
اخبار كشور

آیت اهلل خوشوقت)ره(: 
اگر نگاهمان به کلمات مقام معظم رهبری باشد برای نجات ما در 

فتنه ها کافی است.

اخبار ادبی و هنری

تلویزیون بهایی و یک دروغ دیگر!
یکی از تلویزیون های ضد انقالب که به عنوان پادوی دســتگاه جاسوســی 
انگلیس و موســاد ایفای نقش می کند، به بهانه مرگ یک آهنگســاز به صدا و 

سیمای جمهوری اسالمی دروغ بست!
به گزارش خبرنگار کیهان، تلویزیون بهایی- صهیونیســتی »من و تو« که 
توســط گرداننده شبکه قاچاق دختران ایرانی به غرب اداره می شود، تالش کرد 

که پروژه ضدایرانی مصادره مرگ یک هنرمند را تکمیل کند.
در حالی که برخی محافل رسانه ای طی روزهای اخیر قصد داشتند زنده یاد 
ناصر چشم آذر را فردی مخالف جمهوری اسالمی توصیف کنند و از کنار موضوع 
مرگ وی، بهانه ادعای ســرکوب هنرمندان را تکرار نمایند، شــبکه من و تو به 

عنوان خواهرزاده بی بی سی فارسی هم به میدان آمد.
این شبکه مروج همجنسگرایی، در قالب برنامه مبتذل و هتاکانه و سطحی، 

مدعی شد که ناصر چشم آذر را به صدا و سیما راه نداده اند!
این در حالی اســت که ناصر چشــم آذر 18 دی 96 در برنامه »چشم شب 

روشن« شبکه چهارم سیما حاضر شد.
اثر وی »باران عشــق« نیز همواره از بخش های خبری ســیما شنیده شده 

است.
کارشناس اصالح طلب صدای آمریکا:

مردم ایران خوبند اما باید تحریم شوند!
یک کارشــناس اصالح طلب و حامی فتنه 88 که همــواره در نقش پادوی 
صدای آمریکا ظاهر شده است، تاکید کرد: مردم ایران خوبند اما باید که تحریم 

شوند.
محسن سازگارا که روابط نزدیکی با روزنامه های زنجیره ای دارد، در توجیه 
تصمیــم ضدایرانی و غیراخالقی و مغایر با عرف بین المللی رئیس جمهور آمریکا 
در خروج از برجام، ضمن تایید اصرار جمهوری اسالمی بر حقوق ملت ایران ادعا 

کرد: مقصر تحریم ها جمهوری اسالمی است!
وی که پنج شــنبه شب با صدای آمریکا گفت وگو می کرد، نگفت که تحریم 
بی دلیل علیه یک ملت بزرگ، بی توجهی به معاهدات بین المللی و توجیه جنایات 

دولت آمریکا، در قاموس پادوهای صدای آمریکا چه معنایی دارد!
انتقاد روزنامه شرق 

از فیلم جدید اصغر فرهادی
پــس از نمرات عمدتا منفی منتقدان خارجی به فیلم جدید اصغر فرهادی، 
یک روزنامه اصالح طلب که معموال در صف حامیان این فیلم ســاز سفارشی قرار 

دارد، به انتقاد از این فیلم پرداخت.
روزنامه شرق، در واکنش به رونمایی از فیلم »همه می دانند« ساخته جدید 
اصغر فرهادی در جشــنواره فیلم کن نوشــت: فیلم »همــه می دانند« فرهادی 
با ریتمــی کند، زمانی طوالنی و فیلم نامه ای ســردرگم به درد همان فیلم های 

افتتاحیه جشنواره ها می خورد که معموال نظر کسی را جلب نمی کنند! 
در این یادداشــت با تأکید بر اینکه »همه می دانند« حتی نسبت به تجربه 
دیگر فرهادی؛ یعنی فیلم »گذشته« که در فرانسه کار شده بود، کار ضعیف تری 
از آب درآمده اســت، نوشته شده: فرهادی با اعتمادبه نفس باالیی سراغ وزنه ای 
مــی رود که نمی تواند از پــس آن به خوبی بر آید یا اینکه نظــام فکری خود را 
نتوانسته زنده و   پویا سازماندهی کند تا جوهره درام انتقال یابد و به همین خاطر 

