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اگر به روحانی رأی ندهیم
سونامی بدتر از احمدینژاد
سراغمان میآید

به گزارش ایلنا ،کیومرث پوراحمد کارگردان فیلم قصههای مجید ،با اشاره به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری گفت :خطاب من به همه کسانی است که
نمیخواهند در انتخابات شــرکت کنند و نمیدانند چه سرنوشــتی در انتظار آنهاست .وی با اشاره به اینکه تحریم انتخابات هیچ سودی ندارد ،افزود 5 :میلیون
شرکتکننده یا  50میلیون بازهم صداوسیما اعالم میکند که یک حماسه رخ داده است .وی ادامه داد :سال  84بسیاری از دولتمردان و افراد فرهنگی میگفتند
و از مردم دعوت میکردند که برویم و به هاشــمی رفســنجانی رأی بدهیم اما نرفتیم رأی بدهیم و سونامی احمدینژاد آمد .امروز هم اگر نرویم رأی بدهیم
سونامی بدتر از احمدینژاد سراغمان میآید.

پیام انصراف اسحاق جهانگیری از کاندیداتوری:

را ســهامدار سهام شرکتها خواهیم کرد .بنده شخصا سه سال در این زمینه وقت
گذاشتهام در دولت آقای سید محمد خاتمی در اواخر آن تصویب کردیم که مردم در
کارخانه های دولتی سهام دار شوند و این طرح در دولت بعد تبدیل به سهام عدالت
شد اما متاسفانه روی آن کار نکردند.
وی بیان کرد :از ابتدای امســال هر نفر ایرانی که تحت پوشش کمیته امداد امام
خمینی(ره) هســتند ،دومیلیون تومان و مابقی تا شهریور ماه مجموعا یک خانواده
پنج نفری تا پایان شهریور ماه معادل 10میلیون تومان سهام کارخانه خود را خواهد
گرفت.
جهانگیری گفت :همانگونه که قبول نداریم هیچکس جریان اصالحطلبی و افراد
اصالحطلب کشــور را کنار بگذارد ،پس جریان اصالحطلبی نیز نباید کسی را کنار
بگذارد.
وی تصریح کرد :با رای سرنوشتســاز شــما و انتخاب آقــای روحانی مطمئن
باشــید که بقیه مشــکالت برطرف خواهد شــد و در دور آینده بــا حمایت رهبر
معظم انقالب صفا ،صمیمیت ،وحدت و انســجام ملی مهمتری به نمایش خواهیم
گذاشت.

علیرضا رحیمی رئیس هیأت نظارت بر انتخابات شوراهای تهران:

استقرار نیروهای سپاه در شعب اخذ رأی به بهانه کمبود
نیرو قابل قبول نیست

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شــوراها در استان
تهران تاکید کرد :نباید به بهانه تامین امنیت ،نیروهای مسلح
جایگزین نیروهای انتظامی در شعب اخذ رای شوند.
یه گزارش ایســنا ،علیرضا رحیمی اظهار کرد :در همایش
بازرسان انتخابات استان تهران رئیس ستاد انتخابات کشور
اعــام کرد که ممکن اســت به دلیل کافــی نبودن تعداد
نیروهای انتظامی برای تامین امنیت مجبور شویم از برادران
سپاه و بسیج اســتفاده کنیم .حال اینکه طبق قانون ،تامین
امنیت انتخابات بر عهده وزارت کشور است که این موضوع

از طریــق نیروهای انتظامی انجام می شــود.وی افزود :در
دورههای قبلی نیز امنیت انتخابات از سوی نیروی انتظامی
تامین می شد و تاکنون نیز نیروی انتظامی به خوبی توانسته
امنیت را در فضای انتخاباتی در شهرها و پایتخت برقرار کند.
رحیمی تاکید کرد :اســتقرار نیروهای مســلح در شعب و
صندوق های اخذ رای به بهانه کمبود نیروی انتظامی قابل
قبول نیست .صیانت از آرا وظیفه همه مسئوالن است و باید
تمامی تالش ها برای تقویت اعتماد عمومی و حفظ آرامش
روانی مردم انجام شود.

