
اخبار كشور

پیام جدید مستندسازهای تبلیغاتچی دولت 
برای جشنواره های غربی!

تعداد انگشت شماری از مستندسازان جشنواره ای که طی سال های 
گذشــته از تبلیغاتچی های دولت روحانی بودند، به بهانه مشکل آب، 

ژست اپوزیسیون گرفتند!
این تعداد از به اصطالح مستندسازها که همواره دست در بیت المال 
و دولت جمهوری اســالمی ایران دارند و چشم به جوایز جشنواره های 
غربی، فرصت مناسبی برای کاســبی و بهره بری از درد مردم مظلوم 
خوزستان یافتند. این مستندسازها که هنوز شعارهایشان در حمایت 
از حسن روحانی در انتخابات سال 96 از یادها نرفته است و خودشان 
از عامالن وضع موجود و دشواری های مردم خوزستان هستند، به جای 

عذرخواهی، بیانیه در محکومیت نظام داده اند!
این طیف از به اصطالح فیلمسازها هیچ گاه دغدغه آسیب شناسی و 
بازنمایی علل واقعی مشکالت مردم دردکشیده را نداشته اند و مشکالت 
اخیر را که یک مســئله مدیریتی و ناشی از مدیران محبوب خودشان 
اســت به ابزاری برای فرستادن سیگنال مثبت به جشنواره های غربی 

تبدیل کرده اند و بیانیه سیاسی داده اند.
سریال کمدی درباره مصائب یک دانشمند هسته ای

به پخش رسید
ســریال کمدی »وضعیت زرد« از روز جمعه اول مرداد روی آنتن 

شبکه سه سیما می رود.
به گزارش خبرنگار کیهان، »وضعیت زرد« یک کمدی سیاســی ، 
اجتماعی و خانوادگی اســت که به مصائب یک دانشمند هسته ای در 
دورانی می پردازد که هم بنا بود چرخ سانتریفیوژها بچرخد و هم چرخ 

زندگی مردم اما...
»وضعیت زرد«، اولین سریال تولیدی »مدرسه اندیشه و هنر ماه« 

در قالب طنز »سیتکامی« است. 
ایــن ســریال از روز جمعه یک مرداد، به مدت ۱۳ شــب، حوالی 

ساعت ۲۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.
»وضعیت زرد« به کارگردانی مجید رستگار و تهیه کنندگی حامد 

بامروت نژاد و بازیگردانی محمدرضا شهبازی تولید شده است.
مهران رجبــی، زین العابدین تقی پور، حســام خلیل نــژاد، آرش 
ماهان کیا، محمد مهدی رضائی، بهــار داورزنی، امیر غفارمنش، علی 

سلیمانی و سوسن پرور از جمله بازیگران این سریال هستند.
تابلو نقاشی »دختران مکتب سیدالشهداء )ع(« 

رونمایی شد
تازه ترین اثر عبدالحمید قدیریان با موضوع شهدای مدرسه   مکتب 
سیدالشهدای کابل افغانســتان طی مراسمی در مدرسه ای در منطقه 

گلشهر مشهد مقدس رونمایی شد.
در این مراســم محمدمهدی دادمان رئیس حوزه هنری گفت: ما 
در حوزه هنری همانند گذشــته هنر متعهد و هنر انقالبی اسالمی را 
محدود به مرزهای جغرافیایی نمی دانیم و معتقدیم که رســالت هنر 
متعهد به حقیقت و هنر متعهد به ارزش های واالی دینی بر دوش خود 
مســئولیت سنگینی احساس می کند و هیچ مرزی نمی شناسد. امروز 
بیش از پیش این منطقه که گرفتار دو تیغ تزویر و تکفیر شده و گرفتار 
زورگویی مســتکبرین عالم و کج فهمی متحجرین این جغرافیا شده 

است، به حرکت بالنده و رو به جلوی هنر متعهد نیاز دارد.
وی در مورد تازه ترین اثر قدیریان توضیح داد: آنچه استاد قدیریان 
تالش کردند در این اثر ترســیم کنند، بی شــک نمونه ای واال است و 
این مسیر به برکت ایشان و همت دیگر هنرمندان انقالب اسالمی باز 
شده است. حال این وظیفه ما است که بیشتر پیرامون آثار هنرمندان 
انقالب گفت وگو و اندیشــه کنیم تا که معنای آنها را کشف و جهانی 

