
اخبار كشور

اخبار ادبی و هنری

ریاکاری نویسنده بداخالق 
به خاطر یک مشت ریال بیشتر!

نویسنده شبه روشنفکری که در فضای مجازی، مطالبی را با الفاظی لمپنی 
و محتوایی مبتذل می نویسد، از صداوسیما هم برای همکاری با سریال مناسبتی 

ماه مبارک رمضان پول می گیرد! 
»رهایم نکن« عنوان سریالی است که از ابتدای ماه مبارک رمضان هر شب 
همزمان با افطار روی آنتن شــبکه سه می رود. سریالی که به طور آشکار با کنار 
هم قرار گرفتن مولفه ها و مضامین تکراری و کلیشه ای ساخته شده است. حتی 
شخصیت محوری این سریال، یعنی رسول توالیی نیز تکرار چند باره شخصیتی 
است که طی 12 سال گذشته با بازی امین تارخ ساخته شده است. شخصیتی با 
ظاهر و القاب مثبت و معتبر که فریب شیطان و هوای نفس خود را می خورد. اما 
»رهایم نکن« در ادامه آثار شبه روشنفکران که سعی در نمایش تصویری بحرانی 
از خانــواده ایرانی دارد، جامعه ای را نشــان می دهد که در آن همه به هم دروغ 
می گویند و از یکدیگر دزدی می کنند. این ســریال به خاطر ضعف ساختاری و 

همچنین محتوای خشونت آمیزش، با انتقادات بسیاری مواجه شده است.
اما نکته قابل تأمل، نامی اســت که هر شب در تیتراژ سریال »رهایم نکن« 
به عنوان »همکار نویســنده« دیده می شــود. جمیله دارالشفایی که به سفارش 
صداوسیما در نگارش سریال مناسبتی ماه مبارک رمضان همکاری کرده است، 
یکی از نویســندگان تابلودار جریان شبه روشنفکری است که البته هیچ اثر قابل 
توجه و مهمی نیز در کارنامه خود ندارد و بیشــتر به خاطر حواشــی سیاســی 
شهرت یافته است. چنانکه جمیله دارالشفایی از فعاالن فتنه 88 بود و مدتی به 
اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشــت شده بود. وی در فضای مجازی نیز بسیار 
فعال اســت و معموال مطالبی با الفاظی غیراخالقی و مبتذل را می نویسد. او در 
عین دهن کجی به ارزش های دینی و اخالقی در فضای مجازی، برای یک مشت 
ریال بیشتر با پروژه های مناسبتی صداوسیمای جمهوری اسالمی هم همکاری 
می کند. وی تا چند روز پیش تصویری با پوششــی که مغایر با قوانین کشور بود 
را در صفحات شــخصی اش در فضای مجازی قرار داده بود، اما به خاطر رفع این 
تناقض که چطور ممکن اســت کســی که به قوانین رسمی کشور و معیارهای 
مذهبی دهن کجی می کند، نویسنده سریالی با ادعای دینی باشد، این عکس را 
تغییر داد. محمدمهدی عسگرپور، کارگردان سریال »رهایم نکن« نیز مدیرعامل 
پیشــین خانه سینماست که در محافل و نشست های این تشکیالت، چهره های 
مســئله داری چون جعفر پناهی را که به رغم فقدان فعالیت هنری برجسته اما 

دارای حواشی و اتهامات سیاسی و امنیتی منفی بودند را در صدر می نشاند.
روزنامه کیهان در گزارشی که 29 اردیبهشت امسال در صفحه گزارش روز 
منتشــر شــده بود به این موضوع پرداخت که چگونه نیروهای شکست خورده 
جریان شبه روشــنفکری در عرصه سینما، به برنامه ســازهای پرکار صداوسیما 

تبدیل می شوند.
میثم مطیعی: شاعر مقاومت 

باید با جبهه مقاومت انس داشته باشد
شــب  شــعر مقاومت با عنوان »بیروت تهران« با حضور شاعرانی از ایران و 

جهان اسالم در موسسه شهرستان ادب برگزار شد.
میالد عرفان پور، ایمان طرفه، علی محمد مودب، ســمانه خلف زاده، محسن 
رضوانی عبدالرحیم ســعیدی راد و ناصر فیض، شــاعران ایرانی بودند که در این 
برنامه به شعرخوانی و سخنرانی پرداختند.احمدحسن الخجیری از کشور بحرین 

و عادل یونس از دیگر شاعران مطرح جهان عرب نیز  اشعاری را خواندند.
سخنران اصلی این مراسم میثم مطیعی بود که در دو بخش فارسی و عربی 
به ایراد ســخن پرداخت. این مداح کشــورمان با بیان اینکــه هر کجا بیگانه ای 
درصدد تســخیر فکر و ســرزمینی بوده در برابر آن دفاع و مقاومت ایجاد شده، 
گفت: این مسئله سیاسی نیست بلکه عقلی است؛ وقتی انسان منافع خود را در 
خطر ببیند مقاومت می کند و آیات بسیاری نیز در قرآن کریم درباره صبر، جهاد 

و قتال آمده است.
وی در ادامه با بیان اینکه ما ســرباز مکتب رهبر هســتیم و سعی می کنیم 
فرمایشات ایشان را اجرایی کنیم، درباره مداحی هم گفت: جریان مداحی در این 
مکتب جریان مداحی اســالم ناب محمدی)ص( است که یکی از بخش های آن 
مداحی سیاســی و انقالبی است، مداحی موضع دارد و باید در برابر حوادث روز 
مواردی را صراحتا اعالم کند، انجام این مهم بدون کمک شاعران همراه، قابلیت 

تحقق ندارد. شاعرانی که ایده را در لباس لفظ و هنر عرضه می کنند.
این مداح کشورمان ضمن  اشاره به اینکه فرهنگ مقاومت در موسیقی، شعر، 
مداحی و.. اثر داشته، خاطرنشان کرد: شاعر مقاومت باید انس میدانی با جبهه و 
خط مقاومت داشته باشد. شاعری که اربعین به پیاده روی نرفته باشد نمی تواند 
درباره آن حرف بزند بنابراین شاعر خط مقاومت نیز باید با جبهه انس داشته تا 

