
اخبار كشور

بایکوت سینمای انقالب و دفاع مقدس 
در اکران نوروزی

سینمای انقالب و دفاع مقدس، سهمی در اکران نوروزی سینما پیدا نکرد!
به گزارش خبرنگار کیهان، اســامی فیلم های اکران نوروزی اعالم شد، اما 
با وجود درخشــش فیلم های دفاع مقدسی در جشنواره فجر اخیر، هیچ یک 
از این فیلم ها از ســوی کارگروه اکران سینماها امکان نمایش در این فصل از 

اکران را پیدا نکردند!
ســخنگوی کارگروه اکران، روز گذشــته اســامی هفت فیلم را به عنوان 

برندگان رقابت برای کسب سهمیه در اکران نوروز 98 اعالم کرد. 
این فیلم ها از شــب گذشــته روی پرده ســینماها رفتند. با وجودی که 
فیلم هایی چون »شبی که ماه کامل شد«، »23 نفر«، »رد خون« و... در سی و 
هفتمین جشنواره فیلم فجر تحسین شده بودند، اما هیچ جایی در اکران نوروز 
نیافتند تا مشــخص شود، کم توجهی به فیلم های استراتژیک و دفاع مقدسی 
در اکــران، ارتباط چندانی با تقاضای مردمی ندارد، بلکه یک قانون نانوشــته 
اســت. چرا که فیلم های مذکور در دوره اخیر جشنواره فیلم فجر، با استقبال 
گسترده ای از سوی مردم نیز مواجه شده بودند. هر چند که فیلم جدید مسعود 
ده نمکی، یعنی »زندانی ها« تنها گزینه اکران نوروز 98 است که ضمن قابلیت 

جذب مخاطب، مضمون موثر و قابل تأملی هم دارد.
هشدار سعید جلیلی به تحریف تاریخ

ســعید جلیلی عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: امروز شاهد 
حرکت هایی برای پوشاندن موفقیت های ملت و تحریف و تقطیع تاریخ کشور 

هستیم.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران پویا،  همایش »صیانت؛ شــرح 30 ســال 
فعالیت علمی، پژوهشــی و فرهنگی مرکز اســناد انقالب اسالمی« با حضور 
چهره های شاخص نظام اسالمی، شــخصیت های لشکری و کشوری، فعاالن 
رسانه ای، صاحب نظران عرصه تاریخ انقالب، راویان خاطرات نهضت اسالمی و 
نویسندگان و پژوهشگران این حوزه، در فرهنگسرای امام خمینی)ره( برگزار 

شد.
 در این همایش سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: 

روند پیشرفت یک ملت ممکن است به واسطه یک تجربه تلخ متوقف شود.
وی افزود: همان طور که ما اگر در زندگی فردی دچار فراموشــی شــویم، 
حیات موثر ما صفر می شود در سطح سیاسی و ملی هم اگر حافظه ملت دچار 

تحریف یا فراموشی شود، خسارت های بسیار را به دنبال دارد.
عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام گفت: بدون حفــظ حافظه ملی 
نمی توان تجربه ارزشــمند ملی را حفظ کرد، لــذا یکی از حرکت های جدی 
دشمن عالوه  بر جنگ سخت، ممانعت از فعال بودن حافظه ملت است و مرکز 

اسناد انقالب کمک به ثبت حافظه ملی می کند.
جلیلی گفت: امروز شــاهد حرکت هایی برای پوشاندن موفقیت های ملت 
و تحریف و تقطیع تاریخ کشور هستیم. البته لزوما به صورت عریان دست به 
تحریــف نمی زنند، از جمله در عرصه هایی چون فیلم، رمان،... که می توان در 

آنها یک مقطعی از تاریخ را نادیده بگیرند یا به محاق ببرند .
وی ادامه داد: بســیاری از تجارب ما در انقالب اسالمی، صرف یک روایت 
نیست، بلکه بهره گیری صحیح از این روایت هاست. ما در انقالب، روایت هایی 
داریم که اگر درســت، به کار گرفته شــود به نظریه پــردازی کمک می کند. 
روایت ها اگــر در زمان خودش صورت نگیرد، دیگــر آن آثار خود را نخواهد 
داشــت. باور غالب جامعه را همین روایت ها تعریف می کند و اگر به موقع نقل 

نشوند، ممکن است باورهای ملت را تغییر دهند.
پخش »به وقت شام« از شبکه یك سیما

فیلم سینمایي »به وقت شام« براي اولین بار از شبکه یک تلویزیون روي 
آنتن مي رود.

