
اخبار كشور

گسترش ابتذال در سینما و شبکه نمایش خانگی
با اهداف سیاسی و اقتصادی

تولید گســترده آثار ســخیف و مبتذل در سینما و شبکه 
نمایش خانگی، توسط فیلمســازهایی با گرایش های فکری و 
سیاســی خاصی، گویای آن است که ساخت این گونه فیلم ها 
برنامه ریزی شــده است و اهدافی فراتر از حوزه سرگرم سازی 

دارد.
به گــزارش خبرنگار کیهان، تا چند ســال قبل، فیلم های 
بی مایه و متکی به شــوخی های غیراخالقی فقط توسط برخی 
از فیلمســازهای ضعیف و کم سواد صورت می گرفت، اما موج 
جدید این گونه فیلم ها توسط فیلمسازهایی با تعلقات سیاسی 
و شبه روشــنفکرانه ساخته می شود. به طوری که یکی از این 
فیلم ها که اخیرا اکران خود را به پایان رسانه، توسط کارگردانی 
تولید شده که دو فیلم قبلی ویف رویکردی منتقدانه داشتند. 
همچنین یک فیلم سخیف دیگر، ازسوی کارگردانی روی پرده 
رفته که در آثار قبلی اش به دیدگاه های فمنیستی پرداخته بود. 
هوشنگ توکلی، بازیگر سینما و تلویزیون در گفت وگویی 
ضمــن تأکید بر اینکه »یــک تبانی کامال آگاهانــه در تولید 
کمدی هــای مبتذل وجــود دارد« تصریح کــرده بود: »مدام 
از مبارزه با پولشــویی می گویند اما با ســرمایه های مشکوک 
فیلم هایی می سازند در رّد پولشویی!سرمایه گذاران مشکوک و 
حتی بازداشــتی به راحتی پروانه می گیرند و نه فقط در تولید 

که حتی در اکران، مافیا به راه می اندازند!«
همچنیــن محمدتقی فهیم، منتقد ســینما نیز در برنامه 
تلویزیونی »کیوســک« تصریح کرده بود: »در سینما و شبکه 
نمایش خانگی یک جریان فکری انحرافی ایجاد شده است که 
با هــدف به اصطالح دموکراتیک کردن جامعه، ابتذال را رواج 

می دهد.«
جبــار آذین، منتقد و مدرس ســینما نیز با تأکید بر اینکه 
»هجمه به فرهنگ، ارزش ها و آرمان های جامعه در ســینمای 
امــروز ما حــرف اول را می زند« بیان کرده اســت: »معتقدم 
سال هاســت که دیگــر به جز مواردی انــدک به همت برخی 
ســینماگران متدین و متعهد ما شاهد آثار شاخص و ارزشمند 
که دارای استاندار دهای سینمایی و فرهنگی باشند در سینما 
نیستیم. به عبارت دیگر آنچه این روز ها بر سینما حکم می راند، 
نگاه های سیاسی، جناحی و بی هنری است که از فیلتر قدرت و 
ثروت مافیا و پولشویان سینما می گذرد. به همین دالیل است 
که ســینما به حال خود رها شده و اغلب به گونه بازار مکاره و 
محلی برای کســب ثروت، موقعیت و قدرت و شهرت درآمده 
و کمتــر مدیر و هنرمندی را می توان یافت که برای مســائل 

فرهنگی، معنوی و اخالقی امتیازی قائل باشد.«
رادیو انقالب 

فردا افتتاح می شود
شبکه رادیویی »انقالب« به مناسبت بزرگداشت چهلمین سالگرد 

پیروزی انقالب اسالمی، فردا افتتاح می شود.
به گزارش خبرنگار کیهان، ازجمله محورها و اهداف این شبکه 
رادیویی، بیان تاریخ انقالب اســالمی، شــرح دستاوردهای انقالب 
اسالمی در عرصه های گوناگون، توصیف خاطرات چهره های شاخص 
دوران مبارزه علیه رژیم ستمشاهی، بازگویی جنایت ها و خیانت های 
پهلوی هــا به ملت ایران، بیان جنایت هــای آمریکا و انگلیس علیه 
ایرانیان، ترســیم افق آینده جمهوری اســالمی از نگاهی علمی و 

تحلیلی، خواهد بود.
رادیــو انقالب از 20 آبان فعالیت خود را آغاز می کند و تا پایان 
روز 22 بهمن 1397، 24 ساعته روی موج »اف ام« فرکانس 95/5 

پخش خواهد شد.
گفتنی اســت، مراســم آغاز به کار رادیو انقــالب، صبح فردا 
یکشــنبه 20 آبان با حضور حمید شــاه آبادی معاون صدای رسانه 
ملی، جمعی از مســئوالن کشــوری و لشکری، مدیران شبکه های 
رادیویی و پیشکسوتان انقالب در استودیوی شماره یک ساختمان 
 شــهدای رادیو ســازمان صدا و ســیمای جمهوری اسالمی ایران 

