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دل جمکرانی

هر شــب یتیم توست دل جمکرانیام
جانم به لب رســیده بیــا یار جانیام
از بادهــا نشــانیتان را گرفتــهام
عمری است عاجزانه پی آن نشانیام
طی شد جوانی من و رویت نشد رخت
«شــرمنده جوانی از ایــن زندگانیم»
با مــن بگو که خیمه کجا میکنی بپا
آخر چرا به خاک ســیه مینشانیام
در این دهه اگرچه صدایت گرفته است
یکشب بخوانبهصوتخوشآسمانیام
در روضه احتمال حضورت قویتر است
شاید به عشــق نام عمویت بخوانیام
هم پیــر قد خمیدگــی زینب توام
هم داغــدار آن دو لــب خیزرانیام
ایــن روزها که حال مرا درک میکنی
بگذار دســت بــر دل آتشفشــانیام
در به دری برای غالم تو خوب نیست
تأیید کن که نوکــر صاحب زمانیام
عباس احمدی

در هوای تو

ایجاز شــاعرانه چشــم تو تــا کنون
ما را کشانده است به اعجازی از جنون
هــر روز در هوای تو پــرواز میکنیم
هر روز میشویم چو خورشید ،سرنگون
تا آســتین به قصد تو باال زدیم شــد
شمشیرهای تشنه به خون از کمر برون
بایــد امید هر چه فــرج را به گور برد
بیهوده میبری دل ما را ستون ستون...
این شعر همردیف غزلهای چشم توست
زخمی نزن که قافیه افتد به خاک و خون
مرتضی آخرتی

داوود من! دوباره بخوان

وقتــی نفس گرفته ،دلــم در هوایتان
یعنی منم که زندهام ازاشــکهایتان
داوود مــن! دوباره بخوان تا که عالمی
طنیــن صدایتان
ایمــان بیاورد بــه
ِ
از این همه سحر که گذشته است میشود
یک شب نصیب این دل من هم دعایتان
ایناشتراک چشم من و چشم خیستان
منگریــهام بــه کشــته کرببالیتان
آقا اجــازه میدهید هــر وقت آمدید
نقاشــیم کننــد مــرا زیــر پایتان؟
یک روز عاشــقانه تو از راه میرســی
آن روز واجب اســت بمیــرم برایتان
علیاکبر لطیفیان

هرچه خواستی!

بیقراری جمعهها

بیقراریــم چــون پریشــانیم
بــاز هم جمعــه آمــد و بیتو
شــاید اینجایــی و نمیبینیم
بیقــراری جمعههــای تــو را
...صبــح ،امیــدوار آمدنــت
گرچه ایناشكها برای تو نیست
كاش روزی به خویش میدیدیم
صبحگریــان راس بیپیكــر
صبحگریــان طفل بیشــیریم

چــون پریشــان درد هجرانیم
ندبههــای فــراق میخوانیــم
یا كه هستی؛ كجا؟! نمیدانیم
چند قرن اســت ابــر بارانیم...
عصــر ،از خیــل ناامیدانیــم
مــا پریشــان لقمــه نانیــم
چون تو صبح و مســاءگریانیم
عصرگریــان جســم عریانیم
عصرگریــان شــاه عطشــانیم
محمدعلی بیابانی

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

آمریکا در تحریمهای اولیه خود «فوالد» را نشانه گرفت

اصفهان -خبرنگار کیهان:
معاون وزیر صنعــت ،معدن و
تجارت گفــت :علیرغم تحریمهای
موجود در شــشماهه نخست سال
جاری در حوزه صادرات فوالد کشور
تغییری ایجاد نشده است.
مهدی کرباســیان در مراسم تکریم
و معارفه حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل
جدید فــوالد مبارکه اصفهان ،اظهار کرد:
با وجود اینکه در تحریمهای اولیه آمریکا،
نام فوالد ،مس ،طال و آلومینیوم ذکر شده
است ،اما خوشبختانه ظرفیتهای کشور
افزایش پیدا کــرده و امیدوارم با همت و
هدفگذاریهای انجام شــده و حمایت

مســئوالن این حوزه بتوانیم مشکالت را
پشتسر بگذاریم.
وی ادامه داد :در ســال جاری ،تولید
مشتقات فوالد افزایش داشته به طوری که
تولید شمش فوالد 14 ،درصد ،تولید آهن
اسفنجی به میزان  19درصد ،تولید گندله
 38درصد و تولید کنســانتره  17درصد
افزایش نشان میدهد.
کرباســیان افزود :از مسئوالن استان
تقاضای حمایت از مدیریت فوالد مبارکه
به عنوان یک نهاد ملی و جهانی را داریم
تا این صنعت بتواند با همدلی و وحدت در
مقطع فعلی تحریم و فشارهای خارجی،
الگویی برای سایر صنایع کشور باشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات ریسندگی،
بافندگی و پوشاک جامعه با مسئولیت محدود
به شماره ثبت  178499و شناسه ملی 10102185247
بدینوســیله از کلیه شــرکاء یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل میآید تا در جلسه مجمع
عمومی عادی ســالیانه شرکت که در ســاعت  11روز دوشنبه مورخ  97/7/30در محل قانونی
شرکت تشکیل میشود حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:
 -1تصویب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1397/3/31
 -2انتخاب بازرس و حسابرس مستقل
مدیرعامل -محمدرضا مصلحی

