
اخبار كشور

یک فیلم انقالبی، گیشه سینما را نجات داد!
یــک فیلم انقالبی با محوریت عملیات مرصاد و مقابله نیروهای امنیتی و 
سپاهی با جوخه های ترور سازمان منافقین، باعث گرم شدن فضای سینما در 

دوران سرما و رکود شد.
به گزارش خبرنگار کیهان، فصل ســرما امسال چند ماه قبل از زمستان 
به ســینما رســید! حدود دو ماه است که گیشه ســینما دچار رکود شده و 
فیلم هایی که طــی این مدت روی پرده رفتند، هیچ کدام نتوانســتند توجه 
مردم و عالقه مندان به ســینما را جلب کنند. طوری که چندی قبل مدیران 
پردیس های ســینمایی کشور با نگارش نامه ای سرگشاده خطاب به مسئوالن 
سینمایی، از آنها خواستند که برای نجات سینما از رکود اقتصادی شدیدی که 

امروز  گریبان گیشه ها را گرفته نجات دهند. 
با این حال، گیشه سینما در فصل پاییز نه به دست مسئوالن بلکه با فیلمی 
که قهرمانان آن را نیروهای امنیتی و سپاهی تشکیل می دهد نجات پیدا کرد. 
در روزهایی که فیلم ها نمی توانند مردم را به ســینما بکشــانند و همان عده 
اندک هم که به دیدن آثار روی پرده می روند ناراضی سینما را ترک می کنند، 
فیلم »ماجرای نیمروز 2: رد خون« باز هم مردم را به سینماها برگرداند. اینکه 
آثار شبه روشنفکرانه و فیلم هایی با مضامین غیراخالقی و مبتذل با قهر مردم 
مواجه شده و در مقابل، فیلمی با محور مدافعان وطن با استقبال مردم همراه 
شده، اتفاق پرمعنایی است. این استقبال را می توان نوعی ادای دین به شهدا و 

مدافعان وطن در مقابل گرو هک های تروریستی نیز دانست.
حیوانات خانگی 

باعث انتقال بیماری می شوند
»سی دی سی«، مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در آمریکا اعالم کرد 

که همزیستی با حیوانات خانگی عامل شیوع بیماری های مختلف بوده است.
ایــن اخطار جدی که بــرای اولین بار صورت می گیرد، به دنبال شــیوع 
گسترده بیماری های خطرناک از سوی حیوانات خانگی اعم از سگ و گربه یا 
پرندگان در آمریکا به ویژه بروز اپیدمی حصبه در برخی ایالت های این کشور 

اعالم شد. 
گفته می شــود در ماه های اخیر بیماری های بســیار خطرناکی در ایاالت 
متحده شــایع شده که بنا به اظهار نظر پزشــکان ناشی از نگهداری حیوانات 
خانگی بوده اما علی رغم انتشار اخبار آن در رسانه های محلی، از پخش آن در 
رسانه های سراسری و معروف جلوگیری به عمل آمد و اینک برای نخستین بار 
پس از اعالم مرکز »ســی دی دی«، تلویزیون صدای آمریکا VOA نیز ناگزیر 
آن را به صورت محدود و کنترل شــده با اســتفاده از یک کارشناس پزشکی 

منتشر نمود.
تلویزیون صدای آمریکا از قول پزشک یاد شده، بروز نشانه های بیماری های 

حیوانات خانگی در صاحبان آنها را اینگونه توضیح داد:
»... نشانه های بیماری، تب و سردرد و ضعف و تهوع و استفراغ و در موارد 
شدیدتر اسهال که ممکن است خونی باشد و حتی به زخم روده و پارگی روده 
منجر شود. اما درمورد این اپیدمی مشخص، باید گفت که از مدرسه شروع شد. 
روزی که در اورگان مینه سوتا بچه ها حیوان خانگی خود را به مدرسه آوردند، 
ابتدا محدود بود ولی وقتی بیماری به صورت اپیدمی درآمد و گســترش پیدا 

کرد، در همه حیوانات خانگی مثل سگ و گربه و... هم دیده شد...«
پزشــک یاد شده در مورد نشــانه های ظاهری بیماری در وجود حیوانات 

خانگی هشدار می دهد:
»... حیوان ممکن اســت که به نظر زیبا و آرام و سالم بیاید، به خصوص 
مثل خزندگان یا پرندگان ولی الزاما این حیوان را نمی توان در خانه نگه داشت. 
در درجه اول در هر منطقه، حیوانات خاصی را می توان در خانه نگاه داشت...«
به نظر می آید پس از تبلیغات فراوان سگ بازی و سگ چرانی برای بعضی 
از مخاطبان این ســوی مرز، از سوی برخی کانال های ماهواره ای که حتی به 
عنوان جایگزین فرزندآوری هم توصیه شد و خصوصا در شبکه هایی مانند »من 
و تو« که از فرط نمایش برنامه های مختلف و فراوان درباره نگهداری از ســگ 
و رفتار با ســگ و حفاظت از سگ و دوستی با سگ و ساختن خانه سگ و... 
به شبکه یا »کانال سگی« معروف شد، اینک این گزارش و خبر صدای آمریکا 
نشان از حاد شدن مضرات نگهداری حیوانات خانگی دارد که اگرچه آن را برای 
خودشان نامطلوب می دانند اما همچنان برای برخی ایرانی های مفتون غرب و 

