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پرهیز از نشستن
در گذرگاه های عمومی بازار

امام علی)ع( در نامه ای به حارث همدانی: »از نشســتن 
در گذرگاه های عمومی بازار، پرهیز کن که جای حاضر شدن 

شیطان، و برانگیخته شدن فتنه ها است.«
نهج البالغه - نامه ۶۹

بیانیه 10 ماده ای در محکومیت تهدیدات و ادعاهای ترامپ

وزارت خارجه: توافق هسته ای به هیچ عنوان قابل مذاكره مجدد نیست
وزارت امور خارجه کشــورمان در بیانیه ای 
با محکومیت ادعاهــای رئیس جمهوری آمریکا 
تصریح کرد، ایران هیچ اقدامی فراتر از تعهداتش 
نکرده است و هیچ تغییری در توافق هسته ای را 
نه اکنون و نه در آینده نخواهد پذیرفت و اجازه 
نمی دهد هیچ ارتباطی بین برجام و هر موضوع 

دیگری برقرار شود.
وزارت امــور خارجــه جمهــوری اســامی ایران 
درخصوص تمدید اسقاطیه های الزامی تحریم های برجام 
و برخی تحریم های جدید توسط دولت آمریکا بیانیه ای 

را به شرح زیر صادر کرد.
»روز جمعــه مــورخ 22 دی 1396 رئیس جمهور 
آمریکا علیرغم تاش یک ساله خود برای از بین بردن 
برجام، بار دیگر ناگزیر به تمدید اسقاطیه های الزامی در 
برجام شد. استحکام درونی برجام و حمایت بین المللی 
از ایــن توافق، راه را بر تاش های آقــای ترامپ، رژیم 
صهیونیســتی و اتحاد نامیمون تندروهای جنگ طلب 
برای لغو این توافق یا ایجاد تغییرات در آن بسته است. 
بــا این حال، رئیس جمهور آمریکا بر اســاس رویه 
یک ساله خود همچنان به اقدامات خصمانه علیه مردم 
ایران ادامه داده و تهدیداتی را تکرار می کند که بارها در 
اجرای آنها ناتوان مانده اســت و با ادامه روش یک سال 
گذشته خود همزمان با انجام اقدامات اجباری مندرج در 
برجام، و برای نشان دادن خصومت با مردم بزرگ ایران، 
از سر استیصال تعدادی از اتباع ایرانی و غیرایرانی را به 
بهانه های غیرقانونی، کهنه و مضحک در فهرست تحریم 
قرا     ر داده اســت تا حداقل جبران بخشی از ناکامی های 

خود را کرده باشد. 

جمهوری اسامی ایران با محکوم کردن تهدیدات 
آمریکا و اضافه کردن افراد جدید به فهرست تحریم ها، 

نکات زیر را مورد تاکید قرار می دهد: 
1- جمهوری اســامی ایران همراه با اعضای دیگر 
برجام و جامعه جهانی بارها تاکید کرده است که برجام 
یک سند معتبر بین المللی است و به هیچ عنوان قابل 

مذاکره مجدد نیست. 
2- جمهوری اسامی ایران صراحتا تاکید می کند 
که هیچ اقدامی فراتر از تعهدات خود در برجام را انجام 
نخواهد داد، هیچ تغییــری در این توافق را نه اکنون و 
نــه در آینده نخواهد پذیرفــت، و اجازه نمی دهد هیچ 

ارتباطی بین برجام و هر موضوع دیگری برقرار شود. 
3- دولت آمریــکا، همچون ســایر اعضای برجام 
موظف به اجرای تمامی تعهدات خود می باشد و چنانچه 
بــه بهانه های واهی از تکالیف خود شــانه خالی نماید 
می بایست مســئولیت عواقب آن را به طور کامل پذیرا 

باشد. 
4- دولــت آمریکا در طول دو ســالی که از اجرای 
برجــام می گــذرد همواره بــا بدعهدی هــا، تعلل ها و 
سیاست های خصمانه خود مفاد مختلفی از برجام را زیر 
پا گذارده است. سیاست یک سال گذشته آقای ترامپ 
و بیانیــه امروز وی در تعارض صریح با بندهای 26، 28 
و 29 برجام است و جمهوری اسامی ایران این تخلف 
آشــکار را به کمیسیون مشترک برجام گزارش و آن را 

پیگیری خواهد کرد. 
5- تصمیم رژیم آمریکا برای افزودن تعدادی از اتباع 
ایرانی و غیرایرانی به فهرست خودساخته و غیرقانونی 
تحریمی آمریــکا، فقط و فقط اثبات کننده اســتمرار 

خصومــت هیئت حاکمه آمریکا علیه ملت بزرگ ایران 
است. 

