
اخبار كشور

شهید مظلوم آیت اهلل بهشتی)ره(: شهادت در راه آرمان الهی، 
معشوق ماست، آیا شنیده ای عاشقی را از معشوق بترسانند؟

اخبار ادبی و هنری
رئیس رسانه ملي:

مسببان فتنه 88 بايد خسارت ها را 
جبران و عذرخواهي كنند

رئیس ســازمان صداوســیما با بیان اینكه فتنه 88 خسارتي بزرگ براي 
كشور بود تاكید كرد: مسببان این فتنه باید آسیب بزرگ وارد شده به كشور 

را جبران و عذرخواهي كنند.
علی عسكري كه براي حضور درهیات دانشجویي فاطمهًْ الزهراي دانشگاه 
شریف به این دانشگاه رفته بود، در پاسخ به سؤاالت صریح برخي دانشجویان 
در بدو ورود به این مراســم درخصوص انتشار عكسي از وي در كنار یكی از 
سران فتنه، گفت: موضع ما در قبال فتنه 88 روشن و موضع رهبري معظم 
انقالب است و واقعیت این است كه در فتنه 88 ظلم بزرگي به مردم، نظام و 
رهبري شده است و افرادي كه در فتنه فعال بوده اند باید عملكرد خود را كه 

باعث امیدواري دشمن شد جبران و صادقانه عذرخواهي كنند.
رئیس رسانه ملي با بیان اینكه تنها راه حفظ وحدت در كشور جمع شدن 
حول محور والیت فقیه اســت گفت: این گفتمان امام خمیني )ره( است كه 
پشتیبان ولي فقیه باشید تا به كشور آسیبي نرسد و این حرف بنده سیاسي 
و جناحي نیست و حرف من ملي و سخن همه مومنان و عالقه مندان به نظام 
اســت چرا كه بیش از هر زماني نیازمند وحدت در كشور هستیم و اقدامات 

حاشیه اي در این خصوص فایده اي ندارد.
علی عســكری با تشكر از غیرت انقالبي نیروهاي حزب الهي گفت: آنچه 
بیش از همه داراي اهمیت اســت حساسیت نیروهاي انقالبي به این موضوع 
است كه قابل تحسین است، من از حساسیت هاي همه این عزیزان نسبت به 
فرمایشــات و خط قرمزهاي رهبر معظم انقالب صمیمانه قدرداني مي كنم و 

این مایه دلگرمي براي همه نیروهاي انقالب است.
وی با  اشاره به ضرورت حضورش در مراسم وداع با پیكر آیت اهلل راستي 
كاشاني تصریح كرد: مرحوم راستي كاشاني انساني بزرگ و به معناي واقعي 
والیت مدار بود و همان گونه كه رهبر معظم انقالب از ایشان به عنوان عارف 
جلیل القدر و مجاهد في سبیل اهلل یاد كردند در مسیر اطاعت از امام)ره( و 
رهبري همواره گام برمي داشت و زندگي خود را وقف انقالب كرد و به همین 
علت واجب التكریم اســت و من هم با این دیدگاه در آن مراسم در جماران 

شركت كردم.
رئیس صداوســیما با بیان توضیحاتي درخصوص چگونگي حضور در این 
مراســم افزود: هنگام ورود من به این مراســم مسائلي پیش آمد كه شرح و 
توضیحش بماند، اما ادب و آداب این جلسه اقتضا مي كرد كه من دقایقي در 
آنجا بمانم و به همه احترام بگذارم و این بدان معني كه برخي تعبیر كردند 
نیست و بعدها عكسي كه منتشر شد به دنبال القا موضوعاتي غیر واقعي بود 

كه این كار را اخالقي نمي دانم.
برنامه های سیما برای محرم؛ 

هر سال دريغ از پارسال
ایام عزاداری سید و ساالر شهیدان را درحالی پشت سر گذاشتیم كه امسال 
هم سیما هیچ سریال یا ویژه برنامه قابل توجهی برای این ایام پخش نكرد. در 
نهایت، باز هم این »مختارنامه« بود كه جای خالی این گونه برنامه ها را پر كرد.