سرویس سیاسی-
اداره کل مبــارزه با پولشــویی و تطبیق بانک
کشاورزی -خرداد  -96طی ابالغیهای تأملبرانگیز
اعالم کرده بود که بر طبق لیســت تحریمی وزارت
خزانــهداری آمریکا به مشــتریان خود خدمات
میدهد .فارغ از دالیل و مســتندات متعدد در رد
 ،FATFابالغیه ننگین بانک کشــاورزی در اجرای
سیاستهای ضد ایرانی وزارت خزانهداری آمریکا-
اتاق جنــگ اقتصادی آمریکا علیــه ایران -برای
ردکردن الیحه  CFTکافی است.
حامیان لوایح مرتبط با  FATFاز جمله الیحه الحاق
ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ()CFT
در روزهای اخیر لعن وارونه زده و مدعی هســتند که در
صورت امتناع ایران از پیوستن به این سازمان بین دولتی،
دچار خودتحریمی میشویم.
این ادعــای مضحک در حالی اســت که آن چیزی
که موجب خودتحریمی کشــورمان میشود ،پیوستن به
 FATFاست.
اینکــه میگوییــم با پیوســتن بــه  FATFدچار
خودتحریمی میشویم ،نه یک احتمال و پیشبینی بلکه
صحبت از اتفاقی اســت که در سالهای اخیر و با اجرای
پنهانی دستورات  FATFاز سوی دولت و برخی بانکها
در کشور رخ داده است.
اجرای دستورات خزانهداری آمریکا!
اداره کل مبارزه با پولشویی و تطبیق بانک کشاورزی
 8خــرداد  -96طی ابالغیهای اعالم کرد«:در راســتایالزام نهادهای ناظر داخلی و بینالمللی درخصوص رعایت
قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
و به تبع آن ممنوعیت ارائه خدمات مالی به کلیه اشخاص
حقیقی و حقوقی و گروههای تحریمی...طبق لیست اعالمی
ازسوی سازمانهای بینالمللی (نظیر سازمان ملل ،اتحادیه
اروپا ،وزارت خارجــه آمریکا ،خزانهداری آمریکا و )...کلیه
لیستهای تحریمی اعالمی ازسوی بانک مرکزی  ...برای
همکاران ذیمدخل در واحدها قابل دسترس میباشد».
در بخش دیگری از این ابالغیه آمده اســت« :کلیه
واحدها/باجه های ارزی شعب بانک از تاریخ دریافت این
اطالعیه هنگام ارائه خدمات پایهای و غیرپایهای ارزی به
مشتریان ،نسبت به اخذ استعالم موارد مذکور از سامانه
موصوف اقدام و در صورت تحریمی نبودن ...با اخذ نسخه
چاپــی از اطالعات ارائه شــده و بایگانــی آن در پرونده
مشتری ،نســبت به ارائه خدمات درخواستی اقدام و در
صورت تحریمی بودن اشــخاص...دالیل عدم امکان ارائه
خدمات به مشتری را به ایشان اعالم نمایند».
بانــک کشــاورزی در ابالغیــه فوق صراحتــا اعالم
کرده است که طبق لیســت تحریمی وزارت خزانهداری
آمریکا(اتاق جنــگ اقتصادی آمریکا علیــه ایران) عمل
میکند.
گفتنی اســت مدیرعامل بانک کشاورزی  8-شهریور
 -95در گفتوگو با یکی از پایگاههای خبری با بیان اینکه
اجرای  FATFاز ســوی بانک مرکزی به این بانک ابالغ
شده است ،گفته بود« :تمام نرمافزارهای الزم برای FATF
هم در بانک کشاورزی آماده است و در این زمینه ما رتبه

نخست را در بین بانکها در دست داریم».
اما اجــرای خودتحریمی در دولت روحانی محدود به
این بانک نیست.
در بهــار ســال  95در نامه بانک ملت در پاســخ به
درخواســت قرارگاه خاتماالنبیا(ص) برای نقل و انتقاالت
ارزی؛ آمده بود« :کارسازی کلیه خدمات ارزی(بینالمللی)
برای آن دســته از مشتریان که نامشان در لیست تحریم
اتحادیه اروپا و یا لیســت تحریم مشترک اتحادیه اروپا و
سازمان ملل میباشد امکانپذیر نیست».
عالوهبر این 10-مرداد  -95واحد مستقل ارزی خطاب
به مدیریت شعبه بانک سپه در نامهای در جواب درخواست
یک شــرکت برای ضمانتنامههای ارزی آورده اســت...« :
در شــرایط فعلی و با عنایت به مفاد نامه بازگشتی مبنی
بر نامبرده شدن متقاضی ضمانتنامهها در لیستاشخاص
تحریمی ،اجابت درخواست متقاضی امکانپذیر نیست».
موارد فوق تنها بخشی از مصادیق خودتحریمی توسط
برخی از بانکها در داخل کشورمان است و قطعا در بانک
های دیگر نیز این رویه اجرا شده است.
تحریم متخصصین ایرانی!
در حال حاضر ،حدود  285شخص ،موسسه و شرکت
ایرانی در لیســت تحریمهــا قرار دارنــد و دولت ایران با
پیوستن به  ،FATFمتعهد به اعمال تحریمها علیه آنها در
داخل کشور شده است! برخی از مهمترین این موسسات
عبارتند از :صنایع پارچین و هواپیمایی مرکز تحقیقات و
فناوری دفاعی ،وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح،
قرارگاه خاتماالنبیا(ص) ،وزارت اطالعات ،سازمان صنایع
دفاعی ،دانشگاه مالکاشــتر ،گروه صنایع صنام ،صنایع
شــهید صیاد شیرازی ،صنایع شهید باقری ،صدا و سیما،
باتریسازی نیرو و ...این فهرست  -که دربرگیرنده جمعی
از بهترین متخصصین و مدیران کشور نیز هست -به لطف
 FATFمشمول تحریمهای داخلی شده و خواهند شد!
با توجه به دســتورات  FATFباید اطالعات متخصصین
کشــور را بیاغماض به دشــمن داد و آنها مورد تحریم قرار
داد! این در حالی اســت که در نگاه مافیای آمریکایی-اروپایی
 ،FATFجتایتکارانی مانند ســازمان تروریســتی منافقین،
آزادیخواهانی هستند که مجازند در پاریس و نیویورک و لندن،
پایگاه و دفتر و میتینگ داشته باشند و تامین مالی شوند.
حق شرط!
وزارت اقتصاد و وزارت خارجه در اقدامی تأملبرانگیز
از ســال  95تاکنــون  37بند از  41بنــد تعهداتی را که
مخفیانه به  FATFدادهاند ،اجرا کردهاند و تنها وقتی نوبت
به مطالبات مربوط به اصالح قوانین رسیده ،مجبور شدهاند
مجلس را با ارسال الیحه مطلع کنند!
به عبارت دیگر اکنون بیش از  2سال است که دولت
اجرای دستورالعملهای  FATFرا آغاز کرده و ابالغیههای
بانکهــای ایرانی نیــز به دلیل اجــرای مخفیانه همین
دستورات است.
بزککنندگان  FATFدر هفتهها و روزهای اخیر برای
توجیه خیانت «خود تحریمی» مدعی شــدهاند که ایران
برای  FATFاز قاعده حق شرط استفاده کرده است.
این ادعای مضحک در حالی است که با نگاهی به مفاد
 FATFمشاهده میکنیم که حق شــرط از ایران گرفته