دیگر بسازیم.
مجید عســکری رئیس حوزه هنری خراســان رضوی نیز در این 
برنامه گفت: امیدوارم با همکاری هنرمندان افغانســتانی و هنرمندان 
فارســی زبان بتوانیم افتخارات بزرگی را کسب کنیم. در همین راستا 
دفتر فارســی زبانان حوزه هنری یکی از محورهایی است که به همت 
هنرمندان افغانســتانی راه اندازی شــده که قرار اســت محفلی برای 

هنرمندان و فعاالن فرهنگی آنها باشد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه قرار است اثری از استاد قدیریان با 
موضوع دختران شهید مکتب سیدالشهدای برچی کابل رونمایی شود، 
تصمیم گرفتیم تا برای برپایی این مراســم، ضمــن دعوت از برادران 
و خواهران افغانســتانی، مراسم را در مدرســه دخترانه ای در منطقه 

افغانستانی نشین مشهد برگزار کنیم.
وی در پایان با تقدیر از همکاری آموزش و پرورش استان گفت: نام 
این مدرسه که پیش از این »فرزانه« بود از امروز به مدرسه »دختران 

مکتب سید الشهدا« تغییر نام می دهد.
تجلیل از اسماء نجفی نقاش افغانستانی که سال گذشته با برپایی 
نمایشگاهی در مشهد مقدس به موضوع گرامیداشت زنان افغانستانی 

پرداخته بود بخش دیگری از این مراسم بود.
عبدالحمید قدیریان نیز در این مراسم گفت: این فاجعه واقعاً دلم را 
به درد آورد؛ چرا که دوستان افغانستانی بسیاری داشتم. در نهایت به 

این نتیجه رسیدم که در خلوت خود احساسم را پیاده کنم.
کاروان »سلمان فارسی« به جلفا رسید

فیلم برداری فصل جدید ســریال »ســلمان فارسی« در جلفا آغاز 
می شود. 

بدین ترتیب کاروان سریال »سلمان فارسی« با عبور از کویر شهداد 
کرمان، جزیره قشم، سواحل مازندران، شهرک سینمایی نور و منطقه 

شاهرود به شهر مرزی جلفا در استان آذربایجان شرقی می رسد.
همزمــان، به موازات فیلم برداری در جلفا و ســاخت تجهیزات در 
شهرک سینمایی غزالی، ساخت برخی دکور ها در منطقه آبسرد دماوند 

نیز آغاز شده است. 
قابل ذکر اســت، تمامی مراحل کار با رعایت کامل شیوه نامه های 
بهداشــتی و تحت نظارت مرکز بهداشــت و درمان صداوسیما انجام 

می گیرد.
ســریال »سلمان فارســی« که به زندگی و زمانه یار ایرانی پیامبر 
اســالم می پردازد، سه فصل دوران ایران ساسانی، امپراتوری بیزانس و 

حجاز صدر اسالم را روایت می کند.
تاکنــون بازیگرانی همچون فرهــاد اصالنی، داریــوش فرهنگ، 
محمدرضا هدایتی، احترام برومند، رامونا شاه، علی دهکردی، مرحوم 
چنگیــز جلیلوند، مهدی فقیه و چند بازیگــر خارجی جلوی دوربین 

رفته اند.
کاریکاتوریست موهن به پیامبر)ص(

به درک واصل شد
»کورت وسترگارد« کارتونیست هتاک دانمارکی ُمرد.

بــه گزارش فارس بــه نقل از فرانــس۲۴، »کورت وســترگارد« 
کارتونیســت دانمارکی، طراح یکی از ۱۲ کاریکاتور موهن با موضوع 
پیامبر اسالم که در۳۰ ســپتامبر ۲۰۰۵ توسط روزنامه یولَندز پُستن 
منتشــر و موجب اعتراض گروه هایی از جامعه مسلمانان شد، در سن 

۸6 سالگی ُمرد.
خانواده اش به روزنامه برلینگســکه گفتند وســترگارد پس از یک 

دوره طوالنی بیماری در خواب ُمرد.
این تصویرگر از عوامل ۱۲ نقاشــی بود کــه روزنامه محافظه کار 
یولَندز پُستن با عنوان »چهره محمد« منتشر کرد، و یکی از آنها خشم 

جهانی مسلمانان را برانگیخت.

