
اخبار كشور

آیت اهلل شهید بهشتی)ره(: اگر شهادت نبود، دست دین به 
جایی نمی رسید.

اخبار ادبی و هنری

انتقاد بازیگر فرانسوی 
از وضعیت فرهنگ در اروپا

ژرار دوپاردیو بازیگر سرشــناس سینمای فرانسه، با  اشاره به مردم اروپا 
گفت: مردم دیگر نه فرهنگ دارند نه هویت فرهنگی. افرادی که فرهنگ دارند 

پایین کشیده می شوند. 
وی که سال هاست با ترک فرانسه، شهروند روسیه شده است، تأکید کرد: 
بر خالف آنچه خبرنگاران می گویند من به دلیل مالیات اینجا را ترک نکردم. 
آنچه برای من قابل تحمل نبود شرایط فرانسه بود. این کشور حوصله ام را سر 

می برد، اینکه می بینم همه فرانسوی ها به شدت اندوهگین هستند.
براســاس گزارش خبرگزاری فرانســه، این بازیگر سینما در ادامه افزود: 
فرانسه کشور زیبایی است، اما مردم آن سردرگم و حیران هستند. زمانی که 
در فرانسه باشم ترجیح می دهم در خانه بمانم و کتاب بخوانم. دوست ندارم 

از خانه بیرون بروم و فاجعه را تماشا کنم.
اولین رزم واره مدافعان حرم 

برگزار می شود
رئیس  رادیو با  اشــاره به وظیفه رسانه براي الگوسازي مناسب، مدافعان 

حرم را بهترین گزینه براي این امر دانست.
نشست نخستین رزم واره مدافعان حرم در ساختمان شهداي رادیو سازمان 
صدا وســیما برگزار شد. حمید شاه آبادي معاونت صدا در این نشست یکي 
از نقش هاي این رزمواره را تبیین استراتژي نظام در رابطه با استکبار جهاني 
معرفي کرد و گفت: امروز در جهان اسالم هیچ رخدادي بدون در نظر گرفتن 
نقش ایران میسر نیســت. مدافعان حرم کساني هستند که استراتژي امروز 

نظام به پشتوانه آنها صورت مي گیرد.
شاه آبادي خلق یك اثر هنري را در گرو دریافت لحظات حساس دانست 
و گفت: امروز زمان آن گذشته است که یك سري هنرمند یا نویسنده محدود 
در یك اتاق دربسته بنشــینند و در مورد ارزش هاي انقالب بنویسند. امروز 
همــه این فرصت را دارند کــه در تبیین این ارزش ها نقش ایفا کنند. ما نیز 
در رســانه خود به این مشارکت احتیاج داریم. امیدوارم رزمواره بتواند از این 

فرصت استفاده کند.
علی اصغر جعفــری مدیرعامل موزه انقالب اســالمی و دفاع مقدس و 
رئیس سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس نیز بخش های مختلف این 
رزمواره را این گونه تشریح کرد: دیداری )مستند، فیلم سینمایی، داستانی و 
کوتاه، پویانمایی، فیلمنامه، تیزر و کلیپ و برنامه های ترکیبی(، شــنیداری 
)مســتند رادیویی، برنامه ترکیبی، انونس، نمایش رادیویی و متن رادیویی(، 
موسیقی، ســرود و نغمه های آئینی)قطعه موسیقی با کالم، قطعه موسیقی 
بی کالم، نغمات، نماهنگ، مدیحه ســرایی، سرود و ترانه سرایی(، مطبوعات، 
خبرگزاری هــا و پایگاه های خبری )عکس، مصاحبــه، مقاله، گزارش، تیتر، 
و چندرســانه ای(، فضای مجازی )شــبکه های اجتماعی، ســایت و وبالگ، 
نرم افزارهای کاربردی، طرح و تصویر گرافیکی و پادکست(، مردمی )دل نوشته، 

شعر، داستان کوتاه، عکس، کلیپ، فیلم کوتاه مردمی و طرح و ایده(.
وی اعالم کرد: متقاضیان تا ۳۰ آذر فرصت دارند تا آثار خود را به دبیرخانه 
این جشنواره ارسال کنند. آئین پایانی رزم واره و تقدیر از برگزیدگان نخست 

رزم واره مدافعان حرم نیز ۱۸ دی برگزار خواهد شد. 
بی اخالقی و نژادپرستی سینمای آمریکا 

