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در پرتو وحی

اخبار ادبی و هنری

هدیه به خوانندگان

حضرت امام خمین�ی)ره(: خط این بود که این قضیه 
مرگ بر آمریکا منسی )فراموش( شود.

ش�رکت معدن�ی و صنعت�ی گل گه�ر جه��ت طراح��ی، تکمی��ل و 
یکپارچه س��ازی سیس��تم تله متری آب موجود درمجتمع از مش��اوران 
ذیصالح دعوت به همکاری می نماید، لذا از کلیه مش��اورانی که س��وابق 
کاری مرتبط با طراحی سیستمهای تله متری با شرایط زیر دارند دعوت 
بعم��ل می آید مدارک و رزوم��ه کاری خویش را حداکثر 2 هفته پس از 
تاریخ درج آخرین آگهی به نش��انی: کیلومتر 50 جاده سیرجان- شیراز، 
مجتمع معدن��ی و صنعتی گل گهر، صندوق پس��تی 78185/111 بنام 

مدیریت انرژی ارسال نمایند.

شرایط:
- تخصص و پایه مش�اور: دارا بودن حداقل پایه 3 تخصص تاسیسات 
آب و فاضالب از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری.

- تجربه مشاور:  داشتن حداقل 2 تجربه کار مرتبط باموضوع به همراه 
رضایت نامه های مربوطه در 2 سال گذشته و حداقل 1.000.000.000 

ریال قرارداد انجام شده.
اطالعات تکمیلی مربوط به کار فوق و شیوه نامه ارزیابی کیفی رامی توانید 

از سایت شرکت به نشانی www.golgohar.com دریافت نمائید.

آگهی فراخوان مشاور
نوبت دوم برای یکپارچه سازی سیستم تله متری

دبیرخانه کمیسیون معامالت شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
GOLGOHAR

IRON ORO CO

صداقت 
قرآن کریم:

و بگو:

پروردگارا!

م��را )در هر کار( با صداقت وارد کن و با صداقت خارج 

ساز.

و از سوی خود،

حجتی یاری کننده برایم قرار بده!

سوره اسراء - آیه 80

كالهبرداری چند الیه با تحریف نظر امام)ره(
روزنامه های زنجیره ای  واکنش ناکافی حمید انصاری را هم تحریف کردند

مواضع صریح حضرت امام خمینی)ره( درباره آمریکا و شعار مرگ بر آمریکا کمترین روزنه ای 
برای کامیابی جریان تحریف مواضع ایشان باقی نمی گذارد.

حضرت امام با پیش بینی برخی جفاها و خیانت ها، پیشاپیش به انتساب مواضع سازش طلبانه و غیرانقالبی 
به ایشان پاسخ گفته اند آنجا که در وصیت نامه سیاسی- الهی خویش تاکید می کنند: »اکنون که من حاضرم، 
بعضی نسبت های بی واقعیت به من داده می شود و ممکن است پس از من در حجم آن افزوده شود لهذا عرض 
می کنم آنچه به من نسبت داده شده یا می شود مورد تصدیق نیست مگر آن که صدای من، یا خط و امضای 

من باشد، با تصدیق کارشناسان یا در سیمای جمهوری اسالمی چیزی گفته باشم.«
بدین ترتیب برخی تحرکات جریان س��ازش طلب و نفاق که به واس��طه نفوذ برخی افراد در دفتر و سایت 
آقای هاش��می ش��ارژ می شود، کمترین قابلیت انتس��اب به حضرت امام را ندارد. اما غیر از خالی بودن دست 
مدعیان »موافقت امام با حذف شعار مرگ بر آمریکا« از سند و مدرک، آنچه روشن و گویاست مواضع صریح 

حضرت امام خمینی)ره( است که بارها از صدا و سیما پخش شده و در صحیفه امام خمینی مضبوط است.
هرچند صحیفه امام انباشته از ادبیات انزجار از آمریکاست اما به عنوان نمونه به چند مورد از این کلمات 

نورانی ایشان اشاره می شود:
- »امروز غرب و ش��رق به خوبی می دانند که تنها نیرویی که می تواند آنان را از صحنه خارج کند، اس��الم 
است. آنها در این ده سال انقالب اسالمی ایران ضربات سختی از اسالم خورده اند و تصمیم گرفته اند که به هر 
وسیله ممکن آن را در ایران که مرکز اسالم ناب محمدی است نابود کنند... نفوذی ها بارها اعالم کرده اند که 
حرف خود را از دهان ساده اندیشان موجه می زنند... من بارها اعالم کرده ام که با هیچ کس در هر مرتبه ای که 
باشد عقد اخوت نبسته ام. چهارچوب دوستی من در درستی راه هر فرد نهفته است. دفاع از اسالم و حزب اهلل 
اصل خدشه ناپذیر سیاست جمهوری اسالمی است. ما باید مدافع افرادی باشیم که منافقین سرهاشان را در 
مقابل زنان و فرزندانشان در سر سفره افطار گوش تا گوش بریدند. ما باید دشمن سرسخت کسانی باشیم که 
پرونده های همکاری آنان با آمریکا از النه جاسوسی بیرون آمد. ما باید تمام عشقمان به خدا باشد نه تاریخ. 
کس��انی که از منافقین و لیبرال ها دفاع می کنند، پیش ملت عزیز و ش��هید داده ما راهی ندارند. اگر ایادی 
بیگانه و ناآگاهان گول خورده که بدون توجه بلندگوی دیگران شده اند، از این حرکات دست برندارند، مردم 
ما آنها را بدون هیچ گونه گذشتی طرد خواهند کرد... من بار دیگر از مسئولین باالی نظام جمهوری اسالمی 
می خواهم که از هیچ کس و از هیچ چیز جز خدای بزرگ نترسند و کمرها را ببندند و دست از مبارزه و جهاد 
علیه فساد و فحشای سرمایه داری غرب و پوچی و تجاوز کمونیزم نکشند که ما هنوز در قدم های اول مبارزه 