بتواند نام خود را شاعر مجاهد بنامد.
استاد دانشــگاه امام صادق)ع( با تاکید بر اینکه شــعر گفتن برای انجمن 
ادبیات با جبهه مقاومت متمایز اســت، گفت: شــاعر مقاومت باید از سیره اهل 

بیت)ع( مابه ازا پیدا کند. 
در این مراســم همچنین از مجموعه شعر »چاپ بیروت« سروده های علی 

داودی رونمایی شد.
مسئول کمیته هنری نمایشگاه قرآن:

فعالیت های قرآنی خالقانه و نوآورانه 
باید در نمایشگاه قرآن عرضه شود

یکی از مسئوالن نمایشگاه قرآن معتقد است که این نمایشگاه باید نوآوری ها 
و فعالیت های خالقانه قرآنی در طول یک سال را عرضه کند.

علی تن، مسئول کمیته هنری بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن 
در گفت وگو بــا خبرنگار کیهان، درباره اتفاقات جدیدی که در این نمایشــگاه 
به وقوع پیوسته گفت: امسال برای اولین بار در بخش هنری، آثاری در قالب پرتره 
و عمومی با موضوع شهدای مدافع حرم به نمایش درآمد. همچنین در این بخش 
برای نخستین بار 10 فیلم سینمایی با محتوای دینی و قرآنی اکران و با حضور 
سازندگان این آثار نقد و بررسی شد. ضمن اینکه یک انیمیشن والیی با موضوع 

امام رضا)ع( هم نمایش داده شد. 
وی افزود: از دیگر اتفاقات تازه نمایشــگاه قرآن می توان به راه اندازی بخش 
عترت  اشاره کرد. فعالیت بخش بین الملل نمایشگاه قرآن نیز نسبت به سال های 

گذشته پررنگ تر شد. 
تن تصریح کرد: به نظر من باید تجدیدنظری اساسی در نمایشگاه قرآن اتفاق 
بیفتد و این نمایشــگاه تبدیل به محلی برای نمایش همه نوآوری های یک ساله 
در حوزه فعالیت های قرآنی بشود، نه نمایشگاهی برای نمایش آثاری تکراری که 
هر ســال عرضه می شوند. فعالیت های قرآنی خوبی ازجمله در عرصه های هنری 
در نقاط مختلف کشــورمان انجام می شود، اما نه ما به آنها دسترسی داریم و نه 
این هنرمندان و فعاالن از نمایشگاه قرآن مطلع می شوند. به همین دلیل هم باید 
فراخوان نمایشــگاه قرآن، زودتر و به صورتی گسترده تر در سطح کشور منتشر 
شود و رسانه های مختلف آن را اعالم کنند تا حتی فعاالن قرآنی که در مناطق 

دوردست هستند هم آگاه شوند. 
شعرخوانی شاعران مسیحی لبنان 

برای امام خمینی)ره(
شب شعر »روح اهلل و رهایی قدس« به همت رایزنی فرهنگی ایران و تجمع 

فرهنگی دانشگاهی در شهر زحله لبنان برگزار شد.
در این مراسم محمدمهدی شریعتمدار، رایزن فرهنگی کشورمان در لبنان، 
علی زیتون، رئیس المتندی الثقافی الجامعی و بیش از 60 تن از دانشــگاهیان، 

فرهیختگان و شعرای شهر زحله و منطقه بقاع حضور داشتند.
خضر نبها، اســتاد فلسفه دانشــگاه ملی لبنان در سخنانی ضمن تجلیل از 
مقام شــامخ امام خمینی)ره(، روز جهانی قدس و دفاع از مسئله فلسطین را از 

مهم ترین یادگارهای آن رهبر عظیم الشأن دانست.
در ادامه، جورج زکی الحاج، ریمون قسیس، انطوان سعاده، جورج شکوه، از 
شاعران مســیحی و ایهاب حماده، نماینده پارلمان لبنان، شیخ ابراهیم بریدی، 
مسئول دبیرخانه تجمع علمای مسلمین به قرائت اشعار خود در باره امام راحل و 

روز جهانی قدس پرداختند.
کشف جسد بازیگر آمریکایی در خانه اش

جسد آلن اونیل، بازیگر سینما و تلویزیون آمریکا در آپارتمانش پیدا شد.
به گزارش مهر، این بازیگر متولد ایرلند از مشــکالت قلبی رنج می برد و در 

عین حال بسیار سیگار می کشید و مشکالت اعتیاد به الکل نیز داشت.
جسد این بازیگر ۴۷ ساله در آپارتمان وی در لس آنجلس پیدا شد.

طی سال های اخیر، تعداد قابل توجهی از بازیگران آمریکایی به خاطر افراط 
در مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی، جان خود را از دست دادند.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

به مبارزه طلبی قرآن
»و اگر درباره آنچه بر بنــده خود )پیامبر( نازل 
کرده ایم شک و تردید دارید )دست کم( یک سوره 
همانند آن بیاوریــد، و گواهان خود )غیرخدا( را 

)برای این کار( فراخوانید اگر راست می گویید.«
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رهبر انقالب در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام)ره(:

دشمن می داند یک موشک بزند
10 تا می خورد

حضــرت آیت اهلل العظمی خامنــه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی عصر دوشنبه گذشــته 14 خرداد در 
اجتماع پرشــکوه، پرشــور و پرمعنای انبوِه بی شمار 
مردم قدرشــناس در بیست ونهمین ســالگرد عروج 
ملکوتی امام خمینی )رحمه اهلل(، با تشریح خصوصیات 
بی بدیل فردی و حکومتی امیر مؤمنان )علیه السالم( و 
شباهت های افتخارآفرین امام راحل عظیم الشأن با این 
خصوصیات نصرت بخش و عزت آفرین، به تبیین هفت 
محور اصلی الگوی رفتاری و مدیریتی خمینی کبیر در 
مواجهه با دشمنان و پیشبرد نظام اسالمی پرداختند و 
تأکید کردند: بعد از امام بزرگوار، همان راه و الگو را به 
دقت ادامه داده و خواهیم داد و به فضل الهی و با تکیه 
بر ایمان، استقامت و هوشیاری ملت و مسئوالن، نقشه   
کنونی دشمن مبنی بر »فشار اقتصادی، فشار روانی و 

