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اخبار ادبی و هنری

حض�رت ام�ام خمین�ی)ره(: پول های ای��ران را مثل دزدهای 
س��رگردنه غ��ارت می کنند، توقیف می کنند. غ��رب وضعش این 
است و این سازمان هایی که درست کرده اند برای خودشان است.

انتشار فراخوان دومین جایزه بزرگ 
»مرگ بر آمریکا«

فراخوان دومین دوره جایزه بزرگ »مرگ بر آمریکا« منتشر شد.
دومین دوره جایزه بزرگ »مرگ بر آمریکا« در دو بخش اصلی )عکس، 
پوستر، کاریکاتور( و جانبی )مستند و کلیپ، سرود، مقاله، وبالگ، نرم افزار 
و اپلیکیش��ن موبایل( هم زمان با پایان مذاکرات هسته ای و فرا رسیدن 16 

آذر روز دانشجو برگزار می شود.
موضوعات برگ��زاری این دوره از جایزه بزرگ »مرگ بر آمریکا« شامل 
چرا مرگ بر آمریکا؟، چرا آمریکا غیرقابل اعتماد است؟، آمریکا و عهدشکنی، 
آمری��کا و خ��ود برتربینی، آمریکا و حقوق بش��ر، آمریکا و ظل��م، آمریکا و 
اسالم هراس��ی، آمریکا و ایران هراسی، آمریکا در چنبره صهیونیسم جهانی، 
آمریکا و استعمار فرانو، دموکراسی دروغین در آمریکا، آمریکا و دیکتاتوری، 

آمریکا و جنبش 99درصد، آمریکا و تروریسم پروری می شود.
این جشنواره با حمایت و همت حزب اهلل سایبر، سازمان فضای مجازی 
س��راج، سازمان هنری رسانه ای اوج، خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری فارس و 
شبکه نصر  تی وی برگزار می شود و آثار ارسالی به دبیرخانه جایزه بزرگ مرگ 

بر آمریکا در دو بخش اصلی و جانبی بررسی خواهند شد.
در بخش اصلی جوایز نفرات اول در هر بخش 100 میلیون ریال، نفرات 
دوم در هر بخش 50 میلیون ریال و نفرات س��وم در هر بخش 20 میلیون 
ریال و در بخش جانبی نیز جوایز نفرات اول در هر بخش 30 میلیون ریال، 
نف��رات دوم در ه��ر بخ��ش 15 میلیون ریال و نفرات س��وم در هر بخش 7 

میلیون ریال است.
اختتامیه این جایزه بزرگ همزمان با جش��ن پیروزی انقالب اس��المی 

برگزار خواهد شد.
سوگواره هنرهای عاشورایی

 در بیش از 50 کشور
مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری از ساالنه شدن سوگواره هنرهای 
عاشورایی خبر داد و گفت: از سال آینده فراخوان این مراسم در 50 و اندی 

کشور مسلمان منتشر خواهد شد.
مرتضی گودرزی دیباج مدیر مرکز هنرهای تجس��می حوزه هنری در 
نشس��ت خبری هشتمین سوگواره هنرهای عاشورایی که دوشنبه سوم آذر 
در حوزه هنری برگزار شد، گفت: قرار است پس از وقفه یك ساله ای که در 
برگزاری سوگواره هنرهای عاشورایی رخ داده، این مراسم به صورت ساالنه 
برگ��زار شود و برنامه های جدیدی برای عمیق تر کردن این حرکت هنری و 

آیینی در نظر داریم.
وی درباره دلیل و هدف برگزاری سوگواره هنرهای عاشورایی نیز، گفت: 
نمی خواستیم با برگزاری این مراسم مانند بسیاری از سازمان ها و نهادها که 
جشنواره ها و کنگره های اینچنینی برگزار می کنند، تنها نمایش داده باشیم. 
بلکه این سوگواره از ابتدا با نگاهی کاربردی پایه گذاری شد و بنا داشتیم و 
داریم که آثار هنری را توسط جوانان معتقد و خالق در حوزه هنر عاشورایی 
خلق کنیم و این آثار را در فضای عمومی کش��ور، اماکن و محیط هایی که 

مستقیما با مردم در ارتباط است قرار دهیم.
مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری ضمن ابراز خوشحالی از این 
که بخشی از آثار تولید شده در دوره های پیشین سوگواره هنرهای عاشورایی 
در اماکن مختلف استفاده شده است، عنوان کرد: در چند سال اخیر شاهد 
ساماندهی خوبی در اقالم تزیینی که برای هیئت های مذهبی و مساجد به کار 
می رود، بوده ایم و این رشد عرضه آثار به لحاظ کیفی و رشد گرافیك مذهبی 
به ویژه در عرضه عاشورایی جای تقدیر و تشکر دارد و ما نیز دست هنرمندان 

