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اخبار ادبی و هنری

رهبر معظم انقالب: دعا و تضرع در برابر عظمت خداوند متعال 
بزرگترین افتخار برای انسان مؤمنی است که از هیچکس و هیچ 

قدرتی در دنیا نمی هراسد.

سینماپرس از شکایت »خانه سینما« 
تبرئه شد

هیئت منصفه مطبوعات کشور، سایت خبری »سینماپرس« را در برابر شکایت 
خانه سینما مجرم ندانست.

»خانه س��ینما« به خاطر انتش��ار خبری مبنی بر »توزیع حواله ۵۰ دستگاه 
خ��ودروی خارجی بی��ن برخی افراد خاص در خانه س��ینما« از س��ایت خبری 
سینماپرس شکایت کرده بود. هیئت منصفه مطبوعات که صبح دیروز با حضور 
اعضا در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران تشکیل جلسه داد، در پایان جلسه 
و پس از شنیدن کیفرخواست، توضیحات وکیل خانه سینما و دفاعیه مدیرمسئول 

سایت خبری سینماپرس، در نهایت این سایت را مجرم ندانست.
مدیرعامل انجمن سینمای انقالب در نامه ای خطاب به ظریف:

قدم زدن با شیطان
 از الفبای مقاومت بیرون است

محمدرضا شرف الدین مدیرعامل 
انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس 
در نامه ای سرگش��اده خطاب به وزیر 
امور خارجه از پیاده روی وی با همتای 
آمریکایی خویش با عنوان »قدم زدن 

با شیطان« یاد کرد. 
ش��رف الدین در این نامه نوشته 
است: زمانی که شما دیپلماسی لبخند 

در مذاکرات هسته ای را در پیش گرفتید، ما برخالف بعضی تحلیل گران و یا ناظران 
و حتی دس��ت اندرکاران که با دیده تردید به این دیپلماسی می نگریستند، هرگز 
تردید نداشتیم و مطمئن بودیم که غرب این بازی را بهتر از شما بلد است. زیرا 
کفر و نفاق در ذات دیپلماسی سکوالریسم و لیبرالیسم نهادینه شده است و در 
پشت لبخندهای شیطانی آنها بغض و کینه ای عمیق نسبت به اسالم و ایران نهفته 
است، هر چند شما بنابر آموزه های دینی و انقالبیتان هر آنچه اظهار می دارید از 

روح صداقت و راستی برخوردار است.
در ادامه نامه این هنرمند سینما خطاب به ظریف آمده است: برادر عزیز! چه 
خوب است همه از ملت خود بیاموزیم. خشم و نفرت ملت نسبت به توهین کنندگان 
به مقدساتشان و حامیان آنها را به روشنی می توان دید. توهین به ساحت قدسی 
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وآله توس��ط فرانسویان، تجاوز به خاک کشور مستقل، 
دوس��ت و برادر سوریه و ترور س��ازمان یافته افرادی از جبهه مقاومت در جنوب 
سوریه توسط محور تروریسم و خشونت در منطقه و جهان یعنی اسرائیل جنایتکار 

و حمایت آمریکا و غرب از تروریسم تکفیری همه در یک راستا قرار دارند.
ش��رف الدین تصریح کرد: خود نیک می دانید که امروز ملت ایران، بلکه هر 
مس��لمان آزاده ای از شما چه انتظار دارد؟ برخورد قاطع، انقالبی و در شأن ملت 
بزرگ ایران. مطمئن باشید قدم زدن با شیطان هر چند در بهشت باشد، نه تنها 
از الفبای مقاومت بیرون است، بلکه موجب تحمیل خسارات جبران ناپذیر بر شما و 
ملت خواهد بود.همه موظفیم که از خود مراقبت کنیم که شیطان سوگند خورده 
است که ما را فریب داده، اغوا کند. مبادا به درخت ممنوعه و میوه ی آن نزدیک 
شوید که تعرض به عزت ملی موجب اخراج از بهشت استقالل و امنیت خواهد شد.

