
اخبار كشور

حضرت امام خمینی)ره(: کســی تصور نکند که ما راه 
سازش با جهانخواران را نمی دانیم. ولی هیهات که خادمان 

اسالم به ملت خیانت کنند.

اخبار ادبی و هنری

همکاری حزب اهلل لبنان و صداوسیما 
بیشتر می شود

در جریان ســفر رئیس رســانه ملی به بیروت یادداشــت تفاهم فرهنگی و 
رسانه ای میان حزب اهلل لبنان و ســازمان صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران 

امضاء شد.
این یادداشــت تفاهم در محل تلویزیون المنار به امضای حجت االســالم 
ســید هاشم صفی الدین معاون اجرایی حزب اهلل و علی عسکری رئیس سازمان 

صداوسیما رسید.
بر اساس این تفاهم نامه، همکاری های فرهنگی و رسانه ای میان حزب اهلل 
لبنان و ســازمان صداوسیمای جمهوری اســالمی ایران گسترش می یابد و دو 
طرف از ظرفیت های مختلف خود برای تقویت جبهه رســانه ای محور مقاومت 

استفاده می کنند.
رئیس سازمان صداوسیما پیش از امضاء این یادداشت تفاهم از بخش های 
مختلف شبکه تلویزیونی المنار بازدید کرد و از نزدیک با فعالیت های این شبکه 

آشنا شد.
ابراهیم فرحات مدیر شبکه المنار در این بازدید با اشاره به مسئولیت سنگین 
رسانه های جبهه مقاومت گفت: هم اکنون که جبهه مقاومت در میدان و عرصه 
نبرد پیروز شده است باید دقیق و درست این موفقیت در رسانه های ما منعکس 
شــود و حتی باالتر از آن باید خود رسانه های مقاومت موفقیتی باالتر را در این 

زمینه رقم بزنند و جلوتر از این بروند.
رئیس سازمان صداوســیما نیز پس از امضای تفاهم نامه با حزب اهلل لبنان 
با بیان اینکه امروز رســانه های جبهه مقاومت در شرایط خوبی قرار دارند، افزود: 
رســانه های جهانی مقاومت به سرعت مظلومیت آنهایی را که تحت ظلم آمریکا 
و صهیونیست ها قرار دارند منعکس می کنند و مقابل رسانه های آنها می ایستند 
و دیگر عرصه رســانه ای جهانی در اختیار نظام ســلطه نیســت. علی عسکری 
بر لزوم همکاری نزدیک رســانه های مقاومــت تاکید و تصریح کرد امروز به این 
جمع بندی رســیدیم که یک تفاهم نامه با حزب اهلل لبنــان امضاء کنیم تا برای 

آمیز آینده رسانه  های مقاومت، مبداء جدیدی شود. حرکت موفقیت 

پایان شیرین یک فیلم تلخ درباره منافقین
فیلمی ناتمام و تلخ درباره ســازمان تروریستی منافقین، در نهایت با اتفاقی 

شیرین به پایان رسید
به گزارش خبرنگار کیهان، چند سال پیش فیلم مستندی با عنوان »فیلمی 
ناتمام برای دخترم ســمیه« تولید و از شــبکه های سیما به نمایش درآمد. این 
فیلم درباره مردی اســت که پس از سال ها عضویت در سازمان منافقین، اما به 
خاطر فســاد درونی و تحقیر اعضا توسط منافقین، خود و پسرش از این سازمان 
جدا و به کشور بازگشته بودند. اما دختر آنها همچنان در بند منافقین بود. در این 
فیلم، صحنه های دردناک حضور این پدر در مقر منافقین در عراق برای دیدار با 
دخترش و ممانعت تروریست های سازمان منافقین از این دیدار، تأثیر بسیاری بر 
مخاطب داشت. به خصوص که این پدر در فیلم فاش کرد که فرزندانش توسط 

منافقین مورد آزار و اذیت و تعرض قرار می گرفتند.
کارگردان مستند »فیلمی ناتمام برای دخترم سمیه« روز گذشته با انتشار 
یادداشــتی در فضای مجازی از پایان خــوش این فیلم خبر داد و اعالم کرد که 

سمیه هم از شر منافقین رها شد و به کشور و نزد خانواده اش باز می گردد.
مرتضی پایه شــناس نوشت: »یعنی می شــه بعد از بیست سال دوباره این 
صحنه رو دید؟... دیروز »سمیه« به کمیساریای عالی پناهندگان در آلبانی رفت 

و از سازمان مجاهدین خلق اعالم جدایی کرد.«
گفتنی است، مستند »فیلمی ناتمام برای دخترم سمیه« در چند جشنواره 
ســینمایی در کشور مورد تقدیر قرار گرفت و پخش این فیلم از تلویزیون نیز با 

استقبال خوبی مواجه شد.
جشنواره های بی خاصیت در صف 
جشنواره راهپیمایی اربعین در ابهام!

برگزاری جشنواره »مســیر عشق« که قرار بود با موضوع راهپیمایی عظیم 
اربعین برگزار شود در هاله ای از ابهام قرار دارد.