جوانی که در این زمینه آثار خالقانه می آفرینند را به گرمی می فشاریم.
وی در پاس��خ به س��وال یکی از خبرنگاران حاضر در جلسه گفت: طی 
دوره هایی که سوگواره هنرهای عاشورایی برگزار شده است، تالش کرده ایم تا 
آثار به دست کسانی که متقاضی استفاده از آنها هستند، برسد. برای نخستین 
بار این سوگواره تمام فایل های آثاری که راه یافته به بخش مسابقه هستند 
را بط��ور رایگان در اختیار عالقه مندان، س��ازمان ها، نهادها و دانش��گاه های 

متقاضی قرار می دهد.
وی همچنین با اشاره به این که قرار است سوگواره هنرهای عاشورایی از 
سال آینده به صورت بین المللی برگزار شود، اظهار کرد: فراخوان این سوگواره 
در 50 و اندی کش��ور مسلمان جهان منتشر می شود و از تمام مسلمانان و 

دوستداران اباعبدالحسین )ع( آثار دریافت می شود.
گودرزی همچنین با اشاره به این که در این دوره جشنواره ارتباط بین 
داوران و شرکت کنندگان بطور مستمر برقرار خواهد بود، تصریح کرد: داوران 
سوگواره در روزهای برگزاری، در کارگاه مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری 
واقع در طبقه دوم س��اختمان اداری ح��وزه هنری حضور خواهند داشت و 
پاسخ گوی سواالت و نظرات شرکت کنندگان هستند. البته جای نشست های 
تخصصی در همایش خالی اس��ت و تالش می کنیم در صورت امکان چند 

کارگاه تخصصی در طول برگزاری همایش داشته باشیم.
بیش از 1300 اثر

 در جشنواره فیلم عمار
 بنا به گفته مسئول روابط عمومی جشنواره عمار، آخرین مهلت ارسال 
آثار به دبیرخانه این جشنواره تا دهم آذر است و تاکنون بیش از 1300 اثر 

به دبیرخانه جشنواره فیلم عمار ارسال شده است.
در فاصله شش روز مانده به آخرین موعد دریافت آثار پنجمین جشنواره 
مردمی فیلم عمار، باطنی، مس��ئول روابط عمومی جشنواره گفت: تا کنون 
بیش از 1300 اثر در قالب های مختلف  مس��تند، داستانی و انیمیشن در 
ای��ن دوره از جش��نواره ثبت نام کرده اند ک��ه از لحاظ کمی و کیفی رشد 
چشمگیری داشته است. همچنین صاحبان آثار در قالب های مقاله، نقد و 
پژوهش، فیلمنامه، کلیپ و لوح نگار )پاورپوینت( نیز در حال ارس��ال آثار 

به جشنواره هستند.
وی ضمن اشاره به اینکه بخش »فیلم ما« مانند سال گذشته در بخش 
رقابتی جش��نواره قرار دارد، افزود: امس��ال در کنار آثار مس��تند، داستانی، 
انیمیشن، نماهنگ و فیلمنامه؛ بخش نقد، مقاالت و پژوهش های سینمایی 
هم در بخش رقابتی قرار دارد و صاحبان متون پژوهشی و تحلیلی سینمایی 

می توانند آثار خود را در سامانه عمارفیلم ثبت کنند.
وی در پایان ضمن تاکید بر اینکه دوشنبه هفته بعد یعنی 10 آذر 
آخرین موعد ثبت نام در جشنواره عمار است، گفت: صاحبان آثار باید 
تا این موعد، ضمن ثبت نام در جش��نواره مردمی فیلم عمار از طریق 
پایگاه ammarfilm.ir، حتما نسخه ای از آثار ثبت نامی خود را نیز 
به جشنواره ارسال کرده باشند. همچنین هیئت انتخاب بالفاصله پس 
از اتمام  مهلت دریافت آثار، کار بازبینی و انتخاب آثار بخش مس��ابقه 

را آغاز خواهد کرد.
یک نویسنده: مدیون

 امیرحسین فردی هستم
نویسنده سفرنامه »جای پای ابراهیم« نگارش این کتاب را مدیون مرحوم 

امیرحسین فردی دانست.
سفرنامه حج »جای پای ابراهیم« با حضور محمد ناصری نویسنده اثر و 
کوروش علیانی دبیر و کارشناس، عصر یکش��نبه دوم آذر در فرهنگ سرای 

سرو نقد و بررسی شد.
ناص��ری در این نشس��ت گفت: در همان دوران با مرحوم امیرحس��ین 
فردی به س��فری رفتم و ایش��ان در تمام طول سفر من را تشویق کردند که 
کتاب خاطرات حج خود را بنویسم و به دلیل اصرار های ایشان بود که این 

سفرنامه را به نگارش درآوردم.
وی افزود: پس از بازگش��ت از سفر حج دست نوشته هایم از این سفر را 
به زنده یاد فردی دادم و هفته بعد دیدم ایشان بخش نخست سفرنامه ام را 
در »کیهان بچه ها« منتشر کرده اند و به من گفتند ادامه این سفرنامه را هم 
بنویسم. می توانم بگویم نگارش و چاپ سفرنامه را مدیون مرحوم فردی هستم.