این اصل مهمی است که باید همه مسئوالن به آن پایبند
باشند.
رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شــوراها تاکید کرد:
برای ما مهم مشارکت حداکثری مردم ،حفظ اعتماد و آرامش
عمومی جامعه در فضای انتخابات کشور است.
افتخار ما همیشه آن اســت که امنیت و آرامش کشور با
مشارکت مردم تامین می شود ،لذا هر گونه شرایطی که این
موضوع را بر هم زند ،زیبنده نیست.
رحیمی ادامه داد :فراموش نکنیم در سیاســت های کلی

انتخابات که اخیرا توســط مقام معظم رهبری ابالغ شــده
نیروهای مســلح در ورود به انتخابات منع شده اند و آنها نه
تنها در حوزه سیاســی و رقابت ها بلکه در هیچ حوزه ای از
انتخابات نباید وارد شوند.

بیانیه جمعیت زنان جمهوری اسالمی در حمایت از روحانی:

با رأی به حسن روحانی وظیفه خطیر تاریخی خود را به انجام برسانید

جمعیت زنان جمهوری اســامی ایران با صدور بیانیهای و
دعوت از مردم برای شــرکت در انتخابــات تاکید کرد که با
رای به حســن روحانی وظیفه خطیر تاریخی خود را به انجام
برسانید.
به گزارش ایســنا ،در این بیانیه آمده اســت :ملت بزرگوار
و آزاده ایران  ،قریــب  4دهه از زمانی میگذرد که بنیانگذار
انقالب اسالمی ،با این فتوا که میزان ،رای ملت است نقشه راه
دموکراسی دینی را برای آیندگان به یادگار گذاشت .انتخابات،
قلب مردمساالری و جمهوری اسالمی بر پایه آن استوار است.
امروز  ،در آستانه انتخاباتی دیگر قرار داریم که همانند گذشته
مشارکت پرشور و انتخاب آگاهانه ما را میطلبد .جمعیت زنان
جمهوری اســامی ایران ،ســال  92زمانی که تحریم های
خارجی ،فشارهای بین المللی و تنگناهای اقتصادی ،کشور و
مردم را در شرایط خاصی قرار داده بود ،حسن روحانی را نامزد

حمایت بیش از ۱۵۰۰
اهل قلم از حسن روحانی
بیش از  ۱۵۰۰نفر از اهــل قلم ضمن فراخواندن مردم
به شرکت در انتخابات ریاســتجمهوری ،حمایت خود را
از حجتاالسالم والمسلمین حسن روحانی اعالم کردند.
به گزارش ایسنا،در متن این بیانیه آمده است:
به نام خداوند جان و خرد
در آســتانه دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری
ایران قــرار داریم؛ انتخاباتــی که تاثیر آن بــر اکنون و
آینده کشــور مــا حیاتی خواهد بــود .در ســال ،۱۳۹۲
وحــدت خردگرایان ،حول محور منافــع ملی ،به پیروزی
رئیسجمهوری منجر شد که با درایت و عقالنیت توانست
آالم و مشــکالت اصحاب فرهنگ و قلــم را به تدریج و
بنابر قدرت خود کاهش دهد .اکنون ادامه آن را ِه روشــن،
به همت و پشتیبانی دوباره مردم شریف ما بستگی دارد.
امید اســت که دولت دوم تدبیــر و امید ،در رفع فضای
امنیتی از عرصه فرهنگ و هنر کشــور و فســاد علمی به
هر شــکل و نوع آن بکوشد و شــفافیت هرچه بیشتر در
تخصیص بودجههای حــوزه فرهنگ را پیش نهاد همت
خــود قرار دهد .اصحاب اهل قلم ایــن مرز و بوم ،ضمن
دعوت اقشار گوناگون مردم به حضور در صحنه انتخابات
 ۲۹اردیبهشــتماه ،اســتمرار دولت تدبیر و امید را مقدمه
عبور از انواع تهدیدها و مخاطرات میدانند و بر این باورند
که حمایــت همهجانبه از رئیسجمهو ِر فرهنگدوســت،
جناب آقای دکتر حســن روحانی ،در این برهه حســاس،
برای این مرز و بوم آیندهای بهتر و روشــن تر رقم خواهد
زد ،همچنان که بیتفاوتی نیز ســایهای از مشــکالت و
مخاطرات ســهمگین بر فراز ملک ،فرهنگ و هنر خواهد
افکند.
در فهرســت زیر نام افــرادی همانند :پرویــز اذکائی،
ســاعد باقری ،محمدعلی بهمنی ،عبــاس جهانگیریان،
مهدی حجوانی ،فرهاد حســنزاده ،نســرین و نســترن
حکمی ،مهدی خزعلــی ،مریم زندی ،محمــد دهقانی،
علیرضا ذکاوتی قراگزلو ،بلقیس ســلیمانی ،غالمحسین
صدری افشــار  ،غالمرضــا ظریفیان ،محمــود فتوحی،
اعظم فرخزاده(آخوندزاده) ،بهاءالدین خرمشاهی ،فریدون
عموزاده خلیلــی ،امیربانو کریمی ،احمد مســجدجامعی،
مظاهر مصفا ،حسین معصومی همدانی ،حسین مفتخری،
مصطفی ملکیان ،صمد موحــد ،محمدعلی موحد ،بهمن
نامور مطلق و محمدجعفر یاحقی دیده می¬شود.

