
اخبار كشور

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(

بار مسئولیت ها بر اساس تحمل و توان
امام علــی)ع( خطاب به امام حســن)ع(: بیش از تحمل خود، بار 

مسئولیت ها بر دوش منه، که سنگینی آن برای تو عذاب آور است.
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اخبار ادبی و هنری

تحریف زندگی امام)ره( 
در فیلم جدید موسسه تنظیم و نشر آثار امام)ره(!

فیلم مستند موسسه تنظیم و نشر آثار امام)ره( همچون فیلم سینمایی این 
موسسه درباره امام خمینی)ره( اثری ضعیف و تحریف آلود است!

درحالی که مستند »بانو قدس ایران« درباره همسر محترم حضرت امام ابتدا 
قرار بود به عنوان فیلم افتتاحیه یازدهمین جشنواره سینماحقیقت پخش شود 
و درباره آن هم تبلیغاتی بســیار زیادی شده بود، در آخرین لحظات از جشنواره 
کنار گذاشــته شــد، اما این مســتند باز هم در آخرین لحظات، وارد جشنواره 

سینماحقیقت شد و بدون اطالع قبلی، به نمایش درآمد.
محمدرضا جوانشــیر، منتقد سینما در گفت وگو با خبرنگار کیهان و درباره 
این مسئله گفت: این برای ما سؤال است که اگر این مستند مشکلی نداشت چرا 
تهیه کننده مستند، آن را از جشــنواره خارج کرد و اگر مشکلی داشت، چرا آن 

را بعدا نمایش دادند؟
وی با تأکید بر اینکه مستند »بانو قدس ایران« دچار ایرادات اساسی است، 
اظهار داشــت: کامال آشکار است که تنها کسانی می توانند فیلم یا مستند و هر 
اثــر هنری دیگری درباره امام خمینی)ره( و اطرافیان آن حضرت خلق کنند که 
اوال شناختی کافی از ایشان داشته باشند و ثانیا به راه و آرمان امام اعتقاد داشته 
باشــند. بهتر بود موسسه تنظیم و نشــر آثار امام)ره( از افرادی به عنوان گروه 

سازنده این مستند استفاده می کرد که از این ویژگی ها برخوردار باشند.
جوانشــیر ادامه داد: کارگردان مستند »بانو قدس ایران« در این فیلم سعی 
کرده بود خانواده حضرت امام را با خانواده همســرش مقایســه کند! و در این 
قیاس، خانواده همســر امام را بســیار به روز و پیشرفته نشان داده بود و خانواده 
خود امام را روستایی و واپسگرا نمایانده بود. کامال مشخص است که این چنین 
تصویرسازی، یک شیطنت است. به ویژه اینکه در طی فیلم، بارها تأکید می شود 
که همسر امام عالقه ای به ازدواج با یک آخوند و زندگی در قم نداشته است! این 
فیلم به طور آشکاری عظمت امام خمینی)ره( را سانسور کرده است. زندگی امام 
خمینی)ره( و پدر ایشان پر از زیبایی و شگفتی بوده، اما این مستند هیچ کدام 

از آن ها را نشان نداده است.
این منتقد در پایان تأکید کرد: موسســه تنظیم و نشر آثار امام)ره( پیش از 
این نیز یک فیلم سینمایی با نام »فرزند صبح« را درباره زندگی امام راحل تولید 
کرده بود که آن فیلم هم به خاطر ضعف شدید و نگاه تحریف آلود به آن حضرت 
هیچ گاه امکان نمایش نیافت و این بار هم در مســتند »بانو قدس ایران« همان 
اتفاق تکرار شده است. این نشان می دهد که بخش هنری موسسه تنظیم و نشر 
آثار امام نیز مانند برخی بخش های دیگر این مجموعه بســیار ضعیف اســت و 

نمی تواند آثاری در شأن شخصیت امام خمینی)ره( تولید کند.
گفتنی اســت در طی سالیان گذشــته به دلیل تحریف سخنان امام)ره( و 
عدم واکنش موسسه تنظیم و نشر آثار امام)ره( همواره انتقادات فراوانی از جانب 

دلسوزان انقالب به این موسسه وارد شده است.
نامگذاری اماکن عمومی 

به اسم وابستگان دربار پهلوی ادامه دارد...
 تاالر دائمی منیر شــاهرودی فرمانفرماییان در ۹۵ سالگی این هنرمند، با 
حضور معاون هنری وزیر ارشــاد و معاون فرهنگی دانشــگاه تهران شامگاه ۲۴ 
آذر در باغ موزه نگارستان افتتاح شد! این خبری بود که دیروز بار دیگر حیرت و 
شگفتی دوستداران و دلسوختگان فرهنگ و هنر انقالب اسالمی را برانگیخت که 
چگونه بعد از »ایران درودی«، باز هم تاالر و ســالنی دیگر به اسم یکی دیگر از 
وابستگان دربار پهلوی نامگذاری شد و با استفاده از کم حافظگی برخی دوستان، 
از عنصری که به نام هنرمند، سال ها در کنار سایر وابستگان هنری رژیم طاغوت 
با هدایت کانون های معلوم الحال خارج کشــور به هنر و هویت هنری این ملت 

