
اخباركشور

هدیه به خوانندگان

اخبار ادبی و هنری

حضرت امام خمینی)ره(: آنچه من راجع به ایشان )شهید بهشتی( 
متأثر هســتم، شــهادت ایشــان در مقابل آن ناچیز است و آن، 

مظلومیت ایشان در این کشور بود.
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در پرتو وحی

در انفاق افراط و تفریط نکنید!
»هرگز دســتت را برگردنت زنجیر مکــن )و ترک انفاق و 
بخشش منما(، و بیش از حد )نیز( دست خود را مگشای، که 

مورد سرزنش قرارگیری و از کار فرومانی«
اسراء - ۲۹

رهبر انقالب در دیدار مسئوالن نظام و سفرای کشورهای اسالمی:

امروز جهاد با رژیم صهیونیستی 
برای دنیای اسالم واجب و الزم است

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اسالمی پیش از ظهر دوشنبه 
در دیدار عیدانه  مسئوالن، قشرهای مختلف 
مردم و سفرای کشورهای اسالمی، »تفرقه 
و اختالف« را مهم ترین مشکل و جراحتی 
بزرگ بر پیکره  دنیای اســالم خواندند و با 
اشاره به نقش دشمنان اسالم در برافروختن 
آتش اختالفات، افزودند: اتحاد و پرهیز از 
تفرقه به نفع همه  کشورهای اسالمی است 
با همدلی حول مســئله  فلسطین  باید  و 
به عنوان مسئله  اول دنیای اسالم، از کم رنگ 

یا فراموش شدن آن جلوگیری کرد.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با تبریک 
عید سعید فطر، به استفاده  دشمنان از بهانه های 
قومی، مذهبی و ســرزمینی برای ایجاد اختالف 
اشــاره کردند و افزودند: حمایت یک ســناتور 
آمریکایی از جامعه  اهل ســنت در مقابل جامعه  
شیعه، درحالی که آنها با اصل اسالم و کشورهای 
اســالمی دشمن هســتند، چیزی جز توطئه و 
خباثت نیست و این موضوع جای مراقبت و نگرانی 
شــدید دارد اما متأسفانه مســئوالن دولت های 

اسالمی از این دشمنی ها غفلت می کنند.
رهبر انقالب اســالمی با اشــاره بــه وجود 
درگیری هــای خون بار در مناطق مختلف دنیای 
اسالم همچون یمن، سوریه، عراق و شمال آفریقا، 
تأکید کردند: تفرقه و اختالف به ضرر اسالم و امت 
اسالمی است و در مقابل، نزدیک شدن کشورهای 

اسالمی و پرهیز از به کاربردن نیروها علیه یکدیگر، 
منطبق بر حکمت الهی و به نفع همه  کشورهای 

اسالمی است.
ایشان راه پیمایی روز قدس و حضور پرشور و 
عظیم مردم ایران در تهران و شــهرهای مختلف 
کشــور در دفــاع از ملت فلســطین را نمونه ای 
افتخارآفرین از اتحاد اسالمی برشمردند و گفتند: 
معنای وحدت اسالمی همین است که مردم شیعه 
و روزه دار با چنین شکوه و عظمتی به خیابان ها 
می آیند و با فلســطینیان که اهل سنت هستند، 

ابراز همدلی و همدردی می کنند.
حضرت آیــت اهلل العظمی خامنه ای، کم رنگ 
کردن و به فراموشی ســپردن مسئله  فلسطین 
را خطری بزرگ خواندند و خاطرنشــان کردند: 
فلســطین، مســئله  اول دنیای اسالم است ولی 

برخی کشورهای اسالمی به گونه ای عمل می کنند 
که قضیه  فلســطین نادیده گرفته و به فراموشی 

سپرده شود.
رهبر انقالب اسالمی با اشاره به غصب کشور 
اسالمی فلسطین و بیرون راندن یک ملت از خانه 
و سرزمین خود، افزودند: بر اساس فقه اسالمی، 
در مقابل تسلط دشمن بر سرزمین اسالمی، همه  
مســلمانان موظف به مبارزه و جهاد به هر شکل 
ممکن هســتند و به همین علت، امروز مبارزه با 
رژیم صهیونیســتی بر همه  دنیای اسالم الزم و 

واجب است.
ایشان با انتقاد از سر باز زدن برخی کشورهای 
اســالمی از این مبارزه، ملت ایــران را در انجام 
وظیفه، هوشیار و بیدار دانستند و افزودند: دنیای 
اســالم به اتحاد و ائتالف نیــاز دارد و ملت های 

مسلمان غالباً نیز با یکدیگر همدل هستند و این 
دولت ها هستند که باید به وظایف خود عمل کنند.