نتیجه باج دادن به شبه روشنفکران!
ش��به روش��نفکران همواره مدعی هس��تند که فضا برای آنها بس��ته 
اس��ت)!( و اگر مجال کار داش��ته باشند، کاری می کنند که همه چشم ها 

به آنها خیره شود! 
با این حال، واگذاری تولید یک سریال تلویزیونی به جریان شبه روشنفکری، 
بار دیگر ناتوانی این طیف در عمل به ش��عارهای خود را برمال کرد. به طوری 
که س��ریال »سال های ابری« تازه ترین محصول شبه روشنفکران در تلویزیون، 
به خاطر ضعف مفرط ساختاری و هنری حتی انتقاد روزنامه صداوسیما را نیز 
برانگیخته است. این درحالی است که روزنامه جام جم، عمدتا سعی در حمایت 
از سریال های تلویزیونی را دارد. اما این روزنامه، این بار سریال »سال های ابری« 
را یک أثر کلیشه ای و شبیه به فیلم های هندی دانسته و نوشته است: »همان طور 
که بسیاری از فیلم های هندی و تولیدات بالیوود براساس اصول کالسیک نوشته 
� بس��یاری از آنها کپی برداری عین به عین از نمونه های هالیوودی هستند � و 
ساخته می ش��وند، اما در   نهایت فیلم هایی کلیشه ای هستند. چنین اتفاقی در 
رابطه با سریال سال های ابری هم رخ می دهد. اینکه تعادل زندگی ساالر برهم 
می خورد، برای روش��ن شدن موتور محرک داس��تان الزم است اما برای اینکه 
داستان  ساالر به داستانی پرکشش بدل شود نیاز به خالقیتی است که اتفاقاتی 

بدیع را رقم می زند.«
در این یادداشت همچنین می خوانیم: »سریال سال های ابری از نظر بصری 
و س��اختاری اتفاق تازه ای به حس��اب نمی آید. س��ریالی اس��ت که اگر کیفیت 
تصویرب��رداری و پخ��ش را از آن بگیریم فرقی با دیگر س��ریال هایی که در طول 
س��ال های گذشته ساخته و به فراموشی سپرده ش��ده اند، ندارد. موضوعی که با 
توجه به حضور یک کارگردان س��ینمایی و مجموعه ای از عوامل حرفه ای کمی 

ناخوشایند به نظر می رسد.«
انتقاد مسلمانان آمریکا 

از ترویج نژادپرستی توسط هالیوود
گروهی از مسلمانان آمریکایی با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به سازندگان 
یک فیلم هالیوودی از ترویج احساسات نژادپرستانه علیه مسلمانان در این فیلم 

انتقاد کردند.
در این نامه که توسط کمیته ضدتبعیض عرب � آمریکایی خطاب به »کلینت 
ایستوود« کارگردان فیلم »تک تیرانداز آمریکایی« و »برادلی کوپر« بازیگر این فیلم 
نوشته شده، آمده است: نمایش این فیلم به شدت به احساسات اسالم ستیزانه ای 

که در آمریکا وجود دارد دامن زده است.
این گروه اسالمی همچنین در این نامه از سازندگان فیلم هالیوودی مذکور 
خواس��ته اند که به صورت رسمی تهدید علیه مسلمانان و اعراب را محکوم کرده 
و اعالم کنند که هدف از س��اخت »تک تیرانداز آمریکایی«، تهییج احساس��ات 

اسالم ستیزانه نبوده است.
دستگیری دانشجوی آمریکایی

 به خاطر یک کتاب
 یک دانشجوی آمریکایی در ایالت پنسیلوانیا این کشور به دلیل همراه داشتن 

کتاب آموزش زبان عربی توسط پلیس در فرودگاه دستگیر شد.
براس��اس گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، پلیس آمریکا دلیل بازداشت وی را 
این گونه توجیه کرده است که افرادی که حادثه 11 سپتامبر را ایجاد کردند، به 

زبان عربی سخن می گفتند!
به گزارش فارس، »نیک جورج« دانشجوی ۲1 ساله آمریکایی که قصد سفر 
از فیالدلفیا مرکز ایالت پنسیلوانیا به ایالت کالیفرنیا را داشت در فرودگاه توسط 
ماموران امنیتی به دلیل به همراه داشتن کتاب آموزش زبان عربی و همچنین یک 
کتاب درباره سیاست خارجی دوره جورج بوش رئیس جمهور سابق آمریکا دستگیر 
شده است. نیک  جورج در ادامه ابراز داشت که من را با دستان دست بند زده شده 

