
اخبار كشور

کارشناس فرهنگ و رسانه:
توقیف »خانه پدری« در جهت صیانت 

از حقوق مردم است
یک کارشــناس فرهنگ و رسانه تأکید کرد که توقیف »خانه پدری« در 

جهت صیانت از حقوق مردم است.
به گزارش خبرنگار کیهان، ســعید الهی کارشــناس فرهنگ و رســانه، 
پنج شــنبه شب در برنامه شهر فرنگ شبکه خبر در مناظره زنده تلویزیونی با 
غالمرضا موسوی عضو هیئت رئیسه شورای عالی تهیه کنندگان سینما گفت: 
متأســفانه جریان مدیریت ســینما با طیفی از هنرمندان که به آزادی بی قید 
و شــرط در تولید محتوا قائل هستند همسو شــده و شورای پروانه ساخت و 

نمایش به تبع آنها از اقتدار الزم برخوردار نیستند.
وی گفت: »خانه پدری« فارغ از برخی صحنه های مسئله دار برخالف بند 
۱۱ قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد به جزئیات یک قتل ناموسی پرداخته 
و مدیران ســینمایی به جای حذف آنها و در یک فضای غیرصادقانه با ضابطان 

قوه قضائیه مبادرت به نمایش فیلم کرده اند.
الهی گفت: این در حالی اســت که دادستانی حسب وظایف ذاتی خود در 
دفاع از حقوق فرهنگی و عامه به دلیل مقابله با تخلفات دســتگاه های دولتی 

وارد عمل شد و فیلم را توقیف کرد تا به نوعی از حقوق مردم صیانت نماید.
این کارشــناس سینما خاطرنشان ســاخت: مرجع رسیدگی به این گونه 
تخلفات حســب قوانین موجود قوه قضائیه است و قانون می بایست برای همه 

اقشار محترم شمرده شود و اهالی سینما در این زمینه مستثنی نیستند.
اهانت یک منتقد به منتقد »خانه پدری«

یک منتقد با جمالت ســخیفی به یک کارگرداِن منتقد فیلم سیاه »خانه 
پدری« اهانت کرد!

)م. د(-  منتقد فیلم و یکی از مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی-  که 
بیشتر در برنامه هفت دیده شده است، به حسین لطیفی کارگردان و سردبیر و 
مجری برنامه هفت اهانت کرد. حسین لطیفی سوم آبان در برنامه هفت شبکه 
سه، از وجود خشونت در فیلم خانه پدری انتقاد کرد و گفت که؛ »با دیدن این 

فیلم دچار گرفتگی قلب شدم«.
)م. د( نیز در فضای مجازی نوشت: »آقای محمدحسین لطیفی! ناراحتی 
قلب تان با توقیف خانه پدری برطرف شد الحمدهلل؟ امیدوارم ناراحتی دیگری 
نداشته باشید، چون ممکن است برای درمان )...( چند فیلم دیگر هم توقیف 
شــوند.« منتقد یاد شــده، تنها حامی  خانه پدری نیست که به مخالفان این 
اثــر ضدایرانی و ضــد دینی اهانت می کند. قباًل نیز چند ســینماگر و منتقد 
به مخالفان محتوای خانه پدری اهانــت کردند. از جمله اهانت کنندگان یک 
عضو هیئت مدیره خانه ســینما اســت که منتقدین خانه پدری را دشــمنان 

دستاوردهای سینمای ایران معرفی کرده بود.
جالب این اســت که اهانت کنندگان؛ همگی مدعی آزادی بیان و آزادی 
اندیشــه اند اما همزمان؛ مخالفت مستدل یک فرد یا یک منتقد را با یک فیلم 

درجه چندم تحمل نمی کنند!
ابراهیم آبادی درگذشت

روز پنج شــنبه ابراهیم آبادی بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون کشورمان بر 
اثر بیماری درگذشت.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، ابراهیم آبادی بازیگر ســینما، تئاتر 
و تلویزیون کشورمان مدتی بود به دلیل بیماری در بیمارستان بستری بود.

او متولد سال ۱۳۱۳ بود. این هنرمند ابتدا در رشته هنر زیر نظر استادانی 
همچون علی اصغر گرمسیری به تحصیل پرداخت و بعد به شهر پراگ رفت و 

مدرک تحصیلی کارگردانی تئاتر را گرفت.
سریال های»مختارنامه«، »پاورچین«، »شب دهم« و »معصومیت از دست 

رفته« از جمله آثار شناخته شده وی در تلویزیون هستند.
یک فیلم دفاع مقدسی، 

بهترین فیلم جشنواره میالن شد
فیلم دفاع مقدســی »مســتطیل قرمز«، جایزه بهترین فیلم جشــنواره 
فیلم های ورزشی میالن در ایتالیا را کسب کرد. سازندگان این فیلم نیز هزینه 
سفر به میالن و شرکت در این جشنواره را به دانش آموزان محروم استان ایالم 

