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حضرتامامخمینی)ره(: آمریکا در مقابل مسلمین نمی تواند 
خودنمایی کند، آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.

اخبار ادبی و هنری

ادامه پخش مستندهای »سال های هسته ای« 
ثریا« و پخش دوباره »

ادامه مستندهای برنامه »ثریا« درباره پرونده هسته ای ایران که با عناوین »از 
هیروشیما تا لوزان« و »شطرنج با گرگ ها« پخش شده و با استقبال مردم مواجه 

شدند، در هفته های آینده پخش خواهد شد.
محسن مقصودی، تهیه کننده برنامه »ثریا« به خبرنگار کیهان گفت: تاکنون 
بیش از 30 هزار پیامک از مردم درباره این دو مستند ارسال شده که حدود هزار 

و 200 صفحه را در بر می گیرد و نشان دهنده استقبال از این آثار است.
وی افزود: »سال های هسته ای« مجموعه مستندی پنج قسمتی است که دو 
قسمت آن با نام های »از هیروشیما تا لوزان« و »شطرنج با گرگ ها« پخش شده 
اســت. قسمت های بعدی این مجموعه نیز در حال تولید هستند و در هفته های 

آینده روی آنتن سیما خواهند رفت.
مقصودی ادامه داد: موضوع این مســتندها نیز در ادامه دو قسمت قبل، به 
تحریم ها و اقتصاد مقاومتی اختصاص خواهد داشــت. اما در قسمت های بعدی، 

ابعاد تازه تری از این مسائل برای مخاطب باز خواهد شد.
وی همچنین از حل مشکل ادامه پخش برنامه »ثریا« خبر داد و گفت: پس 
از چند هفته وقفه، از چهارشــنبه 30 اردیبهشت )دیشب( پخش برنامه »ثریا« 
از ســر گرفته شد. البته زمان پخش این برنامه به ساعت 19 و 30 دقیقه تا 21 

تغییر یافته است.
بنیاد نیاوران به استقبال بهاییان می رود!

پس از اســتقبال رئیــس بنیاد نیاوران از خواننده هتــاک، این بار نوبت به 
رونمایی از کتاب یک بهایی در این مکان رسید!

براســاس گزارش منابع خبری، قرار است مراسم رونمایی از کتاب هوشنگ 
سیحون در فرهنگسرای نیاوران برگزار شود. در این مراسم که به همت موسسه 
»هنر معماری قرن« برگزار خواهد شــد کتاب مجموعه آثار این معمار و نقاش 

رونمایی  شود.
روزنامه کیهان پیش از این در صفحه »پاورقی« به بررسی کارنامه و عملکرد 
ســیحون در عصر پهلوی پرداخته است. در بخشــی از این مطالب که در جلد 
چهارم کتاب »معماران تباهی« منتشــر شده از سوی دفتر پژوهش های کیهان 

گردآوری شده آمده است: 
»هوشــنگ سیحون در ســال 1299 شمســی در تهران و در یک خانواده 
»بهائــی« به دنیا آمد. پدرش از یهودیانی بود که به فرقه ضاله بهائیت پیوســته 
بود...عده ای وابستگی سیحون به بهائیت و عضویت او در کلوب روتاری و گروهی 
دیگر نزدیکی بیش از حد وی به دربار را دلیل اصلی ترفیعات سریع و انتصابش 
به ریاســت دانشکده هنرهای زیبا می دانند. عامل اصلی انتصاب او هر چه باشد، 
در این نکته تردیدی نیست که او با مأموریت اجرای برنامه هایی در جهت ایزوله 
و منزوی ســاختن دانشجویان و هنرمندان وطنی بر مســند ریاست دانشکده 
هنرتکیه زد... دانشــکده هنرهای زیبا در زمان سرپرستی هوشنگ سیحون، به 
ســمت ابتذال حرکت کــرد و رفتار و روابطی که او به عنــوان رئیس این مرکز 
آموزشــی از خود بــروز داد، در جهت رواج فرهنــگ و آموزه های غربی و دامن 
زدن به بی بندوباری و کشــاندن جوانان و هنرمندان به »از خود بیگانگی« بود. 
در دوران ریاست او نابهنجاری های فراوانی در تمام ارکان این دانشکده مشاهده 
می شــد...رواج ابتذال و تشویق الابالی گری در دانشکده هنرهای زیبا در دوران 
ریاست هوشنگ سیحون آن قدر اوج گرفت و آنچنان تأثیر بدی بر رفتار و کردار 
دانشجویان رشته های مختلف این دانشکده گذاشت که دانشجویان هنرهای زیبا 
را در شــمار بدنام ترین دانشجویان دانشگاه تهران قرار داد. وضعیتی که سیحون 
نخستین سنگ بنای آن را گذاشت، کار را بدان جا کشاند که چندی بعد، مردم 
و مسئولین دانشکده های دیگر نسبت به آن اعتراض کردند و مقامات مسئول این 
دانشــکده طی بخشنامه ای خواستار تصحیح این گونه رفتار و کردار شدند.یکی 
دیگر از اقدامات مهندس هوشــنگ سیحون در دوره ریاست دانشکده هنرهای 
زیبا، اســتفاده از مدل های زننده و عریان درکالس های درس بود. عریان شدن 
زنان در کالس نقاشــی و طراحی آناتومی در شمار ره آوردهایی است که اساتید 

غرب زده ای چون هوشنگ سیحون به ارمغان آوردند.«
گفتنی اســت، »بنیاد نیاوران« وابسته به معاونت هنری وزارت ارشاد است 

و مدیریت آن را سیدعباس سجادی، یکی از مجریان صداوسیما برعهده دارد.
توهین به مردم و شهدا با پول بیت المال!