مخاطب قادر نیست که با چشم و گوش شخصیت ها به این درام خیره شود. 
شرق در پایان تصریح کرده است: این فیلم در کارنامه فرهادی کار قابل تأملی 

به شمار نمی آید!
فرهادی فیلم سازی که چند سالی است به سفارش محافل سیاسی، همچون 

اتحادیه اروپا، دوحه فیلم و... فیلم می سازد.
حمایت گستاخانه از حامی سلمان رشدی

یک خبرگزاری دولتی در اقدامی گســتاخانه از نویســنده ترکیه ای حامی 
سلمان رشدی حمایت کرد.

به گزارش خبرنگار کیهان، خبرگزاری دانشجویان ایران »ایسنا« با انعکاس 
نامه یک نویســنده سطحی و کم ســواد داخلی»م.م« از لغو شــدن برنامه های 

سخنرانی اورهان  پاموک در ایران انتقاد کرد.
اورهان پاموک روز چهارشنبه در تهران یک نشست خبری و در روز پنج شنبه 

یک نشست عمومی در محل نمایشگاه کتاب تهران برگزار کرد.
پاموک حامی نویسنده مرتد و هتاک هندی االصل انگلیسی، سلمان رشدی 
است. رشدی در قالب یک طرح انگلیسی ضد اسالمی، اقدام به نوشتن و انتشار 
کتاب آیات شــیطانی کرد. این کتاب سخیف، سراسر اهانت و تهمت نسبت به 
شخصیت ها و مقدسات اسالمی است.جای تاسف است که بر خالف حکم تاریخی 
حضرت امام خمینی)ره( مبنی بر مهدورالدم بودن ســلمان رشــدی، نمایشگاه 
کتاب تهران میزبان یکی از حامیان نویسنده ای مرتد بود و یک خبرگزاری دولتی 

نیز در نقش پشتیبان این میزبان ظاهر شد!
مستند »ایستگاه چهلم« درباره 

ایستگاه صلواتی مزار شهدا رونمایی شد
مستند »ایســتگاه چهلم« با حضور جمعی از خادمان مزار شهدا و خادمان 
ایســتگاه صلواتی گردان انصارالرســول در مجتمع فرهنگــی هنری برج آزادی 

رونمایی و نمایش داده شد.
به گزارش فاش نیوز،  در ابتدای مراســم عوامل مستند »ایستگاه چهلم« از 

آغاز و انگیزه ساخت این مستند گفتند و سپس مستند به نمایش درآمد.
  »ایستگاه چهلم« که به دلیل واقع شدن ایستگاه صلواتی در کنار قطعه 40 
مزار شهدا، اینگونه نامگذاری شده بود، با بریده هایی از صحبت های خادمان آغاز 
شــد و دل همه تماشــاگران را با خود به قطعه ای از پایتخت برد که سال ها بود 
بی قرار همان یک قطعه زمین بودند. مســتند »ایستگاه چهلم« به تهیه کنندگی 

سید احمد میرمحمدی و کارگردانی امیرحسین اوکاتی تولید شده است.
تجلیل از قادر طهماسبی در سومین شب وصل

ســومین برنامه شــب وصــل، با پاسداشــت شــاعر عصر انقــالب، قادر 
طهماسبی)فرید( برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار کیهان، در این برنامه که توســط جبهه فرهنگی انقالب 
اسالمی برگزار می شود، با حضور جمعی از هنرمندان و شاعران از تالش های ادبی 
قادر طهماســبی)فرید( تجلیل به عمل می آید. سومین برنامه شب وصل، امروز 

شنبه 22 اردیبهشت ساعت 17 در تاالر اسوه برگزار می شود.
شــب وصل، سلســله برنامه ای اســت که به تجلیل از هنرمنــدان انقالب 
می پردازد. تاکنون حمید حســام و رضا برجی در قالب برنامه شب وصل هدف 

تجلیل قرار گرفته اند.
رمزگشایی طنزپردازان 

از مومیایی منتسب به یک پاسبان اصطبل
ششــمین شب طنز انقالب اسالمی با عنوان »نطنز«، با حضور عالقه مندان 
به عرصه طنز و کمدی و با اجرای برنامه هایی نظیر شــعرخوانی طنز، استندآپ 

