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اخبار ادبی و هنری

رهبر معظم انقالب: بیدار کردن مردم، بیدار کردن دنیا 
و بیدار کردن بشریت کار بزرگ پیامبر اکرم)ص( و دعوت 

نبوی بود.

حمله اراذل و اوباش اجاره ای
 به نمایش فیلم ضدفتنه!

بعد از نمایش فیلم داستانی 
»لک��ه« ب��ا مضمون فتنه س��ال 
88 در یک��ی از برنامه های اکران 
مردمی جشنواره عمار، عده ای از 
اراذل و اوباش اجاره ای  به محل 
مس��جد نمایش دهنده این فیلم 

حمله کردند.
ب��ه نوش��ته نش��ریه روزانه، 
فیلم  مردمی  پنجمین جشنواره 
عمار، نمایش فیلم ضدفتنه »لکه« 
در یکی از مس��اجد شهرس��تان 
ورامین با استقبال مردم نمازگزار 
این شهرس��تان مواجه ش��د. اما 

برخ��ی از اراذل و اوب��اش با حمل��ه به محل نمایش این فیل��م، اقدام به تخریب 
تجهیزات نمودند.

فیلم »لکه« ساخته محمدباقر مفیدی کیا برای اولین بار، سال گذشته و در 
چهارمین جش��نواره فیلم عمار به نمایش درآمد. این فیلم مسائل سیاسی روز را 

به فتنه 88 پیوند زده است.
رئیس سازمان سینمایی خواستار ارتباط 

نزدیک تر سینماگران با حوزه علمیه قم شد
رئیس سازمان سینمایی خواستار ارتباط بیشتر سینماگران با علمای حوزه 

علمیه قم در جهت اعتالی سینمای کشور شد.
حجت اهلل ایوبی در مراسم اختتامیه ششمین جشنواره ملی نماز و نیایش که 
در قم برگزار شد، با اشاره به کارنامه درخشان سینمای ایران در دوران شکوهمند 
انقالب اس��المی، گفت: بارها گفت��ه ام و بازهم عرض می کنم. در روی کره زمین 
جزو نوادر کشورهایی هستیم که اعضای خانواده با اطمینان می توانند به سینما 

بروند و با هم فیلم ببینند. 
وی تاکید کرد: قم می تواند حلقه گفت وگوی بسیار جدی باشد بین سینما 
و اهالی فضل، ادب و دانش و علما. باید بنش��ینیم و انتظار ما از س��ینما را با هم 

مرور کنیم.
مشاجره لفظی در مجمع عمومی

 انجمن بازیگران تئاتر
مجمع عمومی انجمن بازیگران خانه تئا تر که 13 دی در تئاتر ش��هر برگزار 

شد، به درگیری لفظی برخی از اعضا با یکدیگر ختم شد!
به گزارش هفت راه، حمیدرضا آذرنگ به عنوان یکی از کاندیداها، در اعتراض 
به برخی مسائل مالی به اعتبار 3۰ میلیونی برگزاری جشن بازیگران اشاره و اظهار 
کرد: گفته ش��د که 1۰ میلیون از این بودجه صرفه جویی شده است، آن را برای 

چه کاری صرفه جویی کردید؟
او در پای��ان اب��راز امیدواری کرد که روزی برس��د تا همه به خوش��ی روی 
صندلی های س��الن تئاتر بنشینند و نس��بت به همدیگر جسارت و غیرت داشته 
باشند. شهره سلطانی یکی دیگر از بازیگرانی بود که برای انتخابات هیئت مدیره 
کاندی��دا ش��د اما به دلیل اینک��ه برای کارهای درمانی خود وقت دکتر داش��ت، 
نتوانست در این جلسه حضور پیدا کند. این اتفاق با مخالفت ها و موافقت هایی از 
سوی حاضران برای شرکت کردن او در انتخابات همراه شد که در   نهایت همسر 
این بازیگر با ناراحتی انصراف شهره سلطانی را اعالم کرد. بهروز پناهنده با حضور 
روی صحنه سالن اصلی تئا تر شهر گفت: در درجه اول برای خودم متأسفم و بعد 
برای این س��ن که یکی از اعضایش به مدت ش��ش ماه مریض بود ولی هیچ کس 
سراغش را نگرفت! البته اعتراض و گله های بهروز پناهنده با واکنش چند تن از 
اعضای هیئت مدیره انجمن بازیگران تئا تر روبرو شد که گفتند چندین بار با خود 
او صحبت کردند تا به مالقات شهره سلطانی بروند اما به دلیل شرایط جسمانی 

