
در همایش فرماندهان بسیج و مسئولین حراست دستگاههای اجرایی مطرح شد

وزیر اطالعات: هوشیاری در وحدت مانع از نفوذ دشمن است

اخبار كشور

صدا و سیما و آزمون جوان!
بازیگری که با وجود شــعارهای وطن دوستانه، به این شعارها دهن کجی 

کرده بود، هوای بازگشت به آنتن را دارد!
بــه رغم اعتراضات و انتقادات فراوان مردم به رفتار دوگانه »رامبد جوان« 
خبرهایی درباره بازگشــت وی به تلویزیون شــنیده می شود. رامبد جوان که 
سال ها در برنامه »خندوانه« شعارهای وطن دوستانه می داد، در نهایت همراه با 
همســرش، به کانادا رفتند تا در آنجا فرزند خود را به دنیا بیاورند و از مواهب 
آن متنعم شــوند! حال جای سؤال است که صدا و سیما با چه توجیهی قصد 
همــکاری با این بازیگر را دارد. کوتاه آمدن و مماشــات تلویزیون با این رفتار 
ســبب ترویج چنین رفتاری خواهد شد که با شــعارهای خوش رنگ و لعاب، 
از رســانه ملی پول بگیرند و بعد با همان مبالغ دریافتی از صدا و ســیما به 

شعارهای خود روی آنتن، دهن کجی کنند.
معرفی یک فیلم ناشناخته 

به عنوان نماینده سینمای ایران در اسکار!
معرفی یک فیلم نه چندان مطرح و ناشــناخته به عنوان نماینده سینمای 
ایران در اسکار تازه ترین دســتاورد »هیئت معرفی نماینده سینمای ایران به 

مراسم اسکار« است!
معرفی فیلم به اســکار از سوی مدیریت ســینمایی ایران، باز هم حاشیه 
و جنجــال آفرید. این بار بیش از آنکه فیلم معرفی شــده محل بحث و جدل 
باشــد، نوع انتخاب »هیئت معرفی نماینده سینمای ایران به مراسم اسکار« 
پرسش برانگیز است! چرا که این بار هیئت مذکور که از سوی بنیاد سینمایی 
فارابی تشکیل می شود، متوجه شده اند که انتخاب های آنها برای اسکار، چندان 
محلی از اعراب ندارد، به همین دلیل هم این بار در اقدامی  نامتعارف، یک فیلم 
مســتند که برای مردم و اهالی سینما شناخته شده نیست را به عنوان نماینده 
ســینمای ایران به آکادمی  علوم و هنرهای سینمایی معرفی کرده اند! مستند 
»در جست وجوی فریده« در حالی به عنوان نماینده ایران به اسکار معرفی شده 
که بازتاب های فیلم در رسانه ها و جوایزی که قبال دریافت کرده، بسیار ضعیف 
و کم بوده است. به همین دلیل هم باید سؤال کرد که این انتخاب، بر اساس 

چه اصول و معیارهایی صورت گرفته است؟ 
ضمن اینکه تعجیل این هیئت در معرفی فیلم نیز جای سؤال است. چرا 
که هنوز حدود یک ماه تا مهلت قانونی برای معرفی فیلم به اسکار باقی مانده 
بود اما این بار برخالف ســال های گذشــته، این انتخاب به سرعت و به صورت 

چراغ خاموش و در سکوت خبری انجام شد.
اســامی  گروه موسوم به »هیئت معرفی نماینده سینمای ایران به مراسم 
اســکار« که اقدام به معرفی فیلمی  کمتر شناخته شــده و با احتمال ضعیف 
موفقیت نموده اند، عبارت اســت از: فرشــته طائرپــور )تهیه کننده(، فاطمه 
معتمدآریا )بازیگر(، ابوالحسن داودی )کارگردان(، تورج منصوری )فیلمبردار(، 
رسول صدرعاملی )کارگردان(، امیر اثباتی )طراح صحنه(، مرتضی رزاق کریمی 
 )تهیه کننده(، مهرزاد دانــش )منتقد( و رائد فریدزاده )معاون بین الملل بنیاد 

سینمایی فارابی(.
»منطقه پرواز ممنوع« 

در جشنواره کودک پرواز می کند
فیلم سینمایی »منطقه پرواز ممنوع« از تولیدات دبیرخانه جشنواره عمار 
برای مخاطب نوجوان، فردا در جشــنواره فیلم کودکان و نوجوانان به نمایش 

در می آید.
»منطقه پرواز ممنوع« اولین فیلم بلند ســینمایی امیر داســارگر است. 
کارگردانی که تا به حال چند فیلم کوتاه و نیمه بلند داســتانی در جشــنواره 
فیلم عمار داشــت. اما نخستین فیلم سینمایی بلند این کارگردان جوان با نام 
»منطقه پرواز ممنوع« با مضمونــی راهبردی و در قالب پرماجرا و مخصوص 
مخاطب نوجوان، در بخش مســابقه ســی و دومین جشنواره فیلم کودکان و 
نوجوانان اصفهان پذیرفته شده و یکی از امیدهای کسب جوایز در این بخش 

است. 
حامــد بامروت نــژاد، تهیه کننده »منطقه پرواز ممنــوع« در گفت وگو با 
خبرنــگار کیهان گفت: اولین اکران این فیلم در جشــنواره کودک و نوجوان 
اصفهان، فردا سه شنبه 29 مرداد ساعت 18:30 در سینما چهارباغ خواهد بود.
وی افــزود: »منطقه پرواز ممنوع« یکی از هفت فیلم پذیرفته شــده در 
بخش سینمای ملی سی و دومین جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و 
نوجوانان اســت. اما ویژگی مهمش این است که از معدود فیلم هایی است که 
برای مخاطب نوجوان ساخته شده است. متأسفانه سینمای نوجوان در کشور 
ما بسیار نحیف است چون فیلم هایی در این زمینه بسیار کم تولید می شود و 
بسیار کم هم به این فیلم ها توجه صورت می گیرد؛ در این جشنواره نیز عمده 
توجه به فیلم های کودک اســت و آثاری هم که به عنوان فیلم نوجوان ساخته 
می شوند، اغلب درباره نوجوانان اما برای مخاطب بزرگسال هستند. اما فیلم ما، 
سعی کرده تا این خأل را پر نماید. یعنی از ابتدا که کار نگارش فیلمنامه را آغاز 

