
اخباركشور

هدیه به خوانندگان

اخبار ادبی و هنری

پای درس علی)ع(

شهید مدافع حرم، احمد اعطایی)ره(: از شما می خواهم 
به جان امام زمانمان، مهدی موعود )عجل اهلل تعالی فرجه( 
پشــت والیت را خالی نکنید گوش بــه امر رهبر انقالب و 

دنباله رو ایشان باشید.

صفحه 3
  سه شنبه ۲۸ شهریور ۱3۹۶

۲۸ ذیحجه ۱43۸ - شماره ۲۱۷۲۶

چگونگی مواجهه با مشکالت
امام علــی)ع( خطاب به امام حســن)ع(: »برای حق در 
مشــکالت و ســختی ها شنا کن، شــناخت خود را در دین به 
کمال رسان، خود را برای استقامت برابر مشکالت عادت ده، 

که شکیبایی در راه حق عادتی پسندیده است.«
نهج البالغه- نامه 3۱

آیت اهلل معصومی 
دار فانی را وداع گفت

آیت اهلل معصومی عضو سابق مجلس خبرگان رهبری و نماینده 
انقالب در دانشــگاه آزاد اسالمی خراسان رضوی  رهبرمعظم 

یکشنبه شب  در 91 سالگی دار فانی را وداع گفت.
به گزارش خبرنگار مهر، بیت آیت اهلل معصومی با صدور اطالعیه ای 
اعالم کرد مراسم تشــییع و تدفین پیکر عالم مجاهد مرحوم آیت اهلل 
علی اصغر معصومی روز جمعه از ساعت ۹ صبح از مقابل مهدیه مشهد 

به سمت حرم مطهر  رضوی برگزار خواهد شد. 
در اطالعیــه بیت مرحوم آمده اســت:ارتحال عالم مجاهد و فقیه 
مردمی،مجتهد وارســته آیت وحدت حوزه و دانشگاه حضرت آیت اهلل 
حاج شیخ علی اصغر معصومی قدس سره الشریف نماینده خدوم چهار 
دوره مجلس خبرگان رهبری از استان های خراسان و امام جمعه اسبق 
تربت حیدریه را به محضر حضرت ولی عصر امام زمان)عج( و مقام معظم 
رهبری حضرت آیت اهلل العظمی االمام خامنه ای مدظله العالی حوزه های 
علمیه و جامعه دانشــگاهی عموم مردم شریف و والیت مدار استانهای 
خراسان تسلیت عرض  نموده و از عموم مردم شریف به ویژه اساتید، 
فضال، طالب و دانشــگاهیان عزیز دعوت می شود به منظور تجلیل از 
مقام شامخ آن عالم مجاهد و فقیه مردمی در مراسم تشییع و تدفین 

آن عالم بزرگوار شرکت فرمایند. 
آیت اهلل علی اصغر معصومی متولد سال ۱۳۰۵ در روستای ابرسج 
شاهرود بود که با شکل گیری نهضت امام خمینی در سال42 همراه و 
همقدم با ایشان در صف مبارزات انقالبی علیه رژیم ستم شاهی حضور 
داشت. وی پس از پایان دروس مقدماتی برای ادامه تحصیل به مشهد 
مقدس عزیمت کرد و پس از علم آموزی در محضر آیات عظام و مراجع 

تقلید در مشهد و نجف به درجه اجتهاد رسید.
آیت اهلل معصومی در دوران مبارزه با رژیم ستم شــاهی به علی آباد 
گرگان ،سمیرم اصفهان و سپس به بندر لنگه تبعید شد و پس از پیروزی 

انقالب اسالمی با دستور امام راحل امامت جمعه تربت حیدریه شد.
وی عضو مجلس خبرگان رهبری طی چهار دوره، امام جمعه تربت 
حیدریه مدت 22 سال و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تربت حیدریه، عضو هیئت علمی دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد مشهد و بانی مسجد جامع شهرستان تربت حیدریه 
بود. آیت اهلل معصومی از زمستان سال گذشته به دلیل بیماری خانه نشین 

شد و بر اثر کهولت سن دار فانی را وداع گفت.

آمانو تا ۲0۲۱ 
مدیرکل آژانس باقی ماند

یوکیا آمانو در جریان نشســت سالیانه عمومی برای یک 
دوره دیگر به عنوان مدیــرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی 

انتخاب شد.
»یوکیا آمانو« برای ســومین دور متوالی به عنوان مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی انتخاب شــد. وی تا سال 2۰2۱ در این سمت 

باقی خواهد ماند.
آمانو در اظهارات خود برای ادای سوگند گفت که از هیچ دولت یا 

مقام بیرون از آژانس، دستور نخواهد گرفت.
این دیپلمات ژاپنی که اکنون 7۱ سال سن دارد، برای اولین بار در 
سال 2۰۰۹ به عنوان مدیرکل آژانس جانشین »محمد البرادعی« شد. او 
پیش از این سمت، نماینده ژاپن در آژانس بین المللی انرژی اتمی بود.

