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در پرتو وحی

اخبار ادبی و هنری

حضرت امام خمینی)ره(: دولت ها و ممالک نفت خیز اسللامی 
الزم اسللت از نفت و دیگر امکاناتی که در اختیار دارند به عنوان 

حربه علیه اسرائیل و استعمارگران استفاده کنند.

تقریظ رهبر انقالب »پنجره های تشنه« را 
صدرنشین کرد

کتاب »پنجره های تشنه« پس از تقریظ رهبر انقاب صدرنشین فروش 
ناشر خود شد.

انتشللارات سللوره مهر آمار پرفروش ترین آثار دی ماه خود را اعام کرد 
که در میان 10 عنوان اثر اعام شده، کتاب »پنجره های تشنه«، اثر مهدی 
قزلی در صدر این فهرسللت قرار دارد. این اثر روایت سللفر ضریح جدید امام 
حسین)علیه السللام( از شللهر مقدس قم به سمت کربا است. در این کتاب 
لحظات شللیرین و خواندنی از احسللاس مردم هنگام استقبال از این ضریح 
در قالللب واژگان روایت می شللود. مراسللم رونمایی از تقریللظ رهبر معظم 
انقللاب بر این کتاب همزمان با اربعین حسللینی در جوار آسللتان حضرت 
سیدالشهدا)علیه السام( برگزار شد. انتشارات سوره مهر در چاپ های جدید 
از این اثر، تقریظ رهبر معظم انقاب را نیز منتشللر کرده است. »دا«، »پایی 
که جاماند«، »لشللکر خوبان«، »زندان الرشللید« و »نورالدین پسر ایران« از 
دیگر عناوینی اسللت که در این فهرسللت، مطابق ماه های گذشته، ذکر شده 
اسللت. تمامی این آثار در قالب خاطرات نوشللته شده و بیانگر روزهای دفاع 
مقدس از زبان حاضران و ناظران جنگ است.مجموعه اشعار »ضد«، »اقلیت« ، 
»گریه های امپراتور« و »فیض بوک« از دیگر عناوینی است که در این فهرست 

از آنها یاد شده است.
با حضور گسترده مردم و شخصیت های فرهنگی

جامعه ادبی ایران مشفق را بدرقه کردند

مراسم تشییع مشفق کاشانی، شاعر پیشکسوت و استاد ادبیات با حضور 
چشمگیر شاعران و شخصیت های ادبی، فرهنگی و سیاسی، صبح دیروز  در 

تاالر وحدت برگزار شد. 
به گزارش خبرگزاری ها، علی موسوی گرمارودی شاعر، نویسنده و مترجم 
قرآن در این مراسللم با بیان این مطلب که ما همه شللاگردان مشفق بودیم 
گفت: یک نمونه از تواضع روحی اسللتاد را در سفری که در شمال با جمعی 
از شللاعران انقاب حضور داشتیم به چشم دیدم. به دلیل مشغله های کاری 
مجزا از شاعران به نوشهر رفتم. استاد مشفق زمانی که من را دید به گوشه ای 
کشید و غزلی با ردیف آفتاب برایم خواند. خدا را گواه می گیرم که از این همه 

فروتنی او خجالت زده شدم.
وی افزود: اگر نگوییم مشفق کاشانی بزرگترین غزل سرای نئوکاسیک بود 
بی گمان یکی از چهار غزل سرای بزرگ نئوکاسیک ایران به شمار می رفت.

احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران در این مراسم، در سخنانی 
با اشاره به تخلص مشفق کاشانی برای عباس کی منش آن را بسیار نیکو خواند 
و گفت: مشفق کاشانی نماد شعر، مهربانی، ایران، اسام و انقاب اسامی بود. 
فرماندار کاشان نیز در سخنانی با بیان این مطلب که مشفق کاشانی به 
فرموده رهبر انقاب نه تنها سرآمد غزل و شعر ایران اسامی بود بلکه شعر 
او در راستای اهداف انقاب، فرهنگ ایران و اسام بود، گفت: استاد به تمام 

معنا استاد اخاق، رفتار خوب و کردار خوب بود.
وی تصریح کرد: مشللفق کاشللانی فرزند دارالمومنین کاشان بود؛ فرزند 