شده است.
در ماده  6کنوانســیون بینالمللی مبارزه با تامین
مالی تروریســم  CFTآمده است« :هر کشور عضو در
صورت لــزوم ،اقداماتی را از جملــه در صورت اقتضاء
از طریق تدویــن قانون داخلی اتخــاذ خواهد نمود تا
اطمینان حاصل نماید اعمال کیفری در حیطه شــمول
این کنوانســیون ،تحت هیچ شــرایطی بــا مالحظات
سیاسی ،فلســفی ،عقیدتی ،نژادی ،قومی ،مذهبی و یا
سایر مالحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشد».
هجمه به شورای نگهبان!
گفتنی اســت توافق هســتهای موســوم به برجام،
در مجلــس نهــم و در تاریــخ  21مهر تصویب شــد.
آن روز از  250نماینــده حاضــر 161 ،نماینــده رأی
موافــق دادنــد و فقــط  59نماینده بــا درک فجایع و
خســارتهای نهفتــه در برجــام ،رأی مخالــف دادند.
 3سال بعد با وجود این که بسیاری از همان نمایندگان
متعهد و خوشــفکر در مجلس دهم حضــور ندارند ،در
رأیگیری بر ســر الیحه مربوط به الحاق به کنوانسیون
 ،CFTاز میــان  271نماینــده 143 ،نفر رأی موافق و
 120نماینــده رأی مخالف دادند .در واقع تعداد موافقان
کاهش  18نفری و تعــداد مخالفان  -با وجود تحرکات
وســیع دولت و طیف آقای الریجانی  -افزایش  61نفری
را نشان میدهد .بدین ترتیب فاصله  101نفری به فاصله
 23نفری کاهش یافته که حاصل روشــنگری نیروهای
انقالبی متعهد و صاحبنظر است.
عالوه بر این در روزهای گذشته عباسعلی کدخدایی
سخنگوی شــورای نگهبان در واکنش به تصویب الیحه
الحاق دولت ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین
مالی تروریسم موسوم به  CFTدر مجلس شورای اسالمی،
در حســاب شخصی خود نوشت :آنچه در قالب  CFTدر
مجلس تصویب شــد ،همانند دیگر مصوبات در شــورای
نگهبان بحث می شــود و شورا نیز با معیار قانون اساسی
و موازین شرع نظر خود را نسبت به آن اعالم خواهد کرد.
تعداد مخالفین  CFTدر مجلس و تاکید سخنگوی
شورای نگهبان مبنی بر در نظر گرفتن معیار قانون اساسی
و موازین شرع در بررسی الیحه  CFTدر این شورا گویا به
مذاق بزککنندگان  FATFخوش نیامده است.
این طیف در روزهای اخیر با هجمه به شورای نگهبان
مدعی هستند که این شــورا باید بدون توجه به وظایف
قانونی خود ،چشم بسته با الیحه  CFTموافقت کند.
فارغ از دالیل و مســتندات متعــدد در رد ،FATF
ابالغیــه ننگین خــرداد  96بانک کشــاورزی در اجرای
سیاســتهای ضد ایرانی وزارت خزانهداری آمریکا -اتاق
جنگ اقتصــادی آمریکا عیله ایران -برای ردکردن الیحه
 CFTکافی است.
چندی پیــش «ســیگال مندلکر» معــاون وزارت
خزانهداری آمریکا نســبت به طوالنی شدن روند تصویب
لوایح اســتعماری مرتبط بــا  FATFدر مجلس ایران از
جمله کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم()CFT
ابراز نگرانی کرده بود.
با توجه به موارد مذکور شورای نگهبان باید با قاطعیت
الیحه استعماری  CFTرا رد کند.