نهاد تحت امر آژانس در حال حاضر وظیفه راستی آزمایی از حسن 
اجرای توافق هسته ای ایران و گروه ۱+۵ را به عهده  دارد.

در ماه های گذشــته مقام های آمریکایی تــالش کرده اند آژانس 
بین المللی انرژی اتمی را برای درخواســت بازرســی از اماکن نظامی 

ایران تحت فشار قرار دهند.
نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد ماه گذشته در 
ویــن با آمانو و مقام های آژانس دیدار کرد. وی بعد از این دیدار گفت 
که برجام تمایزی میان بازرسی از سایت های نظامی و غیرنظامی قائل 
نشده و ایران بایســتی به بازرسان آژانس اجازه بازرسی از سایت های 
نظامی خود را بدهد، اظهاراتی که با واکنش مقامات نظامی جمهوری 

اسالمی ایران مواجه شد.
مراسم چهلمین روز شهادت محسن حججی 

در قم برگزار شد

مراسم چهلمین روز شهادت مدافع حرم حضرت زینب)س(، 
شهید محسن حججی در حرم حضرت معصومه )س( برگزار شد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، مراسم چهلمین روز شهادت 
شهید مدافع حرم محســن حججی با حضور آیت اهلل محمد سعیدی 
متولــی حرم حضــرت فاطمه معصومه)س(، آیت اهلل محســن اراکی 
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب، آیت اهلل بهشــتی عضو مجلس 
خبرگان رهبری، آیت اهلل مرتضی مقتدایی عضو شورای سیاست گذاری 
حوزه های علمیه و مســئوالن استانی به همراه خیل عظیمی از مردم 
شهیدپرور استان قم در شبستان امام خمینی)ره( حرم حضرت فاطمه 

معصومه )س( برگزار شد.
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب در این مراســم، با تأکید بر 
جایگاه ویژه شــهدای مدافع حرم گفت: حضور پرشور ملت در مراسم  
تقدیر از فداکاری های شــهدای مدافع حرم نشان می دهد مردم ایران 
در دفاع از آرمان های انقالب اسالمی و ارزش های واالی اسالمی استوار 

و ثابت قدم هستند.
آیت اهلل محسن اراکی با اشاره به آیه ای از قرآن کریم درباره حضرت 
ابراهیم )ع( فرمود: در آستانه دهه پنجم انقالب نسلی که نسل سوم و 
چهارم انقالب است مانند نسل اول انقالب در عرصه های مختلف آماده 
جان فشــانی است که نشان می دهد خداوند جهاد نیروهای نظامی ما 

را پذیرفته است.
وی تصریح کرد: تقدیم شــهدایی مانند محسن حججی نشان از 
این مسئله دارد که خداوند متعال ملت ایران را در آزمایش های الهی 

پیروز دیده است.
میهمان ویژه این مراسم خانواده شهدای مدافع حرم به ویژه خانواده 
شهید حججی بود همچنین در پایان این مراسم از پدر شهید حججی 
توسط آیت اهلل سعیدی متولی حرم حضرت معصومه)س(، آیت اهلل اراکی 
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب و ســید مهدی صادقی استاندار 

قم تجلیل به عمل آمد.

ســخنان رهبر معظم انقــالب در رابطه با 
اینکه »هر حرکت غلط در برجام با عکس العمل 
جمهوری اســالمی ایران مواجه خواهد شد « 
بازتاب گسترده ای در رسانه های بین المللی یافت. 
بــه گــزارش مهــر ،  »حضــرت آیت اهلل العظمی 
خامنه ای« رهبر معظم انقالب اسالمی صبح یکشنبه 
در مراســم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه علوم 
انتظامی، در خصوص برجام تصریح کردند: هر حرکت 
غلط در برجام با عکس العمل جمهوری  اسالمی ایران 

مواجه خواهد شد.
خبرگزاری رویترز در این خصوص نوشت: ایران به 

شدت به هر حرکت »غلطی« توسط آمریکا در توافق 
هسته ای واکنش نشــان خواهد داد. »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریــکا چند روز پیش اعالم کرده بود 

که ایران روح برجام را نقض کرده است.
این رســانه افزود » آیت اهلل  خامنه ای گفته است: 
ملت ایران محکم ایستاده و هرگونه حرکت توسط رژیم 
سلطه جوی آمریکا با واکنش جمهوری اسالمی ایران 

مواجه خواهد شد.«
پایگاه العهد لبنان نیــز در تیتری با عنوان » امام 
خامنه ای: دماغ سرمداران نظام سلطه بار دیگر به خاک 
مالیده خواهد شد « آورده است: آیت اهلل خامنه ای تأکید 

کرد که یکی از دالیل آشوب در منطقه دخالت آمریکا 
و صهیونیست ها به خاطر نفوذ و تامین منافع نامشروع 