شبکه های ماهواره ای، مفید و سودمند به شمار می آورند. 
هم اندیشی بانوان دفاع مقدس 

برگزار شد
نشست »هم اندیشی بانوان پیشکسوت دفاع مقدس« به منظور هم اندیشی 
و هم فکــری و بازگویی خاطرات و روایت های ناب دوران دفاع مقدس برگزار 

شد. 
به گزارش خبرنگار کیهان، در این نشســت، برخی از نویســندگان دفاع 
مقدس، بانوان ایثارگر و جانباز و جمعی از برنامه ســازان صداوسیما نیز حضور 

داشتند.
مشاور عالی رســانه ملی در نشست »هم اندیشی بانوان پیشکسوت دفاع 
مقــدس« هنر را بهترین زبــان برای بازگو کردن وقایــع دوران دفاع مقدس 

دانست. 
رضا پورحسین مشــاور عالی معاونت سیمای سازمان صداوسیما در این 
نشســت افزود: در حوزه دفاع مقدس مجموعــه تلویزیونی و آثار خوبی تولید 
شده است. اما شأن و عظمت دفاع مقدس می طلبد برنامه سازی های بیشتری 

در حوزه نمایشی، مستندسازی و گفت وگو محور انجام شود. 
مریم مجتهدزاده رئیس  ســازمان نشر آثار و ارزش های مشارکت زنان در 
دفاع مقدس نیز در این نشســت گفت: بانوان ایرانی حاضر در دفاع مقدس در 
واقع شیرزنانی بودند که هرکدام به اندازه هزار لشکر قدرت و ارزش داشتند و 
می توان توانایی و ایثار آنها را به حدی توصیف کرد که می شود از هر کدامشان 

ده ها برنامه تلویزیونی. ساخت. 
وی همچنین با قدردانی از اهتمام رســانه ملی در برنامه سازی در حوزه 
دفاع مقدس اضافه کرد: با برنامه سازی در حوزه دفاع مقدس و زنان می توانیم 

ارزش ها و مفاهیم را نشر بدهیم و آن را برای نسل های بعد ماندگار کنیم. 
همچنین در این نشست راویان هشت سال دفاع مقدس با مرور خاطرات 
آن دوران، درباره پرداختــن به نقش زنان در طول دفاع مقدس از موضوعات 
کمتر پرداخته شده این حوزه که می تواند دست مایه تولیدات تلویزیونی باشد، 
بحث و گفت وگو کردند و مدیران سیما برای گنجاندن این خاطرات ارزشمند 

در قاب تصویر قول مساعد دادند. 
علیرام نورایی، بازیگر:

دوپاسپورته ها  نمی گذارند 
درباره خیانت های انگلیس کار فرهنگی شود

بازیگر »قالده های طال« معتقد است: دوپاسپورته شدن )برخی( مدیران و 
آقازاده هایشان باعث شده درباره خیانت های بریتانیا کار فرهنگی نشود!

علیرام نورایی، در برنامه فرمول یک ســیما، بایکوت شدن خود در سینما 
بــه خاطر بازی در قالده های طال را تأیید کرد و گفت: هنوز هم می شــنوم و 
می گویند که اگر نورایی باشد ما نیستیم و یا نامش را به خاطر بازی در فالن 

فیلم خط بزنید!
وی به ماجرای پاسپورت های عجیب و غریب و عالقه برخی از مسئولین به 
انگلیس  اشاره کرد و افزود: ما پروژه ای کار کردیم به نام »یتیمخانه ایران« که 
کار بسیار سختی با موضوع عجیب و غریبی که تاریخ از آن غفلت کرده بود و 
حتی در کتاب های درسی هم به آن  اشاره نشده بود؛ من گفتم برخی هستند 
که حتی در این مملکت مسئولیت هم دارند اما فرزندانشان در بریتانیا زندگی 
و تحصیل می کنند و حتی خودشــان هم آنجا تحصیل کرده اند؛ گفتم اگر به 
این مقوله ها اهمیتی داده نمی شود و از این موضوعات غفلت می کنند شاید به 

وجود همان پاسپورت های عجیب و غریب برمی گردد.
نورایی با  اشاره به دیالوگ مورد عالقه اش در »یتیمخانه ایران« که می گوید 
آرزو می کنم روزی برســد که بچه های این مرز و بوم از سرباز، وکیل و سفیر 
انگلیسی نترسند، تصریح کرد: »یتیمخانه ایران« از بزرگ ترین نسل کشی ایران 
می گوید و به روایتی بین ۴ تا ۱2 میلیون نفر ایرانی که در جنگ جهانی اول 
بی طرف بوده و به واسطه حضور ارتش بریتانیا در ایران از بین رفته اند و کسی 
هم خبر نداشته است. واقعاً سکانس سخت این فیلم برای من همان سکانسی 
اســت که دست و پایم را به گاری بستند و کشیدند و در همان حال بارندگی 

شدیدی هم در شمال کشور اتفاق افتاده بود. 