ایزد مهرآفرین، كارشــناس رسانه در گفت وگو با خبرنگار كیهان درباره 
برنامه های سیما در محرم امسال اظهار داشت: درباره این برنامه ها باید گفت 
كه متاســفانه هر سال دریغ از پارسال، چون عملكرد سیما در این مناسبت، 
نســبت به سال های گذشته هم ضعیف تر بود. محرم سال های اخیر، حداقل 
چند ویژه برنامه تولیدي و یا تله فیلم مناسبتي در شبكه هاي مختلف پخش 
مي شد، اما امسال جز ویژه برنامه »چهلچراغ« برنامه جدید و قابل توجه دیگری 
را ندیدم. اگر هم برنامه تازه ای برای این ایام پخش می شــد، آنقدر ضعیف و 

دم دستي بود كه دیده نشد.
وی افزود: با وجود اینكه مدیران تلویزیون در تقویم سالیانه خود مي دانند 
كه ما دو ماه محرم و صفر را پیش رو داریم اما ظاهرا هیچ برنامه و چشم اندازي 
براي تولیدات ویژه در این مناســبت ها وجود ندارد و همه چیز به دقیقه 90 
سپرده مي شود. در این شرایط، پخش مستقیم عزاداري در شهرهاي مختلف 
كشور راحت ترین راه براي پر كردن آنتن بود؛ البته تصاویر عزاداری ها هم در 
جای خود ارزشــمند و خوب است، اما تلویزیون باید براي ساعات و روزهاي 
مختلف برنامه هاي متنوع، جذاب و تاثیرگذار داشته باشد كه متاسفانه امسال 

خبري از این برنامه ها نبود.
سینماگرانی كه كودتاچی ها را 

باز هم لو دادند!
سه ســینماگری كه در جشــنواره تجزیه طلب های مورد حمایت رژیم 
صهیونیستی حضور یافتند، بیش از هر چیزی موجب آبروریزی جریانی شدند 

كه طی سال های اخیر از آن حمایت می كردند!
به گزارش خبرنگار كیهان، پس از رضا درمیشــیان كه داوری جشنواره 
سلیمانیه كردستان عراق را پذیرفت، فاطمه معتمد آریا و كامبوزیا پرتوی نیز 
در مراســم افتتاحیه این جشنواره حضور یافتند. سه سینماگری كه پیش از 
این نیز ســابقه حمایت از كودتای مشترک آمریكا، انگلیس و اسرائیل علیه 

ایران در سال 88 را نیز در كارنامه خود ثبت كرده بودند.
رضا درمیشــیان درحمایت از فتنه ســال 88 فیلم ساخته بود، كامبوزیا 
پرتوی ســابقه همكاری با ج -پ كه برای نهادهای غربی پادویی می كند را 
دارد و معتمد آریا نیز در كارنامه اش حمایت از فتنه وجود دارد. این سه، این 
بار نیز در كنار جریانی قرار گرفتند كه به طور رسمی و آشكار مورد حمایت 
رژیم صهیونیستی است. البته چنین اقدامی نه آسیبی به كشورمان می زند و 
نه كمكی به تجزیه طلب ها می كند، اما خودنمایی این سه سینماگر در چنین 

محفلی، باز هم هویت جریان كودتایی سال 88 را لو داد. 
همكاری این ســینماگران با جشــنواره ای كه برگزار كنندگان آن، این 
روزها با پرچم اســرائیل می رقصند، نشان می دهد شــعارهای جریان مورد 
حمایت آنها در حمایت از اسرائیل در روز قدس سال 88 نه یک شعار، بلكه 

یک هدف بوده است!
مستند »آيت اهلل جنتی« در راه جشنواره عمار

مدیر مركز مســتند سوره، از تولید مستندی درباره آیت اهلل احمد جنتی 
خبر داد.

محسن یزدی قلعه درباره تولیدات جدید این مجموعه گفت: مستند بلندی 
درباره محمدرضا پهلوی با عنوان »شاهفارسی« به كارگردانی مهدی نقویان، 
مستند »راه طی شده« به كارگردانی علی مالقلی پور درباره مهدی بازرگان، 
نخســت وزیر دولت موقت و كاری با محوریت یكی از جداشدگان منافقین با 
عنوان »ادوارد« به كارگردانی محمدباقر شاهین از جمله  آثاری است كه تاكنون 

به مرحله تولید رسیده اند.
وی در همین زمینه اظهار داشــت: مجموعه مستند ۱۶ قسمتی درباره 
رضا پهلوی را هم داریم كه تدوین آن به نیمه رســیده است، مهدی فارسی 
كارگردانــی این كار را برعهده دارد. همچنین مســتندی هم با عنوان »بهت 
میــاد« به كارگردانی محمدحســن یادگاری داریم كه به مســئله زیبایی و 

حجاب پرداخته است.
یزدی خاطرنشــان كرد: اخیرا هم یک مجموعه با عنوان »چشم به راه« 
درباره مادران شهدای مفقوداالثر تولید كرده ایم. این مجموعه از روز شنبه این 
هفته از شــبكه یک سیما به روی آنتن رفته است. حسین همایونفر و میالد 