6- اقدام خصمانــه و غیرقانونی رژیــم ترامپ در 
قرار دادن نام حضرت آیت اهلل آملی الریجانی ریاســت 
محترم قوه قضائیه جمهوری اسامی ایران در فهرست 
به اصطاح تحریم های جدید آمریکا از تمامی خطوط 
قرمز رفتاری در جامعه بین المللی عبور کرده و اقدامی 
خــاف اصول آمره حقوق بین الملــل و نقض تعهدات 
دوجانبه و بین المللی ایاالت متحده اســت که حتما با 
واکنش جدی جمهوری اسامی پاسخ داده خواهد شد و 
مسئولیت تمامی تبعات این اقدام خصمانه به عهده دولت 

ایاالت متحده خواهد بود.
7- اســتناد به مفهــوم واالی حقوق بشــر برای 
تحریم مقامات و شــهروندان ایران از سوی رژیمی که 
مهم تریــن متحدینش بدترین ناقضان حقوق بشــر و 
حقوق بشردوستانه در تاریخ معاصرند، و از سوی فردی 
که آلوده به ذهنیت نژادپرستانه و بیگانه ستیزی بوده و 
عبارات کثیف نژادپرستانه اخیر او علیه ملت های مختلف 
انزجار جامعه بین المللی و مــردم آمریکا را برانگیخته 
است، و کسی که فروش میلیاردها دالر ساح برای قتل 
عام انسان های بیگناه در خاورمیانه و ترویج خشونت و 
هرج و مرج را افتخار خود می داند، مایه وهن و بی آبرویی 
برای ملل متمدن و لکه ننگی برای زمامداری مدرن به 

شمار می آید. 
8- دولــت آمریکا که خود همــواره طی دهه های 
گذشته و در حال حاضر سیاه ترین کارنامه را در جهان 
در ســرکوب ملت های آزادیخواه و حمایت از رژیم های 
ســرکوب گر، از جمله حمایت بی قید و شــرط از نظام 

ستم شاهی و انجام کودتا علیه دولت دموکراتیک منتخب 
مردم ایران در گذشته و حمایت از دولت های  اشغالگر، 
متجاوز و سرکوبگر همچون رژیم صهیونیستی و اذناب 
منطقه ای اش از اراضی اشغالی فلسطینی تا بحرین و یمن 
دارد، از سویی با ریختن اشک تمساح در حرکتی مزورانه 
و با ســردادن شعارهای ســراپا دروغ مدعی حمایت از 
حقوق بشر مردم ایران می شود و از سویی دیگر با اعمال 
تحریم های ظالمانه، ممنوع ســاختن ورود شهروندان 
ایرانی به آن کشــور و دیگر رفتارهای توهین آمیز، ملت 

متمدن ایران را تروریست لقب می دهد.
9- اعمــال تحریم هــای غیر قانونــی، و اظهارات 
و تحــرکات خصمانه دولت آمریکا علیه مســئولین و 
ملت رشــید ایران که از ماهیــت زیاده خواهی و خوی 
ســلطه طلبی حاکمان آمریکا ناشی می شود، همواره و 
همیشــه برای افکار عمومی و وجدان بیدار مردم ایران 
و جهان سیاســتی شکســت خورده و بی اعتبار تلقی 
شده اســت و دست یازیدن به چنین اقداماتی ناشی از 
سرخوردگی این کشــور از بیداری ملت فهیم ایران در 
مقابله با اقدامات مداخله جویانه و طراحی شــده برای 
ایجاد اغتشاش و بحران در جمهوری اسامی ایران طی 
دهه های گذشته و بخصوص در جریان وقایع اخیر است.

10- ایــاالت متحده باید بیاموزد که تمامی ارکان 
و قوای ســه گانه مقتدر جمهوری اســامی ایران که 
مســتظهر به پشــتیبانی قاطبه ملت همیشه سرفراز 
ایران هستند، با همدلی و وحدت کلمه، وقعی به این 
نوع سیاست ها و استانداردهای دوگانه و خصمانه علیه 
کشور خود نگذاشته و در زمان مقتضی پاسخ مناسبی 

به اینگونه اقدامات خصومت آمیز آمریکا خواهد داد.«

پیکرهــای پاک شــهید علی محمد محمدی و 
عین اهلل قربانی با حضــور جمعیت کثیری از مردم 
و مسئوالن شهرهای ســمنان و لردگان تشییع و 

خاکسپاری شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم آئین تشییع پیکر شهید 
مدافع حرم علی محمد محمدی با حضور جمع کثیری از 

مردم والیت مدار سمنانی برگزار شد.
در این مراسم که خانواده شهدای مدافع حرم، اقشار 

مختلف مردم، مسئوالن و بسیجیان حضور  داشتند. 
مراسم تشــییع پیکر شــهید علی محمد محمدی از 
مقابل مســجد امام خمینی )ره( آغاز شد و پیکر مطهرش 
در گلزار شــهدای آســتان مقدس امامزاده یحیی )ع( به 

خاک سپرده شد.
علی محمــد محمدی از شــهدای مدافــع حرم تیپ 

فاطمیون است که در نبرد با گروهک های تکفیری داعش 
به درجه رفیع شهادت نائل شد.

همچنین به گزارش خبرنگار کیهان از شهرکرد پیکر 
پاک شــهید تازه تفحص شــده »عین اهلل قربانی« پس از 
گذشــت 29 ســال در زادگاهــش روســتای »چناران« 
شهرســتان لردگان تشییع شــد. پیکر این شــهید تازه 
تفحص شــده از ورودی شــهر مالخلیفه تا مصای نماز 
جمعه بر روی دســتان مردم شهید پرور لردگان تشییع و 
پس از اقامه نماز جمعه به سمت زادگاهش پشتکوه فارد 

روستای چناران منتقل و به خاک سپرده شد.
شــهید عین اهلل قربانی در ســال 1346 در روستای 
چنــاران بــه دنیــا آمــد و در 21 تیــر مــاه 1367 در 
 منطقــه عملیاتــی شــرهانی بــه درجه رفیع شــهادت 

نائل شد.

