
اخبار كشور

بازپخش سریال »گاندو« 
در آستانه پخش فصل جدید

ســریال جنجال برانگیز »گاندو« برای اولین بار به بازپخش رسید. فصل 
جدید این سریال نیز در ایام نوروز روی آنتن شبکه سه خواهد رفت.

فصل اول ســریال »گاندو« بــه کارگردانی جواد افشــار و تهیه کنندگی 
مجتبی امینی، خرداد و تیر ســال 97 از شبکه ســه سیما روی آنتن رفت و 
با استقبال گسترده ای مواجه شد. این سریال همچنین با واکنش های مخالف 
برخی از گروه ها و شخصیت های سیاسی هم مواجه شد؛ تمرکز این سریال بر 
جاسوس آمریکا »جیســون رضائیان« و ارتباط او با برخی از افراد و فرایندها 
به ویژه در حوزه سیاســت خارجی و مذاکرات هســته ای باعث شد تا مقامات 
دولتی و هواداران آن به حاشیه ســازی علیه این سریال بپردازند. نمونه اخیر 
این حاشیه سازی ها اظهارات محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت است 
که در مصاحبه ای اخیرا گفت که »گاندو« علیه او ساخته شده است. هر چند 
که تهیه کننده سریال واکنش نشان داد و اعالم کرد: »گاندو علیه آمریکا بود و 
جاسوسی که علیه ملت ایران کار می کرد. حاال اینکه وزیر محترم امورخارجه 

احساس کردند علیه ایشان بوده جای سؤال دارد؟!«
این ســریال درآستانه پخش فصل جدیدش، دوباره روی آنتن سیما رفته 

است و هر شب ساعت 22 از شبکه آی فیلم به نمایش در می آید. 
فصل دوم »گاندو« هم که به دلیل همان حاشیه سازی ها در سکوت خبری 
به تولید رســیده، در ایام نوروز 1400 از شبکه سوم سیما پخش خواهد شد. 

البته این فصل با عنوان »لوتی« به تماشا در می آید. 
مهدی آذرپندار، مدیر گروه فیلم و سریال شبکه سه، درباره موضوع سریال 
»لوتی« گفته که این ســریال تقالی یکی از ســرویس های جاسوسی بیگانه 
بــرای ضربه زدن به ایران و مقابله نیروهــای داخلی با این توطئه را به تصویر 

خواهد کشید.
داریوش فرهنگ، وحید رهبانی، ســوگل طهماسبی، علی افشار، شهرزاد 
کمــال زاده از جمله بازیگران فصل قبل بودند کــه در این فصل هم به ایفای 
نقش می پردازند. همچنین بازیگران جدیدی هم به این فصل از سریال اضافه 

شده اند که امیریل ارجمند از جمله آنهاست.
تبلیغ شبکه های اجتماعی خارجی 

در رسانه ملی ممنوع شد
معاون رئیس رســانه ملی در امــور فضای مجــازی از ممنوعیت تبلیغ 

شبکه های اجتماعی در صداوسیما خبر داد. 
غالمرضا نوری معاون فضای مجازی سازمان صداوسیما با اعالم این خبر 
گفت: آئین نامه جدیدی ابالغ شــده اســت که مطابق آن، ضوابط پلتفرم های 
خارجی و داخلی در برنامه های شــبکه های رادیویی و تلویزیونی رســانه ملی 
مشخص شده است، بدین  ترتیب تبلیغ اینستاگرام و توئیتر غیرقانونی بوده، اما 

اسم بردن از پیام رسان های داخلی هیچ  اشکالی نخواهد داشت.
یک کارشناس:

مدیران باید پاسخگوی  تربیت فرهنگی 
کودکان و نوجوانان باشند نه طلبکار!