یکی از خبرگزاری های دولتی، با تقلید از رسانه های ضدایرانی، عکس هایی 
سیاه و مخوف از تشییع جنازه شهدا در یک روستا منتشر کرده است.

در عکس های منتشر شده توسط خبرگزاری ایسنا از تشییع پیکرهای پاک 
شهدا در یکی از روستاهای استان خراسان جنوبی، شائبه توهین این خبرگزاری 
به مردم شــرکت کننده در این مراسم احساس می شود. این عکس ها، به صورت 
سیاه و سفید و تیره و به طوری ِدُفرمه، چهره های اهالی این روستا در زیر تابوت 
شــهدا را به نمایش درآورده است. عکس های منتشر شده توسط ایسنا، شباهت 
زیادی به تصاویر رسانه های ضدایرانی از تجمعات مردمی در ایران دارد. معموال 
این رســانه ها با دستکاری در دســتگاه دوربین خود، چهره های مردم ایران در 
تجمعات ملی و مذهبی را به شــکلی زشت و متوحش نمایش می دهند که این 

کار این بار توسط خبرگزاری ایسنا صورت گرفته است.
انتظار می رود مدیریت خبرگزاری ایسنا که با پول بیت المال اداره می شود، 

ضمن حذف عکس های مذکور، از مردم روستای مذکور عذرخواهی کنند.
تمجید روزنامه شرق از فیلم حامی تروریسم!

یکی از روزنامه های زنجیره ای به تمجید از فیلم ضداســالمی و تروریستی 
هالیوود پرداخت!

به گزارش خبرنگار کیهان، مایکل چیمینو، نویسنده و کارگردان آمریکایی 
اخیرا گفت وگوی مفصلی با هالیوودریپورتــر انجام داده و در بخش هایی از این 
مصاحبه نیز به تحســین فیلم »تک تیرانداز آمریکایی« پرداخته است. اما اتفاق 
قابل تأمل این اســت که روزنامه شــرق، تنها بخشی از گفت وگوی چیمینو که 
به این فیلم پرداخته را بازنشر داده است. به ادعای مصاحبه منتشر شده توسط 

شرق، فیلم »تک تیرانداز آمریکایی« فیلمی خوب و ضدجنگ است!
گفتنی اســت، فیلم »تک تیرانداز آمریکایی« به کارگردانی کلینت ایستوود 
به زندگی کریس کایل، تروریســت و جنایتکار آمریکایــی می پردازد. کایل به 
مرگبارترین تک تیرانداز تاریخ نظامی آمریکا مشهور است. اما فیلم هدف حمایت 
روزنامه شرق، به تطهیر این تروریست پرداخته و از وی تصویری نجات بخش و 

قهرمان نمایش می دهد!
تحرکات مشکوک سلطان پخش فیلم ایران

فردی که به »سلطان پخش فیلم ایران« مشهور است، محور اکران فیلم های 
غیراخالقی و موهن قرار گرفته است.

براســاس گزارش رجانیوز، به نظر می رسد توافق نانوشته ای میان دولتی ها 
و برخــی دفاتر پخش برای اکران فیلم های مســئله دار صورت گرفته اســت و 
»فیلمیران« مامور اکران این فیلم ها در پردیس های تحت مدیریت خود شــده 
است. موردی که البته قطعاً در صورت ادامه  روند کنونی، از دید نهادهای نظارتی 

دور نخواهد ماند و با واکنش مواجه خواهد شد.
در ادامه این گزارش آمده است: جالب اینجاست که قریب به اتفاق فیلم های 
مســئله دار، در یک اتفاق قابل تأمل، همگی ابتدا از یک پردیس سینمایی تازه 
تأسیس در غرب تهران اکران خود را آغاز می کنند. پیش از این نیز، در دی 92، 
اکــران قاچاقی فیلم توقیفی »خانه  پدری« در یک اقدام خالف قانون، در همین 
پردیس سینمایی کلید خورده بود تا طلسم چهار ساله  توقیف این فیلم شکسته 
شود، اما بعد از عدم همراهی سینماهای دیگر متعلق به شهرداری و حوزه  هنری 
و اعتــراض نهادهای نظارتی، این پروژه با شکســت مواجه شــد و فیلم از پرده 
پائین آمد. اما حضور پررنگ این پردیس ســینمایی در ماجرای اکران فیلم های 
مســئله دار، به همین جا ختم نمی شود. چنان که روز گذشته سخنگوی شورای 
صنفی نمایش از اکران فیلم »ن...« به ســرگروهی این پردیس ســینمایی خبر 
داد؛ فیلمی که به علت مشــکالت محتوایی اجازه  حضور در سی و سومین دوره  
جشنواره  فیلم فجر را نیافت. بدین ترتیب به نظر می رسد در چینش جدید اکران، 
این پردیس نقش سینمای خط شــکن را در اکران فیلم های مسئله دار به عهده 

گرفته است و قرار است به پاتوق جدید شبه روشنفکران سینمایی تبدیل شود.

هدیه به خوانندگان

ای غایب از نظر، نظری کن...

Email:SEPIDEH@Kayhannews.ir

آقا اجازه؟
آقــا اجــازه مــن بنویســم بــرای تــو...