به گــزارش خبرنــگار کیهان، درحالی که هر ســاله تعــداد قابل توجهی 
جشــنواره های سینمایی برگزار می شود که اغلب آنها  هم  کم خاصیت هستند و 
تأثیر چندانی بر جریان فرهنگ ندارند. در این میان، تنها جشنواره بین المللی با 
موضوع راهپیمایی اربعین وضعیت نامشخصی دارد. به طوری که حتی برگزاری 
اولین دوره آن به مشــکل برخورده است. این درحالی است که به جز هنرمندان 
هموطنمان، هنرمندانی از 82 کشــور جهان نیز از این جشــنواره عاشــورایی 

استقبال کرده اند. 
اوائل تابســتان امسال بود که اعالم شــد قرار است جشنواره فیلم و عکس 
»مسیر عشــق« با هدف بازنمایی هنرمندانه راهپیمایی عظیم اربعین در کربال 
برگزار شــود. احمد میرعالیی، دبیر جشنواره مسیر عشق نیز در نشست خبری 
این جشــنواره که 9 مرداد برگزار شــد گفت: »وقتی اخبار رسانه های جهانی را 
درباره راهپیمایی اربعین حسینی رصد می کنیم می بینیم که این حرکت عظیم 
در رسانه های جهان حبس خبری شده است. در حالی که رسانه های بین المللی 
اخبار مربوط به مراسم های انحرافی را پوشش می دهند و تالش می کنند تا اذهان 
عمومی را گمراه کنند. این اتفاق یکی از دالیلی بود که تصمیم گرفتیم جشنواره 

»مسیر عشق« را در سطح بین المللی برگزار کنیم.«
بر اســاس این گزارش، قرار بود جشنواره مسیر عشق اول آبان در مشهد و 
حرم مقدس امام رضا)ع( آغاز و پنجم آبان در کربال و حرم امام حســین)ع( به 
پایان برســد. با این حال دبیرخانه جشــنواره اعالم کرد که این رویداد فرهنگی 
به خاطر مشــکالت مالی در زمان اعالم شده برگزار نمی شود. زمان دیگری هم 
اعالم نشــده که معنی این اتفاق، قرار داشــتن وضعیت مسیر عشق در هاله ای 

از ابهام است!
در این اطالعیه آمده اســت: »برخی بوروکراســی های اداری و عدم تأمین 
نقدینگی کافی تا زمان برگزاری جشــنواره، مانــع از برپایی کاماًل حرفه ای و در 
شــأن جایگاه مقدس ساالر شهیدان امام عاشورا آفرین حضرت امام حسین )ع( 
است؛ که با توجه به ضرورت سفر جمعی از هنرمندان اعم از برگزیدگان، نامزدها، 
داوران ، نمایندگان رســانه ها، مدیران فرهنگی، عوامل اجرایی و ... برای شرکت 
در مراســم آغازین و پایانی جشنواره در دو شهر مشهد مقدس و کربالی معلّی، 
این جشــنواره بر خالف میل باطنی و با وجود همه تالشــهای صورت گرفته، تا 
اطــالع ثانوی که طی روزهای آتی زمان دقیق آن اعالم خواهد شــد مجبور به 
تعویق زمان برگزاری اســت.انتظار می رود دستگاه های حمایت کننده جشنواره 
در دو کشــور ایران و عراق که همواره در تأمین امکانات ســخت افزاری با دست 
انــدرکاران اجرایی این رویداد مهم فرهنگی همــراه بوده اند با رفع موانع اداری 
ان شــاء اهلل زمینه برگزاری جشنواره مسیر عشــق را با در نظر گرفتن کیفیتی 
آبرومند، شایسته جایگاه موضوع ارزشمند و انتظارات مخاطبین بین المللی آن و 

در خور جامعه هنری کشور فراهم نمایند.«
برگزاری تنها جشنواره فرهنگی و هنری که در عرصه بین المللی و با حضور 
هنرمندان 82 کشور قرار بود بایکوت خبری راهپیمایی اربعین را بشکند درحالی 
نامشخص است که بسیاری از جشنواره های سینمایی که فاقد مخاطب مردمی 

هستند، به موقع برگزار می شود و هیچ مشکلی ندارند. 
یک کارتونیست:

ترامپ بازار کاریکاتور را گرم کرده است
یک هنرمند کارتونیست در حاشیه برپایی نمایشگاه کاریکاتور »خلیج فارس« 
رئیس جمهور آمریکا را سوژه خوبی برای اهالی کاریکاتور دانست و گفت: از وقتی 

ترامپ در آمریکا بر سر کار آمده، بازار کاریکاتور گرم شده است.
محمدحســین نیرومند با اشــاره به برگزاری نمایشگاه کاریکاتور با موضوع 
واکنــش هنرمندان کارتونیســت بــه اســتفاده ترامپ از نامــی مجعول برای 
خلیج فارس، عنوان کرد: هنرمندان کاریکاتوریست در قالب هنری مانند کارتون 