تقدیم نمودند.
»مســتطیل قرمز« نخســتین فیلم ســینمایی برادران حسن و حسین 
صیدخانی است که به افشای جنایت صدام در کشتار تماشاگران یک مسابقه 
فوتبــال در ایالم در زمان جنگ تحمیلی می پردازد. این فیلم در اولین حضور 
خود در یک جشــنواره، با اقبال مواجه شد. جشنواره فیلم های ورزشی میالن 
ایتالیا )Ficts( که از اوائل آبان کار خود را آغاز کرد، میزبان این فیلم از ایران 
بود که در نهایت توجه داوران این جشنواره جلب کرد و توانست جایزه بهترین 
فیلم را به خود اختصاص دهد. در مراسم اختتامیه جشنواره میالن، سرکنسول 
جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی از سازندگان فیلم، این جایزه را دریافت 
کرد. چرا که دو کارگردان فیلم  ترجیح دادند که هزینه سفر به میالن و شرکت 
در این جشنواره را به تأمین بخشی از نیازهای دانش آموزان محروم استان ایالم 

که زادگاه ایشان است اختصاص دهند.
»وطن امروز« از امروز منتشر می شود

انتشار روزنامه »وطن امروز« از امروز از سر گرفته می شود.
چــاپ روزنامه وطن امروز از ۱۱ مرداد امســال به دلیل مشــکالت مالی 
متوقف شــده بود. اما این روزنامه از امروز شنبه ۱۱ آبان به عرصه مطبوعات 

کشور باز می گردد.
بهروز افخمی:

سلبریتی بازی، حاصل پول های بادآورده است
یک فیلمســاز معتقد اســت که همچون کلک های نظام ســرمایه داری، 

سلبریتی بازی نیز حاصل ورود پول های بادآورده در سینماست.
بهروز افخمی  در برنامه صبحگاهی شــبکه ســه ســیما گفت: پول های 
بادآورده ای که اخیرا در ســینما آمده اغلب برای کســانی است که حتی اگر 
پولشــان ســالم باشد و کثیف هم نباشــد آدم هایی هســتند که در این کار 
آشــنایی ندارند و بلد نیستند و هرچیزی که واسطه ها بگویند قبول می کنند. 
خیلی هایشان دوست دارند با سلبریتی ها عکس یادگاری بگیرند و همان نظام 
صنعتی که نظام مبتذلی است و سلبریتی بازی به اصطالح امروز متداول بشود.
وی درباره دستمزد نجومی  و میلیاردی برخی از بازیگران نیز اظهار داشت: 
نمی دانم درباره چه کســانی حرف می زنید. برخی بازیگران هستند که بخشی 
دستمزد و بخشــی درصد می گیرند و درآمدشان ممکن است باالتر هم برود. 
برخی هم هستند که بازیگر نیستند، سلبریتی و یک عالمت تجاری هستند. 
کسی پول بادآورده دارد و می خواهد با بازیگران عکس یادگاری بگیرد و اعتبار 
بگیرد که فالن بازیگر را اســتخدام کرده ام. افخمی  درخصوص شبکه نمایش 
خانگی گفت: به طور کلی خیلی از بازیگران شبکه نمایش خانگی بازیگر واقعی 
نیســتند و ارزش پولی را که به عنوان ســلبریتی خرجشان می شود ندارند اما 
در شــرایط هرکی به هرکی با پول های بادآورده پول می گیرند. این بی لیاقتی 

فیلمسازان است که باعث شده این اتفاقات بیفتد.
داریوش ارجمند افتخار خادمی  حرم امام رضا)ع( 

را به دست آورد
 داریــوش ارجمند ایفاگر نقش مالک اشــتر در ســریال امــام علی)ع(، 
شــب شــهادت امام رضا)ع( در حرم نورانــی آن حضرت، خادمی  آســتان 
علی  بن موســی الرضا را بزرگ تریــن آرزویــش عنــوان کرد که بــا موافقت 

حجت االسالم مروی این آرزو محقق شد.
به گزارش فارس؛ داریوش ارجمند هنرمند سینما و تلویزیون شب شهادت 
امام رضا)ع( با حضور در برنامه کبوترانه شــبکه ســه ضمن بیان خاطراتی از 
دوران حضورش در مشــهد مقدس، خادمی  آستان علی بن موسی الرضا)ع( را 
بزرگ ترین آرزویش بیان کرد. پس از این برنامه حجت االســالم مروی تولیت 
آســتان قدس رضوی با درخواســت خادمی  داریوش ارجمند موافقت کرد و 
حکم و نشان خادمی  آستان امام هشتم به زودی به این هنرمند اعطا می شود.

