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هدیه به خوانندگان

شهید مدافع حرم، محمد احمدی جوان)ره( )وصیت نامه(: 
خدایا، تو را سپاس که به من نعمت جهاد در راه خودت را دادی 
تا بتوانم در راه دفاع از حرم شریف خطبه خوان کربال و سه ساله 

موالیم حسین)ع( قدم بردارم.

اخبار ادبی و هنری

پای درس علی)ع(

بازداشتن نفس از شهوت کار مشکلی است
امام علی)ع(: رحمت خداوند بر کسی که شهوت خود را مغلوب 

و هوای نفس را ســرکوب کند، زیرا کار مشکل، بازداشتن نفس از 

شهوت بوده که پیوسته خواهان نافرمانی و معصیت است.
نهج البالغه- خطبه 176

عباس براتی پور:
دولت از محافل ادبی شاعران حزب اللهی 

حمایت کند
یک شاعر پیشکسوت  تاکید کرد که دولت باید از تشکیل و فعالیت محافل 

رسمی شاعران حزب اللهی حمایت کند.
»استاد عباس براتی پور« در گفت وگو با خبرنگار کیهان، با اشاره به سخنان 
نوروزی رهبر معظم انقالب مبنی بر لزوم  استقبال دستگاه های دولتی از جوانان 
انقالبی و حزب اللهی گفت: متاســفانه طیفی از اهالی قلم بی نسبت با ایران و 
دین و انقالب، تالش می کنند فضای ادبیات کشور را مال خود کنند و شاعران 

و نویسندگان مومن و حزب اللهی را به انزوا برانند.
وی افزود: این طیف که همواره آثارشان با بی اعتنایی مردم عادی مواجه 
می شود، به قدرت جوانان هنرمند مومن در خلق آثار حرفه ای و مردمی حسادت 
می کنند و و جود نخبگان فرهنگی انقالبی را سد راه اهداف ضد فرهنگی و بازار 
آثار سخیف خود یافته اند. صاحب کتاب »دل و دریا« افزود: دولت نباید اجازه 
دهد که جوانان شاعر انقالبی برای آموزش دیدن و انتشار اثر به طیف سکوالر 
ادبیات روی آورند. ارشاد باید هنرمندان جوان را به تشکیل حلقات و محافل 
رسمی ادبی سوق دهد و برای انتشار آثار بدیع و حرفه ای و انقالبی این طیف 

از فعاالن ادبی از طرق مشخص کمک های الزم را ارائه نماید.
استاد براتی پور همچنین ادامه داد: پس از پیروزی انقالب، شاعران مومن 
با اتکا به خداوند و تالش وافر توانستند جایگاه ادبیات ایران را ارتقا دهند و هم 
اینک درخشش ادبیات ایران مرهون بچه مسلمان هایی است که در دولت های 
مختلــف بی مهری دیده اند. بنابراین اگر هم دولت حمایت نکند تنها زحمت 
جوانان متدین را زیاد کرده اســت و شاعران بسیجی، راه ادبی  و هنری خود 

را با موفقیت طی خواهند کرد.
عباس رافعی:

متولیان فرهنگ به هنرمندان انقالبی بهاء نمی دهند!
یک  تهیه کننده و کارگردان سینما تاکید کرد که برخی از متولیان فرهنگی 

کشور به هنرمندان انقالبی بهاء نمی دهند!
»عباس رافعی« در گفت وگو با خبرنگار کیهان با اشاره به سخنان نوروزی 
رهبر معظم انقالب درباره ضرورت  اســتقبال دستگاه های دولتی از جوانان 
انقالبی گفت: انقالب  اسالمی ما به عنوان انقالبی فرهنگی در جهان معروف 
است. انقالبی که توانست تغییرات بنیادینی در عرصه فرهنگ ایران به وجود 
آورد. وی افزود: در سال های نخست پیروزی انقالب اسالمی، هنرمندان انقالبی 
به  عدم تخصص متهم و با این اتهام، از میدان عمل به دور نگه داشته می شدند 
و فضای کار نداشتند. آن سال ها از بچه مسلمان ها به عنوان متعهدان بی تخصص 
یاد می کردند اما اکنون که همان هنرمندان توانسته اند به مراتب عالی تخصصی  

در زمینه هنر دست پیدا کنند، باز هم میدان عمل وسیعی پیدا نمی کنند.
ســازنده »کیمیا و خاک« با انتقاد از برخی بانیــان و متولیان فرهنگی 

تصریح کرد:
 متاسفانه امروزه برخی از بانیان هنر می گویند که ما به تخصص نیاز داریم 
نه تعهد! همین افراد با سرمایه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی فیلم می سازند 
،کتاب منتشر می کنند و نمایش اجرا می کنند و...! کسانی که آثارشان مصداق 

»هنر برای هنر« است!
وی ادامه داد: برخی از متولیان فرهنگی برای پز روشنفکری سعی می کنند 

به هنرمندانی که کمتر دایه انقالبی و تعهد دارند بهاء بیشتری دهند.
همیــن امروز اگر ما بگوییم هنرمند بایــد متعهدانه رفتار کند، متولیان 
می گویند به شــما چه ربطی دارد؛ چه کســی این مسئولیت را به شما داده 
است، شما تنها  به هنر  تعهد  دارید نه  به »پیام رسانی«، اگر پیام می خواهید 
بدهید، به تلگراف خانه بروید! رافعی گفت: بله چنین است که باور مردم در 
آثار هنری کم دیده می شود و  رهبر معظم انقالب با جدیت تذکر می دهند!

