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نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی: 
برنامه های چالشی در سیما می تواند 

راهگشای مشکالت جامعه باشد
حجت االســام احمد ســالک کاشــانی تصریح کــرد: اگــر برنامه های 
گفت وگو محور درســت و براساس نیاز جامعه تولید شــوند می توانند با ارائه 

تحلیل ها و راهکارهای درست در زمینه حل مشکات راهگشا باشند.
حجت االســام »احمد سالک کاشانی« نماینده مردم اصفهان در مجلس 
شورای اسامی در گفت وگو با خبرنگار کیهان، با  اشاره به اینکه یکی از موارد 
ارتقای سطح بینش و بصیرت طرح مباحث شفاف و چالشی است، یادآور شد: 
البته باید این طرح بحث و گفت وگوها بر مدار اخاق بوده و به صورت منطقی 

هدایت شود.
وی در ادامه پرداختن به موضوعات چالشــی در شــبکه سیما را طرحی 
جالب عنوان کرد و گفت: قطعا این گونه مباحث در جهت روشــنگری جامعه 
نقش بسزایی داشته و اثرگذار است اما انتخاب موضوعات و نحوه طرح آن باید 

بر اساس نیازها، مشکات و مسائل مبتا به جامعه باشد نه خارج از آن.
نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسامی همچنین یادآور 
شد: مثا اگر مردم گرفتار گرانی هستند و موضوع گرانی و تورم موضوع اصلی 
جامعه اســت و همه فکرها به سمت آن اســت، برپایی نشست های چالشی 
در ایــن خصوص و طرح بحث های فنی، علمــی و تحلیل هایی در این زمینه 
می تواند یک ســری راهکارها و راه حل های جدید ارائه دهد تا شاید در زمینه 

حل مشکات راهگشا باشد.
حجت االســام ســالک با  اشــاره به اینکــه نکته دوم منطــق حاکم بر 
گفت وگوهاســت، اظهار کرد: این نشســت ها باید به دور از غوغاســاالری و 
غرض ورزی با منطق و بر اســاس پشــتوانه علمی و اســتدالل های درست بر 

مبنای هدف گذاری صحیح و حرکت های چالشی و شفاف شکل بگیرد.
وی همچنیــن درخصوص طرح موضــوع والیت فقیــه در برنامه بدون 
توقف ســیما اظهار کرد: موضوع والیت از موضوعات حســاس جامعه ماست، 
لذا دســت اندرکاران این برنامه ها باید توجه داشته باشند افرادی که به عنوان 
کارشناس برای پاسخگویی به این موضوعات دعوت می شوند باید اِشراف کافی 
را در این زمینه داشــته و از صاحب نظران و عالمان این حوزه باشــند چراکه 
بررســی این موضوع به افرادی نیاز دارد که بر قرآن، احادیث و روایات دینی 

تسلط داشته باشند و مصلحت نیست که هر فردی در این زمینه نظر دهد.
»افق نویدبخش« اقتصاد منتشر شد

مجموعه ســخنان رهبر معظم انقاب طی هشت سال با موضوع اقتصاد 
مقاومتی در قالب کتاب »افق نویدبخش« جمع آوری و منتشر شد.

مقاومت در برابر اســتکبار و نظام ســلطه از ابتــدا تاکنون در همه وجوه 
نظام اعم از سیاســی، فرهنگی، اجتماعی و به خصوص اقتصادی شکل گرفته 
است. جنگ روانی توأم با تحریم های بی رحمانه و غیرقانونی یکی از ابزارهای 
نظام سلطه برای فشــار به کشور ماست که از ابتدای پیروزی انقاب تا امروز 
به طور مرتب بر حجم این تحریم ها افزوده شده است. به خاطر همین فشارها و 
تحریم های ظالمانه رهبر معظم انقاب اسامی سال ها پیش موضوع »اقتصاد 

مقاومتی« را مطرح کردند و آن را برای حیاط کشور ضروری دانستند. 
اصطــاح »اقتصاد مقاومتی« در ادبیات اقتصادی جهان، مفهومی  معاصر 
اســت و از چگونگی پایداری با ما سخن می گوید، ایران، به ویژه در چهل سال 
اخیر، همیشه در معرض دشمنی قرار داشته است و مقاومت، ناگزیر یا به طور 

هدفمند جزء الینفک استراتژی کشورمان محسوب می شود.
در روزهای اخیر انتشــارات ســروش کتاب »افق نویدبخش« را در ۲۸۸ 
صفحه، به کوشــش ناصر عابدی منتشر و روانه بازار نشــر کرده است. »افق 
نویدبخش« مجموعه ای از هشت سال سخنان رهبر معظم انقاب اسامی در 
حوزه اقتصاد مقاومتی است. این کتاب در ۱۰ فصل تهیه و تنظیم شده است 
که چهار فصل نخست آن به تعریف اقتصاد مقاومتی و چرایی اتخاذ این الگوی 

اقتصادی و معرفی عوامل تحریم ها و راه حل های برون رفت از آنها می پردازد.
فصــل پنجم تا نهم کتاب وظایف نهادهای مختلف اعم از بخش دولتی و 
خصوصی را مشخص کرده است تا هریک از افراد و آحاد جامعه، برای موفقیت 
در اجرای این طرح ملی، نســبت به وظایف خود و دیگر افراد آشنا شوند و بر 
مبنای ساختارهای تعریف شده برنامه ریزی، حرکت و تاش کنند. فصل پایانی 
کتاب هم از انتظاراتی که از اقتصاد مقاومتی می رود و همچنین امیدهای ناشی 

از اجرای این طرح می گوید.
بازیگر نقش »حرمله«:

 دارایی ام از نوکری امام حسین)ع( است
بازیگر نقش حرمله گفت: هرچه دارم از نوکری امام حسین)ع( است.