جهانی خود علیه غرب و شرقیم.«
- »باید به آن آخوند مزدور که فریاد مرگ بر آمریکا و اس��رائیل و ش��وروی را خالف اس��الم می داند گفت 
تأسی به رسول خدا و متابعت از امر خداوند تعالی خالف مراسم حج است؟ آیا تو و امثال تو آخوند آمریکایی 
فعل رسول اهلل- صلی اهلل علیه و آله وسلم- و امر خداوند را تخطئه می کنید، و تأسی به آن بزرگوار و اطاعت 

فرمان حق تعالی را برخالف می دانید؟«
- »دست نش��اندگان آمریکا آتش زدن پرچم آمریکا را به حس��اب آتش زدن حرم و شعار مرگ بر شوروی 
و آمریکا و اسرائیل را به حساب دشمنی با خدا و قرآن و پیامبر گذاشته اند. ان شاءاهلل ما نخواهیم گذاشت از 
کعبه و حج، این منبر بزرگی که بر بلندای بام انسانیت باید صدای مظلومان را به همه عالم منعکس سازد و 
آوای توحید را طنین اندازد، صدای سازش با آمریکا و شوروی و کفر و شرک نواخته شود و از خدا می خواهیم 
که قدرت را به ما ارزانی دارد که نه تنها از کعبه مسلمین، که از کلیساهای جهان نیز ناقوس مرگ آمریکا و 

شوروی را به صدا درآوریم.«
- »خط این بود که اصال آمریکا منسی بشود. یک دسته شوروی را طرح می کردند تا آمریکا منسی بشود، 
یک دسته اهلل اکبر را کنار می گذاشتند، سوت می زدند و کف می زدند، آن هم روز عاشورا خط این بود که این 

قضیه مرگ بر آمریکا منسی ]فراموش[ بشود...«
- »ملت ما، بلکه ملت های اس��المی و مس��تضعفان جهان مفتخرند، به اینکه دش��منان آنان، که دشمنان 
خ��دای بزرگ و قرآن کریم و اس��الم عزیزند، درندگانی هس��تند که از هیچ جنای��ت و خیانتی برای مقاصد 
ش��وم جنایتکارانه خود دست نمی کش��ند و برای رسیدن به ریاست و مطامع پست خود، دوست و دشمن را 
نمی شناسند و در راس آنان، آمریکا این تروریست بالذات دولتی است که سرتاسر جهان را به آتش کشیده و 
هم پیمان او صهیونیست جهانی است که برای رسیدن به مطامع خود، جنایاتی مرتکب می شود که قلم ها از 

نوشتن و زبان ها از گفتن آن شرم دارند.«
- »انقالب به هیچ گروهی بدهکاری ندارد و ما هنوز هم چوب اعتمادهای فراوان خود را به گروه ها و لیبرال ها 
می خوریم، آغوش کشور و انقالب همیشه برای پذیرفتن همه کسانی که قصد خدمت و آهنگ مراجعت داشته 
و دارند گشوده است ولی نه به قیمت طلبکاری آنان از همه اصول، که چرا مرگ بر آمریکا گفتید! چرا جنگ 
کردید! چرا نس��بت به منافقین و ضد انقالبیون حکم خدا را جاری می کنید؟ چرا ش��عار نه شرقی و نه غربی 

داده اید؟ چرا النه جاسوسی را اشغال کرده ایم و صدها چرای دیگر.«
- »همین قول مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر شوروی برای آنها مرگ می آورد.«

 یادآور می ش��ود سایت رسمی هاشمی اخیرا به رس��م »ناگفته های هاشمی« از قول وی مدعی شده بود 
»امام موافق حذف مرگ بر آمریکا بود«!!

امام: خط این بود که مرگ بر آمریکا فراموش شود

تودهنی امام خمینی)ره( به عناصر ساده لوح
 و خط سازش و تحریف

پیکر مطهر جانباز 70 درصد ش�یمیایی در بوشهر و یک شهید گمنام 
در قم تشییع شد.

مدیرکل بنیاد شهید استان بوشهر گفت: جانباز 70 درصد شیمیایی عبدالرحمن 
س��عدآبادی پس از سال ها تحمل درد و رنج ناشی از آثار حمله شیمیایی به سوی 

یاران شهیدش پر کشید.
به گزارش فارس، محمد حاجی زاده تصریح کرد: ش��هید س��عدآبادی دو بار در 
تاری��خ 24 بهمن 1364 و 13 اس��فند 1364 در منطق��ه قفاض و جزیره فاو بر اثر 

حمله شیمیایی دشمن مجروح شد.
وی خاطرنشان کرد: این شهید سال های طوالنی آثار زیانبار شیمیایی را تحمل 

کرد و در راه حفظ ارزش های واالی انقالب آسمانی شد.
همچنین به گزارش ایرنا، پیکر یک ش��هید گمنام دوران دفاع مقدس که  در 
منطقه فاو تفحص ش��ده بود، روز یکش��نبه بر دوش مردم شهیدپرور قم به سمت 
گلزار ش��هدای علی ابن جعفر تشییع ش��د و سپس در خاک موسسه آموزش عالی 

بنت الهدی وابسته به جامعه المصطفی العالمیه آرام گرفت.
این سومین بار در سال جاری است که شهر قم میزبان شهدای گمنام است.