یک منتقد سینما:
حمایت از جوانان

 سیاست همیشگی رهبری است
یک منتقد ســینما بیانات نوروزی رهبــری انقالب در خصوص ضرورت 
حمایت دستگاه های فرهنگی  از جوانان متدین را سیاست همیشگی معظم له 

توصیف کرد.
»حســین سلطان محمدی« در گفت وگو با خبرنگار کیهان، گفت: تجربه 
انقالب اسالمی نشان داده است که هرگاه و در هر جا، به جوانان توجه شده، 
بزرگترین دستاوردها به ارمغان آمده است. در دوران شکل گیری انقالب اسالمی  
و در سالهای دفاع مقدس و در مقطع تالش برای خودکفایی و... همه شاهد 
درخشــش جوانان متدین بوده ایم.جوانانی که با نیروی ایمان و انگیزه قوی 
و انرژی فراوان، صنعت هسته ای، فن آوری سلول های بنیادین، دانش فضایی 

و... را در اوج ناباوری دشمنان به ارمغان آوردند.
این منتقد افزود: در فیلمی مانند »بادیگارد« شاهدیم که سیاست کالن 
نظام در خصوص جوانان به نوعی تصویر شده است. در این فیلم تاکید می شود 

که حفاظت از نیروی نخبه جوان هدف توجه حاکمیت است.
وی ادامه داد: جوان متدین وقتی بداند که حاکمیت حامی اوست با تالش 
بیشتر فعالیت می کند و آینده خود و جامعه اش را به شکلی مطلوب تر می سازد.

در آخریــن روز ســال 
1394 خبر کــوچ عارفانه 
حاج حســن حســین زاده 
موحد، پیشکســوت جهاد 
اســالمی  انقالب  مبارزه  و 
و جانبــاز ســرافراز و آزاده 
دوران دفاع مقدس در سن 

۶3 سالگی منتشر شد. 
اسفند،   29 ســحرگاه 
آزادگان  »عمــو حســن« 
صبور کشورمان در اردوگاه 
تکریت، در آخرین بیدارباش 

برای تهجد شــبانه اش پیکر زخمی و دردمند زمینی را وداع گفت و 
به لقاء اهلل پیوست.

پیکر شهید حسین زاده در اولین روز سال 139۵ با حضور جمع 
کثیــری از  علماء و عرفاء و فضال از جمله حجج اســالم جاودان،  
صدیقی، حجازی و محســنی اژه ای و هم سنگران و هم رزمانش، 
عزت مطهری، حســین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان، 
سردار اسماعیل کوثری از فرماندهان لشکر 27 محمد رسول اهلل و 
حاج منصور ارضی تشییع و در آستانه حضرت عبدالعظیم حسنی 

به خاک سپرده شد.
پسر کو ندارد نشان  از پدر

حاج حسن حسین زاده، سال 1331 در خانواده ای مذهبی و مبارز 
متولد شــد و از کودکی به واسطه پدرش که از شاگردان حاج مرتضی 
زاهد، از اساتید اخالق و عرفان بود، سلوکی معنوی را آغاز نمود. مهدی 
حسین زاده، پدر جانباز شهید، عالوه بر گرایش های عرفانی اهل بیتی، 
رابط و پیک خاص آیت اهلل کاشــانی و امام خمینی )ره( بود و پسران 
خود را پیش از شهرت امام به عنوان رهبر معنوی و سیاسی مسلمانان، 
به عنوان نخستین مقلدان مرجع اعلم پس از رحلت آیت اهلل بروجردی 

نزد امام در قم برد. 
این گونه بود که حســن همراه اعضای خانواده مبارزات سیاســی 
خود را از نوجوانی آغاز کرد و نخســتین دســتگیری او در 1۵سالگی 
هنگام پخش اعالمیۀ امام خمینی در امجدیه اتفاق افتاد. حسین زاده 
تا پیروزی انقالب اســالمی در ســال ۵7 مکرر بازداشت و آزاد می شد 
و به واســطه تالش آیت اهلل طالقانی و اعتصاب غذا، از دارالتادیب رژیم 
شاه به کمیته مشترک ساواک اعزام شد و با جمع دیگری از مخالفین 
استبداد شاهی، هم بند شد. سرانجام با پیروزی انقالب پس از 9 سال 
تحمل شکنجه ساواک از فراخوان مکرر به زندان رهایی یافت. جوان ترین 
زندانی ساواک در طول ایام مبارزه رد شالق شکنجه گران زندان قصر، 
قزل حصار، کمیته مشترک و جمشیدیه را به تن دید و به عنوان نماد 

