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اخبار كشور
رهبر انقالب ترسیم کردند

در پرتو وحی
لزوم پرستش
تنها مالک حقیقی همه اشیاء و امور

« (ای پیامبر! به مشرکان و بتپرستان که در بیراهه سرگردانند)
بگو :چه کســی شــما را از آســمان و زمیــن روزی میدهد (از
روزیهای آســمانی گرفتــه همچون باران ،هــوا و نور آفتاب تا
روزیهای زمینی ،چون گیاهان و حیوانات و نیز به آنها بگو ):چه
کســی مالک و خالق گوش و چشــم است (که دو قوه مهم برای
کسب علم و دانش میباشند) و نیز چه کسی موجود زنده را از
موجــود مرده (و خاک بیجان) و مــرد ه بیجان را از موجودات
زنده آفرید ،چه کسی است که امور این جهان را تدبیر میکند؟
(چون مشــرکان خودشــان خوب میدانند این امــور از غیر خدا
ســاخته نیســت ،لذا در جواب این سوالها نیز اعتراف کرده) به
زودی میگویند :خدا .پس (ای پیامبر! به آنها) بگو :آیا با این حال
تقوا پیشه نمیکنید (و آیا نمیخواهید با پرستش و عبادت خدا،
خودتان را از عذاب الهی نگهدارید؟)»
یونس31 -

