاری 
انتش��ارات صدرا برای اولین بار اقدام به تهیه نس��خه پی دی اف  همه 
آثار استاد مطهری و عرضه رایگان آن در فضای مجازی نموده است. 
تاکنون نسخه های گوناگونی از متن و فایل پی دی اف کتاب های استاد 
در محیط مجازی منتش��ر شده بود که اوال شامل همه آثار آن استاد 
شهید نمی شد، ثانیا دارای اغالط فراوان تایپی و نگارشی بود و ثالثا با 
نسخه چاپی کتاب ها منطبق نبود. اما نسخه فعلی منتشر شده دارای 
ویژگی هایی چون  تطبیق کامل نس��خه پی دی اف کتاب ها با آخرین 
نس��خه چاپی آنها،  درج فهرس��ت تفصیلی کتاب ها در کنار متن هر 

کتاب و حجم پایین اغلب فایل ها است.
یک منتقد پیشکسوت:

فیلم جدید اصغر فرهادی
 عقب مانده، بی ساختار و وراج است

یک منتقد پیشکس��وت سینما معتقد است: »گذشته« فیلم بدي 
است و ناچیز. بدتر از حتي نخستین فیلم هاي فرهادي. 

مسعود فراستی با انتشار یادداشتی در سایت خود درباره جدیدترین 
فیلم اصغر فرهادی نوشت: فیلم، عقب مانده است و اگزوتیک؛ بي ساختار، 
طوالني و مالل آور و وراج. گذشته، نه در گذشته اتفاق مي افتد نه در 
پاریس؛ نه بحراني دارد و مساله اي و نه هویتي. فیلمساز اسکار گرفته 

ما امر برش مشتبه شده و توهم جهاني شدن زده. 
وی در بخش دیگری از این نقد آورده اس��ت: فیلمس��از ما ادامه 
»جدایي« را در پاریس ساخته و بدون آنکه متوجه باشد حرف جدایي 
را هم پس گرفته، بي آنکه جدایي فرانس��وي را بشناس��د و بسازد. در 
واقع فیلمساز فقط دغدغه نوستالژي جوایز »جدایي« را دارد نه حتي 
تم راس��ت و دروغ آن را. جالب اینجاس��ت که تماشاگر از پاریس که 
باید مکان و محیط گذش��ته باشد، چیزي نمي بیند. نه معماري آن و 
نه کوچه ها و خیابان ها و نه مردمش. پس از پاریس چه مي ماند، جز 
تصویري اگزوتیک؟ و از فرانس��وي؟ جز یک خانم بازیگر تازه اسم در 
کرده نیمه عصبي اوراکت و یک ایراني ریشوي منفعل و سرگردان که 
فرانس��ه را هم بس��یار بد حرف مي زند و یک عرب منگ و دو بچه که 
یکي اکسس��وار اس��ت و دیگري وسیله جلب ترحم و یک دختر شبه 
عاصي و یک خشکشویي و یک داروخانه و یک خانه شلوغ نیمه عربي 
نیمه فرانس��وي. فراس��تی در بخش دیگری از یادداش��ت خود درباره 
فیلم اخیر فرهادی نوشته: گذشته، تمرین فیلمنامه نویسي یا دقیق تر 
تمرین ابتدایي دیالوگ نویسي است نه براي درام که صرفا براي رودست 
زدن به تماش��اگر، با یک پي رنگ و چند خرده پي رنگ سست و فاقد 
موقعیت هاي دراماتیک که بیش��تر به طراحي جدول کلمات متقاطع 

شبیه است تا فیلمسازي. 

مش�اور فرهنگ�ی رئیس جمهور تش�کیل بنیاد بهار توس�ط 
رئیس جمهور را تکذیب کرده و آن را دور از واقعیت عنوان کرد.

حجت االس��الم والمس��لمین عب��اس امیری ف��ر مش��اور فرهنگی 
رئیس جمه��ور در گفت وگو با فارس با اش��اره ب��ه برخی اخبار پیرامون 
تأسیس بنیاد بهار از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسالمی 
ایران پس از پایان دوران ریاست جمهوری گفت: چنین مسئله ای بسیار 

بعید است و من این خبر را درست نمی دانم.
وی افزود: من روحیات آقای احمدی نژاد را می شناسم و انجام چنین 
کارهایی در رویه ایش��ان نیست.مش��اور فرهنگی رئیس جمهور در ادامه 
تصریح کرد: مس��ائلی که در خصوص خرید س��اختمان چند طبقه در 

خیابان ولیعصر مطرح می شود نیز کاماًل دروغ است.
امیری فر  گفت: تمام این اخبار مسائلی است که به دروغ در سایت های 

مختلف مطرح می شود.
گفتنی اس��ت، پیش از این برخی سایت ها مدعی تشکیل بنیاد بهار 
توسط محمود احمدی نژاد پس از پایان دوران ریاست جمهوری شده بودند.

