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کافی است بخشــی از فرمایش های رهبر کبیر انقالب امام 
خمینــی )ره( و رهبــر معظم انقالب را در باره اندیشــه و 
هدفگذاری انقالب اســالمی در ایران بررسی کنیم تا به این 
نتیجه برسیم که انقالب اســالمی به دنبال افزایش منزلت 
و شــأن انسان در جامعه است و در این جامعه که بر اساس 
موازین و قوانین اســالمی  بنات نهاده شده است، پیوندی 

عمیق میان مردم و رهبرشان وجود دارد. 
این در حالی اســت که بارها موضوعات نادرســت از سوی 
دشــمنان انقالب و به واسطه کینه نســبت به رهبر معظم 
انقالب اســالمی مطرح شده اســت که در تالشی ناکام به 
دنبال آن بودند که نشان دهند این پیوند عمیق میان مردم 

و والیت از بین رفته است. 
این رســانه ها تالش می کردند تا وانمود کنند بیان صریح 
مشــکالت در مقابل رهبری و حتی انتقاد از ایشــان امری 
ممنوع در کشــور اســت و حتی اگر این اتفاق رخ دهد آن 
فرد مجازات خواهد شــد. اما ایــن حرفهایی بود که از زبان 
دشمنان گفته می شد و حتی گاهی موجبات برخی از پیش 
داوری های غلط را هم زمینه ســازی می کرد. در این میان 
بارها از ســوی برخی از مسئوالن مطرح شده بود که ایشان 
جلساتی غیر رســمی با اقشار مختلف کشور دارند و در آن 
مستقیما در جریان نظرات، انتقادات، درد دل ها و مشکالت 
قرار می گیرند. یکی از برنامه ها و دیدارهای مهم رهبرمعظم 
انقــالب در طول ســالیان گذشــته برگزاری جلســاتی با 
موضوعات و مطالــب متنوع با حضــور طیف های مختلف 
علمی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است. 
در حالــی کــه عامه مــردم از رهبــری تصویر یــک مقام 
سیاســی بلند مرتبــه را دارند  که در دیدار های رســمی و 
بیانات سیاســی، معموالً مواضع سیاسی را بیان می کنند و 
درباره مســائل ملی و بین المللی قاطعانه سخن می گوید در 
مســتندی که از تلویزیون پخش شد تصویری را به نمایش 

گذاشت که مردم عادی آن را کمتر دیده اند.
اما شــنیدن کی بود مانند دیدن، بســیاری از مردم دوست 
دارنــد  تا این جلســات را از نزدیک درک کنند و ببیند که 
در این  جلســات به چه نکاتی توجه می شود و مقام معظم 
رهبــری   چه موضوعاتی را به این افراد متذکر می شــوند.  
همچنیــن مــردم می خواهند بدانند که ایشــان چگونه به 

نظرات و درد دل های حاضران توجه می کنند. 
مســتند »غیر رســمی« در حقیقــت با زیر ســوال بردن 
خبرهــای جعلی برخی از رســانه های خارجی درباره رهبر 
انقالب، چهره ای نه متفاوت بلکه آن چهره واقعی و حقیقی 
که در ایشــان است به نمایش گذاشت و توانست  یک قدم 
نزدیکتر به تصویر واقعی رهبر انقالب و شــناخت واقعی از 
ایشان شــود. انعکاس تصویر حقیقی از شخصیتی که بیش 
از سه دهه پیش ســکان هدایت انقالب اسالمی ایران را به 
عهده گرفته اند و به اذعان دوســت و دشمن به نحو مطلوب 
هدایت کرده اند به طوری که جمهوری اسالمی ایران روزبه 
روز در عرصه بین المللی، منطقه ای و داخلی قوی ظاهر می 
شــود تا جایی که حل خیلی از معــادالت منطقه ای و بین 
المللی بدون حضور جمهوری اسالمی ایران غیرممکن است. 

