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 شنبه ۶ خرداد ۱3۹۶ 
اول رمضان ۱43۸ - شماره ۲۱۶33

شــهید مدافع حرم، علی امرایی)ره(: نمی دانم چرا به دلم 
افتاده که از این سفر سالم بر نمی گردم و دلم برای حرم حضرت 

رقیه)س( و حضرت زینب)س( خیلی تنگ است.

اخبار ادبی و هنری

مجیزگویان پاداش می گیرند
منتقدان منزوی تر می شوند

همزمان با افزایش فشار و توهین علیه منتقدان دولت و کسانی 
که در انتخابات اخیر از روحانی حمایت نکردند، دولت قصد پاداش 

دادن به مجیزگوهای خود را دارد.
پروژه رفع توقیف ســازی آثار فیلمسازان حامی دولت، شائبه 
سفارشــی بودن هنرمندان حمایت کننده از حســن روحانی در 
دوازدهمین دوره انتخابات ریاســت جمهوری را قوت بخشــید. 
موضوعی که در مصاحبه تصویری وزیر ارشــاد و سخن تاریخی 
وی خطاب به رقیــب، مبنی بر اینکه »اگر واقعا نیاز به هنرمند 
داشــتید به من می گفتید برایتان چند هنرمند می فرستادم«)!( 

نیز خودنمایی کرده بود.
دولت یازدهم در زمینه سانسور و ممانعت از نمایش فیلم های 
سینمایی و مستند، رکوردشــکنی کرد، آن هم در شرایطی که 
آزادی بیان، شــعار ادعایی مســئوالن این دولت بود. اما اتفاقات 
در حال وقوع، گویای آن اســت که فیلم های ســینمایی توقیف 
شــده توسط دولت، نوعی گرو در اختیار وزارت ارشاد بوده اند تا 
در صورت حمایت سازندگان این آثار در دوران انتخابات، امکان 

نمایش آنها فراهم شود.
روزنامه شرق نیز در گزارشــی بطور تلویحی بر این موضوع 
صحه گذاشــت و نوشت: »لبخند سازمان سینمایی به مشارکت 
ســینماگران در برگزاری انتخابــات فراگیر به این صورت تجلی 
پیدا کرد که با دســتور مستقیم وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
معاونش،  محمدمهدی حیدریان، قرار است فیلم های توقیف شده 
را مجددا بررســی و با نگاهی منصفانه و پرهیز از اعمال سلیقه، 

 تکلیف فیلم های مورد بحث را مشخص کنند.«
نکته قابل تأمل این است که اولین فیلمی که رفع توقیف شده، 
متعلق به یکی از اولین فیلمسازهایی است که در رسانه ها حمایت 
از حســن روحانی را اعالم کرده بود. البته کارگردان این فیلم در 
پیام تبلیغاتی خود اعالم کرده که با اکراه تن به این حمایت داده 

و از عملکرد این دولت، چندان راضی نیست.
ســازمان ســینمایی در شــرایطی کمیته ای را برای بررسی 
فیلم های توقیفی تشــکیل داده که مسئله توقیف، مشکل تعداد 
انگشت شــماری از سینماگران اســت. یکی از مشکالت اساسی 
کــه محمدمهدی حیدریان و یارانش باید فکری برای آن کنند، 
بی عدالتی شــدید در ساختار مدیریت ســینمایی دولت است، 
به طوری که طی چهار سال گذشته، بخش وسیعی از سینماگران 

امکان کار کردن نیافتند. 
حمید آخوندی 

تهیه کننده سینمای دفاع مقدس درگذشت
حمید آخوندی تهیه کننده سینما و تلویزیون و رزمنده و جانباز 

دوران دفاع مقدس، دار فانی را وداع گفت.
وی روز گذشته، جمعه پنج خرداد و در سن 56 سالگی بر اثر 

عارضه سکته قلبی  دار  فانی را وداع گفت.
آخونــدی تهیه کننده برنامه تلویزیونی »صندلی داغ« و فیلم 

»روز سوم« بود.
مراسم تشییع پیکر حمید آخوندی، امروز شنبه ششم خرداد 
ســاعت ۹:۳۰ صبح از مقابل مسجدالرسول)ص( تهران واقع در 
میدان دوم نازی آباد برگزار می شــود. همچنین مراسم ختم این 
تهیه کننده که از جمله جانبازان و ایثارگران نیز بود، روز دوشنبه 
٨ اردیبهشت ساعت ١٨:۳۰ در مسجد نور واقع در میدان فاطمی 