کمدی و ترانه خوانی طنز در محل تاالر اجتماعات حسینیه هنر برگزار شد.
مجری برنامه پیش از شــعرخوانی بعدی، درباره دکــور برنامه که به کنایه 
درباره داســتان به تنور انداخته شدن یک نانوا توسط رضاشاه و شایعه مومیایی 
او طراحی شــده بود، صحبت کرد و گفت که این مســئله ای که برخی ها آن را 
در فضای مجازی، مطرح کردند با واکنش و پاســخ های مختلف و جالب فعاالن 
مجازی مواجه شده است. برخی از طنزپردازها نیز اشعار طنزی را درباره مومیایی 
منتسب به رضاشــاه خواندند. همچنین قطعه موسیقی با عنوان »داستان13« 
درباره »یه پاسبان اصطبل که اســم شاه روشه« با موضوع مومیایی تازه کشف 
شــده خوانده شد. خارج شــدن آمریکا از برجام و گرانی و مشکالت اقتصادی، 
اســتعفای نجفی از شــهرداری تهران، سلبریتی های بی ســواد و... هم از دیگر 

سوژه های طنزپردازها در این برنامه بود. 
 گفتنی اســت این محفل طنز بــه صورت ماهانه از طرف باشــگاه طنز و 

کاریکاتور انقالب اسالمی برگزار می شود و حضور عموم در آن آزاد است.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

لزوم پیکار با کافران تا رفع کامل فتنه
با آنها )کافران( پیکار کنید، تا فتنه )شــرک و 
ســلب آزادی( برچیده شود، و دین )و پرستش( 
همه مخصوص خدا باشد. و اگر آنها )از راه شرک 
و فساد بازگردند، و از اعمال نادرست( خودداری 
کنند، )خداوند آنهــا را می پذیرد( خدا به آنچه 

انجام می دهند بیناست.«
انفال - 39

حجاب اختیاری یا اجباری )11(

حجاب یک ضرورت دینی
رضا کرمی* 
نگاه دینی به ضــرورت حجاب: حجاب به عنوان حکمی از 
احکام عملی در تمام ادیان الهی مطرح بوده اســت. در ادبیات 
دینی پوشیدگی شکل و ظاهر حجاب و عفت پاکدامنی محتوا 
و باطن آن را تشکیل می دهد. ستر و پوشیدگی برای زن و مرد 
الزم است هرچند میزان آن برای زن و مرد متفاوت تعیین شده 
است. این پوشش هدف غایی ادیان نیست بلکه محتوا و باطن 
این پوشــش یعنی عفاف مطلوب فطری انسان و مقصد شارع 
مقدس اســت. در دین مبین اسالم که خاتم ادیان و کاملترین 
دین الهی است وجوب حجاب قطعی و یقینی است. در آیه 59 
سوره احزاب می خوانیم: ای پیامبر به همسران و دختران خود 
و زنان مؤمن بگو ســر و گردن و ســینه های خود را از نامحرم 
بپوشانند تا )به عفاف( شناخته شوند و مورد تعرض قرار نگیرند. 
به رغم تفسیرهای غیر کارشناسی در امر فقه که گاهی در محافل 
دانشگاهی و غیر آن شنیده می شود ضرورت اصل حجاب و نحوه 
و مقدار پوشش در احکام حجاب، روشن بوده و غیرقابل خدشه 
است. همچنان که گفته شد مقصد نهایی اسالم از حکم حجاب 
سعادت انسان است که در پیروی از تعالیم دینی و اطاعت امر 
 پروردگار به عنوان خالق هســتی و انســان، عقاًل الزم شمرده 