پیش از ســخنان رهبر انقالب اسالمی، آقای 
روحانی با اشــاره به پایان دوران رقابت سیاسی 
و انتخاباتــی، گفت: اکنون باید رقابت تنها برای 
خدمــت به مردم، اجرای قوانین و دســتیابی به 
اهداف بلند ملی وجود داشته باشد و با وحدت و 
عمل به توصیه های رهبر معظم انقالب اسالمی، 
برای رونق تولید و رفع مشکِل بیکاری تالش کنیم.

رئیس جمهور با اشــاره به حوادث تروریستی 
اخیر در تهــران، گفت: از همــه  ملت ایران که 
روشن و شجاعانه در برابر تروریست ها ایستادند 
و اتحاد ملی را حفظ کردند و همچنین از کسانی 
که سالح های راهبردی را برای کشور می سازند و 
از کسانی که این سالح ها را علیه دشمنان به کار 

می گیرند، تشکر می کنم.
آقای روحانی با بیان اینکه جمهوری اسالمی 
در پاسخگویی به تروریســت ها بخش کوچکی 
از قدرت دفاعی کشــور را آشکار ساخت، افزود: 
نیروهای مسلح، دولت و مردم، همگی پشت سر 
رهبر انقالب اســالمی، اتحاد و قدرت ملی را در 

برابر جهانیان آشکار می سازند.
آقای روحانی با تجلیل از حضور عظیم مردم 
در راه پیمایی روز قدس گفت: راه پیمایی مردم در 
روز قدس به مسلمانان و فلسطینیان امید می دهد 
 و ثابت می کند که پایان کار، پیروزی حق بر باطل

 خواهد بود.

در خجسته عید سعید فطر، مردم موحد و 
مؤمن ایران اسالمی به شکرانه  یک ماه روزه داری 
و بندگی خداوند متعال، نماز عید را در سراسر 
کشور با شکوه فراوان برگزار و از خداوند کریم، 
بهترین ها را مسئلت کردند. کانون این حضور 
پرشــور و مؤمنانه، مصالی امام خمینی تهران 
بود که نماز عید سعید فطر به امامت رهبر معظم 
انقالب اسالمی حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 

اقامه شد. 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در خطبه های 
نماز عید فطر، ماه رمضان امسال را به معنی واقعی کلمه 
»مبــارک« خواندند و گفتند: »روزه داری در روزهای 
گرم«، »حضور چشمگیر جوانان در جلسات گسترده  
معارفی و قرآنی«، »ســفره های ساده  افطاری مردمی 
در مســاجد و محالت«، »کمک بــه آزادی زندانیان 
جرائم غیرعمد و تأمین هزینه های درمان نیازمندان« 
و »توســل و تضرع به پروردگار در شب های قدر« از 
نشانه های فضای معنوی و اهتزاز روحی در جامعه، و 
تقویت کننده  بنیه  معنوی ملت و زمینه ســاز پیمودن 
راه های دشــوار است و باید این ذخایر معنوی را قدر 

دانست و حفظ کرد.
رهبر انقالب اسالمی، »راه پیمایی باشکوه و باعظمت 
روز قدس در هوای گرم« را از دیگر جلوه های این ماه 
پربرکت برشمردند و تأکید کردند: این راه پیمایی، کاری 
بســیار عظیم و تاریخی بود و به عنوان یک افتخار در 

تاریخ ملت باقی خواهد ماند.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، راه پیمایی روز 
قدس و همچنین برگزاری انتخابات پر شور و عظمت، و 
تهاجم قدرتمندانه  سپاه به دشمنان را »ذخایر ارزشمند 
اجتماعی« و مایه  سرافرازی و امید ملت خواندند و با 
تأکید بر لزوم حفظ این ذخایر، خاطرنشان کردند: الزمه  
حفظ این ذخایر گران بها، حفظ وحدت و یکپارچگی 
ملــت، حفظ انگیزه های انقالبــی و حرکت در جهت 

اهداف و آرمان های انقالب است.