تشییع پیکرهای پاک 2 شهید در سمنان و لردگان 

مهدی  والمسلمین  االســالم  مطهر حجت   پیکر   
مظاهری چهره ماندگار تبلیــغ صبح دیروز با حضور 
قشــرهای مختلف مردم از مسجد ســید این شهر 

تشییع و در گلستان شهدا به خاک سپرده شد.
بــه گزارش ایرنا، در این مراســم پــس از قرائت زیارت 
عاشــورا، نماز بر پیکر مرحوم حجت  االسام مهدی مظاهری 
توسط آیت  اهلل حسین مظاهری از مراجع تقلید و رئیس حوزه 

علمیه اصفهان اقامه شد.
پیش از تشییع پیکر این عالم جلیل القدر فیلم کوتاهی 
از مراســم روضه خوانی حجت االســام والمسلمین مهدی 
مظاهری که سال های قبل برگزار شده بود در صحن مسجد 
ســید اصفهان به نمایش درآمد و ســپس پیکر این روحانی 
وارســته پس از تشــییع بر دوش مردم اصفهان، در گلستان 

شهدای این شهر به خاک سپرده شد.
در این مراســم کــه با حضور اقشــار مختلــف مردم، 

روحانیون و طــاب حوزه های علمیه اصفهان برگزار شــد، 
محســن مهرعلیزاده اســتاندار اصفهان و آیت اهلل ابوالحسن 
مهدوی عضــو مجلس خبرگان رهبــری و نمایندگان مردم 

اصفهان در مجلس شورای اسامی حضور داشتند.
حجت االســام والمســلمین مهدی مظاهری از اساتید 
حــوزه علمیه اصفهان و چهره ماندگار تبلیغ این اســتان که 
از یک هفته قبل به دلیل عفونت ریوی در بیمارستان میاد 
اصفهان بســتری شــده بود، پنجشنبه شــب )21 دی ماه( 

دعوت حق را لبیک گفت.
رهبــر معظــم انقــاب، رئیس جمهوری، معــاون اول 
رئیس جمهوری، آیات عظام حســین مظاهری و ناصر مکارم 
شیرازی و شــماری از شخصیت های کشــوری، فرهنگی و 
حوزوی با صدور پیام های جداگانه رحلت حجت االســام و 
المسلمین مهدی مظاهری از اساتید حوزه علمیه اصفهان و 

چهره ماندگار تبلیغ این استان را تسلیت گفتند.

تشییع پیکر حجت االسالم مهدی مظاهری در اصفهان

وزیر خارجه کشورمان با بیان اینکه گفت وگو 
یک ضرورت امنیتی و حیاتی اســت. متأسفانه 
امروز فردی در ایاالت متحده قدرت را به دست 
گرفته است که فهم و درکی از روابط فرهنگی 

ملت ها ندارد.
محمدجواد ظریف وزیر خارجه کشــورمان دیروز 
در اجاس بین المللی گفت وگوهای فرهنگی آسیا در 
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی در سخنانی عنوان 
کرد: دنیا در قرن های گذشــته براساس یک پارادایم 
مبتنی بر قدرت حرکت کرده  اســت، این پارادایم که 
نتیجه آن بازی با حاصــل جمع صفر بوده جز ضرر، 
خشونت، درگیری و کشتار برای مردم جهان نتیجه ای 

به همراه نداشته است.
رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: برای خروج از 
این پارادایم که در قرن ها و دهه های گذشته حاصلی 
جز ناامنی و کشتار برای جهان نداشته است، ناگزیریم 

پاردایم دیگــری را جایگزین پارادایم حذف و ائتاف 
سازی مبتنی بر حذف کنیم و آن پارادایمی است که 

شــاید گفت وگو به معنی اعم آن بهترین عنوان برای 
معرفی آن پارادایم باشد.

به گزارش ایسنا ظریف در بخش دیگری از سخنان 
خود با بیان اینکه رئیس جمهور آمریکا فهم و درکی از 
روابط فرهنگی ملت ها ندارد خاطرنشان کرد: متأسفانه 
امروز می بینیم فــردی قدرت را در ایاالت متحده در 
دست گرفته که آنقدر فهم و ادراک ندارد که کل ملت ها 
را بــا الفاظ رکیک و غیرقابل پذیرش و حتی غیرقابل 
باور خطــاب می کند.چنین الفــاظ رکیکی از دهان 
فردی خارج می شود که مسئول یک کشور است. این 
فرهنگ، منطق و نگرش مانع رسیدن به یک پارادایم 

گفت وگوی فراگیر است.
وزیــر امور خارجه بیان کرد: همه ما که به دنبال 
ساختن جهانی بهتر هستیم نیاز داریم با چنین نگرشی 
از مبنای فکــری و فرهنگی آنکه مبتنی بر خودبرتر 
بینی است، مقابله کنیم و راهی برای مقابله جز شروع 
گفت وگویی بر مبنای احترام متقابل و تاش برای فهم 

مشترک، وجود ندارد.

