
اخباركشور

هدیه به خوانندگان

اخبار ادبی و هنری
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در پرتو وحی

لزوم حرکت بر اساس شناخت
»از آنچه که به آن آگاهی نداری، پیروی مکن! چرا که گوش 

و چشم و دل همه )نزد خدا( مسئولند«
اسراء - 3۶

رهبر انقالب در درس خارج فقه تأکید فرمودند

فاجعه میانمار کم نظیر است
دولت های اسالمی عمالً وارد شوند

تجمع اعتراض آمیز المصطفائیان نسبت 
به نسل کشی مسلمانان مظلوم میانمار ظهر 
دیروز در مدرســه امام خمینی)ره( برگزار 

شد.
به گــزارش خبرگــزاری فــارس از قم، در 
این مراســم ابتدا پــس از قرائت چندی از آیات 
کام اهلل مجیــد، ســام الدین محمدعلی یکی از 
طاب تاجیکســتانی مدرسه امام خمینی)ره( با 
بیان اینکه اگر ظلم و جنایت در یمن، غزه و عراق 
رخ نمی داد شاید امروز شاهد نبودیم که افرادی با 
اسم اسام و فریاد اهلل اکبر مشغول در نقاط مختلف 
جهان باشند، دقایقی را به شعرخوانی در ارتباط با 

کشتار مردم مظلوم میانمار پرداخت.

حجت االسام والمسلمین رضایی رئیس گروه 
انجمن ها و تشکل های جامعه ًْالمصطفی العالمیه 
نیز اظهار کرد: نسل کشی مسلمانان مظلوم میانمار 
را به دلیل مشکات مذهبی معرفی کرده اند ولی 
این فعالیت ها با تحریک های سیاســی آمریکا و 
اســرائیل انجام شده اســت و باید رئیس جمهور 
میانمار بداند که نباید با طناب پوســیده آمریکا 

به چاه برود.
در پایــان ایــن مراســم نیز پــس از پخش 
فرمایشــات رهبــر معظم انقــاب در ارتباط با 
فاجعه کشتار مسلمانان مظلوم میانمار، طاب به 
سردادن شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل 

و... پرداختند.

محکومیت جنایات میانمار توسط طالب غیرایرانی

تجمع اعتراض آمیز اصحاب رسانه استان 
کشتار  محکومیت  راســتای  در  گلستان 
مســلمانان میانمار، دیروز در پارک شهر 

گرگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم تجمع اصحاب 
رسانه استان گلستان در راستای محکومیت کشتار 
بی رحمانه مســلمانان میانمار با مشارکت بسیج 
رسانه استان گلســتان دیروز مقابل پارک شهر 
گرگان برگزار و این جنایات را علیه مســلمانان 

کشور میانمار را محکوم کردند.
راســتای  در  بیانیــه ای  مراســم  ایــن  در 
 محکومیت بر علیه کشــتار مســلمانان میانمار 

قرائت شد.

در بخشــی از این بیانیه آمده اســت: امروز 
مسلمانان بی دفاع میانمار تلخ ترین خاطرات خود 
را در تاریخ اذهان خود و جهانیان روشــن ضمیر 
ثبت می کنند و ســکوت تلخ و مرگ بار مجامع 
بین الملل و برخی از سران و مرتجعین کشورهای 
مســتکبر، خائــن و بی خاصیــت منطقه ای و 

فرامنطقه ای را تحمل می کنند.
اصحاب رسانه اســتان گلستان اعتقاد دارند 
جنایــات رخ داده در میانمار با اســتانداردهای 
گروه های تندرو و افراطی داعشــی و تکفیری در 
منطقه برابر است و به طور قطع سکوت در برابر این 
فاجعه انسانی به معنای همراهی با تفکر داعشی 

میانمار است.

 اصحاب رسانه گلستان کشتار مسلمانان میانمار را محکوم کردند

و  ملی  امنیت  کمیســیون  سخنگوی 
سیاست خارجی مجلس از تشکیل جلسه 
متبوعش  کمیســیون  فردای  فوق العاده 
علیه  میانمار  دولت  جنایات  بررسی  برای 

مسلمانان روهینگیا خبر داد.
سیدحســین نقوی نماینده مردم ورامین و 
ســخنگوی کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اســامی در گفت وگو 
با فارس از تشــکیل جلســه فوق العاده فردای 
کمیســیون متبوعــش برای بررســی جنایات 
دولت میانمار علیه مسلمانان روهینگیا با حضور 
معاون اقیانوسیه و جنوب شرق آسیای وزیر امور 
خارجه و سایر مسئوالن مربوطه خبر داد و گفت: 
این جلسه از ســاعت 10 صبح امروز در محل 