یک کارشــناس فرهنگ و هنــر از انفعال برخی از مدیــران فرهنگی و 
رســانه ای کشــور در مقابل ورود آثار مبتذل از خارج بــه داخل انتقاد کرد و 
گفت: این مدیران به جای اینکه پاســخگوی وضع موجود باشــند، از دیگران 

طلبکار شده اند! 
محمد دیندار در گفت وگو با کیهان اظهار کرد: طبیعتاً آن ورآبی ها کاری 
غیــر از ضربه  زدن به فرهنگ مــا و همچنین تخریب روح و فکر فرزندان ما 
ندارند. اما مسئله این است که هر بار با یک پدیده مخرب که از آن ور آمده 
مواجه می شــویم، چند روزی هشــدار می دهیم و حرف می زنیم اما پس از 

مدتی همه چیز را فراموش می کنیم!
وی افزود: این  وظیفه آن ور آبی ها نیســت که خوراک فرهنگی مناسب 
برای کشــور ما تهیه کنند، بلکه این وظیفه صدها دستگاه و نهاد فرهنگی و 
هنری و صدها سیاســتگذار درون کشور است که صاحب مسئولیت، دفتر و 
دســتک و بودجه های آن چنانی هستند تا قدمی  موثر برای فرهنگ سازی و 
تولید محتوا با ساختارهای جذاب و ایجاد سرگرمی  برای کودکان و نوجوانان 

و جوانان فراهم سازند، اما از قافله عقب مانده و قافیه را باخته اند.
این مستندساز تصریح کرد: برخی از مدیران فرهنگی و رسانه ای ما با هر 
موجی از آن ســوی آب به تالطم افتاده و منفعالنه دیگران را شماتت کرده 
در حالی که خود شایســته شماتت و مواخذه هســتند.درباره ماجرای اخیر 
نیز باید از مدیران فرهنگی کشــور پرسید که خود شما چه کرده اید؟ مدیر 
فالن شبکه تلویزیونی به جای اعتراض به دیگران بفرمایید که خود شما چه 
کاری بــرای موج آفرینی و جذب کــودکان و نوجوانان انجام داده اید؟ کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان شما چه می کنید؟ وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، سازمان تبلیغات اسالمی و... ســایر نهادها و سازمان های فرهنگی 
باید پاســخ دهند که برای کودکان و نوجوانان چه برنامه ها و سیاست هایی 

دارند؟
»چرا سوریه؟« 
به خانه ها رسید

مستند سینمایی »چرا سوریه« که محصول سازمان هنری رسانه ای اوج 
است از چهارشنبه 1۳ اسفند در سامانه های نمایش فیلم به نمایش در آمد.

همزمان با عرضه اینترنتی این مستند به نویسندگی مهدی نعمت اللهی و 
کارگردانی وحید فراهانی در پلتفرم های اینترنتی، از پوستر این اثر نیز رونمایی 

شد. 
»چرا سوریه؟« روایتی  است از دریچه ای متفاوت به بحران و جنگ سوریه، 
که تا به حال در رسانه های بین المللی حرفی از آن بازگو نشده و کمتر به آن 

پرداخته شده.
مرور فیلم های »مجید مجیدی«

 در شبکه نمایش
شبکه نمایش سیما، بخش مرور آثار سینماگران را این هفته به فیلم های 

مجید مجیدی اختصاص داده است.
شبکه نمایش در بخش ژانر منتخب هفتگی خود به فیلم هایی با مضمون 
آتش نشانی می پردازد و در بخش مرور صحنه گران به فیلم های مجید مجیدی 

کارگردان پیشکسوت سینمای ایران خواهد پرداخت. 
همچنین به مناســبت مبعث حضرت رســول اکرم)ص( فیلم سینمایی 
محمد رسول اهلل)ص( به کارگردانی مجید مجیدی روز پنجشنبه 21 اسفندماه 

ساعت 19 از این شبکه پخش خواهد شد.
به این  ترتیب، از امروز شــنبه 16 اســفند تا پایان هفته هر شب ساعت 
21 فیلم هــای »بید مجنون«، »بــاران«، »پدر«، »رنگ خــدا«، »بچه های 
آســمان«، »محمد رسول اهلل)ص(« و »آواز گنجشــک ها« از شبکه نمایش 

پخش می شود.

رهبر معظم انقالب: دعا و تضرع در برابر عظمت خداوند 
متعال بزرگترین افتخار برای انســان مؤمنی است که از 

هیچکس و هیچ قدرتی در دنیا نمی هراسد.