عالمه محمدتقی جعفری)ره(: بشر با همه داد و فریادهایی 
که درباره پیشــرفت علمی و تکامل به راه انداخته، هنوز 
نتوانسته است خود را از زندان خودخواهی نجات بدهد.

هدیه به خوانندگان

آیت اهلل جنتی:

مسئوالن با فوریت
مسئله آب خوزستان را حل كنند

دبیر شورای نگهبان گفت: با برادران و خواهران ایمانی 
خود در استان خوزستان ابراز همدردی می کنیم و از مسئوالن 
می خواهیم با فوریت مشکالت آنان به ویژه مسئله آب را حل 

کنند و نباید از هیچ کمکی در حل این مسئله دریغ شود.
آیت اهلل احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در جلسه این شورا، با 
عرض تبریک به مناسبت ایام پر خیر و برکت ماه ذی الحجه و روز 
عرفه و اعیاد قربان و غدیر اظهار داشت: در بهترین ایام سال بعد 
از ماه مبارک رمضان قرار داریم و از خداوند منان می خواهیم که 
فرصت بهره برداری از فیوضات این روز های عزیز را به ما عطا کند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان، وی روز عرفه را 
روز عید و بندگی برای مومنان دانست و افزود: بهترین دعا های 
سال، در این ایام به ویژه روز عرفه است که باید از آن بهره کافی 

و وافی را ببریم.
آیت اهلل جنتی با گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای منا، از 
خداوند خواســت تا انتقام خون این شــهدا را از حکومت ظالم 

سعودی بگیرد.
دبیر شورای نگهبان اعیاد قربان و غدیر را بهترین زمان برای 
کمک به فقرا عنوان کرد و متذکر شــد: از فرصت این روز های 
عزیز همه اســتفاده کنیم و به ایتام، فقرا و ســادات کم بضاعت 
در حد توان به هر نحوی کمک کنیم تا ان شــاءاهلل مورد مرضی 

خداوند قرار گیرد.
وی در بخــش پایانــی از ســخنان خود بــه معضل آب در 
خوزستان اشــاره و تاکید کرد: با برادران و خواهران ایمانی خود 
در اســتان خوزســتان ابراز همدردی می کنیم و از مســئوالن 
می خواهیم با فوریت مشــکالت آنان به ویژه مسئله آب را حل 
کنند و نباید از هیچ کمکی در حل این مسئله دریغ شود؛ بنده و 
اعضای شورای نگهبان نیز در کنار مردم شریف و عزیز خوزستان 
هستیم و به اندازه توان و مسئولیت خود برای رفع مشکالت آنان 

تالش می کنیم.
در جریان سفر مخبر اعالم شد

ورود ستاد اجرایی فرمان امام)ره( 
برای آبرسانی به ۷۰۲ روستای 

بحران زده خوزستان
ســتاد اجرایی فرمان امام برای حل مشکل تمام 
روستاهای دچار تنش آبی خوزستان و اجرای طرح های 
آبرسانی در این روستاها اعتبار ویژه اختصاص می دهد.

به گزارش کیهان، رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام صبح 
دیروز به همراه جمعی از مدیران و معاونان این مجموعه با سفر 
به خوزستان و حضور در برخی روستاها و مناطق بحران زده، با 

مردم این شهرستان ها و روستاها به گفت وگو پرداخت.
محمد مخبر در حاشیه این سفر با اشاره به تصمیمات ستاد 
اجرایی فرمان امام برای حل سریع تر معضالت خوزستان گفت: 
در خوزستان ۷۰۲ روستا وجود دارد که با بحران و تنش آبی 
روبه رو است. در روزهای اخیر تصمیم گرفته بودیم که مشکل 