این بازیگر، امکانش فراهم نشده بود.
در ادامه این مجمع، بهزاد فراهانی هم به عنوان یکی دیگر از نامزدهای حضور 
در انتخابات خطاب به حمیدرضا آذرنگ پاسخ داد: من جزو   همان 1۴ ساله ها و 
یکی از اصلی ترین پایه های خانه تئا تر هستم و هر کسی نسبت به عملکرد مجانی 

ما در خانه تئا تر ناراحت و نگرانی دارد به من رأی ندهد.
هوشمند هنرکار هم در سخنان کوتاهی بیان کرد: یک آدم جعلی و غلط مدیر 

تئا تر شد و ما می دانستیم که او چه کاره است، اما ما چه کردیم؟
در ادام��ه ای��ن مجمع علیرضا محمدی گفت: همه ما معترض هس��تیم، اما 
هیچ کدام راهکاری ارائه ندادیم. آیا اصال راهکاری داریم؟ جدا از اینکه بسیاری از 
نیروهای فعال تئا تر در اینجا نیستند بقیه هم فقط اعتراض می کنند، ضمن اینکه 
این افتخار نیست که تعداد ما برای تشکیل مجمع به حد نصاب برسد به همین 

دلیل از آنجا که من هم راهکاری ندارم، از حضور در انتخابات انصراف می دهم.
جدیدترین اثر آیت اهلل مصباح یزدی 

منتشر شد
»جرعه اي از دریاي راز« عنوان جدیدترین اثر حضرت آیت اهلل مصباح یزدي 
است که به شرح و بررسي وصایاي امام باقر علیه السالم و حدیثي از امیر مؤمنان 

علي علیه السالم مي پردازد.
به گزارش رجانیوز، این کتاب در دو بخش و با 27 گفتار، حاصل بخش��ی از 
دروس اخالق عالمه مصباح است که در آن به شرح وصیتی از امام باقر علیه السالم 
ب��ه جابر  بن  یزید جعفی و بررس��ی حدیثی از م��والی متقیان امیر مؤمنان علی 

علیه السالم دربارة ایمان پرداخته شده است.
این کتاب به همت انتش��ارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني)ره( 

چاپ شده است.
آبروریزی خواننده های لس آنجلسی

 در کنسرت های کریسمس!
طی هفته گذش��ته برخی کنس��رت های لس آنجلسی ها که به طور جداگانه 
به مناسبت کریسمس در آلمان، آمریکا و لندن برگزار گردید با برخی اتفاقات و 

حواشی معمول در این فضاها به افتضاحی تازه تبدیل شد.
به گزارش جام نیوز، یکی از این کنسرت ها که به دالیلی از اهمیت بیشتری 
برخوردار بود، با جنجال و افتضاح بیش��تری مواجه ش��د. ظاهرا اجرای مشترک 
ابی و فائقه آتشین )گوگوش( در چند شهر عالوه بر آنکه با شکست در گیشه و 
بی اعتنایی مخاطبان همراه بوده، حرکات جلف و زننده ابی، کنسرت لندن را به 
حاشیه کشانده و گویا ناراحتی فائقه آتشین را در پی داشته است. ابی در کنسرت 
مش��ترکش با گوگوش در لندن در حالت مس��تی کف سالن طاق باز دراز کشید 
حرکتی که باعث ناراحتی گوگوش ش��د. اما دیگر کنس��رت این دو خواننده در 
الس وگاس نیز حواش��ی مشابه یا بدتری داشته است. بنابر گزارش ها، بلیت های 
این کنس��رت گران، فروش نرفته اند. گفته می شود معادل ۴۰۰ هزار دالر هزینه 
برای کنسرت گذار دربر داشته است و به دلیل عدم استقبال به شکست انجامید. 
از دیگر حواش��ی قابل توجه در این برنامه مبتذل، اختالف بر س��ر عدم دریافت 

پیش پرداخت از سوی ابی و اعتراض وی به این مسئله بوده است.
از س��وی دیگر خبر می رسد در میانه دعوای گوگوش و ابی، شهرام شهرابی 
به عنوان کنسرت گذار -که به کالهبرداری نیز شهرت دارد- سکته می کند، چرا 
که هزینه ۴۰۰ هزار دالری اجاره س��الن 12 هزار نفری نتوانس��ته حتی مخارج 
جاری اش را برگرداند. البته کسانی که او را می شناسند می گویند این کار، فیلم 
اوس��ت تا از زیر بار تعهداتش فرار کند. گفتنی اس��ت در کریس��مس دو س��ال 
پیش نیز برخی  کنسرت های لس آنجلسی در الس وگاس جنجال ساز و موجب 

آبروریزی شده بودند.
 دوبلور »عمر مختار« درگذشت

احمد رس��ول زاده صدای ماندگار دوبله، صبح دیروز جمعه 19 دی در س��ن 
8۴ سالگی درگذشت.