برگزار می شود.
بزرگداشت کارگردان »کیف انگلیسی«

و حضور فیلمی با ۱۰۰ بازیگر سوری در جشنواره مقاومت
حضور یک فیلم با 100 بازیگر ســوری و همچنین بزرگداشت 
مرحوم ضیاءالدین دری، از تازه ترین اتفاقات پانزدهمین جشــنواره 

فیلم مقاومت است.
یکی از ویژه برنامه های این دوره از جشنواره فیلم مقاومت، تجلیل 
از ســیدضیاءالدین دری، کارگردان سریال های »کیف انگلیسی« 
خواهد بود. این کارگردان، 26 مرداد امســال در أثر عارضه کبدی 

از دنیا رفت.
همچنین»زندان حلب« جدیدترین فیلم نجدت انزور کارگردان 
سوری با آوازه جهانی و خالق اثر »پادشاهی شن ها« در پانزدهمین 

جشنواره بین المللی فیلم مقاومت به نمایش درمی آید.
در فیلم »زندان حلب« نجدت انزور کارگردان سوری که اکنون 
در قامت عضو پارلمان سوریه فعالیت می کند، گوشه هایی از روزهای 
پرالتهاب زندان مرکزی حلب و ایســتادگی و مقاومت مدافعان این 
 زندان برابر شــدیدترین هجمه های تروریســت ها در قالب یک اثر 
2 ســاعته به تصویر کشیده شده اســت. در این فیلم 100 بازیگر 

سوری بازی می کنند.
ایــن فیلم در بخش های بین الملل و عمــاد مغنیه پانزدهمین 

جشنواره فیلم مقاومت حضور دارد.
 جشــنواره فیلــم مقاومــت آذر امســال در تهــران برگــزار 

خواهد شد.
یک سریال دفاع مقدسی 

آماده پخش شد
پخش یک ســریال دفاع مقدسی به زودی در شبکه یک سیما 

آغاز می شود.
ســریال 27 قســمتی »مینو« در بوســتان والیــت، آبادان، 
خرمشهر، شهرک سینمایی دفاع مقدس و شهرک سینمایی غزالی 
 تصویربرداری شده و با پایان یافتن مراحل فنی آماده نمایش از رسانه 

ملی است. 
»مینــو« به کارگردانی امیرمهــدی پوروزیری و تهیه کنندگی 
مهدی همایونفر، روایتی از عاشــقانه ای در تابستان و پاییز در زمان 
آغاز جنگ تحمیلی است که داستان آن در ماه های منتهی به  اشغال 

این شهر می گذرد. 
این سریال که محصول جدید ســازمان اوج است، از سوم آذر 

روی آنتن شبکه یک خواهد رفت.
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دانمارک 3 عضو گروهک تروریستی االحوازیه را 
بازداشت و سپس آزاد کرد!

دانمارک 3 عضو گروهک تروریستی االحوازیه را بازداشت 
و سپس آزاد کرد.

چهارشنبه هفته گذشته رسانه های دانمارک اعالم کردند که پلیس 
این کشــور ســه ایرانی عضو گروه االحوازیه را متهم به حمایت از ترور 

کرده و آنها را بازداشت کرده است.
پلیس فرانسه اعالم کرد که این افراد به اتهام نقض ماده 136 قانون 
جزائی دانمارک محاکمه خواهند شد. دستگیرشدگان متهم به حمایت 

از عملیات تروریستی در ایران در روز 31 شهریور شده اند.
اما پنجشنبه هفته گذشته پلیس دانمارک در اقدامی تأمل برانگیز 
اعالم کرد که 3 فردی را که به اتهام حمایت از حمله تروریســتی 22 

سپتامبر )31 شهریور( اهواز بازداشت کرده بود را آزاد کرده است.
به گزارش مهر، پلیس دانمارک مدعی است پس از تحقیق از این افراد، 

مشخص شد که آنها بی گناه هستند و لذا این افراد را آزاد کرده است!
این در حالیست که پلیس اذعان کرده است که بازداشت شدگان از 

اعضای گروهک تروریستی االحوازیه هستند.
گفتنی است، در حمله تروریستی عناصر این گروه 25 نفر از جمله 

یک کودک به شهادت رسیدند.
پیکرهای مطهر ۲ شهید در قم و خوی 

تشییع شدند
پیکرهای مطهر شهدای مدافع حرم حجت االسالم »محمد 
حسن دهقانی« و شهید مدافع امنیت سرگرد مهدی مردانی در 

قم و خوی تشییع و به خاک سپرده شدند.
به گزارش خبرنگار کیهان از قم، پیکر شهید مدافع حرم حجت االسالم 
محمد حسن دهقانی که در اربعین حسینی به دست تکفیری ها در حومه 
سوریه به شهادت رسیده بود، بر روی دوش مردم شهیدپرور قم  از مسجد 
امام حسن عسکری)ع( به سمت حرم حضرت معصومه)س( بدرقه شد. 
قشرهای مختلف مردم، فرماندهان، سپاهیان، بسیجیان، کسبه بازار و 
طالب حوزه های علمیه هم دوش با خانواده این شهید مطهر، در مراسم 