کمیسیون امنیت ملی برگزار می شود.
وی افزود: از ابتدای وقوع فاجعه ضدبشــری 
و ضدانسانی نسل کشــی مسلمانان در میانمار، 

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
وارد عرصه شده و ابتدائاً طی بیانیه ای این جنایات 
را محکوم و از سکوت مجامع بین المللی و سازمان 

ملل در این زمینه به شدت اظهار تأسف کرد.
نقوی گفــت: جنایات دولــت میانمار علیه 
مسلمانان روهینگیا همچنان ادامه دارد و شاهد 
سکوت سیاسی این نهادها و مجامع بین المللی 
هستیم، فلذا کمیسیون فردا نشست فوق العاده ای 
پیش بینی کرده تا این فاجعه انســانی را مورد 
بررســی قرار داده و خواستار اقدامات عملی در 

این زمینه شود.
روی حیوانات درنده را 

سفید کردند 
عبدالرضــا عزیزی نماینده شــیروان نیز با 
محکوم کردن کشتار مسلمانان در میانمار گفت: 
عامان کشتار مسلمانان در میانمار روی حیوانات 
درنده خو را نیز سفید کرده اند و این نشان می دهد 

که استکبار جهانی که حامی اصلی این کشتار 
است به هیچ چیز پایبند نیست.

وی افزود: با توجه به ذخایر غنی نفت و گاز 
در میانمار اســتکبار جهانی درصدد است تا از 
طریق ایادی خــود در این منطقه زمینه ایجاد 
کشتار و آشوب زمینه حضور خود را در این کشور 
 فراهم کند تا بتواند به منابع آن دســت اندازی 

داشته باشد.
حســین امیرعبداللهیــان دســتیار ویــژه 
رئیس مجلس در امور بین الملــل نیز در دیدار 
با سوزانا ترستال ســفیر هلند در تهران ضمن 
 اشــاره به تحوالت میانمار و کشتار بی رحمانه 
مسلمانان این کشور، سکوت و بی توجهی جامعه 
بین المللــی در قبال این اتفاقات را محکوم کرد 
و افزود: انتظار ما از اتحادیه اروپا و کشــور هلند 
این است که در این خصوص اتخاذ موضع کرده 
و تاش خود را برای جلوگیری ادامه این فاجعه 

انسانی به کار گیرد.
محمدمهــدی عبدخدایی دبیرکل جمعیت 
فدائیان اسام نیز در گفت و گو با فارس ، با  اشاره 
به کشتار مســلمانان میانمار با بیان خاطره ای 
از دیدارش با شــهید نواب صفوی اظهار داشت: 
سال 1330 ماقات شهید نواب صفوی در زندان 
قصر رفتیم و دیدیم که ایشــان در حیاط زندان 
قدم می زنند و پایشــان را بــه زمین می کوبند 
و می گوینــد مگر غیــرت ندارید که »تیتو« در 
یوگساوی مسلمانان را می کشد. بروید جلوی 

سفارت یوگساوی تظاهرات کنید. 
وی افــزود: اگر مســلمانان همین غیرت را 
بــه خرج دهند و علیه انسان کشــی و تجاوز به 
حقوق بشر متحد شوند، می توان جلوی کشتار 
مسلمانان میانمار را گرفت. باید بسیجی از تمام 
نیروهای وابســته و عاقه مند به انسانیت علیه 

میانمار شکل گیرد.

در واکنش به جنایات وحشیانه علیه مسلمانان روهینگیا

جلسه فوق العاده كمیسیون امنیت ملی
 برای بررسی جنایات دولت میانمار تشکیل می شود

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء)ص( 
نکات مهمی درباره روش و چگونگی غافلگیر 
آینده  احتمالی  در جنگ  کردن دشــمن 
با اســتفاده از ابتکارات جدید و از طریق 
برای شکســت دشمن  ترکیبی«   »قدرت 

بیان کرد.
به گزارش فارس، سرلشــکر غامعلی رشید، 
فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیاء )ص( به همراه 
معاونین خود از قــرارگاه پدافند هوایی قرارگاه 

خاتم االنبیاء )ص( ارتش بازدید کرد.
سرلشکر رشید در جمع فرماندهان، مدیران و 
کارشناسان عالی رتبه قرارگاه پدافند هوایی ضمن 
تأکید بر لزوم ارتقاء آمادگی رزمی و دفاعی کشور 
و بازتولید قدرت بازدارندگی، نکات مهمی درباره 
روش و چگونگی غافلگیر کردن دشمن در جنگ 
احتمالی آینده با استفاده از ابتکارات جدید و از 
طریق »قدرت ترکیبی« برای شکســت دشمن 

بیان کرد.