هدیه به خوانندگان

رهبر انقالب:

حاج محسن آقا قلهکی
عمری را به دیانت و صالح سپری کرد

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در پیامی، درگذشــت 
آقای حاج محســن آقا قلهکی از بازاریان متدیّن انقالبی و 
معتمدین حضرت امام خمینــی رضوان اهلل علیه در بازار را 

تسلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به شرح زیر است:

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
عبد صالح، و مومن درســتکار آقای حاج محســن آقا قلهکی 
رحمــت اهلل  علیه، در روز نیمــه  رجب پس از عمری که به دیانت و 

صالح سپری شده بود، دار فانی را وداع کرد.
اینجانب به خانواده  محترم و به همه  دوستان و عالقمندان ایشان 
تسلیت عرض میکنم و رحمت و مغفرت و رضوان الهی را برای وی 

مسئلت می نمایم.
سید علی خامنه ای
۱۴ اسفند ۱۳۹۹

پیروی از خواهش های نفسانی 
علت اصلی گمراهی!

»)خداوند پیامبر)ص( را مخاطب ساخته و علت اصلی 
ایمان نیاوردن مشرکان را بیان می فرماید:( آیا دیدی کسی 
را که هوای نفس خویش را معبود خود برگزیده است؟ آیا 
تو می توانی او را هدایت کنی؟ یا به دفاع از او برخیزی؟«
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اخبار ادبی و هنری

رهبر انقالب با تاکید بر تذکر چندباره:

گرانی راه حل دارد
مسئولین باید مشکالت معیشتی مردم را حل کنند

در پرتو وحی

منابع  و هفته  به مناسبت روز درختکاری 
طبیعی، رهبر معظم انقالب اسالمی پیش از ظهر 

جمعه دو اصله نهال میوه کاشتند.
حضــرت آیت اهلل العظمی خامنه ای ســپس در 
سخنانی، گیاه و فضای سبز را عاملی مهم در زندگی 
و در ســاخت تمدن بشــری خواندند و با اشاره به 
ریشــه های معرفتی و دینی توجه به محیط زیست، 
گفتند: کاشــتن درخت و نشــاندن نهال از جمله  
حسناتی اســت که در شــرع مقدس اسالم بر آن 

تأکید شده است.
به فعالیت های محیط زیستی
 نگاه تجمالتی و تزئینی نشود

رهبر انقالب اســالمی به اهمیت محیط زیست 
در قانون اساســی نیز اشــاره و خاطرنشان کردند: 
فعالیت هــای محیط زیســتی، فعالیت های دینی و 
انقالبی است و نباید به آنها نگاه تجمالتی و تزئینی 

شود.
مسئوالن و همه مردم باید

 در مقابل تخریب محیط زیست بایستند
ایشــان تنوع زیستی و اقلیمی کشور را بستری 
مناســب برای فعال شــدن آحاد مردم و جوانان در 
زمینه محیط زیســت خواندند و با ابراز تأســف از 
تخریب جنگل ها، منابع طبیعی و سفره های زیرزمینی 
به دست افراد سودجو، تأکید کردند: تخریب محیط 
زیســت بالی بزرگی اســت که آینده بشــر را هدر 
می دهد، بنابراین مســئوالن و همــه مردم باید در 

مقابل آن بایستند.
حضــرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با اشــاره به 
حوادثــی مثل آتش ســوزی جنگل ها و یا خشــک 
شدن دریاچه ها و تاالب ها، گفتند: این حوادث قابل 
پیشگیری است و مسئوالنی که به وظایف خود عمل 

نمی کنند، دچار تقصیر هستند.
رهبــر انقالب اســالمی در بخــش دیگری از 
سخنانشــان به مســئله کرونا در آســتانه سال نو 
پرداختند و گفتند: سال گذشته در ایام عید، مردم 
عزیز به توصیه ها کاماًل عمل و بالی بزرگی را از سر 

کشــور دور کردند اما امسال خطر بیشتر و فراگیرتر 
است بنابراین امسال هم همگان توصیه ها را رعایت 

کنند.
قطعاً مانند سال گذشته به سفر نخواهم رفت

ایشــان تأکید کردند: هر چه ستاد ملی مقابله با 

کرونا اعالم کرد باید عمل شــود. اگر سفر را ممنوع 
کردند، مردم به سفر نروند، بنده هم قطعاً مانند سال 

گذشته به سفر نخواهم رفت.
حضــرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با اشــاره به 
مشکالت معیشــتی مردم در اثر کرونا، گفتند: اگر 
کرونا ادامه پیدا کند مشکالت معیشتی بیشتر خواهد 
شد، بنابراین باید با همکاری همه، این بیماری هرچه 