محتشم کاشانی. امیدوارم او با اهل بیت )ع( محشور شود.
افشین عاء شاعر نیز در این مراسم به سخنان رهبر انقاب درباره مشفق 
کاشللانی اشاره کرد و گفت: شاید هیچ کس به اندازه مقام معظم رهبری قدر 
اسللتاد را نشناسللند. ایشان در تجلیل از استاد مشللفق به عظمت و اسلوب 
اسللتاد در غزل اشللاره کردند و بر طرز بشکوه غزل شان و جنبه های اخاقی 

کارشان تأکید داشتند.
در این مراسللم همچنین علی مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسامی، پیام علی جنتی وزیر ارشاد را قرائت کرد.
در پایان پیکر مشفق کاشانی بر روی دوش حاضران برای خاکسپاری در 

قطعه هنرمندان بهشت زهرا )س( تشییع شد.
گفتنی است، عباس کی منش معروف به مشفق کاشانی شامگاه 28 دی  

در سن 89 سالگی از دنیا رفت.
استاد عباس براتی پور: استاد مشفق کاشانی

 حامی والیت بود
یکی از شللاعران پیشکسوت تاکید کرد که استاد مشفق کاشانی، حامی 

والیت و انقاب بود.
عباس براتی پور در گفت وگو با خبرنگار کیهان افزود: استاد مشفق، اشعار 
گرانسللنگی درباره انقاب، والیت، دفللاع مقدس و حضرت امام خمینی)ره( 

سرودند.
وی ادامه داد: آن زنده یاد در غزل نئوکاسیک یکی از نام آوران به شمار 
می آمدند. داشللتن ذهن خاق، عرضه ترکیبات جدید و به کار بردن واژگان 

درست، از ویژگی های او بود.
براتی پور همچنین؛ مهربانی، خوش رویی و دست گیری و به ویژه حمایت 

از شاعران را از سجایای اخاقی استاد مشفق کاشانی توصیف کرد.
پیام جشنواره فیلم مقاومت

 به خانواده شهید مغنیه
در پی شهادت شهید جهاد مغنیه در حمله ناجوانمردانه و اقدام تروریستی 
رژیم غاصب صهیونیستی، محمد خزاعی دبیر جشنواره بین المللی فیلم مقاومت 

پیامی تسلیتی خطاب به خانواده این شهید منتشر کرد.
در بخش هایی از این پیام آمده است: بخش بین الملل جشنواره مقاومت 
که با عنوان نمادین »شللهید عماد مغنیه« موجب خشم، غضب و عصبانیت 
رسانه های صهیونیستی و مراکز خبری نظام سلطه گردیده است این افتخار 
را داشته که در دوره پیشین با حضور و مشارکت زینت بخش این شهید عزیز 
از هنرمندان برتر حوزه مقاومت تجلیل و قدردانی نماید. تردیدی نداریم مسیر 
روشللن و امیدبخشی را که شللهدای مقاومت و شهید جهاد مغنیه ها ترسیم 
کرده انللد محکم و پوالدین اسللتمرار می یابد و پرچمی را که این سللتارگان 
تابناک جهاد و شهادت برافراشته اند همواره باشکوه و افتخار در اهتزاز خواهد 
بود. بر همگان روشن است که اقدام های جنون آمیز و ضدانسانی اشغالگران 
قدس فقط و فقط ناشی از حماقت پرهزینه دولت در حال فروپاشی اسرائیل 

و تافی شکست های مفتضحانه پیاپی آن است.

من عاشق محمدم)ص(
سمیرا خطیب زاده

من عاشللق محمدم)صلی اهلل علیه و آله(، پیامبر خوبی ها، رحمت  
للعالمین

من عاشللق محمدم)صلی اهلل علیه و آله(، رسول مهربانی ها، همو 
که طاقت کوچکترین رنجشللی را نه برای مسلللمین، که برای مردم 

عالم نداشت.
من عاشق محمدم)صلی اهلل علیه و آله(، همو که خداوند بواسطه 

وجود مقدسش، درهای لطف و رحمت را بر ما گشود.
من عاشق محمدم)صلی اهلل علیه و آله(، همان پیامبری که وقتی 
چنگ ذلت و پنجه خفت و گمراهی، گریبان آدمیان را می فشرد، در 

میان حیرانی ها و سرگردانی ها آمد و منجی نجات انسان ها شد.)1(
من عاشللق محمدم)صلللی اهلل علیه و آله(، همللو که نیک دالن و 