انوش معظمی، بازیگر نقش حرمله در ســریال »مختارنامه« در گفت وگو 
با تســنیم گفت: قبًا هم امام حســین)ع( به ما آبرویی داده بود و در هیئت 
فعالیــت می کردیم و مورد توجه بودیم. اما با ایفای این نقش، کانون توجهات 
هزار چندان شد. همین قدر که خیلی از هیئت ها با دیدن این نقش به یاد من 
می افتند و به هیئت های مختلفی دعوت می شــوم. در آن چند دقیقه حضور 
به مــن کرامت می کنند و احترام می گذارند. مــن همه چیز را از نوکری امام 

حسین)ع( دارم.
وی همچنین دربــاره وجود مافیا در عرصه بازیگری هم اظهار داشــت: 
یــک زمانی یکی دو نفر را به عنوان مافیــای بازیگری و انتخاب بازیگر معرفی 
می کردند ولی امروز آن دو نفر در حاشیه قرار گرفته اند و باندها جزیره جزیره 
و فامیلی، اداره می شــوند. آن قدر ماجرا پیچیده شده که حد و حساب ندارد. 
هرکس را می بینیم اقوام و آشنایان خودش را آورده و جزیره ای برای خودش 
درست کرده است. تخصص و شایسته ساالری اصًا ماک نیست. عمق فاجعه 
اینجاست که همان بازیگر سفارشی ناکارآمد در یک جشنواره مهم، جایزه هم 
می گیرد. حیرت زده می شــوم که چطور آن بازیگر که هیچ بار حرفه ای ندارد؛ 
هیئــت داوران جایزه بازیگری به او می دهند؛ اینجاســت که می گویم مافیا و 

باندبازی حقیقت دارد.
معظمــی  تصریح کرد: در طول ســال نقش ها بین عده خاصی تقســیم 
می شود و به ما برچسب می زنند. وقتی نام من می آید به خاطر دو رکعت نماز 
که می خوانیم ما را زیر سؤال می برند و به ما کار نمی دهند؛ اصًا نماز خواندن 

من چه ربطی به سینما و بازیگری ام دارد. 
هشدار انجمن تئاتر انقالب به نفوذ 
دشمن و پول های مشکوک در تئاتر

انجمــن تئاتر انقاب و دفاع مقدس پیرامــون بیانات رهبر معظم انقاب 
اســامی درباره نفوذ در عرصه فرهنــگ و هنر در دیدار اعضای هیئت دولت، 

بیانیه ای صادر کرد و نسبت به پروژه نفوذ در عرصه تئاتر هشدار داد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: آنچه که تئاتر این مرزوبوم را به عنوان 
یک شاخص فرهنگی در ســطح تعامات کان کشور برجسته می سازد زبان 
فاخر و مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسامی ماست که می بایست بسیار بیش از 
پیش مورد عنایت و برنامه ریزی متولیان اصلی تئاتر کشــور در دولت تدبیر و 
امید قرار گیرد تا به  تراز مورد قبول تئاتر در جمهوری اسامی نزدیک شویم.

بحث نفوذ اجانب و بیگانگان در تئاتر کشــور، صرف منابع مادی مشــکوک، 
حضــور ســفارت خانه های دول غربی و نیز موضوعــات محتوایی و مضمونی 
تئاترهای روی صحنه موضوعی است که می بایست مدنظر مسئوالن و مدیران 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی قرار گیرد و به صورت جدی پیگیری و نظارت 
شــود.چه بســا نفوذ عده ای که نه دل در گرو میهن دارنــد و نه اعتقادی به 
آموزه های دینی و اسامی فضای سالم تئاتر را به فضایی بیمارگونه ببرند و با 
تفکرات روشن نمایی و سکوالر و ُسر خوردن به دامن غربی ها از داشته های این 
تمدن بزرگ ایران اسامی غافل شوند و روز به روز با مخاطب عام و خانواده ها 
فاصله گیرند. باید برای بیماری ناخواسته تئاتر همت کرد و از محافظه کاری و 
ریا خاص شد تا اندیشه در تئاتر جایش را به گیشه صرف ندهد و روح شریف 
عزتمندی و خردورزی را در این آیینه طبیعت به منصه ظهور رساند.امید است 
هنرمندان عرصه تئاتر و متولیان امر به این باور برسند که این انقاب در گام 
دوم اســتوارتر، مقاوم تر و با شکوه تر به راه عزت و مقاومت خود ادامه می دهد 
و یقیناً هنرمندان شــریف عرصه تئاتر هم باید ســهم اندیشه ورزی خود را به 

صحنه بیاورند...

پیکر آیت اهلل میرزا محمدباقر نظام 
در فسا تشییع شد

پیکر عالم ربانی آیت اهلل میرزا محمدباقر نظام، از علمای 
اســتان فارس و موســس و متولی مدرسه علمیه حضرت 
جواداالئمه)ع( شهرستان فسا، دیروز با حضور اقشار مختلف 

مردم در این شهرستان تشییع و به خاک سپرده شد. 
 این روحانی برجسته شامگاه یک شنبه در سن ۸۰ سالگی  به 
علت بیماری کلیوی در بیمارستان حضرت ولیعصر)عج(  فسا پس 
از عمری خدمت به مکتب اهل بیت)ع( دارفانی را وداع گفت. مراسم 
وداع با پیکر مطهر این روحانی و پژوهشگر دینی سه شنبه  با حضور 

اقشار مختلف مردم در مسجد جامع فسا برگزار شد .
پیکر این عالم ربانی پس از مراسم وداع با حضور اقشار مختلف 
مردم و روحانیون از مسجد جامع فسا به طرف صحن مطهر امامزاده 