داریوش ارجمند در برنامه کبوترانه اظهار کرد: روزی که به مشــهد آمدم 
هیچ چیزی نداشــتم، اما امروز که در محضر امام رضا)ع( هســتم همه من را 
به عنــوان نوکر حضرت علی بن موســی الرضا)ع( و غالم جد بزرگوار ایشــان 
امیرالمومنین علی بن ابی ا طالب)ع( می شناســند. امام رضا)ع( شرفی به من 

بخشیده است که در کشورهای دیگر هم آثارش را دیده ام.

نگاهی به خدمات ماندگار سرداری گمنام

 از مبارزات انقالبی و شکنجه ساواک 
تا ثبات قدم پای والیت

»ابراهیم حاجی محمدزاده«، مردی است که به رغم سوابق طوالنی اش در 
مبارزات انقالبی، مطالعه و تحقیق، مسئولیت در سپاه و دفاع مقدس، کمتر از 

خودش حرف می زند و بیشتر از امامش می گوید.
به گزارش مرکز اســناد و تحقیقات دفاع مقدس، زمانی که دفتر سیاسی 
ســپاه پاسداران، کار ثبت جزء به جزء وقایع جنگ را شروع کرد، کمتر کسی 
فکــرش را می کرد که تاریخ نگاران و راویان صحنه نبرد، گنجینه ای کم نظیر 
از وقایــع آن دوران مشعشــع را پدید آورند تا امروز برای تالشــگران عرصه 
نــگاری دفاع مقدس چون دری گرانبها مورد توجه واقع شــود. در این  تاریخ 
میان، نقش بی بدیل ســردار »ابراهیم حاجی محمدزاده« که آن موقع مسئول 
دفتر سیاسی سپاه و عضو شورای عالی سپاه بود، در بنیانگذاری، ایجاد، تداوم 
و حفظ این روند تاریخی هیچ گاه از حافظه مردان جنگ رفته و تاریخ نگاران 

صحنه های حماسه و فداکاری ملت ایران، پاک نخواهد شد.
بر این اســاس می توان گفت؛ ســردار ابراهیم حاجی محمدزاده یکی از 
شخصیت های ممتاز در شکل گیری دفتر سیاسی سپاه، تاریخ نگاری جنگ و 
تاریخ سیاسی معاصر کشور اسالمی ایران است. او کسی است که از اساسنامه 
تاســیس سپاه پاسداران انقالب اســالمی در صحن علنی مجلس اول شورای 
اســالمی به خوبی دفاع کرد. عضویتش در شورای فرماندهی سپاه در آغازین 
روزهای شکل گیری این نهاد مقدس و نقش آفرینی تاثیرگذارش در ایجاد دفتر 
سیاسی و مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ برای ثبت و ضبط وقایع و حوادث 
دفاع مقدس از اقدامات ســاختاری و سازمانی ایشــان بعد از پیروزی انقالب 

اسالمی است.
امــا او پیش از انقالب نیز در زمره مبارزان شــناخته شــده نهضت امام 
خمینی)ره( بــوده و اقدامات ماندگارش قابل توجه عموم مبارزان نهضت امام 
خمینی)ره( است. مبارزات سیاسی محمدزاده به دهه ۱۳40 در مشهد برمی 
گردد. سال ها زندگی مخفی، سال ها تحت تعقیب ساواک قرار گرفتن، سال ها 
فعالیت مبارزاتی به ویژه در دوره دانشــجویی )دانشگاه علم و صنعت(، سال ها 
رنج زندان کشــیدن و ســال ها تحمل درد و رنج ناشی از شکنجه های عوامل 
ســاواک در زندان های رژیم، تنها بخشــی از دوران مبارزه این مبارز و سرباز 
گمنام نهضت انقالب اســالمی ملت ایران بوده است. او کسی بود که حتی در 
زیر شکنجه های ساواک و تهدید مافیای سازمان منافقین در زندان، نسبت به 
انحراف این سازمان همواره هشدار داد، در حالی که بسیاری از انقالبیون هنوز 
بــه ماهیت این مجموعه مخوف و منحرف واقف نبودند. او از ابتدای مبارزه تا 
پایان عمر مبارک رهبر کبیر انقالب اسالمی، همواره و به طور کامل دلباخته 
امام خمینی)ره( بود و با رحلت امام امت، نیز همیشــه صحیفه نور ایشــان را 

مالک و معیار سخنانش قرار داده است.
او در دهه ۱۳60 دفتر سیاسی سپاه پاسداران را به معتبرترین تشکیالت 
تحلیل سیاســی کشور تبدیل کرد و با انتشار منظم بولتن»رویدادها و تحلیل 
ها« زمینه بصیرت افزایی فرماندهان، کارکنان سپاه و بسیجیان را فراهم کرد. با 
این همه اقدامات ایشان در حوزه تاریخ نگاری دفاع مقدس خدمات ماندگاری 
اســت که امروزه آثار و برکات اقدامات او در سال های ابتدایی جنگ تحمیلی 