بیداردالن عالم به فروغ دین و ایمان جاودانش دل باخته اند.
من عاشق محمدم)صلی اهلل علیه و آله(، همو که خدای بزرگ، به 
وسیله وجود پررحمت او، حسد و کینه توزی و نفاق را از سرزمین دلها 

برکند و لهیب سوزان قساوت ها را خاموش گردانید.
من عاشق محمدم)صلی اهلل علیه و آله(، همو که با آمدنش رسالت 
پایان یافت تا ثابت شود که در عرصه آفرینش پیامبری کامل تر از او 

نیامده است.
اما صد افسوس که جاهلیت مدرن هم، قدر و منزلت وجود مهربانش 
را نشناخت و تازیانه خشونت و تروریسم را بر دین رحمتش نواخت.

صدافسللوس که مدعیان دروغین آزادی از ترس گسللترش دین 
آسللمانیش، بر موج اسام هراسی سوار شدند و صهیونیست ها هم از 

آب گل آلودی که به پا کردند ماهی مقصود خود را گرفتند.
بیهوده نبود که بزرگترین تروریسللت قرن نتانیاهو بافاصله بعد 
از حادثه تروریسللتی فرانسه در تظاهرات شهر پاریس شرکت کرده و 
از 500 هزار یهودی مقیم این کشللور می خواهد که به سبب افزایش 

خطرات تروریستی اسام در فرانسه! به سرزمین فلسطین بازگردند.
اما دشمنان اسام و پیامبر بدانند که عاشقان محمد)صلی اهلل علیه 
و آله( سکوت نخواهند کرد و تا پایین کشیدن پرده تزویر و دروغی که 

آنان به پیامبر خوبی ها بسته اند آرام نخواهند نشست.
عاشللقان محمد)صلی اهلل علیه و آله(، از پیامبر خویش آموخته اند 
که هر چند راه حق سختی های بسیار دارد اما سرانجام این حق است 
که بر باطل پیروز خواهد شد و نورانیت و عظمت دین محمد)صلی اهلل 

علیه و آله(، روزی بر تمام جهانیان طنین انداز خواهد شد.
__________________

1- نهج الباغه، خطبه 92.

بت پرستان 
شایسته عذاب الهی اند

»چگونه من از بتهای ش��ما بترس��م؟! در حالی که شما 

از این نمی ترس��ید که برای خدا، همتایی قرار داده اید که 

هیچ گون��ه دلیلی درباره آن، بر ش��ما نازل نکرده اس��ت. 

)راس��ت بگویید( کدام یک از این دو دسته )بت پرستان و 

خداپرستان( شایسته تر به ایمنی )از مجازات( هستند اگر 

می دانید؟!«
االنعام - 81

نگاه

پیام تسلیت رهبر انقالب 
در پی درگذشت آقای مشفق کاشانی

حضلرت آیلت اهلل خامنله ای رهبر معظم انقاب اسلامی 
در پیامی درگذشلت شاعر برجسلته آقای مشفق کاشانی را 

تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقاب به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
درگذشللت شاعر غزلسرای برجسللته جناب آقای مشفق  کاشانی 
رحمهًْ اهلل علیه را به خاندان مکرم ایشللان و به خانواده  شللعر و ادب 
کشور و همه  شاگردان و عاقه مندان این استاد فرزانه تسلیت عرض 
می کنم. به جز شعر شیوا و دلنشین، اخاق و شخصیت انسانی و تعهد 
بلله آرمان های انقاب نیز از جمله  ویژگی هایی بود که اینجانب را در 
مدت بیش از سی سال آشنایی نزدیک با این انسان مؤمن و آراسته، 

به وی عاقه مند می ساخت. رحمت و مغفرت الهی بر روان او.
سید علی خامنه ای
۳۰ دی ماه ۱۳۹۳

هدیه به خوانندگان

طبق صورتجلسلله مجمع عمومی فوق العاده مورخ 93/10/14 شللرکت مفتاح رهنورد 
منطقه آزاد انزلی )مسئولیت محدود( که با حضور کلیه شرکاء در محل شرکت تشکیل 
گردید، مجمع تصمیم ذیل را اتخاذ نمودند که جهت اطاع عموم در روزنامه رسللمی 

جمهوری اسامی ایران آگهی می گردد:
به اسللتناد صورتجلسلله فللوق، آقای حسللن تحریری فرزنللد نصراله به شللماره ملی 
0054136911 بللا پرداخللت مبلغ 10/000/000 ریال به صندوق شللرکت در ردیف 
شرکاء قرار گرفت، آقای میثم رضائی فرزند محمدرضا به شماره ملی 2142194605 
با پرداخت مبلغ 142/990/000/000 ریال به صندوق شللرکت سهم الشرکه خود را از 
مبلغ 6/650/000/000 ریال به مبلغ 149/640/000/000 ریال افزایش داد، درنتیجه 
سللرمایه شللرکت از مبلغ 7/000/000/000 ریال به مبلغ 150/000/000/000 ریال 

افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصاح گردید.

