
اخبار كشور

آغاز تولید فیلم »۲۳ نفر« 
با حضور سردار قاسم سلیمانی

فیلم ســینمایی »۲۳ نفر« با حضور سردار سرلشکر قاسم سلیمانی، 
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی کلید خورد. 

در این مراســم که در حومه تهران برگزار شد همچنین تعدادی از 
راویان خاطرات کتاب »بیست و سه نفر« حضور داشتند.

در این مراســم که جوی صمیمانه داشت سردار سلیمانی به گپ و 
گفت با نوجوانانی پرداخت که در این فیلم ســینمایی قرار است ایفاگر 

نقش نوجوانان اسیر در سال های دفاع مقدس باشند.
تصویربرداری یکی از ســکانس های فیلم با حضور ســردار سلیمانی 
صورت گرفت و در حاشیه آن مجتبی فرآورده در مقام تهیه کننده و نیز 

مهدی جعفری در مقام کارگردان به طرح نکاتی پرداختند.
سردار ســلیمانی در این بازدید طی سخنانی کوتاه به اهمیت توجه 
بــه خاطرات دفاع مقــدس و نیز ویژگی بارز گروه نوجوان اســیری که 

خاطراتشان در کتاب »بیست و سه نفر« روایت شده است، پرداخت.
در این مراســم حبیب احمدزاده و مرتضی ســرهنگی نیز به عنوان 
مهمان و مســئوالن سازمان رســانه ای اوج به عنوان سرمایه گذار حضور 

داشتند.
مهدی جعفری پیش از این و در سال ۱۳۸۷، مستند »۲۳ نفر و آن 
یک نفر« را تولید کرده بود که جزء اولین آثار در معرفی نوجوانان حاضر 
در جنگ بود. ماجرای اسارت این نوجوان در کتاب »آن بیست وسه نفر« 

به قلم احمد یوسف زاده هم نقل شده است.
فیلم ســینمایی »۲۳نفر« یکی از فیلم های سازمان هنری رسانه ای 

اوج در سی وهفتمین جشنواره ملی فیلم فجر خواهد بود.
تجلیل هنرمندان از سربازان ناجی مردم

 در عملیات تروریستی اهواز
پنج ســرباز وظیفه ای که در مقابل حمله تروریســتی اهواز از مردم 

محافظت می کردند، با حضور در یک نمایشگاه هنری تجلیل شدند.
به گزارش خبرنگار کیهان، نمایشــگاه پوســتر »اهواز ســرافراز« با 
موضوع حادثه تروریســتی ۳۱ شــهریور اهواز، روز چهارشنبه در حوزه 
هنری، میزبان سربازان وظیفه حاضر در متن این حادثه بود. این سربازها 
که تصاویرشــان نیز در تعدادی از پوســترهای این نمایشگاه به تصویر 

کشیده شده به بازدید از نمایشگاه پرداختند.
در این برنامه که سردار نوریان، معاون اجتماعی ناجا، محسن مومنی 
شریف رئیس حوزه هنری، مسعود شجاعی طباطبایی مدیر مرکز هنرهای 
تجسمی حوزه هنری و هنرمندانی چون محمدحسین نیرومند، حسین 
یوزباشی، ســیدحمید شریفی، نصیر بشــیری، محمد زنگنه و... حضور 
داشــتند از پنج ســربازی که در خالل حادثه تروریستی اخیر اهواز به 
یاری و نجات مردم پرداختند تجلیل به عمل آمد. معاون اجتماعی ناجا، 
از ارتقای درجه این سربازها خبر داد و هنرمندان حاضر نیز مجموعه ای 

از کتبیه های فاخر و محصوالت فرهنگی را تقدیم آنها کردند.
ســردار نوریان نیز در این مراســم، اقدام جهادی هنرمندان کشور و 
مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری که در زمانی محدود تنها طی دو روز، 
ده ها پوستر را درباره عملیات تروریستی اهواز خلق کردند تحسین نمود. 

گفتنی اســت، نمایشــگاه »اهواز ســرافراز« دربرگیرنده حدود ۸0 
پوســتر از هنرمندان گرافیست سراسر کشــور، از چهارم مهر در گالری 

ابوالفضل عالی حوزه هنری برپاست و امروز ۱4 مهر به پایان می رسد.
حمایت پادوهای سعودی 

از جاسوسان!
تلویزیون سرســپرده به وهابیون و دربار سعودی رسما از جاسوسان 

مدعی فعالیت در زمینه حفظ محیط زیست حمایت کرد.
 تلویزیون تحت مدیریت علیرضا نوری زاده جاســوس سه جانبه که 
مدتها پیش فیلم مزاحمت وی برای یک زن لو رفت ، با پخش مستندی 
درخصوص محیط زیست، به حمایت علنی از جاسوسانی پرداخت که در 
پوشــش فعال حفظ محیط زیست، مراکز نظامی را شناسایی و اطالعات 

این مراکز را در اختیار شبکه های جاسوسی بیگانه می گذاشتند.
نوری زاده چند سال پیش در کنفرانس ضدایرانی الجنادریه، به همراه 
عطا مهاجرانی وزیر دولت موســوم به اصالحات، از جدایی خوزستان و 

الحاق آن به عربستان حمایت کرده بود. 
تلویزیونی که امروز تحت مدیریت اوســت، بنا به اعتراف خودش، با 

پول سعودی راه اندازی شده است.
ادامه فشارها برای انتصابی عجیب 

در ارشاد!
شــنیده ها حاکی است؛ فشارها به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی برای 
نصب فردی مســئله دار و عضو حزب ســکوالر و برانداز مشارکت، برای 
منصب مدیریت روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه دارد.

