
اخبار كشور

رونمایی از تقریظ رهبر انقالب 
بر کتاب »در کمین گل سرخ«

 تقریظ رهبر معظم انقاب اســامی بر کتاب »در کمین گل سرخ« 
طی مراسمی رونمایی می شود.

در آســتانه  فرارســیدن روز ارتــش جمهــوری اســامی ایــران، 
هشــتمین پاسداشــت ادبیات جهاد و مقاومت با موضوع گرامیداشــت 
 یاد و خاطره  امیر ســپهبد شــهید علی صیادشــیرازی و انتشار تقریظ 
حضرت آیت اهلل خامنه ای بر کتاب »درکمین گل سرخ« از سوی مؤسسه  

پژوهشی فرهنگی انقاب اسامی برگزار خواهد شد.
این مراسم فردا سه شنبه ۲۷ فروردین  13۹۸ از ساعت 10:30 صبح 
در قطعه  ۲۹ گلزار شهدای بهشــت زهرا سام اهلل علیها تهران و در جوار 
مزار شهید صیاد شیرازی با حضور عموم عاقمندان، جمعی از همرزمان 

این شهید و فعاالن حوزه  ادبیات و هنر دفاع مقدس برپا می شود.
پیش از این، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای در هفت 
ویژه برنامه  پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت، ضمن انتشار یادداشت های 
رهبر انقاب بر کتاب  هایی در موضوع فرهنگ جهاد و مقاومت، به تجلیل 

از راویان، نویسندگان و دست اندرکاران این آثار پرداخته بود.
کتابی درباره سبک زندگی از منظر رهبر انقالب

به عربی ترجمه شد
کتاب »حیات طیبه«،  نوشــته حجت االســام و المسلمین حسن 
علی اکبری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین)ع(، از سوی انتشارات 

جمعیت المعارف لبنان به عربی ترجمه شد.
این کتاب که برای اولین بار در سال ۸۲ از سوی انتشارات نسل کوثر 

به چاپ رسیده، به سبک زندگی می پردازد.
در ابتدای این کتاب، حیات طیبه در قرآن بررســی شده که در آن، 
به تعریف »حیات طیبه« همچنین نتایج و ثمرات آن  اشــاره شده است. 
نویســنده در بخشــی از این کتاب معتقد است: »در حیات طیبه انسان 
موجودی است که در رابطه با خدا، مؤمن و مسئول و در رابطه با جامعه 
مفیــد و متعهد و در رابطه با عالم طبیعــت، متفکر، خاق و مولد و در 

رابطه با خویشتن، منطقی و حسابگر است«.
از منظــر دینی »حیات طیبه«، وضع مطلوب زندگی بشــر در همه 
ابعاد و مراتب، براســاس نظام معیار ربوبی اســت که تحقق آن موجب 
دستیابی به قرب الی اهلل خواهد شد. آماده سازی افراد جامعه برای تحقق 
آگاهانــه و اختیاری مراتب حیات طیبه در همه ابعاد، نتیجه اختصاصی 

فرآیند تربیت از دیدگاه اسامی است.
این مفهوم کلیدی الهام بخش و شــوق آفرین دقیقاً به چه معناست؟ 
در فرهنگ اسامی و از منظر متفکران اسامی و رهبران جامعه اسامی 
ایــران این مفهوم واال چه جایگاهــی دارد؟ چگونه می توان حیات طیبه 
را محقق ساخت؟ پاســخ به این گونه پرسش ها را می توان در این کتاب 

یافت.
»حیــات طیبه از دیدگاه امــام )ره(«، »حیات طیبه از دیدگاه مقام 
معظم رهبری« و »حیات طیبه از دیدگاه قانون اساســی« از موضوعات 

دیگر این کتاب است.
سازمان سینمایی خودش مجرم است!

رسیدگی به اتفاقات مرتبط با فیلم ضداخاقی و در جهت فروپاشی 
خانواده که بدون مجوز نیز به اکران رسید در قوه قضائیه محتمل به نظر 

می رسد.
فیلم »رحمان 1400« به دلیل اکران نســخه ای که اصاح نشــده 
و درواقع فاقد مجوز بوده، توقیف شــد. هر چند که مدیرکل ســینمای 
حرفه ای ســازمان ســینمایی اعام کرده که پخش کننده و تهیه کننده 
فیلم، مقصر هســتند، اما سازمان سینمایی نیز مجرم است. چرا که این 
فیلم بیش از یک ماه در حال اکران بوده و جای شگفتی است که پس از 
این مدت، سازمان سینمایی تازه متوجه شده که نسخه ای اصاح نشده 
از فیلم روی پرده اســت! بنابراین ورود قوه قضائیه به مســئله متحمل 

به نظر می رسد. 
عاوه بر موضوع نمایش نســخه غیراصاح شده، ازجمله مواردی که 
می تواند از ســوی دستگاه قضایی قابل پیگیری باشد، این است که علی 
ســرتیپی، تهیه کننده فیلم »رحمان 1400« خود از مســئوالن شورای 
عالی اکران سینما محسوب می شود و تعداد سینماهای اختصاص یافته 

برای نمایش این فیلم، بیش از حد متعارف بود. 
نکته قابل تأمل این اســت که اعضای شــورای پروانــه نمایش در 
گفت وگــو با روزنامــه فرهیختگان، همگی در برابر این پرســش که آیا 
حاضرند به همراه خانواده شــان این فیلــم را ببینند یا نه، جواب منفی 
دادند. جای ســؤال است که اعضای این شورا، در شرایطی که این فیلم 
را برای خانواده خود مضر و »غیرقابل تماشــا« تشخیص دادند، پس چرا 