»مقاومت و معنویت« مشهور شد.
انقالبی گری در کمیته مشترک

حاج حسن که در ابتدای مبارزه از شاگردان و دوست داران آیت اهلل 
شــهید سعیدی بود، ســال های زندان را به یادگیری علوم حوزوی و 
اســالمی نزد مجتهدان و اســاتید برجســتۀ حوزه همچون »آیت اهلل 
طالقانی«، »آیت اهلل ربانی شیرازی«، »شهید حقانی«، »آیت اهلل انواری« 
و ... گذراند و در ایام آزادی به فعالیت های سیاسی و مذهبی در قالب 

برگزاری جلسات و هیئات با انقالبیون  پرداخت. 
در همان دوره هیئت »انصار المهدی« را در محدودۀ میدان خراسان 
تهران با هدف تفسیر قرآن و ترویج معارف اهل بیت )علیهم السالم( و 
همچنین فعالیت های آشکار و پنهان سیاسی و اعتقادی در دوره های 
کوتاه آزادی از زندان بنا نهاد و بسیاری از روحانیان انقالبی آن دوره را 
بر منبر نشاند. از جمله رهبر عزیز انقالب »حضرت آیت اهلل خامنه ای« 
را در یکی از دهه ها با موضوع »مرگ، زندگی و شهادت« و در دوره ای 
دیگر با موضوع مهم »استعمار« میهمان دل های جوانان انقالبی نمود. 
همزمــان با پیروزی انقالب اســالمی حاج حســن حســین زاده 
فعالیت های فرهنگی را با جدیت بیشتر دنبال کرد و تا آخرین روزهای 
حیاتش به امر مهم تربیت نیروی مومن و متعهد برای نهضت اسالمی 

حضرت مهدی)عج( ادامه داد. 
از بهشت زهرا تا تکریت 11

با آغاز جنگ تحمیلی صدامیان علیه ایران، حاج حسن حزب اللهی 
در عنفوان جوانی داوطلبانه اعزام به جبهه شــد. او با حضور در بخش 
فرهنگی و عقیدتی لشکر 27 محمد رسول اهلل )ص( به عنوان استاد و 
مربی عقیدتی، کرسی اخالق را در دوکوهه، محور کرخه،  محور کارون 
و به ویژه محور فاو تشــکیل داد. رزمندگان اسالم در این کالس ها که 
در سنگرهای مختلف برگزار می شد، در کنار جلسۀ اخالق از جلسات 
آموزش عقائد و معارف اسالمی حاج حسن حسین زاده بهره مند می شدند. 
تــا اینکه ســرانجام در دی ماه 13۶۵ و در عملیــات تاریخی، مهم و 
افتخارآفریــن »کربالی ۵« در خط مقدم با گلوله مســتقیم نیروهای 
عراقی مجروح و ســپس به اسارت ارتش عراق درآمد و راهی »اردوگاه 

11 تکریت« شد، اما کسی از این اسارت مطلع نشد.
شــاهدان ماجرا او را غرق در خون، افتاده بر زمین با قرآن جیبی  
روی صورت به خاطر می آورند. در زمان عملیات کربالی ۵، همرزمان 
حسین زاده به خاطر شدت حمالت دشمن نتوانستند پیکر او را به عقب 
برگردانند و به واســطه اسارت در اردوگاه های مخفی صدام، در لیست 
صلیب ســرخ نام و نشــانی از وی در دست نبود، به همین جهت خبر 
شهادتش به تهران رسید. بیش از چهار سال مراسم یادبود برای حسن 
حسین زاده به عنوان »شهید مفقود االثر« برگزار شد و قبری نمادین 
هم در بهشت زهرا به او اختصاص یافت. تا اینکه سرانجام دو سال پس 
از پایان جنگ تحمیلی در سال 13۶9 حاج حسن حسین زاده موحد، 
مبارز خســتگی ناپذیر، با پیکری تکیــده، نحیف و مجروح و در کمال 

ناباوری خانواده و دوستانش آزاد شد و به خانه برگشت. 
راهیان کربالیی مشهدالرضا 

حاج حسن بر ویلچر جانبازی نشست و دیگر هرگز روی بهبودی را 
به خود ندید، اما با تنی ابالفضلی فعالیت های فرهنگی و مذهبی خود 
را از سر گرفت. جدا از جلسات ماهانۀ جامعۀ کبیره در منزل، سرکشی 
به آزادگان و خانواده شهدا و نیروهای قدیمی انقالب، جذب جوانان به 
منظور تحکیم آرمان ها و اهداف روزگار مجاهدت پیش از انقالب را در 
پیش گرفت و دوره های پیاده روی به مشهدالرضا و کربال را دوشادوش 
مجاهد نســتوه و یار دوران اسارت، مرحوم ابوترابی برگزار کرد. شاید 
بتوان حســین زاده را اولین احیاگر اعزام به مناطق عملیاتی سال های 
دفاع به قصد بهره مندی از نور و عرفان جبهه های قدیم به حساب آورد. 
راز اشک و غبطه عرفا و فضال و مجاهدان فی سبیل اهلل در عروج 
شــهادت گونه اش همراه با حضور پرشور جوانان انقالبی، در 4۵ سال 
تالش بی وقفه حاج حســن حسین زاده برای ارتقاء معرفتی جامعه و 
ترویج والیتمداری و انقالبی گری بود. حســین زاده انقالبی زیســت و 
هرگز به آرمان امام امت و نایب برحقش امام خامنه ای پشــت نکرد، 
باشــد که از دعای حق و نوای ماندگار جامعه کبیره اش ما نیز چنین 

زندگی کنیم و بمیریم. 