اصلح انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد و بر این باور بود
تدبیر و تعهد او گره گشــا خواهد بود.خوشبختانه مردم آگاه
ایران در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری کشور را به
ریل اعتدال بازگرداند و حال زمان آن رسیده تا بار دیگر پیمان
 4ســال پیش ،پای صندوق های رای تکرار و اســتوار شود.
اعضــای این نهاد مدنی همچنان حســن روحانی را بهترین
گزینه برای اداره کشــور می داند و تاکید می کند به دالیل
ذیل حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ماست:
قدرت فکری و سیاســی :ضمن احترام به سایر نامزدهای
حاضر در صحنه ،حســن روحانی به لحاظ قدرت اندیشــه و
سیاســت ورزی مدبرانه قابل اتــکاء و اعتماد برای به عهده
گرفتن مســئولیت خطیر ریاست جمهوری است.او در  4سال
گذشته نشــان داد توان تدبیر و تمشیت اموری را دارد که از
عهده هر کســی بر نمی آید .ویژگی های شخصیتی :آقای

حســن روحانی فردی انقالبی ،ســلیم النفس ،اخالق مدار و
برنامه محور اســت که هم در  4ســال گذشته و هم پیش از
آن بــر این مدار حرکت کرد و هیچ گاه از دایره اخالق خارج
و منطق ،نشد.
دیپلماسی فکورانه  :آقای روحانی با پایندی به اصولی چون
تعامل ســازنده با دنیا هم ایران را از انزوایی که دچارش شده
بود خارج و هم پروژه «ایران هراسی» را در دنیا خنثی کرد.
تیم و برنامه اقتصادی :نظام بودجه بندی را با احیای سازمان
مدیریت و برنامه ریزی به سامان کرد؛ تورم لجام گسیخته که
ساعت به ســاعت عرصه را بر مردم تنگ تر میکرد را مهار
ســاخت و نرخ تورم را به زیر  10درصد رساند ،رشد اقتصادی
قابل تقدیر و ثبات بازار حاصل عملکرد تیم مجرب اقتصادی
و برنامه های کارشناســی شده و مدون بود که اقتصاد کشور
را در مسیر درســت قرار داد .انتصاب های استراتژیک :بهره

گیــری از مدیران متخصــص در وزارتخانههایی چون نفت،
امور خارجه ،جهاد و کشــاورزی ،بهداشــت و درمان و ...به
بهبود چشمگیر شاخص ها در حوزه های یاد شده منجر شد؛
شــاخص هایی که در هفته های ابتدایــی آغاز به کار دولت
یازدهــم ،وضعیت ناگوار و اســفناکی داشت.پیشــی گرفتن
صادرات بر واردات :در دولت یازدهم برای اولین بار صادرات
بر واردات مقدم شــد.جمعیت زنان جمهوری اسالمی ایران
با توجه به موارد یاد شــده همچنین شــرایط حساس کنونی
و نیمــه کاره ماندن برنامه های دولــت ،ضمن دعوت برای
مشــارکت حداکثری در انتخابات پیش رو ،از تک تک مردم
ایران دعوت می کند با رای دادن به حســن روحانی وظیفه
خطیــر تاریخی خود را به انجام برســانند تا به یاری خداوند
تمشیت امور ،به دست تدبیر این انقالبی مدیر و مدبر سپرده
شود.

