
اخبار كشور

هدیه به خوانندگان

حضرت امام خمینی)ره(: من همواره به خلوص و صفای 
بسیجیان غبطه می خورم و از خدا می خواهم تا با بسیجیانم 

محشور گرداند.

پای درس علی)ع(

عدم شناخت حکمت مشکالت زندگی 
و شناسایی آن در آینده

امام علــی)ع( در نامه ای به امام حســن)ع(: اگــر درباره جهان و 

تحوالت روزگار مشــکلی برای تو پدید آمد، آن را به عدم آگاهی 

ارتباط ده، زیرا تو ابتدا با ناآگاهی متولد شــدی و سپس علوم را 

فرا گرفتی، و چه بسیار است آنچه را که منی دانی و خدا می داند، 

که اندیشــه ات رسگردان، و بینش تو در آن راه ندارد، ســپس آنها 

را می شناسی.

نهج البالغه - نامه 31

اخبار ادبی و هنری
مراسم بزرگداشت سردبیر فقید 

»کیهان بچه ها« امروز برگزار می شود
مراسم گرامیداشت شصت و هشتمین سالگرد تولد امیرحسین فردی، امروز 

سه شنبه 25 مهر در زادگاه وی برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار کیهان، پنجم مهر، سالروز تولد مرحوم امیرحسین فردی، 
پدر داستان انقالب و سردبیر فقید نشریه کیهان بچه هاست. با این حال به خاطر 
همزمان شدن این مناسبت با ایام عزاداری سیدالشهدا)ع( این مراسم با چند روز 

تأخیر برگزار می شود. 
دکتر حسین شائقی، مدیر بنیاد نخبگان اســتان اردبیل درباره برنامه های 
نکوداشت امیرحســین فردی به خبرنگار کیهان گفت: صبح امروز یک نشست 
تخصصی درباره این نویسنده در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می شود. در این 
مراسم، شخصیت هایی چون آیت اهلل عاملی نماینده ولی فقیه در استان اردبیل، 
محسن مومنی شریف نویسنده و رئیس حوزه هنری، مرتضی سرهنگی نویسنده 
و مدیر دفتر ادبیات پایداری، محمد ناصری نویسنده و محسن شاه رضایی مدیر 
عامل تکریم و الگوسازی بنیاد نخبگان سخنرانی خواهند کرد. همچنین در این 
نشســت، یادمان امیرحسین فردی رونمایی خواهد شــد و یکی از خیابان های 
دانشــگاه محقق اردبیلی نیز به نام وی نامگذاری خواهد شــد. رونمایی از پرتره 

امیرحسین فردی و اهدای آن به خانواده وی نیز برنامه دیگر است. 
وی افــزود: بعد از ظهر امروز نیز برنامه هایی در شهرســتان نیر، زادگاه این 
نویسنده فقید برگزار می شود. ازجمله این برنامه ها می توان به نامگذاری خیابان 
و کتابخانه تخصصی شهرستان نیر به نام »امیرحسین فردی«، معرفی برگزیدگان 
مسابقه کتابخوانی آثار فردی، پرده برداری از تابلوی جاده نیر به سمت روستای 

قره تپه با مضمون »به زادگاه امیرحسین فردی خوش آمدید« و ... اشاره کرد.
شائقی همچنین از برگزاری برنامه هایی در روستای زادگاه امیرحسین فردی 
اشــاره کرد و گفت: در پایان نیز عصر امروز، در روستای قره تپه طی مراسمی با 
حضور رئیس شورای شهر، فرماندار و بخشدار از خانواده مرحوم امیرحسین فردی 

تجلیل خواهد شد. 
این مراسم با همکاری بنیاد نخبگان و حوزه هنری استان اردبیل و برخی از 

نهادهای فرهنگی این استان برگزار می شود.
گفتنی است، امیرحســین فردی، ملقب به پدر داستان انقالب است که از 
ابتدای انقالب تا پایان عمر خود، مدیرمســئول و ســردبیر نشریه »کیهان بچه 
ها« بود. وی رمان هایی چون »ســیاه چمن«، »اســماعیل«، »گرگسالی« و... را 
با مضمون انقالب اســالمی نگاشته اســت. فردی، پنجم اردیبهشت سال 92 از 

دنیا رفت.
حذف ناشران انقالب از شورای 

برنامه ریزی نمایشگاه کتاب تهران!
حذف ناشــران انقالب از شــورای برنامه ریزی سی و یکمین دوره نمایشگاه 
کتاب تهران، برگ جدیدی از »اختالل در دستگاه های فرهنگی« کشور است که 