در برش هالیوودی فاش می شود
پخش ســری جدید برنامه »برش هالیــوود« )Hollywood Cut( از 

شبکه پرس تی وی آغاز شد.
حامد عزتی زاده تهیه کننده و کارگردان این برنامه اظهار کرد: سری جدید 
برنامه »برش هالیوودی« در ۱۳ قسمت ۱۰ دقیقه ای تولید شده و به بررسی 
مسایل اخالقی، نژادپرستی و تحریف برخی از چهره های سیاسی شناخته شده 

در سینمای هالیوود می پردازد.
وی به اســتفاده از برش هایی از بیش از ۸۰ فیلم ســینمای هالیوود در 
تولید این برنامه  اشاره کرد و افزود: در مبحث بی اخالقی، موضوعاتی همچون 
ترویج مواد مخدر، قمار، روابط نامشروع و خشونت مورد بحث و بررسی قرار 
می گیرد. همچنین در مبحث نژادپرستی به بررسی نمونه های نژادپرستی علیه 
سیاهپوستان، سرخپوستان و مردمان غرب آسیا و برخوردهای نژادپرستانه به 

نفع یهودیان خواهیم پرداخت. 
 عزتی زاده در زمینه تحریف برخی چهره های سیاسی شناخته شده و مثبت 
نشان دادن آنها به افکار عمومی بین المللی نیز به شخصیت هایی همچون آنگ 
سان سوچی سیاستمدار میانماری و برنده جایزه صلح نوبل با سابقه اقدامات 
غیرانسانی علیه مسلمانان میانمار، وینستون چرچیل سیاستمدار و نویسنده 
بریتانیایــی، الیزابت دوم ملکه بریتانیا و جورج بوش رئیس جمهوری ســابق 
ایاالت متحده آمریکا  اشاره کرد که در این مجموعه بدانها پرداخته شده است.
تهیه کننده »برش هالیوودی« گفت: عالوه بر استفاده از برش ها و نمونه های 
عینی از فیلم های هالیوودی در تولید این برنامه، مصاحبه هایی نیز با کارشناسان 

مرتبط با موضوعات مورد بررسی انجام شده است. 
اعضای شورای پروانه نمایش آثار سینمایی 

معرفی شدند
با حکم وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی اعضای شورای پروانه نمایش آثار 

سینمایی معرفی شدند.
براین اساس بنا به پیشنهاد مهندس محمدمهدی حیدریان رئیس  سازمان 
امور ســینمایی به موجب این احکام؛ کمال تبریزی )نویســنده و کارگردان 
سینما(، محمدعلی حسین نژاد )تهیه کننده سینما(، حسین کرمی )رئیس مرکز 
نمایشی سیما(، حسن خجسته )معاون سابق صدای سازمان صدا و سیما، نایب  
رئیس  اتحادیه رادیو و تلویزیونی آسیا- اقیانوسیه(، حجت االسالم والمسلمین 
سید مهدی خاموشی )رئیس  سازمان تبلیغات اسالمی(، امیر خوارکیان )رئیس  
سابق ســازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران(، محمد احسانی زاده )مدیر 
شبکه نسیم و معاون سابق نظارت و ارزشیابی سازمان امور سینمایی(، شهاب 
اســفندیاری )رئیس دانشگاه صدا و سیما( و مجید رضا باال )فیلمنامه نویس( 
از ســوی سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان اعضای 

جدید شورای پروانه نمایش آثار سینمایی معرفی شدند.

 

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

عذاب عاقبت منکرین و مبطلین آیات خدا
»کسانی که برای انکار و ابطال آیات ما تالش می کنند، 
و می پندارند از چنگ قدرت ما فرار خواهند کرد، در 
عذاب )الهی( احضار می شوند.«                      سبأ- 38

800 کاروان زائر پیاده برای سفر 
به مشهدالرضا نام نویسی کردند

ســخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائران پیــاده رضوی گفت: 800 
کاروان زائر پیاده از سراسر کشور برای سفر به مشهد الرضا در دهه آخر 
ماه صفر، در سامانه جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده رضوی نام نویسی 