شیمافرجزاده
رئیسادارهثبتشرکتهاومالکیتهایصنعتیومعنوی

شرکتمفتاحرهنوردمنطقهآزادانزلی)بامسئولیتمحدود(
بهشمارهثبت2339وشناسهملی14004189249

موضوع:آگهیتغییرات

خروش سراسری اقشار مختلف مردم
علیه هتاكان به ساحت مقدس پیامبر اكرم)ص(

سرویس شهرستان ها-
علما، روحانیون، طاب و اقشار مختلف 
مردم شلهرهای کشور با برپایی اجتماعات 
اعتراض آمیز اهانت مجله »شارلی ابدو« به 
ساحت مقدس پیامبر اسام)ص( را محکوم 

کردند.
بلله گزارش خبرنگار کیهان از قم، هزاران تن 
از علما، روحانیون، طاب در کنار اقشار مختلف 
مردم قللم پیش از ظهر دیروز با برگزاری تجمع 
اعتراض آمیللز در مدرسلله فیضیلله انزجار خود 
را از اهانت نشللریه فرانسللوی به ساحت پیامبر 

رحمت)ص( اعام کردند.
شللرکت کنندگان در این اجتماع باشللکوه با 
سللر دادن »لبیک یا محمد)ص(«، »سکوت هر 
مسلللمان خیانت اسللت به قللرآن«،  »مرگ بر 
کاریکاتوریست مزدور«، »یا ایها المسلمون اتحدوا 
اتحدوا« انتشللار کاریکاتور اهانت آمیز به ساحت 

پیامبر اسام)ص( را محکوم کردند.
در ایللن اجتماع امام جمعلله قم گفت: تمام 
مسللتکبران جهللان بدانند اهانت به مقدسللات 

اسامی به ضرر خودشان تمام خواهد شد.
حجت االسام والمسلمین سیدمحمد سعیدی 
افزود: کفار و مخالفان اسام همواره در فکر توطئه 

علیه اسام، پیامبر و ارزش ها بوده اند و از بدو اسام 
شاهد اهانت به پیامبر اکرم)ص( بودیم و امروز هم با 
پوشش آزادی بیان منافقانه به ساحت آن حضرت 
جسللارت می کنند و همان گونه که در بدو اسام 
دشمنان نتوانستند نوری که خدا روشن کرده است 
را خاموش کنند، امروز هم قطعا ناکام خواهند ماند.
وی گفت: غرب مصمم به مخالفت با اسللام 
اسللت و سناریویی که غربی ها برای بدنام کردن 
اسام با اسام هراسی طرح ریزی کرده اند مبتنی 
بر اختاف افکنی بین شیعه و سنی و کاشتن بذر 

عداوت، جنگ و خونریزی بین مسلمانان است.

سللعیدی با بیللان اینکه طللاب و توده های 
مختلف مردم نسبت به اهانت به ساحت مقدس 
پیامبر اسام)ص( وظیفه خاصی به عهده دارند، 
تاکید کرد: کسللی کلله جرئت کند بلله پیامبر 
جهانیان جسارت کند، بسیار گستاخ است و باید 

مجازات شود. 
از سللوی دیگر طاب حوزه علمیه مشللهد و 
دانشجویان دانشگاه علوم اسامی رضوی دیروز در 
سالن اجتماعات این دانشگاه تجمع اعتراض آمیز 
برپا کردند و انزجار خود را نسبت به اهانت کنندگان 

به مقدسات مسلمانان اعام کردند.

بازاریان مرکز اسللتان مازندران نیز با تجمع 
اعتراض آمیللز توهین به سللاحت مقدس پیامبر 

اکرم)ص( در نشریه فرانسوی را محکوم کردند.
در ایللن تجمللع که با حضور اقشللار مختلف 
مردمی همراه شده بود، تجمع کنندگان خواستار 
برخورد جدی مجامع بین المللی در این  باره شدند.