پیکر پاک 2 شهید در بوشهر و قم
 تشییع شد

شجونی:
نقل قول های غیرباور هاشمی از امام

 اعتبار حرف های راستش را هم از بین خواهد برد
عضو جامعه روحانیت مبارز تاکید کرد: هاشمی آن قدر از امام خمینی 
حرف های قابل تامل و غیرقابل باور نقل کرده است که اگر روزی حرف 
درست خصوصی هم از امام)ره( مطرح کند دیگر کسی باور نخواهد کرد.
حجت االسالم جعفر شجونی نماینده اولین دوره مجلس شورای اسالمی با 
اش��اره به اظهاراتی که هاشمی رفسنجانی به نقل از امام مطرح می کند، گفت: 
هاشمی باید توضیح دهد که چه کاره امام بوده است که امام نظرات محرمانه و 

خصوصی شان را به ایشان گفته باشد.
وی با بیان این که افکار هاشمی رفسنجانی خراب شده و در مسیر انقالب و 
آرمان های مردم نیست، تاکید کرد: هاشمی آن قدر از امام خمینی)ره( حرف های 
قابل تامل و غیرقابل باور نقل کرده است که اگر روزی حرف درست خصوصی 

هم از امام مطرح کرد دیگر کسی باور نخواهد کرد.
ش��جونی با بیان این که هاش��می با نقل قول های دروغ از امام)ره( اعتبار 
خود را زیر سؤال برده است، به فارس گفت: اظهارات هاشمی هیچ خریداری در 
جامعه ندارد و بهتر اس��ت وی به جای پرداختن به نقل قول های مکرر از امام، 
فرزن��دان متخلفش را تحوی��ل دادگاه بدهد چون مخالفت امام با آقازاده پروری 

در کشور آشکارا بود.
وی افزود: شعار مرگ بر آمریکا، شعار مورد تائید حضرت امام بود و اگر قرار 
باشد روزی این شعار حذف شود با نظر حضرت آقا خواهد بود، پس بهتر است 

افراد غیرمرتبط در این حوزه ورود نکنند.

رئیس سازمان حج و زیارت:
ثبت نام جدید برای عمره

 تا 3 سال آینده نخواهیم داشت
رئیس س�ازمان حج و زیارت گفت: سال گذشته 7 میلیون نفر 
ب�رای اعزام به عمره ثبت ن�ام کردند و تا پایان اعزام آنها که ۲ تا ۳ 

سال زمان نیاز دارد، ثبت نام جدید نخواهیم داشت. 
س��عید اوحدی که هم اکنون در مکه مکرمه حضور دارد در گفت وگو 
ب��ا فارس گفت: امیدواریم بتوانیم برنامه های عمره آینده را بعد از دهه اول 
محرم آغ��از کنیم و ثبت نام ها برای افرادی انجام می ش��ود که قباًل اولویت 

آنها اعالم شده باشد.
وی ادامه داد: از 15 ماه صفر اعزام های عمره آغاز می شود با لحاظ این 

نکته که اعزام های عمره در سال جاری 10 روزه خواهد بود.
اوحدی اظهار داشت: با توجه به توافقاتی که انجام شده است توانستیم 
ظرفیت اعزام زائران به عمره را 50 درصد افزایش دهیم، امسال تالش داریم 
750 تا 800 هزار نفر را اعزام کنیم و امیدوار هس��تیم که بتوانیم هر سال 

ظرفیت های اعزام را افزایش دهیم.
وی در خصوص زمان ثبت نام های جدید برای عمره گفت: سال گذشته 
7 میلی��ون نف��ر برای اعزام به عمره ثبت ن��ام کردند که اعزام تمام آنها دو 
تا 3 سال زمان نیاز دارد و تا زمانی که تمام این افراد اعزام نشوند ثبت نام 

جدیدی نخواهیم داشت.

واکنش قائم مقام موسسه نشر آثار امام)ره( 
به ادعاهای هاشمی رفسنجانی و نوع انتشار 
این واکنش درروزنامه های زنجیره ای، از یک 
تحری�ف و کالهب�رداری چند الی�ه  حکایت 

می کند.
واکنش حمی��د انصاری هرچن��د دیرهنگام و 
ضمن رودربایستی اس��ت- و در واقع اولویت را به 
حفظ حرمت هاش��می و نه حضرت امام داده!- اما 
در عی��ن حال واج��د نکات قاب��ل توجهی در حد 
تکذیب بخش هایی از ادعاهای هاش��می و س��ایت 
وی اس��ت ضمن اینکه نشان می دهد گردانندگان 
س��ایت هاشمی با خود هاشمی نیز بازی می کنند. 
ام��ا نکته جالب بازتاب مصاحبه س��ایت جماران با 
حمید انصاری در روزنامه ه��ای زنجیره ای بود که 
دی��روز در اقدامی هماهنگ و در تیترهای خود به 
تحریف واکنش ناکافی حمید انصاری پرداختند. به 
عنوان مثال روزنامه زنجیره ای اعتماد در تیتر اول 
خود با تحریف  سخنان انصاری مدعی شد »موسسه 
تنظیم و نش��ر آثار امام خمینی، اظهارات هاشمی 
را تایید کرد/ اس��ناد موافقت امام با حذف مرگ بر 
آمریکا.«! فقط ذیل این تیتر بزرگ در یک سوتیتر 
ریز نوشته شده »موسسه امام: خاطره آقای هاشمی، 
قطع ش��عار مرگ بر آمریکا و مرگ بر ش��وروی از 
رادیو و تلویزیون اس��ت نه حذف آن از تظاهرات و 
مناسبت ها«! مشابه همین تحریف کالهبردارانه در 
تیتر س��خنان حمید انصاری، را روزنامه شرق نیز 
مرتکب ش��ده و تیتر زده است »دستور امام: حذف 

