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هدیه به خوانندگان

حضرت امام خمینی)ره(: شما فکر این را بکنید که 
حافظ اسالمید نه حافظ خود.

پای درس علی)ع(

مردم دو دسته اند: پیروان شریعت 
و بدعت گذاران

امام علی)ع(: هامنا مردم دو دسته اند: گروهی پیرو رشیعت 

و دین، و برخی بدعت گذارند که از طرف خدا دلیلی از سنت 

پیامرب، و نوری از براهین حق ندارند.
نهج البالغه- خطبه 1۷6

با صدور پیامی

رهبر انقالب درگذشت امیر سرلشکر سلیمی را 
تسلیت گفتند

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای فرمانده معظم کل قوا با 
صدور پیامی درگذشت نظامی متدین و متعهد، امیر سرلشکر 

محمد سلیمی را تسلیت گفتند.
متن پیام تسلیت رهبر معظم انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
با تأسف و تأثر اطالع یافتم که دوست و همکار دیرین اینجانب در 
فعالیت های نظامی، امیر سرلشکر محمد سلیمی رحمت اهلل علیه پس از 
مدتی بیماری دشوار، دار فانی را وداع گفته و به لقاءاهلل پیوسته است.

این نظامی متدین و متعهد از جمله  معدود یاران ارتشــی اســت 
که از آغازین هفته های پیروزی انقالب، وســیله  ارتباط فعال ارتش با 
دستگاه انقالب و نظام جمهوری اسالمی و عنصر مؤثر در جذب بدنه  
متعهد ارتش به خدمات انقالب بود و در طول ده ها ســال در مراکز 
حســاس نظامی همچون وزارت دفاع و فرماندهی ارتش و سرپرستی 
دفتر مشاورت امام در نیروهای مسلح و ریاست ستاد مرکز جنگ های 
نامنظم در سال های اول دفاع مقدس، خدمات ارزنده  ای به جای آورد.

اینجانب مصیبت درگذشت این همکار َصدیق را به خاندان محترم 
و بازماندگان و همکاران ایشان در نیروهای مسلح تسلیت می گویم و 

علّو درجات او را از خداوند متعال مسألت می کنم.
سیدعلی خامنه ای
۱۱ بهمن ۱۳۹۴
پیکر امیر سرلشکر محمد سلیمی فرمانده سابق کل ارتش، ساعت 
8:30 صبح امروز از مســجد جهاد ستاد کل نیروهای مسلح واقع در 

خیابان شهید قدوسی تشییع خواهد شد.
مراسم بزرگداشت نیز روز پنجشنبه پانزدهم بهمن در مسجد امام 
خمینی)ره( ســتاد کل ارتش جمهوری اسالمی ایران واقع در خیابان 
شهید قدوسی، نرسیده به چهارراه شهید بهشتی )قصر( برپا می شود.

اخبار ادبی و هنری
دهن کجی و لجبازی مدیران سینمایی با مردم

درحالی که در روزهای اخیر، شــاهد اعتراضات مردمی در شهر کاشان 
نسبت به حضور بازیگری بدسابقه به مناسبت نمایش یک فیلم مهجور و ضعیف 
بودیم، در کمال ناباوری، مراسم افتتاحیه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر، 
بارها شاهد حضور این به اصطالح بازیگر روی سن این مراسم و سخنرانی و 
ابراز احساســات مجری نسبت به وی بود! مراسم افتتاحیه جشنواره ای که از 
بیت المال و پول همان مردمی تامین می شود که دهها هزار شهید تقدیم راه 
باور و اعتقادشان کردند و جشنواره به اصطالح فیلم فجرشان، فردی را مورد 
تجلیل قرار می دهد که بارها به همان شــهیدان و اعتقادات و باورها توهین 
کرده است! این حضور آنقدر شور شد که به اصطالح صدای خان هم درآمد 
تا جایی که مجری مراسم در میان یکی از صحبت هایش گفت امشب ایشان 
به اندازه طول دوران سی و چهار ساله جشنواره فیلم فجر، به روی سن آمدند! 
در کنار این به اصطالح بازیگر، حضور به اصطالح خانم فیلمســازی هم 
که در اغلب اغتشاشــات و تحرکات ضد انقالبی دهه اخیر فعال بوده و نام و 
امضایش تقریبا در پای اکثر بیانیه ها و اعالمیه های توهین آمیز و هتاکانه نسبت 
به انقالب و نظام اســالمی بوده، برروی همان سن مراسم افتتاحیه جشنواره 

سی و چهارم فیلم فجر، قابل تأمل بود!
جایزه دادن به ســازنده فیلم »آشغال های دوست داشتنی« )فیلمی در 
حمایت از فتنه 88( در جشنواره ای که مدیرانش همان مسئولین سینمایی 
هســتند و پس از چند سال هنوز حاضر نشده اند به این فیلم مجوز نمایش 
عمومی بدهند! نیز از دیگر نکات مضحکه آمیز مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم 
فجر امسال بود!  و بدتر از همه اینکه تریبون جشنواره فیلم فجر را در اختیار به 
اصطالح فیلمسازی بگذارند که با فیلمش، کل فجر انقالب اسالمی را زیر عالمت 
سوال برده و سازمان سینمایی همین آقایان را هم به پادگان تشبیه می کند!

