
اخبار كشور

حضرت امام خمینی)ره(: بر شــما جوانان ارزنده اسالم 
که مایه امید مسلمین هستید الزم است که ملت ها را آگاه 

سازید و نقشه های شوم استعمارگران را برمال نمایید.

اخبار ادبی و هنری

»ِژِن خوب« رهبر ارکستر ملی می شود!
رهبری ارکســتر ملی به یکی از کارمندان معاونت هنری وزارت ارشــاد 

واگذار می شود!
در ادامه حضور و ظهور افرادی به واســطه رابطه خویشاوندی با مدیران 
دولتی در عرصه فرهنگ وهنر، این بار قرعه به نام ارکستر ملی افتاد تا از یک 
ژِن خوب برخوردار شــود. این بار یک فرد ناشــناخته در زمینه موسیقی، به 
خاطر نسبت خانوادگی به عنوان رهبر مهم ترین گروه موسیقی کشور منصوب 
شده است. مهدی وجدانی پیش از این نیز به خاطر داشتن ژن خوب، مدیر 
روابط عمومی معاونت هنری شده بود. هر چند که حتی خبرنگارها و اهالی 

رسانه در حوزه هنر نیز وی را نمی شناختند.
خبرگزاری تســنیم در این باره گزارش داد: مهدی وجدانی تنها براساس 
روابط و نه ضوابط، مدیر روابط عمومی معاونت هنری وزارت ارشاد شد.همان 
زمان هم زمزمه هایی بود که او فامیل نزدیِک یکی از مسئوالن اسبِق وزارت 
ارشاد است. این فرضیه اگر درست باشد، نشان می دهد که »ژِِن خوب« چقدر 
می تواند در موفقیت آدم ها تاثیر داشته باشد.او آرام آرام در همه جا رسوخ کرد. 
آلبوم هایش را یکی یکی منتشــر کرد. مدیر روابط عمومی جشنواره موسیقی 
فجر شد. مدیر روابط عمومی جشنواره موسیقی نواحی شد؛ وجدانی در سال 
جاری هم مدیر روابط عمومِی سی وسومین جشنواره موسیقی فجر است.این 
پایان همه   ماجراجویی های وجدانی نبود. او نفوذش در معاونت هنری و البته 
تســلطش بر علی مرادخانی را به کار گرفت تا مدیریت ستاد خبری نهمین 
دوره جشــنواره تجسمی فجر را به همسرش بسپارد. در ادامه   تسلِط مهدی 
وجدانی بر علی مرادخانی معاون هنری وزیر ارشــاد، او قرار اســت رهبری 

ارکستر ملی را برعهده بگیرد. 
روایت آوارگان روهینگیایی 

در جشنواره عمار
تولید مستندی دیگر درباره مسلمانان میانمار آغاز شد.

محمدمهدی خالقی که برای تولید اثر جدیدش در بنگالدش است، گفت: 
بعد از تحوالت اخیر در مسئله آوارگان روهینگیایی که مردم مسلمان منطقه 
آراکان با فشار و حمله بودایی ها شروع به مهاجرت وسیع به بنگالدش کردند، 
تصمیم گرفتیم درباره این موضوع که سابقه ای طوالنی دارد، مستندی بسازیم.

وی بــا بیان اینکه یک ماه صرف هماهنگــی  برای حضور در کمپ های 
آوارگان روهینگیایی کردیم، اظهار داشــت: ورود به اردوگاه های مهاجران که 
تحت کنترل ارتش بنگالدش است؛ شرایط خاص و مراحل پیچیده ای دارد، 

اما با کمک دوستان مان در این کشور، توانستیم وارد این کمپ ها شویم.
این مستند ساز بحران تصریح کرد: برای تولید این مستند، دوست داریم 
وارد میانمار هم بشــویم ولی تاکنون هیچ خبرنگار و حتی بازرسان سازمان 
ملل نتوانسته اند وارد این کشور شوند، باید منتظر بمانیم و ببینیم در آینده، 
چه اتفاقاتی می افتد.خالقی در پایان اظهار داشــت: تمام تالش مان این است 

که بتوانیم این مستند را به هشتمین جشنواره مردمی فیلم عمار برسانیم.

»جلوه هایی از عاشورا«
 در کالم استاد پرورش

»جلوه هایی از عاشورا« عنوان کتابی حاوی سخنرانی های استاد علی اکبر 
پرورش در باب تجزیه و تحلیل انقالب تاریخی امام حســین)ع( است که به 

بازار نشر آمده است.
متن این سخنرانی ها که با تالش جمعی از شاگردان مرحوم استاد پرورش 

فراهم و ویرایش شده است، ساده و در عین حال عمیق است.
در مقدمه کتاب می خوانیم:

» استاد علی اکبر پرورش از جمله نوادری است که در طول حیات پر برکت 
خویش آثار و برکات فراوانی از خود به یادگار گذاشــت. فعالیت های بنیادین 
فرهنگی وی در دوران پیش از پیروزی انقالب و پس از آن بسیار چشمگیر بود.«

کتاب یاد شده از سوی» نشر عطش« منتشر گردیده است. 
»روی خط آتش« درباره فاطمیون 

رونمایی شد
مستند »روی خط آتش« با روایتی از لشکر فاطمیون رونمایی شد.