دارائیــم تویــی دل و جانــم فــدای تــو
می خوانمــت بــه حرمت آوای قدســی ات

جــان می دهــد بــه ما نفــس آشــنای تو
وقتــی طلــوع می کنــی از پشــت ابرهــا

گل می کنــد زمیــن و زمــان زیــر پای تو
می شــود اعجــاز  دهکــده  آســمان  در 

با شــعله ای کــه می دمد از چشــم های تو
برگــرد آخریــن ســفری را کــه رفتــه ای

تــب کرده انــد هــر دو جهان در هــوای تو
برگــرد تا گــره بخــورد لحظــه ای به هم

فریــاد گریه هــای مــن و هــای هــای تو
آقــا بیــا که هــر کســی از راه می رســد...

ســر می  دهد طنین »اناالحــق« به جای تو
تنها خودت شــفاعتمان کن که این طلسم...

تــو ربنــای  معجــزه  بــه  می شــود  وا 
سیدمهدینژادهاشمی

سحر کربال
آقــا بیــا کــه پیــش قدم هــات پا شــوم

در محضرت نشــینم و مســت از لقاء شوم
یــادم اگــر کنــی به دعــای ســحرگهت

مــن نیز می شــود که ز عصیان جدا شــوم
مــن نذر کــرده ام که بــه صبح ظهــور تو

آیــی و پیــش مقــدم پاکــت فدا شــوم
حیف اســت با دلی که به تو خو گرفته است

بــر غیــر مهــر فاطمــی ات مبتال شــوم
گفتــی ز حــال و روز تو غفلــت نمی کنم

مــن دائمــا ز یــاد تــو غافــل چرا شــوم
می آمــدی و می طلبیــدم تــو را چــو آب

امــا نشــد کــه طالــب آب بقــا شــوم
شــوی عاشــقان  گنــه  از  آزرده خاطــر 

شــرمنده ام کــه باعــث اخم شــما شــوم
یک شــب مــرا به شــوق زیارت صــدا نما

شــوم کربــال  ســحر  زائــر  آنکــه  تــا 
بینام

از هوش می روم
تا نام دوســت می شــنوم از زبــان خویش

آینــه پیــش آرم و بوســم دهــان خویش
نامــش چو غیر می بــرد از هــوش می روم

وای از دمی که خود شــنوم از زبان خویش
مــن کمتــرم از آن کــه بگویــم ظهور کن

خود صاحــب زمانی و دانــی زمان خویش
بینام

جان موال
ر بهــا و  ی  ر بهــا و  ی  ر بهــا تــو 

مــن کویــرم، مــن کویــرم، مــن کویــر
تــو جــان  زهــرا،  جــان  مــوال،  جــان 

بگیــر را  نــم  توا و  بی تــاب  دســت 
عبدالرحمنیحیوی

اعتراف تقویم
احســاس می کنم که نباشــی بهار نیســت

شــعری میــان دفتر ایــن روزگار نیســت
معطــوف می شــود به شــما حــس واژه ها

آقــا خودت بگــو مگر این افتخار نیســت؟
مــن با ســروده های همه شــرط بســته ام

بیتــی بــدون نــام شــما ماندگار نیســت
روزی ظهــور می کنــی و می رســد بهــار

امــا به مــاه و ســال و زمان اعتبار نیســت
تقویــم هــم بــه گفته مــن اعتــراف کرد

ســوگند می خورد که نباشــی بهار نیســت
هدیهارجمند

اتحادیهجامعهاسالمیدانشجویانخطاببهمسئوالنوزارتعلوم:
فساد بورسیه های  فله ای 

سال های  13۶8 تا 138۴را رسیدگی کنید
اتحادیهجامعهاسالمیدانشجویانباصدوربیانیهایدربارهپرونده
بورسیههاتاکیدکرد:مسئولینوزارتعلومونمایندگانمجلسبه

موضوعبورسیههاازسال۱۳۶۸تا۱۳۸۴نیزرسیدگیکنند.
اتحادیه جامعه اســالمی دانشــجویان با صدور بیانیــه ای درباره پرونده 
بورســیه ها تاکید کرد: مسئولین وزارت علوم و نمایندگان مجلس به موضوع 
بورســیه ها از سال 1368 تا 1384 نیز رســیدگی کنند و فساد بورسیه های 
فله ای کارگزاران و مشــارکت در حیات خلوت وزارت علوم را به اســتحضار 

ملت برسانند.
در بندهایی از این بیانیه آمده است:

 اتحادیه جامعه اســالمی دانشــجویان از تمامی دلسوزان نظام، باالخص 
مســئولین هوشــیار و دوراندیش قوه قضائیه و نمایندگان مجلس می خواهد 
در فرایندهای تسویه حســاب های کامال سیاسی وزارت علوم باالخص قضیه 
بورســیه های مظلوم، ورود کنند و اجازه ندهند جامعــه نخبگانی متصل به 
آرمانهای انقالب در مســلخ تصمیمات برخی افراطیون نشسته بر کرسی های 

سرنوشت ساز این وزارتخانه، ذبح و نابود شوند.
جامعه اسالمی دانشجویان نهایت اعتراض خود را به ترکیب هیئت عالی 
مسائل و امور دانشگاهیان در مصوبه اخیر شورای عالی انقالب فرهنگی اعالم 
می کنــد و از همه کارگزاران فرهنگــی و علمی نظام می خواهد که در حیطه 
اختیارات و اعضای این هیئت تجدید نظر کنند. عدم تجدید نظر در این هیئت 
می تواند نتایج شومی برای آینده آموزش عالی و سیاسی تر کردن این وزارتخانه 