آب ۴۷۱ روستا را با کمک آبفای استان حل کنیم.
مخبر افزود: امروز و در جریان بازدیدی که از این مناطق 
داشتم دیدم اوضاع واقعا برای مردم قابل تحمل نیست و تصمیم 
گرفتیم که برای حل مشکل تأمین آب تمام ۷۰۲ روستا، ستاد 
اجرایی فرمان امام ورود کند و جمعا ۳۵۰ میلیارد تومان برای 

حل این مشکالت اعتبار با مشارکت آبفا اختصاص یابد.
وی با اشــاره به زمان بر بودن اجــرای این طرح ها گفت: 
تمام این طرح ها ظرف چهار تا پنج ماه و نهایتا تا پایان سال 
به اجرا در می آیند اما برای حل موقت مشــکل مردم تصمیم 
گرفتیم که ۱۰۰ دســتگاه تانکر آب و ۱۰۰ عدد منبع آب به 
این روســتاهای دچار تنش آبی اعزام کنیم که تا این لحظه 

۵۰ دستگاه تانکر مستقر شده اند.
مخبر خاطرنشان کرد: همچنین ستاد اجرایی فرمان امام 
برای کمک به دامدارانی که در این بحران، دام های ســنگین 
خود را از دســت داده اند نیز دام سنگین اهدا خواهد کرد که 
جزئیات آن را پس از جلسه با مقامات استان و اعالم دقیق آمار 

استانداری، متعاقبا به اطالع مردم خواهیم رساند.

لزوم کسب توشه از خانه موقت
برای خانه ابدی

امام علی)ع(:  ای مردم! دنیا ســرای گذرا و آخرت خانه 
جاویدان است. پس از گذرگاه خویش برای سرمنزل جاودانه 
توشه برگیرید، و پرده های خود را در نزد کسی که بر اسرار 

شما آگاه است پاره نکنید! )و نافرمانی و گناه نکنید(
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اخبار ادبی و هنری

پیام رهبر انقالب به مناسبت ایام حج

مقاومت در برابر شرارت های آمریکا
راه جبران عقب ماندگی ملت های مسلمان

پای درس علی)ع(

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در پیامی 
به مسلمانان جهان به مناسبت ایام حج، استمرار 
از حضور در ضیافت  حسرت دل های مشتاق 
بیت اهلل را امتحانی گــذرا خواندند و با تأکید 
بر لزوم کمرنگ نشدن پیام های حج، مقاومت 
در برابر قدرت های متجاوز به ویژه آمریکا را از 
جمله این پیام های متعالی دانســتند. ایشان 
ضمن اشاره به مشکالت و ناگواری های دنیای 
اسالم، سربرافراشتن عناصر مقاومت و بیداری 
به خصوص در فلســطین، یمــن و عراق را از 
واقعیت های امیدآفرین منطقه خواندند و تأکید 
کردند: وعده صــادق الهی، نصرت مجاهدان 
است و نخستین اثر این مجاهدت، بازداشتن 
آمریکا و دیگر زورگویان از دخالت و شرارت 

در کشورهای اسالمی است.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
و الحمد هلل ربّ العالمین و صلّی اهلل علی محّمد و 
آله الّطاهرین و صحبهًْ المنتجبین و َمن تَِبعهم بِاحسان 

الی یوم الّدین.
برادران و خواهران مســلمان در سراسر 

جهان!
امســال نیز اّمت اسالمی از نعمت عظیم حج 
محروم ماندند و دل های مشتاق، با آه و افسوس، 
ضیافت در خانــه محترمی را که خدای حکیم و 

رحیم برای مردم بنا نهاده است، از دست دادند.
این دّومین ســال اســت که موسم شادمانی 
و بهجت معنوی حج، به موســم فراق و حسرت 
تبدیل میشــود و بالی بیماری همه گیر، و شاید 
نیز بالی سیاستهای حاکم بر حرم شریف، چشم 
مشتاق مؤمنان را از مشاهده نماد وحدت و عظمت 
و معنویّت اّمت اسالمی محروم می سازد و این قلّه 