حجت االسالم ساسان فالح فر، تهیه کننده مستند »روی خط آتش« در 
مراسم رونمایی این مستند درمیان جمع خانواده شهدا و رزمندگان فاطمیون 
گفت: در جبهه مقاومت رزمندگان بسیاری از جمله رزمندگان سوری، ایرانی، 
عراقی، افغانســتانی، پاکستانی و لبنانی حضور دارند اما علمداران این جبهه 
مقاومت، رزمندگان فاطمیون هستند. تنها شما خانواده های شهدا نیستید که 
به شهدایی که در این راه تقدیم کرده اید افتخار می کنید بلکه ما هم مفتخریم 

که در کنار خانواده های این عزیزان حضور داریم.
وی افزود: هدف امام خمینی)ره( صدور انقالب به همه جای جهان و ایجاد 
تحول بود و امروزه فاطمیون جزو مهم ترین گروه هایی در دنیا هستند که این 
کار را انجام می دهند. فاطمیون امروزه انقالب اسالمی را به کشورهای دیگر 

بخصوص به سوریه صادر می کنند.
فالح فر در ادامه تصریح کرد: وقتی صدای مظلومان سوریه درآمد، ابوحامد، 
شهید خاوری، فاتح و... که مجموعا 22 نفر را تشکیل می دادند برای دفاع از 
این مظلومان رفتند و کم کم تبدیل به لشکری شدند که تروریست ها از آنان 
می ترسند. تا جایی که گاهی برخی گروه های دیگر وقتی می خواهند جلو بروند 
از فاطمیون می خواهند که پرچمشــان را گرفته و با خود ببرند تا دشمن به 
گمان اینکه رزمندگان فاطمیون به سراغشــان می آیند ترسیده و فرار کنند. 

این پرچم فاطمیون مقدس است و در دنیا اثرگذار بوده است.
وی با اشــاره به مهاجران افغانســتانی گفت: یــک زمانی عده ای در حق 
افغانستانی ها کم لطفی کردند ولی امروز عظمت خانواده های شهدای فاطمیون 
آنقدر زیاد است که می گوییم تنها افتخارمان حضور در کنار این خانواده هاست. 
همســر و خواهران این شهدا امروز وظیفه زینبی دارند تا این اتفاقات جبهه 
مقاومت را به نسل بعد و فرزندان این شهدا منتقل کنند و بگویند که روزگاری 

در آن سوی دنیا چنین اتفاقاتی افتاد.
استقبال رادیو فردا از سخنان علی مطهری!

اظهارات علی مطهری علیه قوه قضائیه با استقبال رادیو فردا روبرو شد.
مطهری، قوه قضائیه را به بازداشــت کردن های بدون ســند متهم کرد. 
رادیو فردا ضمن انعکاس سخنان مطهری تالش کرد بازداشتهای قوه قضائیه 

و بخصوص بازداشت برادر معاون اول رئیس حمهور را زیر سؤال ببرد. 
رادیو فردا با بودجه سازمان سیا اداره می شود و در آن جمعی از خبرنگاران 
فراری روزنامه های موســوم به دوم خــردادی و به اصطالح اصالح طلب کار 

می کنند.
تولید ۴ فیلم مستند

 و کوتاه به دست طالب
طالب فیلم ساز حوزه علمیه قم، امسال موفق به تولید چهار فیلم کوتاه 

شدند.
به گزارش خبرنگار کیهان، عمران چراغی و مهدی کشتکار از طالب سطح 
ســه حوزه علمیه قم و از دانش آموختگان دانشکده صدا و سیما کارگردانی 

این آثار را برعهده داشتند.
فیلم داستانی »روز جوراب« با موضوع روز پدر که به پاس تجلیل از ایثار 
و فداکاری پدران جانباز تولید شده با حمایت سازمان رسانه ای اوج به مرحله 
تدوین رســیده است. فیلم کوتاه داستانی »پوست چینی« یکی دیگر از آثار 
تولید شده است. این فیلم به مضرات لوازم آرایشی و بهداشتی چینی می پردازد 
که به دلیل قاچاق بودن این کاالها و عدم کنترل های الزم در مبادی ورودی، 

موجب بیماری های پوستی می شود. 
فیلم کوتاه »حقوق نجومی« هم در مرحله تدوین است. این گروه رسانه ای 
در مســتندی به نــام »خونرنگ« به موضوع تحلیل جنگ رســانه ای گروه 
تروریستی داعش پرداخته که به سفارش سازمان رسانه ای اوج و با مشارکت 

سازمان بسیج رسانه تولید شده است.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

اگر پیامبر)ص( اندکی تمایل
 به کفار و مشرکین پیدا می کرد

»اگر چنین می کردی )اندکــی تمایل به کفار و 
مشــرکین پیدا می کردی(، ما دو برابر مجازات 
)مشــرکان( در زندگی دنیا، و دو برابر )مجازات  
آنها( را بعد از مرگ، به تو می چشاندیم؛ سپس در 

برابر ما، یاوری برای خود نمی یافتی«
اسراء- 75

در بیانیه ای اعالم شد
مسکو: سپاه را تروریستی نمی دانیم

تصمیم کاخ سفید در راستای لغو برجام است
وزارت خارجه روســیه در بیانیه ای از گزارش ها درباره 
تصمیم کاخ سفید برای اعالم سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

به عنوان »سازمان تروریستی« انتقاد کرد.
به گزارش فارس، وزارت خارجه روسیه در بیانیه ای از گزارش ها 
درباره تصمیم کاخ سفید برای اعالم سپاه پاسداران انقالب اسالمی 

به عنوان »سازمان تروریستی« انتقاد کرد.
اینترفکس گزارش داده، وزارت خارجه روســیه در این بیانیه 
تصریح کرده که مســکو سپاه پاسداران را ســازمانی تروریستی 

نمی داند.
وزارت خارجه روســیه همچنین گفته کــه این تصمیم را در 
راستای طرح دولت آمریکا برای لغو توافق هسته ای ایران می داند.
رســانه های آمریکایی هفته گذشته گزارش دادند تیم امنیت 
ملی کاخ سفید، پس از انجام بررسی هایی با هدف تعیین سیاست 
کلی آمریکا درخصوص ایران، به طرحی رســیده اند که در صورت 
موافقت رئیس جمهور آمریکا راهبرد واشــنگتن در قبال تهران در 