امام جمعه قم:
اجتماع تمدن ساز اربعین

دشمن را به هراس افکنده است
قم - خبرنگار کیهان:

امام جمعه قم گفت: دشمنان اسالم برای مقابله با اجتماع عظیم 
اربعین و آثار وحدت بخش آن متحد شده اند، همه باید هوشیار باشیم.
آیت اهلل علیرضا اعرافی در خطبه های نماز جمعه قم که با حضور گسترده 
مردم والیتمدار این شهر در مصلی قدس برگزار شد، افزود: اربعین نماد دوری 
از اختالفات مذهبی و اتحاد مذاهب اســالمی و ادیان توحیدی است لذا حفظ 

نظم و انضباط در اجرای این مراسم ضروری است.
وی اظهار داشــت: برخی مسائل پیش آمده در عراق فرصت فتنه انگیزی 
و دامن زدن به اختالفات ملی و مذهبی برای دشــمنان عراق و اسالم به وجود 
آورده که مسئوالن و مردم عراق باید صبورانه و با تدبیر از این موانع عبور کنند.
مدیر حوزه های علمیه کشور تصریح کرد: سال هاست که عظمت اجتماع 
تمدن ســاز اربعین دشــمن را به هراس افکنده و چند ســال است در آستانه 

برگزاری این مراسم شروع به فتنه گری و دسیسه چینی می کنند.
وی با بیان اینکه وحدت و همبستگی ملت های عراق و ایران دشمن شکن 
و عزت آفرین اســت، گفت: دولت و مســئولین عراقی برای رفع گرفتاری های 
مردم این کشــور تالش کنند زیرا دشمن از این گرفتاری ها علیه عزت عراق و 

اتحاد با ایران سوءاستفاده می کند.
خطیب جمعه قم با برشمردن آثار مهم و تاثیرگذار مراسم اربعین به عنوان 
یک مســتحب موکد، اظهار داشــت: همه به خصوص دســتگاه های دولتی و 
حکومتی برای خدمت به شرکت کنندگان در این مراسم همت کنند و بدانند 
هزینه کردن در این کار در واقع ســرمایه گذاری برای فرهنگ و اســتقالل و 
عظمت ایران اسالمی محسوب می شود، زیرا زائر امام حسین)ع( عزت نفس و 
ایثارگری و خدمت خلق را سرلوحه زندگی خود قرار می دهد و این همان هدف 

نهایی هزینه کرد بودجه های سنگین فرهنگی و سیاسی و اجتماعی می باشد.
آیت اهلل اعرافی در ادامه برخی فســادهای اقتصادی را مورد اشاره قرار داد 
و با بیان اینکه همیشــه این فســادها، بی توجهی مسئولین در قانون گذاری و 
اجرای قانون می باشــد، گفت: فساد در جمهوری اسالمی سیستمی نیست اما 
همین تعداد هم نباید باشد و همه باید با همکاری یکدیگر با این پدیده زشت 

و غیرقابل تحمل مقابله کنند تا ریشه آنها خشکانده شود.

برگزاری پاسداشت 
سالگرد شهادت حاج حسین همدانی 

پیکر مطهر شهید »غالمی« در بیرجند تشییع شد 

 آیین پاسداشــت چهارمین ســالگرد شهادت ســردار شهید 
»حاج حسین همدانی« با عنوان »حبیب حرم« و همچنین نکوداشت 

شهیدان مدافع حرم در تاالر اندیشه حوزه هنری تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این مراسم با حضور و سخنرانی سرلشکر 
محمدعلی جعفری مســئول قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیهًْ اهلل  االعظم)عج(، 
 قشرهاي مختلف مردم و جمعی از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران برگزار شد.
حاضران در این مراسم یاد و خاطره سردار شهید حاج حسین همدانی و دیگر 
 شهدای مدافع حرم را گرامی داشتند و با آرمان های آنان تجدید پیمان کردند.
ســخنرانی ســرتیپ »ســاالر والیتمدار )آبنوش(« معاون عملیات و مقاومت 
مردمی ســازمان بســیج مســتضعفین، رونمایی و تجلیل از پدیدآورندگان 
کتاب هایی با محوریت شــخصیت شهید همدانی از جمله کتاب های »ساعت 
۱6 به وقت حلب«، »ابووهب«، »پیغام ماهی ها«، »خداحافظ ســاالر« و کتاب 
»مهتاب خین« و رونمایی از نماهنگی درباره شــهدای مدافع حرم و مداحی و 

پخش کلیپ از دیگر برنامه های این مراسم بود.