قرار اسللت روحانیون و طللاب حوزه علمیه 
همللدان در کنار مردم این شللهر صبح امروز با 
تجمع در مسللجد مدرسه علمیه آیت اهلل آخوند 
اهانت مجله »شارلی ابدو« به ساحت پیامبر)ص( 

را محکوم کنند.

یک واحد نانوایی سلنگک شلهر دستجرد 
قم در اعتراض به توهین نشلریه فرانسلوی به 
پیامبراکلرم )ص( اقلدام به پخلت و توزیع نان 

سنگک صلواتی در این شهر کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، در پی توهین 
نشللریه فرانسللوی به حضرت محمللد )ص(، وحید 
علی مددی مسئول واحد نانوایی سنگک شهر دستجرد 
با اقدامی تحسین برانگیز در اعتراض به نادیده گرفتن 
حرمت ساحت مقدس پیامبر مهربانی ها اقدام به پخت 

و توزیع نان صلواتی در شهر دستجرد کرد.
این اقدام با استقبال بی نظیر شهروندان دستجرد 
و روستاهای اطراف همراه بود به گونه ای که از ساعت 

5 و 30 صبح، صدای صلوات مراجعه کنندگان در این 
نانوایی به گوش می رسید.

وحید علی مددی مسئول این واحد نانوایی هدف 
خود از این کار را اعتراض به اقدام نشللریه فرانسوی 
در توهیللن به پیامبر اکرم )ص( اعام کرد و گفت: با 
توزیع نللان در بین مردم به صورت صلواتی نام و یاد 
حضرت محمد )ص( بیشتر بیان شده و چنین اقداماتی 

موجب ناامیدی دشمنان اسام می شود.
شهرداری دستجرد با تحسین این عمل شایسته و 
با هدف نکوداشت این حرکت خیرخواهانه و توسعه و 
ترویج  فرهنگ شهرنشینی اسامی- ایرانی از متصدیان 

این واحد صنفی تقدیر کرد.

در شهر دستجرد قم صورت گرفت
توزیع نان رایگان

 با هدف صلوات و تکریم پیامبر گرامی اسالم )ص(

تجملع  بلا  دانش آملوزان  از  جمعلی 
اعتراض آمیز مقابل سفارت فرانسه ضمن 
محکومیت هتک حرمت نشریه فرانسوی 
به سلاحت مقلدس پیامبر عظیم الشلأن 
اسام)ص(، آن را همسان با تفکرات گروه 

داعش برشمردند. 
تجمع جمع کثیللری از دانش آموزان عضو 
اتحادیلله انجمن های اسللامی دانش آموزان از 
شللهر تهران و شللهرهای تابعلله در پی هتک 
حرمت نشللریه فرانسوی »شارلی ابدو« نسبت 
به »پیامبر بزرگ اسللام )ص(« مقابل سفارت 

فرانسه برگزار شد.
 در ایللن تجمللع دانش آمللوزان بللا حمل 

دست نوشللته ها و شعارهایی با مضامین »مرگ 
بر آمریکا«، »مرگ بر فرانسه«، »ال إله إال اهلل« 
»فرانسه خجالت خجالت« مراتب اعتراض خود 
را نسللبت به بی حرمتی این نشریه فرانسوی به 

مقام شامخ پیامبر اسام)ص( ابراز داشتند. 
دانش آموزان حوادث اخیر فرانسه را توطئه 

آمریکا و رژیم اسرائیل دانستند.
آنان در این تجمع، ایجاد آشوب و اختافات 
داخلللی بین مسلللمانان را از اهداف دشللمن 
برشمردند و اقدامات فرانسوی ها با گروه داعش 
را یکسللان دانسللتند، چرا که تروریسللت های 
داعش  زیر چتر فرانسه، آمریکا، انگلیس و رژیم 

صهیونیستی است.

حامد عامتی، دبیرکل اتحادیه انجمن های 
اسللامی  دانش آموزان سراسللر کشللور در این 
تجمع اعتراض آمیز در سللخنانی اظهار داشت: 
تردیدی نیست نام زیبا و شخصیت بزرگ پیامبر 
اسللام)ص( امروز بیش از همه در عمق دل ها 
نفوذ کرده اسللت و جهان امروز تشللنه اخاق 
است و آن را در سرچشمه ای به نام محمد)ص( 

جست وجو کند. 
وی اداملله داد: دانش آمللوزان حاضللر بلله 
نمایندگی از دانش آموزان ایران اسامی همصدا 
با ملت ایران و مسلمانان آزادی خواه جهان ضمن 
محکومیت سللناریوی پاریس و توهین نشریه 
فرانسوی که تحت تأثیر حمایت بی دریغ دولت 

فرانسلله اسللت، این اقدام را به شدت محکوم 
می کند.