برگزار خواهد شد.
پرویز پرستویی از دولت انتقاد کرد 

مطلبش سانسور شد!
یادداشت پرویز پرستویی به خاطر محتوای انتقادآمیز نسبت 

به دولت، از اینستاگرام سانسور شد!
این بازیگر در صفحه شخصی خود نوشت: »بخاطر همدردی 
کردن بــا بازماندگان، قهرمانان بی ادعــا و جان برکف که باعث 
آزاد سازی خرمشهر یا بهتر بگم خونین شهر شدند پستی گذاشتم 
که هم یاد آور آن روزمان باشــد و هم به مسئولین و دولتمردان 
یاد آوری کنیم که خرمشــهر را این مــردان خدا آزاد کردن و بر 
ماست که همیشه به یادشان باشیم و مبادا یادمان برود که هرچه 
داریم از همین شهدا و جانبازان و مفقودین است.اما نمی دانم به 
چه دلیل این پست از اینستای بنده برداشته شده و در حیرتم که 
چه اتفاقی افتاده! لطفا مرا توجیه کنید که دلیل این کار چیست؟«
اما مطلب پرســتویی که از اینستاگرام سانسور شده چیست. 
وی در یادداشــتی به مناسبت ســوم خرداد، سالگرد آزادسازی 
خرمشهر نوشته بود: »خرمشهر آزاد شد،  یادمان نرود، خرمشهر 
را این مردان خدا آزاد کردند. می دانم با دیدن این صحنه ها، کلی 
کامنت خواهم داشــت که تو رو خدا این پســت رو بردارید، آدم 
حالش بد میشه ولی من میگم اشکالی نداره بزار حالمون بد بشه، 
بذار مســئولین و دولتمردان ببینند و این دسته بندی ها رو کنار 
بگذارند. چپ گرا و راست گرا، این خط کشی ها رو کنار بگذارند و از 
اهداف این شهدا و جانبازان و مفقودین پاسداری کنند و احساس 
مسئولیت کنند و با همدلی و خلوص برای حفظ ایران زمین تالش 
کنند. چرا که آنها زمانی که از مملکت و اعتقاداتشــان پاسداری 
می کردند، به هیچ خط کشــی فکر نمی کردند، جز حفظ خاک و 
ســرزمین عزیزمان ایران؛ نه به دنبال قدرت بودند و نه طلبی از 
کسی داشتند و نه دارند.ما همگی برای قطره قطره خونی که این 
عزیزان ریختند مسئولیم، نیستیم!؟روح همه قهرمانان سرزمینمان 

شاد و یادشان گرامی«
یادداشت حمید فرخ نژاد 

علیه خانه سینما
یک بازیگر از حمایت خود از خانه سینما ابراز پشیمانی کرد.
پس از آتش زدن کارت عضویت در خانه سینما توسط سعید 
ســهیلی، حمید فرخ نژاد نیز در انتقاد از بی اعتنایی خانه سینما 
نسبت به حقوق ســینماگران و سکوت در مقابل قاچاق فیلم ها 

یادداشتی را منتشر کرد. 
این بازیگر در یادداشــت خود نوشته است: »تصاویری دیدم 
که در آن سعید سهیلی جلوی دوربین کارت عضویتش در خانه 
ســینما و کانون کارگردانان رو آتش زد و خالص. یاد آن روزی 
افتادم که از خانه ســینما با من تماس گرفتند و دوست عزیزی 
که زنگ زده بود گفت آقای شهردار قرار است یک مرکز تجاری 
را افتتاح کنند و احتیاج به چند چهره داریم که کنار ایشان باشند! 
عمال نگاه خانه معظم ســینما به ما سیاهی لشکرهای مجلس آرا 
و تزیینی است. به سعید ســهیلی حق می دهم و متاسفم برای 
خودمان که عادت کردیم فقط زمانی لب به اعتراض بگشاییم که 
مشکلی برای خودمان پیش بیاید و در بقیه موارد مشکل سایرین 
به ما ارتباطی ندارد.آن روز که برای باز شدن این نهاد صنفی عزیز 
فریاد می زدیم فکر نمی کردم، شــرح وظیفه اش به مراسم کفن و 

دفن هنرمندان محدود شود.«

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

مستضعفان به مستکبران: اگر شما 
نبودید ما مومن بودیم!