به نظــر می آید تمامی این گاف ها و دهن کجی ها و لجبازی ها با مردم و 
انقالب و نظام اسالمی، جز وجه انتخاباتی برای مدیران دولتی نداشته باشد. 
آنچه که پیش از این و در دو ســال آخر دولت قبلی نیز آزمایش محتوم به 

شکست خود را پس داده بود. 
در آن هنگام که مدیران به اصطالح هنری و سینمایی دولت قبل نیز با 
دهن کجی و لجبازی با مردم و انقالب، ســعی می کردند با حمایت از عناصر 
معلــوم الحال و هزینه بیت المال در پــای پروژه های ضد انقالبی و ایرانی، به 
خیال خود توجه شبه روشــنفکران و باندهای قدرت را جلب نمایند، از سوی 
دلسوزان انقالب، همین هشدارها داده شد اما نبودن گوش شنوا موجب گردید 

آنچه نباید بشود، شد. 
گویا برخی مسئولین همچنانکه بر این باورند همواره باید در هر دوره ای 
»چــرخ را از نو اختراع کنند«!، به همان دلیل هم بر آزموده های خطا،اصرار 
دارنــد و گویا این بار مدیران هنری دولت اعتدال، وظیفه آقای خاص دولت 

قبلی را برعهده گرفته اند!
اعتراض سازندگان انیمیشن 

به تبعیض جشنواره فجر
کارگردان های هشــت انیمیشن حاضر در سی و چهارمین دوره جشنواره 

فیلم فجر به تبعیض  این جشنواره اعتراض کردند.
در پی رفتار تبعیض آمیز اخیر مدیران سی وچهارمین جشنواره فیلم فجر 
با عوامل آثار انیمیشــن در جشنواره و عدم دعوت ایشان به مراسم افتتاحیه 
این رویداد ســینمایی و همچنین کیفیت حضور این آثار در جشــنواره سی 
و چهارم، تولیدکنندگان هشــت انیمیشن با انتشار نامه ای سرگشاده به این 

رفتارها اعتراض کردند.
در بخشــی از این نامه آمده اســت: »سال گذشــته علي رغم بي مهري 
جشنواره سي وسوم، انیمیشن »شاهزاده  روم« برخالف پیش بیني ها، چندین 
برابر فیلم هایي فروخت که بازیگرانش روي فرش ها غلت مي زدند... با شروع 
نشست ها و اعالنات جشنواره کم کم نگران شدیم، چراکه خبري از انیمیشن، 
نحوه  داوري اش، هیئت داورانش، اکران هایش و دعوتنامه یا حتي کارت تردد در 
جشنواره نشد. حتي متوجه شدیم 10 روز از تحویلDCPبرخي از کارهایمان 
گذشته ولي هنوز در کشوي البراتوار خاک مي خورد! کم کم مفهوم نگاه ویژه را 
دانستیم، چون کلمه  ویژه دو لبه دارد. یعني از تمام سال هاي گذشته مهجورتر. 
این است سال انیمیشن! این است توجه ویژه به صنعتي که چند ماه از اعاده  
حیثیت سالن هاي سردش، با فروش چهار میلیاردي شاهزاده  روم مي گذرد. 
اهالي هشت انیمیشن سینمائي حاضر در فجر، حتي شب گذشته در افتتاحیه  

جشنواره هم سهمي نداشتند!«
امضا کنندگان این نامه هشــت اثر انیمیشن حاضر در جشنواره فجر با 
عناوین »فهرســت مقدس«، »ناســور«، »قلب خورشید«، »بازمانده«، »کله 
آهنی«، »در مسیر باران«، »پادشاه آب« و »نبرد خلیج فارس ۲« هستند که 
بدون داوری و مســابقه و با عنوان »نقاشی متحرک های روز سینمای ایران« 

در جشنواره حضور دارند.
بررسی نسبت سینما و دین 

توسط اندیشمندان و هنرمندان
نخســتین جلسه »ســینما اندیشــه« با حضور جمعی از هنرمندان و 
اندیشــمندان به میزبانی انجمن ســینمای دفاع مقدس در مکان پژوهشگاه 

فرهنگ و هنر اسالمی حوزه هنری برگزار شد .
در این نشست، حسن رحیم پورازغدی، دکتر احمد رضا معتمدی، شهریار 
بحرانی، سید ناصر هاشم زاده، دکتر شهاب اسفندیاری، دکتر وحید یامین پور، 

محسن مومنی شریف و حسین نیرومند حضور داشتند.
این شخصیت ها در نشســت مذکور به بحث نظری درباره »جهان بینی 

توحیدی« در سینمای دینی پرداختند.
گفتنی اســت، نشست های »سینما اندیشه« با حضور این چهره ها ادامه 
خواهد داشــت و در آینده براســاس مباحث مطرح شده، شاخص هایی برای 
پرداختن به موضوعات دینی و معنوی در سینما تدوین و منتشر خواهد شد.
فیلمساز پاکستانی درباره نفوذ فرهنگی 