کردیم، تالش شد تا ذائقه مخاطب نوجوان در نظر گرفته شود.
ایــن تهیه کننده ادامه داد: داســتان »منطقه پرواز ممنــوع« یک فیلم 
ماجراجویانه درباره ســه نوجوان است که سعی دارند تا برای شرکت در یک 
مسابقه، یک هواپیمای بدون سرنشــین)پهپاد( را بسازند. اما آنها درگیر یک 

مسئله می شوند و...
جشنواره آئینی و سنتی با نویسنده بهایی؟

آثار یک نویســنده فراری به آمریکا که شایعاتی مبنی بر بهایی بودن وی 
وجود دارد به طور گسترده در جشنواره نمایش های آئینی و سنتی به نمایش 

درآمد!
نوزدهمین جشنواره نمایش های آئینی و سنتی در حالی به کار خود پایان 
داد که چند نمایشــنامه از »بهرام بیضایی« در این جشنواره اجرا شد. این در 
حالی است که این نویسنده سکوالر و متهم به عضویت در فرقه ضاله بهائیت، 
سال هاست به آمریکا رفته و با وساطت یک بهایی به عنوان مدرس در یکی از 

دانشگاه های آمریکا به تدریس مشغول شده است.
با این اوصاف جای ســؤال است که این جشنواره چرا پذیرای آثار فردی 
شــده که اساسا اعتقادی به آئین ها و سنن اسالمی  و شیعی ندارد و بارها نیز 
کینه خود با انقالب اســالمی  را برمال کرده است. گفتنی است تصویر مراسم 
ازدواج نخســت بیضایی در یکی از مراکز رسمی  بهائی، ضمیمه یکی از اسناد 

در ساواک است.
آثار تجسمی  با موضوع غدیر 

به نمایش درآمدند
نمایشگاه هنرهای تجسمی »غدیر« با موضوع تجلی نام امیرالمؤمنین)ع( 

یک شنبه 27 مردادماه افتتاح شد.
این نمایشــگاه با حضور 40 اثر در رشــته های طراحی خط، نقاشی خط، 

خوش نویسی، پوستر و عکس برپا شد.
همچنین تابلو نقاشــی »والیت« اثر حبیب اهلل صادقی در نگاه خانه حوزه 

هنری همزمان با گشایش نمایشگاه »غدیر« بازنمایی شد.
گفتنی است، نمایشگاه »غدیر« در گالری خانه عکاسان حوزه هنری تا 9 

شهریور روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 18 برپا خواهد بود.

جمال غدیر در آیینه وحی
   اســتاد عالمه آیت اهلل امینی در مبحث »غدیر در قرآن« ســه آیه را ذکر می کند که به این واقعه 
بزرگ ارتباط دارند. وی در مقدمه این بحث، اظهار می دارد:»خداوند اراده فرموده اســت که غدیر همواره 
خّرم و باطراوت بماند و مرور ایام، شــکوه آن را فرســوده نسازد، لذا پیرامون این حادثه تاریخ ساز، آیاتی 
ناب فرو فرســتاد که امت، روز و شــب آنها را تالوت کنند تا امر خالفت کبری به دست فراموشی سپرده 
نشود.« این مبحث بیش از پنجاه صفحه از جلد اول الغدیر را به خود اختصاص داده است. مروری کوتاه 

به این سه آیه خواهیم داشت:
   ۱- آیه تبلیغ:

ِّْغ ما أُنِزَل إلَیَک ِمْن َربَِّک َو إْن لَْم تَفَعْل َفما بَلَّغَت ِرسالََتُه َواهللُ یَْعِصُمَک ِمَن الّناس  سوُل بَل    یا أَیُّها الَرّ
)مائده ۶7(

ای پیامبر! آنچه از ســوی پروردگارت بر تو نازل شــده ابالغ کن که اگر انجام ندهی، رســالت او را 
نرسانده ای و خدا تو را از ]گزند[ مردم حفظ می کند.

   ســال دهم هجری بود و پیامبر اکرم)ص( با انبوه جمعیت مســلمین از حجهًْ الوداع باز می گشت. 
هنگام ظهر روز 18 ذی الحجه که به مکان غدیرخم رســیدند، جبرئیل فرود آمد و عرض کرد: ای پیامبر! 
خداوند به تو سالم می رساند و می فرماید آنچه که در باره علی)ع( نازل شده به مردم ابالغ کن. پیامبر)ص(، 
علی علیه السالم را در آن روز به جانشینی خود منصوب کرد و این موضوع نزد امامیه جزء مسلمات است. 

اما بررسی نظریات اهل تسنن در باره این آیه:
   محمد بن جریر طبری م310ق )صاحب تاریخ و تفســیر طبری( در کتاب خود »الوالیه فی طرق 

حدیث الغدیر« چنین آورده است: 
   در بازگشت از حجهًْ الوداع، هنگام ظهر که هوا بسیار گرم بود رسول گرامی)ص( در منطقه غدیرخم 
فرود آمد. نماز را با جماعت به جا آورد و ســپس در اجتماع مسلمانان خطبه ای رسا خواند و آیه تبلیغ را 
تالوت کرد و گفت: خداوند به من امر فرموده که در این مکان به همه مردم اعالم کنم علی بن ابی طالب 