 پیکر مطهر پاســدار شــهید »ابراهیم غالمی« با حضور نماینده 
ولی فقیه در خراسان جنوبی، استاندار، جمعی از خانواده معظم شهدا، 

ایثارگران و مردم مومن و شهیدپرور بیرجند تشییع شد.
پیکر مطهر پاسدار شهید »ابراهیم غالمی« با حضور آیت اهلل »سیدعلیرضا 
عبادی« نماینده ولی فقیه در خراســان جنوبــی، »محمد صادق معتمدیان« 
استاندار، »سردار قاسمی« فرمانده سپاه انصارالرضا علیه السالم استان و جمعی 
از خانواده معظم شــهدا، ایثارگران و مردم مومن و شهیدپرور بیرجند تشییع 
شد. حجت االسالم »محمد مختاری« امام جمعه موقت بیرجند در این مراسم 
به تالش دشمن برای کمرنگ کردن ابعاد دینی مردم اشاره کرد و گفت: تالش 
دشمن برای نیل به اهدافشان در قالب جنگ نرم فرهنگی ادامه دارد بنابراین 

باید افرادی را انتخاب کنیم که دلداده به اسالم و وفادار به انقالب باشند.
گفتنی است، شهید غالمی، پاسدار بازنشسته، جانباز شیمیایی و از فعاالن 
بسیج جزیره کیش بود که چند روز گذشته هنگام انجام مأموریت در مرزهای 

غربی کشور و در نقطه صفر مرزی به شهادت رسید.
شهید ابراهیم غالمی متولد سال ۱3۴۱ در شهرستان بیرجند است که در 
دوران دفاع مقدس، جانباز شــیمیایی شد و به علت مشکالت ریوی و تنفسی 
از سال ۱38۱ در جزیره کیش اقامت داشت و با وجود بازنشستگی، همچنان 

از مدافعان وطن بود.

اعزام 500 ُمبلغ به مرزهای كشور 
در ایام زیارت اربعین 

مســئول کارگروه تبلیغ و نماز کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد 
مرکزی اربعین گفت: 500 ُمبلغ به مرزهای کشور در ایام اربعین اعزام 

خواهند شد.
به گــزارش خبرگزاری صدا و ســیما مرکز قم حجت االســالم  مرتضی 
اســتقامت در نشست خبری با اصحاب رســانه استان قم گفت: تقسیم کاری 
بین نهادهای مختلف برای اعزام مبلغین در ایام اربعین انجام شــده اســت و 
آموزش ها به مبلغین توســط دفتر تبلیغات اســالمی حوزه علمیه با همکاری 
ســازمان تبلیغات اســالمی در شهر قم و دیگر شــهرها صورت می گیرد. وی 
افزود: بحث پژوهش و تامیــن محتوا برای مبلغین اربعین بر عهده بعثه مقام 
معظم رهبری است، همچنین اعزام مبلغین با کاروان ها از کشور توسط سازمان 
تبلیغات اسالمی انجام می شود. مسئول کارگروه تبلیغ و نماز کمیته فرهنگی و 
آموزشی ستاد مرکزی اربعین افزود: تامین مایحتاج مبلغین برای تبلیغ در ایام 
اربعین مثل اقالم هدیه و اقالم ویژه کودک و نوجوان صورت می گیرد، نظارت و 
تبلیغ بر عملکرد مبلغین هم انجام خواهد شد. آقای استقامت با اشاره به اعزام 
مبلغین در ایام اربعین گفت: تا ســقف 500 مبلغ اعزام به مرزهای کشور در 
ایام اربعین صورت خواهد گرفت،  و جذب مبلغین انجام شده است و در حال 
آموزش مبلغین هستیم. البته تردد 60 درصد زائرین از مرز مهران است، ولی 
در مرزهای چزابه، شلمچه و خسروی نیز حضور خواهند داشت، اعزام مبلغین 

زبان دان به مرز شلمچه پیش بینی شده است.

اخبار ادبی و هنری

شهید مدافع حرم، مهدی علی دوست)ره( )وصیت نامه(: 
علی اصغر عزیزم، فرزندم، در اوج شــیرین  زبانی تو دارم میرم، برام 
سخته ولی چاره ای نیست... من با خدا معامله کردم و خدا با شماست 

و چه همراه بهتر و خوبی جز خدا.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

فاسقان زیانکار چه کسانی هستند؟
»)فاســقان( کسانی )هســتند( که پیمان خدا را، پس از 

محکم ساختن آن، می شکنند، و پیوندهایی را که خدا دستور 

داده برقرار سازند، قطع نموده، و در روی زمین فساد می کنند، 

اینها زیانکارانند.«                                        بقره - 27

صفحه 3
 شنبه ۱3 مهر ۱3۹۸
6 صفر ۱۴۴۱ - شماره 222۹۹

 خطیب جمعه تهران:

استکبار نمی خواهد پرچم امام حسین)ع( بلند شود
چون این پرچم ملت ها را بیدار می كند

کنگره 6200 شهید استان مرکزی برگزار شد

رهبر انقالب: نباید اجازه داد حقایق برجسته دفاع مقدس
کهنه و فراموش شود

کنگره ملی نقش امام خمینی)ره( در دفاع مقدس 
و 6 هزار و 200 شهید استان مرکزی روز پنجشنبه با 
پاسداران  فرمانده کل سپاه  حضور سرلشکر سالمی 
انقالب اســالمی، خانواده شهدا و ایثارگران و جمعی 
از مســئوالن کشوری و لشکری در مصلی شهر اراک 

برگزار شد.
بیانــات رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در دیــدار 
دست اندرکاران کنگره  6200 شــهید استان مرکزی که در 
تاریخ 8 مهر ۹8 برگزار شده بود، صبح روز پنج شنبه در محل 