برای آن مجوز اکران عمومی صادر کردند؟
شنیده شده که انتظامی، سرپرست سازمان سینمایی، تقاضای دیدار 
منوچهر هادی و علی سرتیپی را نپذیرفته و آنها را به ابراهیم داروغه زاده، 
معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی ارجاع داده است. اما در این 
میان، گفته می شود که مهدی حیدریان، رئیس سابق سازمان سینمایی 
که به عنوان مشاور سرپرست این سازمان مشغول است، همچنان نقش 
فعالی در برنامه ها و تصمیمات این ســازمان دارد و باز جای سؤال است 
که چرا یک مدیر بازنشســته و برکنار، باید دارای امکانات یک مدیر در 
حد رئیس سازمان سینمایی باشــد؟ همچنین گفته می شود که پس از 
اتفاقــات اخیر و به ویژه اکران فیلم ضداخاقی و ضدخانوادگی »رحمان 
1400« ابراهیم داروغه زاده از ســمت خود برکنار خواهد شد و احتماالً 

محمود اربابی به جای او خواهد نشست.
همچنین باید از حوزه هنری انتقاد کرد که چرا برخاف اصول خود 
که همان حمایت از هنر ارزشــی و انقابی اســت، فیلمی ضداخاقی و 
در جهت فروپاشی خانواده در ایران را، روی پرده سینماهای خود برد؟

چندی قبل نیز منوچهر هادی و همســرش یکتا ناصر در مســابقه 
»برنده باش« که اجرای آن برعهده بازیگر سابق یکی از تولیدات منوچهر 
هادی است، 100 میلیون برنده شــدند! اتفاق نادری که می تواند مورد 

بررسی قرار گیرد.
مدیر انجمن هنرهای تجسمی انقالب و دفاع مقدس 

منصوب شد
»محمــد حبیبی« مدیــر انجمن هنرهای تجســمی انقاب و دفاع 

مقدس شد.
سیدمحمدیاشــار نادری مدیر این بنیاد طی حکمی محمد حبیبی 
را به عنوان مدیر جدید انجمن هنرهای تجســمی انقاب و دفاع مقدس 

منصوب کرد.
در بخشــی از ایــن حکم خطاب بــه حبیبی آمده اســت: »نظر به 
تخصص، تعهد و تجربه جنابعالی شما را به عنوان مدیر انجمن هنرهای 
تجســمی انقاب و دفاع مقدس منصوب می نمایم. امید است با همیاری 
هنرمندان متعهد و با بهره گیری از تجارب مفید و ارزشمند پیشکسوتان 
این عرصه و دســتاوردهای گذشــته و با بهره مندی از ظرفیت نیروهای 
خاق، جوان و توانمند در سراســر کشور شــاهد ترویج گفتمان جهانی 
انقاب اســامی، تکریم رشادتها و حماســه های ماندگار دفاع مقدس و 
ترســیم ابعاد مختلف روح پایداری و مقاومت در داخل و خارج از کشور 

باشیم.«
پیش از این مســعود نجابتی مدیر انجمن هنرهای تجسمی انقاب 
و دفاع مقدس بود که ســال گذشــته پنجمین جشنواره هنرمقاومت را 
برگزار کرد و هدف اســتقبال عموم عاقمنــدان و هنرمندان مرتبط با 

هنرهای تجسمی قرار گرفت.

صفحه 3
   دوشنبه ۲۶ فروردین ۱3۹۸ 

۹ شعبان ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۱۶۱

به نام امام)ره( 
به كام دشمنان امام!

تارنمای جماران وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار امام خمینی)ره( که قرار 
اســت پایگاهی برای ترویج و انتشار افکار و آراء امام راحل باشد به حمایت از 

تشکیات فردی ضد انقاب و هتاک به ساحت امام راحل)ره( پرداخت.
پــس از آن کــه انتقادها بــه فعالیت های مشــکوک جمعیت شــارمین 
میمندی نژاد در مناطق سیل زده باال گرفت و اقدامات این تشکیات در ترویج 
خرافات، سیاه نمایی علیه انقاب، هتک حرمت شهدا و امام)ره(، تحریف تاریخ 
اســام، بدعت گذاری در مناسک دینی و نشر افکار التقاطی که با الگوگیری 
از جریان استعماری میسیونری انجام می شود، مورد اعتراض شدید مردم قرار 
گرفت. تارنمای جماران بدون توجه به ســوابق سوء این جریان ضمن انتشار 