علمی به همراه داشته باشد.
از ســوی دیگر انتظار می رود مسئولین وزارت علوم و نمایندگان محترم 
مجلس به موضوع بورسیه ها از سال 1368 تا 1384 نیز رسیدگی کرده و فساد 
بورسیه های فله ای کارگزاران و مشــارکت در حیات خلوت وزارت علوم را به 
اســتحضار ملت برسانند. بررسی موضوع بورسیه ها در یک بازه زمانی خاص و 
با قوانین خودساخته بی مبنا، خود نشانی از سوگیری مغرضانه و هدف گذاری 
خاص سازمان امور دانشــجویان در مقابله و حذف مظلوم ترین اساتید آینده 
کشور در سایه ترس رسانه ای ایجاد شده توسط آنها، است. این روزها همگان 
می دانند که کیفیت علمی، تعهدات اخالقی و وضعیت پژوهشی دانشجویان و 
دانش آموختگان بورسیه لغو بورس شده، قابل قیاس با بورسیه شدگان ضعیف 

دوران اصالحات و کارگزاران نیست.

اخبار دانشگاه

حضرتآیــتاهللالعظمیخامنهایدرمراســم
دانشآموختگیدانشجویانافسریوتربیتپاسداری
دانشگاهامامحسین)ع(تاکیدکردند:مناجازهنخواهم
دادکهبیگانگانبیایندوبادانشمندانوفرزندانعزیز

وبرجستهاینملتصحبتوازآنانبازجوییکنند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی رهبــر معظم انقالب در 
آســتانه روز پاسدار و همچنین ســوم خرداد سالروز عملیات 
غرور آفرین بیت المقدس و فتح خرمشهر، صبح دیروز مراسم 
دانش آموختگی دانشجویان افسری و تربیت پاسداری دانشگاه 
امام حســین )ع( با حضور حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای 

فرمانده معظم کل قوا برگزار شد.
رهبر معظم انقالب اســالمی در ابتدای ورود به میدان، با 
حضور بر مزار شــهدای گمنام و قرائت فاتحه، برای شهدای 

دفاع مقدس علّو درجات را مسألت کردند.
فرمانده کل قوا ســپس از یگانهای حاضر در میدان سان 
دیدند.حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای همچنین جانبازان 

سرافراز حاضر در میدان را مورد تفقد قرار دادند.
حضرت آیــت اهلل العظمی خامنه ای در این مراســم در 
سخنانی با اشــاره به »گفتمان نوین اســالمی« و »گفتمان 
جاهلیــت« به عنوان دوگفتمان اصلی دنیــای امروز، نزدیکی 
و آشــتی این دوگفتمان را غیرممکن دانســتند و با اشاره به 
خواهی هــای جدیــد در مذاکرات هســته ای از جمله  زیاده 
درخواست برای بازرسی از مراکز نظامی و گفتگو با دانشمندان 
ایرانی، تأکیــد کردند: این اجازه مطلقا داده نخواهد شــد و 
دشــمنان بدانند که ملت و مســئوالن ایران در مقابل زیاده 

خواهی ها و زورگویی ها به هیچ وجه کوتاه نخواهند آمد.
فرمانده کل قوا همچنین با اشــاره بــه اخباری مبنی بر 
تالش بدخواهان ملت و برخی مسئوالن منطقه خلیج فارس 
برای کشاندن جنگ های نیابتی به مرزهای ایران، گفتند: اگر 
شیطنتی صورت بگیرد، واکنش جمهوری اسالمی ایران بسیار 

سخت خواهد بود.
رهبر انقالب اسالمی در این مراسم، رویکرد انجام کارهای 
نو، ابتکاری، و پرمغز را در همه مسایل مورد تأکید قرار دادند 
و با اشاره به وجود این ویژگی ها در مراسم امروز دانشگاه امام 
حسین )ع(، خاطرنشان کردند: باید از انجام کارهای سطحی 

در همه مسایل پرهیز کرد.
حضرت آیــت اهلل العظمی خامنه ای با تأکیــد بر اینکه، 
ســپاه پاسداران انقالب اسالمی شــجره طیبه ای است که به 
مرحلــه قابل قبولی از توانایی ها و پیشــرفت و بلوغ فکری و 
عملی رســیده است، افزودند: دانشگاه امام حسین)ع( یکی از 

نشانه های تکامل و حرکت روبه جلو سپاه است.
ایشان عقبه این دانشگاه را، عملیات های مهم دوران دفاع 
مقدس و مجاهدت و فداکاری پیشکسوتان سپاه برشمردند و 
خطاب به دانشجویان این دانشگاه گفتند: امروز پرچم حرکت 
انقالب عظیم اسالمی که پرچم گفتمان نوین اسالمی است، 
بدســت شما رســیده و باید آن را همانند گذشتگان خود، با 

قدرت و استحکام به پیش ببرید.
رهبر انقالب اسالمی، پرچم گفتمان نوین اسالمی را برای 
سعادت بشریت راهگشــا و برای نسل جوان دنیا، پرکشش و 
پرجاذبه دانستند و خاطر نشان کردند: این حرکت پرافتخار، 
بــا رهبری امام بزرگوار ما بوجود آمــد و ملت ایران با ازخود 
گذشــتگی و فداکاری، از این حرکت پاســداری و این پرچم 