پُرشکوه و سرافراز را با ابر و غبار می پوشاند.
این امتحانی همچون دیگر امتحان های گذرای 
تاریخ اّمت اسالمی است که می تواند فردایی تابناک 
در پی داشته باشد؛ مهم آن است که حج در شاکله 
حقیقی اش، در دل و جان آحاد مســلمانان زنده 
بماند و اکنون که کالبد مناسکِی آن موّقتاً حضور 

ندارد، پیام متعالی آن کمرنگ نشود.
حج، عبادتی پُر رمز و راز است. ساخت و ترکیب 
زیبای حرکت و ســکون در آن، ســازنده هویّت 
فرد مســلمان و جامعه مسلمان و نمایش دهنده 

زیبایی های آن در چشم جهانیان است. از سویی 
دل های آحاد بندگان را با ذکر و خشوع و تضّرع، 
عروج معنوی می بخشد و به خدا نزدیک می کند، 
و از ســویی با پوشش و پویش یکسان و حرکات 
هماهنگ، برادران را که از چهارگوشه جهان ِگرد 
آمده انــد، به یکدیگر پیوند می دهد، و از ســویی 
برترین نماد اّمت اسالمی را با همه مناسک پُرمعنی 
و رازآلودش در برابر چشم جهانیان می گذارد و عزم 

و عظمت اّمت را به رخ بدخواهان می ِکشد.
امسال، حّج بیِت معّظم در دسترس نیست ولی 
توّجه به ربّ البیت و ذکر و خشوع و تضّرع و استغفار 
در دسترس است؛ حضور در عرفات میّسر نیست 
اّما دعا و مناجاِت معرفت افزا در روز عرفه میّســر 
است؛ َرمی شیطان در منا ممکن نیست اّما دفع و 
طرد شیاطین قدرت طلب در همه جا ممکن است؛ 
حضور یکپارچه بدن ها در ِگرد کعبه فراهم نیست 
اّما حضور یکپارچه دل ها بر ِگرد آیات روشن قرآن 
کریم و اعتصام به حبل اهلل وظیفه همیشگی است.

ما پیروان اســالم که امروز از جمعّیت عظیم، 
سرزمین گسترده، ثروت های طبیعی بی شمار، و 
ملّت های زنده و بیدار برخورداریم، باید با داشته ها 
و ممکن هــای خود، آینده را رقم بزنیم. ملّت های 
مسلمان در ۱۵۰ سال اخیر، نقشی در سرنوشت 
کشــورها و دولت های خــود نداشــته و به جز 
اســتثناهای معدود، یکسره با سیاست دولت های 
متجاوز غربی مدیریّت شده و دستخوش طمع ورزی 
و دخالت و شرارت آنها بوده اند. عقب ماندگِی علمی 
و وابســتگی سیاسِی امروزِ بســیاری از کشورها 
محصول آن انفعال و بی کفایتی اســت. ملّت های 
ما، جوانان ما، دانشــمندان مــا، علمای دینی و 
روشــنفکران مدنی ما، سیاست ورزان و احزاب و 
جمعّیت های ما، امروز باید آن گذشــته بی افتخار 
و شرم آور را جبران کنند؛ باید بِایستند و در برابر 
زورگویــی و دخالت و شــرارت قدرت های غربی 

»مقاومت« کنند.
همه سخِن جمهوری اسالمی ایران که دنیای 
استکبار را نگران و خشمگین کرده است، دعوت 
به این مقاومت اســت: مقاومت در برابر دخالت و 
شرارت آمریکا و دیگر قدرتهای متجاوز و به دست 
گرفتِن سررشــته آینده دنیای اســالم با تکیه بر 

معارف اسالمی.
طبیعتاً آمریکا و همراهانــش در برابر عنوان 

»مقاومت« دچار حّساسّیتند و به انواع دشمنی با 
»جبهه مقاومت اسالمی« کمر بسته اند. همراهی 
برخی از دولتهای منطقه با آنان نیز واقعّیت تلخی 

