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چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱3۹۵ 
۲۶  رجب ۱۴3۷ - شماره ۲۱33۵

شهید محسن پورقاســمی)ره( )وصیت نامه(: با خدا پیمان 
می بندیم که در تمام عاشــوراها و کربالها، حســین)ع( زمان را 

تنها نگذاریم.

اخبار ادبی و هنری
یک منتقد:

سینما و سیما »نوجوانان« را نادیده گرفته اند
یک نویســنده و منتقد تاکید کرد که ســینما و ســیما نوجوانان را نادیده 

گرفته اند.
سیدمحمد حســینی در گفت وگو با کیهان با اشاره به سخنان رهبر معظم 
انقالب در دیدار روز دوشنبه با معلمان  و درباره ضرورت برنامه سازی برای نسل 
جوان، گفت: پریروز با مدیر گروه کودک ســیما دیدار و گفت وگو کردم. ایشان 
گفتند که مخاطبان سیما قبال به بزرگسال و کودک تقسیم شده اند و متاسفانه 

گروه سنی نوجوان به عنوان مخاطب تعریف نشده است.
حسینی افزود: متاسفانه قشر نوجوان و جوان که دچار غلیان های احساسی 
هستند و تاثیرگذاری هنر نیز در ساحت احساس معنا می گیرد، هدف بی توجهی 
قرار گرفته اند، در حالی که در رسانه های دنیا برای این قشر برنامه سازی و فیلم 

ساخته می شود.
وی ادامــه داد: نوجوان و جوان  به حدی تحت تاثیر هنر اســت که عموم 
استقبال از ابرقهرمانان و سوپر استارها از طرف این گروه سنی است. اما ما ظرفیت 
این قشــر و میزان تاثیرپذیری اش را از ابزار هنــر برای انتقال آموزه های الهی و 

انسانی جدی نگرفته ایم.
حســینی با نقد برنامه های کودک نیز گفت: در زمینه کارهای کودک سیما 
و ســینما نیز، کمتر شاهد کار جدی و حساب شده هستیم. زیرا کودکان را – با 
پوزش – انسان هایی شیرین عقل تلقی می کنیم و به همین دلیل است که سیلی 

از عموها و خاله های غیرجدی را رو به مخاطب کودک روانه می سازیم!
گفتنی است،  شبکه های اول و دوم سیما، پیش از این برنامه هایی با محوریت 

نسل جوان پخش می کردند که پخش آنها ادامه نیافت.
نمایشگاه کاریکاتور هولوکاست 
از ۲۵  اردیبهشت آغاز می شود

همزمان با روز نکبت در ۲۵ اردیبهشــت )اشــغال فلســطین توسط رژیم 
صهیونیستی( دومین دوره نمایشــگاه کاریکاتور »هولوکاست« در حوزه هنری 

برگزار می شود.
در این نمایشــگاه ۱۰۲ اثر کارتون و ۵۰ اثــر کاریکاتور چهره با محوریت 

نتانیاهو دیده خواهد شد؛ ضمن اینکه آثار برتر معرفی می شود.
بر اساس این گزارش، در پی انتشار اثر توهین آمیز به ساحت مقدس پیامبر 
اسالم)ص( در نشریه شارلی ابدو، دومین مسابقه بین المللی کاریکاتور آزادی بیان 
از ســوی مؤسسه راه، انجمن هنرهای تجسمی انقالب و دفاع مقدس و موسسه 

رسانه ای اوج با موضوع هولوکاست برگزار شد.
پس از اعالم فراخوان دومین مســابقه بین المللی »هولوکاست«، هنرمندان 
۵۰ کشور با ۸۴۵ اثر در این رویداد هنری شرکت کردند که با واکنش  شدیدی از 
سوی رژیم صهیونیستی مواجه شد؛ طوری که این رژیم از دبیر کل سازمان ملل 

خواست تا مسابقه کاریکاتور هولوکاست را محکوم کند.
هدیه ویژه سازمان سینمایی 

به کارگردان مبتذل ساز!
در حالی که نمایش یک فیلم بسیار موهن در سینماهای کشور، با اعتراض 
بســیاری از مردم مواجه شده و همه منتقدان سینمایی نیز این فیلم را یک اثر 
نازل و مبتذل می دانند، مدیریت ســینمایی، یک فیلم دیگر از این کارگردان را 

هم به طور همزمان روی پرده برد!
به گزارش خبرنگار کیهان، در بدعتی بی سابقه و غیراصولی، دو فیلم از یک 
کارگردان به طور همزمان روی پرده سینماها رفته است. این در حالی است که 
فیلم اول این فیلمساز، به دلیل شدت طرح مسائل غیراخالقی، اعتراض بسیاری 
از مردم را برانگیخته است و حتی منتقدان نشریات سینمایی شبه روشنفکر نیز، 
معتقدند که این اثر، یک فیلم مبتذل و ضعیف اســت. گروهی از دانشجویان نیز 
چندی پیش در اعتراض به این فیلم، در حرکتی نمادین، یک بسته آلبالوی فاسد 
به حجت اهلل ایوبی، رئیس ســازمان سینمایی هدیه دادند. اما سازمان سینمایی 
نیز در واکنش به اعتراض ها، به کارگردان این فیلم هدیه داد و یکی دیگر از آثار 
او را نیز روی پرده برد! نکته قابل تأمل این است که فیلم دوم این کارگردان نیز 
به خاطر تحریف تاریخ و طرح مسائل دروغ به جای واقعیت تاریخی، حاشیه ساز 
شده بود. به طوری که صادق زیبا کالم، فعال سیاسی هم که در این فیلم حضور 
دارد، با انتشــار نامه ای اعالم کرد که به خاطر بازی در این فیلم، عذاب وجدان 