سال های آینده را تعیین خواهد کرد.
وبــگاه پولیتیکو گــزارش داد بخشــی از این راهبرد ســپاه 
پاســداران انقالب اســالمی را زیر ذره بین قــرار می دهد و دولت 
 ترامپ برای اولین بار آن را به عنوان »ســازمان تروریستی« اعالم 

خواهد کرد.
کمیسیون امنیت ملی مجلس در بیانیه ای مطرح کرد

اعالم حمایت از هر اقدام متقابل سپاه 
علیه نیروهای آمریکایی

 در صورت تحقق تهدیدات ترامپ
کمیسیون امنیت ملی و سیاســت خارجی طی بیانیه ای 
تصریح کرد: ســپاه حــق دارد همانگونه که بــا گروه های 
 تروریستی برخورد می کند، با نیروهای آمریکایی نیز برخورد 

کند.
بــه گزارش فارس، کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی 
مجلس شورای اسالمی بیانیه ای به دنبال اظهارات اخیر رئیس جمهور 
آمریکا علیه سپاه پاسداران صادر کرد. در این بیانیه آمده است: سپاه 
پاسداران انقالب اســالمی در طول سال های اخیر نقش ارزشمندی 
در برقراری امنیت در عراق و ســوریه و مبارزه با گروه های تروریستی 
به ویژه داعش که دســت پرورده آمریکا در جهان هستند ایفا نمود و 
اگر این نقش آفرینی نبود امروز این منطقه حساس دچار بحران های 

نگران کننده ای بود.
در ادامه این بیانیه خاطرنشــان شــده اســت: اخیراً علیرغم این 
واقعیت ها رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی وقیحانه تهدید نموده است 
که سپاه پاسداران انقالب اسالمی را در لیست گروه های تروریستی قرار 
خواهد داد. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای 
اســالمی ضمن محکوم نمودن این تفکر نابخردانه اعالم می نماید اگر 
چنین اظهارات احمقانه ای بخواهد محقق شــود کمیســیون از هر 
اقدام متقابل سپاه پاسداران انقالب اسالمی علیه نیروهای آمریکایی 
که طبق مــاده 4 قانون مقابله با اقدامات ماجراجویانه آمریکا، حامی 
گروه های تروریســتی هستند حمایت می نماید و اعالم می کند سپاه 
حق دارد همانگونه که با گروه های تروریســتی برخورد می کند با آنها 

نیز برخورد نماید.

قاری مشهدی مقام اول مسابقات بین المللی 
قرآن کریم روسیه را کسب کرد

قاری مشــهدی مقام اول هجدهمین دوره از مســابقات 
بین المللی قرآن کریم روسیه را در رشته قرائت کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، »امیرلعل اول« قاری مشهدی 
موفق شد، مقام نخست هجدهمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم 

روسیه را در رشته قرائت کسب کند.
در این مسابقات که 15 تا 17 مهر ماه امسال با حضور 32 کشور 
در روسیه برگزار شد، کشورهایی همچون مصر، اندونزی، کویت، عراق، 
سوریه، تانزانیا، اردن و یمن نیز در این دوره از مسابقات حضور داشتند.

این مســابقات در رشته های حفظ و قرائت قرآن کریم فعال بوده 
که یک ســال قرائت و یک سال حفظ قرآن  کریم را برای عالقه مندان 

برگزار می کند.

تفاهم نامه آموزش 5۰۰ مهارت حرفه ای
 به دانش آموزان امضا شد

براساس تفاهم نامه ای که دیروز میان سازمان فنی و حرفه ای 
و آموزش و پرورش امضا شــد، دانش آموزان دبیرستانی ۵۰۰ 
مهارت فنی و حرفه ای را به غیر از مطالب درسی فرا خواهند 

گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، وزیر آموزش و پرورش در جمع 
خبرنگاران گفت: براســاس این تفاهم نامه دانش آموزان دبیرستانی به 
موازات برنامه های رســمی در مدارس دو تا 2۰ جلســه آموزش های 

مهارتی خواهند دید.
سیدمحمد بطحائی افزود: بخشی از این آموزش های مهارتی داخل 
مدرسه و بخشی از آموزش ها در مراکز آموزش فنی و حرفه ای انجام 

خواهد شد.
بطحائی با اشــاره به نوع مهارت های فرا گرفته شده در این طرح 
گفت: دانش آموزان متناســب با شــرایط منطقه و استان مهارت های 
حرفه ای ازجمله کار روی چوب، جواهرسازی، طالسازی و سفال گری 

را خواهند آموخت.
وی تأکید کرد: اجرای این طرح نیاز به تجهیزات زیادی ندارد و با 
مشارکت سازمان فنی و حرفه ای این طرح به راحتی اجرا خواهد شد 
و ما نیز از امکانات این سازمان برای  آموزش های مهارت های حرفه ای 

به دانش آموزان استفاده خواهیم کرد.
وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: تعداد دانش آموزان مشمول 
این طرح مشــخص نشده است، اما پیش بینی می کنیم بتوانیم تعداد 
زیادی از دانش آموزان دبیرســتانی دوره اول و دوم را تحت پوشــش 

این طرح قرار دهیم.
بطحائی در پاســخ بــه اینکه چرا طرح آموزش یــک مهارت به 
دانش آموز که در برنامه پنجم توسعه آمده، اجرا نشد، گفت: به دلیل 
نبود امکانات و حجم ســاعات آموزش این طرح در دبیرستان به اجرا 
درنیامد در صورتیکه می بایســت طبــق این طرح هر دانش آموز یک 

مهارت را در 1۸۰ تا 2۶۰ ساعت فرا بگیرد.

