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شهید سیدمرتضی آوینی)ره(: 
عالم همه در طواف عشق است و دایره دار این طواف، امام حسین 

 علیه السالم است.

اخبار ادبی و هنری

اولین رمان درباره عاشورای سال 88 
منتشر شد

رمان »نشــانی روی آب و رد کبوترها« با مضمون انقالب و دفاع 
مقدس منتشر شد؛ این اولین رمانی است که در آن به فتنه و عاشورای 

سال 88 پرداخته شده است.
به گزارش خبرنگار کیهان، رمان »نشانی روی آب و رد کبوترها« 

به قلم زهره یزدان پناه قره تپه منتشر شده است.
این رمان در 316 صفحه، تلفیقی از انقالب اسالمی، دفاع مقدس، 

عاشورا و فتنه عاشورای سال 88 است.
رمان »نشانی روی آب و رد کبوترها« توسط انتشارات شهرستان 
ادب منتشر شده و مراسم رونمایی از آن به زودی برگزار خواهد شد.
گفتنی است، زهره یزدان پناه قره تپه، پیش از این نیز فیلم مستند 
»میم مثل مسجد؛ آ مثل آتش« را هم درباره آتش زدن مسجد لوالگر 
تهران توســط آشوبگران فتنه سال 88 ساخته بود. همچنین نگارش 
کتاب هایی چون »داستان لبنان«، »قهرمانان انقالب«، مجموعه داستان 
»ستاره های سربی«، »زنان عاشورایی« و... در کارنامه این نویسنده و 

مستندساز دیده می شود.

ثبت تاریخ شفاهی انقالب و دفاع مقدس 
توسط مردم در جشنواره روایت

»جشنواره روایت« با هدف مشارکت همه مردم در ثبت و نگارش 
خاطرات انقالب و دفاع مقدس برگزار می شود.

مجید ســان کهن، دبیر جشــنواره روایت در نشستی خبری که 
در باشگاه خبرنگاران پویا برگزار شد گفت: جشنواره روایت به دنبال 
پوشــش فضای معرفتی انقالب و دفاع مقدس با ثبت و ضبط تاریخ 
شفاهی آن است؛ در نخستین گام تاریخ شفاهی ملت ایران در انقالب 
و جنگ را ثبت می کنیم. برای این کار به جای اتکا به نهادهای رسمی، 

بستر را برای حضور جوانان پرشور و نکته سنج فراهم می کنیم.
وی درباره روند برگزاری جشــنواره گفــت: جوانان با حضور در 
کارگاه های باشگاه روایت ابتدا سوژه یابی)یافتن فرد مورد نظر برای ثبت 
خاطرات شــفاهی( می کنند، پس از تایید سوژه ها، چگونگی پژوهش 
را می آموزند و در نهایت نویسندگی هنرمندانه را یاد می گیرند. افراد 
حاضر در کارگاه ها عالوه  بر آموزش با نمونه های برتر این حوزه تاریخ 

شفاهی می شوند.
دبیر جشنواره روایت خاطرنشان کرد: به زودی باشگاه های روایت 
در سراســر کشور راه اندازی می شود تا پاتوقی برای یادگیری جوانان 
عالقه مند به انقالب و دفاع مقدس باشد. جشنواره روایت ویترین این 

باشگاه هاست.
اخباری مدیر روابط عمومی موسسه روایت فتح نیز درباره چگونگی 
برگزاری جشنواره روایت گفت: برگزیدگان نهایی 14 تیر سال آینده 
معرفی می شوند. عالقه مندان می توانند با ثبت نام در سایت، سوژه های 
خود را برای بررســی ارســال کنند. هر فرد می تواند تا پنج سوژه در 
زمینه فتوحات انقالب -از زمان پیروزی انقالب تاکنون- انتخاب کند. 
از میان سوژه ها در مرحله اول تا سقف 100 سوژه و در مرحله دوم تا 
سقف 10 سوژه انتخاب می شوند. در مرحله پایانی نیز افراد برگزیده 
آموزش هــای الزم را درباره نگارش اثر دریافت می کنند تا آثار برتر از 

میان آنها انتخاب شود.
تهیه کننده فیلم »محمد رسول اهلل)ص(«:
اگر حمایت رهبر انقالب نبود
 امکان ساخت این فیلم نبود