مرگ بر آمریکا و شوروی«!
فاز اول؛

 باز نشر یک مصاحبه بیات و اتهام به امام!
اما اصل مصاحبه چیس��ت؟ حمید انصاری در 
این مصاحبه و در پاس��خ به س��والی درباره خاطره 
هاشمی تلویحا به ش��یطنت سایت هاشمی اشاره 
می کن��د و می گوید: همان طور ک��ه گفتید اخیرا 
دو اظهار نظر از آیت اهلل هاش��می رفسنجانی که به 
نوعی مربوط به حضرت امام می شود منتشر شد و 
نقده��ا و مخالفت هایی را نیز برانگیخت. یکی نقل 
اس��ت که ایش��ان گفته اند آن را در سال های آخر 
ب��رای امام نوش��ته اند و دیگری مطلبی اس��ت که 
از قول ایش��ان تحت عن��وان موافقت امام با حذف 
ش��عار »مرگ بر آمریکا« مطرح ش��ده اس��ت. اوال 
تاریخ ه��ر دو اظهارنظر آقای هاش��می مربوط به 
االن نیس��ت. اظهارات  آقای هاشمی درباره حذف 
ش��عار، در گفت وگو با ماهنامه مدیریت ارتباطات 
25 اردیبهش��ت 1389 )3 س��ال پیش( و مطلب 
مربوط به رابطه با آمریکا در گفت وگوی ایش��ان با 
فصلنامه موسسه مطالعات بین المللی در پایان سال 
1390 بیان شده است و بعدا این مطالب )چندین 
ماه قبل( در کتاب صراحت نامه انتشار یافته است. 
البته در این ایام- که افکار عمومی متوجه رویکرد 
دولت تدبیر و امید در موضوع هس��ته ای و بررسی 
نوع تعامل با غرب و آمریکا و س��فر ریاست محترم 
جمهوری به آمریکا بوده است- پایگاه اطالع رسانی 
آیت اهلل هاش��می بازگویی خالصه ای از گفت وگوی 
قبلی ایشان را به نحوی تنظیم و تیترگذاری کرده 
است که حساس��یت ها را برانگیخته و باعث طرح 

دوباره موضوع شده است.
س��ایت هاشمی و نشریات زنجیره ای طی چند 
ماه گذشته و برای چند بار مصاحبه های مذکور را 
بدون ذکر تاریخ بازنشر کردند و چنین القا نمودند 
که هاش��می موضع جدیدی گرفته اس��ت. سایت 
هاشمی در این زمینه تیتر زده است »ناگفته های 
هاش��می در صراحت نامه/ امام موافق حذف مرگ 

بر آمریکا بود«)!(
موضع هاشمی قابل نقد است

حمی��د انصاری در ادامه بامرور گفته هاش��می 
مبنی بر مخالفتش با شعار مرگ بر آمریکا و اینکه 
امام با حذف شعار موافق بودند، اظهار داشت: آیت اهلل 
هاش��می در پاسخ به سوال فوق هیچ مطلبی را به 
امام نسبت نداده و موضوع را به نوشته دیگری ارجاع 
داده اس��ت که آن را هم عین��ا مرور خواهیم کرد. 
آیت اهلل هاش��می رفسنجانی در ادامه جواب به این 
س��وال و سوال بعد، مطالبی را مبنی بر نپسندیدن 
شعار مرگ گفتن نسبت به دولت ها و اشخاص بیان 
کرده است اما نه تنها تصریحی به اینکه این نظر امام 
است ندارد بلکه تاکید کرده اند که این نظر خودشان 
است. ]رسانه های زنجیره ای  و سایت هاشمی موضع 

وی را به جای موضع امام جا زده اند![
 البت��ه بن��ده معتق��دم که این نظر ایش��ان به 
خص��وص با همان مبنایی که در ادامه سخنش��ان 
به قرآن اس��تناد کرده اند، قابل نقد است. ولی این 
موضوع- یعنی اظهارنظر شخصی، بدون آن که آن 
را به امام نسبت دهند- ربطی به موسسه و وظیفه 
نظارتی آن ن��دارد! این اظهارنظر انصاری در حالی 
اس��ت که هاشمی با صراحت حذف شعار مرگ بر 

آمریکا را به حضرت امام)ره( نسبت داده اند.
وی آن��گاه با اش��اره به چند خاط��ره مدعایی 
هاش��می گفت: موضوع این خاطرات قطع و حذف 
ش��عار »مرگ بر آمریکا« و »مرگ بر شوروی« )که 
به صورت توأمان در شعارهای سراسری مردم گفته 
می شد( است نه فقط شعار مرگ بر آمریکا، آن هم 
قطع این ش��عار مرکب از رسانه های دولتی و رادیو 
تلویزیون نه حذف آن از ادبیات سیاس��ی مردم در 
تظاهرات و راهپیمایی ها و مناسبت ها. مردم ایران 
در جریان انقالب براساس بخشنامه و دستور کسی 

ش��عار مرگ ب��ر آمریکا و ش��وروی نمی گفتند که 
اکنون قطع آن نیاز به ابالغیه داشته باشد. انقالب 
اسالمی مستقل از نظام سلطه شرق و غرب حاکم 
بر جهان آن روز شکل گرفته بود. مردم ایران عالوه 
بر خاطرات تلخی که از س��ابقه اشغال کشورشان 
در گذش��ته و دخالت بیگانگان در تحمیل کودتای 
رضاخ��ان و دخالت آمریکا و انگلیس از کودتا علیه 
دول��ت ملی دکتر مصدق و خیانت های حزب توده 
و دیگر احزاب کمونیس��تی داشتند در مبارزه علیه 
اس��تبداد رژیم پهلوی شاهد حمایت های دو قطب 
ش��رق و غرب به س��ردمداری آمریکا و شوروی از 
رژیم مستبد پهلوی بودند بعد از پیروزی انقالب نیز 
موج خشونت و تجزیه طلبی و ترور توسط احزاب و 
گروهک های وابسته به دولت های خارجی که اسناد 
این وابستگی ها در جریان اشغال سفارت آمریکا به 
دست آمده و منتشر شده بود، ولو رفتن ارتباطات 
جاسوس��ی س��ازمان مجاهدین خلق )منافقین( با 
س��فارت ش��وروی در ماجرای دس��تگیری یکی از 
کادرهای س��ازمان ب��ه نام س��عادتی، و پناه دادن 
دولت های غربی به وابس��تگان رژیم و تروریست ها 
و ضد انقالبیون فراری و تش��کیل کانون های فعال 
با هدف س��رنگونی نظام تازه تأسیس مردمی ایران 
در آمریکا و برخی کشورهای اروپایی،  واقعیت های 
تل��خ و عریانی بودند که م��ردم ایران آن را با تمام 

