
امام جمعه موقت تهران گفت: داعش و تکفیری ها را 
با سرمایه و طراحی صهیونیست ها و با قدرت آمریکایی ها 

در منطقه ما ایجاد کردند و این مشکل بزرگی است.
به گــزارش خبرگزاری فــارس، آیت اهلل محمــد امامی 
کاشــانی، امام جمعه موقت تهران در خطبه های نماز جمعه 
پایتخت، اظهار داشــت: داعش و تکفیری ها را با ســرمایه و 
طراحی صهیونیســت ها و با قدرت آمریکایی ها در منطقه ما 
ایجاد کردند و این مشکل بزرگی است، باید در این شرایط به 
انتظار فرج باشــیم یعنی مأیوس نشویم، تسلیم گناه نشویم و 
نگوییم اوضاع به گونه ای اســت که نمی دانیم چه کاری انجام 
دهیم. وی تصریح کرد: والیت فقیه مایه امید ماست، عالوه بر 
دالیل علمی، از نظر اجتماعی هم والیت فقیه امیدبخش است. 
جامعه ما یک ولی  فقیه دارد و بر اساس موازین اسالم در این 
جامعه تصمیم گیری می شود. والیت فقیه آینده نگری می کند، 
در همین جا از مقام معظم رهبری تقدیر و تشــکر می کنم که 
همواره به مشکالت کشور توجه ویژه دارند، در همین جریان 
اخیر، در مســئله دخالت در انتخابــات و کاندیدای انتخابات 
و نظر مبارک ایشــان برای همین بود تــا اختالف و تزلزل و 
مشکالت در جامعه نباشد، شاهدیم مقام معظم رهبری وقتی 

مشکلی پیش می آید، نظر می دهند. 
آیت اهلل امامی کاشــانی بیان داشــت: دو نامه ای که رهبر 
معظم انقالب به جوانان غرب نوشــتند و مســئله تکفیری و 
گروه هایی که بســیج شــده اند تا انحراف از اسالم پیش آید، 
مســئله بســیار مهمی بود. ما باید توجه به این مطلب داشته 

باشیم و به جوانان نسبت به آینده امید دهیم. 
امام جمعه موقت تهران با اشاره به هفته نیروی انتظامی، 
تأکید کرد: حرکت نیروی انتظامی به ســمت ایجاد امنیت در 
کشور است یعنی ارزش گذاشتن و پاسداری از همین ارزش ها 
در راســتای توســعه امنیت در داخل کشور؛  مهم ترین ارزش 
امروز کشور ما امنیت آن اســت، نیروهای انتظامی، نظامی و 
نیروهای مســلح که در راستای افزایش امنیت جامعه خدمت 
می کنند، بر این اساس حرکت می کنند که جمهوری اسالمی 
ایران کشــور امام عصر )عج( اســت، حرکــت نظام جمهوری 

اسالمی هم به سوی ظهور آن حضرت است. 
وی متذکر شــد: آمر به معروف باید خود اهل عمل باشد و 
روحیه پاکیزه ای داشــته باشــد و دل طاهر و زبانی طیب داشته 
باشد، در این شرایط سخن او می تواند نافذ باشد اما اگر دل آلوده 
و زبان ناخالص داشته باشد، سخن او اثر منفی یا تأثیر بسیار کمی 
خواهد داشــت این موضوع یکی از شرایط امر به معروف و نهی 
از منکر اســت. آیت اهلل امامی کاشانی با بیان اینکه امر به معروف 
و نهی از منکر یک اصل برای اســالم اســت، تصریح کرد: دعوت 
بــه خیر یعنی دعوت به معروف، آدمی باید دل و اعمالش پاکیزه 
باشــد تا بتواند جامعه را بسازد تا جامعه آلوده نباشد بلکه پاکیزه 
بماند، در حادثه عاشورا امام حسین)ع( برای بر هم زدن حکومت 
بنی امیه و تشــکیل حکومت اســالمی و احیای امر به معروف و 
نهی از منکر قیام کرد، ایشان معتقد بود که اگر این اتفاق نیفتد 

خودش را فدا می کند و بر همین اساس هم تکیه کرده بود. 

فرمانده ناجا: شناسایی و دستگیری ۹۰ درصدی 
مجرمان جرائم خشن

به گزارش خبرگزاری فارس، ســردار حســین اشــتری، 
فرمانده نیروی انتظامی کشــور در ســخنان خــود پیش از 
خطبه های نماز جمعه تهران در آســتانه آغــاز هفته نیروی 
انتظامی، گفت: امروز به برکت خون شــهدا و رهبری داهیانه 
رهبر معظم انقالب و همچنین تالش همه خدمتگزاران نظام 

مقدس جمهوری اسالمی شاهد امنیتی مثال زدنی هستیم.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی نقش مهم و اثرگذاری در 
این امنیــت دارد، گفت: همکاران خدوم ما در بیش از 8700 
کیلومتر از مرزهای خشکی و دریایی جمهوری اسالمی ایران 
حضور دارند و خوشبختانه از لحاظ امنیت در وضعیت مناسبی 
هستیم و در صورتی که گروه های تکفیری، ضدانقالب، سلفی 
و گروه هایی که به دنبال منافع اقتصادی شــوم خود هستند، 
بخواهنــد به مرزهــای ما نفوذ کنند، بــا هماهنگی های الزم 

برخورد مناسب صورت می گیرد.
ســردار اشتری با اشــاره به تأکیدات مقام معظم رهبری 
مبنی بر برخورد با کاالی قاچاق، اظهار داشــت: در این راستا 
نیروی انتظامی گام های مؤثری برداشــته، مهم ترین راه برای 
تقویت اقتصاد کشــور مقابله با کاالی قاچاق اســت و نیروی 
انتظامــی با به کارگیری ظرفیت خود به ویژه در بخش نیروی 
انســانی در مرزها توانســت در 6 ماه گذشته نسبت به مدت 
مشــابه سال قبل 40 درصد کشفیات کاالی قاچاق را افزایش 