محمد نبی حبیبی مأمور رایزنی با میرسلیم
برای کناره گیری شد

عضــو شــورای مرکزی جبهــه مردمی
نیروهای انقالب اسالمی (جمنا) گفت :بحث
کناره گیری ســید مصطفی میرسلیم نامزد
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
به نفع حجت االسالم سید ابراهیم رئیسی
در شورای مرکزی جمنا مطرح و محمد نبی
حبیبی مامور شــد برای رایزنی با میرسلیم
اقدام کند.
به گزارش زهره الهیان روز ســه شنبه در
نشســت خبری در دفتر مرکــزی جمنا در
شــهرکرد افزود :این رایزنی اکنون درحال
انجام است تا نیروهای انقالبی بتوانند با یک
نامزد در این رقابت ها حضور داشته باشد.
نماینده سابق مجلس شــورای اسالمی
افزود :میرسلیم پیش از این اعالم کرده بود

برای ایجاد اتحــاد در بین نیروهای مردمی
انقالب تالش خواهد کــرد و این انتظار از
میرســلیم وجود دارد که به عنوان یکی از
نامزدهای جریان انقالبی ،با کناره گیری به
نفع حجت االســام رئیسی ،موجب تقویت
نامزد جریان انقالب شوند.
عضو شــورای مرکزی جمنا در خصوص
کنــاره گیری محمد باقر قالیبــاف از ادامه
رقابت هــای انتخاباتــی دوازدهمین دوره
ریاســت جمهوری نیز گفــت :حضور دکتر
قالیباف در انتخابات همانگونه که همه می
دانستند براساس یک تکلیف بود و برای نه
گفتن به فســاد ،تبعیض و ناکارآمدی دولت
مستقر و پیشــبرد اهداف عدالت محورانه و
خدمت به محرومان نیروهای انقالبی بود.

الهیان گفت :بــا رایزنی صورت گرفته با
محمدباقر قالیبــاف و تصمیم گیری های
شورای مرکزی مبنی بر حضور در انتخابات
با یک نامزد واحد و پیروزی جریان انقالبی
در انتخابات ،این کناره گیری انجام شد.
به گفتــه وی ،خود قالیباف نیز پیشــتر
در دیدار با اعضای شــورای مرکزی جبهه
نیروهــای مردمی انقالب اســامی اعالم
کرده بــود که در این عرصه حضور نخواهد
یافت و اگر بیاید با ساز و کار وحدت گرایانه
حضور خواهد داشت و براساس این تعهد و
احساس تکلیف ،قالیباف از روند ادامه رقابت
های انتخاباتی به نفع رئیسی کنار رفت که
نقطه امیدی برای دوستداران انقالب شد.
وی گفت :با این اقــدام انقالبی قالیباف،

نیروهــای انقالبی نشــان دادنــد که آنان
شیفتگان قدرت نیستند بلکه تشنگان خدمت
به مردم و محرومان هستند که این گذشت
برای آرمان ها و اهداف انقالب اسالمی در
دفاع مقدس فراوان دیده می شد.
الهیان گفت :پیش بینی می شــود تا 29
اردیبهشــت یک شــیب مالیم برای اقبال
عمومی به ســمت حجت االسالم رئیسی
شکل می گیرد و پیروزی در مرحله نخست
از سوی جریان انقالبی به دست می آید.

حمایت سعید جوادی آملی از حسن روحانی

حجتاالسالم و المســلمین سعید جوادی
آملی فرزند آیتاهلل جوادی آملی در یادداشتی
ضمــن دعوت مردم به شــرکت در انتخابات
ریاســت جمهوری ،از دکتر حســن روحانی
حمایت کرد.
گزیدهای از این یادداشــت کــه در روزنامه
جمهوری چاپ شده به شرح ذیل است:
آنچه ملّت بزرگ ایران و نیز ملتهاى مختلف
جهان خصوصــ ًا جوامع اســامى در دنیاى
پیشــرفته و توســعه یافته امروز انتظار دارند
انتخابى است که ملّت ایران ضمن مصونیت

