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شجاعی طباطبایی:
درمقابلهرطرحتوهینآمیزغربیها
ما10طرحعلیهآنهامنتشرمیکنیم

یک هنرمند کاریکاتوریســت 
گفــت: بــا توجــه به جســارت 
رئیس جمهور فرانسه در توهین به 
پیامبر مهربانی ها بنــا داریم تا در 
مقابــل هر کاریکاتــور توهین آمیز 
آنها 10 کاریکاتــور را در چالش با 
آنها منتشــر کنیم تا ببینیم حد و 
مرز آزادی بیــان مکرون و یارانش 

تا کجاست!
مسعود شــجاعی طباطبایی، 
رئیس خانه کاریکاتور ایران و مدیر 
حوزه  تجســمی  هنرهــای  مرکز 

هنری در گفت وگو با خبرنگار کیهان گفت: مکرون، رئیس جمهور منحوس فرانسه 
بیش از یک میلیارد و 500 میلیون مسلمان را نادیده گرفته و گفته که هیچ گاه از 
حمایت کاریکاتور و طراحان آن دست نمی کشد؛ مقصود وی از کاریکاتور و طراحان 
آن، چیزی غیر از آثار موهن علیه پیامبر مهربانی ها نیســت. مشخص است که ما با 
یک سناریوی صهیونیستی با هدف اسالم ستیزی مواجه هستیم. سناریویی که جز 

نفرت پراکنی و نژادپرستی هدف دیگری ندارد. 
وی افزود: بنا داریم تا با زبان کاریکاتور مقابله به مثل کنیم!

این کاریکاتوریســت درباره این طرح توضیح داد: در ابتدای انقالب، ســازمان 
منافقین نشــریه ای با عنوان مجاهد را منتشر می کرد؛گروهی از دوستان خوش ذوق 
ما نشریه ای با همان شکل و شمایل و حتی مشابه لوگوی آنها اما با عنوان »منافق« 
را علیه این سازمان تروریستی منتشر کردند؛ جالب این است که خیلی از هواداران 
منافقین نیز این نشریه را به  اشتباه می خریدند! برنامه ما هم این است که ما هم دقیقا 
با همان قالب و شکل، آثار جدی و برجسته در چالش با هولوکاست را منتشر کنیم! 
این جریان نشان خواهد داد که حد و مرز آزادی بیان رئیس جمهور منحوس فرانسه 

و همراهانش تا کجاست؟!
شجاعی طباطبایی در پایان گفت: ما در ازای هر طرح توهین آمیز آنها، 10 طرح 
تولید و در فضای مجازی و رســانه ها منتشر خواهیم کرد. این جریان را با همکاری 
محمدحسین نیرومند و مازیار بیژنی کلید زده ایم. امیدواریم که این طرح ها روی جلد 

نشریات مختلف برود.
»پرویزاسکندرپور«هنرمندمطرح

هنرهایتجسمیدرگذشت
پرویز اسکندرپور خرمی،هنرمند 
برجسته هنرهای تجســمی و خادم 
بازسازی عتبات عالیات، بر اثر ابتال به 

ویروس کرونا درگذشت.
مرحوم اســکندرپور، متولد سال 
1۳۳۸ در تهــران بــود کــه مدرک 
کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را 
از دانشگاه های تهران و تربیت مدرس 
دریافت کرد و مدرک دکترای پژوهش 
هنر خود را نیز از دانشگاه شاهد تهران 

گرفت. وی طراحی و نظارت فنی ضرایح، نیم ضریح ها، دربها، فرش ها و آثار هنری به 
کار رفته در حرم های مطهر ائمه اطهار )ع( در کربال و نجف و سامرا و دمشق از جمله 
ضرایح حضرت مســلم ابن عقیل )ع( در کوفه، حبیب ابن مظاهر و ابراهیم مجاب از 

یاران امام حسین)ع( در کربال را بر عهده داشت.
ســردار امیرعلی حاجی زاده فرمانده نیروی هوافضای ســپاه پاسداران انقالب 
اســالمی و سید مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
ازجمله مسئوالنی هستند که با صدور پیام هایی درگذشت پرویز اسکندرپور خرمی 
را تســلیت گفته اند. هیئت اسالمی هنرمندان نیز با صدور پیامی درگذشت هنرمند 
برجسته عرصه هنرهای تجسمی استاد پرویز اسکندرپور را تسلیت گفت. در بخشی از 
این پیام آمده است: استاد پرویز اسکندرپور از شخصیت های برجسته حوزه هنرهای 
تجسمی بود که سالها بدون ادعا و هیاهو و با اخالص و دغدغه ای منحصر به فرد در 
عرصه فرهنگ و هنر این دیار فعالیت کرد.این هنرمند متعهد که در سال های اخیر 
خود را وقف نگارگری حرم معصومین )علیهم السالم( نموده بود در سال های فعالیت 
پــر ثمر خویش آثار متعددی را چه به صورت مکتــوب و چه به صورت نگارگری و 
نقاشی و... از خود به یادگار گذاشته که به یقین در تاریخ هنر انقالب اسالمی و این 

مرز و بوم ماندگار خواهد شد.
تهیهکننده»مختارنامه«راهیخانهابدیشد

محمود فالح، تهیه کننده ســریال »مختارنامه« روز پنجشنبه اول آبان به دلیل 
عارضه ریوی، در سن 75 سالگی به دیار باقی شتافت و روز شنبه سوم آبان به خاک 
سپرده شــد. مرحوم محمود فالح در جریان بازگشــت امام خمینی)ره( به ایران و 
ســخنرانی تاریخی آن حضرت در بهشــت زهرا، نقشی محوری در پوشش تصویری 
مراســم 1۲ بهمن 1۳57 داشت. بعد از انقالب، محمود فالح در بخش های مختلف 
سازمان صداوسیما به فعالیت پرداخت و سال ها مدیرکل تولید این سازمان بود. تجهیز 
و اعزام ده ها گروه به خطوط مقدم در زمان جنگ تحمیلی از جمله کارهای اوست. 
فالح در ســال 75 بازنشســته شد، اما به همکاری اش با ســازمان در قالب مشاور و 
تهیه کننده ادامه داد که حاصل این همکاری تولید ســریال هایی چون»مختارنامه«، 

»تفنگ سرپر« و... بود. 
تحریماتحادیهرادیووتلویزیونهایاسالمی

توسطآمریکا
دولت آمریکا، اتحادیه رادیو وتلویزیون های اسالمی را تحریم کرد!

