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ســرمایۀ عاشــقان هســتی نــاز اســت
بــا هیچ کســی مگو ،که این یک راز اســت
از رونــق درس ندبــهاش فهمیــدم
کــه مکتب عشــق ،جمعهها هم باز اســت
ع ّباس احمدی

شبهای بیقراری

شــبهای بیقراریِ چشــمم ســحر نشد
دلواپســی و غربــت و انــدوه ســر نشــد
آهم کشــید شــعله ولــی بال و پر نشــد
اصــ ً
ا کســی ز حــال دلــم باخبر نشــد
فرموده ای که شــرط وصالت صبوری است
وقتــی زمان زمانــ ه هجران و دوری اســت
ای طلعــة الرشــید ه مــن أیهاالعزیــز
ای غــرة الحمیــد ه مــن أیهاالعزیــز
ای نــور هــر دو دیــد ه مــن أیهاالعزیــز
خورشــید مــن ســپید ه مــن أیهاالعزیــز
ایــن جمعــه هم غروب شــد امــا نیامدی
ای آخریــن ســاله زهــرا نیامــدی
وقتی که هســت چشــم تر تو مطاف اشک
گم میشــود دوبــاره دلم در طواف اشــک
چشــمان بیقــرار مــن و اعتکاف اشــک
آقــا بخر مــرا بــه همین دو کالف اشــک
ایــن اشــکها شــده همــ ه آبــروی من
چشــمی گشــا به روی مــن ای آرزوی من
آمــد محــرم و غــم عظمــای کربــا
خــون میتــراود از دل صحــرای کربــا
چشــمان توســت مصحف غمهــای کربال
داری بــه دوش پرچــم آقــای کربــا
هــر صبح و شــام غرق عزا گریــه میکنی
بــا روضههای کــرب و بال گریــه میکنی
در حیرتــم که با دلت ایــن غم چه میکند
شــبهای داغ و شــیون و ماتم چه میکند
با چشــمهایت اشــک دمادم چــه میکند
زخمیتریــن غــروب محرم چــه میکند
امشــب بیا کــه روضــه بخوانــی برایمان
صاحــب عزای خــون خــدا صاحبالزمان
امشــب بیا و بــا دل خونین جگــر بخوان
از مــاه خــون گرفتــه و شــقالقمر بخوان
از شــام بیکســی و شب بیســحر بخوان
از روضههــای عمهتــان بیشــتر بخــوان
وقتی که چشــمهای تو از غم لبالب اســت
آئینــه غریبــی و غمهــای زینــب اســت
ایــن خــاک غرق ندبــه و آه اســت العجل
هر صبح جمعه چشــم به راه اســت العجل
آل عبــا بــدون پنــاه اســت العجــل
بــر روی نیزههــا ســر مــاه اســت العجل
یــا ایــن دل شکســت ه مــا را صبــور کن
یــا از بــرای زینــب کبــری ظهــور کــن
یوسف رحیمی

اسباب زحمت

از این مسیر که ...

گرفته مِه همه جاده را ـ مشــخص نیســت
که صاف میشــود آیا هوا ؟ـ مشخص نیست
چطــور بایــد از این راه مِه گرفته گذشــت
از این مســیر که یک ر ّد پا مشخص نیست
و من چقــدر در این مه بــه گریه محتاجم
نمیشــود که ببارم ...چرا؟ مشخص نیست
حس خوبِ غریبی؛ به جستجوی خودت
چه ّ
شــبانه راه بیفتی  ...کجا؟ مشــخص نیست
و تا همیشــه از این شــهر مرده کوچ کنی
و دو ِر دور شوی  ...دور ...تا  ...مشخص نیست
درســت مــیروی آیــا؟ و یــا  ...نمیدانی
صحیح میرســی آیا؟ و یا  ...مشخص نیست
 ...کســی شــبیه نســیم از کنار من رد شد
غریبه بود؟ َو یا آشــنا؟ مشــخص نیســت
صــدای روشــن او از ورای مــه پیداســت:
نــگاه کــن به افق! راه مشــخص نیســت...
تو پشــت ابری و این قدر تابشــت زیباست
هنــوز آن طــرف ابرها مشــخص نیســت
حسن بیاتانی

باد نامهرسان

دنیا بد اســت ،بیتو مکان بدی شدهســت
ای صاحــب زمانــه! زمان بدی شدهســت
حتــی پیامــی از تو بــه اینجا نمیرســد
بعــد از تو باد ،نامهرســان بدی شدهســت
برگــرد ،تا هــوای زمیــن را عــوض کنی
حــاال که نیســتی ،خفقان بدی شدهســت
حاال که نیســتی ،همه ســاکت نشستهاند
حتّــی زبان شــعر ،زبــان بدی شدهســت
ســاعت ،به ســرعت و نگران پیش میرود
این تیــک تاکها ،هیجان بدی شدهســت
دســت مــرا بگیر کــه یــخ زد بــدون تو
جــان مــرا بگیر کــه جان بدی شدهســت
میالد عرفانپور

