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هدیه به خوانندگان

آیت اهلل بهجت)ره(: به خدا پناه می بریم که از راهی برویم 
که شرطش پاگذاشتن روی خلق خدا باشد.

اخبار ادبی و هنری

پای درس علی)ع(

نوسانات فکری زمامدار
 مانع اجرای عدالت است

امام علی)ع( خطاب به »اسودبن قطبه« فرمانده لشکر 

حلوان: پس از یاد خدا و درود! اگر رای و اندیشــه زمامدار 

دچار دگرگونی شود، او را از اجرای عدالت، بسیار بازمی دارد. 

پس باید که کار مردم  در آنچه حق اســت، نزد تو یکســان 

باشد، زیرا در ستمکاری بهایی برای عدالت یافت نمی شود.
نهج البالغه - نامه ۵۹

اربعین در راه اســت... بازماندگان کاروان عشــق با دلی محزون و 
چشمی گریان و قامتی که زیر بار فراق عزیزان خمیده است، مجروح و 
دلشکسته منزل به منزل به سوی کربال پیش میروند... فرسخ ها آن سو 
از تاریخ 61 هجری در ســرزمینی که خون آزادگی و شور دلدادگی در 
رگهایش می جوشد و شــعر ایثار و شعور جانبازی از فرهنگ و اندیشه 
مردمانش می تراود، جامه در عزای قافله ساالر دین سیه کرده و سینه در 
ماتم غروب خورشید وفا شرحه نموده اند... صفای آسمانی عشق به خاندان 
پاک رسول اهلل، ارادت قلبی فرزندان شیعه به ثاراهلل و شیدایی ندبه هایی 
که آدینه به آدینه شــوق انتظار دیدار بقیهًْ اهلل را در قلبها آفریده است، 
مجمر دلها را همچنان به شراره های الفت و ارادت می افزود...افهام ِخرد 
پیش عصمت نهضت بزرگ عاشــورا و ژرفای عشق ثاراهلل زانوی ادب بر 
خاک نهاده اند و قلمها جاودانگی عاشورا و شرح دلدادگی جانهای تشنه 

میقات را نگاشته اند کل یوم عاشورا و کل ارض کربال...
...آری عاشورا فراتر از کربال و پر شور تر از نینوا، مکتب بزرگ اسالم 
را با خون سرخ آزادی، کلک بیداری و جوهر عظمت انسانی می آراید...
تاریخی که در سکوت ملکوتی حراء، پای سجاده توحید امی عرب آفرینش 
یافت، در لیله المبیت قوت گرفت، بر قامت بلند نخلهای مدینه، تکبیر 
زد...در طوفان بدر شکفت و در شکاف احد بر زخمهای آخرین فرستاده 
خدا گریســت... تاریخی که بر قلعه خیبر بانگ هل اتی زد و اذان اسالم 
را از نای غالم حبشی به گوش جهان رساند...تاریخی که درسقیفه بنی 
ســاعده مهجور ماند... در میانه در و دیوار نیلوفرانه شــد... و در خلوت 
شــب، پای سکوتهای غمزده علی)ع( در خاک نهفت...تاریخی که بغض 
تنهائیش را در دل نخلستانهای کوفه سر در چاه شکست و شاهبال همای 
وجودش در محراب کوفه، به جوهر سرخ شهادت آراست... تاریخی که با 
ُحسن َحسن، در صالبت ُحجر بن عدی تداوم یافت...تیشه یاران بیگانه، 
زخمی اش کرد و زنجیر دوستان سست پیمان و دین فروشان زاهد نما، 
پای در بند صلحش...و سرانجام نیم قرن پس از رحلت پیامبر اسالم در 
صحرای تفتیده کربال، از البه الی نیزه های شکسته، سروهای در خون 
فتاده، خیمه های در آتش تعصب سوخته، شمشیرهای به خون آغشته، 
شالهای پر از اندوه غربت، پاهای تاول زده اسارت، گونه های کبود سیلی 
خورده، قامت خمیده مادران داغ دیده، بر خشک چوب نیزه ها سر برآورد.. 
شرافت هابیل رقم خورد و شرارت قابیل قلم... عصمت یحیی از قلب تاریخ 
جوشید و خون آزادگی، شرافت را در رگهای خشک انسانیت گرفتار در 
عبودیت اموی، تراوید...... از آن فرهنگ بزرگ و اندیشــه متعالی وفای 
عباس، صبر زینب، اشک رباب، بی تابی رقیه و شکیب سکینه به یادگار 
مانده است که از مناره عاشورا برمی خیزد وکوچه های پر پیچ و خم چهارده 