وی اضافه کرد: چه کسللی اسللت که نداند 
دعللوت از نتانیاهللوی کودک ُکللش در صللف 
تظاهرات ضد تروریستی و چاپ مجدد کاریکاتور 
توهین آمیز نشریه فرانسوی توصیه آمریکا بوده و 

سناریوی از پیش تعیین شده است. 
دبیللرکل اتحادیلله انجمن هللای اسللامی 
دانش آموزان یادآور شد: هر اقدام تروریستی و 
توهین آمیز محکوم است و این اقدام در فرانسه 
که مدعی مهد دموکراسللی غرب اسللت، لکه 
ننگی برای تمدن غرب است؛ تمدنی که صدای 

شکستن استخوان های آن را می شنویم.  

تجمع اعتراضی دانش آموزان مقابل سفارت فرانسه

تفکر هتاکان به پیامبر اکرم )ص( با داعش همسان است

وزرای دفاع ایران و روسیه  روز گذشته 
طلی مذاکراتی که در سلتاد وزارت دفاع 
کشلورمان برگزار شلد، توافقنامه نظامی 

امضا کردند.
در این توافقنامه که به امضای سردار حسین 
دهقان وزیر دفاع کشللورمان و ارتشبد سرگئی 
شللویگو وزیر دفاع جمهوری فدراسیون روسیه 
رسللید، بر مقابله با تروریسللم، تجزیه طلبی و 
افراط گرایی، منافع دو کشللور و ارتقا و بسللط 
سللطح همکاری ها برای تامیللن صلح و امنیت 

منطقه تاکید شده است.
وزرای دفاع ایران و روسیه همچنین بر حل 

مشکل سامانه اس 300 توافق کردند.
سردار حسین دهقان وزیر دفاع  کشورمان 
در دیللدار با وزیر دفاع روسللیه ضمن محکوم 
کللردن اقدام تروریسللتی صهیونیسللتها در به 
شهادت رساندن جمعی از فرماندهان حزب اهلل 
و سپاه در سوریه گفت: با توجه به اینکه آمریکا 
و غللرب سیاسللت های فرسللایش ظرفیت ها و 
زیرساختهای استراتژیک کشورهای مستقل را 
هدف قرار گرفته اند ایران و روسیه می توانند با 
همکاری، هم افزایی و فعال سللازی ظرفیت های 
بالقللوه راهبردی با مداخات توسللعه طلبانه و 

زیاده خواهانه آمریکا مقابله کنند
وی ایران و روسللیه را دو همسایه که دارای 
دیدگاه های مشللترک در قبال مسائل سیاسی، 

در دیدار وزرای دفاع ایران و روسیه صورت گرفت

توافق  تهران و مسکو برای  حل مشکل سامانه موشکی اس ۳۰۰

منطقه ای و جهانی هستند، دانست و افزود:  این 
دو کشللور می توانند با استفاده از ظرفیت های 
خود الگویی از همکاری های مکمل دو کشور را 

به نمایش بگذارند.
دهقللان تاکید کللرد: تقویت سللاختارهای 
سیاسللی، امنیتی، اقتصادی و منطقه ای نظیر 
سازمان شللانگهای و ایجاد برخی ساختارهای 
جدید امنیتی در منطقه می تواند زمینه غلبه بر 

تروریسم و افراطی گری را فراهم کند.
همچنین ارتشبد سرگئی شویگو وزیر دفاع 

روسللیه در این دیدار با تجلیل از نقش امنیتی 
جمهوری اسامی ایران، گفت: ایران یک کشور 
کلیدی در تأمین امنیت منطقه است و اگر کسی 

این حقیقت را درک نکند گمراه خواهد شد.
سردار حسللین دهقان وزیر دفاع کشورمان 
در نشسللت خبری مشللترک که با وزیر دفاع 
روسیه برگزار شد، اظهار داشت: در این مذاکرات 
نگاه جامعی به مسللائل مهم منطقه ای و جهان 