در جهت تداوم آن شرارت ها است.
صراط مســتقیمی که مناسک حج - سعی و 
طواف و عرفات و جمرات- و شــعائر و ُشــکوه و 
وحدت حج به ما نشــان می دهــد، توّکل به خدا 
و توّجه بــه قدرت الیزال الهی، و اعتماد به نْفِس 
ملّی، و اعتقاد به تالش و مجاهدت، و عزم راســخ 

بر حرکت، و امید وافر به پیروزی است.
واقعّیات صحنه در منطقه اسالمی بر این امید 
می افزاید و آن عزم را تقویت می کند. از ســویی 
ناگواری هــای دنیای اســالم، عقب ماندگی های 
علمی و وابســتگی های سیاسی و نابسامانی های 
اقتصــادی و اجتماعی، مــا را در برابر وظیفه ای 
بزرگ و مجاهدتی خستگی ناپذیر قرار می دهد؛ 
فلســطین مغصوب، ما را به یاری می طلبد؛ یَمن 
مظلوم و خون آلود دل ها را به درد می آورد؛ مصائب 
افغانستان همه را نگران می سازد؛ حوادث تلخ در 
عراق و سوریه و لبنان و برخی دیگر از کشورهای 
مســلمان که دست شــرارت و دخالت آمریکا و 
یارانش در آن مشهود است، غیرت و هّمت جوانان 
را برمی انگیزد، و از ســوی دیگر، سر برافراشتِن 
عناصــر مقاومت در همه این خّطه حّســاس، و 
بیداری ملّت ها، و انگیزش نسل جوان و پُرنشاط، 
دل ها را لبریز از امید میکند؛ فلســطین در همه 
بخش های خود »شمشیر قدس« را از نیام بیرون 
می کشد؛ قدس و غّزه و کرانه و سرزمین های ۴۸ 
و اردوگاه ها همه برمی خیزند و در طّی دوازده روز 
بینی متجاوز را به خاک می مالند؛ یَمِن محصور 
و تنها، هفت سال جنگ و جنایت و مظلوم کشِی 
دشمن شرور و قســیّ القلب را تاب می آورد و با 
وجود قحط غذا و دارو و امکانات زیستی، تسلیم 
زورگویان نمیشود و آنها را با اقتدار و ابتکار خود 
سراســیمه میکند؛ در عــراق، عناصر مقاومت با 
زبان رســا و صریح، آمریکای اشــغالگر و داعش 
دست نشــانده آن را به عقب میرانند و عزم راسخ 
خود بر مقابله با هر نوع دخالت و شرارت از سوی 

آمریکا و همراهانش را بی لکنت ابراز می دارند.
تالش تبلیغاتی آمریکاییان برای تحریف عزم و 
خواسته و عمل جوانان غیور و عناصر »مقاومت« در 
عراق و سوریه و لبنان و دیگر کشورها، و منتسب 

کردن آن به ایران یا هر مرجع دیگر، توهین به آن 
جوانان شجاع و بیدار، و ناشی از عدم فهم و درک 
درست آمریکایی ها از ملّت های این منطقه است.

همین درک غلط موجب شــد که آمریکا در 
افغانستان تحقیر شود، و پس از آن ورود پُر سر و 
صدا در بیســت سال پیش، و پس از به کار بردن 
ســالح و بمب و آتش در برابر مــردم بی دفاع و 
غیرنظامــی، خود را در باتالق حس کند و نیرو و 
ابزار نظامی خود را از آن بیرون بََرد. البّته ملّت بیدار 
افغان باید مراقب ابزارهای اّطالعاتی و سالح های 
جنگ نرم آمریکا در کشورش باشد و هشیارانه در 

برابر آن بِایستد.
ملّت های منطقه نشــان داده انــد که بیدار و 
هشیارند و راه و رویکرد آنان از برخی دولت ها که 
برای راضی نگه داشتن آمریکا حّتی به خواسته او 
در مسئله حیاتی فلسطین تن می دهند، جدا است؛ 
دولت هایی که با رژیم غاصب صهیونیست، آشکار 
و پنهان، نَرد دوســتی می بازند، یعنی حّق ملّت 
فلســطین را در میهن تاریخی اش انکار می کنند. 
این، دستبرد به سرمایه فلسطینی ها است. آنها به 
تاراج سرمایه های طبیعی کشورهای خود بسنده 
نکردند و اکنون ســرمایه ملّت فلسطین را تاراج 

می کنند.
برادران و خواهران!