مشهورترین فعالیت وی، دوبله صدای آنتونی کوئین در فیلم »عمر مختار« و 
دوبله صدای ابوطالب در فیلم محمد رسول اهلل)ص( یا »الرساله« بود.

مراس��م تش��ییع پیکر رسول زاده از س��اعت 9 صبح فردا یکشنبه 21 دی  از 
مقابل تاالر وحدت به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا)س( برگزار خواهد شد.

همزمان با میالد پیامبر اسالم)ص(
 و امام جعفر صادق)ع( برگزار شد

مراسم عمامه گذاری طالب
 به دست مراجع تقلید

مراسم عمامه گذاری طالب حوزه علمیه قم، همزمان با میالد پیامبر 
رحمت حضرت رس�ول اکرم)ص( و ام�ام جعفرصادق)ع( با حضور علما و 

مراجع تقلید در قم برگزار شد.
به گزارش ایرنا از قم در این مراسم که طبق سنت قدیم حوزه های علمیه در 
روزهای اعیاد مذهبی برگزار می ش��ود طالب به دست مراجع تقلید ناصر مکارم 
شیرازی، حس��ین نوری همدانی و لطف اهلل صافی گلپایگانی و آیت اهلل محمدتقی 
مصباح یزدی رئیس مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی)ره( معمم شده و به 

لباس شریف روحانیت درآمدند.
آیت اهلل مکارم ش��یرازی در این مراس��م ابراز امیدواری کرد: در سایه الطاف 

امام زمان)عج( روزبه روز بر شکوه اسالم و عظمت مذهب جعفری افزوده شود.
وی ابراز داشت: پیامبر اسالم راه نجات و افتخار را به بشریت نشان داد و کار 

پیامبر در حقیقت زنده کردن دنیای مرده از انسانیت و جهل بود.
در این مراس��م طالب با خداوند عهده بس��تند که در راستای انجام وظایف 
طلبگی و تبلیغ دین کوشا باشند. پس از این افراد به دست مراجع تقلید مفتخر 

به پوشیدن لباس سربازی امام عصر)عج( شدند.

همچنین  مراسم عمامه گذاری توسط آیت اهلل واعظ طبسی نماینده ولی فقیه 
و تولیت آستان قدس رضوی در تاالر اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی برگزار شد.

تفرقه دینی ممنوع
»از کسانی که دین خود را پراکنده ساختند و به دسته ها 

و گروهها تقسیم شدند، و )عجب اینکه( هر گروهی به آنچه 

نزد آنهاست )دلبسته و( خوشحالند، )نباشید(.
الروم- 32

سید حسن نصراهلل:
نبرد با تکفیری ها دفاع از اسالم است

دبیرکل حزب اهلل لبنان در سالروز میالد حضرت رسول اکرم)ص( در 
بیروت گفت: مقابله با مسئله تکفیری ها دفاع از سرزمین، ملت و یا دولت 

نیست بلکه دفاع از اسالم است.
به گزارش فارس  به نقل از المنار، س��ید حس��ن نص��راهلل دبیرکل حزب اهلل 
لبنان در سالروز میالد حضرت رسول اکرم)ص(  در سخنرانی خود در  دبیرستان 
»المهدی - الحدث« که از طریق ویدئوکنفرانس برگزار ش��د با اش��اره به اینکه 
نیروه��ای مقاوم��ت در ارتفاع 2 هزار متری و در ش��رایط س��خت در حال دفاع 
از مرزهای کش��ور در مقابل تجاوز رژیم صهیونیس��تی و تروریست های تکفیری 
هستند، اظهار داشت:  این نیروها پیروان واقعی رسول اهلل و حامیان واقعی مردم 

لبنان هستند.
تروریست ها اکنون به کشورهایی رسیده اند که حامی آنها بودند

س��ید حس��ن نصراهلل در بخش دیگری از س��خنرانی خود با اشاره به اینکه 
گروه های تکفیری که خودشان را به اسالم و رسول مکرم اسالم مرتبط می دانند 
به دلیل اقدامات وحش��یانه خود در حال توهین به رس��ول خدا، کتابش و امت 
اسالمی هستند، تصریح کرد که خطر و تهدید این تکفیری ها برای اسالم بیش از 
آنهایی است که با نوشتن کتاب، ساختن فیلم و کشیدن نقاشی به دنبال توهین 

به پیامبر اسالم هستند.
دبیرکل حزب اهلل با بیان اینکه هدف قرار دادن انسان ها اقدامی شرم آور است 
تاکید کرد که تروریست ها اکنون به کشورهایی رسیده اند که حامی آنها بودند و 