ذ ّرهوار تا چشمه خورشید غدیر  -قسمت اول

آنگاه که خفاشان
کمر به قتل آفتاب میبندند

از خلیل بن احمد دانشــمند بزرگ اســام در قرن دوم هجری،
مبتکــر علم َعروض و مؤلف اولین کتاب لغتنامه ،ســخنی حکیمانه
در وصف امیرالمؤمنين علیه الســام نقل شده است .از او خواستند
در باره علی بن ابی طالب(ع) ســخن براند .گفت« :چه بگویم در باره
انســانی که دوستان از ترس و دشمنان از روی حسادت ،فضایلش را
پنهان کردند .با این حال ،اوصاف و مناقب او شــرق و غرب جهان را
پر کرده است».
هنگامی که امیرالمؤمنين(ع) به خالفت ظاهری رسید و حاکمیت
فرمانداران خلفای پیشین
سرزمینهای اســامی را به دست گرفت،
ِ
را عــزل و افراد موثق و مورد اعتماد خود را جایگزین آنان فرمود .اما
معاویه ،فرماندار منطقه شــام زیر بار نرفت و با دادن نسبتهای ناروا
از جمله قتل خلیفه ســوم به آن حضرت بنای مخالفت با ایشــان را
گذاشت.
فتنهانگیزی معاویه بزرگترین عامل انحراف اسالم پس از جریان
سقیفه بود که منجر به فاجعهها و مصیبتهای سخت شد .مخالفت
وی با امیر مؤمنان تنها به جنگ صفین منتهی نگردید بلکه به دنبال
آن سلســله ای از امواج فســاد و حوادث ناگوار را پدید آورد :خدعه
قرآن بر نیزه کردن ،ماجرای حکمیــت ،روی آمدن جریان خوارج و
جنگ نهروان و سرانجام شهادت مظلومانه مولی الموحدین(ع) و در
پی آن سرگذشــت غمبار امامان شیعه از امام مجتبی(ع) تا حضرت
عسکری(ع) همگی از ثمرات بذر نفاقی بود که معاویه کاشت.
ســرزمین شام از همان ابتدا که در زمان خلیفه دوم فتح شد،
زیر نظر خانــدان امیه قرار گرفت و امــارت آن را ابتدا یزید بن ابی
ســفیان و پس از وی برادرش معاویه به دســت گرفت .مردم شام به
علت دوری از مرکز جهان اســام یعنی مدینهًْ النبی ،با فرهنگ دین
کامال بیگانه بودند و تنها اسالمی را میشناختند که آل ابی سفیان به
آنان معرفی کرده بود .بعد از واقعه کربال و ورود اســیران اهل بیت به
شــام و رسوایی یزید ،عدهای از مشایخ شام نزد امام سجاد(ع) آمدند
و سوگند خوردند که ما تا پیش از این ،اهل بیتی جز خاندان معاویه
برای پیامبر(ص) نمیشناختیم! این نوع سرسپردگی اهل شام نسبت
به بنی امیه و از ســوی دیگر تحریف حقایــق و مکر و فریب معاویه
نسبت به آنان از نوادر تاریخ است.
پســر هند از همان ابتدا مبارزه سختی را علیه امام علی(ع) بنا
نهاد و با تبلیغات مسموم ،فضای جامعه را به شدت علیه آن بزرگوار
سب
ملتهب ساخت .یکی از اعمال زشت و وقیح معاویه و کارگزارانش ّ
و لعن امام در خطبههای نماز بود و این کار به جایی رسید که مردم
سب آن امام مظلوم را جزء بزرگترین فرایض محسوب میکردند .نقل
ّ
شده مردی شامی در سفر خود برای ادای نماز در جایی توقف کرد و
پس از نماز ،نفرین بر علی را فراموش نمود و به کفاره این فراموشــی
در همان مکان ،مسجدی ساخت و آن را «مسج ِد ذکر» نام نهاد!
از دیگر سیاســتهای معاویــه جعل حدیث بــود .وی برای
خاموش کردن فروغ والیت دســت به تحریف روایاتی زد که در شأن
اميرالمؤمنين(ع) بود .همچنین در مقابل مناقب آن حضرت برای خود
و خلفا احادیث مختلفی جعل کرد و با ریختن ثروت به پای جاعالن
حدیث ،روایات دروغین بسیاری را در بین مسلمانان اشاعه داد.
از جمله سیاســتهای پلید فرزند ابوســفیان ،شکنجه و قتل
شــیعیان بود .وی به کارگزاران خود مینوشــت هــر کس را که به
اتهام شیعه یا حتی به گمان شــیعه بودن یافتید بکشید .بدینسان
انسانهای بیگناه بسیاری به جرم تشيع به شهادت رسیدند یا دست
و پایشان بریده شد و چشمانشان از حدقه بیرون آمد .شیعیان در آن
دوره سیاه پناهی نداشــتند و مخفیانه با خوف و همراه تقیه زندگی
میکردند.
اما بعد از واقعه جانسوز کربال حساب دستگاه خالفت از دین جدا
ِ
حاکمیت اسالم
شــد و مسلمانان به وضوح دریافتند نزاع خلفا بر سر
نیست بلکه آنان جهت استقرار باطل و دست یابی به قدرت میجنگند
و هدف مشترکشــان نابودی اسالم و بازگشت به عهد جاهلیت است.
از سوی دیگر با قیام مقدس سیدالشهدا علیه السالم تشیع رنگ خون
به خود گرفت و به عنوان مذهبی معترض که علیه ظلم میخروشد و
از شهادت باکی ندارد شناخته شد .قیامهای متهورانه و متعدد علویان
و شــیعیان هر چند راه به جایی نمیبرد و به شدت سرکوب میشد
اما باعث میشد دستگاه بنیامیه و بنیعباس از تهدید شدن پایههای
ت باطل خود در گســتره سرزمینهای اســامی در ناامنی و
حکوم 
وحشت به سر برند و بدین جهت پیوسته اذیت و آزارشان بر شیعیان
بیشتر میشد.
امام باقر(ع) در شــرح پارهای از جنایات بنیامیه میفرمایند:
«شــیعیان ما را در هر شــهری مییافتند میکشتند و دست و پای
بیگناهان را تنها به گمان اینکه شــیعه هستند قطع میکردند .هر
که دوســتیش با ما آشکار میشــد به زندان میرفت ،مالش غارت و
خانهاش خراب میشــد و این بالها پیوســته رو به ازدیاد بود تا آنکه
حجاج بن يوسف در مصدر کار قرار گرفت .وی بیگناهان را قتل عام و
ّ
افراد را به احتمال شیعه بودن دستگیر میکرد .این جنایات به حدی
رسید که اگر به شخصی نسبت کفر و زندقه میدادند برایش رواتر بود
تا اینکه بگویند تو شیعه علی هستی[»...بحار]۴۴/۶۹
اما جور و ســتم عباسیان به مراتب گســتردهتر و دامنه دارتر
از بنــی امیه بود .آنان در ابتدا با شــعار اهل بیت پیامبر(ص) و بیان
مظلومیت و حق به یغما رفته آنان بر امویها شوریدند اما پس از آنکه
بنیان حکومتشان استحکام یافت ،به کمتر از نیستی و ریشه کنی آل
علی علیه السالم راضی نشدند .خلفای جنایتکار عباسی نظیر منصور
دوانقی ،هارون الرشــید و متوکل از هیچ جنایتی فروگذار نمیکردند
و غالبا کشتارهایشان با شکنجههای وحشتناک همراه بود تا آنجا که
شاعر چنین میسراید:
َ
َ
َ
اس في ال ّنا ِر
روان دا َم لنا
َو ل َ
یال َ َ
يت َعدل بَني ال َع ّب ِ
ور بَني َم َ
يت َج َ
اي کاش ســتم مروانیان(و بنی امیه) بــر ما تداوم مییافت و ای
کاش عدالت عباسیان در دوزخ افکنده میشد.
جدی دشمنان
آنچه که گذشت نمونه بسیار اندکی بود از عزم ّ
اهل بیت پیامبــر(ص)در خاموش کردن پرتو فــروزان والیت .به
راســتی حجم عظیم فضایــل امیرالمؤمنين عليه الســام در آثار
اسالمی شیعیان و و اهل تســنن و در گذر زمان با وجود آن همه
اختناق ،سانسور ،قتل عام و اشاعه احادیث به نفع دشمنان ،بیشتر
شــبیه به معجزه است .بار دیگر عبارت خلیل بن احمد را در صدر
این مقاله مرور کنیم.
سید ابوالحسن موسوی طباطبایی