کامال هویدا و قابل توجه است.
دفتر سیاسی سپاه در سال ۱۳۵۸ متکی بر اعتبار و نفوذ آقای محمدزاده 
شکل گرفت. با گســترش و تداوم حیات دفتر سیاسی و به موازات آن، تولید 
گفتمان سیاسی بر پایه آموزه های فرهنگی- دینی، با تأثیر از انقالب اسالمی، 
نقش بنیانگذاران دفتر سیاسی در مجموعه سپاه و کشور، رو به توسعه و تعمیق 
نهاد. در آن زمان، محمدزاده چهره و نماد دفتر سیاســی در نزد دیگران بود و 
در تأسیس شالوده های فکری دفتر و تعمیق آن، نقش اساسی داشت. با جذب 
نیرو و انتشار بولتن »رویدادها و تحلیل ها« روند جدید دفتر سیاسی آغاز شد 

و نقش و جایگاه این دفتر را بیشتر روشن و مشخص کرد.
در آغاز جنگ ایران و عراق در حالی که ســپاه درگیر مســائل سیاسی- 
امنیتی انقالب بود و تنها نیروهای ســپاه در استان های مرزی در غرب کشور، 
درگیر مسئله جنگ بودند، نگرانی از »تحریف تاریخ جنگ«، موجب طرح ایده 
ثبت و ضبط تاریخ جنگ در ســپاه شد. حاجی محمدزاده پیشنهاد این کار را 
در سمینار فرماندهان، مطرح کرد و به این شکل، تاریخ نگاری جنگ در سپاه، 
از خرداد ســال 60 آغاز شــد. تهیه هزاران ساعت صوت جلسات طرح ریزی، 
هدایــت و فرماندهی، مصاحبه با فرماندهان یگان ها و مقدار زیادی اســناد و 
منابع به جای مانده از دوران دفاع مقدس، حاصل تالش های سردار محمدزاده 
در جذب، آموزش، ســازماندهی و به کارگیری حدود 200 راوی و تاریخ نگار 
صحنه نبرد بوده اســت که با تقدیم ۱7 شــهید، دین خود را به نظام مقدس 

اسالمی ایران ادا کرده اند.
اینک حاصل اندیشه و افکار سردار محمد زاده و دیگر مسئوالن عالی رتبه 
سپاه در راه اندازی مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، مجموعه ای بی نظیری از 
اسناد، صوت ها و تصاویری ناب از صحنه های نبرد در ۸ سال دفاع مقدس شده 
است که در مقیاس خود قادر است تاریخ این بازه زمانی را تحت تاثیر قرار داده 

و مانع بسیاری از تحریفات بدخواهان نظام اسالمی شود.
حاال ســردار حاج محمدزاده که برای بســیاری از نیروهای انقالب نماد 
مبارزه و ســخت کوشی است بر تخت بیمارســتان روزهای سخت بیماری را 
ســپری می کند و همه دعا می کنیم که به لطف پروردگار بی همتا و توسل به 

ائمه )ع( این عزیز دوست داشتنی سالمتی اش بازیابد.
آمین یا رب العالمین

اخبار ادبی و هنری

آیت  اهلل محمدجواد انصاری همدانی)ره(: »تبعیت کامل 
از علمای شریعت، اولین قدم سالک است و خطر مهمی که 
سالک در این مسیر دارد، بدبینی به علمای شریعت است.«

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

برای نیکی، تقوا و اصالح میان مردم به خدا 
سوگند نخورید

»خدا را در معرض ســوگندهای خود قرار ندهید، و برای 

اینکه نیکی کنید، و تقوا پیشه سازید، و در میان مردم اصالح 

کنید )سوگند یاد ننمایید(. و خداوند شنوا و دانا است.«
بقره- 224

مدافع  شــهید  پیکــر 
حــرم »حامد ســلطانی« که 
در روزهای اخیــر در منطقه 
»الذقیه« ســوریه به شهادت 
رســید، دیروز با حضور مردم 
قدرشناس و شهیدپرور تهران 

تشییع و به خاک سپرده شد.
صبــح دیروز بزرگراه شــهید 
محالتی تهران شاهد تشییع پیکر 
پاک یکی دیگر از دالورمردان مدافع 
حرم بود که خالصانه جان خود را 
در راه دفاع از حــرم اهل بیت)ع( 
و ناکام گذاشــتن دشمنان اسالم 
و انقــالب اســالمی فــدا کــرد.

شــهید مدافع حرم پاسدار»حامد 
سلطانی« متولد سال ۵9 در تهران 
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امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه در 
منحرف  گروه های  برخی  عراق،  اعتراضات 
که ما آنها را »شیعه انگلیسی« می دانیم هم 
نفوذ کرده و به خصــوص در کربال، بصره و 
اماره جنایاتی مرتکب شدند، از مردم عراق 
خواست که صفوف خود را از آنها جدا کنند.