بــه گزارش خبرنگار کیهان، دولت آمریکا دلیل تحریم این اتحادیه را »مداخله 
اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسالمی در امور داخلی آمریکا« اعالم کرده است!

اتحادیــه رادیو و تلویزیون های اســالمی در بیانیه ای با محکــوم کردن اقدام 
غیرقانونی ایــن اتحادیه اعالم کرد: اعضای اتحادیه رادیو و تلویزیون های اســالمی 
مصمم تر از گذشته رسالت رسانه ای خود یعنی اطالع رسانی دقیق و دفاع از مقدسات 
و مصالح امت اســالمی و ارزش های انســانی و حمایت از مظلومین جهان را با قوت 
بیشتر به پیش خواهدبرد و به ملت های جهان اعالم می کنیم ما صدای مظلومیت شما 
در دنیا خواهیم بود. همچنین در بخش دیگری ازاین بیانیه آمده است: اتحادیه رادیو 
و تلویزیون های اسالمی یک سازمان بین المللی غیردولتی و به هیچ کشور و سازمانی 
وابسته نبوده و رسالت آن ابالغ پیام وحیانی اسالم اصیل و خبررسانی صحیح و به دور 
از هیاهوی کذب استکبار جهانی و شفاف سازی و دفاع از ارزش های اسالمی وانسانی 

و نیزدفاع از بشریت و مظلومین جهان است.
غالمحسینمحمدی،پیرغالمحسینیدرگذشت

غالمحسین محمدی از پیرغالمان اباعبداهلل الحسین علیه السالم، شامگاه شنبه 
سوم آبان در سن ۸6 سالگی بر اثر ابتال به بیماری کرونا دارفانی را وداع گفت و دیروز 

همزمان با سالگرد شهادت امام حسن عسکری علیه السالم به خاک سپرده شد.
مرحوم حاج غالمحسین محمدی بیش از 70 سال به نشر معارف اهل بیت)ع( 

پرداخت.
مرحوم محمدی، اشــعار و قصاید فراوانی در سینه داشــت و حدود 70 سال از 
عمر خود را صرف ستایشگری اهل بیت عصمت و طهارت کرد. او این مدت را مانند 

بسیاری از ذاکران ائمه طاهرین به روضه خوانی در منازل مردم گذراند.
مسابقهکتابخوانی»پیامبروقصههایش«

برگزارمیشود
مســابقه بزرگ کتاب خوانی »پیامبر و قصه هایش« ویژه کودکان و نوجوانان با 

همکاری شبکه کودک، مرکز رسانه ای شیرازه و انتشارات جمال برگزار می شود. 
کتاب »پیامبر و قصه هایش« نوشته حجت االسالم والمسلمین غالمرضا حیدری 
ابهری است که پیش از این در پنج جلد منتشر شده بود؛ اما چاپ جدید آن، در دو 
مجلد وارد بازار نشر شده است و این مسابقه، با محوریت جلد اول این کتاب برگزار 

خواهد شد.
مســابقه بزرگ کتاب خوانی »پیامبر و قصه هایش« تا پایان آبان ماه 99 برگزار 
می شود و به قید قرعه، 100میلیون ریال به برگزیدگان اهدا خواهد شد. عالقه مندان 
به شــرکت در مسابقه می توانند برای تهیه نسخه فیزیکی کتاب به سایت کتابیکا و 
کتابفروشی های سراسر کشــور مراجعه یا عدد 4 را به سامانه 1000100015000 
پیامک کنند. همچنین نســخه الکترونیکی این کتاب در نرم افزار روبیکا، در بخش 
کتابیکا در دســترس است.برای شــرکت در این مسابقه به سایت کتابیکا به آدرس 

ketabika.com مراجعه فرمایید.

امام از همان ابتدای نهضت،
تکلیف آمریکا را روشن كرد

همواره روز 4 آبان هر سال، جشن منحوس سالگرد تولد شاه برپا می شد و دستگاه سلطنت سعی داشت در فضای 
اختناق و دیکتاتوری و در مقابل چشــمان مردم تحت ستم، بساط نامبارک عیش و شادی راه انداخته و سرسپردگی و 
خودفروختگی خود را پنهان سازد. اما 4 آبان 1۳4۳، حکایت دیگری داشت، در آن روز فریاد خروشانی، سکوت گورستانی 

مملکت را شکست که رژیمی  که باز می خواست حقارت و بردگی دیگری به ملت تحمیل کند را رسوا نمود.
این خروش رسا که آسمان تیره و تار ایران را روشن ساخت از محله یخچال قاضی شهر قم به گوش رسید. از منزل 
محقری که حیاط و کوچه پس کوچه های مشــرف به آن مملو از جمعیت بود. ۲0 جمادی الثانی مصادف با عید میالد 
حضرت فاطمه زهرا)ســالم اهلل علیها( بود. آیت اهلل العظمی  حاج سید روح اهلل خمینی که سال قبل هم به دلیل سخنرانی 
علیه شاه و دستگاه دیکتاتوری اش، بیش از 11 ماه را در حبس و حصر گذرانده بود، این بار در منزلش و در مقابل جمعیت 

عظیمی  که به دیدارش آمده بودند، به افشای تازه ترین خیانت رژیم پهلوی پرداخت. 
خیانتی که ماجرایش از همان زمان حصر ایشــان شــروع شده بود، از زمانی که پس از سرکوب وحشیانه و خونین 
ملت در 15 خرداد 1۳4۲، حسنعلی منصور، از وابستگان اصلی تشکیالت فراماسونری آمریکایی و از عوامل شاپور ریپورتر 
)عنصر فراملیتی کانون های صهیونی( در 14 اسفند همان سال به نخست وزیری رسید و انجام برنامه های جدید کانون های 
استعماری را برای ژاندارمی  رژیم شاه در منطقه و همیاری اسرائیل آغاز کرد. از جمله برنامه های یادشده، تبدیل ارتش 