در حاشیه این مراس��م، یکی از حضار برای کتاب »جای پای ابراهیم« 
شعری سروده بود که تقدیم به نویسنده اثر کرد.

در جوار حرم محدث بزرگ، حضرت عبدالعظیم)ع(
سی و هفتمین دوره مسابقات سراسری 
قرآن کریم اوقاف استان تهران آغاز شد

سی وهفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم و نوزدهمین 
دوره مس�ابقات اذان، ابتهال و تواش�یح در تاالر شیخ صدوق در 
جوار حرم محدث بزرگ، حضرت عبدالعظیم)ع( آغاز به کار کرد.

این دوره از مسابقات از دوم تا هفتم آذر ماه با حضور 118 نفر از بانوان 
و 187 نفر از آقایان در دو نوبت صبح و بعدازظهر در چهار بخش آقایان و 
بانوان بزرگسال و شکوفه های دختر و پسر زیر 16 سال برگزار می شود.

حجت االس��الم س��عید اوتارخانی رئیس اداره اوق��اف و امور خیریه 
شهرستان ری با اشاره به اینکه برای نخستین بار شهرستان ری میزبان 
بیش از 300 نفر از قرآنیان در این دوره از مسابقات می باشد،  گفت: در 
س��ال گذشته 286 هزار نفر از قرآن دوس��تان در سطح استان تهران به 
رقاب��ت پرداختند و امس��ال بیش از 450 هزار نف��ر در مرحله مقدماتی 
سی وهفتمین دوره مس��ابقات سراسری استان تهران شرکت کردند که 

نشان  از رشد کمی این رقابت ها دارد.
حجت االس��الم اوتارخانی افزود: شما شرکت کنندگان در مس��ابقات 
قرآن آبروی شیعه هستید، کسانی که نور آیات الهی همچون انواری در 
دل هایتان می تابد و سال به سال شاهد افزایش اشتیاق و اقبال عمومی 

نسبت به مسابقات قرآن کریم هستیم.
در ادامه مراسم حجت االسالم شاهچراغی امام جمعه شهرستان ری 
هم در سخنانی با اشاره به حفظ حرمت قرآن کریم از جانب مسلمانان و 
عامالن آیات الهی گفت:  حرمت نگه داشتن قرآن تنها به احترام ظاهری 
آن منحصر نمی شود، ما باید این کتاب مقدس را احترام معنوی کنیم و  
هر روز درصدد آن باشیم تا عمل به آیات الهی را در خود تقویت کنیم.

شایان ذکر اس��ت مراسم اختتامیه مس��ابقات روز جمعه هفتم آذر 
در تاالر شیخ صدوق آستان عبدالعظیم برگزار می شود. برگزیدگان این 
مس��ابقات در تمامی رشته ها به مرحله کشوری مسابقات قرآن سازمان 

اوقاف و امور خیریه راه خواهند یافت.
نامه اسقف های عالی رتبه ایران به اوباما

برنامه صلح آمیز هسته ای براساس 
تمام مقررات بین المللی »حق ایران« است

تع�دادی از اس�قف های عالی رتب�ه کش�ورمان در نامه ای به 
رئیس جمهور آمریکا، با اس�تناد به مقرارت بی�ن المللی، برنامه 

صلح آمیز هسته ای را حق ایران دانستند.
جامعه مس��یحیان ایران اعم از ارمنی و آشوری، نامه ای را با موضوع 
فعالیت صلح آمیز هس��ته ای کش��ورمان به رئیس جمهور آمریکا ارس��ال 
کردند. در بخش��ی از این نامه آمده اس��ت: در اواخر جنگ ایران و عراق 
زمانی که حکومت صدام ناجوانمردانه اقدام به استفاده گسترده از سالح 
کش��تار جمعی شیمیایی علیه ایران کرد، نیروهای مسلح ایران براساس 
فتوای صریح امام خمینی)ره( از هرگونه تهیه، خرید، تولید و بهره برداری 
سالح شیمیایی دور مانده و با دادن قربانیان نظامی و غیرنظامی فراوان 
در بمباران های شیمیایی، هرگز به استفاده از این سالح مخرب در جنگ 

مبادرت نورزید.
فت��وای آیت اهلل خامنه  ای رهبر انقالب و فرمانده کل قوای جمهوری 
اسالمی ایران در مورد منع تمام صور تهیه، خریداری، تولید و بهره برداری 
جنگ افزارهای اتمی نیز مؤید آن اس��ت که همانند دیگر ادیان الهی، از 
دیدگاه مراجع و فقهای عظام شیعی وجود هرنوع س��الح کشتارجمعی 

اعم از شیمیایی و اتمی، باطل و مردود است.
فتوا از آن جهت حائز اهمیت است که حسب اطالع این جانبان،  در 
بطن آئین ها و شعائر دینی مسلمانان جایگاهی خطیر و الزم االجرا برای 

