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در پرتو وحی

از تنگدستی در ازدواج نهراسید
»مردان و زنان بی همسر خود را، همسر دهید، همچنین 
غالمان و کنیزان صالح و درستکارتان را، اگر فقیر و تنگدست 
باشند، خداوند از فضل خود آنان را بی نیاز می سازد، خداوند 

گشایش دهنده و آگاه است.«
النور- ۳۲

اخبار ادبی و هنری

تجلیل صداوسیما از شهید باغبانی

آئین »میم مثل مستند« با حضور رئیس صداوسیما از شهید هادی 
باغبانی، مستندسازی که دو سال قبل در سوریه و به دست تکفیری ها 

به شهادت رسیده بود تجلیل کرد.
این مراســم دوشنبه شب در تاالر همایش های صداوسیما برگزار 
شد. محمد سرافراز در این مراسم گفت: این روزها رسانه هاي مختلف 
بــه موضوع آوارگان جنگ اخیر پرداخته اند، باید به این حقایق توجه 
کنیم که بانیان این جنگ چه کساني هستند؟  اگر داعش است، چه 
کســاني از داعش حمایت کرده اند؟ چه عواملي باعث آوارگي مردم از 
این سرزمین شده اند. باید فهمید که چرا ناگهان یك عکس سوژه دنیا 
مي شــود، عکسي که تنها بخشي از یك حقیقت است. دکتر سرافراز 
تأکید کرد: باید با تحقیق، ابعاد حقیقت را شناخت فلذا مستند باید 

قائم به تحقیق باشد.
در این مراســم، امیر تاجیك مدیر شبکه مستند سیما از خانواده 

شهید هادی باغبانی تجلیل کرد.
روایتی جدید از سرقت آثار هنری

آثار هنری در زمان »سمیع آذر« خارج شدند
در ادامه توضیح مسئوالن معاونت هنری وزارت ارشاد درباره دزدیده 
شدن تعدادی از آثار هنری از انبار این معاونت، رئیس دفتر هنرهای 
تجسمی وزارت ارشاد روایت تازه ای را بیان کرد. وی در این توضیحات 
به نقش علیرضا ســمیع آذر، از مدیران هنری دوران اصالحات اشاره 
کرده است. هرچند که مرادخانی معاون هنری وزیر ارشاد از بازداشت 
سارق و برگردانده شدن آثار سرقت شده به جای خود خبر داده است.
مجید مالنوروزی در گفت وگو با ایســنا توضیح داد: سال قبل من 
به انبار رفتم و دیدم تابلوهای زیادی آنجاست. چشمم به یکی از آثار 
مافی افتاد و گفتم این ها آثار ارزشمندی است. متوجه شدم این آثار 
در میان بیش از 500 اثر که ارزش های هنری باالیی نداشــتند، در 
زمان آقای سمیع آذر )مدیر موزه هنرهای معاصر در دوران خاتمی( از 
موزه هنرهای معاصر خارج شده اند و به عنوان اموال وزارت ارشاد و نه 
آثار هنری، در معاونت هنری نگهداری می شوند. من نامه ای به آقای 
مرادخانی )معاون هنری وزارت ارشــاد( نوشتم و گفتم بین این آثار 
حدود 40 تا 50 تابلوی ارزشمند وجود دارد. اولین بار خودم گفتم از 

این آثار عکس بگیرند.
وی ادامه داد: امین  اموال پس از دستگیری توسط پلیس آگاهی، 
در سیستم قضایی اعتراف کرد که این تابلوها را به چه کسانی فروخته 
است. این آثار چند دست گشته بودند و حتی به »موزه بانك پاسارگاد« 
هم راه پیدا کردند. ما این موضوع را رسانه ای نکردیم تا آثار برگردانده 
شــوند. وقتی اصالت آنها تعیین شــد، آثار را دوباره به موزه هنرهای 