باز هم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اتفاق افتاده است.
براساس اعالم ناشران مســتقل و متعهد کشور به خبرنگار کیهان، تصمیم 
حذف ناشران انقالبی از شورای برنامه ریزی نمایشگاه کتاب تهران با فشار جریان 
ناشــران کتاب های شبه روشــنفکری به معاونت فرهنگی وزارت ارشاد صورت 
گرفته است. فشارها و زیاده خواهی های اقلیت انحصارطلب در نشر کتاب و انفعال 
معاونت فرهنگی وزارت ارشــاد باز هم موجب نادیده گرفتن ناشران انقالبی شد؛ 
این بار، مهم ترین رویداد حوزه نشــر و کتاب کشــور یعنی نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران، محل خودکامگی جریان شبه روشنفکری و تسلیم مدیران فرهنگی 
در برابر این جریان انحصار طلب است. جالب این است که با وجود حذف ناشران 
انقالبی از این شــورا و تحمیل خواسته های نامشروع ناشران جریان به اصطالح 
روشــنفکری، آن ها باز هم مدعی آزادی خواهی هستند و خود را مظلوم و تحت 

ستم معرفی می کنند!
البته قرار اســت مجمع ناشران انقالب اسالمی در نشستی با مدیران وزارت 
ارشاد، اعتراض این طیف از ناشران را اعالم کنند. باید دید آیا وزارت ارشاد، این 
خواسته معقول و منطقی که همه جریان های نشر کشور نمایندگانی در شورای 
برنامه ریزی نمایشگاه کتاب داشته باشــند را خواهد پذیرفت یا همچنان تحت 

فشار جریان های انحصار طلب و سودجو عمل خواهد کرد؟
واکنش خواننده »یار دبستانی من« به ترامپ

یک خواننده گفت: امیدوارم مردم ما و به ویژه جوانان عزیزمان، با انسجام و 
یکدلی، جواب یاوه گویی های ترامپ را بدهند.

جمشــید جم، خواننده سرود »یار دبستانی« و مدیر انجمن موسیقی بسیج 
هنرمنــدان در گفت وگو بــا خبرنگار کیهان اظهار داشــت: معموال افرادی که 
سیاستمدار شناخته می شوند باید با سیاســت و درایت سخن بگویند. اما بعید 
اســت کســی که بر مسند ریاست جمهوری آمریکا نشســته، حتی در این حد 
اطالعات تاریخی و جغرافیایی نداشــته باشد که به ســادگی نام خلیج فارس را 
اشــتباه بگوید. آن هم در شــرایطی که ناوگان آن ها هــر روز در رفت و آمد به 

کشورهایی که به آمریکا نیاز دارند از خلیج فارس عبور می کنند. 
وی افزود: البته چنین رفتارهایی از دولت آمریکا طی 100 ســال گذشــته 
همواره تکرار شــده اســت و مردم ما از این حرف های رئیس جمهور آمریکا جا 
نمی خورند. اما متأسف هستیم کسانی که داعیه دار مدیریت جهان هستند، حتی 

از ابتدایی ترین سواد هم بهره ای ندارند.
خواننده »یار دبستانی« تصریح کرد: ان شاءاهلل هر سال که از پیروزی انقالب 
اســالمی می گذرد مردم همراه تر و منسجم تر از گذشــته و به قول کسانی که 
حکمشان برای ما جلودار است، وحدت کلمه داشته باشند؛ به خصوص جوانان و 

دانشگاهیان که همه آن ها یاران دبستانی من هستند. 
جم همچنین درباره آثار جدیــد خود گفت: به تازگی دو أثر را تولید کرده 
ام. »مشت« عنوان سرودی است که همان طور که از عنوان آن پیداست، درباره 
مشت گره کرده مردم ایران علیه امپریالیسم است. أثری است ضد ظلم و ستم و 
در ستایش از یکدلی مردم و سربازان وطن. سرود دوم هم »فلسطین« نام دارد و 
به مظلومیت مادران و کودکان غزه می پردازد. این آثار قبال در جشنواره موسیقی 
و سرودهای انقالبی رونمایی شــدند و به زودی در دسترس مردم قرار خواهند 
گرفت. وی از راه اندازی جشنواره ای برای سرود خبر داد و افزود: با توجه به اینکه 
سرود خیلی مظلوم و مغفول واقع شده، این جشنواره را برای تقویت این عرصه 

برگزار خواهیم کرد که جزئیات آن در آینده اعالم خواهد شد.
رونمایی از یک مستند درباره شهدای مدافع حرم

زندگی عاشقانه شهید هریری 
در»پرواز از حلب« یک حماسه است

مستند »پرواز از حلب« روایتی از زندگی شهید مدافع حرم حسین هریری 
رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار کیهان، مراســم رونمایی و نقد بررسی مستند »پرواز از 
حلب« با حضور محسن عقیلی تهیه کننده و کارگردان این أثر، محسن اسالم زاده 
مســتند ساز و اهالی رسانه، دیروز دوشــنبه 24 مهر در شبکه افق سیما برگزار 
شــد. در این مراسم عقیلی درباره روند ساخت این مستند گفت: می توان گفت 
که این مستند از جهتی آرشیوی و از جهت دیگر پرتره محسوب می شود. جرقه 
کار زمانی خورد که خبر شهادت محسن هریری در مشهد اعالم شد. به واسطه 
همکاری قبلی خودم با رسانه فاطمیون که در این کار نیز این عزیزان مشارکت 
داشــتند، کار تولید مستند را شروع کردم. بیشتر تصویربرداری کار در سوریه و 