»کافران گفتند: ما هرگز به این قرآن و کتاب های 
دیگری که پیــش از آن بوده ایمــان نخواهیم 
آورد. اگر  ببینی هنگامی که این ســتمگران در 
نگه  )برای حساب و جزا(  پروردگارشان  پیشگاه 
داشته شــده اند، در حالی که هر کدام گناه خود 
را به گردن دیگری می اندازد )از وضع آنها تعجب 
می کنی!( مستضعفان به مستکبران می گویند. اگر 
شما نبودید، ما مومن بودیم«                     سبا - 3۱

امام جمعه قم:
امضاکنندگان سند ۲۰3۰ 

پاسخگوی مردم باشند
امام جمعه قم با اشاره به سند ۲۰۳۰ گفت: آنان که این سند 
را امضا کرده اند، به جای آنکه مردم را متهم کنند جواب درستی 

به امضای این سند بدهند.
به گزارش تسنیم، حجت االسالم والمسلمین سیدمحمد سعیدی 
در خطبه هــای نماز جمعه قم که در مصالی قدس برگزار شــد، به 
انتخابات اخیر ریاســت جمهوری و شــوراهای اسالمی شهر و روستا 
اشــاره کرد و ابراز داشت: مقام معظم رهبری پیروز اصلی انتخابات را 
مردم دانستند اما می گوییم، ما پیروزی اصلی انتخابات را مدیون شما 

رهبر عزیزمان هستیم.
وی گفــت: مردم در کمال وقار و امنیت با حضور حداکثری ندای 
رهبر معظم انقالب را لبیک گفتند، گرچه برخی مسائل جزیی خاطر 
مــردم را مکدر کرد، در زمان مناظرات برخی مطالب گفته شــد که 
مردم را آزرده خاطر کرد، پیشنهاد می شود در این مناظرات یک مدیر 

نیز داشته باشیم.
حجت االسالم والمسلمین سعیدی درباره سند 2۰۳۰ بیان داشت: 
آنان که این ســند را امضا کرده اند، به جای آنکه مردم را متهم کنند 

جواب درستی به امضای این سند بدهند.
تولیت آســتان مقدس حضرت معصومه)س( درباره اهداف سفر 
ترامپ به منطقه، گفت: یکی از آثار شوم ترامپ حمله به منزل آیت اهلل 
شیخ عیسی قاسم بود، مشابه همین عمل ناجوانمردانه را سعودی ها 
علیه شیعیان حجاز داشتند که ما هر دو را محکوم کرده و یقین داریم 
که کســانی که غیرتمندانه در برابر آل سعود ایستاده اند، به پیروزی 

خواهند رسید.
امام  جمعه قم با بیان اینکه تقوا برای سایر ارزش ها به منزله کلید 
است، اظهار داشت: انسان برای دستیابی به سایر ارزش ها، حتماً باید 

از باب تقوا وارد شود، بنابراین تقوا روح ارزش ها است.
وی خاطرنشــان کرد: همیشه انســان باید در زندگی خود خط 
قرمزهایی داشته باشد که هیچ کس حق عبور از این خطوط را نداشته 

باشد
حجت االسالم والمسلمین سعیدی با بیان اینکه استغفار برای کسی 
مفید و مؤثر است که اثربخش باشد، تصریح کرد: کسی حق ندارد برای 
مشرکان و منافقان طلب استغفار و آمرزش کند، حتی پیامبر اکرم)ص( 
و مؤمنان نیز مستثنی نشده اند، چگونه است که در این دوران عده ای 

برای منافقان دل می سوزانند؟
فرمانده پدافند هوایی ارتش:

پدافند هوایی 
در 37۰۰ نقطه کشور استقرار دارد

همدان- خبرنگارکیهان:
فرمانده پدافند هوایی خاتم االنبیاء ارتش جمهوری اسالمی 
ایران گفت: در دوران دفاع مقدس استقرار پدافند هوایی در 
4۰۰ نقطه بود و در حال حاضر به ۳7۰۰ نقطه در کشــور ارتقا 

یافته است.
ســرتیپ فرزاد اسماعیلی در کنگره شهدای دانشجوی استان در 
دانشگاه بوعلی سینای همدان افزود: امروز آسمان جمهوری اسالمی 