بیانیه جمعیت شارمین به حمایت از این تشکیات پرداخت.
تارنمای وابســته به دفتر حفظ و نشــر آثار امام خمینی)ره( در حالی به 
دفاع از تشکیات شــارمین میمندی نژاد پرداخته که این فرد نه تنها انقاب 
اســامی ایران را »جریاني بیرون زده از عقــده و کج فهمي و خرافه که فقط 
خون می خواهد« توصیف می کند بلکه همســو با مقاله موهن »استعمار سیاه 
و ســرخ« که در 1۹ دی 1356 به امضای احمد رشــیدی مطلق در روزنامه 
اطاعات منتشــر شد؛ رهبر کبیر انقاب را »هندی زاده« خطاب و به ساحت 
آن پیر ســفر کرده توهین می کند. البته این تنها یکی از توهین های خانواده 
شــارمین میمندی نژاد به مظاهر دینی و مذهبی است. پیش از انقاب پدرش 
علمای مبارز و استعمارستیزی نظیر امام خمینی)ره( را عامل انگلستان معرفی 
می کرد، امام زمان را انکار کرده، واقعه غدیر را زیر ســؤال می برد و دعای ندبه 
را نیز مهمــات می خواند. حتی امروز نیز برادرش بــا توهین به قرآن مجید 
مدعی الهامات و مکاشــفات می شــود. همچنانکه شخص شارمین نیز خود را 
جلوه ای از موال علی)ع( در عصر حاضر می داند و مدعی حلول روح آن حضرت 
در کالبدش می شود و نام تشکیات خود را نیز بر همین اساس انتخاب کرده 
است. الفاظ رکیک و هتاکانه شارمین در بیان تاریخ اسام و مظاهر و مناسک 

مذهبی آنقدر زننده است که قلم از بیان آن شرم دارد.
این تشــکیات با حمایت ویژه رسانه های بیگانه و ارتباط با برخی مجامع 
جهانی نفوذ خود را افزایش داده و متأســفانه در داخل کشور نیز ارائه خدمات 
رایگان نهادهای دولتی و عمومی مثل ســازمان صدا و ســیما؛ شورای شهر، 
شهرداری تهران؛ وزارت علوم و فناوری و... به این تشکیات موجبات گسترش 
دامنه فعالیت های آن را در اقصی نقاط کشــور فراهم کرده است. در این میان 
نهادهای نظارتی با چشــم بســتن بر همه تخلفات و انحرافات این تشکیات، 
منفعانه به تماشــا نشسته اند که چگونه دانشــجویان و جوانان کشور در دام 
شــارمین میمندی نژاد افتاده و اســیر خرافات و افکار ضاله او شده و در قالب 
گروه های امدادی چون ســربازان بی جیره و مواجب به نشــر این خرافات در 

طبقات مستضعف مشغولند و به یارگیری از میان آنان می پردازند.

اخبار ادبی و هنری

حضرت امام خمینی )ره(: ما نمی توانیم حساب خودمان 
را از حســاب سایر مســلمین جدا کنیم، اهتمام به امور 

مسلمین از اوجب واجبات است.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

اموال یکدیگر را به ناحق و با پرداخت 
رشوه در میان خود نخورید!

»و امــوال یکدیگر را به باطــل)و ناحق( در میان خود 
نخوریــد. و برای خوردن بخشــی از اموال مــردم به گناه، 
)قسمتی از( آن را )به عنوان رشوه( به قضات ندهید، در 

حالی که می دانید)این کار، گناه است(«.
بقره- ۱۸۸

کارنامه غرب و محور مقاومت در آزمون سیل

آمریکا سیل زدگان را تحریم كرد
نیروهای مقاومت منطقه به كمک آمدند

سرویس سیاسی-
ســیل اخیر با وجود تمام تلخی ها، آزمونی بود 
که دوستان واقعی مردم ایران را بار دیگر شناساند، 
دوســتانی که در مواقع خطر و نیاز، به کمک مردم 
ایران می آیند و با شــعار »حب الحســین یجمعنا« 
این میان دشمنان  ایران می تپد. در  برای  دلشــان 
مردم ایران را هم بهتر می شود شناخت، همان هایی 
که زمانی ســفره هفت ســین در کاخ سفید پهن 
می کردند و امروز اجازه کمک رســانی به مردم سیل 

زده را هم نمی دهند.
همواره در عــرف روابط بین الملل وقتی کشــوری بر 
اثر حــوادث غیرمترقبه طبیعی با بحران مواجه می شــود 
کشــورهای دوست بر اســاس اصل حســن روابط و بشر 
دوســتی به یاری یکدیگر می شــتابند تا بتوانند به آسیب 
دیدگان کشــوری که دچار حادثه طبیعی شده است یاری 
رسانند. به عبارتی در تنگنا و مضیقه حوادث طبیعی است 
که می توان دوستان و دشمنان واقعی هر ملتی را شناخت.  
در این میان وقوع ســیل اخیر در کشورمان به ویژه در 
استان های گلستان، فارس، لرستان و خوزستان که عاوه بر 
خســارتهای سنگین اقتصادی به بخشهای مختلف شهری، 
روستایی و کشاورزی، جان باختن تعدادی از هموطنانمان 
را در پی داشــت ، نه  تنها موجب اندوه مردم کشورمان شد 
و کمک های بســیاری را روانه مناطق ســیل زده کرد بلکه 
موجــب تاثر دوســتداران واقعی ملت ایران شــد، در عین 
حال بــا اتفاقات امیدبخش زیادی همراه بود. کشــورهای 
زیادی علی الخصــوص هم پیمانان ایران در منطقه از جمله 
عراق، لبنان، ســوریه و فلسطین و افغانستان و پاکستان با 
ســیل زدگان ایران ابراز همدردی کرده و در کمک رسانی و 
همبستگی با مردم سیل زده ایران، آستین همت باال زدند.
مردم ســوریه از همان روزهای آغازین سیل، با ایجاد 
کمپین و با اشــاره به ایستادگی ملت و دولت ایران در کنار 
مردم و نظام ســوریه در جنگ این کشور با تروریسم، اقدام 
به جمع آوری و ارســال کمک  به ایران کردند. لبنانی ها نیز 
با شــعار »در زیر آتش بودیم و مــا را یاری کردید، در زیر 
آب هستید و نوبت یاری ماســت« از همان ابتدا شروع به 
جمع آوری کمک های مردمی کرده اند تا به قول خودشــان 