محموله  ۲۰۰تنی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی بارگیری شد

خدمت رسانی  2هزار پزشک ،متخصص و امدادگر هالل احمر به زائران اربعین

رئیسمرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هالل
احمر گفت ۴۰۰ :قلم دارو و  ۸۰قلم تجهیزات مصرفی
پزشکی به همراه دو هزار پزشک ،متخصص و امدادگر
در قالــب کادر درمانی هالل احمــر به عراق اعزام
خواهند شد.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی جمعیت هالل احمر،
سید علی مرعشی دیروز در مراسم بارگیری و ارسال دارو
و تجهیزات مصرفی پزشــکی هالل احمر به عتبات عالیات
همزمان با اربعین حســینی اظهار داشت 40 :پایگاه مرکز
پزشــکی حج و زیارت هالل احمر در داخل خاک عراق در
خدمترسانی به زائران آماده خواهد بود در این زمینه روز
ســه شنبه تیم راه انداز مراکز درمانی هالل احمر به عراق
اعزام شــدند و سایر تیمها به مرور تا  25مهرماه به عتبات
عالیات اعزام میشوند.
مرعشــی بااشــاره به اینکه جمعیــت هالل احمر
خدمــات درمانی ســرپایی و تخصصی را بــه زائران در
اربعین ارائــه خواهد کرد ،ادامه داد :بــا توجه به اینکه
تمامی زائران امســال از طریق ثبتنام در ســایت سما
به عراق میروند لذا از پوشــش بیمــه درمانی برخوردار
بوده و تمام خدمات درمانی که دریافت میکنند رایگان
است ،به عالوه نمایندگان بیمه در بیمارستانهای هالل
احمــر در عراق حضور دارند و روند درمان آنها را نظارت
میکنند.
وی کادر تخصصی درمانــی هالل احمر را بالغ بر ۹۰
پزشــک متخصص از جمله جراحی ،ارتوپدی ،قلب ،زنان،
اطفال ،مغز و اعصاب و روانپزشــکی عنــوان کرد و افزود:
امســال برای نخستین بار یک درمانگاه طب سنتی نیز در
کربال راهاندازی شده است.
رئیسمرکز پزشــکی حــج و زیــارت جمعیت هالل
احمــر گفت :نیروهای متخصــص جمعیت هالل احمر در
بیمارســتان الفرات در کوفه و الحســن در کربالی معلی
مستقر میشوند ،البته بیمارستان صحرایی جمعیت هالل
احمر در کوت ،با همکاری ســتاد مشترک نیروهای مسلح

عکس  :محمد علی شیخ زاده

ما را بزن دوباره صدا هرچه خواســتی
مثل غالم ،مثل گدا ،هرچه خواســتی
پُر کن دوباره کیل مــرا «ایهاالعزیز»
یابن الحسن برای خدا هرچه خواستی
آقا بریــز «حین ت َُصلــی و تَق ُن َت»ت
در دســت خالی فقرا هرچه خواستی
دل را تکاندهایــم از اغیــار ،پــس بیا
دیگر فراهم اســت بیا هرچه خواستی
من مهزیار تو شــدهام محض یاریات
جان میدهم برای تو با هرچه خواستی
وقتی «بنفسی أنت» مرا میکنی قبول
یا هرچه خواستم شده یا هر چه خواستی
چون مستجاب میشود آقا فرج بخواه
دور ضریح کرب و بال هرچه خواستی
یــادی بکن ز هر که نرفتــه به کربال
در مرقــد امام رضا هرچه خواســتی
رضا دینپرور

نامه ننگین خرداد 96
سند رد FATF

برپا میشود.
مرعشی با تاکید بر اینکه  7دستگاه اتوبوس آمبوالنس
و  30دســتگاه آمبوالنس در خاک عراق مستقر هستند تا
در صورت نیــاز بیماران را به داخل خاک کشــور منتقل
کنند ،خاطرنشــان کرد :از هشــتم ماه صفر ارائه خدمات
بهداشتی و درمانی به زائران در نجف ،کربال و مسیر نجف
تا کربال توسط تیمهای مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت
هالل احمر ارائه میشود.
وی با توصیه به زائران برای ســفر به کربال در اربعین
گفت :با توجه به اینکه امســال دمای هوا در شــب و روز
بســیار متغیر اســت لذا توصیه اصلی به زائران این است
که پوشــش مناسب همراه داشته باشند و از کفش و کوله
مناســب راهپیمایی اســتفاده بکنند و عالوهبر زائران که
داروهــای خاص مثل قلبی ریوی ،فشــار خون و دیابت و
غیــره مصرف میکنند داروهای خود را به میزان کافی در

اختیار داشته باشند.
آمادهباش  477پایگاه امداد و نجات
داخل کشور
محمود محمدی نســب دبیرکل جمعیت هالل احمر
نیز در این نشست گفت :امسال در مجموع در  ۴۷۷پایگاه
امداد و نجات در داخل کشور و  40پایگاه درمانی در داخل
عــراق ،خدمات درمانی و امدادی الزم به زائران در اربعین
ارائه میشود.
اجرای طرح در  21روز
مرتضی سلیمی رئیسســازمان امداد و نجات هم در
این نشســت درباره مدت زمان اجرای طرح امداد و نجات
در ایام اربعین حســینی ،گفت :این طرح به مدت  21روز
از روز شــنبه 21مهرماه سال جاری آغاز و تا  11آبان ماه
ســال جاری ادامه دارد که نسبت به سال قبل این طرح 6
روز بیشتر اجرا خواهد شد.