ایران امن ترین آسمان منطقه است.
وی با اشــاره به اینکه جمهوری اســالمی مبارز اصلی با جریان 
تروریستی در منطقه است، تصریح کرد: نیروهای مسلح با هیچ کسی 

که ایران را تهدید کند مماشات ندارد.
سرتیپ اسماعیلی اظهار داشت: این مجموعه تنها یک فصل الخطاب 
دارند و آن رهبر معظم انقالب اســت که هر ســخنی بگویند همان 

خواهد شد.
وی شهدا را اسطوره و قهرمانان واقعی ایران دانست و خاطرنشان 
کرد: سوم خرداد و آزادسازی خرمشهر در ذهن همه مردم ایران باقی 

مانده است.
فرمانده پدافند هوایی خاتم االنبیاء ارتش جمهوری اسالمی ایران 
تصریح کرد: سخن گفتن از دفاع مقدس به معنای جنگ طلبی نیست 
بلکه باید آماده باشــیم و اگر دشمن بخواهد به مرزهای ما چپ نگاه 

کند پاسخ محکم و کوبنده ای از ما دریافت خواهد کرد.

رهبر معظم انقالب اســالمی دوشنبه )١ خرداد( در 
دیدار جمعی از مدیران و اســاتید مؤّسســه  امام صادق 
ضمن تمجید از تالش ها و زحمات ارزنده حضرت آیت اهلل 
سبحانی در زمینه احیای کالم اسالمی، درباره توجه به 
علم کالم در ســطح عمومی و ضرورت پاسخ به شبهات 
مطرح شده در فضای عمومی با استفاده از ابزار رسانه ای 
جدید فرمودند: »...امروز شما مالحظه کنید، هر انسانی 
که فرض کنید یک تبلت دســتش باشد، با همه  افکار و 

حرف های انحرافی می تواند روبرو و مواجه بشــود؛ حاال 
به قدری که ظرفّیت دارد. با این نگاه به مسئله نگاه کنید 
که شما چقدر نقش می توانید ایفا کنید. به نظر من این 
وسایل رســانه ای جدید، هم یک فرصت است، هم یک 
خطر اســت؛ فرصت از دو نظر، خطر از یک جهت. خطر 
از این جهت که ممکن اســت این حرف ها و ُشبهه ها، در 
ذهن جوان ها و در ذهن غیرجوان ها اثر بگذارد و اینها را 

منحرف کند؛ این جهت خطر است.

اّمــا از دو جهت فرصت اســت: یکی اینکه ما مّطلع 
می شویم که چه شبهه هایی وجود دارد. یکی از مشکالت 
کار ما این است که ما شبهه ها را نمی شناسیم. من می بینم 
خیلی از آقایان محترم خب با دانشجو مواجه اند، ]اّما[ آنچه 
در ذهن او و در دل او می گذرد را نمی دانند. ما به برکت 
فضای مجازی و این رسانه  عظیم عمومی می توانیم کشف 
کنیم که چه چیزهایی امروز مطرح است؛ این یک فرصت 
]است[ که خب فرصت بسیار باارزشی است. فرصت دّوم 

هم این است که از همین طریق می توانیم شبهه را برطرف 
کنیم و آن را ازاله کنیم. بنابراین اینکه گفت »هر ُعسری 
دو یُسر همراهش است«، اینجا این تهدید دو فرصت همراه 
خودش دارد که از این دو فرصت باید حّداکثر اســتفاده 
را کرد. بنابراین ... ما کار و تالِش برای کالم را از ســطح 
خواّصی نه اینکه کم بکنیم بلکه سطح عاّمی و عمومی را 
هم حتماً مورد توّجه قرار بدهیم و این، کار اساســی ای 

است که امروز الزم است انجام بگیرد.«

در دیدار مدیران و اساتید موسسه امام  صادق)ع(

رهبر انقالب: ابزار رسانه ای جدید 
دو فرصت و یک خطر دارد

خطیب جمعه تهران:

متخلفان انتخابات را محاكمه و به مردم معرفی كنید
امام جمعــه موقت تهران بــا بیان اینکه 
انتخابات  از  این دوره  گزارشــات تخلفات در 
ریاست جمهوری بســیار زیاد است، خواستار 
انتخاباتی و معرفی آنها  محاکمه عوامل تخلف 