دهد. فرمانده نیروی انتظامی کشور خاطرنشان کرد:  در راستای 
طرح هــای امنیت اجتماعی و اخالقی مبارزه با تولیدکنندگان 
و توزیع کنندگان مواد مخدر ســنتی و صنعتی اقدامات خوبی 
صورت گرفتــه، همچنین در خصوص جمــع آوری معتادان 
متجاهر، نســبت به سال گذشته 30 درصد افزایش شناسایی 
و جمع آوری داشــتیم که البته برای نگهداری این افراد معتاد 
حتماً باید مکان هایی از قبل آماده شود و دستگاه های مسئول 

باید در این زمینه کار کنند.
وی تأکید کرد: نیروی انتظامی آمادگی این را دارد که در 
صورت تجهیز مکان های نگهداری معتادان در سراسر کشور در 

کمتر از یک هفته شهرها را از وجود معتادان پاک کند.
ســردار اشتری در خصوص برخورد با سارقین و مجرمین 
جرائم خشــن، بیان داشــت: نیروی انتظامــی در این بخش 
اقدامات پیشگیرانه مناسبی انجام داده که نتیجه آن کاهش 4 
درصدی جرائم خشن نسبت به سال گذشته است و در همین 
راســتا پرونده هایی که در این زمینه در پلیس آگاهی تشکیل 
شــده با فوریت و به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفته و 
بیش از 90 درصد مجرمین جرائم خشــن شناسایی و تحویل 

مراجع قضایی شده اند.
دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی:

رویکردی در کشور وجود دارد که سطح انقالب را 
در حد یک سفره پایین آورده است

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدامین ســلیمی، دبیر 

شــورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی در سخنرانی پیش از 
خطبه های نماز جمعه تهران ابراز داشت: امروز می خواهم نگاه 
و رویکــردی را بیان کنم که از نظر ما مشــکل جدی در روند 
اداره کشور ایجاد کرده است، نگاهی که همه ظرفیت نخبگانی 
کشــور را در صنعت آبگوشــت می داند و ریشــه حل مشکل 
صنعت را در گرو وارد کردن مدیران خارجی خالصه می کند.

وی افزود: نگاهی در کشــور وجود دارد که سطح انقالب 
حضرت روح اهلل)ره( را در ســطح یک ســفره پایین می آورد و 
خواهان سهم خودش از سفره انقالب است، نگاهی که از صادر 
کردن فیش های نجومی برای خودش از روش های قانونی ابایی 
ندارد. سلیمی خاطرنشان کرد: در این نگاه مردم امین و محرم 
شــناخته نمی شوند و از طرح مســائل جاری در تریبون های 

عمومی توسط صاحبان این نگاه شکایت می شود.
دبیر شــورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی گفت: بنده 
اینجا اظهار توقع می کنم. آقایان مســئول! آقایان وزیر! آقایان 
وکیل! آقایان مدیر! آقایان رئیس! آن روز که خوی اشرافیگری 
پیدا کردیم، آن روز که فیش های نجومی با روکش های قانونی 
برای خودمــان صادر کردیم ولی جوانان مردم را ســرگردان 
وام های ازدواج کم مقدار کردیم، آن روز که در خیابان ها مانور 
تجمل و اشــرافیگری دادیم، آن روز کــه تمام منویات امام و 
رهبری مانند شفافیت، پاسخگویی، ساده زیستی، توجه به توان 
داخلی را زیر پا انداختیم، چطور توقع داشــتیم اعتماد مردم 

باقی بماند؟ چطور داعیه دار نظام اسالمی بودیم؟
وی بیان داشــت: قطعا امروز راه تعالی و پیشرفت کشور از 
راه انقالبی گری می گذرد و قطعا جوانان انقالبی کشور امروز خود 
را بیشتر از هر کس دیگری مسئول می دانند که جلوی انحراف 
از خط امام را بگیرند. ســلیمی با اشــاره به قراردادهای جدید 
نفتی، خاطرنشان کرد: در همین قراردادها که ما هنوز در حوزه 
اصالح آن با شفافیت روبرو نیستیم که چه قسمت از آن اصالح 
شــده و چه قسمت هنوز اصالح نشــده است، گزارش واضحی 
از اصالح قراردادها نداریم و شــاهد نقض اختیارات حاکمیتی 
وزارت نفت جمهوری اسالمی هستیم، این قراردادها به گونه ای 
است که شــرکت های خارجی در مدت های طوالنی 20 یا 25 
ســال در اکتشاف، تولید و توســعه بر چاه های نفت ما مسلط 
می شوند و کارشناسان ما اجازه ورود ندارند که این مسئله ضعف 

کارشناسی کشور را در سالیان آینده فراهم می کنند.
دبیر شــورای تبیین مواضع بســیج دانشجویی گفت: در 
قراردادهــای IPC هیچ گونه نظام تنبیهی و تشــویقی برای 
شرکت هایی که قادر نیستند تعهدات را عمل کنند دیده نشده، 
خام فروشی بسیار جدی دیده شــده و خودکفایی در صنعت 
نفت به ریشخند گرفته می شــود. وی اظهار داشت: مجموعه 
قراردادهایی مانند IPC، FATF خصوصی ســازی آموزش و 
پرورش و ورود ایران به WT، ارائه مدل های برجامیزه شــده 
در حوزه های منطقه، موشــکی، بانکی و حقوق بشری بسیار 
خطرناک و آسیب زاست حتی در برنامه ششم مسائلی مطرح 
می شــود که خطر جدی دارد و خروجی آن استقالل کشور را 

بر باد می دهد.
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حضرت امام خمینی)ره(: سعادت را آنها )شهدا( بردند که آن 
چیــزی را که خدا به آنها داده بود تقدیم کردند و ما عقب مانده 

آنها هستیم.