فشار عملی« را نیز ناکام خواهیم گذشت.
رهبر انقالب اســالمی در این مراســم که رؤســای قوا، 
مسئوالن کشور و ســفرا و نمایندگان کشورهای خارجی نیز 
حضور داشــتند، امام را »نماد انقالب« خواندند و با  اشــاره به 
همزمانی ایام شهادت حضرت امیرالمؤمنین علی )علیه السالم( 
با ســالروز رحلــت رهبر کبیــر انقالب خاطرنشــان کردند: 
شباهت های این پیرو صادق و حقیقی حضرت امیرالمؤمنین با 
آن پیشوای واال و بزرگ، مایه   افتخار ملت ایران و امت اسالمی 
اســت و توجه به این شــباهت ها، برای یافتن مسیر صحیح و 

آشنایی بیشتر با امام راحل )رحمه اهلل( مهم و مفید است.
شباهت های امام بزرگوار با حضرت علی)ع(

ایشــان مباحث مربوط به شــباهت های امــام بزرگوار با 
)علیه السالم(  علی  حضرت 
را در قالب ســه ســرفصل 
بیــان کردند و در تشــریح 
گفتند:  ســرفصل  اولیــن 
امیرالمؤمنین  در حضــرت 
دو  )علیه الســالم(،  علــی 
متضاد  به ظاهر  خصوصیت 
وجود داشت؛ از یک طرف، 
»صالبــت و ایســتادگی و 
شدت« در برابر هر حرکت 
باطــل و در برابر ظالمان و 
طغیانگران، و از طرف دیگر، 
»لطافت و رقت« در مواجهه 
با یاد الهــی و همچنین در 
برابر مظلومان و محرومان و 

مستضعفان.
رهبر انقالب اســالمی، 
ایســتادگی حضــرت علی 

)علیه الســالم( در برابــر معاویه، برخــی از اصحاب قدیمی و 
آبرومند امــا دنیاطلب و خــوارج را نمونه هایی از صالبت آن 
حضرت دانستند و افزودند: از طرف دیگر این ولی بزرگ خدا 
در مقابل ایتام یا ضعفا، آن چنان از خود رقت و لطافت نشــان 

می داد که انسان شگفت زده و دچار حیرت می شود.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنــه ای با تأکید بر اینکه امام 
راحل نیز همین دو خصوصیت را داشتند، گفتند: امام خمینی 
از یک طرف در مقابل رژیم منحط و طاغوتی پهلوی، آمریکا، 
صــدام متجاوز و حتی در برابر شــاگرد و یار قدیمی خود که 
دچار رفتار برخالف حق شده بود، همچون صخره ای مستحکم 
و کوهی اســتوار ایستاد اما در برابر پیام ارادت و فداکاری یک 
مادر شــهید و در دفاع از مستضعفان و پابرهنگان دچار تأثر و 

رقت قلب می شد.
اقتدار، مظلومیت و پیروزی نهایی

رهبر انقالب اسالمی در تبیین دومین فصل از ویژگی های 
شگفت آور امیر مؤمنان به سه خصوصیت ظاهراً ناسازگار یعنی 

»اقتدار، مظلومیت و پیروزی نهایی« پرداختند.
ایشان با  اشاره به مدیریت مقتدر حضرت علی )علیه السالم( 
در حکومت بسیار گسترده   آن حضرت، افزودند: اراده   پوالدین، 
شجاعت، هنر نظامی گری، زبان قوی و منطق جذاب از جمله 

نشانه های بارز اقتدار امیر مؤمنان است.
ایشــان، تهمت های ناجوانمردانه   دشــمنان و حسودان 
به پیشــوای متقیان و رفتار زشــت خواِص دل به دنیاسپرده را 
از نشــانه های مظلومیت آن حضرت خواندنــد و افزودند: این 
فشارهای بی پایان و مظلومیت عمیق، به حدی بود که آن امام 

صبوِر دریادل را به درددل با چاه وامی داشت.
حضــرت آیت اهلل العظمی خامنه ای افزودنــد: با این همه، 
پیروزی نهایی در این مصاف طوالنی و دشــوار با امیر مؤمنان 
بوده است چرا که امروز نام و شخصیت و سیره و عدالت خواهی 
ایشان در آفاق عظیم و تاریخ بشر، برجسته و درخشان است اما 

یادی از دشمنان او نیست.
ایشان در تشریح شــباهت های پیرو صدیق امیر مؤمنان 
یعنــی رهبــر کبیر انقــالب با ایــن ویژگی های امــام علی 
)علیه الســالم( خاطرنشــان کردند: امام خمینی نیز با اقتدار 
فوق العاده   خود، یک حکومت طاغوتی و دیکتاتوری وراثتی را 
بعد از 2 هزار ســال ساقط کرد، آمریکا را به شکست کشاند و 
هدف طراحان جنگ تحمیلی یعنی ریشه کن کردن انقالب و 

نظام اسالمی را با قدرت ناکام گذاشت.
امام خمینی مانند پیشوایش مظلوم بود

رهبر انقالب افزودنــد: امام خمینــی درعین حال مانند 
پیشوایش مظلوم بود، و تبلیغات گسترده، مستمر و اهانت بار 
دشــمنان و رفتار برخــی افراد که از آنها توقــع نمی رفت، از 
نشــانه های مظلومیت رهبر کبیر انقالب بــود، به گونه ای که 
نشــانه های دلتنگی را می توان در البه الی سخنان مستحکم 

و پرصالبت امام مشاهده و درک کرد.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای افزودند: امام راحل البته 
از ویژگی سوم امیر مؤمنان یعنی پیروزی نهایی نیز برخوردار 
بود که این پیروزی در اســتحکام و بقا و رشــد و توســعه و 