یادی از مجاهدی که انقالبی ماند

عارفی با دو حکم شهادت

در نشست امنیت هسته ای مطرح شد

اوباما: روح برجام تغییر رفتار ایران است!
سرویس سیاسی-

 اوباما در کنفرانس خبری نشست امنیت هسته ای 
در واشنگتن، روح توافق هسته ای و شرط برخورداری 
ایران از امتیازات اقتصادی را کنار گذاشــتن توانایی 
موشــکی و قطع کمک به جبهه مقاومت در منطقه از 

سوی ایران خواند.
»باراک اوباما«، رئیس جمهور آمریکا بامداد شنبه در یک 
کنفرانس خبری در حاشیه نشست امنیت هسته ای واشنگتن در 
واکنش به گزارش های پیشین مبنی بر احتمال اعطای دسترسی 
محدود به ایران برای استفاده از دالر در مبادالت خارجی، ایران 

را به استفاده از سایر ارزها به جای دالر دعوت کرد.
 ایــن در حالی اســت که پیش از این برخی رســانه های 
آمریکایی عنوان کرده بودند دولت اوباما در حال بررسی صدور 

مجوز استفاده محدود ایران از دالر در مبادالت ارزی است. 
اوباما در پاســخ به این پرســش که »سه هفته پیش رهبر 
عالیقدر ایران شکایت کرد که کشورش از زمان توافق هسته ای 
موفق به جذب معامالت خارجی واقعی نشده است و 9 شرکت 
آمریکایی می گویند که انجام تجارت با ایران بدون رجوع به نظام 
مالی آمریکا با توجه به سلطه دالر بر مبادالت تجاری بسیار دشوار 
و در برخی مواقع غیرممکن اســت. آیا شما مجاز کردن چنین 
مبادالتی را در دست بررسی دارید؛ و اگر پاسخ مثبت است آیا 
این خیانت به ضمانت های قبلی شما نیست مبنی بر اینکه اکثر 
تحریم های آمریکا پابرجا خواهند ماند؟« اظهار داشــت: »این 
رویکردی نیســت که ما در واقع دنبال می کنیم. بگذارید یک 
حــرف کلی بگویم؛ تا وقتی که ایران، به تعهدات خودش عمل 
کند، ما فکر می کنیم که برای جامعه بین الملل هم مهم است که 
تعهدات خودش را عملی کند. آنها )ایرانی ها( در واقع بر اساس 
توضیحات صبح امروز آژانس به 1+۵ گام های مشخص شده برای 
اجرای برجام را رعایت کرده اند و در نتیجه، تحریم های مرتبط با 
برنامه هسته ای آنها، کاهش یافته است. بخشی از چالشی که آنها 
با آن مواجه هستند این است که شرکت ها خیلی وقت است که 
در آنجا تجارت نکرده اند و در نتیجه الزم است که خودشان را با 

دورنماهای پابرجا ماندن این توافق، وفق دهند.«
اوباما اضافه کرد: »یکی از کارهایی که لو )وزیر خزانه داری 
آمریــکا( و همتایان او داخل گــروه 1+۵ و جاهای دیگر انجام 
خواهند داد روشــن کردن این برای بنگاه های تجاری اســت 
که چه نوع معامالتی در واقع مجاز هســتند؛ برای شرکت ها و 
اداره های حقوقی شــان زمان خواهد برد تا طی چند ماه آینده 
اطمینان پیدا کنند که در صورت تجارت با ایران برایشان خطر 
مسئولیت وجود نخواهد داشت. بنابراین ما برای حل برخی از 
نگرانی هایی که ایران ابراز کرده با آنها همکاری خواهیم کرد.«

دالر الزم نیست!
رئیس دولت آمریکا، علی رغم این در ادامه گفت: »ضروری 
نیســت که ما رویکردی مبنی بر اســتفاده آنها )ایرانی ها( از 
مبــادالت معادل دالری اتخاذ کنیــم؛ آنها می توانند از طریق 
موسســات مالی اروپایی هم کارشــان را پیش ببرند. اما برای 
شروع به جریان افتادن معامالت، الزم است به طور ادامه دار به 

شرکت های تجاری توضیحات الزم ارائه شود.«
روح توافق

رئیس جمهــور آمریکا ســپس گفت: »نکتــه دیگری که 
مــن می گویم و آن هم مهم اســت، رفتار خــود ایران برای 
اطمینان آفرینی از امن بودن این کشور جهت انجام تجارت است. 
در توافقی مانند این، اولویت اول من... نگرانی اول من... این بود 
مطمئن شوم که ما برنامه هسته ای آنها را متوقف کنیم و اینکه 
مواد )هسته ای( که آن موقع داشتند و به آنها زمان گریز کوتاه 
می داد، انتقال داده شوند. این اتفاق افتاده است. و من همیشه 