اخبار ادبی و هنری
جلیلی در جشنواره بین المللی فیلم مقاومت:

سینماگران مقاومت 
مانند قاسم سلیمانی ها تحریم هستند

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: همان طور که قاسم سلیمانی ها 
هیچ گاه هدف اســتقبال نظام ســلطه قرار نمی گیرند و بلکه تحریم می شــوند، 

سینماگران مقاومت هم با تحریم و بایکوت نظام سلطه مواجه خواهند شد.
سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با بیان 
اینکه اگر کار سینمای سلطه نعل وارونه زدن است، کار سینمای مقاومت تبیین 
حقیقت است، افزود: سینمای مقاومت باید پیشتاز در دفاع از استقالل، پیشرفت 

و تعالی کشور باشد.
جلیلی با بیان اینکه هنر هفتم امروز باید در خط اول مبارزه و مقاومت باشد، 

تاکید کرد: هنری جاودانه است که دوشادوش رهروان حقیقت حرکت کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: زبان هنر هفتم جهانی 
است و ترس نظام سلطه، انتقال پیام انقالب از زبان سینما است. به همین خاطر 

ترس دشمنان از سینمای انقالب کمتر از هسته ای نیست.
وی در ادامــه با تاکید بر اینکه عرصه آفند و پدافند فرهنگی، ســرداران و 
سربازان خود را دارد، افزود: همانطور که قاسم سلیمانی ها هیچ گاه هدف استقبال 
نظام ســلطه قرار نمی گیرند و بلکه تحریم می شوند، سینماگران مقاومت هم با 

تحریم و بایکوت نظام سلطه مواجه خواهند شد.
جلیلی تصریح کرد: کســانی که در جنگ نظامی ســیم خاردار را هم بر ما 
تحریــم کردند و دفاع از خود در برابر گرگی مثل صدام را هم قائل نبودند و در 
جنگ اقتصادی و صنعتی دانشمندان ما را در روز روشن ترور کرده و صحبت از 
تحریم های فلج کننده می کنند، همان ها بهترین آثار سینمایی ما را چون با منافع 

آنها در تضاد است تحریم و بایکوت می کنند.
وی در پایان خاطرنشــان کرد: از »بازمانده« تا »آژانش شیشه ای« و »یتیم 
خانه ایران« هیچ گاه در هیچ جشــنواره قدرت های غربی به رســمیت شناخته 

نمی شوند. چون اجازه نمی دهند امنیت ملی ما را بی بی سی تعیین کند.
همراه با تجلیل از خانواده شهید عامر کالکش

فیلم ضدصهیونیستی »ابوزینب« رونمایی شد
مراســم رونمایی از فیلم ضدصهیونیســتی »ابوزینب« و تجلیل از خانواده 
شــهید استشهادی حزب اهلل لبنان، پنجشنبه شب با حضور جمعی از چهره های 

هنری و فرهنگی در تاالر همایش های صدا و سیما برگزار شد.
از جمله شــخصیت های حاضر در این مراســم می توان به حمید فرخ نژاد، 
جهانگیر الماســي، جواد شمقدري، محســن علي اکبري، مرتضي شعباني، علي 
غفاري، محمدرضا شــفیعي، حبیب اهلل والی نژاد، حجت االسالم دعایی، سیامک 

اطلسی و ... اشاره کرد.
حجت االسالم علی کریمیان، دبیرکل رادیو و تلویزیون های اسالمی در این 
مراسم گفت: خوشــحالیم در نمایش فیلمی حاضر شدیم که بیانگر گوشه ای از 

مقاومت مردم مظلوم لبنان و ارائه فرهنگ مقاومت است. 
وی افزود: این فیلم اولین محصول مشــترک ایران و حزب اهلل لبنان اســت 
امیدواریم بتوانیم از این آثار با حمایت وزارت ارشــاد و دیگر دوســتان در حوزه 

مقاومت بسازیم.
در این مراسم همچنین از خانواده شهید عامر کالکش، از شهدای استشهادی 

حزب اهلل لبنان تجلیل شد.
در ادامه علی غفاری کارگــردان »ابوزینب« گفت: در این اثر تالش کردیم 
عملیات استشــهادی یک شهید را به نمایش بگذاریم و با الگوبرداری از شهادت 
شهید محمدحســین فهمیده که اسوه مقاومت است. متاسفانه امروز شهادت با 
عزت، مومنانه و صادقانه استشهادی را گروه های تکفیری مصادره کرده و ترجمه 
کثیفی از این عملیات استشــهادی را به مرحله اجــرا می گذارند. در این فیلم 
تالش کردم تفاوت عملیات انتحاری و استشــهادی را تا آنجایی که توان داشتم 

به نمایش بگذارم.
وی افزود: نام شــهید فهمیده در تاریخ مقاومت ایران ثبت شده و متاسفانه 
این چند روز شــاهد حذف درس کالس ششــم ابتدایی با عنوان رهبر کوچک 
بودیم و مسئولین آموزش و پرورش اعالم کردند این درس را به صورت شفاهی 
به دانش آموزان ارائه خواهند داد. این یک فاجعه است. امیدواریم چراغ شهادت 

و مقاومت هیچ گاه خاموش نشود.
 فیلم »ابوزینب« )راز پنهان( که روایتگر شــهید عامر کالکش، نخســتین 
شهید استشهادی مقاومت اسالمی لبنان است، از 22 مهر در سینماهای کشور 

