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در پرتو وحی

تنها هادی به سوی حق شایسته پیروی است
»بگو!: آیا هیچ یک از معبودهای شما، به سوی حق هدایت 
می کنند؟! بگو!: تنها خدا به حق هدایت می کند. آیا کسی که 
هدایت به سوی حق می کند، برای پیروی شایسته تر است، 
یا آن کســی که خود هدایت نمی شود مگر اینکه هدایتش 

کنند؟! شما را چه می شود، چگونه داوری می کنید؟!«
»حسین نوری« کارگردان ایرانی یونس- 35

از جشنواره وابسته به آل خلیفه کناره گیری کرد
 یک هنرمنــد ایرانی، 
به محض اطالع از راه یابی 
فیلم خود به جشــنواره ای 
که از سوی رژیم آل خلیفه 
خواستار  می شود،  حمایت 
خــروج فیلمــش از ایــن 

جشنواره شد.
به  »هم مســیر«  فیلم 

نویسندگی و کارگردانی حسین نوری هنرمند جانبازی که به خلق نقاشی با قرار 
دادن قلم مو در میان دندان هایش مشهور است ساخته شده است.

به گزارش فارس، این فیلم توسط برخی واسطه های سینمایی در کشور برای 
جشــنواره های خارجی ارسال شــد که یکی از این جشنواره ها، »جشنواره فیلم 
اصوات« بحرین بود. جشنواره اصوات، فیلم »همسو« را پذیرفت. اما حسین نوری 
وقتی فهمید که جشــنواره اصوات از سوی وزارت فرهنگ دولت بحرین حمایت 

می شود، فیلم خود را از این جشنواره خارج کرد. 
نوری در نامه خود خطاب به مدیر جشنواره فیلم اصوات نوشت: »با توجه به 
اطالع یافتن از حامیان جشنواره که یکی از آنها وزارت اطالع رسانی بحرین است، 
من به عنوان نویسنده و کارگردان فیلم »هم مسیر«، مسیر آن وزارت را با مسیر 
مردم مظلوم بحرین یکی نمی دانم.اینجانب برای تالش های صادقانه خواهران و 
برادران هنرمندم در بحرین احترام قائلم؛ با این حال در اعتراض به نقش وزارت 
اطالع  رســانی در وارونه جلوه دادن جایگاه ظالم و مظلــوم، فیلم خود را از آن 

جشنواره خارج می کنم.«
مخالفت رایزنی های فرهنگی ایران 

با برگزاری نمایشگاه مقاومت!
یک کاریکاتوریست و فعال فرهنگی 
فــاش کرد کــه رایزنی هــای فرهنگی 
ایران در خارج از کشــور اجازه برگزاری 
نمایشگاه آثار هنری با موضوع مقاومت 

را نمی دهند!
مسعود شجاعی طباطبایی، رئیس 
خانه کاریکاتور ایران و دبیر مسابقه های 
کاریکاتــور هولوکاســت و داعش، در 

بخشــی از گفت وگوی خود با سایت فردا گفت: متاسفانه علی رغم تالش هایی 
که صورت گرفــت، رایزن های فرهنگی عالقه چندانی در این خصوص نشــان 
نمی دهند. این نکته عجیبی است. برای مثال وقتی ما در بحث مسابقه کاریکاتور 
غزه، برگزاری نمایشــگاه در خارج از کشــور را مطرح کردیم، با پاسخ منفی از 
سوی رایزن های فرهنگی روبرو شدیم. حتی در نمایشگاه عکس غزه که با حضور 
رایزن های فرهنگی برپا شــد، یک رایزن هم اعالم امادگی برای اســتفاده از آثار 
نمایشــگاهی نکرد. امید اســت که به هنر مقاومت که هنر ایستادگی است، نیز 

توجه بیشتری صورت بگیرد.
 شــجاعی طباطبائی مدیر مسئول کیهان فرهنگی است و سالهاست که در 

حوزه هنر متعهدانه فعالیت دارد.
خانواده سینماگر شهید تجلیل شد

خانواده شــهید مهدی اکبــری زادگان 
سینماگر شــهید از ســوی انجمن اسالمی 

سینماگران دفاع مقدس تجلیل شد.
به گزارش ایرنا، مدیر امور فرهنگی انجمن 
سینمایی دفاع مقدس عصر روز پنجشنبه در 
مســجد الزهرا )ع( زینبیه اصفهان با اهدای 
لوح تقدیر این انجمن از مقام شامخ این شهید 

تجلیل کرد.
در لوح تقدیر از خانواده شهید مهدی اکبری زادگان آمده است: استقالل و 
آزادی امروز ایران اسالمی مرهون فداکاری زنان و مردانی است که همواره عزم و 