لطف مردم ایران را جبران کنند.
جوانان و بچه های فلســطینی نیز در حد بضاعت خود 
و با توجه به اینکه زیر آتش رژیم صهیونیســتی هســتند، 
با ایجاد کمپین هایی همــدردی خود با مردم ایران را ابراز 

کردند.
سیِل مدافعان حرم از عراق، افغانستان و پاکستان

 به یاری سیل زدگان
جــدای از این کمپین های حمایتی، پویش سراســری 
اهل وفاء در همبستگی با سیل زدگان ایرانی نیز در 6 کشور 
فلسطین، لبنان، عراق، یمن، سوریه و تونس آغاز بکار کرد.
برگزارکنندگان این کمپین به عنوان اولین اقدام برای 
کمک و همبستگی با ملت ایران در حوادث اخیر، مراسمی 
را در شــهر غزه برگزار کردند که در آن اقشــار مختلف از 
جمله شــماری از فعالین سیاســی، فرهنگی، رســانه ای، 
رزمندگان مقاومت فلســطینی و جمعــی از خانواده های 

شــهدا حضور داشتند.در بین کشور های محور مقاومت نیز 
سهم عراق در کمک رســانی به مردم سیل زده ایران، بیش 

از سایرین بوده است.
مردم عراق، چه شــیعه و چه ســنی، در راستای طرح 
جمع آوری کمک های مردمی این کشــور به ســیل زدگان 
ایران، با راه اندازی کمپینی با نام »رد جمیل« )قدرشناسی(، 
اقدام به جمع آوری کمک کردند که نخستین محموله این 
هدایــا و کمک های مردمی عراق، به همت حشدالشــعبی 
عراق، روز چهارشــنبه گذشــته در قالب یک صد تن مواد 

غذایی از بصره عازم مناطق سیل زده ایران شد.
جنبش نجباء عــراق نیز عاوه بر راه انــدازی کمپینی 
تحــت عنوان »زیر آتش بودیم و مــا را یاری کردید، حاال 
شــما زیر آب هســتید و نوبت یاری ما رســیده اســت«  
کمک های جمع آوری شــده را در قالب یک کاروان امدادی 
کــه در بر گیرنده بیش از صد خــودروی حامل کمک های 
رفاهــی و عمرانی بود، بــه مناطق ســیل زده ایران اعزام 
کرد. عاوه بر اینها یگان مهندســی سازمان بسیج مردمی 
عراق)حشد الشعبی( برای کمک به مهار سیل در خوزستان، 

وارد کشور شد.
بنابر اعام ســفارت پاکستان در ایران، ارسال محموله 
کمک های بشر دوستانه پاکستان نیز که شامل 500 چادر، 
۲500 پتــو و بســته های کمک های اولیه اســت، از هفته 
گذشته آغاز شده اســت. جمعی از رزمنده های افغانستانی 
تیپ فاطمیون، زینبیون از پاکستان و طاب این دو کشور 
در ایران نیز با حضور در مناطق سیل زده جنوب کشور، به 

کمک نیروهای ایرانی برای امدادرسانی آمده اند.
سیل ایران و رسوایی بزرگ برای آمریکا 

اما در قضیه ســیل ویرانگر اخیر که چند استان کشور 
مــا را درنوردیــد و خســارات فراوانی به بــار آورد، دروغ 
بزرگ آمریکایی ها در مســتثنی کردن اقام بشردوســتانه 
از تحریم های ظالمانه شــان، بیشتر آشــکار شد؛ جایی که 
رئیس کمیتــه بین المللی صلیب ســرخ، صریحا اعام کرد، 
جمعیــت هال احمر ایــران برای کمک به ســیل زدگان 
نمی توانــد هیچگونــه منابع مالی را به دلیــل تحریم های 

آمریکا دریافت کند.
پس از این ســخنان رئیس کمیتــه بین المللی صلیب 
ســرخ، عده ای در فضای مجازی سعی کردند در صحت آن 
تشکیک کنند تا اینکه روز سه شنبه ۲0 فروردین، سازمان 
صلیب ســرخ جهانی طی اطاعیه ای با غیرانسانی خواندن 
تحریم های آمریکا علیه ایران اعام کرد: تحریم های آمریکا 
ضد ایران مانع امدادرســانی به ســیل زدگان در ایران شده 
است و به دلیل تحریم ها امکان ارائه پول نقد به هال احمر 

ایران برای کمک به سیل زدگان وجود ندارد.
یک هفتــه پیش نیز جمعیت هــال احمر ایران در 
اطاعیه ای متذکر شــده بود: هیــچ کمک نقدی خارجی 
تا به حال به جمعیت هال احمر ایران انجام نشــده است 
و اصــوال هیچ راه ارتباطی مالی برای این کار وجود ندارد. 
برخی نهاد ها و کشــور ها اعام آمادگی کرده و مبالغی نیز 
اعــام کرده اند، ولی به هرحال با توجه به تحریم های ضد 
انســانی آمریکا راهی برای ارســال این کمک های نقدی 

وجود ندارد.