حسن)ع( تشییع و به خاک سپرده شد.
آیت اهلل میرزا محمدباقر نظام در سال ۱۳۵۴ وارد حوزه علمیه قم 
شد و از محضر حضرات آیات گلپایگانی، حائری یزدی، نجفی مرعشی، 
وحید خراسانی، فاضل لنکرانی، نوری همدانی و مکارم شیرازی بهره 
برد.  وی از سال ۱۳۶۴، در زادگاهش شهر فسا اقامت کرد و به اقامه 
جماعت و ارشاد مؤمنین اهتمام ورزید و حوزه علمیه ای را نیز به  نام 

حضرت جواداالئمه علیه السام تأسیس کرد. 
آن مرحوم دارای آثاری از جمله تفســیر ســوره های یوسف و 
حجرات، سیمای مؤمنین در قرآن، خاصهًْ الفصول فی علم األصول، 
سیمای منافقین در قرآن، قواعدالصرف حاشیه بر »منتخب المسائِل« 
مرحوم آیت اهلل العظمی خویی، گوشه ای از زندگانی مرجع فقید مرحوم 
آیت اهلل  العظمی  میرزامحمود شــیرازی و آیت اهلل نظام، ســتاره ای 

درخشان در آسمان فقاهت است.
رئیس سازمان وظیفه عمومی:

مشموالن غیرغایب می توانند 
بدون وثیقه در سفر اربعین شركت كنند

رئیس ســازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: مشــموالن 
غیرغایب می توانند امسال بدون سپردن وثیقه در مراسم 

اربعین حسینی شرکت کنند.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســردار تقی مهری در نشست 
خبری اظهار داشــت: سازمان وظیفه عمومی ناجا با هماهنگی های 
الزم، تسهیات خروج از کشور برای مشموالن غیرغایب در کشور و 
شرکت در مراسم اربعین حسینی )ع( را فراهم کرده است؛ بنابراین 
امسال کلیه دانش آموزان، دانشجویان و طاب که قصد سفر به عتبات 
را دارند می توانند بدون ســپردن وثیقه از کشور خارج و در مراسم 

اربعین شرکت کنند.
مهری ادامه داد: کســانی که برگه اعــزام به خدمت گرفته اند 
می توانند از طریق دفاتر خدمات الکترونیکی پلیس از تاریخ 7 مهر 
ماه تا ۱۰ آبان ماه سال جاری در سامانه ثبت نام کنند و مجوز خروج 

از کشور را از سازمان وظیفه عمومی دریافت کنند.
وی افزود: کسانی که در سال 9۸ متقاضی کنکور بودند و از سال 
گذشــته معافیت تحصیل داشته اند به مدت یک سال برابر مقررات 
می توانند از معافیت تحصیلی  استفاده کنند پلیس فرصت داده تا 
مهرماه برای انتخاب رشته اقدام کنند؛ همچنین کسانی که قرار بود 
در تیر، مرداد و شــهریورماه به ســربازی اعزام شوند این تسهیات 

برای آنها فراهم شده است.
رئیس ســازمان وظیفه عمومی گفت: کسانی که ۸ سال غایب 
بوده اند و بیش از ۵۰ درصد قسط خود را پرداخت کرده اند می توانند 

برای سفر به کربا هم اقدام کنند.

آغاز فروش كتاب های دوره اول متوسطه 
در ۶ هزار كتابفروشی مجاز

از  برنامه ریزی آموزشــی  معاون ســازمان پژوهش و 
در متوســطه  اول  دوره  کتاب هــای  فــروش   آغــاز 

۶ هزار کتابفروشی مجاز در سطح کشور خبر داد.
علی باقرزاده با اعام این خبر به  خبرگزاری صدا و سیما گفت: 
خرید اینترنتی کتاب های درسی ابتدایی و دوره دوم متوسطه نیز که 

از قبل شروع شده است تا ۱۶ شهریور ادامه خواهد داشت.
باقرزاده با  اشاره به اینکه تاکنون بیش از یک میلیون دانش آموز 
همچنان خرید اینترنتی نداشته اند، افزود: دانش آموزی که تاکنون به 
خرید اینترنتی کتاب اقدام نکرده اند تا زمان یاد شده مهلت دارند تا با 
مراجعه به سامانه  irtextbook.com به خرید کتاب اقدام کنند.
وی ادامه داد: ۱۴۲ میلیون جلد کتاب درســی در هزار عنوان 
امسال برای دانش آموزان چاپ شده است که از طریق کتابفروشی ها 

و مدارس در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.
معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با  اشاره به اینکه 
امسال هیچ کســری کتاب نداریم، تأکید کرد: کتاب های دوره اول 
متوسطه از طریق کتابفروشــی ها و کتاب های دوره ابتدایی و دوم 
متوســطه، اول مهر و از طریق مدارس در اختیار دانش آموزان قرار 
خواهد گرفت. باقرزاده گفت: قیمت کتاب ها امسال از ۱۰ درصد در 
دوره ابتدایی تا ۲۰ درصد در دوره متوسطه افزایش نسبت به سال 
قبل دارد و به قیمت پشت جلد فروخته می شود و فروش ملزومات 
به صورت الزامی همراه کتاب، ممنوع است. وی افزود: کتاب های درسی 
امسال برای دانش آموزان استان سیستان و بلوچستان، رایگان و برای 
دانش آموزان سایر مناطق محروم نیز با نصف قیمت فروخته می شود.