در مقابل دیدگان دیگر مسافران فرودگاه فیالدلفیا به مرکز پلیس انتقال دادند.
این دانشجوی آمریکایی افزود: من در سلولی برای ساعت ها نگه داشته شدم و 
پروازم را از دست دادم و حتی خسارت از دست دادن پرواز من نیز پرداخت نشد.
جشنواره تئاتر خیابانی »من انقالبی ام« 

فراخوان داد
فراخوان جشنواره تئاتر خیابانی »من انقالبی ام« به مناسبت سی و ششمین 

سالگرد پیروزی انقالب اسالمی منتشر شد.
»جشنواره تئاتر خیابانی« با شعار »من انقالبی ام« به مناسبت سی و ششمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی در ایام مبارک دهه فجر برگزار می شود. عالقه مندان 
می توانند طرح اجرایی و یا فیلم نمایش خود را به همراه فرم شرکت در جشنواره 
حداکثر تا تاریخ چهارشنبه هشت بهمن به دبیرخانه برنامه های هنری ستاد دهه 
فجر س��ازمان فرهنگی هنری ش��هرداری تهران ارائه کنند. آثار پذیرفته شده در 
ایام دهه مبارک فجر تا جشن ۲۲ بهمن در مکان های مختلف شهر تهران شامل 
بوستان های شهری، مترو، فضاهای عمومی، مدارس و جشن های عمومی مردمی 

اجرا خواهند شد.

یازدهم ژانویه بود، درس��ت یکشنبه هفته گذشته، خانواده 
ش��هید »عماد مغنیه« به یک مهمانی خانوادگی بزرگ دعوت 
شده بودند، منطقه »الغبیری« نزدیک »روضه الشهیدین«،  همه 

بچه ها و نوه ها به مناسبت میالد پیامبر دور هم جمع بودند.
از همه خواسته شد برای این جلسه صحبت کوتاهی آماده 
کنن��د و طی چند کلمه بگویند که برای س��ال جدید میالدی 
چه برنامه ای دارند. نوبت به »جهاد مغنیه« رسید، فرزند »عماد 
مغنیه«. جهاد فقط گفت: »طرحم برای س��ال جدید را، هفته 
آینده اعالم می کنم.« همه ش��روع به اعتراض کردند، بعضی ها 
به شوخی می گفتند جهاد طرحی برای سال نو ندارد. اصرارها 
بی فای��ده بود، جه��اد از حرفش کوتاه نیامد، اصرار داش��ت که 

طرحش را هفته بعد بگوید.
درست یک هفته بعد دوباره همه خانواده دور هم جمع شدند. 

اما برای عرض تسلیت به خانواده شهید. آری
طرح »جهاد مغنیه«، شهادت بود!

ح��اال دیگر م��ادر »عماد مغنیه« با افتخار س��ر خود را باال 
می گیرد، آخر از سیدحس��ن نص��راهلل عذرخواهی کرده بود که 
دیگر پس��ری برایش نمانده تا تقدیم راه حزب ا... کند. اما امروز 
دیگر نوبت به نوه ها رسیده است. این را خودش روایت می کند 
مادربزرگ »جهاد مغنی��ه«، می گوید: »الحمدهلل. این خانواده، 
سرنوش��تش شهادت اس��ت« و روایتی که به خاطر گریه مدام 

قطع می شود!
»جهاد مغنیه« بزرگ بود، اما نه بواسطه پدرش!

این که پسر »حاج عماد مغنیه« باشی خیلی مهم است، پسر 
کس��ی باشی که به کابوس شب های اسرائیل تبدیل شده باشد 
خیلی مهم است، اما مهم تر از آن، این است که خود بزرگ  باشی!