به نمایش درخواهد آمد.
کیهــان به زودی در صفحه فرهنگ مقاومــت، موضوع حذف درس »رهبر 

کوچک« را بررسی خواهد کرد.
یک صفحه اینستاگرام حوزوی 

توسط وهابیون عربستان هک شد!
یک صفحه اینستاگرام با عنوان جریان شناسی روحانیت )رسای اندیشه( در 

فضای مجازی هک شد.
از حدود یک ســال قبل، صفحه ای در اینستاگرام فعالیت خود را آغاز کرد 
که به دلیل محتوای انقالبی در فضای حــوزوی، عالقه مندان زیادی پیدا کرده 
بود. این صفحه بیشتر به دلیل انتشار 100 پوستر با موضوع نفاق و نفوذ مشهور 

شده بود.
اما از سه شــنبه شب گذشــته، این صفحه هک شــد و به جای آن تصویر 
ملک ســلمان ســعودی به نمایش درآمد! همچنین همراه ایــن تصویر، الفاظ 

توهین آمیز علیه انقالب اسالمی ایران نیز در آن منتشر شد!
البتــه، صفحه جدیدی با همان نام )rasayeandisheh( در اینســتاگرام 

ایجاد و به زودی مطالب مربوطه در آن منتشر می شود.
ابوالقاسم طالبی، کارگردان »یتیم خانه ایران«:

عده ای در داخل از ساخت فیلم 
ضدانگلیسی ناراحت می شوند!

کارگردان »یتیم خانه ایران« گفت که وقتی یک فیلم ضدانگلیســی ساخته 
می شود، عده ای در داخل کشور ناراحت می شوند.

ابوالقاســم طالبی در کارگاه انتقال تجربه جشــنواره مقاومت اظهار داشت: 
بسیاری من را تهدید کردند که فیلم های انقالبی، ضدصهیونیستی و ضدانگلیسی 
نســازم. اما من به حرف آنها گوش نمی کنم. در این چند ســال اخیر سه تریلر 
ساخته ام، به کجا چنین شتابان، قالده های طال و یتیم خانه ایران که هر 3 اینها 
نشــان داده است که انگلیس قصد بر هم زدن آرامش کشور ما را دارد و جنایت 

آنها را نشان داده است.
این کارگردان تصریح کرد: برخی فیلم »قالده های طال« را نپســندیدند، اما 
برخی ماموریت داشتند که آن را بکوبند. برخی افراد بعد از اکران فیلم قالده های 
طــال نزد من آمدنــد و از من حاللیت طلبیدند و گفتند ما فیلم تو را ندیده نقد 

کرده ایم. 
طالبی درباره فیلم »یتیم خانه ایران« اظهار کرد: برای این فیلم ما خاطرات 
ســربازان انگلیســی آن زمان را که به جا مانده بود جمع آوری کردیم و از 160 
کتاب بهره گرفتیم. ســاخت فیلم یتیم خانه ایران پنج سال به طول انجامید که 
بیشتر زمان آن صرف مطالعه و تحقیق و جمع آوری اطالعات شد. مطمئن هستم 
برخی شــروع به جوسازی برای این فیلم می کنند چرا که این فیلم در وهله اول 
انقالبی اســت و از همه مهم تر ضدانگلیس است. البته این موضوع طبیعی است 
مگر می شود فیلمی ساخته شود که در آن جنایات انگلیس به نمایش در آید و 

عده ای ناراحت نشوند. 

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

رشوه ندهید و اموال یکدیگر را 
به ناحق نخورید!

»اموال یکدیگر را به باطل )و ناحق( در میان خود 
از اموال مردم  نخورید و برای خوردن بخشــی 
به گناه، )قســمتی از( آن را )به عنوان رشوه( به 
قضات ندهید، در حالی که می دانید )این کار گناه 

است(.«
بقره- 188

سردار جعفری در اختتامیه هفتمین نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس:

بهترین ابزار برای انتقال 
میراث دفاع مقدس كتاب است

فرمانده ســپاه پاسداران با تاکید بر ثبت و ضبط خاطرات و حوادث 
دفاع مقدس با ابزار هنر و شعر گفت: با این وجود نویسندگان و ناشران 
دفاع مقدس در این خصوص وظیفه خطیری بر عهده دارند که رسیدن 

به این مهم عزمی جهادی را می طلبد.
آیین اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان هفتمین نمایشــگاه ملی کتاب دفاع 
مقدس شب گذشته با حضور سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی )عزیز( جعفری 
فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب اســالمی و جمعی از چهره های فرهنگی، 

لشکری و کشوری در مصالی تهران برگزار شد.
ســردار جعفری در این مراسم با اشــاره به اهمیت دوران هشت ساله دفاع 
مقــدس در تاریخ ایران گفت: گذر زمان ابعاد جدیدی از این قطعه طالیی تاریخ 
کشــور را آشــکارمی کند و اگر امروز درمرزهای این کشور امنیت حاکم است و 
دشــمنان جرات تعرض به مرزهای این سرزمین را ندارند به برکت خون شهدا و 

جانفشانی ملت بزرگ ایران به رهبری امام خمینی )ره( در آن زمان بوده است.
وی با اشــاره به اینکه درس مقاومت و اراده مــردم ایران در برابر تجهیزات 
دشــمنان امروز الگوی مقاومت ملت های مسلمان و آزاده است اضافه کرد: عزت 
امروز انقالب اســالمی حاصل دفاع مقدس اســت که در ســایه توکل به خدا و 

ایستادگی رهبری و مردم بوجود آمد.
ســردار سرلشــکر جعفری با تاکید بر ثبت و ضبط خاطرات و حوادث دفاع 
مقدس با ابزار هنر و شــعر گفت: با این وجود نویسندگان و ناشران دفاع مقدس 
در ایــن خصوص وظیفه خطیری بر عهده دارند که رســیدن به این مهم عزمی 
جهــادی را می طلبد. کتاب بهترین ابزار و وســیله انتقال میــراث ماندگار دفاع 
مقدس به نسل فعلی و آینده است، دراین مسیر جهادی باید با اخالص در عمل، 
سخت کوشی و تحمل مشکالت و موانع حضور یافت تا بهترین نتایج حاصل شود.