آیــت اهلل محمد علــی موحــدی کرمانی در 
خطبه های نماز جمعه تهــران تصریح کرد: زرق 
و بــرق دنیا نباید ما را از یــاد آخرت بیندازد، ما 
یک زندگــی موقتی در این دنیــا داریم و منزل 
ابدی قیامت است و ســعادت ابدی آنجاست. ای 
کســانی که دنیا گولتان زده است!  ای کسانی که 
به بیت المال تجاوز می کنید و می دزدید و غارت 
می کنید و می درید و بعــد فرار می کنید! یادتان 

باشد در قیامت نمی توانید فرار کنید.
امــام جمعه موقــت تهران گفــت: مردم به 
مسئولین کشــور اعتماد می کنند و بچه هایشان 
را به مدرسه و دانشــگاه می فرستند، این مغزها 
امانت دســت شماســت، این مغزها را با چه پر 
می کنید و با چه صحنه هایــی؟ این نوجوان در 
موبایــل چه می بیند؟ پدران و مادران ببینید این 
نوجوان و کودکان چه می بینند؟ اگر صحنه آلوده 
دیدند دیگر آلوده می شوند، مراقب باشید. آنهایی 
که حمایت می کننــد و می گویند این صحنه ها 
آزاد باشد تا خودشــان انتخاب کنند، بگویند آیا 
اجازه می دهید وزارت بهداشت غذای مسموم در 
اختیارتان بگذارد و بگوید مردم خودشان تشخیص 
بدهند؟ آیا جوان و نوجوان که مســائل فقهی را 
نمی داند تشخیص بدهد؟ همه این ها جواب دارد، 
مراقب باشیم که جلوی ما را می گیرند و مواخذه 

می کنند.
به گزارش مهر، وی به مسائل عراق  اشاره کرد 
و با بیان اینکه باید توجه کرد که دشمن مترصد 
اســت ببیند فرصتی به دســت می آید تا بر موج 
ســوار شــود و این اوضاع را به وجود آورد، اظهار 
داشــت: دولت آمریکا در طول ۱6 سال گذشته 
روزانه بیش از ۱ میلیون بشکه نفت از عراق تحت 
عنوان غرامــت جنگی بهره می گیــرد و چپاول 

می کند.
آیــت اهلل موحدی کرمانی بــا تاکید بر اینکه 
یکــی از عوامل اصلی مشــکالت اقتصادی مردم 
عــراق همین آمریــکای جنایتکار اســت گفت: 
مردم متدین عــراق تحت زعامت مرجعیت و در 
چارچــوب قوانین و دولت قانونی خود، راه اصالح 
واقعی را می شناسند و توان حل مسائل را دارند. 
کما اینکه در ســال های گذشته توانستند بحران 
امنیــت را حل کننــد. نکته ای کــه باید عرض 
کنم در اعتراضات عــراق، اینکه برخی گروه های 
منحرف که ما آنها را »شیعه انگلیسی« می دانیم 
هــم نفوذ کرده و به خصــوص در کربال، بصره و 
اماره جنایاتی مرتکب شــدند که مردم عراق باید 
صفوف خود را از آنها جدا کنند. وی تصریح کرد: 
الحمدهلل دست رئیس قوه قضائیه باز شده است و 
 دارد دانه دانه مچ این ها را می گیرد و به مجازات 

می رساند.
امام جمعه موقت تهران در رابطه با توســعه 
بیماری ســرطان، گفت: پزشــکان دقت کنند و 
ببینند چه چیزی باعث شــده است که سرطان 
این چنین ســرعت و توســعه پیدا کرده است؟ 
یکی از دکترهــای فهمیده در جمعی از نخبگان 
فرمودنــد ایــن آبنبات ها و شــکالت های رنگی 
ســرطان زاســت. این نقل قول ایشان است. اگر 
واقعا این است، اجازه ندهند شیرینی سازی این ها 
را در اختیــار مردم قرار دهنــد و مجازات کنند. 
فکر کنید و اجازه ندهید انسان های سالم گرفتار 
این بیماری ها شــوند. خدا توفیق دهد مسئوالن 
مشــکالت را بشناسند و در حل آن تالش کنند. 
مردم مقاوم و صبورند اما باید با آنها با دلسوزی و 

محبت رفتار کرد.
دولت از خیانت آمریکا و اروپا درس بگیرد

محّمد زادمهر، دبیرکل اتحادیه جامعه اسالمی 
دانشجویان در سخنرانی پیش از خطبه های نماز 
جمعه تهران اظهار داشــت: خیانت های آمریکا و 
متحدان غربی و منطقــه ای اش بیش از پیش بر 
مــردم با خروج یکجانبه از برجــام و تحریم های 

ظالمانه ثابت گردیده است.
به گزارش فارس، زادمهر تصریح کرد: متاسفانه 
آقایان همان خط مشــی گذشــته را مدنظر قرار 
داشــته اند یعنی همه چیز از آب خوردن مردم تا 
بودجــه مملکت را به توافق با غــرب گره زده اند 
و پیگیر هســتند توافقی جدید انجام شود. تاریخ 
برای چیســت؟ آیــا برای آن نیســت که درس 
بگیریم، مــا از برجام درس گرفتیم؟ ما از خیانت 
آمریکایی ها درس گرفتیم؟ ما از بازی پلیس خوب 
و پلیس بــد اروپا و آمریکا درس گرفته ایم؟ اینها 
سؤاالتی است که در جریان مذاکرات جدید ظاهرا 

همه و همه فراموش شده است.