آمریکا در ایران فیلم ساخت
فیلمساز پاکستانی گفت: فیلمسازان و فعاالن فرهنگی باید نگاه ویژه ای 
به مسلمانان دیگر کشورها داشته باشند تا پیام انقالب اسالمی را به خوبی و 

از راه صحیح به این مسلمانان منتقل کنند.
سید محمد عمار یاسر، کارگردان اثر داستانی»سنگر«، جوانی پاکستانی 
است که در قم متولد شده است و در حال حاضر در مرکز جامعه المصطفی 

العالمیه تحصیل می کند.
وی با بیان اینکه در اثر »سنگر«، نفوذ آمریکا از طریق ماهواره به درون 
خانواده ها را در گونه ای متفاوت به نمایش گذاشتیم، تصریح کرد: هر خانه ای 
که بر بام آن ماهواره ای نصب شود، فتح الفتوح دشمن است و این را نیز سعی 

کردیم در فیلم نشان دهیم.
این فیلمساز با بیان اینکه از طریق رسانه ملی با جشنواره عمار آشنا شدم، 
اظهار داشت: پس از آشنایی با جشنواره عمار در سال 91 در بخش »فیلم ما« 
در جشنواره شرکت کردم و در دوره ششم هم با اثر داستانی »سنگر« حضور 
داشتم. عمار یاسر، با اشاره به سفرهای خود به پاکستان و زمینه سازی اکران 
فیلم های عمار در این کشور، تصریح کرد: در چند نوبت فیلم های جشنواره 

را از سامانه اکران های مردمی دریافت کردم و در پاکستان اکران کردم.
کارگردان فیلم داستانی »سنگر« با بیان اینکه خوشبختانه اکران ها در 
پاکســتان با استقبال خوبی مواجه شده است، تصریح کرد: مردم پاکستان  
به ســریال های ایرانی از جمله یوسف پیامبر، مختارنامه و دیگر فیلم های 
حوزه دینی عالقه دارند از این رو در فاصله بسیار اندک از پخش در ایران، 
این آثار در کیفیت های مختلف دوبله و در این کشــور توزیع می شــوند، 
همچنین فیلم های جشــنواره عمار نیز در اکران های محلی، با اســتقبال 

خوبی مواجه می شوند.

ناگفته ها و متن و حاشیه تاریخ انقالب -۲ 

خوش باور نباشید!
بهمن ُدّری

بچه هــای بازار به خصوص بازار دروازه، تصمیم گرفتند که یک روز چند 
تا اتوبوس ]ســوار[ بشوند و بروند قم، خانه مراجع سری بزنند. یک جمعه ای 
بود، تقریبا هفت، هشت تا اتوبوس از تهران حرکت کرد و ماهم با یکی دو تا 
سواری بودیم، رفتیم قم، خوب ... آخرین جایی که رفتیم خانه حاج آقا روح اهلل 
بود. خود من، حاج آقا روح اهلل را یک دفعه در امامزاده قاســم دیده بودم، آن 
هم تابســتان یک ختمی بود که ایشان تابستان آمده بود امامزاده قاسم، بعد 
آمده بود در آن ختم شرکت کرده بود، اما من هیچ شناختی از ایشان نداشتم، 
تا اینکه ما آن روز رفتیم منزلش ... ما هم یک دســته  15- ۲0 نفری بودیم 

رفتیم خدمت ایشان و سالم کردیم و احوالپرسی.
گفت: آقایان مال کجا هســتند؟ گفتیم از بازار تهران. بعد ســؤال شد از 
ایشان که حاج آقا وظیفه ما چیست در این جریان ]الیحه انجمن های ایالتی 
و والیتی[ و چکار باید بکنیم؟ ایشان فرمودند که شما فقط روشن کردن مردم 
را وظیفه دارید، هیچ وظیفه ای دیگر ندارید. که اینها برنامه هایی دارند، فقط 
مردم را روشن کنید که آماده باشند، آگاه باشند، بگویید که اینها با اسالم شما 
طرف هســتند، خوب، چه بســا آن حرف آن روز برای ما یک کمی کلی بود، 
زیاد برای ما روشن نبود چی هست و چی نیست، وقتی بلند شدیم دومرتبه 
ایشان تاکید کردند شما هستید که باید به مردم آگاهی بدهید، غیر از آگاهی 

دادن به مردم وظیفه دیگری ندارید.
می آمدیم، آمدیم و یکی دو تا میتینگ هم توی مســجد ســید عزیزاهلل 
اتفاق افتاد و روز پنج شــنبه ای که قرار بود بازار بسته بشود و یک تظاهراتی 
آنجا بشــود و سخنگویش هم فلسفی بود، فلسفی هم قرار بود صحبت بکند، 
که شب پنج شنبه از طرف مقامات ارتشی آمدند و شبانه به همه آقایان اعالم 
کردند که دولت چه کرده ، الیحه اش را پس گرفته ]است[. خوب، این برای ما 
یک مقدار خوشحال کننده بود که در هر حال دولت یک قدم عقب نشسته و 