کرده اند.
 به گزارش خبرگزاری صدا وســیما،  حســین رضایی افزود: زمان ثبت نام 
مدیران این کاروانها برای تشرف پیاده به مشهد از اول تا 2۰مهر تعیین شده بود.
وی اضافه کرد: برای کاروانهای ثبت نامی بر اســاس برنامه سفر برای اقامت، 

اسکان و خدمات در طول مسیر و نیز مشهد برنامه ریزی می شود.
 او گفــت: هم اکنون تا اربعین امکان ثبت نــام رزرو برای کاروان های پیاده 

سراسر کشور در این سامانه وجود دارد.
ســخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائــران پیاده رضوی افــزود: با توجه به 

ظرفیتی که افزایش می یابد به کاروان های رزرو اعالم می شود.
رضایی گفت:2۰ درصد مدیران ثبت نامی در این دوره کســانی هستند که 

برای نخستین سال مسئولیت کاروان پیاده را عهده دار می شوند.
او افزود: یك شرکت بیمه گر همه زائران پیاده را از مبدا تا مشهد و بازگشت 
به شــهر خود برای مدت ۱5 روز در قالب »بیمه نامه مســئولیت مدنی« بیمه 
می کند. وی گفت: حداکثر تعهد شــرکت بیمه برای هزینه های پزشکی هر زائر 
در هــر حادثه 5۰ میلیون ریال، فوت و نقص عضو در ماههای عادی دو میلیارد 

و ۱۰۰ میلیون ریال و در ماه های حرام دو میلیارد و ۸۰۰میلیون ریال است.
رضایی افزود: هزینه بیمه هر زائر ۱۰هزار ریال اســت که بر اســاس توافق 
صــورت گرفتــه با شــرکت بیمه 2۰ درصــد مبلغ بر عهده جمعیت اســت  و 

هشت هزارریال را مدیران کاروانها پرداخت می کنند.
کاروان پیاده انصار الحسین وارد خاک عراق شد

کاروان پیاده انصار الحسین)ع( که ســوم شهریورماه امسال برای 
هفدهمین ســال متوالی حرکت معنوی خود را با پای پیاده از مشــهد 
مقدس آغاز کردند، بعد از 58 روز پیاده روی و عبور از 6 اســتان کشور 

وارد خاک عراق شد.
کاروان پیــاده انصارالحســین وابســته بــه مجتمــع اســالمی حضــرت 
بقیهًْ اهلل االعظم)عج(، کاروانی مردمی اســت که با هدف  اشاعه فرهنگ حسینی 
و زنــده نگه داشــتن و ترویج اهداف قیام امام حســین)ع( همه ســاله مســیر 
کیلومتری مشــهد تا کربال را با پای پیاده طی می کند. این کاروان امسال   26۰۰
نیــز با ثبت نام برادران، با حــدود ۱۰۰ زائر، بعد از زیارت بارگاه ملکوتی حضرت 
امام رضا)ع( با بدرقه مردم و مســئولین از مشهد مقدس به سمت کربالی معلی 
حرکت کرد و بعد از عبور از اســتان های، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، 
اصفهان، چهار محال و بختیاری و خوزستان، روز شنبه 29 مهرماه با عبور از مرز 

شلمچه وارد خاک عراق شد. 
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، این کاروان ۱6 روز نیز در خاک عراق 
پیاده روی می کند و بعد از مشــرف شــدن به کربالی معلی و زیارت قبور مطهر 
امام حسین)ع( و حضرت ابوالفضل العباس، به سمت نجف  اشرف و کاظمین ادامه 
مسیر می دهد و در صورت فراهم بودن شرایط امنیتی مرقد مطهر امام هادی )ع( 

و امام حسن عسکری)ع( را نیز در سامرا زیارت می کند.
اعضای کاروان پیاده انصار الحســین)ع(، بعــد از حدود یك هفته حضور در 

عتبات عالیات با وسیله نقلیه قطار به مشهد بازمی گردند.
تمام هزینه های این کاروان توسط اعضای کاروان در هنگام ثبت نام پرداخت 
می شــود و این کاروان مردمی حرکت جهادی خود را بدون دریافت کمك های 

مادی از دستگاه های مختلف انجام می دهد.