با سفر «حســن روحانی» رئیسجمهور ایران به اروپا،
اعالم کردند پنج نفر از جملــه یک دیپلمات ایرانی را
به ظــن تالش برای بمبگذاری در نشســت گروهک
تروریستی منافقین در پاریس بازداشت کردهاند.
در همان زمان عنوان شــد که یک دیپلمات ایرانی
در ایالت «بایرن» آلمان بازداشــت شــده و قرار است
برای طی روند اســترداد به بلژیــک ،در دادگاهی در
«بامبرگ» حاضر شود.
البته این اقدام هماهنگ فرانسه و آلمان و بلژیک به
احضار سفرای فرانسه ،بلژیک و کاردار آلمان (در غیاب
سفیر این کشور) به وزارت امور خارجه ایران منجر شد
و در همیــن خصوص  13تیر ماه  1397ســید عباس
عراقچی معاون سیاســی وزارت امور خارجه ،در دیدار
با سفیر فرانســه و کاردار آلمان مراتب اعتراض شدید
جمهوری اسالمی ایران نسبت به دستگیری دیپلمات
ایرانــی را اعالم و با تأکید بــر مصونیت دیپلماتها بر
اســاس کنوانسیون وین ،خواستار آزادی فوری و بدون
قید و شرط دیپلمات جمهوری اسالمی ایران شد.
از ســوی دیگر ســفیر بلژیک نیز توســط دستیار
مدیرکل اروپا به وزارت امور خارجه فراخوانده شــد و
مراتب اعتراض کشــورمان نسبت به درخواست انتقال
دیپلمات مزبور از آلمان به بلژیک به وی ابالغ شد.
بهرام قاسمی سخنگوی دستگاه دیپلماسی هشتم
مرداد  1397نیز درباره وضعیت «اسداهلل اسدی» گفته
بود :ایشان دیپلمات جمهوری اسالمی در وین بود که

در خاک آلمان و زمانی که به همراه همسر و فرزندش
در مرخصی تفریحی بود ،دستگیر شد و هنوز در زندان
است.
دهم مهر ماه  97نیز در پی صدور بیانیهای توسط
ســه وزیر دولت فرانســه درخصوص اتهام ناروا واهی
به ایــن دیپلمات ایرانی مبنی بــر دخالت در عملیات
خرابکاری در تجمع گروهک تروریســتی منافقین در
پاریس بار دیگر با رد اتهامات و ادعاهای مطرح شــده
مراتب اعتراض شدید جمهوری اسالمی ایران نسبت به
دســتگیری دیپلمات ایرانی را اعالم و خواستار آزادی
فوری وی شد.
قاسمی ســخنگوس وزارت خارجه تمام ماجرا را
ســناریو و توطئهای برای تخریب روابط خوب و رو به
گســترش ایران و اروپا خواند که در راســتای اهداف
آمریکا و رژیم صهیونیســتی و بــا صحنهگردانی یک
گروهک تروریســتی و ضد مردمی مقیم فرانسه انجام
میپذیرد.
به گزارش فارس ســخنگوی وزارت امور خارجه با
بیان اینکه در اســناد و مدارک موجود نقش معاندان،
بدخواهان و عوامل مخرب شناخته شده در طراحی این
نمایش مضحک روشن است ،خواهان واقعبینی مقامات
فرانســوی در قبال جمهوری اســامی ایران شد و به
دستهای شوم بداندیشــان که درصدد تخریب روابط
کهن و دیرپای ایران و فرانســه و دیگر کشورهای موثر
اروپایی هستند ،هشدار داد.

پاسکاری دیپلمات ایرانی بین فرانسه ،آلمان و بلژیک

پس از حدود ســه ماه از بازداشت دیپلمات
ایرانی به اتهام واهی و پاس دادن این موضوع از
فرانسه به آلمان و پس از آن به بلژیک ،این فرد
در نهایت به بروکسل مسترد شد.
دوشــنبه نهم مهر ماه  1397بود که دادگاه عالی
منطقهای «بامبرگ» در بیانیهای بااشــاره به بازداشت
«اســداهلل اسدی» دبیر سوم ســفارت ایران در اتریش
که تیرماه به بهانهای واهی و ســناریوی ســاختگی در
آلمان دستگیر شد ،اعالم کرد که  ۲۷سپتامبر ( ۵مهر)
با اســترداد دیپلمات یاد شده به بلژیک موافقت کرده
است.
در همین خصوص دیروز (سهشــنبه)  16مهر ماه
 1397این حکم (استرداد) اجرا شد و رسانهها به نقل
از دادســتانی آلمان از اســترداد این دیپلمات ایرانی
به بلژیــک خبر دادند و در واقع ســه ضلع مثلث این
سناریوســازی یعنی فرانسه ،آلمان و بلژیک که در این
مدت با پاسکاری به هم این ســناریو را ترتیب دادند
و دستهای پشت پرده این پروندهسازی ،تکمیل شد.
دادگاه عالــی منطقهای «بامبرگ» آلمان در همان
زمان که از موافقت خود با اســترداد این دیپلمات 46
ســاله ایرانی خبر داد ،عنوان کرده بود که این فرد در
محل مأموریتــش یعنی اتریش حضور نداشــته و در
مرخصی به ســر میبرده و به همین خاطر از مصونیت
دیپلماتیک برخوردار نیست.
 11تیر ماه  1397بود که بلژیک و اتریش ،همزمان

با حکم رهبر معظم انقالب اسالمی

حجتاالسالم کریمیتبار
نماینده ولیفقیه
و امامجمعه ایالم شد

هدیه به خوانندگان

رهبرمعظم انقالب:
پیغمبر اسالم(ص) در غوغای جنگهای خطرناک مثل
احزاب ،بدر و اُحد هم انسانسازی میکرد.