می شود. 
رابطه زن و مرد در اســالم دو گونه تعریف شده است زن و 
مرد نســبت به هم یا محرمند یا نامحرم. زنان در برابر محارم 
خود از حجاب معافند و معاشــرت آنان با محارم در چارچوب 
تربیت اســالم و توأم با صمیمیت و محبت است. دست دادن، 
بوســیدن و در آغوش کشیدن مادر و خواهر و دختر و دختران 
برادر و خواهر و همچنین عمه و خاله در اسالم منع نشده بلکه 
امری مستحسن و نیکوست. اما زنان مسلمان در برابر نامحرم با 
فاصله و حریم مواجه شده و یکی از بهترین ابزارها برای ایجاد 
این حریم، حجاب اسالمی است. به وسیله حجاب زنان مسلمان 
مجاز به فعالیت های اجتماعی می شوند. به عبارت دیگر اساس 
حجاب، مجوز حضور فعال زن در جامعه است. باید توجه کرد که 
در هر صورت چه مقابل محرم بدون حجاب یا در مقابل نامحرم 
با حجاب، حضور زن همواره مبتنی بر وقار و عفاف مورد انتظار 
تربیت دینی الزم شمرده است. ادیان و دین مبین اسالم فقط 
یک استثناء برای برچیده شدن حریم حیاء میان مرد و زن قائلند 
و آن رابطه ازدواج و همسری است. در این حوزه اختصاصی زن 
و مرد به همدیگر به عنوان یک واحد اجتماعی در هم تنیده و 
پیکرهای واحد تحت عنوان خانواده تعریف می شود. خانواده نه 
زن و نه مرد، بلکه متشکل از یک زوج است. این زوج در منطق 
قرآنی، ساحت شیئیت می یابد و می تواند با تولید نسل به جزء 
اثرگذار در عالم هســتی تبدیل شود. گویا با منطق قرآن زن و 
مرد مجرد هنوز به خلقت کامل نرســیده اند. )آیه 8 سوره نبأ(. 
جز در مرتبه همسری نه مردان حق دارند با دید تمتع به زنان 
مسلمان بنگرند و نه زنان حق دارند اجازه چنین کاری را بدهند 
و یا زمینه آن را فراهم کنند. مرد و زن مسلمان با غمض عین و 
ستر و پوشش، تعاون در بِر و تقوی و برائت از اثم و فحشاء را در 
جامعه جاری می سازند. حجاب در همه مراتبش مانند محجوب 
بودن نگاه و نیت مردان و خودداری از تبرج زنان مسلمان، راهکار 
عملی رسیدن به چنین جامعه ای است. در روایتی از ابوبصیر نقل 
شد که گفت: به زنی قرآن می آموختم در اثنای تعلیم یک روز با 
او شوخی کردم چند وقت بعد برای کاری خدمت امام باقر)ع( 
رسیدم امام)ع( فرمود: به آن زن چه گفتی؟ از خجالت صورت 
خود را پوشــاندم. امام )ع( فرمود: تکرار مکن و بسوی آن )ولو 
برای تعلیم قرآن( بازمی گیرد. دقت در رفتار اجتماعی میان زنان و 
مردان مسلمان ضامن سالمت اجتماع و استحکام خانواده هاست. 
در ســایه حجاب و عفاف، خانواده های گرم و صمیمی با روابط 
منحصربه فرد همسران شکل خواهد گرفت که استقرار مردان و 
آرامش زنان جامعه را به دنبال خواهد داشت در چنین شرایطی 
فرزندانی مطمئن و به دور از اضطراب تربیت خواهند شــد که 
اعتماد به نفس و عزت خود را ثمره رفتار پدران و مادران محجوب 

و عفیف خود خواهند دانست.
ـــــــــــــــــــ

* کارشناس ارشد فقه و حقوق اسالمی
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رهبر معظم انقالب اســالمی صبح دیروز )جمعه( 
نمایشگاه  از ســی ویکمین  نیم  به مدت یک ساعت و 

بین المللی کتاب تهران بازدید کردند. 
در این بازدیــد که آقای صالحی وزیر فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی نیز حضور داشت، حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 
از 50 غرفه دیدن کردند و ضمن گفت وگو با ناشران و شنیدن 
نکات و دغدغه های آنان در جریان تازه های نشر قرار گرفتند.