سابقه پخش جلسات غیر رسمی 
سابقه پخش این جلســات به سال 95 باز می گردد. در آن 
زمان بخشــی از این جلســات در قالب جلسات »پنج شنبه 
شب ها« برگزار شده که  گوشه هایی از آنها در قالب مستند 
دو قســمتی »غیررسمی« پخش شد. مستند غیر رسمی از 
سوی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای تهیه 
شــده  است. در مستند »غیررسمی« که به کارگردانی سید 
محمد علی صدری ســاخته شده اســت، دست اندرکاران و 
تهیه کننــدگان ســینما، تلویزیون، تئاتر، مستندســازان و 

بازیگران درد دل ها و انتقاداتی به اوضاع شغلی خود و گاهی 
به اوضاع کشــور در فضایی  »راحت«، »خودمانی«، »آزاد« 
و »صمیمی« با رهبر معظم انقــالب دارند. تولید مجموعه 
مستند »غیر رسمی« از اســفند سال 9۷ آغاز شد. فرآیند 
تولید این مســتند در این یک ســال و نیم ادامه داشت و 
مراحل مختلف از جمله طراحی سناریو تا ضبط مصاحبه ها 

و تدوین اثر در این بازه زمانی اتفاق افتاد.
همچنین بخشــی از این مســتند به دیدار دست اندرکاران  
دوران جنــگ باز می گردد.  حتــی خیلی از مواردی که در 
این مستند منتشر شد برای مردم جالب است آنجا که مقام 
معظم رهبری در کنایه ای به اقامت بهروز افخمی کارگردان 

سینما می گویند : شنیده ام »کانادایزه« شده ای. 
نکات دیگری که در این مستند در افکار عمومی مورد توجه 
قرار گرفته اســت.  درد  دل یک فعال جهادی از بی توجهی 
به قشــر جوان و انتصاب افراد مسن به مشاغل مدیریتی در 
کشــور است که  رهبر انقالب در پاســخ می گویند؛ »برای 
اینکه جوان های مورد نظر شــما مســئولیت های مدیریتی 
قابل توجه را به عهده بگیرند راهش این اســت که دولت به 

وسیله یک جوان تشکیل بشود.«
حضــرت آیت اهلل خانمی می افزاید : با توصیه این مشــکل 
حل نمی شود و ان شــاء اهلل که برویم به سمت اینکه جوان 
ها را در راس کارها قرار بدهیم. دلمان می خواهد این بشود.

رهبری آشنا با مشکالت کشور 
یکی از مســائلی که در این مســتند مورد توجه قرار گرفته 
است، در حقیقت روشــنگری در باره اظهاراتی و ادعاهایی 
است که از بیگانگی ایشان با مشکالت کشور سخن می گویند. 
از جمله در این مستند شاهد هستیم که عبدالحسن برزیده، 
کارگردان سینما در دی ماه سال 9۶ با سوال از رهبر انقالب 
با مالحظه و احتیاط می گوید: دور و اطراف شــما چهره ها و 
گروه های خاص جمع شــده اند و انتظار است که شما رهبر 
همه مردم باشید، من احساس نمی کنم که شما برای تک 
تک ما دلسوز هستید و القاء نمی شود که شما همه مردم را 
دوست دارید. که ایشان در  پاسخ  می گویند: من همه مردم 
را دوســت دارم. برای همه دعا می کنم. ممکن اســت برای 
یکــی دعای غلیظ   تر و شــدیدتر بکنم. مقام معظم رهبری 
همچنین در پاســخ به پیشــنهاد محمدحســین حقیقی، 
کارگردان سینما برای تشــکیل کارگروه بررسی مشکالت 
فرهنگی کشور، می گوید: »اشکاالت را من هم می دانم. شما 
فکــر می کنید همه می آیند و به به و چه چه می کنند؟ نخیر. 
در کنار گزارش های رســمی، بیشترین گزارش های مردمی 

را می خوانم.«
مــردم می گویند چنین رویکردی از ســوی شــخص اول 
مملکت و رهبری دینی و سیاسی کشور نشان می دهد که 
ایشــان برخوردی یک سویه نداشته و به آنچه در کل کشور 
می گذرد اشراف و درجریان مشکالت قرار دارند. همچنین 
برخی از فیلم ســازان در این مســتند از مشکالت ساخت 
ســریال های طنز ســخن می گویند که ی درباره مخالفان 
فیلم سینمایی »مارمولک« می گویند به جای مخالفت، باید 

از این فیلم استقبال می شد.  
نــادر طالب زاده کارگردان ســینما در این بــاره می گوید:  
مقابل »آقــا« راحت می توان صحبت کــرد و هر چیزی را 