وجود حس می کردند.
حق اعتراض مظلوم به ستمگر

وی همچنی��ن ب��ا م��رور س��وابق جنای��ات و 
خیانت ه��ای دولت آمریکا در طول س��الیان پس 
از انقالب می گوید: به کاربردن این گونه ش��عارها 
زمانی ممنوع و ناپس��ند اس��ت که به ناحق و ناروا 
باشد وگرنه حق فریاد اعتراض مظلوم علیه ستمگر 
در همه فرهنگ های عالم به رسمیت شاخته شده 
اس��ت و اختصاص به ملت ایران ندارد. در فرهنگ 
اس��الم هم، ق��رآن کریم با رس��ائی هرچه تمام تر 
می فرماید: الیحب اهلل الجهر بالس��وء من القول اال 
من ظلم. خاطره ای که آقای هاش��می رفسنجانی 

و مرگ بر شوروی« از رسانه های دولتی بوده است 
نه نفی و نهی از این شعار.

سند: ادعای هاشمی!
اما نکته جالب در این بخش رودربایستی آقای 
انصاری در قبال ادله هاشمی است و این عبارت که 
»سند و دلیل قاطعی بر مخالفت امام ]با پیشنهاد 
حذف شعار مرگ بر آمریکا از صدا و سیما[ نداریم«! 
آیا برای اصل ادعای هاشمی باید سند رو کرد یا برای 
عدم مخالفت امام با ادعا و سلیقه هاشمی؟ انصاری 
در این بخش می گوید: براساس مدارک و اطالعات 
موجود در اینکه این مس��أله یعنی پیشنهاد حذف 
شعار مرگ بر شوروی بطور اخص و کل شعار )مرگ 
بر آمریکا و ش��وروی( از صدا و س��یما در آن زمان 
با توجیهات منطقی فراوان و از کانال های مختلف 
به دفتر امام و به حضرت امام منعکس ش��ده است 
تردیدی نیس��ت. س��ند و دلیل قاطعی بر مخالفت 
امام نداریم. آنچه که آیت اهلل هاش��می رفسنجانی 
در خاطرات آورده اس��ت براساس دستنوشته های 
خاطرات روزانه ایش��ان است که موجود است و به 
دلی��ل آن که در همان تاریخ و همان روز نوش��ته 
ش��ده اس��ت نه س��ال های بعد و این ایام، و از این 
جهت با توجه به ارتباط ایشان با امام و یادگار امام 
و موقعیت ایشان در نظام و مجلس و شورای عالی 
دفاع، فی نفسه یک مدرک مهم و قابل اعتماد برای 
وقایع آن ایام محسوب می شود. عالوه بر این ایشان 
در خاطرات، نام نماینده شوش��تر را ذکر کرده اند و 
مهم تر از آن مطرح شدن دستور امام بر حذف شعار 
از رادیو و تلویزیون در ش��ورای مرکزی حزب ]باز 
هم استناد انصاری به ادعای هاشمی به عنوان تنها 
سند!![ را هم بیان کرده اند. هنوز تعداد قابل توجهی 
از اعضای شورای مرکزی حزب جمهوی اسالمی از 
جمله رهبر معظم انقالب اسالمی که دبیر کل حزب 
بوده اند در قید حیاتند و براساس گفته جناب آقای 
هاش��می در همین مصاحبه، ایشان خاطراتشان را 
قبل از انتش��ار به رهبر معظم انقالب ارائه کرده اند. 
اکثر اعضای ش��ورای سرپرستی صدا و سیما و من 
جمله آیت اهلل حاج سید محمد هاشمی )عضو دفتر 
حضرت امام( و حجت االس��الم والمس��لمین آقای 
محمد علی انصاری )عضو و رابط دفتر حضرت امام با 
صدا و سیما( حضور دارند، این ها و قرائن فراوان دیگر 
مؤیدات قابل اعتمادی بر پذیرش این نقل هستند.
وی همچنی��ن گفته »مطمئنم طبق دس��تور 
امام از مقطعی ش��عار مرگ بر شوروی« در پخش 

برنامه های رسمی از صدا و سیما حذف شد.
آنچه دست کم تا اینجا به دست می آید و خیانت 
بزرگی هم هست این است که رسانه های زنجیره ای 
و حامیان بیگانه آنها در خارج کشور ضمن بازنشر 
مصاحبه بیات آقای هاش��می و شیوه های فریب و 
تحریف و چش��م بندی رس��انه ای، به افکار عمومی 
چنین القا کرده اند که امام موافق حذف شعار مرگ 

بر آمریکا در تظاهرات ملت ایران بوده است.

امام به نامه هاشمی پاسخ ندادند
اظه��ارات حمید انص��اری درب��اره ادعای دیگر 
هاش��می گویاتر اس��ت و مج��دداً نش��ان می دهد 
رسانه های زنجیره ای به کمک سایت شخصی هاشمی 
عالقه  شخصی آقای هاشمی را جای مواضع امام جا 
زده اند. خبرنگار می پرس��د »س��وال دیگر مربوط به 
اظهارات آقای هاش��می رفسنجانی درباره پیشنهاد 
حل مسئله رابطه با آمریکا است که ایشان گفته اند 
این پیشنهاد یکی از پیشنهاداتی است که طی نامه ای 

در سال های آخر برای امام فرستاده اند.«
و انصاری در پاس��خ می گوید: بله چنین نامه ای 
]نامه  هاشمی[ نوشته شده است. اصل دستخط این 
نام��ه خصوصی 4 صفحه ای که به تاریخ 4 فروردین 
1366 اس��ت در آرش��یو اسناد موسس��ه نگهداری 
می ش��ود. موضوع این نامه درخواست آقای هاشمی 
از امام برای حل چهار مش��کلی است که نوشته اند 
اگر حل نشود در آینده مشکالت بزرگی برای انقالب 