هجمه برده بود، تجلیل به عمل آمد!
منیر شــاهرودی فرمانفرماییان )دختر یکی از نماینــدگان مجلس دوران 
پهلوی( بنا بر گفته خودش، در سال 1۹۴۵ با هدایت و حمایت یکی از جاسوسان 
شناخته شده آمریکایی به نام آرتور اپهایم پوپ - که در غارت آثار باستانی ایران 
نقش عمده ای داشــت - به مدرســه طراحی مد »پارسونز« در نیویورک معرفی 
می شود. مدرسه ای که در اختیار یهودیان صهیونیست مانند خاندان »جیکوبز« 
بــوده و به پرورش و تربیت جمعی از طراحان مد و به اصطالح زیبایی در جهان 
می پرداخت که در طول این ســال ها در ارائه پوشــش های پرده درانه و بی بند و 
بارانه تحت عنوان »لباس« و همچنین معماری های ضد اخالقی در آمریکا و اروپا 
سهم عمده ای داشته اند. چنان که خود منیر شاهرودی هم علی رغم تبلیغاتی که 
برای هنر ایرانی او می شود اما در طراحی این نوع لباس ها و آثار دست داشته و 
یکی از مهم ترین آثار تجســمی وی در این جهت طراحی موسوم به »توپ های 
دیسکوتک« بوده که برای مجالس و محافل رقص های مستهجن مورد استفاده 
قرار می گرفته اســت. وی یکی از این گوی ها را به »اندی وارهول« هدیه داد تا 
او هــم طرحی از چهره »مریلین مونرو« )هنرپیشــه عریان گرای هالیوودی( به 

جایش هدیه کند!!
برادر منیر شاهرودی یکی از ثروتمندان وابسته ای بود که در شمال نیویورک 
جزیــره ای خرید و بــرای طراحی کاخ آن »فرانک لوید رایــت« )طراح معروف 
صهیونیست( را فراخواند که بعدا »موزه گوگنهایم نیویورک« متعلق به »سلیمان 
رابرت گوگنهایم« صهیونیست را طراحی کرد و در مراسم افتتاحیه آن، هم منیر 
شاهرودی و هم برادرش حضور داشتند. آثار منیر فرمانفرماییان در سال ۲01۵ 

نیز در این موزه به نمایش درآمد.
همســر وی ابوالبشــر فرمانفرماییان از عناصر انگلیسی مخالف ملی شدن 

صنعت نفت بود که علیه قیام ملی ایران در روزنامه کیهان مطلب می نوشت.
در دهــه 1۹60 منیــر شــاهرودی فرمانفرماییان به همــراه گروهی دیگر 
از طراحــان و نقاشــان وابســته مانند پرویــز تناولی، توســط »ابی گری« )از 
ماموران USIS ســرویس اطالعاتی ایاالت متحده( جذب شــد تا در نیویورک 
نمایشگاه هایی برپا سازد. او در ایران و در دوران پهلوی برای دربار فعالیت می کرد 
کــه از جمله آثارش طراحی اتاق خواب فرح دیبــا بوده و فرح نیز معموال برای 
افتتاحیه نمایشگاه های منیر شاهرودی حضور داشت از جمله نمایشگاهی که در 
آبان 13۵7 در موزه نگارســتان برپا کرده بود. با پیروزی انقالب اســالمی، منیر 
شاهرودی در دادگاه انقالب اسالمی به طور غیابی محاکمه و محکوم شد و تمامی 
اموالش مصادره گردید. او که پس از پیروزی انقالب به خارج  گریخته بود به مدت 
۲6 ســال در آمریکا به ســر برد که بنا به گفته خودش در این مدت فقط برای 
آمریکا و عربستان کار می کرده است!! اما در دوران به اصطالح اصالحات با چراغ 

سبز وزارت ارشاد مهاجرانی به کشور بازگشت و کار خود را آغاز کرد. 
جای تاســف دارد که اینک وزارت ارشــاد دولت اعتــدال و برخی دیگر از 
متولیان فرهنگی در ادامه کار، تاالری متعلق به ملت را به اسم فردی نامگذاری 
می کنند که هیچ تعهدی به فرهنگ اسالمی - ایرانی نداشته و همه عمر با هنر 
و آثارش به هویت و ریشــه های ملی و دینی این ملت ضربه زده و همواره علیه 
آن و در کنار دشمنان همیشگی و تاریخی این آب و خاک فعالیت کرده است. 

آغاز پخش »خاطرات رضاخانی« 
از تلویزیون

پخش مجموعه تصاویر متحرک »خاطرات رضاخانی« از شــب گذشته در 
شبکه های تلویزیونی آغاز شد.

مجموعه موشن »خاطرات رضاخانی« درباره وقایع و اتفاقاتی از دوران رضا 
شاه پهلوی به صورت قسمت های کوتاه دو، سه دقیقه پژوهش و تولید شده است 

که قسمت اول این مجموعه با عنوان »راه آهن رضاخانی« پخش شد.
این مجموعه توســط یوســف جعفری تولید و با حمایت بســیج سازمان 

صداوسیما و مرکز مستند سوره ساخته شده است.
مجموعه تصاویر متحرک »خاطرات رضاخانی« فصل اول مجموعه ای تحت 
عنوان روزی روزگاری خواهد بود که در فصل های بعد به برهه ها و وقایع مختلف 
تاریخی، با فرمی ساده و روان در قالب موشن گرافیک خواهد پرداخت و هم چنین 

راوی این مجموعه ناصر طهماسب از گوینده های باسابقه تلویزیون خواهد بود.
مرکز مســتند ســوره که از بدو تاســیس به دنبال ســاخت مســتندها و 
مجموعه های تاریخی بوده اســت، این مجموعه را از پژوهش مســتند سریالی 

»روزگار رضاخانی« که در ایام دهه فجر پخش خواهد شد تولید کرده است.
تجلیل از قاسم سلیمانی در یک همایش ادبی

شانزدهمین همایش ادبی سوختگان وصل با عنوان »سالم سردار« فراخوان 
داد، در این دوره قرار است از سرلشکر قاسم سلیمانی تجلیل شود.

بر اســاس این گزارش، این همایش که به همت دفتــر ادبیات و هنر نهاد 
نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران برگزار می شود، دوره شانزدهم 
را به تجلیل از سردار پرافتخار اسالم و مجاهد فی سبیل اهلل حاج قاسم سلیمانی 
اختصاص داده است و عالقه مندان در دو بخش شعر و داستان می توانند آثار خود 

را به دبیرخانه ارسال کنند.