فیلم سینمایي »به وقت شام« ساخته ابراهیم حاتمي کیا پنج شنبه یکم 
فروردین سال 98 ساعت 22، در شب وفات حضرت زینب سالم اهلل علیها روي 

آنتن شبکه یک سیما مي رود.
شــبکه یک سیما از 29 اسفند سریال نوروزي »نون خ« را پخش مي کند 
اما در شــب یکم فروردین به دلیل مصادف شدن با شب وفات حضرت زینب 

سالم اهلل علیها، فیلم سینمایي »به وقت شام« را جایگزین آن مي کند.
»به وقت شام« محصول سال ۱39۶است که موفق به دریافت سه سیمرغ 

بلورین در سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر شد.
ساخت یك مستند درباره حضور سازمان سیا 

در سینمای آمریکا
مستند »زندگی قشنگ نو« که روایتی از حضور سازمان جاسوسی سیا در 

صنعت سینما و رسانه  آمریکا به شمار می رود، آماده پخش از تلویزیون شد.
این مســتند ۴0 دقیقه ای به موضوع ارتباط و تعامــل هالیوود و آژانس 
اطالعات آمریکا از زمان شــکل گیری صنعت ســینما تا قبــل و بعد از دفتر 

سرگرمی سازمان سیا می پردازد و بناست از شبکه سه سیما پخش شود.
»زندگی قشنگ نو« به تهیه کنندگی و کارگردانی وحید پناهلو با تحقیق 
و پژوهشــی از مصطفی افضل زاده و نویســندگی مهدی مافــی به روایت ژرژ 

پطروسی تهیه و تولید شده است.
غبارروبی مزار شهدای گمنام 

در »مهمانی الله ها«
ویژه برنامــه »مهمانی الله ها« بــا غبارروبی مزار شــهدای گمنام برگزار 

می شود.
این برنامه در پنجشــنبه آخر سال، روز 23 اســفند ماه از ساعت ۱۵ تا 
۱۶:30 با غبارروبی مزار شهدای گمنام در گلزار شهدای بهشت زهرا)س( برگزار 

می شود.
در ویژه  برنامه »مهمانی الله ها« ســعید اوحدی رئیس  سازمان فرهنگی 
هنری شــهرداری تهران، مدیرعامل ســازمان بهشــت زهرا)س( و تعدادی از 
مسئوالن لشــکری و کشوری حضور خواهند داشت. همچنین مولودی خوانی 
مداحان اهل بیت، اجرای گروه ســرود و روایتگری دفاع مقدس از بخش های 

دیگر برنامه است. 
در پایان این برنامه آیین غبارروبی و عطرافشــانی مزار شــهدا با حضور 
خانواده شــهدا برگزار می شــود. همچنین همزمان با اجــرای این برنامه در 
بهشــت زهرا)س(، غبارروبــی مزار شــهدا در مناطق 22گانه شــهر تهران و 

فرهنگ سراهای خاص انجام خواهد شد.
احتمال ایجاد اتحادیه بین المللی 
رسانه های همسو در سال آینده

چهار نماینده مجلس شــورای اسالمی روز سه شنبه با حضور در معاونت 
برون مرزی صداوســیما، ضمن بازدید از بخش های مختلف این مجموعه، با 

پیمان جبلی معاون برون مرزی دیدار و گفت وگو کردند.
این نمایندگان از اســتودیوها، اتاق های خبر و دیگر بخش های شــبکه های 
پرس تی وی و هیسپان تی وی مجموعه سعادت آباد معاونت برون مرزی دیدن کردند.

پیمان جبلی، معاون برون مرزی صداوسیما در آغاز این نشست با  اشاره به 
فرآیند تاسیس و عملکرد شبکه های مختلف تلویزیونی و رادیویی این معاونت، 
عنوان کرد: ما با چالش های متعددی در شــبکه های برون مرزی مواجهیم که 
یکی از مهم ترین آنها تامین منابع ارزی و نقل و انتقال ارزی است. برای نمونه، 
ســه دفتر بزرگ معاونت برون مرزی در شهرهای لندن، مادرید و بیروت که 
مســئولیت برنامه سازی را نیز بر عهده دارند اخیرا و به دلیل مشکالت ارزی، از 
فعالیت آنها کم شــده است و این مسئله سبب شده تا ما با چالشی بزرگ در 

ماموریت اصلی خود مواجه شویم. 
جبلی با تاکید بر متفاوت بودن ماموریت های شــبکه های برون مرزی و 
ضرورت تقویت این شــبکه ها عنوان کرد: این احتمــال وجود دارد که ما در 
سال آینده یک اتحادیه بین المللی رسانه های همسو را با مشارکت چند شبکه 
تلویزیونی مثل پرس تی وی ایران، آرتی روسیه، سی سی تی وی چین و المیادین 
لبنان به عنوان هســته اولیه ایجاد و دیگر شــبکه ها را نیــز در آینده به این 
مجموعه اضافه کنیم. معاون برون  مرزی در ادامه ضمن  اشاره به ظرفیت های 
باالی شــبکه های برون مرزی ادامه داد: ماجرای خانم مرضیه هاشــمی به ما 
ثابت کرد که حتی با امکانات بســیار محدود، اگر خوب عمل شود می توان در 
جریان ســازی بین المللی حتی در قلب آمریکا موفق بود. پرس تی وی در این 
ماجرا، به دلیل فرصت شناســی و استفاده درست به تیتر اول تمام رسانه های 

دنیا اعم از آمریکایی و اروپایی تبدیل شد.
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اخبار ادبی و هنری

حضرت امام خمینی)ره(: این آقایانی که هی می روند سراغ 
اینکه ببینیم چطور یک طرحی باشــد که پسند غرب باشد. 
پسند غرب آن است که ما همه چیزمان را تقدیمشان کنیم.