بخشی از آن در ایران انجام شد. 
وی در پاســخ به انتقاد برخی از اهالی رســانه اظهار داشت: می گویند درگیر 
شخصیت مســتندم شده ام، این درست نیســت چون من غرق شخصیت شهید 
حسین هریری شدم. کارگردان مستند »پرواز از حلب« درباره چگونگی تولید این 
مستند هم توضیح داد: من و خانواده ام درگیر تولید این مستند بودیم. نمی توانستم 
خودم را مقابل همســر جوان این شهید قرار دهم و با او صحبت کنم. از همسرم 
خواستم این کار را انجام دهد، با اینکه تجربه ای نداشت پذیرفت و با همسر شهید 
رفاقــت کرد و هم صحبت شــد. دختر کوچک خودم هــم در تمامی مصاحبه ها 
حاضر بود. چیزهایی که از رابطه عاشــقانه شهید و همسرش هم می بینیم بخشی 
از حماسه است. این که حسین از همسرش می خواهد 10 روز یکدیگر را نبینند تا 
وابستگی شــان برای روزهای دوری و اعزام کمتر شود، حماسه است. شرط همسر 
حسین در مراســم خواستگاری مبنی بر حضور همســر آینده اش در همه جای 
عالم برای دفاع از دین و وطن حماســه است. جنگیدن در منطقه و شهادت برای 
آرمان های دینی و متعالی تمام حماســه نیست بلکه این روابطی که پشت جبهه 
وجود دارد نیز بخشــی از حماسه را تشکیل می دهد، فقط جنسش متفاوت است. 
محســن اسالم زاده نیز در این مراسم و درباره مستند »پرواز از حلب« گفت: این 
مستند زمان خوبی پخش شــد؛ وقتی که ترامپ اخیرا ایران را تروریست خطاب 

کرده است این مستند می تواند جواب خوبی در مقابل این صحبت باشد.

با حضور در حرم مطهر
مسئولین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش
با آرمان های امام)ره( تجدید میثاق کردند

در سالروز تاسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، جمعی از 
مسئولین و کارکنان این سازمان با حضور در بهشت زهرا)س( و 
میثاق  مرقد امام خمینی)ره( با آرمان های امام و شهدا تجدید 

کردند.
 به مناســبت 24 مهر سالروز تاســیس سازمان عقیدتی سیاسی 
ارتش، مراسم نثار گل به مرقد مطهر امام)ره( و تجدید میثاق مسئوالن، 
روحانیون و کارکنان این سازمان با آرمان های واالی بنیانگذار انقالب 

اسالمی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ارتش همچنین پیش از این مراســم که 
با حضور حجت االســالم عباس محمدحسنی رئیس سازمان عقیدتی 
سیاســی ارتش برگزار شد، مسئوالن و کارکنان این سازمان با حضور 
در بهشت زهرا)س( به مقام شامخ شهدا انقالب اسالمی، دفاع مقدس 

و شهدای مدافع حرم ادای احترام کردند.
رئیس  شورای سیاست گذاری کنگره علوم انسانی اسالمی:

بودجه های دولتی علوم انسانی
 در اختیار جریان سکوالر است!

نشســت چهارمین کنگره علوم انسانی اسالمی با حضور 
حجت االســالم و المســلمین رضا غالمی رئیس  شــورای 
سیاســت گذاری کنگره، عطاء اهلل رفیعی  آتانی دبیر علمی 
کنگره و فرزاد جهان بین دبیر شورای سیاست گذاری و اصحاب 
 رسانه در مرکز پژوهش های علوم انسانی اسالمی صدرا برگزار 

شد.
در این نشست حجت االسالم والمسلمین رضا غالمی رئیس  شورای 
سیاست گذاری چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی با  اشاره 
به اینکه معرفت، آگاهی پایه و اساس یک جامعه پیشرو است، گفت: 
جوامعــی که بهای الزم را به آگاهی و معرفت نمی دهند یا در عرصه 
معرفت مقلد هستند، درهای پیشرفت حقیقی و ماندگار هیچ گاه به 

روی آنها باز نمی شود.
وی افزود: علوم انسانی در جوامع ما نقش اصلی را در تولید معرفت 
بر عهده دارند و حتی علوم پایه، علوم پزشکی و فنی و مهندسی در 
فضایی که علوم انسانی به وجود می آورد، به شکوفایی می رسند و به 

شکل گیری تمدن های بزرگ کمک می کنند.
وی ادامه داد: مهم ترین دعوت ما در قضیه تحول در علوم انسانی 
دعوت به آزادی اندیشــه اســت تا زمانی که دانشــگاه های ایران از 
استبداد و خودکامگی علوم انسانی غربی نجات پیدا نکنند و اساتید 
ما به خاطر داشتن افکار متفاوت تحت فشار،  توهین و تحقیر جریان 
روشنفکری ســکوالر باشند، تحول در علوم انسانی در حد یک آرزو 