تروریسم اقتصادی آمریکا علیه مردم ایران
قابل تامل آنکه، پمپئو وزیر خارجه آمریکا بر مبنای همان 
رویکرد عوامفریبانه پس از وقوع ســیل ســهمگین در برخی 
مناطق ایران، طی بیانیه ای مدعی شــد که آمریکا مایل است 
در عملیات امداد و کمک به سیل زدگان از طریق پشتیبانی از 

عملیات صلیب سرخ جهانی و هال احمر کمک کند.
اما یکی دیگر از وجوه ضدیت آشکار سردمداران رژیم 
آمریــکا علیه مردم ایران که در حادثه ســیل اخیر بیش از 
پیش نمایان شــد، اقدام احمقانه و شــرارت آمیز ترامپ در 
قرار دادن نام ســپاه پاسداران در فهرست کذایی گروه های 
تروریستی بود؛ در واقع آمریکایی ها نه تنها مانع از رسیدن 
کمک های انساندوســتانه ایرانیان خارج نشین به هموطنان 
سیل زده شان شدند که با اعمال اقدامی خصمانه علیه سپاه 
پاســداران ثابت کردند با هر نیرویی کــه حامی و نگهبان 
امنیت و در کنار مردم ایران اســت، دشــمن اند. سپاهیان 
سلحشــوری که یک روز در عراق و ســوریه بــا اقدامات 
مستشــاری، توطئــه آمریــکا را در حمایــت از گروه های 
تروریستی خنثی کردند تا خطر تروریست های تکفیری به 
مرز های ایران اســامی نرسد و مردم ایران از خطر داعش 
مصون باشند و روز دیگر در گلستان و لرستان و خوزستان 
به یاری مردم ســیل زده پرداختند تا آالم آنها کاهش یابد، 
از منظر آمریکایی ها تروریســت هستند! چرا که پشتیبان 
مردم ســرزمین ایران هستند و آمریکایی ها نه فقط با سپاه 

که با مردم ایران و راه این مردم، مشکل و دشمنی دارند.
اروپایی ها و تحقیر ملت بزرگ ایران 

اما نکته ای که در ایــن میان قابل تامل بود وضعیت و 
نحوه کمک های کشورهای متمول اروپایی بود، کمک هایی 
که شاید بهتر بود اصا کشورمان آنها را قبول نمی کرد، چرا 
که این گونه کمک ها بیشــتر تحقیر ملت بزرگ ایران بود. 
به عبارتی آزمون سیل ویرانگر در کشورمان بار دیگر ثابت 
کرد که اگر کشــورهای اروپا بدتر از آمریکا نباشــند، قطعا 
بهتر از آن نخواهند بود. کشورهای اروپایی که نه در برجام 
و نه پس از خروج آمریکا از این توافق هیچ گونه همراهی با 
ایران نداشتند، از بسته حمایتی برای کمک به سیل زدگان 
ایران رونمایی کردند که بیشــتر به یک شوخی شبیه بود. 
مبلغ کمک مالی چندین کشور اروپایی با قیمت روز یورو، 
چیــزی در حدود 16 میلیارد تومان بود، رقمی که شــاید 
برای جمعیت بالغ بر 10 میلیون نفری استان های سیل زده 
گلستان، لرســتان و خوزستان چیزی جز پول خرد نباشد؛ 

نفری 1600 تومان!
با این حال کشورهای اروپایی با رپرتاژی خبری اعام 
کرده اند که 1/۲ میلیون یورو برای کمک به ســیل زدگان 
ایران اختصــاص داده اند و با اعتماد به نفس می گویند »ما 
با همبســتگی کامل با مــردم ایران در این زمان ســخت 

هستیم«!
 این درحالی اســت که چندین دولــت اروپایی حتی 
حاضر نشــدند در زمانی که ترامــپ معافیت هایی را برای 
خرید نفت ایــران تعیین کرده بود، با ایران همراهی کنند. 
در این راســتا کشــورهای اروپایی طبق برجام می بایست 
روزانه 500 هزار بشــکه نفت از ایران خریداری می کردند. 
چیــزی معادل ۲5 میلیون دالر در هــر روز. به طور مثال 

سهم فرانسه در این معامله 5 میلیون دالر بوده است. اما با 
خروج آمریکا از برجام، این تعهدات دســتخوش تغییر قرار 
گرفــت، اما ترامپ با وضع معافیت برای مدتی، اجازه خرید 
روزانه ۲00 هزار بشکه نفت را صادر کرده بود. یعنی روزانه 
10 میلیون دالر. با این وجود کشــورهایی که امروز کمک 
16 میلیارد تومانی خود را »همدلی با مردم ایران« معرفی 
می کنند، در این مدت حاضر نشدند حتی یک بشکه نفت از 
ایران خریداری کنند و با خوش رقصی برای آمریکا ترجیح 

دادند در کنار ترامپ بایستند.
 با این حال لیســت کمک های غیر نقدی اروپایی ها به 
سیل زدگان در ایران نیز در نوع خود جالب توجه است. به 
طور مثال پک تجهیزات نجات در سیاب که از سوی آلمان 
ارسال شده است شــامل ۸1 ثوب لباس سیاب، ۸0 کاه 
ایمنی نجات، 40 جلیقه نجات ســیاب، 45جفت چکمه 
ایمنی ضــد آب، ۲۸جفت چکمه قابل اســتفاده در آب و 
خشــکی، ۷جفت چکمه ایمنی الســتیکی و ۹ ست نجات 
ســریع در آب بوده است، چیزی که یک خیریه نیز توانایی 
تهیه آن را داشته است! البته فرانسوی ها هم ظاهرا 5 هزار 
پتو و 114 پمپ تخلیه آب به سیل زدگان کشورمان کمک 