بدون سانسور می توان گفت.
هدف از ساخت مستند 

در ایــن زمینه مهدی فضائلی عضو دفتر حفظ و نشــر آثار 
حضــرت آیت اهلل خامنه ای در گفتگو با خبرنگار سیاســت 
روز درباره هدف ساخت این مستند گفت: آنطور که در این 
مســتند هم به آن اشاره شده است این دیدارها در سالهای  
گذشــته به شــکل جســته و گریخته انجام و از چند سال 

پیش با عنوان »پنج شــنبه شــب ها« برگزار می شد، البته 
افــرادی که در ایــن دیدارها شــرکت می کردند، گاهی در 
مصاحبه ها یا صفحات مجازی خاطرات خود از این دیدارها 
را منتشــر و نکاتی از این دیدارها را عنــوان می کردند اما 
بنایی بر انتشــار این دیدارها نبود. وی افزود: در این میان 
کســانی که در جریان این دیدارها بودند، با اشاره به اینکه 
این دیدارها محتوای بســیار ارزشمندی دارد و حیف است 
که این دیدارها منتشر نشود و مردم در جریان این دیدارها 
قرار نگیرند، پیشنهاد انتشار آن را دادند و تصمیم گرفته شد 
تا به شکل مناسبی درباره این دیدارها اطالع رسانی شود. 

فضائلی درباره اهداف تهیه این مســتند اظهار داشت: یک 
بخش از این برداشــت به عهده مخاطبان و بینندگان است 
که چه برداشــت و دریافتی از این مستند دارند. این کار در 
اختیار مردم قرار گرفته و مردم آزاد هستند که برداشت های 

خود را از این دیدار داشته باشند. 
وی اضافــه کرد: یکی از نکاتی که می تواند در این مســتند 
مورد توجه قرار بگیرد نفس برگزاری این دیدارها از ســوی 
ایشــان است. مقام معظم رهبری عالوه بر دیدارهایی که به 
شکل رســمی برگزار می شود و در بخشهای خبری پوشش 
داده و خبر آن پخش می شــود، اقدامــات متعدد و متنوع 
دیگری هــم دارند که یک بخش کوچکــی از آنها این نوع 
دیدارها است. کارشناس مســائل سیاسی با اشاره به اینکه 
مردم دوست دارند که بدانند که مقام معظم رهبری چه نوع 
فعالیت ها و ارتباطاتی دارند، خاطرنشان کرد: این مستند در 
حقیقت آشــنایی با بخش کوچکــی از فعالیت ها و اقدامات 
ایشان اســت و نشــان دهنده ارتباطات و تنوع  ارتباطاتی 
اســت که حضرت آقا با اقشــار و بخش های مختلف جامعه 
دارند و در این دیدارها افراد با دیدگاه ها و ســالیق مختلف 
حضور دارند و نظرات، پیشنهادها و انتقادات خود را مطرح 
می کنند. وی با بیان اینکــه مقام معظم رهبری در معرض 
این نظرات قــرار می گیرند، گفت: ایشــان تأکید دارند که 

می خواهند در این جلسات بیشتر شنونده باشند. 
فضائلی با تشــریح شــرایط دیدارهای رســمی رهبری که 
در رســانه ها منتشر می شــود، افزود: در این دیدارها مردم 
جزئیات را نمی بینند. البته در دیدارهای ماه مبارک رمضان، 
دیدارهای دانشجویی و دیدار با شعرا گاهی بخشها یا لطائفی 
از نحوه سلوک و شیوه و سعه صدر ایشان دیده می شود اما 
در این دیدارها بیشــتر این موضوعات دیده می شــود. وی 
اظهار داشــت: این که رهبری در این جلســات به اظهارات 
حاضران گوش می دهند وصحبتهایشان را می شنوند خیلی 
مهم است، در این جلســات فضا آنقدر بی تکلف و صمیمی 
اســت که آنها می توانند به راحتی مطالب خودشــان را در 
حضور رهبر معظم انقالب مطرح کنند و ایشــان در جریان 