باقی خواهند ماند.
رئیس  شــورای سیاست گذاری چهارمین کنگره بین المللی علوم 
انسانی اســالمی بیان داشــت: البته این مظلومیت نظام جمهوری 
اسالمی است که امروزه عمده امکانات و بودجه های دولتی در عرصه  
علوم انسانی در اختیار جریان روشنفکری سکوالر است و روشنفکران 
غربگرا در دانشگاه ها در حالی رجزهای اپوزیسیونی می خوانند که روز 

به روز از قبل بودجه های دولتی ثروتمندتر می شوند.
الزم به ذکر است چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی 
دوم و چهارم آبان ماه جاری با حضور اساتید و کارشناسان در تهران 

و قم برگزار می شود.

سیدهادی خامنه ای ریاست اصلی ترین 
تشکیالت اصالح طلب را نپذیرفت

دبیرکل مجمع نیروهای خط امام)ره( ریاست دوره ای شورای 
هماهنگی جبهه اصالحات را نپذیرفت.

حمید قزوینی، عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام)ره( 
در گفت وگو با تســنیم،  با  اشــاره به این موضوع که هفته گذشــته 
حجت االسالم هادی خامنه ای به عنوان رئیس دوره ای شورای هماهنگی 
جبهه اصالحات انتخاب شد، اظهار داشت: آقای سیدهادی خامنه ای 
کار خود را در این شورا به عنوان رئیس  آغاز نکرده و ریاست این شورا 

را نپذیرفته است.
وی در پاســخ به این ســؤال که دلیل نپذیرفتن ریاست شورای 
هماهنگی جبهه اصالحات از جانب وی چه بوده، گفت: من را از پاسخ به 
این سؤال معاف کنید، ولی اساسا ریاست آن از ابتدا پذیرفته نشده بود.

به گــزارش تســنیم، »شــورای هماهنگی جبهــه اصالحات« 
تشکیالتی است که هماهنگی میان احزاب اصالح طلب را به عهده دارد 
 و ریاســت این شــورا هر ســه  ماه یک  بار به عهده یکــی از احزاب 

است.
اعتراض نمایندگان مجلس به دو برابر شدن 

قیمت بلیت اتوبوس  برای اربعین
عضو هیئت رئیســه مجلس، دو برابر شــدن نرخ بلیت 
اتوبوس های اربعین را مورد اعتراض و انتقاد نمایندگان مجلس 

خواند.
به گزارش خبرگزاری فارس از قم، احمد امیرآبادی فراهانی با اشاره 
به اخباری مبنی بر دو برابر شدن نرخ بلیت اتوبوس های بین شهری 
به مقصد مرزهای مبادی ایران و عراق در آستانه اربعین حسینی)ع( 
اظهــار کرد: این افزایش نرخ در داخل ایران در حالی رخ می دهد ک 
هزینه های اسکان، خوراک و حمل و نقل در کشور عراق با مشارکت 
ایرانیان حاضر در عراق و شیعیان سایر کشورها تقریبا به صفر می رسد 
بنابراین افزایش قیمت بلیت اتوبوس وجهه خوبی نخواهد داشــت و 

نیازمند تجدید نظر است.
نماینده مردم قم در مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه عمده 
افــراد عالقه مند به اهل بیت)ع( و مســافران اربعین که حمل و نقل 
زمینی را برای سفر زیارتی خود انتخاب می کنند از قشر متوسط به 
پایین جامعه هســتند، تأکید کرد: راهپیمایی عظیم اربعین مانوری 
بزرگ برای شیعیان و اسالم است که باید شرایط برای هرچه باشکوه تر 

شدن این مانور مهیا شود.
وی با یادآوری اینکه مانور اربعین حسینی)ع( با جمعیت عظیم 
خود تجمعی باشکوه در برابر داعش و افراطی  گری است، اظهار کرد: 
اظهار نظر معاون وزیر راه و شهرسازی که مجوز برای دو برابر شدن 
قیمت ها را صادر کرد، ناصواب و نابجا بود چرا که برای شــکوهمند 
شــدن این مراســم باید قیمت بلیت اتوبوس ها را کاهش و حتی به 
 نحــوی کمک کرد تا مردم در این مراســم بــزرگ معنوی بتوانند 

شرکت کنند.
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گزارش خبری تحلیلی کیهان

حمایت دولت ترامپ از فتنه سبز
همزمان با تشدید تحریم ها

سرویس سیاسی-
رئیس  جمهور آمریکا و وزیر خارجه این 
کشــور در سخنانی از فتنه سبز در راستای 
براندازی جمهوری اســالمی حمایت کرده 
و همزمــان نیز از تشــدید تحریم ها علیه 
کشورمان سخن گفتند، حامیان فتنه گران که 
این روزها در بیانیه ها و تذکرهایی به برخی 
محدودیت های این فتنه گران انتقاد دارند با 
سر و صدای فراوان نسبت به برخی سخنان 
ترامپ در رابطه با برجام و خلیج فارس واکنش 
نشان داده ولی در رابطه با حمایت ترامپ از 