صفحه 3
دو شنبه اول آبان ۱3۹۶ 
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رهبر انقالب در دیدار دست اندرکاران کنگره بزرگداشت آیت اهلل سید مصطفی خمینی:

مرحوم مصطفی خمینی با اینکه فرزند مرجع بزرگی همچون امام خمینی)ره( بود
اما ذره ای از نشانه های آقازادگی در وی نبود

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معّظم 
انقالب اسالمی صبح دیروز )یکشنبه( در دیدار 
مرحوم  بزرگداشت  همایش  دســت اندرکاران 
آیت اهلل حاج ســیدمصطفی خمینی در آستانه  
چهلمین سالگرد رحلت ایشان، ضمن قدردانی 
از برگزاری چنین کنگــره ای، مرحوم حاج آقا 
مصطفی را از ابعاد مختلف دارای شــخصّیتی 
برجســته  دانســتند و گفتند: ایشان از لحاظ 
استعداد و جرئت علمی، تهذیب نفس، شجاعت و 
منش مبارزاتی، انسانی ممتاز بود و معّرفی جایگاه 
علمی و افکار ایشان به جامعه و نسل امروز، کار 

بسیار خوب و الزمی است.
حضرت آیــت اهلل العظمی خامنــه ای به جایگاه 
تأثیرگذار مرحوم حاج سیدمصطفی خمینی در حادثه  
مهم دســتگیری امام )رحمهًْ اهلل( در ســال ۴2 اشاره 
کردنــد و افزودند: آن مرحوم در آن زمان با حضور در 
صحن حرم حضرت معصومه سالم اهلل علیها و گرد آمدن 
مبارزین در کنار ایشان، کار بزرگ و شجاعانه ای انجام 

داد و توانست حرکت مردم را هدایت کند.
رهبر انقالب اسالمی، درگذشت مرموز و بهت آور 
مرحوم حاج ســیدمصطفی خمینی در اول آبان سال 

۱۳56 را نیز زمینه ساز ایجاد موج مردمی بیان کردند 
و گفتنــد: نحوه  مواجهه  امام )رحمهًْ اهلل( با این فقدان 
ســنگین کــه آن را از الطاف خفیه  الهی دانســتند، 

بخشی از شــخصّیت عظیم امام بزرگوار را در تحمل 
این مصیبت، و صبر بر آن نشان داد.

حضــرت آیت اهلل العظمــی خامنــه ای با اشــاره 
بــه تهذیب نفــس و گرایش ســلوکی مرحوم حاج 
ســیدمصطفی خمینی و ساده زیستی و زهد ایشان، 
خاطرنشان کردند: آن مرحوم با اینکه فرزنِد شخصیت 
و مرجــع بزرگی همچون امام خمینــی )رحمهًْ اهلل( 
 بــود امــا ذره ای از نشــانه های آقازادگــی در وی 

نبود.
ایشان افزودند: مرحوم حاج سیدمصطفی خمینی 
به شدت عالقه مند و عاشــق امام بود و کوچك ترین 

تعّرض به شخصّیت امام را برنمی تابید.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، حجت االسالم 
والمسلمین رشاد رئیس شورای سیاست گذاری همایش 
بزرگداشت مرحوم آیت اهلل حاج سیدمصطفی خمینی 
و آقای محمدعلی انصاری دبیر همایش، گزارشــی از 
برنامه هــای کنگره  بزرگداشــت مرحوم آیت اهلل حاج 
سیدمصطفی خمینی و اقدامات انجام شده بیان کردند.

سرویس سیاسی-
یک خبرگزاری آمریکایی از طرح نمایندگان 
مجلس این کشــور برای دائمی کردن برجام و 
ایجاد محدودیت در برنامه موشکی ایران خبر داد.

روزنامه های زنجیره ای در هفته ها و ماههای اخیر، 
حداقل دو ادعا را درخصوص موضوع برجام مطرح کردند. 
اول اینکه آمریکا خواستار پاره کردن برجام است. دوم 
اینکه برجام میان اروپا و آمریکا شکاف ایجاد کرده است.

این در حالی اســت که مقامــات دولت ترامپ به 
دفعــات تاکید کرده اند که برجام به نفع آمریکاســت 
و بــه همین دلیل آن را رها نخواهند کرد. برای نمونه 
»رکس تیلرسون« وزیر امور خارجه آمریکا چندی پیش 
در مصاحبه با شــبکه »سی ان ان« گفت: باقی ماندن 
در برجام در جهــت تأمین منافع امنیت ملی آمریکا 
است و رئیس جمهوری آمریکا نیز همین عقیده را دارد.

