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درس سینما به سیاست
ایــن روزهـــا فیلم قابل تحسین ماجرای
نیمروز(2رد خون) به کارگردانی محمد
حسین مــهــدویــان و تهیه کنندگی سید
محمود رضوی در سینماهای کشور به بهانه
سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر به نمایش
گذاشته شده و استقبال خوب تماشاگران
را به همراه داشته است به گونه ای که گفته
می شود چندین سیمرغ را صید خواهد کرد
کما این که درباره فیلم ماجرای نیمروز 1نیز
چنین اتفاقی افتاد .اما نکته ای که به عنوان
یک فعال در حوزه سیاست برای من جالب
شده همکاری موفق کارگردان و تهیه کننده
این فیلم است که برای چندمین بار تکرار
می شود و هر بار نیز نتایج مثبت و ماندگاری
در سینما داشته است .مهدویان کارگردان
فیلم ،ســال قبل اع ــام ک ــرده بــود کــه به
روحانی رای می دهد و رضوی تهیه کننده
فیلم نیز از عوامل اصلی انتخاباتی محمد
باقر قالیباف بود که فیلم تبلیغاتی وی را نیز
در سال گذشته ساخت .چنین ترکیبی در
سیاست امروز کشور ما وجود ندارد و درسی
بــزرگ از سینماگران به سیاستمداران
کشورمان محسوب می شود که همکاری دو
فرد با دو سلیقه و تفکر کامال مخالف سیاسی
در کاری که اتفاقا اگرچه بحث سینماست
اما کامال فیلم هایی با موضع سیاسی است
می تواند چنین موفقیت چشمگیری را به
همراه داشته باشد .در واقع سیاستمداران
اصالح طلب و اصولگرای ما باید به این مهم
واقــف شوند که پــروژه هــای مهم نظام که
در حوزه منافع حیاتی کشور به شمار می
روند همچون موضوع این دو فیلم که بحث
منافقین و تروریسم است ،باید با همکاری
و فارغ از دید جناحی پیش برود تا نتیجه
مثبت به دست آید .مسئله ای که این روزها
به کیمیا بدل شده است و شاهد هستیم
تقریبا همه مسائل ملی و اساسی کشور
گرفتار موضوعات دست چندم جناحی می
شوند که قطعا ثمری نداشته است و تنها به
یکپارچگی ملی لطمه می زند.
فــردا چهلمین  22بهمن است و سخنان
 19بهمن رهبر انقالب درباره سوءاستفاده
نکردن از این راهپیمایی و دادن شعارهای
انحرافی نیز به خوبی راه را روشــن کرد.
انتظار می رود ایــن  22بهمن و شکوه و
عظمت چهل سالگی انــقــاب اسالمی
طلیعه ای باشد بــرای همکاری بیشتر دو
جناح که می تواند در سطوح بدنه مردم
همدلی و یکپارچگی را به ارمغان آورد .این
بار سینمایی ها به سیاستمداران درس داده
اند؛ متعلم خوبی باشیم.
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رهبر انقالب دردیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش با اشاره به برخی از پیشنهادهای اروپا به ایران:

بهاروپاییهاهممثلآمریکاییها اعتمادنکنید

حضرت آیـــتا ...خامنهای رهبر معظم انقالب
اسالمیصبحجمعهدردیدارفرماندهانوجمعیاز
کارکناننیرویهواییوپدافندهواییارتش،بیعت
شگفتیساز همافران با امام خمینی )رحمه ا...
( در  ۱۹بهمن  ۱۳۵۷را تجسم شجاعت ،امید به
پروردگار ،نهراسیدن از دشمن و عمل به وظیفه
برشمردندوتأکیدکردند ۲۲:بهمنامسالبهیاری
پروردگار و در پرتو همین عوامل تاریخساز به معنای
واقعیکلمهدشمنشکنخواهدشدوباهوشیاری
ملت و حضور همه سالیق و دیدگاهها ،پرشکوهتر از
سالهایقبلخواهدبود.
به گــزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر
آثار حضرت آیتا ...خامنهای(،)Khamenei.ir
ایشانراهپیمایی۲۲بهمنراازمسائلشگفتیساز
خواندند و افــزودنــد :جشن ســاالنــه انــقــاب در
کشورهایی که انقالب کردهاند به رژه نیروهای
مسلح در مقابل چند نفر تبدیل شده است اما در
ایرانسرافراز ۴۰،سالاستمردمدرسراسرکشور
به خیابانها میآیند و بر ادامــه راه انقالب تأکید
میکنند که این مسئله ،از معجزات شگفتیساز
انقالب است و باید با تمام قدرت ادامه یابد .ایشان
حضورانبو ِهبیشمارملتدرراهپیمایی ۲۲بهمن
را«دشمنشکنومرعوبکنندهآن»«،نشاندهنده
حضورعمومیملتدرصحنه»و«تجلیعزمووحدت
ملی» برشمردند و خاطرنشان کردند :در جامعه
اختالف سلیقه وجود دارد اما وقتی پای انقالب و
نظام و  ۲۲بهمن به میان میآید ،همه اختالفها
رنگمیبازدوهمهدرکنارهمبهمیدانمیآیند.
▪مرگ بر آمریکا یعنی مرگ بر حاکمان آمریکا
که در این دوره« ،مرگ بر ترامپ و بولتون و پمپئو»
میشود