در همان س��ن ۲۵ س��الگی چهره اش عین فرمانده ها شده 
بود. لباس رزم می پوش��ید و اس��لحه بر دوش مانند پدر مردانه 
می جنگید. همه می گفتند آرامش و تیزهوشی اش به حاج عماد 
رفته اس��ت. تحصیالت عالیه را هم در رشته مدیریت دانشگاه 
بیروت دنبال کرد. تنها یک درس باقی مانده بود تا مدرکش را از 
دانشگاه بگیرد اما مدرک اصلی زندگی را از دانشگاه خدا گرفت.
جهاد و مقاومت را هدف مقدسی برای رسیدن به آرمان های 
امام)ره( می دانس��ت و به ش��دت به مقام معظم رهبری عالقه 
داشت، در بحث هایش پیوسته به سخنان آقا استناد می کرد و 
با ایمان قلبی به ایشان پایبند بود. چندبار هم دیدار رهبر معظم 
انقالب نصیبش ش��ده بود و بعد از آن مش��تاقانه از آن دیدارها 

سخن می گفت.
جوانانی چون »جهاد مغنیه« خار چش��م دش��منان بودند، 
بیه��وده نبود که این گونه از ش��هادتش ابراز ش��ادمانی کردند. 
»محمد البراک« مفتی تکفیری سعودی که یکی از اعضای هیئت 
علمی دانشگاه »ام القری« در مکه نیز هست بعد از شنیدن خبر 
شهادت »جهاد مغنیه« در صفحه توئیتر خود این گونه می نویسد: 
»حتی اگر قاتل اس��رائیل باشد، این امر )شهادت جهاد مغنیه( 

باعث شادمانی است.«
»جهاد مغنیه« بزرگ بود اما با این همه شهادت بزرگ ترش 

کرد!
قد کش��ید ب��ه آس��مان زیبایی ه��ا، همان جا ک��ه پدرش 

»حاج رضوان« منتظر در آغوش کشیدنش بود.
انگار ایس��تاده بود دم در بهش��ت و می خواس��ت با او وارد 

بهشت شود.
وقتی خبر شهادت جهاد را به مادرش دادند گفت: »ناراحت 
نیس��تم، خوشحال هم هس��تم که عاقبت پسرم به چیزی که 

می خواست رسید.«

ویژگی های ستمکاران
»بهش��تیان دوزخی��ان را ص��دا می زنن��د ک��ه: »آنچه را 

پروردگارمان به ما وعده داده بود، همه را حق یافتیم، آیا شما 

هم آنچه را پروردگارتان به شما وعده داده بود، حق یافتید؟

در ای��ن هنگام ، ندا دهنده ای در میان آنها ندا می دهد 

که لعنت خدا بر ستمکاران باد!

همانها که )مردم را( از راه خدا باز می دارند، و با )القای 

شبهات( می خواهند آنها را کج و معوج نشان دهند، و آنها 

به آخرت کافرند«.
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هدیه به خوانندگان

ادای احترام خاخام های یهودی  به مزار شهید عماد مغنیه

روحانی در دیدار رئیس مجلس گرجستان:

ادعای احترام به ملت ها
با بی احترامی به دین مردم سازگار نیست

روحان�ی در دی�دار ب�ا رئی�س مجلس 
گرجس�تان تاکی�د ک�رد: هم�ه بای�د ب�ه 
فرهنگ های یکدیگ�ر نیز احترام بگذارند، 
نمی شود ادعای احترام به ملتی داشت، اما 
به فرهنگ و دین آن ملت بی احترامی کرد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری، 
حجت االس��الم حس��ن روحان��ی  رئیس جمهور 
کشورمان در دیدار »داویت اوساپا شویلی« رئیس 
مجلس گرجستان، گفت: جمهوری اسالمی ایران 
خواهان روابط نزدیک تر بین دو کشور است و این 
سفر می تواند نقطه عطف و آغاز خوبی برای ایجاد 

تحرک در روابط تهران – تفلیس باشد.
وی افزود: به رغم ظرفیت ها و امکانات گسترده  
ایران و گرجس��تان، روابط اقتصادی دو کش��ور 
مح��دود بوده و باید با تش��ویق بخش خصوصی 
به سرمایه گذاری های مشترک و تقویت فعالیت 
 اتاق های بازرگانی، مناسبات و همکاری های خود 
را در همه زمینه ها بیش از پیش گسترش دهیم.
رئیس جمهور حوزه انرژی را یکی از زمینه های 
مناسب برای همکاری های گسترده بین دو کشور 
دانست و اظهار داشت: گرجستان می تواند یکی از 
راه های صادرات گاز ایران به اروپا باشد و از سوی 
دیگر کریدور شمال به جنوب و مسیر خط  آهن 
جمهوری اسالمی ایران، می تواند بنادر گرجستان 