توصیه رهبر انقالب به مسئوالن برگزار کننده
 نمایشگاه کتاب دفاع مقدس

در بخش دیگری از این مراسم سردار احمد حق طلب رئیس بنیاد حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس سپاه و بسیج  گفت: این نمایشگاه با دو هدف راه 
اندازی شــد که یکی توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی و دیگری انتقال فرهنگ 

متعالی دفاع مقدس به نسل جوان بوده است.
وی در بخش دیگری از ســخنانش با اشــاره به دیداری که با رهبر انقالب 
داشته گفت: روز دوشنبه در کنار اعضای کنگره شهدای خراسان شمالی و استان 
کهکیلویه و بویراحمد خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم و گزارش کاری اعالم 
شــد، رهبری ضمن تقدیر از کارهای صورت گرفته متذکر شــدند که از کتاب 
غافل نشــویم. وی با اشــاره به برنامه های جانبی این نمایشگاه گفت: قریب به 
20 مراســم رونمایی کتــاب برگزار و در آن بیش از 100 کتاب رونمایی شــد. 
نشســت های تخصصی پیرامون دفاع مقدس در زمینه های علمی و پژوهشی در 
این نمایشــگاه برگزار شد و کتاب های عرضه شده شامل کتاب هایی برای سنین 
کودک و نوجوان تا بزرگســال بود که شــامل موضوعاتی مانند خاطره، داستان، 
علمی و پژوهشــی بوده است.  در مراســم اختتامیه این نمایشگاه که در مصلی 
امام خمینی)ره( تهران برگزار شــد، از یک ناشــر خصوصی و یک ناشــر دولتی 
نمونــه، از غرفه دار نمونه، از غرفه نمونه خصوصــی و نمونه دولتی و چند نفر از 
دست اندرکاران اجرایی نمایشگاه و یک خادم نمونه و خانواده شهید مدافع حرم 
حامدکوچک زاده که از رشت به تهران آمده بودند، تقدیر شد و آنها هدایای خود 

را از دست فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گرفتند.

آغاز تکمیل ظرفیت ارشد 
و دكتری دانشگاه آزاد از امروز

نام نویســی مرحله تکمیل ظرفیت و همچنین انتخاب کد رشــته 
محل های جدید کارشناســی ارشــد و دکتری تخصصی سال 13۹5 

دانشگاه آزاد اسالمی از امروز آغاز می شود.
سخنگوی دانشگاه آزاد اسالمی به خبرگزاری صدا و سیما گفت: نام نویسی 

از داوطلبان در مرحله تکمیل ظرفیت تا سه شنبه 13 مهر ادامه خواهد داشت.
مجتبی علوی فاضل افزود: داوطلبان برای نام نویســی و انتخاب کد رشــته 
محل های جدید به پایگاه اینترنتی به نشــانی www.azmoon.org   مراجعه 
کنند. وی گفت: در این مرحله داوطلبان آزمون کارشناســی ارشد که در جلسه 
آزمــون حاضر بودند و همچنیــن داوطلبان آزمون دکتری تخصصی براســاس 
مصاحبه علمی که درآن شرکت کرده اند می توانند 20 کد رشته محل را انتخاب 

کند.
علوی فاضل افزود: داوطلبان آزمون دکتری تخصصی که به جلسه مصاحبه 

دعوت نشده اند، نمی توانند در مرحله تکمیل ظرفیت شرکت کنند.
وی گفت: نتایج این مرحله شنبه 17 مهر اعالم می شود.

آیت اهلل امامی کاشانی در خطبه های نماز جمعه تهران:

داعش و تکفیری ها را با طراحی صهیونیست ها و قدرت آمریکایی ها ایجاد كردند
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قم - خبرنگار کیهان:
امام جمعه موقــت قم با انتقاد از برخی گفته ها 
و نوشته ها به منظور سکوالریزه کردن مراسم های 
عزاداری محرم و صفر، گفت: پیام اصلی عاشــورا 
نفی سکوالریســم و تاکید بر سیاســت دینی و 

انقالبی است.
حجت االسالم علیرضا اعرافی در خطبه های نماز جمعه 
قم افزود: جدا کردن عاشــورا از سیاست و انقالب دیدگاه 
شــیعه انگلیسی اســت که هدف آن فراهم کردن زمینه 

سکوالریزه شدن جوامع اسالمی می باشد.
وی اظهار داشــت: امروز به صحنــه بین المللی نگاه 
کنید و ببینید که هر جا فلســفه قیام عاشورا نفوذ کرده 
اراده مردم را بر نفی ســلطه و اســتبداد و دیکتاتوری و 
ظلم ســتیزی با وجود موانع ســخت از جمله شکنجه و 

قتل عام، معطوف داشته است.
مدیر حوزه های علمیه سراســر کشــور با اشــاره به 
وضعیت بحریــن، یمن، عراق و ســوریه، خاطرنشــان 
کرد: استقالل طلبی و نفی ســلطه از آثار و برکات اهتزاز 
پرچم عاشورا است و ملت ایران همواره پشتیبان ملت های 