مدتی پیــش بود که کیهان در خبری نســبت بــه انتصاب فردی 
مسئله دار با سوابقی چون؛ مسئول شاخه جوانان بنیاد باران ، عضو حزب 
ســکوالر و برانداز مشــارکت و تحت حمایت عنصری نزدیک به یکی از 
سران فتنه، به عنوان مدیر روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 

اعالم نگرانی کرد.
شــاخه جوانان بنیاد باران، وظیفه کادر سازی برای جریانی زاویه دار 

با انقالب اسالمی را بر عهده داشته است.
از آنجا که شخص وزیر ارشاد قبال یک نویسنده سکوالر را به عنوان 
دبیر مهم ترین جشــنواره داستانی کشور منصوب کرده بود، بعید نیست 

که با ادامه فشارها، فرد مسئله دار از وزیر حکم دریافت کند.
از طرف دیگر ، با قطعی شــدن کنار رفتن رئیس سازمان سینمایی، 
فشــار برای قرار گرفتن یک عنصر نزدیک به ضلعی از فتنه ۸۸ در راس 

سازمان سینمایی در جریان است.
نگرانی و سراسیمگی صدای آمریکا برای نجاست خواران!

صدای آمریکا برای سالمتی و مرگ نجاست خواران 
نگران شد!

ایــن تلویزیون که وظیفه اش بدبین کردن مخاطب به دین و انقالب 
و جمهوری اســالمی و توجیه جنایات دولــت آمریکا علیه مردم مظلوم 
ایران اســت، در برنامه پنج شــنبه شــب خود از نجاست خواران داخل 

ایران حمایت کرد.
این تلویزیون که بشــدت دچار ریزش مخاطب شــده ، از ممنوعیت 
عرضه و نوشــیدن مشــروبات الکی در ایران انتقاد کرد و نسبت به مرگ 
چند نجاست خوار به دلیل نوشیدن مشروبات دست ساز اظهار تاسف کرد.
گویــا صدای آمریکا، برای دســت و پا کــردن مخاطب به هر دری 
می زند. یک روز از متجاوزان به اموال عمومی حمایت می کند و روزی از 

جاسوسان مفلوک و روزی از نجاست خواران و معتادان! 
بازداشت دو بازیگر زن در آمریکا 
به خاطر شرکت در تجمع اعتراضی

دو بازیگر زن ســینمای آمریکا به خاطر شرکت در تجمع اعتراضی 
علیــه نامزدی یک متهم به آزار زنان برای قضــاوت در دادگاه عالی آن 

کشور بازداشت شدند.
در این تظاهرات که روز پنجشنبه در مقابل سنای آمریکا برگزار شد، 
با وجودی که فضایی مسالمت آمیز برپا بود اما با یورش پلیس و مأموران 
امنیتی آمریکا مواجه شد و در نتیجه ۳00 نفر بازداشت شدند. در میان 
بازداشت شــدگان، نام دو چهره مشهور هم دیده می شود. ایمی شومر و 
امیلی راتایکوفسکی، دو بازیگری بودند که در این تجمع حضور داشتند 

و دستگیر شدند. 
این تجمع در اعتراض به نامزدی برت کاوانا برای قضاوت در دادگاه 
عالی آمریکا برگزار شد. وی متهم به آزار جنسی زنان است. راتایکوفسکی 
در این باره گفته که تأیید صالحیت این فرد که در پرونده اش تعرض به 
زنان ثبت شده به معنی بی اهمیت بودن زنان در دادگاه عالی آمریکاست.

در جریان یک تظاهرات مســالمت آمیز دیگر در مقابل دادگستری 
آمریکا که تیر امســال برگزار شد نیز سوزان ساراندن بازیگر برنده اسکار 

بازداشت شده بود.

صفحه ۳
   شنبه    ۱۴ مهر ۱۳۹۷

۲۶ محرم ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۱۸

هدیه به خوانندگان

رهبر معظم انقالب : 
هرچه امروز کشور ما دارد و هرچه در آینده به دست آورد 

به برکت خون این جوانان شهید است .

اخبار ادبی و هنری

در پرتو وحی

مصادیق آزمایش های الهی 
و هدایت یافتگان

»قطعا همه شما را با چیزی از ترس، گرسنگی و کاهش 
در مالها و جانها و بهره ها آزمایش می کنیم، و بشارت ده به 

استقامت کنندگان«
»آنها که هرگاه مصیبتی به ایشان می رسد، می گویند: ما 
از آن خداییم و به سوی او بازمی گردیم« »اینها، همان هایی 
هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده، و  آنها 

هستند هدایت یافتگان«.
بقره- آیات ۱55 تا ۱5۷

رهبر انقالب در اجتماع عظیم و پرشور بسیجیان تاکید کردند

سیلی دیگری به آمریکا 
با شکست تحریم ها

حضــرت آیت اهلل العظمی خامنــه ای رهبر معظم 
انقالب اســالمی در اجتماع عظیم و پُرشکوه بسیجیان 
در ورزشــگاه یک صد هزار نفــری آزادی با تأکید بر 
اینکه جوانان، راه حل مشکالت کشور هستند، به ارائه  
تحلیلی از شرایط حساس کنونی پرداختند و افزودند: 
آمریکایی ها با عربده کشــی، بیان ســخنان سخیف و 
از  وارونه  تصوراتی واهی درصدد تصویرســازی کامالً 
قدرت خود و از اوضاع ایران هستند اما مجموعه  عظیم 
جوانان میهن و ملت بزرگ ایران می دانند که باید با ناکام 
گذاشــتن آخرین حربه  باقیمانده  دشمن یعنی تحریم، 