شاهنشاهی به یکی از شعبه های میلیتاریسم آمریکا و استقرار مستشاران آمریکایی برای هدایت آن در ایران بود.
برای تحقق این امر، دو هفته قبل هم در ۲1 مهرماه، مجلس شاهنشاهی الیحه ای به نام »قضاوت کنسولی« مشهور 
به »کاپیتوالسیون« را به تصویب رساند که به موجب آن برای مستشاران و نظامیان آمریکایی و خانواده های آنها، مصونیت 
قضایی ایجاد می کرد، به طوری که هر بزه و خالفی در ایران انجام می دادند، کسی حق بازخواست یا محاکمه آنها را نداشت. 
اما عمق فاجعه را هیچ فرد و گروهی درنیافت. هیچ یک از گروه ها و دسته  ها و احزاب به اصطالح سیاسی، علی رغم 
همه ادعاهای شدید و غلیظ میهن پرستانه و وطن دوستانه و استقالل طلبانه، کوچک ترین نفسی علیه تصویب این قرارداد 
خفت بار نکشیدند و تنها حضرت امام خمینی بود که در آن لحظات خطیر و سنگین تاریخی بنا به تکلیف الهی، همه عزم 
خویش را برای مقابله با سلطه بیگانه جزم کرده بودند. تنها آیت اهلل العظمی  امام خمینی علیه آن تصویب نامه تحقیرآمیز 

سخن گفته و ابعاد ماجرا را تحلیل نمودند.
ساعت 10 صبح بود که امام سخنرانی خود را با آیه استرجاع  شروع کرده و سپس اظهار داشتند:

»من تأثرات قلبی خودم را نمی توانم اظهار کنم. قلب من در فشــار اســت. این چند روزی که مسائل اخیر ایران را 
شنیده ام خوابم کم شده است. ناراحت هستم. قلبم در فشار است. با تأثرات قلبی روزشماری می کنم که چه وقت مرگ 
پیش بیاید. ایران دیگر عید ندارد. عید ایران را عزا کرده اند؛ عزا کردند و چراغانی کردند؛ عزا کردند و دسته جمعی رقصیدند. 

ما را فروختند، استقالل ما را فروختند، و باز هم چراغانی کردند؛ پایکوبی کردند...«
سخنان تکان دهنده و تأثر انگیز امام، هر بار با فریاد  گریه و زاری جمعیت حاضر همراه می شد. سپس شرح ماوقع را 

گفتند و با ذکر مثالی کاپیتوالسیون را برای مردم به زبان ساده شرح دادند:
»... اگر چنانچه کسی سگ آمریکایی را زیر بگیرد، بازخواست از او می کنند؛ اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر 
بگیرد بازخواست می کنند؛ و اگر چنانچه یک آشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگ تر 

مقام را زیر بگیرد، هیچ کس حق تعرض ندارد!...«
امام به همه افراد و اقشــار و مراجع ملت اعالم خطر کرده و عامل اصلی همه این وطن فروشــی ها را آمریکا دانسته 
و برخالف آنچه امروز برخی از عروسکان خیمه شب بازی استعمار در داخل کشور بلغور کرده که گویا پرچم مخالفت با 
آمریکا، بعد از پیروزی انقالب برافراشته شد و قباًل از آن، خبری نبود، اما امام از همان اولین روزهای نهضت، تکلیف خود 

را با آمریکا روشن ساخته و در همان سخنرانی علیه کاپیتوالسیون گفتند:
»... رئیس جمهور آمریکا بداند- بداند این معنا را- که منفورترین افراد دنیاست پیش ملت ما. امروز منفورترین افراد 
بشر است پیش ملت ما. یک همچو ظلمی  به دولت اسالمی  کرده است، امروز قرآن با او خصم است؛ ملت ایران با او خصم 
است. دولت آمریکا بداند این مطلب را. ضایعش کردند در ایران؛ خراب کردند او را در ایران... آقا تمام گرفتاری ما از این 
آمریکاست! تمام گرفتاری ما از این اسرائیل است! اسرائیل هم از آمریکاست. این وکال هم از آمریکا هستند! این وزرا هم 

از آمریکا هستند! همه تعیین آنهاست. اگر نیستند چرا نمی ایستند در مقابلش داد بزنند؟...«
پس از سخنرانی امام، همان شب اعالمیه ایشان علیه کاپیتوالسیون نیز در سراسر ایران توزیع شد. در بخشی از آن 

اعالمیه تاریخی آمده بود:
»...مجلس به پیشنهاد دولت، سند بردگی ملت ایران را امضاء کرد... اقرار به مستعمره بودن ایران نمود... ملت ایران 
را تحت اسارت آمریکایی ها قرار داد... اکنون من اعالم می کنم که این رأی ننگین مجلسین مخالف اسالم و قرآن است و 
قانونیت ندارد، مخالف رای ملت مسلمان است... دنیا بداند که هر گرفتاری که ملت ایران و ملل مسلمین دارند از اجانب 
اســت، از آمریکاست...آمریکاست که اســالم و قرآن مجید را به حال خود مضر می دانند و می خواهد آنها را از جلو خود 
بردارد و آمریکاســت که روحانیون را خار راه اســتعمار می داند و باید آنها را به حبس و زجر و اهانت بکشد... آمریکاست 
که با ملت اسالم معامله وحشی گری و بدتر از آن می نماید. بر ملت ایران است که این زنجیرها را پاره کنند... این دولت 
را ساقط کنند... بر خطباء و وعاظ است که با بیان محکم بی هراس براین امر ننگین اعتراض کنند و ملت را بیدار کنند... 
بر جوانان دانشگاهی است که با حرارت با این طرح مفتضح مخالفت کنند... اینها دنباله قتل عام پانزده خرداد است که 

جراحت آن از قلب ملت پاک نخواهد شد...« 
در این اعالمیه امام به جز افشای توطئه شاه و اربابانش، وظیفه هر یک از اقشار ملت را برای تقابل با کاپیتوالسیون 
مشخص و روشن ساخته بودند. اعالمیه چاپ شده در کوتاه ترین زمان به شهرستان ها انتقال یافت و جوانان غیور، روحانیون 
و طالب انقالبی و مبارز در هر شهر به چند بخش تقسیم شده و در راس ساعت معینی اقدام به پخش اعالمیه کرده و 
پیش از آن که شناخته یا دستگیر شوند، از محیط خارج شدند. به همین طریق در تهران بیش از چهل هزار اعالمیه در 
زمانی کمتر از ده دقیقه به وسیله 500 نفر از جوانان مبارز که هر نفر ۸0 اعالمیه به همراه داشت در سر ساعت معینی 
توزیع شد. دایره پخش از نارمک و تهران نو تا شهر ری گسترده بود و یک  باره از اعالمیه حضرت امام پوشانده شد، بدون 