نقش ه راه مقابله با تحریمها

حضرت آیتاهلل العظمــی خامنهای رهبر معظم
انقالب اسالمی در خجسته عید قربان در سخنرانی
زنده تلویزیونی ،ملت شــریف ایــران را به حضور
پرنشــاط و گستردهتر در مســابقه معنوی «کمک
مؤمنانه به قشرهای آســیبدیده و یاری مجاهدان
سالمت» فراخواندند و با تشریح اهداف کوتاهمدت،
میانمــدت و درازمدت آمریــکا در جنایت تحریم
ملت ایران تأکید کردند :دشــمن به موازات جریان
تحریم ،جریــان تحریف حقایق را هم دنبال میکند
اما به فضل الهی و با هوشــیاری ،زیرکی و شناخت
عمیق ملت ایران از آمریکا به هیچ کدام از اهدافش
نرسیده و نخواهد رسید و ایران عزیز با صبر و ثبات،
تالش بیشتر مسئوالن برای حل مشکالت اقتصادی و
معیشتی مردم و استفاده هرچه بیشتر از ظرفیتهای
داخلی به راه روشن خود ادامه خواهد داد.
ایشان درباره عزاداری ماه محرم نیز تأکید کردند :همه
سوگواران حســینی ،هیأتها و مداحان موظفند به هرچه
ســتاد ملی مبارزه با کرونا اعــام میکند ،عمل کنند زیرا
موضوع بسیار مهم است.
دهه خاطرات پرشکوه و هدایتگر
رهبر انقالب با تبریک عید ســعید قربان به ملت عزیز
ایران ،مســلمانان جهــان و پیروان ادیــان ابراهیمی ،دهه
اول ذیحجــه را دهه خاطرات پرشــکوه و هدایتگر و دهه
تضرع و توســل خواندند و بیان داشتند :دهه دوم این ماه
پر برکت ،با توجه به عید ســعید غدیر دهه والیت است که
این موضوع از همه احکام الهی جایگاه برتری دارد چرا که
والیت تضمین کننده اجرای همه احکام الهی است.
ایشان افزودند :دهه سوم ذیحجه نیز با مناسبتهایی
از جمله مباهله ،دهه مهمی اســت که امیدواریم ملت دهه
اول را به مبارکی و دو دهه بعد را آنچنان که موجب رضای
الهی و خوشبختی ملت است ،سپری کنند.
دلخوشیها و دلبستگیهای پرجاذبه
حضرت آیــت اهلل العظمی خامنهای دیدارهای مردمی
را از دلخوشــیها و دلبستگیهای پرجاذبه خود خواندند و
خاطرنشان کردند :این دشمن حقیر اما بسیار خطیر یعنی
کرونا این دلخوشی را نیز سلب کرده است.
ایشــان در همین زمینه افزودند :قــرار بود این دیدار
به صورت تصویری با خدمتگزاران عرصه ســامت و کمک
مؤمنانه انجام شود اما چون ستاد ملی مبارزه با کرونا گفته
اجتماع بیش از ده نفر ممنوع اســت ،متأســفانه این دیدار
تصویری هم ممکن نشد.
ایثارگری؛ از خصوصیات بارز ملت ایران
ایشــان ایثارگــری را از خصوصیات بــارز ملت ایران
برشــمردند و گفتند :امروز نیز کــه مجموعههای درمانی
اعم از پزشــکان ،پرســتاران و دیگر عوامل ،با تمام وجود
در خدمت بیماران کرونا هســتند الزم است داوطلبان در
کارهای غیرتخصصی و عمومی به یاری آنان بشتابند.
رهبر انقالب با اشــاره به آسیب دیدن اقتصادی اغلب
مــردم در دوران کرونا بیان داشــتند :البتــه در این میان
عدهای دچار آســیبها و مشــکالت جدی شدهاند که باید
با گســترش نهضت کمک مؤمنانه مردمــی ،به کمک این
قشرها شتافت.
معنای واقعی انقالبیگری
حضرت آیت اهلل العظمی خامنهای با اســتناد به آیات
قرآنی ،مردم را به حضور پرنشــاط و فعالتر در این مسابقه
معنــوی دعوت کردنــد و افزودند :ســبقت در کار خیر از
دستورات مؤکد و مکرر الهی در قرآن مجید است و موجب
شوق و انگیزه دیگران به کارهای خیر نیز میشود.
رهبر انقالب اینگونه کارها را معنای واقعی انقالبیگری
خواند و افزودنــد :اطعام ماهمحرم نیــز میتواند با رعایت
کامل دستورالعملهای بهداشــتی بهشکل کمک مؤمنانه
بهدست خانوادهها برسد.
حضــرت آیــت اهلل العظمی خامنــهای با اشــاره به
تالشهای جدی علمی در کشــور برای شــناخت ویروس
کرونا و راههــای مقابله و درمان آن تصریح کردند :اینگونه
تالشها در همه ابعاد باید گسترش یابد.
اهداف تحریم
رهبر انقــاب در بخش دوم سخنانشــان ،تحریمهای
آمریــکا را جنایتی بــزرگ علیه ملت ایران برشــمردند و
گفتنــد :دشــمن خبیث از این تحریمها کــه همه ملت را
نشانه گرفته اهداف مختلفی دارد.
ایشان «خســته کردن و به ســتوه آوردن ملت» را
هدف کوتاهمدت تحریمها برشــمردند و گفتند :دشمن
میخواهد مردم را آشــفته کند تا در خیابانها در مقابل
حکومت بایســتند بههمین علت مدام از تابســتان داغ
ســخن گفته و میگوید اما اکنون خودشان به تابستان
داغ مبتال شدهاند.
«ایجــاد محدودیت و جلوگیری از پیشــرفت کشــور
بهخصوص در بعد علمی» هدف میانمدت آمریکاییهاست
که رهبر انقالب با تبیین آن اظهار داشــتند :دشــمن در
درازمدت هم دنبال به ورشکســتگی کشــاندن و فروپاشی
اقتصادی ایران اســت چرا کــه در آن صورت ،ادامه حیات
برای یک کشور ،امکان پذیر نخواهد بود.