معاصر برگرداندیم و نمایشگاهی هم از آنها برگزار کردیم.
او همچنین در پاســخ به این پرسش که این آثار چگونه از محل 
نگهداری شــان خارج شــدند؟ گفت: روزانه گاهی تا 200 تابلو برای 
ارزشــیابی به معاونت هنری آورده می شوند که ربطی هم به معاونت 
ندارند. دبیرخانه ارزشیابی، آثار هنرمندان را بررسی می کند و بعد هم 
از معاونت خارج می شوند. این آثار نه ربطی به معاون دارد و نه مدیرکل. 
بســیاری از آثار به اداره می آیند تا برای خروج از کشور و شرکت در 
نمایشگاه ها بررسی شوند. بسیاری از هنرمندان آثار خود را برای تأیید 
حضــور در نگارخانه می آورند. امین  اموال فکر می کرد این آثار که در 
دوره های قبل از موزه هنرهای معاصر خارج شده، کسی از آنها عکس 
نگرفته و اگر آثار را خارج کند هیچ کسی متوجه نمی شود؛ اما او متوجه 
نبود که ما آثار فاخر را بین اموال دیده و از آنها عکس گرفته بودیم.

جایزه فیلم دینی به فیلمساز بی دین!
یك فیلمســاز ایرانی که چندی پیش فیلمی در ستایش از فرقه 

ضاله بهائیت در اسرائیل ساخت جایزه فیلم دینی گرفت!
محســن مخملباف کــه، چندی پیــش به ســفارش بهائیان و 
کمپانی های صهیونیســتی فیلمی در ســرزمین های اشغالی ساخت  

جایزه ای گرفته که به فیلم هایی با تأثیر معنوی داده می شود.
ســایت بی بی سی که به استقبال این اتفاق رفته نوشته: »محسن 
مخملباف، کارگردان ایرانی، جایزه روبر برســون را دریافت کرد. این 
جایزه که از ســال 2000 به یادبود روبر برســون، فیلمســاز مشهور 
فرانسوی، اعطا می شود، همزمان با جشنواره ونیز برگزار می شود و به 
فیلمســازی تعلق می گیرد که آثارش تاثیر فرهنگی و معنوی داشته 
و »تالش انســان برای یافتن معنای روحانی در زندگی با گذشتن از 

مسیری دشوار« را روایت کرده باشد.«
نکته قابل توجه این اســت که مخملباف جایــزه اش را به اولگ 
سنتسوف تقدیم کرده است. اولگ سنتسوف، فیلمساز اوکراینی هفته 
گذشته به جرم جاسوسی، توسط روسیه به بیست سال زندان محکوم 
شد. البته بی بی سی هیچ اشاره ای به جرم آقای سنتسوف نکرده است.
گفتنی است مخملباف تیر ماه سال 92 خود را فیلمسازی بی دین 
معرفی کرد وی همچنین از فرقه ضاله بهائیت به عنوان دینی نمونه نام 

برد و گفت: من اسرائیل را دوست دارم.
بازیگر فیلم ضدایرانی 

از اوباما مدال شجاعت می گیرد!
به رغم توافق هسته ای میان ایران و غرب، تبلیغات ضدایرانی آمریکا 

با شدت بیشتر ادامه دارد.
درحالی که برخی عناصر داخلی در رسانه های خود به بزک کردن 
چهره آمریکا مشغول هستند، آمریکایی ها بیشتر از گذشته به تبلیغ 
علیه مردم ایران مشــغول هستند. به طوری که عالوه بر ساخت یك 
فیلم ضدایرانی آن هم در حمایت از صهیونیسم در آمریکا، بازیگر فیلم 

»بدون دخترم هرگز« نیز از اوباما مدال شجاعت می گیرد.
ســلی فیلد هنرپیشه آمریکایی اســت که بیشتر به خاطر ایفای 
نقش در فیلم ضدایرانی »بدون دخترم هرگز« شناخته شده است. این 
فیلــم، روایتی دروغین و وقیحانه را علیه مردم ایران نمایش می دهد. 
ســیلی فیلد همچنین به حمایت از همجنس بازی مشهور است. وی 
قرار اســت پنجشنبه آینده از باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا مدال 

ملی هنر را بگیرد.
همچنین سینمای آمریکا درحال ساخت فیلمی با نام »سپتامبرهای 
شیراز« است. این فیلم به روایتی از انقالب اسالمی ایران می پردازد. در 
این فیلم برخالف واقعیت ادعا می شود که بعد از انقالب، مردم ایران 

برخورد خشونت آمیزی با یهودیان داشته اند!  