را به خلیج فارس و دریای عمان متصل کند.
وی با بیان اینکه وجود تنش بین کشورهای 
همس��ایه به ضرر همه و ثب��ات و امنیت منطقه 
اس��ت، تصریح ک��رد: راه برق��راری صلح و ثبات 
این است که همه به مرزهای جغرافیایی احترام 
گذاشته و چنانچه مش��کلی وجود دارد آن را از 

طریق گفت وگو، حل و فصل کنند.
روحانی اضافه کرد: همه باید به فرهنگ های 
یکدیگر نی��ز احترام بگذارند، نمی ش��ود ادعای 
احترام به ملتی داشت، اما به فرهنگ و دین آن 

ملت بی احترامی کرد.
رئیس جمهوری تصریح کرد: همه باید دست 
به دست یکدیگر داده و با افراط گرایی، خشونت 

و تروریسم مقابله کنیم.
روحانی ارتباط نزدیک پارلمان ها را در توسعه 
روابط ایران و گرجس��تان بس��یار مؤثر دانس��ت 
و گف��ت: دول��ت از رفت و آم��د و روابط نزدیک 

پارلمان های دو کشور حمایت می کند.

داوییت اوساپا شویلی رئیس مجلس گرجستان 
نیز در این دیدار با تأکید بر اینکه گرجستان مایل 
است تحرک جدیدی در همکاری ها و روابط دو 
کشور ایجاد کند، گفت: معتقدیم که باید گام های 
مهمی به س��مت توسعه و تعمیق همکاری ها در 

بخش های مختلف برداریم.
رئیس مجلس گرجس��تان ابراز داش��ت: در 
ش��رایط پیچیده ای که بر منطقه حاکم ش��ده، 
مایل هس��تیم که روابط و همکاری های ایران و 
گرجستان به الگوی همکاری دو ملت و دو دولت، 

برای کل منطقه و جهان تبدیل شود.
همچنین رئیس جمهور کش��ورمان در دیدار 
خانم پوسیچ، وزیر خارجه کرواسی  گفت: وضعیت 
حاکم بر جهان امروز، وضعیت زورآزمایی نیست 

و جمهوری اسالمی ایران خواهان آن است که با 
منطق و مذاکره با دیگران تعامل کند.

وی افزود:جمهوری اسالمی ایران ضمن اینکه 
برای احقاق حقوق خود محکم و پابرجا ایستاده، 
مایل اس��ت به دیگران هم درب��اره فعالیت های 

صلح آمیز هسته ای خود اطمینان خاطر بدهد.
روحان��ی ب��ا بی��ان اینکه تواف��ق در موضوع 
هسته ای به نفع دو طرف و ثبات، امنیت و صلح 
در منطقه و همه جهان خواهد بود،  تصریح کرد: 
این توافق فرصت دو طرف را نیز بیشتر و آزادتر 
خواهد کرد تا بتوانند به مسایل توسعه ای و تحکیم 
رواب��ط متقابل بپردازند، بخصوص در ش��رایطی 
ک��ه امروز نه تنها در منطقه م��ا بلکه در اروپا و 
دیگر مناطق جهان نیز بعضاً شاهد فعالیت های 

خطرناک تروریستی هستیم.
در ادامه علی شمخانی  دبیر شورای عالی امنیت 
ملی کش��ورمان  در دیدار »داویت اوسو باشویلی« 
رئیس مجلس گرجستان گفت: رویکرد جمهوری 
اسالمی ایران نسبت به مذاکرات توام با حسن نیت 
بوده اس��ت و گزارش های آژانس بین المللی انرژی 

اتمی نیز این مسئله را تایید می کند.
وی در عین حال اظهار داش��ت: اما متناسب 
با رفتار و عملکرد طرف مقابل واکنش مناسب و 