ایشان و خصوصاً شیعیان دارد.
براس��اس این فتوا، فناوری هس��ته ای ایران از همان آغاز در مس��یر 
بهره ب��رداری صلح آمیز با هدف تأمین ان��رژی و خدمات درمان پزشکی 
قرار داشته اس��ت، از این رو حق ایران برای داشتن چنین فناوری حقی 
طبیعی و برابر با تمامی کشورها و ملل جامعه جهانی و مشمول مقررات 

بین المللی است.
به گزارش تس��نیم، »یوناتن بت کلی��ا« نماینده آشوریان در مجلس 
شورای اسالمی،»کارن خانلری« نماینده ارامنه شمال کشور در مجلس، 
مارنرسای بنیامین »اسقف کلیسای آشوری ایران«، رمزی گرمو »اسقف 
آشوری، کلدانی و کاتولیك«، »ایلیاس کاراکبایان« اسقف نشان کاتولیك، 
»ماطاوس شاوردیان« کشیش کلیسای انجیل ارامنه و »نیونس مقدس نیا« 

کشیش کلیسای انجیل و آشوری، از امضاءکنندگان نامه فوق بوده اند.
با صدور بیانیه ای اعالم شد

توافق خوب
 از دیدگاه دفتر تحکیم وحدت

اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان )دفتر تحکیم وحدت( 
با صدور بیانیه ای ضمن حمایت از تیم مذاکره کننده شاخصه های 

یک توافق خوب را بیان کرد.
در بخش هایی از این بیانیه آمده است: اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانش��جویان دانشگاه های سراسر کش��ور )دفتر تحکیم وحدت(، جهت 
تنویر افکار عمومی و همچنین حمایت از تیم مذاکره کننده هس��ته ای، 

شاخصه های یك توافق خوب را می شمارد:
1- دستاوردهای هسته ای که با زحمات فراوان دانشمندان و شهادت 
چند نفر از آنان به دس��ت آمده اس��ت، حفظ شود روند تحقیق و توسعه 
ادامه پیدا کند و نیازهای کشور در حوزه پزشکی و تولید برق تامین شود.

2- همان گونه که طرف ایرانی به تعهدات خود بر مبنای توافقنامه 
ژنو پایبند بوده و این امر را بر پایه اعتقادات دینی خود انجام می دهند، 
این انتظار می رود که طرف غربی هم به تمام تعهدات خود که لغو یك 
جای همه تحریم هاس��ت عمل کند. چرا که همه اعضای دائم شورای 
امنی��ت در این مذاک��رات حضور دارند و باید بالفاصل��ه بعد از توافق 
احتمالی، تمام تحریم های شورای امنیت را لغو کنند، از طرفی دولت 
آمریکا یکی از طرف های اصلی مذاکرات است توانایی لغو تحریم های 
دولت و کنگره آمریکا را دارد و از آنجایی که خانم اشتون به نمایندگی 
از اتحادی��ه اروپا در مذاکرات حضور دارد لغو تحریم های اتحادیه اروپا 

نیز امکان پذیر است.
3- در این توافق نیاز به حضور داوری که مورد وثوق طرفین اس��ت 
می باش��د این داور باید ضامن اج��رای توافقات دو طرف باشد. در توافق 
ژنو کمیسیونی که این داوری را پیگیری می کرد شامل کشورهای 5+1 
و ایران بود که واضح است ترکیب این کمیسیون به هیچ وجه نمی تواند 

برای طرف غربی الزام آور باشد.
4- جمهوری اس��المی ای��ران تجربه یك دوره اعتمادس��ازی برای 
کش��ورهای غربی را در س��ال های 82 و 83 دارد و در مقابل کشورهای 
غربی هیچ کدام از تعهداتشان را انجام ندادند. به همین دلیل کار عاقالنه 
این است که اقدامات ایران به صورت گام به گام، همزمان با طرف غربی 
ص��ورت بگیرد و در ازای محقق شدن هر ی��ك از تعهدات طرف غربی، 

دولت ایران هم یکی از تعهدات خود را اجرایی کند.

هشدار از خیانت
 به بیت المال

»همانا من، به راستی به خدا سوگند می خورم، اگر به من 

گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد، 

چنان بر تو سخت گیرم که کم بهره شده و در هزینه عیال، 

درمانده و خوار و سرگردان شوی!«
نهج البالغه
 نامه 20 خطاب به زیادبن ابیه جانشین فرماندار بصره

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(

فرمانده کل سپاه در همایش طالیه داران اقتصاد مقاومتی:

نباید عزت و اقتدار را
در بیگانگان جست وجو كرد

فرمانده کل سپاه تاکید کرد: : اگر مسئولین 
روی مؤلفه های اصلی قدرت و اقتدار ملی تمرکز 