ادعای پایتختی «قدس» در فلسطین اشغالی نشانه عجز دشمنان است

حضرت آیتاهللالعظمی خامنــهای رهبر معظم
انقالب اســامی در خجســته میــاد نبی مکرم
اســام حضرت محمــد مصطفــی(ص) و حضرت
امام جعفر صادق(ع) در دیدار سران سه قوه ،جمعی
از مســئوالن نظام ،سفیران کشــورهای اسالمی و
میهمانان کنفرانس وحدت اسالمی ،پیروی از تعالیم
حضرت ختمی مرتبت را شرط رهایی امت اسالمی از
مشکالت داخلی ،منطقهای و جهانی خواندند و تأکید
کردند :دنیای اســام اگر عزت و قدرت میخواهد،
وحدت و استقامت را سرلوحه خود قرار دهد.
رهبر انقالب اســامی بــا تبریک این عید ســعید به
ملت ایران ،امت اســامی و همه آزادگان جهان خاطرنشان
کردند :پیامبر عظیمالشأن اســام ،رحمت پروردگار برای
همه بشــریت بود و پیروی از او ملتها را از ظلم و استکبار
قدرتها ،اختالفات طبقاتی،اشــرافیتهای ظالمانه و دیگر
رنجها و اسارتها نجات میدهد.
ایشــان با اشــاره به تأکیدات پروردگار بــه پیامبران
الهــی و پیروان آنها درباره اســتقامت و پایــداری بهعنوان
شــرط پیروزی ،افزودند :امروز هم استقامت در راه پیامبر
عظیمالشــأن اســام میتواند توطئههای بزرگ زورگویان

مــا با آنها ،مقابله با ظلم و تحریف اســام بود و اکنون نیز
دنبالههای آنها هر جا که باشــند ،عامل آمریکا و صهیونیزم
هستند و ما در مقابل آنها خواهیم ایستاد.
عالج دردهای دنیای اسالم
ایشــان وحدت امت اســامی و ایســتادگی در مقابل
صهیونیزم و دیگر دشــمنان اسالم را عالج دردهای دنیای
اســام و راه رســیدن به قدرت و عزت برشمردند و تأکید
کردند :مســئله فلســطین امروز در رأس مسائل سیاسی
امت اســام است و همه موظفند برای آزادی و نجات ملت
فلسطین تالش و مجاهدت کنند.
رهبر انقالب ،ادعای دشمنان اسالم درباره اعالم قدس
به عنوان پایتخت رژیم صهیونیســتی را ناشی از ناتوانی و
عجز آنها دانستند و افزودند :دنیای اسالم بالشک در مقابل
این توطئه میایســتد و صهیونیســتها با ایــن کار ضربه
بزرگتری میخورند و فلسطین عزیز بدون تردید سرانجام
آزاد خواهد شد.
حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای با تجلیل از «شجاعت،
بصیرت و استقامت ملت ایران» در عبور از گردنههای بسیار
دشــوار  ۴دهه اخیر افزودند :دوستان جمهوری اسالمی در
سراسر دنیا و دشمنان ایران بدانند مشکالت پیش رو ،حتماً

آقــای روحانی با بیــان اینکه همچنان بایــد در برابر
آمریکا ،رژیماشــغالگر قدس و اذناب آنها هوشــیار باشیم،
گفت :دشــمنان با استفاده از بیتالمال مسلمین ،منطقه را
تبدیل به انبار سالح ،و دخالتهای خود را در منطقه بیشتر
کردهاند.
رئیسجمهور با بیان اینکــهآمریکا در گرماگرم جنگ
سوریه با تروریستها پایگاه هوایی این کشور را برای کمک
به داعش و دیگر تروریستها بمباران کرد ،افزود :هرزمانی
که پیروزی بزرگی برای مردم ســوریه حاصل شــد ،رژیم
صهیونیســتی به بهانهای بخشی از خاک سوریه را بمباران
کرد.
رئیسجمهــور بااشــاره به توطئ ه جدیــد پیش روی
جهان اســام ،افزود :قدس متعلق به اســام و مسلمانان و
فلسطینیهاســت و جایی برای ماجراجویی جدید استکبار
جهانی وجود ندارد.
آقای روحانی با بیان اینکه هدف بلند مسلمانان آزادی
قدس است ،گفت :جمهوری اسالمی ایران همواره به دنبال
صلــح و ثبات در منطقــه و با تغییر مرزهــای جغرافیایی
مخالف اســت و با حمایــت از ملتها در برابرتروریســم،
خواهان حل مشــکالت از طریق مذاکره میباشــد ،اما در

از مشــکالت  ۴دهه گذشــته کوچکتر خواهد بود و ملت
ایران با توانی بیشــتر ،همه آنهــا را خنثی میکند و پرچم
عزت اسالمی را در قلههایی باالتر به اهتزاز در خواهد آورد.
پیش از ســخنان رهبر انقالب اسالمی ،رئیسجمهور
مشکالت امروز جهان اسالم را نتیجه فاصله گرفتن از قرآن
و وحی دانست و افزود :امروز مردم مسلمان منطقه در برابر
تروریستها و حامیان مستکبر و صهیونیزم آنها به پیروزی
رسیدهاند و دشمنان در فکر توطئههای جدیدی هستند.