رهبرانقالباسالمی،رژیمآمریکاراتجسم«شرارت،
خشونت ،بحرانسازی و جنگآفرینی» خواندند و
افزودند:مسئوالنرژیمآمریکاضمناهانتبهملت
ایرانمیگویندچرا«مرگبرآمریکا»میگویید،برای

روشنشدنذهنمقاماتآمریکاییتأکیدمیکنیم
که ما کاری به ملت آمریکا نداریم و مرگ بر آمریکا
یعنیمرگبرحاکمانآمریکاکهدرایندوره«،مرگ
برترامپوبولتونوپمپئو»میشود.ایشانافزودند:
تا وقتی رژیــم آمریکا بر مبنای شــرارت ،دخالت،
خباثتورذالتحرکتمیکند،شعارمرگبرآمریکا
ازدهانملتمقتدرایراننخواهدافتاد.
▪نمیگوییم با اروپایی ها مراوده نداشته باشید
بلکهباچشمبدبینیبهاروپاییهانگاهکنید

حضرت آیــــتا ...خامنهای در بخش دیــگــری از
سخنانشاندربارهپیشنهادهایاروپاییهاافزودند:
بهمسئوالنتوصیهمیکنمبهاینهاهماعتمادنکنند؛
البتهنمیگوییمباآنهامراودهنداشتهباشیمبلکهبا
چشم بدبینی به اروپاییها نگاه کنید .رهبر انقالب
خاطرنشانکردند:دربارهآمریکاهمازچندسالقبل
و در مذاکرات هستهای ،هم در جلسات خصوصی و
همدرجلساتعمومیمکرربهمسئوالنمیگفتمبه
آمریکاییهااعتمادیندارموشماهمبهقولوحرف
و لبخند و امضای آنها اعتماد نکنید .اکنون نتیجه
این شده است که مسئوالنی که آن روزهــا مذاکره
میکردند ،خودشان میگویند آمریکا غیر قابل
اعتماد است .باید از اول این را تشخیص میدادند و
براینمبناحرکتمیکردند.ایشانافزودند:همین

خطیب جمعه تهران :به یک آب نبات تلخ
اروپایی ها قانع نباشید
خطیب جمعه تــهــران خطاب بــه مسئوالن
اجــرایــی گــفــت :نــمــی گــویــم کــه مــذاکــره و
اقدامات دیپلماسی را نداشته باشیم ولی
شما را به خدا به یک آب نبات تلخ اروپایی ها
قانع نباشید .این که به شما داده اند همان
سیاست نفت در بــرابــر غــذاســت کــه تحقیر
یک ملت است .به گزارش خراسان آیتا...
سید احمد خاتمی در نماز جمعه این هفته
تهران اظهارکرد :مقاومت جواب می دهد و
از مذاکره آبی گرم نشده و نخواهد شد .آن
ها می خواهند شما را خسته نشان دهند،
شما ملتی هستید کــه خسته نشدید ولی
دشــمــنــان خـــود را خسته خــواهــیــد کــرد.
خاتمی خاطرنشان ک ــرد :اروپـــا و آمریکا
خیرخواه ما نیستند و سختی ما را میخواهند
و میخواهند مــدام مشکل داشته باشیم.
هر دوی آن ها سر و ته یک کرباس هستند.
وی افـــــزود :دیــــدم ک ــه یــکــی از اروپ ــای ــی
هــا گــفــتــه ،ایـــن مسئله هــم بــه شـــرط ایــن
اســت که ایــران  FATFرا امضا کند ،فضول
هــا بــه شما چــه ربــطــی دارد؟ ایــن تصمیم