بخشى در ابعاد اصیل دینى و فرهنگی خویش
در حفظ دســتاوردهاى گرانبهاى سیاســى و
انقالبــى خود کامیاب بــوده و الگویى از یک
حکومت دینــى کارآمد و موفــق در عرصه
داخلى و صحنه جهانى به نمایش گذارد.
اکنون کشــور بزرگ و ملت بزرگوار ایران
اسالمى خود را براى انتخابى مهم و سرنوشت
مهیا میســازد ا ّما این بار بر آنست که از
ساز ّ
تجارب تلخ و شکننده گذشته درس آموخته و
با شهود و درک توفیقات از یک سو و شهادت
گواهان صادق و صالح از سوى دیگر این دوره

را که با ارشــاد و اشاره رادمرد دین و کیاست
و آگاه به انقالب و سیاســت آیتاهلل هاشمى
رفســنجانی (رحمهاهللعلیه) صورت پذیرفته
تکرار نماید .انتخابى که خوف و هراس نسبت
به گذشته و حزن و اندوه نسبت به آینده را از
سر این ملّت و نظام برطرف سازد.
اگــر دوره چهــار ســاله دولــت جنــاب
حجتاالسالم والمسلمین آقاى دکتر روحانى
را بــه حــق دوران زدودن انحراف و تحریف
در نظر و فســاد و تخریــب در عمل بدانیم
دوره پیش رو را که قطع ًا با اهتمام بیشــتر و

تالش افزونتر توام است دوران کامیابى و ظفر
میشماریم.
بنابراین مناسبتر مینماید که براى بار دوم
ملّــت فهیم ایران جناب آقاى دکتر روحانى را
به عنوان رئیس جمهورى اســامى برگزیده
و پرچم این نظام اســتوار و دولــت پایدار را
به دست شــخصیت ممتازى بسپارد که هم
رهبرى ّ
معظم انقالب او را شایســته دو نشان
درجه یک نصر و نشــان فتح دانســته و هم
مردم فکور و عقول ایران اسالمى او را صاحب
اندیشه در نظر و اهل تدبیر در عمل دیدهاند.

مصطفی تاجزاده فعال سیاسی اصالح طلب:

قالیباف کنار رفت تا رئیسی دچار شکستی سنگین نشود
انصــراف قالیبــاف به معنــای پذیرش
پیروزی روحانی در مرحله اول انتخابات است
به گــزارش ایلنا ،مصطفــی تاجزاده در
خصوص انصراف قالیباف گفت :این انصراف
به معنای پذیــرش پیروزی آقای روحانی در
همان مرحله اول انتخابات است.
او افزود :طبق تحلیل و برآورد قبلی جناح

رقیب اگــر قالیباف و رییســی همزمان در
صحنه رقابتهای انتخاباتی باقی میماندند
انتخابات به مرحله دوم کشــیده میشد و در
آن صــورت یکی از ایــن دو نفر به رقابت با
روحانی در مرحله دوم میرسید .اما تمام نظر
سنجیها در یک هفته اخیر بیانگر پیروزی
قاطع روحانی اســت .به همین دلیل به نظر

من آقای قالیباف کنــار رفت تا فاصله آرای
روحانی و رییســی کم شــده و رییسی دچار
شکستی سنگین نشود.
این فعال سیاسی اصالحطلب تاکید کرد:
به عبارت روشــن آنان دیدنــد چه هر دو در
میدان رقابــت بمانند و چه یکی کناره بگیرد
در مرحلــه اول روحانی پیروز خواهد شــد و
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چرا این همه سینماگر ،هنرمند و
اهل موسیقی به روحانی رای میدهند؟!