صفحه 3
چهار شنبه ۱۹ مهر ۱3۹۶ 

۲۰ محرم ۱۴3۹ - شماره ۲۱7۴3

در مقابــل تهدید آمریکا مبنــی بر قراردادن 
نام ســپاه در لیست گروه های تروریستی دولت به 
صورت یکپارچه در مقابل این گســتاخی واکنش 
نشــان داده و از سپاه پاســداران انقالب اسالمی 

حمایت کردند.
سردار سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه 
پاســداران انقالب اســالمی در خاتمه نشست هماهنگی 
برگزاری مراسم چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 
کــه در محل مجلس خبــرگان رهبری برگزار شــد، در 
جمــع خبرنگاران گفت: در اعالم مواضع علیه دشــمنان 
و دشــمنی های دشــمنان علیه جمهوری اسالمی ایران 
هماهنگی در همه بخش های کشــور وجود دارد؛ هرچند 

ممکن است بیان آنها با هم تفاوت داشته باشد.
فرمانده کل سپاه پاسداران اظهارداشت: توان مناسبی 
در عرصه های سیاســی، دفاعی و اجتماعی کشور وجود 

دارد.
سرلشکر جعفری با اشاره به مواضع وزیر امور خارجه 
کشورمان خاطرنشان کرد: این مواضع را بخش های دفاعی 
و امنیتی نیز دارند اما ممکن اســت نوع گویش و بیان ها 

متفاوت باشد.
وی گفت: دشــمنان جمهوری اسالمی نیز به خوبی 
مطلع هستند که همه مسئوالن نظام در دفاع از آرمان ها، 
ارزش هــا، اقتدار ملی و توان دفاعــی و امنیتی همدل و 
همزبان هســتند اما ممکن اســت نوع گویش هایشــان 

متفاوت باشد.
سپاه افتخار و ضامن دفاع از کشور

محمدجــواد ظریف وزیر امور خارجه کشــورمان نیز 
در واکنش به تصمیم دولت ترامپ برای قرار دادن ســپاه 
پاسداران در فهرســت تروریستی، سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی را یک افتخار برای کشور و ضامن دفاع از کشور و 

تداوم انقالب و دفاع از مرزهای کشور خواند.
وی با بیان اینکه نقش سپاه در جنگ تحمیلی نقش 
بسیار درخشانی بود، افزود: آمریکایی ها با چنین اقداماتی، 
بیشتر خودشــان را منزوی تر می کنند و در چشم مردم 

ایران منفورتر می شوند.
رئیس دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: در صورتی که 
چنین اشتباه راهبردی توســط مقامات آمریکایی صورت 
بگیرد، حتما جمهوری اسالمی اقدام متقابل انجام خواهد 

داد.
وی عنوان کرد: » اقداماتی در این زمینه طراحی شده 

و در زمان الزم اعالم خواهد شد.«
ظریف همچنیــن خاطرنشــان کرد: تــوان دفاعی 
جمهوری اســالمی ایران برای دفاع از کشور در برابر هر 

گونه اراده منفی علیه ملت است و قابل مذاکره نیست.
وی در گفت وگــو با خبرگزاری صدا و ســیما افزود: 
غربی هــا این موضوع را کامال و بــه خوبی می دانند و در 
برجام نیز کامال مشخص است که جمهوری اسالمی ایران 

درباره توان دفاعی اش مذاکره نمی کند.
پاسخ ایران بسیار قاطع

 کوبنده و سخت خواهد بود
سخنگوی وزارت امور خارجه کشــورمان نیز درباره 
اظهارات سردار جعفری فرمانده کل سپاه و هشدار وی به 
آمریکایی ها درباره قرار دادن سپاه در فهرست تروریستی 
عنــوان کرد: امیــدوارم هیئت حاکمه آمریــکا در ادامه 
خطاهای خودش این خطای بســیار مهم و استراتژیک را 
انجام ندهد و دوراندیشــی الزم را داشــته باشد، ولی اگر 
به ســمت چنین تصمیمی حرکت کند، قطعا پاسخ ایران 

بسیار قاطع، کوبنده و سخت خواهد بود.
به گزارش فارس بهرام قاسمی ادامه داد: تصور می کنم 
باید در آن هنگام آمریکا تمام عوارض آن را بپذیرد و قطعا 

پاسخ ایران سخت، قاطع و در حد الزم خواهد بود که در 
 زمان خودش اگر چنین اتفاقی به وقوع بپیوندد اتخاذ خواهد 

شد.
قاسمی گفت: امیدوارم عقالی قوم و خردمندانی که 
در آمریکا می توانند باشــند در مســیر عدم اتخاذ چنین 

تصمیم خطرناکی، گام های الزم را بردارند.
مردم ایران و جهان

 قدردان مبارزه سپاه با تروریست ها
محمدباقر نوبخت ســخنگوی دولت نیز در نشســت 
خبری خــود در واکنش به اقدامات آمریکا علیه ســپاه 
پاسداران اظهارداشت: مواضع دولت نسبت به سپاه بسیار 
روشــن است. سپاه ارگان رسمی و انقالبی و ارزشی نظام 
است و یکی از مؤلفه های قدرت و ارکان دفاع ملت است. 
به گزارش فارس نوبخت با بیان اینکه ســپاه از بعد از 
انقالب فعالیت های خود را آغاز کرده اســت، تصریح کرد: 
این ارگان همچنان مورد احترام اســت و مردم شجاعت 
ســپاه در دفاع از کشــور و مردم را فراموش نمی کنند و 
مردم جهــان باید واقع بینانه دفاع ســپاه در برابر تهاجم 

