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یک کارگردان آمریکایی:
آمریکابهگروههایتکفیریکمکمیکند

یــک کارگــردان آمریکایی گفــت: در آمریکا هم خــط قرمزهایی وجود 
دارد. وقتی به موضوعاتی مثل جنگ ســوریه پرداخته می شــود این خط قرمز 
 هســت که مــردم نباید متوجه این شــوند که آمریکا بــه گروه های تکفیری

کمک می کند.
دن کوهن کارگردان یهودی فیلم »کشــتن غزه« که در جشنواره فیلم 
مقاومت ایران شرکت کرد در یک نشســت خبری اظهار کرد: من فیلمساز 
و مستندســاز هستم که مســتند »کشتن غزه« را ســاختم. به عنوان یک 
آمریکایی دلم می خواهد بگویم آمریکا ســعی دارد مردم ایران را به ســلطه 
خود درآورد با این حال مردم آمریکا در کنار مردم ایران هســتند، از همین 
رو باید تالش کرد به راهی که جشــنواره بر آن تاکیــد دارد ادامه داد. من 
از جشنواره تشــکر می کنم که به مستندســازانی که جان خود را به خطر 
می اندازنــد و به موضوعاتی که رنج مردم را نشــان می دهــد، بها می دهد. 
خوشــحالم که مستند من هم در این جشــنواره اکران می شود. وی درباره 
مشــکلش در ورود به ایران از سوی دولت آمریکا عنوان کرد: فشارهایی که 
دولت آمریــکا روی ایران و مردمی که از آمریکا می خواهند به ایران ســفر 
کنند، زیاد است و ســفر به ایران را بسیار سخت می کند؛ اما در لحظه آخر 
دوســتان جشنواره ترتیبی دادند تا به جشــنواره بیایم، البته خودم هم فکر 

نمی کردم بتوانم به ایران سفر کنم.
این کارگردان آمریکایی گفت: پس از ســاخت »کشــتن غزه« نامه ای 
از ســفارت اســرائیل دریافت کردم که در آن عنوان شده بود من مایه ننگ 
یهودیت هســتم؛ اما در نهایت آنها خواستند این موضوع را ماست مالی کنند 

و به من گفتند از سوی یک کارمند این نامه به شما ارسال شده است.
بیادبیمجریبرنامهزندهتلویزیونی

رفتار نامتعارف و بی ادبانه مجری یک برنامه زنده تلویزیونی باعث شــد تا 
میهمان این برنامه، صحنه را ترک کند.

هنوز مدتی از اقدام یک شــومن مبتذل که در برنامه ای زنده، میهمانان 
خــود را تحقیر کرده بود و همچنین واکنش غیراخالقی کارشــناس برنامه 
مسابقه آشپزی به یکی از شرکت کنندگان در این برنامه نگذشته بود که این 
بار، حرکت خارج از شــأن یکی دیگر از مجریان، حاشیه ساز شد. در برنامه 
»من و شما« که به طور زنده از شبکه شما پخش می شود، آرش ظلی پور به 
منتقد میهمان این برنامه که در حال نقد آثار سخیف سینما بود حمله کرد. 
البتــه چالش و انتقاد از نظر یک کارشناس اشــکالی ندارد، اما وقتی مجری 
برنامه از حالت تعادل خارج می شــود و با پرخاشــگری، حرف های میهمان 
برنامه را قطع می کند و نظر غیرکارشناسانه خود را با تحکم تحمیل می کند، 

یعنی ترویج ضدفرهنگ توسط یک برنامه تلویزیونی.
جای ســؤال است که چرا مدیران سیما به فردی که حتی اندکی تخصص 
در زمینه ســینما ندارد و خود عضو جریان مجریان زرد تلویزیون به حســاب 
می آید، این گونه مجال بی ادبی داده اند؟ مســعود فراســتی نیز در یادداشــتی 
درباره حرکت هنجارشکنانه این برنامه نوشت: »نه آن مجری و نه کل مجریان 
و تهیه کننــدگان رنگارنــگ تلویزیونی از این قماش و برنامه های مبتذلشــان، 
مســئله  من نیســتند. برنامه امروز برخالف طراحی عده ای برای تخریب نقد، 
علیه خودشــان تمام شــد و صدای هشــدار و اعتراض جمع بســیاری علیه 
 ابتذال، اخالق فروشــی و ارزش فروشــِی فراگیر در سینما و تلویزیون، به گوش 

همه رسید. خسارتش هم برای من، بسیار ناچیز بود.«
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لباسی از کرباس داشت با 
عبایی نــازک و اندامی نحیف؛ 
ســاده و بی تکلف اما شــجاع، 
حاضر جواب و سرشار از هوش 