ظرفیت های علمی بخشهای مختلف قرار می گیرند. 
عضــو دفتر حفظ و نشــر آثار حضرت آیــت اهلل خامنه ای 
با یــادآوری اینکه ایشــان عالوه بر گزارش های رســمی، 
گزارش های غیر رسمی و مردمی را مطالعه می کنند، افزود: 
در این جلسات ایشــان با چهره ها و نخبه های علمی کشور 
آشــنا و در جریان اقدامات آنان بیشتر قرار می گیرند و این 
مســتند تصویر متفاوتی را در ذهن مخاطبان و عالقه مندان 
به ایشــان ایجاد می کند. فضائلــی در باره کینه جویی های 
دشــمنان انقالب در مورد مقام معظم رهبری و تالش برای 
تصویر ســازی های نادرســت نسبت به ایشــان گفت: این 
مستند هیچ ارتباطی به بحث سالمت رهبری و شایعاتی که 
مربوط به این موضوع اســت ندارد. بیش از یک سال است 
که مقدمات این مستند طی میشود و کارهای متفاوتی برای 
تولید آن انجام شــده و جریان ســاخت آن مربوط به یک 
هفته یا یک ماه پیش نیست. وی افزود: ساخت این مستند 

به هیچ وجه واکنشی در پاسخ به این شایعات یا اتفاقی اعم 
از ســالمت و دیگر موضوعات نیست که بخواهیم به وسیله 
آن پاسخی به مسائلی که مطرح می شود بدهیم. نزدیک دو 
سال برای اســت مقدمات این مستند وقت گذاشته شده تا 
این مستند آماده شود و تهیه آن کار ساده ای نبوده است. 

این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: این حرفها و 
گمانه زنی ها و اظهارنظرهای نســنجیده از روی بی اطالعی 
یا غــرض ورزی اســت. وی در باره پخش این مســتند از 
شــبکه های برون مرزی گفت: دنبال پخش این مستند در 
این شبکه ها هســتیم و به نظرم باید چنین اقدامی صورت 
بگیرد. قطعاً چنین اقدامی بــرای مخاطبان غیر ایرانی هم 
جذابیت دارد و برای آنان مهم اســت که مواجهه رهبری با 
گروه های مختلف جهادگران، نخبگان و فرهیختگان کشور 
را ببیند. این مستند کاماًل ارزش ترجمه به زبانهای دیگر و 

قرار دادن آن در اختیار مخاطبان دیگر هم دارد. 
واکنش ها 

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شــورای نگهبان در حساب 
کاربری خود در اینســتاگرام نوشت: مستند غیر رسمی به 
همت جوانان انقالب اسالمی این روزها در حال پخش است. 
ضمــن تقدیر از این همت واال بایــد گفت حقایق نهفته در 
این مستند و هزاران بار بیشتر که تاکنون پخش نشده است 
نشــان از چند چیز دارد. احســاس آزادی آن هم در مقابل 
شــخص اول مملکت به نحوی که هر چیزی گفته می شود 
از نقد مســئولین، از نقد روش ها و انتقاد از شخص ایشان، 
انتقادی که با روی گشاده پذیرفته میشود و آنجا که پاسخی 

هست پاسخ بیان می گردد.
وی افزود: از همه چیز گفته می شــود و همه نشان از این 
دارد که رهبری نظام به عنوان شــخصی حقیقی جایگاهی 
برتر از دیگران ندارد، نشان از اندیشه واالی ایشان به جامعه 
و به مشکالت آن، یکی از جوان گرایی می گوید و رهبر نگاه 
به جوان گرایی را تحلیل می کنند، اینکه همگان مســئول 
هســتند و باید مطالبه کرد، از اینکه برخی ظواهر نباید به 
این نتیجه منجر شــود که تالشی برای اصالح وجود ندارد، 
اینکه علیرغم همه مشــکالت نا امید نباید شد، حیف است 
ناامید شــویم و باید نتیجه را یافت که جوان نخبه اعتراف 
می کند اگر انقالب اسالمی همین یک نتیجه را داشته باشد 

که افراد آزادانه با رهبر انقالب صحبت کنند کافی است. 
در بخش دیگر این مطلب  آمده اســت: آنچه از مجموع این 
دیدارهــا می توان گفت اینکــه او در عین راهبری جامعه، 
هنرمند نیز هســت، او پدرانه رفتار می کند، از پایداری در 
این راه گفت، و از تالش بیشــتر، او متفکری است واال که از 
هر جوانی جوان تر است و از هر حکیمی حکیم تر، دیدار با 
او راهگشاست، تنش درست و دلش شاد باد و خاطر خوش 
که دســت دادش و یــاری ناتوانی داد و آخــر اینکه آفتاب 