ایشان در ادامه با ابراز امیدواری برای تشکیل هرچه 
زودتر دولت جدید، گفتند: با توجه به نام امسال، دولت 
جدید باید کارهای بزرگی را با کمک مردم، در جهت 
رونق تولید و حل مشکل اشتغال جوانان انجام دهد و 

این کارها باید با جدیت پیگیری شوند.
رهبر انقالب اســالمی، یکی دیگر از کارهای مهم 
کشور را کارهای فرهنگی دانستند و با اشاره به منافذ 
و نفوذگاه های بســیار دشــمن در عرصــه  فرهنگی، 
تأکید کردند: عالوه بر مجموعه های مســئول دولتی، 

مجموعه های عظیــم مردمی و جوانان صاحب فکر و 
دارای ابتکار و همت نیز باید »آتش به اختیار«، منافذ 
فرهنگی را مســدود و در این عرصه اقدام کنند و کار 

را پیش ببرند.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در تبیین مفهوم 
»آتش به اختیار«، خاطرنشان کردند: آتش به اختیار 
به معنای »کار فرهنگِی خودجوش و تمیز« اســت و 
به معنای بی قانونی و فحاشی و طلبکار کردن مدعیان 
پوچ اندیش و مدیون کردن جریان انقالبی کشور نیست.

ایشــان تأکید کردند: نیروهای انقالبی و دلسوز و 
عالقه مند به حرکت کشور به سمت اهداف واال، بیش 
از همه باید مراقب حفظ نظم و قوانین و آرامش کشور 

و جلوگیری از سوءاستفاده  دشمنان باشند.
رهبر انقالب اسالمی در بخش پایانی خطبه های 
نماز عید، به مســائل جهان اسالم به ویژه اوضاع یمن 
به عنوان یکــی از جراحت های بــزرگ بر پیکر امت 
اســالمی، و همچنین مسایل بحرین و کشمیر اشاره 
کردند و افزودند: دنیای اســالم به ویژه روشنفکران و 
علمای اسالمی باید همان گونه که جمهوری اسالمی 
مواضع خود را در قبال دشمنان و معارضین، صراحتاً 
اعالم می کند، موضع خود را در اعالم برائت از ستمگران 
و ظالمانی که در ماه رمضان مردم یمن را مورد تهاجم 
قــرار دادند و در حمایــت از این مردم مظلوم و دیگر 
مسایل جهان اسالم، به طور صریح اعالم کنند حتی اگر 

طواغیت از این موضع گیری ناراضی شوند.

فرمانده کل ســپاه تصریح کرد، دولت بدون 
تفنگ، توسط دشمنان تحقیر و تسلیم خواهد 
شد. سپاه در عرصه محرومیت زدایی و سازندگی 
فعالیت می کند نه اقتصادی و اگر این فعالیت های 
سپاه نبود تحریم های ادامه دار عرصه را بر دولت 

و کشور تنگ می کرد.
به گزارش سپاه نیوز، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری 
فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی در حاشیه 
جلسه شورای راهبردی سازندگی سپاه در سخنانی اظهار 
داشت: ما خود را مأمور به حفاظت از انقالب اسالمی و 
دستاوردهای آن می دانیم و معتقدیم تالش برای قطع 
وابستگی معیشت مردم و اقتصاد کشور، از مصادیق اصلی 

این حفاظت و حراست است.
وی با اشاره به برخی انتقادها و اظهارنظرها پیرامون 
فعالیت های سپاه در حوزه سازندگی کشور تأکید کرد: 
ســپاه هرگز متقاضی کار اقتصادی نبوده است. ما به 

درخواســت دولت ها و با اصرار آنها و بدون اینکه حتی 
دولت، به بســیاری از تعهدات خود در قبال سپاه عمل 

کنند، وارد عرصه سازندگی شدیم.
سرلشکر جعفری با بیان اینکه سپاه فعالیت اقتصادی 
و انتفاعی نمی کند، فعالیت های ما در عرصه محرومیت 
زدایی، سازندگی و خنثی سازی راهبردهای دشمن برای 
فشار اقتصادی به کشور است، افزود: نمی شود که آقایان 
کارهای سخت را با کمترین منافع به سپاه واگذار کنند 
و به پروژه هایی که ســپاه می سازد افتخار کنند، اما در 
مقابل و در حالیکه هزاران میلیارد تومان بابت پروژه ها 