فتنه سکوت کرده اند!
رئیس  جمهور آمریکا جمعه گذشــته عالوه  بر 
اینکه از تشــدید تحریم ها ســخن گفت حمایت 
صریح و رســمی خود را از آنچه او جنبش ســبز 

نامید اعالم کرد!
ترامپ ضمن سخن گفتن از تشدید تحریم های 
ضدایرانــی خود را حامی مردم ایران قلمداد کرده 
و مدعی شــد: تنها هدف رژیم ایران، آمریکایی ها 
نیستند، جمهوری اسالمی دانشجویان و معترضان 
در داخل ایران را در زمان اعتراضات جنبش سبز 

کشت!
رکس تیلرســون وزیر خارجــه آمریکا نیز در 
گفت و گو با شبکه سی ان ان ضمن تکرار ادعاهای 
همیشگی آمریکا علیه کشــورمان از تالش برای 

براندازی جمهوری اسالمی سخن گفت.
وی اظهــار داشــت: تالش ما این اســت که 
از صداهــای معتدل در ایــران حمایت کنیم، از 
دموکراسی خواهی و آزادی طلبی آنها حمایت کنیم، 
به این امید که روزی مردم ایران کنترل حکومت 

این کشور را بازپس بگیرند!
تیلرسون ادامه داد: »این آخر بازی است، اما این 
بازی ای طوالنی است و ما این را درک می کنیم.«

گفتنی است وزیر خارجه آمریکا خرداد ماه سال 
جاری نیز طی سخنانی در مجلس نمایندگان این 
کشور گفته بود: »سیاست دولت آمریکا حمایت از 

انتقال مسالمت آمیز قدرت در ایران است.«
تیلرســون در این سخنرانی اظهار داشته بود: 
»سیاســت ما در قبال ایران این است که هژمونی 
و اســتیالی ایران را عقب برانیم، توانایی آنها در 
تولید تسلیحات اتمی را مهار کنیم، و از عناصری 

در داخل ایران حمایت کنیم که منجر می شود به 
انتقال مسالمت آمیز حکومت و البته همان طور که 

می دانیم، آن عناصر حضور دارند.«
البتــه این اولین باری نیســت که دولتمردان 
آمریکایی از تغییر حکومت و نظام در ایران سخن 
می گویند، مشی ایاالت متحده در نزدیک به چهار 
دهه گذشته همواره تالش برای براندازی جمهوری 
اسالمی بوده است، اسناد النه جاسوسی به وضوح 
این تالش ها را اثبات می کند، تالش برای کودتا در 
حمایت از رژیم دیکتاتوری پهلوی در تیرماه 1359 
که به کودتای نوژه مشــهور شد و پس از شکست 
این کودتا حمایت از صدام در تحمیل جنگی هشت 
ساله به ایران اسالمی در این راستا می تواند مورد 

ارزیابی قرار گیرد.
از روز نخســت پیروزی انقالب اسالمی آمریکا 
تحریم ها علیه ایران اسالمی را اعالم و اعمال کرده 
است و تحریم های قدیم و جدید که ترامپ از آن 
سخن گفته است امر جدیدی نیست که مردم ایران 

از آن تعجب کرده و یا شوکه شوند.
تحریم با هدف براندازی در دولت اوباما

آنچه که این روزها زیاد در رسانه ها می خوانیم و 
گروهی از آن سخن می گویند حمایت از فتنه گرانی 
است که در سال 88 انتخابات را بهانه کردند تا به 

سمت براندازی جمهوری اسالمی حرکت کنند.
شعارهای صریح اصحاب فتنه در خیابان های 
تهران و برخی نقاط کشــور مؤید این واقعیت بود 
که آنان یا در انتخابات شرکت نکرده اند و یا اصوال 
انتخابات برایشان بهانه ای برای براندازی بوده است.
فتنه گــران در خیابان ها از اوباما رئیس جمهور 
آمریکا خواســتند تا حمایت خــود را به صراحت 
از آنــان اعالم کند، دولــت آمریکا نیز به صراحت 
از فتنه گران حمایت کرد ، ســال گذشته نیویورک 
تایمز در گزارشی افشا کرد: »حوادث سال 88 عامل 
اصلی تشویق کاخ سفید برای تحریم های کم سابقه 

علیه ایران بود.«
نیویورک تایمز در تحلیلی به قلم مارک الندر با 
 اشــاره به تاریخچه اعمال تحریم های آمریکا علیه 
ایران و مذاکرات هسته ای، به ارزیابی سفر هیالری 
کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا و مشاوران وی به 
عمان و تالش های آنها برای پیدا کردن کانال هایی 
برای مذاکره با ایران پرداخت و نوشــت: کلینتون 

