
اخبار كشور

حمایت از کارگران و مستضعفین 
در اختتامیه جشنواره عمار

مراســم اختتامیه نهمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار به جایگاهی 
برای انتقــاد از بی عدالتی و  اشــرافیت و حمایت از حقوق مســتضعفین و 

کارگرها تبدیل شد.
این مراســم با حضور جمعی از خانواده های شهدا و هنرمندان و اهالی 

فرهنگ، پنجشنبه 20 دی در سینما فلسطین تهران برگزار شد.
در ادامه این مراســم، بخش نخست جوایز اهدا شد و در بخش مستند 
»تاریخ سیاســی و فتنه ۸۸«، لوح تقدیر به مســتندهای »راه طی شــده« 
علی مالقلی پور و »آینه های شکسته« به کارگردانی عبدالعلی مکرمی تعلق 

گرفت.
»شــورش علیه سازندگی« به کارگردانی مصطفی شوقی فانوس )جایزه 
اصلــی( این بخش را دریافت کرد. شــوقی جایزه خود را از دســت مادران 
شــهیدان خالقی پور دریافت کرد و گفت: وضع ما مستندسازها خوب نیست 
اما خیلی بهتر از کارگران هفت تپه، هپکو و … است. امیدوارم هر چه زودتر 

فکری به حال مشکل این عزیزان شود.
در بخش »جنگ نرم و جبهه فرهنگی« مســتند »تهران دمشــق« به 
کارگردانی ســیدمحمدعلی صدری نیا جایزه مردمــی را که یک تابلوفرش 
اهدایی از اهالی روســتای تورقوزآباد بود، دریافت کرد. فانوس این بخش به 
سبب پژوهشــی قدرتمند به مستند »روزی روزگاری ترامپ« به کارگردانی 

علیرضا بوالی تعلق گرفت. 
فانوس بخش نقد درون گفتمانی به مســتند »دریابست« به کارگردانی 

محمود شهبازی با موضوع صید بی رویه ماهیان جنوب کشور تعلق گرفت.
مادر شــهید علی قوچانی که جایزه این بخش را به برگزیده اعطا کرد، 
گفت: بــه ما گفتند دســته کلید دارند و تمام قفل ها را بــاز می کنند، ولی 
متأســفانه ها قفل هایی هم که باز بود، همه را قفل کردند! تا زمانی که زنده 
هستیم از خدا می خواهیم ثابت قدم باشیم و مثل کوه پشت رهبرمان بمانیم.

در بخش مســتند »بیداری اسالمی«سیدمحتشم علی نقوی کارگردان 
»فرزند امام« با موضوع عالمه عارف الحسینی فانوس این بخش را از دستان 
جانباز مدافع حرم دریافت کرد. وی که اصالتاً پاکســتانی است و با همسر و 
سه فرزند خود روی صحنه حاضر شد، با  اشاره به تعداد فرزندان خود گفت: 
»حرف »آقا« اســت دیگر، همین مشخص می کند صحبت های آقا به خارج 

از ایران زودتر می رسد.« این گفته با تشویق حاضران در سالن همراه شد. 
در بخش مســتند »مدافعان حرم« عابدان کهنز فانوس پراستقبال ترین 
مستند را دریافت کرد. مســتند »نجات« به کارگردانی امیرحسین نوروزی 
نیز فانوس این بخش را دریافت کرد. در بخش مســتند جنگ اقتصادی »به 

نام پدر« به کارگردانی محمدتقی رحمتی فانوس گرفت.
عصمت احمدیان، کارآفرین و مادر شهیدان ابراهیم و اسماعیل فرجوانی 
جایزه »اســتقالل« را از جشــنواره عمار دریافت کرد. این جایزه توسط پدر 
شهید احمدی روشن به احمدیان تقدیم شد. وی در این مراسم گفت: وکال، 
وزرا، مســئوالن، همه و همه! ما این شهدا را دادیم که شما پشت میزهایتان 
راحت بنشینید، شما هم کاری بکنید که ملت برای معیشت خودشان به این 

در و آن در نزنند و راحت زندگی کنند.
در این مراســم همچنین از ســیروس مقدم، به خاطر توجه به مسائل 

سوریه و جنایات داعش در سریال »پایتخت 5« تقدیر شد.
در بخش  داســتانی نیز فانوس ها به این شــرح اهدا شــدند: »آخرشه« 
ساخته رضا کشاورز و »#نفرست« ســاخته سامان غنائمی، فانوس بهترین 
فیلم های کوتاه داســتانی، در بخــش فیلم بلند داســتانی، فانوس بهترین 
کارگردانی به »سوزن« به کارگردانی یوسف جعفری رسید. فانوس ویژه این 
بخش هم به »مســتوره« به کارگردانی الهام هادی نژاد رسید. در بخش فیلم 
بلنــد، »جایزه ویژه« لوح تقدیر گرفت و فانــوس این بخش به هیچ فیلمی 
تعلق نگرفت. در این بخش از شهید محمد علیشاه موسوی گردیزی )چمران 

افغانستان( تقدیر ویژه به عمل آمد.
برگزاری کارگاه تخصصی هنری 

در حمایت از یمن
کارگاه تخصصــی »یمــن و نقش من« با هــدف نقش آفرینی هنری و 
رســانه ای در پشــتیبانی از مقاومت مردمی یمن در دبیرستان عالمه حلی 

تهران برگزار شد. 
در این کارگاه ســه روزه که از 19 تا 21 دی برگزار شد، هنرمندان در 
رشته های گرافیک، نقاشی، تصویرسازی و کاریکاتور، مجسمه سازی و صنایع 
دستی، هنر مفهومی و هنر جدید، هنرهای نمایشی و پرفورمنس، پادکست، 
سرود و آهنگ، موشــن گرافیک و پویانمایی، فیلم کوتاه داستانی و مستند، 

شعر، داستان کوتاه و... هنرنمایی و خلق آثار می کنند.
عبدالکریم المطری مسئول دفتر بین المللی موسسه بنیان تنمویه یمن 
در نشستی در حاشیه این کارگاه ها گفت: چهار سال از جنگ یمن می گذرد 
که 1۷ کشور در این بحران سهم داشتند نظیر امارات، آمریکا و عربستان. و 
بعد از ۴ ســال که نتیجه ای از جنگ نظامی ندیدند، به جنگ اقتصادی روی 