و حدت ذهن. 
 آیــت اهلل ســید حســن 
مدرس، شــهید بزرگوار، دوران 
کودکی خــود را چنیــن یاد 
می کند: »پدرم مــا را اینگونه 
تربیــت کــرد کــه در مدت 
شبانه روز چگونه به وعده غذایی 
قناعت کنیم و با حفظ لباسهای 
خــود در قید فراهم ســاختن 
پوشاک نو نباشیم. پدرم مرحوم 
سید اسماعیل، اجداد طاهرین 

ما را سرمشــقمان قرار می داد و می گفت حلم و بردباری را از 
رســول اهلل)ص(، شــهامت و قناعت را از علی بن ابیطالب)ع( 
و تســلیم ناپذیری در برابر زور و ســتم را از سیدالشــهدا)ع( 

بیاموزیم.«
    فاطمه بیگم دختر شــهید می گوید: »چه بسیار اتفاق 
می افتــاد که پدرم بدون قبا یا پیراهن و یا شــلوار در حالیکه 
عبایش را به خود پیچیده بود به خانه می آمد! و ما می دانستیم 
طبق معمول فقیر و برهنه ای را در مسیر دیده و لباس خود را 

از تن درآورده و به او بخشیده است.«
  مــدرس که همواره زندگی خــود را در حد پایین ترین 
طبقات جامعه قرار داده بود، پس از ورود به مجلس شــورا نیز 
به همان روش زندگی، ادامــه داد بدون هیچ تغییری. یکی از 
فرزندانش گوید: »در روزگار ریاست پدرم در مجلس، چه شب ها 

که به گرسنگی صبح می کردیم.«
   این گونه معیشت که از آموزه های پیشوایان دین نشأت 
گرفته اســت، در سیره شــهید مدرس به عنوان رهبر جامعه، 
انتخابی هوشمند بوده و نه از سر درماندگی : وقتی می خواستند 
در مجلس حقوق ماهی دویست تومان به وی پرداخت کنند، 
گفت من با ماهی بیست تومان زندگیم تأمین می شود و نیازمند 

نیستم.
الفضل ما شهدت به االعداء

یکی از مخالفین این بزرگ مرد در کتاب خود به مطایبه 
می نویسد: »تهرانی ها گمان می کنند که مردم اصفهان دست 
دهنده ندارند اما مدرس مردی کریم و بخشنده بود و همیشه 
جماعتــی گدا به گرد خانه اش طواف می کردند. »و همو گوید: 
»مدرس مردی دیپلماسی بود دانا و آگاه، مدیر و مدبر و مجتهد، 
بی باک و چاالک. خطیب و خوش محضر، لطیفه گو و بهانه جو 
و مطایبه گر... در محاوره و جدل گستاخ بود. بیشتر بد می گفت 
و کمتر بد می کرد مخالف بود اما دشــمن نبود... دشمن را هر 

قدر هم که قوی بود از خود کمتر می گرفت.«
 شیفته خدمت و نه تشنه قدرت

 تعبیر »خفیــف المؤونه و کثیر المعونه: ســبکبار و کم 
هزینــه اما پــر خیر« کــه امیرالمومنیــن در وصف صحابی 
گرانقدرش  صعصعة بن صوحان فرمود، حقیقتا می توان شهید 
مدرس را از مصادیق بارز آن دانست. وی به علت مشاغل فراوان 
توجه زیادی به خانواده خود نداشت و هنگامیکه پرسیدند چرا 
به فرزندانتان نمی رسید؟ گفت: »همه بچه های ایران، فرزندان 
من هستند و من اگر کاری برای آنها کنم برای بچه های خودم 

هم کرده ام.«
آن زمــان که در تبعید و زندان قلعه خواف بود، با خوراک 
اندکی می ســاخت و پولی را که به عنوان مقرری ماهیانه به او 
می دادند، ذخیره می کرد و ســرانجام آن را صرف ساختن آب 

انبار و آبادانی منطقه نمود.
روزی آیــت اهلل فیروزآبادی را که همفکر و هم ســنگرش 
بود به منزل دعوت کرد و به وی گفت شــما به حقوقی که از 
مجلس می گیرید نیاز ندارید. این پول را جمع کرده و بوسیله 
آن بیمارستانی بسازید. فیروز آبادی اطاعت کرد و بیمارستان 
با کمک بعضی خیرین ســاخته شد و طبق پیشنهاد مدرس، 
نــام فیروزآبادی را بــر آن نهادند. آثار و خدمات این انســان 
بزرگ بسیار است. تکمیل ساختمان مدرسه سپهساالر )شهید 
مطهری فعلی(، ساخت حمامها و بناهای عام المنفعه مانند آب 
انبار و آسیاب و رسیدگی به طبقه محروم و مستضعف بخشی از 
خدمات این مرجع بزرگ است. گویند در امور عمرانی گاه خود 