در بازدید سرلشکر رشید
 از قرارگاه پدافند هوایی ارتش مطرح شد

طرح غافلگیر کردن 
دشمن در

 جنگ احتمالی آینده

والیتی در جمع خبرنگاران:
ادعای حق بازدید از مراکز نظامی 

»اختراع آمانو« است

مشــاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل گفت: آقای آمانو، 
مأمورانش و هیچ بیگانه دیگری حق ندارند از مراکز نظامی ما بازدید 

کنند زیرا این مراکز جزو مناطق ممنوعه است.
به گزارش تسنیم، علی اکبر والیتی پس از دیدارهایی با وزیر خارجه اسبق 
استرالیا و فرانسه در جمع خبرنگاران درباره اظهارات روز گذشته آمانو مبنی بر 
اینکه آژانس در صورت نیاز می تواند به سایت های نظامی ایران دسترسی داشته 
باشد و تفاوتی بین سایت های نظامی و غیرنظامی وجود ندارد، اظهار داشت: در 
قرارهای گذشته با آژانس به هیچ عنوان دسترسی به سایت های نظامی نبود و 
اگر چنین بود ما توافق نمی کردیم. ادعای چنین حقی اختراع آقای آمانو است.
وی در همین زمینه گفت: اگر او مستقل بود و تصمیم گیری اش بر اساس 
استقال بود، باید برای بازدید از مراکز هسته ای رژیم صهیونیستی فشار می آورد 
زیرا وجود ساح هسته ای در سرزمین های  اشغالی بزرگ ترین خطر برای منطقه 

خاورمیانه است. آمانو در این زمینه تجاهل می کند و هیچ پاسخی ندارد. 
مشــاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل تصریــح کرد: آقای آمانو، 
مأمورانش و هیــچ بیگانه دیگری حق ندارند از مراکز نظامی ما بازدید کنند، 
زیرا این مراکز جزو مناطق ممنوعه است و برای هر بیگانه و وابسته به بیگانه ای 

حریم امنیتی به کلی سّری محسوب می شود.
والیتی درباره بحران سوریه نیز گفت: علی رغم گذشت 6 سال از بحران در 
منطقه، جنگ های نیابتی و حمایت برخی کشورهای منطقه و غربی از تروریسم 
و جریانات تکفیری و افراطی، شاهد موفقیت دولت های قانونی و مستقل سوریه، 
لبنان و عراق هستیم. این دولت ها امروز نسبت به گذشته از ثبات و استواری 
بیشــتری برخوردار هستند و کشورهای غربی باید سیاست مستقل و مناسب 

با واقعیات منطقه اتخاذ کنند. 
وی افزود: حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی کشورهای منطقه بسیار مهم 
اســت و علیرغم برنامه ریزی برخی کشــورهایی که تجزیه کشورهای دیگر را 

دنبال می کنند، این توطئه تحقق نخواهد یافت. 
گراد ایوانز، وزیر اسبق امور خارجه استرالیا و رئیس  دانشگاه ملی این کشور 
نیز در دیدار با مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل طی سخنانی ضمن 
ابراز خرسندی از سفر به ایران، اظهار داشت: متعهد به روابط دوجانبه بین ایران 
و اســترالیا هســتیم که این رابطه حدود 50 سال سابقه دارد و هیچگاه قطع 
نشده است. وی ابراز داشت: برای دولت ایران احترام فوق العاده قائلم و معتقدم 

ما با ایران بر روی مسائل اساسی و کلی اتفاق نظر داریم.
ایوانز تأکید کرد: اســترالیا همچنان به این توافقنامه پایبند می ماند و اگر 

آمریکا بخواهد از آن خارج شود، حتما اقدام خواهیم کرد.

سخنگوی انجمن روزنامه نگاران مسلمان اعالم کرد که در 
انتخابات هیئت رئیسه این انجمن، سیدنظام الدین موسوی به 
اتفاق آراء اعضای هیئت مدیره به عنوان دبیرکل برگزیده شد.

به گزارش فارس، علی اکبر روح نواز گفت: نخستین جلسه دهمین 
دوره هیئت مدیره انجمن روزنامه نگاران مسلمان عصر دوشنبه بیستم 
شهریور جاری در محل دفتر انجمن برگزار شد و اعضای هیئت مدیره و 
بازرسین در افتتاحیه این دوره در برابر قرآن مجید، سوگند یاد کردند.