ظریف در اجالس بین المللی گفت وگوهای فرهنگی آسیا:

رئیس جمهور آمریکا فهم و درکی از روابط فرهنگی ملت ها ندارد

عضو کمیســیون تلفیق بودجه 97 گفت: طبق مصوبه 
کمیسیون حقوق روسای قوا، وزرا و معاونانشان و نمایندگان 

مجلس و استانداران در سال 97 افزایش پیدا نمی کند.
مهرداد الهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسامی 
در گفت وگو با فارس، با اشــاره به نشست کمیسیون تلفیق بودجه 
97، گفت: اعضای کمیسیون تلفیق در این جلسه سازمان نیروهای 
مســلح را مکلف کردند تا حق مسکن نیروهایی از این سازمان که 
در خانه های ســازمانی زندگی می کنند را از حقوق آنها کسر و به 

خزانه داری کل کشور واریز کنند.
وی افزود: براساس این تصمیم مقرر شد تا درآمدهای حاصل از 
این بخش برای مرمت و نوسازی این خانه های سازمانی استفاده شود.
الهوتی همچنین اعام کرد: طبق مصوبه کمیســیون حقوق 
روسای قوا، وزرا و معاونانشان و نمایندگان مجلس و استانداران در 

سال 97 افزایش پیدا نمی کند.

با تصویب کمیسیون تلفیق

حقوق مدیران و مقامات 
برای سال 97 افزایش نمی یابد

خنجری مدیرکل حراست 
سازمان هواپیمایی کشوری شد

رئیس  سازمان هواپیمایی کشوری در حکمی مهدی خنجری را به 
سمت مدیرکل حراست این سازمان منصوب کرد.

علی عابدزاده در مراســم تودیع و معارفه مدیرکل حراســت سازمان 
هواپیمایی کشوری به جایگاه رفیع سازمان در بخش حاکمیتی و نظارتی 
 اشــاره کرد و گفت: پیش از این برخی قوانین و مقررات که می توانســت 
صنعت حمل ونقل هوایی را متحول کند به جهت بعضی از مشکات اجرایی 
نشد اما در چندسال گذشته با همت کارشناسان و متخصصان صنعت و با 
حمایت دولت و مجلس توانستیم قدم های موثری برداشته و حرکت رو به 

رکود صنعت را در مسیر توسعه قرار دهیم.
وی گفت: حمل ونقل هوایی یک زنجیره بهم پیوسته ای است که انتظار 
می رود قضاوت ها، تعابیر و تفاســیر نوع فعالیت ها، به لحاظ کمی و کیفی 
در چارچوب شرح وظایف دستگاه ها معنی و عملیاتی شود در این صورت 
می توان با نگاه ملی، صنعت را در جهت شان و مرتبه مردم و هرچه بیشتر 

اقتصادی تر شدن بخش های مختلف آن به پیش برد.
عابدزاده ادامه داد: توانایی در بخش های مختلف صنعت وجود دارد 
آنچه مهم اســت مدیریت و کاربردی کردن توانایی های بالقوه آنهاست 
که اگر دلســوزان صنعت اراده کننده می توان به اهداف و چشم اندازها 

دست یافت.
رئیس  ســازمان هواپیمایی کشوری از زحمات فیروزی پور سرپرست 
ســابق حراست ســازمان قدردانی و برای توفیقات مدیرکل جدید آرزوی 
موفقیت کرد. در این مراسم جمعی از مقامات قضایی، انتظامی و امنیتی 

حضور داشتند.
ماموریت سپاه در مناطق زلزله زده ادامه دارد 
اختصاص ساالنه میلیاردها تومان
 به محرومیت زدایی در بخش 
بهداشت و درمان توسط سپاه

معاون بهداشت و درمان سپاه پاسداران، گفت: سپاه با تمام 
وجود در خدمت مردم بوده، هست و خواهد بود و این فلسفه 
بنیادی سپاه برای مردم است چرا که از دل مردم جوشیده و هر 

جا نیاز باشد همواره فعالیت خود را انجام می دهد.
سردار دکتر احمد عبداللهی، درباره مجموعه اقدامات سپاه در کمک 
به زلزله زدگان کرمانشــاه، به فارس گفت: نیروهای بهداشتی و درمانی 
سپاه پس از وقوع زمین لرزه در کرمانشاه که شب هنگام به وقوع پیوست، 
شبانه مجموعه اقدامات خود را آغاز کرد و مراکز بهداری سپاه در غرب 

به حالت آماده باش درآمدند.
عبداللهی با اشاره به اینکه تمام بیمارستان های سپاه در سراسر 
کشور طی برنامه ریزی های انجام شده باید دو بیمارستان صحرایی 
در دل خود جای داده تا در مواقع لزوم مورد اســتفاده قرار گیرد، 
افزود: بر همین اساس بیمارســتان امام حسین کرمانشاه بامداد 
پس از زمین لرزه کرمانشاه در سرپل ذهاب فعال سازی و بیمارستان 
صحرایی 9 صبح فردای زلزله آغاز به کار کرد و مصدومان به آن 