آغاز پویش »مشق مهر« برای تهیه 
لوازم التحریر كودكان تحت پوشش بهزیستی

مدیرکل مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی کشور 
از آغاز پویش »مشق مهر« برای تهیه لوازم التحریر کودکان 

نیازمند خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ســازمان بهزیستی کشور، محمدعلی 
رســتمیان با اعام این خبر در آستانه شروع سال تحصیلی جدید 
گفت: این کمپین برای دومین  سال متوالی از دیروز آغاز شده و تا 
۱۰ مهرماه سال جاری ادامه دارد. رستمیان با بیان اینکه سال گذشته 
بالغ بر 9 میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در این طرح جمع آوری شده 
بود، اظهار داشت: در حال حاضر ۱۵۰ هزار دانشآموز تحت پوشش 
بهزیستی هستند و این اقام به تعدادی از نیازمندان پشت نوبتی در 

دهک های پایین درآمدی نیز تعلق خواهد گرفت.                  
وی با بیان اینکه این اقام در قالب چهار بســته  مختلف شامل 
کوله پشتی، دفتر مشق و نقاشی، خودکار، مداد، پرگار و... بسته بندی 
می شــود، افزود: هموطنــان می توانند از طریق شــماره گیری کد 
#۳۰۰*7۳۳* از طریق تلفن همراه کمک های خود را به دانش آموزان 

نیازمند در مناطق محروم اهدا کنند.

اخبار ادبی و هنری

آیت اهلل سیدعلی قاضی طباطبائی)ره(: سریان فیوضات 
از مسیر حضرت سیدالشهدا)ع( است و پیشکار این فضیلت 

هم حضرت ابوالفضل العباس علیه السام است.

هدیه به خوانندگان در پرتو وحی

ما برای نابودی باطل، 
حق را بر سر آن می کوبیم

»بلکــه ما حق را بر ســر باطل می کوبیــم تا آن را هالک 

سازد، و این گونه باطل محو و نابود می شود. اما وای بر شما 

از توصیفی که )درباره خدا و هدف آفرینش( می کنید!«
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معاون اول قوه قضائیه به انتقادها نسبت به ورود 
دستگاه قضایی به برخی سرمایه گذاری ها و امور دیگر  
اشــاره و بیان کرد: قوه قضائیه از اینکه همیشه در 
آخرین مرحله وارد عمل شود استقبال می کند اما 
اگر دیگر دستگاه ها به وظیفه خود عمل نکردند و 
مشکلی در جهت مسائل امنیتی، اقتصادی و غیره 

در کشور ایجاد شود نمی توان وارد آن نشد. 
حجت االسام والمسلمین غامحسین محسنی اژه ای 
در مراســم معارفــه غامعلی صادقــی رئیس کل جدید 
دادگستری خراسان رضوی در مشهد افزود: دستگاه قضا 
از ورود در آخرین مرحله استقبال می کند اما اگر بخشی از 
دستگاه ها به وظیفه خود عمل کنند و مشکاتی ایجاد شود 

ورود دستگاه قضا وظیفه شرعی و ملی قوه قضائیه است.
وی ادامه داد: ظرف دو سال اخیر با استجازه از رهبری 
توانسیتم در برخی پرونده ها تأثیرگذارتر باشیم و تا امروز 
در محاکمه پرونده های ارزی اقدامات خوبی صورت گرفته 
است. معاون اول قوه قضائیه گفت: در طول سال های 9۵، 
9۶ و اوایل ۱۳97 مبلغ ۳۰ میلیارد دالر برای کنترل بازار 
ارز کشور هزینه شد که ۱۸ میلیارد دالر آن مربوط به سال 
۱۳9۶ بود اما چقدر از این مبلغ برای کار مردم  و کنترل 
بازار گره گشا شــد و چه میزان آن به صورت غیرواقعی از 
کشور خارج شد؟ مســئوالن ذی ربط بانک مرکزی نیمه 
دوم سال 9۶ و اوایل ۱۳97 برای ساماندهی بازار به نیروی 
انتظامی  و دستگاه قضا متوسل شدند. این در حالی است 

که اگر درست تدبیر می شد و این میزان ارز به دست مردم 
می رســید الزامی  به ورود دستگاه قضا نبود.   وی با  اشاره 
به ورود دســتگاه قضا و نیروی انتظامی  به موضوع کنترل 
بازار ارز و شناســایی و دستگیری خاطیان افزود: در ادامه 
تحقیقات به نقطه ای رسیدیم که مشخص شد عامل اصلی 
در قاچاق ارز و برهم زننده بازار زیر نظر بانک مرکزی این 
کار را انجام می داد. در شرایط فعلی کشور باید به بهترین 
نحو از ارز موجود استفاده شود. در عمده پرونده ها افرادی 
که ارز دولتی گرفته اند، یا کاالیی وارد نکرده اند و یا واردات 

داشته اند اما کاال را به نرخ آزاد فروخته اند.
حجت االســام محســنی اژه ای ادامــه داد: اگر این 
ارز درســت تخصیص داده می شــد و نظارت بر روند آن 

وجود داشت مشــکات فعلی حادث نمی شد. وی گفت: 
همچنیــن در عمــده پرونده ها از ســال ۱۳97 تاکنون 
افرادی که تســهیات بانکی برای تولید اخذ کرده بودند 
اقدام به فعالیت های غیرتولیدی نظیر خرید سکه کرده اند 
لذا تسهیات ارزی و ریالی جای خود هزینه نشد و  بازار 
ســکه و ارز را برهم زد. در شرایطی که نیاز است وضعیت 
را صیانــت کنیم و برای تعادل بازار،  ســکه در کشــور 
توزیع می شــد فردی ۳۸ هزار قطعه ســکه با تسهیات 
سرمایه گذاری می خرد و بازار را بر هم می زند که این اقدام 
نتیجه عدم نظارت است. معاون اول قوه قضائیه افزود: مطابق 
منویات رهبری هم اینک مباحث اقتصادی، از نکات کلیدی 

در کشور است و باید در اولویت باشد.