کنند، شرایط خیلی عوض می شود.
س��ردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی  روز گذشته در همایش 
طالیه داران اقتصاد مقاومتی و محرومیت زدایی بسیج، 
در دانش��گاه تربی��ت م��درس گفت: بس��یج در همه 
عرصه ه��ای اجتماعی نقش تعیین کننده و اساس��ی 

داشته و دارد.
دشمن روی تهدید و فشار

 و جنگ اقتصادی متمرکز است
وی اف��زود: بعد از عرصه ه��ای امنیتی و نظامی، 
نق��ش بس��یج در عرص��ه س��ازندگی تعیین کننده و 

سرنوشت ساز است.
جعف��ری ادامه داد: دشمن روی تهدید و فش��ار 
و جنگ اقتصادی متمرکز اس��ت تا مقاومت مردم را 

دچار تردید کند.
فرمانده کل س��پاه خاطرنشان کرد: رابطه مردم و 
رهبری انقالب، یك رابطه دلی است و پیام 9 دی بعد 

از فتنه نیز همین بود.
ایستادگی روی اصول و ارزش ها

 مؤلفه اصلی قدرت ماست
وی ب��ا بیان اینکه برخی مس��ئولین شاید توجه 
نمی کنند که ایستادگی روی اصول و ارزش ها، مؤلفه 
اصلی قدرت ماست، خاطرنشان کرد: مشکل دیگر ما 
بی توجهی نسبت به مؤلفه های اصلی قدرت در نظام 

جمهوری اسالمی است.
فرمانده کل س��پاه ادامه داد: زیر بار زور نرفتن و 
باورهای دینی و اقتدار طلبی مردم ایران، مؤلفه قدرت 

است نه بحث های اقتصادی و نفت.
نباید عزت و اقتدار را در بیگانگان

 و دشمنان جست وجو کنیم
 وی ب��ا بی��ان اینکه نبای��د عزت و اقت��دار را در 
بیگانگان و دشمنان جس��تجو کنیم بلکه این امر در 
ایران و دست خداس��ت، اظهار داشت: اگر مسئولین 

روی مؤلفه ه��ای اصل��ی قدرت و اقت��دار ملی تمرکز 
کنند، شرایط خیلی عوض می شود. فرمانده کل سپاه 
تصریح کرد: تسلیم شدن آمریکایی ها در برابر اقتدار 
ایران، در رفتارشان در منطقه و مذاکرات معلوم است 
و مالحظ��ات دشمن در مقابله ب��ا ایران کامال حس 
می شود. البته زیاده روی هایش��ان در برخی موارد، به 

خاطر خوی درنده شان است.
جنگ ما فتح فلسطین را
 به دنبال خواهد داشت

جعفری در بخش دیگری از س��خنان خود گفت: 
امروز کل منطقه سرزمین های اشغالی تحت پوشش 
موشك های مقاومت اس��ت و این یعنی سقوط رژیم 
صهیونیس��تی که البته به اینجا ختم نمی شود و فتح 

نهایی حتما به وقوع خواهد پیوست.
فرمان��ده کل س��پاه تاکی��د کرد: جن��گ ما فتح 

فلسطین را به دنبال خواهد داشت.
جعفری افزود: عده ای باور ندارند که ملت ایران به 
خاطر جایگاه مستقلش و ایستادگی در برابر سلطه گران 
مورد تهاجم ها و فشارهاست نه به خاطر پیشرفت های 
هسته ای و اگر این باور را داشته باشیم، ممکن است 

طور دیگری مذاکره کنیم.
فرمانده کل سپاه تصریح کرد: توجه به رفاه، اقتصاد 
و معیشت بدون توجه به ارزش های اعتقادی و فرهنگی 
مردم مسئله ایست که ما به آن توجه نداریم. مردم ما 

حاضرن��د برای حفظ اقتدار و ارزش های خود، فش��ار 
اقتصادی را تحمل کنند.

هیچ سالحی نیست
 که نتوانیم بسازیم

س��ازمان  نقدی رئی��س  محمدرض��ا  س��ردار 
بسیج مس��تضعفین در همایش »طالیه داران اقتصاد 
مقاومت��ی و محرومیت زدایی بس��یج« گفت: اقتصاد 
مقاومتی، سرفصلی راهبردی است که امروز بسیج برای 
خود و مقابله با تهدیدات اقتصادی اتخاذ کرده است.

وی ب��ا اشاره به تحریم های همه جانبه غرب علیه 
جمهوری اس��المی خصوصا در حوزه نظامی، تصریح 
کرد: با وجود تحریم نظامی، هیچ سالحی نیست که 

نیروهای مسلح ما توان ساخت آن را نداشته باشند.
نقدی ادامه داد: باختگی و ضعف برخی مسئولین 
و اینک��ه گفتند در شعب ابی طالبی��م بهانه ای شد تا 
بگوین��د به بیرون و رفع تحریم ه��ا نگاه کنیم وگرنه 
اقتصادمان به مشکل می خورد. امیدواریم خودباوری 

به مسئولین بازگردد.
به جهنم که توافق نمی کنند

 و تحریم می کنند
رئیس سازمان بسیج تصریح کرد: اگر غیرت داشته 
باشیم، می دانیم که نیازی به خارج نیست. به جهنم که 
توافق نمی کنند و تحریم می کنند. با بستن شیرهای 

نفتمان آنها را فلج کنیم.