وی افزود: در آغاز این جلســه از مشــارکت فعاالنه اعضای مجمع 
عمومــی و نیز همه نامزدها در انتخابات اول شــهریور جاری تقدیر و 
سپس درباره برنامه های جدید این دوره و طرح های پیشنهادی بحث 
و تبادل نظر شــد.روح نواز خاطرنشــان کرد: در ادامه جلسه مطابق بر 
اساسنامه انجمن روزنامه نگاران مسلمان، انتخابات داخلی برای تعیین 
اعضای هیئت رئیسه برگزار شد و به اتفاق آرا، سیدنظام الدین موسوی 

به عنوان دبیرکل انجمن روزنامه نگاران مسلمان انتخاب شد.
به گفته سخنگوی انجمن روزنامه نگاران مسلمان، در این انتخابات 
عاوه بر دبیرکل، سایر ارکان هیئت مدیره نیز انتخاب شدند که در نتیجه 
حسن کربایی به عنوان نایب رئیس اول، مسعود بصیری نایب رئیس دوم، 
علی اکبر روح نواز سخنگو، رسول بابازاده خزانه دار، مهدی شکیبایی دبیر 
تشکیات، پرستو سیفی ناجی دبیر اول و محمد عمرانی به عنوان دبیر 

دوم هیئت مدیره برگزیده شدند.
وی بیان داشــت: پیش تر )اول شهریور 1396( در دهمین مجمع 
عمومی انجمن روزنامه نگاران مســلمان بــرای انتخابات هیئت مدیره 
و بازرسین جدید، سیدنظام الدین موســوی، مقداد زکی زاده، مسعود 
بصیری، علی اکبر روح نواز، حســن کربایی، رســول بابازاده، مهدی 
شکیبایی، محمد عمرانی و پرستو سیفی ناجی به عنوان اعضای اصلی 
هیئت مدیره و حبیب اهلل ترکاشوند و پژمان کریمی به عنوان بازرسین 

این دوره انتخاب شدند.
کدخدایی اعالم کرد

آخرین وضعیت بررسی » رجل سیاسی « 
در شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان، با  اشاره به آخرین نتایج وضعیت بررسی 
»رجل سیاسی مذهبی« در این شورا گفت: حضرت آیت اهلل یزدی اخیرا 

درخواست تفسیر این موضوع را در شورا مطرح کرده اند.
عباسعلی کدخدایی در گفت وگو با مهر، درباره نتایج آخرین جلسات شورای 
نگهبان برای بررسی و تفسیر عنوان »رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر« 
به عنوان یکی از ماک ها و ویژگی های رئیس جمهور اظهار داشــت: عاوه بر 
جلسات پژوهشکده شورای نگهبان، تاکنون سه جلسه مفصل در صحن شورا 

برگزار شده و مباحث به صورت ابتدایی بررسی شده است.
وی افزود: در آخرین جلســه، حضرت آیت اهلل یزدی رســماً درخواســت 
تفســیر اصل 115 قانون اساسی را مطرح کردند که نسبت به این درخواست 
یکسری نظرات تفسیری ارائه و جمع بندی شد و از طرفی، با توجه به تکلیف 
شــورای نگهبان در جزء 5 بند 10 سیاســت های کلی انتخابات برای تفسیر 
رجل سیاسی مذهبی، در نهایت شاخص های رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و 

مدبر احراز خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان با  اشاره به استقبال خوب صاحبنظران حقوق و 
علوم سیاسی و برخی مجامع علمی از فراخوان شورای نگهبان برای تفسیر این 
بخش از اصل 115 قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات گفت: پژوهشکده 
شورای نگهبان تا هفته گذشته در دو یا سه نوبت این نظرات را بررسی کرده که 

در تفسیر نهایی شورای نگهبان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
کدخدایی تصریح کرد: نظر شورای نگهبان درباره مفهوم »رجل سیاسی، 
مذهبی و مدیر و مدبر«، در نهایت در قالب »نظریه تفسیری« این شورا اعام 
خواهد شد، اما با توجه به گستردگی مباحث، فعا زمان نهایی ارائه این نظریه 

مشخص نیست.

اصفهان- خبرنگار کیهان: 
دبیر اجــالس تجلیل از پیرغالمــان و خادمان 
حسینی گفت: امسال در اصفهان میزبان یک هزار و 
۳۰۰ خادم و پیرغالم حسینی هستیم و در این اجالس 

از ۱۵ پیرغالم باالی ۸۰ سال سن تجلیل می شود.
مهدی دهقان با اشــاره به اینکه اجاس پیرغامان 15 
سال پیش توسط معاونت سازمان صدا و سیمای جمهوری 
اسامی پایه گذاری شد افزود: این برنامه 6 دوره در حسینیه 
جماران برگزار شد که پس از آن استان های دیگر درخواست 
تجلیل از پیرغامان و مداحان خود کردند و به همین دلیل 