سیلی دیگری به آمریکا بزنند که ان شاءاهلل خواهند زد.
رهبر انقالب اســالمی با  اشاره به حماسه  نورانی و پُرشکوه 
حضرت زینب کبری )ســالم اهلل علیها( و حضرت امام ســجاد 
)علیه السالم( در جاودانه کردن واقعه عاشورا، به در پیش بودن 
ایام اربعین حســینی  اشاره و خاطرنشان کردند: حماسه  بزرگ 
اربعین که با حضور ملت ایران، ملت عراق و مســلمانان دیگر 
کشورها هر ســال تکرار می شود پدیده  فوق العاده مهمی است 
که به فضل الهی و در هنگام نیاز شــدید دنیای اســالم شکل 

گرفته است.
این ها رجزخوانی نیست 

ایشــان، عربده کشــی های ســران آمریکای جهان خوار و 
استکبار، قدرت نمایی جوانان مؤمن و پیروزی های پی درپی آنان 
در میدان های مختلف، و درعین حال مشکالت اقتصادی و تنگی 
معیشــت بخش بزرگی از مردم و نیز حســاس شدن و تالش 
و تکاپــوی نخبگان برای ارائه  راه حل های مشــکالت را جهات 

مختلف شرایط حساس کشور خواندند.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنــه ای »عظمت ایران، اقتدار 
جمهوری اسالمی و شکست ناپذیری ملت ایران« را سه واقعیت 
انکارناپذیــر برشــمردند و افزودند: این ها رجزخوانی نیســت، 
واقعیاتی است که دشمنان آرزو می کنند ملت ایران آنها را نداند 
یا مورد غفلت قرار دهد تا درباره  اوضاع کشور و توانایی های خود، 

دچار گمان غلط شود.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در تشــریح بیشتر این 

واقعیات ســه گانه، عظمت ایران را امری تاریخی دانســتند و 
افزودند: به استثنای دویست ســال منتهی به پیروزی انقالب 
اســالمی )یعنی از اواســط دوران قاجار تا پایان پهلوی( ایراِن 
عزیز ما در عرصه های مختلف، سرآمد ملت های مسلمان و در 

برهه هایی حتی سرآمد همه  ملت ها بوده است.
رهبر انقالب اسالمی، نجات ایران از سلطه  ظالمانه   انگلیس 
و آمریکا را برای اثبات اقتدار جمهوری اسالمی کافی دانستند 
و افزودند: نجات کشــور از شر حکومت استبدادی و سلطنتی 
موروثی، ایستادگی در مقابل همه  توطئه های چهل سال اخیر 
و افزایــش اعتبار و احترام ایران در منطقــه و جهان، از دیگر 

نمودهای اقتدار جمهوری اسالمی است.
ایشان همچنین یادآور شدند: نظام اسالمی در هشت سال 
جنگ تحمیلی در مقابل جبهه  وسیع دشمنان، پیروز شد و با 
حفظ تمامیت ارضی کشــور، اولین بار در قرن های اخیر اجازه 

نداد مهاجمان، بخشی از میهن 
عزیزمــان را تجزیــه کنند یا با 
تداوم حضور نظامــی در ایران، 

ملت را تحقیر کنند.
آیت اهلل العظمی  حضــرت 
شکســت ناپذیری  خامنــه ای، 
ملــت ایران را ناشــی از برکت 
اسالم عزیز دانستند و افزودند: 
این شکست ناپذیری را می توان 
در پیــروزی این ملت بزرگ در 
انقالب اســالمی و دفاع مقدس 
و نیز ایستادگی در مقابل همه  
توطئه هــای چهل ســال اخیر 
مشــاهده کرد چرا که ملت در 
مواجهه بــا توطئه ها و اقدامات 

مختلف دشــمن، هیچ گاه احساس ضعف و خستگی نداشته و 
عقب نشینی نکرده است.

حضــرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با تشــبیه عرصه  نبرد 
سیاسی و اقتصادی با جنگ نظامی، »غرور« را آفت پیروزی در 
همه  این عرصه ها خواندند و خاطرنشان کردند: مغرور شدن، ما 
را به بی عملی، بی ابتکاری و نداشــتن طرح و نقشه می کشاند و 

موجب پیروزی دشمن می شود.
هنوز در اوایل راه هستیم

رهبر انقالب افزودند: هنوز در اوایل راه هســتیم و باید با 
تالش و مجاهدت و راه بلدی، شجاعت و تدبیر و استفاده  صحیح 
از امکانات، مسیر پیشرفت را ادامه دهیم و به قله  مورد نظر ملت 

و انقالب برسیم.
ایشان بخش مهمی از سخنانشان را به تبیین نقش جوانان 
در تحوالت چهل ســال اخیر اختصاص دادند و تأکید کردند: 
جوانان عزیز، بدانید که شــما نوک پیکان حرکت عظیم ملی 
هستید، شما باید راه را باز کنید. پیران مجرب هم اگر خسته و 
بی حال و ازکارافتاده نباشند، می توانند شما را راهنمایی کنند اما 