آوردند از جمله بستن بنادر و فرودگاه ها و محاصره کل مردم یمن.
المطری در پایان ســخنان خود از برگزارکنندگان کارگاه  »یمن و نقش 
من« قدردانی کرد و تاکید داشــت صدای مظلومیــت یمن به مردم جهان 
نمی رسد. امیدوارم این کارگاه آغازی برای شکستن حصار سانسور رسانه ای 

علیه یمن باشد. 
مســعود نجابتی مدیر گروه تجسمی بنیاد روایت فتح گفت: باید نام این 
کارگاه را در گستره وسیع تری تعریف کنیم و هر کس نقش خودش را درباره 

یمن پیدا کند، از جمله هنرمندان، نخبگان و اساتید. 
انتقاد یک بازیگر از روش های غیراخالقی ایجاد جذابیت 

در سریال های نمایش خانگی
بازیگر ســینما و تلویزیون درباره اینکه چرا نقش پیشنهاد شده در یکی 
از ســریال های شــبکه نمایش خانگی را نپذیرفت، گفت: احساس کردم با 
تبلیغات زودتر از موعد، قصد ســاختن یک جذابیــت کاذب برای مخاطب 

را دارند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، عباس غزالی درباره رد پیشنهاد بازی 
در یک ســریال مبتذل شبکه نمایش خانگی گفت: پیشنهادی به من دادند 
و از آنها خواســتم فیلمنامه برایم بفرستند و تلفنی و خطی درباره فیلمنامه 
و کاراکتــرم صحبت کردند که ایــن کاراکتر این طور می شــود و به اینجا 
می رسد. گفتم بسیار عالی اما اغنا نشدم و باید فیلمنامه را مطالعه کنم. باید 
جایگاه دیالوگ نویســی را در فیلمنامه ببینم و بدانم داســتان این سریال از 
کجا شــروع و کجا به پایان می رســد. ببینم چطور می توانم با این داستان و 
فیلمنامه همزادپنداری کنم. همه این نکات همیشه برایم مهم بوده و هست. 
جوابــی گرفتم از کارگردان که خیلی برایم جای تعجب داشــت. کارگردان 
این ســریال به من گفت بیا ســر صحنه متوجه می شوی که کار چه فضایی 
دارد؟! من هم گفتم بله می دانم که در حال ســاخت یک مجموعه هستید. 
اما از شــما می خواهم فیلمنامه را ارسال کنید، بخوانم کاماًل در جریان قرار 
می گیــرم که کار چه فضایی دارد. این اصول برخورد مِن بازیگر و کارگردان 

و عوامل کارهاست.
غزالی با  اشاره به اینکه خواستند چند کلیپ تبلیغاتی بسازند در صورتی 
که هنوز کاری شروع نشده بود، خاطرنشان کرد: کارگردان »ممنوعه« گفت 
ما داریم چند تا کلیپ می ســازیم و این را در فضای مجازی منتشر می کنیم 
بسیار جذاب و به شدت مورد استقبال قرار گرفته است. گفتم این کار خوبی 
اســت و می تواند در ادامه کار و برای تبلیغات اتفاق بیفتد. اما من فیلمنامه 
می خواهم و دوســتان یا متوجه نشــدند و یا به آنها برخــورد. من اعتقادم 
این اســت که یک مجموعه باید فیلمنامه داشته باشد، کاراکترها در جریان 
شــروع و پایان داستان قرار بگیرند و کاراکترها شخصیت پردازی شده باشد؛ 
اصطالحاً همه چیز رنگ خودش را پیدا کند. اصاًل درســت آن این است که 
فیلمنامــه خوانده شــود و بعد درباره پذیرش بازی تصمیم گرفته شــود. یا 
بازیگر می پذیرد یا نمی پذیرد! اینکه قبل از آن کار ســاخته بشــود یکسری 
پالن هایی بگیریم در فضای مجــازی به صورت کلیپ پخش کنیم که اصاًل 
ربطی هم به قصه نداشته باشد من به غیر از اینکه فکر کنم فقط داریم یک 
جذابیــت کاذب برای مخاطب ایجاد می کنیــم و او را فریب می دهیم نکته 

دیگری به ذهنم نرسید.

صفحه 3
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۵ جمادی االول ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۹۸

غم سروده ای 
در میالد بانوی رنج ها

سیدابوالحسن موسوی طباطبایی
دخت رسول خدا و غمگسار مهربان علی)ع( پس از حسنین علیهما السالم، 
اینک قنداقه سومین را به امیرالمؤمنین سپرد. آن گاه چشمان پرآزرم خویش را به 

سبکبالی نسیمی از نگاه مهرپرور موال گذراند...
]همــه چیز از آن روز آغاز شــد که کربال را آفریدند! مــرز جدایی ها و رمز 

پیوندها، شد کربال.
غم ها مولود این سرزمین پاکند و تردید و دودلی مرزهای آن 

حزن و اندوه دیوارهای کربالیند و باورها دروازه اش و بهشت آینه دار آن
   شکسته دالن، ساکنان حریمش - غم پروران، پناهجویان کویش و ملکوتیان، 

جبهه سای تربت عنبر بویش. 
عاشورا نیز خود از درون کربال برخاست و مبدأ تاریخ شد.

و اینک ای حبیبه خدا و ای دختر رســالت! خداونــد اراده فرمود که دامان 
پاکت خاستگاه حماسه سازان کربال گردد. کربال عرصه هماوردی خونین است و 
حماسه جاودانش، شیرمردانی حیدری شوکت می طلبد که تیغشان در اقتدا به 
قیام و سجود ذوالفقار رفته باشد... و امروز گویی همان روز است، پاکبازانی از قلعه 
حیدر کرار که آن روز به کربال نرسیده بودند، امروز رسیده اند و حریم حرمت را به 
جان و خون خویش پاس می دارند. زنان را در جنگ ها جایی نیست و مولود شما...
این عبارات، چقدر شبیه سخن همسر عمران است. مادر مریم مقدس. او که 
جنین خود را نذر خدمت به معبد نموده بود، به گمان پسر بودن حمل، با تأسف 
گفت: »إنّی َوَضعُتها أنثی« و شاید آن بانوی پاک نمی دانست همین یگانه دختر، 
روزی در آوردگاه قرب، یکه تازان این میدان را در توفان نعل ســمندش به غبار 

فراموشی می سپارد...[
امیرالمؤمنین)ع( قنداقه را از دســتان پرمهر فاطمه)س( گرفت. کسی چه 
می داند این دختر که اینک در آغوش روح پرور ســلطان اولیا جای خوش نموده 
کیست؟ علو ملکوت و ســطوت جبروت در وجود این مولود موج می زند. گفتی 

میراث دار هیبت احمدی، صولت حیدری و عصمت فاطمی ست.
- علی جان چه نامی بر دخت خود خواهید گذاشت؟

- فاطمه جــان می دانی که من در نام نهادن فرزندانم از رســول خدا )ص( 
پیشی نمی گیرم.