تهیه کننده فیلم »محمد رسول اهلل)ص(« پس از دو سال به بازگویی 
کارشکنی ها علیه این فیلم در داخل کشور پرداخت و تأکید کرد: اگر 

حمایت رهبر انقالب نبود، ساخت این فیلم ممکن نبود.
محمدرضا صابری در گفت وگو با ســینما انقالب، بعد از دو سال 
از نمایش فیلم »محمد رسول اهلل)ص(« به کارگردانی مجید مجیدی 
گفت: آقای مجیدی یک بار چیزی گفت که خیلی هم هجمه علیه او 
شکل گرفت. در همین جشنواره مونترال، دبیر جشنواره در ضیافتی 
که به افتخار این فیلم برگزار کرده بود، آقای مجیدی به عنوان درددل 
صحبت هایی کرد در گالیه از عربستان و دانشگاه االزهر. دبیر جشنواره 
بعد از ضیافت به آقای مجیدی گفت؛ می خواهم نکته ای به تو بگویم 
که باعث تأسف است ولی باید بگویم. گفت شما عربستان و االزهر را 
فراموش کن، شما کشور خودت را نگاه کن. می گفت از سه ماه پیش 
طوماری برای من آمده است که شما به عنوان دبیر جشنواره مونترال 
از دولت جمهوری اسالمی چه گرفته ای که این فیلم را برنامه رونمایی 
مونترال گذاشته ای؟ گفته بودند این فیلم بدنه سینمای ما نیست، یک 
فیلم حکومتی است. تعدادی از کارگردانان و عوامل سینمای ایران این 

طومار را امضا کرده اند و فرستاده اند.
وی افزود: زمان این فیلم ســه ســاعت بود. بهترین سانسی که 
می توانســتم برای آن انتخاب کنم دو سانس بود. یعنی اگر این فیلم 
طبق آمار رســمی ۲0 میلیارد فروش داشــته است، باید آن را در 3 
ضرب کنی. االن فالن فیلم ۹0 دقیقه ای را یازده سانس می دهند ولی 
ما در بهترین شرایط دو سانس خوب می توانستیم بگیریم. بعد هم چه 

هجمه ای علیه آن شکل دادند!
تهیه کننده فیلم »محمد رســول اهلل)ص(« تصریح کرد: واقعاً اگر 
حضرت آقا پشت این فیلم نبود و این بزرگواری از طرف ایشان نبود، 

امکان این نبود که این فیلم ساخته شود.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

در هنگام ناامنی ها به یاد خدا می افتید!
»آیا از این ایمن هســتید که در خشکی )با یک 
زلزله شدید( شما را در زمین فرو ببرد، یا طوفانی 
از ســنگریزه بر شما بفرستد )و در آن مدفونتان 
کند(، سپس حافظ )و یاوری( برای خود نیابید؟!«
اسراء - 68

امام جمعه قم:
رئیس جمهور آمریکا به جای تهدید 

مراقب کشور خود باشد
قم؛ خبرنگار کیهان:

امام جمعه قم گفت: همه پرســی کردستان عراق نه تنها به ضرر 
منطقه و جهان اسالم است بلکه نفعی هم به حال کردها نخواهد داشت.
آیت اهلل سیدهاشــم حسینی بوشهری در خطبه های نمازجمعه قم که با 
حضور گسترده مردم انقالبی این شهر در مصالی قدس برگزار شد افزود: وقتی 
یک استان اعالم استقالل کرد، استان های همجوار به چشم بیگانه به اهل آن 
استان می نگرند و متقاباًل این استان به ظاهر استقالل یافته استان های همجوار 
خود را به عنوان بیگانه می بینند و در این صورت جز تعمیق اختالف ها و تحریک 

گسل های قومی-قبیله ای نفعی عاید منطقه نخواهد شد.
وی اظهار داشــت: خطر بزرگتر پنهان شــدن آمریــکا بخصوص رژیم 
صهیونیستی در پشت این همه پرسی ها است، زیرا به خوبی می دانند که برای 
فرســایش قدرت جهان اســالم به ویژه جبهه مقاومت به یک اهرم قدرتمند 

اختالفی و تفرقه انداز احتیاج دارند.
عضو مجلس خبرنگان رهبری تصریح کرد: گام بعدی رژیم صهیونیستی 
پس از همه پرسی روشن کردن آتش جنگ در منطقه است تا با مشغول کردن 

مسلمانان، خود به حیات پلیدانه خویش بپردازند.
وی افزود: بنابراین خیلی روشن است که کردها خود اولین قربانیان این خط 
اختالفی خواهند بود لذا باید هوشیارانه مراقب این دام منهدم کننده باشند و 
فریب برخی رهبران خود را که آشکارا با آمریکا و اسرائیل هم سو هستند نخورند.