زودتر برطرف شود.
رهبر انقالب اســالمی با ابراز ناخرســندی از 
گرانی ها و مشــکالت معیشتی، افزودند: این وضع 
در آستانه عید غصه بزرگی ایجاد کرده است. البته 
اجنــاس مانند میوه ها فراوان اســت اما قیمت ها 
بســیار باال است که ســود این قیمت باال هم به 
جیب باغداران زحمتکش نمــی رود بلکه نصیب 
دالل ها و واســطه های سودجو می شود و ضرر آن 

به مردم می رسد.
ایشــان با تأکید بر اینکه مسئوالن باید مشکل 
معیشتی و گرانی را حل کنند، گفتند: این مشکالت، 
همه راه حل دارد و بارها در جلسات متعدد این نکات 
را تذکر داده و راه حل های مورد نظر کارشناسان را به 

مسئوالن گفته ایم.

پیام رهبر معظم انقالب به هفتمین مراسم ملی شب خاطره جهادی:

تشکیل گروه های جهادی از جمله بركات حضور انگیزه های دینی و انقالبی در میان جوانان عزیز ما است
انقالب خاطرنشــان کردند:  رهبر معظم 
تشکیل گروه های جهادی و خدمات خالصانه 
آن ها از جمله برکات حضور انگیزه های دینی 
و انقالبی در میان جوانان عزیز ما است. آن را 

باید قدر دانست.
به گزارش فارس، مراســم گرامیداشت شهدای 

جهادگر و هفتمین شب خاطره گروه های جهادی 
با پیام رهبر معظم انقالب برگزار شد.

متن پیام رهبر معظم انقالب به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

تشــکیل گروه های جهادی و خدمات خالصانه 
آن هــا از جمله بــرکات حضــور انگیزه های دینی 

و انقالبــی در میــان جوانان عزیز ما اســت. آن را 
باید قــدر دانســت. خاطرات آن ها هــم می تواند 
ســند های پرافتخاری برای امروز و فردای کشور و 
 انقالب باشــد. کوشش شما در این راه ماجور است

انشاءاهلل.
سید علی خامنه ای

رئیس جمهور گفت: برخی فکر می کنند، می توانند 
در شرایط جدید چیزی به برجام اضافه کنند اما باید 
بدانند که برجام کم و زیاد نمی شود، یک متن ثابت 
است و تمام شــده است، مذاکره جدیدی در قالب 
برجام نخواهیم داشت و برجام در همان چارچوب 

مورد توافق، پیش روی ماست.
حجت االســالم روحانی در مراســم بهره بــرداری از 
طرحهای ملی وزارت کشور اظهارداشت: عالقه مند بودیم 
بــا آژانس همکاری کنیم و در این دوره همکاری بســیار 
خوبی را هم با هم داشتیم که در گزارش های آژانس بر آنها 
تاکید شده است اما به بعضی ها که فکرشان برای حرکتهای 
درســت کار نمی کند و متاسفانه از کشورهای اروپایی هم 
هســتند نصیحت می کنم این کار را نکنند و اجازه ندهند 
روابط بسیار خوب و دوستانه ایران و آژانس تخریب شود.

روحانی گفت: فعالیت های هســته ای ما مثل همیشه 
صددرصد صلح آمیز است و آژانس نظارت خودش را انجام 
می دهد و البته اگر این نظارت با دلخواه آژانس فاصله دارد، 
مقصر آن آمریکا و تحریمهای این کشور علیه ایران است. 
اگر این تحریم ها رفع شود روابط با آژانس گرم تر می شود 
و بازرســان آن می توانند در چارچوب قانون بازرسی های 

مدنظر خود را انجام دهند.
رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه ۳ سال تمام در برابر 
تخلف ها و اقدامات تروریستی دولت قبلی آمریکا، مقاومت و 
صبر کردیم، گفت: ملت ایران در برابر اقدامات غیرقانونی و 
تحریم های ظالمانه دولت قبلی آمریکا مقاومت و ایستادگی 
کرد و شما حتی در دوران کرونا هم به وظایف انسانی خود 
عمــل نکردید و دولت قبلی آمریکا بخاطر این رفتار خود 

باید در تاریخ شرمنده ملت ایران باشد.
خسارت بیش از 200 میلیارد دالری آمریکا به ایران