تشییع شرکت و پیکر مطهر را گلباران کردند.
پیکر مطهر این شــهید پس از طواف بر گرداگرد مضجع شــریف 
حضرت معصومه)س( و اقامه نماز توسط آیت اهلل حسین نوری همدانی 
از مراجع تقلید، برای خاکســپاری به گلزار شهدای علی بن جعفر)ع( 

قم منتقل شد.
حجت االسالم »محمد حسن دهقانی« از استادهای مدرسه علمیه 
حقانــی قم، خادمان افتخاری حرم حضرت معصومه)س(، کارشــناس 
احکام نماز جمعه پردیســان قم بود که به دست تکفیری ها روز اربعین 

به شهادت رسید.
همچنین پیکر مطهر ســرگرد شهید مهدی مردانی که در درگیری 
با عوامل ضد انقالب در منطقه عملیاتی سردشت به فیض شهادت نائل 
شده بود، روز سه شنبه با حضور پرشور خانواده معظم شهدا، ایثارگران، 
بسیجیان، اقشار مختلف مردم و جمعی از مسئوالن شهر خوی تشییع شد.
به گزارش ایرنا این شــهید که از پاسداران دلیر سپاه پاسداران بود، 
شامگاه روز یکشنبه /یازدهم آبان ماه/ در حین انجام ماموریت در منطقه 

عملیاتی سردشت به درجه رفیع شهادت نائل شد. 
پیکر پاک و مطهر این شهید پس از تشییع بر دوش مردم خوی، در 

قطعه شهدای مزار خوی به خاک سپرده شد.
برگزاری نمایشگاه کتاب

 با حضور قائم مقام وزیر فرهنگ در کیش 
کیش- خبرنگار کیهان:

نمایشــگاه بزرگ کتاب کیش با شرکت 200 ناشر برجسته 
کشور و حضور قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در تاالر 

شهر جزیره گردشگری کیش برگزار شد.
در این نمایشگاه که در فضایی به وسعت سه هزار مترمربع برپا شده 
اســت، جدیدترین محصوالت فرهنگی در قالب 15 هزار عنوان کتاب 
با موضوع های عمومی، کودک و نوجوان، ادبیات، رمان، روان شناســی، 
مذهبی ،مدیریت، بازرگانی ،زبان، کامپیوتر، معماری، هنر، گردشگری، 
ورزشی، آشپزی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی، صنایع دستی و کتاب های 

صوتی در بخش کودک و نوجوان عرضه می شود. 
کتاب های این نمایشگاه با تخفیف ویژه 20 تا 50 درصد در اختیار 
خریداران و عالقه مندان قرار می گیرد و در این زمینه با همکاری بانک 
شهر، بن خرید کتاب در سقف 50 و 100 هزار تومان بین متقاضیان 
و کیشــوندان توضیح می شــود، این تخفیف ها برای گردشگران و 
مسافران نیز تا 25 درصد در نظر گرفته شده که با ارائه کارت ملی 
قابل دریافت اســت. در آئین گشــایش این نمایشگاه قائم مقام وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی در ســخنانی از نمایشگاه کتاب کیش به 
عنوان رویدادی مهم یاد کرد و آن را نشــانه ای از تحول و اقدام های 
زیرساختی در عرصه فرهنگی جزیره کیش دانست. حسین انتظامی 
باال بودن ســطح کمی و کیفی، تازه بــودن کتابها، تنوع موضوعی، 
تخفیفات ویژه 50 درصدی و استفاده از آخرین تجهیزات در عرضه و 
فروش کتاب از ِویژگی های این نمایشگاه اعالم کرد. برگزاری جلسات 
نقد و بررسی کتاب، رونمایی کتاب، برنامه شبانه ویژه کودکان همراه 
با قصه گویی موزیکال، برپایی غرفه های هوش، تکنولوژی، خالقیت، 
نقاشی و اهدای جوایز به شرکت کنندگان از جمله برنامه های جنبی 

و جاذبه های این نمایشگاه است.