خطیب جمعه قم در ادامه به ادبیات تهدیدآمیز رئیس جمهور آمریکا اشاره 
کرد و گفت: به ترامپ توصیه می شود که مراقب کشور خود باشد تا قتل عام 
اخیر در الس وگاس تکرار نشود او باید بداند که مردم آمریکا امروز خیلی نیاز 

به حمایت و امنیت دارند.
آیت اهلل حسینی بوشهری تصریح کرد: جمهوری اسالمی و ملت قهرمان 
ایران قدرتمندانه به راه خود ادامه خواهد داد و پیروزی های بزرگتری در آینده 

به دست خواهد آورد.
وی در بخش دیگری از خطبه های نماز حضور حماسی مردم در تشییع 
پیکر شهید حججی در برخی شهرهای کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: 
این حضور نشان از زنده بودن خط شهادت و ایثارگری در کشور است و این 

از پایه های مهم امنیت کشور محسوب می شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین به هفته نیروی انتظامی نیز اشاره 
کرد و بیان داشت: آمار شهدای نیروی انتظامی نشان از فداکاری این نیرو در 
مسیر خدمت به هموطنان خود است لذا می طلبد که همه به ویژه ارگان های 
دیگر در زنجیره امنیت کشــور هم افزایی داشته و در خدمت به مردم، نیروی 

انتظامی را مساعدت نمایند.
امام جمعه قم در پایان با تشکر از حضور پرشکوه مردم در آئین های عزای 
حضرت سیدالشــهداء)ع(  خاطرنشــان کرد: همه باید بکوشیم عزاداری ها با 
معرفت بیشتر صورت گیرد تا افراد و جامعه به رشد و تعالی معنوی و فرهنگی 

برسند و جامعه حسینی شود.

سخنگوی فراکسیون حج و زیارت مجلس تشریح کرد
جزئیات جلسات ایران با مقامات عربستان 

برای برگزاری »عمره مفرده«
سخنگوی فراکسیون حج و زیارت مجلس جزئیات مذاکرات ایران 

با مقامات عربستان برای برگزاری عمره مفرده را تشریح کرد.
سیدحسن حسینی  شاهرودی سخنگوی فراکسیون حج و زیارت مجلس 
در گفت و گو با تسنیم ، با بیان اینکه علیرغم محدودیت های زمانی، حج تمتع 
امسال به نحو خوبی برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه مذاکرات برای برقراری 
حج تمتع قدری زمان بر شده بود، بیم آن می رفت که مشکالتی در راه اعزام 
حجاج ایرانی ایجاد شود که بحمداهلل با تدابیر سازمان حج و زیارت و عوامل 
دخیل در این موضوع حج خوبی را نسبت به سال های گذشته شاهد بودیم.

وی با تاکید بر اینکه بحث اسکان حجاج ایرانی در دو ماه منتهی به زمان 
برقراری حج تمتع حل و فصل شد، افزود: خدمات رسانی به حجاج نیز در ایام 

حج ابراهیمی وضعیت مناسبی داشت.
نماینده شــاهرود با بیان اینکه در زمان حج تمتــع نیز مذاکراتی برای 
برقراری عمره مفرده برگزار شــده بود، اظهار داشت: تاکنون این مذاکرات به 
نتیجه نرسیده است. سخنگوی فراکسیون حج و زیارت مجلس تصریح کرد: 
در مذاکــرات انجام گرفته تاکنون درباره زمــان اعزام حجاج ایرانی به عمره 
مفرده  توافق صورت نگرفته است. حسینی شاهرودی با اعالم اینکه طبق گفته 
مسئوالن حج و زیارت مذاکرات برای برقراری عمره مفرده همچنان ادامه دارد، 
خاطرنشان کرد: ابتدا باید مذاکرات به نتیجه ای مطلوب برسد و سپس نهادهای 