منطقه مــا و حوادث ســریع و گوناگون آن، 
نمایشگاه درسها و عبرت ها است؛ از سویی قدرِت 
ناشــی از مجاهدت و مقاومــت در برابر زورگوی 
متجاوز، و از ســویی ذلّت ناشی از تسلیم و اظهار 

ضعف و تحّمل تحمیل های او.
وعده صادق الهی، نصــرت مجاهدان راه خدا 
اســت: اِن تَنُصُروا اهللَ یَنُصرُکم َو یَُثبِّت اَقداَمُکم. 
نخســتین اثر این مجاهدت، بازداشتن آمریکا و 
دیگر زورگویان بین المللی از دخالت و شرارت در 

کشورهای اسالمی است، ان شاءاهلل.
از خداونــد متعــال نصــرت ملّت های مســلمان 
بقّیــهًْ اهلل حضــرت  بــه  و  می کنــم  مســئلت   را 

)ارواحنا فداه( درود می فرستم و علّو درجات امام خمینِی 
عظیم الّشأن و شهدای بزرگوار را از خدا می طلبم.

والّسالم علی عباد اهلل الّصالحین
سّیدعلی خامنه ای
۲۶ تیر ۱۴۰۰
۶ ذی  الحّجه ۱۴۴۲

معاون هماهنگ کننده ارتش گفت: 
ما برای کمک، احترام و حفظ کرامت 
مردم که از ارزش های باالیی برخوردار 
هستند، تمام توان خود را در ارتش 

پای کار آورده ایم.
امیر دریادار حبیب اهلل سیاری، معاون 
هماهنگ کننده ارتــش در جریان افتتاح 
مرکز واکسیناســیون دژبــان ارتش که با 
حضور جمعی از مســئوالن و فرماندهان 
و »علیرضا زالی« فرمانده ســتاد مبارزه با 
کرونا تهران برگزار شــد، اظهار داشت: از 
زمان شروع بیماری کرونا و بنا به درخواست 
ستاد ملی مبارزه با کرونا و تدابیر فرماندهی 
معظم کل قوا تمامی نیروهای مسلح به ویژه 
ارتش جمهوری اسالمی ایران امکانات خود 
را در ابعاد تامین نیروی انسانی، اختصاص 
بیمارستان ها، غربالگری بیماران، تشکیل 
نقاهتگاه هــا و دیگر امکاناتــی که مورد 
نیــاز بود در مقاطع مختلــف در خدمت 
عزیزان در کادر بهداشــت و درمان کشور 
 قرار دادنــد و البته ما به انجــام این کار

افتخار می کنیم.
وی افزود: در زمان دفاع مقدس نیروهای 
مسلح به ویژه ارتش جمهوری اسالمی ایران 

در خــط مقدم بودند و کادر بهداشــت و 
درمان کشور در پشتیبانی واقعاً ایثارگرانه 
عمل کردند. امروز بهداشــت و درمان در 
خط مقدم اســت و ارتش افتخار می کند 
که از آنها پشتیبانی می کند تا همه مواردی 
که در بحث ظرفیت بیمارستان ها، تامین 
نیروی انســانی، نقاهتگاه ها، غربالگری ها، 
امکانات و رفع آلودگی هایی که مورد نیاز 

است تامین شود.
معاون هماهنگ کننــده ارتش گفت: 
اکنون بحث تزریق واکســن در دســتور 
کار قــرار گرفته و باز هم بنا به خواســته 
ســتاد ملی مبارزه با کرونا در سرتاســر 
کشور و »زالی« در استان تهران، فرمانده 
کل ارتش دســتوردادند از ظرفیت هایی 
کــه در ارتش وجــود دارد برای کمک به 
این موضوع اســتفاده شود. البته جا دارد 
به این مسئله اشــاره کنــم که اختصاص 
بیمارستان ها و اضافه بر همه فعالیت هایی 
که تا به امروز انجام شده، االن شاهد این 
هســتیم که نیروی زمینی ارتش نزدیک 
به ۱۰ روز اســت در اســتان سیستان و 
بلوچستان امکانات خود را به کار گرفته و 
به مردم این استان کمک می کند و امروز 

هم که بحث واکسیناسیون و مراکز تزریق 
آن مطرح است.