دکتــر روحانی با بیان اینکه اگر دولت جدید آمریکا 
بخواهد اشتباهات دولت قبلی را جبران کند، راه را پیش 
روی او باز گذاشــته ایم، گفت: بعضی دوستان می گفتند 

آمریکا ابتدا باید خســارت هایی را که به ملت ایران زده، 
جبران کند، البتــه آمریکا بیش از 200 میلیارد دالر به 
ایران خسارت زده است، اما گفتیم فعاًل مطالبه خسارت 
را برای مرحله بعدی می گذاریم، ابتدا با لغو تحریم و عمل 

به تعهدات حسن نیت خود را نشان دهند.
برجام کم و زیاد نمی شود

یک متن ثابت و تمام شده است
رئیس جمهــور بــا ذکر این جمله کــه »بوی کباب 
نمی آیــد، خر داغ می کنند«، گفت: برخی فکر می کنند، 
می توانند در شــرایط جدید چیزی به برجام اضافه کنند 
اما باید بدانند که برجام کم و زیاد نمی شــود، یک متن 
ثابت اســت و تمام شده است، مذاکره جدیدی در قالب 
برجام نخواهیم داشت و برجام در همان چارچوب مورد 

توافق، پیش روی ماست.
روحانی تصریح کرد: آنها که می خواهند مسائل را از 
طریق دیپلماسی حل کنند باید بدانند که راه آن برداشتن 
تحریم است، آنچه مانع دیپلماسی است، تحریم شماست، 
وقــت را تلف نکنید. اتالف وقت و امروز و فردا کردن به 
نفع هیچ کس نخواهد بود، اگر وقت تلف شــود و فرصت 

از دست برود، مسئول مستقیم آن آمریکا خواهد بود.

رئیس جمهور تصریح کــرد: ایران اعالم کرده که اگر 
تحریم لغو شود، بالفاصله به تعهدات خود عمل خواهد کرد.
مسیر بازگشت آمریکا به برجام روشن است؛
 اگر اراده باشد نیاز به هیچ مذاکره ای ندارد

به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر ریاست جمهوری، 
حجت االســالم روحانــی همچنین روز پنجشــنبه در 
چهاردهمین نشست ســران سازمان همکاری اقتصادی 
)اکو( که با شعار »همکاری اقتصادی منطقه ای در دوران 
پساکرونا« به صورت مجازی و با حضور سران 10 کشور 
عضو برگزار شد، گفت: اقدام قدرت های بزرگ در محروم 
ساختن ملت ها از حقوق بنیادین خود در کنار عدم احترام 
آنها به نهادهای بین المللی، نیازمند پاسخی درخور از سوی 

کشورهای هم اندیش است.
وی بــا بیان اینکه اعضای اکو باید بر عملیاتی کردن 
برنامه های مصوب ســازمان متمرکز شوند، تصریح کرد: 
ایران آماده است امکانات و ظرفیت های شبکه حمل ونقلی 
خود و زیرساختهای موجود در مناطق مجاورِ آب های آزاد 
در خلیج فارس و دریای عمان را در خدمت توسعه تجارت 

خارجی اعضای اکو قرار دهد.
رئیس جمهور با اشاره به تحریم های ظالمانه علیه ملت 

ایران اظهار داشت: ایاالت متحده آمریکا موظف است با 
لغو همه تحریم ها و اتخاذ تدابیر عملی به برجام برگردد 
زیرا این تکلیف دولتی است که او نقض عهد کرده است. 
جمهوری اسالمی ایران نیز اقدام آمریکا را قطعاً با اقدام 
پاســخ خواهد داد. مسیر بازگشــت آمریکا به برجام نیز 
روشــن اســت و اگر اراده آن وجود داشته باشد، نیاز به 

هیچ مذاکره ای ندارد.
روحانی افزود: همچنیــن باید اعالم نمایم، اقداماِت 
غیرقانونــی یکجانبه ایاالت متحــده آمریکا برای به زانو 
درآوردن ملــت بزرگ ایران ناکام مانده و علیرغم تحمل 
فشارهای ســنگیِن اقتصادی، این ملت بزرگ با تکیه بر 
اراده و توان داخلی خود به موفقیت های چشمگیر و دست 
آوردهای بزرگی از جمله در زمینه مقابله با کووید 19 و 
آثار و تبعات آن دســت یافته است. نمونه بارز آن، اقدام 
برای ساخت واکسن کرونا با استفاده از دانش و تجربیات 
دانشمندان ایرانی می باشد و در این راستا آماده همکاری با 
سایر کشورها بویژه کشورهای عضو اکو هستیم و همچنین 
آمادگی داریم درخصوص چگونگی مواجهه منطقه اکو با 
جهاِن پس از کرونــا همکاری کنیم و بنیانهایی را برای 

همکاری پی بریزیم.