عمرش تا یار بیاید بیش باد.
ســیدمحمد حســینی رییس دانشــگاه مذاهب اسالمی،  
وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی پیشــین ایران در دولت 
دهم و نماینده اســبق دوره پنجم مجلس شــورای اسالمی 
نیــز در صفحه توییتــر خود در واکنش به پخش مســتند 
»غیررســمی« نوشت:  از پخش  مستند غیررسمی )هر چند 
دیرهنگام و محدود( به امید ادامه یافتن، تشــکر می شود، 
چون این مستند که نشانه رابطه عاطفی و اقناعی  رهبری با 
اهل علم، فرهنگ، هنر و رسانه و طرح نقد ها بدون مالحظه 
بــود، معاندان را کیش و مات ســاخت که چگونه مهمالت 

خود علیه محبوب دل مردم  ایران را توجیه کنند؟
حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری در حساب کاربری 
خود در توئیتر با اشــاره به پخش مســتند »غیر رسمی« ، 
نوشت: »توان گفت وگوی صمیمانه نشان از سوابق مطالعاتی 
و مایه هــای قوی فکری اســت. ای کاش در همان روزهای 
دیدار مســتندها پخش می شد. ای کاش رئیس جمهور هم 
دیدارهای غیر رســمی خود را با اهالی فرهنگ و اندیشــه 

منتشر کند.« 
این مستند آنقدر تاثیر گذار است که خشم دشمنان نظام را 

برانگیخته و آنها را مجبور به واکنش کرده است. 
شــبکه بی بی سی با انتشــار مطلبی در مورد این مستند 
نوشــت: با توجه به اعتراض های گســترده آبان ماه ســال 
گذشــته و همچنین پایین آمدن سطح مشارکت مردم در 
انتخابات مجلس یازدهم، شاید مستند »غیر رسمی« تالش 
می کند با ترســیم چهره ای مردمی از رهبر حکومت ایران، 
رابطه او با مردم را بازسازی کند و زمینه ساز تاثیرگذاری او 
در انتخابات آتی ریاســت جمهوری و روی کار آمدن دولتی 
جوان و حزب اللهی باشــد. قدر مســلم پخش مستند غیر 
رســمی افکار عمومی را تحت تأثیر مســتقیم قرار می دهد 
و برداشــت و تجزیــه و تحلیل های زیــادی در ذهن نقش 
می بنــدد، اما باید توجه داشــت که عصبانیت رســانه های 
ضــد انقالب از پخش این مســتند و ســخنانی که در باره 
آن می گویند، نشــان از به ضعف تحلیلگران و رســانه هایی 
اســت که با دشمنی و عناد در باره رهبری سخن می گویند 
که نه تنها نقطه ســیاه بلکه هیچ نقطه خاکســتری هم در 
رهبری انقالب اســالمی ندارند و تاکنون هر آنچه که تالش 
شده است علیه ایشان مطرح شود، دروغ بودن آن به اثبات 

رسیده است.

 آملی الریجانی خواستار شد؛

رفع محرومیت های سیستان 
و بلوچستان با جذب 

سرمایه گذاری
رئیس مجمع تشــخیص مصلحت نظام توجه به مناطق 
محــروم و کــم برخوردار از جمله اســتان سیســتان و 
بلوچســتان و جذب ســرمایه گذاری در ایــن مناطق را 
خواســتار شــد. آیت اهلل آملی الریجانــی رئیس مجمع 
تشــخیص مصلحت نظــام در دیدار دبیر شــورای عالی 
مناطق آزاد، اســتاندار سیســتان و بلوچستان و نماینده 
زاهدان در مجلس شــورای اســالمی، از نمایندگان این 

استان محرومیت این اســتان مهم و تاثیر گذار کشور را 
عمیق و انباشته شده و البته موجب تاسف دانست و گفت: 
ضروری اســت  از ظرفیت همه بخش های کشور بویژه 
بخش خصوصی  و ســرمایه گذاران و کارآفرینان واقعی 
در کاهش مشــکالت و تنگناهای مردم این استان و سایر 
مناطق محروم کشور استفاده شــود و یکی از مهمترین 
ظرفیت های کاهش مشــکالت مردم در چنین مناطقی 
اســتفاده از توان و ظرفیت مناطق آزاد است. وی با تاکید 
بر اینکه جذب سرمایه و سرمایه گذار در مناطق محرومی 
مانند سیستان و بلوچستان نیازمند افزایش انگیزه ها  و 
راهکارهای حمایتی اســت، افزود: همه ارکان و مسئوالن 
کشور به سهم خود باید کمک کنند تا مردم عزیز سیستان 
و بلوچســتان و سایر مناطق محروم کشور در استان ها و 
مناطق خود به آینده روشــن و زندگی بهتر امیدوار شوند 
و حتی افراد توانمند و دلسوز چنین مناطقی با اشتیاق و 