برادر، وصی، جانشین و امام پس از من است...
   پس آگاه باشید ای مردم! خداوند علی را به عنوان ولی و امام نصب فرمود و اطاعتش را بر همه واجب 
کرد. اینک حکم علی جاری و سخنش به سزا است. هرکس با او مخالفت کند ملعون و هرکس تصدیقش 
نماید مورد رحمت است. بشنوید و اطاعت کنید که خدا موالی شما و علی پیشوایتان است. سلسله امامت 
در فرزندان من از صلب او خواهد بود، تا روز قیامت. آنچه خدا و رسول و امامان معصوم حالل اعالم کنند، 
حالل و آنچه که آنان حرام نمایند حرام اســت. خداوند تمام علوم را به من عطا فرموده و من نیز همه را 
به علی منتقل کرده ام. از او منحرف نشوید و باز نمانید. علی به حق رهنمون می کند و خود عامل به آن 
است. خداوند هرگز توبه کسی را که منکر علی است نمی پذیرد و او را نمی آمرزد. بر خداوند حتم است که 
چنین کند و تا ابد دشمن او را عذابی سخت دهد. علی پس از من برای همه دوران ها برترین مردم است 

و هرکس با او مخالفت کند ملعون است. سخن من از جبرئیل و سخن او از خداست. 
   آیات محکم و صریح قرآن را بفهمید و فرا گیرید و در پی تفســیر آیات متشــابه )که نیاز به تأویل 
دارند( نباشید. این آیات را کسی برای شما تفسیر خواهد کرد که من دست او را گرفته و به شما معرفی 
می کنم. هرکس که من موالی او هســتم علی نیز موالی اوست. دوستی او از جانب خدای عزوجل است 
و مرا مأمور به ابالغ آن فرمود. هان! که مأموریتم را ادا کردم. بدانید که آنرا بجا آوردم. آگاه باشــید که به 

گوشتان رسانیدم. آگاه باشید که آن را روشن و آشکار بیان کردم. 
   پس از من امارت و حکومت بر مســلمانان برای احدی جز او سزاوار نیست.سپس علی را گرفت و 
از زمین بلند کرد تا آنجا که پای او در مقابل زانوان پیامبر قرار گرفت آنگاه فرمود:  ای مردم! این برادر و 
وصی و وارث علم من اســت. او خلیفه من بر کســانی است که به من گرویده اند و جانشین من بر تفسیر 
کتاب خدا است. خداوندا! دوست بدار هر که او دوست می دارد و دشمن بدار کسی که با او دشمن است. 
لعنت کن آن را که منکر اوســت و خشــم بگیر بر کسی که حق او را انکار کند. خداوندا! تو هنگام آشکار 
کردن امر امامت، در حق علی این آیه را نازل فرمودی: الیوم اکملت لکم دینکم- بامامته- )یعنی امروز با 
امامت علی دینتان را کامل کردم. »توضیح اینکه- بامامته- جزء آیه نیســت و رسول اکرم آن را به عنوان 
تفســیر آیه بیان فرموده اند«(. تا روز قیامت، هر که به امامت او و فرزندان من از صلب او معتقد نباشــد، 

اعمالش تباه است و در آتش دوزخ جاودانه خواهد بود.
   ای مردم! )آِمُنوا بِاهللِ َو َرُسولِِه َو الُنوِر الذی أُنِزَل َمَعُه؛ به خدا و رسولش و نوری که به همراه او نازل 
شده است ایمان بیاورید.]تغابن 8[ ( نوری که از جانب خدا آمده در من است و بعد در علی و سپس در 
نســل او تا حضرت قائم مهدی )ارواحنا فداه(.  ای مردم! پس از من پیشــوایانی خواهند آمد که به سوی 
دوزخ داللت می کنند. آنان در قیامت یاریگری نخواهند داشت. و خدا و من از آنان بیزاریم. آنان و یاوران و 

پیروانشان در پایین ترین طبقات جهنم خواهند بود... )پایان نقل قول از محمد بن جریر طبری(
   آنگاه عالمه امینی 29 نقل دیگر از کتب عالمان اهل تسنن ذکر می کند که همگی تصریح کرده اند 

این آیه در روز غدیر و در شأن امیرالمؤمنین علیه السالم نازل شده است. از جمله آنان: 
   حافظ ابوبکر فارســی شیرازی در کتاب ما نزل من القرآن فی امیرالمؤمنین- ثعلبی نیشابوری در 
تفســیر الکشف و البیان- حافظ حاکم حسکانی در شــواهد التنزیل- فخرالدین رازی شافعی در تفسیر 
کبیر- ســید علی همدانی در موده القربی- ابن صباغ مالکی در فصول المهمه- جالل الدین ســیوطی در 

تفسیر ُدّر المنثور- شیخ محمد عبُده در تفسیر منار. 
   در بیان این عالمان بزرگ اهل تســنن نکات جالبی نیز به چشــم می خورد. از جمله میرزامحمد 
بدخشــانی در کتاب مفتاح النجا گوید: آیاتی که در شأن امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب نازل شده بسیار 
زیاد اســت که نمی توانم همه را گرد آورم و در این کتاب تنها به منتخبی از آنها  اشــاره نموده ام. آنگاه از 
قول عبد اهلل بن مسعود گوید ما در زمان پیامبر، آیه تبلیغ را این چنین می خواندیم: یا ایها الرسول بلغ ما 
أنزل إلیک من ربک- إّن علیاً مولی المؤمنین- و إن لم تفعل فما بلّغَت رسالته )منظور این است به قدری 
ظهور آیه در والیت امیرالمؤمنین)ع(، مشهور بوده است که هنگام تالوت، شأن نزول آن را نیز همراه آیه 

ذکر می کرده اند.(
   ۲- آیه اکمال دین

   ألَیوَم أَْکَملُت لَُکم دیَنُکم َو أتَممُت َعلَیُکم نِعَمتی َو َرِضیُت لَُکُم اإلسالَم دیناً)مائده 3(
)امروز دینتان را برای شــما کامل و نعمتم را بر شــما تمام کردم و اســالم را برایتان به عنوان دین 