مســئول »گروه مردمی  آمرین به معروف 
صراط« از برپایی موکب های »دختران انقالب« 
در چهار نقطه تهــران طی دهه اول ماه محرم 

خبر داد.
به گزارش کیهان، جنگروی اظهار داشت: »گروه 
مردمی  آمرین بــه معروف صراط« )دختران انقاب( 
پس از صحبت های اخیر رهبری درخصوص حجاب و 
همزمان با شروع دهه اول محرم)۱۰ الی ۱9 شهریور( 
که به اسم دهه امر به معروف و نهی از منکر نامگذاری 
شده است، موکب های دختران انقاب )ویژه بانوان( را 

با اهداف الگوسازی از موکب های اربعین و موکب های 
کمک به ســیل زدگان،  ترویج امر به معروف و نهی از 
منکر، جذب بانوانی که به فرموده رهبری اگرچه حجاب 
مناسبی ندارند اما دلشان با انقاب و ارزش های نظام 
است، نشان دادن حجاب به عنوان یک مطالبه مردمی، 
ایجاد موج حقیقی در جامعه، هم افزایی نیروهای فعال 
در حوزه عفاف و حجاب با هر ســلیقه و هر شــیوه 
عملکرد در جامعه، در چهار نقطه تهران )ضلع شرقی 
میدان انقاب، ضلــع جنوبی میدان هفت تیر، ضلع 
جنوب شــرقی چهارراه ولیعصر و ضلع جنوب غربی 

میدان شهدا( برقرار نموده است.
وی بــا بیان اینکه این برنامه با ایجاد و اســتقرار 
موکب ها در این میادین اجرا خواهد شــد، افزود: در 
هر موکب تعــدادی از بانوان به امر به معروف و نهی 
از منکر با شیوه جذب خانم هایی که حجاب مناسبی 
ندارند می پردازند و تعدادی از بانوان نیز به دادن هدایا 
و محصوالت فرهنگی با محتوای امر به معروف و نهی 

از منکر و حجاب مشغول هستند.
به گفته مسئول »گروه مردمی  آمرین به معروف 
صراط«، هر شــب برای یکی از ایــن موکب ها ویژه 

برنامه ای با حضور خانواده شــهیدان حســین غام 
کبیــری، مرتضی کریمــی، ابراهیم  هــادی، مجید 
قربانخانی، سیدمحمدحســین میردســتی، احمدی 
روشــن، محمدحسین حدادیان، محمدطاها اقدامی، 
اصغر وصالی و مداحان و سخنرانان سرشناس تدوین 
شده است که محتوای این برنامه ها پیرامون تشویق 
و  ترویــج و آموزش مردم در موضوع امر به معروف و 
نهی از منکر می باشد. گفتنی است، این موکب ها در 
دهه اول ماه محرم هر روز از ساعت ۱۶ تا اذان مغرب 

پذیرای بانوان هستند.

همزمان با دهه اول ماه محرم انجام می شود

برپایی موكب های »دختران انقالب« در 4 نقطه تهران

سرویس سیاسی- 
هدف اصلی بسته توخالی فرانسه تحت عنوان 
اختصاص اعتبار 15 میلیارد دالری در اینستکس، 
نه گشایش اقتصادی برای مردم ایران، بلکه حفظ 
کاله برجام بر سر دولت و عقیم کردن ضرب االجل 

برجامی است.
روز جمعه )۱۵شــهریور( با پایان دومین مهلت ایران 
به طرف اروپایی، گام ســوم کاهش تعهدات برجامی آغاز 

می شود.
اما متأســفانه نوع رفتار دولت، همراســتا و همگام با 

ضرب االجل برجامی به پیش نمی رود.
روحانی دیروز در نشست علنی مجلس شورای اسامی 
گفت: ما بارها گفتیم و باز هم می گوییم ممکن اســت از 
تعبیرها سوء برداشت شود، ما هیچ تصمیمی برای مذاکره 
دوجانبه با آمریکا نداریم و نداشــتیم، در هیچ مقطعی در 
این ۱/۵ سال و سال های قبل هیچ زمانی نبوده که ما پاسخ 
مثبت بدهیم، پیشنهاد بوده اما ما پاسخ منفی دادیم، بحث 

مذاکره دوجانبه به صورت خصوصی مطرح نیست.
وی افزود: وقتی می گوییم مذاکره، یعنی وقتی تحریم ها 
برداشته شود و شرایطی که در برجام داشتیم، انجام شود و 
حرف ما واضح است، ما در این کشور اصول سیاست های 
ما را رهبر معظم انقاب تعیین می کند، سیاست های کلی 

نظام توسط ایشان  ترسیم می شود.
رئیس جمهور اظهار داشــت: اینکــه آمریکا به برجام 
برگردد یا برنگردد خیلی برای ما مهم نیست، مهم تحریم 
اســت و اگر آمریکا کل تحریم خــودش را بردارد، باز هم 
امکان پذیر اســت در جلســه ۱+۵ مثل قدیم آمریکا هم 
حضــور پیدا کند، اما این مشــروط به آن اســت که کل 

تحریم را بردارد.
روحانی در ادامه گفت: وقتی در سخنرانی ها از مذاکره 
ســخن می گوییم و این موضوع را درســت باز می کنیم و 
توضیح می دهیم، بعضی هــا فکر می کنند منظور مذاکره 
۲ جانبه اســت در صورتی که اصــًا مذاکره ۲ جانبه ای 

مطرح نیست.
درباره اظهارات رئیس جمهور، گفتنی هایی است که در 

ادامه به اختصار به آن می پردازیم.
آقــای روحانــی تأکید کرده اســت کــه »ما هیچ 
تصمیمی بــرای مذاکره دوجانبه با آمریــکا نداریم«. این 
در حالی است که وی در روزهای گذشته در اظهارنظری 

تأمل برانگیز گفته بود:»معتقدم برای منافع ملی کشورمان 
از هر ابزاری باید استفاده کرد. اگر بدانم که به یک جلسه ای 
بروم و با کسی ماقات کنم که کشور من آباد و مشکات 
مردم حل می شــود دریغ نخواهــم کرد، اصل منافع ملی 
ملت ایران است«. کارشناسان تأکید داشتند که منظور از 
رئیس جمهــور، ماقات با مقامات آمریکایی و بطور خاص 

منظور ماقات با ترامپ است.
رئیس جمهــور به فاصله بســیار کوتاه پــس از این 
اظهارنظر قابل تأمل با چرخشــی ۱۸۰ درجه ای گفت: ما 
به دنبال عکس )گرفتن( نیســتیم این که کسی بخواهد با 
حسن روحانی عکس بگیرد، امکان پذیر نیست، فتوشاپش 
امکان پذیر است، اما ثبت تصویر واقعی آن امکان پذیر نیست 
مگر آنکه آمریکایی ها روزی از تمام تحریم های ظالمانه شان 
دست بردارند و به حقوق ملت ایران احترام بگذارند؛ در آن 
زمان شــرایط جدیدی خواهد بود که می شود فکر کرد و 
بر اساس آنچه که منافع ملی مان خواهد بود حرکت کرد.