اراده آنان موجب عزت و عظمت نام پرشکوه ایران زمین بوده است.
این متن که به امضای مدیر عامل انجمن ســینماگران دفاع مقدس است، 
می افزاید: هنرمندان شهیدی چون مهدی اکبری زادگان درفش غیرت و آزادگی 
را پیشاپیش غافله همت و اراده این ملت به سرپنجه خرد و هنر برافراشته اند تا 

جوهره ایمان و حماسه آنان را به نسل امروز و فردا برسانند.
گفتنی اســت، شــهید مهدی اکبری زادگان جانباز 70 درصد شیمیایی و 
قطع عضو که به عنوان مدیر تولید ســینما و مشاور نظامی در ساخت فیلم های 
سینمایی نیز فعالیت داشت، شب 13 مرداد در بیمارستان شهید غرضی اصفهان 
به شهادت رسید.پیکر این شهید بنا بر وصیت او و تصمیم خانواده اش 15 مرداد 
به آبادان فرستاده شد و 18 مرداد پس از تشییع مردم این شهر در گلزار شهدای 
آبادان آرمید. مهدی اکبری زادگان مدیر تولید ســینمای ایران به عنوان مشاور 
نظامی در ســاخت فیلم های »نیمه گمشــده«، »دکل« و »شب واقعه« فعالیت 
داشــته و در ســاخت فیلم »ملکه« به عنوان مدیر تولیــد در کنار محمد علی 

آهنگر بوده است. باشه 
دومین سالگرد شهادت هادی باغبانی مستندساز 

برگزار می شود
مراسم بزرگداشت دومین سالگرد شهادت 
مستندســاز جوان، هادی باغبانی فردا برگزار 

می شود.
در این مراسم، حجت االسالم والمسلمین 
کاظم صدیقی ســخنرانی می کند و مصطفی 
صابر خراسانی نیز به مدیحه سرایی می پردازد.
مراسم بزرگداشت شــهید هادی باغبانی 
فردا یکشــنبه 25 مرداد بعد از نماز مغرب در 
مســجد امام رضا)ع( واقع در حکیمیه برگزار 

می شود.
گفتنی است، هادی باغبانی درحال ساخت 

یک فیلم مســتند درباره مدافعان حرم در سوریه بود که روز 28 مرداد سال 92 
به دست تروریست های تکفیری به شهادت رسید.

هدیه به خوانندگان

آیت اهلل بهجت)ره(: خدا نکند انسان معصیت کند و اگر کرد، 
خدا نکند معصیت اجتماعی باشد و اگر کرد، خدا نکند معصیتی 

کند که اضالل )گمراه کردن( مردم در آن باشد.

پیام تسلیت رهبر انقالب 
در پی درگذشت حجت االسالم قرهی

رهبر معظم انقالب در پیامی، درگذشــت عالم پارســا و پرهیزگار 
مرحوم حجت االسالم والمســلمین آقای حاج شیخ عبدالعلی قرهی را 

تسلیت گفتند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای متن پیام 

رهبر انقالب اسالمی به شرح زیر است.
بسمه تعالی

درگذشت عالم پارسا و پرهیزگار مرحوم حجت  االسالم والمسلمین آقای حاج 
شــیخ عبدالعلی قرهی را به ارادتمندان و بازماندگان ایشان بویژه فرزند فاضل و 
بزرگوار ایشان جناب حجت االسالم آقای حاج شیخ محّمد حسن قرهی تسلیت 
عــرض می کنم. آن مرحوم عمری را با طهارات و تقــوا و خدمت به دین و علم 
گذرانیده و سالهای طوالنی در نجف و قم در کنار امام راحل عظیم الشأن، حضوری 
وفادارانه و صمیمی داشتند و یاد نیک ایشان همواره در خاطر اینجانب باقی است. 
از خداوند متعال رحمت و مغفرت و علّو درجه برای آن مرحوم مسألت می نمایم.
سید علی خامنه ای
۲۳ مرداد۱۳۹۴

امام جمعه قم:

ملت ایران هیچ گاه تسلیم ظلم نمی شود
قم- خبرنگار کیهان:

امام جمعه قم با اشــاره به ســالروز پیروزی حزب اهلل لبنان در جنگ 
۳۳روزه بر ارتش صهیونیســتی و »روز مقاومت اسالمی« تاکید کرد: ایران 
اسالمی همواره و قاطعانه تا آخر در کنار مقاومت اسالمی ایستاده و خواهد 