را بلند کرد.
حضــرت آیت اهلل العظمــی خامنه ای با اشــاره به وجود 
گفتمان دیگری تحت عنوان »گفتمــان جاهلیت«، افزودند: 
گفتمان جاهلیت امــروز که گفتمانی ظالمانــه، زورگویانه، 
متکبرانه و خودخواهانه و از جانب قدرتهای ســلطه گر جهان 
است، در مقابل گفتمان اسالمی قرار دارد که طرفدار عدالت، 
آزادی بشــر و از بین رفتن زمینه های استثمار و استعمار، و 

نابودی نظام سلطه است.
ایشــان با تأکید بر اینکه چشــمان تیزبین ملتها قادر به 
تشــخیص این دو گفتمان و شــناخت حرکــت منافقانه و 
ریاکارانــه گفتمان جاهلیت، تحت پوشــش الفاظی همچون 
»حقوق بشر« و »عدم خشونت«، است، گفتند: امکان آشتی 
و نزدیکی این دوگفتمان بــه یکدیگر هیچ گاه وجود نخواهد 
داشت زیرا یک گفتمان قائل به ظلم و ستیزه گری با ملت ها 
است، درحالی که گفتمان دیگر، قائل به حمایت از مظلومان و 

مقابله با ظالمان است.
رهبر انقالب با اشــاره بــه تبلیغات دشــمنان مبنی بر 
منزوی بودن جمهوری اســالمی ایران، خاطر نشــان کردند: 
نظام اســالمی از ابتدا تاکنون همــواره در دل ملت ها جای 
داشته اســت و نشــانه بارز آن، ابراز عالقه و شیفتگی مردم 
کشــورهای مختلف دنیا نسبت به روســای جمهور ایران، در 

طول سی وشش سال گذشته است.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنــه ای، نام ملت ایران را در 
میــان ملتها و حتی دولتمردان منصف و مســتقل و آزادگان 
جهــان، نامی بلند آوازه و پرافتخــار خواندند و تأکید کردند: 
منزوی کسانی هستند که فقط می توانند با زور و دالر، برخی 
افراد را جذب خود کنند. ایشان با تأکید بر اینکه ملت ایران، 
عزت خود را به وســیله اســالم و حرکت و آرمان های انقالبی 
بدســت آورده اســت، به وجــود برخی چالش هــا در مقابل 
اسالمی اشاره کردند و گفتند: ما از این چالشها هیچ ابا و  نظام 
واهمه ای نداریم زیرا وجود چالش نشان دهنده تحرک، زنده و 

فعال بودن و حرکت روبه رشد است.
رهبــر انقالب تأکید کردند: ملت ایران، از این چالشــها، 
باقدرت و با توکل بر خدا و با اعتماد به نفس، عبور خواهد کرد.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای یکی از این چالشــها 
را زورگویی هــا و زیاده خواهیهای طــرف مقابل در مذاکرات 
هسته ای دانستند و خاطر نشــان کردند: دشمنان، همچنان 
ملت ایران و مســئوالن را به خوبی نشناخته اند که حرف زور 
می زنند زیرا ملت و دولت ِ برآمده از این ملت، هیچگاه تسلیم 

حرف زور نخواهند شد.
ایشان با تأکید بر اینکه هر مقدار در مقابل زیاده خواهی های 
طــرف مقابــل کوتاه آمده شــود، آنها جلوتــر خواهند آمد، 
خاطرنشــان کردند: باید در مقابل این زیاده خواهی ها، دیواره 

وجود آید. مستحکمی از عزم و توکل و اقتدار ملی به 
رهبر انقالب یک نمونه از زیاده خواهی های طرف مقابل 
در مذاکرات هســته ای را، درخواســت برای بازرسی از مراکز 
نظامی و گفت وگو با دانشمندان و محققان ایرانی بیان کردند 
و افزودند: همانگونه که قبال هم گفته شــد، اجازه هیچ گونه 
بازرســی از هیچ یک از مراکز نظامی و همچنین گفت وگو با 
دانشمندان هسته ای و سایر رشــته های حساس و اهانت به 

حریم آنها، داده نخواهد شد.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای تأکید کردند: من اجازه 
نخواهم داد که بیگانگان بیایند و با دانشمندان و فرزندان عزیز 

و برجسته این ملت صحبت و از آنان بازجویی کنند.
ایشان با تأکید براینکه هیچ ملت و دولت عاقلی اجازه 
چنین کاری را نمی دهد، گفتند: دشمن پررو و وقیح، انتظار 
دارد کــه ما اجازه دهیم آنها با دانشــمندان و محققان ما 
درباره یک پیشرفت اساســِی بومی و ملی گفت وگو کنند 
امــا مطلقاً چنین اجازه ای داده نخواهد شــد. رهبر انقالب 
خاطر نشــان کردند: این موضوع را دشمنان نظام اسالمی 
و همه کســانی که منتظر تصمیم نظام هستند، به روشنی 

متوجه شوند.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای افزودند: مسئولین عزیز 

کشور که با شجاعت در این میدان حرکت می کنند، بدانند که 
تنها راه مقابله با دشمن وقیح، عزم راسخ و عدم انفعال است.

ایشان تأکید کردند: مســئوالن و مذاکره کنندگان باید 
پیام عظمت ملت ایران را در مذاکرات نشان دهند.