آنکه حتی یک نفر دستگیر شود.
با پخش این اعالمیه بود که سیل تلگراف ها و طومارها از سوی روحانیون و علمای مبارز و مردم مسلمان در جهت 

الغای رژیم کاپیتوالسیون سرازیر گشت و مردم مسلمان سراسر کشور بار دیگر به خروش درآمدند.
بعد از پخش آن اعالمیه و سخنرانی، رژیم شاه حسابی گول و گیج شده بود. حسنعلی منصور که عامل اصلی ارائه و 
تصویب الیحه کاپیتوالسیون بود، 4 روز پس از سخنرانی امام هراسان و شتابان به مجلس رفت و برای توجیه خودفروشی 
سیاسی رژیم، برخی کشورهای همسایه را مثال آورد که سالیان دراز است به مستشاران خارجی مصونیت اعطاء کرده اند. 
اما با افشــاگری های امام، موج نارضایتی مردمی از هر گوشــه مملکت سر برآورد، به نحوی که تاج و تخت شاهی را به 

شدت تهدید می کرد. 
پس تصمیم به تبعید امام گرفته شد اما تبعید امام از ایران، موضوعی نبود که شاه بتواند خودش در مورد آن راسا 
و شخصا تصمیم بگیرد. بر اساس اسناد و مدارک موجود، طرح و دستور و حتی برنامه عملیات بازداشت و دستگیری و 
تبعید حضرت امام خمینی )رحمهًْ اهلل علیه( از ســوی محافل صهیونیستی آمریکایی تدارک دیده شده و به مرحله اجرا 
گذارده شد. از همین رو بود که شبانه امام را ربودند و با یک فروند هواپیمای نظامی به  ترکیه )یکی از متحدان آمریکا در 

پیمان آتالنتیک شمالی ناتو( فرستادند. 
ارتشبد سابق حسین فردوست )رئیس دفتر اطالعات ویژه شاه و از معتمدترین و نزدیک ترین افراد به شاه( در خاطرات 

خود درباره ماجرای تبعید امام خمینی چنین می گوید:
»... همان طور که منصور به دســتور آمریکا و با اختیارات ویژه به صدارت رسید، تبعید آیت اهلل خمینی نیز دستور 
مستقیم آمریکا بود. تصور من این است که شخص محمدرضا به این کار تمایلی نداشت و بهتر است بگویم از انجام آن 
واهمه داشــت. شــب قبل از تبعید آیت اهلل، محمدرضا در کاخ میهمانی داشت و حدود ۲00 نفر مدعو شرکت داشتند. 
منصور، نخســت وزیر نیز حضور داشت. منصور حدود نیم ســاعت با محمدرضا در وسط سالن قدم می زد و من متوجه 
آنها بودم. استنباطم این بود که منصور در موضوعی پافشاری می کند و محمدرضا موافق نیست. یک  بار نیز شنیدم که 
محمدرضا به منصور گفت: چه اصراری دارید؟ باالخره محمدرضا مرا خواســت و با بی میلی )چون با ژســت های او آشنا 
بودم( گفت: ببینید نخست وزیر چه می خواهد؟ منصور مطرح کرد که باید هرچه سریع تر آیت اهلل خمینی به  ترکیه تبعید 
شود. گفتم باید به پاکروان گفته شود. گفت: تلفن کنید! تلفن کردم. پاکروان گفت که آیا می توانم با شاه صحبت کنم؟ 
به محمدرضا گفتم. او به اتاق دیگری رفت و با وی صحبت کرد. دســتور تبعید آیت اهلل خمینی صادر شد و همان شب 
مولوی، رئیس ساواک تهران به همراه نیروهایی از هوابرد به قم رفت و ایشان را به تهران آورد و صبح روز بعد با هواپیما 

به  ترکیه تبعید شدند...« 1
و اعالمیه تبعید بسیار مختصر و مبهم بود:

»طبق اطالع موثق و شــواهد و دالئل کافی، چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشــارالیه بر علیه منافع ملت و 
امنیت و استقالل و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد، لذا در تاریخ 1۳ آبان ماه 1۳4۳ از این کشور تبعید گردید.

سازمان اطالعات و امنیت کشور« ۲
ایــن اعالمیه در صفحه اول روزنامه ای درج شــده بــود که تیتر اول آن را پیروزی لیندون جانســون در انتخابات 

ریاست جمهوری آمریکا تشکیل می داد و در گوشه ای دیگر، خبر وقوع زلزله ای در کشور به چشم می خورد. ۳
سند افشاگرانه ای از النه جاسوسی آمریکا، نشانگر دخالت مستقیم آمریکا در مسئله تبعید امام است. سند مربوطه 
نامه ای اســت که در تاریخ 15 آبان 1۳4۳ )یعنی ۲ روز پس از تبعید امام ( توســط استوارت دبلیو راکول )وزیر مختار و 
رایزن سفارت ایاالت متحده آمریکا( به شخصی با نام جیمز )احتماال از دوستان نزدیک یا رابطین و یا مسئولین راکول( 
نوشته شده است. در این نامه که یکی از گویا ترین اسناد در زمینه دخالت مستقیم آمریکا در ماجرای تبعید حضرت امام 
به  ترکیه به شمار آمده، روشن می شود که مقامات آمریکایی تا چه اندازه از وجود و حضور امام و سخنرانی های روشنگرانه 
ایشان در ایران عصبی و درمانده شده و قصد داشتند به هر نحو ایشان را از مقابل خود بردارند. در نامه فوق آمده است: 

»...6 نوامبر 1964
جیمز عزیزم 

... وقایع اخیر که شــما راجع به آنها در گزارش رسمی  مطلع خواهید شد، موجب خوشوقتی قلبی من شده است. 
باالخره ما توانســتیم از شر آن پیرمردی که چوب الی چرخ ما می گذاشت، راحت شویم. شخصیت مهم محلی دستور 
اخراج او را داده اســت. در حال حاضر او در یکی از هتل های درجه ۲  ترکیه زندگی می کند و کوشــش دارد که عقیده 

)مذهب( سنی های بیچاره را تغییر دهد...« 4
_______________________________________

1- خاطرات ارتشبد سابق حسین فردوست- ظهور و سقوط سلطنت پهلوی- جلد اول- موسسه مطالعات و پژوهش های 
سیاســی- چاپ بیســت ویکم- صفحات 516 و 517   2- روزنامه اطالعات - 1۳ آبان 1۳4۳- صفحه اول   3- همان   
4 - اسناد النه جاسوسی - کتاب هفتم- کتاب هفتادویکم - مستشاری نظامی آمریکا در ایران )۲(- تبعید حضرت امام 

)ره( به ترکیه- موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی- صفحه 7۲۸

حضرت امام خمینی)ره(: ســیره انبیاء بر این بوده است 
که در مقابل طاغوت محکم می ایستادند و در مقابل ضعفا 

و فقراء و مستضعفین فروتن بودند.