موضع گرفتند و نظراتشان را ابراز کردند.
وی افزود: از وقتی ترامپ در آمریکا بر سر کار آمده، بازار کاریکاتور گرم شده 
است. ترامپ ســوژه خوبی برای اهالی کاریکاتور است. او با موضع گیری اخیری 
که داشــت نشان داد که واقعا رئیس جمهور پرتی است؛ چرا که نمی داند پشت 

مباحثی که مطرح می کند، یک ملت حضور دارند.
نیرومند افزود: این نمایشگاه شامل مجموعه آثاری است که اکثر هنرمندان 
برجسته کاریکاتوریست و کارتونیست کشورمان در آن حضور دارند. آثار با توجه 

به حضور اساتید این رشته بسیار خوب و با کیفیت باالیی ارائه شده است.
این کارتونیست کشور با تاکید بر اینکه آثار نمایشگاه کاریکاتور خلیج فارس 
باید پشتیبانی و به درســتی منتشر شود، گفت: برای آنکه این آثار تاثیرگذاری 
بیشتری داشته باشد، باید در قالب رسانه ها و فضای مجازی و کتاب منتشر شود.

اثر  گفتنی است، نمایشگاه آثار کاریکاتور با موضوع خلیج فارس با نمایش ۵۵ 
از هنرمندان کاریکاتوریست سراسر کشور در حوزه هنری برپا شده است.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

عمل تابعی از نیت و تفکر انسان است
»بگو: هرکس طبق نیــت )تفکر و خلق و خوی( 
خود عمل می کند، و پروردگارتان کســانی را که 

راهشان نیکوتر است، بهتر می شناسد.«
اسراء - 84

با اختصاص یک میلیارد تومان صورت گرفت
کمک رهبر انقالب

 به آوارگان مسلمان و مظلوم میانمار
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای مبلغ ۱۰ میلیارد ریال به عنوان 

کمک به آوارگان مظلوم و بی پناه میانمار اختصاص دادند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب 
در پی نامه رئیس  و نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر به رهبر معظم 
انقالب اســالمی درخصوص شرایط وخیم مسلمانان روهینگیا در اثر حوادث 
فاجعه آمیز میانمار، حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای مبلغ ۱۰ میلیارد ریال 

به عنوان کمک به آوارگان مظلوم و بی پناه میانمار اختصاص دادند.
در نامه رئیس  و نماینده ولی فقیه در جمعیت هالل احمر به رهبر انقالب 
اسالمی، با اشاره به فاجعه انسانی در میانمار و آوارگی صدها هزار نفر از مردم 
مسلمان، اقدامات و کمک های جمعیت هالل احمر در امدادرسانی به آوارگان 

گزارش شده بود.
فرمانده هوافضای سپاه:

سپاه پاسداران قدرت خود را 
روز به روز افزایش خواهد داد

فرمانده هوافضای سپاه پاسداران گفت: تولید موشک ما متوقف 
نمی شود زیرا بر صنعت داخلی متکی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرتیپ امیرعلی حاجی زاده در دومین کنگره 
شــهدای دانشجوی استان قم در دانشگاه آزاد اسالمی گفت: دشمنی آمریکا 
یک مسئله استراتژیک و راهبردی است و تغییر پذیر نیست و رنگ و لعاب و 

روش ها و تاکتیک ها تغییر می کند.
وی گفت: آمریکا می خواهد که ملت ها را زیر سیطره خود قرار دهد؛ شیوه 
جدید آمریکا، شــیوه دیوانه وار است و برای اجرای این سیاست باید شخصی 

مثل ترامپ روی کار بیاید.
وی افــزود: ترامپ خود را به دیوانگی زده اســت زیرا تاکتیک اصلی آنها 
تاکتیک امتیازگیری با روش جدید است؛ سردار حاجی زاده تصریح کرد: ملت 
آمریکا در اسارت صهیونیست ها هستند؛ صهیونیست ها با قدرت مالی و نفوذ 
خود همه سردمداران را در قبضه دارند؛ دولتمردان با قدرت خود ملت آمریکا 

را در اسارت صهیونیست ها قراردادند.
وی گفت: ترامپ مدعی حمله به کره شمالی بود ولی امروزه دم از مذاکره 

می زند؛ سخنان وی امروز با سخنان دوره کاندیداتوری بسیار متفاوت است.
وی تصریح کرد: اگر دشــمن شناسی و بصیرت درستی داشته باشیم به 
دنبال تحول اقتصادی با محوریت غرب نمی رویم؛ مگر می شود با کمک آمریکا 

و غرب اقتصاد خود را متحول کنیم.
فرمانده هوا فضای ســپاه یادآور شد: در صورتی توان موفقیت داریم که 
دشمن و روش های مقابله با آمریکا را به خوبی بشناسیم و در مقابل توطئه ها 