عیــن حال هیچ ملت مســلمانی از جمله ملت ایران تجاوز
استکبار و صهیونیزم به مقدسات اسالمی را تحمل نخواهد
کرد.
رئیسجمهــور با بیان اینکه مســلمانان از جمله ملت
فلســطین باید در برابر توطئه بزرگ اعالم قدس به عنوان
پایتخت رژیم صهیونیســتی یکصدا بهپــا خیزند ،افزود:
کشورهای اسالمی و ســازمان همکاری اسالمی مسئولیت
سنگینی در این زمینه بر دوش دارند.

رهبر معظــم انقالب :ضــرورت درک دشــمنی پایانناپذیر
صهیونیســتها و آمریکاییها مختص دولتمردان نیست و آحاد
مردم ،بخصوص عناصر دلســوز انقالب باید این واقعیت را مورد
توجه قرار دهند.

اخبار ادبی و هنری
انتشار یک تیزر با بهره بردن
از بیانات رهبر انقالب درباره شعر

تیزر هفتمین جشنواره بینالمللی شــعر انقالب حوزه هنری با دربرگیری
بیانات رهبر معظم انقالب درباره ویژگی شعر انقالب منتشر شد.
در تیزر هفتمین جشنواره شعر انقالب عباراتی از بیانات رهبر انقالب درباره
شــعر انقالب در یکی از دیدارهای ایشــان با شاعران درج شده است .این بیانیه
به شرح زیر است:
«شــعر انقالب آن شعر است که در خدمت هدفهای انقالب است یعنی در
خدمت عدالت ،انسانیت ،دین ،وحدت ،رفعت ملی ،پیشرفت همهجانبه کشور و
در خدمت انسانسازی به معنای واقعی کلمه است(».تیرماه )1394
گفتنی است ،هفتمین جشــنواره بینالمللی شعر انقالب دهه اول بهمن با
معرفی برگزیدگان به کار خود پایان خواهد داد .مهلت ارسال اثر به دبیرخانه این
رویداد تا دوم دی است و تمدید نخواهد شد.

توضیح کیهان درباره یک خبر

روز سه شنبه  14آذر خبری با عنوان «حمایت مالی سازمان اوج از جشنواره
فیلم فجر؟!» منتشــر شد .متأســفانه این خبر که جنبه پرسش و تذکر داشت
سوءتفاهمهایی را برانگیخت.
ناگفته پیداســت که کیهان همواره هم در زمینه خبر و اطالعرسانی و هم
نقــد و تحلیل ،از آثار و فعالیتهای ارزشــی و انقالبی نه تنها اوج بلکه هر نهاد
انقالبی دیگری حمایت و اســتقبال کرده است .هر چند که در مواجهه با برخی
ضعفها و با هدف اصالح و آسیب شناسی نیز هشدارهای الزم داده شده است و
داده میشود.اشتباهاتی که البته گاه ناخواسته بروز مییابد .درباره خبری که این
توضیح به آن برمی گردد نیز مشخص است ،محتوای این خبر با نظر به آنچه در
محافل فرهنگی و رسانهای شنیده میشود جنبه سؤالی دارد و قصد تذکر برای
پاسخگویی را داشتیم که خدا را شکر ،سازمان اوج این موضوع را تکذیب کرد.

افشاگری جدید درباره سفارش فیلم ضدایرانی
توسط جشنوارههای غربی

جهانی را ناکام بگذارد.
حضــرت آیتاهللالعظمــی خامنهای «آمریــکا ،رژیم
صهیونیســتی ،مرتجعین و وابســتگان بــه قدرتها» را،
«فرعونهای امروز جهان» خواندند و بااشــاره به تالش آنها
برای ایجاد اختالف و جنگ در امت اســامی گفتند :برخی
سیاستمداران آمریکایی خواسته یا ناخواسته اذعان کردهاند
که باید در منطقه غرب آسیا جنگ و درگیری بوجود آید تا
رژیم صهیونیستی در حاشیه امن قرار گیرد و پیکر خونین
دنیای اسالم ،توان پیشرفت نداشته باشد.
جمهوری اسالمی
در دنیای اسالم نیز معتقد و پیگیر اتحاد است
رهبر انقالب اســامی با ابراز تأسف شــدید از پیروی
برخــی حاکمان منطقه از خواســتههای آمریــکا افزودند:
جمهوری اسالمی هیچ انگیزهای برای اختالف با دولتهای
مســلمان ندارد و همانگونه کــه در داخل ایران ،وحدت و
برادری را حاکم کرده اســت ،در دنیای اسالم نیز معتقد و
عالقمند و پیگی ِر وحدت و اتحاد است.
ایشــان تأکید کردند :زبان ما در مقابــل دنبالهروهای
آمریــکا در منطقه ،زبان نصیحت اســت و بنــا نداریم به
حرفهای برخی ج ّهال پاســخ بدهیم امــا آنها را نصیحت
میکنیم که خدمت به ظالمان جهانی به ضرر خود آنهاست
و به فرموده قرآن ،همراهی با ظالمان سرانجامی جز نابودی
ندارد.