گفته ام که نمی توانم قول بدهم که 
ایران از فرصت فراهم شده در این 
رهگذر برای ورود مجدد به جامعه 
بین الملل اســتفاده کند. ایران تا 
کنون متــن توافق را رعایت کرده 
است، اما روح توافق، مستلزم این 
اســت که ایران به جامعه جهانی 
و شرکت ها سیگنال هایی بفرستد 
مبنــی بر اینکــه اقدام بــه انجام 
طیفــی از اقدامات تحریک آمیزی 
که شــرکت ها را هراسان می کند، 

نخواهد کرد.«
اوباما در ادامه گفت: »وقتی آنها 

موشک بالیســتیک با شعارهایی برای نابودی اسرائیل شلیک 
می کنند، این شــرکت ها را مشوش می کند. برخی خطرهای 
ژئوپولتیک وجود دارند که وقتی آنها )شرکت ها( می بینند این 
اتفاق دارد می افتد، تشدید می شوند. اگر ایران به ارسال موشک 
به حزب اهلل ادامه بدهد، این کار شرکت ها را مضطرب می کند.«

ایران سازگار شود
رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد: »بنابراین، بخشی از آنچه 
من امیدوارم اتفاق بیفتد... ما مسئولیت داریم که درباره قواعد 
حاکم توضیحات ارائه کنیم تا مــردم ایران در واقع بتوانند از 
بهبود وضعیت اقتصادی بهره مند شوند؛ اما ایران باید آن چیزی 
که هر کشور دیگری در دنیا می فهمد را درک کند و آن اینکه 
شــرکت ها می خواهند جایی بروند که احساس امنیت بکنند، 
جایی که شــاهد مناقشات گسترده نباشند، جایی که بتوانند 
مطمئن باشــند مبادالت طبق روال معمول انجام می شــوند؛ 

و این هم سازگاری ای است که ایران باید آن را انجام دهد.«
اوبامــا اضافه کرد: »و صادقانه بگویم، من فکر می کنم که 
داخل ایران هم دیدگاه های متفاوتی وجود دارد، به همان طریقی 
که در اینجا در آمریکا تندروهایی وجود دارند که حتی بعد از 
اینکه ما گواه می دهیم که این توافق اثربخش است، حتی بعد از 
اینکه تیم های اطالعاتی ما، تیم های اطالعاتی اسرائیل می گویند 
که این توافق معادالت بازی را تغییر داده، هنوز هم با اصل توافق 
مخالف هستند. تندروهایی داخل ایران هستند که نمی خواهند 
ببینند که ایران به روی جامعه گســترده تر بین المللی گشوده 
می شــود و دارند کارهایی انجام می دهند که توافق را احتماالً 
تخریــب کنند و بنابراین ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم 
که آن دسته از نیروهایی که به دنبال منافع توافق هستند، در 

طول زمان، این منافع را احساس کنند.«
تحقق یک پیش بینی

ایــن اظهارات قابل تامل اوباما کمتــر از دو هفته پس از 
تحلیل و پیش بینی رهبر معظم انقالب درباره توافق و مذاکره 

با آمریکا بیان شد. 
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای در بیانات اولین روز سال 
139۵ در مشهد مقدس، به بدعهدی آمریکا در اجرای تعهدات 
برجام اشاره کرده و با تأکید بر اینکه یک دیدگاه خاص معتقد 
است مشکالت اقتصادی کشور تنها در صورتی حل خواهد شد 
که در موارد مختلف با آمریکا گفت وگو کنیم و از مواضع خود 
کوتاه بیاییم، خاطرنشان کردند: این افراد می گویند همان طور که 
توافق هسته ای، »برجام« نام گرفت، گفت وگو با آمریکا در موارد 
دیگر و حتی موضوع قانون اساسی کشور می تواند »برجام های 
2 و 3 و 4« باشند تا با این گفت وگوها و توافق ها، مردم راحت 

زندگی کنند و مشکالت آنان حل شود.
ایشان افزودند: معنای حقیقی این تفکر خطرناک این است 
که جمهوری اســالمی ایران به تدریج از مبانی قدرت و امنیت 

خود و از مسائل اساسی که به ُحکم اسالم و در چارچوب نظام 
اسالمی، به آنها پایبند است همچون مسئله  حمایت از مقاومت 
و پشــتیبانی سیاسی از ملت های فلســطین، یمن و بحرین، 
صرف نظر و مواضع خود را به خواسته های آمریکا نزدیک کند!
رهبر انقالب اســالمی گفتند: براســاس این تفکر خاص، 
جمهوری اسالمی ایران باید همچون برخی دولت های عربی که 
با کمال وقاحت دست دوستی به سوی رژیم صهیونیستی دراز 

کردند، در نهایت با دشمن صهیونیستی کنار بیاید.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه در چارچوب این 
تفکر خطرناک، عقب نشــینی ها گام به گام ادامه خواهد یافت، 
خاطرنشان کردند: اگر براســاس خواست و میل آمریکا عمل 
شود، جمهوری اسالمی ایران باید از ابزارهای دفاعی خود نیز 
صرف نظر کند و دائماً در مقابل چراهای مختلف و زیاده خواهانه  