آزاده و صهیونیست  ستیز و ضدمستکبر خواهد بود.
امام جمعــه موقت قم با بیان اینکــه باید در برپایی 
آئین های عاشــورایی معرفت افزایی،  ایثــار و اخالص و 
دوری از خرافات و هر حرف و عملی که موجب وهن دین 
باشد سرلوحه هیئات مذهبی قرار گیرد، گفت: عاشورا با 
امر به معروف و نهی از منکر گره خورده است و حقیقت 

عاشورا اقامه همین واجب الهی است.
امام جمعه موقت قم در ادامه با اشاره به برخی خبرها 

مبنی بر اجرای کنســرت در این شــهر، تصریح کرد: قم 
پایگاه انقالب و اسالم و مراجع معظم تقلید است و چنین 
اقداماتی آنها را آزرده خاطر نموده اســت، نباید نسبت به 
ارزش های اســالمی و نظــرات مراجع بی توجهی صورت 

گیرد.
وی بــا بیان اینکه ارزش های اســالمی باید در تمام 
نقاط کشــور مورد احتــرام همگان باشــد، تاکید کرد: 
هیچ کس حق ندارد در برابر بی احترامی به ارزشها ساکت 
بماند و کوتاه بیاید و ما در این مورد کوتاه نخواهیم آمد.

حجت االسالم اعرافی با تقدیر از برخی مسئوالن که 
قول داده اند در موضوع کنســرت ها جبران مافات کنند،  
گفت: الزم اســت قاطعانه نسبت به فریضه امر به معروف 
و نهی از منکر احســاس مسئولیت کرد و حرمت مراجع 

تقلید را نگه داشت.
وی در بخش دیگری از خطبه های نماز با اشــاره به 
هفته نیروی انتظامی از آنان تقدیر کرد و اظهار داشــت: 
این نیروی زحمتکش با 50 مــورد و عنوان خدمتی بار 
ســنگینی بر دوش دارد و الزم اســت همه دستگاه ها و 
نیز مردم آنها را در جهت ایفای مسئولیتشــان حمایت و 

مساعدت نمایند.
امام جمعه موقت قــم در پایان موضوع تداوم زندانی 
بودن شــیخ زکزاکی با وجود جراحت جسمی و وضعیت 
شــیخ عیسی قاســم در بحرین را مورد توجه قرار داد و 
گفت: مردم کشــور مــا و در کنار آنهــا مراجع و طالب 
و حوزه هــای علمیــه نگرانی خود را در ایــن مورد ابراز 
می دارند. وی خواســتار پایان ســخت گیری ها بر این دو 

عالم روحانی شد.

امام جمعه موقت قم:

جدا كردن عاشورا از سیاست و انقالب 
دیدگاه شیعه انگلیسی است

پیکر سه شهید مدافع حرم که در نبرد با تروریست های 
تکفیری به شهادت رســیده اند با حضور مردم شهید پرور 

تهران و ساوه تشییع  و به خاک سپرده شد.
مراسم تشییع پیکر روحانی شهید مدافع حرم »محمد پورهنگ« 

صبح پنجشنبه با حضور پرشور مردم شهرری برگزار شد.
مراســم تشییع پیکر این شــهید مدافع حرم از مقابل امام زاده 
عبداهلل)ع( شهرری به سمت حرم عبدالعظیم حسنی)ع( آغاز و پس از 
طواف گرد مضجع شریف حضرت سیدالکریم و امامزاده گان حضرت 
حمزه بن موســی و طاهربن زین العابدین علیهم السالم و اقامه نماز 

برای خاکسپاری به گلزار شهدای بهشت زهرا)س( منتقل شد.
همچنین پیکر مطهر شــهید مدافع حرم سجاد زبر جدی که در 
منطقه حلب سوریه به شهادت رسیده بود صبح جمعه بر روی دستان 
مردم شهید پرور محله خانی آبادنو تهران تشییع و در قطعه 50 گلزار 

شهدای بهشت زهرا)س( به خاک سپرده شد.
تشییع  شهید مدافع حرم در ساوه

پیکر پاک شهید سید عباس حسینی از شهدای مدافع حرم روز 
پنجشنبه با حضور فرماندار، امام جمعه، خانواده معظم شهدا و اقشار 
مختلف مردم والیتمدار و شــهید پرور شهرستان ساوه از بیمارستان 
شــهید مدرس تا امامزاده سید اســحاق این شهر تشییع و به خاک 

سپرده شد.
به گزارش ایرنا، شــهید حســینی چهارمین شهید مدافع حرم 
شهرســتان ســاوه  و اعزامی از سپاه ناحیه ســاوه به سوریه بود که 
در جریــان مبارزه حق علیه باطل در جبهه نبرد به فیض شــهادت 

نائل آمد.
تشییع پیکر جانباز شهید در سیرجان

پیکر شهید جانباز باالی 70 درصد »حسن زیدآبادی« در بخش 
زیدآباد شهرستان سیرجان تشییع شد.

به گزارش فارس ، مردم بخش زیدآباد سیرجان بعد از نماز جمعه 
پیکرجانباز شهید حسن زیدآبادی را بر روی دستان خود تشییع و در 
گلزار شهدای شهر زیدآباد در کنار سایر همرزمانش به خاک سپردند.
جانباز حســن زیدآبادی ســال 1363 در جبهه مریوان از ناحیه دو 

تشییع 3 شهید  مدافع حرم در تهران و ساوه

دســت و چشم راســت دچار جانبازی باالی 70 درصد شد و پس از 
32سال رنج و مرارت به همرزمان شهیدش پیوست.