خواهد داشت.
وی می افزای��د: اکث��ر مطال��ب و پیش��نهاداتی 
که ایش��ان در منصب ریاس��ت مجلس و جانشین 
فرمانده��ی کل قوا در قالب این نامه خصوصی برای 
امام نوشته اند آن زمان در محافل نیروهای انقالب و 
تشکلهای سیاسی یا در سطوح تصمیم گیران نهادهای 
ذیربط و در بین نمایندگان فعال مجلس مطرح بوده 
و پیش��نهادات مشابه از کانالهای مختلف به وسیله 
نامه - که سوابق آنها در اختیار موسسه است- یا در 
مالقات های مسئولین به امام ارائه شده است. بدیهی 
است که این گونه نامه ها از شخصیت ها و سازمان ها 
که مشتمل بر بیان گزارش و مشکالت یا پیشنهادات 

هستند نیازی به پاسخ موردی نداشته اند.
انص��اری تاکید کرد: در م��ورد نامه مذکور هم 
حض��رت امام پاس��خ کتب��ی ب��ه آن نداده اند. عدم 
پاس��خ امام نه بمعنای رد پیش��نهادات اس��ت و نه 
تایی��د برخی از موضوعات و پیش��نهاداتی که آقای 
هاش��می در این نامه ذک��ر کرده اند که بعض موارد 
آن در نامه های دیگران نیز به چش��م می خورد بعدا 
به موجب حکم حضرت امام برای تش��کیل شورای 
بازنگری قانون اساسی یا در مقاطعی دیگر مورد توجه 
و موافقت قرار گرفته و برخی نیز مس��کوت گذارده 
ش��ده که دلیل آن ممکن است مخالفت امام با آن 
نظر و پیشنهاد باش��د یا مناسب ندیدن زمان برای 

طرح و اقدام.
برای شما امام محترم تر است یا هاشمی؟!

آنچه در اظهارات آقای انصاری مغفول و مسکوت 
مانده مواضع صریح و قاطع حضرت امام پس از همین 
نامه و تا آخر عمر مبارک حضرت امام خمینی درباره 
ابراز انزجار از ش��یطان بزرگ و اصل شعار مرگ بر 
آمریکا که طی هفته گذشته به طور مستند از سوی 
کیهان و سایت ها و رسانه های اصولگرا منتشر شد و 
حق این است که موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت 
ام��ام برای ادای حق ولی نعمت خویش،  همین یک 
قلم - موضع امام نس��بت به آمریکا و شعار مرگ بر 
آمریکا - را که جمع آوری آن بیش از یکی دو ساعت 
زمان نمی برد، به عنوان مسئولیت خویش انجام دهد 
و در اختیار رس��انه ها و افکار عموم��ی قرار دهد تا 
نامحرمان و ساده لوحان موجه ]تعبیر حضرت امام[ 
جرئت دست بردن به نصوص صریح مواضع حضرت 

امام خمینی را نداشته باشند.
حمید انصاری در بخش دیگری از مصاحبه خود 
با بیان اینکه هاش��می نظر خود را گفته و چیزی 
به امام نس��بت نداده، تصریح کرد: قبال گفتم که 
حضرت امام، به این نامه پاس��خ مکتوب نداده اند، 
و در باب این پیش��نهاد می توان گفت از مجموع 
مواضع حضرت امام که بعد از تاریخ نگارش این نامه 
داشته اند و شواهد و حتی تعابیری که در فرمایشات 
و پیام های ایش��ان آمده اس��ت چنین اس��تنباط 
می ش��ود که در آن شرایط سال 66 و 67 که اوج 
حمای��ت علنی آمریکا از صدام و گس��یل ناوگان 
نظامی دریایی به حمایت از صدام به خلیج فارس 
و مش��ارکت رس��می آمریکا در جنگ موسوم به 
جنگ نفتکش ها علیه ایران و اسقاط جنایتکارانه 
هواپیمای مسافربری ایران بوسیله موشک های ناو 
آمریکایی و مخالفت های آشکار آمریکا در شورای 
امنیت با پیش��نهادات منطقی ای��ران برای صلح 
عادالنه، اس��ت از نظر امام خمینی)ره( شرایط آن 
زمان مناس��ب طرح این پیش��نهاد و اقدام عملی 

برای آن نبوده است.
حمی��د انصاری به این نکته توجه نکرده اس��ت 
که مردم از مؤسس��ه حفظ آثار، نظر حضرت امام را 

می خواهند و نه تحلیل آقای انصاری را.
وی اضاف��ه ک��رد: اما این که ب��ه طور کلی و به 
عنوان یک سیاست راهبردی، نظر امام خمینی)ره( 
در موضوع مذاکره یا رابطه جمهوری اسالمی ایران 
با آمریکا چیس��ت و اینکه براس��اس مبانی فقهی و 
سیاسی حضرت امام در باب سیاست خارجی آنچه 
که در فرمایش��ات ایشان در موضوع نفی مذاکره و 
رابط��ه با آمریکا در آن ایام آمده اس��ت بیانگر یک 
اصل بنیادین و همیش��گی و خط قرمز نظام است 
یا اینکه معطوف به ش��رایط زمانی و مکانی است و 
اگر چنین اس��ت این شرایط کدامند؛ چون موضوع 
به تحلیل و تفسیر دیدگاه امام و برداشت از مواضع 
و س��خنان امام باز می گ��ردد، همه افراد ذی صالح 
می توانند به صورت مستدل و مستند برداشت خود 
را منتشر کنند و بنده هم اگر توفیق بیابم به عنوان 
تحلیل شخصی و نه موضع رسمی موسسه مقاله ای 