نقدی با بیان اینکه امروز بخش اعظم نفت و گاز 
جهان زیرپای سربازان امام خامنه ای  قرار دارد، افزود: 
نیازی به این نیست که نفتمان را به آنها بدهیم و منت 
امکانات را بکشیم. این ما هستیم که باید آنها را تحریم 
کنیم. وی با بیان اینکه مسئولین از ظرفیت بسیجیان 
استفاده کنند، گفت: بسیج ثابت کرد با همین امکانات، 

می توان نیازهای کشور را رفع کرد.
رئیس س��ازمان بسیج مس��تضعفین اضافه کرد: 
تمرکز به جای اینکه روی فضای مذاکرات باشد، باید 

به سمت پایگاه ها و مراکز تولید داخلی برود.
بسیج ظرف 2سال

 صد هزار شغل ایجاد کرده است
نقدی گفت: دولت با استفاده از ظرفیت مردم در 

عرصه اقتصادی، فتح المبین ها را ایجاد کند.
وی ادام��ه داد: از مس��ئولین می خواهیم به جای 
اشکال و اشتباهی که گفتند در شعب ابیطالبیم، روحیه 
خود را کسب کنند و بدانند همان طور که تحریم ها 30 

سال اثر نکرد، از این به بعد هم اثر نمی کند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین خاطرنشان کرد: 
بسیج بدون تحمیل یك ریال به دولت، ظرف 2سال، 

صدهزار شغل ایجاد کرد. 
ب��ه گزارش ف��ارس، نق��دی در پایان اضافه کرد: 
امیدواریم آنها که چشمشان فقط به مذاکرات است و 

توجهی به تولید داخل ندارند، بیدار شوند.

حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی گفت: یکی 
از مهم ترین مس�ائل پیش روی مسلمانان در 
داخل کشور، لزوم اعتماد میان پیروان مذاهب 
مختلف اس�ت که اگر این اعتماد بطور کامل 

شکل بگیرد، کارها آسان تر خواهند شد. 
به گزارش خبرگزاری رسا، آیت اهلل ناصر مکارم 
شیرازی، از مراجع تقلید در دیدار با جمعی از علما 
و ائمه جمعه اهل س��نت جمهوری اسالمی ایران 
گفت: زمانی که در اس��تان سیستان و بلوچستان 
در تبعید به سر می بردم، ارتباطی خوب با علمای 
اهل س��نت برقرار کردم که هن��وز هم این روابط 

دوستانه ادامه دارد.
این مرجع تقلید ب��ا بیان اینکه شایعاتی وجود 
دارد که موجب نگرانی مسئوالن هم می شود، بیان 
داشت : خریداری همه مغازه های زاهدان، اجتماع در 

حاشیه شهر مشهد توسط اهل سنت، تبلیغ شرک 
بودن زیارت در مش��هد، دریافت پول های هنگفت 

از خارج کشور و ... از جمله این شایعات هستند.
 وی ادامه داد: این شایعات اعتماد میان شیعه 
و س��نی را متزلزل می کند و اگر همه کمك کنند 
که این شایعات وجود نداشته باشد، آنگاه اعتمادی 
به وجود می آید که دیگر دلیلی ندارد نگران مسئله 

دیگری باشیم.
حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی خاطرنشان کرد: 
زمانی که در مجلس خبرگان قانون اساسی به همراه 
علمایی از س��ایر ادیان و فرق حضور داشتم، طی 
س��خنانی گفتم اشتراکات زیادی میان مسلمانان 
وج��ود دارد و در اصول، اختالفی نداریم، حس��ن 
ظن را میان خود بیشتر کنیم تا بتوانیم به وحدت 

و اعتماد بیشتر دست یابیم.

آیت اهلل مکارم شیرازی در جمع علمای اهل سنت کشور: 

اعتماد بین مسلمین
 زمینه ساز وحدت است

دومین روز کنگره جهانی جریان های افراطی 
و تکفی�ری از دی�دگاه علمای جهان اس�الم با 
سخنرانی علمای برجس�ته مذاهب اسالمی در 

قم به کار خود پایان داد. 
دومین روز کنگ��ره جهانی جریان های افراطی و 
تکفیری از دیدگاه علمای اسالم امروز در حالی در قم 
آغاز به کار کرد که علمای اهل س��نت و شیعه ایران 
و بیش از 83 کش��ور جه��ان در آن حضور داشتند و 
به بررسی علل پیدایش گروه های تکفیری، مشکالت 
و چالش ه��ای پیش روی جهان اس��الم و راه کارهای 