هدف نهایی دشمنان از ایجاد گروههای تکفیری
حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای هدف نهایی دشمنان
را از ایجاد گروههای تکفیری ،ایجاد جنگ شــیعه و ســنی
خواندند و افزودند :خداوند دشــمنان ما را احمق آفریده و
همین موجب شد هدف دشمنان اسالم یعنی جنگ مذهبی،
محقق نشود و انشاءاهلل در آینده نیز محقق نخواهد شد.
رهبــر انقالب اســامی «ایســتادگی» را رمز پیروزی
در مقابل تکفیریهای وحشی دانســتند و افزودند :مقابله

پیام تقدیر رهبر انقالب
از تیم ملی وزنهبرداری و علیرضا کریمی

حضرت آیتاهللالعظمی خامنهای در پیامی ،از قهرمانی تیم ملی وزنهبرداری
کشورمان در مســابقات جهانی آمریکا و همچنین اقدام آقای علیرضا کریمی،
کشتیگیر کشورمان برای عدم مواجهه با نمایند ه رژیم صهیونیستی در مسابقات
لهستان ،قدردانی نمودند.
متن پیام رهبر انقالب به این شرح است:
بسمهتعالی
از تیم قهرمان در مسابقات جهانی وزنهبرداری که موجب خرسندی ملت ایران شدند
تشکر میکنم و از آقای علیرضا کریمی ،پهلوان سرافراز کشورمان که نماد عزت ایرانیان شد
از صمیم دل قدردانی مینمایم.
سید علی خامنهای
96/9/15

بهمناسبت میالد مسعود حضرت رسول اعظم و امام جعفر صادق صلواتاهللعلیهما؛

موافقت رهبر انقالب
با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان

ب ه مناسبت فرا رسیدن میالد مسعود حضرت ختمیمرتبت محمد مصطفی
صلیاهللعلیهوآله و حضرت امام جعفر صادق علیهالســام ،رهبر معظم انقالب
اســامی با پیشــنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات یکهزار و هفت نفر از
محکومان محاکم عمومی و انقالب ،ســازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان
ِ
تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
قوه قضائیه در نامهای به رهبر معظم انقالب اســامی
آیــتاهلل آملی الریجانی رئیس 
پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که در کمیسیون مرکزی عفو و
بخشودگی قو ه قضائیه ،واجد شرایط الزم تشخیص داده شدهاند ،ارائه کرد که این پیشنهاد
در اجرای بند  ۱۱از اصل  ۱۱۰قانون اساسی ،مورد موافقت حضرت آیتاهللالعظمیخامنهای
قرار گرفت.

روحانی در همایش بینالمللی وحدت اسالمی:

همه باید قدردان رزمندگان علیه تروریسم در عراق و سوریه باشند

رئیسجمهور در همایش بینالمللی وحدت اسالمی
گفت :اکنون مردم منطقه خوشحال هستند که پایههای
اصلی تروریسم فرو ریخته است.
به گزارش فارس ،دکتر حسن روحانی رئیسجمهور صبح
سهشنبه در همایش بینالمللی وحدت اسالمی ،تصریح کرد:
مردم و ارتش عراق ،مردم و ارتش سوریه ،مردم و ارتش لبنان
و همه آنهایی که در مبارزه با تروریسم از این کشورها حمایت
کردند امروز خوشحال و ســرافراز هستند که پایههای اصلی
تروریســم در منطقه فرو ریخته شده اســت .وی ادامه داد:
بخش اعظم توطئه بزرگی که قدرتهای جهانی ،اســتکبار و
صهیونیسم علیه ملتهای منطقه طراحی کرده بود ،نقش بر
آب شده که البته راه مسلمانان علیه تروریسم همچنان باید تا
ریشهکن شدن همه عوامل و اذناب آن در منطقه ادامه یابد.
رئیسجمهور خاطرنشان کرد :آنها که در عراق و سوریه
علیه تروریستها جنگیدند حق بزرگی بر گردن امنیت و ثبات
منطقه و بر گردن همه جهانیان دارند .این تروریســم نه تنها
تهدیــدی برای منطقه بلکه برای همه جهان بود .برای اروپا و
آمریکا هم تهدید بود؛ بنابراین هم انسانهایی که عالقمند به
ثبات و امنیت جهانی هستند باید از رزمندگان صف مقاومت
در برابر تروریسم ممنون و متشکر باشند اما متاسفانه در فکر
تضعیف و توطئه علیه آنها هستند.
روحانی بیان داشــت :امســال در شــرایطی اینجا جمع
شــدهایم که هم موصل آزاد شــده اســت و هم پایگاههای
تروریسم فرو ریخته است و همه شهرها تا شهر مرزی بوکمال
آزاد شــده اســت .اما بخش تلخی که ما امروز شاهد هستیم
این است که برخی از کشورهای منطقه و کشورهای اسالمی
نزدیکیشان را نســبت به رژیم صهیونیستی منطقه با کمال
بیپروایی آشکار میکنند.