تروریست ها به ویژه داعش را تائید کنند که می کنند.
نوبخت افزود: اگر آمریکا بخواهد ســپاه را در لیست 
تروریســت ها قرار دهــد، خود را در صف تروریســت ها 
قرار داده اســت چرا که ســپاه با تروریست ها مقابله کرده 
اســت و هرکس که در مقابل ســپاه باشــد هم  موضع با 

تروریست ها می شود.
سخنگوی دولت با بیان اینکه نه تنها مردم ایران بلکه 
جهان هم باید به جهت مبارزه سپاه با تروریست ها قدردان 
آنها باشند، تصریح کرد: ما همواره به وجود سپاه مباهات 

می کنیم و قوت سپاه را قوت نظام می دانیم.
گفتنی اســت سه شنبه ســوم مرداد ســال جاری 
مجلس نمایندگان آمریکا قانون تحریمی جدیدی را علیه 

کشورمان به تصویب رساندند که طی آن سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی به عنوان بازوی اصلــی ایران در اجرای 
سیاست هایش در راســتای پشتیبانی از آنچه تروریسم و 

گروه های شورشی خوانده شده است توصیف شده بود.
این طرح نسخه اصالح شده طرحی بود که پنجشنبه 
27 خرداد 9۶، در ســنای آمریکا به بهانه آنچه که مقابله 
با اقدامات ثبــات زدای ایران نامیده می شــد، با 9۸ رای 
به تصویب رســیده بود.این طرح که به سبب گستردگی 
دایره شــمول، »تحریم های مادر« نــام گرفت و با عنوان 
»کاتسا« نیز شناخته می شود، به جهت برخورداری از بار 
مالی حتما باید مورد تایید مجلس نمایندگان آمریکا نیز 

قرار می گرفت.
سرانجام مجلس نمایندگان با هدف افزودن بندهای 
مربوط به تحریم کره شمالی و تغییر آن به »قانون مقابله 
با دشــمنان آمریکا از طریق تحریم«، طرح تازه ای را در 
این رابطه تصویب کرد که البته این طرح باید در سنا نیز 
به تصویب می رسید تا پس از آن با امضای رئیس جمهور 

آمریکا به قانون تبدیل شود.
در این راستا انتشــار اخباری از سوی منابع آگاه در 
کاخ ســفید از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
مبنی بر اجرای »قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق 
تحریم« موســوم به »کاتسا« که یکی از محورهای اصلی 
آن تروریستی اعالم کردن سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
اســت، با واکنش شدیداللحن فرمانده کل سپاه پاسداران 
انقالب اسالمی مواجه شد و سردار سرلشکر جعفری ضمن 
هشــدار صریح به مقامات کاخ سفید درباره اجرای قانون 
»کاتســا« تاکید کرد که اگر اخبار حماقت آمریکا مبنی 
بر در نظر گرفتن ســپاه به  عنوان گروه تروریستی صحیح 
باشد، سپاه نیز ارتش آمریکا را در جهان همسنگ داعش 

در نظر خواهد گرفت.

دفاع یکپارچه دولت از سپاه در مقابل گستاخی آمریکا

رئیس  جمهور با اشــاره به آمادگی ایران برای 
ارایه بیشــتر خدمات فنی- مهندسی و تشویق 
بخش خصوصی در ارمنستان، تصریح کرد: دولت 
ایران مصمم به توسعه همکاری ها و روابط دوستانه 

با کشورهای همسایه از جمله ارمنستان است.
دیروز )سه شــنبه  روحانی  حجت االســالم حســن 
نخســت وزیر  کاراپتیان«  دیــدار »کارن  1۸مهــر(  در 
ارمنســتان، روابط و همکاری های دو کشــور را مثبت 
ارزیابی کرد و اظهار داشت: توسعه مناسبات با ارمنستان 
به عنوان کشــوری دوست و همسایه، همواره برای ایران 

حائز اهمیت بوده است.
رئیس  جمهور با اشــاره به روابط تاریخی، فرهنگی و 
تمدنی ایران و ارمنستان در منطقه و مواضع مشترک دو 
کشور در عرصه های مختلف بین المللی، خاطر نشان کرد: 
امروز روابط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، تهران- ایروان 
در ســطح مطلوبی قرار دارد، اما در زمینه مناســبات و 
همکاری های تجاری و اقتصادی، تالش بیشتر در راستای 
استفاده حداکثری از توانمندی ها برای توسعه روابط به 

نفع دو ملت ضروری است.
روحانی با بیان اینکه ایران و ارمنستان در بخش های 
مختلف از جمله انــرژی، ترانزیــت و صنایع می توانند 
همکاری های مطلوبی با یکدیگر داشــته باشــند، افزود: 
توســعه همکاری ها و روابــط دو جانبه و چند  جانبه در 
تقویت مناسبات منطقه ای بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
رئیس  جمهور با اشاره به اینکه پیوستن ایران به جمع 

کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اورآسیا در شکل گیری 
روابــط و همکاری های جدید در منطقه نقش بســزایی 
دارد، اظهــار داشــت: باید از ظرفیــت و توانمندی های 
مناطق آزاد تجاری در مرزهای دو کشور در جهت توسعه 
همکاری ها و تحرک در مناســبات تجــاری و اقتصادی 

ایران و ارمنستان استفاده حداکثری داشته باشیم.
روحانی با تأکید بر ضرورت ایجاد صلح و ثبات پایدار 