و تضعیف ملت هاست.
بر اســاس این گزارش » ایشــان تاکید کردند: با 
نزدیک شدن شکست داعش با عزم مقاومت و جوانان 
مومن، آمریکایی ها و صهیونیست ها راه خبیثانه دیگری 
را جست وجو می کنند. ایشان به این نکته اشاره کردند 
که دماغ سرمداران نظام سلطه بار دیگر به دست جوانان 

ایرانی و جوانان مومن به خاک مالیده خواهد شد.«
خبرگزاری ریانووستی نیز در این خصوص نوشت: 
تهران به هرگونه اقدام غلط در رابطه با توافق هسته ای 

واکنش نشان خواهد داد. ملت ایران محکم روی پای 
خود ایستاده و تمام اشتباهات مرتبط با برجام باعث 

واکنش متقابل جمهوری اسالمی خواهد شد.
شــبکه المنار لبنان نیز در این باره نوشــت: امام 
خامنه ای اعالم کرد » آمریکا شرارت و خباثت خود را 
درباره برجام نشــان می دهد و این نشان می دهد که 

ایاالت متحده شیطان بزرگ است.«
اسپوتنیک عربی نیز با این جمله که هر گونه اقدام 
اشــتباه در زمینه برجام با واکنش قوی از سوی ایران 
روبرو می شود به پوشش سخنان رهبر معظم انقالب 

پرداخته است.

بازتاب گسترده بیانات رهبر انقالب در رسانه های جهان

ایران به هر گونه حرکت غلط درباره برجام
عکس العمل نشان خواهد داد

نخســتین پویش مردمی جشن تولد فرزندان 
شهدای مدافع حرم استان های تهران و البرز با نام 

»غنچه های مقاومت« در حوزه هنری برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری حوزه هنری، داریوش فرضیایی 
)عمو پورنگ( در این مراسم اجرای آیتم های شاد را برای 
کودکان حاضر در سالن بر عهده داشت. سرود مدافعان حرم 

نیز توسط گروه سرود مشکات اجرا شد. 
در این مراسم فیلم »تخم مرغ جنگی« به نویسندگی 
و کارگردانی ســیدرضا صافی و از محصوالت حوزه هنری 
بوشهر برای حاضران در سالن روی پرده رفت. حجت االسالم 
امیر اخوان )عمو روحانی( نیز به اجرای برنامه ای شــاد و 
آموزنده همراه با نمایش عروســکی پرداخت. در پایان نیز 
کیک تولد فرزندان شهدای مدافع حرم با حضور مهمانان و 

هنرمندان حاضر در سالن برش خورد و توزیع شد.
در این مراسم سردار محمدرضا نقدی معاون فرهنگی 
و اجتماعی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، محمد حسین 
صفــار هرندی عضو مجمع تشــخیص مصلحــت نظام، 
مهدی چمران رئیس سابق شــورای شهر تهران، محسن 
مومنی شریف رئیس حوزه هنری، حبیب احمدزاده نویسنده 
و مستندساز و جمعی دیگر از مسئوالن لشکری، کشوری، 

فرهنگی و هنری حضور داشتند.
دومین پویش مردمی جشــن تولد فرزندان شــهدای 
مدافع حرم با نام »غنچه های مقاومت« آذرماه سال جاری 
در مشهد برگزار می شود و فرزندان شهدای تیپ فاطمیون 

در این برنامه حضور خواهند داشت. 
سرلشگر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه در 
پیامی به این مراســم زیبا و به یادماندنی خاطرنشان کرد: 
بوسه عطر خلقت بشریت فاطمه اطهر نذر گونه های اطفال 
در عطش بوســه پدر مانده شهدا ســالم بر قطرات اشکی 
که همچنان رحمت الهی، زمین خشــک امتی را سیراب 

و سرســبز از معنویت نمود و ساکنان زمین را از ظلمت و 
وحشــت نجات داد... مدافع حرم نامی زیبا نه فقط از تبار 
قافله ســاالر در طوفان گرفتار شده کربال بلکه تکرار خود 

خود قافله کربال است.
عباس ها و علی اکبرهایی که دور حرم خواهر حســین 
چرخیدنــد و چه زیبا جان خــود را در راه آن فدا کردند. 
عون و جعفرهایی که پیش پای مادرها قربانی شــدند. این 
بار عمه ســادات، حرمش وسعت یافته بود و در زیر خیمه 
او ملت هایی وحشــت زده جای گرفته بودند، شمشیرهای 
تیز شده و حرمله های گلونشانه گرفته و تیغ های تیزی که 
بر حنجره ها می لغزید و جوی خون از گلوها جاری می شد. 
یک بار دیگر همه به خیمه عمه پناه بردند اما نه کودکان 

حسین بلکه ملتی به او پناه برده بودند.
سرلشگر ســلیمانی ادامه داد: اینجا جوانان و مردانی 

ســینه ها را ســپر کردند و به دفــاع از حریم حرم بانویی 
برخاستند که میلیون ها انسان جان خود را در پناه جان او 