قرن تاریخ اسالم را پر از نوای جانسوز نینوا می کند... 
محرم فراتر از جغرافیای کربال و گسترده تر از حصار تاریخ 61 هجری، 
در تفکر علوی ریشــه دوانید و با تیشــه عاشورا قرن به قرن بر بیستون 
ایمان نقش شرف، ایثار و تقوا زد...بر طاغوتهای جاهلی و بردگان قدرت و 
دریوزگان مکنت تاخت... زنجیر اسارت اربابان زور و حلقه بندگی طاغیان 
مزدور را از پای انسانیت در بند بگسالند و تقویم به تقویم، عصر به عصر 
و نســل به نسل تشنگان حقیقت و جویندگان معرفت را به وادی ایمن 
رهنمون ساخت... عاشورا اندیشه ای به وسعت تاریخ بود که با قلم سرخ 
شهادت زیر شراره های تیغ آفتاب سوزان و در میان زبانه های تشنگی بر 
صفحه روزگار مکتوب و تشنگان بال را جرعه صبر بخشید و جرأت ایثار...
پیراهن عشقی که هر که بر تن نمود چشم بر سیرت حقیقت گشود و 
تیه ظلمت وجودش را با طور رحمت روشنی افروخت...قلب های منقلب 
از مکتب عاشــورا و چشمهای بیدار بر حقیقت آفتاب، انتباه خویش را 
وامدار سیرت قیامی می داند که طفل رباب دیباچه اش را نگاشت و شعر 
عاشــقی اش در ویرانه های شام؛ آنجا که گلبرگهای رخساره کودکی در 
تنهایی و اندوه فرقت پدر پرپر شد؛ آفرینش یافت...در این مکتب انسان 
ساز که آموزگاران بزرگ انسانیت و پرچمداران شرافت، فصل فصل اندیشه 
اش را با خون سرخ خویش نگاشتند هر آنکه افتخار شاگردی داشت و 
تاج غالمی شان را بر سر نهاد سایه های سنگین بیداد را بر نتافت و بیزار 
از اریکه تعلقات دنیایی که زورمندان دنیاپرست و زرمداران ذلت پسند، 
بر رخ ســاییده اند، پا در رکاب شجاعت نهاد تا دیگر بار درفش آزادی و 
پرچم عدالت بر بلندای قله های غرور انسانیت برافرازد و این چنین است 
که تاریخ تشیع عاری از شکوه قیام سرخ حسینی و جنبش های علوی 
بر علیه بیداد تعبیری نخواهد داشت... آری عاشورا تنها روایت سروهای 
در خون غلتیده، جانهای در آتش عشق مشتعل گردیده، پاهای به تیغ 
مغیالن خلیده، دســتهای از بدن جدا گشته،مشکهای بر زمین فتاده، 
چشمهای بر صحنه قتلگاه گریسته، رد پاه های برهنه بر صفحه شنهای 
تفتیده، خیمه های در آتش غضب سوخته، شمشیرهای برهنه و آهیخته، 
لبهای بر زخمه خیزران با تبسم آراسته، تالوتهای بر بلندای مناره های 
نیزه، ســرهای به میهمانی راهب مسیحا رفته، تنور خانه خولی، اشک 
لیلی در غم شــبه پیمبر نیست، عاشورا صالی عدالت به میدان نبرد با 
بیداد است، دعوت به نور، جلوه رهایی از ظلمت؛ یخرجهم من الظلمات 
الی النور، عروهًْ  الوثقی و حبل المتین توده هاســت، دعوت تمام تاریخ 
به آزادی و رهایی از زنجیرهای طاغوت، ایســتادگی در برابر نمرودهای 

جاهلی و بتهای هبلی...
اینک دیگربار اربعین می آید...دلدادگان کوی حسین )ع(و پرورندگان 
آئین عشق گرد هم آمدند، تا رساله عاشورا در کوچه سار عشق بخوانند 
و میثاق وفای خویش را با ارباب وفا توشــیح نمایند... پرچمهای عدالت 
خواهی، بیرقهای عاشقی، جامه های سیاه در سوگ ساالر عشق، شعله های 

شور حسینی را در دلها می افروزد. 
سعید نیاکوثری

نرم افزار »جاذبه حسینی«
 برای اربعین منتشر شد

همزمان با فرارســیدن موســم راهپیمایی عظیم اربعیــن، نرم افزار »جاذبه 
حسینی« توسط پایگاه اطالع رسانی رهبر انقالب منتشر شد.

در آستانه فرارسیدن سالروز اربعین ابا عبداهلل الحسین )علیه السالم( ، نسخه 
دوم از نرم  افزار »جاذبه حســینی« همراه با به روز رســانی های سال ۹۵ جهت 

استفاده  زائرانی که با پای پیاده عازم کربالی معلی هستند، تهیه و منتشر شد.
این نرم افزار توســط موسسه پژوهشی فرهنگی انقالب اسالمی ویژه اربعین 
حسینی طراحی و در دو نسخه کم حجم )با امکان دانلود فایل های صوتی( و کامل 
جهت استفاده عالقه مندان آماده شده است که همه می توانند با مراجعه به پایگاه 

اطالع رسانی حضرت امام خامنه ای، آن را دریافت کنند.
حضور 1۲۰۰ اثر

 در هفتمین جشنواره عمار
تاکنــون نزدیک بــه 1200 اثر در بخش ها و موضوعات مختلف جشــنواره 

حضور پیدا کردند.
بر اساس اعالم دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار، از آغاز انتشار فراخوان 
هفتمین دوره این رویداد ســینمایی- هنری، تاکنــون نزدیک به 1200 اثر در 

بخش ها و موضوعات مختلف جشنواره حضور پیدا کردند.
بنابراین گزارش، تاکنون در بخش »فیلم« هفتمین جشنواره عمار، 784 اثر 
شرکت کرده اند که از میان آنها، 364 اثر در قالب مستند، 187 اثر داستانی، 102 
نماهنگ، ۹۹ پویانمایی و موشن گرافیک و 32 اثر در قالب برنامه تلویزیونی است.