آمریکا پاسخگو باشد.
ایشان با اشاره به جنجال تبلیغاتی اخیر رسانه های غربی 
درباره  رزمایش موشــکی ایران گفتند: درحالی که آمریکایی ها 
هرچند وقت یک بار در منطقه  خلیج فارس که هزاران کیلومتر 
با آنها فاصله دارد، رزمایش های مشــترک برگزار می کنند، در 
مورد رزمایش جمهوری اسالمی ایران در خانه و حریم امنیت 

خود، جنجال به پا می کنند.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه در صورت قبول این 
تفکر خاص، زیاده خواهی های آمریکا و عقب نشــینی در مقابل 
او در ایــن حد نیز متوقف نخواهد شــد، افزودند: در ادامه  این 
روند تدریجی، جمهوری اسالمی ایران طبعاً باید به آمریکایی ها 
توضیح دهد که چرا سپاه پاسداران و نیروی قدس را تأسیس 
کرده است، چرا باید سیاست های داخلی با موازین شرع تطبیق 
داده شوند، چرا باید سه قوه براساس شریعت اسالمی عمل کنند 

و چرا شورای نگهبان قوانین مغایر با شرع را تأیید نمی کند؟
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: اگر در مقابل آمریکا 
کوتاه بیاییم، دشــمن گام به گام جلــو می آید و کار به جایی 
می رســد که جمهوری اسالمی ایران از محتوا تهی می شود و 

تنها صورت ظاهری آن محفوظ خواهد ماند.
وعده های کاغذی برجام

صحبت های اوباما در حاشیه نشست امنیت هسته ای در 
واقع در راستای اقدامات خصمانه پیشین طرف امریکایی ضد 
ایران در قبال موضوع رفع تحریم ها است. در هفته های پس 
از اجرای برجام به رغم اینکه طبق گفته مدیر کل آژانس انرژی 
اتمی ایران حتی بیش از حد مورد نیاز به تعهدات خود پایبندی 
نشــان داده ولی شاهد بودیم که طرف امریکایی نه تنها گامی 
برای بهره مندی ایران از وعده های کاغذی برجام بر نمی دارد 
بلکه حتی با برافروخته نشــان دادن چهره خود به بانک های 
اروپایی مانع از استفاده کشورمان از تسهیالت مالی بین المللی 
می شود و دلیل آن را سیاست های ایران در حمایت از جبهه 

مقاومت می داند.
عالوه بر این اعمال تحریم های جدید در حوزه حقوق بشر 
و موشــکی و مورد جدیدی که به آن افزوده شده یعنی ادعای 
حمالت سایبری از جانب چند شهروند کشورمان به بانک های 
طرف امریکایی همه و همه نشــان از بهانه تراشی امریکایی در 

سر راه رفع تحریم های ایران دارد.
این بهانه تراشی ها نیز هدفمند و برنامه ریزی شده است 
چرا که با تعمق بر روی سخنان اوباما در حاشیه نشست امنیت 
هســته ای مشخص می شود که آنها بدنبال دو امر فوق العاده 
حائز اهمیت هستند؛ نخست اینکه ایران با عقب نشینی از ارزش 
ها و اهداف انقالب اسالمی در برابر غرب عدول کرده و خود را با 
سیاست های امپریالیستی و استکباری امریکا هماهنگ و همصدا 
کند ) اوباما عیناً تصدیق می کند که ایران خود را سازگار کند( 
که این آرزوی غرب در ســال های پس از انقالب اسالمی بوده 
و این آرزو را نیز به گور خواهند برد. این هدف، هدف کالن و 
طوالنی مدت امریکا از بهانه تراشــی ها در موضوع رفع تحریم 
های هسته ای  و عقیم گذاشتن مسئله برجام است اما هدف 
ثانویه آنها از این بهانه تراشی ها که به شدت در صدد رسیدن 
به آن هســتند این است که ایران دســت از حمایت جنبش 
های حق مدار و آزادی بخشــی همچون حزب اهلل برداشته و 
جبهه مقاومت را رها کند تا از این روزنه امنیت رژیم منحوس 

صهیونیستی تامین گردد.
رزمایش موشــکی اخیر سپاه پاسداران هراسی مضاعف را 
در دل دشمنان انقالب اسالمی افکند و با توجه به اینکه جمله 
معروف امام خمینی )ره( بنیانگذار انقالب اسالمی مبنی بر اینکه 
»اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود.« به زبان عبری روی 
بدنه موشک مورد آزمایش قرار گرفته، هک شده بود بار دیگر 
حمایت جمهوری اســالمی ایران را از جبهه مقاومت و آرمان 
رهایی قدس شریف از چنگال صهیونیست ها را تکرار و تاکید 
کرد که این امر به مذاق غرب و به خصوص امریکا خوش نیامد 
چرا که آنها تصور می کردند پس از اجرای برجام ایران دست 
از حمایت جبهه مقاومت بر خواهد داشت که این امر با رزمایش 
موشــکی سپاه و تاکید مقام معظم رهبری بر تسلیم ناپذیری 
ایران در برابر رژیم صهیونیستی نقشه غرب را نقش بر آب کرد.
صحبــت های اوباما این فرضیه را که امریکا هیچ اراده ای 
برای رفع تحریم ها و عملی ساختن تعهدات مندرج در برنامه 
جامع اقدام مشــترک )برجام( از سوی خود ندارد را تائید و از 
مرحله فرضیه بودن به نظریه سوق داد چرا که رئیس جمهور 
امریکا به عنوان بازیگر اصلی در بحث هسته ای ایران و غرب و 
همچنین سیاست گذار اصلی غرب در قبال ایران رسماً از ایران 
انتظار تغییر رفتار را دارد؛ تغییر رفتاری که پیشبرد منافع امریکا 
در منطقه و همچنین امن شدن رژیم منحوس صهیونیستی را 