این امری قابل پیش بینی بود.
وی با بیان اینکه مقابله با مسئله تکفیری ها دفاع از سرزمین، ملت و یا دولت 
نیس��ت بلکه دفاع از اسالم اس��ت گفت: امروز به صراحت می گویم که گروه های 
تکفیری کشورهای منطقه و آبروی آنان را در آینده تهدید خواهند کرد و روشن 
است که  خطر تروریست ها فراتر از خطری سیاسی است و تهدیدی برای جایگاه، 
کرامت اسالم، پیامبر اکرم)ص( و قرآن به شمار می آیند؛ از همین رو هنگامی که 
موضوع دفاع از اسالم مطرح است بسیاری از شروط الزم برای مقابله دیگر مطرح 
نیست زیرا روند امور به همان جایی رسیده است که امام حسین)ع( در کربال با 

یاران اندک برای دفاع از اسالم به پا خاست.
رژیم بحرین به بن بست رسیده است 

وی در ادامه به اشاره به اینکه مردم بحرین در حال مطالبه حقوق خود هستند 
و گفت: ادامه دستگیری شیخ علی سلمان امری خطرناک است.

دبیرکل حزب اهلل با بیان اینکه رژیم بحرین به بن بست رسیده و محاسباتشان 
اشتباه است، افزود: مردم بحرین از همان ابتدا مسیر مسالمت آمیز را برای رسیدن به 
مطالبات خود انتخاب کردند که همین مسئله باعث تمایز حرکت بحرین شده است.

دبی��رکل حزب اهلل در ادامه با اش��اره به اینکه جنبش م��ردم بحرین طی ۴ 
س��ال برخالف دیگر جنبش های خیابانی به خش��ونت کشیده نشد، تصریح کرد 

که این حرکت مسالمت آمیز ناشی از اراده علما و رهبران بحرینی بوده است.
وی با اشاره به سکوت جهانی در مقابل سرکوب مردم در بحرین توسط رژیم 
آل خلیفه تاکید کرد که دولت منامه برنامه هایی همچون رژیم اسرائیل در پیش 
گرفته اس��ت. افرادی از نقاط مختلف به بحرین آورده می ش��وند و به آنها تابعیت 
داده می ش��ود ول��ی در مقابل مردم بحرین از حقوقش��ان محرومند و با هرگونه 
موضع گیری به زندان می افتند و سلب تابعیت می شوند.  وی با احمقانه توصیف 
کردن اقدامات رژیم بحرین در مقابل مردم تصریح کرد که دولت منامه نمی تواند 
با دس��تگیر کردن یک یا دو نفر انقالب بحرین را متوقف کند، آنها باید اکثریت 

مردم را دستگیر کنند تا بتوانند اعتراضات مردمی را متوقف کنند.
سید حسن نصراهلل در پایان با تاکید بر حمایت حزب اهلل از حرکت مسالمت آمیز 
مردم بحرین تصریح کرد که همه باید شرح مظلومیت مردم بحرین را بیان کنند.  

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(:
فازهای 1۵ و 16 پارس جنوبی در شرایط 

کاماًل تحریمی به بهره برداری رسید
فرمانده ق�رارگاه س�ازندگی خاتم االنبیاء)ص( تاکید ک�رد: قرارگاه 
س�ازندگی خاتم االنبیاء)ص( موفق شد در شرایط کاماًل تحریمی فازهای 

۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی را به بهره برداری برساند.
به گزارش روابط عمومی قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(، سردار عباداهلل 
عبدالهی فرمانده قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیا همزمان با راه اندازی س��کوهای 
فازهای 15 و 16 و بهره برداری از ردیف چهارم این پاالیش��گاه در پارس جنوبی 
اظهار داش��ت: علی رغم شرایط سخت تحریمی استکبار جهانی علیه ملت ایران 
اس��المی، به منظور صیانت از ذخایر ملی و افزایش س��هم برداش��ت ایران از این 
میدان مشترک، رزمندگان عرصه سازندگی کشور با روحیه جهادی و با تبعیت از 
فرمان رهبر معظم انقالب، فازهای 15 و 16 پارس جنوبی را در کوتاه ترین زمان 

ممکن به بهره برداری رساندند.
وی همچنین افزود: جای بسی مباهات است که این پروژه عظیم با مهندسی، 
س��اخت و راه اندازی صد درصد ایرانی و با خالقی��ت و ابتکار جوانان حزب اللهی 
این مرز و بوم اجرا شده و این در حالی است که شرکت های بزرگ جهانی مانند 
اس��تاداویل، ش��ل، توتال و هیوندا و سایر ش��رکت ها، هنگام ترک پارس جنوبی 
هیچگاه فکر نمی کردند روزی برسد که این پروژه های عظیم به بهره برداری برسند.