اخبار ادبی و هنری

آیت اهلل خوشوقت)ره(: همة قرآن حرفش این است، همة 
نهج البالغه حرفش این است و همة روایات هم حرفشان 
این است که آدم را به عمل به دستور خدا دعوت کنند.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

امروز   FATF گفت:  تهران  جمعه  نماز  خطیب 
همان قانون کاپیتوالســیون اســت، مسئوالن از 
فرمایشــات رهبری بیاموزند که فرمودند مراقب 
طرح هایی که از اتاق فکر اســتکبار برای ما آماده 

می شود و به دنبال استعمار هستند باشند.
به گزارش مهر، حجت االســالم کاظــم صدیقی در 
خطبه هــای نمــاز جمعه تهران با اشــاره بــه برگزاری 
مراســم اربعین، ابراز داشــت: چه مانور و همایشی بود 
مراســم اربعین؛ واقعا آنگونه که رهبــری فرمودند این 
اجتماع عظیم جهانی توصیف ناپذیر اســت. اجتماعی که 
در گذشــته و عصر ما چنین چیزی نبوده و نیست. این 
اجتماع خود جوش است و از عشق مردم برمی آید. لذا از 
خدا تشکر می کنیم که دل ها را از محبت امام حسین)ع( 
مملو کرده که اینگونه مرد و زن به ســمت این مراسم با 
همه سختی هایی که دارد حرکت می کنند و این به نوعی 
شکست تفکر اشــرافی گری، رفاه زدگی و مادی گرایی در 

جهان است.
امام جمعه موقت تهران تصریح کرد: در این مراسم 
هر فردی ســاخته می شــود؛ کالس تحمل سختی ها و 
فشــارها است. کالس خودسازی اســت و از طرف دیگر 
مانور وحدت اســت. وحدت میان ایــران و عراق و دیگر 
کشورهای اســالمی در جهان. دشــمنان اسالم همواره 
میان کشــورهای اســالمی تخــم نفــاق و اختالف را 
می افشانند که این بار هم دیدید که این نمایش وحدت، 

نقشه آنها را خنثی کرد.
وی با بیان اینکه وحدت میان شیعه و سنی و دیگر 
ادیان از دیگر نکات مراســم اربعین است، افزود: دیدید 
که شــیعی و ســنی هر دو در کنار هم بودند و از طرفی 
مســیحیان هم در این مراسم حضور داشتند که نشان از 
وحدت میان همه محبان اهل بیت)ع( در جهان بود که 

حول محبت امام حسین)ع( گرد هم آمده بودند.
حجت االسالم صدیقی با بیان اینکه ما از دولتمردان 
عراق و از مردم عاشــق امام حسین)ع( آن کشور که از 
سابقون این مسیر هستند، کمال تشکر را داریم، گفت: از 
کلیه کسانی که موکب ها را برپا کردند، پذیرایی کردند، 
کسانی که در تامین امنیت مراسم نقش داشتند، نیروی 
انتظامی و دیگر عزیزان تشکر می کنم. از مسئولین توقع 
داریم برای مسئله توزیع ارز برای سال آینده آماده شوند 
تا همانند امسال دیگر این مسئله موجب رنجش ایرانی ها 

نشود.
امــام جمعه موقت تهران با اشــاره بــه اهمیت روز 
ســیزده آبان، گفت: این روز تجدید ســه خاطره است؛ 

خاطره اول تبعیــد حضرت امام)ره( به جــرم مقابله با 
قانون کاپیتوالســیون که امیدواریم مسئوالن ما قوانینی 
از این دست را اجازه ندهند که در کشور اجرا و تصویب 
شود. FATF  امروز همان قانون کاپیتوالسیون است، از 
فرمایشات رهبری بیاموزند که فرمودند مراقب طرح هایی 
که از اتاق فکر استکبار برای ما آماده می شود و به دنبال 

استعمار هستند، باشید.
وی بیان داشــت: از شورای محترم نگهبان که توقع 
انقالبیون و مردم ما را در این مســئله بــرآورده کردند 

تشکر می کنم.
حجت االسالم صدیقی خاطرنشان کرد: خاطره دیگر 
هم شهادت دانش آموزان ما در ســال 57 به امر آمریکا 
و به دســت دژخیمان رژیم ســابق بود. ایــن دو حادثه 

تاسف بار بود.
امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه امام راحل پس 
از کلید زدن تســخیر النه جاسوسی توسط دانشجویان 
خط امام گفتند که کار خوبی کردید، ادامه دهید، گفت: 
امام)ره( فرمودند که تســخیر النه جاسوسی از اصل این 
انقالب هم بزرگتر بود. اولین باری بود که آمریکا در دنیا 
تحقیر شد، یک کشــور تازه انقالب کرده هیمنه آمریکا 
در جهان را زیر سوال برد، آن شکوه برف گونه آمریکا در 

دنیا را مردم ما آب کردند.
وی خاطرنشــان کرد: آمریکا فکر می کند تحریم ها 
لولو جدیدی است که ما را می ترساند، ما چهل است که 

به یُمن این تحریم ها به خودباوری و اعتمادی رســیدیم 
که تولیدات داخلی بسیاری را در حوزه های دانش بنیان، 
پزشــکی، دارو و دیگر حوزه ها داریم. ما به فضل الهی در 
دوران تحریم های آمریکا توانستیم صاحب موشک شویم، 
صاحب صنعت و هواپیما و پهپاد هستیم. استقالل طلبی 