انگیزه الزم برای ســرمایه گذاری در منطقه و استان خود 
پیش قدم شــوند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با اشــاره به سیاســت های کالن نظام ، یکی از مهمترین 
اهــداف مناطق آزاد را حمایــت از تولید، کارآفرینی و به 
ویژه صادرات غیر نفتی بیان کرد و اظهار داشــت: مجمع 
تشخیص مصلحت نظام رویکرد مثبت و در راستای بهبود 
شــرایط اقتصادی و اجتماعی سیستان و بلوچستان را در 

تصمیمات خود مورد مالحظه قرار خواهد داد .
آیت اهلل آملی الریجانی تاکید کرد: از استاندار می خواهم 
گزارشی دقیق ، مستدل و مستند درباره مشکالت استان  و 
اینکه ایجاد  منطقه آزاد و  ویژه  اقتصادی در سیستان و 
بلوچستان  چه مقدار در توسعه استان اثر گذار خواهد بود 
را تهیه و تدوین کند تا مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز 
بتواند در چارچوب وظایف خود آن را مورد رسیدگی قرار 

دهد.  باشگاه خبرنگاران جوان 

امام رضا )ع(: هر کس اندوه و مشکلی را از مؤمنی برطرف 
نماید، خداوند در روز قیامت اندوه را از قلبش برطرف سازد.

وزارت اطالعات:
انتشار برخی شایعات علیه اتباع 

افغانستانی کذب است
وزارت اطالعات اعالم کرد: انتشــار برخی مطالب و 
شایعات علیه اتباع افغانستانی در شبکه های اجتماعی 
و فضــای مجازی از ســوی وزارت اطالعات صحت 
ندارد. وزارت اطالعــات در اطالعیه ای در خصوص 
انتشــار برخی شایعات علیه اتباع افغانستانی، تاکید 
کرد: نظر به انتشار برخی مطالب و شایعات علیه اتباع 
افغانستانی در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی 
مبنی بر هشــدار و ایجاد ترس و وحشت نسبت به 
اتباع مذکور در جامعه، مرکز روابط عمومی و اطالع 
رسانی وزارت اطالعات اعالم می نماید؛ انتشار چنین 
مطالبی از ســوی وزارت اطالعات صحت نداشته و 
تاکید می گردد؛ تنها مرجع اطالع رسانی اخبار این 
وزارتخانه، مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی است و 
هر گونه اخبار، اطالعیه، هشدار و … از طریق سایت 

واجا )www.Vaja.ir( منتشر می شود.

رهبر معظم انقالب میالد حضرت 
مسیح)ع( را تبریک گفتند 

حضــرت آیت اهلل خامنــه ای در پیامی کــه به زبان 
انگلیســی در فضای مجازی منتشر شد، عید میالد 
حضرت مســیح)ع( را به مســیحیان ایران و جهان 
تبریک گفتند. حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب در پیامی توئیتری که به زبان انگلیسی منتشر 
شــد، عید میالد حضرت مسیح)ع( را به مسیحیان 
ایــران و جهــان تبریک گفتند. در ایــن پیام آمده 
است: ســالروز میالد پیامبر عیسی مسیح)ع( را به 
همه مسیحیان و مسلمانان جهان، به ویژه هموطنان 

مسیحی مان  تبریک می گویم.  تسنیم 

امیر صباحی فرد:
رزمایش های ما متناسب با تهدیدها و 

توان پاسخ گویی به آنها بوده است
فرمانده نیــروی پدافند هوایــی در بازدید از گروه 
پدافند هوایی شهید ستاری و گردان های موشکی 
این گروه پدافندی گفت: رزمایش های ما متناسب 