برون رفت از بحران های موجود پرداختند.
 روشنگری افکار عمومی در موضوع تکفیر 

مانع گسترش این جریان خواهد شد
 آیت اهلل سیدهاشم حسینی بوشهری در این کنگره 
ضمن تقدیر از ابتکار عمل آیت اهلل مکارم شیرازی در 
برگزاری و آیت اهلل سبحانی دبیر علمی این کنگره به 
تشریح موضوع تکفیر و تهدیدات آن علیه امت اسالم 
پرداخت و اظهار کرد: آیا تهدیدی بزرگ تر از این است 
که عده ای بیایند براساس تفسیر غلط از اسالم عده ای 
از مسلمانان را محکوم به خروج از دین کرده و اموال، 

جان و نوامیس آن ها را به تاراج ببرند.
آی��ت اهلل حس��ینی بوشه��ری با تاکید ب��ر اینکه 
تکفیری ها ابزاری در دس��ت دشمنان اسالم هستند، 
تصریح کرد: برخی از آنان دانسته در خدمت دشمنان 
قرار گرفته اند در حالی که شاهد هستند مسجد االقصی 
در معرض تخریب اس��ت و کودکان و زنان فلسطینی 
به قتل می رسند ولی هیچ واکنشی در قبال اسرائیل 
نشان نمی دهند. مدیر حوزه های علمیه ادامه داد: این ها 
می خواهند اسالم هراسی را ترویج کنند و بدون شك 
حضور آنان در جهان اس��الم دامنه اسالم هراس��ی را 
گسترش می دهد و اقدام سرکوبگرانه و تبعیض ها علیه 

مسلمانان را در جای جای جهان گسترش می دهد.
گروه های تکفیری به نام اسالم 

به اسالم ضربه می زنند
آیت اهلل محمدعلی تس��خیری مشاور مقام معظم 
رهب��ری در امور جهان اس��الم در ادام��ه این کنگره 
با اشاره به اینکه برگزاری این نشس��ت بسیار مهم و 
اساسی است، گفت: برگزاری چنین نشست هایی بین 
علمای جهان اسالم موجب می شود تا اختالفات از بین 

رفته و جریان تکفیری ها شفاف سازی شود. 
وی اف��زود: هدف تکفیری ها ج��دا کردن ملت از 
اس��الم است و قصد دارند اسالم را به چالش بکشانند 

که باید نسبت به این امر هوشیار باشیم.
مش��اور مقام معظم رهبری در امور جهان اسالم 
ادامه داد: متاسفانه تکفیری ها به جان اسالم افتاده اند 
و با اعمال تخریبی خود می خواهند بر علیه مسلمانان 

قیام کنند و به نام اسالم به اسالم ضربه بزنند.
وجود رهبری حکیم و روابط عقالنی

 بین علمای شیعه و سنی دلیل آرامش ایران
م��ال قادر قادری امام جمعه اهل س��نت پاوه نیز 
در این همایش ضمن تقدیر از ابتکار عمل جمهوری 
اسالمی ایران از برگزاری این کنگره اظهار کرد: همه 
م��ا جمع شده ایم تا به دنیای اس��الم اعالم کنیم که 
امت وسط هستیم و دینمان دین رحمت و پیامبرمان 

رحمت للعالمین است. 
مال قادر ق��ادری با تاکید بر اینک��ه باید هوشیار 
باشی��م تا فکرهای داعش به نوعی دیگر ظهور نکند، 
بیان کرد: نتیجه داعش اس��الم هراسی است و آن ها 
می خواهند اسالم در جهان رشد نکند و بعد از بیداری 
اسالمی این تفکر به شدت توسط آمریکا و متحدانش 

در جهان دنبال شد.
امام جمعه اهل سنت پاوه با اشاره به اینکه ما در 
ایران سنی و شیعه 35 سال به راحتی در حال زندگی 
هستیم، خاطرنشان کرد: با وجود خیلی از مشکالت 

در کنگره جهانی جریان های افراطی و تکفیری از دیدگاه علمای جهان اسالم مطرح شد

ماموریت داعش مبارزه با موج بیداری اسالمی است

کش��ور ما با تمام دشمنی ه��ا امن ترین و راحت ترین 
کشور منطقه است و دلیل این آرامش وجود رهبری 
حکیم در این مملکت و عقالنیت و همفکری روحانیون 
اهل تشیع و اهل تسنن است که امیدواریم این تفکر 

به همه جا منتشر شود
اعالم انزجار از اقدامات

 گروه های تکفیری به نام اسالم
شی��خ شرف الدین شمس الدین از اندیش��مندان 
برجس��ته جهان اس��الم نیز در کنگ��ره جریان های 
تکفی��ری و افراطی از دیدگاه علمای اس��الم با اشاره 
به اینکه حضور علمای جهان اسالم در این کنگره به 
منظور اعالم مراتب محکومیت خود نسبت به عملیات 
خراب کارانه و فجایع ضد انسانی و ضد بشری گروه های 
تکفیری اظهار کرد: م��ا اعالم برائت و انزجار خود را 
نسبت به اقداماتی که گروه های تکفیری علیه بشریت 