و خودکفایی جوانان و مردم ما زیر سایه تحریم های شما 
باعث شد که به مرحله ای رسیدیم که نیازهایمان را خود 

تامین کنیم.
حجت االسالم صدیقی افزود: باید توجه داشته باشیم 
کــه آمریکا از هیچ خیانتی در طــول دو قرن اخیر و به 
خصوص چهل ســاله اخیر نســبت به ایران دریغ نکرده 
است؛ تحریم های گســترده، حمایت از  تجزیه طلب ها و 
آشــوبگران، حمله نظامی، تبلیغاتی، سیاسی و فشارهای 
اقتصادی به ایران از مواردی است که آمریکایی ها همواره 
در رویارویی با ما از آن اســتفاده کردند. آنها خود شاهد 
هســتند که در این جنگ بی امان سیاســی، تبلیغاتی، 
فرهنگی و اقتصادی، برنده اصلــی مردم ایران و انقالب 

اسالمی هستند.
امــام جمعه موقت تهران تصریح کــرد: امروز اقتدار 
سیاســی، دفاعی و نظامی و البته نفــوذ منطقه ای ما با 
چهل سال قبل قابل مقایسه نیست، اما امروز آمریکا در 
همه ابعاد در حال افول قدرت و از دســت دادن جایگاه 
خودش اســت، آنها دیگر آن هیمنه و قدرت ســابق را 
ندارند. باید باور کنیم که قدرت آمریکا رو به افول و پس 
رفت است. آمریکا در دیپلماسی عمومی شکست خورده 

است، تبلیغاتش در ملت ها تاثیر چندانی ندارد.
وی بــا بیان اینکه نفرت ملت ایران و دیگر ملت های 
جهان از آمریکا افزایش پیدا کرده است، تصریح کرد: در 
طرف مقابل محبوبیت ما، الهام دهی ایران و توسعه جبهه 
مقاومت و پیروزی های ما در شکســتن سد داعش و غیر 
آن در کنار هم نشانه هایی از پیروزی و عظمت ما است.
تصور ریسک بودن فرزندآوری در سنین باالی 35 سال

 از افکار غلط 100 سال پیش است
غالمعلــی افــروز، چهره مانــدگار روانشناســی در 
ســخنرانی پیــش از خطبه هــای نماز جمعــه تهران 
پیرامــون تحکیم خانواده و با موضوع »زوجین و هنگامه 
فرزند آوری« اظهار داشــت: دختران و پسرانی که باالی 
30 سال سن دارند و می گویند برای ازدواج و بعد بچه دار 
شدن دیر شده و از ازدواج صرفه نظر می کنند، در اشتباه 
هستند، زیرا شناســنامه مهم است ولی نشاط معنوی و 
روانی اصل است و آنها می توانند تشکیل خانواده داده و 

کودکان باهوش به دنیا آورند.
به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه دختران 40 ســاله 
امروز مانند دختران 20 ســاله 90 سال گذشته هستند 
و تخمکشــان جوانتر اســت، افزود: ایــن دختران امروز 
می توانند فرزندان ســالم، باهوش و زیبا داشته باشند و 
اینکه تصور می شــود دختران باالی 35 سال فرزندآوری 
برایشــان ریسک است، افکار غلط 100 سال پیش است 

و چنین نیست.
چهره ماندگار روانشناســی بیان داشــت: دختران و 
پسران باالی 30 سال باید نشاط معنوی و روانی خود را 
حفــظ کنند و هر زمانی که مایل بودند می توانند ازدواج 

کنند و بچه دار شوند.
افــروز ازدواج را یک نیاز فطری و ضرورت اجتماعی 
دانســت و گفت: اگر ازدواج صورت نگیــرد افراد دچار 
اختالالت روانی می شــوند، در ســن باال نیــز می توان 

تشکیل خانواده و فرزند داد.
وی افزود: تحقیقات نشــان داده است دختران 40 
ســال به باال در 10 سال گذشته بیش از پنج هزار فرزند 
ســالم به دنیــا آورده اند و یک درصد فرزنــد آنها دچار 

معلولیت شده است.
چهره ماندگار روانشناســی اظهار داشت: با توجه به 
اینکه بهترین زمــان برای فرزندآوری آغاز بهار اســت، 
دوران بارداری تابستان خواهد بود و در آن زمان ویتامین 
D و E فراوان بوده و اکســیژن بیشــتر بوده و در هوش 

نوزاد نیز تاثیرگذار است.
افروز با اشاره به اینکه مشــاوران ازدواج نیز باید به 
مسئله ســن نشــاط معنوی و روانی بیش از شناسنامه 
توجه کنند، ادامه داد: نسل سالم مهمترین منبع قدرت 

کشور است.