پیشرفت نظام اسالمی به خوبی خود را نشان می دهد.
رهبر انقالب خاطرنشــان کردند: بسیاری از آرزوهای امام 
خمینی در زمان حیات پربرکت ایشــان محقق شد و بسیاری 
از این اهداف بعد از عروج ایشــان تحقق یافته که خودباوری، 
خودکفایی، پیشــرفت علمی و فناوری، پیشــرفت سیاسی و 
توســعه   نفوذ ایران در غرب آسیا و شمال آفریقا از جمله   آنها 

است.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در همین زمینه تأکید 
کردنــد: دیگر اهداف و آرمان های امــام عزیزمان نیز باذن اهلل 
تحقــق خواهد یافت و جمهوری اســالمی روزبه روز از اعتال و 

عظمت بیشتر برخوردار خواهد شد.
دشمن از پیشرفت، عظمت و ایستادگی ملت ایران 

عصبی و آشفته است
ایشان تحرکات دشــمنان را نه از سر اقتدار بلکه به علت 
دســتپاچگی و آشفتگی دانســتند و افزودند: ملت عزیز ایران 
بداند که دشمن از پیشرفت و عظمت و ایستادگی او، عصبی و 

آشفته است و با دستپاچگی حرکاتی را انجام می دهد.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای سخنان خود در اجتماع 
عظیــم مردم در ســالگرد ارتحال امام خمینی را با تشــریح 
مشابهات جبهه   دشمنان امیر مؤمنان با جبهه   دشمنان رهبر 

کبیر انقالب ادامه دادند.
ایشان افزودند: پیشوای عدالت خواهان با سه جبهه رویارو 

بود؛ »قاسطین« یعنی دشمنان بنیانی و مخالفان اصل حکومت 
او، »ناکثین« یا همان همراهان سست بنیاد و »مارقین« یعنی 
کج فهم ها و انســان های نادانی که سرانشــان خائن بودند اما 
خودشان به خیال تبعیت از قرآن در مقابل قرآن مجسم یعنی 

امیر مؤمنان ایستادند.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای افزودند: جبهه   دشمنان 
و مخالفــان امــام راحل نیز ترکیبی از همین ســه گروه بود؛ 
قاسطین یعنی آمریکا، رژیم صهیونیستی و وابستگان داخلی 
آنها که با اصل جمهوری اســالمی دشــمنی دارند، ناکثین یا 
عهدشکنان و همراهان سست کمربند که به علت خواسته های 
دنیایی در مقابل امام ایســتادند و مارقیــن که با عدم درک 
موقعیت کشــور و نفهمیدن جبهه بندی دشــمنان، حقانیت 

حرکت امام را تشخیص ندادند.
ایشان منافقین را نمونه ای از مارقین خواندند که به علت 
خیانت رؤسایشــان و جهل و فریب خوردگی بدنه، به دشمنی 

ناکام با امام پرداختند.
حضــرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با  اشــاره به پیروزی 
امام خمینی در مقابل این سه جبهه افزودند: امروز هم همین 
سه گروه در مقابل میراث بزرگ امام خمینی یعنی جمهوری 
اسالمی صف آرایی کرده اند؛ این جبهه  مختلط البته مشکالتی 
به وجود می آورد و حرکت کشور را دشوار یا ُکند می کند اما در 

جلوگیری از پیشرفت ملت، عاجز و ناتوان است.
 رهبر انقالب اســالمی در ادامه بــه تبیین الگوی رفتاری 
امــام )رحمــه اهلل( در طول 10 ســال حضــور در رأس نظام 
جمهوری اسالمی پرداختند و هفت شاخص اصلی این الگوی 

رفتاری را بیان کردند.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، از »برخورد شــجاعانه 
و فعال با دشمنان« به عنوان نخســتین شاخص یاد کردند و 
گفتند: امام راحل در مواجهه با دشــمنان هرگز منفعل نشد و 

همواره فعال و قدرتمند در مقابل آ  ن ها ایستاد.
تصمیمات امام شجاعانه 

و مبتنی بر محاسبات عقالنی بود 
»پرهیز از هیجان زدگِی ناشــی از احساســات و خالی از 
عقالنیت«، دومین شــاخصی بود که رهبر انقالب به آن  اشاره 
کردنــد و افزودند: تصمیم های امام، شــجاعانه و درعین حال 

مبتنی بر محاسبات عقالنی بود.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای به ســومین شــاخص 
الگوی رفتاری امام  اشاره کردند و گفتند: امام خمینی چه در 
دوران مبارزات و چه بعد از پیروزی انقالب اســالمی، همواره 
اولویت ها را رعایت می کرد و بر موضوع اصلی متمرکز می شد و 

هیچ گاه حواشی را وارد میدان کار خود نمی کرد.
ایشــان »اعتماد به توانایی های مــردم و به ویژه جوانان و 
خوش بینی به ملت ایران« و »بی اعتمادی و بدبینی به دشمن« 
را دو شاخص دیگر در رفتار امام برشمردند و تأکید کردند: امام 

بزرگوار یک لحظه به دشمن و پیشنهادهای آن اعتماد نکرد و 
دشمن را به معنی واقعی کلمه، دشمن می دانست.

رهبر انقالب اسالمی، »اهتمام به همبستگی و اتحاد ملت 
و مردود دانستن هرگونه دودستگی و دوقطبی سازی در میان 
مردم« را از دیگر الگوهای رفتاری امام دانســتند و درخصوص 
هفتمین الگوی رفتاری ایشــان گفتند: امام خمینی به نصرت 
و وعده   الهی، ایمان کامل داشت و معتقد بود که اگر کار برای 

رضای خدا باشد، هیچ گونه ضرری متوجه آن نخواهد شد.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در جمع بندی این بحث 
تأکیــد کردند: بعد از امــام راحل، راه ایشــان را دقیقاً دنبال 
کرده ایم و به لطف خداوند، از این پس نیز دنبال خواهیم کرد.