این همایش در اراک منتشر شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار، با تأکید بر لزوم 
جمــع آوری خاطرات گران بهای پدران، مادران و همســران 
شــهدا افزودند: شهادت، موهبت و امتیازی است که خداوند 
متعال نصیب این برجســتگان کرده اســت و شرح حال و 
زندگانی شــهیدان، جانبازان و رزمندگانی که در این مسیر 
درخشــان قرار دارند، سراســر درس، و نشان دهنده  مراتب 

باالی معنوی آنان است.
رهبر انقالب اسالمی برجسته تر و درخشنده تر شدن یاد 
شهیدان را روحیه بخش، امیدبخش و جهت بخش خواندند و 
خاطرنشان کردند: از جمله مواردی که باید در ثبت خاطرات 
خانواده های شــهدا موضوع ســؤال و بررســی قرار بگیرد، 
انگیزه های آنان از موافقت با حضور فرزندان و همسرانشــان 

در میدان جهاد در راه خدا است.
ایشــان انگیزه  شــهیدان از جهاد را کسب رضای الهی 
و ذکر و نام حضرت سیدالشــهدا )علیه السالم( برشمردند و 
گفتند: نباید اجازه داد این حقایِق برجسته، کهنه و فراموش 
شــود، و یا مجالی برای انکار آنهــا به وجود آید، همچنان که 
امــروز برخی افراد، پاره ای از بّینــات انقالب را صراحتاً انکار 
می کنند. حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: برگزاری این گونه 
اجتماعات و گردهمایی ها نباید پایان کار تلقی شــود، بلکه 
باید به مثابه آغاز راه در آشــنا کــردن جوانان و نوجوانان با 

معارف انقالب و دفاع مقدس باشد.
دشمن جرات شلیک یک گلوله مشقی به سمت 

مرزهای ایران را ندارد
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: اقتدار 
ایران اسالمی سبب شده که امروز دشمنان و بدخواهان حتی 
جرات شــلیک یک گلوله مشقی به سمت مرزهای کشور را 

نداشته باشند. 
سرلشکر »حسین سالمی« روز پنجشنبه در کنگره ملی 
نقش امام خمینی)ره( و 6 هزار و 200 شهید استان مرکزی 
افزود: دشــمنان ایران اســالمی امروز به برکت آرمان های 
فناناپذیــر امام راحــل، رهنمودهای مقــام معظم رهبری، 
مجاهدت شهدا، ایثارگران، رزمندگان و همه دلسوزان نظام و 

انقالب در تمامی جبهه ها متحمل شکست شده است.
وی ادامه داد: عرصه دفاع مقدس یک دوره هشت ساله 
نبود بلکه در حیات ۴0 ساله انقالب اسالمی، کشور همواره 
در حال مبــارزه بوده و زمانی که بیرق انقالب اســالمی بر 
دوش مقام معظم رهبری قرار گرفت، توطئه ها و دسیسه ها 
پیچیده تر شده و دشمنان برای ضربه زدن به این نظام مقدس 

تالش بیشتری را داشته اند.
فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب اســالمی افزود: 
فرهنــگ، اقتصاد، معنویت، امنیت، علــم و دانش و صنعت 
کشور اکنون آماج حمالت گســترده دشمنان و بدخواهان 
است و بسیاری از ذخیره ها و ستون های این نظام با خباثت 

دشمنان  ترور شدند.
ســالمی تصریح کرد: اگــر نصرت الهــی و امداد غیبی 
خداوندی در کنار رهنمودهای مدبرانه مقام معظم رهبری و 
آرمان های امام راحل نبود، کشور در این سطح از اقتدار نبود 

و ایران اسالمی نمی توانست پیروز نبرد در جبهه ها باشد.
وی عنــوان کــرد: قله هــای بــزرگ افتخــار علمــی 
و فنــاوری امــروز بــه برکــت راهبــری حکیمانــه مقام 
معظــم رهبــری و اراده آهنیــن معظم لــه فتح شــده و 
 ایــران اســالمی در مقابل ابــر قدرت ها با اقتدار ایســتاده 

است.
فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی بیان کرد: 

فرزندان انقالب در دریا، زمین و آسمان با اراده  شکست ناپذیر 
آماده دفاع از کیان نظام و انقالب هستند و توان دفاعی کشور 
در حدی اســت که امروز در دریا کشتی های متجاوزان برای 

پشیمان شدنشان ساقط می شود.
سالمی گفت: چشمه جوشان دالورمردی و اقتدار رهبر 
معظم انقالب اســالمی نمونه ای اســت که در جریان سیل 
اخیر، انگیزش را برمی انگیزاند تا همه امکانات به صحنه آمده 

و دشمن دریابد که ملت ما شکست ناپذیر است.
فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی بیان کرد: 
آنانی که می خواســتند ایران عقب نشــینی کند دیدند که 
جوانان همواره در صحنه هستند و دشمن را ناکام می گذارند.