در پی خواهد داشت. 
گفتنی اســت اوباما پیش از این نیز در سخنرانی خود در 
مجمع عمومی سازمان ملل مدعی شده بود که »سردادن مرگ 
بر آمریکا شغل ایجاد نمی کند و برای ایران امنیت بیشتری به 
همراه نمی آورد. اگر ایران مسیر دیگری را انتخاب کند این برای 

منطقه، مردم ایران و جهان بهتر خواهد بود.«
جان کری، وزیر خارجه آمریکا  نیز سال گذشته عین این 
جمالت را تکرار کرده بود.  خبرنگار بی بی سی از کری می پرسد 
بسیاری منتظرند ببیند که توافق هسته ای به بهبود روابط تهران 
و واشــنگتن در دیگر حوزه ها کمک می کند یا نه. آیا امیدوار 
هســتید که تغییری بنیادین در نوع نگاه ایران و آمریکا به هم 
ایجاد شود؟ کری در پاسخ می گوید: »فکر می کنم همه می توانند 
با تغییر لحن و کم کردن از شــعارها شروع کنند. اول از همه 

شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل.«

 مدیرکل آژانس بین المللــی انرژی اتمی این نهاد 
نظارتی را »چشــم و گوش جهان در ایران« خواند و با 
توصیف برجام به عنوان »دستاوردی آشکار« خاطرنشان 
کرد: ایران با این ســند در معرض »شــدیدترین نظام  

راستی آزمایی« قرار گرفته است.
بــه گزارش فارس، یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، در بیانیه ای اعالم کرد با روسای جمهور کشورهای 
1+۵ و فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 

برای بررسی روند اجرای برجام دیدار کرده است. 
آمانــو در این بیانیه که روی وب ســایت رســمی آژانس 
بین المللی انرژی اتمی قرار گرفته خاطرنشان کرده روز جمعه 
)اول آوریل/ 13 فروردین( با نمایندگان کشورهای 1+۵ به دعوت 

باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا دیدار کرده است. 
به نوشته آمانو، او در این جلسه »باراک اوباما«، رئیس جمهور 
آمریکا »شی جین پینگ«، رئیس جمهور چین، »دیوید کامرون«، 
نخست وزیر انگلیس، »دونالد تاسک«، رئیس شورای اروپا، »جان 
کری«، وزیر خارجه آمریکا، »اورسوال ون در«، وزیر دفاع آلمان، 
»فدریکا موگرینی«، مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، 
»ســرگئی کیسالک«، نماینده روســیه را در جریان اقدامات 
راســتی آزمایی و نظارتی آژانس از تعهدات ایران در برجام قرار 

آمانو:

اقدامات شفافیت ساز ایران در برجام فراتر از تعهدات این کشور است

داده است.
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی نوشته است: »من 
یادآوری کردم که ایران هم اکنون در معرض شدیدترین نظام 

راســتی آزمایی هســته ای جهان قرار دارد. این کشور نه تنها 
توافقنامه پادمانی با آژانــس، بلکه پروتکل الحاقی را هم اجرا 
می کند؛ اقدامات شفافیت ســازی که فراتر از تعهدات ایران در 

توافقات رسمی با آژانس هستند نیز مورد موافقت قرار گرفته اند.«
مدیــرکل آژانس با بیان اینکه نهاد نظارتی تحت امرش از 
»تجربه و تخصص قابل توجه« در زمینه راستی آزمایی هسته  ای 
برخوردار است به نمایندگان کشورهای یاد شده اطمینان خاطر 
داده که قادر به اجــرای وظایف محوله به این نهاد در جایگاه 

»چشم و گوش جهان در ایران« خواهد بود. 
آمانو نوشته اســت: »آژانس از تجربه و تخصص کافی در 
زمینه راستی آزمایی هســته ای برخوردار است و ما می توانیم 
مســئولیت هایمان در جایگاه چشم و گوش جهان در ایران را 
به نحوی موثر انجــام داده و به جامعه بین الملل ضمانت های 

الزم را بدهیم.«
مدیرکل آژانس در پایان تأکید کرده به نمایندگان کشورها 
گفته که اقدامات نظارتی مذکور، »آغازگر فرایندی اســت که 

سال های متمادی ادامه خواهد داشت.«
وی گفته از نمایندگان 1+۵ خواســته »حمایت مدام« از 
آژانــس جهت تأمین منابع مالــی الزم این نهاد بین المللی را 

ادامه دهند.
آمانو برجام را »دســتاوردی آشــکار برای راستی آزمایی 
هسته ای در ایران« خوانده و یادآور شده تالش قابل مالحظه ای 

برای رسیدن به این توافق صرف شده است. 