قرار داده و زیر خیمه اش توسل یافته بودند.
فرمانده نیروی قدس سپاه در پیام خود خاطرنشان کرد: 
خواهران و مادرانم، فرزندان عزیزم، پدران و برادرانم! عزیزان 
شما، مدافعان حریمی شدند که در جلوی چشمان میلیاردها 
انسان، چندین هزار زن جوان به اسارت تیغ و تجاوز برده 
شــد و صدها هزار انسان بی گناه یا با تیغ جهل تکفیر سر 
بریده شدند و یا در آتش جهل انفجار آنان سوزانده و پاره 
پاره شدند. بالیی که وحشتناک تر از هر بالیی عالم اسالمی 
را فرا گرفت و جهان اسالم را داغ دار نمود و بر باالی بخش 

مهمی از خانه ها علم عزا برافراشته شد.
فتنه ای برخواســته از کینه یهود و حاکمان ستمکار 
آمریکا با کمک تکفیریان در عالم اسالمی به وقوع پیوست.

در بخش دیگری از این پیام تصریح شده است: مدافعان 
حرم فقط مدافعان خاک نیستند بلکه مدافع حریم حرمت 
انسانیت هستند. اگر آنان تن به بال نداده بودند و جان خود 
را سپر جان ها نکرده بودند آنچنان مصیبتی این کره خاکی 
را فرا می گرفت که غیر از مصیبت کربال همه مصیبت ها به 
فراموشی سپرده می شد. آنان با قبول اشک غم بر گونه های 
زنان و فرزندان و عزیزان خود، در جاری شدن جوی خون، 
اطفال، جوانان، زنان و مردان عالمی جلوگیری کردند و بذر 
غیرت ایرانی را همراه با معنویت علوی در سرتاسر جهان 
افشــاندند و دنیا را به تماشای خود کشــاندند و به همه 
زنان، مردان و جوانان این جامعه عزت بخشــیدند. امروز 
نه فقط ملت ســرافراز و قدرشــناس ایران خود را مدیون 
جانبازی فرزندان شما می داند، بلکه نام فرزندانتان آشنای 
همه مظلومان منطقه اســت و همچون فرزندان شان آنان 

را قدر می دانند.
 سرلشگر سلیمانی ابراز داشت: چه صحنه های زیبایی 
از عزای مردم عراق و سوریه در عزای فرزندان شما دیدم 
و چه اشک هایی بر گونه های ناشناخته مادرانی جاری شد 
که خود را مادر شهیدان ما می دانستند. لبخند نجاتی که 
آنان بر لبان کودکان در محاصره آمرلی، نبل و الزهرا، فوعه 
و کفریا، دیرالزور و حلب، فلوجه، بلد و موصل نشــاندند 
با هیچ قلم و بیانی قابل تصویر و تصور نیســت، همه و 
همه اینها به برکــت مردی که بر باالی قله همت بلند 
ملت ایران ایستاده است و همه را به راه عزت و معنویت 
رهنمون می کند، رهبری که امام را به حق در قامت خود 
نمایان ســاخته است. کلمات ناقص خود را با این جمله 
کامل امام »رضوان اهلل تعالی علیه« پایان می بخشم، که 
فرمود:  »آنها چه می کنند و ما چه؛ بهتر اســت دم فرو 
بندم و خاضعانه و خاشعانه عرض کنم: السالم علیک یا 

خاصه اولیاء اهلل«

غنچه های مقاومت
جشن تولد فرزندان شهدای مدافع حرم

تجویز عادات فرنگی
 در روزنامه همشهری!

روزنامه همشهری طی گزارشی در شماره پنجشنبه خود در مقاله ای 
تحت عنوان »قلب تهران گرفتار شــب مردگی«، خلوت شدن کوچه و 
خیابان های تهران در شــب و نیمه شب را مورد انتقاد قرار داده و آن 
را موجب بروز آسیب های اجتماعی دانست! گزارش همشهری یکی از 
راهکارهای درمان این شب مردگی را »برگزاری جشنواره های شبانه« 

دانسته است!! 
این درحالی است که بنا بر آموزه های قرآنی و دینی و همچنین 
سبک زندگی ایرانی/اسالمی، شب زمان سکون و تسکین و آرامش 
و روز هنگام کار و فعالیت و گذراندن اوقات فراغت و تفریح و مانند 
آن قرار داده شده است. اما سبک زندگی غربی که در صدد برهم 
زدن همه امور طبیعی انسانی است، در این مورد هم سعی داشته 
تا این زمان ها را برهم زده و شــب را با شب گردی های بی هدف و 
سبکسرانه و همچنین برپایی کارناوال های شبانه و کافه ها و کاباره ها 
و قمارخانه هــا و کازینوها و... محل غوغا و ســر و صدا و بطالت و 