رهبر انقالب اســالمی پس از بازدید، در سخنان کوتاهی، 
کتاب و کتابخوانی را یکی از ضرورت های زندگی آحاد مردم به 
ویژه جوانان دانستند و افزودند: نقش کتاب یک نقش بی بدیل 
است، البته بهترین کتاب ها، کتابی است که انسان را به سمت 
خداوند و ارزش های واال و انقالبــی هدایت کند، و امیدواریم 

کتاب جایگاه حقیقی خود را در جامعه بیابد.
پایگاه اطالع رســانی رهبر معظم انقالب اسالمی برخی از 
حاشیه های این بازدید را منتشر کرد که مشروح آن به زودی 

منتشر می شود. 
خاطره  جالب آیت اهلل خامنه ای 

از مترجم کتاب خانواده  تیبو
آقا رسیدند غرفه  انتشــارات نیلوفر، مثل همه جا خوش 
و بــش کردند و از تازه ها ســؤال کردند. کتابی نظرشــان را 
جلب کرد و پرســیدند این همان چهارجلدی قدیمی است؟ و 
جواب گرفتند بله. پرسیدند مترجمش چه کسی بود؟ گفتند 

ابوالحسن نجفی.
آقا گفت: آها ابوالحســن نجفی... بگذارید یک ماجرایی را 
تعریف کنم. سالها قبل ابوالحسن نجفی با آقای مرحوم حبیبی 

و چند نفر دیگر از بزرگان ادبیات آمدند پیش ما. من پرسیدم 
»شــما مترجم »خانواده تیبو« هستید؟« آقای نجفی از اینکه 
من اسم این رمان را بلدم تعجب کردند. بعد که نشستیم من 
از رمان تعریف کردم و نقدی هم به ترجمه ایشان گفتم. آقای 
نجفی با تعجب بیشــتر پرسید: »شــما واقعا هر چهار جلد را 
خوانده اید؟ من اصال فکرش را نمیکردم شــما حتی اسمش را 

شنیده باشید!«
آقا با خنده ادامه داد: گفتم حاال خوانده بودم دیگر... خدا 
آقای ابوالحســن نجفی را بیامرزد. کتــاب خانواده  تیبو رمان 

خیلی خوبی بود که متاسفانه در حد قدرش معروف نشد.
خانواده تیبو رمان بلندی اســت که توســط روژه مارتن 
دوگار نویســنده فرانســوی و برنده جایزه نوبل ادبیات نوشته 

شده اســت. این رمان از ســویی به بررســی وقایــع اروپا در 
سال های ابتدایی قرن بیستم و ســال های جنگ اول جهانی 
می پردازد و از ســویی دیگر همگام با آن شرح وقایع خانواده 
 ثروتمند و فرهیخته فرانســوی یعنی خانواده تیبو را توصیف 

می کند.
  این کتاب را پنجاه سال قبل خوانده ام!

در غرفه  نشر نگاه آقا مثل همه جا با غرفه دار سالم و علیک 
کردند. حرفهایی بینشان رد و بدل شد. غرفه دار خواست کتابی 
را بــه آقا بدهد. آقا لبخند زدند و گفتند: من این کتاب را 50 

سال پیش خواندم.
»چشمهایش« ِ بزرگ علوی را می گفتند.

»چشم هایش« نام رمانی اســت از بزرگ علوی که برای 
نخستین بار در سال 1331 شمسی منتشر شد.

 کتاب های تازه ای هست که ندیدم
آقا وارد نشر نی شدند. قبلش سرشان را بلند کردند و اسم 

ناشر را باالی غرفه دیدند و آرام زیر لب گفتند: بشنو از نی...
غرفه دارها سالم کردند. آقا جواب دادند و پرسیدند: »چی 
دارید؟« درســت مثل مشتری های دست به نقد. منتظر جواب 
غرفه دار نماندند و خودشــان بین کتاب ها مشــغول شدند به 

یافتن جواب. وزیر کتاب ورق زدن آقا را تماشا میکرد.
آقا ســری تکان دادند و گفتند: عقب ماندم من از کتاب! 

چیزهای تازه ای هست که ندیدم.
صالحی گفت: کسی از شما جلوتر نیست.

حرف آقا جدای از اینکه جلو باشــند یا عقب، حرف یک 
کتابخوان حرفه ای است...