و وحشــت و رعب در میان مردم بوجــود آوردند .خونهای
بیگناهان به زمین ریخته شــد اما نمیگوییم عراق و سوریه
از فرصت توســعه و تمدن نوین جهانی ،چند سال عقب رانده
شدند.
روحانی با تاکید بر اینکه صهیونیســتها ،آمریکاییها و
اســتکبار جهانی باید نسبت به جلوگیری از فرصت پیشرفت
و توسعه در منطقه پاسخگو باشند ،اظهار داشت :آنها باید به
ملتهای این منطقه جــواب بدهند که چرا فرزندان مردم را
در این منطقه کشــتند ،چرا آثار تمدنی را ویران کردند ،چرا
کشــورهای منطقه را تبدیل به ویرانه کردند ،چرا به دیگران
سالح و بمب داده و میدهید تا مردم یمن زیر این بمبارانها
نابود شــوند ،چرا در شــمال آفریقا توطئه کردنــد و چرا به
توطئههای خودشان ادامه میدهند؟
وی افزود :دشمنیها از بین خواهد رفت ،نزاعها برچیده
خواهد شــد ،جنگها پایان خواهد یافت اما کینهای که بین
اقوام و مذاهب با خونریزی استکبار بوجود آورده سالها برای
جبــران آن همه ما باید تالش کنیم .یکی از وظایف بزرگ ما
امروز تالش برای التیام زخم است.
رئیسجمهور گفــت :ما امروز نیازمنــد اتحاد و وحدت
هستیم اما من اعتقادم بر این است که وحدت ،اتحاد و توسعه
جز از طریق اعتدال و میانهروی امکانپذیر نیست .با خشونت،
افــراط و ترور ما به مقصد تمدن نوین اســامی و به وحدت
اسالمی نخواهیم رسید.
خبــر دیگر اینکه روحانی در پیــام تبریک میالد پیامبر
اسالم(ص) به سران کشورهای اســامی تأکید کرد :یکی از
رسالتهای کشورهای اســامی ،مقابله با تفکرات افراطی و
تکفیــری و افزایش همگرایی در جهت مبارزه با خشــونت و
افراطیگری است.

عکس :محمدعلی شیخزاده

مــن گریــه میکنم که تماشــا کنــی مرا
ماننــد طفــل گمشــده پیــدا کنــی مرا
َح ّجــت قبــول دلبــر احــرام بســتهام
ای کاش در دعــای خــودت جــا کنی مرا
بــا گریه کــردن این دل من زنده میشــود
دل مــرده آمــدم کــه تــو احیا کنــی مرا
اســباب زحمــت تو شــده این گــدا ولی
هرگــز مبــاد از ســر خــود وا كنــی مرا
محر مــی
تــو ســفر هدار گریــه مــاه
ّ
چشــمی پر اشــک میشــوم احیا کنی مرا
بیتالحــرام ســینهزنان ،كوی كربالســت
دارم امیــد محــ ِرم آنجــا كنــی مــرا
همــراه خویش زائــر ششگوشــهام کنی
خــاک قــدوم اکبــر لیــا کنــی مــرا
قاسم نعمتی

فلسطین آزاد خواهد شد

هدیه به خوانندگان

می خواهند منکر ارتباط با اسرائیل را
به معروف تبدیل کنند!
وی افزود :اگر برخی از کشــورها در سالهای گذشته در
خفا با دشــمنان اسالم در این منطقه گفتوگو میکردند و یا
در تعامل و همکاری بودند الاقل به زبان ،منکر آن میشــدند
و آنقدر این ارتباط ،زشت و شوم و قبیح و ناپسندیده بود که
هیچ مقامی از کشورهای اســامی توان آن را نداشت که به
صراحت به مردم بگوید اســرائیل دوست ما است و مقاومت
منطقه دشمن ما.
رئیسجمهور تصریح کرد :امروز متاسفانه تالش میکنند

این منکر بزرگ را به معروف تبدیل کنند .البته تردیدی ندارم
که ملتهای منطقه و مسلمانان جهان نخواهند گذاشت این
نقشه شوم به ثمر برسد .ملت بزرگ فلسطین ،ملتهای بزرگ
منطقه ،علما ،نخبگان ،فرهیختگان و جوانان مســلمان هرگز
معضل صهیونیســم ،دشمنی صهیونیسم،اشــغال سرزمین
فلسطین را فراموش نخواهند کرد و همواره یکی از آروزهای
مردم مسلمان ،آزادی قدس شریف بوده ،هست و خواهد بود.
روحانی خاطرنشــان کرد :اولین اقدام شومی که اینها در
منطقه انجام دادند فرصتسوزی بود .ما میگوییم در عراق و
ســوریه مردم را کشــتند .آثار تمدنی را ویران کردند و ترس