سالمی گفت: هیچ آمریکایی و صهیونیستی نمی تواند در 
فضای کنونی کشور نفس بکشد و هیچ روزنی در این کشور 

برای سوءاستفاده و حضور دشمنان نیست.
فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی بیان کرد: 

امنیت، عزت، شرف و آبرو، استقالل و آزادگی کشور مرهون 
از جان گذشتگی شهدا و ایثارگران و خانواده های معظم آنان 

است و در واقع خانه هر شهید دروازه ای از  بهشت است.
وی ادامه داد: به برکت اقتدار و رشادت فرزندان این آب 
و خاک گزینه های دشمن روز به روز ضعیف تر و کم اثرتر شده 
است. سالمی گفت: قصد دشــمن انزوای جمهوری اسالمی 
ایران بود اما امروز افکار عمومی جهان مشــاهده می کند که 
آنان نامه می دهند و خواسته هایی دارند که تنها یک مقام ما 
برای چند دقیقه پشت میز در کنار آنان بنشیند و این اقتدار 

و عظمت سرمایه بزرگی برای کشور است.
فرمانده ســپاه پاســداران انقالب اســالمی با  اشاره به 
ویژگی های بارز امام راحل در رهبر فرزانه انقالب اســالمی، 
اضافه کرد: امام راحل تمامیت انقالب اسالمی و دفاع مقدس 

است.
سالمی  بیان کرد: امام خمینی)ره( اسالم ناب حقیقی را 

احیا کرد و صورت فلکی قدرت را در عالم هستی تغییر داد و 
قدرت پوشالی بیگانگان را درهم شکست.

وی گفت: شکســت قدرت های بزرگ در جنگ نابرابر و 
در حالــی که ابرقدرت ها هم صدا صدام را یاری می کردند، با 
وجود امام راحل و دمیدن روح استقامت در این آب و خاک 

به منصه ظهور رسید.
سالمی  با  اشاره به شخصیت های بزرگ استان مرکزی، 
افزود: این استان مهد پرورش شیرمردان و شیرزنان با نجابتی 
است که بسیاری از آنان در جبهه های حق علیه باطل حضور 

یافتند.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی عنوان کرد:  
استان مرکزی سرزمین مجاهدان بزرگ، شهیدان عالی مقام 

و دیار پرفروغ آفتاب است.
وی بیــان کــرد: امــروز اراک معطر به عطــر و رایحه 
شــهادت، فداکاری، ایثار، گذشــت و صبر و توکل اســت و 
همــه گردهم آمده اند تا از عظمت ها، جاودانگی ها و شــکوه 
یک ملت تقدیر شــود. سالمی گفت: ســرمایه های اصلی هر 
کشور، شخصیت های بزرگ آن هستند و هر امتی به برکت 

انسان های بزرگ عزتمند می شود.
فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی ادامه داد: 
دفاع مقدس با شهادت شهیدان کهکشان راه نوری انقالب و 
هدایت های مدبرانه امام راحل و مجاهدت رهبر معظم انقالب 

و رزمندگان همراه بود.
سالمی، امام راحل را یک شخصیت ارزشمند و متعالی 
عنوان کرد و افزود: امام خمینی)ره( شــخصیتی الهی است 
چرا که ایشان همچون خورشیدی عالم تاب بر جهان اسالم 

طلوع کرد و تیرگی،کفر و شرک را از جامعه پاک کرد.
وی در ستایش اقتدار و شــجاعت امام راحل ادامه داد: 
وقتی بعثی ها فرودگاه را بمبــاران کردند، امام خمینی)ره( 

فرمودند که دزدی آمد و سنگ انداخت و فرار کرد.
 6 هزار و 200 شهید سند وفاداری استان مرکزی 

به آرمان های انقالب اسالمی است  
اســتاندار مرکزی گفت: تقدیم 6 هزار و 200 شــهید 
سرافراز، ســند وفاداری مردم مومن و انقالبی این استان به 

آرمان های انقالب اسالمی و امام راحل است. 
ســید»علی آقازاده« هم روز پنجشــنبه در کنگره ملی 
نقش امام خمینی)ره( و 6 هزار و 200 شهید استان مرکزی 
در مصلی اراک، افزود: این استان یکی از مناطق افتخارآمیز 
در جنگ تحمیلی اســت که با تقدیم 6 هزار و 200 شهید 
و خدمات پشتیبانی، سهم عظیمی در صیانت از خاک ایران 

اسالمی مقابل دشمن بعثی داشت. 
وی ادامه داد: عالوه بر وجود 6 هزار و 200 شــهید، این 
استان زادگاه بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی است که این مهم 

نیز افتخاری  بزرگ برای مردم این خطه است. 
وی بیان کرد: این اســتان نگین  درخشان مفاخر کشور 
اســت که هر یک در دوره های مختلف منشــا خیر و برکت 
برای کشور بوده اند.  آقازاده افزود: برگزاری کنگره ملی نقش 
امام راحل در جنگ تحمیلی و 6 هزار و 200 شــهید استان 
مرکزی افتخاری وصف ناپذیر برای مردم و مســئوالن استان 
است و اقشار مختلف مردم برای هرچه باشکوه تر برگزار شدن 

این کنگره تالش کرده اند.
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امام جمعه موقت تهران گفت: دشمنان نمی خواهند 
پرچم امام حسین)ع( بلند شود چون این پرچم، پرچم 
شهادت و استقامت است و ملت ها را بیدار می کند که 

در مقابل ظلم بایستند.
آیت اهلل امامی کاشــانی در خطبه های نماز جمعه تهران 
که در دانشگاه تهران برگزار شد، خاطرنشان کرد: مردم باید 
دیندار و دین شناس باشند و در مغازه و اداره دین را رعایت 