مهدوی كارگردانی این كار را برعهده داشتند.
وی تأكید كرد: از جمله كارهای دیگری هم در دست تولید داریم اثری 
درباره شــهید مدرس به كارگردانی معین شافعی است كه نگارش فیلمنامه 
آن تمام شده اســت. همچنین اثری هم درباره آیت اهلل جنتی به كارگردانی 
محمدعلی فارسی در دست تولید داریم كه این فیلم به همراه سایر تولیدات 

ما در جشنواره عمار حضور خواهند داشت.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

انسان بسیار ناسپاس است
»و هنگامی که در دریا ناراحتی به شما برسد، جز 
او، تمام کســانی را که )برای حل مشکالت خود 
می خوانید(، فرامــوش می کنید، اما هنگامی که 
شما را به خشکی نجات دهد، روی می گردانید، و 

انسان بسیار ناسپاس است.«
اسراء- 67

پس از طی یک دوره بیماری
جالل طالبانی رئیس جمهور سابق عراق 

درگذشت

جالل طالبانی، رئیس جمهور پیشین عراق و دبیرکل حزب 
اتحادیه میهنی کردستان عراق روز گذشته در سن 84 سالگی 

در بیمارستانی در آلمان درگذشت.
»جالل طالبانی« رئیس جمهور سابق عراق كه مدتها درگیر بیماری 
و عوارض كهولت سن بود، روز سه شنبه ۱۱ مهرماه در آلمان درگذشت.

روز گذشــته منابع متعدد از درگذشت او خبر داده بودند اما دفتر 
طالبانی اعالم كرد كه وضعیت او وخیم شــده و به ُكما رفته اما هنوز 

در قید حیات است.
ساعاتی بعد اما تلویزیون »رووداو« و دیگر منابع عراقی، تأیید كردند 
كه او بر اثر وخامت وضعیت جسمانی اش دارفانی را وداع گفته است. 
جالل طالبانی، رئیس جمهور سابق عراق و دبیركل حزب اتحادیه 
میهنی كردستان، حدود سه هفته گذشته برای پیگیری امور درمانی 

خود به آلمان رفته بود.
جــالل طالبانی، كــه در میان مردم ُكرد به »مــام جالل« )عمو 
جــالل( معروف بود، زاده ۱2 نوامبــر ۱933، رئیس جمهور عراق در 
فاصله سال های 2005 تا 20۱4 میالدی و رهبر حزب اتحادیه میهنی 

كردستان بود.
طبق كتاب زندگی نامه وی، طالبانی یكی از ُكردهای ایران بود كه 
خاندان وی از ایران به عراق مهاجرت كرده اند. مام جالل فارغ التحصیل 

رشته حقوق در سال ۱959 از یكی از دانشگاه های بغداد بود. 
در توصیف او گفته اند كه »مام جالل، حقوقدان و سیاســتمداری 
باهوش، دارای توانایی خاصی در اتحاد و همبستگی ُكردها و تأثیرگذار 
روی دوســت و دشمن، محبوبیتی فوق العاده در بین ُكردها، در عراق 

و خارج آن است.«
به گزارش فارس اولین بار در ۱8 دسامبر 20۱2، رسانه های عراقی 

خبر از سكته مغزی و وخیم بودن حال وی دادند. او در همان 
سال )20۱2( برای درمان به آلمان رفت. حدود یک سال بعد در 

دسامبر 20۱3 اولین تصاویر جدید از او منتشر شد كه نشان دهنده 
بهبود وضعیت جسمانی اش بود. او بعد از مدتها در ۱9 ژوئیه 20۱4 

به كشورش عراق بازگشت. مام جالل تا امروز با تبعات سكته 
مغزی و عوارض كهولت سن دست و پنجه نرم كرد و سرانجام روز 
گذشته، سوم اكتبر 20۱7 )۱۱ مهرماه 9۶( در آلمان در گذشت. 

حجت االسالم سعیدی:
حافظان آرمان های انقالبی زير بار ظلم نمی روند

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفت: کسی که حافظ 
آرمان های انقالبی است، هیچ گاه زیر بار ظلم و ستم نمی رود.