شتر در خواب بیند پنبهدانه
حضرت آیــت اهلل العظمــی خامنهای «قطــع رابطه
جمهوری اسالمی با مراکز و جریانهای مقاومت در منطقه»
را هدف جنبی آمریکاییها از تحریم ایران دانســتند و در
جمعبندی این بخش از سخنانشان گفتند :به فضل الهی و
با هوشــیاری ملت ،دشمن در تحقق همه این اهداف ناکام
مانده و به قول ما ایرانیها شتر در خواب بیند پنبه دانه!
رهبــر انقالب افزودند :البته کشــور دچار مشــکالتی
اســت که بخشــی از آن به تحریمها ،بخشی به ضعفها و
مدیریتها و بخشــی هم به کرونا باز میگردد اما همانگونه
که شماری از اندیشــمندان و فعاالن غربی هم بهصراحت
اعتراف میکنند دشــمن با همه شدت عمل خود نتوانسته
به اهداف خود در جنایت تحریم دست یابد.
هدف جریان «تحریف حقایق»
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه به موازات جریان
تحریم ،یک جریان «تحریف حقایق» و واژگون نشان دادن
واقعیات هم وجود دارد ،اظهار داشــتند :هدف این جریان،
ضربه زدن به روحیه مردم و دادن آدرس غلط درباره عالج
تحریم است.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنهای با اشاره به سخنان
مداوم مقامهای آمریکایی و تبلیغات گســترده رسانههای
وابســته به آنها بــرای واژگون نشــان دادن واقعیات ایران
افزودند :هدف دشــمن ،گرفتن نشاط و امید از ملت بهویژه
جوانان اســت تا اینگونه القا کنند که کشــور به بنبســت
رسیده و امکان حل مشکالت وجود ندارد.
خط ثابت تبلیغاتی رسانههای غربی
ایشان تحریف واقعیات را خط ثابت تبلیغاتی رسانههای
غربی در طول چهل و یک ســال گذشته خواندند و خاطر
نشــان کردند :در این خط تبلیغاتی ،نقاط قوت بهطور کلی
انکار و یا در مورد آن ســکوت میشود اما اگر نقطه ضعفی
باشد ،دهها و حتی صدها برابر بزرگنمایی میشود.
رهبر انقالب اســامی درخصــوص آدرس غلط دادن
برای رفــع تحریمها نیز گفتند :در این خط تبلیغاتی گفته
میشود اگر میخواهید تحریمها برطرف شود ،کوتاه بیایید
و ایســتادگی نکنید و متأســفانه برخی در داخل هم این
آدرس غلــط را تکرار میکنند اما این خط بر روی اکثریت
ملت ایران با شناختی که از دشمن و غرضورزی او دارند،
مؤثر نیست.
جریان تحریف شکست بخورد
قطع ًا جریان تحریم هم شکست خواهد خورد
حضرت آیت اهلل العظمی خامنــهای با تأکید بر اینکه
جریان تحریف واقعیات به مقاصد خود نرسیده است ،خاطر
نشــان کردند :اگر جریان تحریف شکســت بخورد ،قطعاً
جریان تحریم هم شکست خواهد خورد ،زیرا عرصه کنونی،
میدان جنگ ارادهها است و اگر اراده ملت ایران مستحکم
باقی بماند ،بر اراده دشمن غلبه خواهد کرد.
نکته دیگری که رهبر انقالب اســامی به آن اشــاره
کردند ،استفاده ملت زیرک ایران از تحریم برای شکوفایی
علمی کشور بود.
حضرت آیــت اهلل العظمی خامنــهای گفتند :با اینکه
تحریم یک جنایت بزرگ اســت اما مــردم بهویژه جوانان،
مسئوالن ،دانشمندان و فعاالن سیاسی از این موضوع برای
افزایش اتکاء به نفس ملی استفاده کردند.
رهبر انقالب اســامی در همین زمینه افزودند :تولید
جت آموزشــی و قطعات حساس و ظریف ،راه اندازی چند
هزار شرکت دانش بنیان ،ســاخت پاالیشگاه ستاره خلیج
فارس به دســت ســپاه ،اقدامات بزرگ در پارس جنوبی،
طرحهای وزارت نیرو در زمینه آب و برق ،طرحهای وزارت
راه و تولیدات شــگفت انگیز دفاعی ،همه در دوران تحریم
انجام شده است.
تمرین جداسازی اقتصاد کشور از نفت
حضرت آیت اهلل العظمی خامنــهای یکی دیگر از آثار
دوران تحریم را تمرین جداســازی اقتصاد کشــور از نفت
برشمردند و بیان داشــتند :به علت آنکه نفت کشور کمتر
فروش میرود ،جداسازی اقتصاد از نفت خام بهطور طبیعی