دارد چون آنچه در فیلم بیان می کند، دروغ است!
گفتنی است، برخی اعضای خانواده این فیلم ساز نورچشمی دولت یازدهم که 
از قضا در دولت دهم نیز از موهبت هایی مثل داوری جشنواره فیلم فجر برخوردار 
بوده، سابقه جاسوسی برای سرویس اطالعات خارجی انگلستان )MI6( را دارند. 

رئیس خانه هنرمندان:
خجالت می کشم بعضی نمایش ها را 

خانواده ام ببیند!
 مدیرعامل خانه هنرمندان با خطرناک توصیف کردن متلک های غیراخالقی 
در برخــی تئاترها گفــت که خجالت می کشــد برخی از نمایش هــا را همراه 

خانواده اش ببیند!
مجید رجبی معمار در گفت وگو با فارس اظهار داشت: چیزی که در برخی 
از تئاترها خطرناک تر است، متأسفانه در بسیاری سالن های تئاتری ما دیده شده، 
متلک های اخالقی اســت. آن هم هنر نیست بلکه ســخیف است. موارد خیلی 

جزئی آن را در کارهای خانه هنرمندان داشتیم که بنده هم تذکر دادم.
وی افزود: البته من با متلک های سیاسی کاری ندارم، خودم هم می نشینم، 
می خندم؛ چون گاهی هنرمند حرفی می زند که در حد نیش اســت و ســبب 
می شــود ما تکان بخوریم، اما برخی صحنه ها و اشــارات خیلی زشت است، من 
خجالت می کشــم همســرم و دخترم ببینند. ابتذال جواب ندارد. من خجالت 
کشیدم مدیر خانه هنرمندان باشم ولو در یک کار شیرین و مهیج چنین چیزی 
باشد. من می گویم همه متلک های سیاسی باشد عیب ندارد حرف را اینجا بزنید؛ 

اما مسائل اخالقی سخیف است و هیچ ارزشی ندارد و هنر نیست.
واکنش صداوسیما 

به نامه اعتراضی 30 بازیگر زن
معاون سیما رسانه ملی گفت: بنا به دستور رئیس سازمان برای رسیدگی به 
مشکالت هنرمندان،  خانه بازیگران معاونت سیما در رسانه ملی تاسیس خواهد 

شد.
علی اصغر پورمحمدی در حاشیه جلسه با تعدادی از بازیگران زن در خصوص 
نامه منتشر شده از این بازیگران در اعتراض به وضعیت شغلی و همچنین وجود 
برخی غیراخالقی ها در پشــت صحنه پروژه ها، افزود: جلسه دو محور داشت اول 
اینکه چرا خانم ها کار نمی کنند که برمی گردد به کمبود بودجه ای که در رسانه 

ملی داریم.
وی افزود: رســانه ملی ساالنه هزار میلیارد تومان کسری بودجه و تلویزیون 

نزدیک به ۱۰۰ میلیارد بدهی دارد.
پورمحمدی گفت: به خاطر نداشتن بودجه تقریبا بخش نمایشی ما تعطیل 

و نیمه تعطیل است.
وی افزود: در گذشــته در سال نزدیک به ۲۰ تا ۲۵ سریال در حال ساخت 

داشتیم و االن به چهار سریال در دست ساخت رسیده ایم.
معاون ســیما رسانه ملی گفت: قبال تولیدات الف ویژه داشتیم که همه آنها 
تعطیل اســت و فقط یک پروژه اســت که کار می کند و بقیه را به علت کمبود 

بودجه نمی توان کار کرد.
پورمحمدی با اشــاره صحبت های مطرح شــده در جلســه افزود: برخی از 
صحبت های خانم ها مســائل صنفی است که براساس دستور دکتر سرافراز برای 
بررسی مشکالت صنفی این افراد قرار است مرکزی با عنوان خانه هنرمندان در 

معاونت سیما ایجاد و قراردادها در آن جا منعقد شود.
وی ادامه داد: همچنین قرار اســت حقوق ها در آن مرکز پرداخت، مســائل 
بیمه ای و مســائل بازنشسته ای، وام و مشــکالت مسکن نیز در آن مکان حل و 
فصل شود. پورمحمدی گفت: از رسانه ای شدن این موضوع همه ناراحت هستند 
چرا که از صحبت هایشــان برداشت سوء شده است و این موضوع به نفع جامعه 

هنری ما نیست.
معاونت ســیما رسانه ملی افزود: شاید در سینما فسادی باشد که من مطلع 
نیســتم، ولی در تلویزیون چیزی به عنوان فســاد اخالقی نداریم و اگر هم بوده 

نهادهای مربوطه با آن برخورد کرده اند.
پورمحمدی گفت: پارتی بازی و باند بازی همه جا بوده و هســت و ما با آنها 