کرده اند.
رفوزه شدن کانال مالی اروپایی ها 

در گام نخست
ماجرای ســیل اخیر و اقدام خصمانه آمریکا در ایجاد 
مانع برای ارسال کمک های انساندوستانه به مردم سیل زده 
ایران، همچنیــن آزمونی بزرگ برای کانــال مالی احداث 
شده توســط اروپایی ها موسوم به »اینســتکس« نیز بود. 
اروپایی ها که برجام برایشان اهمیت استراتژیک دارد، پس 
از عهدشکنی شــریک آمریکایی شان، اعام کردند به ایران 
ضمانــت می دهند تا در برجام بماند؛ حدود یکســال از آن 
ضمانت دهی گذشــته و تنها یک جنین ناقص الخلقه به نام 
»اینســتکس« ظهور کرده که حتی برخاف وعده نیم بند 
دیپلمات هــای بلندپایــه اروپایی، در فراهــم کردن زمینه 
رســیدن کمک ها و اقام بشردوســتانه به مردم سیل زده 

ایران نیز ناتوان بود.
سیل ویرانگر ، آزمون شناخت دوستان 

و دشمنان واقعی ملت
ســیل اخیر با وجود تمام تلخی هایی که در پی داشت، 
نشان داد حس همدلی و همبستگی در جبهه مقاومت، چه 
در جنگ با داعش و چه در پشت جبهه، در جریان است و 
مردم لبنان، عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان و فلسطین 
در ســختی های به وجود آمده برای مــردم ایران، در کنار 

ایرانی ها هستند. 
سیل ویرانگر همچنین با همه  خطرات و تلخ کامی هایش 
باعث شــد که دوســتان واقعی مردم ایــران بیش از پیش 
مشخص شوند، دوستانی که در مواقع خطر و نیاز، به کمک 
مردم ایران می آیند و با اینکه خودشــان در سختی زندگی 
می کنند اما دلشان برای مردم ایران هم می تپد و به دنبال 
کمک به هرطریقی هســتند. در این میان دشــمنان مردم 
ایران را هم بهتر می شــود شــناخت. همان هایی که زمانی 
سفره هفت ســین در کاخ ســفید پهن می کردند و امروز 

اجازه کمک رسانی به مردم ایران را هم نمی دهند!

اســاتید، طالب و روحانیان حوزه  علمیه استان 
تهران در حمایت از سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
و محکومیت اقــدام آمریکا علیه این نهاد انقالبی با 
علمیه  در حوزه  مــردم«  »روحانیت صدای  عنوان 

مروی تهران تجمع کردند.
  در این مراســم طــاب و روحانیان در حالی که لباس 
ســبز سپاه بر تن داشتند، خشــم و انزجار خود را از اقدام 

خصمانه آمریکا علیه سپاه اعام کردند. 
حجت االسام احمد ســالک، نماینده مردم اصفهان و 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شــورای اسامی در این 
مراسم اظهار داشت: در اصل 151 قانون اساسی آمده است، 
هًْ  ا اْسَتَطْعُتم ِمّن ُقَوّ وا لَُهم َمّ براساس حکم آیه قرآنی »َوأَِعُدّ
بَاِط الَْخْیِل تُْرِهُبوَن بِِه َعُدّو اهلل َوَعُدَوُّکْم« دولت موظف  َوِمن ِرّ
است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی 
طبق موازین اســامی فراهم کند و سپاه مأمور این مسئله 

است.
به گزارش فارس، وی با بیان اینکه سپاه مولود انقاب 
اسامی است، خاطرنشــان کرد: دیروز در جهان دو قدرت 
شــرق و غرب وجود داشــت امــا دو قطبی امــروز جهان 
شامل قدرت اســام ناب محمدی و استکبار جهانی است 
که مطمئناً حســب وعده الهی، انقاب و اسام ناب پیروز 
می شــود و مقدمات ظهور امام زمان)عجــل اهلل فرجه( را 
فراهم خواهد کرد که الگوی این حرکت در جهان جمهوری 

اسامی است.

حجت االســام ســالک با بیان اینکه آمریکا شاخصه 
انحطاط تمدن غرب اســت، گفت: امپراتوری دموکراســی 
آمریکا در سراشــیبی ســقوط اســت و برای حفظ اعام 
موجودیت خود، ســپاه را در لیســت گروه های تروریستی 

قرار داد.
نماینده مجلس شــورای اســامی تصریح کرد: مرکز 
فرماندهی نیروهای نظامــی آمریکا در منطقه ما قرار دارد 
و جمهوری اســامی فاصله چندانی با آن ندارد، لذا حدود 
1۷5 پایگاه آنها در تیررس موشک های سپاه قرار دارد که از 
زمان امضای این بیانیه، لحظه ای خواب به نیروهای سیا و 

موساد در این پایگاه ها نرفته است، زیرا سپاه منتظر فرمان 
مقام معظم رهبری است تا این پایگاه ها را با خاک یکسان 