رئیس جمهور: برجام قابل مذاكره مجدد نیست
خطیب جمعه قم:

كنوانسیون های بین المللی 
ابزاری برای زورگویی مستکبران

 به كشورهای مستقل  هستند
قم – خبرنگا کیهان:

امام جمعه قم گفت: اخیرا اسرائیل آزمایش های اتمی و هسته ای 
خود را از سر گرفته است، آمریکا و غرب وحشی، ایران را به تالش 

برای ساخت سالح هسته ای متهم می کنند!
آیــت اهلل علیرضا اعرافی در خطبه های نمــاز جمعه قم که با حضور پر 
شکوه مردم انقالبی این شهر با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در مصلی 
قدس برگزار شد افزود: مستکبرین دولت های مستقلی مانند ایران را که به 
صراحت می گوید دنبال ساخت سالح نیست، با اتهام های متفاوت از جمله 
تالش برای ســاخت فالن سالح ممنوعه متهم می کنند،  با تهدید به صدور 
قطعنامه و بیانیه های پر از یاوه، زیر فشــار قرار می دهند، در همان حال در 
برابر فعالیت های اتمی رژیم اشغالگر فلسطین و نظام های تسلیم شده در برابر 

سلطه خود سکوت می کنند.
وی اظهــار داشــت: امروز بر همگان آشــکار شــده که مســتکبران 
کنوانســیون های بین المللی را به جای ایجاد امنیت برای بشریت به ابزاری 
برای زورگویی و توســعه همه جانبه سلطه خود مبدل کرده اند و با تبلیغات 
پر حجم، زورگویی های خود را در اذهان ملت ها بســیار به جا و محق بزک 

می کنند و جلوه می دهند.
مدیر حوزه های علمیه سراســر کشور با اشاره به مواضع ضد و نقیض 
آمریکا و غرب در مورد برجام، خاطرنشان کرد: مسئولین مرتبط ساده لوحی 
نکنند و با هوشــیاری مراقب آمریکا باشند زیرا بارها ثابت شده برخالف 
رنگ و لعاب فریبنده مواضع شــان، در عمل اما هدفی دیگر را برای ضربه 

زدن دنبال می کنند.
خطیــب جمعه قم تصریح کــرد: در موضوع مقابله با داعش دیدیم که 
غرب و آمریکا که خود عامل ایجاد داعش و تقویت کننده آن بودند، به جای 
قدردانی از تالش مجدانه ایران برای از بین بردن داعش، فرمانده عزیز ما را 

به شهادت رساندند.
آیت اهلل اعرافی در بخش دیگری از خطبه ها به موضوع تهاجم چندین ساله 
سعودی به یمن با پشتیبانی همه جانبه غرب پرداخت و خطاب به آنها گفت: 
اخیرا و بعد از ســالها محاصره جنایتکارانه ملت یمن، به برخی جنایت های 
عربستان اعتراف کردید اما همچنان در تداوم حمایت از ائتالف سعودی علیه 
یمن اصرار دارید ولی بدانید این ملت و همه ملت های مظلوم منطقه با اتحاد 

و انسجام در برابر زورگویی های شما خواهند ایستاد.
وی در بخشی دیگر از خطبه های نماز، به هفته احسان و نیکوکاری اشاره 
کرد و بیان داشــت: الزم است از کمیته امداد حضرت امام و سایر نهادها از 
جمله گروه های جهادی و خیرین عزیز که همت کردند قدری از آالم مردم  
کاهــش دهند، تشــکر کنیم و از ملت عزیزمان درخواســت کنیم به پاس 
نعمت های بیشــمار خداوند، مددکار نیازمندان باشند تا زمینه بارش بیشتر 

نعمت های الهی مهیا شود.
مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور افزود: ماه رمضان را در پیش داریم، 
دولــت مردان باید با برنامه ریزی دقیق از محرومان جامعه حمایت کنند اما 
ایــن به معنای غفلت ما از آنها نیســت، هر کس با هــر توانی باید به یاری 