بدهکارند علیه سپاه با بی انصافی حرف بزنند.
فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه اگر فعالیت های 
سازندگی سپاه نبود، تحریم های ادامه دار تاکنون عرصه 
را بر دولت و کشــور تنگ می کرد، گفت: مبنای ما این 
اســت که باید ایران را بدون اتکا به بیگانگان بسازیم، 
همانطور که فازهای مختلف پارس جنوبی و پاالیشگاه 

ســتاره خلیج فارس و بسیاری از سدهای عظیم کشور 
و صدها پروژه بزرگ دیگر در طول ســال های اخیر با 

روحیه جهادی و انقالبی به ثمر نشسته است.
اعتماد به بیگانگان

 باعث سرافکندگی می شود 
وی بیان داشت: ما معتقدیم بیگانگان فقط به فکر 
منافع خود و دوشیدن ایران هستند و نتیجه اعتماد به 
آنها هم، جز سرافکندگی و مواجه شدن با خیانت های 

پی در پی نتیجه دیگری نخواهد داشت.
سرلشکر جعفری با تأکید بر اینکه ما در این راه از 
سرزنش ها نمی هراسیم، خاطر نشان کرد: ممکن است 
ما را صاحبان تفنگ معرفی کنند، بله صاحب تفنگ که 
سهل است ما صاحب موشک های دشمن شکن هستیم 
و آنها را علیه دشمنان و برای حفاظت از نظام، مردم و 
امنیت ایران اسالمی به کار می گیریم و معتقدیم دولتی 
که تفنگ نداشته باشد توسط دشمنان تحقیر و سرانجام 

تسلیم می شود.
فرمانده کل ســپاه تأکید کرد: در شرایطی که ملت 
ایران بیش از هر زمان دیگری به فداکاری سربازان و اقتدار 
تفنگ ها و موشک هایش نیاز دارد، هجمه غیرمنصفانه به 
ســپاه اهداف دیگری را به ذهن متبادر می کند که فعال 

برای حفظ وحدت درباره آن سکوت می کنیم.
وی با بیان اینکه ما احســاس می کنیم این قبیل 
اظهارات با هدف ایجاد دو قطبی های کاذب، فرافکنی 
و فــرار از عمل به تعهدات در زمینه معیشــت مردم و 
اقتصاد کشور انجام می شود اظهار داشت: این روش ها 
دیگر جواب نخواهد داد و اراده ســپاه و بســیج بر این 
اســت که همانطور که در تأمین امنیــت ملت ایران 
نقش آفرین اســت به هر شــکل ممکن و درحد توان 
در مســیر سازندگی کشور، جبران ناکارآمدی موجود، 
بهبود معیشت و کاهش آالم اقتصادی مردم، باز هم به 

دولت کمک کنیم.

سردار سرلشکر جعفری:

علیه سپاه حرف می زنند
و با پروژه های سپاه عکس یادگاری می گیرند

مطالبه رهبر انقالب از دولت و نیروهای انقالبی

کار برای اشتغال جوانان
و بستن روزنه های نفوذ فرهنگی دشمن

رهبر معظم انقالب اسالمی با پیشنهاد عفو 
یا تخفیف و تبدیل مجازات هزار و چهل و نه نفر 
از محکوماِن محاکم عمومی و انقالب، سازمان 
تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای 

مسلح موافقت کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر مقام معظم 
رهبری، به مناســبت فرا رســیدن عید سعید فطر، 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی با پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات 
یک هزار و چهل و نه نفر از محکومان محاکم عمومی 

و انقالب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی 
نیروهای مسلح موافقت کردند.

آیــت اهلل آملی الریجانی رئیس  قــوه قضائیه به 
مناســبت فرا رسیدن عید فطر، طی نامه ای به رهبر 
انقالب اســالمی پیشــنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل 
مجازات این محکومان را که در کمیســیون مرکزی 
عفو و بخشــودگی قوه  قضائیه واجد شــرایط الزم 
تشخیص داده شــده اند، ارائه کرد که این پیشنهاد 
مورد موافقت حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر 

انقالب اسالمی قرار گرفت.