اقدام مقتضی خواهیم داشت.
دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی خاطرنش��ان 
ساخت: مس��ئولیت هرگونه کارشکنی در مسیر 
مذاکرات و اتخاذ رویکردهایی که بی نتیجه بودن 
آنها در گذشته نیز اثبات شده متوجه طرف مقابل 

خواهد بود. 
همچنین آیت اهلل هاشمی رفسنجانی در دیدار 

دیوید اوسو پاشویلی، رئیس مجلس گرجستان، 
تمدن، فرهنگ و تاریخ مش��ترک را س��رمایه ای 
مهم برای دو کش��ور ایران و گرجستان توصیف 
ک��رد و گفت: نقش گرجی ها در مظاهر تمدن و 
فرهنگ ایران، مخصوصا در ابنیه تاریخی اصفهان 

برجسته است.
وی زمینه س��ازی های بنادر دو کشور را برای 
فراهم کردن قطعه اول کریدور شمال و جنوب از 
بندرعباس تا بندر پوتی و رفت وآمدهای اقتصادی 
و تجاری را ضروری خواند و خاطر نش��ان کرد: 
گرجس��تان می تواند پل ارتباطی غرب و ش��رق 
دنیا در مسائل و راه های دریایی باشد و در ایران 
هم هم��ه زمینه ها برای گس��ترش همکاری ها 

فراهم است.

شهادتت مبارک
 پسر بزرگمرد!

سمیرا خطیب زاده

وزی�ر امور خارجه تصریح کرد که اقدام 
متقابل مجلس ش�ورای اسالمی در صورت 
تحریم های جدید کنگره، کامال طبیعی است 
و ایران این موضوع را به عنوان یک واقعیت 
و نه به عنوان یک تهدید اعالم کرده است.
»محمدجواد ظریف«، وزیر امور خارجه، در 
یک مصاحبه خبری مشترک با »واسنا پوسیچ« 
وزیر خارجه و معاون نخس��ت وزیر کرواس��ی، با 
اش��اره به اینکه س��فر وی اولین دیدار یک وزیر 
ام��ور خارجه کرواس��ی از ایران طی 1۰ س��ال 
گذش��ته اس��ت، گفت: جمهوری اسالمی ایران 
روابط دیرینه ای با کرواس��ی، از ابتدای استقالل 

این کشور داشته است.
ظریف افزود: امروز درباره بحث هس��ته ای و 
افراط گرایی گفت وگو داش��تیم. خط افراط هم 
منطق��ه ما و هم اروپا را تهدید می کند. ضروری 
است که بحث افراط به صورت جدی مورد توجه 
قرار بگیرد. بی توجهی به مقدسات مسلمانان در 
اروپا می تواند باعث گس��ترش تنفر و خش��ونت 
بش��ود و این معضلی است که نه تنها منطقه ما 

بلکه اروپا نیز با آن روبرو است.
وی ابراز امیدواری کرد کرواس��ی با توجه به 
روابط خوبی که در این کشور بین اقلیت مسلمان 
این کش��ور با سایر اقوام وجود دارد نقش مهمی 
برای نزدیک کردن دیدگاه ها در منطقه و جهان 

ایفا کند.
وزیر امور خارجه درباره س��فر به عربس��تان 
س��عودی گف��ت: »ما تس��لیت دول��ت و مردم 
جمهوری اسالمی ایران برای درگذشت پادشاه 
عربس��تان س��عودی را به صورت رسمی اعالم 
کردی��م و ضرورت داش��ت که به عنوان کش��ور 
همسایه جمهوری اسالمی ایران در این مراسم 
حضور داش��ته باش��د. ما امیدواری��م که دولت 
عربس��تان س��عودی با نگاهی مبتنی بر حسن 
همجواری و واقع بینی در منطقه بسیار حساس 

ظریف در کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه کرواسی:

اقدام متقابل مجلس ایران در برابر کنگره تهدید نیست یک واقعیت است

ما زمینه های همکاری بیشتر در همه حوزه ها را 
فراهم کند.