موتور پیش برنده  این قطار، شما جوانان هستید.
رهبر انقالب با  اشــاره به پیشــتازی و نقش تعیین کننده  
جوانــان در جهاد با طاغوت، پیش از پیــروزی انقالب، مقطع 
پیروزی، جهاد با تجزیه طلبان در ســال های اول انقالب، ارائه  
خدمات فراوان به ملت در جهاد ســازندگی، جهاد با تروریسم 
منافق و خائن در اوایل دهه  60، هشــت سال جنگ تحمیلی، 
تــالش برای ترمیم خرابی ها بعــد از جنگ، جهاد فرهنگی در 
مقابل تهاجم فرهنگی دشــمن در دهــه  ۷0، و جهاد علمی و 
جهــش وار در آغاز دهــه  ۸0، افزودند: در ســال های اخیر نیز 
جوانان در جهاد با تروریســم تکفیری، پیشتاز بوده اند و امروز 
هم با احساس انگیزه و تکلیف و در جهادی فکری و عملی و با 
هدف گشودن گره های اقتصادی، پیشنهادهای پخته و کارگشا 

می دهند.
رهبر انقالب اسالمی وجود ده ها هزار گروه جهادی جوان 
در سراسر کشور و خدمات بی پایان آنها به ویژه به طبقات ضعیف 

را سرمایه ای عظیم دانستند که آینده ای بهتر را مژده می دهد.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای جوانان را صاحب کشور 
خواندند و در نکته ای خاص، افزودند: عده ای تصور می کنند که 

من از انحرافات برخی جوانان مطلع نیستم اما این گونه جوانان 
جزو ریزش ها هستند که رویش ها بر آنان غلبه دارد و تمجید و 
تحسین من از جوانان، با اطالع کافی از این گونه مسائل صورت 

می گیرد.
جوانان راه حل کشورند نه مشکل

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با انتقاد از کســانی که 
نقش کاماًل تعیین کننده  جوانان را در حال و آینده  کشور مورد 
توجه قرار نمی دهند، افزودند: این گونه افراد می خواهند جوانان 
را مشکل کشور وانمود کنند و یا آنها را به مشکل کشور تبدیل 
کننــد اما اینجانب با اعتقاد تأکیــد می کنم که جوانان راه حل 

کشورند نه مشکل کشور.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه راه پیشرفت کشور 
باز است اما این راه، همراه با موانع و فرازونشیب هایی است که 
باید آنها را پشت ســر گذاشت، گفتند: پیمودن مسیر پیشرفت 
و برداشــتن موانع این مســیر 
شــرایطی دارد که گام اول آن، 
»درک و احساس وجود و حضور 
دشــمن« اســت زیرا تا انسان 
حضــور دشــمن را حس نکند، 
سنگر و حفاظ و سالِح الزم تهیه 

نمی کند.
حضــرت آیت اهلل العظمــی 
آن  البته  افزودنــد:  خامنــه ای 
روشــنفکرنمای راحت طلــب و 
منافق و ریاکار که اساساً دشمنِی 
آمریکا را انــکار می کند و برای 
دولت و ملت ایران، نسخه  تسلیم 
در مقابل آمریکا می نویسد، اگر 
عامل آمریکا نباشد، مرد میدان 
پیشرفت کشور نیست. ایشــان شرط دوم برای پیمودن مسیر 
پُرفرازونشیب پیشرفت را، »اعتمادبه نفس و عزم بر ایستادگی« 
دانستند و خاطرنشــان کردند: انســان های بی روحیه، ترسو، 
مأیوس، تنبل، فرصت طلب و خودکم بیــن، در این میدان اگر 
خود مانعی برای دیگران نشوند، نمی توانند هیچ هنری از خود 

نشان دهند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: البته جوانان کشور چه 
در دوران نهضت اســالمی و چه در مقاطع مختلف چهل سال 
گذشته، به این بلّیه مبتال نبوده، و همواره بدون تردید و ترس و 

بُزدلی، اعتمادبه نفس و شجاعت داشته اند.
آمریکا از اسالم و انقالب اسالمی سیلی خورده است

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای شرط سوم برای حرکت 
در مســیر پیشــرفت و فائق آمدن بر موانع را، »فهم درست از 
تهدید دشــمن و شــناخت صحیح از عرصه  نبرد« برشمردند 
و تأکید کردند: اولین عرصه  نبرد، »اســالم و ایمان اســالمی« 
است زیرا آمریکا از اسالم و انقالب اسالمی سیلی خورده است 
و انقالب، دست آنها را که همه کاره  کشور بودند، از ایران کوتاه 

کرد.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: برخی افراد نِق زن 
می گویند، از آمریکا بدگویی نشــود تا با ایران دشــمنی نکند، 
درحالی که کینه  آنها فقط از شعار مرگ بر آمریکای ملت ایران 
نیســت، بلکه آنها با اصل اسالم و انقالب اسالمی مخالفند زیرا 
از سر بلند کردِن یک قدرت اسالمی بزرگ و انقالبی در منطقه 
به شدت هراس دارند و بر همین اساس تالش می کنند تا عناصر 