با حضور مقامات لشکری و کشوری صورت گرفت
تشییع شهید مدافع حرم 

مهدی قره محمدی

مراسم تشــییع پیکر مطهر شهید مدافع حرم سرتیپ دوم پاسدار 
مهدی قره محمدی در حسینیه امام خمینی ) ره ( ستاد فرماندهی نیروی 

زمینی سپاه برگزار شد.
مراسم تشییع پیکر مطهر شهید مدافع حرم سرتیپ دوم پاسدار مهدی قره 
محمدی با حضور مقامات لشکری و کشوری در حسینیه امام خمینی ) ره ( ستاد 

فرماندهی نیروی زمینی سپاه برگزار شد.
پیکر مطهر این شــهید واالمقام پس از تشییع به سوی زادگاهش شهر آمل 
منتقل شد تا بر روی دستان مردم شهید پرور آمل تشییع و در کنار دیگر همرزمان 

شهیدش به خاک سپرده شود.
مراسم وداع با پیکر فرمانده شهید مدافع حرم »مهدی قره محمدی« نیز بعد 

از ظهر روز جمعه در معراج شهدای مرکز برگزار شد.
در این مراسم مادر، پدر، همسر، فرزندان، بستگان و همرزمان او برای آخرین 

بار با پیکر مطهرش وداع کردند.
سردار شهید مدافع حرم مهدی قره محمدی متولد سال 13۵8 و اصالتاً اهل 
شهر آمل و از تکاوران یگان صابرین نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
بود که چندی پیش داوطلبانه عازم سوریه شده بود و در حین پاکسازی مناطق 

از لوث تروریست های تکفیری در شهر دیرالزور به فیض شهادت نائل شد.
 از این شهید واالمقام دو فرزند دختر 10 و ۵ ساله به نام های فاطمه و زهرا  

و یک فرزند پسر1 ساله به نام محمد جواد به یادگار مانده است.

به ریاست آیت اهلل یزدی
نشست جامعه مدرسین با موضوع بررسی 

»آسیب های فضای مجازی« برگزار شد
نشست شورای مرکزی جامعه مدرسین با موضوع بررسی »آسیب های 

فضای مجازی« به ریاست آیت اهلل یزدی برگزار شد.
نشســت شورای مرکزی جامعه مدرســین حوزه علمیه قم با حضور اعضای 

شورای مرکزی و به ریاست آیت اهلل یزدی در دفتر جامعه مدرسین برگزار شد.
به گزارش فارس، دستور کار این نشست »بررسی آسیب های فضای مجازی 
و راه های مقابله با آن« بود که به صورت ویژه مورد بحث قرار گرفت و بررسی این 

موضوع قرار است در جامعه مدرسین ادامه داشته باشد.

موسوی الرگانی با  اشاره به بودجه 97:
یارانه حقوق های باالی سه و نیم میلیون تومان

حذف می شود 
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: قرار است موضوع حذف 
یارانــه حقوق بگیران باالی 3 میلیون و 500 هــزار تومان از بودجه 97 

مجدد مطرح شود.
حجت االسالم سید ناصر موسوی الرگانی نماینده فالورجان و عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: قبال مجلس 
شــورای اسالمی مصوب کرده بود یارانه کسانی که باالی 3 میلیون و ۵00 هزار 

تومان حقوق دارند، حذف شود.
وی افزود: در این زمینه قانون اجرا نشــده اســت؛ اکنون هم ما اگر بخواهیم 

قانون جدیدتری بنویسیم آن مجلس و قانونش را بی ارزش کرده ایم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در ادامه عنوان کرد که طبق 
قانونی که قبال داشتیم قرار بود گزارشی را از دولت بخواهیم که بر اساس مصوبه 
سال ۹۵ -که قرار بود در بودجه ۹6 یارانه کسانی که باالی 3 میلیون و ۵00 هزار 
تومان حقوق دریافت می کردند، قطع شود،- یارانه چه کسانی را قطع کرده است؟
وی برهمین اســاس اضافه کرد: یعنی قرار بــود نمایندگان گزارش بگیرند 
و بعد قانون جدید مصوب شــود؛ اینهــا دارند مجلس را با این قانون های جدید، 

بی اعتبار می کنند.
موسوی الرگانی همچنین خاطرنشان کرد: هنوز الیحه بودجه ۹7 در کمیسیون 
اقتصادی بررسی نشده، اما قرار است بحث حذف یارانه حقوق بگیرانی که با مبلغ 

ذکر شده حقوق دریافت کنند مطرح شود.

به یاد شهید مدافع حرم مهدی  ایمانی
»فردو« افتخار دیگری برای ماست

فردو پلمب شدنی نیست،  این 
را همه می دانند.  این را، از عزم و 
ارادۀ مردمانش می شــود دانست 
و فهمید که فــردو بیش از آنکه 
بهشت هسته ای قم باشد، زادگاه 
مردان مرد روزگار و بهشتیان  این 
سرزمین اســت. زادگاه یک صد 
و چهارده پرســتوی شکسته بال 
دفاع مقدس و زادگاه شهیدی از 

شهدای مظلوم  اما سرفراز مدافع حرم، زادگاه رزمندگان شجاع، دلیر، 
جان برکف در لشکر خط شــکن علی ابن ابی طالب)ع( و شهید مهدی 
 ایمانی که پیکر پاکش روز گذشته بر دوش مردم شهید پرور قم تشییع 

شد، از مردمان همین دیار است.
مهدی فرزند رزمنده ای از رزمندگان هشت سال دفاع مقدس بود، 
مهدی خادم حرم کریمۀ اهل بیت)علیه الســالم( و فدایی حرم عقیلۀ 
بنی هاشــم حضرت زینب سالم اهلل علیها است. دوازده سال خادم  این 

حرم و بارها مدافع آن حرم بود.
شهید  ایمانی بچۀ روستای3۵0خانواری فردو بود که روزگاری پانصد 
رزمندۀ خط شکن داشت و  امروز دویست و پنجاه جانباز دارد، فردو پلمب 