ایستاد.
حجت االسالم علیرضا اعرافی دیروز در خطبه های نماز جمعه این هفته قم که با 
حضور پرشکوه مردم و زائران در شبستان حرم حضرت معصومه)س( برگزار شد افزود: 
استکبار حتی پس از توافق هسته ای به یاوه گویی های خود مبنی بر کوتاه آمدن ایران 
در حمایت از مقاومت اسالمی ادامه می دهد، اما این حرف ها تأثیری بر عزم جمهوری 

اسالمی در حمایت از مقاومت ندارد.
وی اظهار داشــت: پیروزی مقاومت لبنان در جنــگ 33 روزه آغاز زنجیره ای از 
پیروزی های مقاومت اسالمی بود و همین امر دشمن را به خلق گروه های تروریستی 

وا داشت.
رئیس دانشــگاه بین المللی جامعــه المصطفی)ص( خلق و پــرورش گروه های 
تروریســتی همانند داعش را لوث  کردن مقاومت اسالمی و حاصل طراحی آمریکا و 
اسرائیل عنوان کرد و گفت: امروز شاهد این همه آشوب و برادرکشی و جنگ داخلی 

و ستم های عظیم بر امت اسالم هستیم.
خطیب جمعه قم در ادامه ســالروز کودتای 28 مــرداد را محکوم کرد و اظهار 
داشــت: درس بزرگ کودتای 28 مرداد این اســت که دشــمن با تکیه بر اختالف و 

دودستگی داخلی قدرت ملت را منهدم و زمینه سیطره خود را فراهم آورد.
وی افــزود: برای جلوگیری از کودتاهای 28 مــرداد باید اختالفات درونی را در 
سایه اطاعت از والیت و رهبری و تسلیم محض قوانین کشور و هوشمندی سیاسی و 

اقتصادی به فرصت و اتحاد برای پیشرفت و اقتدار کشور تبدیل کرد.
اعرافی ســالروز ورود آزادگان را به میهن اسالمی گرامی داشت و گفت: آزادگان 

اسناد افتخار و پرچم برافراشته و ستونهای استوار انقالب اسالمی هستند.

دبیر شورای نگهبان در خطبه های نماز جمعه تهران 
با اشاره به معیار بودن موضوع فتنه تاکید کرد کسانی 
که در این مورد موضع گیری نکرده اند نمی توانند ادعای 
والیتمداری کننــد و به مجلس خبرگان راهی نخواهند 

داشت.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، خطیب موقت نماز جمعه 
تهران در سخنانی ضمن اینکه خودش و نمازگزاران را به تقوای 
الهی دعوت کرد، به موضوع هســته ای بــه عنوان موضوع روز 
کشور اشاره کرد و اظهار داشــت: مسئله هسته ای امروز همه 
جا حرفش مطرح اســت. تیم مذاکره کننــده زحمات زیادی 
کشــیدند و واقعاً شبانه روز کار کردند تا به این نتیجه رسیدند 
و آن طور که می گویند و علی القاعده ما هم تصدیق می کنیم، 
حداکثر توانشــان را به کار بردند و به این نتیجه رسیدند و اگر 
می توانستند و ممکن بود، مسلماً صددرصد نتیجه می گرفتند 
اما درصد نتیجه متأسفانه صددرصد نشد. چاره ای هم نبود زیرا 
نمی شــود و آن طرف هم می خواهد همین کار را بکند و باید 

بده و بستان شود.
وی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند که متن فراهم شده 
به دقت مطالعه شــود و در مســیر قانونی پیش بینی شده قرار 
بگیــرد و در صورت تصویب مراقبت از نقض عهدهای محتمل 
طرف مقابل و راه آن بســته شود، زیرا آنها نقض عهد می کنند 
و همیشــه کارشان نیز همین است و اگر صدتا امضا هم بکنند 
آخرش هر وقت دلشان بخواهد زیر امضایشان می زنند و فقط از 

ما می خواهند که به عهدمان وفادار باشیم.
خطیــب موقت نمــاز جمعه تهران در ادامــه به موفقیت 
هسته ای طی سال های گذشته اشاره کرد و گفت: ما پیشرفت ها 
و موفقیت های بسیار جانانه ای در زمینه ای هسته ای داشته ایم 
کــه از جمله آنها آب ســنگین اراک، مســائل مختلف تولید 
رادیو دارو، کشف سلول های ســرطانی، غنی سازی 20 درصد 
که موفقیت بســیار باالیی بوده اســت را می توان از جمله این 
پیشرفت  ها دانست که متأسفانه ما فعاًل نمی توانیم از تمامی آن 
اســتفاده کنیم. این هست تا بعد ببینیم که چکار می کنیم اما 
واقعاً بنده به همه دانشمندانمان و همه دست اندرکاران به دلیل 
این موفقیت هایی که داشته اند تبریک عرض می کنم. ان شاءاهلل 