مجالس لغو کند.
مدت هاست که برخی رسانه های معلوم الحال غربی و همچنین بعضی 
از نشریات داخلی، به تشویق شب گردی و زندگی شبانه پرداخته اند که 
مسابقات و مانور اتومبیل های گرانقیمت در برخی خیابان ها و اتوبان های 
شمال شهر که فجایعی هم به بار آورد، نتیجه آن تشویق ها بود. چندی 
پیش نیز یکــی از روزنامه های زنجیره ای در پرونده ای، ضمن تحریف 
روحیه امروز جامعه ایرانی و بالتبع رسانه های بیگانه، ارائه تصویری غم بار 
و یاس آلود از آن، »چیدمان زیست شبانه در تهران« را راه حل درمان 

افسردگی مورد ادعای وی در جامعه ایرانی معرفی کرد! 
این درحالی اســت که تجربه های کنونی شــهرداری تهران در 
راه اندازی شــب گردی و زندگی شــبانه نظیر پروژه خیابان سی تیر 
چندان موفق نبوده و این اماکن به پاتوقی برای هنجارشکنی و بروز 
رفتارهای خارج از عرف عده ای به دور از نظارت مسئوالن انتظامی و 

فرهنگی تبدیل شده است.
نماهنگ فیش های نجومی

ساخته می شود
کارگردان مجموعه تیزرهای اقتصاد مقاومتی، نماهنگ »محرمانه« 

را درباره فیش های نجومی و  اشرافیت خواهد ساخت.
محمد نیکدل، کارگردان تیزرهای »اخراجی ها« که با موضوع اقتصاد 
مقاومتی از تلویزیون پخش می شود در گفت وگو با خبرنگار کیهان گفت: 
دغدغه و ایده تولید این نماهنگ از موقعی که مسئله فیش های نجومی 
مطرح شــد شکل گرفت. برای نگارش طرح و فیلمنامه این نماهنگ، 

چند ماه وقت صرف کردم و هم اکنون آماده ساخت است.
وی افزود: »محرمانه« در قالب یک نماهنگ نمایشــی و موزیکال 
نوشــته شــده اســت. همچنین از جلوه های ویژه هم در آن استفاده 

خواهد شد. 
نیکدل تصریح کرد: این نماهنگ به بهانه فیش های نجومی، به نقد 
زندگی  اشرافی برخی از مسئوالن نظام و تحریف آرمان های انقالب از 

سوی برخی طیف ها می پردازد. 
وی گفت: در جست وجوی تهیه کننده برای ساخت این اثر هستم. 
هر کس داوطلب ســرمایه گذاری برای تولید این اثر باشد، ساخت کار 

را کلید می زنیم.
نیکدل همچنین درباره تیزرهای »اخراجی ها« که ســری دوم 
آنها از شبکه های مختلف سیما پخش می شود هم اظهار کرد: پس 
از تولید ســری اول تیزرهای اقتصاد مقاومتی با عنوان اخراجی ها 
و اســتقبال خوب مردم، از طرف مدرســه ســینمایی عمار از من 
خواســته شد تا در این فضا مجددا اقدام به نگارش فیلمنامه کنم. 
در سری دوم این تیزرها، سه فیلمنامه نوشتم که تولید یکی از آنها 
به خودم پیشنهاد شد. نگارش این فیلمنامه ها سه هفته زمان برد و 
اسامی آنها به ترتیب »بیب«، »ترک« و »تابستان داغ« است. البته 
احتماال نام تیزر »تابستان داغ« به دلیل مشابهت با اثر دیگری تغییر 
می کنــد. در صورت موفقیت آمیز بودن و بازخورد خوب مخاطبان 
درباره سری دوم این مجموعه تیزرها، تولید فصل سوم این تیزرها 

نیز انجام خواهد شد.
دورهمی رادیو و شعر 

در تجلیل از صادق رحمانیان
 آئین پاسداشــت محمدصادق رحمانیان در سی و هشتمین شب 
 شــاعر، با حضور جمعی از اهالی و اســاتید ادبیــات و مدیران رادیو

برگزار شد.
محمدمهدی سیار در این مراسم گفت: شعر صادق رحمانیان شعر 
فرهنگ است، زیرا پربار از عناصر فرهنگی است و از این حیث این شعر 
بسیار پرارج و پرقدر است و آنجایی که شعر او زیادی شخصی می شود 

عمومی شده و شعرتر است.
 مرتضی امیری اســفندقه نیز گفت: صادق رحمانیان روحانی زاده 
است و ما هرگاه در کنار ایشان هستیم عطر خانه پدری او را استشمام 
می کنیم. صادق رحمانیان آرامش قبل و بعد از طوفان نیســت؛ بلکه 

آرامش طوفانی است. 
صادق رحمانیان هم در پایان ســی و هشتمین شب شاعر ضمن 
تشکر از برگزارکننده و شرکت کنندگان در این مراسم گفت: اگر شعر 
ســهمی در زندگی روزانه ما نداشــته باشد به چه کاری می آید؟ شعر 
ما را به وطن اصلی خود می رســاند و نزدیک شدن به حقیقت و خانه 

ساختن در آن از ویژگی های اصیل شعر است.
وی افزود:  اگر همدلی با شعر اتفاق نیفتد شعر هم مانند دیگر کارهای 
روزمره خواهد شد در حالی که شعر بافتن منطقش منطق حضور است. 