هدیه به خوانندگان

همهمخلوقاتعلیرغمدرکشما
مشغولتسبیحوحمدخدایند

»آسمان های هفتگانه و زمین و کسانی که در آنها هستند همگی مشغول تسبیح 
خدایند )نه تنها آســمان ها و زمین بلکه( هیچ موجودی نیست مگر اینکه تسبیح 
و حمد خدا می گوید، ولی شما تسبیح آنها را درک نمی کنید )و به درستی که( او 
بســیار بردبار و آمرزنده اســت )و به خاطر کفرتان فورا مواخذه نمی کند و به شما 
االسراء-44 مهلت می دهد بلکه به خود آیید و توبه کنید.(« 

صفحه3
دوشنبه۵آبان13۹۹
۹ربیعاالول144۲-شماره۲۲۵۹4

اخبار ادبی و هنری

در پرتو وحی
در جلسه حضوری با اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح شد

توصیه های رهبری برای مهار کرونا
تصمیم قاطع، اقناع مردم و همکاری همگانی

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معظم 
انقاب اســامی صبح شنبه در دیدار حضوری با 
رئیس جمهور و اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا، 
ضمن قدردانی از عملکرد این ستاد، توصیه های 
مهمی را بیان و بــر لزوم اتخاذ تصمیم های قاطع 
و حاکمیتــی، اقناع افکار عمومی و همکاری همه 
دســتگاه ها و آحاد مردم برای مقابله با وضعیت 

تأسف بار ویروس عالم گیر کرونا تأکید کردند.
رهبر انقالب اسالمی همچنین با انتقاد شدید و صریح 
از اقدام برخی ها در برخورد با دولت و رئیس جمهور و هتک 
حرمت ایشان، گفتند: هتک حرمت حرام است و انتقاد با 
هتک حرمت تفاوت دارد ضمن اینکه امروز کشور بیش 
از هر زمان دیگری به همکاری و اتحاد و انسجام نیاز دارد.
رهبر انقالب اســالمی در ابتدای سخنانشان، هدف 
از تشکیل این جلسه را که به دعوت ایشان تشکیل شد، 
وضعیت تأســف بار بیماری کرونا در کشور و لزوم تالش 
مضاعف و به کارگیری ابتکارات جدید برای مواجهه با این 
ویــروس، بیان کردند و افزودند: البته اصل این موضوع و 
همچنین اوج پاییزی آن در همه دنیا فراگیر است و فقط 

مخصوص ایران نیست.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با  اشــاره به نحوه 
مدیریــت مقابله با این ویروس در کشــورهای مختلف، 
خاطرنشان کردند: در برخی کشورها همانند آمریکا بدترین 
مدیریت اعمال شده است ولی ما باید تالش کنیم از این 
حادثه که با جان و سالمت مردم و امنیت و اقتصاد آنها 

در ارتباط است، با بهترین مدیریت عبور کنیم.
ایشــان الزمه اِعمال مدیریت صحیح و مناســب را 
»اتخاذ تصمیم های قاطع حاکمیتی«، »اقناع افکار عمومی« 
و »همکاری همه دستگاه ها و همچنین همکاری مردم« 
دانستند و افزودند: البته این همکاری فقط مختص مقابله 
با کرونا نیست بلکه باید در همه مسائل به خصوص مسائل 
سیاسی وجود داشته باشــد زیرا کشور که دارای ملتی 
قدرتمند، نظام نوپدید و سخن جدید است، به طور طبیعی 

با مسائل مهمی در عرصه جهانی و داخلی مواجه است.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر لزوم اتحاد و انسجام 
درونی در کشور، به اقدام اخیر برخی ها در مواجهه با دولت 
و شخص رئیس جمهور  اشاره کردند و گفتند: اگرچه در 
میان این برادران، افراد خوبی هم هستند، اما این کار غلط 

بود و این موضوع را به طور صریح اعالم می کنم.
هتک حرمت حرام است

حضرت آیت اهلل العظمی خامنــه ای، انتقاد را غیر از 
هتک حرمت دانســتند و افزودند: هتک حرمت در میان 
مردم حرام است و نسبت به مسئوالن بیشتر، به خصوص 

در میان مسئوالن باالی کشور.
ایشان خاطرنشان کردند: ممکن است انتقاد درستی 
داشته باشید، انتقاد کنید  اشکالی ندارد اما انتقاد با اهانت 
و هتک حرمت متفاوت اســت. اینگونه رفتارها و هتک 
حرمت، روش آمریکایی ها است که در مناظره ها و کارهای 
مطبوعاتی، خود را در دنیا رسوا کرده اند تا جایی که یک 
شخصیت برجسته سیاسی آنها می گوید، دنیا با هراس و 

تحقیر به ما نگاه می کند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: روش ما اسالمی 
و قرآنی است، یعنی انتقاد بیان می شود اما هتک حرمت 
انجام نمی گیرد. حضــرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در 
جمع بندی این موضوع گفتند: باید حرمت رؤســای سه 
قوه و مسئوالن کشور که در عرصه خدمت رسانی به مردم 

هستند، حفظ شود.
سامت مردم؛ اصل و اولویت در تصمیم گیری ها

ایشــان بعد از بیان این نکته مهــم، به بحث کرونا 
بازگشتند و با  اشاره به جنبه های سالمت محور، امنیتی 
و اقتصادی تصمیم گیری ها درباره این بیماری، و احتمال 
تعــارض این جنبه ها با یکدیگر، تأکید کردند: از آنجا که 
جنبه های امنیتی و اقتصادی نیز نشأت گرفته از همین 
بیماری است، بنابراین اصل و اولویت در تصمیم گیری ها، 

سالمت مردم است.
رهبر انقالب اسالمی با قدردانی از اقدامات ستاد ملی 
مقابله با کرونا و کمیته های وابسته به آن، عملکرد کادر 
درمان و سالمت را بسیار درخشان و جهاد فی سبیل اهلل 

خواندند و در ادامه توصیه های مهمی را بیان کردند.