دچار انفعال و ضعف نمی شویم
ایشــان افزودنــد: به حول و قوه  الهی، مــا دچار انفعال و 
ضعف نمی شــویم و در برابر زیاده خواهی و زورگویی دشمنان 
می ایســتیم؛ هیجان زده و احساســی تصمیم نمی گیریم و به 
جای متن، وارد حاشیه ها نمی شــویم؛ اولویت های خود را به 
توفیق الهی تشخیص خواهیم داد؛ به مردم و توانایی های آنها 
به خصوص جوانان اعتماد خواهیم کرد اما به دشــمن مطلقاً 
اعتماد نمی کنیم؛ مردم عزیزمان را از دودســتگی و دوقطبی 
برحذر می داریم و به نصرت الهی اطمینان داریم و شک نداریم 
کــه ملت ایران با این ایمان و انگیزه و با این امید، قطعاً پیروز 

خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمی در ادامه   سخنان خود به تشریح نقشه   
دشمن در مقطع فعلی پرداختند و با تأکید بر اینکه این نقشه 
بر ســه محور »فشار اقتصادی، فشار روانی و فشار عملی« و با 
هدف سیطره بر کشور متمرکز است، گفتند: در این طراحی، 

فشــار اقتصادی از طریق تحریم هــا و جلوگیری از همکاری 
اقتصادی کشورها با ایران اعمال خواهد شد.

ایشان خاطرنشان کردند: آ ن ها برخالف تبلیغات دروغین 
خود که می گویند هدف تحریم ها، حکومت ایران است، ملت 
را هدف گرفته اند تا با فشار به مردم، نظام اسالمی را به تسلیم 
در مقابل زورگویی ها وادار کنند اما دشمنان، نه ملت ایران را 
شــناخته اند و نه نظام اسالمی را زیرا به فضل الهی و با تالش 
مســئوالن و همت مردم، آنها در ایــن بخش از طراحی خود، 

به کلی ناکام خواهند ماند.
رهبر انقالب به محور دوم نقشه   دشمن یعنی فشار روانی 
 اشــاره کردند و با مهم دانســتن این محور، افزودند: دشمن 
در ایــن بخش از طراحی خود درصدد اســت نقاط قوت نظام 
اســالمی و عناصر اقتدار ملی را به نقاط ضعف و چالش برانگیز 
تبدیل کند تا ملت ایران نســبت به ایــن نقاط قوت بدبین و 

دلسرد شوند.
رهبــر انقالب اســالمی به عنوان نمونه، »پیشــرفت های 
هسته ای« را یکی از نقاط قوت و افتخار فناوری و دانش کشور 
دانستند و گفتند: توانایی دانشمندان و متخصصان جوان کشور 
در تولید اورانیوم غنی شــده   20 درصد، در شرایطی که طرف 
مقابل انواع شروط و مشکالت را برای تأمین اورانیوم 20 درصد 
جهت مصارف پزشــکی مطرح کرده بود، نماد قدرت علمی و 
فناوری و یک نقطه   قوت بزرگ ملی است که برای کشور مایه   

آبرو شد.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای افزودند: اکنون دشمن 
تالش دارد تا با کار روانی و ریشــه ای، ایــن نقطه   قوت ملی 
را به مســئله ای چالش برانگیز تبدیل و ملت را نســبت به آن 

بدبین کند.
توانایی موشکی از نقاط قوت 

و زمینه ساز امنیت کشور
ایشــان »توانایی موشــکی« را یکی دیگر از نقاط قوت و 
زمینه ساز »امنیت« کشور دانستند و افزودند: در دوران جنگ 
تحمیلی به دلیل آنکه ما سالح دفاعی و توان موشکی نداشتیم، 
از شهرهای مرزی تا تهران، شبانه روز زیر آتش موشکی بودند 
اما اکنون با همت متخصصان جوان، ما به قدرت اول موشکی 
منطقه تبدیل شــده ایم و دشمن می داند که اگر یک موشک 

بزند، با ده موشک پاسخ خواهد گرفت.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: دشمن با یک عملیات 
روانی بر روی این نقطه   قوت متمرکز شــده است و متأسفانه 

عده ای هم در داخل، با او هم صدا شده اند.
»عدالت خواهی  خامنــه ای،  آیت اهلل العظمــی  حضــرت 
بین المللی« و حمایت از ملت های مظلوم را یکی دیگر از نقاط 
قوت جمهوری اسالمی خواندند و گفتند: درحالی که حمایت 
از فلســطین و نیروی مقاومت در مقابل رژیم صهیونیستی و 
دفاع از استقالل و تمامیت ارضی کشورهای منطقه، مایه   آبرو 

برای جمهوری اسالمی است، دشمن تالش دارد تا آن را تحت 
عنوان »دخالت ایران در منطقه« به یک مســئله   چالش آفرین 

تبدیل کند.
ایشان با  اشاره به هم نوایی برخی عوامل داخلی با دشمن 
در این خصوص، افزودند: همین عوامل که چند ســال پیش 
در تهران و در راه پیمایی روز قدس، شــعار »نه غزه نه لبنان« 
ســر دادند، موجوداتی حقیر و کمک کنندگان به جنگ روانی 

دشمن هستند و این مایه   سرافکندگی آنها است.
این خواب آشفته تعبیر نخواهد شد

رهبر انقالب اسالمی به یک نمونه   دیگر از عملیات روانی 
دشــمن  اشاره کردند و گفتند: بیگانگان و عده ای در داخل در 
تبلیغــات خود این گونه وانمود می کنند که اگر ایران، شــکل 
معیوبی از برجام را که درصدد تحمیل آن هســتند، نپذیرد، 

جنگ خواهد شد؛ خیر، این حرف دروغ است.
رهبر انقالب اسالمی همچنین با  اشاره به برخی حرف های 
بعضی مســئوالن اروپایی گفتند: به نظر می آید این دولت ها 
توقع دارند ملــت ایران، هم تحریم هــا را تحمل کند، هم از 
فعالیت های هســته ای که نیاز قطعی آینده   ایران است دست 
بردارد و هم محدودیت های تحمیل شــده بر ایــران را ادامه 
 دهــد اما آنهــا بدانند که ایــن خواب آشــفته تعبیر نخواهد 