هموطنان خود بشتابد.
آیت اهلل اعرافی همچنین حفظ محیط زیســت را مورد اشاره قرار داد و 
گفت: باید حفظ و گسترش جنگل ها و مراتع و فضاهای سبز در شهرها مورد 

توجه عموم قرار گیرد و آن را مسئله ای حیاتی قلمداد کنند.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه جوامع موحد اسالمی 
در برابر جبهه کفر با اقتدار ایستادگی کنند، گفت: سیره امامین 

انقالب، نمادی از اقتدار اسالمی در برابر جبهه کفر است.
مراسم نماز جمعه تهران اگرچه در شرایط ویژه کرونا برگزار نمی شود 
اما سخنرانی خطبای جمعه در برنامه »پیام جمعه« شبکه یک سیما و نیز 

برنامه »در ساحت حضور« رادیو تهران پخش می شود.
حجت االسالم والمسلمین سید محمدحسن ابوترابی فرد، امام جمعه 
موقت تهران در ســخنان آدینه ای خود با  اشاره به سخنان رهبر انقالب 
درباره اخالق الهی، معنویت و ادب اســالمی گفت: رهبر انقالب اسالمی 
فرمودند که با گســترش فضای مجازی فرهنگ ادب اسالمی در جامعه 
کمرنگ شده است؛ همچنین ایشــان تاکید داشتند که باید بد زبانی و 
بدگویی از جامعه جمع شــود و بد زبانــی و بدگمانی با اخالق علوی و 

فاطمی سازگار نیست.

به گزارش رســا، وی ابراز داشت: افرادی که تریبون فضای مجازی و 
رســانه های تصویری در اختیار دارند، باید مطالبات و رهنمودهای رهبر 
انقالب اسالمی را در زمینه اخالق اسالمی و معنویت سرلوحه کار خود قرار 
بدهند و همچنین در تمام محیط های خانواده، کار و کسب و موقعیت های 

سیاسی و اجتماعی این اصول اخالقی را مورد توجه قرار بدهیم.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه خداوند در سوره بقره پیمان ها 
و تعهد بنی اســرائیل  اشاره کرده است، گفت: نخستین پیمان وحدانیت 
به خداوند بوده است؛ از این رو، در مقام عبودیت باید ما در تمام مراتب 

بندگی محض در درگاه خداوند را داشته باشیم.
حجت االســالم و المســلمین ابوترابی فرد ادامه داد: جوامع اسالمی 
که در برابر قدرت های بزرگ احساس ضعف و کوچکی می کنند و مورد 
تحقیر استکبار جهانی قرار گرفتند، مراتبی از شرک و کفر در پادشاهان 

آنها وجود دارد.
وی با بیان اینکه باید جوامع موحد اسالمی در برابر جبهه کفر با اقتدار 
ایستادگی کنند، گفت: سیره امامین انقالب، نظام اسالمی ایران و نیروهای 

مقاومت در منطقه نمادی از اقتدار اسالمی در برابر جبهه کفر هستند.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه اصل دوم این پیمان قرآنی، احسان 

به والدین بوده است، ابراز داشت: اکرام و احترام به والدین سبب استحکام 
خانواده می شود، این امر استحکام جامعه و نظام را دربر خواهد داشت.

حجت االســالم و المسلمین ابوترابی فرد بیان داشت: اصل سوم این 
پیمان قرآنی این بوده که رفتار ما با نزدیکان و نیازمندان و یتیمان باید 
با اخالق اسالمی صورت بگیرد؛ از این رو اگر این اصول قرآنی و اخالقی 

در جامعه اجرایی شود، نظام اسالمی به اقتدار خواهد رسید.
وی با بیان اینکه اصل دیگر قرآنی، نیکو سخن گفتن و حسن معاشرت 
و رفتار با توده مردم و جوامع دیگر است، افزود: در نزدیکی انتخابات سال 
آینده قرار داریم؛ از این رو نباید اختالف نظرات سیاسی و حزبی سبب بد 

زبانی و بدگویی میان مردم و احزاب سیاسی شود.
لزوم برخورد قاطع نظام اسالمی در برابر زیاده خواهی استکبار جهانی

امام جمعه موقت تهران در بخش دیگر از سخنان خود، بر لزوم برخورد 
قاطع نظام اسالمی در برابر زیاده خواهی استکبار جهانی تاکید کرد و گفت: 
دشمنان با زبان تند با ما سخن می گویند و به تعهدات خود در معاهدات 
بین المللی پایبندی ندارند، از این رو ما باید با آنها قاطعانه سخن بگوییم؛ 
زیرا که هر ســخنی که از موضع ضعف و ناتوانی ما به وجود آید، زمینه 

سلطه استکبار جهانی بر نظام اسالمی را فراهم می کند.