خداوند اجرشان دهد.
آیت اهلل جنتی با اشــاره به بحث هایی در کشــور مبنی بر 
این که برجام باید در مجلس تصویب شود یا خیر، تأکید کرد: 
در حــال حاضر بحث هایی وجــود دارد که از نظر حقوقی باید 
بررســی شود و آن راجع به این است که باید توافق به مجلس 
برود یا نرود. بسیاری معتقدند که بنده هم به نظرم این عقیده 
درست باشد که این توافق جزو موافقت نامه هایی است که باید 
به مجلس برود و مجلس آن را امضا و تصویب کند که اگر این 
خوب جور باشــد دولت باید الیحــه ای بدهد، البته این نظری 
است که افرادی هم دارند اما در مقابل آن نظری وجود دارد که 
الزم نیست به مجلس برود و شورای عالی امنیت ملی می تواند 
راجع به آن تصمیم بگیرد، البته آمادگی هایی در مورد هرکدام 
وجــود دارد. ما دیگر نمی توانیــم تعیین و تکلیف کنیم و باید 
مقامات مسئول به آن رسیدگی کنند و زودتر هم تکلیف آن را 

معین کنند که بیش از این بالتکلیف نماند.
وی اضافه کرد: این را باید بدانیم که بحث هســته ای یک 
مســئله ملی اســت و حزبی، جناحی و جریانی نیست. نباید 
کســانی برای مقاصد اصلی و ناباب خودشــان از این استفاده 

آیت اهلل عبدالعلی قرهی 
دار فانی را وداع گفت

قم - خبرنگار کیهان:
آیت اهلل عبدالعلی قرهی از شــاگردان حضرت امــام خمینی )ره( و از 
استادان پیشکسوت و برجسته حوزه علمیه قم بر اثر کهولت سن درگذشت. 
رئیس حوزه های علمیه سراسر کشــور با صدور پیامی ضمن تسلیت درگذشت 
ایــن عالم فرهیخته تاکید کرد: او که خــود دانش آموخته مکتب فقهی حضرت امام 
خمینی)ره( بود عمر با برکت خود را در راه نشــر و تعلیم علوم آل اهلل علیهم السالم 

سپری کرد.
آیت اهلل حسینی بوشهری در ادامه این پیام افزوده است: این عالم جلیل القدر در 
کسوت نماینده تام االختیار حضرات آیات اراکی، بهجت و رهبر کبیر انقالب اسالمی 

خدمات شایان توجهی به حوزه های علمیه کرد.
گفتنی اســت، پیکر آن مرحوم دیروز جمعه از مسجد امام حسن عسکری)ع( تا 
حرم مطهر حضرت معصومه)س( تشییع و در قبرستان شیخان قم در میدان آستانه 

به خاک سپرده شد.

آیت اهلل جنتی تاکید کرد

ساكتین فتنه
اجازه ورود به خبرگان ندارند

ابزاری بکنند. این مسئله ربطی به فالن حزب، جریان و یا فالن 
شخص ندارد، بلکه یک مسئله ملی است.

دبیر شــورای نگهبان با تأکید بر اینکه اســتفاده ابزاری و 
جناحی از موضوع هســته ای در امــر انتخابات و جاهای دیگر 
درست نیســت، اظهار داشت: باالخره باید مصلحت ملت را در 

نظر گرفت. نباید از این ابزار سوءاستفاده کرد.
آیت اهلل جنتی در بخش دیگری از سخنانش به بیانات مقام 
معظم رهبری در عید سعید فطر اشاره کرد و آن را مثل دیگر 
بیانات ایشــان شافی و کافی دانســت و افزود: ایشان فرمودند 
کــه مواضع ما در مقابل آمریکا فرقی نکرده و نمی کند و ربطی 
هم به این مســئله هسته ای ندارد. ما ضد استکبار هستیم و از 
مستضعفین در هرجای عالم حمایت می کنیم. ما از مجاهدین 
و مقاومت فی ســبیل اهلل دفاع می کنیم. ما از مردم فلسطین و 
مجاهدین لبنان دفــاع می کنیم و هرجای دیگر عده ای در راه 
خدا جهاد می کنند و کشــته می شــوند و کشته می دهند و یا 
حتی مجروح می شــوند نیز از همه آنهــا دفاع می کنیم و این 
مواضع ما کاری به مسئله هسته ای ندارد؛ مواضع ضد آمریکایی 