منتقل شدند.
وی ادامه داد: همچنین استان های مختلف با یک اباغ 6 بیمارستان 
صحرایی در نقاط مختلف کرمانشاه راه اندازی کردند و اکنون 50 روز 
پــس از وقوع زمین لرزه حضور دارند و تاکنون به 7 تا 8 هزار مصدوم 
خدمت رسانی شده اســت و 600 عمل جراحی در این بیمارستان ها 
صورت گرفته و طی روزهای اول و دوم که نیازهای دارویی و بهداشتی 
در منطقه داشتیم 5 هزار قلم سرم از مجموعه دانشگاه  علوم پزشکی 

بقیه اهلل به منطقه ارسال شد.
به گفته معاون بهداشــت و درمان ســپاه، در بخش هوافضا نیز 8 
سورتی پرواز برای انتقال مصدومان صورت گرفت و سه فروند بالگرد و 
چهار فروند کونتون برای انتقال مصدومان به استان های معین به کار 

گرفته شد و بیش از 300 مصدوم توسط امداد هوایی انتقال یافتند.
ســردار عبداللهی افزود: بهداری سپاه استان کرمانشاه نیز در همه 
نقاط مختلف به ویژه روستاها تقسیم کار انجام دادند و سعی کردند در 
تمام روستاها درمانگاه و پست بهداشتی و درمانی دایر کنیم که هنوز 

درمانگاه ازگله مشغول فعالیت است.
وی اظهار داشت: سپاه با تمام وجود در خدمت مردم بوده، هست 
و خواهد بود و این فلسفه بنیادی سپاه برای مردم است چرا که از دل 
مردم جوشیده و هر جا نیاز باشد همواره فعالیت خود را انجام می دهد 
و تاش کرده ایم جز اولین نیروهایی باشیم که در مناطق زلزله زده به 
مردم کمک رسانی می کنند. در زلزله بم دوستان ما در سپاه در اولین 
لحظات پس از زلزله حضور یافتند و جز نخستین افرادی بودند که به 
کمک مردم شــتافتند. سپاه حامی و یاور مردم در حوزه های مختلف 

اعم از حوزه بهداشت و درمان بوده است.
معاون بهداشت و درمان سپاه با بیان اینکه بزرگ ترین بیمارستان 
صحرایی را از لحاظ کمیت و کیفیت و همچنین تجهیزات در منطقه 
زلزله زده دایر کردیم که حتی جراحی های مغز و اعصاب و توراکس در 
آن امکانپذیر بود، گفت: این در حالی است که چنین قابلیتی را اصوال 
بیمارستان های صحرایی ندارند ولی سپاه دارای کاملترین بیمارستان 

صحرایی است.
عبدالهــی افزود: ســپاه به حضرت آقا متعهد شــده که در تأمین 
خانه های کانکســی و ســیار برای زلزله زدگان اقدام کند که بر همین 
اســاس 8 هزار واحد برای زلزله زدگان اختصاص یافت و فرمانده کل 

سپاه اعام کردند که این تعهد انجام شده است.
وی ادامه داد: در حوزه بهداشــت و درمــان اگر نیازها اضطراری 
باشــد اکنون وزارت بهداشت و دانشــگاه های علوم پزشکی فعالیت ها 
را بر عهده دارند و ما نیز همچنان در ازگله فعال هســتیم و اگر نیازی 
باشــد تمام و کمال در خدمت مردم حضور خواهیم داشــت. بنابراین 
چون شرایط اضطرار تمام شده سایر بیمارستان های صحرایی را جمع 
کرده ایم و اکنون برخی پســت های امداد در منطقه حضور دارند و ما 

همچنان فعالیت می کنیم.
معاون بهداشت و درمان سپاه درپاسخ به میزان آمادگی بهداشت و 
درمان سپاه در مورد زلزله  احتمالی تهران، گفت: زلزله  تهران موضوع 
پیچیده ای بوده و همچون وقوع زلزله در ســایر استان ها نیست البته 
در سپاه تمهیدات الزم حتی رزمایش و تخصصی برگزار شده و جهت 
خدمت رســانی به مردم آمادگی داریم و تمهیدات الزم را با همکاری 
قرارگاه های سپاه همچون قرارگاه ثاراهلل انجام داده ایم تا شبکه درمانی 
تهران را در هنگام وقوع زلزله طرح ریزی و تمرین کنیم و اگر زلزله ای 

رخ داد بتوانیم پاسخگوی مردم باشیم.
فعالیت قرارگاه محرومیت زدایی سپاه

سردار عبدالهی درباره حضور سپاه در مناطق محروم و دورافتاده، 
اظهارداشت: سپاه قرارگاهی محرومیت زدایی دارد و در کنار شناسایی 
این نقاط محروم در ســاخت مراکز بهداشتی، جدول خیابانی، راه های 
مواصاتی، مدرسه و... کمک می کند و زمانی که در هر استانی رزمایش 
داشته باشیم در نقاط کم برخوردار سپاه بیمارستان صحرایی برپا کرده 

و خدمات رایگان به بیماران ارائه می دهد.
وی افزود: طی این سال ها به مناطقی اعزام شده ایم که بسیاری 
از مردم حتی روی پزشک را ندیده و از کمترین امکانات برخوردارند 
و در ســال چندین برنامه در این زمینه انجام می شود و تمرین های 
اختصاصی نیز در این راستا صورت می گیرد. به طور کلی این مسئله 
یک اصل بوده که در کنار یک رزمایش یک بیمارستان صحرایی برپا 
کنیم. ساالنه ســپاه میلیاردها تومان به محرومیت زدایی در بخش 
بهداشت و درمان اختصاص می دهد و اقدامات مؤثری در این راستا 

صورت گرفته است.