حجت االسالم والمسلمین ابوترابی فرد:

جوامع اسالمی در برابر جبهه كفر با اقتدار ایستادگی كنند

یادواره »ستارگان دوکوهه« با حضور تعدادی از رزمندگان دوران 
دفاع مقدس و همچنین خانواده های شهدا و ایثارگران در سالن اندیشه 

حوزه هنری تهران برگزار شد.
یادواره »ســتارگان دوکوهه« ویژه پاسداشت سردار حاج ابراهیم همت و 
فرماندهان شــهید لشکر 27 حضرت محمد رسول اهلل)ص( پنجشنبه با حضور 
سردار علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه، سردار سرتیپ دوم پاسدار حسن 
حسن زاده فرمانده سپاه محمد رسول اهلل)ص(، سردار محمدرضا یزدی فرمانده 
سابق سپاه محمد رسول اهلل)ص(، سردار محمد کوثری فرمانده لشکر 27 محمد 
رســول اهلل)ص( در دوران دفاع مقــدس و عده ای دیگر از فرماندهان با رعایت 

دستورالعمل های بهداشتی در سالن اندیشه حوزه هنری تهران برگزار شد.
دراین یادواره، ســردار حسن زاده فرمانده ســپاه محمد رسول اهلل )ص( با 
گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای دوران دفاع مقدس به ویژه سردار شهید 

محمدابراهیم همت، به برخی دیگر از فرماندهان لشکر 27 محمد رسول اهلل)ص( 
در دفاع مقدس اشاره کرد و افزود:اقتدار و شجاعت حاج احمد متوسلیان زبانزد 
بود. از ســوی دیگر،ایثار و اخالص شــهید چراغی هم برای همیشــه ماندگار 

خواهد شد.
وی از سردار شهید عباس کریمی به عنوان والیتمداری خالص یاد کرد و 

در عین حال روحیه انقالبی سردار شهید مهتدی را ستود.
سردار حسن زاده از سرلشکر شهید احمد سوداگر هم به عنوان فرماندهی 

مردمی و فرهنگی یاد کرد.
فرمانده سپاه محمد رسول اهلل)ص(، سردار شهید حسین همدانی را به عنوان 

فرماندهی تمامی عیار و دارای تبحر در همه زمینه ها توصیف کرد.
سردار حسن زاده همچنین یاد دالوری های سردار شهید رضا فرزانه و سردار 

شهید حسین اسداللهی را هم گرامی داشت.

وی در پایان سخنانش یاد و خاطره سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را به 
عنوان فرمانده بزرگ محور مقاومت گرامی داشت و افزود: امیدواریم راه و سیره 

این شهید بزرگ را همواره دنبال کنیم.
سردار حسن زاده گفت: اینکه امروز ما اینجا جمع شده ایم؛ به این معناست که 
هنوز شهدا ما را صدا می زنند و جمع می کنند تا از بزرگی و عظمت آنها یاد کنیم.

وی تأکید کرد: طبق روال هر ساله که مراسم های بزرگداشت و پاسداشت 
شهدا را برگزار می کردیم،تصمیم گرفتیم تا به همت رزمندگان و پیشکسوتان 
لشــکر 27 و سپاه محمد رسول اهلل)ص( در هر فصلی یک یادواره شهدا برگزار 

کنیم.
به گزارش ایســنا، یادواره ســتارگان دوکوهه طبق روال هرساله به منظور 
گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمدابراهیم همت و فرماندهان شهید لشکر 

27 محمد رسول اهلل)ص(، همزمان با ایام عملیات خیبر برگزار می شود.

بزرگداشت شهید همت و فرماندهان لشکر27
 در یادواره »ستارگان دوكوهه« 