همچنین در بخش »فیلمنامه« این جشنواره 148 اثر، »فیلم ما« ۵7 اثر، بخش 
اقالم تبلیغی 67 اثر، تولیدات رادیویی 88 اثر، نقد، پژوهش و مقاالت سینمایی 
14 اثر و بخش »لوح نگار« ۹ اثر حضور دارند که در مجموع، تاکنون، 1171 اثر 

در هفتمین دوره این جشنواره شرکت دارند.
بر اساس این گزارش، تاکنون بیشترین آثار حاضر در هفتمین جشنواره عمار 
در موضوعات »بیداری اسالمی و جهانی« با 220 اثر، »تاریخ معاصر ایران و جهان« 
با 202 اثر و »جنگ نرم« با 124 اثر بوده است و در موضوعات »اقتصاد مقاومتی« 

118 اثر، »نقد درون گفتمانی« 108 اثر و »فتنه 88« 10 اثر حضور دارند.
بنابراین گزارش، دبیرخانه جشــنواره مردمی فیلم عمار، در این اطالعیه از 
فیلمسازان و عالقه مندان خواسته است که ثبت نام و ارسال آثار خود را به روزهای 

پایانی ثبت نام جشنواره موکول نکنند تا با مشکالت احتمالی مواجه نشوند.
گفتنی اســت هفتمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار، همچون سال های 
گذشــته در ایام بزرگداشت حماســه مردمی »۹ دی«، از هشتم تا 17 دی ماه 

برگزار می شود.
بیانات عاشورایی آیت اهلل بهجت 

در »رحمت واسعه« به تلویزیون رسید
تیزر تلویزیونی کتاب »رحمت واسعه« بیانات عاشورایی مرحوم آیت اهلل بهجت 

از تلویزیون پخش خواهد شد.
به گزارش فارس، این تیزر به تهیه کنندگی دبیرخانه پویش مطالعاتی روشنا 

و کارگردانی محمد آقامیری آماده شده است.
کتاب »رحمت واسعه«، یکی از سه کتاب حاضر در پویش مطالعاتی روشنا در 
دوره ششم است. در این کتاب بیانات آیت اهلل بهجت )قدس سره( درباره فضایل 
و خصوصیات امام حســین )ع( و یاران ایشان و نیز اشاراتی در باب واقعه  عاشورا 

و تاریخ آن، جمع آوری شده است.
کتاب »رحمت واسعه« به همت جمعی از شاگردان آیت اهلل بهجت )قدس سره( 

جمع آوری و توسط موسسه فرهنگی هنری البهجهًْ منتشر شده است.
پویش مطالعاتی روشنا از ابتدای محرم امسال با سه کتاب عاشورایی »رحمت 

واسعه«، »سقای آب و ادب« و »بچه های عاشورا« آغاز به کار کرده است.
حذف صدای منتقدان

 توسط مدیریت سازمان سینمایی
یک روز مانده به اتمام جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران حجت اهلل ایوبی 
رئیس ســازمان سینمایی با اطالع رسانی به رسانه های خودی در محل برگزاری 

جشنواره حاضر شد!
به گزارش فارس، حجت اهلل ایوبی رئیس سازمان سینمایی در آخرین روزهای 
برگزاری جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران از این جشنواره دیدار کرد. حال این 
سوال پیش می آید با توجه به گالیه های متمادی توسط فیلم سازان از شرایط موجود 
در حوزه فیلم کوتاه و گالیه هایی که از ایوبی شده است چرا او باید در یک روز مانده 
به اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه در محل پردیس سینمایی چارسو حاضر شود؟!
جشنواره فیلم کوتاه  که به نوعی پایگاهی برای ساخت سینمای ایران محسوب 
می شود از اهمیت ویژه ای برخوردار است که البته در این دوره شور هیجان جشنواره 
نیز افول کرده و همچون دوره های پیشینش استقبال مناسبی از آن نشده است 

که در فرصت مناسب به آن خواهیم پرداخت.
نکته مهم و اساســی در بازدید رئیس ســازمان سینمایی از محل برگزاری 
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران این است که تنها برخی از رسانه های همسو از 
طریق اطرافیان وی متوجه این موضوع شده اند و خود را برای پرسش هایی به محل 
برگزاری جشنواره رسانده اند. این در حالی است که رسانه هایی که همواره با انتقاد 
از عملکرد سازمان سینمایی مسیر خود پیش می روند از حضور معاونت سینمایی 