درحال روی دادن اســت که این موضــوع باید با پیگیری
دولت و مجلس به سرانجام برسد.
عالج تحریم کوتاه آمدن مقابل آمریکا نیست
رهبر انقالب اســامی در پاســخ به این سؤال مهم که
«آیــا تحریمها قابل عالج اســت؟» گفتند :تحریم ها قطعاً
قابل عالج اســت اما عالج آن ،عقبنشــینی و کوتاه آمدن
در مقابل آمریکا نیســت زیرا عقبنشینی موجب پیشروی
متجاوز میشود.
ایشــان افزودند :خواســته امروز آمریکا از ایران ،کنار
کامل صنعت هستهای ،کاهش بسیار شدید توان
گذاشــتن ِ
دفاعی و رها کردن اقتدار منطقهای اســت اما پذیرفتن این
خواســتهها قطعا موجب عقبنشــینی آمریکا نخواهد شد
و هیچ عقلــی نیز حکم نمیکند که بــرای توقف متجاوز،
خواستههای او را اجابت کنیم.
رهبر انقالب اسالمی با اظهار تأسف از تکرار حرفهای
دشــمن مبنی بر فایده نداشــتن صنعت هستهای از زبان
عدهای در داخل اظهار داشتند :صنعت هستهای نیاز قطعی
فردای کشــور برای تولید برق اســت و امروز باید به فکر
فردا باشیم.
هدف اصلی آمریکاییها از ادعای مذاکره
حضرت آیت اهلل العظمی خامنهای با تأکید بر اینکه با
وجود خســارات فراوان برجام ،اصل صنعت هستهای حفظ
شــده اســت ،درخصوص ادعای آمریکاییها برای مذاکره
با ایران ،خاطر نشــان کردند :من علــت مذاکره نکردن با
آمریکاییها را بارها گفتهام اما برخی یا متوجه نمیشوند و
یا وانمود میکنند که متوجه نشدهاند.
ایشان تأکید کردند :هدف اصلی آمریکاییها از ادعای
مذاکره ،گرفتن تواناییهای حیاتی ملت ایران اســت .البته
رییس جمهــور فعلی آمریــکا هم بهدنبــال برخی منافع
شــخصی و انتخاباتی است همچون اســتفاده تبلیغاتی از
مذاکره با کره شمالی.
عالج واقعی تحریم؛ تکیه بر تواناییهای ملی
و وارد کردن جوانان به میدان
رهبر انقالب اســامی بــا تأکید بر اینکــه جمهوری
اســامی ایران با همه کشورها به جز آمریکا و رژیم جعلی
صهیونیســتی مذاکره میکند ،افزودند :عــاج تحریمها،
عقبنشــینی و مذاکره با دشمن نیســت بلکه عالج واقعی
آن ،تکیــه بر تواناییهای ملی ،وارد کردن جوانان به میدان
و احیای ظرفیتهای فراوان کشور ،و در یک کالم عمل به
ارکان اقتصاد مقاومتی یعنی درونزایی و برونگرایی است.
ایشــان تاکید کردند :ما امکانات و تواناییهای داخلی
و ظرفیتهــای بینالمللی فراوان داریم که باید با مدیریت
جهادی و تدبیر واقعی ،به فعلیت دربیایند.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنــهای با تأکید بر اینکه
جمهوری اســامی ایران دوســتان مؤثری در دنیا دارد اما
تکیه واقعی نظام اسالمی به خدا و مردم است ،گفتند :تکیه
بر امکانات و اســتقالل داخلی ،هم دشمنان خارجی و هم
بدخواهان داخلی دارد .آن کســی که برای منافع خودش
حاضر است کاالیی را که در داخل تولید میشود ،از خارج
وارد کنــد ،در واقع خیانت میکند و بــا وجود تأکیدهای
مکرری که شده است اما همچنان واردات کاالهایی که در
داخل تولید میشوند ،ادامه دارد.
آخریــن نکتهای که رهبر انقالب اســامی درخصوص
توخالی دیگران»
تحریمها گفتند «دل نبستن به وعدههای
ِ
بود.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنهای اظهار داشــتند :در
ســال  ۹۷و بعد از خروج آمریکا از برجام ،متاسفانه کشور
ماهها معطل وعدههای اروپایی ها باقی ماند و اقتصاد کشور
شرطی شــد در حالیکه معطل کردن اقتصاد به وعدههای
دیگران ،بسیار مضر است.
بازیچه اینستکس
ایشــان افزودند :اروپاییها هیــچ کاری برای مقابله با
تحریمهای آمریکا نکردند و آنچه که به نام اینســتکس نیز
مطرح کردند ،بازیچهای بود که محقق نشد.
رهبــر انقالب اســامی در جمعبندی ایــن بخش از