همه به روحانی رأی میدهیم
اســحاق جهانگیری روز گذشــته در بیانیهای انصراف خــود از ادامه حضور در
رقابتهای ریاست جمهوری را اعالم کرد ،وی در بیانیه انصراف خود چنین نوشت:
«اکنــون که دوره تبلیغات رو به پایان اســت و بحمداهلل جناب آقای دکتر روحانی
با عبور از میان همه بداخالقیها و بیانصافیها توانســته اســت در معرض اقبال
چشمگیر ملت قرار گیرد.
مــن بار این مســئولیت را از خود برداشــته مــی دانم و با اعــام کنارهگیری
از کاندیداتــوری ،تمــام توان خود را در خدمت حمایت از دکتر روحانی و پیشــبرد
برنامههای آینده ایشان قرار میدهم».
همچنین وی پیش از اعالم انصراف خود در جمع مردم یاســوج اظهار داشــت:
از ابتــدای امســال تصمیم گرفتیم به هر خانواده نیازمنــد ایرانی بین  200تا 700
هزار تومان مســتمری پرداخت کنیم و در مرحله بعد بر اســاس این تصمیم که از
ابتدای امســال شروع شده است در مرحله اول تمام افراد تحت پوشش کمیته امداد
و بهزیســتی هســتند و هرکس که بگویید کمتر از این قشــر درآمد دارد را شامل
خواهد شد.
وی گفت :تصمیم مهم دیگر همه شما سهامدار عدالت هستید50 ،میلیون ایرانی
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ســناریوی به مرحله دوم کشاندن انتخابات
باطل شده است پس صالح را در این دیدند
حال که روحانی پیروز است ،بخشی از آرای
قالیباف به سود رییسی ریخته شود تا فاصله
او با روحانی به حداقل ممکن برسد .اگر چه
من معتفدم فاصله همچنان عظیم خواهد بود
و جمعه معلوم خواهد شد.