دهمین رزمنده همدانی به شهدای مدافع حرم پیوست
دهمین رزمنده همدانی به نام سرهنگ دوم پاسدار »محمدرضا 

زارع الوانی«، به شهدای مدافع حرم پیوست.
به گــزارش خبرنگار کیهــان در همدان، روابط عمومی ســپاه 
پاسداران استان همدان، با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: »همزمان با 
آخرین روز از هفته دفاع مقدس، شهادت یکی دیگر از پرورش یافتگان 
مکتــب عاشــورا، حال و هوای دیگری به اســتان بخشــید و مردم 

شهیدپرور دارالمجاهدین همدان را غرق ماتم و اندوه کرد«.
در بخش دیگری از این اطالعیه ضمن تبریک و تسلیت شهادت 
این پاســدار شجاع و گرانقدر اســالم همزمان با هفته دفاع مقدس 
بــه محضر حضرت ولــی عصر)عج( و نایب برحقــش امام خامنه ای 
»مدظله العالی« و مردم شــریف اســتان، آمده است: »سرهنگ دوم 
پاسدار محمدرضا زارع الوانی عضو یگان ویژه صابرین نیروی زمینی 
ســپاه، و از مدافعان حرم آل اهلل عصر روز ششــم مهرماه در عملیات 
مستشاری برای حفظ و حراست از حرم حضرت زینب)س( و کمک و 

تقویت جبهه مقاومت اسالمی، در سوریه به شهادت رسید.

آمل - خبرنگار کیهان: 
امروزه جمهوری اسالمی ایران در گذر ایام و با عبور 
از عقبه های سخت و نفس گیر به قلعه ای مستحکم با برج 
و باروی بلند تبدیل شده و دشمن طی سی و چند سال 
گذشته بارها تجربه کرده است که عبور نظامیانشان از 
این برج و بارو ناممکن است و از این روی پروژه نفوذ از 
دروازه های این قلعه را طراحی کرده و با جدیت دنبال 
می کند. چیزی شبیه »اسب تروا« که در یونان باستان 
برای نفوذ به قلعه تسخیرناپذیر شهر تروا تدارک دیده 

بودند.
مسئول  مدیر  شــریعتمداری،  حسین 
روزنامه کیهان عصر چهارشنبه در همایش 
گفتمان انقالبی که با حضور ناظران شورای 
نگهبان اســتان مازندران در حسینیه ثاراهلل 
سپاه شهرستان آمل برپا شده بود، گفت؛ ما 
در احد از تنگه غنیمت شکست خوردیم، در 
صفین از نیزه فریب زخم برداشتیم و در کربال 

خواص آلوده و میهمان کش به اردوگاهمان تاختند و امروز بار 
دیگر همان بازی به تکرار نشسته است، بازی همان است و فقط 
بازیگران عوض شده اند با این تفاوت که در عصر خمینی)ره( از 

همه آن رخدادها تجربه آموخته و بصیرت یافته ایم.
 مدیر مســئول کیهان گفت؛ امروز هم با برخی از کسانی 
روبرو هســتیم که مســئولیت خطیر خود در نظام را به چشم 

غنیمت می نگرند.
جریان آلوده ای با تابلوی نانوشته »شیعه انگلیسی« و »سنی 
آمریکایی« را در میدان داریم که پاره های قرآن بر نیزه را بهانه ای 
برای هجوم به قرآن ناطق ساخته اند و شماری از خواص آلوده 
را پیش روی داریم که هر چند اندک و کم شــمارند، ولی زبان 
دشــمن را به کام گرفته اند و با ســازی که از آن سوی مرزها 
کوک می شود می رقصند. شریعتمداری با اشاره به عقبه هایی 
که تاکنون با موفقیت پشت سر گذاشته ایم گفت؛ دشمن برای 
عبور از برج و باروی مستحکم نظام که محافظان جان برکفی 
از آن حفاظت می کنند، به ترفندهای دیگری متوســل شــده 

اســت که »نفوذ«، »تفرقه« و »تحریف« از جمله آنهاست. وی 
در ادامه گفت؛ نفوذ از آن نوع که با هدف حمالت تروریســتی 
صورت می پذیرد، اگرچه هنوز هم در دستور کار دشمن است 
ولی مســئله اصلی حریف نیست. هدف امروز دشمن، نفوذ در 
ساختار نظام و کارسازی و جاسازی عوامل نفوذی در گلوگاه های 
تصمیم ساز و سیاست پرداز نظام است. در این حالت از کسانی 
اســتفاده می شــود که اوالً؛ مدتی در مسئولیت های حساس 
حضور داشــته اند و ثانیــاً؛ مردم نیز آنها را بــا همین ویژگی 
بشناسند. شریعتمداری افزود؛ افرادی با این خصوصیات اگر از 

خط اصلی نظام به هر علت از جمله آلودگی به چرب و شیرین 
دنیا، بستگان نزدیک و قدرت طلبی فاصله بگیرند، آماده شکار 
شــدن از سوی دشمن هستند و چنانچه شکار شوند، به دلیل 
سابقه مسئولیتی که داشته اند، تابلوی خودی دارند ولی از آنجا 
که به دشــمن آری گفته اند، هویت غیرخودی خواهند داشت. 
مدیر مســئول کیهان گفت؛ این افراد را از مقایســه نظرات و 
مواضعشــان با خط اصلی نظام می توان شــناخت. همانگونه 
که در فتنه آمریکایی- اســرائیلی 88 به آسانی از جانب مردم 
شناسایی و طرد شدند و مسئولیت های قبلی آنها نتوانست مانع 

از شناخته شدنشان باشد.
شریعتمداری گفت؛ هر گاه چنین فاصله ای را در افرادی که 
سابقه مسئولیت داشته اند مشاهده کردید، ابتدا به آنها با دیده 
تردید بنگرید و چنانچه مواضع و عملکرد متفاوت آنان با خط 
اصلی نظام به تکرار نشست چاره ای جز طرد آنها نیست، مگر 
طلحه و زبیر سابقه همراهی با رسول خدا)ص( و امیرالمؤمنین 