... دیری نپایید که عطر حضور رسول خدا در فضا پیچید. باز هم خمسه طیبه 
زیر یک ســقف گرد آمدند. پیامبر خدا آیینــه رحمت الهی، قنداقه را در آغوش 
گرفت. نگاه پر از عشق او به دومین دختر از سلیل کوثر افتاد. آه که این مولود با 

آوارگان دیار عشق چه ها خواهد کرد! 
- یا رسول اهلل! ما منتظر قدوم شما بودیم تا اسمی بر این کودک بنهید.

- من در نامگذاری از پروردگار خویش سبقت نمی جویم.
چه گفتار سترگ و چه موضوع با عظمتی! 

آنجا مادر مریم َعذرا گفت: »إنّي سمّیُتها مریم؛ من خود، نام او را مریم نهادم.« 
و اینجا دختر امیرالمؤمنین و فاطمه را همچون پسرانشان حسن و حسین، خداوند 

نامگذاری می کند.
دیری نپایید که جبرئیل امین فرود آمد و ســالم پروردگار را به رســولش 
رســاند. آنگاه گفت: نام این نوزاد را »زینــب« بگذارید. خداوند این نام را برای او 

برگزیده است. 
لبخند خشنودِی خاندان رسالت، گلستانی فردوس آسا آفرید. اما اندک اندک 
تبسم از لبان مبارک رسول خدا محو شد، ابرهای اندوه در چشمان زیبایش جای 

گرفت و گوهرهای اشک بر دامانش نشست.
- یا رسول اهلل! هرگز چشمانتان را اندوهبار نبینیم. چه پیش آمد که شادی 

شما در میالد این کودک مبارک، مبدل به حزن و اشک گردید.
- جبرئیل رنج ها و مصایب این دختر را برایم آشــکار ساخت و گریه ام بدین 

سبب بود...
   و اینچنین از روز نخست، زینب سالم اهلل علیها با رنج ها و انبوه غم ها شناخته 
شد و نام زینب بهانه اشک های شیعه گردید زینب سبب ُسرور حسین و مایه اُنس 
او بود، اما قرن های پیاپی، سینه شیعه در مظلومیت این بانو سوخت و اشک بر او، 

دیدگانش را مجروح ساخت.
  شاید اگر روزی ایام انتظار به سر آمد، بتوان از آن امام که داننده تمام اسرار 

است پرسید که راز گریه خیز بودن نام عمه اش زینب چیست؟

اخبار ادبی و هنری

آیت اهلل بهجت )ره(: خداشناس، مطیع خدا می شود و 
سر و کار با او دارد و به آنچه می داند موافق رضای اوست 

عمل می کند.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی
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خطیب نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه باید نگاه 
به نظام بودجه ریزی در کوتاه مدت تغییر کند، تصریح 
کرد: نکاتــی که رهبر معظم در حوزه بودجه  اشــاره 

کرده اند، بیانگر ضرورت و اهمیت تحول است.
حجت االسالم و المسلمین سید محمدحسن ابوترابی فرد 
در خطبه هــای نماز جمعه تهران، با  اشــاره به الیحه بودجه 
سال 9۸ در مجلس شورای اســالمی گفت: ارزیابی بسیاری 
از صاحب نظران و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
آن است که تفاوت معناداری بین الیحه بودجه 9۸ با سال های 
گذشــته غیر از افزایش ارقام متناسب با تورم دیده نمی شود. 
البته اقدامات شفاف سازی شکل گرفته است. قدم های کوتاه 
برای کاهش بعضی هزینه ها برداشته شده است اما این اقدامات 
متناســب با تحول و تغییر و حرکت به سمت بودجه مبتنی 
بر عملکرد نبوده اســت. ما امروز نیازمند تحول در این حوزه 
هستیم. باید نگاه به نظام بودجه ریزی در کوتاه مدت تغییر کند، 
نکاتی که رهبر معظم انقالب در حوزه بودجه  اشــاره داشتند، 

بیانگر ضرورت و اهمیت این تحول است.
به گزارش خبرگزاری مهر، وی اظهار داشت: باید در سه 
حوزه، سیاســت های مالی، سیاســت های پولی و نظام بانکی 
کشــور شــاهد تحول جدی باشیم. اگر سیاســت های مالی 
اصالحات ســاختاری نداشته باشــد، در سال های پیش رو با 

مشکالت جدی روبه رو خواهیم بود.
امام جمعه موقت تهران با تأکید بر اینکه اگر سیاست های 
پولی اصالح نشــود پدیده تورم از جامعه رخت نخواهد بست، 
افزود: اگر نظام بانکی اصالح نشــود، رشد نقدینگی زاییده از 
بی انضباطی نظام بانکی برای کشــور چالش های جدی خلق 
خواهد کرد به همین جهت در حوزه اصالح سیاست های مالی 

باید شاهد تغییر در ساختار مالیاتی کشور باشیم.
حجت االســالم و المســلمین ابوترابی فرد گفت: ساختار 
مالیاتی کشــور قابل قبول نیســت. امروز صاحب نظران اظهار 
می کنند که بین ۴0 تــا 50 درصد فرار مالیاتی داریم. یعنی 
حــدود ۴0 تا 50 هزار میلیارد تومان یا حتی بیش از این  که 

این عدد بسیار بزرگ است.
وی با طرح این پرسش ها که »این چطور نظام اقتصادی 
اســت؟، این چه نظام مالیاتی اســت؟« تأکید کرد: دستگاه 
مالیاتی کشــور برای آنکه بتواند عادالنه مالیات دریافت کند 
نیازمند به اطالعات است. همه دستگاه ها باید اطالعات را طبق 

قانون به دستگاه های مالیاتی کشور تحویل دهند.
امام جمعه موقت تهران اظهار داشت: در بعضی از کشورها 
اگر کسی بخواهد حساب بانکی باز کند، باید با تأیید دستگاه 
مالیاتی باشد تا کاماًل مورد رصد قرار گیرد؛ ازاین رو در کشوری 
که نظام استکبار این تنگناها را ایجاد کرده است، باید اصالح 