همدلی زمانی روی می دهد که از عادات روزمره دست برداریم.
رحمانیان در پایان گفت: 24 ساله بودم که با سرودن شعری )چون 
نت بشکسته تار/ انکسر ینکسر انکسار( مورد تشویق عالمه  حسن زاده 
آملی قرار گرفتم و در یادداشتی که توسط فرزند ایشان به دستم رسید 

نوشته بودند »آملی با شعر تو رحمانیان/ افتخر یفتخر افتخار«.
در پایان این مراسم و با حضور چهره های شاخص حاضر در مراسم 
از فعالیت های ادبی و فرهنگی صادق رحمانیان و همچنین همســر او 

تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
نمایشگاه عکس های جوان ترین عکاس دفاع مقدس 

برپا می شود
نمایشگاه عکس های حمیدرضا نجف زاده، عکاس بازنشسته روزنامه 
کیهان و جوان ترین عکاس دوران جنگ به مناسبت هفته دفاع مقدس 

برپا می شود.
این نمایشــگاه با عنوان »یاد یاران« در شهرستان گناباد، روستای 
بهاباد به همت فرماندهی پایگاه بسیج شهید عبودی از تاریخ 2۹ شهریور 
به مدت ۱۰ روز برگزار خواهد شد. در این نمایشگاه، ۶۰ قطعه عکس 

از دوران دفاع مقدس به نمایش در می آید.
گفتنی اســت، حمیدرضا نجف زاده شــهری، از ســال ۶۰ وارد 
مطبوعات شــد و از چهارده سالگی در بیست عملیات دفاع مقدس 
حضور داشت. وی در جشنواره های مطبوعات داخلی، نمایشگاه عکس 
یونسکوی ژاپن و ... برگزیده شده و به خاطر تقدیم آلبوم عکس هشت 
ســال دفاع مقدس به رهبر معظم انقالب از سوی ایشان مورد تقدیر 

و تفقد قرار گرفته است.

منظور  به  که  ایران  اســالمی  رئیس جمهوری 
شرکت در هفتاد و دومین اجالس سران کشورهای 
عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک 
ســفر کرده اســت در جمع ایرانیان مقیم آمریکا 

سخنرانی کرد.
حجت االســالم حســن روحانی در فرودگاه جان اف 
کنــدی نیویورک مورد اســتقبال رئیس دفتر نمایندگی 
ایران در ســازمان ملل و جمعی از دیپلمات های این دفتر 

قرار گرفت.
رئیس جمهور در این ســفر، ضمن سخنرانی در جمع 
سران کشــورهای حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل 
متحــد، آخرین مواضع کشــورمان درخصوص مهم ترین 
مسایل منطقه ای و بین المللی و همچنین وضعیت اندوهبار 

مسلمانان میانمار را تشریح می کند.
بــه گزارش فارس، رئیس جمهور همچنین با دبیرکل 
سازمان ملل متحد و تعدادی از سران کشورهای حاضر در 
حاشیه مجمع عمومی دیدار و درخصوص مسایل دوجانبه 

و بین المللی گفت وگو  می کند.
رئیس جمهور در بدو ورود به فرودگاه جان  اف کندی 
نیویــورک در جمع خبرنگاران گفت: هدف از این ســفر، 
شرکت در اجالس سران مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
و رســاندن صدای ملت بزرگ ایران به گوش جهانیان و 

همچنین تشریح شرایط دشوار منطقه است.
روحانی اظهار داشت: امروز شاهد شرایط دشواری به 
ویژه در ارتباط با مظلومان میانمار هستیم و همچنین در 
این سفر دیدارها و جلســاتی با سران کشورها، نخبگان، 
علمای اســالمی، مدیران رسانه های همگانی در آمریکا و 

نیز ایرانیان مقیم خواهیم داشت.
رئیس جمهور گفت: در نشستی با سران دیگر کشورهای 
جهان از اروپا، آســیا، آمریکای التین و آفریقا، در ارتباط 
با توســعه روزافزون همکاری های تهران با این کشورها و 
در راســتای تأمین منافع ملت ایران، گفت وگو و مذاکره 
خواهیم داشــت.روحانی افزود: همان طور که مقام معظم 
رهبری فرمودند استراتژی ما تعامل گسترده با جهان است 
و این استراتژی را در مجامع بین المللی به راحتی می توان 