به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر

رهبر انقالب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان 
موافقت كردند

مروری بر سالگرد سوء قصد به رهبر انقالب در مسجد ابوذر

تروری كه عواطف میلیون ها انسان متعهد 
در ایران و جهان را جریحه دار كرد

سیدروح اهلل امین آبادی

پلیس هلند از نمایش فیلم های جشنواره عمار 
جلوگیری کرد

با وجود برنامه ریزی های صورت گرفته و کســب مجوزهای الزم، پلیس 
هلند مانع از نمایش فیلم های برگزیده جشــنواره عمار در شهرهای مختلف 

این کشور شد.
علیرضا رجبی مســئول انجمن اربعین در اروپا خبر از ممانعت و اخالل 
پلیس هلند از اکران و نمایش فیلم های برگزیده جشنواره مردمی فیلم عمار 
در پایتخت و شهرهای مهم این کشــور ازجمله »آمستردام«، »روتردام« و 

»الهه« همزمان با روز جهانی قدس داد.
بر این اســاس، انجمن اربعین در برنامه های خود در روزهای پنجشنبه 
و جمعــه اول و دوم تیرماه قرار بود آثاری چون انیمیشــن های »آنتراکت« 
و »زمیــن بازی ما« و همچنین فیلم های کوتاه »ولد«، »پســتوی خالی« و 
»برخــورد از نزدیک« به همراه تعدادی از فیلم های برگزیده دیگر دوره های 
مختلف جشــنواره مردمی فیلم عمار را در شــهرهای مهم این کشور اکران 

کند اما این برنامه با کارشکنی و اخالل پلیس کشور هلند ناتمام ماند.
به گفته مســئوالن این برنامه، اخالل پلیس شهر »روتردام« در جریان 
نمایش این فیلم ها درحالی اتفاق افتاد که این انجمن مجوز نمایش فیلم را 
از شهرداری این شــهر گرفته بود. پلیس »روتردام« لغو مجوز شهرداری را 

بهانه ایجاد ممانعت از نمایش این فیلم ها اعالم کرده است.
بر اســاس این گزارش در ســاعات ابتدایی نمایش این فیلم ها در شهر 
»روتردام« فیلم های بســیار خوبی نمایش داده شد و مردم و مخاطبان نیز 
استقبال بسیار خوبی از این آثار کردند؛ نکته جالب اینکه در کنار شهروندان 

هلندی، مسلمانان شیعه و سنی هم اقدام به تماشای این فیلم ها کردند.
مسئول انجمن اربعین در اروپا به برنامه راهپیمایی روز قدس در مقابل 
پارلمان این کشــور در شهر آمستردام اشاره کرد و برگزاری ویژه برنامه های 
درنظر گرفته شــده به این مناسبت را بسیار عالی عنوان و اعالم کرد پلیس 
هلنــد مانع از نمایش فیلم های درنظر گرفته شــده در برابر این پارلمان به 

بهانه های سیاسی شد.
فرزندان شهدای مدافع حرم 

خبرنگار جشنواره کودک و نوجوان شدند
شــش نفر از فرزندان شهدای مدافع حرم به هر یک از گروه های خبری 

نوجوان جشنواره می پیوندند.
جلســه معارفه خبرنگاران نوجوانان این جشــنواره در تاالر اجتماعات 
کتابخانه مرکزی اصفهان در حالی برگزار شــد که فرزندان شــهدای مدافع 
حــرم با حضور در این مراســم حال و هوای معنــوی را بر فضای این آئین 

معارفه حاکم کردند.
در این آئین از فرزندان شــهدای مدافع حرم از جمله شهیدان مجیری، 
دایی تقی، حســینی، ایزدی و شــهید شــیروانیان تجلیل بــه عمل آمد و 
همچنین از خانواده شهید خیزاب که در جلسه حضور نداشتند نیز قدردانی 

شد.
183 داوطلــب بــرای حضور در آزمون نخســت خبرنــگاران نوجوان 
جشــنواره سی ام شرکت کردند که از این تعداد 30 خبرنگار انتخاب شده و 
حدنصاب نمره را کســب کرده اند و آشنایی با اهداف خبرنگاری و چگونگی 
کار در بخش های مختلف خبری برای خبرنگاران نوجوان تبیین شده است.
ایــن 30 خبرنگار نوجوان در پنج گروه شــش نفره قــرار می گیرند که 
هــر یک از این گروه های خبــری از یک تصویربردار، گزارشــگر، صدابردار 
تشــکیل شده که به صورت نیمه حرفه ای شروع به تهیه گزارش می کنند و 