برخورد کردیم و سعی کردیم کمتر شود.
وی در پایان درباره نتیجه این جلسه افزود: قرار شد جلساتی با خانم ها برگزار 

شود و فهرستی از توانایی های آنها تهیه و درکارهای آینده از آنها استفاده شود.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

سوز هدایت کسانی که 
هرگز ایمان نمی آوردند

* این آیات کتاب روشنگر است.
* گویی )ای پیامبر( می خواهی جان خود را از شدت اندوه از 

دست  دهی به خاطر اینکه آنها ایمان نمی آورند!
* اگر ما اراده کنیم، از آسمان بر آنان آیه ای نازل می کنیم 

که گردنهایشان در برابر آن خاضع گردد.
* و هیچ ذکر تازه ای از ســوی خداونــد رحمان برای آنها 
نمی آید مگر اینکه از آن رویگردان می شوند.    شعراء-۲ تا ۵ 

حضــرت آیت اهلل  العظمــی خامنــه ای  روز گذشــته با حضــور در یکی از 
بیمارستان های تهران از حجت االسالم  والمسلمین محمدی گلپایگانی و همچنین 

همسر شهید بابایی عیادت کردند.
رهبر انقالب اسالمی در این دیدارها در جریان مداوای ایشان قرار گرفتند و 

سالمتی آنها را از خداوند متعال مسئلت کردند.

با صدور پیامی

رهبر انقالب درگذشت همشیره 
حجت االسالم رئیسی را تسلیت گفتند

حضرت آیت اهلل خامنه ای با صدور پیامی درگذشــت همشــیره  
حجت االسالم سّید ابراهیم رئیسی را به وی تسلیت گفتند.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر حفظ و نشــر آثــار رهبرمعظم انقالب 
اســالمی، حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با صدور پیامی درگذشت همشیره  

حجت االسالم سّید ابراهیم رئیسی را به وی تسلیت گفتند.
 متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

جناب حجت االسالم آقای حاج سّید ابراهیم رئیسی دامت توفیقاته
درگذشت همشــیره گرامی تان را به جنابعالی و ســایر بازماندگان محترم 
تســلیت می گویم و برای آن مرحومه از پروردگار متعال رحمت و مغفرت الهی 

را مسألت می نمایم.
سید علی خامنه ای
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

رهبر انقالب از حجت االسالم والمسلمین 
محمدی گلپایگانی

و همسر شهید بابایی عیادت كردند

تشییع پیکرهای پاک 10 شهید مدافع حرم 
در شهرهای قم، دلیجان و كرج

پیکرهای مطهر ۱0 شهید مدافع حرم در شهرهای قم، دلیجان و کرج 
تشییع و به خاک سپرده شدند.

به گزارش خبرگزاری ها، پیکر ۸ شــهید مدافع حرم عصر دوشنبه از مسجد 
امام حسن عسکری)ع( به سمت حرم حضرت فاطمه معصومه)س( تشییع شد. 
پیکر این شهیدان پس از طواف به دور مضجع کریمه اهل بیت)س( و اقامه نماز 
بر آنها جهت خاکسپاری به بهشت معصومه قم انتقال یافت تا در قطعه شهدای 
مدافع حرم به خاک سپرده شوند. از سوی دیگر مراسم تشییع پیکر پاک شهید 
عبداهلل کریمی نهمین شهید مدافع حرم شهرستان دلیجان ظهر دیروز با حضور 
جمعی از مردم و مســئوالن در این شــهر برگزار شد. سپس پیکر این شهید در 

آغوش خاک آرام گرفت. 
مردم کرج نیز پیکر شــهید مدافع حرم محمد حســین خاوری را تشییع و 
در جوار امامزاده عبداهلل)ع( به خاک ســپردند. این شــهدا در نبرد با گروه های 

تروریستی تکفیری در سوریه به شهادت رسیده اند.
به گزارش خبرنگار کیهان از همدان، علیرضا شمسی پور از فرماندهان ۸ سال 
دفــاع مقدس هنگام انجام تفحص پیکر شــهدای عملیات کربالی ۴ در منطقه 

کانی مانگا پنجوین عراق بر اثر انفجار مین به شهادت رسید.
مراســم تشییع پیکر شهید علیرضا شمسی پور با حضور مردم همدان، صبح 
امروز )چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت( انجام و پیکر این شهید در باغ بهشت این شهر 

به خاک سپرده می شود.