هدیه به خوانندگان

باآمدنتبهارمعنىمىشد
Email:SEPIDEH@Kayhannews.ir

مثنوی عشق
بیا کــه بــا تــو بهــاران ز راه می آید

ســوار توســن مهــر و پــگاه می آیــد
تو از عشــیره آب و گیاه و خورشــیدی

در آســمان خیالم چو مهــر و ناهیدی
سحر زشرم نگاهت  به حیرت افتاده است

ز مهر گرم نگاهت به حیرت افتاده است
سحر به بوی تو پلکش گشوده می گردد

درون شــط ســپیده غنــوده می گردد
هنــوز حــرف دل شــاعران امــروزی

هنــوز مثل چراغ ســپیده می ســوزی
نگاه آینه ها هم به حیرت افتاده اســت

 ز حسن روی تو یوسف به غیرت افتاده است
 نگاه چشــم تو آشــوب می کنــد برپا

 خوشا کسی که شــود بر نگاه تو شیدا
 ز ایــل پــاک ســحرزاد روزگارانــی

بارانــی تبــار  از قبیلــه گل وز   تــو 
 بهــار بــی تو عزیــزم کجا صفــا دارد

 بیا که بی تو و چشــمت دلــم عزا دارد
 به مهر پیک بهــاران به خانه ات برگرد

 که بی حضور نگاهت  خموشم و دلسرد
محسن عقیلی زاده

شکوفه صبح 
ای کاش کــه انتظار معنی می شــد

می شــد معنــی   بی تابی جویبــار 
 وقتی که ســحر شکوفه صبح دمید

بــا آمدنــت  بهــار معنی می شــد
کریم علی زاده

بهار رویا
 تــو آفتــاب یقینــی، بهــار رویایــی 

طراوت گل ســرخی، نســیم صحرایی
تو ابــر منقلــب چشــم های پرهیزی 

ناشــکیبایی بــاران  قطره قطــره  تــو 
تو فصل رویش عشــقی، نگاه مجنونی

 تــو آبشــار صمیمیتــی، تــو لیالیی 
تو نرم و سبز و لطیفی، تو موج احساسی

تو روح پاک مسیحی، تو دست موسایی
تو لحظه های خوش خاطرات شــیرینی 

تــو بــاغ عاطفه هایــی، امیــد فردایی
تــو جلوه ســحری، آبــروی انســانی

تو نور روشــن صبحی، تو جام صهبایی
تو گــرم باده عشــقی، بهار زیســتنی

تو شور و شوق شقایق به دشت دل هایی
تو شــعر خواجه شیراز و شمس تبریزی

تــو معنــی کلمــات همیشــه زیبایی
محمد عزیزى

تا بهار خواهم مرد
بیــا َو گرنــه در این انتظــار خواهم مرد

اگــر که بی تــو بیاید بهــار، خواهم مرد
به روی گونه من،  اشک سال ها جاری است 

و زیــر پای همیــن آبشــار، خواهم مرد
نیامــدی و خدا آگه اســت، مــن هر روز 

به اشــتیاق رَخــت چند بــار خواهم مرد
خبــر رســید کــه تو بــا بهــار می آیی 

در انتظــار تو، مــن تا بهــار خواهم مرد
پدر که تیغ به کف رفت، مژده داد که من 

به روی اسب ســپیدی، سوار خواهم مرد
تمام زندگــی من در این امید گذشــت 

کــه در رکاب تــو با افتخــار خواهم مرد
پدر که رفت به من راسْت قامتی آموخت 

به ســان َسرو َسهی، اســتوار خواهم مرد
محسن حسن زاده لیله کوهی

بوی  خدا و عشق 
مــوالی  مــن  ای  از تبــار آب  و بــاران

 روح  لطیــف  ســبز هر فصــل  بهاران 
در التهــاب  لحظه هــای  بی  تــو بودن  

یتیمانیــم ، ســر در گریبان  همچــون  
سوز دل  یاران  شــفایش  یک  نگاه  است

 از ســوی  تو ای  گمشده  از چشم هامان 
موالی  مــن ، موالی  مــن ! آتش  گرفتم  

چون  هیمه ای  سوزان  میان  باد و طوفان 
پای  برهنــه ، می روم  در وادی  عشــق 

مقصــد تویی  ای  آرزوی  هر مســلمان !
در ازدحام   اشــک  و غم  با شب  نشستم  

شــاید تــرا یابــم  تــرا ای  مــاه  تابان !
قصد زیــارت  می کنم  یــارب  مدد کن  