ارشاد در این جشنواره باخبر نشدند و نتوانستند انتقادات خود را مطرح کنند.
نمایش گنجینه آثار انجمن هنرهای تجسمی 

انقالب و دفاع مقدس در عراق
کارگاه هنری هنرهای تجســمی با حضور هنرمندان دو کشور ایران و عراق 
در شهر نجف همزمان با برگزاری سومین کنگره بین المللی علمی فرهنگی هنری 

عهد مع الحسین )ع( برگزار شد.
به گزارش مهر، حســن روح االمین، حمید قدیریان و کیومرث قورچیان این 
فرصت را یافتند تا به همراه هنرمندانی از عراق کارگاه هنری بر بام مسجد کوفه 
زیر سایه گنبد حرم مطهر سفیر الحسین مسلم ابن عقیل علیه السالم برپا کنند و 

ارادت خود را به سردار کربال در قالب نقاشی هایشان نشان دهند.
به مناســبت اربعین سید و ساالر شــهیدان حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( 
و همزمــان با برگزاری ســومین کنگره بین المللی علمــی فرهنگی هنری عهد 
مع الحســین )ع( این کارگاه هنری با حضور هنرمندان تجســمی کشور ایران و 
عراق در مسجد کوفه در تاریخ های شنبه و یکشنبه 22 و 23 آبان ماه برگزار شد.
محمد حبیبی مدیرعامل انجمن هنرهای تجسمی انقالب و دفاع مقدس نیز 
گنجینه آثار نقاشــی مرتبط با عاشورا را در معرض دید عالقه مندان به امام سوم 

شیعیان گذاشت.
افتتاحیه جشنواره خمسه در کنار مزار 

شهدای مدافع حرم برگزار می شود
دبیر سومین ســوگواره هنرهاي نمایشي و آیین هاي مذهبي خمسه گفت: 
افتتاحیه ســوگواره خمسه در بهشــت  زهرا کنار مزار مدافعان حرم با همراهي 
خانواده هاي 14 شــهید مدافع حرم و همچنین اجراي پنج اثر نمایشــي برگزار 

خواهد شد.
علي اصغر خسروي، دبیر سومین سوگواره هنرهاي نمایشي و آیین هاي مذهبي 
خمســه، در نشستي با خبرنگاران با اشاره به این نکته که در برگزاري این دوره 
بنا را بر این گذاشــتند تا به آسیب شناسي دوره پیشین این سوگواره بپردازند و 
نقاط ضعف آن را شناسایي کنند،  گفت: بعد از بررسي آسیب هاي دومین سوگواره 
خمســه و محاسبات و کارشناسي هاي انجام شده مقرر شد به اضافه بخش هاي 
خیاباني، آییني و تعزیه خواني و مدافعان حرم در دوره ســوم به جهت رفع خأل 
موضوع متون  نمایشي مدنظر مسابقه نمایشنامه نویسي هم به سایر این بخش ها 
اضافه شــود،  همچنین با توجه به فضاي موجود مقرر شد ان شاءاهلل تئاتر مسجد 
را در ســوگواره خمسه نیز داشته باشــیم که حوزه هنري ما را در این امر یاري 
کرد.  وي در ادامه افزود: در دوره ســوم برگزاري سوگواره خمسه شاهد هستیم 
که حمایت هاي بیشــتري از ســمت شهرداري شکل گرفت که ما از آنها ممنون 
هستیم. بر این اساس برنامه ریزي ها پیش از این انجام شده است و ما کارمان را 
از 20 آبان  شروع کردیم  و  افتتاحیه 27 آبان در بهشت  زهرا کنار مزار شهداي 
مدافع حرم برگزار خواهد شــد. این مراســم با حضور هنرمندان تئاتر و سینما و 

اصحاب حوزه هنري و رسانه برگزار خواهد شد.

عیادت رئیس دفتر رهبر معظم انقالب 
از خانم دباغ

دفتر  رئیس  گلپایگانی  والمسلمین محمدی  حجت االسالم 
مقام معظم رهبری، عصر دیروز )دوشنبه( با حضور در یکی از 
بیمارستان های تهران به نمایندگی از رهبر معظم انقالب اسالمی 

از خانم مرضیه حدید چی )دباغ( عیادت کرد.
رئیس دفتر مقام معظم رهبری در جریان عیادت از خانم دباغ ضمن 
گفت وگو با تیم پزشــکی و خانواده  ایشان در جریان روند معالجه قرار 

گرفت و برای ایشان دعا و آرزوی سالمتی کرد.
خانم دباغ به  دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده است.

توضیح و تصحیح یک خبر
روحانی به یادمان شلمچه نرفته است

دیروز در گزارش مرتبط با سفر رئیس جمهور به استان خوزستان به 
نقل از خبرگزاری باشگاه خبرنگاران از حضور روحانی در یادمان شهدای 
شلمچه خبری در روزنامه منتشر شد که بررسی های صورت گرفته نشان 
داد رئیس جمهور در ســفر به اســتان خوزستان و بازدید از پایانه مرزی 

شلمچه به یادمان شلمچه نرفته است.