بیســت و نهمیــن نمایشــگاه بین المللی کتاب 
تهران روز گذشته با حضور رئیس جمهور در مجموعه 

نمایشگاهی شهر آفتاب افتتاح شد.
این مراســم در شرایطی برگزار شد که به نوشته برخی از 
خبرگزاری ها، هنوز کار چیدمان غرفه ها توســط ناشران تمام 
نشده بود و این مراسم، با ناهماهنگ ترین شکل ممکن برگزار 

شد.
 عالوه بر حســن روحانی، علی جنتــی وزیر فرهنگ و 
ارشــاد اســالمی، نماینده رئیس جمهوری روســیه در امور 
فرهنگی، محمدباقر قالیباف شــهردار تهران، ســیدعباس 
صالحی رئیس نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران و جمعی 
از مســئوالن کشوری، ناشران و اهالی رسانه حضور داشتند. 
در این مراســم همچنین مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب 

نیز افتتاح شد.
رئیس جمهوری، کتاب و فرهنگ را نماد قدرت نرم ایران 
اسالمی برای تعامل با ملت ها دانست و با تاکید براینکه کتاب 
آرامش دهنده دل ها و جامعه است و انس با کتاب قدرت ملی 
ما را در صحنه جهانی ارتقا خواهد داد، گفت: امروز ملت های 
بزرگ جهان، ملت ایران را با اشعار سعدی، حافظ و سایر شعرا، 

علما، نویسندگان و فیلسوفان بزرگ ایران می شناسند.
وی تأکید کرد: هر چقدر که به سمت کتاب حرکت کرده 
و آن را ترویج و تقویت کنیم به نفع خودمان و نسل های آینده 

خواهد بود.
روحانی، نمایشــگاه بین المللی کتاب را مکان مناســبی 
برای تعامل و تبادل فکری و فرهنگی دانست و گفت: احداث 
مجموعه آبرومند نمایشــگاهی در تهران، پاسخ به نیازی مهم 
برای تعامل و گفت وگوی داخلی و خارجی اســت و از این که 
این نمایشــگاه امروز افتتاح شد بسیار خرسندیم و از شهردار 
تهران و شورای شهر تهران و همه مسئولین و دست اندرکاران 
که این بنای بســیار بزرگ، بیادماندنی و زیبا را برای برگزاری 

نمایشگاه های مختلف بوجود آوردند تشکر می کنیم.
وی اضافه کرد:  ملتی که با کتاب آشــنایی بیشتری دارد، 
تعمق، تأمل و تفکر بیشتری در مسایل گوناگون دارد و کتاب 
بــه ما قدرت و توانمندی می دهد که دنیا و حوادث آن را بهتر 

بشناسیم.

با حضور رئیس جمهور

بیست و نهمین نمایشگاه كتاب تهران افتتاح شد

محل مطلوب برای بازدیدکنندگان شهرستانی
قالیباف، شهردار تهران دیگر سخنران این مراسم بود که 
در بخشی از سخنانش ابراز داشت: مجموعه نمایشگاهی شهر 
آفتاب هم که عملیات اجرایی آن سال 93 شروع شد بیش از 
۲7۰ هکتار وسعت دارد و در میان مجموعه های نمایشگاهی 
جنوب غرب آســیا بی نظیر است که بر اساس تصمیم شورای 
شــهر برای انتقال مکان نمایشگاه به خارج از شهر اما نزدیک 
شــهر، کار احــداث آن آغاز شــد  و برای گســترش آن هم 

پیش بینی های الزم صورت گرفته است.
وی با بیــان اینکه ریل مترو منتهی به شــهر آفتاب هم 
روز گذشته افتتاح شده اســت گفت: این ایستگاه با ۲۵ هزار 
مترمربع مساحت بزرگترین ایســتگاه مترو در تهران است و 
کار جابجایی بازدیدکنندگان از نمایشگاه را می توان به خوبی 

انجام دهد.
قالیبــاف ادامه داد: با توجه به اینکــه بیش از ۵۰ درصد 
مراجعه کنندگان به نمایشــگاه کتاب از شهرستان ها می آیند، 
شــهر آفتاب گزینه مطلوبی برای حضور در نمایشــگاه کتاب 

تهران است.

قالیباف افزود: نمی توانیم در شــهری باشــیم که تعداد 
فروشــگاه های لــوازم آرایشــی آن ۸ هــزار مغــازه و تعداد 
کتابفروشــی های آنها تنها ۱۲۰۰ باشد. گردش مالی سالیانه 
فروش لوازم آرایشــی ۱۵ هزار میلیارد تومان و گردش مالی 

فروش کتاب کمتر از هزار میلیارد تومان است.
هر کتابی را به نمایشگاه راه نداده ایم

وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی نیز در  مراسم افتتاحیه 
بیست و نهمین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت:  
کتاب های وارد شده به کشور به لحاظ شکلی و محتوایی مورد 
ارزیابی قرار می گیرد و این گونه نیست که درهای نمایشگاه به 

روی هر کتابی باز باشد.
علی جنتی تأکید کرد: درهای نمایشگاه به روی هر کتابی 
باز نیســت بلکه نظارت چند الیه وجود داشته است و رویکرد 
ارشــاد ورود کتاب های استاندارد با توجه به نیاز علمی کشور 

است.
وی همچنین درباره تغییرات این دوره از نمایشگاه کتاب 
تهران نیز توضیح داد: مهم ترین تغییِر نمایشگاهِ امسال نسبت 
به دوره های پیشــین، برگزارِی این رویــداِد مهم در مکان و 

فضایی جدید اســت. انتقاِل محل نمایشگاه از مصالی تهران 
به شــهر آفتابـ  آن هم پس از 9 دورهـ  به لحاظ اجرایی کار 
بسیار دشــواری بود که با اهتماِم شهرداری تهران و همکاران 
ما در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی تحقق 