ذی صالح درباره نحوه برقراری عمره مفرده نظر بدهند.
پیکرهای مطهر ۳ شهید مدافع حرم

 در قم تشییع شد

پیکرهای مطهر سه شهید مدافع حرم حضرت زینب)س(، بر روی 
دستان سوگواران حسینی)ع( در قم تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش ایرنا، پیکرهای پاک شهدای مدافع حرم حضرت زینب کبری)س( 
با حضور قشرهای مختلف مردم و عزاداران حسینی)ع(، طلبه ها، فضال، استاندار 
قم و جمعی از مسئوالن استانی از مسجد امام حسن عسکری)ع( قم به سمت 
حرم مطهر حضرت معصومه)س( تشییع شد. پیکرهای پاک این شهیدان از 
همرزمان شهید محسن حججی که به تازگی در سوریه به دست تکفیری ها 

به شهادت رسیده بود تا حرم حضرت معصومه)ع( بدرقه شد.
مداحان اهل  بیت)ع( با مرثیه ســرایی و مداحی ضمن سوگواری عزاداری 
سید و ساالرشهیدان امام حسین)ع(، یاد و خاطره این شهیدان از جمله شهید 
حججی را زنده نگه داشــتند.  پیکرهای مطهر این شهیدان بعد از طواف بر 
گرداگرد ضریح مطهر کریمه اهل بیت)ع( و اقامه نماز میت توســط آیت اهلل 
سیدمحمد سعیدی متولی آستان مقدس حرم حضرت معصومه)س(، در قطعه 
شــهدای مدافع حرم در آرامستان بهشت معصومه قم در کنار همرزمانشان 

به خاک سپرده شد.
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خطیب جمعه تهران:

منشأ شایعات علیه رئیس قوه قضائیه
یک شبکه بهایی است

خطیب نمــاز جمعه تهران گفت: ریشــه هجمه 
بــه آیت اهلل آملی الریجانی در مقابلــه قوه قضائیه با 
مفسدین اقتصادی و ایستادگی رئیس  این قوه مقابل 

فتنه گران است.
به گزارش فارس، آیت اهلل سیداحمد خاتمی خطیب نماز 
جمعه این هفته تهران با  اشاره به هجمه های اخیر به آیت اهلل 
آملی الریجانــی گفت: از همان ابتــدای انقالب هدف اصلی 
دشــمنان نظام اسالمی بوده و یکی از روش های آن تخریب 

مسئوالن عالیرتبه است.
وی افزود: ما تخریب آیت اهلل مظلوم شهید بهشتی یادمان 
نرفته اســت. آن زمان ترور فیزیکــی می کردند و االن روش 
عوض شده و وارد ترور نرم افزاری و تخریب شخصیت رئیس  

قوه قضائیه شده اند. 
خاتمی با بیان اینکه ریشــه این تخریب ها روشن است، 
گفت: دلیلش این است که قوه قضائیه عزم خود را برای مقابله 
با مفســدین اقتصادی جزم کرده و رئیس  قوه قضائیه محکم 

در برابر فتنه گران ایستاده است و این هم هزینه اش است.
امــام جمعه موقت تهران گفــت: آنها می خواهند با این 
هجمه ها مسئولین را از هدف واالیشان بازدارند که نخواهند 

توانست. 
وی ادامه داد: وزیر اطالعات و رئیس  سازمان اطالعات سپاه 
این تهمت ها را تکذیب کردند و رئیس  سازمان اطالعات سپاه 
گفت که طی ماه های آینده شاهد اتهام زنی به سایر مسئولین 

هم خواهیم شد.
خاتمی تاکید کرد:  از قدیم می گویند عدو شود سبب خیر 
اگر خدا خواهد و با این دروغی که آنها گفتند ملت دیگر در 
برابر همه حرف هایشان یک عالمت سؤال می گذارند. لذا نباید 
اخباری که از ناحیه بی تقواها منتشر می شود را سریعا پذیرفت. 
وی ادامه داد:  مسئوالن نظام می دانند که منشأ این شایعات 
سایتی است که بهایی ها آن را تامین می کنند لذا باید با این 

سایت های ضد انقالب قاطعانه برخورد کنند.
آمریکا جسم و روح برجام را نقض کرده است 

خاتمی با  اشاره به عهدشــکنی آمریکا در برجام، گفت: 

آمریکا هم جســم برجام و هم روح آن را نقض کرده و هیچ 
چیزی از برجام باقی نگذاشته است. 