مردم به یک پیروزی نسبی در این کارشان رسیده اند.
من خودم با یکی از رفقایم قرار گذاشــتیم که روز شنبه برویم قم، و در 
ضمن هم تبریک بگوئیم و ببینیم که بعد از این، حاج  آقا حرفی دارد بزند یا 
نه. رفتیم سرچشمه، شیرینی فروشی بهار و یک جعبه هم شیرینی گرفتیم 
و گذاشتیم توی ماشین و گفتیم الاقل با یک شیرینی و با یک چیزی برویم 
آنجا. ساعت ۲/5-۲ بعد ازظهر بود که ما منزل آقا رسیدیم. در زدیم رفتیم تو 
و ایشان از اندرونی تشریف آوردند بیرون. احوالپرسی کردیم و گفتیم حاج آقا 
به این مناسبت مزاحم شدیم. گفت: آقا! اول کار است، اینها برنامه هایی دارند، 
این یک محک بود که انجام دادند. اول این کاری که شــاه می  خواست بکند 
با دست دولت انجام داد که یک زورآزمایی کرده باشد که مطابق همین زور، 
خودشــان را مجهز بکنند و جلو بیایند. اینها پیروزی نیست، شما جوانان را 
آماده بکنید، آگاه بکنید، خودتان همیشه آمادگی داشته باشید. تا اگر خطری 
متوجه اســالم شد ما از وجود شــما جوان ها باید استفاده بکنیم. و شما این 
آگاهی را به مردم بدهید که آماده باشند. خالصه  ما بلند شدیم و بعد گفت: 
این چیست؟ گفتیم حاج آقا یک خرده شیرینی است که گرفته ایم و آورده ایم. 
خندید و گفت که شما خیلی خوش باور هستید، زودباور هستید )ناگفته های 

پاریس- پاییز 1357/ خاطرات شهید حاج مهدی عراقی(
* مدتی بعد وفق پیش بینی حضرت امام)ره( شاه طرح انقالب به اصطالح 

سفید را براساس دستور آمریکا به مرحله اجرا در می آورد.

مراسم رسمی آغاز جشــن های دهه فجر 
انقاب اســامی روز گذشته  همزمان با لحظه 
تاریخی ورود حضرت امام خمینی)ره( به میهن 
اسامی با حضور اقشار مختلف مردم در حرم 

مطهر امام راحل برگزار شد.
مراسم رســمی آغاز جشن های دهه فجر انقالب 
اســالمی همزمان با لحظه تاریخی ورود حضرت امام 
خمینی )ره( به میهن اســالمی راس ساعت 9 و 33 
دقیقه صبح  دیروز 1۲ بهمن ماه با حضور اقشار مختلف 
مردم، خانواده معظم شــهدا و ایثارگران و مسئوالن 
لشکری و کشوری در حرم مطهر بنیانگذار جمهوری 

اسالمی ایران برگزار شد.
در این مراســم آئین اســتقبال از ورود تاریخی 
حضرت امام با برپایی برنامه نمایش گروهی و اجرای 
سیســتم صوتی و تصویری با جلوه های ویژه هنری و 

اجرای سرودهای انقالبی انجام شد.
بنابراین گزارش، در این مراســم آئین  گل افشانی 

ضریح مطهر توسط گروه ویژه هنری اجرا شد.
یکی دیگر از برنامه هــای ویژه یوم اهلل 1۲ بهمن، 
اجرای برنامــه در محل تاریخی جلوس حضرت امام 
خمینی )ره( یعنی محلی که امام عظیم الشان پس از 
ورود به میهن اسالمی در سال 57 به بهشت زهرا آمدند 
و در آن جایگاه سخنرانی تاریخی خود را با حضور اقشار 
مختلف مردم اجرا کردند، که در این مراســم محسن 

رفیق دوست به سخنرانی پرداخت.
خط امام ایستادگی در برابر نفوذ بیگانگان است

به گزارش فارس، در ادامه حجت االسالم ابراهیم 
رئیسی دادســتان کل کشور طی سخنانی در مراسم 
بزرگداشت یوم اهلل دوازدهم  بهمن  ماه در حرم مطهر 
بنیان گــذار جمهوری اســالمی ایران بــا بیان اینکه 
حیات انسانی و طیبه در کشور، در پرتو آموخته های 
امام خمینی)ره( تقویت شــده است، اظهار کرد: امام 
خمینی)ره( آموزه هایش را براســاس متن اسالم ناب 
محمدی و حاکمیت مبتنی بر اجتهاد به دست آورده 
بود و با ارائه فلســفه سیاسی مبتنی بر مردم ساالری 
دینی در برابر فلسفه سیاسی لیبرال  دموکراسی غرب 

قرار گرفت. 
وی با اشــاره به آغاز دهه فجر، این ایام را یادبود 
حیات مجدد و دوباره ملت بزرگ ایران به برکت انقالب 
اسالمی دانست و گفت: بیداری ایجاد شده در جهان 
اسالم از فلسفه سیاســی امام و شاخص های مکتب 
سیاســی ایشان نشأت می گیرد که اولین شاخصه آن 
نیز دلدادگی به خــدا، اخالص و در جایگاه عبودیت 

قرار داشتن است. 
رئیســی افزود: امروز احساس می کنیم آنچه که 
دیروز از گلوی امام خمینی )ره( می شنیدیم، از گلوی 
رهبری می شــنویم و آنچه را که خمینی کبیر فریاد 

می زد را امروز خامنه ای بزرگ فریاد می زند. 
وی ادامه داد: نظام مبتنی بر دین ما با گذشت 36 
سال از عمرش، هر ساله یک انتخابات برگزار کرده است 
و همه ارکان این نظام نیز مبتنی بر انتخابات هستند. 
رئیسی خاطر نشــان کرد: امروز امتداد راهبردی 
جمهوری اسالمی تا قلب آفریقا ادامه دارد و هر کس 
که براســاس ارزش های الهی و مبتنی بر استقالل و 
آزادی حرکت کند در امتداد راهبردی نظام اســالمی 

ما قرار دارد. 