گزارش های آنها از طریق رسانه های گروهی و مجازی پخش خواهد شد.
اتفاق ویژه دیگری که در این دوره از جشنواره رخ خواهد داد، این است 
که تعداد شــش تن از فرزندان شــهدای مدافع حرم به هر یک از گروه های 
خبــری می پیوندنــد و نام آن تیم خبــری نیز با نام پدر آن فرزند شــهید 
شناخته می شود. گروه های خبری براساس جدول برنامه ها به سراغ مدیران 
قسمت های مختلف برگزاری جشــنواره می روند و بر این اساس مردم را از 

چگونگی روند اجرا با خبر می کنند.
میثم مطیعی شبکه »من و تو«را هم 

عصبانی کرد!
شبکه انگلیسی – بهایی »من و تو« نیز از دست میثم مطیعی عصبانی شد!

پس از هجمه های برخی عناصر داخلی به مداح مراسم نماز عید فطر در 
محل مصالی بزرگ حضرت امام خمینی)ره(، شبکه تلویزیونی من و تو که 
از لندن برنامه پخش می کند، علیه این مداح اهل بیت)ع(موضع گیری کرد.
این شــبکه که بنا به اعتراف یکی از مدیرانش یعنی حسن اعتمادی،از 
پنتاگون بودجه می گیرد، توضیح نداده اســت کــه از کی تا حاال توهین به 

برخی مقامات ایرانی برای آنها تبدیل به مسئله شده است! 
گفتنی است، میثم مطیعی در مداحی خود اشعاری انتقادی ازجمله در 

نقد سند 2030 و برجام را خوانده بود.
حقوق بشر آمریکایی 

در رادیو نمایش
به مناسبت هفته حقوق بشر آمریکایی رادیو نمایش، دو سریال رادیویی 

با موضوع حقوق بشر آمریکایی پخش می کند.
این دو ســریال »فراتر از فریاد« و »نقــاب« نام دارند. نمایش »فراتر از 
فریــاد« درباره زندگی مبارزاتی مالکوم ایکس ، قهرمان مســلمان مبارزه با 

نژادپرستی است که توسط دولت آمریکا به شهادت رسید.
همچنین نمایش »نقاب« با بهره گیری از افشاگری های ادوارد اسنودن 

به حقایق پشت پرده دولت آمریکا می پردازد.
گفتنی است، شــبکه رادیو نمایش عالوه بر این دو سریال، نمایش های 
»پرواز 655«، »هیرو« و »دیگر کســی هامور نمی خورد« را نیز با محوریت 

حقوق بشر آمریکایی پخش خواهد کرد.
گفتنی است، ششم تا دوازدهم تیر با عنوان هفته حقوق بشر آمریکایی 

نامگذاری شده است.
تصحیح و پوزش

روز یکشــنبه چهارم تیر در ستون اخبار ادبی و هنری کیهان خبری با 
عنوان »خلبان اختصاصی رهبر انقالب موضوع یک مســتند شد« به نقل از 
روابط عمومی سازمان هنری رسانه ای اوج منتشر شد که بررسی های بعدی 
نشــان می دهد خبر مورد اشــاره صحت نداشته اســت. لذا ضمن پوزش از 

خوانندگان محترم، توضیحات زیر را درباره آن ضروری می دانیم:
1- آشــیانه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک 
یگان نظامی ، مســئولیت ترابری ســران نظام، ازجمله رهبر معظم انقالب، 
ســران سه قوه ، همتایان خارجی و ... را به عهده دارد و اختصاصی به رهبر 

معظم انقالب نداشته و ندارد.
2- در طول ســالیان متمادی تاکنون افــرادی از بدنه ارتش جمهوری 
اسالمی ایران مسئولیت فرماندهی این یگان را به عهده داشته اند که تنها در 
مقطعی از زمان، یعنی از اواخر سال 1374 تا پایان سال 1375 امیر سرتیپ 
خلبان اصغــر مطلق که همانند دیگر همرزمان خود خلبان زبده نهاجا ، در 

سمت یاد شده بوده است ، در این سمت منصوب بودند. 
3- در هیچ برهه ای بعد از پیروزی انقالب اسالمی، احدی عنوان خلبان 
اختصاصی برای هیچ شخصیتی از جمله مقام معظم رهبری را نداشته است 
و کلیه خلبانان و پرسنل این یگان در اجرای مأموریت های محوله ، به همه 

مسئوالن کشور خدمات صادقانه و متبحرانه ارائه داده و می دهند.
گفتنی است، مطابق اخبار موثق، رهبر معظم انقالب بسیاری از سفرهای 
خود را با خودروی سواری ، اتوبوس ، قطار و هواپیمای مسافربری انجام داده 
و می دهند. ضمنا طبق اطالع موثق، موضوع ساخت مستند در صدا و سیما 

نهایی نشده و به احتمال زیاد نیز این مستند ساخته نخواهد شد.