ما به قوت خودش باقی است.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری در خطبه های نماز عید 
سعید فطر فرمودند که سیاست های ما در منطقه با آمریکا 180 
درجه اختالف دارد. باید این معلوم باشــد که آنها خیال نکنند 
که اگر ما قراردادی گذاشــتیم و توافقی کردیم، تسلیم نظرات 

آنها می شویم.
آیت اهلل جنتی با بیان اینکه مشکالت اقتصادی مردم را از 
پا درمی آورد، گفت: باید مسئوالن به مشکالت اقتصادی مردم 
رسیدگی کنند. ما مشکالت اقتصادی، اشتغال و مسکن داریم 
اینها با حرف و شــعار و گفتــن در یک تریبون و جاهای دیگر 
حل نمی شود. حل این مشکالت تالش، کار صادقانه، مخلصانه 

و مجاهدانه می خواهد. حل اینها یک جهاد می خواهد.
وی در ادامه اظهار داشــت: مردم و کســانی که دلشــان 
می سوزد باید کمر ببندند و مجاهدانه کار کنند. محافظه کاری و 
صورت سازی نباید بشود، بلکه باید با جدیت کار شود. خالقیت ها 

و ســرمایه  ها باید به کارگرفته شود. مردم باید به صحنه بیایند 
و کارها و مسائل اقتصادی به دست مردم داده شود. تولید باید 
باال برود، البته اینها مسائل کلی و اصولی مملکت است که اگر 

ما به آن نپردازیم عواقب خوبی در انتظارمان نیست.
دبیر شــورای نگهبان در بخش دیگری از ســخنانش به 
موضــوع انتخابات خبــرگان رهبری و مجلس دهم شــورای 
اسالمی که قرار است در روز 7 اسفند امسال برگزار شود، اشاره 
و تأکید کرد: مسائل زیادی در این باره وجود دارد. خبرگان قطعاً 
اهمیتش از مجلس بیشــتر است؛ اگر افراد صالح و همان هایی 
که باید بروند در این مجلس بروند و مجتهد، عادل، زمان شناس 
باشند و والیت فقیه را نیز قبول داشته باشند و در قول و عمل 
و عقیده نیز ملتزم به والیت فقیه و قانون اساســی باشند، هیچ 
مشکلی برای مملکت پیش نمی آید و بهتر از گذشته هم خواهد 
شــد اما اگر احیاناً افرادی در خبرگان بروند که این شرایط را 
ندارند و بخواهند به ضرب و زور و هرجوری که هســت آنها را 
وارد کنند، چه عددشــان کم یا زیاد باشد، آنجا وضعیت نابابی 

پیدا می کند.
آیــت اهلل جنتی در همین زمینه ادامــه داد: بنده به اینها 
می گویم که خبرگان هیچ رنگ سیاســی نباید داشــته باشد. 
مجتهدین و درس خوانده های حوزه می خواهند به این مجلس 
بروند، اینها افرادی هستند که واردند و همه چیز از جمله رهبر 
را قبول دارنــد که باید وظیفه مخصوصی که قانون اساســی 
برعهده آنها گذاشته است را قبول کنند البته تا االن نیز خداوند 
حفظ کرده و مجلس خبرگان رنگ سیاســی نداشته اما از این 
به بعد این نگرانی هســت که عده ای در تالشند که به مجلس 
خبرگان رنگ سیاســی بدهند و بعد وقتــی به آنجا رفتند هر 
چه دلشــان می خواهد بگویند، بنده نمی خواهم بگویم که چه 
کارهایی می خواهند بکنند. کارهایی می خواهند بکنند که اگر 
موفق شــوند، ان شاءاهلل که موفق نخواهند شد، مشکالتی برای 
کل نظام، مملکت و انقالب به وجــود می آورند. اینها را اجماالً 

بنده می گویم و باید حواسمان جمع باشد.
وی در ادامه ضمن اینکه از شــورای نگهبان خواســت که 
بیش از همه مراقب باشــد و افراد سالم و ناسالم را شناسایی و 
آنها را از هم جدا کند، افزود: البته این کار بسیار سنگینی است. 
البته انتخابات مجلس را نیز در پیش داریم که آن هم وظایف 

و شرایط خودش را دارد.
خطیب موقت نماز جمعه تهران همچنین تأکید کرد: یک 
کسانی هستند که می خواهند هرجایی که مقاومت و قاطعیتی 
هست و تسلیم نمی شود را بشکنند، چه شورای نگهبان و چه 
قوه قضاییه و چه جاهای دیگر باشد. اینها نظرشان این است که 
همه باید تسلیمشان باشند و نظرات اینها را تأمین بکنند و در 
انتخابات هر کسی را که اینها می خواهند تأیید شود و هر کسی 
که نمی خواهند رد شود. البته در خبرگان هم همین جور است.