»نیکی هیلی« ســفیر آمریکا در سازمان ملل نیز 
چندی پیش در مصاحبه با شبکه »ان بی سی« گفت: در 
حال حاضر شما شاهد ماندن ما در این توافق هستید. 
ما در این توافق هستیم تا ببینیم که چطور می توانیم 

آن را بهتر کنیم.
مقامات آمریکایی-کاخ سفید و کنگره- در هفته های 
اخیــر به صراحت اعالم کرده اند که باید برجام از یك 

توافق مدت دار به توافقی دائمی تبدیل شده و مسائلی 
از جمله توان موشکی ایران و قدرت منطقه ای کشورمان 

نیز به آن اضافه شود. 
نکته قابل توجه اینجاست که مقامات اروپایی نیز 
در این مســئله دقیقا همصدا با آمریکا هستند. برای 
نمونــه »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانســه در 
هفته های گذشته گفت:»با توجه به تحوالت وضعیت 
منطقه و فشــار فزاینده ای که ایــران به منطقه وارد 
می کند و با توجه به فعالیت رو به گســترش ایران در 
زمینه موشك های بالستیك، 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«.
یك نمونه دیگر، گفت و گوی تلفنی »آنگال مرکل« 
صدراعظم آلمان و »ترزا می« نخســت وزیر انگلیس 
درباره ایران اســت. در ایــن گفت و گوی تلفنی تاکید 
شد:»الزم است جامعه جهانی برای مقابله با فعالیت های 
منطقه ای بی ثبات کننده ایران و بررسی روش های رفع 

نگرانی ها درباره برنامه موشکی ایران همراه شود.«
مقامات رژیم صهیونیســتی نیز همین دیدگاه را 
دارند. برای نمونه »الداد پاردو« کارشناس مسائل ایران 
در دانشگاه عبری اورشلیم در سرزمین های  اشغالی در 

آسوشیتدپرس گزارش داد

طرح نمایندگان آمریکا؛
دائمی كردن برجام و محدودیت موشکی ایران

مصاحبه با لس آنجلس تایمز- مهر 96- گفت: »بهترین 
گزینه برای آمریکا این خواهد بود که با شامل کردن 

موضوع موشکی، برجام را بهبود بخشد«.
در مجمــوع علیرغم جنجال رســانه ای برخی از 
دولتمردان و نشریات زنجیره ای، مقامات آمریکا -کاخ 
ســفید و کنگره- در کنار اروپا و رژیم صهیونیســتی 
بــه دنبال دائمی کردن »اقدامات نقد ایران در مقابل 
وعده های نسیه طرف مقابل« و تعمیم خسارت محض 

برجام به دیگر مولفه های قدرت ایران هستند.
طرح نمایندگان آمریکا

آسوشــیتدپرس در گزارشی نوشــت: با توجه به 
تصمیم دونالد ترامــپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر 
تایید نکردن پایبندی ایران به برجام، سناتور باب کورکر 
رئیس کمیته روابط خارجی سنا و تام کاتن سناتور ایالت 
آرکانزاس، در حال آماده سازی طرحی با هدف محدود 

کردن برنامه دفاعی ایران هستند.
در این طرح که هنوز پیش نویس آن نهایی نشده 
و در اختیــار اعضای مجلس ســنا قــرار نگرفته، در 
صورتی که ایران به هرگونه آزمایش، پرتاب، تولید یا 
استقرار موشك های بالستیك با قابلیت حمل کالهك 
جنگی اقدام کند، تحریم های لغو شــده دوباره فعال 

خواهند شد.
این شرط شامل هرگونه تالش برای تغییر کاربری 
موشــك های فضاپیما با مقاصد علمی به موشك های 

قاره پیما هم می شود.
اگرچه تصویب چنین طرحی به خودی خود توافق 
هسته ای میان ایران و ۱+5 )برجام( را لغو نمی کند اما 
چنانچه در کنگره به تصویب برسد و با امضای دونالد 
ترامپ به قانون تبدیل شــود، آن وقت می تواند بستر 

انحالل برجام را فراهم کند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، در این طرح 
همچنین هرگونه مخالفت ایران با درخواست آژانس 
بین المللی انرژی اتمی بــرای بازدید از هر پایگاهی، 
حتی مراکز نظامی این کشور، می تواند به نقض آشکار 

پایبندی ایران تعبیر شود.