مســتقل -ســرویس فرهنگی :در همه جای دنیا هنرمندان از جمله گروه های
مرجع مورد اعتماد مردم بخصوص جوانان هستند .طی روزهای گذشته ده ها تن
از هنرمندان کشــورمان با سخنرانی ،پیام ،یادداشت حمایت قاطع خود را از حسن
روحانی برای انتخابات دور دوم ریاست جمهوری اعالم کرده اند.
در این میان هستند کسانی که از کاندیدای دیگر حمایت کرده اند ،اسامی آنان
نیز در ادامه خواهد آمد و آنگاه قضاوت با افکار عمومی اســت .چه کســی خواهد
توانست فضایی امن و آرام برای هنرمندان فراهم کند ،حسن روحانی یا رقیبش ً؟!
در زمان کدام رییس جمهوری خانه سینما بازگشایی شد ،صدها فیلم ساخته شد،
صدها کنســرت در اقصی نقاط کشور برگزار شد ،هنرمندان به جایگاه واقعی خود
نزدیکتر شدند؟
هنرمندان با شــناختی که طی سالهای گذشــته از جریانات و شخصیت های
سیاسی کشــور به دست آورده اند ،نگران آینده هنر ســینما ،تئائر و موسیقی در
کشــورند .آنان می خواهند شخیصتی فرهنگی با نگاهی باز و غیرامنیتی سکاندار
کشــور باشد .شــاید هنرمند کشــورمان هادی مرزبان آن را به خوبی بیان کرده
باشــد .وی باتوجه به چهرههای فرهنگی و هنری حامی و اطراف ابراهیم رئیسی،
پیشبینیاش از وزارت ارشــا ِد او و اتفاقاتی که برای فرهنگ و هنر رخ میدهد،
چیست؟ با بیان اینکه «اوال امیدوارم هرگز این اتفاق نیفتد» ،گفت :چون اگر این
اتفاق بیفتد حداقل در رشــته خود من ،یعنی تئاتــر و کار تئاتر واقعی آن را ،باید
کال تعطیل کنیم.
هنرمندانی که اعالم کردهاند به حسن روحانی رأی خواهند داد:
علی نصیریان ،اصغــر فرهادی ،فاطمه معتمدآریا ،هادی حجازیفر ،امیرمهدی
ژوله ،ترانه علیدوســتی ،شهاب حسینی ،رضا عطاران ،ابراهیم ابراهیمیان ،مهدی
پاکــدل ،همایون غنیزاده ،الهام کــردا ،علی قربانزاده ،ســامان مقدم ،کامران
تفتــی ،رضا ناجی ،عاطفه رضوی ،نرگس آبیار ،مســعود جعفریجوزانی ،هنگامه
قاضیانــی ،نازنین بیات ،الهام پاوهنژاد ،داریوش اســدزاده ،پانتــهآ بهرام ،مهدی
فخیمزاده ،غزل شــاکری ،رضا داودنژاد ،بابک کریمــی ،جواد نوروزبیگی ،پوران
درخشنده ،حسین پاکدل ،احسان کرمی ،ســام درخشانی ،مهدی کرمپور ،احترام
برومند ،فرهاد آییش ،بهناز جعفری ،طناز طباطبایی ،ابوالفضل جلیلی ،ســید ضیا
هاشــمی ،حسین فرحبخش ،جمال ساداتیان ،فرهاد توحیدی ،بهروز بقایی ،سجاد
افشــاریان ،یداهلل صمدیان ،داریوش ارجمند ،هادی مرزبان ،رضا یزدانی ،محسن
کیایــی ،حمیدرضا آذرنگ ،کیومرث پوراحمد ،مازیــار میری ،محمدرضا هنرمند،
رضا رویگری ،محمدحســین مهدویان ،علیرضا رئیسیان ،فاطمه گودرزى ،سیما
تیراندار ،آزاده صمدى ،حســین یارى ،پوران درخشــنده ،داریوش پیرنیاكان ،رضا
كیانیان ،همایون اسعدیان ،مهتاب كرامتى ،عبداهلل اسكندرى ،امیرشهاب رضویان،
حسن پورشــیرازى ،دانیال حكیمى ،سیدمحمد بهشــتى ،سروش صحت ،سعید
نعمت اهلل ،مستانه مهاجر ،مهدى دادگو ،صابر ابر ،حبیب رضایی ،پریسا بختآور،
سپند امیر سلیمانى ،ستاره اســكندرى ،كمال تبریزى ،پرى ملكى ،تینا پاكروان،
فرشــته صدرعرفایی ،مرضیه ریاحى ،پیمان قاسمخانى ،هاتف علیمردانى ،آناهید
آباد ،محسن آزرم ،بابك برزویه ،حمید امجد ،مهرداد اسكویی ،كریستف رضاعى،
سارا خالدى زاده ،بهمن اردالن ،شبنم مقدمى ،محمدرضا سكوت ،مهدى شیرزاد،
برزو ارجمند ،مرضیه برومند ،پیمان یزدانیان ،لیلى گلســتان ،پرستو گلستانى ،آرام
جعفرى ،فالمك جنیدى ،نرگس محمدى ،پانته آپناهىها ،مهدى سلطانى ،بابك
اردالن ،حســن برزیده ،بهــداد بابایى ،ندا اصف ،رضا بهبــودى ،هومن بهمنش،
خســرودهقان ،مهدى ســجادهچى ،مهدى قربانپور ،شــهاب عادل ،دارا دارایى،
حجت اشــرفزاده ،احمد مهرانفر ،كمند امیرســلیمانى ،بیژن میرباقرى ،مهراب
قاســمخانى ،لیلى فرهاد پور ،هوتن شكیبا ،رضا گوران ،امیرحسین رستمى ،فریبا
كوثرى ،علیرضا شجاع نورى ،امیر دژاكام ،ابراهیم حقیقی ،ناصر هاشمى ،مهرداد
فرید ،مصطفى كیایی ،اكرم محمدى ،فرهاد جم ،رویا افشــار ،ساعد باقرى ،مریم
دوســتى ،بهاره كیانافشار ،هادى كاظمى ،مریم سعادت ،افشین هاشمى ،مرجان
اشرفى زاده ،جعفر صانعى مقدم ،هادى آفریده ،مازیار فكرىارشاد ،مهران كاشانى،
محسن چگینى ،حســن اقا كریمى ،سینا گنجوى ،سعید عقیقى ،حسین پارسایی،
مجید اســامى ،مجیدرضا مصطفوى ،آرش فصیح ،برزو نیكنژاد ،محمد حسین
قاســمى ،رامتین لوافى ،بهمن كامیار ،كتایون شهابى ،راما قویدل ،شاهرخ دولكو،
آرش ســنجابى ،بهتاش صناعى ها ،شــادمهر راســتین ،تورج منصورى ،پدرام
شــریفى ،مهرزاد دانش ،نادر برهانىمرند ،عادل بزدوده ،خسرو نقیبى ،امیرحسین
علمالهدى ،امیر جدیدى ،مجید مدرسى ،آیدا پناهنده ،پوریا آذربایجانى ،شبنم عرفى
نژاد ،بایرام فضلى هستند.
هنرمندانی که اعالم کردهاند به ابراهیم رئیسی رأی خواهند داد:
انسیه شاه حسینی ،ابوالقاســم طالبی ،محسن علی اکبری ،جمال شورجه ،نادر
طالبزاده ،علیرضا قزوه ،پرویز شــیخ طادی ،جهانبخش ســلطانی ،مســعود ده
نمکی ،مهدی فرجی ،هوشنگ توکلی ،ضیاءالدین دری ،حسین نیرومند ،سیداحمد
میرعالیی ،امیرحسین مقصودلو (امیر تتلو)
خبر