آیت اهلل جنتی در ادامه با اشــاره بــه اجرای حکم پرونده 
مهدی هاشمی رفســنجانی، از قوه قضاییه به این منظور و به 
جهت رسیدگی به این پرونده تقدیر و تشکر کرد و گفت: بنده 
از آیت اهلل الریجانی و دوستانی که در این قضیه اخیر کار کردند 
و زحمت کشــیدند و یک پرونده بیش از 20 هزار صفحه ای را 
خاتمه دادند و علی رغم همه فشارهایی که بر افراد و اشخاص و 
مقامات بود، کار خودشان را انجام داده و تسلیم فشارها نشدند، 

تقدیر می کنم. این برای خیلی ها گران تمام می شود.
وی در همین زمینه ادامه داد: اینها دلشــان نمی خواست 
که این کار بشــود. گزارش ها به ما نشان می دهد که عده ای در 
آینده می خواهند با نشــر حرف های راست و دروغ قوه قضاییه 
را تضعیــف کنند و قدرتش را بگیرند تــا دیگر جرأت نکند با 
آنها برخورد کرده و این قاطعیت ها را نداشــته باشد. همین ها 
می خواهنــد با شــورای نگهبان برخورد کننــد تا دیگر قرص 
نایســتد و بگوید که این صالحیت ندارد و آن نباید تأیید شود. 
آنهــا با قاطعیت ها مخالفند. بنده نمی دانــم اما خدا به تو پناه 
می برم که اینها چه جور فکر می کنند. آنجایی که به نفعشــان 
نیست می گویند تقلب شده که نمونه آن را در سال 88 دیدیم 
و گفتند که تقلب شده. آنها بدون اینکه دلیل بیاورند گفتند که 
تقلب شــده. دالیلت را به مردم و رهبری مبنی بر تقلب عرضه 

کن، فقط گفتند که تقلب شده و بلوا را به پا کردند.
دبیر شــورای نگهبان اضافه کــرد: همین ها در جایی که 
به نفعشــان تمام شــده به جای اینکه تقدیر و تشکر کنند و 
همان طور که خودشان هم می گفتند که این دموکراسی ترین 
انتخابات اســت، می گویند که شــورای نگهبان و دستگاه های 
امنیتی می خواســتند ســالمت انتخابات را مخــدوش کنند 
اما نتوانســتند و از مردم ترســیدند. خدایا انصاف و حق گویی 

کجاست.
آیت اهلل جنتی با طرح این ســوال که چه کسانی را به این 
تقلب متهم می کنید، گفت: دســتگاهی را متهم می کنید که 
مسئوالن ائمه جماعاتی در آن هستند که صدها هزار نفر پشت 
آنها اقامه می کنند. در این دســتگاه حقوقدان های مورد قبول 
مجلس و قوه قضاییه و افراد و اشــخاص مورد تأیید و انتصاب 
امام و رهبری در آن هســتند، اگر اینها وضعشان این باشد که 

شما می گویید باید فاتحه همه چیز را خواند؟!
وی همچنیــن تأکید کرد: بنده توصیه می کنم که شــما 
حیثیــت خودتان را حفظ کنید. مردم این چیزها را می فهمند 
و حرفی نزنید که به ضرر خودتان تمام شود. کسی نمی خواهد 
شما از بین بروید و شما زیان بکنید. ما دلمان می خواهد همه 
و هر کسی که زیر لوای جمهوری اسالمی است، عزیز، مقتدر، 

توانا و در راه باشد.
خطیب موقت نمــاز جمعه تهران با بیــان اینکه یکی از 

شــاخص های والیتمداری و قبول والیــت را در این می دانید 
که مطالبی که رهبر  با تأکید قبــول دارند آن را قبول کنند، 
خاطرنشــان کرد: به عنوان مثال در مورد فتنه بعضی این طور 
شــمرده بودند که رهبر انقالب بیش از 200 مورد راجع به آن 
صحبت کردند و فرمودند که فتنه خط قرمز است، البته آن را به 
معیار می گذارم و می گویم که عده ای در طول این مدت چقدر 
درباره فتنه حرف زده اند و آن را محکوم کردند، چند کلمه در 
این رابطه گفتند؟ آیا اینها می توانند ادعای والیتمداری بکنند.