اخبار ادبی و هنری
تعطیلی یک شبکه اجتماعی دیگر
به دلیل سرقت اطالعات

حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای رهبر معظم انقالب
اسالمی با صدور حکمی حجتاالسالم اهللنور کریمیتبار
را بهعنوان نمایند ه ولیفقیه در استان و امام جمع ه شهر
ایالم منصوب کردند.
متن حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
جناب حجتاالســام آقای حاج شیخ اهللنور کریمیتبار
دامتافاضاته
در پی اســتعفای جناب حجتاالسالم آقای لطفی دامت
توفیقاته از امامت جمع ه ایالم ،با قدردانی و تشــکر از خدمات
چندین سال ه ایشان ،جنابعالی را که از میان مردم مؤمن و وفادار
آن استان برخاسته و مدتها به خدمت در آن سامان اشتغال
داشته و بحمداهلل از صالحیت الزم برخوردار میباشید ،به امامت
جمعه و نمایندگی خود منصوب میکنم.
مردم عزیز آن اســتان مرزی ،دورانهای دشــواری را در
سالهای دفاع مقدس و پس از آن گذرانیده و با هم ه مشکالت،
وفاداری خود به نظام اســامی را حقاً به اثبات رســانیدهاند.
اکنــون جنابعالی در میان این مردم بزرگوار و فداکار به قبول
وظیف ه سنگینی مفتخر گشتهاید .انتظار میرود با هم ه توان در
خدمتگزاری به آنان کوشیده و با تقویت مجموعههای دلسوز و
انقالبی به مجاهدات فکری و عملی در زمینههای گوناگون مدد
رسانید .ارتباط نزدیک و صمیمی با جوانان و سلوک مردمی با
همگان و بهرهگیری از نخبگان و دانشگاهیان را توصیه میکنم
و مزید توفیقات الهی را برای جنابعالی مسئلت مینمایم.
س ّیدعلی خامنهای
 ۱۷مهرماه ۱۳۹۷

 20مرکز صدور روادید اربعین حسینی
در ایران فعال است

مسئول کمیته هماهنگی با طرف عراقی در ستاد
اربعین گفت :با هماهنگی انجام شده با دولت عراق 20
مرکز موقت و دائم صدور روادید اربعین حســینی در
ایران فعال شده است.
گفتوگو با ایرنا اظهار داشت:
سرتیپ مصطفی مرادیان در 
با پیگیری انجام شده و همکاری دولت عراق مشکلی در صدور
به موقع روادید زائران اربعین حسینی وجود ندارد.
وی افزود :از دولت عراق خواسته شده با توجه به نزدیکی
ایام اربعین حســینی و حجم زیاد متقاضیان در صدور روادید
زائران اربعین حسینی تسریع شود.
مرادیــان به هماهنگی خوب دو کشــور ایران و عراق در
گذرگاههای مرزی شلمچه ،چذابه و مهران در رابطه با اربعین
حسینیاشــاره کرد و گفت :بازدیدهایی به صورت مشترک
از گذرگاههای ســه گانه مرزی پیشبینی شــده تا مشکالت
احتمالی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
وی افــزود :با اتخاذ تمهیدات خاص امنیتی با هماهنگی
طرف عراقی اربعین امسال هیچ مشکل خاص امنیتی زائران
را تهدید نمیکند.
تدابیر الزم برای امنیت زائران اربعین حسینی
در عراق اتخاذ شد
معاون وزیر کشــور عراق گفت :تدابیر امنیتی و حفاظتی
الزم در مســیر عبور زائران اربعین حســینی در خاک عراق
پیشبینی و اتخاذ شده است.
سپهبد «محمد بدر» در حاشیه نشست کمیته مشترک
توگو با ایرنا اظهار
اربعین ایران و عراق در مرز شلمچه در گف 
داشــت :دولت عراق برای با شکوه برگزار شدن مراسم اربعین
حســینی تمام پیشبینیهای الزم را انجام داده و هماهنگی
برای تردد آسان و بدون مشکل زائران ایرانی به خاک عراق در
مراسم اربعین در حال انجام است.
ل و نقل
وی افزود :در بخشهای مختلــف از جمله حم 
و امنیت زائران حســینی در مســیرهای پیــادهروی اربعین
کمیتههای مختلفی تشکیلشده است و مشکلی در این زمینه
وجود ندارد.
سپهبد بدر به تشکیل کمیته مشترک همکاری بهمنظور
برای برطرف کردن مشــکالت احتمالی در مرزهای شلمچه،
چذابه و مهران در ایام اربعین حسینیاشاره کرد و بیان داشت:
نمایندگانی با اختیار کامل برای اتخاذ تصمیم بدون مراجعه
به دولت مرکزی عراق معرفی تا ضمن بررســی مشکالت در
گذرگاههای مرزی اربعین مشکل را با طرف جمهوری اسالمی
ایران به سرعت برطرف کنند.
معاون وزیر کشور عراق گفت:همبستگی و دوستی دولت
و ملت ایران و عراق بهواسطه برگزاری باشکوه اربعین حسینی
مستحکمتر و سطح روابط دوجانبه نیز با شعار «حب الحسین
یجمعنا» مستحکمتر شده است.