همزمان با لحظه تاریخی ورود حضرت امام خمینی )ره( به میهن اسامی

جشن های سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقالب آغاز شد

دادستان کل کشور تصریح کرد: امتداد دشمنان ما 
در منطقه آل سعود هستند و این رژیم دست ساخته 
انگلیســی ها و اســتکبار جهانی است و همچون آنها 

عمل می کند. 
وی پاســداری از ارزش های الهی و اســالمی را 
پنجمین شاخصه مکتب سیاســی امام خمینی)ره( 
عنوان کرد و گفت: والیت فقیه در جایگاه مهندســی 
نظام قرار دارد و سمت و سوی نظام را مشخص می کند 
و حرکــت کلی نظام را در جهــت آرمان ها و اهداف 

مقدسش به پیش می برد. 
دادســتان کل کشــور در ادامه خط امام را خط 
دلگرمی به خدا و ایســتادگی در برابر نفوذ بیگانگان 
توصیف کرد و اظهار داشــت: امروز همچنان مبارزه 

با فقر، فســاد و تبعید سرلوحه برنامه نظام جمهوری 
اســالمی اســت و نباید در مقابل برخی لبخندها نیز 
ذوق زده شــد و باید در برخورد با دشــمن با صالبت 

عمل کرد. 
قرائت پیام خانواده معظم شهدا در حرم امام

در ادامه مراســم یوم اهلل 1۲ بهمن، همسر شهید 
داریوش رضایی نژاد به قرائت پیام خانواده معظم شهدا 

در حرم امام)ره( پرداخت.
در ابتدای این پیام آمده است، خورشید پرفروغی 
که راه و رسمش، روشنایی بخش مسیر حقیقت هستی 
و شکننده کنگره ۲500 ساله سلطنت شاهنشاهی بود، 
محبتش سراسر ایران را به سیل خروشانی از جمعیت 
مبدل ساخت تا پیر و جوان با حضور در خیابان های به 

تسخیر توپ و تانک در آمده، فریاد مرگ بر شاه را در 
مکتب امام و مدرسه ای به وسعت ایران، تمرین کنند.

در ادامه این پیام اضافه شــده اســت، اما ما، بار 
دیگــر عهد می بندیم که نگذاریم خودفروختگانی که 
قبله آمالشان غرب و امیدشــان گشودن روزنه برای 
نفوذ  استکبار جهانی به سرکردگی آمریکاست، خون 
شــهیدان و تالش دانشمندان راه استقالل و آزادی را 

پایمال نمایند.
در بخش پایانی این پیام تاکید شده است ،بار دیگر 
عهد و میثاق می بندیم که با اطاعت کامل از منویات و 
فرامین رهبر معظم انقالب اسالمی و پشتیبانی همه 
جانبه از والیت فقیه، پاسدار میراث گرانبهایت که نظام 

مقدس جمهوری اسالمی است، باشیم.

رئیس قوه قضائیه گفت: اکنون شعاع تأثیر اقتدار 
جمهوری اسامی ایران حتی فراتر از منطقه است و 
قدرت های بزرگ مجبور شده اند ایران را در محاسبات 

خود به حساب آورند.
بــه گزارش روابط عمومی قــوه قضائیه، آیت اهلل صادق 
آملی الریجانی در جلســه دیروز  مســئوالن عالی قضائی، 
انقالب اسالمی ایران را پدیده ای غیرمنتظره و غیرقابل باور 
برای بسیاری از تحلیلگران غربی دانست و گفت: نفس وقوع 
انقالب اسالمی ایران برای بسیاری از تحلیلگران متصور نبود 
و آنان هرگز تصور نمی کردند دولتی تا دندان مسلح که مدعی 
داشتن ارتشی قدرتمند بود در مدت کوتاهی از هم بپاشد.