کارشناســان، این اظهارنظر رئیس جمهور را مصداق 
عقب نشــینی وی از موضع قبلی قلمــداد کردند. اما علی 
ربیعی، ســخنگوی دولت با رد این نظر گفت: اگر ماقات 
با شــخص خاصی به منافع مــردم کمک کند، روحانی از 
ایــن ماقات امتناع نمی کنــد. رئیس جمهور همچنان بر 
این موضع خود ایســتاده و صحبت های اخیر او به معنی 

عقب نشینی نیست.
پالس به مخاطب خاص

این قبیل اظهارات رئیس جمهور، بیش از آنکه مصداق 
تناقض گویی باشــد، ارسال پالس به مخاطب خاص است. 
برای نمونه »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانســه در 
واکنش به اظهــارات اخیر روحانی گفته است:»نســبت 
حرف های روز اول و روز دوم شــما را درک می کنم و در 

حال مطالعه دقیق آن هستم«.
در حقیقت دولت سیاســت »یکی به میخ و یکی به 
نعل« را دنبال می کند. این رویکرد، این پالس را به طرف 
مقابل می دهد که برنامه های دولت در سیاســت خارجی، 
با اختیارات دولت تناســب ندارد. ادعایی که نه تنها هیچ 
نسبتی با واقعیت ندارد، بلکه دشمن را نیز در عهدشکنی، 

گستاخ تر می کند.
شرطی سازی مردم

علی رغــم پایان یافتن دومین مهلــت ایران به طرف 
اروپایی، دولتمردان همچنان با خوش بینی نسبت به رفتار 

طرف اروپایی سخن می گویند. این در حالی است که اکنون 
حدود ۵۰ ماه- از زمــان امضای برجام- از بی عملی اروپا 

سپری شده است.
این رفتار دولت، بیش از پیش بر شرطی سازی مردم 

دامن می زند. 
رهبر معظم انقاب- تیر ماه 97- در دیدار هیئت دولت 
فرمودند: »کار را در محدوده  مقدورات کشور با جدیّت دنبال 
بکنید؛ منتظر این و آن نباشید. ما یک روز مشکل اقتصادی 
کشور را موکول کردیم به برجام... نتیجه این شد که مردم 
نسبت به برجام شرطی شدند، که وقتی آن بابا می خواهد 
از برجام خارج بشود، تا مّدتی که او می گوید خارج می شوم، 
ما همین  طور دچار تاطم در بازار خواهیم بود؛ ما شرطی 
شده ایم دیگر، مردم را ما شرطی کرده ایم. حاال هم »بسته  
اروپایی«؛ مردم را درباره  بسته  اروپایی شرطی نکنید. البّته 
اروپایی ها مجبورند، ناچارند، چشمشــان چهارتا! بایستی 
بگویند چگونه خواهند توانست از منافع ما دفاع کنند. اّما 
این را جزو موضوعات اصلی کشور قرار ندهید. ما مقدوراتی 
در کشور داریم؛ گره نزنید بهبود اقتصاد کشور را به چیزی 

که از اختیار ما خارج است«.
دلخوشی به بسته توخالی!

اروپا علی رغم ۵۰ ماه بی عملی در پسابرجام و همچنین 
۱۶ مــاه بی عملی پس از خروج آمریکا از برجام، به فاصله 
کوتاهــی تا پایان مهلت مرحلــه دوم ضرب االجل، وعده 
توخالی اعتبار ۱۵ میلیارد دالری در اینســتکس را مطرح 

کرده است.
این در حالی است که به گفته مقامات ارشد دولت از 
جمله آقای ظریف، اینســتکس به هیچ عنوان در تعهدات 
۱۱ گانه برجامی اروپا جایی ندارد و به هیچ وجه تعهدات 

اروپا را پوشش نمی دهد.
از ســوی دیگر، تجربه ۱۶ ماه اخیر نشان می دهد که 
اروپایی  که هفت ماه وعده داد اما حاضر نشــد ۴ میلیون 
یورو اعتبار برای اینستکس اختصاص دهد، به هیچ عنوان 

به وعده اعتبار ۱۵ میلیارد دالری عمل نخواهد کرد. 
بگذریم از اینکه  تروئیکای اروپایی در پســابرجام حتی 
اجازه ندادند که ایران یک حساب بانکی در کشورشان باز کند 
و از سوخت رسانی به هواپیمای حامل وزیر خارجه امتناع 

کرده و بخشی از اموال دولت روحانی را نیز بلوکه کردند.
تقال برای حفظ کاله برجام

یکی از روزنامه های مدعی اصاحات دیروز در اعترافی 

دیرهنگام نوشــت: »اروپا با شــعارهایی که می دهد نقش 
پلیس خــوب را بازی می کند. آنها عمــًاً با آمریکایی ها 
بیشــتر همکاری می کنند. آنها به دنبال این هستند که 
در بلندمدت نتایج خواسته های ترامپ را به ایران تحمیل 
کنند، این یک واقعیت است. نمونه اش اقدامات اخیر فرانسه 
است. با این بازی درواقع در صدد هستند تا توان اقتصادی 
ایران تحلیل برود و زمانی که این توان تحلیل رفت، آن گاه 
خواسته های آمریکا و اروپایی ها در بحث مذاکرات و تعهدات 
جدید شکل می گیرد. بنابراین آنها زمان می خرند. اروپا با 
زبان چانه زنی و دیپلماســی و آمریکایی ها با زبان فشارو 
تهدیــد. ولی هردو یک هدف را تعقیب می کنند و آن این 
است که ایران را بیشتر از این محدود کرده و خلع ساح 
کلی کشــورمان را در حوزه هایی که نسبت به آن حساس 