پیدا کرد. 
جنتی، واگذارِی امور اجرایی به تشکل های صنفی نشر و 
ادامه تقویت این تشکل ها، ایجاد تسهیالت فضاهای فرهنگی 
و ارزشِی نمایشگاه تقویت و اختصاص تسهیالت رفاهِی بیشتر 
برای بازدیدکننــدگان و خانواده هــا را از جمله این تغییرات 
عنوان کرد. وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی، رویکرد ســتاد 
نمایشــگاه در دعوت کشورهای صاحِب عنوان در نشر و تولید 
کتاب، رویکرِد مثبت و مفید عنوان کرد و گفت: سال گذشته 
میزبان برادراِن عمانی بودیم. امســال میزبان روسیه به  عنوان 
میهمان ویژه نمایشــگاه بیســت  و  نهم هستیم و طبق برنامة 
پیش بینی شــده سال آتی و در ســی امین دوره از نمایشگاه 

میزبان ایتالیا خواهیم بود. 
ناشران برگزیده

در این مراسم همچنین با حضور رئیس جمهور از ناشران 
برگزیده، به این شرح تقدیر شد: انتشارات مجد به عنوان ناشر 
برگزیده خصوصی بزرگســال تهران، انتشارات فرهنگ ایلیا به 
عنوان ناشر برگزیده خصوصی بزرگسال شهرستان، انتشارات 
ســوره مهر به عنوان ناشــر برگزیده غیرخصوصی بزرگسال، 
انتشــارات قدیانی به عنوان ناشر برگزیده خصوصی کودک و 
نوجوان تهران، کانون پرورش فکــری کودکان و نوجوانان به 
عنوان ناشر برگزیده غیر خصوصی کودک و نوجوان، انتشارات 
افق به عنوان ناشر برگزیده خصوصی کودک و نوجوان تهران 
و انتشــارات جمال به عنوان ناشر خصوصی برگزیده کودک و 
نوجوان شهرســتان. همچنین در بخــش جنبی نیز از مجمع 
ذخایر اسالمی به عنوان ناشر غیرخصوصی بزرگسال و موسسه 
ترجمان علوم انسانی به عنوان ناشر خصوصی بزرگسال تهران 
تقدیر شد. بازدید از بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب 
تهران با شــعار »فردا برای خواندن دیر است...« از امروز تا ۲۵ 
اردیبهشت در مجموعه نمایشگاهی شهرآفتاب برپا است. این 
نمایشــگاه در بزرگراه خلیج فارس، روبه روی حرم مطهر امام 

خمینی )ره( قرار دارد.

آخرین اجالس از نخســتین کنگره 8 هزار شهید 
استان گیالن با پیام رهبر معظم انقالب در رشت برگزار 

شد.
در پیام رهبر معظم انقالب به این کنگره که توسط آیت اهلل 

قربانی نماینده ولی فقیه در گیالن قرائت شد آمده است:
بسم  اهلل الرحمن الرحیم

به ارواح طیبه شهیدان عالی مقام گیالن درود می فرستم و 
ارادت خود را به خانواده های عزیز آنان ابراز می دارم.

لشــکر قدس گیالن در شــمار یگان های نقش آفرین در 
دفاع مقدس بود و اینجانب خاطره خوش آن صفا و صالبت و 

صداقت را از یاد نخواهم برد ان شاءاهلل.
بزرگداشــت آن فداکاران ریشه بزرگداشــت رادمردی و 

ایمان صادقانه است.
برای همه دســت اندرکاران این مراســم پــاداش الهی را 

مسئلت می کنم.
به گزارش خبرگزاری ها از رشــت، فرمانده نیروی قدس 
سپاه با تاکید بر اینکه امروز جمهوری اسالمی ایران در خرمنی 
از آتش منطقه در امنیت و آرامش است، تاکید کرد: 3۰ سال 
اســت که در جنگی پیوسته در ابعاد گوناگون به دلیل داشتن 
رهبری شــجاع و حکیم و ملتی باوفا، توانســتیم دشمن را به 

زانو دربیاوریم.

سردار سلیمانی اظهار داشت: رهبر عزیز در باالی این قله 
نظام از این نظام و هر چیزی که از اسالمیت، ملیت، استقالل و 

عزت آن بکاهد مراقبت می کند و در مقابلش می ایستد.
وی تأکید کرد: اینکه یک کشور پاسپورت ما را قبول کند 

یا نکند در مقابل حفظ عزت و استقالل ما چه اهمیتی دارد؟
فرمانده نیروی قدس با بیان اینکه استقالل این ملت فقط 
یک بعد جغرافیایی نیست گفت: استقالل در همه ابعاد است 
استقالل در بعد فرهنگی ما است و استقالل در فرهنگ دینی 

و موضوعات دینی و فرهنگی نیز هست.
وی با تأکید بر اینکه استقالل یک امر کاملی است گفت: 
به این دلیل مقام معظم رهبری بر فرهنگ و موضوعات سیاسی 
مراقبت می کنند تا استقالل این کشور در همه ابعاد کامل باقی 
بماند آن وقت عزت حقیقی حاصل می شــود؛ شهدای ما برای 
باقی ماندن این استقالل در همه ابعاد شهید شدند و به همین 

دلیل است که جمهوری اسالمی مصون مانده است.
سردار قاسم سلیمانی گفت: امروز دفاع از نظام جمهوری 
اسالمی ایران، دفاع از دین مبین اسالم است و بر همین اساس 
امام راحل عظیم الشان، حفظ نظام را اوجب واجبات دانستند.