تا بشــنوم  من  از حبیبــت  صوت  قرآن 
درد آشــنایم  با شــما ای  ســوته  دل ها 

لطــف  خــدا را دیــده ام  در ندبه هاتان 
آدینه هــا بــوی  خــدا و عشــق  دارند

آدینه  صبحی  می رسی  خورشید رخشان 
زهرا یزدان پناه 

ترنم شعر باران
من که حیران توام وقتی تبســم می  کنی

رعشه بر جان می زنی در دل تالطم می کنی
تازگی ها می نشــینم پای حرف چشم تو

نرم نرمک شــعر بــاران را ترنم می کنی
چشم من در خلوتت گاهی اگر سر می زند

تو چرا شک می کنی، سوء تفاهم می کنی
اتفاقــاً بیشــتر حــرف تو را مــی زد دلم

خاطراتی را که در باران تبســم  می کنی
با خلوص چشم هایت صحبت از  اشراق ها

از ســماع ساقه های ســبز گندم می کنی
راستی! گنجشــک ها با بی قراری می پرند

در وســیع دیدگانت؟ یا تــو هم می کنی
ای بهــار مهربانــم! با طلوعــت در زمین

روشــنی را جمعــه فردا تکلــم می کنی
سید حکیم بینش

با حکم رهبر انقالب 

حجت االسالم شعبانی موثقی
 نماینده ولی فقیه و امام جمعه همدان شد

حضرت آیت اهلل العظمــی خامنه اى رهبر معظم 
انقالب اســالمی در حکمی حجت االسالم حبیب اهلل 
شــعبانی موثقی را به عنوان نماینده  ولی فقیه و امام 

جمعه  شهر همدان منصوب کردند.
متن حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب حجت االســالم آقای حبیب اهلل شعبانی موثقی 

دامت افاضاته
اکنون با پایان یافتن مسئولیت جناب حجت االسالم 
آقای حاج شــیخ محّمد طه محّمدی دامت توفیقاته و با 
تشــکر فراوان از فعالیت های علمی و اجتماعی ایشــان 
در دوران آن مســئولیت خطیــر، جنابعالی را به امامت 
جمعه  همدان و نمایندگی خود در آن اســتان منصوب 
می کنم. همدان در شــمار پیشــروان حرکت انقالبی و 

مفتخر به تقدیم چهره های برجســته  جهاد و شــهادت 
و نیز شــخصیت های عالیقدر علم و عرفان است. انتظار 
می رود با همه  توان در خدمت حرکت دینی و انقالبی آن 
خطه تالش نمائید. با علمای دینی و فرزانگان دانشگاهی 
و فعــاالن عرصه هــای اجتماعی همــکاری و از جوانان 
مؤمن و انقالبی پشــتیبانی کنید. سلوک مردمی با همه  
قشــرها به ویژه جوانان و تکریم خانواده های شهیدان و 
ایثارگران را ممشای همیشگی خود قرار دهید و از فضل 
و تقوا و بصیرت که بحمداهلل از آن برخوردارید محتوای 

خطبه های جمعه را غنا ببخشید.
توفیق جنابعالی را از خداوند متعال مسألت می کنم.

 والسالم علیکم و رحمه ًْاهلل
سّیدعلی خامنه اى    
۲۲ اسفند ۱۳۹۷     

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه اى صبح یکشنبه 
۱۲ اســفند در ابتداى جلسه  درس خارج فقه، به 
شــرح حدیثی از حضرت امام صادق علیه السالم 
درباره  »صفت هاى برجســته   اخالقی« پرداختند؛ 
صفاتی که جلوه هاى درخشان و لّب اسالم است. 
خصوصّیاتی که انســانهاى برجسته می سازد و به 
برکت وجود انســانهاى برجسته در یک اجتماع، 
در یک جامعه بشرى، نظام اجتماعِی برجسته به 

وجود می آورد.
پایگاه اطالع رســانی رهبر معظم انقالب اســالمی متن 
بیانات رهبر انقالب در این جلسه  درس خارج فقه را به شرح 

زیر منتشر می کند:
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

دنا  الحمدهلل رّب العالمین و الّصالهًْ و الّســالم علی ســیّ
محّمد و آله الّطاهرین و لعنهًْ اهلل علی اعدائهم اجمعین.

َو بِــه َذا االِســناِد َعن  اَبی َقتــادهًْ قاَل: قــاَل ابوَعبِداهللِ 
ــالُم لِداُوَد بِن ِســرحاَن: یا داُوُد اَِنّ ِخصاَل الَمکاِرِم  َعلَیهِ الَسّ
ُجِل  ُمَها اهللُ َحیُث یَشاُء تَکوُن فِی الَرّ ٌد بَِبعٍض، یَُقِسّ بَعُضها ُمَقَیّ
ِدهِ:  َو ال تَکــوُن فی اِبِنِه َو تَکوُن فِی الَعبِد َو ال تَکوُن فی َســِیّ
ِصدُق الَحدیِث َو ِصــدُق الّناِس َو اِعطاُء الّســائِِل َو الُمَکاَفاَهًْ 

نائِِع. )۱( بِالَصّ
َو بِه َذا االِسناِد َعن  اَبی َقتاَدَة قال:

این چنــد حدیثی کــه روزهای قبــل خواندیم و این 
]حدیثی[ که امروز می خوانیم، ســندهای صحیح و بســیار 

معتبری دارد؛ ابی قتاده هم ثقه است.
ــالُم لِداُوَد بِن ِسرحاَن: یا داُوُد اَِنّ  قاَل اَبوَعبِداهللِ َعلَیهِ الَسّ

ٌد بَِبعض ِخصاَل الَمکاِرِم بَعُضها ُمَقَیّ
]امام صادق )علیه الّســالم( می فرماید: ]بعضی از مکارم 
اخالق و خصلتها بسته  به بعضی دیگر است، یعنی با هم ارتباط 
دارد؛ یــا ارتباط علّی و معلولی دارد که یکی علّت آن دیگری 

است، یا به نحوی ارتباط عملّیاتی و رفتاری با همدیگر دارند.
آنچه به ما داده می شود از همه مکارم 

از طرف خدا است
ُمَها اهللُ َحیُث یَشاء یَُقِسّ

اینها را هم مثل بقّیه چیزهــا از خدا بدانید؛ این را هم 
خدا می دهد. بله، کار خدای متعال بی حکمت نیست و رفتار 
مــا، اختیار ما، و اراده  ما در ایجــاب رحمت الهی تأثیر دارد 
لکن باالخره آنچه به ما داده می شود، از همه مکارم، از همه  
خوبی هــا، از همه  نَِعم - از جمله مکارم اخالق- از طرف خدا 
اســت، خداوند تقسیم می کند؛ به شما یک چیزی می دهد، 
به دیگری یک چیز می دهد، به آن دیگری یک چیز ]دیگر[ 

می دهد.
ُجِل َو ال تَکوُن ِفی ابِنه تَکوُن ِفی الَرّ

گاهی یک صفت خوبی در پدر هســت، در پسر نیست. 
اینکه حاال می گویند ژن یا ژِن ]خوب[! اینها خیلی اعتباری 
ندارد. گاهی اوقات پدر یک صفت خوبی دارد، پســر ندارد؛ 
عکسش هم هست که پســر یک صفت خوبی دارد که پدر 

ندارد. اینها ایجاب الهی و اِنعام الهی است.

َو تَکوُن ِفی الَعبِد َو ال تَکوُن فی َسِیِّده
این جور هم نیســت کــه موقعّیت اجتماعی و شــأن 
اجتماعی هم تأثیر داشــته باشد؛ نه، گاهی یک صفت خوبی 
را یک برده ای دارد که سّید او، ارباب او ندارد. مستخدم شما 
گاهی اوقات یک خصوصّیتی دارد که شــما آن خصوصّیت 
را ندارید. یک صفت خوبی در فرد زیردســت ما هســت که 
آن صفــت در ما نیســت؛ یعنی او باالتر از ما اســت. خب، 
حاال این صفات و مکارم اخالق کــه این قدر هم درباره اش 
فرموده اند، چه چیزهایی اســت؟ چند صفت را حضرت بیان 

می فرمایند. اینها واقعاً همان جلوه های درخشان اسالم است؛ 
لّب اسالم اینها است. این خصوصّیات ]است[ که انسان های 
برجسته می ســازد و به برکت وجود انسان های برجسته در 
یک اجتماع، در یک جامعه  بشری، نظام اجتماعِی برجسته 
به وجود می آورد و ]اگر[ انسانهای کریم، انسان های شجاع، 
انسانهای باگذشت، انسانهای صادق در یک جامعه ای باشند، 
این جامعه، جامعه  برجسته ای می شود؛ ]البّته[ عکسش هم 
صادق است. واقعاً انسان باید اینها را مثل ُدر و گوهر گرانبها 
روی چشــمش بگذارد و به دنیا عرضه کند. حاال این صفات 

چیست؟ اّول:
خیلی از مشکالت داخل کشور ما ناشی از نبودِن 

راستگویی است
ِصدُق الَحدیث

راســتگویی. االن کشور خود ما کشور اسالمی است و از 
بســیاری از جوامع دنیا هم انصافاً بهتر و پاکیزه تر و طاهرتر 
اســت اّما در عین حال شما ببینید خیلی از مشکالت داخل 
کشور ما ناشــی از نبودِن همین صفت است؛ صدق الحدیث 
نیســت، راستگویی نیست. راستگویی یعنی چه؟ یعنی شما 
حرفی را که می زنید، مطابق با واقع باشد. اگر دانستید مطابق 
با واقع اســت و گفتید، این راست اســت؛ اگر نه، نمی دانید 
مطابق واقع اســت یا نیست اّما می گویید، این صدق نیست. 
»صدق« عبارت اســت از اینکه شــما چیزی را که می دانید 
مطابق واقع اســت، بیان می کنید. فضای مجازی را مالحظه 
کنید که بر اثر حرف، شــایعه، دروغ، خالف، تهمت، نسبت 
بدون واقعّیت به این، به آن، به باال، به پایین، به همدیگر، یک 
فضای دروغ در کشــور به وجود می آید؛ ببینید، اینها اشکال 
اســت. پس اّول »ِصدُق الَحدیث« ]یعنی[ همه  سعی کنیم 