تشکیل بنیاد »بهار« توسط احمدی نژاد 
تکذیب شد

مرکز مطالع�ات خاورمیانه در مقاله ای به 
دولت اوباما توصیه می کند که از فرصت جدید 
ایجاد شده استفاده کند و ایران را به عنوان 

یک قدرت منطقه ای به رسمیت بشناسد.
به گزارش باش��گاه خبرنگاران به نقل از مرکز 
مطالعات خاورمیانه، »باربارا اس��الوین« نویسنده 
مقال��ه که پیش��تر مق��االت بس��یاری را در مورد 
موضوعات مرتبط با کشورمان منتشر کرده است 
در این تحلیل نوشت، »از زمان پیروزی شگفت  انگیز 
»حس��ن روحانی« در انتخابات ریاست جمهوری 
ایران بیش��تر توجهات به س��وی رواب��ط ایران و 
آمریکا معطوف شده است و این در حالی است که 
پیروزی وی می تواند تاثیرات مهمی در خاورمیانه 

برجای بگذارد.«
در ادامه این تحلیل آمده است: دولت فرانسه 
ک��ه پیش تر با حضور ایران در کنفرانس س��وریه 
مخالفت می کرد با لحنی مالیم از حضور روحانی 
در این کنفرانس اس��تقبال نمود. از س��وی دیگر 
»بشار اسد« رئیس جمهور سوریه و سایر حامیان 
وی نیز بر لزوم حضور ایران در کنفرانس »ژنو 2« 
تاکید ورزیده اند، با این حال ارسال تسلیحات برای 
تروریس��ت های سوری از سوی دولت آمریکا و به 
دستور »باراک اوباما« رئیس جمهور آن کشور نیز 
تغیی��ری در رویکرد ایران و به تبع آن در دیدگاه 
روحانی پیرامون س��وریه به وجود نیاورده اس��ت. 
روحانی در کنفرانس خبری اخیر خود تاکید کرد 
که سرنوش��ت کشور سوریه را ملت سوریه تعیین 

خواهند کرد. 
 نویس��نده در پایان تحلیل خود نتیجه گیری 
می کند که سیاس��ت جمهوری اسالمی در قبال 
بحران س��وریه تغییر نخواهد کرد و در توصیه ای 
به دولت »باراک اوبام��ا« رئیس جمهور آمریکا از 
وی می خواهد تا از فرصت ایجاد ش��ده و انتخاب 

رئیس جمهور جدید در ایران استفاده کند.
وی در این باره می افزاید: »بسیار بعید است که 
موضع ایران در مورد بحران سوریه و سایر تحوالت 
منطقه ای تغییر کن��د. دولت اوباما باید از فرصت 
ایجاد شده استقبال کرده و تالش کند تا عالوه بر 
موضوع برنامه هسته ای در مورد مسائل دیگر نیز 
با ایرانیان به تعامل مستقیم بپردازد. دولت آمریکا 
می بایستی نقش جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
یک قدرت منطقه ای را به رسمیت شناسد تا پس از 
آن از مذاکرات هسته ای میان ایران و آمریکا نتیجه 

مطلوب حاصل شود.«

نای�ب رئیس کمیس�یون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی تأکید کرد: ضعف مفرط و شدید 
بانک مرکزی اقتصاد کشور را دچار چالش جدی 
ک�رده و رئیس جمهور منتخ�ب باید به بانک 

مرکزی نگاه ویژه ای داشته باشد.
محمدرضا پورابراهیمی نایب رئیس کمیسیون 
اقتصادی مجلس در گفتگو با مهر با بیان اینکه پایان 
کار یک دولت یعنی آغاز تحقیق و تفحص از عملکرد 
آن دولت و عملکرد مقطع زمانی اش مبانی تحقیق 
و تفحص قرار خواهد گرفت اظهار داش��ت: بسیاری 
از نمایندگان مجلس محکم امور مربوط به تحقیق 
و تفحص از سازمان ها و وزارت خانه های مختلف را 
انج��ام می دهند و خود من نیز تحقیق و تفحص از 
صنعت و مس و بیمه را در دستور کار دارم و محکم 