وی بــا بیــان  اینکه بیش از 3۰ ســال از دوران جنگ و 
دفاع مقدس می گــذرد اظهار کرد، هنوز جامعــه ما متاثر از 
آن روزهاســت و گنج جنگ گنج بی همتایی است که درهای 

ذی قیمتی در آن وجود داشــت که بایــد کاوش و به جامعه 
معرفی شود. وی افزود: اگر امروز کسی را دیدیم که بوی شهید 
از کالم، رفتار و اخالق او استشــمام شــد بدانید که او شهید 

خواهد شد و تمام شهیدان این مشخصه را دارند.
سردار سلیمانی با اشاره به ۸ هزار شهید گیالن این استان 
را افتخار ایران دانســت و افزود: ۸ هزار شــهید از یک استان، 
انسان را متحیر می کند و گیالن به تنهایی به اندازه چند استان 
کشور دارای حق کرده و بایستی دست تک تک مردم را بوسید 
و این استان بهشت الهی است و استانی است که نخبگان، عرفا 

و مراجع بزرگی را در درون خود پرورش داده است.
فرمانده سپاه قدس با قدردانی از دست  اندرکاران برگزاری 
کنگره هشــت هزار شــهید گیالن گفت: ضرورت جامعه ما 
درک درد جبهه اســت و به همین دلیل برگزاری یادواره ها 
اهمیت یافته و نباید برگــزاری این گونه برنامه ها به یک روز 
اکتفا شــود بلکه باید در جای جای کشور و همه روز و همه 
جا امتداد یابد زیرا که امروز جوانان ما خود را به نام شــهدا 

متبرک می کنند.
آیت اهلل نوری همدانی نیز در این کنگره نظام  اســالمی را 
خون بهای شــهدا دانســت و افزود: انقالب اسالمی به رهبری 
امام خمینی)ره( به مردم ایران خودباوری و شجاعت داد و در 
نتیجه این خودباوری توانستیم به پیشرفت های بسیاری برسیم 

و با دستیابی به موشک های دوربرد و تجهیزات جنگی لرزه بر 
اندام دشمن انداخته ایم. 

وی گفت: ایران اســالمی با رهبری رهبر معظم انقالب به 
پناهگاه مســتضعفان و مظلومان جهان تبدیل شده و بیداری 

اسالمی را در جهان به وجود آورده است.
در آخرین روز این کنگره تمبر یادبود ۸ هزار شهید گیالن 
در رشت رونمایی شد و همچنین در کنگره ملی ۸ هزار شهید 

گیالن از ۲۰۸ کتاب دفاع مقدس نیز رونمایی شد.
همچنین پیکر پاک ۲ شهید گمنام دفاع مقدس با حضور 
آیت اهلل نوری همدانی از مراجع عظام، ســردار قاسم سلیمانی 
فرمانده سپاه قدس کشور، آیت   اهلل قربانی نماینده ولی فقیه در 
گیالن، محمدعلی نجفی استاندار گیالن، جمعی از فرماندهان 
نظامی به ویژه ســپاه قدس گیالن،  خانواده های معظم شهدا و 
ایثارگران و بر روی دســتان مردم شهیدپرور گیالن در میدان 

شهدای ذهاب رشت تشییع شد.
یکی از شــهدای گمنام ۲۰ ساله، در سال 6۱ در عملیات 
والفجر یک در منطقه فکه و شهید دیگر ۲7 ساله، در سال 6۴ 
در عملیات والفجر ۸ در منطقه فاو به درجه رفیع شهادت نائل 
آمدند. کنگره ملی ۸ هزار شــهید گیالن از ۱۱اردیبهشت ماه 
جاری در رشــت آغاز و در 3 روز گذشته 3 اجالسیه شهدای 

فرهنگی، بانوان شهیده و ایثارگران برگزار شد.

مدیرمسئول کیهان با بیان اینکه اقدام آمریکا لقمه 
اول اســت و آمریکا دهان باز کرده تا اموال جمهوری 
اســالمی ایران را ببلعد، گفت: باید بــا همه توان با 

دشمن مان یعنی آمریکا مقابله کنیم.
حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان در گفت وگو با 
تســنیم درباره اینکه پول های بلوکه شده جمهوری اسالمی 
ایران توســط آمریکا چه پیامدهایی در دوره پسابرجام دارد، 
گفت: آمریکا برای بلعیدن همه دارایی های جمهوری اسالمی 
ایران دهان باز کرده و مصادره ۲ میلیارد دالر لقمه اول است.