و به نام اسالم انجام می دهند، اعالم کنیم.
این اندیشمند جهان اسالم با تاکید بر اینکه همه 
می دانند در بس��یاری از کش��ورهای اسالمی حکامی 
غیردینی حکومت می کنند، بی��ان کرد: این رژیم ها 
س��بقه دینی ندارند و این باع��ث می شود که چنین 
جریاناتی در جهان اسالم شکل بگیرد و به سرعت در 

کشورهای عربی و اسالمی رشد کند.
تجدید گفتمان تمدن اسالمی

 سرآغاز رفع بحران های جهان اسالم
آیت اهلل علیرضا اعراف��ی رئیس جامعه المصطفی 
العالمی��ه در ای��ن همای��ش با اشاره به اه��داف بلند 
برگزاری این کنگره با حضور شخصیت های برجسته و 
اندیشمندان فرق و مذاهب اسالمی اظهار کرد: روشن 
اس��ت که این جمع بزرگ علما و مراجع بزرگ دینی 
جایگاه ریشه دار و نقش برجسته ای در رفع مشکالت 

امت اسالمی دارند. 
رئیس جامعه المصطفی العالمیه در ادامه به ارائه 
پیشنهاداتی برای رفع مشکالت مسلمانان پرداخت و 
بیان کرد: تاکید بر گفتمان تمدن اس��المی و تجدید 
یك تمدن اسالمی براساس اصول اصیل اسالمی که 
پاس��خگوی تمام نیازهای جوامع بشری است یکی از 

راهکارهای غلبه بر چالش ها است.
مدل وحدت جمهوری اسالمی

 الگویی برای همه مسلمانان است 
اهلل شکور پاشازاده مفت��ی آذربایجانی نیز در این 
کنگ��ره اظهار ک��رد: در حال حاضر برخ��ی نیرو ها با 
قص��د و غرض درصدد ایج��اد درگیری و تفرقه میان 
مسلمانان هستند. وی افزود: تفرقه ها و جنگ هایی که 
در س��ال های اخیر روی داده مخالف با آن شعارهایی 

است که غربی ها در مورد دموکراسی سر می دهند.
مفتی آذربایجانی با بیان اینکه رسم کاریکاتور ها 
و پخ��ش فیلم هایی موهن در مورد پیامبر اکرم )ص( 
موج��ب درگیری های قومی و مذهبی می شود گفت: 
در همین روز ها شاهد هس��تیم ک��ه قدس شریف و 
مسجداالقصی مورد تهاجم صهیونیست ها قرار گرفته و 
توهین های زیادی صورت می گیرد؛ تمام این هجمه ها 
علت درگیری های فراوان در منطقه هس��تند و همه 

مسلمانان را به صلحی فراگیر دعوت می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: دولت های غربی با راه اندازی 
تکفیری ها از جمله داعش، کشورهای اسالمی را تهدید 

می کنند تا ثروت های آنها را به دست بگیرند.
شکور پاشازاده با بیان اینکه وظیفه همه مسلمانان 
است که مدل وحدت را پیگیری کنند گفت: جمهوری 
اس��المی الگویی برای وحدت میان همه اهل اس��الم 
ایجاد ک��رده و حضرت امام خمینی )ره( این مدل را 
معرف��ی کردند و رهبری کنونی انقالب نیز این روش 
را ادامه می دهند؛ این روش می تواند سد محکمی در 

برابر گروه هایی مانند داعش و تکفیری ها باشد.
اقدامات تکفیری به ضرر جهان اسالم

 و خالف مصالح مسلمانان است
علی اکب��ر والیتی در حاشیه حض��ور در کنگره 
جریان ه��ای افراط��ی و تکفیری از دی��دگاه علمای 
اسالمی، در گفت و گو با خبرنگاران به اقدامات گروه های 
تکفیری اشاره کرد و گفت: تکفیری ها با اقدامات خود 

چهره اسالم را در دنیا مشوش کرده اند.
وی ب��ا اشاره به اینک��ه بیگانگان به اس��تفاده از 
اندیش��ه های تکفیری به دنبال این هس��تند که بین 
مس��لمانان ایجاد تفرقه و اختالف کنند تصریح کرد: 
دشمنان از طریق توطئه تکفیر به دنبال ایجاد تفرقه 
بین دنیای اسالم هستند و می خواهند از طریق جریان 

تکفیر چهره اسالم را مخدوش کنند.
وی حض��ور علمای اهل س��نت در کنگره جهانی 
جریان ه��ای افراطی و تکفیری را مورد توجه قرار داد 
و بی��ان کرد: در این کنگره ب��ا حضور علمای جهان 
اس��الم اقدامات تکفیری ها م��ورد بحث قرار گرفته و 
راه حل ریش��ه کن شدن این مشکل وحدت علمای 

جهان اسالم است.