را منتشر خواهم کرد.
 همین جا باید گفت مسئولیت این مؤسسه انتشار 
مقاله و تحلیل نیس��ت بلکه جا دارد این مؤسس��ه 

مواضع امام درباره آمریکا را عیناً منتشر کند.
ضمن یادآوری این نکته که موسسه تنظیم و نشر 
آثار حضرت امام نمی تواند درباره اقدامات تحریف آمیز 
نسبت به سیره و مواضع بنیانگذار جمهوری اسالمی 
از خود سلب مسئولیت کند، مسئولیت پیگیری نیز 
متوجه وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی و وزارت 
اطالعات است تا شیطنت های سازمان یافته ائتالف 
»نفاق - اپوزیس��یون - فتنه - خط س��ازش« برای 
غبارآل��ود کردن فض��ای افکار عموم��ی آن هم در 
موقعیت تشدید دشمنی های آمریکا را پیگیری کنند 
و اجازه فعالیت به پایگاه های مطبوعاتی و رسانه ای 

دشمن ندهند.

قابل  توجه
 حراست سیما!

ب��ه تازگی یک کاریکاتوریس��ت مطبوعات زنجی��ره ای مجموعه ای را از 
شبکه ملی، شبکه اول سیما روی آنتن برده است. نامبرده اعتقادی به مبانی 
نظام اسالمی ندارد و به تازگی در صفحه فیس بوک خود نسبت به اعتقادات 
مذهبی مردم از عبارت گس��تاخانه ای استفاده کرده است که بعد از واکنش 
کاربران اینترنتی ایرانی به اظهارات مضحک نتانیاهو، در پس��ت دیگری از او 
حمایت کرد و با وجود دریافت نظرات منفی مبنی بر طرفداری از اس��رائیل 
و صهیونیست ها، آن پست را حذف کرد و به جای آن کاریکاتوری در تایید 
حرف های نتانیاهو و فرار یک دختر با شلوار جین از دست گشت ارشاد روی 
صفحه خود قرار داد! این کاریکاتور هم با واکنش مردم مواجه شد. نکته جالب 
توجه پاسخ او به برخی نظرات در خصوص حضور در رسانه ملی است که او 
با بی تفاوتی این حضور را یک درخواس��ت از س��وی تلویزیون دانسته و خود 
را بدون رغبت نش��ان داده است و خود را منتقد جدی نظام و طرفدار حرف 
نتانیاهو در خصوص آزادی مردم عنوان کرده است. سازمان فرهنگی- هنری 
شهرداری تهران نیز اقدام به اختصاص بودجه به فرد مذکور با این سابقه برای 
تولید انیمیشن کرده است. به نظر می رسد حراست رسانه ملی باید مراقبت 
بیشتری در انتخابات مجریان و هنرمندان داشته باشد که با بودجه بیت المال، 

وقت و سبک زندگی مردم را به دست آنها می سپارد!
افزایش بینندگان »پرس تی وی« 

پس از سانسور غرب
به رغم سانس��ور و محدودیت شدید غرب علیه شبکه های تلویزیونی ایران، 
تعداد بازدیدکنندگان پایگاه اینترنتی شبکه پرس تی وی در شهریور ماه گذشته 

17 درصد افزایش یافته است.
در ش��هریور گذشته پایگاه اینترنتی شبکه خبری پرس تی وی، بیش از 83 

میلیون بازدیدکننده داشت.
طبق گزارشی که این شبکه از بازدیدهای مخاطبانش منتشر کرده است، در 
پی تالش البی های غربی و صهیونیستی برای حذف شبکه پرس تی وی از روی 
ماهواره های جهانی، مخاطبان این شبکه به کسب خبرهای مورد نیازشان از طریق 

وب سایت و پایگاه اینترنتی این شبکه روی آورده اند.
بر اساس این گزارش، صفحات مختلف این سایت، بیش از 142 میلیون بار 
کلیک شده اند و این میزان مشاهده صفحات سایت پرس تی وی، نسبت به ماه های 
قبل، 31 درصد افزایش را نشان می دهد. این مشاهدات بیشتر از کشورهای آمریکا 

و انگلیس به ثبت رسیده است.
بیش��ترین موضوعات پیگیری شده در این سایت اینترنتی تاثیر تهدیدهای 

آمریکا در ناامنی خاورمیانه و جنگ سوریه است.
خوشحالی همزمان رسانه های صهیونیستی 
و ضدانقالب از تعطیلی جشنواره »افق نو«

رسانه های صهیونیستی و ضدانقالب، به طور همزمان و هماهنگ، گزارش های 
مثبتی را درباره تعطیلی جشنواره »افق نو« منتشر کردند.

به گ��زارش خبرن��گار کیهان، پ��س از تعطیلی جش��نواره ضدآمریکایی – 
ضدصهیونیس��تی فیلمسازان مستقل )افق نو( توس��ط سازمان سینمایی دولت، 
روزنامه  ها و خبرگزاری های وابس��ته به رژیم صهیونستی، خبر ها و مطالبی را در 
تأیید این اقدام مدیریت سینمایی دولت منتشر کردند. اما نکته قابل توجه در این 
میان، هماهنگی سایت های ضدایرانی فارسی زبان با رسانه های صهیونیستی بود. 
به طوری که همزمان با چاپ مطالبی در استقبال از تعطیلی جشنواره »افق نو« 
در نشریاتی چون »جروزالم پست«، »هاآرتص«، »تایم اسرائیل« و ... سایت هایی 
چون »رادیو فردا« و »صدای آمریکا« نیز گزارش های مش��ابهی را روی خروجی 

صفحات خود قرار دادند. اتفاقی که گویای مدیریت واحد این رسانه هاست.
گفتنی است، جشنواره فیلمسازان مستقل )افق نو( قرار بود که برای دومین بار 
همزمان با سالگرد 11 سپتامبر و با حضور هنرمندان و نظریه پردازان ضدآمریکایی 
و ضدصهیونیست در تهران برگزار شود. اما سازمان سینمایی دولت با هدف تنش 
زدایی در روابط ایران با غرب )!( مانع برگزاری این جش��نواره ش��د. اقدامی که 