اجاس از دوره هفتم به بعد استانی شد.
وی گفت: نخستین استانی که در آن اجاس پیرغامان 
برگزار شد، زنجان بود و سپس تمام استان های دیگر نیز اعام 

آمادگی برای میزبانی این اجاس کردند.
دبیر اجاس تجلیل از پیرغامان و خادمان حســینی 
افزود: در سال های گذشته این اجاس در استان های بوشهر، 
همدان، اردبیل، گلستان، خوزستان، فارس و هرمزگان برگزار 

شد و امسال نیز در اصفهان برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه هزینه این اجاس توسط خیران استانی 
تامین می  شود، تصریح کرد: سال آینده استان لرستان میزبان 
پیرغامان و خادمان حســینی خواهد بود و امســال ما در 
اصفهان میزبان یک هزار و 300 میهمان هستیم و بر اساس 
سنت هر سال 15 پیرغامی که باالی 80 سال سن داشته 

باشند تجلیل می شوند.
دبیر اجاس بین المللی پیرغامان و خادمان حســینی 
پیرامون برنامه ها و نشســت های جنبی اجاس پیرغامان 

و خادمان حسینی خاطرنشــان کرد: در این اجاس مقرر 
شد که هر ســاله 2 نشست برگزار شود؛ نشست نخست را 
سخنران های ایرانی و نشست دیگر را سخنران های خارجی 
برگزار می کنند. وی گفت: در این نشست ها بر اساس بیانات 
رهبر معظم انقاب نحوه درست مداحی، حذف خرافات درباره 
مراسم های عزاداری و مسائلی از این قبیل پرداخته می شود.
دهقان تصریح کرد: در مراسم اختتامیه از یکصد پیرغام 
تجلیل می کنیم که 40 نفر از شرکت کنندگان پیرغام استانی 
هستند، 30 نفر پیرغام ملی هستند که متوسط سنشان 84 
ســال است و همچنین 15 نفر از پیرغامان خارجی، 4 نفر 
اقلیت دینی مانند کلیمی و مسیحی، 3 نفر از اهل سنت و در 
 این بین نیز از 6 مستند ساز رادیویی و تلویزیونی نیز تجلیل

خواهد شد.

اصفهان میزبان ۱۳۰۰ خادم سیدالشهدا )ع( 
در اجالس پیرغالمان حسینی

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش 
شهر تهران با  اشاره به ورود ۲۷۰۰ معلم به پایتخت در 
سال تحصیلی جدید، گفت: ۱۳۰۰ نفر از افراد در آستانه 

بازنشستگی نیز به خدمت خود ادامه می دهند.
محســن بهارلو در گفت وگو با تســنیم، در پاسخ به این 
پرسش که در نقل و انتقال برون استانی فرهنگیان چه تعداد 
نیرو به پایتخت وارد شده اند؟ و وضعیت معلمان برای شروع 
سال تحصیلی جدید چگونه است؟ اظهار داشت: 2700 نیروی 

انسانی از سایر استان ها به پایتخت منتقل شده اند.
وی افزود: در این رابطه 1900 معلم در ســال  گذشــته 
به تهــران آمده بودند که طبق برنامه پنجم توســعه انتقال 
آنها موقت بود و امســال با دائمی شــدن انتقال آنها موافقت 

کردیم. به همین دلیل 800 نیروی انســانی جدید به تهران 
آمده  اند.معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی آموزش و پرورش 
شهر تهران گفت: معلمان مرد در رشته های خود ساماندهی 
می شوند. همچنین افرادی که رشته هایشان مرتبط با مراقب 
سامت، مشاور تحصیلی و مربی امور تربیتی است و تربیت بدنی 
است در گروه های خود ساماندهی می شوند.بهارلو ادامه داد: با 
انتقال معلمان زن به شهر تهران به شرط آموزگاری موافقت 
کرده ایم چرا که ترکیب نیروی انسانی در تهران متوازن نیست 
و 71 درصد نیروهای ما زن و 29 درصد مرد هســتند.وی با  
اشاره به روند بازنشستگی معلمان در تهران، عنوان کرد: روند 
بازنشســتگی ما بسیار تند است و امسال حدود 4000 نفر از 
آموزش و پرورش تهران بازنشسته می شوند و برآورد این است 

که تا سال 1400 حدود 33 هزار نفر در تهران بازنشسته شوند.
معاون توســعه مدیریت و پشــتیبانی آموزش و پرورش 
شهر تهران بیان کرد: در آزمون استخدامی سال گذشته 600 
نفر در تهران جذب شده اند و ورودی ما از دانشگاه فرهنگیان 
ساالنه 500 نفر است بر همین اساس میزان نیروهای خروجی 

و نیروهای ورودی با یکدیگر تناسب ندارد.
بهارلو با  اشاره به اینکه در نقل و انتقال برون استانی 362 
معلم که دارای شرایط خاص بودند از شهر تهران خارج شدند، 
بیان کرد: برای جبران کســری نیروی انســانی از روش های 
مختلــف از جمله پرداخت حق التدریس و اســتمرار خدمت 
بازنشســته ها مشروط بر اینکه در واحدهای آموزشی فعالیت 

کنند، استفاده خواهیم کرد. 