داشتیم.
وی خاطرنشان کرد: شرایط حاکم بر منطقه 

و مسائل بین المللی نشان داد که روسیه مقتدر با 
همکاری ایران مستقل و مقتدر می توانند اثرات 

پایداری بر صلح و امنیت جهانی بگذارند.
وزیللر دفللاع تصریح کرد: مللا توافق کردیم 
در زمینه هللای نظامللی و فناوری های نظامی 
همکاری مان را شتاب ببخشیم و در ارتقاء توان 
دفاعی دو کشور موثر باشیم. امیدواریم آنچه که 
آغاز شد و در ادامه مسیر گذشته است با شتاب 
بیشللتری به پیش برود و کشورهای منطقه و 
جهان پیامد های این همکاری را مشاهده کنند.

به گزارش فارس همچنین ارتشبد سرگئی 
شللویگو وزیر دفاع روسللیه در نشست خبری 
مشترک که با وزیر دفاع  کشورمان برگزار شد 
اظهار داشللت: در این مذاکرات تصمیم گرفته 
شد جنبه عملی همکاری های نظامی دو کشور 
افزایش یابد و در این راستا به اقدامات مورد عاقه 
طرفیللن در خصوص تبادل هیأت هللا و انجام 
مذاکرات ستادی و آموزش ناظرین و نیروهای 
مسلح و نیروهای ویژه مبارزه با تروریسم تاکید 
شللد. همچنین پیشللنهاد طرف روسللی برای 

عملیات مین زدایی مورد بررسی قرار گرفت.
وی در پایان خاطرنشان کرد : ما امیدواریم 
در طللول ادامه مذاکرات و همکاری ها در زمان 
ریاست روسیه بر سازمان همکاری های شانگهای 
شاهد توسعه همکاری های همه جانبه و نظامی 

با ایران باشیم

رئیس سازمان پدافند غیرعامل تاکید کرد: 
دوللت باید برنامه هایی را در نظلر بگیرد تا اثر 
جنگ اقتصادی در سبد خانوار دیده نشود، چرا 
که هدف اصلی دشمن در این جنگ مردم است.

سللردار غامرضا جالی در همایش نقش پدافند 
غیرعامللل در اقتصاد مقاومتللی  با بیان اینکه دانش، 
فناوری و اقتصاد از مؤلفه های اصلی جنگ اقتصادی 
اسللت، گفت: اگر اقدامات مناسبی در جهت مقابله با 
جنگ اقتصادی طراحی نشللود فرصللت از بین رفته 
و به تهدید تبدیل خواهد شللد. کشللور دارای نیروی 
انسانی مجرب و تحصیل کرده ای است و منابع طبیعی 
فراوانللی هم وجود دارد بنابراین امللکان عبور از این 

مرحله وجود دارد.
وی با اشاره به شکل گیری قرارگاه جنگ اقتصادی 
در نهادهای دولتی آمریکا افزود: 3 سال پیش نامه ای 
به رئیس جمهور وقت نوشللتم و اعام کردم دشمن 
قللرارگاه جنگ اقتصادی برای مقابله با ایران طراحی 

کرده است که متأسفانه مورد توجه قرار نگرفت.
وی با اشللاره به مقدمه سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتللی که مقام معظللم رهبری آن را نوشللتند، 
اظهار داشللت: ایشللان فرمودند ما درگیر جنگ تمام 
عیار اقتصادی هسللتیم؛ باید ساختاری شکل بگیرد 
تا بتوانیم اقدامات دشللمن را رصد کنیم و همچنین 
کارگروهی برای عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد 
مقاومتی و هماهنگ سللازی اقدامات اقتصادی ایجاد 
کنیم تا دیگر امکان خروج 18 میلیارد دالر ارز برای 
جهانگردی و میلیون ها دالر برای واردات خودروهای 

لوکس صرف نشود.
 رئیس سللازمان پدافند غیرعامل مقابله با جنگ 

اقتصادی را نیازمند قانون مشخص و مدون دانست و 
ابراز داشت: یکی از مشکات نداشتن قوانین مشخص 
در جنللگ اقتصادی اسللت؛ هم اکنون سللامانه ای در 
گمرک برای رصد ورود و خروج کاال طراحی شده اما 
این سامانه توسط شرکتی فرانسوی برای ایران تهیه 
شللده اسللت و به محض ورود کاال دشللمن می تواند 
اطاعات آن را دریافت کند. این در حالی است که ما 
در شرایط تحریم هستیم و کاالها در برخی مواقع با 