به گزارش مهر، حجت االسالم علی سعیدی نماینده ولی فقیه در 
سپاه پاسداران با  اشاره به فضایل اخالقی و ویژگی های برجسته شهید 
مدافع حرم پاســدار محسن حججی، اظهار كرد: سه ویژگی اخالص، 
توسل و جهاد فی سبیل اهلل سبب رشد انسان به سمت درجات عالیه 
و معنوی می شــود و شهید حججی در راه رسیدن به این سه ویژگی 

تالش و عزم جدی داشت.
وی افزود: تشــییع بسیار با شكوه این شهید مدافع حرم بیش از 
یک رویداد تاریخی بلكه شبیه یک معجزه بود كه با هیچ  یک از مظاهر 
مادی قابل قیاس نیست. نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان اینكه شهید 
حججی یكی از رویش های انقالب اسالمی و از جوانان مؤمن در نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران است گفت: این نیروی توانمند، مؤمن 
و انقالبی با جهادی اثربخش، حماســه ای عظیم را خلق كرد و سبب 
ایجاد جرقه برای بازگشــت به سوی خداوند متعال و زندگی معنوی و 

هدایت قلوب بسیاری از انسان ها به سمت معارف الهی شد.
ســعیدی با بیان اینكه تا زمانی كه ملت ایران برخوردار از روحیه 
غیرتمندی، ایثارگری و شــهادت طلبی است، هیچ توطئه ای از جانب 
دشمنان كارساز نیست، خاطرنشان كرد: كسی كه حافظ آرمان های 

انقالبی است، هیچ گاه زیر بار ظلم و ستم نمی رود.

صفحه 3
چهار شنبه ۱۲ مهر ۱3۹6 

۱3 محرم ۱43۹ - شماره ۲۱737

اطالعیه
 به مناســبت فرا رســیدن هفته نیــروی انتظامی

)13 الی 20 مهرماه( و به منظور ارائه خدمات مضاعف به 
شهروندان محترم ساعت کار کلیه مراکز نقل و انتقال و 
تعویض پالک وسایل نقلیه در سراسر کشور به مدت دو 

ساعت افزایش می یابد.
بنیاد تعاون نیروی انتظامی 
جمهوری اسالمی ايران

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی در دیدار سرپرست حجاج ایرانی، 
مسئوالن و دست اندرکاران حج امسال با ابراز 
خرسندی از بازگشت همراه با سالمت و عزت 
حجاج ایرانی، بــه وجود یک جبهه  بین المللی 
و عظیم تبلیغاتی در مقابل جمهوری اســالمی 
اشاره و خاطرنشان کردند: راه مقابله با این جبهه  
خطرناک، روشنگری و برخورد تبلیغاتی فعال و 
تهاجمی است و حج یکی از مراکز اصلی و اساسی 

برای این اقدام است.
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با تشكر از همه  
دســت اندركاران برگزاری حج، گفتند: روز بازگشت 
حجاج با ســالمت و عافیت، برای ما همچون یک روز 

عید و روز جشن است.
رهبر انقالب اسالمی »حفظ امنیت، عزت و احترام 
حجاج« را از جمله دل نگرانی های مهم خود خواندند 
و افزودند: بر اســاس گزارش مسئوالن، حجاج امسال 
از حفــظ احترام و عزت خــود در اغلب موارد راضی 
بوده اند، اگرچه برخی موارد تخلف نیز گزارش شــده 

كه باید پیگیری شود.
ایشان با اشاره به وجود یک جبهه  بسیار خطرناک 
و فعال و مجهز به انواع وسائل و امكانات تبلیغاتی در 
مقابل جمهوری اسالمی، گفتند: نظام اسالمی ظرفیت 
و توان فراوانی برای ایستادگی و تهاجم علیه این جبهه 
دارد و فرصت حج، بهترین منبر تبلیغی برای ارتباط 

گرفتــن با مردم دنیا و خنثــی كردن تبلیغات طرف 
مقابل است.

نخبگان دنیای اسالم مایل به شنیدن حقیقت 
از زبان جمهوری اسالمی هستند

حضــرت آیت اهلل العظمی خامنــه ای، تعطیل یا 
محدود كردن ظرفیت های ارتباطی ایران با مردم در 
حج، همچون دعای كمیل، مراسم برائت، اجتماعات 
و همایش های تبلیغی را ترفند دولت ســعودی علیه 
جمهوری اسالمی خواندند و افزودند: امروز در دنیای 

اسالم، تعداد بی شــماری از نخبگان مایل به شنیدن 
حقیقت از زبان جمهوری اســالمی هستند، بنابراین 
باید مســائل مهمی همچون استكبارستیزی، افشای 
ماهیت غرب، برائت از دشمنان اسالم و مضامین بلند 
دعای كمیل را با ادبیات نافذ، لحن خوب و استدالل 
عمیق از طریق ابزارهای نوین تبلیغاتی به مخاطبان 

منتقل كنید.
ایشان، وجود ابهام در ذهن مخاطبان در اثر حجم 
انبوه تبلیغات منفی علیه كشورمان را طبیعی خواندند 