خطیب جمعه تهران:

FATF همان قانون كاپیتوالسیون است

قم- خبرنگار کیهان:
امام جمعه قم گفــت: آمریکا چه قبل و چه 
بعد از انقالب علیه ملت ایران دشــمنی کرده و 
در مقابل، ما فقط مشغول دفاع در برابر تهاجمات 

آنها بوده ایم.
آیت اهلل سید هاشم حسینی بوشهری در خطبه های 
نماز جمعه قم که با حضور پرشــور مردم انقالبی این 
شــهر در مصلی قدس برگزار شد، افزود: آمریکا در پی 
تســلط کامل بر جهان و تک قطبی کــردن آن بوده و 
هســت البتــه برخی ملت هــا و دولت ها تســلیم این 
زورگویی شده و منابع و منافع خود را در خدمت نقشه 

آمریکایی قرار دادند اما ملت ما راه مقابله را برگزید.
وی اظهار داشــت: به دلیل همین استقالل طلبی، 
ملت ایران 40 سال است که آماج شدیدترین تهاجمات 
نظامی، سیاسی، اقتصادی و جنگ روانی- رسانه ای قرار 

دارد.
عضو مجلــس خبرگان رهبری با اشــاره به حمله 
به هواپیمای مســافربری ایران با 300 مســافر و قبل 
از آن آغاز جنگ 8 ســاله و انجام تحریم های اقتصادی 

از همان بدو انقالب اســالمی، گفت: اینک که این همه 
توطئه بی ثمر مانده و به پیشــرفت های کم نظیر منجر 
شــده است، به جنگ روانی و رسانه ای روی آورده اند و 

هدفشان جدا کردن مردم از نظام اسالمی است. 
وی تصریــح کــرد: آمریــکا در این دشــمنی و 
کینه ورزی چیزی عایدش نشــده است لذا امروز نوبت 
همه صاحبان فکر و هنر و فرهنگ و رســانه است که 
باید در صحنه حاضر شــده و جنگ رسانه ای دشمن را 

خنثی نمایند.
خطیب جمعه قم در ادامه با اشاره به سخنان اخیر 
فوکویاما، فیلســوف آمریکایی که قباًل نظریه ای مبنی 
بر اینکه نظام لیبرال دموکراسی به صورت یک جریان 
غالب درآمده و همه کشــورها باید در برابر آن تسلیم 
شــوند، ادامه داده بود: این فیلســوف نامدار آمریکایی 
امــروز به صراحت بر افول آمریــکا و در مقابل، تقویت 
نظریه اســالم تأکید می کند، لذا افول آمریکا ادعای ما 

نیست بلکه تحلیل خودشان است.
آیت اهلل حســینی بوشــهری در بخــش دیگری از 
خطبه های نماز با بیان اینکه تنها راه مقابله با فشارهای 

اقتصادی و روانی دشــمن کار جهادی و شــبانه روزی 
اســت، خاطرنشــان کرد: با اســتفاده از ظرفیت های 
داخلی، مقابله با سوءاســتفاده ها، بهره مندی از ظرفیت 
کشورهای همســایه و تقویت وحدت می توان دشمن 
را نــاکام و او را وادار به پذیرش اقتدار ایران اســالمی 
کــرد، همان طور که دیدیم، خــود آمریکایی ها مجبور 
شدند در اعمال تحریم ها استثناء قائل شوند و این یک 

عقب نشینی آشکار در برابر عظمت ایران اسالمی بود.
امام جمعــه قم بیان داشــت: نوســانات نرخ ارز 
مشــکالتی برای مردم ایجاد کرده و خســاراتی برای 
آنها به همراه داشــته که امیدواریم مسئوالن با اتخاذ 

تصمیماتی این خسارات را جبران کنند.
وی همچنیــن آغاز ربیــع االول را تبریک گفت و 
با اشاره به مراسم های باشــکوه ماه های محرم و صفر 
به ویژه اربعین، اظهار داشــت: حماسه اربعین امسال با 
عظمت بیشــتری برگزار شد البته مشکالتی همچنان 
متوجه زائرین بود که باید توســط مسئوالن شناسایی 
و در ســال های آینده از تکرار آنها جلوگیری به عمل 

آورد.

امام جمعه قم:

افول آمریکا ادعای ما نیست تحلیل خودشان است

همزمان با سالروز شــهادت حضرت ثامن الحجج 
علی بن موسی الرضا)ع(، مشهد و قم سراسر سیاهپوش 

شده و به سوگ نشستند.
روز پنج شــنبه 29 صفر مصادف بــا 17 آبان ماه 1397 
شهرهای مشهد و قم در سالگرد شهادت مظلومانه ثامن الحجج 
علی بن موسی الرضا )ع(، افزون بر سه میلیون زوار شامل صدها 
هزار زائر پیاده ســوگوار خود را به گرد مضجع شــریف امام 
هشتم شیعیان جهان رسانده و به سوگ و عزاداری پرداختند. 
در همین چارچوب 500 ایستگاه صلواتی در ورودی های 
مشــهد و خیابان های منتهی به بارگاه منور رضوی و اماکن 