رئیس جمهور گفت: ما همه باید دست به دست هم 
دهیم و مشکالت این جامعه که امروز مسئله اشتغال، 

آب و محیط زیست است را، حل کنیم.
حســن روحانــی رئیس جمهــور کشــورمان صبــح 
دیروز)دوشــنبه( در نخستین همایش مسئولیت اجتماعی 
کشــور که در محل اجالس سران برگزار شد طی سخنانی 
اظهار داشــت: افراط گر خود را می بیند، همچنین افراط گر 
جمــع خــود را می بیند و افراط گر گــروه مقابل را کوچک 
می پنــدارد، افراط گر جزء خود و یــاران خود همه را ناحق 
می پندارد در حالی که اســالم اساســش این است که تمام 
جامعه بشری یک واحد اســت که یا برادران ما هستند، یا 
همنوعان ما هستند، آیا می شود ما زندگی داشته باشیم که 
بدون رابطه انســانی و مهربانی با دیگران و عفو و گذشت و 
یاری و کمک دیگران مفهومی برای انس باشد و هر جا انس 

نیست، انسان هم نخواهد بود.
روحانی در ادامه سخنان خود تأکید کرد: امروز در شرایط 
فعلی جامعه ما من به عنوان یک خادم شــما مردم عزیز به 
صراحت عرض می کنم کــه امروز هیچ نیازی در جامعه ما 
باالتر از مسئله اشتغال جوانان نیست و هیچ خیری باالتر از 
زمینه سازی برای اشتغال نسل جوان ما نیست به ویژه آنهایی 
که مشکل جسمی دارند، خیلی بنده خوشحال شدم از یک 
خیری که شرکت تولیدی را تشکیل داده و همه کارگرانش 

و افــراد را از معلولین انتخاب کرده چقدر کار ارزشــمند و 
بزرگی است که آدم برود و سرمایه گذاری کند و این بهترین 
کار است، کمک اگر می خواهیم کنیم بهترین کمک اشتغال 
برای یک فردی است که دارای مشکالت جسمی و یا ذهنی 
است که بتوانیم شغلی برایش درست کنیم و زندگی را برای 

او سامان دهیم که بتواند ازدواج کند و دارای مسکن شود. 
وی تصریح کرد: ما همه باید دست به دست هم دهیم 
مشکالت این جامعه که امروز مسئله اشتغال، آب و محیط 
زیست به عنوان مهمترین مسائل کشور به شمار می رود را 

چگونه باید حل کنیم؟ 

رئیس جمهور تأکید کرد: افرادی ثروتمند هســتند که 
تمام زندگیشــان را برای یک دانشگاه معتبر وقف کرده اند، 
البته در کشــور ما هم زیاد است و قباًل بیشتر در حوزه های 
علمیه، مساجد و امامزاده ها این وقف ها صورت می گرفت، این 
طور نیســت که فکر کنیم در دنیای غرب وقف، نذر، کمک 
نیســت، این همه خانواده هایی که در غرب یک فرزند را از 
بهزیستی می آورند و به عنوان فرزندخوانده می پذیرند و واقعاً 
بــه عنوان یک فرزند با او رفتار می کنند، ما وقتی می گوییم 
غرب فکر می کنیم یکســری مفاسدی در غرب است و همه 
مفاسد هستند در حالی که اینطور نیست زیرا اگر همه اش 
مفاسد بود به این رشد علمی و اقتصادی نمی رسیدند، بله، 
گوشــه هایی از آن هم آلوده است که البته ما خوب هایش را 

یاد بگیریم و آن بخش های مثبتش را دریافت کنیم.
به گزارش فارس، روحانی خاطر نشان کرد: بنده بسیار 
خوشحال هستم مسئوالن و وزارتخانه های مختلف مردم را 
تشویق می کنند، مردم همچنین دستگاه های دولتی را تشویق 
می کننــد و هر دو در کنار هم برای کمک به جامعه مان به 
برادران و خواهرمــان و فرزندانمان امروز بهتر از دیروز این 
فضا را در جامعه شاهدیم خواهش بنده این است که بخشی 
از گفتمان، حرف ها و تشــویق هایمان در جامعه در مســیر 
فســتقبل خیرات باشــد، ما اجرش را هم در دنیا و هم در 

آخرت خواهیم دید.

وزرای دفــاع ایران و چین در تهــران موافقتنامه 
همکاری دفاعی- نظامی امضا کردند.