اجرایی و عملیاتی کرد.
تالش همه ایرانیان برای اعتالی وطن

همچنین رئیس جمهور یکشــنبه شــب به وقت 

نیویورک در جمع صمیمی ایرانیان مقیم آمریکا گفت: 
ما برای ســاختن ایران اسالمی به همه ایرانیان سراسر 
گیتــی نیازمندیم و همه ایرانیان کــه دلداده ایران و 
عاشق وطن خودشــان هســتند باید در آینده ایران 
سهم داشته باشند. ایران از آن همه ملت ایران است و 
 هیچ کس در ایرانی بودن، نمی تواند بگوید من از دیگران 

ایرانی تر هستم.
روحانی با بیان اینکه »آنچه ما از شــما ایرانیان عزیز 
می خواهیم این است که سهم خودتان را برای پیشرفت 
ایران بیش از پیش افزایش دهید«، گفت: ایرانیان مقیم 
خارج سفیران فرهنگی، علمی، اقتصادی و سیاسی ملت 

ایران هســتند و شما  همان طور که در حمایت از برجام 
در آمریــکا تالش کردید، امروز هم می توانید برای منافع 

ایران و حقوق مردم ایران تالش کنید.
رئیس جمهــور به حضــور ۱۰۵ هیئــت خارجی از 
کشورهای مختلف و ســازمان های بین المللی در مراسم 
تحلیف  اشاره و آن را به معنای احترام جامعه جهانی به ملت 
بزرگ ایران دانست و گفت: امروز در شرایط بسیار بهتری در 
دولت دوازدهم هستیم. دولت تازه نفس ما با حمایت مردم 
گام های بانشاط تری در همه زمینه ها برخواهد داشت. ما 
امروز در زمینه روابط با جهان و در زمینه اقتصادی شرایطی 

به مراتب بهتر از دیروز داریم.
روحانی به ارائه اعتبارات گسترده از سوی کشورهای 
اروپایی و چین و کره به ایران  اشاره کرد و افزود: ایران در 
مسیر پیشرفت و تعالی خواهد بود. برای پیشرفت کشور، 
سهم ایرانیان خارج همواره سهم ارزشمندی بوده است و 
آمارها نشان می دهد که در یک سال گذشته بیش از ۵۰۰ 
نفر از تحصیل کردگان ایران در ۱۰۰ دانشــگاه برتر دنیا 
به ایران بازگشــته اند که بخش عمــده این رقم از آمریکا 

بوده است.
روحانی با تاکید بر اینکه »برجام در تاریخ سیاسی 
منطقه ما و جهان همــواره زنده خواهد بود چه دولت 
فعلی آمریکا خوشــحال باشد و یا نگران باشد«، اظهار 
داشت: برجام یک توافق چندجانبه با حمایت قطعنامه 
شورای امنیت سازمان ملل است و برای صلح و امنیت 
جهانی به عنوان یادگاری اســت که به جهانیان اعالم 
کرد که مسایل پیچیده بین المللی پای میز مذاکره قابل 

حل و فصل است.

رئیس جمهور در آمریکا:

امروز شاهد شرایط دشواری
به ویژه در ارتباط با مظلومان میانمار هستیم

رئیس قوه قضائیه گفت: متاسفانه دولت آمریکا با 
وجود وعده های اولیه، مسیر مخرب و خطرناکی را در 

پیش گرفته است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت اهلل 
صادق آملی الریجانی در جلســه مسئوالن عالی قضایی با 
 اشاره به گسترش خشونت ها علیه مسلمانان میانمار، ضمن 
محکوم کردن این حوادث تصریح کرد: فجایع دلخراشــی 
در میانمار رخ می دهد که قلب هر انســانی را جریحه دار 
می کند. این جنایات با حمایت فردی رخ می دهد که جایزه 
صلح نوبل را دریافت کرده است و انسان با مشاهده چنین 
حوادثی از نحوه ارزیابی مجامع بین المللی برای اعطای این 

قبیل جوایز متاسف می شود.
آملی الریجانی با بیان اینکه همین مجامع بین المللی 
در حال حاضر ســکوت کرده انــد، افزود: وقتی می بینیم با 
وجــود همه ادعاهای حقوق بشــری که گوش جهان را کر 
کرده اســت، چگونه پیر، جوان، زن و کودک این چنین در 
گوشه ای از جهان تحت شدیدترین برخوردهای غیر انسانی 

قرار دارند، متحیر می شویم.
وی اقدامات علیه مسلمانان میانمار را مصداق بارز نسل 
کشی و جنایت علیه بشــریت دانست و خاطر نشان کرد: 
مجامع بین المللــی در برابر گروگانگیری چند نفر در یک 
کشور، بدترین و شدیدترین تحریم ها را وضع می کنند اما 
در قبال چنین خشونت های بی پایانی به یک »ابراز تاسف 