و خاطرنشان كردند: در زمان برگزاری حج، مسئوالن 
سعودی با وقاحت و بی حیایی تمام در تلویزیون ظاهر 
شدند و علیه جمهوری اسالمی، حرف زدند و طبیعی 
اســت كه این حرف ها در مردم عادی سایر كشورها 
ابهام آفرین است، اما باید با ارتباط با مردم، ابهامات را 

رفع كنید و حصار طرف مقابل را بشكنید.
رهبر انقالب اســالمی همچنین بــر انتقال اقالم 
مصرفی زائران از ایــران تا حد امكان تأكید كردند و 
درخصوص كاهش بازارگردی حجاج ایرانی، افزودند: 
اگر این گزارش بر اساس بررسی های دقیق باشد، جای 

خوشوقتی است.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، حجت االسالم 
والمسلمین قاضی عسكر نماینده  ولّی فقیه و سرپرست 
حجــاج ایرانی با بیان گزارشــی از فعالیت های انجام  
گرفته، شــعار حج امســال را »حج، معنویت، اقتدار 
ملی و همبستگی اسالمی« خواند و گفت: با زحمات 
شبانه روزی تالش شد تا امنیت و عزت حجاج ایرانی 

تأمین شود و آنان با رضایت به كشور برگردند.
همچنین آقای محمدی رئیس سازمان حج و زیارت 
در گزارشــی با اشاره به معنویت و نظم حجاج ایرانی، 
گفت: »هماهنگی بعثه و سازمان حج«، »تدوین ساختار 
ویــژه  مدیریت بحران«، »برپایی خیمه های جدید در 
عرفات«، »مدیریــت منظم حمل و نقل«، »توجه به 
امنیت و تغذیه  زائران«، »آموزش كارگزاران و اقدامات 

ویژه  پزشكی« از جمله نقاط قوت حج امسال بود.

رهبر  خامنه ای  العظمــی  آیت اهلل  حضرت 
معظم انقالب اســالمی ظهر دیروز )سه شنبه( 
در دیدار خانواده شــهید محسن حججی، این 
شهید واالمقام را نشانه خدا و سخنگوی شهدای 
مظلوم و سر جدا، خواندند و با  اشاره به حضور 
باشکوه و کم سابقه مردم در تشییع آن شهید، 
خاطرنشان کردند: خداوند به واسطه مجاهدت 
محسن عزیز، ملت ایران را عزیز و سربلند کرد 
و او را نماد نســل جوان انقالبی و معجزه جاری 

انقالب اسالمی قرار داد.
حضرت آیــت اهلل العظمی خامنه ای با  اشــاره به 
فراگیر شدن نام برجســته، ممتاز و درخشان شهید 
حججی در سراســر كشور در اثر مجاهدت و شهادت 
مظلومانه او، گفتند: همه شهدای ما مظلومند و غیر از 
محســن شما، شهدای دیگری نیز هستند كه دشمن 
سر از تنشان جدا كرده و همگی در نزد خداوند عزیز 
و صاحب درجات هســتند اما خدای متعال بر اساس 
حكمت خود و خصوصیات این جوان، او را نماینده و 

سخنگوی این شهیدان كرد.
رهبر انقالب اســالمی افزودند: همه شهیدانی كه 
از ایران، افغانســتان، عراق و مناطق دیگر در مبارزه 
با  اشــرار تكفیری و دست نشانده آمریكا و انگلیس به 
شهادت رسیدند، در این جوان خالصه و دیده می شوند 
و خداوند او را نماد شهادت مظلومانه و شجاعانه كرد.

خداوند دل ها را مجذوب کرد 
ایشان، حضور كم نظیر مردم قدرشناس در تشییع 
شهید حججی در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان و 
نجف آباد را بســیار پرمعنا دانستند و گفتند: خداوند 
دل هــا را مجذوب كرد و افــراد گوناگونی كه زندگی 
برخی از آنان در ظاهر تناسبی با جهاد و شهادت ندارد، 
عكس شهید را در دست گرفته و به تشییع او آمدند.