وی آستینها را باال می زده و مانند کارگری کار می کرده است.
شخصیتی آرمانی و تأثیر گذار

سید محسن امین صاحب اعیان الشیعه در وصف مدرس 
می نویسد: »کان عالماً فاضاّل جریئاّ شجاعاً مقداماً حتی أنه لشدهًْ 
شجاعته نسب إلی التهور : مدرس عالم، فاضل، بی باک، شجاع و 
جسور بود آنچنانکه از شجاعت فراوان متهور محسوب می شد!«
شاید راز مکارم اخالقی شهید بزرگوار، آیت اهلل مدرس در 
این سخن او متجلی باشد که گفت: »اگر من نسبت به بسیاری 
از اسرار آزادانه اظهار عقیده می کنم و هر حرف حقی را بی پروا 
می زنم برای آن است که چیزی ندارم و از کسی هم نمی خواهم. 
اگر شما هم بار خود را ســبک کنید و توقع را کم نمایید آزاد 

می شوید.«
یا در مقامی دیگر فرمود: »باید جان انسان از هر گونه قید و 
بندی آزاد باشد تا مراتب انسانیت و آزادی خود را حفظ نماید.«
 امام خمینی)ره( که بارها در ســخنان و مکتوبات خود از 
مدرس تجلیل نموده در وصف او گوید: »این عالم ضعیف الجثه 
با جســمی نحیف و روحی بزرگ و شــاداب از ایمان و صفا و 
حقیقت و زبانی چون شمشیر حیدر کرار، رویارویشان ایستاد و 
فریاد کشید و حق را گفت و جنایات را آشکار کرد و به دست 
دژخیمان ستمشاهی در غربت به شهادت رسید. شهید بزرگ 
ما مدرس القاب برای او کوتاه و کوچک است و ملت ما مرهون 

خدمات و فداکاریهای اوست.«
امــام راحل در قدرت و نفوذ شــخصیت مدرس تعبیرات 

زیبایی دارد از جمله:
»مدرس یک آقای عمامه ای، مال، متقی و با یک پیراهن 
کذا و عبای کذا و شلوار کرباسی، این ایستاد در مقابل رضا شاه 
و نه گفت.« و در جای دیگر فرمود: »یک روحانی ضعیف، یک 
مشت استخوان، اولتیماتوم و پیشنهاد دولت روسیه را رد کرد.«
نیز: »رضا خان از مدرس می ترســید انگلستان از مدرس 

می ترسید و استعمار از مدرس می ترسید.«
اما شــاید یکی از عمیق تریــن عباراتی کــه بنیان گذار 
جمهوری اسالمی در شــأن مدرس بیان نموده این باشد که: 

»مدرس زنده است تا تاریخ زنده است.«
دکتر میلسپو مستشار مالیه و رئیس خزانه داری که در سال 
۱۳۰۱ ش در استخدام دولت ایران بوده، در کتاب خود »وظیفه 
آمریکا در ایران« که ســال ۱۹۲۵ در نیویورک به چاپ رسید 
می نویسد: »مشخص ترین چهره و رهبر روحانیون در مجلس، 
مدرس است. این ویژگی او زبانزد خاص و عام است که به پول 
اعتنایی ندارد و در یک منزل ساده که اثاثیه آن حصیر و کتاب 
و مســندی است زندگی می کند. هر انســانی در مالقات با او 
بی اختیار تحت تأثیر سادگی و قریحه حساس او قرار می گیرد. 
مدرس در کارهای اجتماعی خودش بسیار شجاع است و چه در 
ظاهر و چه در باطن یک ایرانی ملی به تمام معنا می باشد.« وی 

در ادامه می افزاید: »به طور قطع 
می گویم هــر گاه مردم مغرب 
زمیــن بخواهند با آن کشــور 
مناسبات خود را توسعه دهند، 
ناگزیرند که با قــدرت معنوی 
روحانیــون، ســازش و تماس 

داشته باشند.«
عالمی عامل

شهید مدرس مجتهدی آگاه، 
مجاهدی نستوه، سیاستمداری 
زیرک و انسانی وارسته و متعالی 
بــود که هرگز بــه مطامع دنیا 
دامن نیالــود. او دیانت را عین 
سیاست و سیاست را عین دیانت 
می دانست و خطاب به بیگانگان 
می گفت: »ما خودمان صاحبخانه هســتیم، ما را بگذارید که 

صالح و فساد خود را خودمان می دانیم.
به خودکفایی و اســتقالل کشــور اعتقادی راسخ داشت 
هیــچ گاه از پارچــه خارجی برای خود لباس تهیــه نکرد و از 
کرباس ایرانی اســتفاده می نمود. در مجلس نیز پیشنهاد کرد 
نمایندگان البســه ایرانی بپوشند و آنان نیز در این طرح با وی 