ظریف خاطرنش��ان کرد: در حوزه مس��ائل 
منطق��ه ای نیاز اس��ت که ایران و عربس��تان به 
راه حل مش��ترکی برای کمک به حل مشکالت 
منطقه برس��ند. جمهوری اسالمی ایران همواه 
ای��ن آمادگی را داش��ته اس��ت. امیدواریم که با 
آمادگی مشابه از طرف همسایگان ما در پادشاهی 
عربس��تان سعودی بتوانیم به کاهش آالم مردم 
منطق��ه و به ایجاد ثبات و امنیت که حتما باید 
توسط مردم منطقه و بدون دخالت خارجی تأمین 

شود، کمک کنیم.«
وی در رابطه با س��فرش به عربستان، گفت: 
سفر من به عربستان سه چهار ساعت بیشتر به 
طول نینجامید و بعید می دانم در شرایط حاکم 
بر عربستان امکان گفت وگو و مذاکره سیاسی بین 
هیئت های شرکت کننده با مقامات سعودی و یا 
با ما وجود می داشت.ما همواره آمادگی داریم با 
همه دوستان و همسایگان مان برای توسعه ثبات 
و امنیت در منطقه گفت وگو داشته باشیم. دعوت 
من از وزیر خارجه عربستان باز است و دعوت او 
هم از من باز اس��ت. امیدوارم در شرایط مناسب 

بتوانیم این دعوت ها را اجابت کنیم.
وزی��ر امور خارج��ه درباره س��خنانی که در 

اج��الس داووس درب��اره اق��دام متقابل مجلس 
شورای اس��المی در صورت تصویب تحریم های 
ضد ایرانی در کنگره آمریکا با اشاره به استقالل 
مجل��س و نیز ع��دم وجود حق وت��و در قانون 
اساسی ایران گفت: »دوستان ما در مجلس قبال 
اعالم کرده اند و طبیعی هم اس��ت که در مقابل 
اقدامات��ی که در کنگره آمریکا صورت می گیرد، 
واکنش نش��ان می دهند. ما هم این را به عنوان 
بی��ان یک واقعیت نه به عنوان یک تهدید اعالم 
کردیم. احتمال اینکه مجلس شورای اسالمی در 
صورت اقدام تندروهای کنگره  آمریکا دس��ت به 

اقدام متقابل بزند وجود دارد.«
 خودداری از اعمال

 استانداردهای دوگانه
ظری��ف در ادام��ه گفت: »م��ا معتقدیم که 
مذاکرات باید به نتیجه برسد و می تواند در صورت 
عالقه طرف مقابل به نتیجه، ثمربخش باشد. اما 
طرف مقابل باالخص سیاستمداران آمریکایی باید 
یک نکته را مد نظر قرار دهند و آن این اس��ت 
که تحریم ها جز خسارت برای آنها و ایجاد نفرت 
در بین مردم ایران نسبت به نیات غربی ها فایده  
دیگری نش��ده و باعث هیچ خدشه ای در برنامه 
هسته ای ایران نشده و این وضعیت ادامه خواهد 
داشت. باید تصمیم بگیرند که آیا می خواهند از 

طریق مذاکره با ایران به نتیجه برس��ند یا اینکه 
به فشارها ادامه دهند. اگر بخواهند به فشار ادامه 
دهند مردم ما بارها نش��ان داده اند که فشار در 

تصمیم  مردم ما هیچ تأثیری ندارد.«
وی افزود: »اما همزمان در طول سال گذشته 
مردم و دولت ایران نشان داده اند که پای حرف 
خودشان می ایستند. اگر تعهدی دهند آن را اجرا 
می کنند. بهترین راه برای رسیدن به یک راه حل 
تفاهم با مردم ایران، توجه به حقوق و خودداری 
از اعمال استانداردهای دوگانه و اعمال فشار بر 

مردم ایران است.«
وزی��ر ام��ور خارجه درباره س��فر به مونیخ و 
تداوم مذاکرات هسته ای در این شهر گفت: »در 
حاش��یه کنفرانس مونیخ گفت وگوهایی با سایر 
ش��رکت کنندگان صورت خواه��د گرفت. هنوز 
تصمیمی برای مالقات در سطح وزرا در حاشیه 

کنفرانس مونیخ گرفته نشده است.«
ظریف با اشاره به اینکه تنها تعدادی از وزرای 
کش��ورهای عض��و گ��روه 1+۵ در مونیخ حاضر 
خواهن��د بود گفت: »برنامه ها در مونیخ بس��یار 
فش��رده اس��ت و معلوم نیس��ت که اگر از پیش 
توافقی نشده باشد امکان چنین حرکتی باشد.«