به مردم شد.
به گزارش فارس، آیت اهلل ســید احمد خاتمی در 
خطبه های نماز جمعه پایتخت با اشاره به صدور حکم 
شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین، اظهار داشت: 
در یورش به محل سکونت شیخ عیسی قاسم توسط 
حکومت بحرین 6 نفر شــهید، 2۰ نفر زخمی و 2٨6 
نفر بازداشــت شدند، اگر بخواهم همه این جنایات را 
در یک کلمه خالصه کنم، آن یک کلمه وحشی گری 
اســت، بی سابقه است دولتی با چنین وحشی گری ای 
با ملت خودش رفتار کند، این جنایت در پی مالقات 
شاه جاّلد بحرین با ترامپ رئیس جمهور آمریکا صورت 
گرفته اســت، تردیدی نیســت که با چراغ سبز این 

جنایتکاران این اتفاقات شکل می گیرد.
وی تصریح کرد: سازمان های اسالمی و بین المللی 
چرا این جنایات را نمی بینید؟ اگر دین ندارید انسان 
باشید. مقابل چشمان شــما این گونه انسان ها مورد 
هجمه قرار می گیرند، چرا دم نمی زنید؟! اگر به اندازه 
این مقدار انسان که در یمن و بحرین شهید می شوند، 
پرنده کشته می شد، صدای همه بلند می شد که چرا 
به حیوانات رحم نمی کنید؛ به فضل خدا و با عنایات 
پــروردگار، ذات مقــدس خدا انتقام ایــن خون ها را 

خواهد گرفت.
آیــت اهلل خاتمی تصریح کرد: رهبر معظم انقالب 
در ایجاد این حماســه بزرگ نقش اول را داشــتند، 
همچنیــن از مراجــع معظــم تقلیــد، فرهیختگان 
حوزوی و دانشگاهی، صدا و سیما، ناظران، مجریان و 
تأمین کنندگان امنیت انتخابات و سایر عزیزان صمیمانه 

تشکر می کنیم.
امام جمعه موقت تهران همچنین اظهار داشــت: 
اینکه کســی رقیــب و هواداران آن رقیــب را بعد از 
انتخابات فریب کار بنامد، تنش زاد بنامد، بداند با این 
ادبیــات نه اجماع ملی شــکل می گیرد و نه وحدت، 
فضای رقابت تمام شد، اینکه بعد از انتخابات افرادی با 
ادبیات فضای رقابت صحبت کنند، این وحدت شکن و 
ضد اجماع ملی است، همه باید مراقب صحبت هایشان 

باشند.
وی با بیــان اینکه مناظرات زنــده تلویزیونی از 
بــرکات این نظام بود و باید تشــکر جــدی از صدا و 
سیما داشت، متذکر شــد: انتظار از مناظرات رعایت 
ادب، اخــالق و حفظ حرمت نظام بود، با کمال تلخی 
می گویم این موضوع از سوی برخی داوطلبان انتخابات 
ریاســت جمهوری رعایت نشد، البته این رنجش االن 
دیگــر فایده ندارد، ما این موضوع را برای انتخابات 4 
ســال بعد می گوییم؛ برخی طوری حرف می زدند که 
اگر یک اپوزیســیون می آمد همین گونه حرف می زد، 
این چه بساطی بود که حرف هایی زده شد که دشمن 
جری شد؟ امیدواریم در انتخابات آینده تدبیری شود 

که این مسائل تکرار نشود.
آیت اهلل خاتمی بیان داشــت: در هــر انتخاباتی 
تخلفاتی کم و بیش داشته ایم، تخلفات 2 گونه است، 
یکی تخلفات گسترده و اساسی است که کل انتخابات 
را زیر سؤال می برد که بحمداهلل در جمهوری اسالمی 
ایران ما تخلفات این چنینی نداشتیم و دیگری تخلفاتی 
است که اساس انتخابات را زیر سؤال نمی برد اما به هر 
حال تخلف، تخلف اســت و شورای نگهبان و دستگاه 
قضایی باید برخورد عادالنه داشــته باشند، گزارشات 

تخلفــات در این دوره از انتخابات ریاســت جمهوری 
بسیار زیاد است.