قدرت کشور را از بین ببرند.
عناصر اقتدار جمهوری اسالمی

حضــرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با تأکید بر اینکه هدف 
استکبار، ضربه زدن به عناصر اقتدار ایران اسالمی است، گفتند: 
اســتقرار و ثبات اجتماعی، امنیت و وحدت ملی، پایبندی به 
اصول و مبانی انقالب، ادامه  حرکت پیشرفت رو به توسعه  علمی، 
گسترش و تعمیق فرهنگ انقالبی و اسالمی، پیشرفت دفاعی 
و موشکی، و حضور در منطقه، عناصر اقتدار جمهوری اسالمی 
است و دشمنان به دنبال ضربه زدن به این عناصر قدرت هستند.
ایشــان »فهم صحیح واقعیت های ایران و جهان و گرفتار 
نشــدن در تصویرسازی های غلط« را یکی دیگر از شروط غلبه 

بر موانع پیشرفت برشمردند و افزودند: بدخواهان و کینه توزان 
ملت ایران، تالش دارند با اســتفاده از ابزارهای رسانه ای به ویژه 
رســانه های نوپدید، تصویرســازی غلطی از ایــران، منطقه و 
همچنین از خودشــان، انجام دهند و افکار عمومی ایران را از 

واقعیات منحرف کنند.
رهبر انقالب اسالمی یکی از این تصویرسازی های غلط را، 
»القاِی در موضع قدرت بودن آمریکا« دانســتند و خاطرنشان 
کردنــد: با وجود قــدرت ســخت افزاری آمریکایی ها، واقعیت 
آن اســت که آنها در موضع قدرت نیستند زیرا عامل اصلی و 
تعیین کننده  قــدرت در تقابل های جهانی، »قدرت نرم افزاری« 
به معنای منطق، اســتدالل و حرف نو است که آمریکا در این 
موارد به شدت ضعیف است و به دلیل فقدان منطق و استدالل، 

بر مبنای زورگویی سخن می گوید.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با  اشاره به مفتضح شدن 

»لیبرال دموکراســی« آمریکا و 
رواج انتقاد از آن در دنیا، افزودند: 
به همین دلیل است که آمریکا 
با وجود قدرت اتمی و تکنولوژی 
پیشــرفته و توانایی هــای مالی 
از مناطق  فراوان، در بســیاری 
همچون عراق، ســوریه، لبنان، 
پاکســتان و افغانستان شکست 
خورد و شکست های دیگری هم 

در انتظار آمریکا است.
رهبــر انقــالب اســالمی 
بــه تصویرســازی خدعه آمیز و 
غیرواقعی دشمنان از ایران  اشاره 
کردند و گفتند: آنها تالش دارند 
با ارائه تصویرهای غلط از ایران 

اســالمی، نظرات باطلشان را به افکار عمومی دنیا و ملت ایران، 
بباورانند.

ایشان با  اشــاره به وجود مشــکالت اقتصادی در کشور، 
افزودنــد: آمریکایی ها با تکیه بر این مشــکالت، خیاالتی را در 
ســِر کم مغز و بی تدبیرشان می پرورانند. بر همین اساس اخیراً 
رئیس جمهور آمریکا به برخی ســران اروپا گفته است اگر تا دو 

سه ماه صبر کنید، کار جمهوری اسالمی ایران تمام است.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای خاطرنشــان کردند: این 
خیاالت، انســان را به یاد سخنان چهل سال قبل آمریکایی ها 
و نوکران آنها در داخل می اندازد که به یکدیگر مژده  سرنگونی 
شش ماهه  جمهوری اسالمی را می دادند اما اکنون چهار دهه از 

عمر نظام اسالمی گذشته است.
دل خوشی های رئیس جمهور بیچاره آمریکا

رهبر انقالب اسالمی، دل خوشی های رئیس جمهور بیچاره  
آمریکا را نتیجه  نشناختن انقالب اسالمی و ملت ایران و روحیه  
ایمانی و انقالبی این ملت دانستند و تأکید کردند: این تحلیل 
غلط، موجب گمراهی آمریکایی ها در چهل سال گذشته شده 

است که باید خداوند را به دلیل اینکه دشمنان ملت ایران را از 
نادانان و ابله ها قرار داده است، شکرگزار بود.

حضرت آیت اهلل العظمــی خامنه ای خاطرنشــان کردند: 
البته ما مشکالت اقتصادی و عیوبی همچون »اقتصاد نفتی«، 
»ضعیف بودن فرهنگ صرفه جویی« و »اسراف« در جامعه داریم 
اما این موارد، عیب واقعی نیستند؛ عیب واقعی »بن بست« است 

که البته در کشور بن بست وجود ندارد.
ایشــان با تأکید بر اینکه عده ای در تالش برای القای این 
تفکر به جوانان هستند که هیچ راه حلی جز پناه بردن به دشمن 
وجود ندارد، گفتند: دشــمن می خواهد ملت ایــران را به این 
جمع بندی برساند که در کشور بن بست است و هیچ راهی جز 

زانو زدن و تسلیم شدن در مقابل آمریکا وجود ندارد.
این ها در حال انجام دادن بزرگ ترین خیانت 

در حق کشور و ملت هستند 
رهبر انقالب اســالمی افزودند: من صریحاً اعالم می کنم، 
کسانی که در داخل، این فکِر مطلوب و محبوب دشمن را ترویج 
می کنند، در حال انجام دادن بزرگ ترین خیانت در حق کشور 

و ملت هستند.
حضــرت آیت اهلل العظمی خامنه ای تأکید کردند: البته این 
اتفــاق نخواهد افتاد و به حول و قــوه الهی و با همراهی مردم 
و جوانــان، تا جان و توان دارم نخواهم گذاشــت چنین اتفاقی 