آملی الریجانی با تأکید بر اینکه قدرت های سلطه گر از 
همان روزهای ابتدای پیروزی انقالب از هیچ ضربه ای علیه 
این نظام نوپا دریغ نکردند، افزود: بحمداهلل جمهوری اسالمی 
ایران در طول 37 سال که از زمان پیروزی انقالب می گذرد، 
با قدرت و صالبت به راه خود ادامه داده اســت و امروز نیز 
قدرتمندتر از همیشــه تحت زعامت و رهبری مقام معظم 

رهبری سرافرازانه به راه خود ادامه می دهد.
وی با اشــاره به اینکه در سنجش و تحلیل آثار و نتایج 
انقالب اســالمی ایران باید همــواره جانب انصاف را رعایت 
کرد، گفت: در ارزیابی های منصفانه از انقالب اسالمی ایران 
باید گفت که این نظام آثار مثبت بسیاری را از خود به جای 
گذارده است، گرچه کاســتی هایی نیز وجود دارد و فاصله 
بین انقالب اسالمی ایران و اهداف و آرمان هایش مسئله ای 

واقعی است.
رئیس قوه قضائیه به برخی توطئه ها و جنایات دشمنان 
جمهوری اســالمی ایران در طول سال های پس از پیروزی 
انقالب اشــاره کرد و افزود: طرح ریزی و تالش برای انجام 

رئیس قوه قضائیه:

شعاع تأثیر اقتدار جمهوری اسالمی فراتر از منطقه است

کودتــا، تحریک اقوام مختلف کشــور، جنــگ تحمیلی، 
تحریم های گســترده و نفوذ دادن افراد نفوذی به کشور و 
بدنــه نظام از جمله توطئه های دشــمنان بود، با این حال 
انقالب اسالمی ایران از همه این پیچ های خطرناک گذشت 

و همچنان با قوت و قدرت به راه خود ادامه می دهد.
رئیس دستگاه قضا با ابراز تأسف از اینکه برخی با عینک 
بدبینی فقط مشکالت و کاستی های موجود را می بینند و آن 
را برجسته می کنند، تأکید کرد: امروز  خالف برخی بدبینی ها، 
دوست و دشمن اعتراف می کنند که جمهوری اسالمی ایران 
در امور علمی به پیشرفت های خوبی دست یافته است و در 
بحث هسته ای نیز دانشمندان هسته ای ایران کاری کردند 
که دولت های سلطه گر علی رغم میل باطنی شان در مقابل 
جمهوری اسالمی ایران به زانو در آمدند و مجبور شدند ایران 

هسته ای را بپذیرند.
آملی الریجانی پیشرفت های علمی جمهوری اسالمی 
ایران در حوزه فناوری های نانو، سلول های بنیادی، پزشکی 

و مهندسی را بسیار چشم گیر و قابل توجه دانست و گفت: 
همه پیشــرفت ها در مسیر دشوار پس از انقالب و با وجود 
انبوهی از فشــارها و هجمه های دشمنان خارجی و برخی 

فتنه گری های داخلی حاصل شده است.
وی اقتدار نظامی و توانایی موشکی ایران را بُعد دیگری 
از پیشرفت های جمهوری اسالمی ایران توصیف و تأکید کرد: 
اکنون شعاع تأثیر اقتدار جمهوری اسالمی ایران حتی فراتر 
از منطقه است و قدرت های بزرگ مجبور شده اند ایران را در 
محاسبات خود به حساب آورند. اقتدار نظامی ایران حاصل 
توانمندی های مجموعه نیروهای مسلح از جمله ارتش، سپاه 
و بسیج اســت و نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران با 

همدلی »قدرت بازدارندگی باالیی« ایجاد کرده اند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه نظام جمهوری اسالمی ایران 
را رقیب و بدیلی جدی در مقابل نظام های لیبرال دموکراسی 
غرب توصیف کرد و گفت: جمهوری اســالمی ایران با طرح 
نظام سیاســی مردم ساالری دینی و تلفیق دو رکن اساسی 

مردم ســاالری و ارزش های دینی با یکدیگر در مقابل تفکر 
سکوالر غربی ایســتاد. وی افزود: اقتدار جمهوری اسالمی 
ایــران و ترس و واهمه غرب از این نظام سیاســی نه صرفاً 
به خاطر قدرت نظامــی و یا ثروت، بلکه به خاطر ایجاد یک 
نظام سیاسی با منشأ دینی است که به صورت بالقوه بیش از 

یک میلیارد مسلمان می توانند به آن بپیوندند.
رئیس دســتگاه قضا با بیان اینکــه دنیای غرب آینده 
جهان را در تسلط تفکر سکوالر خود می دانست و اکنون با 
ظهور نظام قدرتمند جمهوری اسالمی ایران رقیبی جدی در 
مقابل این تصور یافته است، گفت: بسیاری از نظریه پردازان 
غرب قائل به اضمحالل دین و تسلط سکوالریسم بودند اما 
اکنون برخی از همین نظریه پردازان و جامعه شناسان اعتراف 
می کنند که دنیا به سمت ارزش های دینی بازمی گردد و در 
این میان جمهوری اســالمی ایران الگویی برای بسیاری از 

کشورهای مسلمان است.
آملی الریجانــی با ابراز تعجب از برخــی افراد مدعی 
روشنفکری و اصالح طلبی در داخل کشور که به دنبال ترویج 
سکوالریســم بودند و در این حال خــود را ملتزم به قانون 
اساسی می دانستند تصریح کرد: صدر و ذیل قانون اساسی بر 
حاکمیت دین و ارزش های دینی در نظام سیاسی جمهوری 
اســالمی ایران تأکید دارد و این وظیفه مردم و مســئوالن 
اســت که چنین نظامی را که با مجاهدت مجاهدان و خون 
شــهدا به دست آمده است، حفظ کنند. وی یکی از وظایف 
جدی مردم و به ویژه مســئوالن را کنار تالش برای حفظ و 
تقویت ارزش هــای دینی و اخالقی، تالش همه جانبه برای 
رفع محرومیت و فقرزدایی در کشور اعالم کرد و افزود: همه 
مسئوالن موظفند بر اساس قانون اساسی و ارزش های اخالقی 

و دینی برای فقرزدایی و حمایت از محرومان تالش کنند.