امام جمعه موقت تهران تأکید کرد: اصاًل صحبت 
از این نیســت که به اصل انتخابات لطمه وارد شود، 
اساس انتخابات درست است، ترکیب هم همینی است 
که هست و تغییر نخواهد کرد، اما وقتی یک مسئول 
محترم می گوید 4 میلیون نفر، مسئول دیگر می گوید ۳ 
میلیون نفر و مسئول دیگری هم می گوید یک میلیون 
نفر ساعت ١2 شــب پشت درب حوزه های اخذ رأی 
ایستادند و نتوانستند رأی دهند، این جای سؤال است.

وی گفت: تحلیل کنید چرا نتوانستند شرکت کنند، 
چون تعرفه ها دیر به شعب اخذ رأی ارسال شده است 
و در برخی شعب هم تعرفه ارسال نشده است، آن هم 
زمانی که می گویید 2۰۰ میلیون تعرفه چاپ شــده 
اســت، این موضوع باید بررسی شود، شورای نگهبان 
این حق الناس را مراعات کند، چرا تضییع شده است، 
مقصرین این امر باید محاکمه و به مردم معرفی شوند.

آیت اهلل خاتمی متذکر شد: آقایان نگویند این ناشی 
از ازدحام جمعیت بوده اســت، بله ازدحام بوده است، 
اما آنجاهایی که تعرفه ارسال نشده است، چرا ارسال 
نشده است؟ چرا کار به ساعت ١2 شب کشیده شده 
اســت، امیدواریم شــورای محترم نگهبان این چراها 
را عادالنه بررســی کند و ما و همه باید تسلیم حکم 

شورای نگهبان باشیم.
وی بیان داشــت: مراحل انتخابات طی و بررسی 
می شود و تنفیذ رهبری صورت می گیرد و وقتی صورت 
گرفت، رئیس جمهور می شود، رئیس جمهور مشروع و 
قانونی و همه باید در اداره کشــور به او کمک کنند، 
انتخابات تمام شــد ولی باید حرمت رقبای انتخاباتی 
را نگه داشــت، آنچنان که رقبا هم باید باور کنند این 
آقایی که رأی آورده و منتخب اکثریت ملت قرار گرفته 
و تنفیذ شــده است، او هم حرمت و مشروعیت دارد، 
اما نباید منتخب محترم هم رقبا را دســت کم بگیرد، 
همیشه تحقیر رقبا، افراطی خواندن و تندرو خواندن 
رقبا کار نادرســتی بوده اســت، اآلن هم که ترکیب 
مشخص شده اســت، نزدیک ١6 میلیون رأی حجم 
کمی نیستند، به این افراد تندرو گفتن و افراطی گفتن 
هیچ مناسب نیست، ما در یک کشور اسالمی زندگی 
می کنیــم، حرمت رئیس جمهور باید حفظ شــود و 
رئیس جمهور منتخب هم باید حرمت کســانی که به 
او رأی ندادند را نگه دارد، به این وســیله اجماع ملی 

حاصل می شود و ان شاءاهلل حاصل خواهد شد.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به سفر ترامپ به 

منطقه و اظهارات ضدایرانی رئیس جمهور آمریکا، اظهار 
داشت: ترامپ در این سفر همه اوصاف آمریکا را درباره 
ایران گفته اســت، این آمریکاست که تروریسم صادر 
می کند و قتل عام دارد، البته دو حرف درســت گفته 
است، یکی اینکه گفته ایرانی ها معتقدند اسرائیل باید 
نابود شود، ما این را گفتیم و باز هم می گوییم و هزار بار 
هم می گوییم، مرگ بر اسرائیل مبنای امام خمینی بود، 
حرف درست دیگرش این است که ایرانی ها می گویند 
مرگ بر آمریکا و این هم درســت اســت؛ این یعنی 
مرگ بر سیاست های جنایتکارانه دولتمردان آمریکا نه 
مرگ بر مردم آمریکا، شما پرونده قطور سیاهی دارید، 

کمترین مجازات شما فریاد »مرگ بر آمریکا« است.
آیت اهلل خاتمی با بیان اینکه ترامپ ناتوی عربی را 
استارت زد، گفت: البته بسیاری از کشورهای عربی با 
شما مخالفت کردند و این ناتو، یعنی ناتوی نوکران و 
سرسپردگان آمریکا نه ناتوی عربی؛ ۳٨ سال است که 
این ناتو شکل گرفته و کاری نتوانسته که انجام بدهد، 
من به حکام وابسته به آمریکا می گویم که این کارها 
به زیان شماست، شــما عماًل نتوانستید کاری انجام 
دهید، ایران را درست بشناسید، ایراِن قدرتمند، دست 
به ماشه است و اگر دست از پا خطا کنید کشورهایتان 
زیرو رو می شود، سرنوشت صدام در انتظار شماست و 