وی تأکیــد کــرد: در  چند ســال گذشــته نزدیک به 
6۰ میلیارد دالر در دادگاه های آمریکا علیه ایران حکم قضایی 
صادر شــده و یا در مراحل پایانی صدور حکم است، به عنوان 
مثال دادگاه های آمریکا به بهانه دخالت جمهوری اسالمی ایران 
در حادثه ۱۱ سپتامبر، کشــور مان را به پرداخت ۱۰ میلیارد 

دالر محکوم کرده اند.
شــریعتمداری افزود: ســؤالی که پیش می آید این است 
که حادثه ۱۱ ســپتامبر یا حادثه ای کــه در مرکز تفنگداران 
آمریکایی در لبنان اتفاق افتاده بوده چه ارتباطی به جمهوری 

اسالمی ایران دارد؟ این نشان می دهد که آمریکایی ها به دنبال 
این نیســتند که اقدامی براساس قانون، شواهد و اسناد انجام 

دهند.
وی خاطرنشــان کرد: به تازگی آمریکایی ها اعالم کردند 
که عربســتان در حادثه ۱۱ ســپتامبر دخالت داشــته  و در 
روزنامه های آمریکا به همین موضوع پرداخته شــد، اما اوباما 
گفــت »به مصلحت نمی دانیم که فعاًل به این موضوع پرداخته 
شــود«، در حالی که  از سوی دیگر علیه ایران اقدام خصمانه 

انجام می دهند.
مدیرمسئول کیهان در پاسخ به این سؤال که آیا این اقدام 
آمریــکا با برجام مغایرت دارد، گفت: دوســتان ما )دولتی ها( 
می گویند که با روح برجام مغایرت ندارد، ســؤالی که مطرح 
می شــود این است که؛ روح برجام چیست؟ درباره روح برجام 
اوباما به صراحت می گوید کــه؛ »روح برجام تغییر رفتار ایران 
و تغییر جمهوری اســالمی ایران از یک کشور انقالبی به یک 
کشــور عرفی اســت و تا زمانی که به این نتیجه نرســیم به 

چالش مان با این کشور ادامه می دهیم«.
شــریعتمداری در بخش دیگری از ایــن گفت وگو درباره 

اینکــه باید دولت در مقابل این اقــدام آمریکا چه کند، گفت: 
دولت محترم از سازمان ملل تقاضای مداخله کرده و دبیر کل 
ســازمان ملل هم در پاســخ گفته کــه؛ »اگر شــما داوری 
می خواهید باید آمریکا هم از ما تقاضا کند«، چرا؟ به این دلیل 
که اساســاً  مرجع رســیدگی به این دعاوی دیوان بین المللی 

است و نتیجه  مراجعه به دیوان هم از پیش مشخص است.
وی تأکید کرد: از ســوی دیگر در برجام کمیسیون حل 
اختالف پیش بینی شده و در کمیسیون 7 حق رأی وجود دارد 
که از این آراء یکی برای جمهوری اسالمی ایران است و 6 رأی 
برای ۱+۵ است؛ از این رو نتیجه مراجعه به این کمیسیون هم 
از پیش مشــخص است. بنده فکر می کنم تنها راه پیش روی 
این است که جمهوری اســالمی ایران هم منافع آمریکایی ها 

را تهدید کند.
این تحلیل گر مســائل سیاســی متذکر شــد: جمهوری 
اســالمی ایران برای مقابله با آمریکایی ها امکانات فراوانی در 
اختیــار دارد که می تواند از آنها اســتفاده کند، از جمله این 
اهرم ها تســلط بر تنگه هرمز و خلیج فارس است که شاهرگ 
اقتصادی کشور های غربی و آمریکا محسوب می شود. اگر این 

مقابله صورت نگیرد، آمریکا همواره  این اقدامات خصمانه خود 
را ادامه می دهد.

مدیرمســئول کیهان  در بخش پایانی ســخنانش درباره 
اینکــه برخی از مقامات دولت یازدهم مدعی اند که زمینه این 
سرمایه گذاری به دولت قبل برمی گردد، ابراز کرد: مسئله این 
نیست که  این سرمایه گذاری از کجا شروع شد. آقای عراقچی 
اذعان کردند که این سرمایه گذاری در دولت اصال حات صورت 

گرفته و در دولت قبل ادامه پیدا کرده است.
وی تصریح کــرد: نکته ای که وجود دارد این اســت که 
مقامات دولــت یازدهم همواره تأکید بر این موضوع دارند که 
برای اینکه خسارات و توطئه های آمریکا را بر مبانی اقتصادی 
کاهش دهیم بهتر اســت با آمریکایی ها مشــارکت اقتصادی 
داشته باشیم، بنابراین اگر آن سرمایه گذاری اشتباه بوده، کار 

شما هم اشتباه است.
شــریعتمداری در پایان متذکر شد: این گونه اظهارات در 
گــم  و رها کردن یقه مجرم اصلــی و انداختن توپ به داخل 
زمین خودمان است و باید همه توجه ها و توان ها صرف مقابله 

با دشمن اصلی یعنی آمریکا شود.

سردار سلیمانی در کنگره 8 هزار شهید گیالنی با حضور آیت اهلل نوری همدانی:

امروز خرمنی از آتش در اطراف ماست اما كشور ما دارای ثبات و امنیت است

مدیر مسئول کیهان در گفت وگو با تسنیم:

آمریکا برای بلعیدن اموال ایران دهان باز كرده
2 میلیارد دالر لقمه اول است

سفرای جدید کشــورهای بنگالدش ، اوکراین ، 
آکرودیته توگــو ، آکرودیته مونته نگرو ، آکرودیته 
ایسلند ، آکرودیته لیتوانی در دیدارهای جداگانه ای 
استوارنامه های خود را تقدیم رئیس جمهور کردند.