رهبر انقالب با تأکید بر اینکه همه مســئوالن به برکت 
انقالب اســالمی است که صاحب مســئولیت شده اند، خاطر 
نشان کردند: همه ما خدمتگزار مردم هستیم و وظیفه داریم 
که در مقابل زورگویــی، وقاحت، توقعات بی جا و توطئه ها با 

کمال استقامت بایستیم.
حضرت آیــت اهلل العظمی خامنــه ای در ادامه به برخی 
خبرها مبنی بر تالش مشــترک دشمنان و برخی مسئوالن 
ســفیه منطقه خلیج فارس برای کشاندن جنگهای نیابتی به 
نزدیکی مرزهای ایران اشاره و تأکید کردند: پاسداران انقالب 
اسالمی و همه پاسداران حریم امنیت ملی در نیروهای مسلح 
هوشــیار و بیدارند و اگر شــیطنتی صــورت بگیرد، واکنش 

جمهوری اسالمی ایران بسیار سخت خواهد بود.
ایشــان با تأکید بر اینکه ملت ایران با امیدواری کامل به 

رهبرانقالبتاکیدفرمودند

بازرسی مراکز نظامی و بازجویی از دانشمندان

هرگز اجازه نمی دهم

تبریز - خبرنگار کیهان:
تنها نه کرد: تاکید رئیسجمهورکشــورمان
امنیتوآرامشدرایرانحاکماســت،بلکهامید
ملتهایمنطقهوچشــمآنهابــهنظاممقدس

جمهوریاسالمیواینمردمبزرگاست.
حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان 
در هفدهمین ســفر اســتانی خود به اســتان آذربایجان 
شــرقی روز گذشته در ورزشــگاه تختی تبریز و در جمع 
مــردم آذربایجان گفت: مردم بزرگ آذربایجان اســطوره 
ادبیات، علم، سیاست و شجاعت هستند؛ ملت آذربایجان 
و تبریز قهرمان سازند و مشــروطه را در ایران رقم زدند و 
اگر قهرمانی و ایستادگی مردم در 29 بهمن سال 56 نبود، 

انقالب به پیروزی نمی رسید.
درحالشکستنهاییایرانهراسی

درسطحدنیاهستیم
 وی افــزود: نه تنها امنیت و آرامــش در ایران حاکم 
اســت، بلکه امید ملت های منطقه و چشم آن ها به نظام 

مقدس جمهوری اسالمی و این مردم بزرگ است.
رئیس جمهــور با بیان اینکه امروز در حال شکســت 
نهایی ایران هراسی در ســطح دنیا هستیم، اظهار داشت: 
ملــت، دولت، رهبری معظم و نظام ما همه و همه در یک 
تالش منسجم و هماهنگ، چهره واقعی ملت بزرگ ایران 

را به جهانیان معرفی کرده و معرفی خواهیم کرد.
پایانمذاکراتافتخاربرای
ملتبزرگایرانخواهدبود

روحانی با بیــان اینکه امروز در صحنه بین المللی نیز 
ســرداران مذاکرات و سرداران دیپلماسی برای ملت ایران 
غرور و افتخار آفریده اند، تصریح کرد: مردم ما پشــتیبان 
مذاکره کنندگان و بــه تعبیر رهبری »فرزنــدان برومند 

روحانیدراجتماعبزرگمردمتبریز:

چشم امید ملت های منطقه به جمهوری اسالمی است

انقالب اسالمی «، هستند و شما بدانید پایان این مذاکرات 
به حول قوه الهی افتخار برای ملت بزرگ ایران خواهد بود.

آیاکسیازپیروزیملتایران
درمذاکراتهستهاینگرانمیشود؟!

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه »ما در این کشور نشاط 
را می خواهیم و فکر نمی کنم کسی باشد که از خوشحالی 
مردم ناراحت باشــد و از پیروزی ملت ایران در مذاکرات 
هســته ای نگران شود«، افزود: کســی حق ندارد از جانب 
مردم شــعار دهد و در جامعه افراطی گری و شــعارزدگی 
ایجــاد کند و کاری کند که مردم نگــران امنیت و آینده 

کشور شوند.
روحانی با بیان اینکه آیا کســی اجازه دارد دســت به 
جیب مردم کند برای اینکه می خواهد ســخن درشــت و 
شــعار تند بی خاصیت دهد گفت: ما حق نداریم از جیب 
مردم در جامعه شــعارزدگی به پا کنیم؛ حق نداریم کاری 

کنیم مردم برای امنیت و آینده کشور نگران شوند.
قصدتجاوزنداریم

باتجاوزگرانبهشدتمقابلهمیکنیم
وی تصریح کرد: امام، ملت و رهبر ما صلح خواه است؛ 
ما قصد تجاوز نداریم؛ البته اگر کســی چشم طمع به این 
آب و خاک  داشــته باشــد با قدرت مقابلــه می کنیم؛ ما 
می خواهیم در همه زمینه ها پیشرفت کنیم نه اینکه تنها 
در یک زمینه پیشــرفت کرده و در سایر زمینه ها پسرفت 

کنیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت در ادامه مســیر را 
بــرای رونق و رفاه و پیروزی در مذاکرات به شــرط اینکه 
طرف مقابل زیاده خواه نباشــد ادامه می دهــد، افزود: در 
تمام موفقیت ها حمایت ملت و هدایت مقام معظم رهبری 

کارساز بوده است و این راه را ادامه خواهیم داد.
وی در بخشــی دیگر از سخنان خود مردم آذربایجان 