وی افزود: اخیرا می گویند باید گفت وگوی مجدد صورت 
بگیرد و مســئولین ما در مقابل یکصدا می گویند برجام قابل 
مذاکره مجدد نیســت. این موضع درســت است و ما آن را 

تقویت می کنیم. 
امام جمعه موقت تهران تاکید کرد: به مســئوالن وزارت 
خارجه می گوییم که تریبون نماز جمعه آزاد و مردمی است ما 
در اینجا صدای مردم هستیم و می دانیم کارهای دیپلماتیک 
بر عهده وزارت خارجه است اما حرف ما این است که به خدا 
و مردم اعتماد کنید و بــه حمایت اروپا دل نبندید زیرا اگر 
قرار باشد اروپا بین ایران و آمریکا یکی را انتخاب کند آمریکا 

را انتخاب می کند.
خاتمی با  اشــاره به همه پرسی جدایی اقلیم کردستان، 
اظهار داشت: مسئوالن کردســتان عراق گوششان به حرف 
حســاب بدهکار نبود و با برگزاری همه پرسی خیانت کردند 
اما خوشبختانه جهان همه پرسی اقلیم کردستان را به رسمیت 

نشناخته است. حتی آمریکا که ارباب صهیونیست هاست بیانیه 
داد و آن را به رسمیت نشناخت و رژیم صهیونیستی علیرغم 
اینکه حامی آنها بود از آن رسما حمایت نکرد گرچه به نظر 

می رسد آمریکا و صهیونیست ها رندانه عمل می کنند. 

وی تاکید کرد:  همکاری ایران، ترکیه و روسیه باید سریعا 
تقویت شود و یک پیمان قوی ببندند و نگذارند این بذر جان 

بگیرد و توطئه را در نطفه خفه کنند.
شاهد رشد چند درصدی جرائم خرد هستیم

فرمانده نیروی انتظامی نیز در سخنرانی پیش از خطبه 
نماز جمعه تهران با  اشاره به اقدامات نیروی انتظامی در برخورد 
با جرائم صورت گرفته در فضای مجازی، افزود: در حوزه مقابله 
با جرائم رخ داده در فضای مجازی که این روزها متأســفانه 
افزایش هم پیدا کرده کارهای خوبی را انجام داد ه ایم این در 
حالی است که شــاهد افزایش 40 درصدی در حوزه جرائم 
فضای مجازی هستیم، اما پلیس سایبری با افزایش ظرفیت 
مقابله ای خود کارهای جدی در این خصوص انجام داده است.

ســردار حسین  اشتری همچنین گفت: قرارگاه مقابله با 
ســرقت با توان باالیی در نیــروی انتظامی کار خود را ادامه 
می دهد و می کوشــد در مقابله با جرائم خشن و پیشگیری 
از آن اقدامات خوبی را انجام دهد. البته متأســفانه در جرائم 
خرد چند درصدی افزایش داشــته ایم که باید ســهم همه 
 دستگاه ها را در آن دید و با اقدامات مشترک این خألها را پر 

کرد.
وی با  اشــاره به ورود حجم زیادی از کاالهای قاچاق به 
کشور گفت:  در موضوع مبارزه با کاالی قاچاق به کشور شاهد 
افزایش کشفیات در این حوزه از سوی ناجا به میزان 40 درصد 
نسبت به سال گذشته هستیم. لذا باید همه برای ممانعت از 

ورود کاالی قاچاق در کشور همت کنیم.
اشتری همچنین با  اشــاره به تالش پلیس برای تامین 
امنیت عزاداری های سراسر کشور در دهه اول ماه محرم گفت: 
امسال نیز بیش از صدها هزار مراسم عزاداری در سراسر کشور 
برگزار شد همکاران ما در کنار عزاداران حضور داشتند و این 
در حالی اســت که اطالعاتی که به دســت ما و سازمان های 
دیگر رســیده بود نشان می داد افرادی به دنبال ناامن کردن 
این مراسم به خصوص در برخی شهرها بودند که هوشیاری 
مردم و هیئات مذهبی و حضور هوشمندانه نیروهای سرفراز 