ایستاده ام تا این کار را انجام دهم.
وی در پاس��خ به این سؤال که مهمترین ضعف 
دول��ت فعلی که دولت آینده باید آن را جبران کند 
چیس��ت؟ گفت: ضعف مفرط و شدید بانک مرکزی 
اقتص��اد کش��ور را دچار چالش ج��دی کرد و آقای 
روحانی باید به بانک مرکزی نگاه ویژه داشته باشد. 
همچنین باید یک س��ازمان به عن��وان مغز متفکر 
اقتصاد کالن کش��ور وجود داشته باشد سازمانی که 
در معاونت رئیس جمهور هضم نشود، مستقل عمل 

نکند و ادبیاتش کالن باشد.
پ��ور ابراهیمی با اش��اره به اینک��ه فکر می کنم 
روحانی خوش ش��انس ترین رئیس جمه��ور تاریخ 
کش��ورمان اس��ت؛ به این خاطر ک��ه علی رغم همه 
مش��کالت، بزرگترین فرصت ه��ای اقتصادی، امروز 
در اختی��ار آق��ای روحانی قرار گرفته اس��ت گفت: 
کافی است که رئیس جمهور منتخب به همراه تیم 

اقتصادیش کمی زرنگی و دقت داشته باشند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح 
کرد: امروز اگر کس��ی هماهنگی بین اجزا را بتواند 
انج��ام دهد و گره های اولیه را برطرف کند مطمئن 
هستم که حداقل ظرف یک یا دو سال میزان تولید 
ملی ما دو برابر وضع موجود خواهد شد و امیدواریم 
دولت جدید از این ظرفیت بزرگ انباشت سرمایه های 
اجتماعی و تعام��الت خارجی در فضای بین المللی 
استفاده کند و بزرگترین حسن دولت می تواند این 
باش��د که در ماه های اول دول��ت تصمیمات بزرگ 

اقتصادی بگیرد.
وی اف��زود: تمام اقتصاددانان مجلس آماده اند تا 
نشس��ت مشترکی را با رئیس جمهور منتخب برای 
ارائ��ه راهکارهای اقتصادی و انتخاب اعضای کابینه 

داشته باشند.

مرکز مطالعات خاورمیانه:
اوباما باید بپذیرد

ایران قدرتی
 منطقه ای است

پورابراهیمی:
رئیس جمهور منتخب

 نگاه ویژه به بانک مرکزی 
داشته باشد

هاشمی رفسنجانی:
هدف طراحان حادثه ۷ تیر از رسمیت 

انداختن سه قوه بود
رئیس مجمع تش�خیص مصلحت نظام با اش�اره به سالگرد 
شهادت شهید بهشتی، گفت: هدف اساسی طراحان حادثه ۷ تیر 
۱۳۶۰ ، از رسمیت انداختن سه قوه اجرائیه، قضائیه و مقننه بود.

آیت اهلل هاش��می رفسنجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با اشاره به سالگرد حادثه 7 تیر 1360 گفت: هدف اساسی طراحان 
آن واقعه از رسمیت انداختن سه قوه اجرائیه، قضائیه و مقننه بود که 
باتوجه به بحث آن جلسه که درباره گران فروشی بود، جمعی از اعضای 

هر سه قوه حضور داشتند.
وی افزود: قرار بود عالوه بر آیت اهلل دکتر بهش��تی، روس��ای قوای 
دیگر هم در جلسه باشند که آیت اهلل خامنه ای روز قبل در یک حادثه 
تروریس��تی دیگر مورد سوء قصد قرار گرفته بودند، دکتر باهنر هم در 
آخرین لحظات قبل از ش��روع جلسه به پیش��نهاد دکتر بهشتی وارد 
سالن نشدند و من هم طبق تماس تلفنی پزشکان درخصوص آیت اهلل 
خامنه ای به بیمارستان رفته بودم و تقدیر این بود که شهیدبهشتی به 