شد.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنــه ای تأکید کردند: ملت و 
دولت ایران این را تحمل نخواهد کرد که هم تحریم باشد هم 

در محدودیت و حبس هسته ای.
ایشان مسئوالن سازمان انرژی هسته ای را موظف کردند 
به ســرعت آمادگی های الزم را برای رسیدن به 190 هزار سو 
)البتــه فعــاًل در چارچوب 
برجــام( فراهــم آورنــد و 
مقدمات اجرای مســائلی را 
دســتور  رئیس جمهور  که 
داده انــد از همین فردا آغاز 

کنند.
رهبر انقالب اسالمی در 
جمع بنــدی مطالب مربوط 
به محــور عملیــات روانی 
کردند:  خاطرنشان  دشمن 
آنها تالش دارند تا با جنگ 
روانــی، ما از نقــاط قوت و 
عناصــر اقتــدار ملی خود 
دســت برداریم تا بیگانگان 
راحت تر بر کشــور و ملت و 
سرنوشــت آینده   ما مسلط 
شــوند اما ملت ایــران، در 
ایستاده  حرکت  این  مقابل 

است.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای فشــار عملی را سومین 
محور نقشــه   جاری دشــمن در مقابله با ملت بــزرگ ایران 
برشــمردند و افزودند: برنامه   قطعی دشــمن این است که با 
سوءاســتفاده از مطالبات مردمی، در کشور آشوب ایجاد کند 

اما سر آنها قطعاً به سنگ خواهد خورد.
رهبر انقالب در تشریح بیشتر این نقشه   مزورانه افزودند: 
ممکن اســت در نقطه ای یا شهری، کارگران یا کسان دیگری 
از مردم مطالباتی داشــته باشند، دشمن در این موارد با تعداد 
معدودی نفوذی و افراد خبیث و  اشرار، سعی می کند اجتماع 
آرام مردم را به حرکت ضدامنیتی و آشــوبگرانه تبدیل و نظام 

و ملت را بدنام کند.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با توصیه   مؤکد به مردم 
برای هوشیاری کامل در مقابل این نقشه  دشمن تأکید کردند: 
اعتقاد راســخ دارم دشمنان این بار هم کور خوانده اند و مردم 
عزیز با قدرت، شــهامت و هوشــمندی در مقابل این طرح و 

توطئه می ایستند.
ایشــان حضور مردم در صحنه را بسیار مهم خواندند و با 
 اشاره به برگزاری مراســم روز جهانی قدس در جمعه  همین 
هفته افزودند: به فضل الهی و به برکت حضور پرشــور مردم، 
روز قدس امسال از سال های گذشته، قوی تر و پرشورتر برگزار 
خواهد شد. رهبر انقالب اسالمی همچنین در پایان سخنانشان 
به زبان عربی و خطاب بــه جوانان غیور عرب منطقه گفتند: 
امروز روز عمل و اقدام شما است و باید خود را برای پیشرفت 

و استقالل و آزادی کشورهایتان آماده کنید.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با  اشاره به خضوع و ذلت 
برخی دولت های عربــی در مقابل آمریکا و عدم اتخاذ موضع 
قوی در برابر دشــمن صهیونیستی، افزودند: برخی دولت های 
عربی، اکنون دشــمن ملت هــای خود شــده اند و در چنین 
شرایطی مسئولیت جوانان غیور عرب، بر هم زدن این معادله  

باطل است.
ایشان با تأکید بر اینکه آینده متعلق به جوانان است و آنان 
باید با عمل و ابتــکار، خود را برای آینده آماده کنند، گفتند: 
اگر آینده به درستی ساخته شود، قطعاً همه  ملت های مسلمان 
و عرب به خصوص جوانان این کشورها، از آن بهره مند خواهند 
شد. رهبر انقالب اسالمی خطاب به جوانان کشورهای اسالمی 
گفتند: از هیمنه  جبهه کفر نهراســید و به وعده  نصرت الهی 

ایمان راسخ داشته باشید.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با  اشاره به در پیش بودن 
روز جهانی قدس تأکید کردند: حضور در این راه پیمایی و دفاع 
از مردم مقاوم و مجاهد و مظلوم فلسطین، در واقع گامی مهم 

در مسیر ساختن آینده  بهتر است.
رهبــر انقالب اســالمی در پایــان برای توفیــق جوانان 

کشورهای اسالمی و ادامه  مسیر مقاومت دعا کردند.

ندای عاشــقانه »الغوث الغوث« و »الهی العفو« و 
نجوای مردم با پروردگار متعال در شــب های نوزدهم، 
بیست و یکم و بیست و ســوم ماه مبارک رمضان در 

سراسر ایران اسالمی طنین انداز شد.
مردم شــریف و مومن ایران اسالمی یکشنبه، سه شنبه و 
پنج شنبه شب هفته گذشته همزمان با شبهای 19، 21 و 23 
ماه مبارک رمضان، با حضور در مساجد و بقاع متبرکه به قرائت 
دعای جوشــن کبیر، مراسم قرآن به سر و تضرع و استغاثه به 

درگاه خدای متعال پرداختند.
شب زنده داران در فضایی سرشار از معنویت به مناجات و 
راز و نیاز عاشقانه با خالق یکتا پرداختند و با دل آکنده از یاد 
خدا، بهترین مقدرات را از حی قادر متعال مسألت کردند. مردم 
در این مراسم های پر فیض برای ظهور امام عصر)عج(، سالمتی 
رهبر معظم انقالب، شفای بیماران، رفع گرفتاری ها، پیروزی 
مسلمین و نجات مستضعفان عالم از چنگال مستکبران دست 

به دعا برداشتند.
احیاگران شب های قدر، ضمن طلب آمرزش و مغفرت از 
درگاه الهــی، با پروردگار متعــال تجدید پیمان کرده و روح و 
جان خود را با مضامین زیبا و نورانی و عرفانی دعای جوشــن 