»لزوم راه اندازی فوری یک عقبه قرارگاهی و عملیاتی 
برای اجرای تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا و نظارت بر 
اجرا« اولین توصیه حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای بود.

توصیه بعدی ایشان درباره »محوریت وزارت بهداشت 
برای تعیین مصادیق محدودیت ها« بود.

رهبر انقالب اســالمی گفتنــد: هنگامی که وزارت 
بهداشت، مصادیق محدودیت را تعیین کرد، بقیه دستگاه ها 
باید بدون در نظر گرفتن مالحظات دیگر، آنها را رعایت 

و اجرا کنند.
حضرت آیت اهلل العظمــی خامنه ای افزودند: کنترل 
دقیق مبــادی ورودی کشــور، محدودیــت ترددهای 
غیرضــرور بین شــهری به همراه اقناع مــردم و اِعمال 
ســخت گیرانه ضوابط در ناوگان حمل ونقل شــهری و 
محیط های عمومی، از جمله مصادیق محدودیت ها است 
که مسئولیت اصلی اجرا و نظارت، با شورای امنیت کشور 

و نیروی انتظامی است.
»آموزش همگانی درباره راه های شیوع و شیوه های 
پیشــگیری به صورت محله محور و با استفاده از ظرفیت 
مســاجد و بســیج و البته با محوریت وزارت بهداشت و 
همکاری وزارت ارشــاد و صداوســیما« و »لزوم تصویب 
جرائم سختگیرانه برای افرادی که مرتکب تخلفات بزرگ 
از ضوابط بهداشتی می شوند« توصیه های دیگر رهبر انقالب 

اسالمی به مسئوالن برای مقابله با کرونا بود.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با  اشاره به سخت تر 
شدن شرایط زندگی برخی افراد و مشاغل با اجرای جرائم 
سخت گیرانه، خاطرنشان کردند: در این زمینه دولت باید 
بسته های حمایتی را در نظر بگیرد، ضمن آنکه خّیرین و 
مردم نیز باید وارد میدان شوند و به کمک این افراد بیایند 
چرا که این کار جزو بهترین کارها و برترین وسایل نزدیک 

شدن به خدا است.
ایشان همچنین با  اشاره به اهمیت مقابله با بیماری 
در روزهای اول آن، گفتند: بر اساس گفته متخصصان اگر 

در یکی دو روز اول، مبتالیان شناســایی و برای معالجه 
آنها اقدام شود، تلفات کاهش جدی خواهد یافت که این 

کار بسیار الزم است.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر »به حداقل رساندن 
مراجعات به دســتگاههای اجرایی بــا افزایش خدمات 
الکترونیک«، مســئوالن را به رعایت حداکثری ضوابط 
بهداشــتی توصیه کردنــد و افزودند: متأســفانه گاهی 
برخی از مســئوالن در رعایت مواردی مثل ماسک زدن 
به شــیوه صحیح یا رعایت فاصله، کوتاهی می کنند که 
ایــن بی اعتنایی ها بر رعایت هــای عمومی مردم هم اثر 

منفی می گذارد.
ایشــان همچنین با تأکید بر لزوم استخدام نیروی 
انسانی مورد نیاز وزارت بهداشت، از تحقیقات پژوهشگران 
برای دستیابی به دارو و واکسِن مقابله با کرونا صمیمانه 

و عمیقاً تقدیر کردند.
»شــنیده شــدن یک حرف واحد از جلســه ستاد 
ملــی مقابله بــا کرونا« توصیه بعــدی و مؤکد حضرت 

آیت اهلل العظمی خامنه ای بود.
رهبر انقالب اســالمی همچنین با  اشاره به حضور 
پرشمار نیروهای داوطلب در ماه های اول شیوع بیماری و 
خدمات مؤثر آنان همانند کمک به پرستاران، ضدعفونی 
کردن دستگاه ها و معابر، راهنمایی خانواده ها و کمک به 
افراد ســالمند، استمرار این فعالیت ها را مورد تأکید قرار 
دادند و از نیروهای داوطلِب مخلص و جوانان مؤمن و صالح 

خواستند بار دیگر وارد میدان شوند.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با  اشاره به اینکه 
برخی افراد بیکارشــده در اثر کرونا، بیمه بیکاری ندارند، 
گفتند: تأمین اجتماعی موظف است برای حل این مشکل 
اقدام کند که البته در این قضیه نیز ورود خّیرین از برترین 

انفاق ها است.
رهبر انقالب اســالمی در پایان سخنانشان، اهمیت 
معجزه وار دعا، توسل و استغفار را برای دفع بال مورد تأکید 

قرار دادند و افزودند: همه آنچه گفته شــد در حکم ابزار 
است و آنچه به این ابزارها، جان و روح می بخشد پروردگار 
متعال است که باید با دعا و تضرع، نظر لطف الهی را که 
همواره شامل حال ملت ایران بوده است، برای عبور از این 

گردنه نیز جلب کرد.
به توفیق الهی هیچ حادثه ای نتوانسته 

جمهوری اسامی را متوقف کند
ایشان خاطرنشان کردند: کارهای بزرگی در کشور 
در جریان است و به توفیق الهی هیچ حادثه ای نتوانسته 
جمهوری اســالمی را متوقف کند امــا باید این موانع را 
که موجب ُکند شــدن حرکت می شــود، هرچه زودتر 

برطرف کرد.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، آقای روحانی 
رئیس جمهور با بیان گزارشی از فعالیت های مقابله با کرونا 
در هشت ماه گذشته، گفت: برای مقابله با این ویروس فعاًل 
راهی جز رعایت ضوابط بهداشتی و پیشگیری وجود ندارد.