مدیر مســئول روزنامه کیهان گفــت: از آنجا 
که آمریــکا به تعهدات برجامی خــود عمل نکرده 
 اســت، خروج ما از برجام کامال قانونی و قابل توجیه 

خواهد بود.
حســین شــریعتمداری در گفت وگو با تسنیم، درباره 

تصمیــم اخیر ترامــپ اظهار 
داشــت: ترامپ در نطق های 
انتخاباتی خــود از پاره کردن 
برجام سخن می گفت و پس 
از نشســتن بر کرسی ریاست 
جمهوری نیز بارها اعام کرده 
است که از برجام خارج خواهد 
شــد ولی هر بار بــه بهانه ای 
خروج از برجــام را به تاخیر 
انداخته است زیرا برجام کاه 
گشــادی اســت که آمریکا و 
متحــدان اروپایی آن بر ســر 
ایــران گذاشــته اند و بدیهی 
اســت که هرگز نمی خواهند 

این امتیاز بزرگ را از دست بدهند.
وی افزود: یکی از شــرط های چهارگانه ترامپ آن است 
که مفاد برجام تاریخ انقضاء نداشــته و مادام العمر باشد که 
این شــرط با ادعای او درباره نارضایتی از برجام در تناقض 
است زیرا اگر برجام را به نفع آمریکا نمی داند چرا خواستار 
مادام العمر شدن آن است؟ برجام یک سند هسته ای است و 

ادعای ترامپ برای اصاح آن به فعالیت هسته ای ایران مربوط 
نمی شود بلکه آنچه او با عنوان »مکمل برجام« مطرح می کند، 
توطئه ای تازه برای از بین بردن توان نظامی کشورمان است و 
ترامپ قصد دارد با خلع ساح ما، ایران را به کشوری ضعیف 
برای بلعیده شدن از سوی آمریکا و متحدانش تبدیل کند.

مدیر مســئول کیهان با  
اشاره به این نکته که هر چهار 
شرط ترامپ به همین منظور 
ارائه شده است، بیان داشت: 
شــرط اول، اجازه بازرسی از 
همه ســایت های مورد نظر 
آمریکا به بازرسان است، یعنی 
اطاع دقیــق از توان نظامی 
جمهوری اســامی از طریق 
حضور در حیاط خلوت نظامی 
کشــورمان. در شرط دوم از 
ایران خواسته است تا متعهد 
شود که هرگز حتی به تملک 
ساح هســته ای نیز نزدیک 
نشود! این شرط در نگاه اول باتوجه به حرام دانستن ساح 
هسته ای از سوی کشورمان و تعهدات برجامی درخصوص 
خودداری از تولید ساح اتمی، غیر ضروری به نظر می رسد 
ولی در آن نکته ای گنجانده شده است که می تواند تمامی 
فعالیت نظامی غیر هســته ای ایران را متوقف کند و آن 
عبارت »حتی نباید به تملیک ساح هسته ای نزدیک شود؛ 

never even comes close to possesing a nuclear weapon
عبارت حتی نباید نزدیک شود یک جمله دو پهلو است و 
می توانند با تمسک به آن بسیاری از اقدامات غیرمرتبط 
ما با تملیک ساح هسته ای را در این جهت تعریف کرده 

و ایران را به نقض برجام متهم کنند.
شــریعتمداری در ادامه 
گفت: شــرط ســوم همان 
است که خواستار مادام العمر 
بودن برجام شــده است. در 
شــرط چهارم آورده اســت 
کــه موشــک های دوربرد و 
تســلیحات اتمی از یکدیگر 
جدا نشدنی هستند و ساخت 
و آزمایش موشــک بایستی 
مشــمول تحریم های شدید 
قرار بگیرد و این همان نقطه 
شرط های  گرانیگاه  و  اصلی 
چهارگانه ترامپ اســت که 
نتیجه قطعی آن خلع ساح 

جمهوری اسامی ایران در مقابل دشمنان گوش خوابانیده 
اســت که ایران را به لقمه ای آسان برای بلعیده شدن از 

سوی دشمنانش تبدیل می کند.
وی خاطرنشــان کرد: آمریکا از امتیاز تمدید چهار ماه 
یکبار تعلیق ها که به رئیس جمهور این کشــور داده شــده 
است، به عنوان یک اهرم کارآمد برای تضعیف توان اقتصادی 