دنیس راس مشــاور ویژه خود را در سال 2009 
مکلف کرد با مقامات عمانی درباره چگونگی مذاکره 
بــا ایران دیدار و گفت وگو کند. اما چند هفته بعد 
اعتراضات ضددولتی در ایران کاخ سفید را واداشت تا 
به جای تعامل با ایران، راهبرد فشار را پیگیری کند.
رابرت گیتس وزیــر دفاع وقت آمریکا )رئیس 
 اسبق ســازمان سیا( نیز اواخر شهریور ماه همین 
سال ضمن سخنانی گفته بود »در حال حاضر به 
دلیل شکاف های عمیق در ایران پس از انتخابات، 
تحریم موثرتر از گذشــته اســت. ما در 30 سال 
گذشته چنین شکاف هایی را ندیده بودیم. مخالفان 
به تدریج سیاست های کالن جمهوری اسالمی را 
هــدف گرفته اند. اکنون باید تحریم ها را تشــدید 

کرد.«
همزمان بــا تالش های آمریکا برای تشــدید 
تحریم ها در حمایت از فتنه گران در ایران که عده ای 
بر این تحریم ها عنوان »تحریم های فلج کننده« را 
داده بودند گروهی از فتنه گران نیز ســال 88 طی 
نامــه ای به هیالری کلینتون وزیــر خارجه وقت 
 آمریکا خواســتار تشــدید تحریم های ضدایرانی 

شدند.
»مایکل لدین« مشــاور اسبق شورای امنیت 
ملی آمریکا و از چهره های برجســته محافظه کار 
مرداد ماه ســال 1394 با انتشار مطلبی در نشریه 
»فوربس« متن کامل این نامه که از سوی فتنه گران 
در پاســخ به پیام دولت آمریکا نوشته شده بود را 
منتشر ســاخت. در این نامه به صراحت از دولت 
وقت آمریکا خواسته شده بود که ایران تحریم شود.
دی ماه سال گذشته نیز خبری توسط شبکه 
خبری فاکس نیوز منتشر شد که نشان می داد برخی 
از جریانات  ضدانقالب  خارج نشین حامی براندازی 
جمهوری اسالمی ایران دست به ارسال نامه ای برای 
رئیس جمهور جدید آمریکا زده و خواستار اعمال 

فشارهای بیشتر بر ایران شده بودند. 
ایــن نامه حمالتی را متوجــه نیروهای جبهه 
انقالب اســالمی نموده و از ترامپ خواسته تا در 
توافــق هســته ای 23 تیرمــاه 94 بازنگری کند. 
تحریم های ســخت تر علیه بخش هایی در ایران، 
عدم تعامل با جمهوری اســالمی ایران و استفاده 
از تمام ابزارهای موجود برای مقابله با فعالیت های 
 منطقه ای ایران از جمله خواسته های امضاکنندگان 

نامه بود.
ادامه راهی که از گذشته شروع شد!

دولت کنونی آمریــکا نیز همان راهی را ادامه 
می دهد که دولت های دمکرات و جمهوریخواه سابق 
با نیت و هدف براندازی جمهوری اسالمی از چهار 
دهه گذشته آغاز کرده بودند، آنها برای رسیدن به 
این هدف نهایی همــه راه ها را تجربه کرده اند ، از 
کودتا تا تجزیه طلبی و تحمیل جنگی هشت ساله 
و همزمان با همه این راه ها تحریم های به اصطالح 
کمرشکن نیز تجربه شده ولی هیچ کدام نتیجه ای 

نداده است.
از کارتر تا ترامپ، سیاســت تحریم به همراه 
صدها طرح و برنامه دیگر برای براندازی جمهوری 
اســالمی پیگیری شده اســت و حال می توان از 
حامیان فتنه که این روزها پشــت سر هم نامه و 
بیانیه می دهند و دم از مظلومیت فتنه گران می زنند 
و همزمان نیز ســخنان ترامپ را محکوم می کنند 
آن اســت که ننگ حمایت دولت ترامپ از خود را 

چگونه می خواهند پاک کنند؟!
چگونه خود را به ندیدن می زنند؟!

هفته گذشته نمایندگان فراکسیون امید پس 
از مذاکره و رایزنی با رئیس  مجلس، روسای دیگر 
فراکسیون ها و گفت وگو با برخی دیگر از نمایندگان 
حاضر در صحن، بــرای طرح یک تذکر کتبی به 
رئیس جمهــور نزدیک بــه 90 امضا جمع کردند. 
در این تذکر از آنچه اعمال محدودیت های جدید 
 برای رئیس  دولت اصالحات خوانده شده انتقاد شده 

بود.
دولت ترامپ از سویی از فتنه گران 88 با عناوین 
دهان پرکنی چون جنبش سبز حمایت و از سوی 
دیگر نیز بر تشدید تحریم ها تاکید و تصریح می کند، 
حال چگونه عده ای سخنان ترامپ در رابطه با برجام 
و خلیج فارس و... را محکوم می کنند ولی در مورد 
حمایت ترامپ از فتنه گــران خود را به جهالت و 

ندیدن می زنند؟!
نمایندگان عضو فراکسیون امید باید پاسخ دهند 
که فتنه گران چه کار کرده اند که دولت ســابق و 
کنونــی آمریکا از آنان بــرای براندازی جمهوری 
اسالمی حمایت کرده اســت و آیا دفاع از چنین 
افرادی و همزمان با محکوم کردن سایر سخنان و 

اقدامات دولت آمریکا عقالنی است؟!