کنند.
 امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: مشکل اینجاست 
که دشمن برای ایجاد مشکالت برنامه ریزی می کند. دشمن 
برای مسائل اقتصادی، عفت زنان و دختران، معنویت جوانان، 
مسائل سیاسی، مسائل نظامی برنامه ریزی کرده و اتاق فکر 

دارد. ما هم باید اتاق فکر داشته باشیم.
به گــزارش مهر، وی گفــت: در این اتــاق فکر تعیین 
می شــود که دختران کشورهای اســالمی را چطور می توان 
بی بنــد و بار کــرد و به حیای آنها ضربــه زد که آنها ولگرد 

بشوند و به سرنوشت شان بی اعتنا شوند.
آیت اهلل امامی کاشانی اظهار داشت: همانطور که پیامبر 
بــا خداوند عهدی داشــت و امامان ما نیز بــا خداوند عهد 
داشتند، بنده و شما هم با امام زمان عهد داریم. بنده و شما 
هم با قرآن و نهج البالغه و احادیث و افکار ائمه پیوند داریم. 

باید به این پیمان عمل کنیم.
وی تأکید کرد: باید مال ما از راه درســت به دست بیاید 
و اقتصاد ما در راستای تولید برنامه ریزی شود. باید به تولید 
و اشتغال اهمیت داد. باید از اینکه چند جوان مشغول به کار 

شوند لذت ببریم نه اینکه از ثروت اندوزی لذت ببریم.
آیت اهلل امامی کاشانی اظهار داشت: کلیه نیازهای کشور 
اعم از منسوجات و غیر منسوجات باید در داخل کشور تولید 
شــود. با امانت، تعهد و درایت باید تمام نیاز کشور را تولید 
کنیــم. دولت قــدرت اجرا دارد و بایــد در این زمینه توجه 
کامل داشــته باشــد. امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: 
سرمایه داران و دولت باید راه را برای سرمایه گذاری باز کنند 

و موانع تولید را از پیش رو بردارند.
وی با بیان اینکه آمریکا خواستار اعمال فشار حداکثری 
بر ایران بــود، افزود: خداوند متعــال در برابر تالش آمریکا 
برای وارد آوردن فشــار حداکثری به ایران، ذلت حداکثری 
و بدبختــی حداکثری به آنهــا داد و آبروی آنها را به صورت 

حداکثری در دنیا برد.
آیت اهلل امامی کاشــانی با تاکید بر اینکه اســتقامت راه 
شهدا است، تأکید کرد: استقامت در برابر دشمن و تهدیدات 
و اجرای وظایفی که بر عهده انسان ها و مسلمانان قرار دارد، 
ضروری است هرکدام از ما در اجرای وظیفه ای که در جامعه 

بر عهده داریم استقامت کنیم.
وی گفت: علت اینکه دشــمنان متوجه مراسم اربعین 
و عراق شــدند و در برگزاری مراسم اربعین مزاحمت ایجاد 
می کنند، این اســت که برایشان ســنگین است میلیون ها 

مســلمان و شــیعه از اقصی نقاط جهان در ایــام اربعین به 
کربال بروند. امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: دشــمنان 
نمی خواهند پرچم امام حسین)ع( بلند شود چون این پرچم، 
پرچم شهادت و استقامت است و ملت ها را بیدار می کند که 

در مقابل ظلم بایستند.
آیت اهلل امامی کاشانی ابراز داشت: خداوند کمک می کند 
و ان شاءاهلل با امنیت بیشتری مردم در مراسم اربعین حضور 
خواهند یافت. اربعین حادثه ای است که همه دنیا را به خود 
متوجه کرده است اما استکبار نمی خواست و نمی خواهد که 

این اتفاق بیفتد.
شرارتگران بدانند با سرپنجه قوی 

با آنها برخورد می کنیم
سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران در ســخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه 
تهــران گفت: نیروی انتظامی در هر دهه ای، گامهای موثری 
برداشته و امروز هم به سمت پلیس هوشمند گام برمی داریم؛ 
در موضوع زیرساختها و فناوری اطالعات گامهای مناسبی در 

دست انجام است.
به گزارش تســنیم، وی نیــروی انتظامــی را پناهگاه 
مردم دانســت و خاطرنشــان کرد: نیــروی انتظامی حافظ 
جان، مال، نامــوس و آبروی مردم و ارزش های دینی و ملی 
کشور اســت و در این راه نیز جهادگونه عمل می کنیم و به 
فرمایــش فرماندهی معظم کل قوا بــه مثابه مجاهدین فی 

سبیل اهلل گامهای خوبی را برداشته ایم.
سردار اشتری ابراز داشت: نیروی انتظامی در دوران دفاع 
مقدس و پس از آن بیش از ۱3 هزار شــهید تقدیم انقالب، 
مردم و نظام اســالمی و برای امنیت مردم جان فشانی کرده 

و امروز مقابلــه با هرگونه ناهنجاری و ناامنی، اولویت کار ما 
است.