کبیر شست وشو دادند.
از آنجا که شب های مبارک قدر با ضربت خوردن و شهادت 
جانسوز موالی متقیان حضرت امیرمؤمنان)ع( همزمان است، 
مردم ایران اســالمی در این مراســم های پرفیض در غم این 

مصیبت جانگداز سوگواری و عزاداری کردند.
شــب زنده داری مؤمنان در حرم حضــرت امام رضا)ع(، 

حرم حضرت فاطمه معصومه)س(، مســجد مقدس جمکران، 
حرم حضرت شاهچراغ)ع( در شیراز، حرم حضرت عبدالعظیم 
الحســنی)ع( در شــهرری، حرم حضرت صالح بن موســی 
الکاظم)ع( در تجریش، حرم حضرت علی بن باقر)ع( در مشهد 
اردهال، مرقد مطهر امام خمینی)ره( و سایر امامزادگان و بقاع 

متبرکه با شکوه معنوی خاصی برگزار شد.
مراسم احیاء لیالی قدر همچنین در مساجد دانشگاه های 

صنعتی شــریف، تهــران، امام صــادق)ع(، تربیــت مدرس، 
امیرکبیر، شهید بهشتی و دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات 

نیز برگزار شد.
حجت االســالم والمســلمین ســید ابراهیــم رئیســی، 
حجت االســالم ناصر رفیعی و حجت االســالم والمســلمین 
ســید احمد علم الهدی به ترتیب در مراسم احیای شب های 
نوزدهم، بیســت و یکم و بیست و ســوم ماه مبارک رمضان 

در حرم مطهر رضوی به ســخنرانی پرداختند. حجت االسالم 
والمسلمین سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت 
فاطمه معصومه)س(، حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم 
رئیســی و حجت االسالم والمسلمین ســید مهدی میرباقری 
عضو مجلس خبرگان رهبری نیز به ترتیب در مراســم احیای 
شــب های نوزدهم، بیســت و یکم و بیست و سوم ماه مبارک 
رمضان در حرم حضرت معصومه)س( به ایراد سخن پرداختند.
شــب قدر یا لیلهًْ القدر شب نزول قرآن و مقدر شدن امور 
یکساله انسان هاســت. قرآن در سوره های قدر و دخان از این 
شب ســخن گفته اســت. در قرآن و روایات ارزش شب قدر 
بیش از هزار ماه دانســته شده است. این شب با فضیلت ترین 
شب سال و شب رحمت الهی و آمرزش گناهان است و در آن، 
فرشتگان به زمین می آیند و بنابر احادیث شیعه، مقدرات سال 

آینده بندگان را بر امام زمان)عج( عرضه می کنند.
شب قدر برترین و مهم ترین شب سال در فرهنگ اسالمی 
است. در قرآن کریم، سوره ای کامل به توصیف و ستایش شب 
قدر اختصاص یافته و بدین نام )سوره قدر( خوانده شده است. 
در روایتی از امام صادق)ع( آمده است که بهترین ماه، رمضان 
اســت و قلب ماه رمضان، شب قدر است. )تفسیر نورالثقلین، 
ج5، ص 918( همچنین از پیامبر)ص( نقل کرده اند که شــب 
قدر، سرور شب هاست. )بحاراالنوار، ج۴0، ص5۴( بنابر منابع 
روایی و فقهی، روزهای قدر نیز همانند شب های آن گرانقدر و 
با فضیلت اند. در برخی از روایات آمده اســت که »فاطمه)س( 
سر شب قدر اســت.« )بحاراالنوار، ج25، ص9۷( و »هر کس 
منزلت فاطمه)س( را درک کند، شب قدر را درک کرده است.«

طنین »الغوث الغوث« و راز و نیاز عاشقانه مردم در لیالی قدر

پیکر 3 شهید مدافع حرم و مرزبانی 
در مشهد و سردشت تشییع شد

پیکرهای مطهر شهید گل آقا مرادی از شهدای مدافع حرم در مشهد 
و دو شهید مرزبانی در سردشت تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری فارس از مشــهد، عصر روز چهارشــنبه پیکر 
مطهر شــهید گل آقا مرادی از مدافعان حرم حضرت زینب)س( همزمان 
با بیست و یکمین روز از ماه مبارک رمضان در مشهد تشییع و به خاک 

سپرده شد.
گفتنی اســت؛ این شهید مدافع حرم در سن 19 سالگی به شهادت 
رســید و لقب کوچک ترین شهید، شهدای لشــکر فاطمیون را به خود 

اختصاص داد.
همچنیــن به گــزارش ایرنا ، پیکــر دو تن از مرزبانان که شــامگاه 
سه شنبه در درگیری با تروریست ها در شهرستان مرزی سردشت از توابع 
آذربایجان غربی به شهادت رسیده بودند، روز چهارشنبه در مقابل مسجد 

هنگ مرزبانی این شهرستان تشییع شد. 
به گزارش ایرنا، فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی روز چهارشــنبه در 
حاشیه این آیین و در جمع خبرنگاران گفت: شب چهارشنبه تعدادی از 
افراد مسلح قصد ورود به خاک کشور را داشتند که نیروهای هنگ مرزی 
سردشت با آنان درگیر شدند که در نتیجه آن استواریکم »یوسف پیرانه« 

و استواریکم »محبوب قربانی« به شهادت رسیدند. 

سرتیپ عزت اهلل رشیدیان با  اشاره به اینکه پیکر مطهر این دو شهید 
به زادگاهشــان در اردبیل منتقل شــد، ادامه داد:  اشــرار مسلح پس از 

درگیری به سمت خاک عراق متواری شدند. 
به گزارش ایرنا، این درگیری حدود ســاعت 23 ســه شنبه شب در 

گروهان بیوران از هنگ مرزی سردشت رخ داد. 
شهیدان استوار یکم یوســف پیرانه و استوار یکم محبوب قربانی 2 
شــهید مرزبانی دیروز پس از اقامه نماز جمعه از مصالی اردبیل تشییع 
شد. پیکر اســتوار یکم محبوب قربانی پس از تشییع در شهر اردبیل به 
روســتای حبیه دار اردبیل منتقل شــد و با حضور اهالی روستا به خاک 
ســپرده شد. پیکر شهید اســتوار یکم یوســف پیرانه نیز در زادگاهش 

روستای فوالدلو بیله سوار تشییع و خاکسپاری شد.