ســخنان خود تاکید کردند :عالج تحریمهــا فعال کردن
ظرفیتهای داخلی است که نیازمند مجاهدت است.
تأکید به دستگاههای مسئول
برای رفع مشکالت معیشتی مردم
حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای در بخش دیگری از
سخنانشــان با اشاره به گرانیها و مشکالت جدی خانوارها
در تأمیــن معیشــت ،گفتند :کارهای الزم بــرای رفع این
مشــکالت را در جلســات خصوصی با مســئوالن از جمله
آقای رئیسجمهور مطرح کردهایم و باز هم به دستگاههای
مسئول تأکید میکنیم.
رهبر انقالب اســامی مسئله فوری در بخش اقتصاد را
«مهار نوســان قیمتها ،ایجاد ثبات در بازار و حفظ ارزش
پولی ملی» دانستند و افزودند :این حالتِ هر روز یک قیمت
مضر
برای اجناس و افسار پاره کردن قیمت ارز برای کشور ّ
است و افراد آشنا به مدیریتهای اجرایی معتقدند که این
مسئله با برخورد دستگاههای اجرایی و در مواردی دستگاه
قضایی قابل مهار است.
ایشــان افزودند :در قضیه ارز ،بانک مرکزی تالشهای
زیادی انجام میدهد که انشــاءاهلل موفق خواهد شد البته
گزارشهای مطمئنی وجود دارد که دالیل سیاسی ،امنیتی
در افزایش قیمت ارز بیش از دالیل اقتصادی مؤثر است که
در این صورت باید با کسانی که به این آتش دامن میزنند،
جدا ً مقابله شود.
حضــرت آیت اهلل العظمی خامنهای مســئله «هدایت
نقدینگی به ســمت تولید» و همچنین «رفع موانع جهش
تولیــد» را از دیگــر اولویتهای اقتصاد کشــور خواندند و
گفتند :عدهای از کارشناسان پیشنهاد کردهاند رؤسای سه
قوه کارگروهی را برای شناســایی و رفع موانع تولید تعیین
کنند.
رهبر انقالب اسالمی اصالحات اساسی در اقتصاد کشور
را «اصالح ســاختار بودجه»« ،اصالح نظام بانکی»« ،ارتقاء
سرمایهگذاری و اشــتغال» و «بهبود محیط کسب و کار»
برشــمردند و گفتند :این موارد دو ســال قبل و همزمان با
تشکیل جلسه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی به سران
قوا ابالغ شــد که البتــه با وجود تالشها پیشــرفت قابل
توجهی نداشته اســت البته مهم این است که ما میدانیم
چه میخواهیم و به دنبال چه برنامهای هستیم.
مسئولین باید با کار جهادی
صبر و ثبات خود را نشان دهند
ایشان« ،صبر» و «ثبات» را دو نیاز اساسی برای آینده
کشــور دانســتند و با تأکید بر اینکه بر اثر ایمان مذهبی
و اعتمــاد مردم به نظام ،ثبات ملت خوب اســت ،افزودند:
مسئولین هم باید با کار جهادی ،صبر و ثبات خود را نشان
مضر اجتناب کنند.
دهند و از تردید و نگرانیهای ّ
حضرت آیت اهلل العظمی خامنهای ،مشــکالت دشمن
اصلی یعنی آمریکا را بســیار بزرگ و غیرقابل مقایســه با
مشــکالت ایــران خواندند و بــا برشــمردن مصادیقی از
مشکالتِ امروز آمریکا مثل فاصله طبقاتی عجیب ،تبعیض
نژادی ،مشکالت اقتصادی و بیکاریهای گسترده ،مشکالت
مدیریتــی در قضیه کرونــا و مدیریت اجتماعی ضعیف که
ی و قتل و شکنجه به دست پلیس آمریکا
منجر به بیرحم 
میشود ،گفتند :امروز آمریکا در سطح دنیا منفور و منزوی
است.
ایشــان تأکید کردند :حوادث جــاری آمریکا آتش زیر
خاکستری است که شــعلهور شده و اگرچه آن را سرکوب
کنند اما دوباره شــعلهور میشود و نظام کنونی آمریکا را از
بین میبرد چرا که فلســفه سیاســی و اقتصادی این نظام
غلط و محکوم به نابودی است.
سردرگمی مقامات آمریکا
رهبر انقالب اســامی ســخنان مکــرر مقامهای
آمریکایی علیه ایران را نشــاندهنده ســردرگمی آنها
دانســتند و افزودند :مدیریت آمریکا دچار ســرگیجه و
آشفتگی است .آمریکاییها به دنبال پیدا کردن دشمن
هســتند بنابراین گاهی از ایران اسم میبرند و گاهی از
روســیه و چین ،اما امروز رژیم آمریکا دشمنی بزرگتر
از ملــت خود ندارد و همین دشــمن آن رژیم را به زانو
درخواهد آورد.
حضرت آیت اهلل العظمــی خامنهای با تأکید مجدد بر
صبر ،ثبــات و کار جهادی گفتند :دولــت در اواخر دوران
مســئولیت خود قرار دارد البته در طول این  ۷سال هرچه
توانســتند تالش کردند و در برخــی بخشهای دولت نیز
واقعــاً کارهای خوبی انجام گرفت ،پــس از این دولت هم،
دولت تازهنفســی خواهد آمد که کارها را با جدیت بیشتر
دنبال کند.
ضوابط ستاد ملی کرونا باید رعایت شود
رهبر انقالب اســامی در پایان سخنانشــان به مسئله
عزاداری در محرم اشــاره و تأکید کردنــد :در عزاداریها
معیار آن چیزی است که ســتاد ملی کرونا اعالم میکند.
بنــده هرچه آنها الزم بدانند مراعــات خواهم کرد .توصیه
و تأکیــد من به همه عزاداران ،هیئات ،منبریها و مداحان
نیز این اســت که ضوابط ستاد ملی کرونا باید رعایت شود،
چرا که اگر همین مقدار مراقبت و کنترل هم سست شود،
فاجعهای بزرگ پدید خواهد آمد.

توییتر:

پیامهای رهبر ایران درباره اسرائیل نقض قوانین توییتر نیست
مسئوالن توییتر در واکنش به پیام رهبر معظم انقالب مبنی
بر نابودی اسرائیل و در پاسخ به پارلمان رژیم صهیونیستی اعالم
کردند این پیامها مغایر با قوانین حاکم بر این شبکه اجتماعی
نیستند.

اسپوتنیک در گزارشی نوشت :یکی از مقامات شبکه اجتماعی توییتر
در پیامی در پاسخ به اعتراضات مطرح شده از سوی اعضای پارلمان رژیم
صهیونیستی توضیح داد توییتهایی با موضوع نابودی اسرائیل که آیت
اهلل خامنهای ،رهبر معظم انقالب ایران ،در این شبکه منتشر میکنند

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحلهای
با موضوع «واگذاری امور خدمات ساختمان و نگهداری فضای سبز(نیمه دوم سال »)99

سازمان فضایی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت
برگزاری مناقصه عمومی یک مرحلهای با موضوع «واگذاری
امور خدمات ســاختمان و نگهداری فضای ســبز(نیمه دوم
سال  »)99به شــماره  2099004068000001را از طریق
سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید .کلیه مراحل
برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اســناد
اســتعالم ارزیابی کیفی تا ارســال دعوتنامه جهت ســایر
مراحل مناقصه ،از طریق درگاه ســامانه تدارکات الکترونیک
دولت(ســتاد) بــه آدرس  www.setadiran.irانجام
خواهد شد .الزم است مناقصهگران در صورت عدم عضویت
قبلی ،مراحل ثبتنام در ســایت مذکــور و دریافت گواهی
امضــای الکترونیکــی را جهت شــرکت در مناقصه محقق
ســازند .تاریخ انتشار فراخوان در ســامانه تاریخ 99/05/11

میباشد .اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری
فرایند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد
به مناقصهگران ارسال خواهد شد.
مهلت دریافت اسناد اســتعالم ارزیابی کیفی :تا
ساعت  19:00روز سهشنبه تاریخ 99/05/14
مهلت ارسال پاسخ اســتعالم ارزیابی کیفی :تا
ساعت  9:00روز چهارشنبه تاریخ 99/05/29
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار :تهران ،خیابان
ولیعصر ،خیابان شــهید سلطانی(ســایه) شماره  -34شماره
تماس 22029729
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل
عضویت در سامانه :مرکز تماس021-41934 :
دفتر ثبتنام 8969737 :و 85193768
مالف1498