مـــردم مــاســت .مــســئــوالن وزارت خــارجــه
هــم ب ـهدرســتــی جـــواب آن هــا را دادنــــد.
خطیب جمعه تــهــران اظــهــارکــرد :مجمع
تشخیص مصلحت نظام خود تصمیم می
گیرد .سروران مسئول شما از خود ما هستید،
امانتداری را حفظ کنید ،نگذارید این ملت
بزرگ ذلیل شود.
وی همچنین با بیان این که نمیشود خطیب
جمعه حــرف بزند و از مشکل گرانی افسار
گسیخته نگوید ،اظهارکرد :شما مردم به فضل
خدا در برابر مشکل گرانی افسار گسیخته
مقاومت کــردیــد و خواهید کــرد .مدیریت
جهادی جلوی این گرانی را میتواند بگیرد
وقطعا این گرانیها به زودی سیر نزولی پیدا
خواهد کرد  .

اروپاییهاکهباوقاحتازایرانمطالبهحقوقبشری
میکنند ،در پاریس نیروهای مسلح را به جان مردم
میاندازندومردمشانراکورمیکنندامادرعینحال
متکبرانهازایرانطلبکاریمیکننددرحالیکهباید
بهآنهاگفتشمااص ً
الحقوقبشررامیشناسید؟
▪در جایگاه یک کشور مقتدر و توانا با همه دنیا
بهجزچنداستثناارتباطداریموخواهیمداشت

حضرت آیتا ...خامنهای تأکید کردند :در جایگاه
یک کشور مقتدر و توانا با همه دنیا به جز چند استثنا
ارتباط داریم و خواهیم داشت اما باید بدانیم با چه
کسانیداریمحرفمیزنیمواقداماتفرانسویها،
انگلیسیهاودیگرانرادرمقاطعمختلفازیادنبریم.
▪بیعت جمعی از نیروی هوایی ارتــش با امام
راحل رحمها ،...همانند خود انقالب« ،رزق ال
ُیحتَسب»بود

رهــبــر انــقــاب اســامــی در بــخــش دیــگــری از
سخنانشان ،همراه شدن ارتش با ملت در جریان
انقالب اسالمی را یک نعمت بزرگ و نقش نیروی
هوایی را در این موضوع بسیار برجسته دانستند و
گفتند :نیروی هوایی در پیروزی انقالب اسالمی
و مراحل مختلف بعد از آن ،نقشآفرین بود که ۱۹
بهمن سال  ۱۳۵۷و بیعت جمعی از نیروی هوایی

ارتش با امام راحل رحمها ،...اولین نقشآفرینی و
همانندخودانقالب،شگفتیسازو«رزقال ُیح َتسب»
بود .ایشان افزودند ۱۹:بهمن ،۵۷جلوه تسلط بر
نفس،احساسوظیفهواحساسقدرتبود؛چراکه
درآنرویداد،جوانانازطاغوتنترسیدندوباغلبهبر
ترسخودوامیدواریبهخداوند،باشجاعتبهدیدار
امامآمدندکهامروزهمبههمینویژگیهانیازداریم.
حضرتآیتا...خامنهایگفتند:نقشنیرویهوایی
در قضایای شب  ۲۱بهمن سال  ،۱۳۵۷افشای
کودتا در پایگاه شهید نــوژه همدان بهوسیله یک
افسرجواننیرویهوایی،تشکیلجهادخودکفایی
بهوسیله نیروی هوایی ،اولین واکنش کوبنده در
روزهای آغاز جنگ تحمیلی بهوسیله جنگندههای
نیرویهواییوبمبارانبسیاریازپایگاههایعراقو
نقشآفرینیدرطولدوراندفاعمقدس،آغازساخت
هواپیمایجنگیوپشتیبانیازمدافعانحرمازجمله
اقدامات برجسته نیروی هوایی و جزو تاریخ و هویت
این نیرو است .رهبر انقالب اسالمی بر لزوم حفظ
و تقویت این هویت و انسانسازی و تربیت جوانانی
همچونشهیدانباباییوستاریودیگرشهداتأکید
وخاطرنشانکردند:تنهانیروییکهتوانستچنین
شخصیتهای برجستهای را تربیت کند و استعداد
درونی آنها را به فعلیت برساند ،انقالب اسالمی و
حرکتعظیمملتایراناست.
▪از گرفتار یها ،گرانیها و دیگر مشکالت
مطلع هستم اما به کشور نگاه خوش بینانه دارم
چراکه ملت همچون یک قهرمان مقابل دشمن
ایستاده است