سردار سلیمانی:
در لبنان حزب اهلل به دولت مقاومت تبدیل

و در عراق نزدیک ترین دولت به ایران تشکیل شد
فرمانده نیروی قدس ســپاه ضمن   اشــاره به تحوالت اخیر 
منطقه گفت که در لبنان به رغم هجمه های رســانه ای حزب اهلل 
از یک حزب مقاومت به دولت مقاومت بدل گشــت و در عراق 

نزدیکترین دولت به حکومت اسالمی ایران تشکیل شد.
ســردار سرلشکر پاسدار حاج قاسم ســلیمانی شامگاه پنجشنبه در 
اجتماع رزمندگان لشکر ۴1 ثاراهلل در دوران دفاع مقدس در بیت الزهرای 
کرمان که با حضور حجت االسالم و المسلمین علیدادی سلیمانی نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان برگزار شد با تسلیت ایام شهادت 
امام علی)ع( اظهارداشت: حکومت اســالمی ایران در استمرار حکومت 
علی ابن ابی طالب است و اگر کتاب الغارات که از قدیمی ترین کتب شیعه 
اســت را بخوانید بدون تعصبات حزبی و سیاســی نســبت به حکومت 

اسالمی عمل می کنید و تصمیم می گیرید.
فرمانده نیروی قدس ســپاه با  اشــاره به اینکه یکــی از ویژگی های 
امام خمینی)ره( این بود که همیشــه از دل وحشت، اضطراب، ناامیدی 
و تــرس؛ امید، فرصت و پیروزی تولید می کرد گفت: اگر به همه حوادث 
دوران انقالب که هر کدام بســیار ســخت و تکان دهنده بود و کشور را 
حتی در معرض نابودی می برد امام از دل آن ترس و وحشت ها مهم ترین 
فرصت ها را ایجاد کرد. ســردار سلیمانی با اشــاره به اینکه امروز نیز در 
بحث انقالب خیلی ها وحشت می کنند تاکید کرد: من با تجربه می گویم 
به آن میزان فرصتی که در بحران ها وجود دارد در خود فرصت ها نیست 
اما شرطش آن است که نترســید و نترسانید. وی در بخشی از سخنان 
خود با  اشاره به تحوالت منطقه افزود: انتخابات لبنان یک رفراندوم بود و 
در شرایطی برگزار شد که همه حزب اهلل را متهم به دخالت در امور کشور 
می کردند اما امروز با برگزاری انتخابات حزب اهلل از یک حزب مقاومت به 

یک دولت مقاومت تبدیل شده است.
به گزارش تســنیم، سردار سلیمانی با  اشــاره به اینکه در عراق نیز 
نتیجه انتخابات این شد که نزدیک ترین دولت به حکومت اسالمی ایران 
تشــکیل شده اســت گفت: مردم باید حس عزت از ذلت دشمنان خود 
بکنند و باید این پیروزی ها را مفســران بگویند چرا بعضی ها نادانســته 

سخنانی می گویند که حقیقت ندارد.
فرمانده نیروی قدس سپاه با  اشاره به اینکه مطمئن باشید پیروزی از 
آن ملت اسالمی و اسالم ناب است خاطر نشان کرد: امروز همه آزادگان 

دنیا به جمهوری اسالمی ایران چشم امید دوختند.
وی بــا آرزوی طول عمر بــرای رهبر معظم انقــالب گفت: از خدا 

می خواهم که از عمر من بکاهد و به عمر ایشان بیفزاید.

آغاز ثبت نام ورود به پایه هفتم مدارس 
تیزهوشان از امروز

مرکز ســنجش وزارت آمــوزش و پرورش، نحــوه ورود 
دانش آموزان پایه هفتم به مدارس تیزهوشان را اعالم کرد.

به گزارش مرکز اطالع رسانی وزارت آموزش و پرورش، مرکز سنجش 
وزارت آمــوزش و پرورش در اطالعیه ای، شــرایط ثبت نام دانش آموزان 
داوطلب تحصیل در پایه هفتم دبیرســتان های اســتعدادهای درخشان 

سال 98-9۷ را اعالم کرد.
براین اســاس؛ به منظور انتخاب دانش آموزان واجدشــرایط، فرآیند 
سنجش هوش داوطلبان همزمان در سراسر کشور در تاریخ 5 مردادماه 
9۷ انجام می شود و اسامی پذیرفته شدگان در نیمه دوم شهریورماه اعالم 
می شــود، بنابراین متقاضیان می توانند از تاریخ 19 لغایت 2۴ خردادماه 

برای ثبت نام به آدرس اینترنتی hoosh.medu.ir مراجعه کنند.
در راستای سیاست های جدید آموزش و پرورش، دانش آموزان برای 
موفقیت در این فرآیند هیچ نیازی به مطالعه منابع درسی یا غیردرسی و 
یا شرکت در کالس های تقویتی ندارند، بنابراین خانواده ها از هزینه کردن 

منابع خود در این زمینه اجتناب کنند.
شایان ذکر اســت؛ چنانچه دانش آموزی قباًل در مدارس غیردولتی 
ثبت نام شده باشد در صورت پذیرش در مدارس استعدادهای درخشان، 

انتقال وی برای خانواده هیچ هزینه ای را در بر نخواهد داشت.
طبــق مصوبه شــورای عالی آموزش و پــرورش، گزینش و ورود به 
مدارس ســمپاد دوره اول متوســطه بر خالف ســال های گذشته بدون 

برگزاری آزمون و بر پایه سنجش هوش انجام می شود.

شــهید مدافع حرم، محمودرضا بیضایی)ره(: معرکه شام 
میدان عجیبی است، جنگ بین حق و باطل است و این خاکریز 

نباید فرو بریزد.