موافقت کردند.
سحر خیز بود و اهل تهجد. کرامات زیادی از او نقل شده 
برخی بیماریها را با دست گذاردن بر موضع درد و خواندن دعا 
درمان می نمود. در جوانی هم حجره و همراه شــیخ حسنعلی 

اصفهانی عارف بزرگ و معروف به نخودکی بود.
بــه تدریس عشــق می ورزید و می گفــت کار اصلی من 
تدریس اســت و سیاست کار دوم من اســت و اینچنین بود 
که لقب مدرس گرفت. با کالم امیرالمومنین علیه السالم انس 
عجیبی داشت و جلسات تدریس نهج البالغه اش سراسر معرفت 
و عشــق بود. آیت اهلل حاج میرزا علی شــیرازی که شرح حال 
وی را اســتاد مطهری در مقدمه کتاب سیری در نهج البالغه 
آورده اســت می گوید: »من نهج البالغه را از مدرس آموختم او 
مرا وارد یک اقیانوس بیکران کرد که تمامش معنویت، عرفان 

و حکمت بود.«
عظمت شــخصیت مدرس به اندازه ای بــود که در دوران 
تبعید در خواف، مأموران شــهربانی تحــت تأثیر روح بزرگ و 
کماالت معنوی او قرار می گرفتند و به دور از چشــمان مافوق 
خود کمر ارادت و خدمت به او می بستند. فرماندهان که به این 
امر واقف بودند به ناچار هر ســه ماه یک بار مأموران را تعویض 
می کردند اما در همین مدت کوتاه نیز سربازان فریفته اخالق و 

منش واالی شهید مدرس می شدند.
به بزرگان کشوری و شاهزادگان بی اعتنا بود و با مردمان 
ضعیف بــه تواضع رفتار می کرد. گــزارش مصوبات مجلس را 
حتی به بقاالن و کاسبهای محل بازگو می کرد و می گفت اینها 

موکالن من هستند و حق دارند که از مسائل مطلع باشند.
شــهید مدرس تحت تأثیر هیچ جریانی قرار نمی گرفت و 
پیوسته دیگران را به اشتباهاتشان تذکر می داد. سید حسن تقی 
زاده که سخت تحت تأثیر غرب و فرهنگ آن بود روزی شروع 
کرد به تعریف و تمجید از انگلیسیها و آنان را قدرتمند و باهوش 
خواند. مدرس خطاب به او گفت: » اشتباه می کنید آنها مردمان 
باهوشی نیستند، شــما نادان و بی هوشید که چنین تصوری 

در باره آنان دارید!«
جهادی بی امان تا شهادت

شــجاعت مدرس و روحیه مجاهدانــه او اقتضا می کرد تا 
جنبشــهایی مانند نهضت جنگل را تأیید کند لذا هنگامی که 
در باره میرزا کوچک جنگلی و قیام مســلحانه اش از او استفتا 
نمودند، نه تنها حرکت میرزا را مقدس دانست بلکه مقابله با آن 

را مساعدت با کفر و معاندت با اسالم تلقی نمود.
مدرس ریشه مشکالت کشور را دولت های بیگانه مزاحم و 
ســر سپردگان آنان در داخل می دانست و لحظه ای از مبارزه با 
این دو جریان کوتاه نیامد تــا آنجا که جان خود را در این راه 
فدا کرد.  در دورانی که هنوز رضا شاه به سلطنت نرسیده بود 
روزی جلو مدرس را سد کرد و با تغیر گفت: تو چه می خواهی 
چرا در مملکت آشــوب به پا می کنی؟ مدرس پاســخ داد: تو 
یک قزاق هســتی برو پی کارت و پا به زمین بکوب ترا چه به 
دخالت در امور مملکت؟! یا زمانی دیگر که گریبان مدرس را در 
چنگال خود ســخت فشرد و فریاد زد سید! تو از جان من چه 