متناقض با قوانین حاکم بر این شبکه اجتماعی نیستند.
یلوا پترسون ،یکی از مقامات مسئول سیاست منطقهای توییتر توضیح
داد توییتهایی که در صفحه رهبر ایران با مضمون نابودی اســرائیل
منتشر میشوند نقض قوانین محسوب نمیشوند.
پترسون در پاسخ به سؤال «آرسن اوستروفسکی» یک فعال حامی
صهیونیســتها در کنســت از طریق ویدئو کنفرانــس به کمیته امور
مهاجــرت ،جذب و یهودیان پراکنده در جهان کنســت گفت :در برابر
رهبران جهان رویکرد ما آن است که «تعامل مستقیم با شخصیتهای
عمومی و دولتی یا اظهارنظر در زمینه مسائل سیاسی روز یا سیاستهای
خارجی در مورد موضوعــات نظامی-اقتصادی ،عموما نقض قوانین ما
نیست».
وی درباره توییت مقام معظم رهبری که در اواخر ماه مه منتشر شد
نیز توضیح داد که «اگر یکی از رهبران به حفظ پیام خود عالقمند باشد،
هرچند این پیام در تناقض با قوانین ما باشد به ایشان اجازه میدهیم به
فعالیت خود ادامه دهند ،اما برای پیام ایشان یک اخطار قرار میدهیم
و به کاربران اجازه میدهیم در صورت تمایل این پیامها را ببینند».
به گزارش باشــگاه خبرنگاران ،اســپوتنیک در ادامه نوشت تمایل
نداشتن توییتر برای نامگذاری پیامهای رهبر عالی ایران به عنوان نقض
کننده قوانین این شبکه اجتماعی به مذاق صهیونیستها خوش نیامده
و صدای انتقاد بســیاری از آنها را درآورده است .برخی مقامات رژیم
صهیونیســتی با این استدالل که توییتهای رهبر معظم انقالب مغایر
قوانین این شبکه اجتماعی هستند خواستار حذف آنها شدهاند.
پیشــتر این شــبکه اجتماعی یکــی از پیامهای دونالــد ترامپ،
رئیسجمهور آمریکا را که در جریان ناآرامیهای این کشــور منتشــر
شــده بود مغایر قوانین تشخیص داد و یک پوشش هشدار بر روی آن
منتشر کرد.

هدیه به خوانندگان

حضرت امام خمینی(ره) :عید قربان عیدی است که انسانهای
آگاه را به یاد قربانگاه ابراهیمی میاندازد .قربانگاهی که درس جهاد
در راه خدای بزرگ را به فرزندان آدم و اصفیاء و اولیاء خدا میدهد.

اخبار ادبی و هنری
مستند جسورانه صداوسیما
درباره «معضل مسکن»

مجموعه مستند «رویای آجری» این روزها درحال پخش از شبکه
مســتند سیماســت؛ مســتندی که بدون جانبداری و جناح بازی ،به
بررسی وضع «مسکن» در دوران و دولتهای مختلف میپردازد.
«رویای آجری» یک مجموعه مســتند پژوهش محور است که به
بررســی چرایی و چگونگی معضل خانهدار شدن مردم ایران پرداخته
است؛ این روایت مستند برای اولینبار به افشای طرحها و سیاستهای
مختلــف در حوزه زمینهای مســکونی میپردازد و دســت برخی از
باندهای فســاد در این زمینه را رو میکنــد .طوریکه میتوان اقدام
صداوسیما در پخش «رویای آجری» را اقدامی جسورانه دانست.
این مســتند با وضع مســکن از دوران رژیم پهلوی آغاز میشــود
و مخاطب را از فســاد وحشــتناک خاندان پهلــوی در زمینخواری و
بیخانمانی اکثریت مردم ایران ،شــگفتزده میســازد .در ادامه ،هر
قســمت از این مجموعه مســتند ،سیاســتها و برنامههای هر یک از
دولتهــای پس از انقالب را تا زمان حال در حوزه مســکن بررســی
میکند.
گفتنی است ،مجموعه مستند «رویای آجری» به کارگردانی داوود
مرادیان ،هر روز ســاعت  19روی آنتن شــبکه مستند سیما میرود و
بازپخش آن در ساعت  24و  15روز بعد است.

فیلمبرداری «سلمان فارسی»
از سرگرفته شد

فیلمبرداری «سلمان فارسی» بزرگترین سریال تلویزیونی ایران،
امروز همزمان با عید سعید قربان در شاهرود از سر گرفته شد.
از دیــروز جمعه دهــم مردادمــاه همزمان با عید ســعید قربان،
فیلمبرداری این سریال با رعایت تمام پروتکلهای بهداشتی ستاد ملی
مقابله با کرونا در اطراف شاهرود از سرگرفته شد.
فیلمبرداری سریال «سلمان فارسی» که زمستان سال گذشته در
کرمان و قشم آغاز شده بود بهدلیل شیوع ویروس کرونا در سال جاری
متوقف شد.
ی ترکیه و ارمنستان و جایگزینی لوکیشنهای داخلی
با لغو سفرها 
مانند شاهرود و شهرکهای ســینمایی تلویزیونی ایران (زندهیاد علی
حاتمی) و نور ،نهایتا لوکیشن اطراف شهرستان شاهرود به منظور ادامه
فیلمبرداری ســریال «سلمان فارسی» در ســال  ۹۹انتخاب و مراحل
پیشتولید انجام شد.
افزوده شــدن بخش محافظتهای بهداشــتی و لزوم رعایت دقیق
پروتکلهــای مصوب ،پیشتولید را مفصلتر کــرد .بنا به اعالم روابط
عمومی سریال «سلمان فارسی» با وجود تغییرات اجتنابناپذیر ایجاد
شده ،ساخت این اثر فاخر ملی ،طبق زمانبندی پیش خواهد رفت.
ســریال «ســلمان فارســی» به نویســندگی و کارگردانی داوود
میرباقری و تهیهکنندگی حسین طاهری به زندگی سلمان ،یار ایرانی
پیامبر گرامیاسالم میپردازد .در این سریال ،زندگی سلمان فارسی از
تولد تا پیش از وفات پیامبر و دوران زندگی وی در ایران عصر ساسانی،
بیزانس و صدر اسالم به تصویر کشیده خواهد شد .پیشبینی میشود
فیلمبرداری این ســریال که از ســریالهای الف ویژه مرکز سیما فیلم
بهشمار میرود ،حدود پنج سال طول بکشد.