انتظامی باعث شد اتفاق ناگواری در این مدت رخ ندهد.
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وزیر خارجه کشــورمان با سفر به سلیمانیه در 
مراسم تشییع و خاکسپاری جالل طالبانی شرکت کرد 
و در حاشیه این مراسم گفت: ایران دوست همیشگی 

مردم عراق و کردهای این کشور است.
وزیــر امور خارجه کشــورمان در مراســم تشــییع و 
خاکســپاری جالل طالبانی با نثار تاج گل به رئیس جمهور 
فقید عــراق ادای احترام کرد. محمدجواد ظریف وزیر امور 
خارجه صبح دیروز )جمعه( برای شرکت در مراسم تشییع و 
خاکسپاری جالل طالبانی رئیس جمهور پیشین و فقید عراق 

در رأس یک هیئت عالی رتبه پس از بغداد به سلیمانیه سفر 
کرد. وی در بدو ورود در ســلیمانیه مورد استقبال نیچروان 

بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان عراق قرار گرفت. 
 وی در این مراســم در کنار فؤاد معصوم رئیس جمهور 
عراق و مســعود بارزانی رئیس  اقلیم کردســتان عراق و در 
جایگاه ویژه نشست. وزیر خارجه، همچنین به عنوان اولین 
مقام خارجی شرکت کننده در این مراسم با نثار تاج گل به 
جالل طالبانی ادای احترام کرد. جالل طالبانی رئیس جمهور 
ســابق عراق 11 مهرماه در سن 84 ســالگی و در یکی از 

بیمارستان های آلمان درگذشت. جالل طالبانی متولد 1۹33 
میالدی در سال های ۲005 تا ۲014 رئیس جمهور عراق و 

رهبر حزب اتحادیه میهنی کردستان بود.
ایران دوست همیشگی کردهای عراق

ظریف وزیر خارجه در حاشــیه مراســم تشییع جالل 
طالبانی رئیس جمهور پیشین عراق در گفت وگویی ایران را 
دوســت همیشگی مردم عراق از جمله کردهای این کشور 
خواند و گفت:  اشتباهات راهبردی برخی افراد را به حساب 
مردم ُکرد عراقی نمی گذاریم و امیدواریم همه در کردستان 

عراق به راه »مام  جالل« که سمبل وحدت و تمامیت ارضی 
عراق بود، بازگردند.

ظریف، جــالل طالبانی را دوســت ایــران و مبارزی 
خســتگی ناپذیر علیه دیکتاتوری صدام و کسی که همواره 
برای وحدت و تمامیت ارضی عراق مجاهدت کرد، یاد کرد 

و نام و یاد وی را گرامی داشت.
وزیر امور خارجه کشــورمان پس از شرکت در مراسم 
تشییع و خاکسپاری جالل طالبانی رئیس جمهور فقید عراق 

با استقبال مقامات محلی وارد نجف  اشرف شد.

ظریف در حاشیه مراسم خاکسپاری جالل طالبانی:

اشتباهات برخی را به حساب كردهای عراق نمی گذاریم

داود  مرحوم حاج  پیکر  تشــییع  مراسم 
احمدی نــژاد، بــرادر رئیس جمهور ســابق 
کشورمان صبح پنجشنبه  با حضور تنی چند 

از شخصیت های سیاسی کشور برگزار شد.
این خبر حاکی اســت پیکــر آن مرحوم صبح 
پنجشنبه از شهرک شهید محالتی تهران به سمت 
بهشــت زهرا تشــییع شــده و پس از اقامه نماز بر 
پیکر وی توسط آیت اهلل قائم مقامی در آرامگاه ابدی 

تدفین شد.
مراسم ترحیم مرحوم داود احمدی نژاد نیز  عصر 
دیروز در مســجد امام خمینی)ره( شــهرک شهید 

محالتی برگزار شد.
بــه گزارش فارس، مراســم ترحیم مرحوم داود 
احمدی نژاد برادر رئیس جمهور ســابق کشــورمان 
عصر دیروز جمعه 14 مهرماه در مسجد امام خمینی 
شهرک شهید محالتی با حضور مسئوالن برگزار شد. 