به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
حجت االسالم حســن روحانی روز سه شــنبه در هنگام 
دریافت استوارنامه »مجیب الرحمن بوییان« سفیر جدید 
بنگالدش در تهران، اظهار داشت: بنگالدش کشور دوست و 
برادر جمهوری اسالمی ایران بوده و دو ملت همواره روابط 

نزدیک و صمیمانه ای با یکدیگر داشته اند.
وی با اشاره به همکاری ها و دیدگاه های نزدیک ایران 
و بنگالدش در مجامع مختلف بین المللی، گفت: امروز در 
شــرایط پس از توافق هسته ای و رفع تحریم ها بسترهای 
خوبی برای توســعه همه جانبه مناسبات میان دو کشور 

وجود دارد که باید به بهترین شکل از این فرصت استفاده 
کنیم. روحانی تالش در راستای تحکیم روابط تهران - داکا 
و آماده ســازی زمینه های الزم برای توســعه این روابط و 
همکاری ها را ماموریت مهم ســفیر جدید بنگالدش در 
کشــورمان توصیف کرد و ابراز داشت: جمهوری اسالمی 
ایران آمادگی دارد تــا در زمینه های گوناگون اقتصادی، 
سیاســی، فرهنگی و تجاری، روابــط خود را با بنگالدش 
گســترش دهد.»مجیب الرحمن بوییان« ســفیر جدید 
بنگالدش نیز در این دیدار ضمن تقدیم اســتوارنامه خود 
به رئیس  جمهوری کشــورمان، با اشاره به روابط خوب و 
برادرانه دو ملت و تعامالت دو کشور در زمینه های سیاسی و 
بین المللی خواستار توسعه همه جانبه روابط و همکاری های 
بنگالدش با ایران در بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی، 

تجاری و زیرساختی شد.

همچنین رئیس جمهور کشورمان در دیدار »سرگئی 
بوردیلیاک« ســفیر جدید اوکراین در تهران، با اشاره به 
روابط صمیمی و توأم با احترام متقابل میان ایران و اوکراین، 
گفت: جمهوری اسالمی ایران از گسترش روابط دو کشور 
در عرصه های اقتصادی، سیاســی و فرهنگی، اســتقبال 
می کند.وی با تأکید بر ضرورت اســتفاده از ظرفیت ها و 
فرصت های ایران و اوکراین برای توسعه همه جانبه روابط 
و مناسبات دو کشور اظهار داشت: در شرایط جدید پس 
از توافق هسته ای و رفع تحریم ها علیه ملت ایران، فضا و 
فرصت مناسبی برای توسعه همکاری ها و مناسبات میان 
تهران - کِیف بوجود آمده که باید از آن برای ارتقای سطح 

روابط دو کشور استفاده کنیم.
»سرگئی بوردیلیاک« سفیر جدید اوکراین نیز در این 
دیدار با تقدیم استوارنامه خود به رئیس  جمهوری کشورمان، 

چشــم انداز روابط و همکاری دو کشور را مثبت ارزیابی و 
خواستار توسعه مناسبات همه جانبه میان ایران و اوکراین 

در بخش های مختلف شد.
در ادامه حجت االســالم حســن روحانــی در دیدار 
»محمدسعد اورو ساما« سفیر جدید آکرودیته توگو با اشاره 
به اینکه جمهوری اسالمی ایران اهمیت خاص و ویژه ای 
برای روابط دوســتانه با کشور آفریقایی توگو قائل است،  
اظهار امیدواری کرد در آینده شــاهد توسعه همکاری ها 
و ارتقای سطح مناسبات همه جانبه تهران - لومه باشیم.

همچنیــن رئیس جمهور کشــورمان در دیدار برانکو 
میلیچ«  ســفیر جدید آکرودیته مونته نگرو، با بیان اینکه 
ظرفیت های اقتصادی دو کشــور می تواند مکمل یکدیگر 
باشند، گفت: دولت جمهوری اسالمی ایران آمادگی دارد 
روابط خود را  با مونته نگرو در زمینه های اقتصادی، انرژی، 

صنعت و گردشگری گسترش دهد.
در ادامه حجت االسالم حسن روحانی در دیدار با هرمن 
اینگلف سان سفیر جدید آکرودیته ایسلند گفت: افزایش 
تبادل هیئت ها و همکاری میان بخش های خصوصی دو 

کشور ، نقش مهمی در توسعه روابط ایفا می کند.
 همچنین رئیس جمهور کشورمان در دیدار آدریوس 
بروزگا« سفیر جدید آکرودیته لیتوانی به پتانسیل های دو 
کشور در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، علمی، فناوری و 
انرژی های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: جمهوری اسالمی 

ایران خواهان توسعه و تقویت روابط با لیتوانی است.
وی ضرورت افزایش ارتباطات دو کشــور را در تمامی 
بخش ها خاطرنشان ساخت و تصریح کرد:  روابط فرهنگی 
و مردمی، از جمله توریسم و آموزش زبان فارسی و لیتوانی 

در دو کشور می تواند به بهبود این روابط کمک نماید.

6 سفیر جدید در تهران استوارنامه های خود را تقدیم روحانی كردند