در کشور بیفتد.
ایشــان با تأکید بر لزوم شــناخت و ارائه  تصویر و جایگاه 
واقعی کشــور و ملت ایــران، گفتند: سیاســتمداران بزرگ و 
مغزهای سیاسی سنجیده  دنیا، ملت ایران را به دلیل چهل سال 
ایستادگی در مقابل فشــارها و درعین حال پیشرفت و تبدیل 

شدن به یک قدرت تأثیرگذار، تحسین می کنند.
رهبر انقالب اســالمی، ظرفیت های فــراوان جغرافیایی، 
اقلیمی، نیروی انســانی و منابع زیرزمینی و روزمینی در کشور 
را یکی دیگر از واقعیت های ایران برشمردند و افزودند: ما از این 
ظرفیت ها به درستی استفاده نکرده ایم و توصیه  همیشگی من به 

مسئوالن این است که ظرفیت ها را شناسایی و استفاده کنید.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، جوانان مؤمن را ظرفیت 
بالفعل کشــور خواندند و گفتند: تصویر واقعی کشــور همین 
جوانان مؤمنی هستند که در صحنه های مختلف، توانایی های 

دفاعی، علمی، فرهنگی و اجتماعی خود را بروز داده اند.
ایشان در ادامه به موضوع تحریم های آمریکا  اشاره کردند 
و افزودند: وضع تحریم ها به این معنا است که دشمن هیچ راه 
دیگری برای مقابله با نظام اســالمی به غیر از تحریم اقتصادی 
ندارد اما همین تحریم های اقتصادی نیز شــکننده تر از اقتصاد 

ملی ما است.
رهبر انقالب اســالمی تأکید کردند: اقتصاد ملی کشــور 
می تواند تحریم را شکست دهد و به حول و قوه الهی، تحریم ها 
را شکســت خواهیم داد و شکســت تحریم به معنای شکست 
آمریکا اســت و آمریکا باید با این شکست، یک سیلی دیگر از 
ملت ایــران بخورد. حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای مجموعه  
عظیم و مردمی بسیج در سراسر 
کشــور را که بــه الگویی برای 
تبدیل  دیگر  ملت هــای  برخی 
شده، یکی دیگر از واقعیات ایران 
گفتند:  و  برشــمردند  اسالمی 
بســیج مردمی یکــی از نقاط 
واقعی کشور  برجســته  تصویر 
است که در مقابل تهدید دشمن 
نه تنها عقب نشینی نمی کند بلکه 
بر ایمانش افزوده می شــود و به 
همین دلیل، دشمن و عوامل او 

مخالفت زیادی با بسیج دارند.
ایشــان نقاط درخشــان و 
برجســته ای همچون گروه های 
جهــادی، بســیج ســازندگی، 
اردوهای راهیان نور، راه پیمایی ها، مراسم اعتکاف و عزاداری های 
حسینی را از دیگر واقعیات ایران برشمردند و تأکید کردند: برای 

شناخت صحیح ملت ایران باید به این موارد توجه شود.
رهبر انقــالب اســالمی در این بخش از ســخنان خود، 
دســتگاه های مســئول را موظف به مســاعدت و همکاری با 
فعالیت های بســیج، اردوهای جهــادی و کاروان های راهیان 
نور دانســتند. حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای بخش پایانی 
سخنانشان را در اجتماع عظیم بسیجیان در ورزشگاه یک صد 

هزار نفری آزادی به بیان چند نکته اختصاص دادند.
ایشــان با  اشاره به تالش دشــمن برای اثرگذاری بر افکار 
عمومی با استفاده از ابزار رسانه، گفتند: ابزار رسانه مهم است و 
اگر دست دشمن باشد، ابزار خطرناکی است که می توان آن را به 

سالح شیمیایی در جنگ های نظامی تشبیه کرد.
رهبر انقالب اسالمی استفاده  دشمنان از رادیو، تلویزیون، 
اینترنت، شــبکه های اجتماعی و فضــای مجازی را علیه افکار 
عمومی ملت خاطرنشان کردند و خطاب به کسانی که مسئولیت 
بخش ارتباطات را بر عهده  دارند، تأکید کردند: همچنان که در 
جلسات حضوری هم تذکر داده شده است به این مسائل درست 
توجــه کنید و با ایفای جدی وظایف خود، ابزاری نشــوید که 
دشــمن راحت بتواند سالح شیمیایی خود را علیه مردم به کار 

گیرد.
»ضرورت وحدت، عزم راســخ و احساس قدرت« دومین 

نکته بخش پایانی سخنان رهبر انقالب بود.
ایشان تأکید کردند: باید با حضور قدرتمندانه  ملت و به ویژه 
جوانان مؤمن در وسط میدان، هم جهتی و هم سخنی مسئوالن، 
و همدلی مردم و مســئوالن، به دشمن پیام قدرت داد چرا که 
اگر دشــمن در حرف و رفتار و منــش زندگی مردم، خود را با 

مجموعه ای مقتدر روبه رو نبیند، گستاخ و جری می شود.
ملت و نسل جوان 

تصمیم گرفته دیگر تحقیر نشود 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنــه ای قاطعانه تأکید کردند: 
واقعیات کشور نشان می دهد ملت و نسل جوانش تصمیم گرفته 
دیگر تحقیر نشود، دنباله رو قدرت های بیگانه و دشمن نگردد و 
ایران عزیز را به اوج عزت و افتخار برساند که به فضل الهی، عزم 

و توانایی این کار را دارد.
رهبر انقالب، اجتماع روز پنج شــنبه در ورزشگاه یک صد 
هزار نفری را یادآور اجتماع عظیم بسیجیان در اواسط دهه  60 
دانستند و افزودند: آن اجتماع عظیم به حرکت و پیروزی های 
بــزرگ برای کشــور تبدیل شــد و ان شــاءاهلل شــما جوانان 
عزیز هــم در میدان های علمی، فعالیــت و تحرک اقتصادی، 
کارآفرینی، تالش فردی و اجتماعی، شبکه ســازی اجتماعی و 
 فرهنگــی و نیز حرکت های الزِم آتش به اختیار، موفق و پیروز 

خواهید شد.