با ریسمان پوسیده آمریکا تَِه چاه نروید.
مگر می شود برای برخورد با یک مفسد 

از برادرش اجازه گرفت؟
به گــزارش فارس، صادق پورهاشــمی، نماینده 
جنبش عدالتخواه دانشــجویی در سخنرانی پیش از 
 خطبه های نماز جمعه تهران با بیان ســخنی از امام 

خمینی)ره(، ابراز داشــت: امام خمینی فرمودند خدا 
نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئوالن 
کشور ما پشــت کردن به محرومان و روی آوردن به 
اغنیاء باشــد و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار بیشــتری 
برخوردار باشند که این مسئله با سیرت انبیاء سازگار 

نیست.
پورهاشــمی بیان داشــت: اگر تغییــر جدی در 
حاکمیــت ایجاد نشــود دیگر آنها که طعــم فقر را 
چشــیده اند تا آخر خط با مــا نخواهند بود، باید روح 
اسالم گرایی در تک تک نهادها باشد حتی نماز  جمعه 
نیز نباید به ظواهر اسالمی، محدود شود بلکه شأن نماز 
جمعه امر به معروف و نهی از منکر مسئوالن  و اصحاب 
ثروت و کســانی اســت که با نام دین با مردم سخن 
می گویند، اینجــا باید نقطه تماس مردم با روحانیت 
باشــد تا روحانیت به عنوان پدر معنوی جامعه مردم 
را راهنمایــی کنند نه اینکه تبدیل به جایگاهی برای 

حرف های تکراری و کارهای جناحی شود.
وی تصریح کرد: مگر می شود برای برخورد با یک 
فرد مفسد به حزب و گرایش سیاسی اش توجه کرد؟ 
مگر می شود برای برخورد با فردی که فساد کرده است 

از برادرش اجازه گرفت؟
توصیه های متخصص طب سنتی 

برای ماه مبارک رمضان
همچنین حسین رضایی زاده، رئیس دانشکده طب 
سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سخنرانی پیش 
از خطبه های نماز جمعه تهران اظهار داشت:  از دیدگاه 
طب ایرانی روزه داری برای حفظ ســالمتی به عنوان 
یک اصل مهم در نظر گرفته شده است. روزه گرفتن 
نه تنها باعث سالمت روح و روان انسان می شود بلکه 
سالمت جسم را در پی خواهد داشت. زیرا روزه  داری 
باعث پاک سازی جسمی و روحی بدن افراد می شود.

رئیس دانشــکده طب ســنتی خاطرنشان کرد:  
استفاده از خورشت های ایرانی یکی از گزینه ها برای 
افطار و سحر می باشد زیرا این غذاها به راحتی هضم 
می شود. همچنین بهتر اســت از غذاهایی که دارای 
روغن زیاد هســتند و غذاهایی که هضم آنها دشــوار 

است استفاده نشود.
وی در خصوص خواب مناسب در ایام روزه داری، 
اظهار داشت: از دیدگاه طب سنتی خواب قبل از ظهر 
برای جوانان و افراد گرم و خشــک مزاج توصیه شده 
است اما خواب قبل از غروب آفتاب و همچنین خواب 
بعد از سحر توصیه نمی شود. زیرا خوابیدن در این مواقع 

باعث بروز کسالت و سردرد خواهد شد.
رضایی زاده درباره استفاده از سبزی ها، گفت: کاهو 
به عنوان اغذیه رطوبت دار گزینه مناسبی برای استفاده 
در مواقع افطار یا سحر است، همچنین مصرف سبزی 
خوردن، زیتون پرورده نیز توصیه می شود اما افراد باید 

در استفاده از خرما افراط به خرج ندهند.
متخصص طب ســنتی اظهار داشــت: متأسفانه 
برخــی از افراد بعــد از ماه رمضان دچار مشــکالت 
گوارشی می شوند که برای پیشگیری از بروز آن باید 
توجه کنیم که مواقع ســحر و افطار از درهم خوری و 
روی هم خــوری پرهیز کنیم و بین وعده های غذایی 

فاصله را رعایت کنیم.
وی همچنین توصیه کرد: بهتر اســت روزه داران 
افطار خود را با ترکیبی از گالب، خاکشــیر و آب گرم 
آغاز کرده و بعد از گذشت یکی دو ساعت وعده غذای 
اصلــی را میل کنند. همچنین به افرادی که مبتال به 
دیابت هســتند توصیه می شــود برای روزه گرفتن با 

پزشک معالج خود مشورت کنند.