شدنی نیست، چه روستا باشد، چه سایت هسته ای!
فردو برای همیشه افتخار آفرین خواهد بود و عزت و سرفرازی مردم 

 این دیار را به ارمغان خواهد آورد.
شهید مهدی  ایمانی فرزند  این روستا است که آوازۀ جهانی دارد. 
نامی که روی میز سیاستمداران بزرگ جهان قرار دارد. او بارها و بارها 
به دفاع از حرم حضرت زینب کبری رفت، بارها به او گفته بودم، پایان 
 این راه شــهادت است و او هم گفته بود: می دانم. او می دانست فرزند 
هفت ماهه اش را، کودک چهارساله و هشت ساله اش را دیگر نخواهد دید.
مهــدی  ایمانی، مدیــر بود، مدیــری از مدیران حــرم حضرت 
معصومه)س(  اما دفاع از کیان حرم زینب کبری را تکلیف خود دانست 

و به خیل مدافعان  پیوست.
مهدی در آرزوی شهادت بود. او اهل فردو بود،  اما مثل زادگاهش 
به دور از تعلقات دنیوی و رنگ و لعاب سیاسی سال های اخیر، مدال 
شهادت را از آن خود کرد و از فردو که فردوس  این سرزمین است به 

فردوس برین راه یافت.
او با شهادت خود بار دیگر بر پایداری فردو و استقامت مردان دلیر 

خود مهر تایید زد.
فردو زنده است و پلمب شدنی نیست.

محمد خامه یار

صفحه 3
یک شنبه ۲۶ آذر 13۹۶ 

۲۸ ربیع االول 1۴3۹ - شماره ۲1۷۹۴

وزیر خارجه کشورمان گفت: همه کشورهای 
اطراف ما یا در چتر ناتو هستند یا قدرت هسته ای 
دارند و حیات و ممات آنها به قدرت های بزرگ 
وابسته است که با یک عطسه ترامپ می لرزند و 

یا با خنده آن سرخوش می شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و ســیما، محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیروز در همایش 
انعکاس موازین حقوق بشــر در قوانین کیفری ایران 
که به همت دادســرای عمومــی و انقالب تهران در 
مرکز فرهنگی شــهید بهشتی برگزار شد، گفت: همه 
کشــورهای اطراف ما یا در چتر ناتو هستند یا قدرت 
هســته ای دارند و حیات و ممــات آن به قدرت های 
بزرگ وابسته است که با یک عطسه ترامپ می لرزند 
 و یــا با خنده آن ســرخوش می شــوند و این وضع 

منطقه ماست.
ظریف افزود: اما ۴0 ســال است که هیچ کس با 

ظریف در همایش انعکاس موازین حقوق بشر در قوانین کیفری ایران:

کشورهایاطرافبایکعطسهترامپمیلرزند
وباخندهاشسرخوشمیشوند!

ما همراه نبوده است و در هشت سال جنگ تحمیلی 
همه به طرف مقابل کمک کردند و هشت سال تحریم 
شدیم که کسی به ما کمک نکرد و همه قطعنامه هایی 

که علیه ما صادر شــد عموما به اتفاق آرا بود و به جز 
یکی دو مورد که رای ممتنع و منفی داشــت بقیه با 

رای همه بود.

وی ادامــه داد: اما ما چطور دوام آوردیم و چطور 
پیشرفت کردیم، همه به لطف خدا بود و نگاه حضرت 
امــام زمان)عج(  و حضرت امام رضا)ع(  شــامل حال 

ما شد.
ظریف گفت: این مردم بودند که این نظام را نگه 
داشتند و در بزنگاه های تاریخی به میدان آمدند، چه 

در صحنه جنگ و چه در انتخابات.
وزیر امور خارجه گفت: برای ما حقوق بشــر یک 
ارزش راهبردی اســت یعنی حیات و ممات کشور ما 
به رعایت این حقوق وابســته است و این گونه نیست 
که ما بتوانیم امنیت و استقالل و یا پیشرفت و توسعه 
خود را از خارج بگیریم بلکه ما به لطف خدا ناگزیریم 

برای همه این ها به مردم متکی باشیم.
گفتنی اســت علی شمخانی نماینده مقام معظم 
رهبری و دبیر شــورای عالی امنیت ملی نیز در این 

همایش سخنرانی کرده است.

نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد با انتشار 
مستنداتی به ادعاهای نیکی هیلی، نماینده آمریکا در 

سازمان ملل متحد پاسخ داد. 
در این ســند با عنوان نام »تکذیب شواهد وارونه: مطالعه 
موردی یمن« که روز جمعه روی وب سایت نمایندگی ایران قرار 
گرفتــه تهران ادله های خود درباره کذب بودن ادعاهای نیکی 

هیلی را مطرح کرده است.  
در این گزارش، که به مهم ترین محورهای این سند اشاره 
شــده آمده است : عربستان ســعودی و امارات متحده عربی 
از مارس ۲01۵ یک فاجعه بشــری در مقیــاس عظیم را در 
فقیرترین کشور عربی رقم زده اند. ظرف بیش از دو سال حمالت 
هوایی ســنگین و درگیری در یمن که باعث تخریب مدارس، 
بیمارستان ها، کارخانجات و سایر هدف های شهری شده، بیش 
از 10 هزار نفر در یمن کشته  شده اند. این حمالت مصداق جرائم 
جنگی هستند. دست کم 31۵8 مورد از حمالت هوایی ائتالف 
عربستان در دو سال گذشته به اماکن غیرنظامی اصابت کرده اند.