حضرت آیــت اهلل العظمی خامنه ای با  اشــاره به 

تالش های فراوان دشــمنان برای بازگرداندن ملت و 
به ویژه جوانان از راه جهاد و شــهادت و به  فراموشی 
سپردن امام و گم كردن خط روشن انقالب، افزودند: 
در چنین شرایطی، مجذوب بودن دل های بخش زیادی 
از جوانان به مفاهیم انقالبی، حیرت انگیز اســت و اگر 
كمیــت و كیفیت جوانان انقالبی از دهه ۶0 بیشــتر 

نباشد، كمتر نیست.
رهبر انقالب اسالمی گفتند: خداوند این واقعیت 

را با شــهید حججی به همــه اثبات كرد و با بزرگ و 
عزیز كردن او و نماد ســاختن از او نشان داد كه نسل 
جوان امروز، اینگونه مخلصانه و صادقانه در پی جهاد 
فی ســبیل اهلل است، و این، آیت الهی و نشانه خدا و 

معجزه جاری انقالب است.
ایشان، خانواده شهید، مسئوالن و همه ملت ایران 
را مرهون مجاهدت شهید حججی و امثال او دانستند 
و با تجلیل از نقش برجسته پدر، مادر و همسر شهید 
گفتند: اگرچه فقدان شهید برای خانواده او، مصیبت 
بزرگی اســت اما عزتی كه خدا به واسطه او به كشور 

داد، مایه تسال و آرامش آنها خواهد بود.
حضرت آیــت اهلل العظمی خامنــه ای همچنین 
بر تصویر ماندگار شــهید حججی در لحظه اســارت، 
این جمالت را مرقوم كردند: »ســالم و درود حق بر 
این شــهید پرافتخار و سرافراز كه در حساس ترین و 
خطیرترین لحظه  زندگی، نماد حق پیروز و آشكار در 
برابر باطل رو به زوال شد. سالم خدا بر او كه با جهاد 
مخلصانه و شهادت مظلومانه، خود را و همه  ملت خود 

را عزیز كرد.«
گفتنی است مراسم تشییع این شهید مدافع حرم 
چهارشنبه هفته گذشته در تهران برگزار شد كه رهبر 
معظم انقالب اسالمی نیز پیش از آغاز رسمی مراسم 
در مسجد جامع امام حسین)ع( حاضر شده و ضمن 

قرائت فاتحه بر تابوت او بوسه زدند.

رهبر انقالب در دیدار کارگزاران حج تاکید کردند

برخورد فعال و تهاجمی
راه مقابله با جبهه تبلیغاتی دشمن

رهبر انقالب در دیدار خانواده شهید حججی:

خداوند به واسطه مجاهدت محسن عزیز
ملت ایران را عزیز و سربلند كرد

اگر  عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: 
آمریکا از برجام خارج شود باید بداند نه تنها ما 
از برجام خارج می شویم بلکه از NPT هم خارج 
خواهیم شد. پس خروج از NPT باید نتیجه خروج 
آمریکا از برجام باشد و این را هم باید اعالم کنیم.
فواد ایزدی كارشناس مسائل آمریكا درباره اظهارات 
ظریف مبنی بر اینكه احساس می كند » ترامپ در گزارش 
خود پایبندی ایران به توافق هســته ای را تایید نخواهد 
كرد« گفــت : اینكه ترامپ اعالم كنــد ایران به برجام 
پایبند نبوده است به معنی خروج از برجام نیست. زمانی 
می توانیم بگوییم آمریكا از برجام خارج شــده است كه 
تحریم های هسته ای را كه تاكنون روی كاغذ تعلیق كرده 
را دیگر تعلیق نكند، كه ترامپ 2 ماه پیش این تعلیق را 
انجام داده است. ترامپ اگرچه برجام را نقض كرده، و البته 
نقض فاحش هم داشته است ولی به معنای واقعی از برجام 

خارج نشده است چون دارد تحریم ها را تعلیق می كند.
وی در ادامه دربــاره نگاه های موجود در آمریكا به 
برجام گفــت : در آمریكا دو گروه وجود دارد یک گروه 

از برجــام حمایت می كردند و هنوز هم این كار را ادامه 
می دهند و گروه دوم كســانی هســتند كه یک زمان از 
برجام ناراضی بودند ولی نارضایتی آنها از ریختن سیمان 
در نیروگاه هسته  ای اراک و كندن دو سوم سانتریفیوژها 
و خــروج اورانیوم از ایران نبود، ناراحتی آنها این بود كه 
نكند برجام برای ایران منفعتی داشته باشد و در حوزه 
اقتصادی باعث گشــایش هایی شود امروز این گروه هم 
متوجه شده اند برجام هیچ خاصیتی برای ایران نداشته 
و دغدغه آنها خیلی هم جدی نبوده اســت و امروز این 

گروه هم موافق برجام هستند.
ایــزدی با بیان اینكه اكنون اجمــاع در آمریكا این 
اســت كه ترامپ از برجام برای فشــار بیشتر به ایران 
اســتفاده كند افزود : برجامی كه قرار بود یكســری از 
مشــكالت مردم حتی مشكل آب خوردن مردم را حل 
كند نه تنها مشــكلی را حــل نكرد بلكه خودش هم به 
یک مشكل تبدیل شده، حاال باید ببینیم كه ترامپ به 
اجماع اطرافیان، جمهوری  خواهان و دیگر دوستانش توجه 

خواهد كرد یا خیر. 