* دشمن می خواهد ملت ایران را به 
این جمع بندی برساند که در کشور 
جز  راهی  هیچ  و  اســت  بن بست 
زانو زدن و تسلیم شدن در مقابل 
نــدارد، من صریحًا  آمریکا وجود 
اعالم می کنم، کسانی که در داخل، 
این فکِر مطلوب و محبوب دشمن را 
ترویج می کنند، در حال انجام دادن 
بزرگ ترین خیانت در حق کشور و 

ملت هستند.

حلقه پایانــی رزمایش گردان هــای بیت المقدس و 
خدمت رسانی گروه های جهادی که در شهریورماه گذشته 
در سراسر کشور برگزار شده بود، پیش از ظهر پنجشنبه 
۱۲ مهــر ۱۳۹۷ همزمــان با اجتمــاع یکصدهزارنفری 
بســیجیان در تهران با حضور میلیون ها تن از بسیجیان 
پایگاه هــا و حوزه هــای نقاط مختلف کشــور در مراکز 

استان ها برگزار شد.
میلیون ها نفر از بســیجیان سراســر کشــور پیش از ظهر 
پنجشــنبه همزمان با تهران حلقه پایانــی رزمایش گردان های 
بیت المقدس و خدمات رســانی گروه های جهــادی را در مراکز 

استان ها برگزار کردند. 
هیمنه آمریکا را در جنگ اقتصادی می شکنیم

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح پنجشنبه در رزمایش 
۲0 هزار نفری بســیجیان استان بوشــهر  با بیان اینکه با توانمند 
کــردن دولت و مردم و تقویت روحیه امیــد می توان با این ائتالف 
نامیمون دشــمن مقابله کرد، افزود:  یک بار دیگر ما هیمنه آمریکا 
را در اقتصاد خواهیم شکســت، ما به قله بلند اقتصاد منطقه دست 
می یابیم و روزی واحد پول ما با تکیه به توان داخلی قوی ترین پول 

منطقه خواهد شد.
محســن رضایی با بیان اینکه پس از پیروزی انقالب اسالمی 
ایران ائتالفی در جهان به محوریت آمریکا و در منطقه به محوریت 
عربستان شکل گرفت، ضلع سوم این ائتالف را رژیم صهیونیستی 

عنوان کرد و گفت: این ائتالف با برنامه ها و اقدامات مختلف تالش 
کردند تا این نظام و انقالب را متوقف کنند ولی هیچگاه نتوانســت 

مانعی برای اقتدار ایران اسالمی باشد. 
شنا در مدیترانه را تمرین کن

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی  نیز صبح 
پنجشنبه در رزمایش اقتدار بسیجیان اصفهان اظهار داشت: حادثه 
تروریســتی اهواز هرچند سناریویی خطرناک طراحی شده بود اما 
عکس العمل مردم آن دیار بی نظیر بود؛ حضور پرشــور مردم اهواز 
نشان داد که محاسبات مادی دشمنان ایران اسالمی نمی تواند برای 

این ملت قابل اعتنا باشد.
وی بیان داشت: آن دفاع بی سابقه و بی نظیر بازدارندگی تاریخی 
و ابدی و امنیت و آرامش پایدار در این کشور در جهانی پر از آشوب 

بســازد؛ از جنگ آموختیم اگر بخواهیم ادامه حیات دهیم باید به 
اندازه شکســت دادن قدرت های بزرگ قوی باشیم و قدرت سازی 
کنیم چون آن دفاع بزرگ پایان شکست دشمنان نبود بلکه نقطه 

آغاز یک جنگ تمام عیار بود.
آمریکا هیچ زمانی به اندازه امروز 

ضعیف نبوده است
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی متذکر شد: 
هیچ زمانی آمریکا به اندازه امروز ضعیف و ناتوان نبوده است، کدام 
پیروزی، اراده و تحول توســط آمریکا صورت گرفت؟ آیا این همه 
هزینه در خاورمیانه کوچک ترین توفیق سیاسی برای آمریکا داشته 
اســت؟ چرا عراق در اختیار آنان نیست و آرزوهای آنان در سوریه 

نقش بر آب شد؟

وی ابراز داشــت: آمریکا نتوانست امنیت رژیم صهیونیستی را 
تأمین کند و عربســتان را از باتالق و بن بست نافرجام خارج کند؛ 
همچنین نتوانســت ایران را در انزوا قرار دهد و متحدان خود را در 
کنار خود قرار دهد. وی خاطرنشــان کرد: آمریکا از شکســت های 
پی درپی درس و از تاریخ عبرت نمی گیرد؛ اگر آمریکا به سیاست های 
خود ادامه دهد، به گفته رهبر معظم انقالب شکست بزرگ دیگری را 

به زودی به آمریکا تحمیل خواهیم کرد.
سالمی در پایان بیان کرد: رژیم صهیونیستی هیچ یک از عناصر 
یک کشــور و حکومت را در اختیار ندارد و در تراز تهدید ما نیست، 
حزب اهلل برای درهم پیچیدن آن کافی اســت؛ به نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی اعالم می کنم که شنا کردن در مدیترانه را تمرین کند 

چراکه به زودی هیچ راهی جز به دریا گریختن ندارد.