کند.
وی با اشــاره به اینکه آمریکا منتظــر تائید یا رد این 
مصوبــه در کنگره اســت کــه در هر دو صــورت به نفع 
جمهوری اســامی اســت، گفت: مجلس ایران در طرحی 
دوفوریتــی اعام کرد که نیروهای ســیا و موســاد در هر 
نقطه ای از جهان تروریســت هستند و ارتش آمریکا در هر 
جایی تروریست محسوب می شود تا آنان بدانند نمی توانند 
برخاف معاهدات بین المللی یک نیروی مسلح قدرتمند و 

برخاسته از دل مردم را تروریست بنامند.
حجت االسام ســالک با بیان اینکه آمریکا و اسرائیل 
ســرکرده تروریســت ها در جهان هســتند، افزود: بدانند 
پیروزی از آن انقاب اســامی ایران است و بر اساس اولین 
نکته از دکترین 10 گانه امام خمینی)ره(، دین از سیاست 
جدا نیست و امروز روحانیت با قدرت در رأس این حکومت 
قرار دارد و مقام معظم رهبری هدایت ملت های مسلمان و 
آزادی خواه جهان را برعهده دارد و به دشــمنان در مکاتب 
مختلف اعام  شده است که اسام قدرت تشکیل حکومت 

را دارد و مدافع مظلوم در هر نقطه ای است.

 در مدرسه مروی برگزار شد

تجمع طالب و روحانیان تهران در حمایت از سپاه

رئیس  ستاد اجرایی فرمان امام )ره( گفت: این 
ستاد ۱۸ هزار بسته لوازم خانگی برای مردم مناطق 

سیل زده ارسال می کند.
به گزارش مهر، محمد مخبر، در حاشــیه آئین ارسال 
بسته های لوازم خانگی به مناطق سیل زده استان گلستان 
اظهارداشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( از همان 
لحظات اولیه وقوع سیل، خدمت رسانی به مردم این مناطق 
را آغاز کرد و این خدمت رسانی در ۸ استان سیل زده ادامه 
یافته اســت و هم  اکنون قرارگاه های ایجاد شــده ســتاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در حال خدمت رسانی در 

این استان های سیل زده هستند.
مخبر با  اشــاره به اینکه لوازم ضروری مثل پتو، چادر، 
آب معدنــی، غذای ســرد و گرم، چکمــه و... به مناطق 
سیل زده ارسال شده اســت، درباره تصمیمات مهم ستاد 
اجرایی فرمان امام)ره( در زمینه خدمت رســانی به مردم 
ســیل زده گفت: تأمین بخشــی از لوازم خانگی از دست 
رفته، تأمین دام های آسیب دیده و مهم ترین موضوع بحث 
 اشتغال مردم مناطق سیل زده پس از بحران، از تصمیمات 

ستاد است.
وی ادامه داد: امروز چهار هزار بســته لوازم خانگی به 
ارزش ۲0 میلیارد تومان شامل یخچال، گاز، پتو، موکت و 
ظروف مورد نیاز تهیه شــده و به مناطق سیل زده گلستان 
ارسال می شود که این بسته ها حداکثر تا دو هفته دیگر در 

این مناطق توزیع خواهد شد.
رئیس  ستاد اجرایی فرمان امام)ره( درباره نحوه توزیع 
این بسته های لوازم خانگی گفت: ستاد در مصادیق توزیع 
هیچ دخالتی نمی کند و امام جمعه و استاندار اسامی افراد 
واجد شرایط را مشــخص می کنند تا این بسته ها در بین 

آنها توزیع شود.
مخبر با  اشاره به اینکه چهار هزار بسته لوازم التحریر در 
استان گلستان توزیع شده است، خاطرنشان کرد: در دیگر 

استان های سیل زده نیز این اتفاق خواهد افتاد.

وی تاکید کرد: فعالیت اصلی که توســط ستاد انجام 
خواهد شد، بحث  اشــتغال مردم مناطق سیل زده است و 
در این رابطه سه هزار شغل طی امسال در استان گلستان 
ایجاد خواهد شد و تمامی تسهیات این کار در نظر گرفته 

شده و پس از بحران این کار انجام می شود.
رئیس  ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( با  اشاره به اینکه 
هر بسته لوازم خانگی ارسالی به گلستان پنج میلیون تومان 
ارزش دارد، یادآور شد: در این گونه حوادث با وجود تلخی، 
نــکات مثبتی هم به وجود می آید؛ برای مثال یکی از نکات 

مثبت این حادثه، این اســت که تمامی اقام این بسته های 
ارسالی به مناطق سیل زده تولید داخل است و این امر باعث 

شده در سال رونق تولید، فعالیت آنان نیز رونق بگیرد.
مخبر درباره ساماندهی گروه های جهادی یادآور شد: 
از دو سال پیش ساماندهی این نیروهای جهادی انجام شد؛ 
برخی گروه ها وابسته به ستاد هستند و برخی گروه ها نیز 
از سوی ستاد به آنها کمک شده است؛ در این سیل تمامی 
گروه ها به یکدیگر وصل شدند و یک هم افزایی بسیار خوبی 

بین آنها شکل گرفت.