بایستیم.
فرمانده هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی یادآور شد: امروزه به قدری 
قدرتمند هستیم که کسی جرأت حمله به ما را ندارد؛ آمریکا با سروصدا و ایجاد 
عملیات وسیع رسانه ای به دنبال خروج از برجام نیست بلکه استراتژی آنها حفظ 
پوسته برجام و تهی کردن هسته آن است؛ اگر واکنش ها اثرگذار نباشد نه تنها 
به تعهدات وسیع باقی مانده عمل نخواهند کرد حتی اگر مسائل ناچیزی که 
به ما دادند را نیز پس خواهند گرفت. وی افزود: در دوره جدید و شرایطی که 
در آن قرار داریم، آمریکا و ایادی او با سیاست مرعوب کردن پیش می روند؛ به 
همین خاطر است که ترامپ همیشه دم از سیاست هایی می زند که در آینده 
اعالم خواهد کرد؛ در واقع کار وی، عملیات روانی است؛ آنها می خواهند وقت 

ملت و مسئوالن ما تلف شده و مردم نسبت به نظام بدبین شوند.
سردار حاجی زاده یادآور شد: اگر در داخل به آنها اجازه نفوذ ندهیم آنها 
کاری از پیش نمی برند؛ دشمنان نمی خواستند که ما در بخش های مختلف به 
یک قدرت مبدل شویم؛ قطعاً اگر می توانستند در بیرون از مرزها جلوی ما را 
می گرفتند؛ اگر دور تا دور ما را حصار بکشند تولید موشک ما متوقف نمی شود 
زیرا بر صنعت داخلی متکی است؛ هیچ قدرتی قادر به متوقف کردن ما نیست.
روز  به  وی گفت: سپاه پاسداران به دشمنان اعتماد ندارد و قدرت خود را روز 

افزایش خواهد داد و حصار بزرگ امنیتی را برای کشور ایجاد خواهد کرد.
وی اظهار کرد: امروز ســپاه آمادگی دارد در عرصه توسعه فناوری کشور 
به بخش های مختلف کمک کند؛ دانشــجویان باید خود را دستیار ویژه رهبر 
معظم انقالب بدانند و هر کاری که از دست شــان برمی آید باید برای نظام و 

انقالب انجام دهند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

معرفی »منصور غالمی« به  عنوان 
وزیر پیشنهادی علوم قطعی شده است

عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی از 
قطعی شــدن معرفی منصور غالمی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم،  

تحقیقات و فناوری به مجلس خبر داد.
سید جواد ساداتی نژاد در گفت وگو با فارس، از قطعی شدن معرفی منصور 
غالمی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم،  تحقیقات و فناوری به مجلس خبر داد.
وی با اشاره به آغاز برخی هجمه ها از سوی طیفی خاص به گزینه پیشنهادی 
وزارت علوم، اظهار داشت: در مقابل، اصولگرایان مجلس فعال در قبال گزینه 

پیشنهادی موضعی اتخاذ نکرده اند.
خاطرنشان می شود منصور غالمی هم اکنون رئیس دانشگاه بوعلی همدان 

است.
عضو فراکسیون روحانیت مجلس تاکید کرد

لزوم لغو روادید
 برای زیارت عتبات عالیات

عضو فراکسیون روحانیت مجلس خواستار جدیت بیشتر مسئوالن 
ایران برای لغو روادید با عراق شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از اراک علیرضا سلیمی با اشاره به ممنوعیت 
ورود زائران به عراق بدون روادید، اظهار کرد: متاسفانه اجبار روادید برای زائران 
ایرانی به عراق در حالی صورت گرفته که انتظار اســت مسئوالن دیپلماسی 
ایران با جدیدت بیشتری با مقامات عراقی برای لغو روادید وارد مذاکره شوند.
وی ادامه داد: اگرچه ایران با عراق  اشتراکات فرهنگی و سیاسی بیشتری 
دارد، اما لغو روادید صورت گرفته با کشورهای دیگری همچون ترکیه، گرجستان 
و ارمنســتان، موجب سرازیر شدن ایرانیان به شهرهای مختلف این کشورها 
شــده است؛ با این حال متاســفانه زائران کربال برای ورود به عراق مجبور به 

دریافت ویزا هستند.
نماینده مردم محالت و دلیجان در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد: دو 
ملت ایران و عراق از نظر فرهنگی و اعتقادی به یکدیگر نزدیک هستند، از این 
رو بدون شک لغو روادید میان این دو کشور سبب خواهد شد تا روابط مردم 
در ایران و عراق به صورت نزدیک تری با یکدیگر گسترش پیدا کند و زمینه 
ســفر با توجه به وجود اماکن مقدسه بین دو کشور در یک بستر و موقعیت 

مناسب صورت گیرد.
عضو هیئت رئیسه فراکسیون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
در مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه وزارت امور خارجه و سازمان حج و 
زیارت باید با دقت و اقدام کارشناسی تدابیر الزم برای لغو ویزا تالش کنند تا 
این مهم هرچه سریع تر به ثمر برسد، اظهار کرد: با توجه به زمان باقی مانده تا 
برگزاری مراسم اربعین فرصت خوبی برای پیگیری موضوع لغو روادید وجود 
دارد زیرا از نظر اقتصادی به کاهش هزینه های ســفر هموطنانمان نیز کمک 

شایانی می کند.