شیخ نعیم قاسم در سخنان پیش از خطبه ها: 
اگر حزب اهلل نبود لبنان تفریحگاه صهیونیست ها می شد

به گزارش خبرگــزاری فارس، قائم مقام دبیرکل حزب اهلل 
لبنان در ســخنان پیش از خطبه های نماز جمعه تهران اظهار 
داشت: 9 سال پیش در چنین روزهایی اسرائیل غاصب جنگ 
بزرگی را برای شکست مقاومت و حزب اهلل لبنان به راه انداخت، 
امــا با وجــود 33 روز متوالی خرابکاری، کشــتار و جنایت به 
اعتراف خود و جهان، ســرخورده و سرشکسته بیرون آمد، اما 

حزب اهلل و مقاومت از جنگ 33 روزه سرافراز خارج شدند.
قائم مقــام دبیرکل حزب اهلل لبنان متذکر شــد: پیروزی 
حــزب اهلل لبنــان در 3 عامل پایبندی و ایمان به اســالم ناب 
محمــدی )ص(، تالش برای عمل به حق آزادی ســرزمین و 

تالش مردان خدا و مجاهدان نهفته است.
وی ابراز داشــت: امام راحل عظیم الشأن به ما آموخت که 
باید چگونه به کمال برسیم، عزیز باشیم و نسل های آینده را به 
عزت و آزادی رهنمون شــویم؛ تمام برکات و پیروزی هایی که 
ملت بزرگ ایران شاهد آن بود همه آنها امروز مرهون پیروی از 
ارشادات رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل خامنه ای 

است.
شــیخ نعیم قاســم در بخش دیگری از سخنانش هدف از 
تشکیل دولت اسرائیل را نه فقط اشغال بخشی از سرزمین های 
اسالمی بلکه تسلیم دلها در مقابل قدرت شیطانی صهیونیست ها 
دانست و یادآور شــد: وقتی حزب اهلل لبنان مقابل آنها قد علم 
کرد، آنها هم تمام قد در مقابل ما ایستادند و مسئولیت ماست 
که باز هم ایستادگی کنیم و ان شاءاهلل به لطف خدا باز هم آنها 

را با شکست و هزیمت آشنا خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: اگر اسرائیل به حمایت و پشتیبانی آمریکا 
قوی اســت، ما هم به اتکای خداوند متعال قوی هستیم و اگر 
اســرائیل جنایت خود را هر روز بیشتر می کند، اقتدار و نیروی 
ما از بازوان توانمند مجاهدان است و همه بدانند که اگر جهاد 
حزب اهلل نبود، لبنان تفریحگاه صهیونیست ها می شد و هر چه 
می خواستند اجرا می کردند و این جهاد و مقاومت بود که باعث 
شد صهیونیست ها بعد از ســال 2006 جرأت حمله مجدد به 

لبنان را پیدا نکنند.
قائم مقام دبیرکل حزب اهلل لبنان تصریح کرد: ایران امروز 
قدرتی منطقه ای است که در معادالت جهانی تأثیرگذار است 
و ایــن تأثیرگذاری هدیه و منت از طرف هیچ کس نبوده بلکه 

با صبر و استقامت و جهاد و ایستادگی به دست آمده است.
وی گفــت: امروز هم ایران با صبر و جهاد توانســت حق 
خود را در پرونده هســته ای بدســت آورد و همچنان در خط 

اول مبارزه با مرتجعان منطقه و کشورهای منحرف قرار دارد.
شــیخ نعیم قاسم با اشــاره به حضور گروه های تکفیری در 
ســوریه و مبارزه مجاهــدان حزب اهلل با آنها، یادآور شــد: خط 
انحراف همان خطی اســت که در 4، 5 سال گذشته گروه های 
تکفیــری را به بهانه اصالحات به ســوریه آورد و به جان مردم 
ســوریه و منطقه انداخت و امروز جنایتکارانی از 80 کشــور در 
قالــب گروه های تکفیری با دولت قانونی ســوریه می جنگند تا 
سوریه مقاومت و آزادگی به ســوریه صهیونیستی تبدیل شود، 
ولی ما نیز افتخار می کنیم که برای دفاع از سوریه، لبنان و اسالم 

در سوریه می جنگیم تا از نسل های آینده اسالم دفاع کنیم.
وی تصریح کرد: ما هرگز برادران اهل سنت را دشمن خود 
نمی دانیم و رابطه ما با برادران اهل  ســنت همان چیزی است 
که در قرآن اعالم شده است که به حبل اهلل چنگ زنیم و از  آن 
متفرق نشویم و این سیاست ماست که ادامه پیدا خواهد کرد.