این گزارش با اشــاره به اینکه عربستان سعودی با تحمیل 
محاصره دریایی باعث ایجاد قحطی انسان ساخته ای شده که 17 
میلیون یمنی را در آستانه فاجعه قرار داده تصریح کرده است: 
شــیوع بدترین وبای ثبت  شــده در تاریخ، زندگی بیش از یک 
میلیون نفر از مردم یمن را تحت تأثیر قرار داده است. سازمان های 

بین المللی هم اکنون درباره وقوع دیفتری هشدار می دهند. 
همدستی آمریکا در جنایت

در بخش دیگری سند نمایندگی دائم ایران به همدستی 
آمریکا در جنایت علیه مردم یمن اشاره شده و آمده است: سال 
گذشــته، عربستان سعودی، دومین خریدار بزرگ سالح بود و 

واردات خــود، که عمدتاً از آمریکا بود را به میزان ۲1۲ درصد 
افزایش داد.  ترامپ در سفر خود به ریاض در ماه می، یک قرارداد 
تسلیحاتی 110 میلیارد دالری با عربستان سعودی امضا کرد.  
ماه گذشته، گزارش شد که شرکت های رییتون و بوئینگ قصد 
فروش هزاران سالح نقطه زن به ارزش 7 میلیارد دالر به عنوان 

بخشی از این توافق عظیم به عربستان دارند.  
این گزارش همچنین تصریح کرده است: سالح های غربی 
که از هواپیماهای ائتالف عربســتان پرتاب می شــوند، عمدتاً 
»مهمات تهاجم مســتقیم مشترک« و موشک های »پیووی« 
هستند. اما طبق گزارش موسســه تحقیقات صلح استکهلم، 
در حمالت هوایــی ریاض علیه یمن از بمب های خوشــه ای 
آمریکایی هم استفاده شده است. استفاده از این بمب ها طبق 
مفاد معاهده ای که به امضای 11۹ کشور رسیده، ممنوع است.

همگرایی ترامپ و اوباما در جنایت علیه یمن
همگرایی ترامپ و اوباما در همدستی با جنایات سعودی ها 
علیه مردم یمن بخش دیگری از این سند است که در آن اشاره 
شده : دولت رئیس جمهور اوباما سال ۲01۵ فرایند فروش بیش 
از 8000 بمب هدایت لیزری به نیروی هوایی عربستان سعودی 
را آغاز کرد. دولت اوباما در مجموع ۴۲ قرارداد تســلیحاتی با 
عربســتان سعودی به ارزش 11۵ میلیارد دالر امضا کرد.  این 
رقم، باالترین رقم فروش سالح توسط یک دولت در تاریخ روابط 
آمریکا و عربستان به شمار می رود. در حالی که محاصره دریایی 
یمن 17 میلیون از شهروندان این کشور را در آستانه قحطی قرار 
داده دولت آمریکا در اکتبر ۲01۵ توافقی به ارزش 10 میلیارد 
دالر برای فروش کشتی های جنگنده چندمنظوره به عربستان 
ســعودی منعقد کرد. پنتاگون هدف از فروش این کشتی ها را 

در راستای اهداف راهبردی آمریکا اعالم کرد. 
بمب ها و موشک های آمریکایی

در این سند همچنین به بمب ها و موشک های آمریکایی 
که علیه مردم مظلوم یمن استفاده می شود نیز اشاره و تصریح 
کرده است: موشک های »پیووی۴« شرکت آمریکایی ریتیون 
از جمله تســلیحاتی هستند که شواهد اســتفاده از آنها برای 
حمله به مغازه ها و ســایر اماکن شــهری یمن دیده می شود. 
 راکت های مرگبار با نام های شــومی مانند » Brimstone« و 
»Storm Shadow« )ســایه طوفان( و همچنین بمب های 
PGM۵00 و موشک های ALARM نیز به عربستان سعودی 

فروخته شده اند.
موشک های بالستیک یمن از کجا آمدند؟

نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در ادامه به تاریخچه 
ســاخت و استفاده از موشک های بالستیک در یمن پرداخته و 
تصریح کرده است: یمن جنوبی و شمالی هر دو از دهه 1۹70 
اقدام به وارد کردن این نوع ســالح ها، عمدتاً از شوروی سابق 
کردند. در واقع، در جریان جنگ داخلی یمن در ســال 1۹۹۴ 
چندین نوع موشک اسکاد به کار گرفته شد. دیکتاتور مخلوع، 
علی عبداهلل صالح با خریداری موشک های اسکاد کره شمالی، 
زرادخانه نســبتاً عظیم خود از موشک های بالستیک را غنی تر 
کرد. این موشک ها توسط نیروهای اسپانیایی در دسامبر ۲00۲ 
ضبط شــده و تحویل نیروی دریایی آمریکا شدند. در نهایت، 
صالح، به این دلیل که متحد ثابت قدم آمریکا و عربســتان بود 
قوانین مربوط به توقیف این موشک ها را دور زد و دولت جورج 
دبلیو بوش، به وی اجازه داد موشــک های کره شمالی را نگاه 
دارد. بنابراین، در زمان آغاز جنگ یمن در ســال ۲01۵، این 

کشور حدود 300 موشک اسکاد در اختیار داشت. برخی از این 
موشــک ها که ظاهراً مهندسان یمنی  در آنها تغییراتی اعمال 
کرده اند در طول دو ســال گذشته به تالفی حمالت بی شمار 

عربستان سعودی به سمت این کشور شلیک شده اند. 
دروغ های آمریکایی- سعودی

این گزارش تاکید می کند: دســتگاه اطالعات کره جنوبی 
در جوالی ۲01۵ گزارش داد که موشــک های اسکاد شلیک 
 شده به سمت عربستان سعودی همان موشک های کره شمالی 
هستند که با چراغ ســبز آمریکا و عربستان سعودی در سال 
۲00۲ تحویل یمن شدند. هیئت کارشناسان سازمان ملل که 
مأمور تحقیق درباره ادعاهای عربســتان و آمریکا هستند، نه 
شواهدی در تأیید انتقال سالح از ایران به سمت یمن یافته اند 
و نه ادلــه ای درباره کمک های خارجی برای اســتفاده از آن 