با تهدیدها و توان پاسخ گویی به آنها بوده است.
امیر ســرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی 
پدافند هوایی در بازدید از گروه پدافند هوایی شهید 
ســتاری و گردان های موشکی این گروه پدافندی 
گفت: رزمایش های ما متناســب با تهدیدها و توان 
پاسخ گویی به آنها بوده است. امیر سرتیپ علیرضا 
صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در 
این بازدید افزود: با توجه بــه اصل در اولویت قرار 
داشتن پدافند هوایی، بنا به ارزیابی گزارش شورای 
سیاســتگذاری در قرارگاه مرکــزی، قریب به 9۰ 
درصد پاســخ به تهدیدهای منطقه ای و فرامنطقه 
ای با نیروی پدافند هوایــی مرتبط و از این طریق 
قابل تحقق است. وی تصریح کرد: رزمایش های پی 
درپی و موفقی که طی سال جاری به انجام رساندیم 
در واقع متناســب با تهدیدها و توان پاسخ گویی به 
آنها با توجه به اصل در اولویت قرار داشــتن پدافند 
هوایی بوده اســت، لــذا خداوند منان را شــاکریم 
که در همین راســتا اقدامــات و کارهای بزرگی در 
حوزه عملیات، آماد و مهندســی و ســایر حوزه ها 
صورت گرفته است. وی تصریح کرد: اهمیت دادن 
مسئوالن و فرماندهان به امر نگهداری و بازدیدهای 
تخصصی و رعایت اصول نگهــداری در حین بهره 
بــرداری از تجهیزات؛ نقش به ســزایی در افزایش 
عمر محصوالت، جلوگیری از بروز خسارت، کاهش 
ضایعات و هزینه های تعمیر و افزایش توان عملیاتی 

رده ها خواهد داشت.  روابط عمومی ارتش  

ربیعی: 
برای رفع تحریم به وحدت نیازمندیم 
سخنگوی دولت گفت: بزرگترین نیاز برای رفع آثار 
تحریم، یکپارچگی و وحدت و شنیدن صداهای آرام 

و امیدبخش در داخل کشور است.
علی ربیعی ســخنگوی دولت طی یادداشــتی به 
مناسبت میالد حضرت مسیح)ع( نوشت: وقت ذکر 
حدیث مسیح، »برادرم عیسی« می گفت رسول اهلل 
و امیرالمؤمنیــن. در همــه قرون تمدنی اســالمی 
این مناســبات برادرانه را می شــد در رؤیت تابلوِی 
همجواری مسجد و کلیسا در خیابان های اصفهان، 
اســتانبول و ســمرقند و باکو و ارومیه تا بالکان و 
آن ســوی رود دانوب دید. امــروزه اما »هویت های 
مرگبــار« در اشــکال گوناگون خــود، آن میراث 

ملموس تمدنی را در معرض مخاطره قرار داده اند.
در ادامه این یادداشــت آمده است : این هویت های 
مرگبار هســتند که باغیرســازی کاذب، »پل های 
رابطه« را تبدیل بــه »دیوارهای جدایی« می کنند 
و با برساختن هویت های افراط گرایانه، چه در قالب 
داعشیسم و صهیونیســم یا افراطی گری آن سوی 
دنیا که در شــکل حاد خود در ترامپیســم خالصه 
شده اســت، زیســت صلح آمیز مردمان منطقه از 
هــر دین و آئینی را تهدیــد می کند. ربیعی افزود : 
آنچه امــروز بنیادگرایی دینی خوانده می شــود و 
مظاهر خود را در خشــونت بــاور نکردنی داعش از 
یک طرف و نژادپرســتی رژیم اســرائیل و شهوت 
جنگ های بی پایان در آمریکا و با حمایت مسیحیان 
اونجلیــکال از طرف دیگر نشــان داده و دهه های 
آغازین قرن بیســت و یک را تاریک کرده است، در 
واقع نه بنیادگرایی بلکه تحریفی کم نظیر از جوهره 
و پیام آسمانی ادیان الهی در خدمت برخورد جعلی 

تمدن هاست.  مهر

گزارشخبر

نگاهی به لحظات دیدنی و صمیمی در مستند »غیر رسمی«

آرام جان
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 نشاني: میدان فاطمی، باالتر از میدان گلها، خیابان شهید جهان آرا، 
کوچه بابک، پالک 1۶  تلفن: ۶-88۰138۷۰  نمابر: 88۰۰۷5۷5  

 کدپستي: 1438۶348۷1  شاپا: 394۷ - 2۰۰8 
 سازمان آگهي ها: 88۰۰۶۶88 

 چاپ: کارگر ۶۶81۷31۶ 

@siasatrooz