كارشناس مسائل آمریكا در گفت و گو با فارس درباره 
اینكه آیا در صورت خروج آمریكا از برجام كشــورهای 
اروپایــی در كنار ایــران خواهند مانــد؟ تصریح كرد : 
اروپایی ها به صورت سنتی نشان داده اند معموالً به نظر 
آمریكا تمكین می كنند االن هم ممكن است چنین كاری 
كنند البته مشكل دیگر ما با اروپا بحث دولت ها نیست، 
كاری كه ما با اروپا داریم، اقتصادی است و كار اقتصادی 
هم دست شركت های خصوصی است و ممكن است اروپا 
به این شــركت ها بگوید با ایران كار كن ولی شركت ها 
نتواننــد چون وقتی آمریكا بخواهد ایران را تحریم كند 
شركت های اروپایی هم تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و از 
بین ایران و آمریكا معموالً آمریكا را انتخاب خواهند كرد.
ایزدی در ادامه در باره اینكه در صورت خروج احتمالی 
آمریكا از برجام، ایران چه اقداماتی را باید در پیش گیرد؟ 
نیز گفت : بهتر اســت كه بگوییم ما چه كاری را نباید 
انجــام دهیم! مثاًل اینكه اعالم كنیم اگر از برجام خارج 
شــویم می رویم با اروپا كار می كنیــم، ما نباید چنین 
مســئله  ای را اینگونه عمومی اعالم كنیم! چون اینگونه 

هم محدودیت های هسته ای و هم تحریم های آمریكا را 
پذیرفته ایم و از طرفی هم تحریم های سازمان ملل هم 
برمی گردد. چرا باید اعالم كنیم كه ما هم آماده خوردن 

چماق و هم پیاز هستیم.
وی افزود : متأســفانه برجام بــرای برخی ها حالت 
تقدس و ناموســی پیدا كرده اســت.این حالت قداست 
دادن به برجام نتیجه  اش این می شــود كه تفكر كاسب 
كارانه ترامپ كه بعید است خودش برجام را هم خوانده 
باشد و احتماالً به او گفته اند این برجام توافق بدی بوده 
اســت، بیشتر شــود. پس هر چقدر ما از برجام تعریف 
كنیم آنها بیشتر احساس می كنند كه این توافق به نفع 

ایران بوده است.
كارشناس مسائل آمریكا با بیان اینكه ما باید هرگونه 
كه در دنیا معمول اســت، همانگونه رفتار كنیم تصریح 
كرد : باید بگوییم اگر این توافق در راســتای منافع ملی 
ما نباشد، ما به آن پایبند نیستیم و اگر آمریكایی ها خارج 
شوند ما هم پایبند نخواهیم بود و قداست زدایی از برجام 

قدم اول ما است كه باید به آن توجه كنیم.

الریجانی در دیدار با رئیس مجلس سنای ایرلند:

ایران تا جایی كه طرفین به توافق هسته ای متعهد باشند پایبند است
رئیس مجلس شورای اســالمی گفت: ما به 
توافق هسته ای پایبند خواهیم بود تا جایی که 
طرفین این توافق بدان تعهد و پایبندی داشته 

باشند.
علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی روز 
سه شــنبه در دیدار با دنیس او دونوان رئیس مجلس 
سنای ایرلند، اظهار داشــت: چند كشور با همكاری 
هم و با مشــكالت زیاد توافق هسته ای را به سرانجام 
رساندند و ما به آن پایبند خواهیم بود اما با اقداماتی 
كه از سوی رئیس جمهور آمریكا صورت می گیرد، در 
آینده ممكن است مشكالتی را بوجود بیاورد كه ما هم 

خواهان آن نیستیم.
وی افزود: اتحادیه اروپا باید مستقل باشد تا بتواند 
نقش خود را بخوبی ایفا نماید و ما نقش اتحادیه اروپا 
را مثبت می دانیم و می تواند این اتحادیه در برقراری 
آرامش به كشور فلسطین و میانمار كمک نماید، زیرا 

فجایع انسانی در آنجا رخ داده است.
رئیس قــوه مقننه با اشــاره به مخالفــت ایران با 
تجزیه طلبی در كشــورهای منطقه خاطرنشان كرد: 
ما مخالف هر نوع تجزیه طلبی هستیم زیرا معتقدیم 
كه به امنیت كشــورها صدمه وارد می شــود و كشور 
عراق تازه داشت از دست گروهک تروریستی داعش 
خالص می شد كه با مشــكل جدید كردستان عراق 