سالح ها ارائه کرده اند.
 در ســند منتشر شــده از ســوی نمایندگی دائم ایران 
در ســازمان ملل نتیجه گیری شده اســت: یمنی ها می توانند 
موشــک هایی را شلیک کنند که در یمن مونتاژ شده اند. هیچ 
قطعه موشــکی از طریق بنادر تحت محاصره وارد یمن نشده 
است. نه عربستان و نه آمریکا هیچگونه اطالعاتی درباره تاریخ 
تحویل سالح های ادعایی ایران و زمان و مکان استفاده از برخی 

از آنها ارائه نکرده اند. 
این سند همچنین به طرح پیشنهادی ایران برای کمک به 
حل بحران یمن اشاره و تاکید می کند: از زمان آغاز جنگ در 
یمن، ایران روشی معقول و عملی برای رسیدگی به این بحران 
دردناک و غیرضروری ارائه کرده اســت و زمان آن رسیده که 

بدانیم هیچ راه حل نظامی برای یمن وجود ندارد. 

موشک های بالستیک یمن از کجا آمدند؟

پاسخ مستند نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل به ادعاهای آمریکا

در طول 5 ســال گذشــته ترجیع بند ســخنان 
دولتمردان ســیاه نمایی محض درباره عملکرد دولت 
قبل بود اما اکنون معــاون اول رئیس جمهور در بیان 
چرایی حل نشدن مشــکالت اقتصادی گفته است: با 
تغییر دولت ها رئیس جمهور جدید فکر می کند هرچه 

رئیس جمهور قبلی کرده همه را باید تغییر دهد!
اســحاق جهانگیری که در دومین همایش اقتصاد ایران 
سخن می گفت، اظهار کرد: »امروز دغدغه مسئوالن اول کشور 
از مقام معظم رهبری تا دیگر مســئوالن این موضوع است که 
معتقدند مسائل اقتصادی اولویت اول است و همه مسائل دیگر 

از این موضوع سرچشمه می گیرد.«
وی گفت: »دشمنان کشور نیز هر وقت بخواهند ایران را 
تهدید کنند مهم ترین تهدید آنها تحریم های اقتصادی است. 
آنها ســعی می کنند با هر بهانه ای اقتصاد ایران را نشانه بروند 
و این هم گواهی آن اســت که فشار بر اقتصاد ایران از منظر 

مخالفان جدی است.«
معاون اول رئیس جمهور گفت: »از دهه ۴0 ایران ســعی 
کرد که با ایجاد برنامه های توســعه صنعتی شود که در همان 
زمان کــره جنوبی، آرژانتین و برزیل هم کار خود را شــروع 
کردند و چند دهه بعد مالزی هم این کار را شروع کرد اما اآلن 
که نگاه می کنیم می بینیم فرصتهای ایران برای توسعه از آنها 

خیلی بیشتر بوده ولی از آنها عقب تر هستیم.«
وی گفــت: »با وجــود آنکه در برنامه هــای قبل و بعد از 
انقالب اهداف مهم اقتصادی در برنامه ها همواره تکرار شده اما 
همچنان مهم ترین دغدغه اصلی مردم ما باز مسائل اقتصادی 

است.«
رطب خورده و منع رطب!

معاون اول رئیس جمهور گفت: »استنباط من این است که 
در سیاستگذاری ضعف اصلی را داشتیم.«

وی چنیــن ادامه داد: »به عنوان مثال بــا تغییر دولت ها 
سیاستهای ما عوض می شود و رئیس جمهور جدید فکر کرده 
هرچه رئیس جمهور قبلی کرده همــه را باید تغییر دهد و یا 
با تغییــر یک وزیر و یا یک مدیر خیلی از سیاســت ها تغییر 

یافته است.«

این بخــش از اظهارات آقای جهانگیری معاون اول دولت 
حیرت آور اســت، وقتی که کارنامه اظهارات دولتمردان تدبیر 
و امید و خاصه شخص اســحاق جهانگیری را در مدت چهار 
سال اول دولت مرور می کنیم با حجم بی سابقه ای از اظهارات 
علیه دولت قبل مواجه می شویم. اظهاراتی که گاهی به منظور 
فرافکنــی و گاهی برای پوشــاندن ضعف های دولت یازدهم و 

کم کاری های آن در برخی حوزه ها نظیر مسکن ایراد می شد.
اینکه دولت های قبل به قطع و یقین هر کدام ضعف هایی 
داشته اند غیرقابل انکار اســت اما متاسفانه مشی دولتمردان 
تدبیر و امید در ســال های گذشــته، بر نفی کامل دولت قبل 
و حمله یکپارچه از مســیر ایراد صدها ســخن بعضا بی پایه و 
اساس استوار بوده است این امر چنان مورد اهتمام دولتمردان 
بــود که به روالی عادی و هر روزه بدل شــد به گونه ای که نه 
تنها اعتراض منتقدان دولت بلکه حتی موجب اعتراض برخی 

از حامیان دولت یازدهم و دوازدهم نیز شد. 
هر انتقــادی که به دولت می شــد بــا فرافکنی موضوع 
را به دولت قبل منتســب کردند و کار به آنجا رســید که در 
مناظره های انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم سید ابراهیم 
رئیسی پس از پایان یکی از مناظره ها پیشنهاد کرد که صدا و 

سیما یک مناظره را میان رئیس  دولت های نهم و دهم و رئیس 
 دولت یازدهم ترتیب دهد تا یک بار برای همیشه به این غائله 

»تقصیر دولت قبل است« خاتمه داده شود.
این آش آن قدر شور شد که موجب برخورد طنز مخاطبان 
فضای مجازی با این موضوع هم شده بود و لطیفه ها و سخنان 