در منطقه، خاطر نشــان کرد: جنگ و تشدید اختالفات 
منطقه ای به نفع هیچ کشوری نیست و همه دولت های 
منطقه باید برای برقــراری صلح پایدار و آرامش، تالش 

کنند.
رئیس  جمهــور، اوضاع کشــورهای منطقه از جمله 
سوریه، یمن و عراق را نگران کننده دانست و گفت: حل و 
فصل مسایل و بحران های موجود در هر یک از کشورها 

موجب خوشــحالی و به نفع کل منطقه خواهد بود که 
در این راســتا ایران و ارمنستان می توانند، همکاری های 

خوبی را با یکدیگر داشته باشند.
نیز  ارمنســتان  نخســت وزیر  کاراپتیــان«  »کارن 
در ایــن دیــدار با اشــاره به ضــرورت توســعه روابط 
و همکاری هــای دو کشــور در بخش هــای مختلــف، 
گفــت: بایــد از ظرفیت هــا و توانمندی هــای موجود 
ایــران و ارمنســتان بــرای توســعه حداکثــری  در 
 همکاری های اقتصــادی و تجاری فی مابین، اســتفاده 

کنیم.
نخســت وزیر ارمنســتان با اشــاره به ظرفیت ها و 
پتانســیل خوب مناطق آزاد مرزی ایران و ارمنســتان 
برای توســعه روابط اقتصادی دو کشور، خواستار حضور 
بیشتر شــرکت ها و سرمایه گذاران ایرانی در مناطق آزاد 

ارمنستان شد.
وی همکاری های ســه جانبه ایران و ارمنســتان با 
گرجســتان در حوزه ترانزیت و با ترکمنستان در بخش 
انرژی را مهم دانست و بر لزوم تالش بیشتر کمیسیون های 
مشترک همکاری دوکشور برای ساماندهی این مناسبات 

تاکید کرد.
کاراپتیان مواضع جمهوری اســالمی ایران در عرصه 
بین الملل را در راســتای توســعه روابط دوستانه میان 
کشورها برشــمرد و گفت: موضع گیری متوازن ایران در 
راســتای مســایل منطقه ضامن صلح و ثبات بیشتر در 

منطقه خواهد بود.

سرویس سیاسی-
آلمان در اقدامی مزورانه با نصب پوســتر بر 
دیوار ســفارت این کشور در تهران، مدعی شده 
اســت که دولت متبوعش در کنار مردم ایران به 
برجام پایبند اســت. این در حالی است که وزیر 
خارجه این کشور در اظهارنظری گستاخانه تاکید 
کرد که برلین آمادگی دارد فشــار دیپلماتیک بر 

ایران را، همراه با آمریکا افزایش دهد.
»در حالــی که رئیس جمهور ایاالت متحده با تهدید 
به لغو برجام نظر جامعه جهانی را به خود معطوف کرده، 
ســفارت آلمان در تهران دســت به اقدام بی ســابقه ای 
زده اســت: دفاع از برجام از طریق نصب یک پوســتر... 
روز دوشــنبه )9 ســپتامبر/ 17 مهر( پیش از تازه ترین 
موضع گیــری وزیر امــور خارجه آلمان دربــاره برجام، 
سفارت این کشور در تهران عکس هایی در توئیتر منتشر 
کرد که حاکی از پایبندی دولت آلمان به توافق هسته ای 
با ایران اســت.  در این عکس ها سفیر آلمان، میشائیل 
کلور-برشتولد، در کنار پوسترهایی، با شهروندان تهرانی 
در حال گفت وگو است. در این پوسترها که »برای حفظ 
و اجرای توافق هسته ای میان ایران، چین، فرانسه، آلمان، 
روســیه، بریتانیا، ایاالت متحــده و اتحادیه اروپا« تهیه 
شده اند، اظهار نظرهای زیگمار گابریل، وزیر امور خارجه 
آلمان، و ســفیران این کشــور در ایران و ایاالت متحده 
به چشــم می خورد. در »پوســتر گابریل« آمده اســت: 
 »ما عالقه  ای نداریم، توافق هســته ای با ایران را به خطر 
بیاندازیم چه رســد به اینکه آن را فسخ کنیم؛ نه امروز 
و نه در آینده«. گابریل این سخنان را در آخرین مجمع 

عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر عنوان کرده بود«.
متــن فوق مربوط بــه گزارش ســایت دویچه وله 
فارسی-متعلق به دولت آلمان- است. گزارشی با عنوان 
»پوســتر »آری به برجام« بر دیوار ســفارت آلمان در 

تهران«.
این اقدام مزورانه از ســوی ســفارت آلمان و ژست 
مضحک همراهی با مردم ایران در حالی است که آلمان 
پس از اجرای برجام- همانند پیش از برجام- هیچگاه با 

مردم ایران همراه نبود. 
شرط و شروط گستاخانه!

»زیگمار گابریل« معــاون صدراعظم و وزیر اقتصاد 
آلمان-مهرماه 95- قبل از سفر به کشورمان در مصاحبه 
با هفته نامه آلمانی  اشــپیگل در اظهارنظری گستاخانه 
گفته بود: »آلمان تنها در صورتی با ایران روابط عادی و 
دوستانه برقرار خواهد کرد که ایران موجودیت اسرائیل 
را به رسمیت بشناســد«. گابریل تاکید کرد:»سفر من 
در جهت منافع آلمان و اروپا صورت می گیرد و با ایران 

درباره مســائل اخالقی، حقوق بشــر، تسلیحات نظامی 
گفت وگو کرده و از نقش ایــران در هم پیمانی با دولت 