اجتماع میلیونی بسیجیان در سراسر کشور

حلقه پایانی رزمایش گردان های خدمات رسانی گروه های جهادی بسیج برگزار شد 

* اخیراً رئیس جمهور آمریکا به برخی 
سران اروپا گفته است اگر تا دو سه ماه 
صبر کنید، کار جمهوری اسالمی ایران 
تمام است. این خیاالت، انسان را به یاد 
سخنان چهل سال قبل آمریکایی ها و 
نوکران آن ها در داخل می اندازد که به 
یکدیگر مژده ی سرنگونی شش ماهه ی 
اما  می دادند  را  اســالمی  جمهوری 
اکنون چهار دهه از عمر نظام اسالمی 

گذشته است.

تشییع پیکر شهید دوران دفاع مقدس 
در تبریز

پیکر مطهر شهید تازه شناسایی شده دوران دفاع مقدس پس 
از اقامه نماز جمعه در تبریز تشییع شد. 

به گزارش ایرنا، پیکر مطهر شــهید سلطانعلی عبدالهی نیک آبادی 
که پس از ۳۳ سال غربت شناسایی شده است، صبح دیروز وارد فرودگاه 
شهید مدنی تبریز شد و پس از اقامه نماز جمعه با حضور پرشور قشرهای 
مختلف مردم و مسئوالن از مصالی امام خمینی به طرف میدان ساعت 

تشییع شد.
پیکر مطهر این شــهید امــروز )۱4 مهرماه( ســاعت ۱0 صبح در 
شهرستان میانه تشییع و در گلزار شهدای این شهرستان به خاک سپرده 

خواهد شد.
شهید سلطانعلی عبدالهی نیک آبادی، سال ۱۳64 در عملیات والفجر 
هشــت به شهادت رســید و پس از ۳۳ ســال غربت و گمنامی با انجام 

آزمایش DNA شناسایی شد.
بزرگداشت مجاهد شهید 

دکتر»سید محمدعلی شاه موسوی« در تهران

بزرگداشــت مجاهد شــهید دکتر »سید محمدعلی شــاه 
موســوی گردیزی« دیروز در حرم مطهر امام خمینی)ره( برگزار 

شد.
در مراســم بزرگداشــت مجاهد شــهید دکتر »سید محمدعلی شاه 
موسوی گردیزی«  که دیروز با حضور جمع کثیری از  برادران افغانستانی 
مقیم ایران در حــرم مطهر امام خمینی)ره( برگزار شــد، یاد و خاطره 

مجاهدت های این شهید سرافراز گرامی داشته شد.
شهید موسوی گردیزی پزشک و نویسنده افغانستانی بود که مرداد 
امســال در یک عملیات تروریســتی توســط داعش در مسجد صاحب 
الزمان)عج( واقع در زادگاه خود یعنی شــهر گردیز افغانستان به شهادت 

رسید.
وی که در دوران دفاع مقدس نیز در جبهه های نبرد با دشمن بعثی 
حضور داشت، چند سال هم توسط آمریکایی ها در زندان گوانتانامو اسیر 
شد و کتاب خاطرات خود را با عنوان »حقایق ناگفته از زندان گوانتانامو« 

نوشته است.
تسویه طلب بازنشستگان آموزش و پرورش

 تا پایان مهر
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه وزارت آموزش و پرورش 
گفت: اعتبار مورد نیاز برای پرداخــت بدهی این وزارتخانه به 
بازنشستگان از طرف سازمان برنامه و بودجه تخصیص یافته که 

تالش داریم تا پایان مهرماه آنرا تسویه کنیم. 
مهرداد خان ماکو در گفت و گو با ایرنا با  اشاره به تسویه تقریبی همه 
طلب بازنشستگان افزود: این وزارتخانه اکنون دوهزار و ۳50 میلیارد ریال 
بابت پاداش و بازخرید مرخصی به بازنشستگان سال های 95 و 96 بدهکار 

است.
وی اظهار داشــت: اعتبارات این وزارتخانه، غیراز بودجه دستگاه های 
وابسته به این وزارت، ۳60 هزار میلیارد ریال است که قابلیت افزایش تا 

۳90 هزار میلیارد ریال را دارد.
وی افزود: امسال بودجه آموزش و پرورش در ردیف استانی ۳۳0 هزار 
میلیارد ریال و در کل ردیف های ملی حدود ۲6 هزار میلیارد ریال است. 
وی تصریح کرد: ردیف استانی شامل حقوق و مزایای فرهنگیان است 

و می توانیم تا ۱۱0 درصد تخصیص بگیریم.
خان ماکو تصریح کرد: بابــت رتبه بندی فرهنگیان و اجرای احکام 
 مواد مختلف قانون جامع خدمات رســانی بــه ایثارگران نیازمند اعتبار 

هستیم.
وی گفت: دیون انباشــته شده ســال های قبل در پنجره بدهی های 
دولت ثبت شــده که هنوز مورد حسابرسی کامل قرار نگرفته از این رو 

نمی توان رقمی برای آن اعالم کرد. 