پسندیدم.(
   مفسران و محدثان زیادی از اهل سنت با شیعه امامیه موافقت دارند که این آیه در غدیرخم نازل 
گردیده اســت. عالمه بزرگوار امینی ذیل این آیه شــریفه سخن 1۶ عالم سنی را آورده که همگی اظهار 
داشــته اند این آیه در هجدهم ذی الحجه و پس از منصوب شدن امیرالمؤمنین به مقام امامت نازل شده 

است. از جمله این دانشمندان:
   ابو نعیم اصفهانی در کتاب ما نزل من القرآن فی علی- ابو ســعید سجســتانی در کتاب الوالیه- ابن 
مغازلی شــافعی در کتاب المناقب- ابن عســاکر دمشــقی- خطیب خوارزمی  در المناقب و شیخ االسالم 

حموینی حنفی.
    همچنیــن ابوبکر خطیب بغدادی در کتــاب تاریخ خود از قول ابوهریــره و او از قول نبی مکرم 
اســالم)ص( آورده است: »هر کس روز هجدهم ذی الحجه روزه بگیرد، پاداش دو ماه روزه برای او نوشته 
می شــود. این روز غدیرخم است که پیامبر دســت علی را گرفت و فرمود آیا من به مؤمنان از خودشان 
ســزاوارتر نیستم؟ گفتند بله ای رســول خدا! آنگاه فرمود هر که را من موالی او هستم علی نیز موالی او 

است... در این هنگام آیه نازل شد: ألیوم اکملُت لکم دینکم...«
   حاکم حســکانی از قول ابو سعید خدری نقل کرده است: هنگامی که آیه ألیوم أکملُت لکم دیَنُکم 
نازل شــد، پیامبر فرمود: اهلل اکبر بر اکمال دین، و اتمام نعمت و رضای پروردگار به رسالت من و والیت 

علی بن ابی طالب پس از من.
   ۳- آیه عذاب واقع

   َسَأَل سائٌِل بَِعذاٍب واقٍِع * لِلکافِریَن لَیَس لَُه دافٌِع * ِمنَ اهللِ ِذی الَمعاِرج )سوره معارج آیات 1 تا 3(
   در خواست کننده ای عذابی را که واقع شدنی است درخواست کرد * عذابی که خاص کافران است 

و بازدارنده ای از آن نیست * این عذاب از جانب خدای صاحب درجات است.
   مفســران و محدثان شیعه و بسیاری از دانشمندان اهل تسنن در تفسیر این آیات گویند: پس از 
آنکه پیامبر اکرم)ص( در غدیرخم امیرالمؤمنین)ع( را به جانشــینی خود معرفی فرمود و این موضوع در 
شهرها منتشر شد، شخصی به نام حارث بن نُعمان فِهری، خدمت رسول خدا)ص( رسید و گفت: یا محمد! 
)بی ادبی و کفر این شخص به اندازه ای است که بر خالف دستور صریح قرآن، آن حضرت را به اسم خطاب 
می کند( به ما امر کردی که شهادت به ال اله اال اهلل و رسالت تو دهیم، پذیرفتیم. امر نمودی پنج بار نماز 
بخوانیم، خواندیم. فرمان زکات دادی، ادا کردیم! امر به یک ماه روزه فرمودی، اطاعت کردیم. فرمان حج 
صادر نمودی، بجا آوردیم. آیا این همه تو را خشنود نساخت که این بار دست پسر عموی خود را باال بردی 
و او را بر ما برتری دادی و گفتی من کنُت مواله فعلٌیّ مواله؟! آیا این سخن از جانب خودت است و یا از 
سوی خداوند؟! آن تجلی ُخلق عظیم فرمود: قسم به آنکه خدایی جز او نیست، این فرمان از جانب اوست. 
حارث از جا برخاســت و در حالی که محضر رســول خدا را ترک می کرد گفت: خدایا! اگر ســخن محمد 
حقیقت دارد، سنگی از آسمان بر ما فرست یا به عذابی دردناک مبتالیمان کن! هنوز به شتر خود نرسیده 
بود که سنگی از آسمان بر او رسید؛ مغزش را متالشی کرد و به درکات دوزخش روانه ساخت. آنگاه آیات 

سوره معارج نازل شد: سأَل سائٌِل بَِعذاٍب واقع...
   عالمه امینی سی تن از عالمان سنی را نام می برد که این داستان را در کتاب های خود ذکر کرده اند 

از جمله:
    ابوُعبید هروی در تفســیر غریب القرآن- ابوبکر نقاش موصلی در تفســیر ِشفاء الصدور- ابواسحاق 
ثعلبی نیشابوری در تفسیر الکشف و البیان- سبط بن جوزی حنفی )او به داستان فوق افزوده که پس از 
شنیدن سخنان سائل، چشمان پیامبر اکرم سرخ شد و سه بار فرمود این امر از جانب خداست و نه از من 
)- شــهاب الدین احمد دولت آبادی در کتاب هدایه السعداء- شمس الدین شربینی در تفسیر سراج المنیر- 
سید جمال الدین شیرازی م1000ق در کتاب االربعین فی مناقب امیر المؤمنین- ابو عبداهلل زرقانی مالکی 

در کتاب شرح المواهب اللدنیه- َشبلَنجی شافعی در کتاب نور األبصار و دیگران.(
  با این توضیح که بعضی نام سائل را نضر بن حارث، نعمان بن حرث یا حرث بن نعمان ضبط نموده اند.
سید ابو الحسن موسوی طباطبایی

اخبار ادبی و هنری

حضرت امام خمینی)ره(: والیتی که در حدیث غدیر است 
به معنای حکومت است.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

اثبات والیت امام علی)ع(
»سرپرست و ولی شما تنها خداست و پیامبر او و آنها که ایمان آورده اند، همان ها 

که نماز را برپا می دارند، و در حال رکوع زکات می دهند.« )امام علی(    مائده- 55

صفحه ۳
دو شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
۱۷ ذی الحجه ۱۴۴۰ - شماره ۲۲۲۶۲