رهبر انقالب در بازدید از نمایشگاه کتاب:

بهترین کتاب ها آنهاست که انسان را
به سمت خدا، ارزش های واال و انقالبی هدایت می کند

رهبر انقالب در دیدار دست اندرکاران کنگره مرحوم آیت اهلل حاج شیخ غالمرضا یزدی:

مهمترین وظیفه مسئوالن فرهنگی تقویت روحیه انقالبی در جوانان است

سرویس سیاسی-
بیانات رهبر معظم انقالب درخصوص دسترسی به 
نامه محرمانه ترامپ به سران عرب، موجب ابراز شگفتی 

و نگرانی محافل غربی شد.
رهبر معظم انقالب اســالمی، چهارشنبه هفته گذشته- 
19 اردیبهشــت- در دیدار هزاران نفر از دانشجویان و معلمان 
در دانشــگاه فرهنگیان فرمودند: »همین دو ســه روز قبل از 
این، ترامپ یک نامه ای نوشــته اســت به رؤسای کشورهای 
خلیج فارس - که به این نامه ما توانســتیم دســت پیدا کنیم 
و ببینیــم - و در این نامه به اینهــا می گوید که باید همه تان 
مّتفق بشوید، باید این کار را بکنید، باید آن کار را بکنید، من 
هفت تریلیون دالر اینجا خرج کرده ام برای شما. مردک! هفت 
تریلیون دالر شما برای اینها خرج کردی! هفت تریلیون دالر 
خرج کردی برای اینکه بر عراق مسلّط بشوی، بر سوریه مسلّط 
بشوی؛ خب نتوانستی؛ به درک! می گوید باید این کار را بکنید، 
این کار را بکنید، این کار را بکنید؛ ]در جمالتش[ »باید« دارد! 

به همه  این رؤسا هم این نامه را نوشته و فرستاده«.

بیانات حضــرت آیت اهلل العظمی خامنــه ای درخصوص 
دسترســی به نامه محرمانه ترامپ به سران عرب، موجب ابراز 

شگفتی و نگرانی محافل غربی شد.
در همین رابطه، واشــنگتن پســت در گزارشی نوشت: 
ســخنان رهبر ایران این ســؤال را ایجاد کرده که وی چگونه 
بــه نامه محرمانــه میــان رئیس جمهور آمریــکا و متحدان 

منطقه ای اش دست یافته است.
در گزارش واشنگتن پست به تعداد دقیق کشورهایی که 
نامه ترامپ را دریافت کرده اند  اشــاره نشــده اما تصریح شده 
است که عربستان و امارات حتماً این نامه را دریافت کرده اند. 
ســخنگوی کاخ سفید و سخنگوی امنیت ملی آمریکا در 
پاسخ به ماجرای این نامه می گویند نمی توانند درباره مکاتبات 
محرمانــه رئیس جمهور اظهار نظر کنند اما یک مقام ارشــد 
دولت آمریکا بصورت ناشناس ارسال این نامه را تایید کرده و 
می گوید ترامپ حدود دو هفته پیش نامه ای را به سران عرب 

متحد خود در منطقه ارسال کرده است.
به نوشــته واشــنگتن پست عربستان ســعودی بصورت 

محرمانه به این نامه پاســخ داده اســت و در آن عالوه بر طرح 
نکاتی درباره ایران، بر لزوم فشــار به قطر تاکید کرده اســت. 
سفارت عربستان در آمریکا از توضیح درباره این نامه نگاری ها 

خودداری کرده است.
گفتنی است بعد از آنکه ترامپ جواب کشورهای عربی به 
نامه اول را دریافت کرد، حدود یک هفته قبل نامه دومی برای 

تاکید بر مواضعش به متحدان خود در منطقه ارسال نمود.
یک مقام دولتی آمریکا به روزنامه واشــنگتن پست گفت 

که نامه اول حدود دو هفته قبل ارسال شده است.
وی افشــا کرد که این نامه ها نه تنها از متحدان آمریکایی 
خواســته حضور فعاالنه تری در نقاط حساس منطقه از جمله 
ســوریه داشته باشــند بلکه در ادامه مذاکرات ترامپ با سران 

کشورهای عربی که طی دو ماه اخیر داشته، است.
»تئودور کاراسیک« مشاور ارشد یک اندیشکده آمریکایی 
تاکید کرد اینکه رهبر ایران توانسته متن نامه را مطالعه کند، 
مسئله بسیار مهمی است زیرا در آن نکات مهمی درباره اینکه 
ایران با چه اقداماتی از ســوی آمریکا روبه رو خواهد شد، آمده 