تولید یک فیلم ضدایرانی مشکوک
در تاجیکستان!

یک فیلم ضدایرانی که سازنده آن نامشخص است در تاجیکستان
تولید شده است و تنها رسانههای فارسیزبان معاند جمهوری اسالمی
به انتشار خبر درباره آن اقدام کردهاند!
این فیلم مســتند کــه «خیانت» نام دارد ،علیه نهضت اســامی
تاجیکســتان تولید شده و این جریان راتروریستی معرفی کرده است!
اما یکی از محورهــای اصلی این فیلم ،ادعای دخالت ایران در فعالیت
تروریستی در تاجیکستان اســت! در این مستند تاجیکی ،بدون هیچ
ســند و مدرکی ادعا میشود که جمهوری اســامی ایران ،به جوانان
تاجیک ،آموزش عملیاتتروریســتی علیه دولت تاجیکســتان را داده
است!
این فیلم مســتند فاقد تیتراژ اســت و نام کارگردان و تهیهکننده
رســمیاش مشخص نیســت! اما با توجه به بازخوردها میتوان حدس
زد که «خیانت» ربطی به هنرمندان و ملت تاجیکستان ندارد و بهنظر
میرسد که به سفارش نهادها و رسانههای ضدایرانی تولید شده است.
چــرا که هنرمندان تاجیک ،عمومــا از عالقهمندان به فرهنگ و مردم
ایران هســتند و آخرین مصداق این عالقه نیز ،انتشار ویدئویی از اعالم
همبســتگی هنرمندان تاجیک با مردم ایران در مبارزه با ویروس کرونا
بود.
این حدس از آنجا نزدیک به یقین است که تنها رسانههای وابسته
به دولتهای ضدایرانی ،به تبلیغ این مســتند پرداختهاند؛ رسانههایی
چون بیبیســی فارسی ،رادیو فردا و ...که تقریبا مطالب مشابهی را در
سایتهای خود ،بازتاب دادهاند.

هنجارشکنی زوج بازیگر حاشیهساز شد

یک بازیگر که همراه همســرش اخیرا در یک اثر تلویزیونی نقش
ایفا کردهاند ،بهخاطر انتشــار تصاویر هنجارشکنانه در فضای مجازی،
هدف انتقاد قرار گرفتند.
این زوج ،درحالی که در ســریال اخیر شبکه یک حضور داشتند،
همزمان با پخش این ســریال ،تصاویر هنجارشکنانهای از خودشان در
فضای مجازی منتشــر کردند .اتفاقی که با انتقادات بسیاری در فضای
مجازی مواجه شده است.
این اولین بار نیســت که برخــی از بازیگران ،همزمان با حضور در
ســریالهای تلویزیونی ،تصاویری نامناسب و مبتذل از خود را منتشر
میکنند .این هنجارشــکنی که بهطور غیرمستقیم موجب تلف شدن
زحمات صداوسیما در فرهنگســازی و ترویج ارزشها میگردد ،ناشی
از نبود یک پروتکل و آئیننامه اســت؛ آئیننامهای که بازیگران را ملزم
سازد همزمان با حضور در سریالهای سیما از حواشی مختلف ازجمله
انتشار تصاویر مغایر با عرف و قانون از خودشان ،خودداری کنند.

نجوای عاشقانه دعای عرفه امام حسین
در سراسر ایران اسالمی طنینانداز شد

(ع)

مردم مؤمن ایران اسالمی دعای عرفه امام حسین(علیهالسالم)
را با رعایت پروتکلهای بهداشــتی و فاصلهگذاری اجتماعی زمزمه
کردند و سراســر میهن را از شمیم دلربای این دعای زیبا و روحنواز
سرشار ساختند.
امســال ،نجوای عاشقانه دعای عرفه امام حســین(ع) منظرهای متفاوت
داشت .مردم مؤمن ایران اسالمی همزمان با فرا رسیدن نهم ذیالحجه ،دعای
پرفیض عرفه را بــا رعایت پروتکلهای بهداشــتی و فاصلهگذاری اجتماعی
زمزمه کردند.
نیایشــگران در روز عرفه با حضور در محلهای از پیش تعیین شــده با
توجه به شرایط ویژه کرونا ،ضمن طلب آمرزش و مغفرت از درگاه الهی ،روح
و جان خود را با مضامین زیبا و عرفانی دعای پُرفیض عرفه معطر ساختند.
در تهران ،مســاجد دانشگاههای تهران ،شــریف ،علم و صنعت و شهید
بهشتی میزبان مردم برای زمزمه عاشقانه دعای عرفه بودند.
مردم با نجوای دعای عرفه امام حســین(ع) با پروردگار متعال مناجات و
راز و نیاز و تجدید عهد کردند و عطر دلانگیز این دعای پُرمضمون و عاشقانه
و عارفانه را در سراسر کشور منتشر ساختند.
حضور قشر نوجوان و جوان از جلوههای زیبای این مراسم بود.