الریجانی در مصاحبه با رادیو ملی آمریکا:

طرف مقابل توافق را نقض  كند
مقابله به مثل می كنیم

رئیس مجلس شورای اســامی گفت: اگر احساس کنیم 
طرف مقابل دارد توافق هسته ای را نقض می کند، ما هم مقابله 

به مثل می کنیم.
»علی الریجانی« رئیس مجلس شــورای اســالمی در روز پایانی 
اقامتش در نیویورک)جمعه ۱۳ شــهریور( گفت وگویی با رادیو ملی 

آمریکا انجام داد.
پایگاه اینترنتی شبکه رادیویی »ان پی آر« در این خصوص نوشت: 
در گفت وگو با »استیو اینسکیپ«، مجری برنامه مورنینگ ادیشن، علی 
الریجانی رئیس مجلس ایران درباره توافق هسته ای، احتمال تحمیل 
تحریم های تازه ضد ایران و راه های عملی برای آزاد کردن زندانی های 

آمریکایی در بند در ایران سخن گفته است.
الریجانی در پاسخ به پرسش »استیو اینسکیپ« مبنی بر اینکه آیا 
وی از قانونگذاران آمریکایی برای سفر به ایران دعوت خواهد کرد یا نه، 
گفت: »ببینید، این روزها قرار است زمینه را برای تأیید و اجرای توافق 
فراهم کنیم، اما هر روز به نظر می رسد وزیر دفاع شما صبح که بیدار 
می شود، پنجره را باز می کند و هرچه می تواند ضد ایران فریاد می زند 
و می گوید گزینه نظامی هنوز روی میز است. اگر واقعا آنها دنبال جنگ 
هستند، خوب دست به کار شوند، چرا همش دارید حرف می زنید؟«.
وی درباره این پرسش که آیا ایران توافق هسته ای را می پذیرد یا 
خیر نیز، گفت: »به عقیده من، حتی در طول گفت وگوها هم آمریکایی ها 
تالش کردند به ما زور بگویند و چندین مورد را به ما تحمیل کردند؛ از 
نگاه شخصی باید بگویم این توافق پذیرفتنی است. به نظر من می توان از 
این توافق برای حرکت به جلو بهره گرفت، اما بدون نقص هم نیست«.

به گزارش خانه ملت، الریجانی در پاســخ به این پرسش که اگر 
آمریکا تحریم های تازه ای به علت حمایت ایران از گروه مبارز اسالمی 
حزب اهلل ضد این کشــور تحمیل کند، ایران چگونه پاسخ خواهد داد، 
هم گفت: »اگر احساس کنیم طرف مقابل دارد توافق را نقض می کند 

خوب ما هم مقابله به مثل می کنیم.« 

همزمان با روز زیارتی امام هشتم)ع(

مشهدی ها با پای پیاده به حرم 
مطهر امام رضا)ع( مشرف شدند

جمع زیادی از شهروندان مشهدی همزمان با 23 ذی القعده 
مصادف با روز زیارتی امام رضا)ع( پای پیاده به بارگاه نورانی 

حضرت علی بن موسی الرضا)ع( مشرف شدند.
بــه گزارش ایرنا این جمعیت عصر دیروز از نقاط مختلف شــهر 
مشهد طی هماهنگی تشکل های مردمی و مذهبی در مقابل مساجد 
و حسینیه های مختلف شهر اجتماع کرده و پیاده به سمت حرم مطهر 

رضوی حرکت کردند.
این تشــکل ها شــامل ۳00 هیئت و نهاد مردمی جمعیت را در 
محله های مختلف شهر ساماندهی کرده و به صورت خانوادگی همه از 
پیر و جوان، زن و مرد برای عرض ادب به ساحت مقدس امام هشتم)ع( 

با پای دل به آستان بوسی امام مهربانی ها رفتند.
در طول مسیر حرکت این جمعیت بسیاری از زائران و مجاوران با 