حضرت آیتا ...خامنهای با اشاره به پایبندی ملت
به «استقالل ،عزت و سرافرازی حاصل از انقالب
اسالمی» افزودند :بنده از گرفتاریها ،گرانیها
و دیگر مشکالت مطلع هستم اما به کشور نگاه
خوش بینانه دارم چراکه مشاهده میکنم ملت
همچون یک قهرمان و یک شخصیت قــوی در
مقابل جبهه دشمن ایستاده است و میداند چه
مسیر و اهدافی را باید دنبال کند .ایشان تأکید
کردند :مــردم ،گلهمندی ،ناراحتی و توقعاتی
دارنــد امــا هیچ مسئلهای هرگز موجب نشده
و نمیشود که ملت از پشتیبانی همهجانبه از
آرمانها و اهداف امام و انقالب و نظام رویگردان
شــود .رهبر انقالب اسالمی ،ملت ایــران را به

کوهنوردی تشبیه کردند که در  ۴۰سال اخیر،
بخش مهمی از راه و گردنههای ُپرپیچوخم و
خطرناک را رد کــرده امــا بــرای دســت یابی به
اهداف و بیاثر کردن تهدیدها و توطئهها ،باید
بقیه راه را نیز طی کند و به قله برسد .رهبر انقالب
اسالمی ،همه مسئوالن و آحاد مردم را به همت
و کــار و تــاش بیوقفه فراخواندند و افزودند:
هرکس در هرجا که هست به وظایف خود عمل
عمومی وظایف ملت
کند تا همه خانههای جدول
ِ
و مسئوالن ُپر شود و شتاب حرکت ایران عزیز به
سمت اهداف ،بیشتر شود.
▪دلهرهافکندنوناامیدکردنکاراصلیدشمن
وعناصرنفوذیآناست

ایشان دلهره افکندن و ناامید کردن را کار اصلی
دشمنوعناصرنفوذیبرشمردندوبااستنادبهآیات
متعدد قرآنی و رویدادهای درسآمــوز صدر اسالم
افزودند:منطقاسالمایناستکهازدشمننهراسید
بلکهازانحرافازصراطمستقیمبترسیدواگردرست
عمل کنید ،به یاری پروردگار حتم ًا پیروز خواهید
شد .حضرت آیتا ...خامنهای ،انحراف از راه خدا و
تسلیمدرمقابلدشمنانراموجبذلتوبیپناهی
ملت خواندند و خاطرنشان کردند :در آن صورت،
ـران ما همچون دوران رژیم پهلوی یا
سرنوشت ایـ ِ
کشورهایی همچون عربستان میشود که آمریکا
برسرنوشتومنابعومنافعشانمسلطشدهاست.
▪نباید با شعار دادن بر ضد فــان مسئول ،
راهپیمایی 22بهمن به مظهر اختالف و درگیری
تبدیلشود

ایشان همچنین در توصیهای دربــاره راهپیمایی
 ۲۲بهمن افــزودنــد :ممکن اســت کسانی به هر
دلیل و منطق و مبنایی ،از فالن مسئول یا فالن آقا
خوش شان نیاید اما نباید با شعار دادن بر ضد او،
راهپیمایی را به مظهر اختالف و درگیری تبدیل
کنند ،چراکه این حرکت ُپرشور ملی باید همچنان
باعظمتووحدتادامهیابد.رهبرانقالباسالمی،
فردایکشوروجوانانوملترابهمراتببهترازامروز
خواندند و تأکید کردند :در سایه توکل ،احساس
مسئولیت و عمل مردم و مسئوالن به وظایف خود،
پروردگار با لطف و عنایت خویش ،راه را برای ملت
ایرانبازخواهدکرد.