است.کاراسیک همچنین احتمال داد که این نامه توسط یکی 
از قدرت های منطقــه ای که رابطه چندان بدی با ایران ندارد، 
مثل قطر، کویت، عمان، اردن یا حتی یک کشور خارجی مانند 

روسیه به دست ایران رسیده باشد.
نیویورک تایمز نیز با تایید سخنان رهبر انقالب درباره نامه 
ترامپ به کشورهای عربی، تاکید کرد که دیده  شدن متن نامه 

توسط رهبر ایران مسئله مهمی است.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از یک منبع آگاه نوشــت: 
رئیس جمهور آمریکا با ارســال دو نامه محرمانه به کشورهای 
عربی، ضمن ابراز نارضایتی از هزینه های واشــنگتن در غرب 
آسیا، خواستار تقبل هزینه های ائتالف ضد ایران از سوی آنها 

شد.
نیویورک تایمز با  اشاره به سخنان )19 اردیبهشت( رهبر 
معظم انقالب درباره خروج ترامپ از برجام، نوشــت: »آیت اهلل 
خامنه ای رهبر ایران روز چهارشنبه علنا اعالم کرد که نامه اول 
وجود دارد ... البته او  اشاره ای نکرد که متن این نامه چگونه به 

دستش رسیده است«.

بیانــات رهبر معظــم انقالب اســالمی در دیدار 
شیخ  حاج  آیت اهلل  بزرگداشت  کنگره  دست اندرکاران 
غالمرضا یزدی )فقیه خراسانی( که در تاریخ ۳۰ مرداد 
۹۶ برگزار شــده بود، صبح پنجشــنبه در محل این 

همایش در یزد منتشر شد.
رهبر انقالب اسالمی در این دیدار با اشاره به برکات حضور 
آیت اهلل حاج شــیخ غالمرضا یــزدی در یزد و حضور فعال آن 
عالم زاهــد و متقی در عرصه خدمــات اجتماعی و کمک به 
فقرای شــهر حتی فقرای یهودی و زرتشتی، گفتند: این گونه 
رفتارها و خدمات در دنیای مادی امروز مهجور اســت و تنها 
دین اسالم است که به پیروان خود می آموزد انسانها حتی اگر 
به دین ما معتقد نباشند در خلقت شبیه به ما و در سختی ها 
نیازمنــد کمک ما هســتند و از هر کس که با اســالم انس 
بیشتری دارد، چنین خدمات و کمک هایی بیشتر سر می زند.

حضــرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با تأکید بر لزوم انتقال 
این مفاهیم ارزشمند به نسل رو به رشد و معرفی شاخص هایی 

از زندگــی بــزرگان در مقابــل حجم انبوه تبلیغــات مضّر و 
اغواگــر، افزودند: در مقابل صداهای گمراه کننده و تصویرهای 
فریبنده ای که در دنیای امروز برای منحرف کردن نسل جوان 

وجود دارد، خوشبختانه ظرفیت و امکان هدایت و رویش نسل 
جوان نیز وجود دارد. رهبر انقالب اســالمی مهمترین وظیفه 
مسئوالن فرهنگی را تقویت روحیه انقالبی در جوانان دانستند 

و با تأکید بر لزوم پشــتیبانی از جریان عظیم نیروی انقالب، 
افزودنــد: نباید در محیط های دانشــگاهی و فرهنگی، جریان 

انقالبی تضعیف، و جریان مقابل آنها تقویت شود.

ابراز شگفتی و نگرانی محافل غربی

نامه محرمانه ترامپ به سران عرب چگونه به دست رهبر ایران رسیده است؟!