ساختار مالیاتی کشور دستور اول قرار گیرد.
حجت االســالم و المســلمین ابوترابی فرد با بیان اینکه 
نمایندگان محتــرم مجلس باید به این حوزه به صورت جدی 
بپردازند و این کار را بدون کمترین تعرض به حقوق افراد انجام 
دهند، گفت: مراقب باشید مبادا یک ریال از یک برادر یا خواهر 
مســلمان اضافه دریافت شود که این حرام است، این مخالف 

موازین شرعی و قانونی و خیانت به  نظام و ملت است.
وی تصریــح کرد: فرار مالیاتی خیانت به کشــور و ملت 
اســت چون با این کار حقوق ضعفا تضعیف می شود. یکی از 
حوزه های مهم برای اصالح سیاست های مالی، اصالح ساختار 
مالیاتی است که مرکز پژوهش ها به این حوزه پرداخته است 
و نمایندگان نیــز باید آن را مورد توجه قرار دهند و پایه های 

جدید مالیاتی را خلق کنند.
امام جمعه موقت تهران با بیــان اینکه، دومین نکته در 
جهت اصالح سیاست های مالی کاهش هزینه ها است، تأکید 
کرد: در کنــار افزایش درآمدهای واقعی باید هزینه ها کاهش 
یابد. نمی توان بدون کاهش هزینه ها، قدمی برداشــت. کشور 
همســایه ما که در آغاز اصالحات اقتصادی متوسط تورم ۶0 
درصــد و 50 درصد را تجربه می کرد، بــا مدیریت هزینه ها 

قدم های اصولی برداشت.
حجت االسالم و المسلمین ابوترابی فرد با بیان اینکه این 
موارد واقعیات اقتصادی اســت، بیان داشت: ما در ظاهر پیام 
می دهیم که 10 تا 20 درصد حقوق افزایش  یافته است اما در 
پس پرده، پیام این است که ۳0 درصد تا ۴0 درصد ارزش پول 
کشــور کاهش  یافته است. این اقدام صحیحی نیست کاهش 
هزینه های عمومی باید جزء مسائل اصلی باشد. به عنوان مثال 
اعتبارات یک نهاد به این شرح است: در سال 9۳، ۷5 میلیارد 
تومــان مصوب مجلس برای نهادی بوده اســت و با توجه به 
ابزار تخصیص و کمبود منابع، آنچه مصوب می شود تخصیص 
داده نمی شود. این نهاد در عملکرد 9۷ میلیارد تومان بودجه 
دریافت کرده اســت. یعنی 2۸ درصد رشد داشته است. این 

چگونه ضابطه ای است؟
وی بــا خطاب قرار دادن، مســئوالن، تصریــح کرد:  ای 
مدیران، این گونه کشــور اداره نمی شود! نهادی که می خواهد 
برای نظام حق قدرت داشــته باشد، باید مصالح ملت ایران را 

ببیند.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه در سال 9۴ به صورت 
مصوب 119 میلیارد تومــان بودجه برای این نهاد اختصاص 
یافت و شاهدیم که براســاس عملکرد افزایش بودجه اعمال 

شده است، خاطرنشــان کرد: بودجه این نهاد از ۷5 میلیارد 
تومان به 119 میلیارد در سال 9۴ افزایش یافته است. این در 
حالی است که کشور با مشکالت اقتصادی روبروست. این چه 
نحوه تخصیص منابع است، کدام ضابطه اقتضاء می کند، کدام 

قانون چنین اجازه ای می دهد؟
حجت االسالم و المسلمین ابوترابی فرد با تأکید بر اینکه 
استقالل بانک مرکزی امروز مطالبه جدی مقام معظم رهبری 
است، گفت: افزایش نظارت قانونمند و سیستمی بانک مرکزی 
بر بانک های دولتی و خصوصی ضرورت اصلی و کلیدی انقالب 

و نظام است.
وی تصریح کرد: تجدید ساختار عملیاتی و مالی بانک ها 

امروز مطالبه جدی نمازگزاران جمعه است.
امام جمعه موقت تهران بــا  بیان اینکه بحث درآمدهای 
اقتصادی موضوع مهمی است که نمایندگان محترم در مسیر 
واریز درآمدهای اختصاصی به خزانه و تخصیص مجدد آن باید 
قدم بردارند، اظهار داشت: امروز این نیاز قطعی است، پیشنهاد 
مرکــز پژوهش های مجلس مبنی بر اینکــه تمام درآمدهای 
حاصله از نفت باید به صندوق توســعه واریز شــود، پیشنهاد 

درستی است.
حجت االسالم و المسلمین ابوترابی فرد گفت: دولت اگر 
نیاز دارد 1۴ میلیارد دالر برای کاالهای اساسی را از صندوق 
توســعه دریافت کند و اگر هزینه ها با منابع تطبیق نکرد که 
نمی کند، مجدداً می تواند از صندوق توسعه به صورت شفاف 
با روش های مناســب و با نظارت بانک مرکزی در راســتای 
اصالح ســاختار اقتصادی کشور از آن منابع بهره ببرد اما به 
دنیا پیام دهیم که شما در اندیشه کاهش فروش نفت ایران 
هستید و ما در اندیشه قطع رابطه هزینه های جاری با منابع 

نفتی هستیم.
وی با بیان اینکه این پیام الهام بخشی است، اظهار داشت: 
امیدوارم نماینده های مجلس، آینده را ببینند. خدا را شــاهد 
می گیرد که اگر منافع بلندمدت ملت را ببینید خداوند در دنیا 
و آخرت همراه شماست و در حوزه های انتخابیه هم آبرومند 

خواهید بود حتی اگر رأی نیاورید.
امــام جمعه موقت تهران همچنیــن در خطبه اول نماز 
جمعه تهران با بیان اینکه نظام جمهوری اســالمی و جبهه 
مقاومت دنیای اســتکبار را در حیرت قرار داد و آن به خاطر 
دستاورد عمل صالح اســت، گفت: این عمل صالح، دستاورد 
معرفت خداست. دستاورد اطاعت و تسلیم شدن در برابر وحی 

است.
نفوذ معنوی ایران در منطقه 

مورد حسد آمریکا و انگلیس قرار گرفته است
نادر طالب زاده، دبیر جشــنواره فیلم عمار در سخنرانی 
پیش از خطبه های نماز جمعه تهران اظهار داشــت: یکی از 

ویژگی های این جشــنواره نقد جسورانه و سالم از مسائل روز 
جامعه است، بسیاری از فیلم هایی که پنج شنبه شب در آیین 
اختتامیه جایزه گرفتند، نقد مســائلی است که چون به آنها 

نپرداختیم به ُدمل تبدیل شدند.
به گزارش خبرگزاری آنا، وی ادامه داد: یکی از فیلم های 
حاضر در این جشــنواره درباره ماهیگیری در جاسک بود که 
بارها و بارها در تلویزیون گفته شد اما زمانی که یک مستندساز 
محلی به سراغ آن رفت، گام بلندی برای رفع آن برداشته شد.