را ورزش دوســت دانســت و با اشــاره به اتفاقــات دیدار 
تراکتورســازی تبریز و نفت تهران، اظهار داشــت:  دیگر 
تراکتورسازی تنها تعلق به شما مردم آذربایجان ندارد بلکه 
متعلق به ایران اســت، تیمی که آرزوی قهرمانی آن را در 
مسابقات آسیایی خواهیم داشت. رئیس جمهور خاطرنشان 
کرد: هیچ کس نمی تواند با احساسات مردم بزرگ ایران آن  
هــم مردم قهرمان آذربایجان و تبریز بزرگ بازی کند. اگر 
کســی در این حادثه مقصر باشد تردید نکنید که دولت با 

همه توان برای تنبیه او ایستادگی خواهد کرد.
روحانــی در پایان تاکید کرد: در مجموع با ســفر به 
آذربایجان شــرقی 32 پروژه با صرف اعتبار 965 میلیارد 
تومانــی در دســتور کار قرار می گیرد تا ایــن پروژه ها در 
سال های 94 و 95 تکمیل شوند و همچنین بیش از 500 
میلیــون دالر فاینانس به خــط دوی متروی تبریز تحقق 

خواهد یافت.

آیــتاهللآملیالریجانیباتاکیدبراجرایاســالم
درکلیهامورجاریکشــورواشارهبهجنایتگروههای
تروریستیوخشــونتگراگفت:جنایتهایمتعدداین
گروههابهناماسالموعلیهمردمبیگناهنشانمیدهدکه
گویاخوارججدیدیدردنیایاسالمشکلگرفتهاست.

آیت اهلل صادق آملی الریجانی در جلسه دیروز مسئوالن 
عالــی قضایی با تبریک حلول ماه شــعبان و اعیاد این ماه با 
تاکید بر اینکه تنها راه رســیدن به کمال انســانی و پرهیز از 
افتادن در دام هوای نفســانی و فاصله گرفتن از خوی انسانی 
و اسالمی، توســل به ذات الهی از طریق مناجات، استغفار و 
دعاهای متعدد است، گفت: ماه شعبان ماه مناجاتهای خاص 

و منزلی از منازل سیر به سوی حق تعالی است.
 رئیس قوه قضاییه در ادامه با تبریک روز پاســدار گفت: 

همان گونــه که حضــرت اباعبداهلل )ســالم اهلل علیه( تمام 
هســتی و توان خود را برای دفاع از حریم اســالم و ســنت 
رســول اهلل )ص( به کار بســت، معنای پاسداری حقیقی نیز 
دفاع از ارزشهای اسالمی و ارزشهای انقالب اسالمی در تمام 
ابعاد اســت.  آیت اهلل آملی الریجانی دفاع از حریم اســالم و 
ارزشــهای اســالمی را وظیفه ذاتی تمام مسلمانان و دفاع از 
ارکان و ارزشــهای انقالب اســالمی را عالوه بر وظیفه دینی، 
وظیفه قانونی به حســب اساسنامه تشکیل سپاه پاسداران و 
نیروهای مسلح دانست و اظهار کرد: مطابق اصل چهارم قانون 
اساسی کلیه امور جاری و مقررات و قوانین کشور باید مطابق 
با موازین اســالم باشد و اگر قانونی مخالف اسالم بود، خود به 
خود باطل اســت و راه تشــخیص این مخالف بودن هم نظر 
فقهای شــورای نگهبان اســت و افراد به صورت دل بخواهی 

نمی تواننــد در این باره اظهارنظر کننــد. اما با این حال و بر 
حسب این موازین قانونی ســپاه پاسداران موظف به دفاع از 
ارکان اســالم و نظام اســالمی نه تنها در بعد نظامی بلکه در 
تمام ابعاد و ایســتادگی در برابر هجمه های دشمنان در تمام 
زمینه ها اســت و این طور نیست که بگوییم کاری به اجرای 

قوانین اسالم ندارد.   
آیت اهلل آملی الریجانی در ادامه به تحرکات اخیر جبهه 
مقاومــت و تالش دشــمنان این جبهه بــرای متوقف کردن 
پیروزی های آن نیز اشاره کرد و افزود: متاسفیم که دشمنان 
اســالم و مدعیان دفاع از حقوق بشــر و مخالف با تروریسم 
بــا ملتی می جنگد که مایل به تعیین سرنوشــت خود بدون 

دخالت بیگانگان هستند.  
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: دشــمنان جبهه مقاومت 

از هیچ گونه کمکی به تروریســتهای منطقه دریغ نمی کنند و 
کارشــان به جایی رسیده که افراد را از جاهای مختلف دنیا با 
شعار ها و وعده ای توخالی جمع می کنند، به طوری که ظاهراً 
خوارج جدیــدی به راه انداخته اند که به نام اســالم و جهاد 

اسالمی مرتکب هر گونه جنایتی می شوند.  
آیت اهلل آملی الریجانی با تاکید بر لزوم حمایت از جبهه 
مقاومت و تبریک به دولت و ملت سوریه به خاطر پیروزیهای 
 اخیرشان گفت: جبهه مقاومت در واقع جبهه ما است و همه 
مسلمانان موظف به حمایت مادی و معنوی از جبهه مقاومت 

هستند.   
گفتنی است؛ در ادامه این جلسه، مسئوالن عالی قضایی 
ســاماندهی ستاد دادگستری کل اســتان ها را در دستور کار 
خود قرار دادند و در این خصوص به بحث و بررسی پرداختند.

رئیس قوه قضائیه:كلیه امور جاری كشور باید مطابق اسالم باشد

فرماندهکلســپاهبابیاناینکهدشمنانبازبان
سالحبیشترآشناهســتندوماهمقصدداریمبا
همینزبانباآنانروبروشــویم،تاکیدکردسالح
سپاهبرایعدالتخواهیوظلمستیزیبهکارمیرود.