بشار اسد انتقاد خواهم کرد!«.
گابریل همچنین پس از ورود به ایران در نشســت 
مشــترک تجاری ایران و آلمان که در اتــاق بازرگانی 
ایران تشــکیل شــده بود، جمهوری اسالمی ایران را به 
وحشی گری!  متهم کرد و گفت:»تمامی نیروهای درگیر 
در جنگ ســوریه باید نقطه پایانی بر اعمال وحشــیانه 
بگذارند که این امر در مورد ایران و روســیه نیز صادق 
است که از رژیم بشار اسد، رئیس جمهور سوریه حمایت 

می کنند!«.
عالوه بر این، در مهرماه 95 خبری در رســانه ها با این 
عنوان منتشر شد که »نزدیک به یکسال است رئیس جمهور 
کشــورمان قصد سفر به آلمان را دارد ولی دولت آلمان به 
بهانه های مختلف که برخی از این بهانه ها خالی از تحقیر 

نیست تاکنون با سفر وی موافقت نکرده است!«.
فشار دیپلماتیک بر ایران!

»زیگمار گابریل« وزیر امور خارجه آلمان در روزهای 
گذشته در اظهارنظری گســتاخانه ضمن درخواست از 
آمریکا برای خارج نشدن از برجام تاکید کرد که برلین 
آمادگی دارد فشــار دیپلماتیک بر ایران را افزایش دهد 

اما برجام نباید آسیب ببیند.
همچنین »پیتر ویتیگ« سفیر آلمان در واشنگتن 
در روزهای گذشته در مصاحبه  با » ان پی آر« اعالم کرد 
کشورش نگرانی های مشــترکی با دولت آمریکا درباره 

فعالیت های منطقه ای و برنامه موشکی ایران دارد.

ویتیگ در ادامه ضمن اشــاره به رایزنی آنگال مرکل، 
صدراعظم آلمان با ترامپ درباره برجام گفت: صدراعظم، 
این نکتــه را به صراحت اعالم کرد کــه ما نگرانی های 
مشــترکی با آمریکا درباره فعالیت هــای مخرب ایران 
در منطقه،  آزمایش های موشــکی این کشــور و نقض 
 حقوق بشــر و غیره داریم و می توانیم درباره آنها بحث 

کنیم.
وی افــزود: من فکــر می کنم ما بایــد با همکاری 
یکدیگر جلوی این چالش  های ایــران را بگیریم، اما بر 

اساس نگاه داشتن توافق هسته ای.
غش و ضعف زنجیره ای ها!

روزنامه های زنجیره ای مدعی اصالحات ید طوالیی 
در »نسخه پیچی برای ذلت« دارند. این روزنامه ها اقدام 
مزورانه ســفارت آلمان را مورد تمجید قرار داده و برای 

آقای سفیر غش و ضعف رفته اند!
در همیــن رابطه روزنامه زنجیــره ای آفتاب یزد در 
گزارشی با عنوان »آری به برجام بر دیوار سفارت آلمان« 
نوشت: »درحالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
هــر ازگاهی اقدام به تهدید برجام می کند و آنرا بدترین 
توافق تاریخ آمریکا می خواند، کشــورهای اروپایی نظیر 
فرانسه و آلمان ســعی در حمایت از این توافق دارند... 
از این رو ســفارت آلمان در تهران دســت به کار شده 
و با نصب پوســترهای »آری به برجام« سعی در علنی 
کردن حمایت خود از برجام داشته است. میشائیل کلور 
برشتولد ســفیر آلمان در تهران، در رابطه با نصب این 
پوسترها، در توئیتر خود نوشــته است:» با پوسترهای 

اطالعاتی مان درخصوص »آری به برجام« سفارت آلمان 
در تهران، می خواهیم برای عموم مردم ایران مشــخص 
کنیــم که آلمان تا چه اندازه برای حفظ و اجرای برجام 

تالش می کند.«
توهم شکاف بین اروپا و آمریکا

حامیان برجام که تا دیروز تاکید داشتند که »اروپا 
آقا اجازه اســت و باید با کدخدا!-آمریکا- بست«، پس 
از عهدشــکنی های مکرر کدخدا! با تغییر موضع 1۸۰ 
درجــه ای تاکید کردند که »آمریکا تنها یکی از طرفین 

توافق است و اروپا در کنار ماست«.
این تحلیل که بیشتر به توهم شبیه بود خیلی زود 
رنگ باخت. تجربه ثابت کرده اســت که اعضای اروپایی 
1+5 همواره سیاســت های خــود را با آمریکا هماهنگ 

می کنند.
عالوه بر آلمان، دیگر اعضای 1+5 نیز همین رویکرد 

را دنبال می کنند.
برای نمونــه، »امانوئــل ماکــرون« رئیس جمهور 
فرانسه-شهریور 9۶- گفت: با توجه به تحوالت وضعیت 
منطقه و فشــار فزاینــده ای که ایران بــه منطقه وارد 
می کنــد و با توجه به فعالیت رو به گســترش ایران در 
زمینه موشک های بالســتیک، باید برای محدود کردن 
فعالیت موشکی ایران و تمدید محدودیت های برجام بر 
غنی سازی ایران برای دوران پس از سال 2۰25، با این 

کشور گفت وگو کرد.
ماکرون در ادامه تاکید کرد: برجام باید حفظ شود، 
اما در عین حال بایــد در زمینه تمدید محدودیت های 
برجامی، مســائل موشکی و منطقه ای با ایران گفت وگو 

کرد.
ایــن اظهارنظر و اظهارات مقامــات آلمانی و دیگر 
کشــورهای اروپایــی عضو 1+5 هم راســتا با اظهارات 
مقامات آمریکایی است؛ یعنی تبدیل برجام از یک توافق 
مدت دار به توافقی دائمی و اضافه کردن توان موشکی و 
قدرت منطقه ای ایران به توافق و درگیرکردن گام به گام 

مولفه های قدرت ایران به موضوع برجام.
ایجاد اختالل محاسباتی 

در حقیقت آمریکا با همراهی کشــورهای اروپایی 
با ژســت دروغین مخالفت با برجام و نمایش مضحک 
»پلیــس خوب-پلیس بد« بــه دنبال ایجــاد اختالل 
محاســباتی در افکار عمومی و مجموعه تصمیم گیر در 

دستگاه دیپلماسی است.
برنامه اصلی این است که ایران را به مسیری هدایت 
کند که آن سرش برجامی دیگر است. برجامی که هدف 
از آن تعمیم »اقدامات نقد در مقابل وعده های نسیه« در 

دیگر مولفه های قدرت ایران است.