می خواهی؟ مدرس پاسخ داد می خواهم که تو نباشی!
ایــن روحانی مبارز در افشــای چهره پلیــد رضا خان 
هیــچ مالحظــه ای را روا نمی داشــت. روزی شــجاعانه در 
مجلــس خطاب به وکال اعالم کرد چرا این قدر از رضا خان 
می ترســید او کسی نیست شما او را شــیر جنگل پنداشته 
اید در حالی که شــغالی بیش نیســت! مبارزات رو در رو و 
خســتگی ناپذیر این پیر مجاهد عرصه را بر رضا خان تنگ 
کرده بود. شاه خودکامه و مستبد برای نجات از آن وضعیت 
هولناک، راه های مختلفی را آزمود از ارسال رشوه های کالن 
تا پیشــنهاد پســت و مقام و تطمیع و تهدید اما نتیجه ای 
نداشــت مدرس کوه اســتواری بود که هیچ تند بادی او را 
متزلزل نمی کرد. حتی از دو مرتبه ترور نافرجام جان ســالم 
به در برد. سید برای دستگاه ظلم و استبداد غیر قابل تحمل 
بود. سرانجام با نقشه ای شوم بعد از پنج دوره وکالت مدرس، 
آراء مأخوذه به نام این روحانی طراز اول را امحا و مجلس را 
از برکــت وجود او محروم نمودند. بعد از بریدن پای مدرس 
از مجلس شورا و سلب مصونیت سیاسی، وقت انتقام رسیده 
بود. دژخیمان رژیم رضاخان در عملیاتی وحشــیانه، شــب 
هنــگام به منزل مــدرس حمله کردند و با ضرب و شــتم 
فرزندانــش و زیر رگبار مشــت و لگد، این فقیــه فرزانه را 
دســتگیر نمودند سر و پا برهنه و بدون عبا وی را به خواف 
در نزدیکی مرز افغانستان تبعید و در قلعه ای زندانی نمودند. 
این عالم بزرگ بین ســال های ۱۳۰۶ تا ۱۳۱۶ شمسی در 
خــواف زندانی و تبعید بود. اما رضا خان حتی تحمل وجود 
این انســان وارســته را در تبعید نیز نداشت تا سرانجام در 
ماه رمضــان ۱۳۱۶ مدرس را به کاشــمر بردند و عصر روز 
۲۷ رمضان ســه نفر مامور قتل، چای مســمومی را به سید 
خوراندند و چون بعد از گذشــت دقایقی، سم تأثیر نکرد، با 
دســتپاچگی و عجله، عمامه وی را به دور گردنش پیچیدند 

و او را در حال خواندن نماز مغرب، به شهادت رساندند. 
  مشهور است که زمانی رضا خان به مدرس پیغام داده بود 
آن چنان ترا بکشم که در زمره کفار دفنت کنند و مدرس پاسخ 
داد قبر من هر جا که باشــد، امامزاده می شود اما تو در جایی 
می میری که نه آب باشــد و نه آبادی. و امروز قبر مدرس مزار 
عاشــقان و حق طلبان است و رضا خان، آواره و بی قبر و مزار و 
ملعون ابد. تا روزی که در پیشگاه قادر مطلق پاسخگوی خون 

پاک امثال مدرس بر دامان آلوده اش باشد.
سید ابوالحسن موسوی طباطبایی

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع: 

صحیفه امــام  ـ  اعیان الشــیعه، ج ۵ ـ حکایتهایــی از زبان 
ســرخ روحانی شهید سید حسن مدرس نوشته مسعود نوری 

داستانهای مدرس نوشته غالمرضا گلی زواره

اخبارادبیوهنری

حضرت امام خمینی)ره(: اگر ما را صد بار بکشند و زنده 
شویم دست از مبارزه با آمریکا برنمی داریم.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی
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توبهایکهپذیرفتنینیست!
»برای کسانی که کارهای بد انجام می دهند، و هنگامی که مرگ یکی از آنها فرا می رسد، 
می گوید: االن توبه کردم، توبه)پذیرفتنی( نیست، و نه برای کسانی که در حال کفر از دنیا 

می روند، اینها کسانی هستند که عذاب دردناکی برایشان فراهم کرده ایم.«
نساء-۱8

راســتای  در  برکت احســان  اجتماعی  بنیــاد 
 اجــرای فعالیت های اجتماعی خــود در نظر دارد 3000 
)سه هزار( عدد ویلچر )صرفًا تولید داخل کشور( مورد نیاز 
خود را از طریق مناقصه عمومی تأمین نماید. لذا از کلیه 
تولیدکنندگان داخلی دارای صالحیت کیفی که توانایی 
تأمین تعداد کاالی یاد شــده را در بازه زمانی سه ماهه 
دارند دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه از روز 
دوشنبه 1397/9/12 الی روز چهارشنبه 1397/9/14 از 
ســاعت 8 الی 16 با ارائه معرفی نامه معتبر از شــرکت 
متبوع به آدرس تهران، خیابــان کریمخان زند، خیابان 
شهید اســتاد نجات الهی )ویال(، خیابان لباف، پالک 13 

واحد دبیرخانه مراجعه نمایند.
شایان ذکر اســت هزینه چاپ آگهی بعهده 

برنده مناقصه خواهد بود.