کنایه آمیزی با همین رویکرد در این فضا منتشر می شد.
اکنون که دولت دوازدهم روی کار آمده اســت و حســن 
روحانی برای چهار ســال دوم نیز توانست به پاستور راه یابد 
دیگر عمال فرافکنی مشــکالت موجود بــه دولت قبل ممکن 
نیســت چرا که دولت قبل )یعنی دولت یازدهم( همین دولت 
تدبیر و امید اســت. در چنین شرایطی جهانگیری معاون اول 
روحانــی می گوید: »با تغییر دولت ها سیاســت های ما عوض 
می شود و رئیس جمهور جدید فکر کرده هرچه رئیس جمهور 
قبلی کرده همه را باید تغییر دهد!« او این موضوع را به عنوان 

یک نکته منفی ذکر کرده است.
تنها توجه به فقره »مسکن مهر« و تعطیلی آن در شرایطی 
که دولت هیچ برنامه ای برای مســکن اقشار کم درآمد نداشت 
گویای همه چیز اســت. تعطیلی این پروژه ملی که ماحصل 
پای کار آمدن نیروهای انقالبی و دلسوزان نظام بود و با تالش 

بی وقفه مهندس علی نیکزاد به ثمر نشست با حمله همه جانبه 
دولتمردان به آن همراه بود؛ از شخص روحانی، رئیس جمهور تا 
وزیرانی نظیر عباس آخوندی که این طرح را مزخرف خواندند. 
در تازه ترین آنها و در شرایطی که مردم استان کرمانشاه درگیر 
زلزله ویرانگر غرب کشــور بودند اسحاق جهانگیری فرصت را 
برای حمله دیگر به این طرح مغتنم شمرد و با سیاسی کردن 
تبعات زلزله بیشترین آمار تلفات را به مسکن مهر سرپل ذهاب 
نســبت داد حال آنکه بعدا مشــخص شد از قضا کمترین حد 

تلفات به این ساختمان ها اختصاص داشته است.
دولت و ایجاد  اشتغال

معاون اول رئیس جمهــور با بیان اینکه موضوع آب دیگر 
یک موضوع ســاده در حوزه وزارت نیرو و یا کشاورزی نیست 
گفت: »امروز وزارت کشــور در مهم ترین مسائل امنیتی خود 
موضــوع آب را در دســتور کار قرار داده اســت.« وی افزود: 
»امروز محیط زیســت فقط یک موضوع فانتزی نیست بلکه 
یک واقعیت است که تاالب های کشور خشک شده و تبدیل به 

کانون های ریزگرد شده است.«
به گزارش خبرگزاری تسنیم، جهانگیری با ابراز اینکه امروز 
کشور با معضل ایجاد  اشتغال برای فارغ التحصیالن دانشگاهی 
مواجه است گفت: »مشکالت نظام بانکی پیچیدگی هایی دارد 

که نمی توانیم خیلی از مسائل داخلی آن را باز کنیم.«
وی با اظهار اینکه قباًل فرض بر این بود که با بازنشستگی 
یک کارمند دولت سبک می شود، گفت: »اما امروز با بازنشسته 
شدن کارمند ردیف بودجه این کارمند از یک ردیف به ردیف 
دیگر منتقل می شود و اتفاقی در بودجه دولت نمی افتد و حتی 
در همین بودجه سال ۹۴ حدود 60 هزار میلیارد تومان برای 

کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در نظر گرفته ایم.«
جهانگیری گفــت: »بــا این همه یک بازنشســته را پیدا 

نمی کنید که از دریافتی خود راضی باشد.«
معــاون اول رئیس جمهور گفت: »نهادهای پژوهشــی و 
پژوهش های اقتصادی در این زمینه می تواند بسیار به مسائل 
و مشکالت اقتصادی کشور و سیاستگذاری های مربوط به آن 
کمک کنند که امیدواریم نتایج ایــن گونه همایش ها نیز در 

همین این راستا باشد.«

پس از 5 سال تخریب مداوم

جهانگیری: هر كاری كه دولت قبل انجام داده نباید تغییر داد!

آئین الحاق رســمی هواپیماهــای بال ثابت و 
دوزیست آب نشین از جمله هواپیماهای دو موتوره 
نیروی  توانمندی های  مجموعه  به   LA-8 ســری 

دریایی سپاه در بندرعباس برگزار شد. 
این آئین با حضور سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری 
فرمانده کل سپاه و سرتیپ پاسدار حسین سالمی جانشین 
 فرماندهی کل ســپاه پاســداران  در بندرعبــاس برگزار 

شد.
سرلشــکر جعفری در این آئین گفت: روند باال بردن 
توان و استطاعت نیروی دریایی و نیروهای دیگر سپاه یک 
روند دائمی اســت و تعطیل پذیر نبوده و نخواهد بود و اگر 
بخواهیم در کشــوری امن، آزاد و مستقل، آرام و پیشرفته 
زندگی کنیم باید قدرتمند باشیم زیرا قدرت های سلطه گر 
جهان مدام در حال فتنه انگیزی علیه جمهوری اســالمی 

ایران هستند.
وی خاطر نشان کرد: الحاق این پرنده های آب نشین به 

نیروی دریایی سپاه در همین راستا می باشد.
دریادار پاســدار علی فدوی فرمانــده نیروی دریایی 
سپاه پاســداران انقالب اســالمی نیز در این آئین گفت: 
هواپیماهایی که در این مرحله به ســازمان نیروی دریایی 
سپاه پیوستند با قابلیت های گوناگون گشت و شناسایی، 
پشــتیبانی، امداد و نجات، آتش نشــانی و ترابری دریایی 
از توانمنــدی فرود در آب، حرکــت در آب به مانند یک 
شــناور تندرو و همچنین کلیه عملیات هــای پروازی در 
ارتفاع هــای گوناگون برخوردارند و بــه دلیل بهره مندی 
 از این قابلیت به پرندگان دوزیســت و آب نشــین مشهور 

هستند.
به گزارش ایرنا، همچنین ســرتیپ پاســدار حسین 

سالمی جانشین فرماندهی کل سپاه طی سخنانی در این 
آئین تاکید کرد: اگر بخواهیم امن، آزاد، مســتقل، آرام و 