با حضور سرلشکر جعفری و از طریق ویدئو کنفرانس صورت گرفت

افتتاح  4150طرح سپاه برای محرومیتزدایی در سراسر کشور

فرمانده ســپاه دســتور آغاز به کار  4150طرح
محرومیتزدایی در اقصی نقاط کشور را صادر کرد.
بــه گــزارش فــارس ،ســردار سرلشــکر محمدعلــی
جعفــری فرمانــده کل ســپاه دســتور آغاز بــه کار 4150
پــروژه محرومیتزدایــی در کشــور را از طریــق ارتبــاط
مســتقیم ویدئوکنفرانس با قرارگاههای مختلف ســپاه صادر
کرد.
در این برنامه سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی،
پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) و سردار جعفر
اسدی مشــاور رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح نیز حضور
داشتند.
سپاه در محرومیتزدایی دنبال منافع اقتصادی نیست
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی طی سخنانی
در مراســم افتتاح  4150پروژه عمرانــی و محرومیتزدایی
نیروی زمینی ســپاه با بیان اینکه سردار پاکپور در مجموعه
نیروی زمینی عــاوه بر تالش در جهــت تامین امنیت ،در
حوزه محرومیتزدایی نیز اقدامات بســیار خوبی انجام داده
اســت ،اظهار داشــت :امیدواریم این بیــش از  4هزار پروژه
اقدام مناســبی در جهــت تامین امنیت پایدار و معیشــت
مردم محروم مرزنشــین کشــور باشــد چراکه متاســفانه
امکانات و خدمات هرچه از مرکز کشــور دور میشویم کمتر
میشود.
به گزارش فارس ســردار سرلشــکر محمدعلی جعفری
گفت :امروز شــاهد یک امنیت بینظیر در کشــور هستیم و
ایــن عالوه بر برنامهریزیهای پیوســته دشــمنان منطقه و
فرامنطقهای برای ایجاد ناامنی در کشورمان است.

وی ادامــه داد :امــروز متاســفانه
ســعودیهای خائن خودشــان را درگیر با
دیگر کشورهای مســلمان منطقه کرده و
به دنبال ناامنی در این کشــورها هســتند
و با دســتور و پشتیبانی آمریکاییها تفرقه
را در بین مســلمانان دنبــال میکنند و با
اسرائیلیها همراه شدهاند.
فرمانده ســپاه افزود :جــرم ملتهای
منطقه از جمله سوریه ،عراق ،یمن و بحرین
این اســت که با درس گرفتــن از انقالب
اســامی نمیخواهند زیر بــار ظلم و زور
بروند و به همین دلیل آل ســعود خائن به
نمایندگی از آمریکا و اســرائیل نقش موثری در ایجاد ناامنی
دارد.
سرلشکر جعفری گفت :شــاهد بودیم که در یمن قصد
داشتند چه کودتایی علیه مجاهدین و انصاراهلل انجام دهند که
این توطئه در نطفه خفه شد.
وی بــا بیان اینکه امروز شــاهد موفقیتهای بزرگی در
سوریه و عراق هســتیم ،تصریح کرد :امنیت مهمترین شرط
پیشرفت و توسعه مادی و معنوی یک جامعه است و دشمنان
و آمریکاییها نیز سرمایهگذاری زیادی برای ایجاد ناامنی در
نقاط مختلف جهان که با آنها هماهنگ نیستند میکنند.
رویکرد دشمنان در ایران فشار بر معیشت مردم است
فرمانده کل ســپاه پاسداران انقالب اسالمی ادامه داد :در
ایران سالهاست که رویکرد دشمنان ،فشار بر اقتصاد معیشت
مردم است هرچند اقدامات ضدامنیتی را هم رها نکردهاند اما

از آن نتیجهای نمیبینند.
وی بــا بیان اینکه ســپاه بدون همکاری اقــوام و مردم
نمیتوانــد امنیــت را تامین کند ،گفت :موضــوع امنیت در
مرزهای کشــور با اقتصاد گره خورده و به همین دلیل نیروی
زمینی سپاه در جهت محرومیتزدایی اقدام میکند.
فرمانده سپاه خاطرنشان کرد :محرومیتزدایی کار بسیار
بزرگی است و حتما باید دولت نیز در این حوزه اقدام کند.
سرلشــکر جعفری کارهای نیروی زمینی سپاه در جهت
محرومیتزدایــی را تنها یک نمونه عنوان کرد و گفت :هدف
از اقدام سپاه برای رفع محرومیت ،منافع اقتصادی نیست زیرا
هیچ سودی از آن نمیبرد و همه آن هزینه است.
وی تصریح کرد :ســپاه ســه ،چهار برابر بودجهای که از
دولــت برای این کار میگیرد را از منابع و تجهیزات و نیروی
انسانی خود در این پروژهها هزینه میکند.
فرمانده ســپاه گفــت :نمیتوانیم ادعا کنیم که ســپاه