مناقصهعمومیتهیهویلچر

حجت االسالم و المسلمین ابوترابی فرد در خطبه های نماز جمعه تهران: 

استکبار از وحدت بسیج مستضعفین در جهان اسالم
سیلی های متعدد خورده و خواهد خورد

به مناسبت دهم آذر سالروز شهادت آیت اهلل مدرس و روز مجلس شورای اسالمی

اسطوره قرن ها، الگوی نسل ها

قم- خبرنگار کیهان:
امام جمعه قم گفت: بودجه 98 
باید با هدف دســتگیری از اقشار 
ضعیف جامعــه تنظیم و تصویب 

شود.
آیت اهلل سیدهاشم حسینی بوشهری 
در خطبه های نمازجمعه قم که با حضور 
اقشار مختلف مردم انقالبی این شهر در 
مصلی قدس برگزار شد، افزود: مجلس 
شورای اســالمی و نمایندگان محترم، 
منتخب مردم اند و بــا رأی آنها در این 
مقام قــرار گرفته اند؛ لــذا باید ارتباط 
مستمر با مردم داشته باشند تا به خوبی 
مشکالت اصلی جامعه را شناسایی و با 

مصوبات خود آنها را مرتفع کنند.
عضو مجلــس خبــرگان رهبری 
اســتقالل نمایندگان مجلس را بسیار 
مهم عنوان کرد و تصریح کرد: مجلسیان 
در گفتار و رفتــار معنویت و اخالق را 
فراموش نکنند و تحــت تاثیر القائات 
جناحی و حزبــی  قرار نگیرنــد، زیرا 
مجلس نام اسالمی را یدک می کشد لذا 

باید در تراز یک مجلس اسالمی باشد.
وی در بخــش دیگری از خطبه ها، 
ســخنان اخیر رهبرمعظم انقالب را در 
جمع شرکت کنندگان کنفرانس وحدت 
اســالمی مورد تحلیل  قرار داد و بیان 
داشت: کسی که اهل قرآن باشد و عامل 
به آن، هرگز در برابر مســتکبران ســر 

تسلیم فرود نمی آورد. لذا باید محتوای 
قرآن در میان مردم و امت اسالم ترویج 

و تعمیق یابد.
خطیب جمعه قم افزود: مایه ننگ 
و عار است که رئیس یک کشور اسالمی 
که مدعی توحید است، به نام والیت  اهلل 
والیت طاغوت را برگزیند و بدان افتخار 

هم بورزد!
آیت اهلل حسینی بوشهری با اشاره 
به جایگاه ممتاز جمهوری اسالمی  در 
معــادالت جهانی و منطقــه ای، گفت:  
ایران اســالمی پس از انقالب به برکت 
والیت اهلل و ایستادگی و مقاومت مردم 
اینک بــه درختی تناور تبدیل شــده 
است که فشارهای مستکبرین قادر به 

شکستن این اقتدار نیست.
وی همچنین هفته بسیج را مورد 
اشــاره قرار داد و بیان داشــت: بسیج 
رکن اساســی انقالب اســالمی است و 
تا فرهنگ بســیجی در این کشور رواج 
داشته باشــد، بالندگی و پیشرفت آن 

ادامه خواهد داشت.
عضو مجلــس خبــرگان رهبری  
روز نیــروی دریایی را نیز به رزمندگان 
این نیرو تبریک گفت و اظهار داشــت: 
عظمت نیروی دریایی  تا دور دست ترین 
نقاط دریایی کشیده شــده و با قدرت 
در برابر توطئه ها و فتنه های اشــرار و 

مستکبرین ایستاده است.

امام جمعه قم:

مجلس نباید تحت تاثیر القائات جناحی 
و حزبی قرار گیرد

ســید  المســلمین  و  حجت االســالم 
محمدحســن ابوترابی فرد در خطبه های نماز 
جمعه تهران با بیان اینکه امروز در پناه عمود 
والیت فقیــه، راه برای وحدت افتخارآفرین و 
عزت بخش هموار شــده است، گفت: بسیج 
ایران اسالمی، عراق، سوریه،  مستضعفین در 
فلسطین و لبنان تحت فرماندهی رهبر معظم 
انقــالب در برابر دنیای اســتکبار با قدرت 
ایستاده است و این وحدتی است که استکبار 
و نظام ســلطه از آن ســیلی های متعددی 

دریافت کرده و خواهند کرد.
وی با  اشاره به انتخاب شهردار جدید تهران، 
بیان داشت: از شهردار منتخب که دانش آموخته 
دانشگاه در رشــته معماری است و در این حوزه 
صاحب نظر اســت، انتظار مــی رود نظرات رهبر 
انقالب را در حوزه شهری مورد توجه قرار دهد و 
با تکیه بر صاحبان فکر، دانش و علم زمینه فراهم 
کردن نقش دانشگاه در مدیریت شهری در تهران 