مشاهده این حرکت بدان پیوستند و این صفوف گسترده شد.
به همین خاطر حضور مردم در طول مسیرهای چهارگانه ورودی 
به حرم مطهر رضوی همچون فاصله میدان ۱5 خرداد تا حرم رضوی، 
خیابان طبرسی، میدان شهدا و نواب صفوی به سمت حرم بهم فشرده 

و قابل توجه بود.
در طول این مســیرها ایســتگاه های صلواتی متعددی هم برای 

پذیرایی از مردم دایر شده بود.
اجتماع عاشــقان والیت با مداحی و ســینه زنی، ذکر مناجات و 
صلوات خاصه به حرم مطهر امام رضا)ع( مشرف شدند و باحضور در 
حرم منور در برنامه های تدارک شــده از سوی آستان قدس رضوی 

ویژه این روز شرکت کردند.
این در حالی اســت که از بامداد دیروز آســتان مقدس خورشید 

هشتم پذیرای خیل زائران و مجاوران بود. 
یك اســتاد حوزه و دانشــگاه نیز در مراسم ویژه روز زیارتی امام 
رضــا)ع( در جمع زائران و مجاوران در صحــن جامع رضوی گفت: 
خوانــدن زیارت جامعه الکبیره و به جا آوردن اعمال زیارت چه از دور 
یا از نزدیك در روز زیارتی آن حضرت فرصت طالیی برای گشــودن 

گره از گرفتاری ها و شادمان کردن قلبهاست.
حجت االسالم سیدحسین مومنی افزود: زیارت جامعه  الکبیره را 
امام هادی)ع( انشــا و بیان کردند و نکات بسیار مهمی در این زیارت 
نورانی وجود دارد که مورد اعتنا بزرگان و علما بوده و در دســتوراتی 
که صالحان طریق به رهپویان و رهجویان ارائه می کنند، آمده است.

در ادامــه این مراســم ذاکران اهل بیت عصمــت و طهارت)ع( 
به مداحی و مرثیه ســرایی پرداختند و زیــارت جامعه کبیره قرائت 

شد.

هدیه به خوانندگان

حضرت امام خمینی)ره(: شــما حق هستید و در مقابل باطل 
ایستاده اید، استقامت می خواهد. تا استقامت در کار نباشد نمی توانید 

به پیروزی نهایی برسید.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: بررسی برجام 
در مجلس فرصت خوبی در جهت منافع ملی اســت و 
امیدواریم نتیجه بررســی های مجلس و شورای عالی 

امنیت ملی یکی باشد. 
سیدحسین نقوی حسینی، ســخنگوی کمیسیون ویژه 
برجام مجلس شــورای اسالمی در گفت وگو با فارس، در بیان 
جزئیات جلســه دیروز این کمیســیون اظهار داشت: نشست 
سه شــنبه  به ریاســت زاکانی و حضور کلیه اعضا برگزار شد. 
میهمان جلسه جناب آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت 

ملی بود.
وی اضافه کرد: شــمخانی در این جلســه گفت، بررسی 
برجــام در مجلس فرصت خوبی در جهت منافع ملی اســت 
و اینجانب از این بابت خوشــحالم. مجلس به عنوان یك نهاد 
اثرگذار هم برای حال و هم برای آینده باید در موضع هسته ای 
حاضر باشد و نقش ایفا کند. همچنان که تاکنون هم مجلس 
منقطع از مباحث هســته ای نبوده اســت و تعارض هم وجود 
ندارد که هم شــورای عالی امنیت ملی و هم مجلس شورای 

اسالمی به موضوع بپردازد. 
وی افزود: ورود به جزئیات که امکان پذیر نیســت مجلس 
می توانــد به دولت مجوز اجرای برجــام را بدهد و یا ندهد. ما 
االن باید به دنبال ضمانت های اجرایی برجام باشــیم. برگشت 
به عقب، به صالح نیســت.وی اظهار داشت: آقای شمخانی در 
ادامه گفت:  »کمیسیون برجام بدون برخورد سلیقه ای و بدون 
توقف در گذشته باید قرائت خود از برجام را ارائه کند و مبانی 
جلوگیری از سوءاســتفاده در جریان اجرای برجام را تحکیم 
بخشد. نکته دیگر اینکه قطعا کمیسیون برجام باید کار خود را 
در آینده یعنی در جریان اجرا ادامه دهد که اهمیت بیشتری 

دارد.«

شمخانی در نشست کمیسیون ویژه برجام:

امیدواریم نتیجه بررسی های مجلس و شورای عالی امنیت ملی یکی باشد! 