صفحه ۳
چهار شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ 

۲۷ محرم ۱4۳۹ - شماره ۲۱۷4۹

علما، طــالب و فضالی حــوزه علمیه قم 
ظهر دیروز در اجتماعی پرشــور و با شکوه در 
مدرسه فیضیه قم، علیه یاوه گویی ها و اقدامات 
خصمانه مستکبران به ویژه آمریکای جنایتکار و 

رئیس جمهور آن تجمع کردند.
طالب و فضال در این تجمع با سردادن شعارهایی 
همچون»مرگ بر آمریکا«، »مرگ بر اسرائیل« و »مرگ 
بر مستکبر« یاوه گویی های اخیر مقامات آمریکایی به 
ویژه ترامپ را محکوم کردند و این ســخنان خبیثانه 

را ناشی از عدم تعادل رئیس جمهور آمریکا دانستند.
به گزارش رســا، آیت اهلل سید احمد خاتمی، عضو 
هیئت  رئیســه مجلس خبرگان رهبری این اجتماع با 
عظمت را نشانه انقالبی ماندن حوزه علمیه قم دانست.
وی در ایــن اجتماع تأکید کــرد: حضور صاحبان 
عمامه هــای نور و هدایت در پایگاه علم و فضیلت پیام 
آشــکار دارد که حوزه های علمیه تا آخر از نظام دینی 
و اســالمی حمایت می کند و پــای آرمان های انقالب 

اسالمی ایستاده است.
عضــو هیئت  رئیســه مجلس خبــرگان رهبری 
خاطرنشــان کرد: کفر یک مجموعه واحد است، آنچه 
در آمریکا می گذرد گویای این واقعیت اســت که همه 
جمهوری خواهــان و دموکرات ها یک مجموعه واحد 
هستند، همچنین اتحادیه اروپا هم مورد اعتماد  نیست 
که برخی خوشــحال هستند که اتحادیه اروپا از برجام 

حمایت می کند.

کتــاب »منظومه فکری حضــرت آیت اهلل 
خامنــه ای« در همایش زعیم ذوفنون با حضور 
دکتر والیتی و جمعی از مســئوالن اجرایی و 

دانشگاهی  رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوســیما، چاپ دوم این 
کتاب فاخر با تالش پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه 
اسالمی و همکاری دانشگاه آزاد اسالمی منتشر شده 
است. این کتاب در دو جلد و چهار بخش مشتمل بر 
نظام های  بینشی، نظام های منشی و رفتاری، نظام های 
اجتماعی اســالم و اهداف اجتماعی اســالم به همت 
حجت االســالم والمسلمین عبدالحسین خسروپناه و 

جمعی از پژوهشگران تدوین شده است.
ایران مقتدرترین 

و تاثیرگذارترین کشور در منطقه 
علی اکبر والیتی رئیس هیئت موسس دانشگاه آزاد 
در همایش رونمایــی از منظومه فکری رهبر معظم 
انقالب که بــا عنوان »زعیم ذوفنــون« در کتابخانه 
مرکــزی واحد علوم و تحقیقات برگزار شــد، گفت: 
در دوره رهبــری مقام معظم رهبری اقتدار جمهوری 
اســالمی به حدی رسیده که در تاریخ ایران از بعد از 
سلسله صفویه تاکنون چنین اقتداری نبوده و پایه این 

کار نیز بر اساس اقدامات امام بوده است.
والیتــی گفــت: امروز با استشــهاد دوســتان و 
غیردوســتان جمهــوری اســالمی مقتدرتریــن و 
تاثیرگذارترین کشــور در منطقه است و این معلول 
سلسله تدابیر است و بخش مهمی از این تدابیر سیاست 

آیت  اهلل خاتمی در تجمع گسترده طالب قم علیه آمریکا:

4 سال بزک آمریکا بس است
ملت را به دام اتحادیه اروپا نیندازید

آیت اهلل خاتمی با بیان اینکه اگر قرار باشد اتحادیه 
اروپا بین ایران و آمریکا قرار گیرد، قطعا جانب آمریکا را 
خواهد گرفت، خطاب به برخی مسئوالن، گفت: 4 سال 
آمریکا و آمریکا گفتن و 4 سال بزک کردن چهره آمریکا 

کافی است. این ملت را دوباره به دام  اروپا نیندازید.
وی اظهار داشــت: باید در برابر گرگ هایی همانند 
ترامپ و دولت آمریکا مسلح به انواع سالح های دفاعی از 
جمله موشک ها باشیم، خوشبختانه مسلح هستیم و آن 
را تقویت خواهیم کرد، ما تنها سراغ بمب اتم نمی رویم نه 
به خاطر اینکه از دشمنان بترسیم بلکه برای اینکه دین 
و پیامبر می فرماید سالح کشتار جمعی نداشته باشید.
عضو هیئت  رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: 
مراکز نظامی ناموس یک ملت هستند و انسان با غیرت 

ناموس خود را در اختیار اجانب قرار نخواهد داد؛ مقامات 
آمریکایی از مذاکره مجدد سخن می گویند اما باید به 
آنها گفت که شــما در مذاکرات اول چه غلطی کردید 
که مذاکره دوم در کار باشد، آمریکایی ها تمام عهدها و 
قرارها را زیر پا گذاشتند و به هیچ عهدی پایبند نبودند.