هستند به ثمر بنشانند«.
هدف اصلی بسته توخالی فرانسه تحت عنوان اختصاص 
اعتبــار ۱۵ میلیارد دالری در اینســتکس، نه گشــایش 
اقتصادی برای مردم ایران، بلکه حفظ کاه برجام بر ســر 

دولت و عقیم کردن ضرب االجل برجامی است.
به عبارت دیگر، وعده دروغ اعتبار ۱۵ میلیارد دالری، 
وعده سیب و گابی اروپایی برای حفظ کاه برجام بر سر 

ایران است. 
دولت باید با هوشــیاری نقشه شــوم دشمن را ناکام 
گذاشــته و با قاطعیت گام سوم برجامی را اجرا کند. گام 
سوم باید سرعت و شدت بیشتری داشته باشد. غنی سازی 
۲۰ درصد یکی از مواردی است که دولت باید در گام سوم، 

اجرایی شدن آن را کلید بزند.
وزیر دارایی فرانسه در واشنگتن

رویترز در گزارشــی نوشت: پیشنهاد فرانسه به ایران 
برای حفظ توافق هسته ای، اعطای یک خط اعتباری ۱۵ 
میلیارد دالری تا پایان سال ۲۰۱9 در ازای بازگشت ایران 

به پایبندی کامل به توافق هسته ای است.
بر اســاس این گزارش، »برونو لو میــر« وزیر دارایی 
فرانسه دیروز راهی واشنگتن شد تا در مورد این سازوکار 

با واشنگتن رایزنی کند.
رویتــرز در ادامه نوشــت: ماکــرون اعطای این خط 
اعتباری را به بازگشــت ایران به انطبــاق کامل با برجام 

منوط کرده است.
نیویورک تایمز نیز در گزارشــی نوشــت: فرانسه ۱۵ 

میلیارد دالر می دهد تا ایران از برجام خارج نشود.

گزارش کیهان از فریبکاری مشترک آمریکا و اروپا

وعده سیب و گالبی اروپا
برای حفظ کاله برجام بر سر ایران

نماینده ولی فقیه در ســپاه پاسداران انقالب 
اسالمی گفت: در زمان مذاکره و لبخندها و... هرگز 
ثبات دالر نداشتیم اما همان روزی که این بچه های 
انقالبی الهی پهپــاد آمریکایی را زدند هیبت دالر 
سقوط کرد. ما را می ترسانند که اگر با پهپاد آمریکایی 
درگیر شویم کشور نابود می شود، اما این گونه نبود و 

ببینید که مقاومت با آمریکا چه کرد.
حجت االســام عبداهلل حاجی صادقی در مراسمی  به 
مناسبت ایام ماه محرم در حسینیه ثاراهلل، ابراز داشت: باید 
با افتخار سر را باال بگیریم که نگذاشتیم نظام الهی عمری 
کوتاه داشته باشــد و نظام الهی را چهل  ساله کردیم و با 

افتخار گام در چهل ساله دوم انقاب گذاشتیم.
نماینده ولی فقیه در ســپاه پاسداران انقاب اسامی 
خاطرنشان کرد: در تاریخ همه ادیان تاکنون حاکمیت الهی 

۴۰ ســال عمر نکرده است اما این نظام چون حسینی وار 
بوده است توانسته در مقابل تمام توطئه هایی که قصد به 

زوال کشاندن آن را داشتند مقاومت کند.
وی بیان داشــت: عاشــورا اوج عرفان است و کسانی 
کــه دنبال عرفان و معنویت تحرک آفرین هســتند تمام 
معنویت را در کربا پیدا کنند و در جبهه امام حسین)ع( 

آن را ببینند.
به گزارش الف به نقل از مهر، حجت االســام حاجی 
صادقی خاطرنشان کرد: اینکه فکر کنیم هر سال عاشورای 
ســال ۶۱ را گرامی  می داریم ظلم به عاشورا است چرا که 

عاشورا هر سال دین خدا را زنده می کند.
نماینده ولی فقیه در سپاه ابراز داشت: حضرت امام)ره( 
در تعبیر »کل یوم عاشورا و کل ارض کربا« بیان زیبایی 
دارد و می فرماید معنای این جمله بســیار زیباست یعنی 

اگر می خواهی حسینی باشی هر جا هستی آنجا را کربا 
کن و هر روز خود را عاشورا کن.

وی با  اشاره به اینکه انقاب سنگرهای کلیدی جهان 
را فتح کرده اســت، گفت: به همین جهت دشمن جبهه 
درست کرده و قصد دارد ماندگاری انقاب را بر هم بزند و 
وظیفه ما باید این باشد که این ماندگاری را تقویت کنیم.
حجت االسام حاجی صادقی با  اشاره به توصیه هایی 
که به مســئولین و مردم درخصوص مقاومت شد، تأکید 
کرد: مردم عمل کردند اما عده ای از مسئولین عمل نکردند.