رشد روزافزون اعتماد مردم به نیروی انتظامی
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران با بیان 
اینکه اعتماد مردم به نیروی انتظامی طبق نظرسنجی ها روز 
به روز بیشتر شده اســت، متذکر شد: امنیت کشور و مردم 
یکی از اولویتهای ما اســت و با هرکســی که بخواهد به این 
امنیت، آرامش و آســایش مردم خدشــه وارد کند، با اقتدار 

برخورد می کنیم.
وی یادآور شــد: مــردم ما قانون مدار و وظیفه شــناس 
هســتند و در خدمت آنها هستیم؛ عطوفت نیروی انتظامی 
برای مردم  عزیز و اقتدار این نیرو برای قانون گریزان اســت؛ 
افرادی که احیاناً در اقصی نقاط کشــور به دنبال شــرارت 

هستند، بدانند که با آنها با ســرپنجه قوی نیروی انتظامی 
برخورد خواهد شد.

خودکفایی کشور در تولید فرآورده های خام دامی
علیرضا رفیعی پور، رئیس سازمان دامپزشکی کشور نیز 
دیگر سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه تهران بود. وی 
گفت: تولید ســالیانه بیش از ۱5 میلیون تن گوشت قرمز، 
گوشت مرغ، آبزیان، تخم مرغ، عسل و شیر، مسئولیت مهمی 
را در حوزه امنیت غذایی بر عهده ســازمان دامپزشکی قرار 
داده اســت. به گزارش ایرنا، رئیس سازمان دامپزشکی کشور 
خاطرنشــان کرد: بیش از 60 سال اســت که در حوزه دام 
و طیــور صنعتی شــده ایم اما تا پیــش از انقالب در حوزه 

فرآورده های خام دامی وابسته به واردات بودیم.
رفیعی پور بیان داشــت:  به لطف انقالب اســالمی، در 
حوزه های علمی و دانشگاهی و همچنین تجهیزات و نیروی 
انسانی متخصص، مدیریت بهداشتی به کمک مدیریت تولید 
آمد که در نتیجه، امنیــت غذایی برقرار و مدیریت بازار نیز 

تامین شد.
وی گفت:  در سیاســت های ابالغی رهبر معظم انقالب 
در موضــوع اقتصاد مقاومتی، دو مقولــه بهره وری و امنیت 
غذایی به وزارت جهاد کشــاورزی محول شد و با تالش های 
انجام شــده در دوران پس از انقالب، امروز به خوداتکایی و 

خودکفایی در تولید فرآورده های خام دامی رسیده ایم.
به سؤاالت  پایتخت  پلیس   پاسخگویی حضوری 

3 هزار نمازگزار جمعه 
رئیس بازرســی فرماندهــی انتظامی تهــران بزرگ از 
پاسخگویی رؤسا و کارشناسان پلیس پایتخت به مشکالت، 
ســؤاالت و درخواست های حدود 3 هزار نفر از نمازگزاران و 

شهروندان در قالب میز خدمت در نماز جمعه خبر داد.
به گزارش پلیس پایتخت، سرهنگ حمید خروش اظهار 
داشــت: پلیس خود را خدمتگزار مــردم می داند از این رو 
تالش ما بر این است که همواره و در اسرع وقت پاسخگوی 

مشکالت و درخواست مردم باشیم.
خروش با اشــاره به ایجاد میز خدمت در دانشگاه تهران 
محل برگزاری نمــاز جمعه تهران، افزود: روز جمعه ترتیبی 
اتخاذ شد تا رؤسا و کارشناس های پلیس تخصصی به صورت 
مستقیم و چهره به چهره پاســخگویی درخواست، سؤاالت 
و مشکالت شهروندان باشــند. وی با اشاره به اینکه در این 
برنامه به مشکالت، سؤاالت و درخواست حدود سه هزار نفر 
از نمازگزاران و شــهروندان پاسخ داده شد، اظهار داشت: در 
هفتــه ناجا تالش ما بر این اســت که بــا تالش مضاعف به 
مشکالت و درخواست مردم رســیدگی کنیم از این رو این 
بار ما به ســراغ مردم آمده ایم تا به مشــکالت و درخواست 
آنها رســیدگی کنیم.  رئیس بازرسی پلیس پایتخت گفت: 
امروز )شنبه( نیز در سومین روز از هفته ناجا سردار رحیمی 
رئیس پلیس پایتخت به صورت حضوری پاسخگوی سؤاالت 

و مشکالت مردم خواهد بود.

الحسین – یجمعنا« )حسین علیه السالم  پویش »
ما را متحد می کند( با مشارکت زائران ایرانی و عراقی 

آغاز شد.
زائــران عراقی و ایرانی در کنار هم با پرچم های ایران 
الحســین_یجمعنا )حسین علیه السالم  و عراق، پویش # 
مــا را متحد می کنــد( را آغاز کردند. ایــن پویش صدها 

هــزار نفــره مردمی کــه در شــبکه های اجتماعی فعال 
اســت با انتشــار بیانیه ای اعالم کرده است که قصد دارد 
الحسین_ در آســتانه اربعین امام حسین )ع( با هشتگ# 

یجمعنــا در شــبکه های اجتماعی نظیــر توئیتر، فیس 
 بــوک و اینســتاگرام اقدام بــه ایجاد طوفــان توئیتری 

نماید.
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