شادمانی و خوشحالی صهیونیست  ها را در پی داشت.
نوبل ادبیات به مروج بی بند و باری زنانه 

اهدا شد
همان طور که انتظار می رفت، باز هم یکی از جوایز غربی با رویکردی سیاسی 

و ایدئولوژیک به یک پرونونویس داده شد.
به گزارش خبرنگار کیهان، جایزه نوبل ادبی سال 2013 این بار به نویسنده ای 

اهدا شد که آثارش مروج فمنیسم لیبرال )بی بند وباری زنانه( است.
آلیس مونرو نویس��نده 82 س��اله کانادایی که جایزه این دوره نوبل ادبیات 
را دریافت کرده در اغلب داس��تان هایش به زنانی می پردازد که با قید و بندهای 
اخالقی مقابله کرده و خوشبختی و آزادی را در لجام گسیختگی جنسی می بیند.

آغاز فعالیت موسسه سینمای
 مقاومت و انقالب

جمال شورجه به عنوان رئیس، مهدی عظیمی میرآبادی به عنوان نایب رئیس 
و مدیرعامل و علیرضا عاقل زاده به عنوان خزانه دار هیات مدیره موسسه سینمای 

مقاومت و انقالب اسالمی معرفی شدند.
به گزارش مهر، مطابق مقررات و ضوابط حاکم بر تاسیس موسسات و مراکز 
فرهنگی جواد شمقدری، جلیل عرفان منش و مهدی عظیمی میرآبادی با نام 
هیئت موسس این موسسه را تاسیس کرده و به استناد ماده 16 اساسنامه به 
عنوان مجمع عمومی تنها برای بار اول با انتخاب جمال شورجه )رئیس(، مهدی 
عظیمی میرآبادی )نایب رئی��س و مدیرعامل(، و علیرضا عاقل زاده )خزانه دار( 
هیئت مدیره موسس��ه را انتخاب کرده اند. وظیفه و مس��ئولیت هیئت موسس 
پس از ثبت موسس��ه و تشکیل هیئت امناء خاتمه یافته و اختیاراتش عیناً به 

هیئت امناء واگذار می شود.
موسسه سینمای مقاومت و انقالب اسالمی در قالب تشکیالتی غیردولتی و 
غیرانتفاعی و به عنوان یکی از بازوهای هدایتی، حمایتی، و اجرایی سیاس��ت  ها 
و جهت گیری های کلی فرهنگی و هنری امور س��ینمایی کش��ور، تش��کیل و در 
تاریخ چهارم ش��هریور 91 با ش��ماره 32582 ثبت شده  است، تا براساس اهداف 
فرهنگی مصّرحه در قانون اساس��ی جمهوری اس��المی ایران و با التزام به رعایت 
قوانین، مقررات، و ضوابط موضوعه کشور در زمینه های »تاریخ انقالب اسالمی«، 
»دف��اع مقدس«، »بیداری اس��المی«، و »مقاومت« به عنوان یک مرکز بزرگ و 
جامع سینمایی با قوی ترین و پیشرفته ترین تجهیزات و امکانات در جهت تولید 

فیلم های ارزشی و انقالبی فعالیت کند.
فیلم های ضد ایرانی  در پنجاه و هفتمین 

جشنواره فیلم لندن
جش��نواره فیلم لندن امس��ال با نمایش دو فیلم ضد ایرانی »پرده بس��ته« و 

»دست نوشته  ها نمی سوزند« همراه است.
در حالی ک��ه این روز ه��ا »جعفر پناهی« و »محمد رس��ول اُف« با فیلم های 
ضد ایرانی شان به پای ثابت جشنواره های غربی تبدیل شده اند، جشنواره فیلم لندن 
نیز برای نمایش دو فیلم ضد ایرانی »پرده بس��ته« و »دستنوشته  ها نمی سوزند« 

تالش کرده تا از این قافله عقب نماند.
»پرده بسته«، آخرین ساخته »جعفر پناهی«، داستان مردی است که از ترس 
تعقیب ماموران س��گ خود را همواره در س��اک دستی اش پنهان می کند، نمای 
آغازی��ن و پایانی فیلم نیز از دریچه دوربین نگاه خود پناهی از پش��ت میله های 

پنجره که تداعی کننده میله های زندان است، گرفته شده است.
این فیلم تاکنون در جش��نواره های زیادی از جمله جش��نواره فیلم برلین به 

نمایش درآمده است.
فیلم »دست نوش��ته  ها نمی س��وزند« س��اخته »رس��ول اُف« نیز تاکنون در 
جش��نواره های بس��یاری از جمله اخیرا در جش��نواره فیلم حقوق بشر آلمان به 

نمایش درآمده است.
این فیلم داس��تان شاعری است که تصمیم می گیرد خاطراتش را نوشته و 
منتشر کند ولی در قالب خاطراتش پرده از اسراری برمی دارد که باعث می شود 
دولت به دنبال حذف آن خاطرات باش��د و در این میان این ش��اعر نیز تهدید 

به مرگ می شود.

در موضوع حذف ش��عار نسبت 
به امام ذکر کرده است مربوط به 
موافقت و دستور امام بر قطع این 
ش��عار از رسانه های دولتی است. 
مطلبی که در سال 62 روی میز 
بررسی و تصمیم گیری مسئولین 
نظام و رهبری انقالب قرار داشت 
همین بود نه بحث بر سر دستور 
ی��ا توصیه به م��ردم برای حذف 
این ش��عار. در عبارات خاطرات 
آقای هاش��می هم که براس��اس 
یادداش��ت های ثبت شده روزانه 
است به صورت دقیق تصریح شده 
است که موضوع موافقت و دستور 
امام حذف شعار »مرگ بر آمریکا 