سفیر آلمان در تهران
به وزارت خارجه احضار شد

سخنگوی وزارت خارجه از احضار سفیر آلمان
در تهــران به این وزارتخانــه در اعتراض به اقدام
دادگاه آن کشور در استرداد یکی از دیپلماتهای
ایرانی به بلژیک خبر داد.
بهرام قاسمی ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران با
اعالم خبر احضار ســفیر آلمان بــه وزارت خارجه اظهار
داشــت :ســفیر آلمان در تهران امروز (چهارشــنبه) در
اعتراض به اقدا م دادگاه آن کشــور در اســترداد یکی از
دیپلماتهای کشــورمان به بلژیک به وزارت امور خارجه
فراخوانده شد.
قاســمی افزود :دستیار وزیر و مدیرکل اروپای وزارت
امور خارجه در دیدار با ســفیر آلمان به شــدت نســبت
به دســتگیری ،زندانی کردن و اســترداد دیپلمات ایرانی
اعتراض کرده و آن را ناشی از یک توطئه ساختگی توسط
دشمنان روابط ایران و اروپا دانست که بدون تردید توسط
خود گروهک ترروریســتی مقیم فرانسه برنامهریزی شده
بود.
در این دیدار تاکید شــد که این توطئه در راســتای
تخریب مناســبات ایران و اروپا و نیز یک حرکت نمایشی
برای جبران شکستهای گروهک تروریستی نفاق و رژیم
صهیونیســتی بوده و ما بر این باوریــم که رفتار خارج از
عرف در قبال دیپلمات کشورمان و خالف قواعد پذیرفته
شده حقوق دیپلماتیک اســت و جمهوری اسالمی ایران
خواستار بازگشت سریع دیپلمات کشورمان به ایران است.
بــدون تردید این توطئه نیازمند بررســی مفصل و دقیق
میباشد.
مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه خطاب به ســفیر
آلمانتاکید کرد :جمهوری اسالمی ایران با هدف صیانت
از مبانی حقوق بینالملل و در راســتای مقابله بااشــکال
مختلف تروریســم ،حق خود را برای پیگیریهای حقوقی
و سیاســی محفوظ دانســته و در ایــن خصوص تصمیم
متناسب خود را در زمان مقتضی به اجرا خواهد گذاشت.

در پی یک رســوایی دیگر سرقت اطالعات اینترنتی« ،گوگل» روز دوشنبه
 ۸اکتبر ۱۶/مهر اعالم کرد که به دلیل درز اطالعات شــخصی و خصوصی نیم
میلیون نفر از کاربران شبکه اجتماعی «گوگل پالس» ،تصمیم گرفته است که
این شبکه را ببندد.
بر اساس توضیحاتی که گروه آمریکایی «گوگل» در یکی از وبالگهای خود
داده ،این شــرکت در ماه مارس گذشته در بازبینی شیوه بهاشتراک گذاشتن
دادههای «گوگل پالس» با دیگر برنامهها متوجه این مسئله شد.
«وال اســتریت ژورنال» دقایقی پیش از انتشار این توضیحات گزارش داده
بود که گوگل برای پرهیز از انجام تحقیقات مسئوالن و مقایسه کردن این مسئله
با درز اطالعات شخصی کاربران «فیس بوک» در ماجرای «کمبریج آنالیتیکا» تا
به حال آن را پنهان نگاه داشته بود.
قابل ذکر است که در ماجرای «کمبریج آنالیتیکا» اطالعات شخصی بیش
از  86میلیون کاربر شــبکه فیس بوک ،به یک شــرکت فعال به نام «کمبریج
آنالیتیکا» در کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ فروخته شــده بود .چندی پیش
نیز برخی کارشناسان اینترنتی اعالم کردند که حتی در صورت خاموش بودن
گوشــیهای همراه و یا جی پی اس آنها ،سرویس «گوگل مپ» ،امکان ردیابی
کاربران را همچنان باقی میگذارد.
به این ترتیب شــاید دیگر این سؤال بیمورد باشد که شبکههای مختلف
اینترنتــی مانند گوگل ،چگونه کســب درآمد کرده و چرا به طــور رایگان به
کاربرانشان ،سرویسهای مختلف اینترنتی ارائه میدهند!

دو مجری تلویزیون در گفتوگو با کیهان

بهرام شفیع ،صداقت را
فدای شهرت نکرد

دو مجری تلویزیون ،اخالقگرایی را بارزترین ویژگی فعالیت مرحوم بهرام
شفیع در عرصه اجرا توصیف کردند.
علی مرادی ،از مجریان جوان تلویزیون درباره بهرام شفیع به خبرنگار کیهان
گفت :برخالف بسیاری از مجریان ورزشی ،بهرام شفیع صداقت داشت.
وی توضیح داد :هر برنامهای را به مجریاش میشناسند و مجری ،پیشانی
یک برنامه محسوب میشــود .اینکه برنامهای چون «ورزش و مردم» این همه
سال ادامه یافته و جامعه ورزشی کشور را با خودش همراه کرده ،به خاطر مجری
این برنامه یعنی بهرام شفیع بوده.
عبدالرضا امیراحمدی ،مجری تلویزیون نیز به خبرنگار کیهان گفت :بهرام
شفیع خودش به حرفی که میزد عمل میکرد و اهل شعار دادن نبود.
وی به ذکر خاطرهای از اولین برخوردش با مرحوم شفیع پرداخت و توضیح
داد :در آغاز کار اجرا ،یک بار نزد بهرام شفیع رفتم و او به بنده گفت که در شش
ماه اول ،فقط ظاهر یک مجری به چشم میآید ،اما پس از شش ماه ،باطن مجری
برای مردم رو میشــود و به همین دلیل اگر بخواهی فیلم بازی کنی و حرف و
عملت یکی نباشــد ،مردم تو را پس خواهند زد .باید درونت زالل باشد ،وگرنه
دستت برای مردم رو خواهد شد.
امیراحمدی همچنین درباره شیوه اجرای بهرام شفیع هم گفت :در زمانی
که هنوز برنامههای مختلف ورزشی پا نگرفته بودند ،اجرای وی منحصر به فرد
بود و تکیه کالمهای خاصی را وارد ادبیات اجرای برنامههای ورزشی کرد .برای او
خیلی مهم بود که به مهمانهای برنامهاش توهین نشود؛ اخالقگرایی برای بهرام
شفیع ،از ایجاد جار و جنجال و شهرت مهمتر بود.