همراه 72 تن از همراهان از آن جلسه، آسمانی شوند.
رئیس مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بیان خاطراتی از آوردن 
مجروحان حادثه 7 تیر در مجلس گفت: نواختن زنگ و اعالم رسمیت 
جلسه مجلس پس از آن حادثه غمبار، یکی از شیرین ترین حاالت در 

تلخ ترین لحظات بود.
هاشمی رفسنجانی با اشاره به اثرات سازنده خون شهدا در جامعه 
افزود: اگرچه از دس��ت دادن 72 تن از بهترین مس��ئوالن کش��وری و 
فقدان ش��خصیتی چون آیت اهلل دکتر بهشتی که در طراحی ساختار 
نظام و تدوین و تصویب قانون اساس��ی نقش داش��تند، ناراحت کننده 
بود، اما مهمترین دستاورد شهادت آنان، هوشیاری جامعه برای مقابله 
با دروغ های مردم فریب و تقویت همراهی و همدلی مردم با امام راحل 

در جهت تداوم انقالب اسالمی بود.
در ادامه جلسه، براساس دستورکار که بررسی الیحه پیشگیری از 
وقوع جرم و مورد اختالف مجلس ش��ورای اس��المی و شورای نگهبان 

بود، بحث و تبادل نظر شد.
به گزارش تسنیم، در این جلسه که عالوه بر اعضای جلسه، روسای 
قوای مقننه و قضائیه، وزیر دادگس��تری ، مس��ئولین س��تاد مبارزه با 
موادمخدر، روسای کمیسیون های قضائی و حقوقی و اجتماعی مجلس 
شورای اسالمی، رئیس دیوان عدالت اداری، معاون حفاظت اجتماعی و 
پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، 
معاون حقوقی و امور مجلس نیروی انتظامی، معاون س��ازمان بازرسی 
کل کشور، رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و 
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز به عنوان مسئولین مدعو 
مرتبط با موضوع، حضور داشتند، ابتدا نمایندگان شورای نگهبان به بیان 
دالیل رّد مصوبه مجلس پرداختند و سپس اعضای مجمع دیدگاه های 
خود را بیان داش��تند و سرانجام نظر به اینکه طبق آیین نامه مجمع 
تشخیص برخی از مواد، نیاز به مجوز مقام معظم رهبری دارد، رئیس 
و اعضا تصمیم گرفتند موارد مذکور پس از کسب مجوز در دستورکار 

قرار گیرد.

رییس هیات نظارت مرکزی انتخابات شوراهای 
اس�المی شهر و روس�تا از بازش�ماری ۱۰ درصد 
صندوق های این انتخابات در شهرستان  کرج، شهر 
تهران و کرمانشاه خبر داد و گفت: صحت انتخابات 
پس از این بازشماری در این شهرها تایید شدند. 
محمدجواد کولیوند در گفت وگو با ایس��نا، با اشاره 
به جزئیات فعالیت هیات های نظارت انتخابات شوراهای 
اسالمی، گفت: در کل کشور هیات های نظارت استان در 
رابطه با شهرها و هیات های نظارت شهرستان در رابطه 

با روستاها نظارت خود را انجام دادند. 
وی ادامه داد: هیات های نظارت در چند شهر به این 
جمع بندی رسیدند که یک بازشماری آرا انجام شود که 

در شهرستان کرج،  در شهر تهران و کرمانشاه 10 درصد 
آرا بازش��ماری شد و مورد تایید نیز قرار گرفت و موارد 

مشابه دیگری گزارش نشده است. 
ریی��س هیات نظارت مرکزی انتخابات ش��وراهای 
اسالمی شهر و روستا از تایید صحت انتخابات در هفتاد 
درصد روس��تاها خبر داد و گفت: نتیجه بررسی صحت 
انتخابات شهرها نیز تا پایان این هفته به اتمام می رسد. 
کولیوند همچنین بیان کرد: هیات نظارت اس��تان 
ش��هر گرمدره از توابع اس��تان البرز شهرس��تان کرج 
پیش��نهاد ابطال انتخابات را ب��ه هیات نظارت مرکزی 
ارائه کرده اما هنوز این پیش��نهاد مورد بررس��ی نهایی 

قرار نگرفته است.