علیه السالم را نداشتند؟

مدیر مسئول کیهان اظهار داشت؛ یکی از بزرگترین موانع 
دشــمن برای فریب مردم و زمینه ســازی نفوذ، خط مبارک 
حضرت امام)ره( و رهبر معظم انقالب است، و دقیقاً به همین 
علت است که »تحریف« این خط نورانی را الزمه نفوذ می داند. 
امام می فرمایند هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید و رهبر 
معظم انقالب با نگاهی مستند و برخاسته از دالیل روشن و غیر 
قابل تردید به ملت و مســئوالن درباره دشمنی آمریکا هشدار 
می دهند. حریف در این حالت برای عبور از سد مستحکم خط 
امــام و رهبری، چاره ای جز تحریــف آن نمی بیند و مثاًل ادعا 

می کند که حضرت امام هم خواستار حذف شعار مرگ بر آمریکا 
بود. شریعتمداری، درباره تالش دشمن برای تفرقه گفت؛ باید 
توجه داشت که آنچه نباید باعث تفرقه شود، سلیقه  های متفاوت 
سیاسی است وگرنه وحدت با جریان آلوده  و کم شماری که دل 
 در گرو دشمن دارد، ناممکن و نشانه فریب است. وی به عنوان 
مثال از سران و اصحاب فتنه آمریکایی- اسرائیلی 88 یاد کرد 
و گفت؛ آنها عده قلیلی بودند که با کمک رســانه های بیگانه و 
برخی از غفلت زدگان داخلی، اصرار داشــتند خود را در حد و 
اندازه یک جریان پرشــمار قلمداد کنند که در حماسه 9 دی 
پاسخ دندان شکنی دریافت کردند. شریعتمداری گفت؛ وحدت 
با وطن فروشــان، بازی در میدان دشمن است، با وطن فروشان 
باید مرزبندی مشخصی داشت، چرا که آنان یکی از شاخک های 

دشمنان بیرونی هستند.
شــریعتمداری در بخش دیگری از سخنان خود، برجام را 
یک ســکه تقلبی دانســت و گفت؛ دولت محترم، منتقدان را 
به بی سوادی، همراهی با اســرائیل، ناآگاه از سیاست خارجی 

متهم کرد و به جهنم حوالــه داد، اما امروزه اعتراف می کنند 
که دســتاورد آن »تقریباً هیچ« بوده اســت. برجامی که قرار 
بود فتح الفتوح، آفتاب تابان و بزرگترین دســتاورد قرن باشد 
که حتی آب خوردن مردم هم به آن وابســته اســت، نه فقط 
کمترین دستاوردی نداشته است بلکه معضالت دیگری هم به 
وجود آورده اســت. شریعتمداری پرسید؛ مگر سکه تقلبی چه 

خصوصیاتی دارد که برجام ندارد؟
مدیر مســئول کیهــان گفت؛ آمریکایی ها بــه این اندازه 
نیز قانع نیســتند و با وجود امتیازات نقدی که گرفته اند و در 
مقابل فقط وعده نســیه داده انــد، هر روز با 
طــرح فریبی جدید امتیازات تازه می طلبند. 
آنهــا قرار بود تحریم هــا را لغو کنند ولی به 
جــای آن تحریم های دیگری افزوده اند، قرار 
بــود روابط بیــن بانکی و تجــاری ایران به 
روال عــادی بازگردد ولــی FATF را پیش 
کشیده اند و دولت نیز به گونه ای غیر قانونی 
و بیرون از حوزه اختیارات خود، اجرای آن را 

تعهد کرده است. 
مدیر مسئول کیهان در ادامه گفت؛ دوستان دولتی به جای 
پافشاری بر وعده هایی که درباره برجام و دستاوردهای آن داده 
بودند و به جای آن که تحقق تعهدات حریف را با جدیت مطالبه 
کنند، صورت مسئله را تغییر می دهند و مسائل دم دستی را به 
جای مطالبات اصلی می نشــانند. لغو تحریم ها جای خود را به 
وعده فروش چند فروند هواپیما می دهد و آفتاب برجام که قرار 
بود، گشایش اقتصادی و رونق تجاری و تولید به دنبال داشته 
باشد، با پذیرش FATF به ضد خود تبدیل می شود و نام این 
خودتحریمی را، رفع موانع پیش روی مبادالت بانکی می گذارند! 
دوستان در دولت گله می کنند که چرا به دستاوردهای برجام 
اشاره ای نمی شود؟ و توضیح نمی دهند که کدام دستاورد قابل 

اشاره ای را به ارمغان آورده اند؟
شــریعتمداری گفت؛ ملت نباید مطالباتی را که از توافق 
هســته ای داشــته اند و دولت قول تحقق آنها را داده است، به 

فراموشی بسپارند.

مدیر مسئول کیهان در آمل:

برجام سکه تقلبی است
مگر سکه تقلبی چه خصوصیاتی دارد که برجام ندارد!

* در احد از تنگه غنیمت شکست خوردیم، در صفین از نیزه فریب زخم برداشتیم و در کربال خواص آلوده 
و میهمان کش به اردوگاهمان تاختند و امروز بار دیگر همان بازی به تکرار نشسته است با این تفاوت که 

در عصر خمینی)ره( از همه آن رخدادها تجربه آموخته و بصیرت یافته ایم.
* یکی از بزرگترین موانع دشمن برای فریب مردم و زمینه سازی نفوذ، خط مبارک حضرت امام)ره( و رهبر 

معظم انقالب است و دقیقاً به همین علت است که »تحریف« این خط نورانی را الزمه نفوذ می داند. 
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