چند واسطه وارد می شود.
وی با تأکید بر اینکه جنگ اقتصادی قانون خاص 
خود را نیاز دارد افزود: در شللرایط فعلی همه قوانین 
دست و پا گیر از سر راه تولید باید برداشته و یا حداقل 
برای مدتی تعلیق شللود و دولت باید لوایح بودجه و 
قانون برنامه ششم توسعه را بر اساس اقتصاد مقاومتی 
تدوین کند، اما الیحه بودجه سللال آینده با نفت 72 
دالری بسللته شللده و در مجمللوع در الیحه بودجه 

مؤلفه ای از اقتصاد مقاومتی نیست.
  جالللی اداملله داد: باید نقش بانللک در اقتصاد 
مقاومتی مجدداً تعیین شود. بانک ها در شرایط فعلی 
عامل تورم و ضللد تولید عمل می کنند بنابراین باید 

بازتعریفی از نقش بانک داشته باشیم.
 به گزارش فارس، رئیس سازمان پدافند غیرعامل 
هدف اصلی جنگ اقتصادی را مردم دانسللت و تاکید 
کللرد: دولت باید برنامه هایللی را در نظر بگیرد تا اثر 
جنگ اقتصادی در سللبد خانوار دیده نشللود. در این 
راستا دولت باید سللامانه صیانت از کاالهای اساسی 
بللرای مردم ایجللاد کند و کاالهای اساسللی مردم از 
ابتدای زنجیره تولیللد تا مصرف نهایی به طور کامل 

تحت نظارت دولت قرار گیرد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل:

هدف دشمن در جنگ اقتصادی
 مردم است

رئیس جمهور در جلسه شورای عالی انقاب فرهنگی:
ترور به بهانه دین و توهین به ادیان

 به نام آزادی هر دو محکوم اند
رئیس جمهور با اشلاره به حلوادث اخیر پاریس گفت: 
جمهوری اسامی ایران هم ترور، خشونت و افراطی گری 
بله بهانه دفلاع از دین و هم توهین، فحاشلی و تحریک 
احساسلات پیروان ادیان را به نام دفاع از آزادی محکوم 

می کند.
حسن روحانی رئیس  جمهوری در هفتصد و پنجاه و هشتمین 
جلسلله شورای عالی انقاب فرهنگی با اشاره به اهمیت حوادث 
اخیر گفت: اینکه عده ای بخواهند به نام دفاع از دین، خودسری 
کنند، بکشند و ترور کنند، شایسته نیست و این حرکت ها نه در 
شللأن مسلمانان و نه در شأن اسام است و نه با معیارهای دین 

مبین اسام سازگار می باشد.
رئیس جمهوری با اشاره به اینکه گروهی وابسته به سازمانی 
تروریسللتی، آنطور که گفته می شود القاعده مسئولیت حوادث 
پاریس را برعهده گرفته ، افزود: جمهوری اسللامی ایران اساساً 
این اعمال و خشونت ها را محکوم می کند و آن را نه منتسب به 

مسلمانان و نه منتسب به اسام می داند.
رئیس شللورای عالللی انقاب فرهنگی در بخللش دیگری از 
سللخنانش با بیان اینکه کار زشت دیگری که انجام شد، توهین 
به اعتقادات یک و نیم میلیارد انسان بود، گفت: ظاهر این حرف ها 
به نام و در حمایت از آزادی بود، اما در باطن تحریک احساسات 

مسلمانان را به دنبال داشت.
رئیللس جمهوری تصریح کللرد: پیامبر اکللرم)ص(، فقط به 
مسلللمانان تعلق نللدارد، بلکه هملله اندیشللمندان، متفکران و 
شخصیت های بزرگ جهان به رسول اکرم)ص( احترام می گذارند.
به گزارش فارس، روحانی با ابراز تأسف از وقوع این توهین ها 
در کشللوری که مدعی آزادی است، گفت: فاجعه بار است که در 
دنیای امروز توهین، فحاشی و تحریک احساسات دیگران را آزادی 
بنامیم و جای تأسف دارد که در دنیای متمدن امروز و به دنبال 
پیشرفت های علم و دانش هنوز عده ای نتوانند این مسایل ساده 
را تشخیص دهند که توهین کردن حتی به یک انسان ناشایست 

است تا چه رسد به شخصیت بزرگ رسول اکرم)ص(.