را فراهم کند.
امــام جمعه موقت تهران بــا تاکید بر اینکه 
نیازمند شــهری هستیم که نقشــه اش با علم و 
دانش طراحی و اجرا شود و مدیریتش مبتنی بر 
دانش باشد، ادامه داد: برای مدیریت کالنشهری 
مانند تهران نیازمنــد حضور همه نهادهای موثر 
و دارای نقش در این عرصه هســتیم. باید زمینه 
اجماع مســئوالن در مدیریت شهر تهران فراهم 

شود.
با  ابوترابی فرد  المســلمین  و  حجت االسالم 
تاکید بر اینکه باید ارتقاء بهره وری در دســتور 
شــهردار جدیــد تهران باشــد، اظهار داشــت: 
شــهرداری و دولت، قبل از اینکه به فکر افزایش 
در آمد ها باشــند باید به فکر کاهــش هزینه  ها 
باشــند، این راه حل معضالت کشور است؛ باید 

هزینه مدیریت کشور کاهش پیدا کند.
وی ضمــن انتقــاد از تراکــم فروشــی از 
ســوی شــهرداری تهران در چند سال گذشته، 
گفت:کدام کشور و شــهردار در جهان معماری 
شــهر را تخریب و موجبات عــدم رضایتمندی 
شــهروندان را فراهــم می کنــد و از آن طریق 

در آمدزایی می کند؟
امام جمعــه موقت تهــران تخریب محیط 
زیســت شــهری را از طریــق تراکم فروشــی، 
تضییع حقوق شــهروندی دانست و افزود: کدام 
نهاد علمی تائید کرده  اســت، تهران باید رشــد 
عمودی داشته باشــد و در آن آسمان خراش ها 

ساخته شود.
حجت االســالم و المســلمین ابوترابی فرد با  
اشــاره به وضعیــت حمل ونقل شــهر تهران در 
سال های گذشــته، اظهار داشت: مدیران ناالیق، 
پیش از انقالب کشــور را در مترو سازی یک صد 
سال از کشــورهایی که دارای مترو هستند، دور 
کرده بودند که به حمداهلل پس از انقالب کارهای 

بزرگی در این حوزه انجام شده است.
وی گفــت: روزانه حدود ۳ میلیون ســفر با 
مترو شکل می گیرد و ما در کنار کشورهایی قرار 
گرفته ایم که از ۱۵۰ سال قبل مترو داشتند. در 
این میان نیز ۶۰ هزار میلیارد تومان هزینه شده 

است.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه پسماند 

تهران ۲ برابر کالن شــهرهای مشابه است، بیان 
داشــت: روزانه در تهران 8 تا ۹ هزار تن پسماند 
تولید می شود که این شایسته مردم تهران نیست 
کــه در دوران تحریم این مقدار پســماند تولید 
کنند. بــا پول این پســماندها می توان برخی از 

خطوط مترو را تکمیل کرد.
نسل جدیدی از ناوشکن های کالس موج 

به نیروی دریایی ملحق می شود
امیردریادار حسین خانزادی، فرمانده نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران که پیش از 
خطبه های نماز جمعه تهران به مناســبت هفتم 
آذر ســالروز نیروی دریایی ســخن می گفت، با 
 اشــاره به حرکت رو به جلــوی انقالب در چهل 
ســال گذشــته، گفت: نیروی دریایی در دوران 
دفاع مقدس کارنامه درخشانی داشت که حماسه 
۷ آذر در شــصت و ســومین روز دفاع مقدس و 
عملیات مروارید در شــصت و هفتمین روز دفاع 

مقدس سیلی محکمی به رژیم بعث عراق زد.
به گزارش فارس، وی خاطرنشــان کرد: در 
دهه دوم انقالب بــرای تامین قطعات مورد نیاز 
کامال به بیرون وابسته بودیم اما به دلیل تحریم ها 
روی پای خود ایســتادیم و چــون ظرفیت ها و 
جوانان خود را باور کردیم توانســتیم تجهیزات 

مورد نیاز خود در دریا را خودمان بسازیم.
امیر دریادار خانزادی افزود: نیروی انســانی 
را با بهره گیــری از آموزه های دینــی و انقالبی 
خودمان تربیت کردیم و با همین رویه دهه سوم 
انقالب را با خیز بلندتر طی کردیم و موفق شدیم 
ناوهای موشک انداز و زیردریایی های کالس غدیر 
را خودمان بسازیم و به نیروی دریایی با ظرفیت 
اقیانوسی تبدیل شــویم. فرمانده نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اســالمی ایران گفت: مبارزه با 
دزدان دریایی را هــزاران کیلومتر آن طرف تر از 
مرزهای آبی کشــور با جدیت دنبال کردیم و تا 
امروز ۵8 ناوگروه را به خلیج عدن هدایت کردیم 
تا با دزدان دریایی مقابله کنند و سازمان جهانی 

دریانــوردی بارها به علت 
مبــارزه با دزدان دریایی از 

ما تقدیر کرد.
دهــه  افــزود:  وی 
از  مملو  انقــالب  چهــارم 
بــدون توقف بود  اقدامات 
توسعه سواحل  پرچمدار  و 
مکران شدیم و چرخه های 

قابلیت ســازی را در مکران شکل دادیم که تداوم 
آن احیای قدرت دریایی ایران است.