ورود ۲۷۰۰ معلم به پایتخت همزمان با سال تحصیلی جدید

حضرت آیت اهلل  العظمــی خامنه ای رهبر 
معظم انقالب اسالمی صبح دیروز )سه شنبه( 
در ابتدای جلسه  درس خارج فقه با  اشاره به 
حوادث فاجعه آمیز میانمار، از سکوت و بی عملی 
مجامع جهانی و مدعیان حقوق بشر در قبال 
این فجایع به شدت انتقاد کردند و با تأکید بر 
اینکه راه حل این قضیه، اقدام عملی کشورهای 
مسلمان و فشار سیاسی و اقتصادی به دولت 
بی رحم میانمار اســت، خاطرنشــان کردند: 
جمهوری اسالمی باید علیه ظلم در هر نقطه 
از جهان، صریح و شجاعانه، اعالم موضع کند.

حضرت آیت اهلل  العظمی خامنه ای، تقلیل فاجعه  
میانمار به یک درگیری مذهبی بین مســلمانان و 
بودایی ها را نادرست خواندند و افزودند: البته ممکن 
است در این حادثه تعصب مذهبی تأثیر داشته باشد 
اما این قضیه، یک قضیه  سیاسی است، زیرا مجری 
آن، دولت میانمار است و در رأس آن دولت نیز زنی 
بی رحم قرار دارد که برنــده  جایزه  صلح نوبل بوده 
و بــا این اتفاقات، در واقــع، مرِگ جایزه  صلح نوبل 

رقم خورد.
ایشان افزودند: این فجایع در مقابل چشم کشورها 
و دولت های اســامی و مجامع جهانی و دولت های 

ریاکار و دروغگوی مدعی حقوق بشر از سوی دولت 
بی رحم میانمار، در حال رخ دادن است.

رهبر انقاب اســامی با انتقــاد از اکتفا کردن 

دبیرکل ســازمان ملل به محکوم کردن جنایات در 
میانمار افزودند: مدعیان حقوق بشر که گاهی برای 
مجازات یک مجرم در یک کشــور، جنجال و هیاهو 
می کنند، در مقابل کشتار و آواره شدن ده ها هزار نفر 
از مردم میانمار، هیچ عکس العملی نشان نمی دهند.
حضرت آیت اهلل  العظمی خامنه ای با تأکید بر لزوم 
ورود و اقدام عملی دولت های اسامی، گفتند: البته 
منظور از اقدام عملی، لشکرکشــی نیست بلکه باید 
فشار سیاســی، اقتصادی و تجاری خود را بر دولت 
میانمار افزایش دهند و علیه این جنایات در مجامع 

جهانی فریاد بکشند.
ایشــان تشــکیل کنفرانس ســازمان همکاری 
اسامی با موضوع فجایع میانمار را ضروری خواندند 
و خاطرنشان کردند: دنیای امروز، دنیای ظلم است 
و جمهوری اســامی باید ایــن افتخار را برای خود 
حفــظ کند که علیه ظلم در هر نقطه از جهان، چه 
در مناطق  اشغالی توسط صهیونیست ها، چه در یمن 
و بحرین و چه در میانمار، موضع صریح و شجاعانه 

خود را اعام کند.

سیدنظام الدین موسوی
دبیر کل انجمن روزنامه نگاران 

مسلمان شد

مخالفت غیرقانونی دولت 
با برگزاری جشن دکتر سالم

درحالی که مجوز برگزاری جشن ساالنه طنز سیاسی »دکتر سام« 
صادر و حتی هزینه برگزاری این مراســم نیز پرداخت شــده است اما 
دولت، مانع از اجرای این برنامه در ورزشگاه 12 هزار نفری آزادی شده 