پس از انجام مراســم استقبال رسمی از چانگ وان چوان 
وزیر دفاع جمهوری خلق چین که از سوی سردار دهقان وزیر 
دفاع جمهوری اســالمی ایران در محل وزارت دفاع کشورمان 
صــورت گرفت، وزرای دفاع دو کشــور و هیئت های همراه با 
یکدیگر دیدار و پیرامون مسائل دوجانبه منطقه ای و بین المللی 

گفت وگو کردند.
ســردار دهقــان در ایــن دیدار با اشــاره به ســفر اخیر 
رئیس جمهور چین به ایران و توافق رؤســای جمهور دو کشور 
در خصوص تقویت و توســعه همکاری های دفاعی- نظامی و 
مبارزه علیه تروریسم در چارچوب سند جامع همکاری های دو 
کشور تأکید کرد: ارتقای روابط و همکاری های دفاعی- نظامی 
بلندمــدت با چیــن از اولویت های اصلی دیپلماســی دفاعی 
جمهوری اسالمی ایران به شمار می رود و سفر وزیر دفاع چین 

به ایران را در همین راستا ارزیابی می کنیم.
وی با بیان اینکه همکاری های دفاعی- نظامی ایران و چین، 
ضامن صلح و امنیت جهانی و منطقه ای است تأکید کرد، حفظ 
صلح و ثبات در آسیا و اقیانوسیه مسئولیت تمامی کشورهای 
این منطقه است. وزیر دفاع با تبیین شرایط منطقه خاطرنشان 
کرد: امروز منطقه خاورمیانه به دلیل مداخالت خارجی و عدم 
احترام به حاکمیت ملی کشــورها به کانون بحران و ناامنی در 
جهان تبدیل و به تروریسم و گسترش آن در اقصی نقاط جهان 

منجر شده است.
سردار دهقان با اشاره به حمایت آمریکا و برخی دولت های 
منطقه از جریانات تروریستی گفت: دامنه تروریسم و گستره آن 
در حال گسترش به اروپا، آسیای مرکزی، قفقاز و دیگر مناطق 

می باشــد و امروز تهدید داعش و تروریسم به یک چالش مهم 
منطقه ای و جهانی تبدیل شده است.

وزیر دفاع تأکید کرد، مقابله با این بحران نیازمند همکاری 
صادقانه و کارآمد همه کشورهای مورد تهدید از جانب تروریسم 

می باشد.
چانگ وان چوان وزیر دفاع جمهوری خلق چین نیز در این 
دیدار با ابراز خرسندی از سفر به ایران اظهار داشت: کشور بزرگ 
ایران با تمدن کهن از جایگاه برجسته و ممتازی در حوزه های 
سیاسی، امنیتی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی برخوردار است و 
من بسیار خوشحالم که در تهران با دوست صمیمی خود سردار 

دهقان دیدار و گفت وگو می کنم.
وی افزود: اشتراک منافع و تفاهم ایران و چین در مسائل 
مختلف جهانی و منطقه ای راه را برای توســعه همکاری های 

دفاعی- نظامی میان دو کشور کاماًل هموار کرده است.
وزیر دفاع چین با اشاره به سفر دو سال پیش سردار دهقان 
بــه چین، روابط دفاعی- نظامی ایران و چین را خوب توصیف 
کرد و بر گســترش و تعمیق آن با اجــرای دقیق موافقتنامه 

همکاری های دفاعی- نظامی بین دو کشور تأکید کرد.
چانگ وان چوان، امضــای موافقت نامه همکاری دفاعی- 
نظامی را مهم و تحکیم بخش روابط دو کشــور دانست و اظهار 

امیدواری کرد که سفر وی به تهران سرآغاز جدیدی در توسعه 
روابط و مناسبات دفاعی- نظامی ایران و چین باشد.

به گزارش تســنیم، در پایان مذاکرات وزرای دفاع ایران و 
چین در تهران موافقتنامه همکاری های دفاعی- نظامی ایران و 
چین توسط سردار حسین دهقان وزیر دفاع جمهوری اسالمی 
ایــران و چانگ وان چوان وزیــر دفاع جمهوری خلق چین به 

امضا رسید.
»گسترش همکاری های دفاعی- نظامی« و »تبادل تجربیات 
در زمینه های نظامی به ویژه در حوزه های آموزشی« و »مبارزه 
همه جانبه با تروریســم و مؤلفه های ناامنی در منطقه« از مفاد 

این موافقت نامه به شمار می رود.
 اعالم آمادگی ایران برای برگزاری

 رزمایش مشترک با چین
سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز 
در دیدار سپهبد »چانگ وان چوان« وزیر دفاع جمهوری خلق 
چین با اشاره به روابط دوستانه میان دو کشور و تأکید بر ضرورت 
همکاری در مسائل دوجانبه، منطقه ای و بین المللی اظهار داشت: 
روابط دفاعی ایران و چین از پیشینه بسیار خوبی برخوردار است.
وی افــزود: جمهوری خلق چین و نیروهای مســلح این 
کشور از دوستان بسیار خوب ما بوده و جمهوری اسالمی برای 
توسعه و تعمیق همکاری های دفاعی و نظامی از جمله برگزاری 

رزمایش های نظامی میان دو کشور آمادگی کامل دارد.
چانگ وان چــوان نیز در این دیدار، روابط دو کشــور را 
بســیار امیدوارکننده توصیف کرد و با اشاره به جایگاه مهم و 
معتبر جمهوری اســالمی ایران گفت: نیروهای مسلح چین به 
اجــرا و تحقق کامل توافقات دفاعی و نظامی میان دو کشــور 

پایبند هستند.