دبیر جشنواره فیلم عمار با بیان اینکه عمار جای حمایت و 
کمک به انقالب است، تصریح کرد: هرچه انقالب پیش می رود 
پدیده های نو در آن پیش می آید که عمار از این نمونه هاست. 
طالب زاده درباره ادعای آمریکایی ها مبنی بر حضور نیروهای 
ایرانی در یمن، اظهار داشت: این دروغ است و ما چکمه ای در 
یمن روی زمین نداریم و نفوذ ایران در منطقه معنوی است که 
مورد حســد آمریکا و انگلیس قرار گرفته است و لذا علیه این 

انقالب طراحی می کنند.
FDD کجاست؟

وی تأکید کرد: یکی از مراکــز طراحی غرب علیه ایران 
مؤسسه ای به نام »دفاع از دموکراسی« در واشنگتن است که 
با نام دروغین فعالیت می کند و اعضای آن پاسپورت اسرائیلی 
و آمریکایی دارند. تحریم ها علیه ایران نقشــه این مؤسســه  

)FDD( است.
دبیر جشنواره فیلم عمار با بیان اینکه مردم آمریکا اصالً  
از فعالیت های این مؤسسه اســرائیلی آگاهی ندارند، تصریح 
کرد: این بستر تهدید علیه ایران و طراحی نقشه برای تضعیف 
جمهوری اســالمی است که ۴0 ســال است در این مؤسسه 

)FDD( با نام های مختلف پیگیری می شود.
طالب زاده خاطرنشــان کرد: آمریکا امــروز بیش از 20 

تریلیون دالر به خاطر مقابله با جریانی که ســال 5۷ در ایران 
آغاز شد، بدهکار است.

وی با  اشاره به اینکه پیش بینی روشنفکرهای آمریکایی 
در سالگرد 11 ســپتامبر این بوده که احتماالً ترامپ آخرین 
رئیس جمهــور آمریکاســت، گفت: کتابــی در آمریکا به نام 
»هراس« در 11 سپتامبر امســال رونمایی شد که نویسنده 
آن نام کتاب خود »هراس« را اینگونه توجیه می کند که من 
می ترســم از اینکه آمریکا خیلی زود دچار فروپاشی عصبی 
شود و مدارک آن را بیان می کند. این نویسنده پیش از این با 
تجسس درباره تقلب های نیکسون )واترگیت( باعث استیضاح 
وی شــد و تاکنون درباره هشت رئیس جمهور مطلب نوشته 
است، امسال در رونمایی از کتاب خود پیش بینی می کند که 
کاخ ســفید فرو خواهد پاشید. لذا حواسمان باشد کسانی که 
علیه ایران اســالمی توطئه می کنند در چنین وضعیتی قرار 

دارند.
دبیر جشــنواره فیلم عمار با بیان اینکه بیش از ۴00 نفر 
از روشنفکران آمریکایی در طی سالیان اخیر به تهران دعوت 
شده اند، بیان داشت: همه اینها باور دارند که آمریکا امروز دچار 

وضعیت بحرانی و شکننده است. 
طالب زاده خاطرنشان کرد: مایک پمپئو وزیر امور خارجه 
که از صهیونیســت های درجه یک است، در سخنرانی اخیر 
خود در دانشگاه آمریکایی قاهره از رئیس جمهور قبلی آمریکا 
بدگویی هایی کرده و مواضــع او را غیرآمریکایی عنوان کرده 
است. این صحبت ها به آن دلیل است که باراک اوباما در زمان 
ریاست جمهوری خود به این دانشگاه آمده و درباره نفوذ علمی 
اســالم صحبت و اعتراف کرده بود که غرب پیشرفت خود را 

مدیون دانشمندان مسلمان ایران است. 
وی بــا بیان اینکه رئیس جمهور جدید آمریکا یک پدیده 
در این کشور است ، تصریح کرد: ترامپ آمریکا را دو تکه کرده 
است، برخی معتقدند ترامپ امسال استیضاح می شود که این 
 اشتباه است، چرا که ترامپ با نیکسون فرق دارد و طرفدارانش  
اسلحه وینچستر در دست دارند و بمب ساز هستند و مخالفان 

خود را با این اسلحه ها تهدید می کنند.
دبیر جشــنواره فیلم عمار با بیان اینکه چند روز پیش 
طرفداران ترامپ به یک کنیســه کلیمیــان حمله  کرده و 
تعدادی از مردم را کشــتند، اظهار داشت: طرفداران ترامپ 
آدم های عصبانی و خطرناکی هســتند. لذا آمریکا در معرض 
دوتکه شــدن جدی میان حامیان و مخالفان ترامپ بوده و 
این بحرانی اســت که دولتمردان آمریکا درباره آن صحبت 

نمی کنند. 
طالب زاده تأکید کرد: امروز رئیس جمهوری در آمریکا سر 
کار اســت که قابل پیش بینی نیست و امروز بیستمین روزی 
اســت که دولت آمریکا به دلیل زورگویی های ترامپ تعطیل 
است و این پدیده ای است که آمریکا تاکنون تجربه نکرده است. 

نسخه هایی را که در البی صهیونیستی نوشته شده
 راحت امضا نکنیم

وی گفت: رئیس جمهور آمریــکا اعالم کرده که اگر نیاز 
باشد، سال های ســال دولت را تعطیل نگه  می دارم؛ بنابراین 
دشمنی که برای ما نقشه می کشد، به لحاظ مادی و معنوی به 
پوکی رسیده اســت و چیزی برای ارائه ندارد. لذا باید مراقب 
باشیم نسخه های آنان که در البی صهیونیستی نوشته شده و 

تبدیل به الیحه می شود را راحت امضا نکنیم. 
دبیر جشــنواره فیلم عمار خاطرنشان کرد: نباید با داد و 
بیداد برای پیوســتن به این لوایح رأی جمع کنیم. کسانی که 
در حمایت از این لوایح فریاد می زنند، مقاله های پژوهشگران 
آمریکایــی را مطالعه کنند یا از دیگران بپرســند. راحت در 
طرح های اینها گرفتار نشوید، در تحریم ها و مسائل هسته ای 
هم همین گونه بود، آنها گفتند نگرانیم که ایران بمب اتم بسازد، 
بنابراین نباید به خاطر روانی و متوهم بودن سیاســتمداران 
غرب بدهکارشان شویم. ایران عضو NPT است. نباید از ترس 

تحریم با اینها مذاکره کرد.