امیر دریــادار خانزادی بیان داشــت: امروز 
در آســتانه چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب، 
زیردریایی غدیر ۹۵۵، نسل جدید زیردریایی های 
راهبردی کالس فاتح و ناوشــکن تمــام ایرانی 
ســهند را به ناوگان جنوب جمهوری اســالمی 
ملحق می کنیم و روز شــنبه شاهد الحاق نسل 
جدیدی از ناوشکن های کالس موج و نسل سوم 
جماران به نیروی دریایی در جنوب خواهیم بود 
و در پی آن ناوشــکن های دنا و بــرای بار دیگر 
ناوشــکن دماوند را تا چند مــاه آینده احیا و به 

نیروی دریایی ملحق می کنیم.
ارتش جمهوری  نیروی دریایــی  فرمانده 
اســالمی ایران با  اشــاره به اینکه یاوه گویان و 
دشمنان انقالب بدانند نهال انقالب تنومندتر 
شــده اســت، افزود: امــروز آمریکایی ها در 
ســرازیری افول افتاده اند و بی آبرویی و خفت 
آنها در این چهل ســال روزبه روز بیشتر شده 

است.
وی گفت: امــروز پرچم شــکوهمند ایران 

اســالمی بر عرشه ناوشــکن های تمام ایرانی در 
عرصه اقیانوس ها در حال اهتزاز است.

بیش از 9۵ درصد سرزمین سوریه
 در اختیار دولت این کشور است

به گزارش مهر، حسین رویوران، کارشناس 
مســایل غرب آسیا نیز در ســخنرانی پیش از 
خطبه ها اظهار داشت: زمانی که اتحادیه عرب، 
ســوریه را بیرون کرد و کل جهان در مقابلش 
ایستادند، جمهوری اســالمی در کنارش قرار 
گرفت و روســیه نیز بعد از مدتی تحریک شد 
و در کنار ســوریه قرار گرفت و به همین دلیل 
در حــال حاضر بیش از ۹۵ درصد ســرزمین 
ســوریه در اختیار دولت است و تکفیری ها در 
شــهر ادلب و در محاصره کامل هستند و این 
نشــان می دهد که ایمان چه کارهایی می تواند 

انجام دهد.
وی گفت: سوریه یکی از محورهای مقاومت 
اســت و اگر در گذشته نقش کمتری داشت االن 

نقش پررنگ تری دارد.
کارشناس مسایل غرب آســیا ادامه داد: 
کشــور دومی که طی چند سال اخیر تحول 
زیادی داشــت عراق بود، چهار سال پیش که 
تکفیری ها وارد عراق شــدند ســه شهر نینوا، 
صالح الدین و انبــار را گرفتند و دولت عراق 
تصــور می کرد که بــا توجه به پیمــان دفاع 
مشــترکی که با آمریــکا امضا کرده اســت، 

می تواند از او کمک بگیرد.
رویوران افزود: عــراق بنا بر همین پیمان از 
آمریــکا تقاضای کمک کرد و از او خواســت که 
بیایــد و از عراق دفاع کند ولی آمریکا اعالم کرد 
که نمی آید و دخالت نمی کند، در این شــرایط 
دولت عراق از آمریکا خواست که سالح خریداری 
شــده را از آمریکا دریافت کند ولی آنها سالح را 

هم به عراق ندادند.
اعتراض به سفر بن سلمان 

نشانه دیگری از بیداری اسالمی
وی گفــت: تکفیری ها با تبانی آمریکا آمدند 
و آمریکا به عراق ســالح نداد و عراق هم در این 
شــرایط گفت ما ناچاریم به سمت ایران برویم؛ 
آمریــکا فکر می کرد در این شــرایط هیچ کس 
نمی تواند جلــوی تکفیری ها قرار بگیرد و آنها تا 
۳۰ ســال در منطقه می مانند ولی ســپاه قدس 
به عــراق رفت و افرادی را کــه زیر نظر آیت اهلل 
سیســتانی بودند آموزش داد و همچنین سالح 

مورد نیاز را به آنها فروخت.
کارشناس مسایل غرب آســیا بیان داشت: 
اعتراض برخی کشورهای عربی به سفر محمد بن 
ســلمان ولیعهد عربستان سعودی نشانه بیداری 
اســالمی اســت و نشــان می دهد که عربستان 
ســعودی تا اندازه زیادی شرایط استبدادی دارد 

و تهدید منطقه است.