در این مراسم، عزت اهلل ضرغامی، سردار نجات، 
اسماعیل کوثری، ســردار اسکندر مومنی، مرتضی 
تمدن، ســیدمجتبی ثمره هاشمی، محمود بهمنی، 
بیژن نوباوه، داوود اسماعیلی، سردار احمد وحیدی، 
ســردار رضا طالیی نیک، مجیــد نامجو، علی اکبر 
محرابیان، محمد ســلیمانی، سیدمحمد حسینی، 
ســید رضا تقوی، غالمحسین الهام، نادر طالب زاده، 
مهــرداد بذرپــاش، پرویز داوودی، محمدحســن 
طریقت منفرد، مصطفی محمد نجار، سیدمحمدرضا 
میرتاج الدینــی، حســن بیادی، مهــدی چمران، 
علی  میرحجازی، حجت االســالم  حجت االســالم 
سعیدی، سعید قاسمی، سردار نقدی، سردار یزدی، 
سردار اشــتری، آیت اهلل قائم مقامی، مرتضی نبوی، 
پرویز فتاح، فاطمه رهبر ، پدر شهید احمدی روشن 
و جمع دیگری از مسئولین و شخصیت های سیاسی 

و فرهنگی کشور حضور داشتند.

با حضور شخصیت ها و مسئولین

مراسم تشییع و ترحیم داود احمدی نژاد برگزار شد

در مراسم دومین سالگرد شهادت حاج  حسین همدانی

سرلشکر باقری: سوریه را شهید همدانی نجات داد
رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: شهادت شهید 
همدانی ها منجر به رویش شهید حججی ها، شهدای 

هسته ای و دیگر شهدا شده است.
به گزارش تسنیم سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل 
نیروهای مسلح روز پنجشنبه در مراسم دومین سالگرد شهادت 
سردار همدانی ضمن تشکر از برگزار کنندگان این مراسم  گفت: 
شهید همدانی از ســابقون رزمندگان انقالب و دفاع مقدس 
هســتند چرا که از دوران نوجوانی تا آخرین لحظات عمرش 
در راه دفاع از اسالم بوده است. این شهید از ابتدای نوجوانی 
در راه اسالم و انقالب حرکت کرده و هیچ گاه لحظه ای به فکر 
آرامش نبوده و در نهایت پاداش این تالش را در دفاع از حرم 

اهل بیت)ع( دریافت کرد.
سرلشــکر باقری گفت: خیلی عجیب اســت فاصله بین 
نوشــتن وصیت نامه این شــهید با زمان شهادتش که کمتر 
از دو هفته اســت. خواندن وصیت نامه شهدا برای ما همیشه 
ضروری اســت اما وصیت نامه این شــهید را باید خواند و از 

معارف آن آموخت.
وی تصریح کرد: شهید همدانی این مسئله را درک می کرد 
که اگر سوریه، عراق یا دیگر مناطق شکست بخورند نوبت به 
ام القرای اسالم می رســد بنابراین با درک این شرایط در آن 
سن وسال به سوریه رفت. اصل جبهه ما آنجا است. اگر رهبری 
می فرمایند که ۲5 سال بیشتر از عمر رژیم صهیونیستی نمانده 
به اینجاها نگاه می کنند، رژیم صهیونیستی از اساس سست 

و بی پایه است اما خود را آهنین جلوه می دهد.
رئیس ستادکل نیروهای مسلح گفت: شهید همدانی در 
ســال ۹0 که شرایط خاصی در سوریه بود به آنجا رفت، یک 
ارتش خسته که باید در ده ها جبهه مقابل نیروهای تازه نفس 
و با انگیزه تروریست که از همه طرف تجهیز می شد، بایستد. 
در چنین شــرایطی که بسیار سخت بود و از طرف دیگر در 
عراق هم صحنه دیگری باز شــد شهید همدانی به آنجا رفت 

و با الگوبرداری از بسیج نیروهای مردمی وارد این مسئله شد 
تا مردم شیعه، سنی، مسلمان و غیرمسلمان را آموزش دهند.