بــه تنهایی میتوانــد فقر را از بین ببرد بلکــه دولت و دیگر
سازمانها هم باید پای کار بیایند.
وی اظهار داشــت :با توجه به تغییر وزرا و اســتانداران و
هماهنگی که امروز بین استانداران ایجاد شده امیدواریم شاهد
افزایش پروژههای محرومیتزدایی باشیم.
نظام اسالمی در مبارزه با فقر نیز پیروز خواهد شد
پرویــز فتاح رئیس کمیته امداد امــام خمینی(ره)نیز با
حضور در مراسم افتتاح  4150پروژه عمرانی و محرومیتزدایی
نیروی زمینی سپاه ،طی سخنانی اظهار داشت :هرجا که سپاه
برای دفاع از نظام و انقالب وارد شــد ،نتیجهای جز شکست
دشمنان نداشته و در صحنه محرومیتزدایی هم همینگونه
خواهد بود.
فتاح افزود :نظام جمهوری اســامی در هیچ عرصهای از
آرمانهای خود عقبنشــینی نکــرده و در حوزه اقتصادی و
مبارزه با فقر نیز پیروز خواهد شد.
وی تصریــح کرد :البته عــاوه بر کارهای بســیار مهم
عمرانی ،باید در جهت اشتغالزایی هم تالش مضاعفی کرد.
رئیس کمیته امداد با تاکید بر لزوم تقویت فرهنگ کار و
محرومیتزدایی گفت :مردم مناطق مرزنشین و محروم باید
با کمکهای ما کارها را خودشان انجام دهند که میتوان در
بحث خوداشتغالی و خودکفایی به آنها کمک کرد.
فتاح درخصوص کمکرسانی به مردم زلزلهزده کرمانشاه
نیز اظهار داشــت :در زلزله کرمانشاه ،منزل  6هزار مددجوی
کمیته امداد آســیب دید که ما آنها را صددرصد میســازیم.
البته طبق توافق با دولت و سپاه ،قرار است با ارسال کانکس،
بحث اسکان موقت زلزلهزدگان کامل شود.

یک فیلمساز از سفارش تولید فیلمی موهن علیه زنان ایرانی از سوی یکی از
مدیران جشنواره ساندنس آمریکا خبر داد.
به گزارش خبرنگار کیهان ،جمیله دارالشــفایی ،فیلمســاز همراه با جریان
شبه روشنفکری که نتوانســته عصبانیت خود را از رویکرد جشنوارههای غربی
پنهان کند در فضای مجازی نوشته است« :پیرزن عضو اصلی جشنواره ساندنس
بود .فیلمم را که دید ،گفت؛ تو زن ایرانی هســتی ،اگه فیلمی درباره سنگســار،
[ ،]...حجاب و همجنسگرایی در ایران بسازی ،ندید در جشنواره قبول میکنیم.
چنان عصبانی شدم که مثل بلبل زبانم به انگلیسی باز شد که بهش بگویم شما
عاشق تصویر ضعف زنان در سرزمین من هستید».
گفتنی است ،جشنواره فیلم ساندنس آمریکا در سال  92نیز نمایش دهنده
فیلمی ضدایرانی بود که این فیلم برخالف واقعیت ،این گونه تصویرسازی کرده
بود که در ایران ،زنان امکان فعالیت علمی ندارند!

«فهرست مقدس» اکران شد

انیمیشن سینمایی «فهرست مقدس» روی پرده سینماهای کشور آمد.
این انیمیشن سینمایی همزمان با سالگرد میالد پیامبر اعظم(ص) و میالد
امام جعفر صادق(ع) از دیروز چهارشنبه  15آذر اکران خود در سینماهای کشور
را آغاز کرد.
«فهرســت مقدس» به کارگردانی محمدامین همدانی ،روایتگر داستانی در
یمن باستان است.
این انیمیشن تازهترین محصول مرکز اوج کودک و نوجوان است که تاکنون
دهها جایزه داخلی و خارجی از جمله جایزه بهترین انیمیشــن جشــنواره فیلم
فجر  94و جایزه ویژه هیئت داوران برای دستاورد تکنیکی درخشان از جشنواره
فیلمهای کودکان و نوجوانان اصفهان را به خود اختصاص داده است.

امین زندگانی:

غرب همواره به دنبال تصویری غلط
از اسالم است

بازیگر فیلم ســینمایی ملک سلیمان گفت :زبان سینما زبان بسیار واضح و
برندهای اســت و فیلم محمدرسولاهلل(ص) نمایانگر مهر ،عطوفت و بخشندگی
حضرت رسول(ص) در دوران زندگی ایشان است.
توگو بــا میزان با تبریک
امین زندگانی بازیگر ســینما و تلویزیون در گف 
به مناسبت ســالروز والدت با ســعادت حضرت محمد(ص) گفت :زبان سینما
زبان بســیار واضح و برندهای است و فیلم «محمدرسولاهلل(ص)» نمایانگر مهر،
عطوفت و بخشــندگی حضرت رســول(ص) در دوران زندگی ایشان است .ما با
ســاخت چنین فیلمی توانســتهایم با زبان فرهنگ و هنر پاسخی کوبنده به بد
اخالقیهای جهان غرب بدهیم .جهانی که همواره ســعی داشته تصویری غلط
از اسالم ارائه دهد.