پرتوی از ُحسن ساقی در جام الغدیر- قسمت پایانی

رئیس شــورای راهبــردی روابط خارجی 
گفت: تنها از طریق مقاومت می توانیم در برابر 
حق  و  کرده  ایستادگی  دشمنان  زورگویی های 

خود را بگیریم.
سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط 
خارجــی در دومین همایش ملــی روش های تحلیل 
اطالعات در پاســخ به ســؤالی درباره  ترک سیاست 
صبر استراتژیک از اردیبهشت ماه سال جاری و اتخاذ 
راهبرد مقاومت توسط کشورمان و استمرار این راهبرد 
گفت: حق را باید گرفت چراکه حق به انســان هدیه 

داده نمی شود.
وی با بیان اینکه ملــت ایران همواره مقاوم بوده 
و در راســتای تأمین حقوق خود تالش کرده و بهای 
زیادی را پرداخته است، گفت: تنها از طریق مقاومت 
می توانیم در برابر زورگویی های دشــمنان ایستادگی 

کرده و حق خود را بگیریم.
خرازی گفت: آنچه که در ماه های اخیر به عنوان 
راهبرد مقاومت و راهبرد توازن اتفاق افتاد، در راستای 
مقابله با زورگویی های دیگران بود که در همین راستا 

می توانیم حقوق خود را استیفا کنیم.
وی در ادامه تصریح کرد: امروز مردم ایران از این 
بابت که توانســته اند در مقابل زورگویی های آمریکا و 
متحدانش مقاومت کرده و اقتدار خود را نشان دهند، 

خوشحال هستند.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: این 
راهبرد باید با تدبیر، عقالنیت و خردورزی ادامه پیدا 

کند تا این مشکالت خاتمه یابد.
وی درباره تدوین سند راهبردی سیاست خارجی 
و قراردادن راهبرد مقاومت فعال در این ســند، گفت: 
البته این ســند نیســت و در واقع راهبردی است که 
برای مقام معظم رهبری در شــورای راهبردی روابط 
خارجی تهیه و با صالحدید ایشــان ابالغ می شود. در 
مــورد راهبرد مقاومت فعــال گزارش هایی را خدمت 
ایشــان ارسال کرده ایم و مورد اســتفاده قرار خواهد 

گرفت.
خرازی در ادامه درباره شکست اخیر انگلستان و 
آمریکا در ماجــرای دزدی دریایی و پیروزی ایران در 
این تقابل، خاطرنشــان کرد: اتفاق اخیر یک پیروزی 
دیپلماتیــک برای کشــورمان و شکســتی بود برای 
انگلســتان که بدون هیچ توجیه قانونی دست به این 
کار زده بود. این حرکات دشــمنان قطعاً پایانی ندارد 
و آنها همواره توطئه ها و نقشــه های زیادی را برای ما 
طراحی می کنند که باید در برابر این توطئه ها آماده 

 باشیم.

حجت االسالم علوی گفت: باید با هوشیاری و 
وحدت از نفوذ دشمن جلوگیری کنیم.

حجت االســالم علوی وزیر اطالعات در همایش 
فرماندهان بسیج و مســئولین حراست وزارتخانه ها و 
دســتگاه های اجرایی کشــور که در سازمان تبلیغات 
اســالمی برگزار شد، اظهار کرد: هم افزایی و همگرایی 
از مهم ترین موضوعاتی است که باید به آن توجه شود.

حجت االســالم علوی افزود: وحــدت، همدلی و 
هم افزایی عامل موفقیت خواه مســلمان یا نامسلمان 
اســت، وحدت به گونه ای نیست که اگر دشمن آمد با 
یکدیگر باشیم. حتی اگر دشمنی هم در برابر ما نباشد، 
باید باهم باشــیم. وحدت، بــرادری و هم افزایی مانند 

دارو نیســت که در هنگام مرض آن را مصرف کنیم. 
وحدت مثل غذا برای زنده بودن اســت بنابراین برای 
پیشرفت و موفقیت ولو اگر دشمنی هم در کار نباشد 
باید وحدت داشته باشیم و دست در دست هم بدهیم 
و انرژی هایمــان را در جهت آرمان های انقالب و نظام 

تحت فرماندهی معظم کل قوا به کار بگیریم.
وزیــر اطالعات افزود: باید هوشــیاری در وحدت 
داشــته باشــیم و با این هوشــیاری از نفوذ دشمن 
جلوگیــری کنیــم؛ چرا که دشــمن هیــچ گاه بیکار 
نمی نشیند و زمانی که این وحدت را از بین ببرد، امید 

پیدا می کند که انقالب اسالمی را شکست دهد.
وی در ادامــه با بیان اینکــه مذهب اهل بیت)ع( 

پرجاذبه اســت، گفت: ما هم باید بیان و عمل مان بر 
اساس دین و اهل بیت باشد و اگر بسیجی شدیم، باید 

با رفتارمان مردم را به دین داری دعوت کنیم.
حجت االســالم علوی ادامــه داد: مــا در وزارت 
اطالعات به دوستان خود گفتیم در برخورد با این فرق 
مانند صوفیه، اهل حق، اسماعیلیه یا فِرق دیگر برخورد 
ما طوری نباشــد که آنها زده شوند بلکه باید آنها را به 
سمت عقیده درست و صحیح بیاوریم. وزیر اطالعات 
با  اشــاره به اینکه علم با اخــالق و عقالنیت با اخالق 
امروز در جامعه ما گره گشا خواهد بود، افزود: امروز ما 
نیازمند اخالق و گسترش آن در جامعه هستیم و باید 

هوشیارانه به نظام و مردم خدمت کنیم.