قائم مقام دبیرکل حزب اهلل لبنان متذکر شــد: ما نه برای 
گروه یا دســته ای خاص بلکه برای مقاومت می جنگیم، شهید 
می دهیم تا برده کسی نشویم، اسالم ذلیل نشود و ماشین های 

انتحاری بین مردم منفجر نشود.
شــیخ نعیم قاسم با تشریح تحوالت عراق، بحرین و یمن، 
تأکید کرد: فجایع کشــتار مردم بحرین و یمن نشان می دهد 
که حقوق بشــر برای دشمنان ما اهمیتی ندارد، دولت سعودی 
کودکان، زنان و مردان را می ُکشــد اما هیچ اعتراضی از جانب 
مجامع حقوق بشری نمی شود و آنها در مقابل قتل و کشتار ملت 
مظلوم یمن ساکت مانده اند ولی ما ساکت نخواهیم ماند و پیروز 

خواهیم شد و مردم یمن هم پیروز خواهند شد.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: تا مقاومت هست دشمنان 
ما از تکفیری ها حمایت می کنند همانگونه که در عراق،  آمریکا 
از تکفیری ها پشتیبانی می کند و وقتی ما نباشیم آنها نیازی به 

تکفیری ها نخواهند داشت.
ویژه برنامه های رسمی دهه کرامت با سخنرانی 

رئیس دفتر مقام معظم رهبری از قم آغاز می شود
به گزارش خبرگزاری رسا، حجت االسالم حمیدرضا ارباب 
سلیمانی، رئیس شورای هماهنگی جشن های دهه کرامت در 
ســخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه تهران با اشاره به فرا 
رســیدن دهه کرامت به گزارش برنامه های این دهه پرداخت 
و گفت: مجموعه برنامه ها و جشــن های دهــه کرامت از اول 

ذی القعده آغاز می شود.
 وی با بیان اهمیت هجرت در راه خدا افزود: آنچه ســبب 
پیشرفت و تعالی اسالم شده هجرت هایی است که در راه خدا 
اتفاق افتاده اســت که در این بین، هجرت پیامبر اکرم )ص( از 
مکــه به مدینه، هجرت امام حســین)ع( از مدینه به مکه و از 
مکــه به کربال و هجرت امام رضا)ع( از مدینه به مرو از اهمیت 

بیشتری برخوردار است.
حجت االسالم ارباب سلیمانی با اشاره به هجرت حضرت 
معصومــه)س( از مدینه به ســاوه و ســپس قــم و همچنین 
هجرت حضرت شاهچراغ)ع( از مدینه به شیراز،  افزود: هجرت 
امامزادگان به ایران ســبب فرهنگ سازی و جریان سازی شیعه 

شد به طوری که جرقه انقالب اسالمی از قم شکل گرفت.
رئیس شورای هماهنگی جشــن های دهه کرامت با بیان 
اینکه مردم خوزســتان به صورت نمادین از امروز به استقبال 
کاروان امــام رضا)ع( می روند، از آغاز رســمی برنامه های دهه 
کرامت از حرم مطهر حضرت معصومه)س( روز یکشــنبه 25 
مردادماه با حضور حجت االســالم محمدی گلپایگانی، رئیس 

دفتر مقام معظم رهبری خبرداد. 
دبیرستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور 
خاطرنشان کرد: روز پنجم ذی القعده روز بزرگداشت امامزادگان 
است که امسال در کلیه امامزادگان به ویژه 350 مرکز محوری 

بزرگداشت امامزادگان در این روز برگزار می شود.
حجت االسالم ارباب سلیمانی ادامه داد: بزرگداشت حضرت 
حسین بن موســی الکاظم)ع( در طبس و بزرگداشت حضرت 
هالل بن علی)ع( در آران و بیدگل دو برنامه ملی اســت که از 

سوی سازمان اوقاف و امور خیریه اعالم شده است.
وی گفت: مراسم اختتامیه جشنواره حضرت شاهچراغ)ع( 
در شیراز برگزار می شود و در پایان دهه کرامت شاید برگزاری 
جشن های گسترده از ســوی آستان قدس رضوی هستیم که 

پیشتاز و پرچمدار ترویج فرهنگ رضوی بوده است.
رئیس شورای هماهنگی جشــن های دهه کرامت با بیان 
اینکــه دهه کرامت فرصتی برای ابراز محبت به ســاحت اهل 
بیت)ع( اســت، گفت: امسال همزمان با دهه کرامت 700 نفر 
از چهره ها و شخصیت های پیرو اهل بیت)ع( از 130 کشور به 
ایران اسالمی سفر می کنند و از فردا برنامه های آنها در تهران با 

سخنرانی ریاست جمهوری آغاز می شود.
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