س��ردار عبدالهی در ادامه تاکید کرد: با بهره برداری از این پروژه روزانه بیش 
از 5۰ میلیون متر مکعب گاز به شبکه سراسری برای مصارف صنعتی و خانگی، 
26۰۰ تن گاز اتان برای خوراک پتروش��یمی ها، 325۰ تن گاز مایه )ال پی جی(، 

برای صادرات و 8۰ هزار بشکه میعانات گازی برای صادرات تولید می شود.
گفتنی است تاکنون بیش از 5/5 میلیارد متر مکعب در ردیف های چهارگانه 
پروژه فازهای 15 و 16 پارس جنوبی گاز شیرین تولید و به شبکه سراسری تزریق 
شده است و میعانات گازی در مخازن مربوطه ذخیره سازی و آماده صادرات است.

هدیه به خوانندگان

ولی امر مسلمین در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی تاکید فرمودند 

سرویس های جاسوسی غرب
پشت صحنه تفرقه افکنی میان شیعه و سنی

در خجس�ته عید میالد پربرکت نبی مکرم 
اس�الم و والدت صادق آل محم�د، رهبر معظم 
انقالب اس�المی در دی�دار قش�رهای مختلف 
مردم، مس�ئوالن لش�کری و کش�وری، علما و 
اندیشمندان شرکت کننده در کنفرانس وحدت 
اسالمی و سفیران کشورهای اسالمی، »وحدت« 
را، درس ب�زرگ پیامبر خات�م و نیاز مبرم امت 
اسالم خواندند و تأکید کردند: تجلیل از رسول 
ختمی مرتبت نباید به حرف و سخن محدود شود، 
بلکه تالش برای تحق�ق پیام های وحدت بخش 
آن حضرت، باید مهم ترین اولویت کش�ورهای 

اسالمی و ملت های مسلمان باشد.
حض��رت آی��ت اهلل العظمی خامنه ای ب��ا تبریک 
دو مناس��بت گرانق��در این روز عزیز، می��الد پیامبر 
اس��الم را می��الد »علم و عقل و اخ��الق و رحمت و 
وحدت« خواندند و خاطرنشان کردند: در تحقق این 
مفاهیم عمیق و س��عادت بخش، وظیفه مس��ئوالن، 
سیاس��تمداران، علما و نخبگان کش��ورهای اسالمی، 

بسیار سنگین تر است.
ایش��ان با ابراز تأسف عمیق از موفقیت طرح های 
تفرقه انگی��ز دش��منان اس��الم تأکی��د کردن��د: اگر 
ملت های مسلمان با این امکانات عظیم و ویژگی های 
منحصربه فرد، نه در جزئیات بلکه در جهت گیری های 
کلی همدل و همزبان شوند، ترقی و تعالی امت اسالمی 
تضمین می شود و انعکاس جهانی وحدت و همزبانی 

دنیای اس��الم، مایه »ش��رف، آب��رو و عظمت پیامبر 
اسالم« خواهد شد.

رهبر انقالب، نماز پرشکوه ملت های مسلمان در 
عید فطر و اجتماع عظیم حج را دو نمونه از هم جهتی 
عزت بخش امت اسالم برشمردند و افزودند: در اربعین 
حسینی امسال نیز، میلیون ها مسلمان که اهل تسنن 
نی��ز در میان آنه��ا بودند حادث��ه ای عظیم و عجیب 
آفریدند ک��ه انعکاس جهانی آن، به عنوان بزرگترین 
گردهمایی مسلمانان جهان، زمینه ساز افتخار و عظمت 

دنیای اسالم شد.
ایش��ان در همین زمینه از دولت، ملت و عش��ایر 
ع��راق به علت ف��داکاری و بزرگ��واری در خدمت به 
زائران اربعین حسینی امسال، تشکر و قدردانی کردند.

رهب��ر انقالب در تبیین عوامل ایجاد اتحاد دنیای 
اسالمی، پرهیز از »سوءظن و اهانت فرق مختلف شیعه 
و سنی نسبت به یکدیگر« را بسیار مهم دانستند و با 
اشاره به تالش گسترده مراکز »جاسوسی و اطالعاتی« 
غرب برای تفرقه افکنی خاطرنشان کردند: آن تشیعی 
که با MI6 انگلیس مرتبط اس��ت و آن تس��ننی که 
مزدور  CIA است هر دو ضد اسالم و ضد پیامبرند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای، با یادآوری پرچمداری 
ام��ام خمین��ی )رض( در بح��ث وح��دت اس��المی، 
به تالش ه��ای بی وقف��ه جمهوری اس��المی در این 
زمینه اشاره و خاطرنش��ان کردند: در 35 سال اخیر 
کمک های ایران به برادران مسلمانان، غالباً به برادران 