فرهنگی این شهر برای پذیرایی از زائران برپا شد.
در این میان، افزون بر چهار هزار هیئت مذهبی حرکت 
خود را از خیابان های منتهــی به حرم مطهر امام رئوف آغاز 
کرده و بزرگ ترین اجتماع سوگواران رضوی در حرم حضرت 

را برپا کردند. 
شــب پنج شنبه پس از آیین ســنتی خطبه خوانی شب 
شــهادت نیز بانوان زائر و مجاور بــارگاه منور رضوی در ویژه 
برنامه ای با عنوان »در سوگ عرشیان« شرکت کرده و اجتماع 
بانوان سوگوار رضوی را در رواق حضرت زهرا)س( برپا کردند. 
همچنین مراســم ویــژه عــزاداری بــرای اردوزبانان، 
آذری زبانان، عرب زبانان و افغانســتانی ها به صورت مجزا در 

صحن ها و رواق های حرم مطهر برگزار شد.

همچنین شهر مقدس قم  نیز در شب شهادت حضرت 
ثامن الحجج، امام الرئوف، علی بن موسی الرضا)ع( با میزبانی از 
زائران و برگزاری آیین هــای مختلف عزاداری، غرق در عزا و 

ماتم شده بود.
 عزاداران از سراســر کشــور و جهان اسالم در این شب 
غمبار با حضــور در بارگاه ملکوتی کریمــه اهل بیت)س(، 
حضرت معصومه)س(، خواهر امام رضا)ع(، این غم جانسوز را 

به ساحت مقدس و نورانی ایشان تسلیت گفتند.
دســته های عزاداری با برگزاری آیین های ســینه زنی و 
زنجیرزنی در کنار مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه)س( 
خواهر امــام غریب الغربا، زیارت نامه خوانده و به ســوگواری 

پرداختند.
همچنین عزاداران با حضور در مسجد مقدس جمکران 
ضمن شرکت در آیین های ســوگواری، شهادت امام رضا)ع( 
را به ســاحت مقدس صاحب زمان، امام مهدی موعود)عج( 

تسلیت عرض کردند.
دفتر رهبر معظم انقالب اســالمی در قم، بیوت مراجع 
تقلید، بقاع متبرک امامزادگان، مســاجد، تکایا و دیگر اماکن 
مذهبی قم نیز شب پنج شنبه با برگزاری آیین های مختلف، 
میزبان عزاداران بودند و مسلمانان خارجی مقیم قم و طلبه ها 
از ملیت های مختلف با خانواده خویش در آیین های سوگواری 

سنتی شرکت کردند.

مردم مشهد و قم در عزای امام رضا)ع( به سوگ نشستند

با ترک انفاق خود را به هالکت نیفکنید!
»و در راه خدا انفاق کنید، و )با ترک انفاق( خود را به 
دســت خود به هالکت نیفکنید، و نیکی کنید که خداوند 

نیکوکاران را دوست می دارد.«
بقره - ۱۹۵

خرم آباد – خبرنگار کیهان:
پیکر مطهر ســید نورخدا موسوی شهید زنده 
لرستان روز پنجشــنبه همزمان با سالروز شهادت 
امام رضا)ع( در خرم آباد تشییع و در گلزار شهدای 

این شهرستان به خاک سپرده شد.
پیکر پاک ســید نورخدا موســوی با حضور سرتیپ 
حســین  اشــتری فرمانده نیروی انتظامــی، رئیس  مرکز 
مطالعات راهبردی ناجا، نماینده ولی فقیه در لرســتان و 
امام جمعه خرم آباد، استاندار لرستان، استاندار کرمانشاه و 
جمعی از مسئوالن استانی و شهرستانی و مردم والیتمدار 
لرســتان از میدان پلیس خرم آباد تا گلزار شــهدای این 

شهرستان تشییع شد.
»ســید نورخدا موسوی« شهید زنده لرستان در شب 
رحلت پیامبر اسالم)ص( و شهادت امام حسن مجتبی)ع( 

به جمع یاران شهیدش پیوست.
جانباز 100 درصد ســید نورخدا موســوی 10 سال 
پیش در درگیری با گروهک تروریستی ریگی مجروح شد 

و تا لحظه شهادت در حالت کما به سر می برد.
شــهید زنده موسوی، شــهریورماه 1349 در استان 
لرســتان متولد شد و در 17 اســفند 1387 در مقابله با 
گروهک تروریســتی عبدالمالک ریگی بر اثر اصابت گلوله  

به پیشانی مجروح شد.