سامانه بارشی که بعدازظهر امروز از شمال غرب وارد 
کشور می شود تا سه شنبه فعال بوده و گستره آن به 

شرق و شمال شرق کشور می رسد. 
مدیر پیش بینی و هشــدار ســازمان هواشناسی با اعالم 
این خبر گفت: این ســامانه تا فردا در شمال غرب و از فردا تا 
سه شنبه در شمال و شــمال شرق کشور فعال خواهد بود و 
ســبب بارش باران و برف، وزش باد، کاهش محسوس دما و 
اختالل در تردد جاده ها و گردنه های کوهســتانی منتهی به 

این نواحی خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان هواشناسی کشور، احد 
وظیفه، افزود: بر این اساس از شامگاه  امروز بارش باران و برف 
در نیمه شمالی آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، اردبیل و 
بارش باران در جلگه های گیالن و بارش برف در ارتفاعات و 

جاده های کوهستانی پیش بینی می شود. 
به گفته وظیفه، فردا در شــمال آذربایجان غربی، شمال 
آذربایجان شــرقی و اردبیل بارش باران و برف، در جلگه های 
گیــالن، مازندران و گلســتان بارش بــاران و در ارتفاعات و 

جاده های کوهستانی بارش برف خواهیم داشت.
وی با اشــاره به بارش باران و برف در خراسان شمالی از 
دوشنبه بعدازظهر تا سه شــنبه، تصریح کرد: بارش برف در 
جاده های کوهستانی شــمال آذربایجان شرقی و آذربایجان 
غربی، اردبیل و ارتفاعات غربی و جنوبی گیالن، جنوب مازندران 
و خراســان شمالی مطابق با زمان های فوق موجب لغزندگی 
می شود و هنگام تردد در جاده های کوهستانی یاد شده  برای 
حفظ ایمنی عالوه بر به کارگیری تمهیدات الزم همراه داشتن 

زنجیر چرخ توصیه می شود.

کل  فرمانده  با حضور سرلشکر صالحی 
ارتش چهلمین ناوگروه اطالعاتی عملیاتی 
اســالمی  جمهوری  ارتش  دریایی  نیروی 
ایران از بندرعباس راهی ماموریت آب های 

دور شد.
به گزارش خبرنگار فــارس از بندرعباس، تامین 
امنیت خطوط مواصالتی کشور و همچنین ناوگان های 
تجاری ملی جزو مهمترین ماموریت های این ناوگروه ها 
که شامل ناو لجستیکی تنب و ناوشکن البرز می باشد 

است.
 اضافه می شود، ناوگروه سی و نهم نیروی دریایی 
ارتش در حالی ماموریت خود را به قصد سفر به اقیانوس 
هند )جهت شرکت در مراسم بین الملل سالروز استقالل 
کشور هند( به اتمام رساند که ناوگروه سی و هشتم در 

حال انجام ماموریت بود.

ناوگروه سی و نهم مدت 49 روز، از 27 دی ماه تا 
هفتم اسفند ماه را دریانوردی کرد و در مراسم سالروز 
اســتقالل کشور هند که با حضور ناوها و نیروهایی از 

۵0 کشور دنیا برگزار شد، حضور یافت.
مراســم استقبال از ناوگروه سی و هشتم و بدرقه 
چهلمیــن ناوگروه نداجــا با حضــور فرمانده کل و 
همچنین فرمانده نیروی دریایی ارتش و جمعی دیگر از 
فرماندهان عالی رتبه این نیرو در بندرعباس انجام شد.
براســاس این گزارش، ســی و هشتمین ناوگروه 
اطالعاتی، عملیاتی و آموزشــی نیروی دریایی ارتش 
کشــورمان نیز متشکل از ناوشکن جمهوری اسالمی 
ایران شهید نقدی و ناوهای پشتیبانی بوشهر و الوان 
در اسکله منطقه یکم نداجا در بندرعباس مورد استقبال 

قرار گرفت.
ایــن ناوگروه پــس از 7۵ روز دریانوردی و انجام 

ماموریت های محوله، با موفقیت به کشــور بازگشته 
است.

تامیــن خطوط مواصالتی، آموزش دانشــجویان 
و انجام وظایــف اطالعاتی و عملیاتــی از مهم ترین 

ماموریت های ناوگروه سی و هشتم نداجا بوده است.
فرمانده کل ارتش در این مراسم با اشاره به گام های 
بلنــد نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی ایران 
جهت تجهیز و توانمندســازی گفت: سیادت دریایی 
ایران را با حضور در سواحل آمریکای التین به جهان 

نشان می دهیم.
سرلشــکر عطــاءاهلل صالحی افــزود: ارتش برای 
تداوم، تجهیز و توانمندسازی نیروی دریایی در سال 
جاری تالش ویژه ای دارد و انجام اقدامات مشــترک 
با کشــورهای دوســت از اولویت های نیروی دریایی 

ارتش است.

سامانه بارشی جدید امروز وارد می شود

بارش باران و برف از شمال غرب تا شمال شرق
چهلمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش 

راهی آب های دور شد