خطیب جمعه تهران:

فرار مالیاتی خیانت به كشور و ملت است

قم- خبرنگار کیهان:
امام جمعه قم گفت: دشمن برای ناراضی کردن مردم 
از هیچ توطئه ای غافل نیســت و امروز روی مشکالت 

معیشتی مردم متمرکز شده است.
آیــت اهلل سیدهاشــم حسینی بوشــهری در خطبه های 
نمازجمعه قم که با حضور گسترده مردم انقالبی این شهر در 
مصلی قدس برگزار شــد، افزود: مسئوالن نیز باید متناسب با 

توطئه های دشمن اقدام و عمل به موقع انجام دهند.
وی اظهار داشت: دولت محترم و همه ارکان و مسئوالن 
کشور باید دغدغه های معیشتی مردم را مورد توجه جدی قرار 

داده و برای حل این مشکالت اقدام کنند.
عضو مجلس خبــرگان رهبری با اشــاره به تهدیدهای 
مکرر غرب و استکبار جهانی برای تغییر محاسبات مسئولین 
کشورمان، گفت: مسئوالن از این تهدیدهای پوچ نهراسند و با 
ایستادگی روی اصول نظام، دشمن را مجبور به عقب نشینی 

کنند.

وی هراس دشــمن از نظام اســالمی را به دلیل ویژگی  
مقاومت و ایستادگی در برابر مستکبرین دانست و بیان داشت: 
وجود و حضور ایران اسالمی مقتدر، الگویی مطلوب برای همه 
آزادی خواهان جهان است و همین موضوع آمریکا را به شدت 

می رنجاند زیرا منافع نامشروع خود را در خطر می بیند.
خطیــب جمعه قم با بیــان اینکه مردم بــا وجود همه 
مشــکالت پای انقالب و امام)ره( و اســالم ایستاده اند، گفت: 
حضور حماســی ملت در جشــن ۴0 ســالگی انقالب، تمام 
توطئه های یکسال اخیر را از بین خواهد برد و دشمن را بیش 

از پیش ناامید خواهد کرد.
وی در بخــش دیگــری از خطبه ها، به ســخنان اخیر 
رهبرمعظم انقالب در مورد شــاخصهای یــک مدیر در نظام 
اسالمی اشاره کرد و بیان داشت اسالم یک قانون طالیی دارد 
با این عنوان که هرچه برای خود می پسندید، برای دیگران هم 
بپسندید لذا یک مدیر در نظام اسالمی باید با این الگو به مردم 
خدمت کند و برای این امر باید خود را به جای آنان فرض کند 

تا با درک بیشتری به حل مشکالت مردم اقدام کند.
آیت اهلل حسینی بوشــهری به فراز دیگری از ســخنان 
رهبر معظم انقالب در مورد تالش دشمن برای تغییر فضای 
فرهنگی قم نیز اشاره کرد و گفت: قم پایگاه انقالب اسالمی 
اســت و با وجود فضای انقالبی در این شهر انقالب مدام به 
روزرسانی می شــود اگر دشمن موفق به برهم زدن این فضا 
شود، انقالب اسالمی را از آرمانها و اهدافش منحرف خواهد 
کرد لذا این موضوع مهم و حســاس باید مورد توجه جدی 

مسئوالن باشد.
امام جمعه قم با اشاره به اعالم حمایت بیش از ۷0 تشکل 
حوزوی از بیانات اخیر رهبر معظــم انقالب تصریح کرد: قم 
باید از جهات مختلف مانند حوزه و دانشــگاه و اصناف و بازار 
و مدرسه و مهمتر از همه از لحاظ حجاب و عفاف یک الگوی 

کامل بماند.
وی همچنین میالد با سعادت حضرت زینب)ع( را گرامی 

داشت و روز پرستار را به پرستاران تبریک گفت.

امام جمعه قم:

مسئوالن خود را به جای مردم فرض کنندتا با درک بیشتر به حل مشکالت اهتمام ورزند

نامه لبیک تشکل های حوزوی و مردمی قم 
به بیانات رهبر انقالب

تشکل های فرهنگی حوزوی و مردمی شــهر مقدس قم با ارسال 
نامه ای خدمت مقام معظم رهبری بر استمرار انقالبی بودن شهر قم تاکید 

و به بیانات دیروز ایشان لبیک گفتند.
رهبر انقالب در 19دی ماه جاری طی ســخنانی فرمودند: »قم شهر انقالب 
اســت، مرکز انقالب است، مادر انقالب اســت.انگیزه هایی وجود دارد برای اینکه 
فضای انقالبی قم را تغییر بدهند و روحیه   انقالبی قم و روحیه   دینی قم را کمرنگ 
کنند؛ انگیزه هایی وجود دارد. از ِکید دشمن در همه   جنبه ها و جوانب نباید غافل 
شــد: از جنبه  اقتصادی که کید و مکر و دشــمنی می کند، نباید از کید و مکر و 
دشــمنی او در جنبه   فرهنگی غافل شد؛ مشغولند، انگیزه هایی دارند، عواملی را 
می فرستند؛ باید به این توّجه کرد. بزرگان قم، جوانان قم باید نگذارند تا دست های 
خائن، قم را از مرکزیّت انقالب، از کانون انقالب  بودن بیرون بیاورند و این معانی 

را در آن کمرنگ کنند.«
به گزارش فارس، در ابتدای این نامه آمده اســت: »خداوند منان را عاجزانه 
شاکریم که بر امت اسالم و ملت آزاده ایران منت نهاد و مقتدائی حکیم و رهبری 
شجاع و فرزانه، به آزادیخواهان جهان ارزانی داشت. اما پیام شما امیدها و نگرانی ها 
را در دل ما زنده تر کرد. امید از این رو که شــما، جوانان قم را الیق خطاب خود 
دیده اید ومســئولیت خطیری را بر دوش بزرگان و جوانــان قم اعم از طالب و 
دانشجویان و دیگر اقشــار قرار داده اید و نگرانی از اینکه چقدر دست های خائن 
در جهت انقالب زدایی از شــهر خون وقیام، تالش جدی دارند و در مقابل جبهه 
انقالب، تالشی وافی در این جهت نداشته است؛ تا آنجا که رهبر عزیز ما، فرمانی 