اهل س��نت بوده است و نظام اسالمی و ملت ایران با 
حمایت مس��تمر از ملت فلسطین و مردم کشورهای 
منطقه، پایبندی عملی خود را به شعار وحدت، ثابت 

کرده است.
ایشان خطاب به سیاستمداران، علما و روشنفکران 
جهان اس��الم این سؤال را مطرح کردند: هنگامی که 
زورگویان جهانی برای ایجاد اسالم هراس��ی و تخریب 
چهره نورانی اس��الم، به شدت مش��غول فعالیتند، آیا 
س��خنان تفرقه انگی��ز و تخریب متقاب��ل چهره فرق 

اسالمی، خالف حکمت و عقل و سیاست نیست؟
حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای، تمرکز سیاس��ت 
خارجی برخی کش��ورهای منطقه بر معارضه با ایران 
را اش��تباهی بزرگ برشمردند و افزودند: برخالف این 
سیاست های غیرعاقالنه، جمهوری اسالمی، همچنان 
سیاس��ت خارجی خود را بر مبنای دوستی و برادری 
با همه کشورهای اسالمی از جمله دولت های منطقه، 

پیگیری خواهد کرد.
ایشان همچنین ترویج پلورالیسم را برداشت غلط از 
قرآن کریم و متون اسالمی خواندند و افزودند: بر مبنای 

آیات صریح قرآن، اسالم، پلورالیسم را قبول ندارد.
رهبر انقالب، تمرکز بر منافع امت اسالمی و وحدت 
دنیای اسالم را متضمن تأمین منافع تک تک کشورهای 
اسالمی خواندند و تأکید کردند: همه ما مسلمانان باید 
با تکیه بر متون قرآن از جمله آیه شریفه »اَِشّداُء َعلَی 
الُکفار َو ُرحماُء بَیَنهم« در مقابل اس��تکبار و سرطان 

مهلک صهیونیس��م جهان��ی و در رأس آنها آمریکا و 
دولت غاصب اسرائیل بایستیم و در میان خود، مهربان 

و همراه و همدل باشیم.
پی��ش از س��خنان رهبر انقالب اس��المی، رئیس 
جمهور با تبریک میالد مبارک نبی مکرم اسالم )ص( و 
حضرت امام جعفر صادق )ع(، گفت: امروز دنیای اسالم 
بیش از هر زمانی به س��یره پیامبر )ص( و مهربانی و 
رحمت و گذشت و قانونگرایی و وحدت نیازمند است.
آقای روحانی افزود: آنها که به ناروا به نام جهاد و 
دین و اسالم به آدم کشی و خشونت و افراط می پردازند، 
چه بخواهند و چه نخواهند در مسیر اسالم هراسی و 

اسالم ستیزی قدم گذاشته اند.
رئیس جمهور با بیان اینکه خش��ونت و تروریسم 
چ��ه در کش��ورهای منطقه و چه در اروپ��ا و آمریکا 
محکوم است افزود: بسیار خرسندیم که مردم مسلمان 
منطقه از عراق و س��وریه و لبنان و فلس��طین گرفته 
تا پاکس��تان و افغانس��تان در برابر افراط و خشونت و 
تروریسم ایستادگی می کنند و هر روز پیروزی های نو 

به دست می آورند.
آق��ای روحانی تأکی��د کرد: جمهوری اس��المی 
همچون همیشه حامی همه ملت هایی است که علیه 

تروریسم، قیام و ایستادگی می کنند.
در پایان این مراسم شماری از میهمانان کنفرانس 
وحدت اسالمی از نزدیک با رهبر معظم انقالب دیدار 

کردند.

به مناس�بت میالد نبی مکرم اس�الم و فرزند 
بزرگوارش ام�ام جعفرصادق)ع( پی�روان مکتب 
نبوی و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت)ع( در 
سراسر ایران اسالمی این میالد را جشن گرفتند.

به گ��زارش خبرگزاری ها هم زمان با 17 ربیع االول، 
آیین های مختلفی در مشهدمقدس، قم و شیراز و سایر 
شهرها و روستاهای کشور با حضور اقشار مختلف مردم 

برگزار شد.
در مش��هد مقدس هزاران زائر و مجاور بارگاه مطهر 
رضوی به رغم ریزش باران و برف، در این حرم قدس��ی 
گردهم آمدند تا میالد مسعود جد  بزرگوار امام هشتم)ع(  

را به پیشگاه حضرتش تبریک و تهنیت گویند.
تمام رواق های حرم مطهر رضوی گلباران شده و بوی 
خوش عود و عطر از هر صحن و سرا به مشام می رسد و 
زائران و مجاوران در فضایی کامال معنوی ضمن زیارت 
به مدیحه س��رایی و مولودی خوانی ذاکران اهل بیت)ع( 
گ��وش فرا داده و دل و جان را با اش��عار خوش آهنگ 

آنان صیقل دادند.
آنچه بیش از همه در حرم مطهر رضوی چش��م را 
شادان می ساخت، حضور علما و مسلمانان اهل سنت از 
گوش��ه و کنار ایران در جمع زائران بارگاه قدسی است 
که در هفته وحدت به حرم مطهررضوی مشرف شدند 

ایران در میالد نبی رحمت غرق شادی و سرور شد

ت��ا وحدت و یکدلی با برادران ش��یعه خود را به منصه 
ظهور برسانند.