عالوه  بر این، ســناتور باب کورکر و تام کاتن در 
طرحشــان که قبل از به صحن علنی ســنا رسیدن 
باید مراحل مختلفی را طی کند، خواســتار لغو تمام 
محدودیت های زمانی برجام شده اند و مواردی چون 
حق دسترسی ایران به اورانیوم غنی شده و تغییر تعداد 
سانتریفیوژهای این کشــور پس از اتمام مهلت های 
تعیین شــده در برجام را هم نشانه گرفته و خواستار 

نامحدود شدن آنها شده است.
به گزارش جام، این دو سناتور جمهوری خواه همان 
طور که پیش تر هم گفته بودند فرجه زمانی الزم برای 
تایید پایبندی ایران به برجام را از 9۰ روز یك بار به 
۱۸۰ روز افزایــش داده اند و همچنیــن آورده اند که 
چنانچه ایران از هنجارهای جهانی حقوق بشر عدول 
کند و یا از هواپیماهای مســافربری و تجاری ساخت 
آمریکا یا از قطعات ساخت آمریکا در آنها استفاده شده 
برای مقاصد نظامی استفاده کند، کنگره می تواند این 

اقدامات را در تناقض با تعهدات ایران تلقی کند.
بازرسی از مراکز نظامی

»سرگئی ریابکوف« معاون وزیر خارجه روسیه روز 
شــنبه پس از نشستی که به منظور بررسی تحوالت 
پیرامون برجام در مسکو برگزار شده بود، تأکید کرد، 
آژانس بین المللی انرژی اتمی حق انجام بازرســی از 

مراکز نظامی ایران را ندارد.
ریابکوف در گفت وگو با خبرگزاری »تاس« تأکید 
کرد: من مایلم به صورت کامال شــفاف و مســتقیم 
اعالم کنم که رســیدن به برخی موضوعات جعلی با 
مضمون فعالیــت آژانس بین المللی انرژی اتمی روی 
بند »T« برجام که مربوط به تأسیسات نظامی ایران 
می شود، اصال برای ما موضوعیت ندارد هر چند که جزء 

موضوعات مورد بحث در حال حاضر است.
وی افزود، مســکو به طور خــاص تأکید دارد که 
آژانس بین المللی انــرژی اتمی مجاز به انجام چنین 
بازرســی هایی نیست و نمی تواند چنین مسئولیتی را 
عهده دار شود چرا که بند T به مسائل خارج از محدوده 

صالحیت آژانس می پردازد.

عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام گفت: 
سیاست هلند با سیاست ایاالت متحده آمریکا 
درباره برجام متفاوت است و انتقاداتی را نسبت 

به آمریکا اعالم کردند.
علی اکبر والیتی عضو مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام با  هیئــت پارلمانی و رئیس کمیســیون روابط 

خارجی پارلمان هلند دیدار کرد.
والیتی در جمع خبرنگاران درباره این دیدار گفت: 
هیئت پارلمانی هلند به منظور بازدید از دانشگاه آزاد 
و بازدید از واحد اردبیل این دانشگاه به ایران آمدند و 

بر برگزاری این دیدار نیز تاکید داشتند.
وی بــا بیان اینکه رابطه ایران و هلند رابطه رو به 
رشدی است گفت: آن طور که از اعضای پارلمانی این 
کشــور شنیدیم، آنها مایلند روابط تجاری و اقتصادی 

خوبی با ایران داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس هیئت موسس 
دانشگاه آزاد اسالمی افزود: سیاست اروپا از جمله هلند 
با سیاست ایاالت متحده آمریکا درباره موضوع هسته ای 
متفاوت است و به هیچ وجه عهدشکنی آمریکا را قبول 

ندارند و به برجام پایبندند.
رئیس هیئت امنای دانشــگاه آزاد اسالمی تصریح 
کرد: اعضای هیئت پارلمانی هلند در این جلسه درباره 
شرایط سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه در ایران سؤال 

می کردند و به حفظ برجام تاکید داشتند.
وی در پاسخ به سؤالی درباره سفر نخست وزیر عراق 
به ایران و اتفاقات رخ داده در اربیل نسبت به کنسولگری 
ایران، گفت: رابطه ایران و عراق رابطه استراتژیك و رو به 