به میزبانی رئیس جمهور صورت گرفت

بررسی مهم ترین مسائل كشور در جلسه سران قوا

آیت اهلل نوری همدانی:

تا زمانی كه استکبار خوی وحشی گری دارد 
آشتی با او بی معناست

استاد درس خارج حوزه با بیان اینکه نباید با جبهه استکبار آشتی 
داشته باشیم، گفت: تا زمانی که استکبار دارای خوی وحشی گری است 

آشتی با او معنی ندارد.
بــه گزارش خبرگــزاری حوزه، این مرجع تقلید در دیدار جمعی از اســاتید 
بسیجی دانشگاه ها بیان داشت: حق همان جهان بینی الهی و توکل به خدا است و 
آنچه که مهم می باشد، این که باطل همیشه در مقابل حق شکست خورده و اگر 
بصیرت الزم در مقابل این مسائل نباشد، یقینا خیلی از اتفاقات به وجود خواهد 

آمد که قابل جبران نیست.
وی ابراز داشــت: انقالب اسالمی برکات زیادی داشته و از جمله این برکات، 
می توان به بیداری و قیام اسالمی مردم مستضعف و مظلوم و قیام آنان در مقابل 

استکبار اشاره کرد.
آیت اهلل نوری همدانی اظهار داشت: انقالب اسالمی ایران ارکان بسیار مهمی 

دارد، از مهم ترین آنها، فرهنگ جهاد و شهادت و خودباوری است.
استاد درس خارج حوزه با بیان اینکه نباید با جبهه استکبار آشتی داشته باشیم، 
گفت: تا زمانی که استکبار دارای خوی وحشی گری است، آشتی با او معنی ندارد.

این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: حتی غرب هم برای خدمت رسانی به اسرائیل 
به میان آمده و این غده سرطانی، باید با عزم و اراده جدی رزمندگان اسالم هرچه 

زودتر از بین برود.

بیت تاریخی امام خمینی)ره( در خمین دیروز 
بنیانگذار جمهوری  تاریخی  و در سالروز ورود 

اسامی به میهن، گلباران و عطرافشانی شد.
در این آیین نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، 
اســتاندار و جمعی از مدیران و مســئوالن استان و 
شهرســتان خمین محل تولد امــام خمینی)ره( را 
گلباران و با آرمان های بنیانگذار جمهوری اســالمی 

تجدید میثاق کردند.
به همین مناســبت زنگ انقالب در بیت تاریخی 
امام)ره( و مدارس شهرســتان خمین نواخته شــد و 
دانش آموزان با برنامه های متنوع فرهنگی و هنری در 
این آیین حضور یافته و با آرمان های امام راحل، شهدا 

و رهبر معظم انقالب تجدید میثاق کردند.
حضرت امام خمینی)ره(۲0  جمادی الثانی سال 
13۲0 قمری برابر با 30 شــهریور 1۲81 شمسی در 
شهرســتان خمین متولد شد و تا سن 19 سالگی در 
این شــهر زندگی و سپس برای کسب علوم دینی به 

اراک عزیمت کرد.
بیت تاریخی امام)ره( یکی از جاذبه های فرهنگی 
و تاریخی شهرستان خمین است که در فهرست آثار 

ملی ایران به ثبت رسیده است.
همچنین حجره طلبگی امام خمینی)ره( در زمان 
تحصیل علوم دینی در حوزه علمیه امام خمینی)ره( 
اراک صبــح دیروز همزمان با ســالروز ورود تاریخی 

بنیانگذار کبیر انقالب به میهن اسالمی گلباران شد.
حجره طلبگی امام خمینی که در ســال 1۲99 

همزمان با سالگرد ورود بنیانگذار جمهوری اسامی به ایران

بیت تاریخی امام خمینی)ره( در خمین گلباران شد

مســئوالن اجرایی، روحانیون،  ایثارگران و جمعی از 
طالب و اقشــار مختلف مردم به مقام شامخ بنیانگذار 

جمهوری اسالمی ایران ادای احترام کردند.
همزمان با سالروز ورود تاریخی بنیانگذار انقالب 
اسالمی به ایران و در ساعت 9 و 33 دقیقه صبح دیروز 
صدای بوق شــناورها مستقر در آب راه اروند و شمال 
خلیج فارس در شهرهای بندر امام، آبادان، خرمشهر، 

اروندکنار و چوئبده طنین انداز شد.
بنا بر این گزارش، شناورهای تجاری و لنج های در 
حال حرکت در آبراه اروندرود و شمال غرب خلیج فارس 
و همچنین کشتی های پهلو گرفته در اسکله های بنادر 
امام، خرمشــهر، آبادان، اروندکنار و چوئبده با به صدا 
درآوردن بوق های شــناورهای خود به استقبال دهه 

مبارک فجر انقالب اسالمی رفتند.