ششمین روز تیرماه هر سال یادآور حادثه ای تلخ در تاریخ انقالب است، 
خرداد ماه ســال 1360 پس از تصویب عدم کفایت سیاسی بنی صدر در 
مجلس شورای اسالمی و برکناری وی توسط امام خمینی )ره( منافقین اعالم 
قیام مسلحانه کرده و در پی آن ترورهای دامنه داری در کشور شروع می شود.
در این میانه و در خأل امنیتی به وجود آمده که بخشی از آن حاصل 
حضور نفوذی ها در بدنه اجرایی کشور و بخش دیگر ناشی از تازه کار بودن 
یا شکل نگرفتن نهادهای امنیتی بوده ، برخی دیگر از گروه های تروریستی 
از جمله فرقان که بعد از شــهادت بزرگانی چون مطهری، مفتح و قاضی 
طباطبایــی گویی به خواب رفته بودند از خواب بیدار می شــوند و  یکی 
از اولین  شــخصیت هایی که در این روزهای تلخ ترور می شــود حضرت 
آیت اهلل العظمی خامنه ای است که خون او در مسجد ابوذر بر زمین می ریزد 
تا مشخص شود که گروهک های مدعی آزادی بیان در ادعای خود تا چه 

اندازه منافقند و ریا کار!
در ایــن روز خطیب جمعه و نماینده وقت تهران در مســجد ابوذر با 
انفجار بمبی که در یک ضبط صوت کارگذاشته شده بود به شدت مجروح 
و به بیمارســتان منتقل می شوند ولی اراده خدا بر این قرار گرفته بود که 
تروریســت ها در هدف شوم خود ناکام بمانند و حیات طیبه رهبر انقالب 

به کابوس آمریکا تبدیل شود.
پیام زیبایی که حق مطلب را ادا کرد 

به دنبال این ترور، امام خمینی )ره( در پیامی که نشان از عمق عالقه 
ایشان به آیت اهلل العظمی خامنه ای داشت تاکید کردند؛ » اکنون دشمنان 
انقالب با ســوء  قصد به شما  که از ســالله رسول اکرم و خاندان حسین 
بن علی هســتید و جرمی جز خدمت به اسالم و کشور اسالمی ندارید و 
ســربازی فداکار در جبهه جنگ و معلمی آموزنده در محراب و خطیبی 
توانا در جمعه و جماعات و راهنمایی دلســوز در صحنه انقالب می باشید، 
میزان تفکر سیاســی خود و طرفداری از خلق و مخالفت با ســتمگران را 

به ثبت رساندند. «
در بخش دیگری از پیام امام خمینی )ره( که مستقیما خطاب به آقا صادر 
شــده بود آمده است؛ » اینان با سوء قصد به شما عواطف میلیون ها انسان 
متعهد را در سراسر کشور بلکه جهان جریحه دار نمودند. اینان آنقدر از بینش 
سیاسی بی نصیبند که بی درنگ پس از سخنان شما در مجلس و جمعه و 
پیشــگاه ملت به این جنایات دست زدند، و به کسی سوء قصد کردند که 
آوای دعوت او به صالح و سداد در گوش مسلمین جهان طنین انداز است.«

خطیب جمعه تهران
 یک روز پیش از ترور چه گفته بود؟!