خطیب جمعه تهران:

مردم عراق صف خود را از »تشیع انگلیسی« جدا کنند

راضی نگه داشتن غرب، 
اشتباهی ویرانگر در سیاست خارجی کشور

دبیرکل اتحادیه جامعه اســالمی دانشجویان 
با اشاره به فضا ســازی دولت و حامیان آن برای 
عضویــت و همکاری ایــران بــا FATF گفت: 
در همین شــرایط متاســفانه باید پرسید آقایان 
مشــکالت اقتصادی و بانکی را بــه تصویب چه 
لوایحــی گره زده انــد؟ در حالی که رهبر معظم 
انقــالب تاکید بر مبــارزه با فســاد اقتصادی و 
تروریسم با طرح های بومی و داخلی دارد، عده ای 
با تحمیل ســخنانی قصد بر کرســی نشــاندن 
صحبت های خود برای بر باد دادن بخشی دیگر از 

منافع کشور را دارند.
وی خاطرنشــان کرد: اصرار بیــش از حد و 
فشــار بر مجمع تشــخیص مصلحت نظام برای 
تصویب لوایح مذکور ما را به یاد فریادها و فشار بر 
مجلس در سال ۱۳94 و تصویب برجام می اندازد. 
راضی نگه داشــتن غرب در شرایط فعلی برجام 
قطعا اشتباهی بزرگ و ویرانگر در سیاست خارجی 
کشور است که دیری نخواهد گذشت که حضرات 
آقایان نیز به آن اعتــراف و مجدد آن را تصمیم 
نظــام می دانند و به راحتی از زیر بار مســئولیت 
ضربه به کشور شانه خالی می کنند. آقای مسئولی 
که همه را جز اشتباهاتتان مانع کار خود می بینید، 
بدانید ما مانع کار شــما نیستیم ما مانع ضربه به 

معیشت مردم و اقتصاد کشور هستیم.
سردار جاللی: ایران

 در جنگ ترکیبی آمریکا 
پیروز شده است

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور با بیان 
اینکه اولین دستاورد ما این است که ما توانستیم 
مدلــی از بازدارندگی را ارائــه دهیم که می تواند 
تهدیدهای ناهمطراز را به نقطه تعادل برســاند، 
گفت: امروز در یک موقعیت پساپیروزی و پسافتح 

صحبت می کنیم.
سردار غالمرضا جاللی، رئیس سازمان پدافند 
غیر عامل کشور به مناسبت سالروز تاسیس این 
سازمان، پیش از خطبه های نماز جمعه تهران به 

سخنرانی پرداخت.
وی اظهار داشــت: مناسبت این هفته سالروز 
تشــکیل پدافند غیرعامل به عنــوان یک مولفه 

مکمل دفاعی برای کشور و به عنوان مجموعه ای 
برای دفاع از مردم و همچنین دفاع از بخش های 
اجرایی کشور در برابر تهدید است؛ یا به تعبیری 
دفــاع غیرنظامی به عنوان مکمــل دفاع نظامی 
شکل گرفته و سازمان پیدا کرده است. ما پس از 
انقالب اسالمی و جنگ هم شاهد چنین نقیصه ای 
بودیم که مقام معظم رهبری مکررا آن را مطالبه 
می کردنــد و در ۸ آبان ماه ســال ۸2 به فرمان 
ایشان سازمان پدافند غیرعامل به موجب تحقق 

مطالبات مقام معظم رهبری شکل گرفت.
ســردار جاللی گفت: امســال یــک ویژگی 
بسیار مهم در زمینه پدافند غیرعامل وجود دارد 
و آن کوتاه شــدن فاصله خاکریــز درگیری ما با 
آمریکا اســت. ما از سال97 شاهد نوع جدیدی از 
تهدید در این حوزه بودیم و آن اســتفاده از همه 
مولفه های قدرتی است که آمریکایی ها می توانند 
داشته باشند. این تهدید می تواند در انواع مختلف 

شکل پیدا کند.
به گــزارش مهر، رئیس ســازمان پدافند غیر 
عامل کشور تاکید کرد: در الیه نظامی آمریکایی ها 
تالش کردند یک شبحی از جنگ را درست کنند 
و روبروی ما قرار دهند زیرا احســاس می کردند 
تمرکز بــر مولفه های داخلی بدون هیچ فشــار 
خارجی شــاید موثر نباشد. چرا می گوییم شبح؟ 
به دلیل اینکه در ذات اســتراتژی دشمن قانون 
شبح جنگ پیش بینی شــده است. شبح جنگ 
برای نمایش قدرت و نشــان دادن ســایه جنگ 
است تا به تعبیری گاهی هم تهدید و لشگرکشی 
کنند. وی با بیان اینکه در الیه جنگ زیرساختی 