نماینده ولی فقیه در ســپاه با بیان اینکه به مسئولین 
گفته شــد با مقاومت و گفتمان مقاومت است که دشمن 
عقب می رود، گفت: گرگ را با نرمش نمی توان عقب راند 

بلکه باید با قدرت او را عقب راند.
وی با بیان اینکه در زمان مذاکره و لبخندها و... هرگز 

ثبات دالر نداشتیم اما همان روزی که این بچه های انقابی 
الهی پهپاد آمریکایی را زدند هیبت دالر سقوط کرد، اظهار 
داشــت: ما را می ترسانند که اگر با پهپاد آمریکایی درگیر 
شــویم کشور نابود می شود، اما این گونه نبود و ببینید که 

مقاومت با آمریکا چه کرد.
حجت االسام حاجی صادقی تصریح کرد: مردم بدانند 
که کلید حل مشکات این کشور مقاومت است و این همان 

نسخه ای است که رهبری به ما داد.
نماینده ولی فقیه در سپاه تأکید کرد: ما امروز از امام 
حسین)ع( یاد گرفته ایم که همان اندازه که باید برابر کفر 
و استکبار ایستادگی کرد، باید مقابل تحریف حقیقت دین 

و اینکه محتوای دین کم رنگ شود، نیز ایستاد.
وی بیان داشت: ماندگاری و اثرگذاری انقاب اسامی 

از این است که تولد جدید اسام ناب است.

فرمانــده کل ارتش جمهوری اســالمی ایران 
سرلشــکر موســوی با بیان اینکه کارهای بزرگ 
در گمنامی  و بدون تبلیغات ارزشــمندترند و راز 
محبوبیت و مقبولیت برخی اقدامات نیز در همین 
خدمت صادقانه و خالصانه و به دور از تبلیغات است، 
خاطر نشان کرد: همین که مقابل دشمن سینه سپر 
می کنیم و دشمن درد سیلی ما را روی صورت خود 

احساس  می کند، برای ما کافی است.
سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش 
جمهوری اســامی ایران در مراســم تقدیر از تعدادی از 
رزمندگان ارتش کــه در مأموریت های اخیر اطاعاتی و 
عملیاتی حوزه های پدافند هوایی، دریایی، هوایی و زمینی 
تأثیرگــذار بودند، ابراز داشــت: فرمانده معظم کل قوا در 
تدابیر اباغی مبنی بر ارزشمندی تاش های خاموش در 

جهت صیانت از نظام جمهوری اسامی، فرمودند: »هرجا 
باشیم چه آنجا نامی  و عنوانی داشته باشد یا نداشته باشد 
یا کســی ما را بشناسد یا اهمیت کار ما را کسی بفهمد یا 
نفهمــد، چون در جهت اقامه نظام جمهوری اســامی و 
نظام اســامی و حکم الهی است، ارزش واالی خودش را 
خواهد داشت و این آن چیزی است که هر کسی را در هر 
جایی که هست تسلی می دهد«، »بعضی کارهای سنگین 
را کســی هم نمی فهمد. هیچ جا هم به حســاب نمی آید، 
پشــت هیچ بلندگویی هم از آنهــا  ترویج و تقدیر صورت 
نمی گیرد، اما خدای متعال واقف و ناظر هست و این خود 
یک موهبت بزرگ الهی اســت، یک تسای بزرگ است و 
امیدواریم ان شاءاهلل همه شماها با توجه به این حضور در 
محضر پروردگار عالم، با شوق و نشاط مضاعف و روزافزون 

مشغول کار باشید.«

به گزارش تسنیم ، وی با تأکید بر اینکه شرایط مطلوب 
و امنیت و آرامش حاکم بر مرزهای میهن اسامی در سایه 
مجاهدت های مخلصانه و بی ریای رزمندگان به دست آمده 
اســت، افزود: برخی اقدامات اخیــر ارتش به دالیل خاص 
امنیتی و ماحظات اطاعاتی منعکس نشد که برای حفظ 
مصالــح نظام، این روند در برخی اقدامات مهم و محرمانه 
ادامه خواهد داشــت. سرلشکر موســوی ضمن قدردانی 
از آحاد رزمنــدگان ارتش کــه در مأموریت های اخیر و 
همچنین تأمین امنیت و صیانت از مرزهای زمینی، هوایی 
و دریایی به دور از تبلیغات و در عین حال مقتدرانه تاش 
می کنند، تصریح کرد: اگرچه رســانه ها در تبیین و تبلیغ 
خدمــات بخش های مختلف موثرند، لیکن در صورتی که 
بسیاری از اقدامات و خدمات به هر دلیلی مطرح نشود، یا 
امکان و میل به رســانه ای کردن آنها وجود نداشته باشد، 

در صورتی که برای خدا و صادقانه باشد، خداوند به بهترین 
نحو جبران خواهد کرد.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسامی ایران با بیان اینکه 
کارهای بزرگ در گمنامی  و بدون تبلیغات ارزشمندترند 
و راز محبوبیــت و مقبولیت برخی اقدامات نیز در همین 
خدمــت صادقانه و خالصانه و به دور از تبلیغات اســت، 
خاطرنشان کرد: همین که مقابل دشمن سینه سپر می کنیم 
و دشمن درد سیلی ما را روی صورت خود احساس  می کند، 
برای ما کافی اســت. وی یادآور شد: ما به عنوان سربازان 
ایران سربلند اسامی، تنها باید به تکلیف و وظیفه خودمان 
در دفاع از این نظام، کشور، استقال و تمامیت ارضی آن 
بیندیشیم و برابر رهنمودهای رهبر معظم انقاب اسامی 
و فرماندهی کل قوا، ایمان داشــته باشیم، خداوند ناظر و 

واقف به امور ماست و این خود بزرگ ترین پاداش است.

حجت االسالم حاجی صادقی:

در زمان مذاكره ثبات دالر نداشتیم اما روزی كه پهپاد آمریکایی زده شد دالر سقوط كرد

سرلشکر موسوی:

برخی اقدامات اخیر ارتش به دالیل امنیتی و مالحظات اطالعاتی منعکس نشد

محسنی اژه ای: 

اگر دستگاه ها به وظیفه خود عمل نکردند قوه قضائیه نمی تواند وارد نشود 