پیکر مطهر 1۳5 شــهید تازه تفحص شده 
دوران دفاع مقدس از آبراه اروندرود به کشور 
بازگشــت و در محل یادمان شهدای والفجر 8 
در شهر مرزی اروندکنار مورد استقبال مردم و 

مسئوالن قرار گرفت.
به گــزارش ایرنــا  از آبــادان، فرمانــده کمیته 
جســت وجوی مفقودین ســتاد کل نیروهای مسلح 
جمهوری اسالمی ایران پنجشنبه گذشته در حاشیه 
استقبال از پیکرهای این شهیدان  گفت: ١٨ نفر از این 
شهدا از شهیدان غواص عملیات کربالی 4 هستند که 

در جزیره ام الرصاص با دست های بسته تفحص شده اند.
سردار ســیدمحمد باقرزاده اضافه کرد: پیکرهای 
پاک شهدای تازه تفحص شده طی یک ماه گذشته در 
مناطق عملیاتی استان های بصره، االماره و حوالی شهر 
کوت عراق و عملیات های »محرم، خیبر، بدر، کربالی 
4 و تک های دشــمن در این مناطق« از سوی جمعی 

از اعضای کمیته جست و جو تفحص شده اند.
وی گفت: از ابتدای سال جدید تاکنون در سه محور 
جنوب عراق، غرب کشور و کردستان عراق، ١7۳ شهید 

تفحص شده اند.

فرمانده کمیته جســت و جوی مفقودین ستاد کل 
نیروهای مســلح جمهوری اســالمی ایران ادامه داد: 
پیکر پاک این شهدا، پس از استقبال در محل یادمان 
شهدای والفجر ٨ به شهر اروندکنار در شهرستان آبادان 
منتقل شده و نخستین شب وداع با این شهدا در شهر 
 مــرزی اروندکنار به نمایندگی از ملت شــریف ایران 

برگزار شد.
شــهر مرزی اروندکنار با جمعیت ١۰ هزار نفر در 
فاصله 52 کیلومتری جنوب آبادان و حدود ۳۰۰ متری 

خاک کشور عراق قرار دارد.

ورود پیکر مطهر 1۳5 شهید دفاع مقدس
به میهن اسالمی

تشییع پیکر 7 شهید مدافع حرم 
در قم و اصفهان

پیکر 7 شــهید مدافع حرم در شهرهای قم و اصفهان 
تشییع و به خاک سپرده شدند.

به گزارش خبرنگار کیهان از قم، پیکر 6 شهید مدافع حرم با 
حضور گسترده مردم قم از مسجد امام  حسن عسکری)ع( تا حرم 

حضرت معصومه)س( تشییع شد.
در این مراســم پیکر شــهدا بر گرد مضجع شــریف حضرت 
معصومه)س( طواف داده شد و حجت االسالم والمسلمین سیدمحمد 
سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه)س( بر پیکر آنان 

نماز اقامه کرد.
این شــهیدان به نام های کاظم سلطان احمدی جمعی لشکر 

فاطمیون و جاوید حسین، عقید حسین، صفر علی، آفتاب حسین 
و ذوالفقار علی از اعضای تیپ زینبیون بودند که در نبرد با گروه های 

تکفیری در سوریه به شهادت رسیدند.
در ادامه این مراســم پیکر مطهر شهدا برای تدفین در قطعه 

شهدای مدافع حرم به بهشت معصومیه قم انتقال یافت.
از سوی دیگر خبرگزاری تســنیم از اصفهان گزارش داد: در 
آئینی که صبح جمعه در مهدیه خوراســگان اصفهان همزمان با 
قرائت دعای ندبه برگزار شد، مردم اصفهان پیکر پاک شهید مدافع 
حرم »علیرضا رضایی« را تا گلستان شهدای اصفهان تشییع و در 

کنار همرزمان شهیدش به خاک سپردند.
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