رئیس جمهور افزود: همانند دوران جنگ که اجازه 
خرید تجهیزات جنگی به ما نمی دادند، در ابتدای شیوع 
کرونا نیز تقریباً هیچ کس تجهیزات مورد نیاز مثل کیت 
تشخیص، دستگاه تنفس، امکانات و تجهیزات آی سی یو 
و حتی ماســک را به ما نداد ولی با اتکاء به شرکت های 
دانش بنیان، این تجهیزات را به ســرعت تولید کردیم و 

اکنون هیچ مشکلی نداریم.
آقای روحانی ادامــه داد: در ماجرای کرونا برای ما 
روشن شد که تکیه بر توان و امکانات داخلی و نگاه نکردن 
به دست دیگران تا چه حد برای ما مهم است و ما فهمیدیم 
که در روزهای مبادا باید روی پای خودمان بایستیم چرا 
که دیگران ما را حتی در مســائل مربوط به حقوق بشر، 
بهداشت و درمان و نجات جان انسان ها یاری نمی کنند، 

اگرچه شعارش را می دهند.
وی با  اشاره به تفاوت ماهیت ویروس کرونای فعلی 
با ویروس زمان اسفندماه که کشور را درگیر کرد، افزود: 
هم وزارت بهداشت و هم متخصصان می گویند ویروس 
ماه های اخیر، ویروس جهش یافته اروپایی است که سرعت 

و قدرت انتقال آن، 9 برابر شده است.
رئیس جمهور با گالیه از جدی نگرفتن توصیه های 
قانونی از طرف برخی از مردم، گفت: محدودیت های شدید 
در مناطــق پرخطر، مراقبت های الزم برای جلوگیری از 
نقض قرنطینه مبتالیان و جریمه های قانونی برای متخلفان 

در نظر گرفته شده است.
آقــای روحانی گفت: برای کمــک به تهیه و توزیع 
مایحتاج افراد در قرنطینه به کمک مســاجد و بســیج 
مردمی نیازمند هستیم. رئیس جمهور همچنین درخصوص 
تأمین مالی تحقیقات دارو و واکسن، کمک های دولت به 
خانواده های نیازمند در دوران کرونا و پرداخت بخش هایی 

از کارانه کادر درمان گزارش داد.
در ادامه دکتر نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی با تشکر از حمایت های بی بدیل و دلگرم کننده 
رهبر انقالب اســالمی و زحمات کلیه مسئوالن و جهاد 
کادر درمان برای مقابله با کرونا، گفت: نیمی از تخت های 
آی سی یو بیمارستان ها را به بیماران کرونایی اختصاص 
دادیم اما هیچ بیمار غیر کرونایِی نیازمنِد تخت آی سی یو 

را نیز معطل نگذاشتیم.
وزیر بهداشــت افزود: در هیــچ جای دنیا نمی توان 
بیمــاری همه گیر را با خواهــش و توصیه کنترل کرد و 
باید با اِعمال ضوابط و تشدید محدودیت های قانونی، این 

بیماری را مهار کنیم.

به مناسبت سالگرد سخنرانی امام خمینی )رحمهًْ اهلل علیه( بر ضد کاپیتوالسیون

رزمایش عاشقان والیت ۹۹ نیروی زمینی 
ارتش بــا محوریت تیپ 1۶4 متحرک هجومی 
پیرانشهر در مناطق مرزی شمال غرب کشور 

برگزار شد.
رزمایش عاشقان والیت 99 نیروی زمینی ارتش 
به صورت تک شــبانه و روزانه با هدف نمایش اقتدار 
و آمادگــی رزمی و ارتقای تحرک در منطقه عمومی 

شمال غرب با موفقیت برگزار شد.
به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی ارتش، 
در این رزمایش کــه با محوریت تیپ 164 متحرک 
هجومی نیروی زمینی ارتش برگزار شــد، یگان های 
حاضر با ســاختار جدید نیروی زمینی که تیپ های 
پیاده مکانیزه به تیپ هــای متحرک هجومی تغییر 
ماهیــت داده اند، بــرای دومین بــار در این منطقه 

توانمندی خود را به نمایش گذاشتند.
در این رزمایــش تخصصِی تاکتیکی که مرحله 
اول آن به صورت شبانه برگزار شد، یگان های پیاده، 
مهندســی، پهپاد و گروه 11 توپخانه در رسیدن به 
اهداف از پیش تعیین شــده طی دو مرحله شبانه و 
روزانه تیپ 164 متحرک هجومی را پشتیبانی کردند.
در تک روزانه نیز تیپ 164 متحرک هجومی با 
اجرای طرح های رزمی به اهداف از پیش تعیین شده 

این رزمایش دست یافت.
حفظ و ارتقای تحرک، واکنش سریع به تهدیدات 
و باال بــردن آمادگی رزمی و تــوان دفاعی از جمله 
اهداف رزمایش عاشقان والیت 99 بود که تیپ 164 
متحرک هجومی نیروی زمینی ارتش در این رزمایش 

اهداف مورد نظر را محقق ساخت.
امیر ســرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده نیروی 

زمینی ارتش جمهوری اســالمی ایران، در حاشــیه 
برگزاری این رزمایش گفت: نیروی زمینی مبتنی بر 
اوامر مطاع فرمانده معظم کل قوا، تحوالت عمیقی را 
در ساختار یگان های خود به وجود آورده، به این معنا 
که تبدیل به یک نیروی متحرک هجومی و واکنش 

سریع شده است.
وی تصریح کرد: برگزاری رزمایش عاشقان والیت 
99 در منطقه شــمال غرب کشور را بهانه خوبی قرار 
دادیم تا بتوانیم با توجه به شــاخصه هایی که در نظر 
گرفته ایم، ارزیابی جدیــدی از توان و آمادگی رزمی 
نیروی زمینی مبتنی بر این ســاختار جدید به عمل 

آوریم.
فرمانده نیروی زمینی ارتش خاطرنشــان کرد: 
الحمدهلل نیــروی زمینی با همــان روحیه آفندی و 
با همان روحیه هجومی که دارد، رزمایش عاشــقان 

والیت 99 را بصورت کاماًل هدفمند انجام داد.
امیر سرتیپ حیدری افزود: در طول این رزمایش، 

مراحل بســیار اثرگذاری از جمله عملیات شــبانه و 
تعاقب با موفقیت انجام شــد تا براســاس طرح های 
مورد نظر بــرای نیروهای عمل کننده، در صحنه رزم 
واقعی بتوانیم دشمن را با تاکتیک های جدید به ورطه 

شکست بکشانیم.
وی تأکیــد کرد: نیروی زمینــی ارتش با توجه 
به اینکه نهضت روی پای خود ایســتادن را در ابعاد 
مختلف نهادینه کرده است، به فضل خداوند آمادگی 
دارد که طومار هر متجاوزی را در کســری از زمان به 