و گفته که این مراسم باید در جای کوچک تری برگزار شود!
محمدعلی صدری نیا، کارگردان طنز سیاســی »دکتر ســام« در 
گفت وگو با خبرنگار کیهان گفت: مســئوالن دولتی، در دو ماه گذشته 
فشــارهای زیادی برای جلوگیری از برگزاری این مراســم به ما اعمال 
کردنــد. به طوری که برای دادن مجوز، هر روز ما را بین مراکز مختلف 
پاسکاری می کردند تا اینکه در نهایت مجوز الزم صادر شد. با این حال، 
روز گذشــته گروه های فنی ما را به داخل محل برگزاری این مراسم راه 
ندادنــد! عوامل اجرایی ما هم طی این مدت دنبال توضیح قانع کننده ای 
بودند اما همه مسئوالن، از شخص فرماندار تهران به باال تنها چیزی که 
می گویند این اســت که این مراســم در ورزشگاه 12 هزار نفری آزادی 
نباید برگزار شــود و در محل کوچک تری باید برگزار شود! این درحالی 
اســت که خود این آقایان برای برگزاری این مراسم در محل مذکور به 
ما مجوز داده اند و تمام برنامه ها را چک کرده اند. ما هم با سالن قرارداد 
بســته ایم و روند همــه چیز به طور قانونی انجام شــده و حتی هزینه 

برگزاری مراسم هم پرداخت شده است. 
وی در پاسخ به این ســؤال که »فکر می کنید دلیل مخالفت دولت 
چیست؟« اظهار داشت: دقیقا نمی دانم از چه چیزی هراس دارند؟ شاید 
از دیدن چهره 12 هزار دانشــجوی بانشــاط و انقابی هراس دارند. اما 
هیچ پاسخ درستی نمی دهند. برخی از مسئوالن هم به طور درگوشی به 
ما گفته اند: »خیلی پیگیر نشــوید؛ از باال به ما فشار آورده اند که مراسم 

با حضور این جمعیت برگزار نشود«!
صدری نیا افزود: ما به مســئوالن دولتی اعام کرده ایم که تنها در 
یک صورت مراســم را در ســالن 12 هزار نفری برگزار نمی کنیم که به 
طور رســمی و کتبــی بپذیرند که این محدودیت را علیه یک جشــن 
دانشــجویی اعمال کرده اند. اما چون به طور کتبی و رســمی و قانونی 
هیچ چیزی به ما اعام نشــده، ما طبق مجوز دولــت و قرارداد منعقد 
شده با سالن، قانونا حق برگزاری مراسم خود را در محل مذکور داریم و 
دولت متعهد است که این مراسم برگزار شود. ما هم تمام تاش خود را 
می کنیم که طبق اسناد قانونی، مسئوالن دولتی مجاب شوند تا دست از 

این رفتارهای خاف قانون بردارند و این مراسم برگزار شود.
کارگــردان »دکتر ســام« در پایــان تأکید کرد: بــرای حضور در 
چهارمین جشن ساالنه دکتر سام، 25 هزار نفر ثبت نام اولیه کردند و 
از این تعداد هم 14 هزار نفر کارت ورود به مراســم را دریافت کرده اند. 
نیمی از این جمعیت هم از شهرستان ها می آیند که متحمل هزینه سفر 
و اســکان در تهران هم می شوند. با توجه به اینکه حق الناس به گردن 
ماســت، ما تنها در شرایطی عدم برگزاری جشن را می پذیریم که دولت 
به صورت مکتوب، مخالفت خود با برگزاری مراســم را اعام کند تا در 
تاریخ ماندگار شود که دولت کنونی، چه نگاهی به آزادی و قانون دارد.

شاعران انقالبی از 4 کشور جهان
یکصدا در محکومیت نسل کشی مسلمانان در میانمار

جمع گســترده ای از شاعران انقابی از چهار کشــور جهان، بیانیه 
مشترکی را در محکومیت جنایات دولت میانمار منتشر کردند.

به گزارش خبرنگار کیهان، درحالی که بســیاری از نویســندگان و 
شــاعران جریان شبه روشــنفکری در مقابل فجایع ضدانسانی در حال 
وقوع در میانمار ســکوت کرده اند، شــاعران انقابی در حرکتی متحد، 