کولیوند خبر داد 
بازشماری 10 درصد صندوق های انتخابات شوراها در کرج 

تهران و کرمانشاه 

رئیس دادگاه ویژه روحانیت خبر داد
صدور قرار منع تعقیب

 برای »مصطفی پورمحمدی«
رئی�س دادگاه وی�ژه روحانیت اعالم ک�رد پرونده مصطفی 
پورمحمدی که در رابطه با مس�ائل مربوط به وزارت کشور بود، 

در دادسرا مختومه شد و به دادگاه ارسال نشد. 
حجت االسالم محمدجعفر منتظری در خصوص پرونده پورمحمدی 
اظهار داشت:  این پرونده مربوط به دو سال پیش است و در دادسرای 

ویژه روحانیت قرار منع تعقیب آن صادر شده است. 
رئیس دادگاه ویژه روحانیت در گفت و گو با ایس��نا، در پاس��خ به 
س��والی مبنی بر اینکه ش��کایت از سوی چه کسی مطرح شده است؟، 
گفت: دقیقا از محتوای پرونده خبر ندارم، ولی پرونده در رابطه با مسائل 
مربوط به وزارت کشور بود که در دادسرا مطرح و در همان جا مختومه 

شد؛ یعنی پرونده اصال به دادگاه نیامده است. 
وی در واکنش به خبری مبنی بر »تشکیل پرونده جدید برای رئیس 
سازمان بازرسی کل کشور«، تصریح کرد: پرونده جدیدی در مورد آقای 

پورمحمدی تشکیل نشده است. 
رئی��س دی��وان عدال��ت اداری همچنین در گفت و گو با باش��گاه 
خبرنگاران، با اشاره به افزایش 12 درصدی آمار شکایات و تخلفات در 
س��ال 91 نسبت به س��ال 90 گفت: البته این افزایش بدیهی است به 
دلیل اینکه دستگاه های دولتی در تعامل بیشتري با مردم بوده اند که 

قطعا شکایات نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
وی افزود: به طور مثال اگر بیش��ترین ش��کایت از شهرداري  است 
بدین خاطر بوده که بیش��ترین خدمت رساني را داشته و این به منزله 

اشکال در شهرداري نیست.
حجت االسالم منتظری در ادامه با بیان اینکه در دولت دهم شاهد 
قانون گریزی بودیم، اظهار داش��ت: در دولت ده��م کارهای زیربنایی 
بس��یاری صورت گرفت اما متاس��فانه در زمینه جرایم ش��اهد کاهش 
دعواها نبودیم؛ بالعکس شاهد قانون گریزی نیز بودیم و باید بگویم که 

دولت دهم قانون گریزی اش بسیار زیاد بود.
رئی��س دیوان عدال��ت اداری خاطر نش��ان ک��رد:  امیدواریم این 
قانون گریزی ها در دولت جدید حل و فصل شده و تجربه گذشته برای 
ما سرمشقی باشد که حتی قانون ناقص هم برای اداره کشور الزم است.

خبرنگار بسیجی کیهان
 با ضربات چاقوی اراذل راهی بیمارستان شد

سرویس شهرستان ها:
مدیر امور حقوقی دانشجویان وزارت علوم و همکار کیهان 
روز جمعه توس�ط اراذل و اوباش در شهرس�تان لنگرود مورد 
ضرب و جرح قرار گرفت و با ضربات چاقو راهی بیمارستان شد.

به گزارش خبرنگار ما، حس��ین شمسیان که به اتفاق خانواده اش 
به لنگرود س��فر کرده بود حدود ساعت 24 جمعه شب، یک دستگاه 
موتورس��یکلت جلوی خودرواش در میدان بسیج لنگرود پیچید و آن 
را متوقف کرد. اراذل و اوباش ضمن درگیر ش��دن با شمسیان و یکی 
از همراهان��ش آنها را مورد ضرب و جرح قرار دادند و با ضربات چاقو 

شمسیان و همراهش را مجروح کردند و سپس متواری شدند. 
به گزارش خبرنگار ما، مجروحان به بیمارستان شهر الهیجان انتقال 
یافتند و شمس��یان از ناحیه ریه مورد عمل جراحی قرار گرفت. البته 
دیگر مجروح این حادثه به صورت سرپایی مداوا شد. براساس همین 
گزارش حال عمومی شمس��یان وخیم گزارش شده و پلیس درصدد 

دستگیری ضاربان است.
به گزارش خبرنگار ما، اراذل و اوباش در منطقه چمخاله و لنگرود 
حض��ور فعالی دارند و با ایجاد مزاحمت برای مس��افران و درگیری با 

آنان امنیت منطقه را برهم زده اند.