ایران اسالمی در سالروز میالد پیامبر
و امام صادق(ع) غرق در نور شد

(ص)

ایران اسالمی در ســالروز میالد خجســته پیامبر اکرم حضرت
محمدابن عبداهلل(ص) و حضرت امام جعفر صادق ششمین اختر تابناک
امامت و والیت یکپارچه غرق نور و سرور بود.
ی مکرم اســام حضرت محمد(ص) و حضرت امام
جشــن سالروز میالد نب 
جعفر صادق(ع) و جشــن پیروزی جبهه مقاومت با عنوان «جشن وحدت ،رمز
مقاومت و پیروزی» روز چهارشــنبه در بارگاه منور حضرت امام رضا(ع) برگزار
شــد .به گزارش ایرنا در این مراســم که با حضور آیتاهلل سید احمد علمالهدی
نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و حجتاالسالم سیدابراهیم رئیسی تولیت
آســتان قدس رضوی برگزار شــد ،از خانواده شهدای جهان اسالم از کشورهای
مختلف تجلیل شــد .در این مراســم خانوادههای شهیدان محمود مکیابوتاکی
از بحرین ،حســن محمودالعبداهلل و علی و محمد قطیف از عربســتان ،عباس و
حســین الشریف از پاکستان ،ابراهیم حمیدمحمد حمیدالدین از یمن و رضوان
محمدالرحمه از لبنان مورد قدردانی قرار گرفتند.
همچنین از خانوادههای شــهیدان ســیدعلیرضا نقوی و ابوحامد توسلی از
افغانســتان ،عبدالخضرا پارسا از عراق و خانواده پنج شهید زکزاکی از نیجریه در
این مراسم قدردانی شد .عالوه بر آن یاد شهیدان حجتاالسالم محمود تقیپور
و محرابی از مشــهد و  2شهید اهل سنت علی میرزادوستی و نصراهلل نورزهی از
جمهوری اسالمی ایران نیز گرامی داشته شد.
همچنین شهر مقدس قم در سالروز میالد خجسته پیامبر اکرم(ص) و امام
جعفر صادق(ع) یکپارچه غرق در نور و سرور است.
به گزارش ایرنا ،حرم نورانی کریمه اهلبیت حضرت فاطمه معصومه(س) به
صورت باشکوه آذینبندی شــده بود و گروهی از شیفتگان اهل بیت عصمت و
طهارت(ع) از سراسر کشــور با حضور در کنار مضجع شریف آن حضرت ضمن
شرکت در آیینهای جشن و سرور ،این عید بزرگ را به یکدیگر تبریک میگفتند.
رواقهــا ،صحنها و شبســتانهای حرم حضرت فاطمــه معصومه(س) با
برگزاری آیینهای مختلف ،مملو از عاشــقانی اســت که دلهای خویش را به
مضجع شــریفش گره زده و با در دســت گرفتن شاخههای گل به مداحی اهل
بیت(ع) ،مولودیخوانی و سخنرانی در خصوص زندگی گهربار پیامبراکرم(ص) و
امام جعفر صادق(ع) گوشجان میدهند.
در بیوت آیات عظام ،دفتر رهبر معظم انقالب ،مساجد ،تکایا و حسینیههای
این شــهر نیز به همین مناســبت مجالس جشــن ترتیب یافته و ســخنرانان
گوشههایی از زندگانی گهربار حضرت پیامبراکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) را
بیان میکنند .مسلمانان خارجی مقیم قم نیز با برگزاری آیینهای جشن و سرور
به شیوه سنتی ،نسبت به خاندان عصمت و طهارت(ع) ادای احترام میکنند.
مردم متدین و دوســتدار والیت شهرهای مختلف کشورمان نیز از چند روز
پیش با چراغانی و آذینبنــدی خیابانها و معابر و با حضور در آیینهای هفته
وحدت ،ارادت خود را به پیامبراکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) نشان دادند.
کســبه و بازاریان مناطق مختلف استان در شهرهای کشور نیز با چراغانی
و برافراشــتن پرچمهای رنگی به نشانه پاسداشت هفته وحدت ،عشق ،ارادت و
دلبستگی خود را به دین اسالم و اهل بیت(ع) ابراز داشتند.
همچنین به همین مناســبت آیینهای جشن و سرور در مساجد و تکایا و
دیگر اماکن متبرکه با حضور عاشقان و ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت(ع)
برگزار شد .بسیاری از زوجهای جوان نیز آغاز زندگی مشترک را به یمن سالروز
میالد حضرت محمد(ص) و حضرت امام جعفر صادق(ع) آغاز کردند.