خواست خداوند و اراده الهی درهم بپیچد.
رزمایش آرامش و امنیت مرزبانی ناجا 

برگزار شد
به گزارش تســنیم، در ششــمین روز از هفته 
نیــروی انتظامی روز »مرزبانی، ایثــار و جوانمردی، 
همگامی با مرزنشینان« نیروهای مرزبانی استان های 
بوشــهر، هرمزگان و خوزستان توان عملیاتی خود را 
در رزمایش آرامش و امنیت برای حراست و حفاظت 

از مرزهای دریایی  خلیج فارس به نمایش گذاشتند.
در ایــن رزمایــش و نمایــش که بــا همکاری 
ساحل نشــینان، صیادان و نیروهای حوزه دریایی و 
ساحلی استان بوشــهر برگزار شد، تجهیزات جدید 

مرزبانی مورد استفاده قرار گرفت.
به گزارش ایرنا، در این رزمایش، با حضور فرمانده 
مرزبانی ناجا و اســتاندار بوشــهر، چهار فروند شناور 
نیمه ســنگین و تندرو با هدف تامین امنیت دریایی 

به ناوگان عملیاتی بوشهر الحاق شد.
سردار احمد علی گودرزی، فرمانده مرزبانی ناجا 
در این زمینه گفت: این شناورها شامل ۲ فروند شناور 
60 فوتی نیمه سنگین حیدر و ۲ شناور تندرو کالس 
خلیج فارس هستند که با توان نیروهای وزرات دفاع به 

صورت بومی ساخت و تحویل شده است.
وی افزود: این شناورها از سرعت باالیی برخوردار 
هســتند و تا 56 گره دریایی می توانند ماموریت های 

مرزبانان را در عمق دریاها عملی کنند.

رزمایش عاشقان والیت ۹۹ نیروی زمینی ارتش 
در مناطق مرزی شمال غرب كشور برگزار شد

تالش – خبرنگار کیهان: 
 پیکر مطهر شهید »فرمان پوریعقوب« که 
پس از گذشت 3۵ سال از شهادت در منطقه 
شلمچه تفحص و شناسایی شده بود، با حضور 
گسترده اهالی شیعه و سنی و مسئوالن بخش 
اسالم تالش تشییع و در گلزار شهدای شیخ 
محله خرجگیل این بخش به خاک ســپرده 

شد. 
آئین وداع با شهید پوریعقوب در تپه نورالشهدای 
تالش با حضور مردم، مسئوالن و خانواده های شاهد 
و ایثارگر برگزار شــد و دیروز )یکشنبه( پیکر مطهر 
این شــهید دفاع مقدس از مقابل ناحیه سپاه تالش 
تشــییع و رهسپار زادگاهش روســتای شیخ محله 

بخش اسالم این شهرستان شد.
امام جمعه، فرماندار و بســیاری از مسئوالن و 
مدیران محلی و اهالی شــیعه و سنی تالش و اسالم 
در آئین تشییع پیکر شهید تازه تفحص شده حضور 
داشــتند و مردم شــهید پرور، به همراه پدر و مادر 
شــهید به اســتقبال این رزمنده گلگون کفن دفاع 

مقدس آمده و تشییع کنندگان را همراهی کردند.
شهید »فرمان پوریعقوب« متولد هفتم خرداد 
1۳44 از شهرستان تالش استان گیالن و از سربازان 
لشکر ۲1 حمزه نیروی زمینی ارتش بوده و در تاریخ 
۲۳ بهمن 64 به فیض عظیم رفیع شهادت نائل آمده 
و پیکر مطهر وی پس از ۳5 ســال از شــهادت در 

منطقه عملیاتی شلمچه شناسایی شده است.

پیکر مطهر شهید پوریعقوب در زادگاهش آرام گرفت

حجت االسام والمسلمین 
جدید  نماینده  صفارهرندی 
ولی فقیه در سوریه با حضور 
آیــت اهلل طباطبایی نماینده 

سابق ایشان معارفه شد.
مراســم تودیــع و معارفه 
حجت االسالم والمسلمین صفار 
رهبر  نماینــده جدید  هرندی 
انقالب در ســوریه بــا آیت اهلل 
نماینده  طباطبایی اشــکذری 

ســابق، با حضور مقامات دینی و سیاســی ایران و 
سوریه برگزار شد.

حجت االسالم والمسلمین اختری رئیس هیئت 
اعزامی از دفتر رهبر انقالب در این مراســم اظهار 
داشت: دشمنان تالش زیادی کرده اند بین دو ملت 

ایران و سوریه اختالف بیندازند ولی نتوانستند.
حجت االسالم والمسلمین صفار هرندی نماینده 
جدید رهبر انقالب در ســوریه در سخنانی ضمن 
قدردانی از آیت اهلل طباطبایی اشکذری بابت خدماتی 
که در کســوت نمایندگی رهبر انقالب در ســوریه 
داشــتند، همگان را به مستحکم تر شدن وحدت و 

برادری بین دو ملت ایران و سوریه دعوت کرد.

آیت اهلل طباطبایی اشکذری 
نماینده ســابق رهبر انقالب در 
ســوریه در صحبت هــای خود 
ضمــن آرزوی توفیــق بــرای 
حجت االسالم والمسلمین صفار 
هرندی، از رهبــر انقالب بابت 
لطفی که به وی داشتند تشکر 

کرد.
جــواد ترک آبادی ســفیر 
ایران در ســوریه با قدردانی از 
زحمات آیت اهلل طباطبایی اشــکذری، وی را مردی 
حکیــم و عالم عنوان کــرد و به حجت االســالم 
والمســلمین صفار هرندی بابت مسئولیت جدید 
رهبر انقالب در ســوریه تبریک گفــت و برای او از 

خدای متعال آرزوی موفقیت و توفیق کرد.
در این جلســه همچنین وزیر اوقاف ســوریه 
و دیگــر علمــا و مســئولین سیاســی و دینی، با 
دادن پیــام و بــا فرســتادن نماینــده از زحمات 
آیت اهلل طباطبایی اشکذری تشــکر نمودند و برای 
حجت االسالم والمسلمین صفار هرندی، در کسوت 
نماینده رهبر انقالب در سوریه از خدای متعال طلب 

توفیق کردند.

معارفه نماینده جدید رهبر معظم انقالب در سوریه