کشورمان و مخصوصا دامن زدن به گرانی ها استفاده می کند.
مدیر مسئول کیهان در توضیح این نکته گفت: هر 
چهــار ماه یکبار، این احتمال که رئیس جمهور آمریکا 
از تمدید تعلیق ها خودداری کند، به دســتاویزی برای 
یک طیف مشــکوک در داخل کشور تبدیل می شود 
تــا قیمــت دالر را در بازار 
ارز افزایــش بدهنــد و بعد 
از تمدیــد تعلیق ها، قیمت 
افزایش یافته به زمان قبل 
از افزایــش بــاز نمی گردد 
و یا فقــط اندکی از قیمت 
قبلی کاســته می شود و از 
آنجاکه متاسفانه قیمت دالر 
به شاخصی برای افزایش یا 
دیگر  کاالی  قیمت  کاهش 
تبدیل شده است، هر چهار 
مــاه یکبار شــاهد افزایش 
قیمت اجنــاس و خدمات 
هستیم و این مسئله به طور 
طبیعی موجب نارضایتی مردم، اقشــار مســتضعف و 

کم درآمد می شود.
شریعتمداری تصریح کرد: کارساز ترین چاره در مقابل 
زورگویی های آمریکا خروج ایران از برجام است و از آنجا که 
آمریکا به تعهدات برجامی خود عمل نکرده است، خروج ما 

از برجام کاما قانونی و قابل توجیه خواهد بود.

مدیر مسئول کیهان در گفت وگو با تسنیم:

خروج از برجام
 تنها راه مقابله با زورگویی آمریکاست

دروغ پردازی رسانه های زنجیره ای 
علیه فیلم حاتمی کیا!

فیلــم جدید حاتمی کیــا هنوز نیامده با حاشیه ســازی های رســانه های 
زنجیره ای روبرو شد. روز گذشــته برخی از این رسانه ها اعام کردند که فیلم 
»پرواز به وقت شام« به جشنواره امسال نمی رسد، اما تهیه کننده فیلم، نمایش 

این فیلم در جشنواره را »قطعی« دانست.
محمد خزاعی تهیه کننده »پرواز به وقت شــام« در گفت وگو با خبرنگار 
کیهان، خبر برخی از رســانه ها درباره عدم حضور این فیلم در جشــنواره فجر 
امسال را تکذیب کرد و گفت: این فیلم قطعا در جشنواره امسال حضور خواهد 
داشــت و همه کارهایش طبــق برنامه درحال انجام اســت. االن این فیلم در 
مرحله ضبط موســیقی اســت و به امید خدا مشکلی برای حضور در جشنواره 

نخواهیم داشت.
وی در پاســخ به این پرسش که تا چه حد به کسب جایزه بهترین فیلم 
از جشنواره امســال برای »پرواز به وقت شام« امیدوار است هم اظهار کرد: 
ما اصا به جایزه فکر نمی کنیم. تمام تاش ما این است که یک فیلم خوب 
تولیــد کنیم و این فیلم بتواند ادای دینی باشــد به همه مدافعان حرم. اگر 
مردم و خانواده ها از این فیلم خوششــان بیاید برای ما بهترین جایزه خواهد 
بود. بهتر اســت قضــاوت درباره فیلم را به بعد از نمایش آن در جشــنواره 

موکول کنیم.
وی همچنین درباره دیگر فیلم خود در جشــنواره امسال یعنی »امپراطور 
جهنم« نیز گفت: این فیلم هم با اینکه هنوز اکران نشــده اما در رســانه های 

عربی، به ویژه رسانه های سعودی و وهابی بازتاب بسیار زیادی داشته است.
دبیر شب شاعر:

ابوالفضل سپهر 
مظلوم ترین شاعر ایرانی است

دبیر برنامه شب شــاعر درباره برگزاری مراسم بزرگداشت ابوالفضل سپهر 
گفت: ســپهر مظلوم ترین شاعر زبان فارسی است که قدر و ارزش او ناشناخته 

مانده است.
به گزارش خبرنگار کیهان، حســین قرایی، دبیر برنامه شــب شــاعر که 
چهلمین برنامه آن به بزرگداشــت شاعر دفاع مقدس، مرحوم ابوالفضل سپهر 
اختصاص دارد گفت: در این مراســم برای اولین بار مادر ابوالفضل سپهر، حاج 

خانم مینویی حضور خواهد یافت و درباره این شاعر سخن خواهد گفت.
وی افــراد دیگری که در این مراســم حضــور می یابند و درباره ســپهر 
ســخنرانی می کنند را به این ترتیب معرفــی کرد: مازیار بیژنی، گلعلی بابایی، 
مرتضی امیری اســفندقه و رحیم چهره خند در این مراسم به تبیین اندیشه و 

شعر ابوالفضل سپهر می پردازند.
دبیر برنامه شــب شــاعر همچنین تأکید کرد: به نظر من ابوالفضل سپهر 
مظلوم ترین شــاعر معاصر ایران است که تا به حال حتی یک برنامه پاسداشت 

هم برای او برگزار نشده است.
گفتنی است، مراسم بزرگداشت ابوالفضل سپهر ساعت 15 امروز یکشنبه 

24 دی در محل سازمان اوج برگزار می شود.
نمونه ای دیگر از ابعاد آزادی بیان

در فرانسه!
انتشــارات معتبر »گالیمار« از انتشار نوشته های »لویی فردیناند سلین«، 

نویسنده معروف فرانسوی به بهانه یهودی ستیزی خودداری کرد. 
به گزارش خبرنگار کیهان، قبًا انتشــارات گالیمار گفته بود که قصد دارد 
»متن انتقادی« آثار مذکور را فارغ از هرگونه تســامح منتشر کند. »گالیمار« 
متعهد شــده بود که یک پیوســت تحلیلی و یک مقدمه به قلم پیر آسولین – 