دریــادار ســیاری تصریح کــرد: برابر 
هماهنگی که آقای زالی داشت، ارتش در 
ایران مال برای واکسیناسیون کرونا استقرار 
پیدا کــرد و هم آکنون نزدیــک به ۱۲۰ 
ایســتگاه تزریق واکسن در این مجموعه 
وجود دارد و حدودا روزانه ۱۵ هزار تزریق 
واکسن انجام می شود. در مرکزی هم که 
دیروز افتتاح شــد، ظرفیت خوبی وجود 
دارد و به صورت خودرویی واکسیناسیون 
انجام می شــود. امیدواریم که بتوانیم طی 
روزهای آینده مرکز دیگری را هم به این 
کار اختصاص دهیم و باز هم بنا به نیاز آن 

را توسعه دهیم.
وی خاطر نشان کرد: ما برای کمک به 
مردم، احترام به مردم و حفظ کرامت مردم 
که از ارزش های باالیی برخوردار هستند، 
تمام توانمان را در ارتش پای کار آورده ایم 
و انشــاءاهلل به زودی نیز مالحظه خواهید 
کرد. تالش می کنیم آنچه از دســتمان بر 
می آید در خدمت مردم قرار دهیم و افتخار 
می کنیم که بتوانیم قدم مثبتی در ارتباط 

با این موضوع برداریم.

دریادار سیاری:

ارتش تمام توان خود را برای كمک به مردم
پای كار آورده است

دبیر شــورای عالی امنیت 
ملی و رئیس بنیاد شــهید و 
امور ایثارگران با رئیس جمهور 
منتخب دیدار و گفت وگو کردند.
در ادامه دیدار مقامات دولتی 
و کارگزاران نظام با رئیس جمهور 
منتخب، علی شمخانی دبیر شورای 
عالــی امنیت ملی روز دوشــنبه، 

با حضور در دفتــر رئیس جمهور 
منتخب، با  آیت اهلل ســید ابراهیم 

رئیسی دیدار کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی 
در این دیــدار برای منتخب مردم 
ایران در سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاســت جمهــوری و دولت آتی، 
آرزوی موفقیت کرد و گزارشــی از 

آخرین فعالیت هــا و اقدامات نهاد 
متبوع خود ارائه نمود.

همچنین سعید اوحدی رئیس 
بنیــاد شــهید و امــور ایثارگران، 
روز دوشــنبه با حضــور در دفتر 
رئیس جمهور منتخــب با آیت اهلل 
دکتر ســید ابراهیم رئیسی دیدار 

کرد.

آیت اهلل رئیسی در این دیدار 
با تأکید بر اینکه خانواده شهداء، 
جانبازان و ایثارگران ولی نعمتان 
ما هســتند،  اظهار داشــت: هر 
خانواده  نگرانــی  کــه  خدمتی 
ایثارگران را برطرف کند، وظیفه 
همگانی ما است و باید همه همت 
و تــالش خود را بــه کار بگیریم 

تا دغدغه هــا و نگرانی های این 
عزیزان در بخش های مختلف از 
جمله مســکن، درمان و  اشتغال 

برطرف شود.
تصریح  منتخب  رئیس جمهور 
کرد: الزم است مسائل و مشکالت 
خانــواده ایثارگــران به طور کامل 
احصاء شده و راهکارهای متناسب با 

حل و فصل آنها، ارائه و اجرایی شود.
رئیس بنیــاد شــهید و امور 
ایثارگــران نیــز در ایــن دیدار با 
آیــت اهلل  بــرای  توفیــق  آرزوی 
ســیزدهم،  دولــت  و  رئیســی 
گزارشــی از آخریــن فعالیت هــا 
 و اقدامــات دســتگاه متبوع خود

را ارائه کرد.

شمخانی و رئیس بنیاد شهید با آیت اهلل رئیسی دیدار كردند