سرلشــکر باقری خاطرنشــان کرد: اگــر چنین توانی و 
نیروهای مردمی ایجاد نشده بود حتماً به لحاظ مادی سوریه 
سقوط کرده بود. ســردار سلیمانی و شهید همدانی و دیگر 
فرماندهان مستشار ما با سازماندهی نیروهای انقالب اسالمی 
از کشورهای مختلف کاری کردند که ورق برگشت و مناطق 
اشغال شده آرام آرام باز پس گرفته شد. وی افزود: نفوذ کالم 
شــهید همدانی میان مردم سوریه کار را خیلی راحت تر کرد 
چرا که نگاه ســوری ها به فرماندهان ایرانی نگاه به چشم یک 
خارجی نیست بلکه به عنوان فرشته و یک موجود مقدس است 
که هرچه می گویند مقدس است و باید به آن عمل کرد زیرا 

فرماندهان ایرانی بدون چشمداشت آنجا هستند.
همه دلسوزان نظام به هوش باشند

رئیس ســتادکل نیروهای مســلح گفــت: خوابیدن ما 

به منزله خواب بودن دشــمن نیســت ، همه دلسوزان اسالم 
و نظام باید به هوش باشــند،  این خواسته فرمانده و رهبر ما 
اســت . اینها درسی است که شهید همدانی به ما داده است، 
این مسئله سن وسال و مقام و جایگاه نمی شناسد. همه باید 
این افتخار را داشته باشیم که نعمت رزمنده بودن را داریم و 
آن را حفظ کنیم. نکته دیگر اینکه شهادت شهید همدانی ها 
منجر به رویش شــهید حججی ها، شهدای هسته ای و دیگر 

شهدا شده است.
وی عنوان کرد: این شهید افتخار سپاه تهران بزرگ است، 
از زمانی که این سپاه شکل گرفته 10 فرمانده به خودش دیده 
و 7 فرمانده آن شــهید شده اند و هیچ تیپ و لشکر دیگری 

این طور نیستند و این افتخار شما محسوب می شود.
جوانان هنوز هم رهرو راه شهدا هستند

سردار محمدرضا یزدی فرمانده سپاه تهران بزرگ نیز در 
مراسم دومین سالگرد شهادت سردار همدانی گفت:  شهید 

همدانی در شــب غربت ارزش ها نشان داده می شود با همان 
شیوه ای که شــهدا زندگی کردند، در این دوران هم انقالبی 

ماند و انقالبی زندگی کرد.
وی افزود: شهید همدانی  به جوانان نشان داد که می توان 
با همان شــیوه دوران دفاع مقدس در مقابل هجمه دشمن 

ایستادگی کرد.
ســردار یزدی تصریح کرد: دشمن به دنبال آن است که 
بــا هجمه فرهنگی با جوانان ما مقابله کند اما جوان ما مانند 
 شــهید حججی نشــان دادند که هنوز هم رهرو راه شــهدا 

هستند.
به گزارش تسنیم مراسم دومین سالگرد شهادت سردار 
حاج حسین همدانی شــامگاه پنجشنبه در تاالر اجتماعات 
وزارت کشــور برگزار شد. ســردار همدانی مهرماه سال ۹4 
درحین انجام ماموریت مستشاری در حومه شهر حلب سوریه 

به شهادت رسید.

سخنگوی وزارت خارجه عملیات تروریستی
در بلوچستان پاکستان را به شدت محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران انفجار انتحاری تروریستی 
در یکی از مراکز شیعیان ایالت بلوچستان پاکستان را به شدت 
محکوم و با دولت و ملت پاکستان و خانواده قربانیان این فاجعه 

خونبار ابراز همدردی کرد.
به گزارش فارس، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی 
وزارت امور خارجه انفجار انتحاری تروریســتی در یکی از مراکز شیعیان 
ایالت بلوچستان پاکستان که دهها شهید و مجروح بر جای گذاشت را به 
شــدت محکوم و با دولت و ملت پاکستان و خانواده قربانیان این فاجعه 

خونبار ابراز همدردی کرد. 
قاسمی اظهار داشــت: اینگونه حمالت کور و ناجوانمردانه به منظور 
ایجاد ناامنی در پاکســتان و دامــن زدن به فتنه و درگیری های مذهبی 
صورت می گیرد که لزوم هوشیاری و حفظ آرامش و وحدت دولت و ملت 
پاکستان را برای تداوم مبارزه با ترور و ریشه کنی خشونت در این کشور 

طلب می کند.