رشد و مبنی بر حسن همجواری و برادرانه است. مردم 
ایران در روزهای ســخت ملت و دولت عراق با هدایت 
رهبــری به کمك دولت و ملت عراق رفتند و با کمك 
ایران، عراق توانســت با اقتدار تمامیت ارضی خود را 
حفظ کرده و بر دشمنان داخلی و خارجی پیروز شود.
والیتی با بیان اینکه ســفر مسئوالن دو کشور به 
کشــورهای یکدیگر به خصوص در سطح عالی امری 
طبیعی و مورد نیاز اســت، یادآور شــد: هر چقدر هم 
زمان این ســفرها در فواصــل نزدیك تر اتفاق بیفتد، 
احتمال تبادل نظر موثرتر بیشــتر است، لذا هر موقع 
یکی از مسئوالن عراق از جمله برادرمان آقای العبادی 
به ایران بیایند مورد استقبال قرار می گیرند. اینها صرف 
یك سفر دیپلماتیك نیست، سفرهای حیاتی در این 

مواقع حساس است.
والیتــی درباره حوادث رخ داده در اربیل نســبت 
به کنسولگری ایران نیز گفت: اکثریت قریب به اتفاق 
مردم کرد با آنچه که اتفاق افتاده موافق هستند. حفظ 
تمامیت ارضی عراق و عزت همه گروه های عراقی کرد، 
سنی و شیعه در یکپارچگی عراق است و تنها دشمنان 
عراق  و ملت های منطقه از تجزیه عراق بهره می برند.

وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره موضع صریح 
هیئــت پارلمانی هلند درباره برجام نیز گفت: کامال از 
برجام حمایت می کنند و نگاه آنها با سیاســت ایاالت 
متحده درباره برجام متفاوت است و انتقاداتی را نسبت 
بــه آمریکا اعالم کردند، به خصــوص چون  این  افراد 
اعضای پارلمان بودند بی پرده انتقادات صریحی نسبت 
به آمریکا مطرح کردند که چرا وفای به عهد نمی کنند.

در دیدار هیئت پارلمانی هلند با والیتی مطرح شد 

اعالم  حمایت هلند
 از برجام و انتقاد از آمریکا

در دیدار سرلشکر صفوی مطرح شد
تأکید آیت اهلل نوری همدانی بر تقویت 

بنیه دفاعی و موشکی
استاد درس خارج حوزه با اشاره به توطئه های دشمنان انقالب اسالمی 
برای از بین بردن اقتدار نظام، بر تقویت بنیه دفاعی و موشکی جمهوری 

اسالمی ایران در پاسخ به یاوه گویی های دشمنان تأکید کرد.
به گزارش رســا، سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی، مشــاور عالی فرمانده 
معظم کل قوا با ســفر به شــهر مقدس قم با جمعی از مراجع تقلید و علما دیدار 

و گفت وگو کرد.
سرلشــکر صفوی بــا حضور در دفتر حضرت آیت اهلل نــوری همدانی با این 
مرجع تقلید دیدار و گزارشی از آخرین وضعیت منطقه به ویژه مسائل مربوط به 

کشورهای مقاومت ارائه کرد.
آیت اهلل نوری همدانی در این دیدار با اشاره به مجاهدت ها و رشادت های سپاه 
پاســداران و کینه توری های دشمنان و مستکبران نسبت به این نهاد انقالبی، از 
خدمات ارزنده سپاه پاسداران تشکر کرد. وی با اشاره به توطئه های دشمنان انقالب 
اسالمی برای از بین بردن اقتدار نظام، بر تقویت بنیه دفاعی و موشکی جمهوری 

اسالمی ایران در پاسخ به یاوه گویی های دشمنان تأکید کرد.
این مرجع تقلید، معنویت را عامل پیشرفت کشور دانست و گسترش آن در 

جامعه را امری ضروری دانست.
سرلشــکر صفوی همچنین در برنامــه های جداگانه ای بــا حضرات آیات 

شیرازی و جوادی آملی نیز دیدار و گفت وگو کرد. مکارم 
دیدار با فرماندهان و پاســداران سپاه امام علی بن ابی طالب)ع( استان قم از 

دیگر برنامه های سرلشکر صفوی در سفر به شهر مقدس قم بود.
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