 مقابله جدی با تروریسم
»واس��نا پوس��یچ« وزیر خارجه کرواسی نیز 
در این دیدار با اش��اره به موضوع اسالم هراسی 
گف��ت: »ما در کرواس��ی س��ال های زی��ادی با 
مسلمانان همکاری نزدیک داشته ایم و معتقدیم 
برای ایجاد ثبات بطور جدی به این همکاری ها 

نیازمند هستیم.«
پوسیج تاکید کرد: »تروریسم، تروریسم است 
و نباید اجازه دهیم تروریست ها پشت سر هیچ 
مذهب، ایدئولوژی و یا اعتقادی پنهان شوند. باید 
باه��م همکاری کنیم تا بتوانیم روابط بلندمدت 
خوب��ی با اجتماعات و اقلیت های مختلف برقرار 
کنیم چرا که این ارتباط راه مهمی برای مقابله 

با تروریسم است.«
به گزارش تس��نیم، وزیر خارجه کرواس��ی 
افزود: معتقدیم فرآیند لغو تحریم ها علیه ایران 
باید شروع و در کل جهات انجام و در بازه زمانی 

انجام شود.

انجمن اسالمی دانش آموزان به نمایندگی 
از دانش آموزان جهان اسالم، شهادت »جهاد 
عماد مغنی�ه« را به دبیرکل حزب اهلل لبنان 

تسلیت گفتند.
در این پیام تس��لیت آمده اس��ت: »این نامه ای 
است از سوی اعضای اتحادیه انجمن های اسالمی 
دانش آموزان، تش��کلی انقالبی ک��ه همزاد انقالب 
ش��کوهمند اس��المی ایران به رهب��ری امام راحل 
عظیم الشأن؛ خمینی کبیر )رضوان اهلل علیه( است.«

»جوانانی مؤمن که همچون پدران خود در برابر 
زیاده خواهان و زورگویان مقاوم هستند؛ نوجوانانی 
که هنوز هم حضور 36۰۰۰ دانش آموِز ش��هید 
8 س��ال دفاع مقدس را در مقام همکالسی های 

نیمکت ه��ای  و روی  آس��مانی، در کنارش��ان 
مدرسه شان احساس می کنند.«

ای��ن جوانان موم��ن در تجدی��د آرمان های 
انقالبی خود تأکید کردند: » دیگر دشمن بعثی 
در پش��ت مرزها نیست، اما آنچه که هنوز جهاد، 
مقاومت، شهادت و جانبازی را برایشان دلنشین 
نگه داشته است، آرمان بلندی است به نام آزادی 

قدس شریف.«
دانش آم��وزان مب��ارز ایرانی در س��وز فراق 
برادرش��ان جهاد، خطاب به سید حسن نصراهلل 
اع��الم کردن��د: »دلس��وخته رنج ه��ا و دردهای 
ملت فلسطین هس��تیم و آرزوی شهادت داریم. 
شهادت در راه حق و حقیقت، در راه آزادی قدس 

شریف، شهادتی زیبا همانند شهادت مجاهدانی 
چون هادی حس��ن نصراهلل و جهاد عماد مغنیه، 
ش��هیدانی تربیت یافت��ه از دام��ن پدرانی چون 

سیدحسن نصراهلل و حاج رضوان.«
جوان��ان ایرانی که آینده را روش��ن می بینند 
گفته اند: »امروز که همه آزادیخواهان و آزادمردان 
جهان، فرزن��دان مقاومت را تکریم و تحس��ین 
می کنند، بی شک و به فضل الهی چیزی به زوال 
و نابودی رژیم غاصب صهیونیسم نمانده است. با 
اعتقاد راسخ به اینکه سالح مقاومت، کارساز ترین 
س��الح در نبرد با رژیم کودک کش صهیونیستی 
اس��ت، توفیقات روزافزونِ تان را از خدای بزرگ 

مسئلت داریم.«

در پی شهادت رزمندگان مقاومت

پیام تسلیت دانش آموزان ایران به سیدحسن نصراهلل