در پی شــهادت جانباز دفاع از امنیت، ســید نورخدا 
موســوی  رهبر معظم انقالب اســالمی در پیامی شفاهی، 
شهادت وی را به مردم لرستان و خانواده  این شهید عزیز 

تبریک و تسلیت گفتند.
سرتیپ حسین  اشــتری فرمانده نیروی انتظامی در 
مراسم تشییع پیکر مطهر این شــهید در خرم آباد اظهار 
داشــت: در تماســی تلفنی از دفتر مقــام معظم رهبری 
اعالم شد که رهبر انقالب فرمودند »در مراسم که شرکت 
کردید، ســالم ما را به مردم لرســتان و خانواده  شــهید 
برســانید و از قول ما شهادت ایشــان را تبریک و تسلیت 

بگویید.«

سنگ تمام مردم غیور لرستان 
در تشییع جانباز شهید سید نورخدا موسوی 

»قانون »مشتری خودت را بشناس« اساس FATF است« 
و با این گزاره رئیس کمیته هسته ای مجلس نتیجه می گیرد که 
در صورت پیوســتن ایران به  FATF تمام سرپل های دور زدن 

تحریم ها را خودمان به آمریکا معرفی می کنیم.
مجتبی ذوالنور، رئیس کمیته هســته ای مجلــس در گفت وگو با 
خبرگزاری مهر، با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به الیحه CFT اظهار 
داشت: تا االن که ارتباط اقتصادی بین ایران، چین و روسیه برقرار بوده 
است ما FATF را نپذیرفته بودیم و همان عللی که نمی گذارد چین و 
روسیه برای تحریم ایران به آمریکا ملحق شوند، همان علل هم موجب 

استمرار همکاری ایران با روسیه و چین خواهد شد.
 FATF رئیس کمیته هسته ای مجلس اظهار داشت: در صورتی که
را بپذیریم برای دور زدن تحریم ها دچار مشــکل می شــویم، دولت به 
صــورت قانونی نمی تواند تحریم هــا را دور بزند، نباید تحریم کنندگان 
 FATF سرنخ های راهکار های دور زدن تحریم ها را داشته باشند. اساس
بر پایه KYC  استوار است که به معنای »مشتری خودت را بشناس« 
 KYC بر پایه FATF اســت. بانک مرکزی و  وزارت خارجه معتقدند
از ایران اطالعات خواهد گرفت و طبق این کنوانســیون دقیقا باید برای 
آمریکا مشخص باشد که ایران با چه کشور هایی ارتباط دارد به آنها نفت 
می فروشــد و منابع حاصل از فروش نفت را از چه راهکارهایی به کشور 

وارد می کند.
وی تصریح کرد: بنابراین در صورت پیوستن ایران به  FATF  تمام 

سر پل های دور زدن تحریم ها را خودمان به آمریکا معرفی می کنیم.
 FATF   رئیس کمیته هســته ای مجلس اظهار داشت: موافقان
می گویند باید بــه  FATF بپیوندیم و بعد در عمل اجرا نکنیم این 

در حالی اســت که اگربعد از پیوســتن به   FATF این معاهده را 
اجرا نکنیم مجددا در لیســت ســیاه   FATF قرار می گیریم، پس 
پیوستن به   FATF  با این همه مشکالت چه ارزشی دارد. اگر قرار 
اســت در لیست سیاه   FATF باشیم بهتر است بدون تعهد در این 

لیست قرار بگیریم.
ذوالنور اظهار داشت: ایرادات 22 گانه شورای نگهبان به کمیسیون 
امنیت ملی ارسال شده اســت تا رفع گردد اما ایرادات شورای نگهبان 
به متن کنوانســیون CFT است به شــروط 7 گانه کمیسیون نیست، 
کمیسیون امنیت ملی هم نمی تواند متن این کنوانسیون را تغییر بدهد.
وی با تاکید بر اینکه ایرادات شــورای نگهبان به متن کنوانسیون 
اســت گفت:  به احتمال زیاد این الیحه به مجمع تشــخیص ارســال 
می شود و مجمع نیز به دلیل اینکه ایرادات شورای نگهبان محکم است 
و هم خود مجمع نظر منفی کارشناسی به این الیحه دارد احتماال این 

الیحه را رد خواهد کرد.
رئیس کمیته هسته ای مجلس اظهار داشت: وضع شروط جدید هم 
در ســه صورت امکان پذیر است، شرط اول اینکه  با کنوانسیون 1967 
وین ناسازگار نباشد،شرط دوم اینکه با روح کنوانسیون CFT ناسازگار 
نباشد و شرط سوم اینکه 180 کشوری که عضو این کنوانسیون هستند 

روی شروط ایران اعتراض نگذارند.
وی ادامــه داد: قبل از اینکه ما شــرطی بگذاریم چند ماه قبل 12 
کشــور روی شــروط احتمالی ایران اعتراض گذاشتند. عربستان با 40 
کشوری که به صورت انگلی به آن وصل هستند می تواند به راحتی روی 
شروط ایران اعتراض بگذارد لذا این شروط فقط دل خوش کردن است 

و هیچ فایده ای ندارد.

ذوالنور، رئیس کمیته هسته ای مجلس:

 FATF سرنخ های دورزدن تحریم ها با
در اختیار آمریکا قرار می گیرد