ساده« بسنده می کنند.
رئیس قــوه قضائیه با تاکید بر ضــرورت انجام وظیفه 
ســازمان همکاری های اســالمی در قبال ایــن جنایات و 
درخواســت از دولت و وزارت امورخارجه کشــورمان برای 
ایجاد تحرک در بین کشــورهای عضو این سازمان جهت 
جلوگیری از ادامه فجایع اخیر در میانمار، به دادستان کل 
کشــور و دبیر ستاد حقوق بشر دستور داد با کمک وزارت 
امورخارجه، کارگروهی ویژه متشــکل از حقوقدانان برای 
بررسی راهکارهایی برای اقدام عملی هم در سطح کشورهای 
اســالمی و هم در سطح مجامع بین المللی برای حمایت از 
مســلمانان میانمار و جلوگیری از گسترش خشونت علیه 

آنان تشکیل دهند.
آملی الریجانــی گفت: امروز باالترین ندا و اســتغاثه 
»یاللمســلمین« در میانمار به گوش می رسد و همه افراد، 
سازمان ها و نهادهای مربوطه وظیفه دارند که به این استمداد 

در حد وسعشان پاسخ دهند.
با جمع شدن فتنه داعش، برخی به دنبال 

ایجاد فتنه ای جدید در منطقه هستند
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خود بــا تبریک 
پیشــرفت های جدید در جبهه های مقاومت در ســوریه و 
عراق و ابراز امیدواری نسبت به برچیده شدن کامل بساط 
داعش در آینده ای نه چندان دور، اظهار داشت: یک گروهک 
تروریستی که با امکانات برخی کشورهای منطقه در حال 

تبدیل شــدن به جای پایی جدید برای کشورهای سلطه و 
صهیونیســت ها و پدید آمدن یک غده ســرطانی دیگر در 
منطقه بود، خوشبختانه با کمک نیروهای مردمی و مسلح 
عراق و سوریه و همچنین حمایت های ارزشمند جمهوری 

اسالمی ایران در معرض نابودی کامل است.
رئیس قــوه قضائیه افزود: آمریکا مدعی بود که نابودی 
داعش در عراق به بیست سال مبارزه نیاز دارد اما می بینیم 
که امروز در کمتر از دوسال چگونه نیروهای بسیج مردمی 
و ارتش عراق و سوریه بساط داعش را جمع کرده اند. حال 
که برخی حکام فاسد منطقه، سرمایه گذاری های میلیاردی 
خود را بر باد رفته و رویاهای خود را رو به زوال می بینند، به 
دنبال فتنه های جدید هستند، اما باید بدانند که هر فتنه ای 
همانند فتنه داعش جمع خواهد شــد و جمهوری اسالمی 
هــم برای صیانت از امنیت خود و هم حمایت از کرامت و 
امنیت کشورهای مسلمان منطقه در حد توان عمل خواهد 

کرد و ساکت نخواهد ماند.
باید از رویدادهای اخیر 

برای رفتارهای آینده با آمریکا عبرت بگیریم
آملی الریجانی با  اشاره به تالش های آمریکا برای نقض 
برجام گفت: متاسفانه دولت آمریکا با وجود وعده های اولیه، 
مســیر مخرب و خطرناکی را در پیش گرفته است. آمریکا 
می خواهد با هزینه جمهوری اسالمی از برجام خارج شود 
و به همین دلیل اخیرا به سراغ آقای آمانو رفته و بر همین 

اساس بحث بازرسی مراکز نظامی مطرح شده است؛ بحثی 
که در هیچ یک از اســناد اعم از برجام یا پروتکل ها به آن 

 اشاره ای نشده و هیچ وجهی ندارد.
وی افزود: خوشبختانه مسئوالن جمهوری اسالمی چه 
در نیروهای مســلح و چه در وزارت امورخارجه یک صدا و 
با قاطعیت به این زیاده خواهی ها پاســخ داده اند. الزم است 
از مقام معظــم رهبری نیز که همانند همیشــه در قبال 
سیاســت های آمریکا و اذنــاب آن مواضع قاطع، محکم و 
مستدلی داشتند تشکر کنیم. ایشان دائما در طول مذاکرات 
نیز می فرمودند که آمریکا قابل اعتماد نیست و امروز بیش از 
هر زمان دیگری آن دست چدنی داخل دستکش مخملی که 
رهبر معظم انقالب به آن  اشاره می کردند آشکار شده است.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه جمهوری اسالمی وظایف 
برجامــی خود را انجام داده و مورد تایید آژانس بین المللی 
انرژی اتمی نیز قرار گرفته اســت، گفت: اما آمریکا از ابتدا 

بد عهدی کرد.
وی بــا تاکید بر لزوم عبرت گرفتــن از این رویدادها 
برای رفتارهای آینده در قبال آمریکا، افزود: امیدواریم که 
با صالبت و حضور مردم و همچنین توجه مسئوالن، آمریکا 
بفهمــد که هر اقدامی علیه این توافق با عکس العمل قاطع 
جمهوری اسالمی مواجه خواهد شد و به آمریکا نیز توصیه 
می کنیم که در سیاست های سلطه گرانه و عهدشکنانه خود 

تجدیدنظر کند.

رئیس قوه قضائیه:

امروز بیش از هر زمان دیگری دست چدنی آمریکا از درون دستکش مخملی آشکار شده است