رئیس  جمهور در دیدار نخست وزیر ارمنستان تاکید کرد

آمادگی تهران برای ارائه خدمات فنی- مهندسی به ارمنستان

نمایش مضحک سفیر آلمان در تهران

برجام با عمل به تعهدات حفظ می شود نه نصب پوستر به دیوار سفارت!

 مدیر کل ســازمان حج و زیارت خوزستان گفت: 
روادید زائــران اربعین حســینی در 34 دفتر مجاز 

شهرستان های آبادان و خرمشهر آغاز شد.
ناصر حویزاوی در گفت و گو با ایرنا افزود: صدور روادید به 
صورت انفرادی و گروهی پس از ثبت نام در ســامانه سماح در 
34 دفتر مجاز که از سوی منطقه آزاد اروند معرفی شده است 

انجام می شود.
وی اظهار کرد : با هماهنگی با مدیریت توســعه گردشگری 

و میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند برای کاربران دفاتر 
معرفی شــده کالس ها و دوره های کار با ســامانه سماح برگزار 
شــده و کد امنیتی دریافت کرده اند.مدیر کل ســازمان حج و 
زیارت خوزســتان همچنین از راه اندازی دفتر کنسولگری عراق 
در آبــادان خبر داد و گفت: روادید زائران اربعین حســینی در 
مدت 4۸ تا 72 ساعت صادر می شود. حویزاوی با اشاره به اینکه 
برای شرکت در اربعین حسینی داشتن بیمه نامه و روادید الزامی 
اســت از زائران و مشتاقان حضور در پیاده روی اربعین حسینی 

خواست تا از طریق دفاتر و مراکز مجاز روادید تهیه کنند.
وی اظهار کــرد : صدور ویزای عراق فقــط از طریق این 
دفاتر که اســامی آنها از سوی سازمان منطقه آزاد اروند اعالم 
 خواهد شــد طبق نرخ مصوب ســازمان حــج و زیارت صادر 
می شــود. حرکت کاروان های اربعین حســینی به ســمت 
پایانه های مرزی چذابه و شــلمچه در استان خوزستان تا 15 
روز قبل از اربعین شــروع و بازگشــت آنان تا سه روز پس از 

اربعین حسینی ادامه دارد.

آغاز صدور روادید اربعین در آبادان و خرمشهر 

مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای کشــور گفت: 12 هزار دستگاه 
اتوبوس زائران اربعین را در کشور جابه جا خواهند کرد. 
حمیدرضا شــهرکی ثانوی در ســفر بــه چهارمحال و 
بختیاری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشــاره به راه اندازی 
مجتمع هــای خدمات رفاهی و خدماتــی در جاده ها اظهار 

داشت: این مهم با جدیت در حال پیگیری است.
شــهرکی تاکید کــرد: ۶۰ درصد زائران برای شــرکت 
در مراســم اربعین از ناوگان حمل و نقل عمومی اســتفاده 

می کنند.
مدیر کل دفتر حمل و نقل مســافر سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای کشــور در ادامه با اشــاره به اینکه هر 
سال تردد از مرز مهران بیشتر از سایر مرزهاست تاکید کرد: 
بیشترین مســافران برای حضور در مراسم اربعین به استان 

ایالم سفر می کنند.

۱۲ هزار اتوبوس زائران اربعین 
را در کشور جابه جا خواهند کرد

مســئول امور بانوان ستاد بازسازی عتبات عالیات 
کشــور گفت: تاکنون برای 7۰۰ موکب اربعین حسینی 

شناسنامه صادر شده است.
به گزارش ایرنــا، فرناز بیگی در همایش اســتانی واحد 
خواهران ستاد بازسازی عتبات عالیات کهگیلویه و بویراحمد 
در گچســاران افزود: این طرح در راستای ساماندهی و ارتقای 

سطح خدمات دهی به زائران اربعین اجرا شده است.

وی بیــان کرد: این طرح مشــمول تمامی موکب های در 
مرز، طول مسیر و موکب های مستقر در شهرهای نجف اشرف، 

کربال، کاظمین و سامرا است.
بیگی ابراز کرد: کسانی که تمایل دارند در این امر مشارکت 
کنند برای تشــکیل پرونده و ثبت نام در طرح شناســنامه دار 
کردن مواکــب و دریافت پروانه فعالیت به دفاتر ســتادهای 

بازسازی عتبات عالیات در سراسر کشور مراجعه کنند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات کهگیلویه و بویراحمد 
نیــز گفت که مردم این اســتان از ابتدای امســال تاکنون با 
مشارکت خود در بازسازی عتبات عالیات یک میلیارد و 5۰۰ 

میلیون ریال کمک کردند. 
فــرج اهلل نظرپــور ادامــه داد: از این میــزان 5۰ میلیون 
 ریال طالجــات و مابقی در قالب نــذورات نقدی و غیرنقدی 

بوده است.

700 موكب در كشور شناسنامه دار شد