صفوف زائران ش��یعه و س��نی در نماز و انجام آداب 
زی��ارت در رواق های حرم مطهر رضوی اتحاد و همدلی 
مسلمانان را در برابر فتنه انگیزی بدخواهان امت اسالمی 

به نمایش گذاشت.

جشن وحدت در سایه میالد رحمت با حضور اقشار 
مختلف مردم و زائران حرم حضرت فاطمه معصومه)س( 

در قم نیز برگزار شد.
در حالی که ش��هر و به ویژه حرم و رواق های بارگاه 
حض��رت معصومه)س( آذین بندی ش��ده ب��ود زائران و 
مجاوران حرم حضرت معصومه)س( برای عرض تبریک 

این میالد مس��عود به بارگاه آن حضرت مشرف شدند. 
مجال��س س��خنرانی و مدیحه س��رایی در ح��رم مطهر 
حضرت معصومه)س(، مساجد، حسینیه ها و تکایا برپا 
بود و ش��هروندان قمی با حضور در این مجالس میالد 

پیامبر)ص( و رئیس مذهب جعفری را گرامی داشتند.
همچنین حرم های مطهر حضرت سیدمیراحمد بن 
موسی)شاهچراغ( و حضرت سیدمیرمحمدبن موسی در 
شیراز به این مناسبت غرق در نور و شادی بود و با حضور 
آیت اهلل احمد جنتی  دبیر ش��ورای نگهبان و مسئوالن 

استان فارس غبارروبی شد.
این آیین با خواندن مدیحه س��رایی در وصف میالد 
پیامبر اس��الم حض��رت محمد)ص( و ام��ام صادق)ع( 
و ش��خصیت حضرت احمد بن موس��ی ش��اهچراغ)ع( 

همراه بود.
حرم مطهر حضرت س��یدمیرمحمد بن موسی)ع( 
برادر بزرگوار حضرت احمد بن موسی)ع( و آرامگاه شهید 
محراب حضرت آیت اهلل سیدعبدالحسین دستغیب نیز 

غبارروبی و عطرافشانی شد.
براساس گزارش های رسیده مجالس جشن و سرور 
در تمام شهرها و روستاهای ایران برگزار شد و تعدادی 
از زوج های جوان جشن آغاز زندگی مشترک خود را در 

همین روز برگزار کردند.

دبیر ش�ورای نگهبان با اش�اره به انتخابات 
سال آینده مجلس خبرگان رهبری گفت: دشمن 
می خواهد کسانی وارد این مجلس شوند که در 
مقابل زیاده خواهی ها نایستند و برای این هدف 

شوم برنامه دارد.
به گ��زارش خبرگزاری فارس از ش��یراز، آیت اهلل 
احم��د جنتی پیش  از ظه��ر دیروز در همایش بزرگ 
والیت  مداران استان فارس که به مناسبت میالد مسعود 
نبی مکرم اس��الم برگزار شد، اظهار داشت: دشمن به 
فکر این اس��ت که در آینده رهبری انتخاب شود که 
مورد قبول او باشد چرا که برای 1۰، 2۰، 5۰ و 2۰۰ 
س��ال آینده برنامه دارد که با کمک الهی تاکنون به 

اهداف شوم خود در این مورد نرسیده است.
وی با اشاره به زمان رحلت بنیان گذار کبیر انقالب، 
حض��رت امام خمینی)ره( تصریح ک��رد: در آن زمان 
برخی به دنبال ش��ورای رهبری بودند اما همگان به 
این مهم رسیدند که با انتخاب رهبری جامع الشرایط 
وحدت و انس��جام نظام اس��المی محفوظ می  ماند و 
خدای منان کمک کرد تا سرانجام رهبر معظم انقالب 

انتخاب شدند.
دبیر شورای نگهبان قانون اساسی اضافه کرد: رهبر 
باید چهره ای باش��د که از نظر تقوا مورد قبول مردم، 
از نظ��ر علمی قابل قبول حوزه ه��ای علمیه و از نظر 
سیاسی نبض سیاست دنیا در دستش باشد تا بتواند 
وحدت را حفظ کرده و با شجاعت تمام با توپ و تشر 