پیشرفته زندگی کنیم، باید قدرتمند باشیم.
وی افــزود: قدرت هــای ســلطه طلب جهــان هنوز 
رویاهایشــان دســت  و  آرمان هــا  ایده آل هــا،  از  هــم 
برنداشــته اند و مــدام خواب هــای آشــفته می بینند و 
 ایــن خواب ها را بــه توطئه، فتنه، طــرح و برنامه تبدیل 

می کنند.
جانشین فرمانده کل سپاه در ادامه افزود: این قدرت ها 
مدام دنبال این هســتند که آرزوهایشــان را از صفحات 
ذهنشــان به واقعیت های روی زمین تبدیل کرده و برای 

همین هم هزینه می کنند.
سالمی اظهار داشت: در چنین میدانی هستیم و باید 

این قدرت را به تدریج اما پرشتاب به بلوغ برسانیم.
وی افزود: اکنــون با آن بخــش از قدرت هایمان که 
به بلوغ رسیده اند توانســته ایم موازنه را با قدرت ها برقرار 
و بازدارندگــی ایجاد کرده، دشــمن را به عقــب رانده و 
به شکســت وادار کنیــم و این در خیلــی از جنبه ها رخ 
داده اســت و در ســایر جنبه ها این بــرای ما یک راهبرد 
اساســی اســت. این هواپیماهــا از جملــه هواپیماهای 
دو موتوره ســری LA-8 با قابلیت های گوناگون گشت و 
 شناسایی، پشتیبانی، امداد و نجات، آتش نشانی و ترابری 

است.
توانمنــدی فرود در آب، حرکت در آب مانند شــناور 
تندرو انجام عملیات هــای پروازی در ارتفاع های گوناگون 
از دیگر قابلیت های این هواپیماهاســت. این هواپیماها به 
علت بهره مندی از این قابلیت ها به پرندگان دوزیســت و 

آب نشین مشهور هستند.

اســتاندار کرمانشاه گفت: از محل سفر رهبر معظم 
انقالب به اســتان 172 میلیارد تومان دیگر به استان 
اختصاص یافته که تاکنــون 120 میلیارد تومان آن به 

استان ابالغ شده است.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، هوشــنگ بازوند در 
جلسه پیگیری مصوبات سفر رهبر معظم انقالب به استان گفت: 
مدیران برای جذب هر چه ســریعتر این اعتبارات تالش های 
خود را افزایش دهند. وی حضور رهبر معظم انقالب به مناطق 
زلزله زده را یک نقطه عطف و ایجاد وفاق برای سرعت بخشی به 
حل مشــکالت زلزله زدگان عنوان کرد و گفت: در زمان حضور 
و ســفر معظم له یک وحدت بسیار ارزشمندی در سطح ملی 
شــکل گرفت و زمینه های الزم برای بکارگیری همه تالش ها 

برای کمک به زلزله زدگان در سطح کشور میسر شد.

وی در ادامه با اشــاره به عمق و گستردگی زلزله رخ داده 
در استان کرمانشاه تصریح کرد: وقوع پس لرزه های فراوان و با 
ریشتر باال در سطح استان و کل جغرافیای کشور نشان از عمق 

فاجعه در استان کرمانشاه دارد.
بازوند تصریح کرد: دســتگاه ها تا یک ماه فرصت دارند که 
اجرای پروژه های مشخص شده برای استفاده از اعتبارات سفر 
رهبر معظم انقالب به استان را به مناقصه بگذارند و این موضوع 

به سرعت باید انجام شود.
وی بیان داشت: همچنین از محل سفر رهبر معظم انقالب 
به استان برای ایجاد اشتغال 3۲ میلیارد تومان دیگر به سرجمع 
سفر معظم له به اســتان اختصاص یافته است که برای جذب 
سریع آن نیز بزودی این موضوع در اولین جلسه شورای اشتغال 

استان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تخصیص 172 میلیارد تومان اعتبار 
از محل سفر رهبری به كرمانشاه

ســخنگوی ارشــد نیروهای مســلح در واکنش 
به ســخنان نیکی هیلی نماینده آمریکا در ســازمان 
ملل گفت: چنانچه آمریکایی ها از ســطح توان باالی 
تکنولوژی موشکی یمن اطالع داشتند، از بیان چنین 

اظهارات مضحکی خودداری می کردند.
به گزارش فارس، ســردار سیدمســعود جزایری معاون 
ستادکل نیروهای مســلح در واکنش به سخنان نیکی هیلی 
نماینده آمریکا در سازمان ملل درخصوص شلیک موشک های 
یمن به ریاض و اینکه این موشــک ها ساخت ایران بوده است، 

اظهار داشت: اظهارات این فرد را به حساب بی اطالعی و عدم 
درک او از مسائل نظامی و تسلیحاتی بگذارید.

وی افــزود: چنانچه آمریکایی ها از ســطح تــوان باالی 
تکنولوژی موشکی یمن اطالع داشتند، از بیان چنین اظهارات 
مضحکی خــودداری می کردند. جزایری تاکیــد کرد: آمریکا 
توان اجماع ســازی علیه جمهوری اسالمی ایران و مقاومت را 
ندارد، بنابراین تنها راه برون رفت آمریکا از دشــواری هایی که 
در آن گرفتار شــده است، تغییر رفتار جدی و توقف اقدامات 

جنگ طلبانه و جنایتکارانه اش در اقصی نقاط جهان است.

سردار جزایری:

اظهارات نماینده آمریکا در سازمان ملل
ناشی از عدم اطالع آنها از توان موشکی یمنی ها است

 الحاق هواپیماهای بال ثابت و دوزیست آب نشین 
به نیروی دریایی سپاه 

آیت اهلل شهید دستغیب)ره(: می خواهی بدانی آمرزیده  شده ای 
یا نه؟ ببین حال توبه داری یا نه؟ هرکس دید دلشکســته شده، 

بفهمد که می خواهند او را مورد رحمت قرار دهند.