به گزارش فارس، ســردار سرلشکر محمدعلی جعفری 
فرمانده کل ســپاه پاســداران انقالب اســالمی در مراسم 
دانش آموختگی دانشــجویان افســری و تربیت پاسداری 
دانشــگاه امام حســین )ع( که با حضــور حضرت آیت اهلل 
خامنه ای فرمانده معظم کل قوا و در آســتانه روز پاســدار 
و همچنین ســوم خــرداد ســالروز عملیــات غرورآفرین 
بیت المقدس و فتح خرمشهر، صبح دیروز برگزار شد، هدف 
از ارتقای ســطح آمادگی های همه جانبه ســپاه را دفاع از 
انقالب اسالمی و حفظ دســتاوردهای آن دانست و تاکید 

کرد: سپاه پاسداران انقالب اسالمی با درک شرایط محیطی 
انقالب اسالمی و تقابل دو جبهه مستضعفین و مستکبران 
بــه دنبال تولید قدرت روزافزون درونی با تکیه بر معنویت، 
ایمان، عقالنیت و هوشــمندی و اســتفاده از فناوری های 
دفاعی و امنیتی و بروزرســانی تاکتیک های نبرد نامتقارن 
است.سرلشکر جعفری با تاکید بر اینکه سلحشوری جزئی 
از پاسداری اســت، افزود: پاسداری انقالب اسالمی در برابر 
دشمنان در ســایه برق شمشــیرهایمان و قدرِت ایمان و 
فناوری هایی است که توازن وحشت و خطر را برای دشمنان 
برقرار می ســازد. فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه دشمنان 
با زبان ســالح بیشتر آشنا هســتند و ما هم قصد داریم با 
همین زبان با آنان روبرو شویم، تاکید کرد: سالح سپاه برای 

عدالت خواهی و ظلم ستیزی بکار می رود.

فرماندهکلسپاهدرمراسمدانشآموختگیدانشجویاندانشگاهامامحسین)ع(:

پاسداری انقالب در سایه برق شمشیرها و قدرِت ایمان  ماست

حرکت در مســیر افق روشــن خود ادامه خواهد داد، خاطر 
نشــان کردند: پیمودن مسیر حرکت به سمت آرمانهای واال، 
قطعا همراه با هزینه هایی است و در طول تاریخ نیز ملتهایی 
مدال لیاقت گرفته اند که در مقابل چالشها به زانو درنیامدند و 
در مقابل هرگونه تجاوز سخت و نرم، حصار مستحکم عزم و 

اقتدار ملی را نشان دادند.
رهبر انقــالب، ملت ایران را در زمــره چنین ملت هایی 
دانستند و در پایان اظهار امیدواری کردند که جوانان عزیز و 
نسل نورسیده، بار سنگین امانتی را که از نسل گذشته به آنها 

رسیده، بهتر و مستحکم تر از قبل به پیش برند.
در این مراســم ســردار سرلشــکر محمد علی جعفری 
فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی، هدف از ارتقای 
سطح آمادگی های همه جانبه سپاه را دفاع از انقالب اسالمی 
و حفظ دستاوردهای آن دانست و تاکید کرد: سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی با درک شــرایط محیطی انقالب اســالمی 
و تقابل دو جبهه مســتضعفین و مستکبران به دنبال تولید 
قدرت روزافــزون درونی با تکیه بر معنویت، ایمان، عقالنیت 
و هوشــمندی و اســتفاده از فناوری های دفاعی و امنیتی و 

بروزرسانی تاکتیکهای نبرد نامتقارن است.
سرلشــکر جعفری با تاکید بر اینکه سلحشــوری جزئی 
از پاســداری است، افزود: پاســداری انقالب اسالمی در برابر 
دشــمنان در ســایه برق شمشــیرهایمان و قدرِت ایمان و 
فناوری هایی است که توازن وحشت و خطر را برای دشمنان 
برقرار می سازد. فرمانده کل سپاه با بیان اینکه دشمنان با زبان 
سالح بیشتر آشنا هستند و ما هم قصد داریم با همین زبان با 
آنان روبرو شویم، تاکید کرد: سالح سپاه برای عدالت خواهی 

و ظلم ستیزی بکار می رود.
سردار دریادار پاســدار مرتضی صفاری فرمانده دانشگاه 
امام حســین)ع( نیز گزارشــی از برنامه ها و اقدامات علمی و 

فرهنگی این دانشگاه بیان کرد.
در این مراســم دو تن از فرماندهان، دو تن از اســاتید و 
پژوهشــگران و نماینده دانش آموختگان و دانشجویان نمونه 
دانشــگاه امام حســین)ع( هدایای خود را از دست فرمانده 
معظم کل قوا دریافت کردند و نماینده دانشــجویان دانشگاه 

امام حسین)ع( نیز مفتخر به دریافت سردوشی شد.
اجرای طرح »شجره طیبه« از جمله برنامه های مراسم امروز 
میثاق پاسداری دانشجویان دانشگاه افسری امام حسین )ع( بود.

همچنین در این مراسم، دانشجویان دانشگاه افسری امام 
حسین)ع(، نمایش رزمی اعتماد به نفس را اجرا کردند.

در این مراسم، یگانهای حاضر در میدان از مقابل فرمانده 
کل قوا رژه رفتند.