مواجه گردید.
به گزارش خانه ملت دنیس او دونوان رئیس مجلس 
سنای ایرلند نیز در این دیدار گفت: ما به عنوان یكی 

از اعضای اتحادیه اروپا این اطمینان را می دهیم كه به 
توافق هسته ای پایبند هستیم و مذاكرات مجدد در این 
خصوص را به ضرر همه طرفین این توافق می دانیم و 
متوجه این همه تردید آمریكا نسبت به توافق هسته ای 
نمی شویم و آنچه كه مسلم است، اینكه اتحادیه اروپا 
خود را مستقل دانسته و تالش می كند كه این اتحاد 
را حفظ كند و تصمیمات آمریكا بر روی این اتحادیه 

تاثیرگذار نخواهد بود.
ایران می تواند نیازمندی اروپا به انرژی را تأمین کند

حجت االســالم حســن روحانــی رئیس جمهور 
نیز در دیدار رئیس مجلس ســنای ایرلند با اشــاره به 
توانمندی های فراوان در بخش های مختلف از جمله 
معدن، پتروشــیمی و انرژی در ایران و اســتقبال از 
ســرمایه گذاری فعاالن اقتصادی ایرلند در پروژه های 

مختلف كشورمان، اظهار داشت: ایران می تواند منبع 
مطمئنی برای تأمین نیازمندی های كشورهای اروپایی 

در حوزه انرژی باشد.
روحانی بر ضرورت توســعه روابط بانكی به عنوان 
پایه اصلی گسترش همكاری های تجاری و اقتصادی دو 
كشور، تأكید كرد و افزود: توسعه روابط با اتحادیه اروپا، 
پایداری برجام و عمل طرفین به تعهدات و همكاری 
با آژانس و نیز مبارزه با تروریســم سه محور مهم در 

سیاست خارجی ایران است.
روحانی بــا تصریح به اینكه خوشــبختانه امروز 
مشــكالت منطقه رو بــه كاهش بــوده و گروه های 
تروریســتی كه در عراق، سوریه و لبنان فعال بودند، 
بســیار تضعیف شــده اند، گفت: همه بایــد در برابر 
تروریسم دست به دست هم داده و همصدا و یكپارچه 

عمل كنیم چرا كه تروریسم تهدیدی برای همه جهان 
به شمار می رود.

وی افزود: جمهوری اسالمی ایران برای مبارزه با 
تروریسم به درخواست كمک كشورهای همسایه پاسخ 
مثبت داده و امروز نیز آماده همكاری گسترده تر با سایر 

كشورها از جمله ایرلند در این مسیر است.
رئیس مجلس ســنای ایرلند نیز با تأكید بر اینكه 
جمهوری اســالمی ایران به عنوان كشوری باثبات و 
قدرتمند در منطقه ای پرآشوب، تالش های ارزنده ای 
برای مبارزه با تروریسم انجام داده است، گفت: تروریسم 
هیچ حاصلی جز بی ثباتی برای بشریت به همراه ندارد 
و ایران باید به عنوان مركز قدرت مبارزه با تروریســم، 
به نقش آفرینی سازنده خود در راستای ثبات و آرامش 

منطقه ادامه دهد.
فواد ایزدی: 

خروج از NPT باید نتیجه خروج آمریکا از برجام باشد

با حضور رهبر انقالب، عموم مردم و جمعی از مسئوالن
آخرين شب مراسم عزاداری 

حضرت اباعبداهلل الحسین )ع(
در حسینیه امام خمینی)ره( برگزار شد

آخرین شب مراســم عزاداری حضرت اباعبداهلل در شب 
شــهادت زین العابدین حضرت امام سجاد )علیهماالسالم( با 
حضور رهبر معظم انقالب اسالمی، مسئوالن و هزاران نفر از 

مردم در حسینیه امام خمینی )رحمه اهلل( برگزار شد.
در این مراسم، حجت االسالم والمسلمین حسینی قمی با تبیین 
ابعاد سیاســی، اجتماعی، علمی و عبادِی حیات نورانی امام ســجاد 
)علیه الســالم(، گفت: آن حضرت در شرایط سخت و دوران اختناق و 
ظلــم حكومت یزیدیان و امویــان، پیروان اهل بیت را از یک پیچ تنِد 
تاریخی با عزت و عظمت عبور داد و گسترش حركت علمی در دوران 
امام باقر و امام صادق )علیهماالسالم( مدیون مجاهدت های امام سجاد 

)علیه السالم( است.
همچنین در این مراسم آقایان مرتضی طاهری و سعید حدادیان 

به مرثیه خوانی پرداختند.