رئیس ستاد اربعین ضمن اشاره به ممنوعیت 
ورود بدون ویزا به عراق گفت : مسائل اقلیم 
کردستان عراق تأثیری در برنامه های اربعین 

ندارد.
رحمانــی فضلــی وزیــر کشــور در همایش 
روز  کــه  اربعیــن  مراســم  دســت اندرکاران 
دوشــنبه)24مهر(در محل وزارت کشــور برگزار 
شد، گفت: ما در برگزاری مراسم اربعین تجربه سه 
ســاله داریم و امسال وارد چهارمین سال برگزاری 
این حرکت عظیم می شویم، از این رو نقاط ضعف 
دوره های گذشته را مورد بررسی قرار دادیم تا مشکل 

خاصی برای اربعین امسال وجود نداشته باشد.
حسین ذوالفقاری رئیس ستاد اربعین نیز در این 
مراسم تصریح کرد : میزبان اصلی اربعین دولت عراق 
است و اگر همکاری ما در این کشور دیده می شود 
به این معنا نیســت که متولی و میزبان اصلی این 
مراســم ما هســتیم. بنابراین باید به گونه ای عمل 
کرد که خدمات موکب یک کشــور با کشور دیگر 

خط کشی نشود.
ذوالفقــاری بــا تأکیــد بــر اینکــه مــا باید 
سازماندهی کننده و هماهنگ کننده اربعین باشیم، 
گفت: خودجوش بودن اربعین برای ما به عنوان اصل 
مهم مورد توجه اســت. این مراسم نباید به شکل 
تصدی گری اداره شود، خوشبختانه همه مقدمات 
این مراسم انجام شده و موکب ها مجوزدار و دارای 

شناسنامه شده است.
ورود بدون روادید به کشور عراق 

ممنوع است
رئیس ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه مقررات 

مراســم اربعین باید مورد توجه زائران قرار گیرد، 
افزود: ورود بدون روادید به کشور عراق ممنوع است. 
البته ما قبول داریم که اگر هزینه اربعین کاهش یابد، 
همه می توانند در این مراسم شرکت کنند. در عین 
حال ما می خواهیم این مراسم به صورت رایگان انجام 
شــود، اما باید پذیرفت که هرکاری الزامات خاصی 
دارد و رعایت قوانین و مقررات این مراســم مورد 

تأکید مراجع و مقام معظم رهبری است.
وی ادامه داد: کســانی که بــدون تهیه روادید 
قصد خروج از کشور دارند اقدامشان از نظر شرعی 
و قانونی مورد قبول نیست، همچنین دولت ایران و 

عراق هم این موضوع را خالف قانون می دانند، چرا 
که حق سایر زائران که به صورت قانونی قصد خروج 

از کشور دارند، تضییع می شود.
ذوالفقاری اضافه کرد: ممکن است به دلیل حضور 
زائرانی که ویزا تهیه نکرده اند و قصد دارند غیرمجاز 
وارد عراق شــوند مرز بســته شود و همچون سال 
گذشته مشکالت زیادی در این زمینه به وجود بیاید.
رئیس ستاد مرکزی اربعین ادامه داد: استانداران 
هر اســتان نیــز به عنــوان رئیس ســتاد اربعین 
 اســتان مســائل و امور اجرای مراســم را برعهده 

دارند .

مسائل اقلیم کردستان عراق 
تأثیری در مراسم اربعین ندارد

ذوالفقاری همچنین در حاشیه این گردهمایی 
در جمــع خبرنگاران، با اشــاره به شــرایط فعلی 
کشــور عراق و تأثیر آن در برقراری امنیت زائران 
اربعیــن اظهار کــرد: مذاکراتی بــا مقامات مؤثر 
دولــت عراق انجام دادیم اما قاعدتا مســائل اقلیم 
 کردســتان عــراق تأثیری در برنامه هــای اربعین 

ندارد.
وی افــزود: در دیدارهایی که با مقامات عراقی 
داشــتم، تاکید کردیم اگرچه داعش از نظر میدانی 
دچار شکســت هایی شــده اما ممکن است عناصر 
آنها بخواهند در ایام اربعین ناامنی ایجاد کنند و یا 
عملیات انتحاری تروریستی انجام دهند. در تالشیم 
برای تامین امنیت زائران مراسم اربعین قبل و بعد از 

مراسم مشکلی برای زائرین پیش نیاید.
صدور 500 هزار ویزا

 برای زائران مراسم اربعین حسینی
راجح الموســوی ســفیر عراق در ایران نیز در 
این همایش اظهار کرد: امســال 12 کنســولگری 
در ایران برای مراســم اربعین بازگشــایی شــده 
که در تاریخ بی نظیر اســت، ایــن گونه فعالیت ها، 
گفت و گــو و حضور بیش از 3 میلیــون زائر ایرانی 
 در مراســم اربعین نشان از ارتباط عمیق دو کشور 

دارد.
وی با بیان اینکه کشور عراق همه امکانات خود را 
در اختیار این مراسم قرار داده و برنامه ریزی دقیقی 
انجام شده است خاطر نشان کرد: برای مراسم امسال 

تا امروز 500 هزار ویزا صادر شده است.