راست بر زبان جاری کنیم. دّوم:
َو ِصدُق الّناس

با مردم هم صادق باشــید؛ با مــردم با تقلّب و خدعه و 
فریب و دورویی برخورد نکنید. »ِصدُق الّناس« یعنی صدق 
عمل با مردم؛ انسان در مواجهه  با مردم با صداقت وارد بشود، 
با کلک و دروغ و فریب و مانند اینها با مردم برخورد نکند. اگر 
ما در مسائل گوناگون اجتماعی مان، سیاسی مان، انتخاباتمان، 
و مانند اینها، همین یک مورد را مراعات کنیم، ببینید چقدر 

دنیا آباد خواهد شد؛ »َو ِصدُق الّناس«. این هم دّوم.
َو اِعطاُء الّسائِل

]اگر ســائل[ از شما چیزی خواســت، به او بدهید اگر 
چنانچه می توانید. یک وقت یک فقیری اســت که از شــما 
سؤال نکرده، خب ]اگر[ به او کمک کنید خوب است اّما اگر 
چنانچه از شما درخواست کرد -سؤال کرد یعنی درخواست 
کــرد- آن وقت این مکرمت بزرگی اســت و او را رد کردن، 

خالف مکرمت انسانی است.
نائِع َو الُمکاَفاَْهً بِالَصّ

»َصنیعهًْ« یعنی کارهای نیک؛ خدمتهای نیک به دیگران 
را می گویند »صنیعه«. »ُمکافئه  به صنایع بکنید« یعنی ]اگر[ 
کسی به شما نیکی کرد، شما هم در مقابل به او نیکی کنید. 
این جور نباشــد که نیکی دیگران را با اهمال و احیاناً با بدی 
پاســخ بدهیم. ]اگر[ کسی به ما نیکی کرده، خب در مقابل 

باید به او نیکی کنیم. این هم سّوم.
___________________________

۱- امالی طوســی، مجلس یازدهم، صفحه  30۱؛ »امام صادق)ع( 
به داودبن ســرحان می فرماید:  ای داود! برخــی از مکارم اخالق به 
برخی دیگر وابسته است و با هم ارتباط دارد که اینها را خدا تقسیم 
می کند؛ گاهی این صفات در مردی وجوددارد و در پسرش نیست 
یــا گاهی در برده ای وجود دارد و در اربابش نیســت. از جمله  آنها 
اســت: راستگویی و صداقت با مردم در عمل، و بخشیدن به فقیری 

که درخواستی دارد و نیکی کردن در مقابل خوبی های دیگران.

توصیه اخالقی رهبر انقالب در ابتداى درس خارج فقه:

راستگویى،دستگیریازنیازمندانوجبراننیکىها
انسانهارابرجستهمىسازد

دبیر شوراى عالی امنیت ملی گفت: روابط امروز 
ایران با عراق، ثمره مقاومت و همپیمانی راهبردى 
و اینستکس اروپایی ها مثالی از جوى باریک و کم 

ثمر است.
دریابان علی شــمخانی در مراســم بزرگداشت یاد و 
خاطره شهدای بدر و خیبر و شهدای شمال غرب کشور، 
گفــت: تمامی تحــرکات بیگانگان و برخی کشــور های 
شــرور در منطقه غرب آســیا به ویژه اقدامات غیرعادی 
برخی کشــور های منطقه که سابقه سیاه آنها در حمایت 
از جریان های تروریســتی اثبات شده است را تحت رصد 

دائمی داریم.
دبیر شــورای عالی امنیت ملی با  اشــاره به اقدامات 
مهمی که باید در گام دوم انقالب به منصه ظهور برســد، 
خاطرنشان کرد: دهه پنجم انقالب، دهه عبور از مشکالت 
تصنعی ایجاد شده و ایام پیروزی قاطع و بزرگ ملت رشید 

ایران و جبهه قدرتمند مقاومت خواهد بود.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، وی گفت: سال 
98 ســال اســتمرار تفکر انقالبی در داخل و بروز و جلوه 
آن در مواجهــه پیروزمندانه با دشــمنان خارجی خواهد 
بود. دریابان شمخانی ابراز داشت: خطه آذربایجان همواره 
پیشتاز دفاع از انقالب و نظام بوده و در این مسیر مقدس 

هزاران شهید و جانباز تقدیم نموده است. 
دبیر شــورای عالی امنیــت ملی با  اشــاره به جایگاه 
ارزشــمند و واالی خانواده های معظم شهیدان که با صبر 
و مجاهدت مســتمر از آرمان الهی عزیزان خود پاسداری و 
صیانت نموده اند، بیان داشت: منشاء اصلی قدرت جمهوری 
اســالمی ایران فرهنگ مقاومت و شــهادت است و از این 
رو مبانی و مظاهــر این فرهنگ نورانی بیش از هر موضوع 

دیگری در معرض تهاجم و تخریب دشمنان قرار دارد.
وی جنگ اقتصادی و روانی دشــمن را که با شــدت و 
گســتردگی بی سابقه ای در جریان است، ابزاری برای دلسرد 
نمودن جامعــه از تداوم مقاومت و پذیرش تســلیم و ذلت 
دانســت و گفت: پیــروزی بدون مقاومــت و تالش حاصل 

نمی شــود و با برنامه  ریزی های صورت گرفته و تفکر انقالبی 
سال 98 را سال مایوس سازی دشمن قرار می دهیم.