سرویس شهرستانها-
و  طــالب، روحانیون، اقشــار مختلــف مردم 
کشور  مختلف  شــهرهای  دانشگاه های  دانشجویان 

در حمایت از بیانات عزتمندانه و استکبارســتیزانه 
رهبر معظم انقالب علیه مواضــع خصمانه آمریکا و 
عهدشــکنی ترامپ در برجام روز جمعه راهپیمایی 

شعار مردم در تظاهرات سراسری علیه آمریکا

حرف فقط یک كالم،  آتش بزن به برجام

کردند.
طالب  خبرگزاری ها  گــزارش  به 
و روحانیون اســتان البرز، دانشجویان 
دانشــگاه تبریز، اقشــار مختلف مردم 
شهرســتان نکا، نمازگزاران شهرستان 
دهگالنــی، مــردم شــهرهای بهاباد 
شهر تهران و شــهرهای غرب استان 
تهــران و 43 شــهر آذربایجان غربی، 
همســو با ملت ایران اسالمی بار دیگر 
با مشــت های گــره کرده بــر دهان 

دولت های آمریکا و اسرائیل کوبیدند. راهپیمایان با سر دادن 
شعارهای حرف فقط یک کالم آتش به زن به برجام مرگ بر 
آمریکا، مرگ بر اســرائیل و با در دست داشتن پالکاردهایی 
با همین مضامین خروج آمریکا از برجام و اظهارات ترامپ را 
محکوم کردند و مطالبه خود از مســئوالن نظام و دولت در 

مقابله به مثل در خروج از برجام را اعالم کردند.
راهپیمایان اعالم کردند آمریکا بداند که بودن یا نبودنش 
در برجام و پیمان های ســبک و پوشالی استکبار برای مردم 
ایران اســالمی ارزشی ندارد و این خروج آمریکا از برجام بار 

دیگر چهره خبیث استکبار را به جهانیان نمایاند.
راهپیمایــان تأکید کردند که اعتماد به دشــمن در هر 
صورت اشتباه بزرگی است که غرب و شرق ندارد و به آمریکا 
به عنوان دشــمن درجه یک ما و همچنین برخی کشورهای 

اروپایی که هم پیمان با اســتکبار هســتند اعتماد نداریم و 
بــا تبعیت از رهبــر معظم انقالب در پــای آرمان های خود 

ایستاده ایم.
ملت ما در همیشــه تاریخ اعتماد خود را به رخ جهانیان 
کشــید و امروز هم با این حضور حماســی خود نشــان داد 
که به هیچ یک از عهد و پیمان های دشــمن اعتماد نیست. 
راهپیمایان که پالکاردهایی در دســت داشتند اعالم کردند 
ترامــپ در برابر عظمت ملت ایــران و والیتمداری مردم ما 
ارزشــی ندارد و با اشتباهات یکی پس از دیگری خود، خود 
را بــه قهقرا برده و نابودی خود را رقم می زند. مردم ما امروز 
با حضور خود گوش به فرمان رهبر معظم انقالب هســتند و 
بــا صدای بلند انزجار خود را با شــعار مرگ بر آمریکا اعالم 

می کنند.

قم- خبرنگار کیهان:
پیکر آیت اهلل اســداهلل ایمانی نماینده ولی فقیه در استان فارس و امام 
جمعه شیراز روز پنجشنبه با حضور اقشار مختلف مردم، طالب و روحانیون و 

مسئوالن کشوری و لشکری در قم تشییع و به خاک سپرده شد.
در این مراسم باشکوه پیکر آن عالم ربانی از مقابل مسجد امام حسن عسگری)ع( تا 
حرم حضرت معصومه)س( تشــییع و پس از اقامه نماز از سوی آیت اهلل مکارم شیرازی 

در حرم مطهر و در جوار کریمه اهل  بیت علیهما السالم به خاک سپرده شد.
همچنین پنجشنبه شب پس از نماز مغرب و عشا مراسم بزرگداشت آیت اهلل ایمانی 
از سوی رهبر معظم انقالب و با حضور گسترده مراجع معظم تقلید از جمله آیات عظام 
مکارم شــیرازی، نوری همدانی، علوی گرگانی، جعفر سبحانی، جوادی آملی و احمد 

جنتی همچنین جمع کثیری از علما و ائمه جمعه برخی استانها برگزار شد. 
در ادامه این مراسم حجت االسالم والمسلمین علیرضا اعرافی در سخنانی به تشریح 

ابعاد شخصیتی آیت اهلل ایمانی پرداخت.

پیکر آیت اهلل ایمانی در قم تشییع و به خاک سپرده شد
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