دشمن درجا نزند.
وی با اشاره به اینکه هر چه زمان می گذرد دشمن 
برای مجلس خبرگان رهبری بیش��تر سرمایه گذاری 
می کند، تصریح کرد: تنها مرجع و جایی که می  تواند 
نقش تعیین کننده داش��ته باشد برای رهبری، همین 
مجلس خبرگان اس��ت که با حضورهشتاد و چند نفر 

تصمیم گیری ها انجام می شود.
آیت اهلل جنتی با بیان اینکه برخی از همان ابتدای 
پیروزی انقالب در فکر ارتباط با آمریکا بوده  اند گفت: 

 آیت اهلل احمد جنتی:

دشمن برای انتخابات مجلس خبرگان برنامه دارد
تاریخ نش��ان داده که آمریکایی ها 
همیشه به منافع خود می  اندیشند، 
آنه��ا با م��ردم، دول��ت و رهبری 
طرف هستند که اسالم را مقتدر 
می خواهن��د و با اس��الم ضعیف 

مخالفتی ندارند.
وی در ادامه افزود: دش��من با 
مواض��ع قاط��ع و انقالبی رهبری 
مخالفت می کن��د، از این رو امروز 
اسالم مسلمانان بصیر می خواهد 
و مس��لمان چشم بس��ته به درد 

اس��الم نمی خورد. بر اس��اس همین گ��زارش، دبیر 
ش��ورای نگهب��ان پنجشنبه ش��ب در جش��ن میالد 

پیامبر اس��الم)ص( و بنیان گذار فقه جعفری و آیین 
امامه گذاری 7۰ طلبه حوزه های علمیه شهر شیراز که 
در حرم مطهر حضرت »احمدبن موسی« شاهچراغ)ع( 

برگزار شد با بیان اینکه باید قدردان حکومت اسالمی 
در ایران  باشیم، گفت: امام خمینی)ره( دنیا را تغییر 
داد و به تعبیری اس��الم را زنده ک��رد و امروز قدرت 
رهبری، آمریکا را ترسانده است که هر جا می خواهند 
آتش روشن کنند نفس حق رهبر معظم انقالب آتش 
را خاموش می کن��د. آیت اهلل جنتی افزود: اگر قدرت 
و هدای��ت رهبر معظم انقالب نبود در زمان فتنه، ما 
به دوران ش��اه و 1۰۰ رده بدتر از آن رسیده بودیم و 
تمام حزب اللهی ها منزوی شده و خانواده معظم شهدا 
سرکوب می شدند. وی اضافه کرد: اینها حقه بازی است 
که برخی قضیه فتنه را به انتخابات ربط می  دهند بلکه 
در فتنه 88 علیه نظام و والیت فقیه شعار سر داده و 
پرچم امام حسین)ع( را به آتش کشیدند و به صراحت 

به دنبال براندازی نظام بودند.

رهبر معظم انقالب در حکمی حجت االسالم محسنی گرکانی را به عنوان 
تولیت حوزه علمیه مروی منصوب کردند.

به گزارش خبرگزاری رس��ا، حجت االس��الم محم��دی گلپایگانی، رئیس دفتر 
مقام معظم رهبری در مراسم تودیع و معارفه تولیت حوزه علمیه مروی با اشاره به 
حکم رهبر معظم انقالب مبنی بر انتصاب حجت االسالم محس��نی گرکانی گفت: 

رهبر انقالب مقام علمی و تقوایی ایشان را تصدیق می کنند.
متن این حکم بدین شرح است؛

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب مستطاب حجت االسالم والمسلمین محسنی گرکانی)دامهًْ برکاهًْ(

با س��الم و تحیت، با معرفت به مقام علمی و تقوایی آن جناب و با عنایت به 
اهمیت مدرس��ه مروی که محل حضور برجستگان فقه و فلسفه و جایگاه پرورش 
نخبگانی در علوم اس��المی اس��ت، جنابعالی را به تولیت این مرکز علمی منصوب 
می کنم و از خداوند متعال توفیق رسیدگی به وظایف مهم این مسئولیت را برای آن 
جناب مسالت می نمایم. رعایت آنچه در وقفنامه مدرسه، مذکور گشته و نیز آنچه 
مقتضای تربیت طالب صادق، عالم و مفید است مورد انتظار و تاکید اینجانب است.

والسالم علیکم  و رحمْهً اهلل، سید علی خامنه ای    
گفتنی است در پایان این مراسم از زحمات حجت االسالم سعید مهدوی کنی 

تقدیر و تشکر به عمل آمد.

انتصاب تولیت جدید حوزه علمیه مروی