ارسال ۱۸ هزار بسته لوازم خانگی اهدایی ستاد اجرایی فرمان امام )ره( به مناطق سیل زده

مراسم اختتامیه سومین دوره مسابقات بین المللی 
قرآن کریم طالب  برگزار شد

مراسم اختتامیه سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم طالب 
علوم دینی در سالن همایش های بین المللی مدرسه علمیه امام کاظم)ع( 

برگزار شد.
سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن طاب علوم دینی از ۲1 فروردین ماه در 
رشته های حفظ، قرائت، ترتیل و خطابه قرآن کریم با حضور 56 نماینده از 35 کشور 
مسلمان جهان آغاز شد که پس از ۲ روز رقابت، 1۲ نفر از شرکت کنندگان به عنوان 

نفرات برتر شناخته شدند.
خانواده ها به قرآن و حفظ آن از سوی فرزندان توجه داشته باشند

آیت اهلل مکارم شیرازی در مراسم اختتامیه این مسابقات اظهار داشت: دشمنان 
اســام هر روز می خواهند با شبهاتی پایه های این کتاب آسمانی را در دنیا متزلزل 

کنند که جدا قرآن را نفهمیده اند و از آن بی خبر هستند.
به گزارش رســا، این مرجع تقلید ابراز داشــت: وظیفه ما اســت که از طریق 
رسانه های مختلف پاسخ این شبهات را بدهیم، چراکه در بین خود مسلمانان نیز ایجاد 
اختاف می  کنند، از جمله اینکه می گویند: شیعیان قائل به تحریف قرآن هستند در 

حالی که ما با ادله قوی و گویا ثابت کرده ایم که تحریف در قرآن محال است.
آیت اهلل مکارم  شیرازی با تأکید بر اینکه در میان اهل سنت و شیعه اقلیت بسیار 
ناچیزی هســتند که چنین زمزمه هایی کرده اند، گفت: این اقلیت بی سواد و ناچیز 
معیار عالمان شــیعه و اهل سنت نیستند، معیار اصلی عالمان علوم قرآن و بزرگان 
حوزه های علمیه هستند؛ همه قائلیم که یک کلمه از قرآن کم و یا یک کلمه به آن 

اضافه نشده است.
استاد برجسته درس خارج حوزه خاطرنشان کرد: باید به شبهاتی که بیگانگان 
مطرح می کنند پاســخ دهیم؛ نیروی عظیمی که در دنیا در مقابل زورگویی و زیاده 
خواهی ها ایســتاده است، مسلمانان هســتند و اگر قرآن را از آنها بگیریم تضعیف 

می  شوند، ما هم باید بر توجه به قرآن اصرار داشته باشیم.
وی یادآور شــد: در مورد حق فرزند بر پدر و مادر، در روایات اسامی 14 مورد 
بیان شــده اســت که یکی از آنها تعلیم و دیگری قرائت قرآن اســت، بنابراین باید 
خانواده ها به قرآن و حفظ آن از ســوی فرزندان توجه داشته باشند؛ از فرزندان خود 

بخواهید و خودتان هم عمل کنید که هر روز یک آیه بخوانید و به آن عمل کنید.
مسابقات قرآنی طالب باید در جهان موج آفرین باشد

حجت االسام و المســلمین علیرضا اعرافی، مدیر حوزه های علمیه نیز در این 
مراســم با اشاره به اینکه این مسابقات ظرفیت های عظیم فکری حوزه های علمیه را 
در قلمرو فعالیت های قرآنی فعال تر می کند، گفت: در این مسابقات طاب حوزه های 
علمیه و محصان علوم اســامی از ایران و جهان در یک عرصه مشــترک شرکت 

می کنند که از امتیازات آن است.
وی خاطرنشــان کرد: برگزاری سی و شش دوره مسابقه بین المللی قرآن کاری 
بسیار ارزشمند است، اما در این بین، مسابقات قرآنی طاب باید در جهان موج آفرین 
باشــد و بار این رسالت ســنگین بر دوش شما طاب جوان است که باید در ایران و 

جهان پرچم قرآن را به اهتزاز درآورید.
حوزه های علمیه باید در حفظ کل قرآن کریم پیشگام باشند

حجت االســام و المســلمین ســید مهدی خاموشــی، نماینده ولی فقیه و 
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه نیز در این مراسم، به افزایش سطح کیفی مسابقات 
قرآن کریم اشــاره کرد و گفت: یکی از داوران مســابقات قــرآن کریم می گفت، ام 
مسابقات، مسابقات قرآن کریم در ایران اسامی است، مسابقات پرشور و بانشاط است 
که بیش از ۸0 کشور در این دوره شرکت کردند و برای ایران اسامی افتخار بزرگی 

به شمار می آید که باید قدر آن را دانست.
وی تصریح کرد: حوزه های علمیه باید در حفظ کل قرآن کریم پیشگام باشند، 
همچنانکه رهبر معظم انقاب خواستار حفظ کل قرآن هستند، از این رو حفظ قرآن از 
سوی طاب بسیار مهم است، وقتی طاب عزیز قرآن را حفظ کنند، قرآن با گوشت 
و پوست آنها عجین می شود و برای تمدن سازی و فرهنگ سازی اقدام خواهند کرد.

حجت االسام و المسلمین خاموشی به سفر اخیر خود به مناطق سیل زده اشاره 
کرد و حضور طاب در این مناطق را بسیار پرشور و فعال خواند و یادآور شد: حرکت 
جهــادی طاب را از نزدیک دیدم، اگر کســی می خواهد عمل به قرآن کند، همین 
حرکت های جهادی اســت که طاب شروع کرده اند و در انجام کار خیر از همدیگر 
سبقت می گیرند. الحمداهلل انقاب اسامی چنین افرادی را تربیت کرده که عمل به 

قرآن می کنند.