دریابان شــمخانی سال آینده را ســال پیروزی های 
جدیــد در داخل برای حل مشــکالت مردم و در منطقه، 
برای تقویت و توســعه پیروزی محــور مقاومت و آغازی 
مقتدرانــه برای گام دوم انقالب اســالمی دانســت. دبیر 
شــورای عالی امنیت ملی با  اشــاره به افــق بلند انقالب 
اســالمی که اکتفاء به حداقل ها در آن جایی ندارد، افزود: 
روابط امــروز ایران با عراق، ثمــره مقاومت و همپیمانی 

راهبردی و اینســتکس اروپایی ها مثالی از جوی باریک و 
کم ثمر اســت. وی با تبیین شرایط امروز منطقه و مواجه 
شدن رژیم صهیونیستی با ناکامی های مستمر، خاطرنشان 
کرد: رژیمی که به دنبال تســلط از نیل تا فرات بود، امروز 
در مرز های بی اعتبار خود محصور شــده و سردمداران آن 
از ترس موشــک های مقاومت خواب آرام ندارند. دریابان 
شــمخانی تاکید کرد: تجلیل از شهدای گرانقدری مانند 
عباس بابایی، آبشناســان، ردانی پور، کاوه و باکری نباید 
ظاهــری و نمادین باشــد، بلکه آنها الگوی مــا در تداوم 

بخشیدن به آرمان های بلند انقالب اسالمی هستند که از 
اسالم و انقالب و نظام دفاع کردند تا ایران آزاد و مستقل 
بماند و ایرانــی با افتخار و ســربلندی زندگی کند. دبیر 
شورای عالی امنیت ملی با  اشاره به اقتدار برآمده از تفکر 
انقالبی که موجب ایجاد ظرفیت بازدارندگی قابل اتکا برای 
کشور شده است، اظهار داشت: تفکر انقالبی، هرگز خود را 
محدود به امکانات موجود و یا تامین نیاز از خارج نمی داند 
و همواره به دنبال ایجاد الگو های موفق با اتکا به جوانان و 

تجربه بزرگان کشور است.

شمخانی:

تمام تحرکات بیگانگان و برخی کشورهاى شرور غرب آسیا را تحت رصد دائمی داریم

روز دوشــنبه ۲0 اســفند ۹۷ در جریان تفحص 
ُزرباطیه عراق،توسط  پیکرهاى مطهر شهدا در منطقه 
اعضاى کمیته جست وجوى مفقودین، دو سند با ارزش به 
دست آمده است. .این اسناد می تواند حامل دو پیام مهم 
باشد که براى این روزهاى ما بسیار جالب و عبرت آموز 

است.
سند اول بخشی از روزنامه قادسیه رژیم بعثی صدامی است 
که تیتر آن در حقیقت به این مطلب اشاره دارد که رئیس جمهور 
صدام، نامه دست نویس  برادرش حسنی مبارک را دریافت کرد 
و همچنین تبریک و تهنیت رئیس جمهور و ملت مصر به رهبر 
وقت عراق- صدام- به مناســبت پیروزی های نیروهای شجاع 
عراق و با تاکید دوباره رهبر عراق )صدام( بر تحکیم رشته های 

وحدت عربی برای مقابله با چالش های پیش روی امت.
در ادامــه تیتر این روزنامه اشــاره می شــود بــه دیدار 
رئیس جمهور با شــرکت کنندگان در یازدهمین شورای وزرای 
ورزش و جوانان عرب که در استمرار آن می نویسد: »شعار همه 
ما، عقب نشینی، هرگز و پیش به سوی نابودی دشمن متجاوز« 
نکتــه دیگری دراین روزنامه وجود دارد که اشــاره به این 
جمله می کند: »اگر ایران اصرار به ادامه حرکت در مســیر شّر 
داشته باشــد چیزی جز شکست های بیشتر به دست نخواهد 
آورد« در ادامــه این روزنامه تحلیل می کند که: »پایگاه فکری 
حاکمان ایران در مقابل پایگاه فکری اعراب شکســت خورده 

است«. 
در این جا الزم است برروی جمله آخر کمی تامل و توقف 
نموده و این جمله را با ســند دوم - به دست آمده در عملیات 