ســایبری برای اولین بار آمریکایی ها رسما اعالم 
کردند که ما در پاسخ حمله به پهپاد، به حوزه های 
دریایی، انرژی گاز، برق و زیرساختی ایران حمله 
کردیم، گفت: این به نوعی اعالم جنگ ســایبری 
بود. آمریکایی ها با وجود اینکه خودشــان کوهی 
از ضعف های سایبری هســتند و حمله سایبری 
ممکن اســت ساختارشان را به هم بریزد اما ما را 

هم به حمله سایبری تهدید کردند.
ســردار جاللی با تأکید بر اینکه رهبر معظم 
رهبری در مقابله با تهدیدات دشــمن بیشترین 
نقــش را ایفا کردند، اظهار داشــت: مقام معظم 
رهبری به صراحت فرمودند جنگ نخواهد شــد 
و مذاکره هم نخواهیم کرد. ایشــان اســتراتژی 
مقاومت یا دفاع فعال را انتخاب کردند و فرمودند 
کــه در برابر دشــمن رویکرد قاطــع مقاومت را 
ســازماندهی کنیم هرچند ما بیــن چند گزینه 
مختــار بودیم. گزینــه مذاکره، توافــق و گزینه 
مقاومــت فعال. دفاع فعال یعنــی دفاع قاطع در 
حوزه نظامی دریا، هوا و زمین. اینکه افسر پدافند 
هوایی ما در نیمه شب، هواپیمای بدون سرنشین 
کشــور را گزارش و برخورد و سرنگون می کند، 
ناشی از تبلور این استراتژی در الیه دفاعی است 
و اثر این پیروزی نشــان دهنــده دفاع قاطع در 
استراتژی دفاع فعال است. رئیس سازمان پدافند 
غیر عامل کشــور خاطرنشان کرد: موضوع بعدی 
برخورد قاطع قــوه قضائیه در برخود با فاســد، 
مفسد و فساد بود که یکی از مولفه های استراتژی 
دفاع فعــال بود و کامل شــکل گرفت. در حوزه 
اقتصــادی هم با تثبیت قیمت ارز، مقاومت ما در 
الیه اقتصادی پاسخ داده شد. اینجا نشان می دهد 
محورهای اســتراتژی فعال کشــور کامال موفق 
بوده اســت. همه استراتژیست های غربی معتقد 
هستند در این فاز درگیری موفقیت کامل دست 
ایران افتاده اســت. ما توانستیم در هر پنج شش 
الیه، یک دفاع غیر عامل ترکیبی را ســازماندهی 
کنیم و به نتیجه برســیم. امروز در یک موقعیت 
پســاپیروزی و پســافتح صحبت می کنیم و در 
نقطه ای ایستادیم که دستاوردهای بسیار اساسی 
در این حــوزه به وجود آمده اســت. وی با بیان 
اینکه اولین دستاورد ما این است که ما توانستیم 
مدلــی از بازدارندگی را ارائــه دهیم که می تواند 
تهدیدهای ناهمطراز را به نقطه تعادل برســاند، 
گفت: زمانی که پهپاد دشــمن سقوط می کند و 
مورد اصابت قرار می گیرد و دشمن رسما می گوید 
من گزینه اقتصادی و سایبری را به عنوان پاسخ 
انتخاب کــرده ام یعنی این اســتراتژی و الگوی 
بازدارندگــی نامتقارن ما پاســخ داده اســت. در 
 فضای پساپیروزی باید بتوانیم دستاوردها را حفظ 

کنیم.
سردار جاللی تاکید کرد: اصلی ترین مولفه ها 
تــداوم اطاعت از رهبری و اســتقامت در راهبرد 
مقاومت فعال اســت. موضــوع دوم نقش فعال 
مردم در این دفاع و مولفه ســوم دشمن شناسی 
و نداشــتن ظن مثبت به دشمن بلکه سوء ظن 

نسبت به دشمن است.

قم- خبرنگار کیهان:
امام جمعه قم گفت: سفارت آمریکا در بغداد 
مرکز فرماندهی فتنه و ساختارشکنی در عراق 

است.
آیت اهلل ســید محمد سعیدی در خطبه  های نماز 
جمعه قم که با حضور گســترده مردم خداجوی این 
شــهر در مصلی قدس برگزار شــد، افزود: اعتراض و 
تجمع حــق مطالبه گران عراقی اســت اما  تجمع و 
آشــوب و قتل و آتش زدن اموال عمومی و خصوصی 
آن هم با تشویق دشــمنان دیرین عراق و مردم این 
کشــور، فتنه گری و ناامنی و فروپاشی نظام سیاسی 
بــوده و تجربه ثابت کرده اســت این گونه اتفاقات از 

سفارتخانه های آمریکا طراحی و مدیریت می شود.
وی با اشاره به تسخیر سفارتخانه آمریکا در ایران 
که به جای امور دیپلماتیــک به اتاق کودتا و فتنه و 
آشــوب تبدیل شده بود، گفت: دانشجویان پیرو خط 
امام )ره( بــا آن اقدام به موقع مانع هرگونه فتنه گری 
و کودتا علیه انقالب نوپا شــدند و حضرت امام )ره( با 

آن حمایت قاطع و تاییدات مکرر، مرکز فتنه را برای 
همیشه در ایران اسالمی تعطیل کردند.