هادی مرزبان کارگردان و بازیگر:

اگر رئیسی رئیسجمهور شود
باید هنر و تئاتر را کال جمع کنیم
دیدیم که آقای رئیسی از موسیقی هنجارمند و غیرهنجارمند اسم برد ،اگر همین
نگاه به تئاتر شــود چه چیزی از تئاتر باقی خواهد ماند؟ مســلم میدانم تئاتر را به
مفهوم عام آن قبول ندارند و نگاهشان به تئاتر نگاهی خاص خواهد بود.
به گزارش ایلنا ،هادی مرزبان در پاســخ به اینکه باتوجه به چهرههای فرهنگی و
هنری حامی و اطراف ابراهیم رئیسی ،پیشبینیاش از وزارت ارشا ِد او و اتفاقاتی که
برای فرهنگ و هنر رخ میدهد ،چیست؟ با بیان اینکه اوال امیدوارم هرگز این اتفاق
نیفتد ،گفت :چون اگر این اتفاق بیفتد حداقل در رشــته خود من ،یعنی تئاتر و کار
تئاتر واقعی آن را ،باید کال تعطیل کنیم.
این کارگردان و بازیگر ،با بیان اینکه آدمی مانند من باید کال تئاتر را تعطیل کند،
ادامه داد :چون من مطمئنم دید آقای رئیســی و نگاهش به هنر و به خصوص به
تئاتر ،نگاه ویژهای است که من آن نگاه را بلد نیستم .بنابراین اگر چنین اتفاقی بیفتد
مســلما کارگردان تئاتری مانند من باید برود و گوشه خانه بنشیند .منظورم از من،
آدمهایی شبیه من و با طرز تفکری است که داریم.مرزبان با اشاره به سیاستهای
فرهنگی و هنری که در صورت ریاستجمهوری رئیسی باید منتظر آن ماند ،گفت:
فکــر میکنم در آن صورت به همه چیز تنها از یک پنجره نگاه میشــود؛ اما هنر
مقولهای نیســت که برایش یک پنجره بگذاریــم و بگوییم فقط از این پنجره باید
نگاهش کرد .هنر وســعت عجیب و عظیمی دارد و بایــد از پنجرههای مختلف با
عینکهــای مختلف به آن نــگاه کرد.او ادامه داد :اگر قرار باشــد هنر را هم دچار
بستهبندی خاصی کنیم و فقط از یک پنجره بخواهیم به آن نگاه کنیم تصور میکنم
خیلی از هنرمندان تئاتر خانهنشین شوند.کارگردان نمایش تانگوی تخممرغ داغ با
اشــاره به پیشبینیاش از وضعیت ممیزی در وزارت ارشاد احتمالی ابراهیم رئیسی
گفت :دیدیم که آقای رئیســی از موسیقی هنجارمند و غیرهنجارمند اسم برد ،اگر
همین نگاه به تئاتر شــود چه چیزی از تئاتر باقی خواهد ماند؟ مسلم میدانم تئاتر
را بــه مفهوم عام آن قبول ندارند و نگاهشــان به تئاتــر نگاهی خاص خواهد بود.
مرزبان خاطرنشان کرد :ما برمیگردیم به زمانی که به تئاتر به عنوان مطربی نگاه
میکردند؛ به نظر من فاتحهاش خوانده اســت .آن موقع است که باید بگوییم سر
گور خالی داریم گریــه میکنیم و دیگر هیچ فایدهای ندارد .چون ما اهل هنر اهل
جنگیدن نیستیم و وقتی ما را نخواهند میگوییم خداحافظ و میرویم.