خواستار پاسخ به نسل کشی مسلمانان در آن کشور شدند.
در بخشــی از این بیانیه آمده اســت: اینک، زمان پاسخ به جنایات 
دور از باور باصطاح رهبران معنوی طریقت »بودایی« در کشور میانمار 
اســت که دست در دســت ارتش آن سرزمین و به پیشــاهنگی رهبر 
دولت آن کشــور »سوچی« که از برندگان جایزه صلح )!( نوبل هم است 
اقدام به نســل کشی مســلمانان روهینگیایی کرده اند که ریشه در آن 
کشــور دارند و حتی ســالها جهت اعتای نام میانمار با استعمارگران 
مبارزه کرده اند.جای بسی تأسف اســت که در سکوت مرگبار حاکم بر 
مجامع بین المللی حقوق بشــر در اعتراض به کشتار وحشیانه مسلمانان 
روهینگیایــی ، رهبر دولت آن کشــور )ســوچی( در واکنش به معدود 
انتقادات نسبت به این نسل کشی فجیع در کمال وقاحت از وجود »کوه 
یخ اطاعات نادرست« دم می زند تا ضمن مشروعیت بخشیدن به جایزه 
صلح نوبلش، فجیع ترین کشتار انسانها در جنوب شرق آسیا در سده های 
اخیر را ســرپوش بگذارد.از وجدانهای بشــری ســؤال این است که اگر 
در شریعت محکوم تکفیری و داعشی، جنایات مسلمان نمایاِن خلق آزار 
برای مردم جهان و برخی مجامع دفاع از حقوق بشــر بخصوص شورای 
امنیت ســازمان ملل آن هم پس از مدتها کج دار و مریز سخت و گران 
آمد، چرا اینک در طریقت اغواگر بودایی نمایاِن میانمار که جنایاتشان به 
مراتب سخیف تر از داعشیان و تکفیریان و قاطبه تروریستهای منحوس 

در سراسر جهان است، سکوت اختیار کرده اند؟!
امضا کنندگان این بیانیه که شامل صدها نفر از شاعران پیشکسوت 
و جوان انقابی هســتند، خواســتار محاکمه جنایتکاران توسط محاکم 

صالحه بین المللی هستند.
گفتنی اســت، عاوه بر شــاعران ایرانی، شــاعرانی از کشــورهای 
تاجیکســتان، افغانســتان و پاکســتان هم در جمع امضا کنندگان این 

بیانیه حضور دارند.
تابلویی با امضای چهره های مطرح سینما 

به خانواده شهید حججی اهدا می شود
 ســتاد برگزاری نخستین جشنواره بین المللی فیلم و عکس »مسیر 
عشــق« با آماده ســازی تابلویی از تصویر شــهید مدافع حرم محسن 
حججی و امضای جمعی از ســینماگران برجسته، آن را به خانواده این 

شهید اهدا خواهد کرد.
همزمان با 21 شهریور روز سینما، بیش از 40 هنرمند مطرح حوزه 
ســینما اعم از کارگردانان، بازیگران، تهیه کنندگان و... با امضا و اهدای 
تابلویی به همســر و فرزند خردسال شــهید محسن حججی که حاوی 
تصویری از آن شهید دالور و قطعه شعری از شاعر مرحوم قیصر امین پور 

است یاد و خاطره وی و شهدای مدافع حرم را گرامی داشتند.
احمدرضا درویش، حســن فتحی، مجید مظفری، شهریار بحرانی، 
تورج منصوری، پرویز شــیخ طادی، همایون اسعدیان، جواد شمقدری، 
منوچهر شاهســواری، جمال شــورجه، فریبا کوثری، نــادر طالب زاده، 
مسعود ده نمکی، جهانگیر الماسی، علیرضا رضاداد، مجید رجبی معمار، 
محمدعلی باشــه آهنگر، نادر مقدس، احمــد مرادپور، مهدی فیوضی، 
رضا ناجی، ســید احمد میرعایی، نگین صــدق گویا، مهدی عظیمی 
میرآبــادی، داریوش باباییان، علی دهکردی، حســن علیمردانی، قربان 
 نجفی، ناصر شفق، کمند امیرسلیمانی، شفیع آقامحمدیان و... از جمله 

امضا کنندگان این تابلو هستند.
این تابلو که طرح گرافیکی آن توسط محمد یاراحمدی مدیر هنری 
جشــنواره بین المللی فیلم و عکس مسیر عشــق طراحی شده است از 
سوی ســتاد این جشــنواره، تحویل خانواده معزز شــهید حججی در 
شهرستان نجف آباد اصفهان خواهد شــد تا احترام و ارادت چهره های 
سینمایی کشور به شهیدان راه عدالت و حقیقت برای همیشه به یادگار 

در حافظه تاریخی این سرزمین ثبت گردد.
نخســتین جشــنواره بین المللی فیلم و عکس مســیر عشق که از 
اول تا پنجم آبان امســال در دو شــهر مشــهد مقدس و کربای معلی 
برگزار می شــود عاوه برآمادگی جهت دریافت آثار تصویری، فیلمنامه 
و عکس های حرفه ای و مردمی با موضوع پیاده روی اربعین حســینی و 
ترویج فرهنگ عاشــورایی، از بهترین دلنوشته و یا زبان حال از تصویر 
معروف شــهید حججی و دشمن ملعون داعشی در هنگام اسارت تقدیر 

خواهد کرد.