تولیت آســتان مقدس حضــرت معصومه )س( 
تصریح کرد: ملــت عراق نیز بدانند راه مقابله با فتنه 
در عراق استفاده از تجربیات مردم انقالبی ایران است 
و تنهــا راه برون رفت از فتنه فعلی و فتنه های آینده 
که عراق را همواره در معرض تهدید قرار خواهند داد، 

مهار سفارت خانه آمریکا است.
وی در ادامــه ۱۳ آبان مــاه، روز مبــارزه علیــه 
مســتکبران به ویژه آمریکای جنایتکار را مورد اشاره 
قــرار داد و با بیان برخی اتفاقات ســال های اخیر و 
عهدشکنی آمریکا در برجام و افزایش توطئه و تحریم 
علیه ایران اســالمی، گفت: امســال، روز ملی مبارزه 
با اســتکبار جهانی از حساســیت بیشتری نسبت به 
سال های قبل برخوردار است لذا انتظار می رود مردم 
و به خصوص مســئولین با حضور پرشکوه و پررنگ 
در راهپیمایی ۱۳ آبان  غیرت و عظمت ملت و دولت 
ایران را به رخ شــیطان بزرگ بکشــند و ثابت کنند 

تحریم و ســختی نمی تواند مردم انقالبی ایران را به 
تســلیم و کرنش در برابر زیاده خواهی ســلطه گران 
وادارد. آیت اهلل سعیدی افزود: متاسفانه  برخی با وجود 
اینکه خود بدعهدی و خیانت آمریکا را تجربه کرده اند، 
باز دم از مذاکره و ســازش می زنند و این ژســت را 
عقالنیت می پندارند در حالی که هیچ عقل ســلیمی 
در برابر عهدشکن و متکبر خودخواه، تن به مذاکره و 

سازش نمی دهد.
امام جمعه قم اظهار داشــت: مستکبران مذاکره 
بی حاصــل را ابــزاری برای حفظ ســلطه گری خود 
می دانند و هدفشــان ایجاد خطا و اشتباه در دستگاه 
محاسباتی نظام های سیاسی مستقل است  لذا به جای 
مسیر اشتباه مذاکره و سازش باید توان اقتصاد و دفاع 
را افزایش داد تا چشــم طمع آمریکا کور شود. البته 
راه بــرای ارتباط با دنیا باز اســت و می توان با همه 
کشورهای دنیا رابطه داشت اما متاسفانه برخی همه 
دنیا را آمریکا می دانند و این یک نقص و خود کم بینی 

عمیق است.

امام جمعه قم:

برخی مذاكره با خائن عهدشکن را عقالنیت می پندارند

تشییع پیکر مطهر شهید مدافع حرم »حامد سلطانی« در تهران

و از نیروهای سپاه بود که داوطلبانه برای دفاع از حریم اهل بیت)ع( و 
 مردم مظلوم سوریه، رهسپار حرم عمه سادات حضرت زینب کبری)س( 

شد.
این پاســدار مدافع حرم بعد از اعزام های متعدد، هفته گذشــته 
همزمان با روز شهادت امام رضا)ع( حین پاکسازی تله های انفجاری 
 عمل نکرده دشــمنان تکفیری در شــمال سوریه شــربت شهادت 

نوشید.
پس از آنکه روز پنج شــنبه مراسم وداع با پیکر مطهر این شهید 
مدافع حرم با حضور خانواده، جمعی از دوستان و همرزمان آن شهید 

در معراج شهدای تهران برگزار شــد، صبح دیروز هم با حضور انبوه 
مردم قدرشــناس و شــهیدپرور، پیکر مطهر شهید حامد سلطانی از 
بزرگراه شهید محالتی تشــییع و سپس در قطعه ۵۳ گلزار شهدای 

بهشت زهرا)س( به خاک سپرده  شد.
از این شــهید بزرگوار که تک پسر خانواده بود، یک پسر ۸ ساله 

به یادگار مانده است.
مراسم گرامیداشت این شهید مدافع حرم روز دوشنبه ۱۳ آبان ماه 
از ســاعت ۱۵ الی ۱7 در مسجد شهید محالتی واقع در خیابان نبرد 

شمالی، میدان نبرد برگزار می شود.
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