بازیگری که ادعای همدردی با مردم داشت:
 80میلیون ایرانی فدای پسرم!

یک بازیگر مدعی مردمی بودن تاکید کرد که در برابر پسرش 80 ،میلیون
ایرانی اهمیتی ندارند!
حمید فرخنژاد در یک گفتوگــوی اینترنتی ضمن بیان اینکه ماهانه 10
هزار دالر برای مخارج زندگی همسر و پسرش به خارج از کشور ارسال میکند،
تاکید کرد که  80میلیون ایرانی برایش مهم نیستند و مهم این است که خم به
ابروی پسرش نیاید.
وی دقیقا میگوید«:من پســر دارم .دوسش دارم و نمیخوام خم به ابروش
بیفته ... .جمعیت ایران  80میلیون 80 ،میلیونش رو من ترجیحم اینه ،در واقع
برام مهم نیست .اگه زمانی خم به ابروی بچم بیاد».
این بازیگر همواره مدعی که از اهانت برخی کاربران به خود آشــفته است،
صفحه شــخصیاش در فضای مجازی را تبدیل بــه جوالنگاه اوباش و هتاکان
نســبت به نظام دینی کرده بود .در همین صفحــه ،وی بدون هیچ منطقی به
صراحت از جاسوس نشاندار آمریکا حمایت کرد.

عضویت یک فراری
در یک آکادمی تعطیلشده!

آکادمی سلطنتی سوئد «ژیال مســاعد» ،یک ایرانیتبار و همچنین اریک
رونهسون ،یک نویسنده سوئدی را به عنوان دو عضو جدید آکادمی نوبل ادبیات
برگزید .کارل گوســتاو ،پادشاه سوئد نیز موافقت خود را با عضویت آن دو اعالم
کرده است.
ژیال مساعد ،که  32سال پیش ،وطن خود را رها کرده و به سوئد رفته ،اینک
در یکی از نخستین گفتوگوهای رسانهای خود مدعی است که:
«واژههــای من در وطن اولم ارجی ندارند ،امــا وطن جدیدم مرا به خاطر
نوشتههایم در یکی از برترین جایگاههای ادبی قرار داده است».
روشــن نیســت این فردگریخته از وطن چه آثار ادبی یا هنری داشته که
از ســوی مردم مورد اســتقبال قرار نگرفته و جستوجو در منابع مختلف هم
نتیجه چندانی دربر نداشــت .خود ایشان هم آثار خود را معرفی نکرده و نگفته
که کدامیک از آنها در ایران تحویل گرفته نشده که ایشان را رنجانده تا آن حد
که وطن خود را رها کرده و برخالف بسیاری از فراریان که ولو از سر خودنمایی
و تظاهر ،همچنان ســنگ ایران را به ســینه میزنند ،وطن جدیدی برای خود
برگزیند!
اما آنچه «مساعد» به عنوان برترین جایگاه ادبی ،نام برده یعنی آکادمی
نوبل ادبیات ،چندی پیش در پی یک رســوایی تکاندهنده جنسی تعطیل
شــد! رسوایی فاجعهباری که  18نفر از اعضای آکادمی و یا خانوادههای آنها
از جمله ولیعهد ســوئد ،شاکی آن بودند و به همین دلیل ،موجب استعفای
 4نفــر دیگر از اعضای این آکادمی از جمله دبیر دائمی آن گردید! به دنبال
این تعطیلی ،آکادمی نوبل اعالم کرد ،این جایزه پس از  117سال ،در دوره
امسال اعطا نمیشــود .به این ترتیب این فراری از وطن ،به عضویت هیئت
داوری آکادمیای درآمده که به دلیل ســوءرفتار اخالقی دســتاندکارانش
مدتی است تعطیل شده!

تصویر سرداران شهید به زبان هنر
در نمایشگاه نقاشی «سربندهای ماه»

«ســربندهای ماه» عنــوان نمایشــگاهی از ســرداران دوره دفاع مقدس
اســت که به زبان هنــر یادی از چهرههــای تاثیرگــذار دوره مقاومت را زنده
کرده است.
محمدعلی نادری که طراحی را از ســال  ۱۳۹۰آغاز کرده اســت درباره
دومین نمایشــگاه انفرادی خود که با عنوان «ســربندهای مــاه» در گالری
ابوالفضل عالی حوزه هنری برپا شــد گفت :این نمایشــگاه از  ۴۰تابلو نقاشی
با ابعاد  ۵۰در ۷۰تشــکیل شــده که موضوع اصلی آن درباره سرداران شهید
دوره دفاع مقدس است.
به گفته وی ۲۵ ،کار به نمایش در آمده در این نمایشگاه از سرداران شاخص
کشوری و  ۱۵تابلوی دیگر از سرداران استانهای مختلف به ویژه استان بوشهر
است.
نــادری درباره زمان خلق این آثار اظهار کــرد ۲۵ :تابلوی مربوط به چهره
سرداران شاخص کشوری را طی چهار ماه گذشته کار کردهام و  ۱۵تابلوی دیگر
گلچینی از کارهای سالهای اخیرم است که در این مدت یا در فضاهای مختلف
به نمایش در آمده و رونمایی شده و یا با ارایه در جشنوارههای مختلف به عنوان
آثار برتر شناخته شدهاند.
نمایشگاه «سربندهای ماه» تا ششم آبان از  ۹صبح تا  ۱۸در گالری ابوالفضل
عالی حوزه هنری برپاست.