از طالب و دانشــجویان در  تجمع جمعی 
اعتراض به کشــتار مســلمانان کشمیر صبح 
یکشــنبه در مقابل مقر سازمان ملل در تهران 

برگزار شد.
تعدادی از دانشــجویان، طالب و اقشار مختلف 
مردم روز گذشته در اعتراض به کشتار مردم مسلمان 
کشمیر مقابل دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در 

تهران تجمع کردند.
این تجمع به دعوت جنبش عدالتخواه دانشجویی 
صــورت گرفتــه و اقشــار مختلف مــردم از جمله 

دانشجویان، طالب و اساتید حضور داشتند.
بــه گــزارش آنــا، تجمع کنندگان با ســردادن 
شعارهایی از ســازمان ملل متحد و کشورهای عضو 
آن خواستند نسبت به وضعیت مسلمانان این منطقه 

رسیدگی کنند.
دانشــجویان و طــالب در ایــن تجمع با ســر 
دادن شــعارهایی مبنی بر اینکه »منتظر فلســطین 
دیگر نباشــید!« و »کشــمیر تنها نیست« نسبت به 
ســکوت مجامع بین المللی و کشــورهای مســلمان 
 در مقابل خشــونت ها علیه مردم کشــمیر اعتراض 

کردند.

در تهران برگزار شد

تجمع دانشجویان مقابل دفتر سازمان ملل 
در اعتراض به كشتار مسلمانان كشمیر

معاون اول دســتگاه قضا گفــت: امروز از 
بعضــی از ناامنی ها ولو کوچک در اســتان قم 
مردم ناراحت هســتند و باید با کمک ســایر 
دســتگاه ها و مخصوصا همه معاونان، قضات و 
کارمندان دستگاه قضا تالش شود این رنجی که 
امروز مردم نسبت به بعضی از این ناهنجاری ها 
متحمل می شــوند، با تدبیر، حکمت و قاطعیت 

برطرف شود.
بــه گزارش خبرگــزاری میزان؛ حجت االســالم 
والمسلمین محســنی اژه ای در مراسم معارفه رئیس 
کل دادگستری استان قم اظهار کرد: با توجه به جنگ 
روانی که دشــمن به پا کرده و حق و باطل را در هم 
آمیخته تشخیص موضوعات را نه تنها برای عامه بلکه 

برای خواص هم دشوار کرده است. 
وی در ادامــه عنوان کرد: قم مرجع فقاهت، علم، 
انقالب و نشر حقایق ناب است؛ لذا اینجا می طلبد که 

برای سایر نقاط الگو باشد.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشــان کرد: بسیاری 
از مدیران ما تکلیف مدار هستند و این موضوع خیلی 

ارزش دارد.
امین محســنی اژه ای خاطرنشان کرد: مردم قم 
حقیقتا ســزاوار خدمت هستند. همیشــه باید خود 
را مدیــون و بدهکار و خادم مــردم بدانیم، این مردم 
اســتحقاق خدمت را دارند. با مردم مدارا کنیم و آنها 

را عزیز و محترم بشماریم و ولی نعمت خود بدانیم.
وی خاطرنشان کرد: امروز مردم متدین، انقالبی و 
دلسوخته استان قم از بعضی از ناهنجاری ها که توسط 

عده ای محدود انجام می شود، رنجش دارند.
وی ادامه داد: مردم نمی توانند تحمل کنند عده 
محدودی قانون شکنی کنند؛ ارزش ها را زیر پا بگذارند 
و احیانا با اغیار برای به عقب راندن دوباره این جامعه 
همدست شــوند. معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: 
در قــم برخی از پرونده ها را ســراغ دارم که طوالنی 
شده و باید ابتکاری اندیشیده شود تا این پرونده های 

عقب مانده و طوالنی تمام شوند.

وی با تاکید بر لزوم تســریع در انجام کار مردم 
اظهار کرد: امروز مردم ایــن توقع بحق را از ما دارند 
که با مفسدین اخالقی، اقتصادی، مواد مخدر و سایر 
فســاد ها برخورد قاطع، سریع، دقیق و بدون تبعیض 
انجــام دهیم و برای اینکه مقــداری حجم کار را کم 
کنیم، ناچار از این هستیم که ورودی های خود را کم 
کنیم و تا جایی که ممکن است پرونده تشکیل نشود.

گفتنی اســت، در این مراســم حجت االســالم 
والمسلمین مظفری که پیش از این در سمت رئیس 
کل دادگســتری استان خراسان رضوی بود؛ به عنوان 

رئیس جدید دادگستری استان قم معارفه شد.

معاون اول دستگاه قضا در مراسم معارفه رئیس کل دادگستری استان قم:

پرونده های عقب مانده و طوالنی باید به اتمام برسد

از  کارشناس مســائل حقوقی کشــمیر  
دولت  توسط  کشمیری  شیعه  علمای  بازداشت 
هند خبر داد وگفت : در حالی که این اتفاق در 

گذشته  رخ نمی داد. 
به گــزارش خبرگــزاری فارس از قــم، علیرضا 
موســوی، اظهار کرد: اسرائیل مدارسی را در کشمیر 
ایجاد کرده و این مدارس جزو مدارس برجســته در 

کشمیر هستند.
وی ادامه داد: طلبه های کشــمیری که در ایران 
تحصیل می کنند، در کشــمیر تحت نظارت نیروهای 
امنیتی هند هســتند و حتی تعدادی از آنها بازداشت 

شدند.
کارشناس مسائل حقوقی کشمیر افزود: رهبران 
سیاســی کشــمیر که حتی برخی از آن ها در دولت 
محلی بودند، توسط دولت هند دستگیر شدند و قدم 
به قدم در کشمیر، نیروهای ارتش هند مستقر هستند، 

این نیروها ابایی ازحمله به منازل مردم ندارند.