تفحص شهدا- مقایسه نمائیم.
واقع مسئله این اســت که گذشت تاریخ نشان می دهد 

که چه کسی شکســت خورده و چه کسی پیروز شده است. 
ما چندی پیش ۴0 سالگی پیروزی انقالب اسالمی را جشن 
گرفتیم و هم اکنون با بیانیه پرارزش رهبر معظم انقالب، وارد 
گام دوم انقالب اســالمی شدیم و گام دوم را شروع کردیم در 
حالــی  که از صدام، یاران او، فرزنــدان او، کادر حزب بعث و 
آنهایی که صدام را پشــتیبانی می کردند خبری نیست و  به 
عنوان عنصر تاثیرگذار در صحنه، نقش، اثر و حضوری از آنها 

دیده نمی شود.
سند دوم بخشی از پالکارد تبریک 22 بهمن است که اشاره 
دارد به پیروزی یوم اهلل 22 بهمن. واقعا ســوال این است که ما 
شکســت خوردیم یا آنهایی که آمده بودند تا 22 بهمن ها را به 

صورت کلی از بین ببرند؟
این روزها ملت بزرگ، عزیز، برادر و مسلمان عراق؛ میزبان 
رئیس جمهورِ محترم جمهوری اسالمی ایران بود. در حقیقت 
رئیس جمهور، در اوج عزت و اقتدارِ کشورمان و در بین محبت 
حاکم بین دو ملت، وارد عراق شد و مردم عراق میزبان ایشان 
شــدند. از طرفی در حالی این ورود بــه عراق صورت گرفت 
که دیگر صدام و تفکر صدامی نابود شــده است. صدامی که 
می خواســت یک دعوای تقلبی عرب و عجم راه بیندارد؛ االن 
دیگر حضور ندارد و مثل همه  دیکتاتورها، به زباله دانی تاریخ 
پیوسته است و حال مشخص شده که دعوای اسالم و استکبار، 
همانی اســت که همیشه وجود داشته اســت و ما شاهد آن 

هســتیم که در حقیقت نبرد اصلی ما با اســتکبار به معنای 
واقعی کلمه، آمریکاست و آن هایی که به عنوان اذناب آمریکا 
در منطقه نقش آفرینی می کردند، یکی پس از دیگری ساقط 
شدند و یا در حال سقوط هستند. این دو سند، درس مهِم این 
روزهای ماست که از صحنه عملیات تفحص پیکرهای مطهر 
شــهدا گرفتیم این اسناد  نشان می دهد که حتی خاک هایی 
که پیکرهای مطهر شهدا در آنجا قرار گرفته هنوز با ما حرف 
می زند و حامل پیام های مهمی اســت. اسنادی که از دل این 
خــاک و خل ها بیرون می آید، برای امروز ما پیام دارد و نکته 
حائز اهمیت این اســت که این دو اثر، با هم از زیر خاک پیدا 

شده اند.

از روزنامه قادسیه صدام تا پالکارد ۲۲ بهمن

امسال 400 مسجد پایتخت با کمک و حمایت مرکز 
فعالیت هاى دینی و قرآنی شــهردارى تهران، میزبان 

مراسم معنوى اعتکاف خواهند بود.
به گزارش فارس، مراسم اعتکاف در مسجد جامع علی ابن 
الحســین)ع( در بلوار ابوذر، مسجد مســعودیه در منطقه ۱۵، 
مسجد بقیه اهلل )عج( در پونک، مسجد جامع نارمک و همچنین 
مساجد دانشگاه های تهران، شــریف و امام صادق)ع( با حضور 

بیش از یک هزار و ۵00 جوان و نوجوان برگزار می شود.
در راســتای تجلیل از بانوی قهرمــان و پرچم دار نهضت 

عاشــورا، ۴0 هزار نسخه چاپ نخســت کتاب »حضرت زینب 
کبری )ع(، سیمای انقالبی، جاودانه و اعجاب انگیزی که باید از 
نو شناخت«، در میان مساجد برگزارکننده مراسم اعتکاف برای 

استفاده جوانان معتکف توزیع خواهد شد.
همچنین با توجه به ســالروز رحلت حضرت زینب کبری 
)س( ۱۵ رجب بــه  عنوان آخریــن روز ایام البیض، به منظور 
برگزاری باشــکوه برنامه هــای اعتکاف و ســوگواری حضرت 
زینب)س(،۵0 هزار بسته فرهنگی اعتکاف، بهار جان ها )شامل 
بنر حدیث،کتاب و بروشور اعتکاف حاوی احکام، شرایط، اعمال 

و برنامه ریزی برای اعتکاف( در مســاجد و اماکن عمومی شهر 
تهران از جمله ایستگاه های مترو و پایانه های اتوبوس رانی توزیع 

می شود.
فعــاالن فرهنگی مســاجد می توانند بــا مراجعه به مرکز 
فعالیت هــای دینی شــهرداری تهران، کمک مالــی به همراه 

محصوالت فرهنگی را دریافت کنند.
همچنیــن با هماهنگی مرکز فعالیت هــای دینی و قرآنی 
شهرداری تهران روز »ســیزده به در« نیز نماز جماعت ظهر و 

عصر در بیش از ۱00 بوستان اقامه می شود.

400 مسجد پایتخت میزبان مراسم معنوى اعتکاف