آیت اهلل خاتمی تصریح کرد: در پرونده سیاه آمریکا 
حمایت از پهلوی دیکتاتــور و صدام وجود دارد، واقعا 
خنده دار اســت که دیکتاتور جهانی دیکتاتور بودن را 
به ایران اسالمی نســبت می دهد، امروز نیز آمریکا از 
رژیم های دیکتاتوری همانند عربستان حمایت می کند 
که رنگ انتخابات را ندیده اســت، در حالی که بعد از 
انقالب در ایران بیش از 3۰ انتخابات برگزار شده است.

وی بیان داشت: اگر تاکنون تنها مسلمانان مرگ بر 

آمریکا می گفتند امروز تمام کسانی که عرق وطنی و ملی 
دارند و ایران را دوســت دارند با هر مذهب و سلیقه ای 
مرگ بر آمریکا می گویند، رئیس جمهور آمریکا به تعبیر 
متخصصان روانی آمریکا فردی روانی است و باید معاینه 
شــود، ترامپ بدش نمی آید که به او دیوانه گفته شود، 
می گوید دیوانه است تا دیگران را بترساند و بگوید که 

کارهای او قابل حساب نیست.
عضــو هیئت  رئیســه مجلس خبــرگان رهبری 
خاطرنشــان کرد: نسخه فرهنگ عاشورا و نسخه عزت 
بخش هیهات مناالذلة جواب می دهد، تا فرهنگ عاشورا 
و رهبر عاشورایی همانند حضرت آیت اهلل امام خامنه ای 
و همچنین خط امام راحل را داریم به یاری خدا روی 

ذلت را نخواهیم دید.

خارجه است که در سیاست خارجی ایشان راهبردی 
دارند که پایه های آن از قبل انقالب در ذهن ایشــان 
شکل گرفت. مقام معظم رهبری ترجمه هایی از سید 
قطب داشتند که نفس اقدام به ترجمه آثار وی جهان 
بینی رهبری را در حوزه امت اسالمی نشان می دهد، 

ایشان تألیفات دیگر این چنینی هم داشته اند.
به گزارش فارس رئیس هیئت موســس دانشگاه 
آزاد گفــت: بدانید که ایران در طی چند صد ســال 
گذشته هیچگاه به اقتدار امروز نبوده و بخش مهمی 
از ایــن اقتدار محصول رهبری مقــام معظم رهبری 
و نقش ایشــان در اقدامات راهبردی حوزه سیاســت 

خارجی است.
اندیشه  های رهبری اجتهادی است

حجت االسالم  عبدالحسین خسروپناه رئیس موسسه 

فلسفه و حکمت ایران نیز در همایش »زعیم ذوفنون« 
با عنــوان رونمایی از کتــاب منظومه فکری آیت اهلل 
خامنه ای که عصر دوشــنبه در دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد علوم تحقیقات تهران برگزار شــد،گفت: تدوین 
این کتاب دوســال طول کشــیده است و چاپ آن 6 
سال به طول انجامیده و در این 6 سال نیز به مطالب 

و فصول آن افزودیم.
وی ادامه داد: یک ســال تمام مجموعه فرمایشات 
رهبری را جمع آوری کردیم، اینها مطالعه و دسته بندی 
شد و به یک ســاختار نظام مند رسیدم و پس از این 
کار به محققان داده شــد تا بر اساس ساختار مصوب 
تحقیق انجام دهند و تاییده از سوی مرکز حفظ و نشر 

آثار رهبری گرفته شد.
وی با  اشاره به ویژگی های کالن در منظومه فکری 

رهبری، گفت: اندیشــه آقا اجتهادی اســت، ایشان 
دقیقا با روش اجتهادی بحث می کنند و یک ادعا در 
اندیشه رهبری ندیدم که ذوقی باشد، شخصیت هایی 
هم چون رهبری جامع هستند، سخنانشان نظام مند 
بــوده و اجزای آن همدیگــر را تصدیق می کنند، اگر 
فــردی بخواهد نظام اقتصــادی را بداند باید به نظام 

مدیریتی توجه کند.
حجت االسالم والمســلمین علی اکبر رشاد عضو 
شــورای عالی حوزه علمیه اســتان تهران نیز در این 
همایش با اشــاره به ویژگی هــای رهبر معظم انقالب 
اســالمی، گفت: جهانی اندیشــیدن در فقه ویژگی 
رهبری اســت، فتاوای ایشــان را فقط مســلمانان و 
شیعیان مدنظر ندارند و نگاه ایشان در فتوا و در تفقه 

نگاه به اسالم است.