چند باره را، محکم تر از قبل تکرار می فرمایند.«
تشــکل های فرهنگی حوزوی و فرهنگی سپس تاکید کرده اند: »رهبرا ! آن 
روز که فرمودیدمسئله   انقالبی گری در حوزه   قم در معرض خطر است؛ این را باید 
توجه کنید؛ باید جزو مسائل اصلی شما باشد.باید اصحاب فکر، فکر کنند« ضرورت 
داشــت اصحاب فکر، می نشستند و فکر می کردند و »مهد انقالب، به عنوان کوره   
آتشفشانی که همین طور انرژی انقالبی را صادر می کند« با ترویج اسالم ناب دست 
کســانی که »عمدتاً در قم، دارند سرمایه گذاری می کنند برای اینکه در سطوح 

مختلف، آدم درست کنند« را کوتاه می کردند.«
این نامه در ادامه آورده است: »اینک ما جوانان قم ضمن عذر خواهی از موال 
و مقتدای خود و شرمســاری بخاطر قصورها و تقصیرهای گذشته؛ ندای پر مهر 
رهبر فرزانه خویش را لبیک گفته و با شجاعت و عقالنیت، »احساس خطر را کافی 
ندانسته« و توان خویش را در جهت تقویت هر چه بیشتر و سریعتر مبانی اسالم 
ناب محمدی -که امامین انقالب بهترین شارحان آن در عصر کنونی هستند- به 
کار برده و با روشنگری و برنامه ریزی دقیق و عاری از شعار زدگی، تحقق منویات 
حضرتعالی را دنبال می نماییم و در اولین فرصت گزارش آن را به محضر مبارکتان 
تقدیم خواهیم کرد. از خداوند متعال طول عمر با برکت و توفیقات روز افزون رهبر 

حکیم، مّدبر، آگاه و بصیر خویش را خواهانیم.«
این نامه با این عنوان به پایان رســیده است: »فرزندان انقالبی شما در شهر 

مقدس قم شهر خون و قیام«
قریب به ۷0تشــکل این نامه را امضا کرده انــد که ذکر نام همه آنها ممکن 
نیســت. برخی از این تشکل ها عبارتند از: قرار گاه اساتید و طالب انقالبی حوزه 
علمیه قم؛ تشــکل فراگیر تبلیغ گروهی طالب)با عضویت 500 گروه تبلیغی(؛ 
شــورای هماهنگی گروه ها وفعــاالن فرهنگی حوزوی)با عضویــت بیش از 50 
گروه و مجموعه فعال فرهنگی(؛ موسســه فرهنگی نورالهدی؛ موسســه  خیریه 
 باب الحوائج پردیســان قم؛ موسسه نورایمان قم؛ مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی 

حوزه های علمیه و...

هشــتمین رزمایش »اقتدار هوایی فداییان حریم 
والیت« نیروی هوایی الهی ارتش جمهوری اســالمی 
ایران، با دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده به کار 

خود پایان داد.
مرحلــه اصلی و فاز عملیاتی هشــتمین رزمایش اقتدار 
هوایی فداییان حریم والیت، صبح پنج شــنبه با رمز مقدس 
یــا حســین)ع( در منطقه عمومی اصفهان با شــرکت کلیه 
پایگاه های شکاری نیروی هوایی ارتش جمهوری اسالمی ایران 

و با محوریت پایگاه هوایی شهید بابایی آغاز شد.
امیر خلبان علیرضا انگیزه، سخنگوی هشتمین رزمایش 
اقتــدار هوایی فدائیان حریم والیــت در این زمینه گفت: در 
اولیــن روز از آغاز فاز عملیاتی رزمایش فدائیان حریم والیت، 
هواپیماهای اف5 و جنگنده بومی صاعقه با بمب های سنگین 
اهداف مهم و حیاتی دشــمن فرضی اعم از باندهای پروازی، 
ایستگاه های رادار و سکوهای پرتاب موشک، مخازن سوخت و 

انبار مهمات در منطقه نبرد را با موفقیت منهدم کردند.
بــه گزارش فارس، وی افزود: همچنین هواپیماهای اف۷ 
مجهز به بمب های هوشمند، نقطه زن، دور ایستا و راکت های 
ساخت داخل برای اولین بار اهداف حیاتی دشمن فرضی را با 
تکنیک های ابتکاری و خارج از رینگ پدافندی در عمق منطقه 
نبرد منهدم کردند. امیر انگیزه بیان داشت: در بخش دیگری 
از ایــن رزمایش عملیات جنگ الکترونیــک و آزمایش انواع 
سامانه های پیشرفته ارتباطی نیروی هوایی ارتش با استفاده 
از بسترهای امن شبکه های بی سیم و باسیم، انواع سامانه های 
تســهیالت پروازی و انواع سامانه های تاکتیکی مأموریت های 

ابالغ شده در جنگ الکترونیک را با موفقیت انجام دادند.
اجرای »کارپِت بامبینگ« توسط فانتوم  ها 

همچنیــن، در اولیــن روز از مرحله اصلی و فاز عملیاتی 
هشــتمین رزمایش اقتدار هوایــی فدائیان حریــم والیت، 
جنگنده های اف ۴ و هواپیمای رهگیر میگ29 با اســتفاده از 
موشــک های بهینه شده و ارتقا یافته در محیط واقعی جنگ 
الکترونیک، اهداف زمینی و هوایی را با موفقیت منهدم کردند. 
سخنگوی هشتمین رزمایش فدائیان حریم والیت در این باره 
گفت: هواپیمای میگ-29 با شلیک موشک های بهینه شده 
R-۷۳ موشــک رها شــده از هواپیمای اف-5 را با موفقیت 
رهگیری و منهدم کرد. وی اظهار داشــت: هواپیماهای اف ۴ 
با بمباران ســنگین )Carpet Bombing(اهداف از پیش 

تعیین شده را با موفقیت منهدم کردند.
امیــر انگیزه با بیــان این که در ایــن مرحله جنگنده های 