نویسندۀ یهودی فرانسوی و عضو آکادمی گنکور- را به آن بیفزاید.
آنتوان گالیمار، مدیر انتشــارات گالیمار کــه یکی از معتبرترین بنگاه های 
نشر فرانسه و اروپا محسوب می شود، نخست در توجیه تصمیم خود گفته بود 
که »هجویه های سلین بخشی از تاریخ یهودستیزی در فرانسه است اما سانسور 
آنهــا اجازه نخواهد داد که ریشــه ها و ابعاد ایدئولوژیک ایــن جریان تاریخی 
روشن گردد«. با این همه، »گالیمار« در مقابل حمات تند و فشارهای شدید 
البی های صهیونیستی در فرانسه از جمله نفوذ امثال »سرژ کارسفلد«، وکیل 
معروف فرانســوی – اسرائیلی ناچار به عقب نشینی شد و ترجیح داد که کار را 

به وقتی دیگر محول کند!
در اعتراض به این سانسور آشکار و در میان سکوت رسانه های به اصطاح 
آزادیخواه غربی، »پل استر« نویسنده مشهور آمریکایی گفت: »سلین نویسندۀ 
بزرگی اســت که البته قضاوت های  اشتباهی داشته است. اما باید همه چیز را 

دربارۀ او بدانیم. حذف کردن کار درستی نیست...«
این برای دومین بار اســت که در دو هفته اخیر، جامعه مطبوعات و نشــر 
فرانســه به بهانه یهودی ستیزی با سانســور محافل صهیونی مواجه می شود. 
چنــدی پیش نیز وقتــی در ویژه نامه ژانویه 2018 نشــریه کودکانه »یوپی« 
در فرانســه در جمله ای نوشته شــد که »از نظر برخی دولت ها، اسرائیل یک 
کشــور واقعی نیست«، تمامی شماره های آن حتی از روی دکه های مطبوعاتی 
جمع آوری شــد! و نشریه یاد شده محکوم شد در شــماره بعدی اش، توضیح 
کاملی در مورد اســرائیل به چاپ برساند. گزارش کامل این سانسور رسمی در 

کیهان 7دی ماه به چاپ رسید.
طرفه آنکه نوشــتن واقعیات درباره صهیونیســم و هلوکاســت و اسرائیل 
در رســانه های اروپایی از جمله در فرانســه، به بهانه واهی جریحه دار نمودن 
احساســات 15 میلیون یهودی، جرم محسوب شده و مجازات در پی دارد اما 
انتشــار شنیع ترین مطالب و موهن ترین تصاویر در توهین به ادیان توحیدی و 
ابراهیمی به خصوص اســام در مطبوعات و رسانه های فرانسه که احساسات 
یک میلیارد و نیم مسلمان را جریحه دار می کند،  اشکالی نداشته و نشانه ای از 

آزادی بیان محسوب می شود!
یک جشنواره طنز 

درباره اغتشاشات برگزار می شود
جشنواره هنری »سواحل ایذه« را با موضوع اغتشاشات سعودی- آمریکایی 

اخیر برگزار می شود.
این جشــنواره توسط باشــگاه طنز انقاب اســامی در بخش های شعر، 
داستان، متن کوتاه، طنز، کلیپ، موسیقی، ترانه، کاریکاتور، پوستر، پادکست، 
تیزر و نماهنگ، انیمیشــن، نمایش، استندآپ کمدی برگزار می شود و شرکت 
کنندگان می توانند بدون محدودیــت در قالب های مختلف و تعداد، آثار خود 

را ارسال کنند.
براســاس ایــن گــزارش، مهلت ارســال آثار تا پایــان دی مــاه بوده و 
 عاقمنــدان، می توانند آثار خود را همراه با مشــخصات فردی از طریق ایمیل 
info@rahrahtanz.ir به این جشــنواره ارســال کنند. از برگزیدگان این 

جشنواره، طی مراسمی در دهه فجر انقاب اسامی، تقدیر می شود.

* از آنجــا که آمریکا به تعهدات برجامی 
خود عمل نکرده است، خروج ما از برجام 

کامال قانونی و قابل توجیه خواهد بود.
* یکی از شرط های چهارگانه ترامپ آن 
اســت که مفاد برجام مادام العمر باشد و 
سؤال این اســت که اگر برجام را به نفع 
آمریکا نمی داند چرا خواستار مادام العمر 

شدن آن است؟ 
* برجام کاله گشادی است که آمریکا و 
متحدان اروپایی آن بر سر ایران گذاشته اند 
و بدیهی است که هرگز نمی خواهند این 

امتیاز بزرگ را از دست بدهند.

امتیــاز تمدید ۴ ماه  از  * آمریکا 
یک بار تعلیق ها که به رئیس جمهور 
این کشور داده شده است، به عنوان 
یک اهرم کارآمد برای تضعیف توان 
مخصوصا  و  کشــورمان  اقتصادی 
 دامــن زدن به گرانی ها اســتفاده

می کند.
* برجام یک ســند هسته ای است 
آن  اصالح  بــرای  ترامپ  ادعای  و 
به فعالیت هســته ای ایران مربوط 

نمی شود.