سرویس سیاسی-
گاف روزنامه های مدعی اصالحات که 
با ذوق زدگی مفرط به اســتقبال پیروزی 
هیالری کلینتون رفته و تیترهای صفحه 
نخست روز پس از انتخابات در آمریکا را 
به پیروزی وی اختصاص داده بودند جهانی 
شــده و در یک مورد روزنامه آمریکایی 
آبزرور نوشت : کلینتون ترامپ را شکست 

داد ؛ در یک روزنامه ایرانی !
نشــریه آمریکایی »آبزرور« در گزارشی به 
انتشــار مطلب روزنامه »خبر جنوب«، درباره 
اعالم هیالری کلینتون به عنوان برنده انتخابات 

ریاست جمهوری آمریکا پرداخته است.
در گزارش این رســانه غربی آمده اســت : 
»کلینتون ترامپ را شکســت داد! خوب مثل 
اینکه از نظر یک روزنامــه ایرانی چنین بوده 

است.«
آبزرور نوشــته اســت  »در حالی که قطعا 
بســیاری از روزنامه ها، از نتیجه انتخابات روز 
نگران شــدند،  ناراحت و  سه شــنبه)آمریکا( 
حداقــل یک روزنامه پیدا شــد که این نتیجه 

را انکار کند.«
آبزرور در ادامه نوشت: »خبر جنوب در صفحه اول 
خود گزارشی از قبل آماده شده را درباره نتیجه مورد 

انتظار انتخابات منتشر کرد.«

آبــزرور در پایان با اشــاره به واکنــش روزنامه 
خبرجنوب به این گاف بزرگ پس از مشخص شدن 
نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آورده است : 

مراسم تشییع پیکر پاک خبرنگار شهید »محسن 
خزایی« صبح دیروز با حضور برخی مسئوالن، دوستان 
و همکاران و خانواده این شهید در مسجد بالل سازمان 

صدا و سیما برگزار شد.
در این مراســم کــه رئیس مجلس شــورای اســالمی، 
رئیس سازمان بسیج، رئیس سازمان صدا و سیما، وزیر بهداشت، 
سفیر سوریه در تهران و برخی دیگر از مسئوالن حضور داشتند، 
دوســتان و همکاران شهید خزایی برای آخرین بار با پیکر وی 

دیدار و وداع کردند.
به گزارش فارس، رئیس مجلس شــورای اسالمی در این 
مراســم گفت: عزیزان ما در صدا و سیما جزو نیروهای مسلح 
نیستند که وظیفه رفتن به جبهه را داشته باشند اما وقتی در 
کنار رزمندگان حضور پیدا می کنند نماد این است که ملت ما 

پای این آرمان ها ایستاده است.
علی الریجانی افزود: ملتی که اهل مجاهدت باشــد هیچ 
وقت خوار و ذلیل نمی شود و برای همه ملت ایران این افتخار 
است که شهدا و راه جهاد را فراموش نکرده اند و این سرافرازی 

برای ماست.
الریجانــی تصریح کرد: شــهادت این شــهید عزیز برای 
کشــورهای دیگر دو پیام دارد، آن هم این اســت که ایران در 
مراوداتش و در راه انقالب روشن و قاطع است و اگر یک امری را 
برای بشریت مهم بداند اهل معامله نیست، این پیام برای روابط 

دراز مدت یک انقالب بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: در سوریه کسانی که می جنگند و دفاع می کنند 

هدفشان این است که به آرمان های اسالم تجاوز نشود و حادثه 
کربال به نحو دیگری بروز نکند و به شعائر اسالمی توهین نشود.
رئیس قوه مقننه گفت: جریان تکفیری جریانی دست ساز 
است که کشورهای های بزرگ پشت این جریان هستند و وقتی 
این را مسئولین ایرانی می گفتند دیگران می گفتند شما حدس 
و گمان دارید اما امروز معلوم شد آمریکا و اسرائیل پشت این 
ماجراســت، لذا اگر ملت ایران در ســوریه می جنگد و در این 
جریان مقابل تکفیر اســت از روی خودآگاهی است و این در 

تاریخ ماندگار خواهد شد.
الریجانی تأکید کرد: تروریست ها بدانند این راه را تک تک 
ایرانیان با قلب می پیمایند و به آن باور دارند و این آغازگر یک 

سلســله از مبارزه است، من به خانواده شهید خزایی می گویم 
شــما باید ســرتان را باال بگیرید و خداوند این نعمت خانواده 
شهید را به هر کسی نمی دهد. همچنین رئیس سازمان صدا و 
سیما نیز در این مراسم گفت: خزایی یک خبرنگار تراز رسانه 

ملی بود که درک عمیقی از تحلیل ها و اوضاع منطقه داشت.
عبدالعلی علی عسگری افزود: خزایی خبرنگاری هنرمند و 
زیبا شناس بود که فصاحت و بالغت داشت. او شهادت طلب بود 

و می دانست راهی که می رود به سوی شهادت است.
فرزند شهید محسن خزایی نیز گفت: پدرم وظیفه خود را 
با همه وجود انجام می داد و پیامش همیشــه به ما این بود که 
از والیت جدا نشویم و می خواست مظلومیت مدافعان حرم در 