سخنگوی دولت درحالی مدعی است »عده ای 
به دشمنان گرا  در داخل کشــور می خواهند 
از  بدهند منابع مالی کم داریم«که اســتفاده 
امنیت ملی و نادرست »خزانه خالی«  تعبیر ضد 
در آستانه مذاکرات هسته ای، از سوی مسئوالن 

همین دولت کشور را در موضع ضعف قرار داد.
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت روز گذشته در 
نشست خبری خود با اصحاب رسانه  با بیان اینکه همه 
دولت درگیر موضوع ایجاد رونق اقتصادی است، گفت: 
وقتی ما اعالم می کنیم نرخ رشــد اقتصادیمان چقدر 
اســت، عده ای در داخل می گویند این آمار بر اساس 

فروش نفت است.
نوبخت تاکیــد کرد: من از کســانی که با دولت 
مخالفت هایی دارند تقاضا می کنم در حال حاضر وحدت 
را در کشور به نمایش بگذارند و مدام نگویند که منابع 
مالی ما برای اداره کشور کم است. کسانی که بیرون از 
مرزها نشسته اند اگر ببینند که ما وضعیت اقتصادی 
خوبی نداریم و منابع مالی در اختیارمان کافی نیست 

در اقداماتشان جری تر می شوند.
چرا عده ای گرا می دهند منابع مالی کم داریم؟!

وی تصریح کرد: با این حال، چرا عده ای در داخل 
کشور می خواهند گرا بدهند که منابع مالی کم داریم؟ 

ما منابع مالی داریم و با همان هم می توانیم به توسعه 
کشور بپردازیم.

صد البته که آقای نوبخت و تمام مردم ایران نیک 
به یاد دارند تعبیر ضد امنیت ملی و نادرست »خزانه 
خالی« در آستانه مذاکرات هسته ای، از سوی مسئوالن 
همین دولت بیان شــد و کشور را در موضع ضعف و 
غربی ها را در جایگاه مدعی قرار داد،، همچنانکه چندی 
بعد هم پا را فراتر گذاشته و گفتندکه »نه تنها خزانه 

است بلکه صندوق ها هم خالی است«.
ســخنگوی دولت در ادامه با اشــاره به بیانیه سه 
کشور اروپایی برای حفظ برجام پس از سخنان اخیر 
رئیس جمهــوری آمریکا اظهار کــرد: در حال حاضر 
موضــوع مهمی تحت عنوان برجام وجود دارد که در 
این خصوص ایالت متحده تنهاست و همه دیدند که 
خانم موگرینی بعد از سخنان ترامپ به صورت زنده به 
آن پاسخ داد و آلمان،  انگلیس و فرانسه هم بیانیه ای در 
این زمینه صادر کردند. این هنر ایران است که توانسته 
اســت آمریکا را منزوی کند و آمریکا نیز در گوشه ای 

مانده و از صحنه سیاسی دور شده است.
ســخنگوی دولت در ادامه اما به بیانیه مشترک 
ســه کشور اروپایی آلمان ، انگلیس و فرانسه مبنی بر 
تحت فشار قرار دادن کشورمان از سوی جامعه جهانی 

جهت متوقف کــردن فعالیت های منطقه ای و برنامه 
موشکی  اشاره نکرد. این سه کشوراروپایی تنها یک روز 
پس از سخنان مضحک ترامپ علیه ایران ضمن اشاره به 
انجام تالش برای حفظ برجام به تکرار ادعاهای آمریکا 
علیه کشورمان پرداخته و تاکید کردند که الزم است 
جامعه جهانی بــرای مقابله با فعالیت های منطقه ای 
بی ثبات کننده ایران و بررسی روش های رفع نگرانی ها 
درباره برنامه موشکی ایران همراه شود اما سخنگوی 
دولت فقط به بیان بخش اول مواضع اروپایی ها درباره 

اظهارات ترامپ اکتفا کرد. 
نوبخت درباره رابطه ایران و عربستان و موضع گیری 
مقامات ســعودی درباره سخنرانی ترامپ علیه برجام 
اظهار کرد: ارتباط ما با عربستان فراتر از اظهارات اخیر 
ترامپ است. همین که هیچ یک از کشورهای جهان با 
ترامپ نیستند و او را تایید نکرده اند زحمت عربستان را 
بیشتر کرده اند. عربستان تصمیم خوبی نگرفته و باید 
خودش را اصالح کند تا بتواند با جمهوری اســالمی 

ایران ارتباط برقرار کند.
برای رشد اقتصادی به 65 هزار میلیون دالر 

سرمایه گذاری الزم است 
نوبخت با اشاره به نرخ رشد اقتصادی کشور اظهار 
کرد: باید 6۵ هزار میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی 

صورت گیرد تا رشد اقتصادی انجام شود و دولت نیز 
می کوشد تا سیاست های اقتصادی مقاومتی را به خوبی 
پیاده کند چرا که این سیاست از سوی عالی ترین مقام 
نظام ابالغ شده و ما آن را پیگیری می کنیم اما ظاهرا 
مد شده است که در کشور بگویند دولت سیاست های 

اقتصاد مقاومتی را انجام نمی دهد.
نوبخت در پاســخ به پرسشی در زمینه چگونگی 
ایجاد فرصت های شغلی و استخدام افراد جویای کار 
اظهار کرد: از مجلس می خواهیم به اســتخدامی های 
جدید اضافه نکند چرا که قرار نیست همه 9۵۰ هزار 

فرصت شغلی از طریق استخدام انجام شود.
ســخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در زمینه 
ســخنان روز گذشته شــهردار تهران مبنی بر عدم 
تخصیص منابع شــهرداری در شــش ماهه اول سال 
از ســوی دولت اظهار کرد: در شــش ماهه اول سال 
میلیارد تومان اعتبارات طرح های عمرانی انجام  3۰ هزار
شده که بخشــی از آن به دستگاه ها پرداخت شده و 
بخشــی هم از طریق خزانه پرداخت می شود. پس به 
جای اینکه در رســانه ها این حرف ها مطرح شود باید 
به مسئول مربوطه در سازمان مراجعه کنند تا ببینند 
چقدر به خزانه داده شده است. ما طبق روال پرداخت ها 

را تا پایان سال انجام می دهیم.