وی خاطرنشــان کرد: تعداد علمــا و طلبه های 
شیعه کشمیری بازداشت شده  هم اکنون به 30 نفر 

می رسد.
ابومهدی کارشــناس مســائل فرهنگی کشمیر 
در ادامه این نشست با اشــاره به ویژگی های منطقه 
کشمیر اظهار کرد: این منطقه در بدو تاسیس دولت 
هند، خودمختار بوده اســت و تنها سیاست خارجی، 
ضرب پول و ارتش در دســت دولت مرکزی هند بود، 
منطقه کشــمیر در بقیه موارد از قوانین داخلی خود 

تبعیت داشت.
وی ادامه داد: طبق قوانین افراد خارج از کشمیر 
حق خرید زمین را در این منطقه نداشتند تا مالکیت 

این کشور در دست مسلمانان بماند.
کارشــناس مســائل فرهنگــی کشــمیر افزود: 
اســرائیل از همان ابتدا هم پیمان هند بوده اســت و 
صهیونیســت ها نمی خواهند که مسلمانان پیشرفت 
کننــد، به همیــن دلیل همکاری نظامــی بین هند 

 و اســرائیل علیه مردم کشــمیر از گذشــته ها وجود 
داشت.

ابومهدی مردم کشمیر را مردم انقالبی دانست و 
تصریح کرد: فرهنگ کشمیر عین فرهنگ ایران است 
و زبان فارسی در کشــمیر رایج است، هر اتفاقی که 
علیه ایران رخ می دهد، مردم کشــمیر به آن واکنش 

نشان می دهند.
ریحان حسین کارشناس مسائل رسانه ای کشمیر 
در بخش پایانی نشســت با اشاره به نزدیکی ایران به 
کشــمیر اظهار کرد: کشــمیر به ایران صغیر معروف 
است و 32 درصد از واژه های زبان کشمیری، فارسی 
است، مردم کشمیر انقالبی هستند و به همین دلیل 

به جمهوری اسالمی نزدیکی دارند.
وی خاطرنشــان کرد: اگر در ایران، عکس العمل 
مناســب را به تحوالت کشــمیر نداشــته باشــیم و 
مظلومیت مردم کشــمیر را به جهــان اعالم نکنیم، 

کشمیر را از دست می دهیم.

هند اقدام به بازداشت 30 تن از  علمای شیعه دركشمیركرده است

اطعام  مردمی  عمومی ستاد  روابط  مسئول 
غدیر از توزیع ۱۱۰ هزار پرس غذا به مناســبت 
عید غدیر در استان های اصفهان، یزد و مرکزی 

خبر داد. 
علیرضا رحمانی ، در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: 
این طرح برای نهمین ســال متوالی با هدف احیای 

سنت حسنه اطعام غدیر برگزار می شود.  
وی افزود: این ســتاد مردمــی فعالیت خود را از 
9 ســال گذشــته در اصفهان آغاز کرد و امسال قرار 
بر این بود که با مشــارکت مــردم، بیش از 90 هزار 
پرس غذا در استان های اصفهان، یزد و مرکزی طبخ 
و توزیع شود که با توجه به استقبال و مشارکت مردم 

به 110 هزار پرس افزایش پیدا کرد.  
مســئول روابط عمومی ســتاد مردمــی اطعام 
غدیر اضافه کرد: توزیع این غذا با همکاری خیریه  ها، 
مســاجد، گروه های فرهنگی و جشن  های سطح شهر 

صورت می  گیرد.  
وی ادامــه داد: از مجموع 110 هزار پرس غذا در 
عید غدیــر ۶0 درصد در مناطق محروم و 40 درصد 

در دیگر مناطق توزیع می شود.  
رحمانی اضافه کرد: 82 هزار پرس غذا در استان 
اصفهان، 20 هزار پرس غذا در اســتان یزد و هشــت 
هزار پرس غذا در استان مرکزی )اراک(  توزیع خواهد 

شد.  
به گفته وی، مواد اولیه پخت این غذاها از بهترین 
مواد تهیه شده و توســط یک هزار نفر آشپز و خدمه 

پخت و بسته بندی می شود.  
مسئول روابط عمومی ستاد مردمی اطعام غدیر با 
بیان اینکه تعدادی از غذاها به صورت رایگان و تعدادی 
هم به صورت مشــارکتی با هزینه ۵۵ هزار ریال برای 
هر پرس غذا بین مردم توزیع می شــود تصریح کرد: 
برای برگزاری طرح اطعام غدیر هیچ سازمان و ارگان 
دولتی با ستاد مردمی اطعام عید غدیر همکاری ندارد.  
وی خاطرنشــان کرد: با پخش کلیپ های ستاد 
مردمــی اطعام غدیر در فضاهای مجازی، مشــارکت 
مردم برای اجرای این طرح در داخل و خارج کشــور 

افزایش چشمگیری یافته است.  

ستاد اطعام غدیر 
110 هزار پرس غذا 

در اصفهان، یزد و مركزی 
توزیع می كند 

مراسم افتتاح اولین پروژه ساخت واحد های 
مسکونی در کشــور با تکنولوژی روز جهانی 
توابع  از  )ICF( در منطقه سیل زده ســیمرغ 

استان مازندران برگزار شد.
به همت قرارگاه جهادی حاج احمد متوســلیان 
در منطقه سیل زده سیمرغ از توابع استان مازندران، 
اولین واحد مسکونی ویژه سیل زدگان در سطح کشور 
با ابعاد 72 متر ویالیی و دو خوابه با 20 متر  تراس آن 
هم ظرف مدت 27 روز با تکنولوژی ICF ساخته شد.
به همین منظور، مراســم افتتــاح اولین پروژه 
ساخت واحد های مسکونی در کشور با تکنولوژی روز 
جهانی )ICF( در منطقه ســیل زده سیمرغ از توابع 

استان مازندران برگزار شد.
گفتنی است بر اســاس گزارش های مهندسین 
مربوطــه، از مزیت های این سیســتم کاهش مصرف 
انرژی تا پنجاه درصد و صرفه جویی در ســوخت های 
فسیلی و حرکت بر اساس منویات مقام معظم رهبری 

بر مبنای توسعه پایدار و حرکت همه جانبه است.
در این مراســم که با حضور تعدادی از مسئولین 
استانی و شهری برگزار شد، حجت االسالم روحانی، 
امام جمعه شهرســتان بابل و سردار سعید قاسمی به 