سوریه را به ملت ایران نشان دهد.
گفتنی است، شهید» محسن خزائی« از خبرنگاران رسانه 
ملی که چندی پیش برای پوشــش آخرین وضع میدان نبرد 
رزمندگان با تکفیری ها به حلب سوریه رفته بود، روز شنبه در 
زمان تهیه گزارش بر اثر اصابت ترکش خمپاره تروریست های 
تکفیری به ناحیه ســر به شهادت رسید. از این شهید واالمقام 
سه فرزند به نام های محمد هادی 1۹ ساله، مهدی 1۵ ساله و 

زینب 3 ساله به یادگار مانده است.
پیکرشهید خزایی پس از تشییع باشکوه از مقابل مسجد 
بالل تا درب ورودی ســازمان صدا و ســیما، برای خاکسپاری 

راهی زادگاهش زاهدان شد.

معاون مهندسی وتوسعه امور زیربنایی سازمان بنادر 
و دریانوردی کشور گفت: 6 فروند الیروب و 20 کشتی 
ناجی برای استقرار در بنادر کشور خریداری شده است.
نورالدین علی آبادی در بندر دیر)dayyer( استان بوشهر 
افــزود: الیروبها شــامل دو فروند با ظرفیت هشــت هزار متر 
مکعب، دو فروند چهار هزار متر مکعبی و دو دســتگاه یکهزار 

متر مکعبی است.
وی اضافه کرد: عالوه بر ایــن هم اکنون کارهای روزمره 
عملیات الیروبی توسط سه شرکت در سه بخش کشور شامل 

شمال، جنوب شرق و جنوب غرب انجام می شود.
معاون مهندسی وتوســعه امور زیربنایی سازمان بنادر و 
دریانوردی کشور در باره الیروبی بنادر گفت: پس از انقالب بنادر 
الیروبی چندانی نداشته و مقدار زیادی الیروبی در مجموعه برای 
بنادر ایجاد شده که حدود 3۵ تا 40 میلیون متر مکعب است.
وی در ارتباط با کشتی های ناجی خریداری شده بیان کرد: 
هم اکنون 16 فروند از این کشــتی ها وارد کشور شده و چهار 

فروند دیگر در حال تحویل است.
علی آبــادی افزود: اولین ناجی که 4۵ متری و بزرگترین 
کشتی ناجی کشور است و در آبهای آزاد و دریا کارآمد باالیی 

دارد، برنامه ریزی خرید آن انجام شده است.
وی گفــت: تجهیزات دریایی با اعتبار 403میلیون دالر از 
کشــور هند خریداری شــده که آماده بارگیری است و اولین 
محموله آن ظرف یک ماه آینده وارد کشور می شود و به مرور 

زمان مابقی تجهیزات وارد کشور خواهد شد.

روحانی در نخستین همایش مسئولیت اجتماعی کشور:

اشتغال، آب و محیط زیست
 سه مشکل عمده كشور هستند

با حضور وزرای دفاع دو کشور

ایران و چین موافقتنامه همکاری دفاعی- نظامی امضا كردند

تشییع باشکوه پیکر خبرنگار شهید صداوسیما در مسجد بالل 

بار دیگر اربعین ...

۲6 فروند الیروب
 و کشتی ناجی 
خریداری شد

»وبســایت روزنامه خبر جنوب  گزارش خود 
را به روز کــرد و پس از آن در یک گزارش به 
این موضوع پرداخت که چطور یک شــخص 
»ناشــناخته«، »مورد اســتهزا قرار گرفته« و 

»منفور« توانسته در انتخابات پیروز شود«!
گفتنی اســت چهارشنبه هفته گذشته در 
حالی که هنوز نتایج انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا مشخص نشده بود روزنامه های نزدیک به 
جریان اصالحات به استقبال پیروزی کلینتون 

رفتند تا گاف بزرگی را رقم بزنند .
روزنامه خبر جنوب که روزنامه ای محلی 
و منتسب به معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد 
اســت، در تیتر اول خود ، قاطعانه از پیروزی 
کلینتــون در انتخابات خبــر داده بود! نکته 
قابل توجه اینکه این روزنامه ، باالترین میزان 
یارانــه مطبوعات در دولت یازدهم را به خود 

اختصاص داده بود! 
در ایــن روز دیگر روزنامه های اصالح طلب 
همچون شــرق ، روزان ، آسیا و ...نیز بر پیروزی 
قاطع کلینتــون تاکید کرده بودند! البته نباید 
از نظــر دور داشــت کــه کلینتون در ســال 
88 از فتنه گــران حمایت کرده بود و شــاید در این 
ایــام روزنامه های زنجیره ای بــا این خوش خدمتی ، 

می کوشیدند آن محبت های مادرانه را جبران کنند!

گاف روزنامه خبر جنوب جهانی شد 

آبزرور : كلینتون ترامپ را شکست داد
البته در یک روزنامه ایرانی !