این شــناورها و کشــتی ها همچنین با به اهتزاز 
درآوردن پرچم مقدس جمهوری اسالمی ایران سالروز 
ورود تاریخــی حضرت امام خمینی و آغاز بیســت و 
هفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی را 
گرامی داشتند. عالوه بر این قایق های موتوری مستقر 
در آب راه اروند و کارون با افراشته شدن پرچم کشور 
به اجرای حرکات نمایشی در رودخانه کارون پرداختند.
صدای فیدوس پاالیشــگاه آبادان و زنگ ناقوس 
کلیسای این شهر نیز به همین مناسبت و برای لحظاتی 

در سطح شهر به صدا درآمد.
مــردم قم نیــز دیــروز از حرم مطهــر حضرت 
معصومه)س( تا بیت امام خمینی راهپیمایی کرده و 
سپس با حضور در منزل سابق ایشان یادمان بنیانگذار 

انقالب اسالمی را گلباران کردند.

ادامه  بــرای  شمســی 
اراک  بــه  تحصیــل 
آمدند، در جبهه شرقی 
مدرســه  ســاختمان 
بازار  سپهداری واقع در 
تاریخی اراک که در حال 
حاضر به نام حوزه علمیه 
امام خمینی)ره( شهرت 
دارد واقع شده و توسط 
میراث فرهنگی به ثبت 

آثار ملی رسیده است.
مراســم  ایــن  در 

جلسه ســران قوا به میزبانی رئیس جمهور در 
آستانه سی و هفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند 

انقاب اسامی برگزار شد.
حسن روحانی رئیس  جمهور کشورمان، آیت اهلل صادق 
آملی الریجانی رئیس قوه قضائیه و علی الریجانی رئیس 
مجلس شورای اسالمی ظهر یکشنبه در نشستی به میزبانی 
رئیس  جمهوری، مهم ترین مسایل و موضوعات روز کشور 

را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.
رئیس  جمهــور پــس از این نشســت در گفت وگو با 
خبرنگاران گفت: در این جلسه سران قوا راجع به مسایل 
مهم کشــور بحث و تبادل نظر داشــتند و این در جهت 
هماهنگی سه قوه برای پیشــرفت امور کشور، کارساز و 

مهم است.
روحانی با تبریک دوازدهم بهمن ســالروز ورود امام 
خمینــی)ره( به میهن، این روز را فجر انقالب اســالمی 
دانست و خاطر نشان کرد: ما هرچه داریم از برکت انقالب 
اســالمی، دهه فجر و مجاهدت هایی است که ملت ایران 
به رهبری امام خمینی)ره( داشــتند که در نتیجه، عزت، 
آزادی، اســتقالل، اخالق اسالمی و جمهوری اسالمی را 

برای ما به ارمغان آورد.
رئیس  جمهــور با بیــان اینکه از طرف ســران قوای 
جمهوری اســالمی از ملت بزرگــوار و عزیز ایران دعوت 
می کنم تــا در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضوری پرشــور و 
باشــکوه داشته باشــند، افزود: بعد از 37 سال از پیروزی 

انقالب اســالمی ملت ایران با حضور پرشکوه خود در روز 
۲۲ بهمن نشــان می دهند که همواره در مســیر انقالب، 

امام و والیت خواهند بود و این راه را ادامه خواهند داد.
به گزارش فارس، روحانی با اشاره به اینکه در جلسه 
امروز سران ســه قوه در رابطه با فضای پسابرجام و سفر 

اخیر به دو کشور اروپایی و همچنین اقداماتی که باید برای 
پیشرفت کشور در شــرایط جدید انجام شود گفت وگو و 
تبادل نظر داشتند، اظهار داشت: رسیدن به پیشرفت تنها 
در سایه هماهنگی و همدلی سه قوه امکان پذیر است و همه 
قوا باید دســت به دست هم دهند تا از فضای پسا برجام 

به نفع مردم ، کشور و اشتغال جوانان بهره برداری کنیم.
رئیس  جمهــور همچنین به گفت وگــو در رابطه با 
انتخابات پیش روی مجلس شــورای اسالمی و خبرگان 
رهبری در جلســه سران سه قوه اشاره کرد و گفت: آنچه 
امــروز رهبری معظــم انقالب و ملت ایــران می خواهند 
برگزاری انتخاباتی شــکوهمند در کشور است، بنابر این 
چگونگی برگزاری انتخاباتی پرشور، سالم و رقابتی، بخشی 
از گفت وگوی سران قوا بود و مطمئناً ملت ایران با حضور 
پرشــور خود در انتخابات یک حرکت رو به جلو در زمینه 

سیاسی و اجتماعی در کشور را رقم خواهند زد.
وی با تأکید بر اهمیــت همزمانی برگزاری انتخابات 
مجلس شــورای اسالمی و مجلس خبرگان رهبری اظهار 
امیدواری کرد ملت ایران در مسیر پیش روی خود همانند 
گذشته موفق بوده و بتواند افتخارات بزرگ تری را بیافریند.
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