هر چند بر اساس اسناد موجود ترور آیت اهلل العظمی خامنه ای از سوی 
گروهک تروریســتی فرقان صورت گرفته بود، ولی معظم له یک روز پیش 
از ترور یعنی 5 تیر ماه 1360 در خطبه های نماز جمعه تهران در بیاناتی 
منافقین را به سختی به محاکمه می کشند و می گویند؛  »شما هستید که 
بعد از آنی که از پدر و مادرهای مسلمانی متولد شدید به طرف کفر رفتید. 
کتاب های شما در دست است، مبانی مارکسیستی و الحادی و کفرآمیز در 
حرف ها و کتاب ها و عمل شما مشهود است، شما مرتجعید، شما مرتدید؛ 
شما هستید که در زندان و در خارج زندان بارها و بارها دوریتان از اسالم 
بر عناصر مبارز انقالبی مسلمان ثابت شد. بهانه  ارتجاع را به دست می گیرید 
که با جمهوری اسالمی بجنگید؟ اشتباه کردید، کور خواندید؛ این شواهد 
محکومیت شماســت که همه  دنیا و همه  تاریخ در آینده به اینها خواهند 
رســید. شــما نامتان هم در تاریخ نمی ماند، اما اگر بماند با لعن و نفرین 
همگانی خواهد ماند. برای خاطر این که یک انقالبی با این همه خوِن دل 
پیروز شــد و امامی و رهبری با چهره  استثنایی در تاریخ ما این انقالب را 
هدایت کرد و امتی با این رشادت و این ازخودگذشتگی پایه های این انقالب 
را با همه  موجودی خودش مستحکم کرد، آن وقت شما چهار نفر خودخواِه 
جاهل جاه طلب پرمدعا آمدید دارید محصول این همه تالش و کوشش را 
می خواهید مورد تهدید قرار بدهید و مزاحمت می کنید و ایذاء می کنید، 

تاریخ به شما لعن و نفرین خواهد فرستاد.« 
» خطیب جمعه و نماینده وقت تهران در مجلس شورای اسالمی « یک 
روز پس از این خطبه ها در مسجد ابوذر از سوی » آلت دست« منافقین یعنی 
گروهک فرقان ترور می شوند و روز بعد نیز با انفجار بمب در دفتر مرکزی 
حزب جمهوری اســالمی آیت اهلل بهشتی رئیس وقت دیوان عالی کشور و 
بیش از هفتاد تن از یاران مخلص امام و انقالب به شــهادت می رسند ، در 
ماه هــای بعد نیز بزرگان دیگری از جمله رجایی ها و باهنر ها توســط این 
گروهک ها و نفوذی هایشان ترور و شهد شیرین شهادت را می نوشند ولی 

انقالب زنده تر از پیش به مسیر خود ادامه می دهد.
دهه شــصت دهه نورانی و در عین حال مظلومی است که جمهوری 
اســالمی تمام قد در برابر ابرقدرت های بین المللی و نوچه های منطقه ای 
آنان ایستاده و در عین حال درگیر نبردی بی امان با تروریست ها در داخل 
کشــور بود، رهبر معظم انقالب در بیست و هشتمین سالگرد رحلت امام 
خمینی )ره( در حرم مطهر آن حضرت به این روزهای حساس تاریخ ایران 

اشاره ای زیبا داشتند.
رهبر انقالب در این رابطه تصریح کردند؛ »دهه  شصت یک دهه  مظلوم 
و درعین حال بسیار مهم و سرنوشت ساز در تاریخ انقالب اسالمی است که 
متأسفانه ناشناخته مانده و اخیراً هم به وسیله  برخی بلندگوها و صاحبان 
آنها مورد تهاجم قرار گرفته است. تروریست های مورد حمایت قدرت ها در 
دهه  شــصت، هزاران نفر از آحاد مردم و مسئولین را به شهادت رساندند 
که در میان آنها از کاسب معمولی تا جوان و فعال سیاسی و شخصیت های 

بزرگ دیده می شوند.«
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در این زمینه افزودند » مراقب باشیم 
تا در دهه  شصت، جای شهید و جالد عوض نشود، زیرا ملت ایران در دهه  
شصت مظلوم واقع شد و به دلیل اینکه تروریست ها و منافقین و پشتیبانان 
آنهــا به امام و ملت ایران ظلم و خباثت کردند، ملت در موضع دفاع قرار 

گرفت و در نهایت هم پیروز شد.«
رهبر عزیز انقالب اولین شخصیت بزرگ انقالب بودند که پس از آغاز 
مــوج ترورها در روزهای پس از برکناری بنی صدر از ریاســت جمهوری 
مورد هجمه قرار گرفته و تا مرز شــهادت پیش رفتند، در این میان یک 
مسئله واضح و مبرهن است و آن این که دهه مظلوم شصت بایستی مورد 
کنکاش دقیق قرار گیرد تا عالوه بر آن که جای شهید و جالد عوض نشود 

، یاوه گویان نیز نتوانند تاریخ این مرز و بوم را مورد تحریف قرار دهند.