آقای نوبخت! چه كسی به دشمنان گرا داد خزانه خالی است؟!

در همایش زعیم ذوفنون صورت گرفت

رونمایی از كتاب »منظومه فکری حضرت آیت اهلل خامنه ای«

معاون  و  اربعین  سخنگوی ســتاد مرکزی 
مدیرکل امنیتی وزارت کشور از مرز خسروی به 
عنوان یک مرز قدیمی و با استاندارد بین المللی 
در کشور نام برد و گفت: این مرز اکنون از شرایط 
الزم برای تردد زائران حسینی برخوردار است.

شــهریار حیدری در گفت و گو با ایرنا افزود: پایانه 
مســافری مرز خسروی از امکانات الزم برخوردار و از 
ویژگی های بسیار خوب این مرز، نزدیکی آن به بغداد 
است. وی اظهار داشت: در چند سال گذشته کمتر از 
ظرفیت این مرز برخوردار بوده ایم که علت آن نیز به 
دلیل ناامنی های داخل عراق بود اما هم اکنون امنیت 

عراق تا حدود زیادی بهبود و ارتقا یافته است.
وی از دیگر مزایای خوب مرز رســمی خسروی را 
برخورداری از خدمات عمومی نظیر هتل، زائرســرا و 
مهمان سرا عنوان کرد و گفت: امکانات موجود در این 
مرز و همچنین شــهر قصرشیرین در مقایسه با سایر 

مرزها بی نظیر است.
حیدری ادامه داد: براســاس اعالم ســفیر عراق 
در کشــورمان تاکنون ۵۰۰ هزار ویزای اربعین برای 

شهروندان کشورمان صادر شده است.
وی افزود: 2 هزار و 4۰۰ شرکت زیارتی و همچنین 
سه شــرکت مورد تایید سفارت عراق در امر دریافت 
مدارک برای صدور ویزا اقدام می کنند و همچنین چهار 
دفتر دائم کنسولی عراق در کرمانشاه ، اهواز ، مهران ، 

مشــهد و ۱2 دفتر موقت صدور ویزا در نقاط مختلف 
جغرافیایی کشور در راستای صدور ویزا اقدام می کنند.

وی ادامــه داد: روند ثبت نــام زائران و صدور ویزا 
عادی اســت و تمام امکانات و خدمات برای اسکان و 
تغذیــه زائران در داخل و همچنین خارج از مرزها به 
سمت عتبات عالیات فراهم شده است که با آغاز تردد 

رسمی زائران مستقر خواهند شد.
این مقام مسئول همچنین با اشاره به اوضاع داخلی 
اقلیم کردستان عراق گفت: تاکنون این امر مشکلی در 

تردد زائران اربعین ایجاد نکرده است.
به گفته حیدری، پایانه مرزی منذریه در آن سوی 
مرز رسمی خسروی تحت مدیریت دولت مرکزی عراق 
است و قرار شد مسیر مرز منذریه تا کربال، نجف و بغداد 
از سوی نیروهای عراقی تامین شود تا زائران با امنیت 

کامل در این مسیر تردد داشته باشند.
با پیگیری مســئوالن اســتان و با ابالغ نامه ای از 
ســوی وزارت کشور مبنی بر بازگشایی مرز خسروی 
در 28 اسفند 93 به استانداری کرمانشاه، اکنون این 

مرز رسمی و بین المللی بازگشایی شده است.
قرار است امسال ۵۰۰ هزار تن از زائران کشورمان 
و زائران اتباع خارجی از مرز خســروی در ایام اربعین 

حسینی به کربالی معال عزیمت کنند.
مرز خسروی نزدیکترین نقطه از کشورمان به بغداد، 

کربال، کاظمین و سامراست.

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین:

مرز خسروی شرایط الزم برای تردد زائران حسینی را دارد
تشییع پیکر پاک شهید گمنام 

در لنگرود

مراسم تشییع یک شهید گمنام دوران دفاع 
مقدس روز دوشنبه در لنگرود برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری فارس مراســم تشییع این 
شــهید گمنام از جلوی سپاه ناحیه لنگرود آغاز و در 
دانشکده پرســتاری و پیراپزشکی لیالکوه لنگرود به 

خاک سپرده شد.

پیکر مطهر این شهید که سال ۱362 در عملیات 
خیبر در ســن ۱8 ســالگی به فیض شهادت رسیده 
 بود در منطقه عملیاتی جزیره مجنون تفحص شــده 

است.
با احتســاب این شــهید، تعداد شــهدای گمنام 

شهرستان لنگرود به ۱۰ شهید رسید.