ایراد سخنرانی پرداختند.
سردار مهندس سعید قاســمی در این مراسم با 
بیان مشکالت متعدد مردم سیل زده گفت: باید برای 
ساخت سریع و ارزان و آسان فکر تازه کرد و استفاده 
از مصالح نوین جایگزین مصالح سنتی راهکار اصلی ما 

برای ساخت سریع است. 
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش گفت: ما 

به همت قرارگاه جهادی حاج احمد متوسلیان 

افتتاح اولین پروژه مسکونی برای سیل زدگان منطقه سیمرغ
)ICF( با تکنولوژی روز جهانی

جهادگران پای کار ایســتاده ایم تا بــه مردم و ملت 
شریف ایران ثابت کنیم تنها راه نجات و سعادت ایران 
اسالمی کار و تالش انقالبی و اقدام جهادی و بازگشت 

به سیره حضرت امام)ره( است. 
وی افزود: در همین راســتا منویات رهبر معظم 
انقــالب را نصب العیــن قرار داده و بنیــاد خدمت را 
برای خدمت رســانی ویژه به مردم راه اندازی کردیم و 

ان شاء اهلل برای رفع محرومیت تالش خواهیم کرد.
شــایان ذکر است پس از گذشت 22 ماه از زلزله 
مصیبت بار سرپل ذهاب، فعالیت های قرارگاه جهادی 
حاج احمد متوســلیان تحــت فرماندهی و مدیریت 
سردار سعید قاسمی در شهر سرپل ذهاب در آستانه 

اتمام قرار گرفته است.

بر اســاس ایــن گــزارش، ســاخت 110 واحد 
مســکونی، 9 مدرسه و 8 مســجد و همچنین ایجاد 
بازارچه کارآفرینی و ساخت چندین مجموعه تفریحی 
به ویژه  ترمیم و بازســازی مجموعه تفریحی فرهنگی 
»ســراب گرم« از جمله فعالیت هــای این قرارگاه در 
طی 2 سال گذشــته تنها در حوزه ساخت و آبادانی 

بوده است.
قرارگاه جهادی حاج احمد متوسلیان از نخستین 
روزهای زلزله در کرمانشــاه شکل گرفت.این قرارگاه 
ضمن توجه به فعالیت های عمرانی و ســاخت و ساز 
خانه برای زلزله زدگان، در حوزه بهداشــت، درمان و 

سالمت خانواده خدمات رایگانی ارائه داده است.
همچنین عالوه بر ایــن فعالیت ها، در این مدت 

نیز ســایر برنامه ها به ویژه در حــوزه فرهنگی مانند 
ویــژه برنامه های اربعین در مجموعه راهیان کربال، یا 
برنامه های علمی ماننــد رباتیک در مجموعه غدیر و 
همچنین مســائل رسانه ای مانند ساخت مستندهای 
فرهنگی هنری درخصــوص فعالیت های جهادی و... 

طراحی و عملیاتی شده است.
الزم بــه یادآوری اســت که با وقوع ســیل در 
فروردین ماه سال جاری قرارگاه حاج احمد متوسلیان 
بخشی از توان خویش را صرف کمک رسانی به نقاط 
ســیل زده به ویژه منطقه آق قال، پلدختــر و مناطق 
مختلف استان خوزســتان نمود که این خدمات هم 

اکنون نیز در حال انجام است. 
به گزارش کیهان، مهندس شیردل مسئول طرح 
و برنامه بنیاد در همین راســتا تأکید کرد: ان شاءاهلل 
در تالشــیم در بنیاد خدمت فعالیت های گسترده ای 
را در حوزه رفع محرومیت در کشــور ایجاد  نماییم و 
چشــم انداز این مجموعه را طی پنج سال آینده روی 
ســاخت حداقل ۵0 هزار واحد مسکونی برای مسکن 

محرومین متمرکز نموده ایم. 
وی افزود: در هفته های گذشته نظر به ایجاد یک 
چتر واحد برای فعالیت های چند بعدی این مجموعه 
و ایجاد بستر هماهنگ، بنیاد خدمت با هدف حمایت 
از محرومین و ایجاد بســتر همکاری مشترک تمامی 

 گروه های جهادی در کشور ایجاد شده است.

عراق با بازگشایی مرز خسروی موافقت کرد
معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشــاه از موافقت عراق برای 

بازگشایی مرز خسروی خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم از کرمانشاه، عراق بعد از سالها با بازگشایی مرز 

خسروی به روی زائران اربعین موافقت کرده است.
وزیر کشور دیروز در جریان دیدار با همتای عراقی خود به امضای تفاهم نامه ای 
بین ایران و عراق اشاره کرد و گفت: مرز خسروی براساس این توافقنامه بازگشایی 

خواهد شد.
اســتاندار کرمانشــاه هم گفت: براســاس برنامه ریزی به عمل آمده، احتماال 
هشت شهریور جشــن بازگشایی و افتتاح رسمی مرز خســروی را با حضور وزیر 
کشور برگزار کنیم.  هوشنگ بازوند در نشست ستاد مدیریت و ساماندهی زائرین 
اربعین حسینی افزود: بازگشایی مرز خسروی پروسه ای نفسگیر و پرچالش بود که 
به لطف خدا و عنایت امام حسین علیه السالم محقق شد تا مردم استان کرمانشاه 

رسما به نقش تاریخی خود مبنی بر میزبانی زائران اباعبداهلل الحسین)ع( برگردند.
او اظهار کرد: ستاد اربعین تحت مدیریت و نظر معاون سیاسی امنیتی، امنیتی و 
اجتماعی استانداری به صورت شبانه روزی در قصرشیرین مستقر می شوند و مدیران 
با نمایندگان تام االختیار آنها تا موانع را برطرف نکرده اند به مرکز استان برنمی گردند.

كمال خرازی: حق خود را
 با مقاومت می توانیم

 بگیریم