در همایش دست اندرکاران مراسم اربعین مطرح شد

خودجوش بودن مراسم اربعین یک اصل است
500 هزار ویزا صادر شده

عضو هیئت رئیسه هیئت تحقیق و تفحص 
مجلس شورای اســالمی از صندوق ذخیره 
این  اخبــار تخلفات در  فرهنگیان، آخرین 

صندوق را تشریح کرد.
اسد اهلل عباسی، عضو هیئت رئیسه هیئت تحقیق 
و تفحــص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان در 
گفت وگو با تسنیم، با  اشاره به روند تفحص از صندوق 
ذخیره فرهنگیان، بیان داشت: بررسی اکثر شرکت های 
 زیرمجموعــه صنــدوق ذخیره فرهنگیــان انجام 

شده است.

وی بــا بیان اینکه برخی از شــرکت های مورد 
تحقیق هیئت تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، 
گزارشــات خود را به  طور کامــل در اختیار هیئت 
قرار نداده بودند، افزود: مقرر شــده تا شرکت های 
باقی  مانده نیز گزارشــات تکمیلی خود را به هیئت 

ارسال کنند.
عضو هیئت رئیســه تفحص از صندوق ذخیره 
فرهنگیان با تأکید بر اینکه هیئت حداکثر تا پایان 
مهر فرصت دارد گزارش خود را به هیئت رئیســه 
مجلس ارائه کند، اظهار داشت: هیئت رئیسه تفحص 

از صندوق ذخیره فرهنگیان تا آبان ماه زمان دقیق 
قرائت این گزارش را در یکی از جلسات علنی مجلس 

اعالم می کند.
عباســی گفت: مقرر شــده تا در هفته جاری 
اعضای هیئت رئیسه مجلس و هیئت تفحص صندوق 
فرهنگیان به همراه افرادی که در مظان اتهام هستند 
و تخلفات در زمان تصدی آنها رخ داده، نشســت 
مشترکی داشته باشــند تا آنها در جریان گزارش 
قرار گیرند و آخرین دفاعیات خود را پیش از قرائت 

گزارش در جلسه علنی مجلس انجام دهند.

وی با بیان اینکه در صندوق ذخیره فرهنگیان 
2 نــوع تخلف مالی و بانکی صورت گرفته، تصریح 
کرد: گزارش هیئت شامل بررسی تخلفات مالی است 
که قرار شده تا هیئت گزارشی از تخلفات بانکی هم 

تهیه و به هیئت رئیسه مجلس ارائه کند.
عضو هیئت رئیســه تفحص از صندوق ذخیره 
فرهنگیان خاطرنشــان کرد: در یکــی از موارد در 
پرونده تفحص از صنــدوق فرهنگیان، برای مثال 
با وثیقه 25 میلیارد تومانــی، وام 250 میلیاردی 

دریافت شده است.

وام 250 میلیارد تومانی با وثیقه 25 میلیاردی!

جزئیات تخلفات جدید در صندوق ذخیره فرهنگیان

جمعی از دانشــجویان، کارکنان و استادان 
دانشــگاه های مشــهد در اعتراض به سخنان 
ضد ایرانی ترامــپ رئیس جمهور آمریکا تجمع 

کردند.
در این تجمع دانشجویان با سر دادن شعار »مرگ 
بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل« اعتراض خود را به سخنان 

ترامپ اعالم کردند.
در این مراسم دانشجویان به نشانه اعتراض، پرچم 

آمریکا را آتش زدند.
همچنین در پایان این مراسم بیانیه اعضای جامعه 

اسالمی دانشــجویان و بسیج دانشجویی دانشگاههای 
مشــهد قرائت شد در بخشی از این بیانیه آمده: دولت 
زورگو و مستکبر آمریکا در چهار دهه اخیر از هیچ تالشی 
برای براندازی نظام جمهوری اسالمی کوتاهی نکرده و با 
توطئه های مختلف از جنگ تحمیلی هشت ساله گرفته 
تا فتنه مخملی هشت ماه این هدف را دنبال کرده است. 
در ادامه ایــن بیانیه خطاب به رئیس جمهور آمده 
اســت: انتظار داریم نقض برجام توســط  دولت فاسد 
آمریــکا را برنتابید و به اعتراضــات ظاهری و منافقانه 
سران اتحادیه اروپایی در برابر ترامپ دل خوش نکنید.

اعتراض دانشجویان مشهدی 
به سخنان ضد ایرانی ترامپ