ماموریــت گشــت هوایــی  اجــرای  بــه  رهگیــر اف- 1۴ 
 مســلح، رهگیــری هواپیماهــای دشــمن و انجــام ماموریت 
TOP COVER پرداختند، تصریح کرد: همچنین جنگنده های 
اف-1۴ و میگ-29 با انجام عملیات رزم هوایی شرایط درگیری 

در صحنه واقعی نبرد را با موفقیت به اجرا گذاشتند.
سخنگوی هشتمین رزمایش فدائیان حریم والیت گفت: 
تیم های متخصص در حوزه های جنگ نوین حاضر در منطقه 
رزمایش در این مرحله، به مقابله با تک شیمیایی دشمن فرضی 
پرداختنــد و گروه جنگ های نوین نهاجــا با بکارگیری انواع 
ســامانه های رفع آلودگی بومی سازی شده توسط متخصصان 

کشورمان به مقابله با حمله شیمیایی دشمن پرداختند.
وی اظهــار داشــت: هواپیماهای بمب افکــن راهبردی 

سنگین ســوخو2۴ و فانتوم با اســتفاده از غافلگیری شبانه 
 و در ارتفاع پســت اقدام به بمباران ســنگین هــوا به زمین 
)Carpet Bombing( به سمت اهداف از پیش تعیین شده 
خواهند کرد و هواپیمای اف۴ نیز با اســتفاده از فلر اقدام به 
روشنایی صحنه نبرد در راستای شناســایی و انهدام اهداف 

توسط پرنده های مشابه کردند.
بمباران شبانه اهداف 

توسط جنگنده بمب افکن های فانتوم و سوخو٢٤
در ادامه مرحله اصلی هشــتمین رزمایش فدائیان حریم 
والیت، هواپیماهای بمب افکن سوخو-2۴ و فانتوم با استفاده 
از غافلگیری شــبانه و در ارتفاع پست اقدام به اجرای عملیات 
بمباران ســنگین هوا به زمیــن )Carpet Bombing( به 

سمت اهداف از پیش تعیین شده کردند.
در ایــن عملیات هواپیمای فانتوم نیز با اســتفاده از فلر 
)Flare( اقدام به روشنایی صحنه نبرد در راستای شناسایی و 

انهدام اهداف توسط دیگر جنگنده ها پرداخت.
از جمله ویژگی های این عملیات استفاده از مهمات هوشمند 

و تولید شده بدست متخصصان صنعت دفاعی کشور بود.
بــه گــزارش تســنیم، در دومیــن روز از مرحله اصلی 
هشــتمین رزمایش فدائیــان حریم والیت نیــروی هوایی 
 ارتش نیز هواپیماهای ترابری C-1۳0 با پشــتیبانی هوایی
)top cover( جنگنده هــای اف 1۴، اهداف از پیش تعیین 
شــده را با بمب های 2000پوندی مشقی و بمب های جنگی 
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پایان هشتمین رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم والیت 

امیر ســرتیپ حاتمی، وزیر دفاع جمهوری اسالمی 
ایران که به نمایندگی از رئیس جمهوری کشــورمان برای 
حضور در مراسم تحلیف ریاست  جمهوری ونزوئال در صدر 
هیئت عالی رتبه وارد کاراکاس پایتخت ونزوئال شده بود، در 
حاشیه این مراسم با رئیس جمهور بولیوی دیدار و گفت وگو 

کرد.
وزیر دفاع جمهوری اســالمی ایران در بدو ورود به کاراکاس 
مورد اســتقبال وزیــر برنامه ریزی ونزوئال قــرار گرفت و در یک 
کنفرانس خبری مشــترک، عالقه جمهوری اسالمی ایران را در 
گسترش همکاری های همه جانبه با کشور دوست و برادر که نقش 

فعالی در مبارزه های ضداستعماری داشته است، خاطرنشان کرد.
امیر ســرتیپ امیــر حاتمی در حاشــیه مراســم تحلیف 

ریاست جمهوری ونزوئال با اوو مورالس، رئیس جمهور بولیوی دیدار 
و گفت وگو کرد.

به گزارش فــارس، در این دیدار که هیئت همراه وزیر دفاع 
جمهوری اســالمی ایران و وزیر امــور خارجه بولیوی نیز حضور 
داشــت، طرفین درخصوص تحوالت بین المللــی و منطقه ای و 

همچنین روابط دو جانبه گفت وگو کردند.
وزیر دفاع همکاری های دو کشــور در سطح بین الملل و دو 
جانبه را دوستانه و در راستای تامین منافع همه ملت های انقالبی 

و مستقل ارزیابی و بر توسعه آن تاکید کرد.
مورالس نیز از مواضع و خدماتی که جمهوری اسالمی ایران 
در حفظ صلح و امنیت بین الملل به ویژه مبارزه با تروریســم در 
منطقه غرب آسیا داشته تقدیر و بر لزوم توسعه همکاری های دو 

جانبه تاکید کرد و اظهار داشت که ما در کنار شما قرار داریم.
امیر ســرتیپ حاتمی نیز از مواضع انقالبی و مستقل دولت 
بولیــوی تقدیر کرد و پیشــرفت های کشــور بولیــوی در دوره 
ریاست جمهوری آقای مورالس را ستود و آمادگی کشورمان برای 
همکاری و به ویژه انتقال فناوری در راستای توسعه بولیوی را مورد 

تاکید قرار داد.
دولت ونزوئال از جمله دولت های انقالبی در آمریکای التین 
است که در ســال های گذشته روابط خوبی با جمهوری اسالمی 
ایران داشته است. نیکوالس مادورو برای دومین بار برای یک دوره 
شش ســاله با رأی مستقیم مردم به ریاست جمهوری این کشور 
برگزیده شد که با توطئه های مختلفی از طرف آمریکا مواجه بوده 

است.

دیدار وزیر دفاع جمهوری اسالمی ایران با رئیس  جمهور بولیوی

دعوت مومنین به صلح و پرهیز از گام های شیطان
»ای کسانی که ایمان آورده اید! همگی در صلح و آشتی 
درآیید و از گام های شــیطان پیروی نکنید، که او دشــمن 

آشکار شما است.«
»و اگر بعد از )این همه( نشانه  های روشن، که برای شما 
آمده است، لغزش کردید )و از گام های شیطان تبعیت کرده 
و گمراه شدید( بدانید )از چنگال عدالت خدا، فرار نتوانید 

کرد( که خداوند توانا و حکیم است«
بقره- ۲۰۸ و ۲۰۹