برجام میوه آلماتی و مسقط بود
سخنگوی کمیســیون برجام افزود: شمخانی تاکید کرد 
»برجام دســتورالعمل که نیست توافق اســت و برای عبور از 
یك مشکل بین چندین کشور صورت گرفته است و قطعا همه 
منویات و مطالبات ها را تامیــن نمی کند و همانطور که همه 
مطالبات و منویات طرف مقابل هم تامین نشده است بنابراین 

برجام نه فتح الفتوح است و نه ترکمانچای.«
کمیسیون فقط برجام را بررسی نکند

وی در بخش دیگری از ســخنان خود گفت: دبیر شورای 
عالی امنیــت ملی توصیه کرد که کمیســیون فقط برجام را 
بررسی نکند بلکه حداقل متون چهارگانه را بررسی کند و ابعاد 
سیاسی، اقتصادی، امنیتی و دفاعی آن را مدنظر قرار دهد. به 
هر حال برجام فرصت ها و تهدیــدات را به همراه دارد. محور 
مذاکرات و توافق برای دو طرف اعتمادسازی و راستی آزمایی 
است و چنین موضوعی برای ما که هرگز به دنبال استفاده غیر 

صلح آمیز از پرونده هسته ای نیستیم و این مثبت است.
سازمان انرژی اتمی متعلق به نظام است نه دولت ها 

سیدحســین نقوی حسینی ســخنگوی کمیسیون ویژه 
برجــام همچنین درباره حضور صالحی در کمیســیون اظهار 
داشــت: صالحی ابتدا گفت که سازمان انرژی اتمی متعلق به 
نظام اســت نه دولت ها و بدون توجه بــه چارچوب های نظام 

تصمیم گیری نمی کند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی یادآور شد: صالحی گفت مطابق برجام ما برنامه 
هســته ای کشــورمان را مطابق نیاز و امکان تحقیق و توسعه 
کشور حفظ کرده ایم. در عین حال که حق بازگشت پذیری را 
داریم و می توانیم در فاصله کوتاهی شرایط قبلی خود را احیا 
می کنیم. البته بازگشــت اراک نیازمند حداقل دو سال زمان 
است. خبر دیگر این که دبیر شورای عالی امنیت ملی بر همین 
اساس با اشاره به شرایط و نحوه بررسی برجام از سوی مجلس 

یادآور شد: رهبر معظم انقالب در نشست با خبرگان فرمودند 
که مجلس یکی از ارکان مؤثر در مسئله برجام است، از این رو 
امیدواریم مجموعه مباحث مجلس و شورای عالی امنیت ملی، 
خروجی واحدی پیدا کند تا یك اجماع ملی برای عبور از این 
مرحله و آمادگی برای مقابله با اقدامات حریف و سدسازی در 

برابر نفوذ احتمالی صورت گیرد.
به رسمیت شناختن حق غنی سازی ایران در مسقط

وی همچنین خاطرنشان کرد: صالحی مطرح کرد که حق 
غنی سازی در هیچ یك از مذاکرات ۱+5 از سوی آمریکایی ها به 
رسمیت شناخته نشد بلکه در گفت وگوی مسقط آمریکایی ها 
حق غنی ســازی ایران را به رسمیت شناختند. بعد از آن بود 
که دولت جدید آمد و مذاکــرات را پیگیری می کردند. نقوی 
حســینی در خاتمه به حضــور مجدد مهمانــان دیروز این 
کمیســیون اشاره کرد و اظهار داشــت: مقرر شد صالحی در 

جلسه دیگری در کمیسیون حضور پیدا کند.

برای  اتریش  و جمهوری  ایران  اسامی  جمهوری 
تعمیق و تحکیم مناســبات و همکاری های خود در 
بخش های زیســت محیطی و اقتصادی، ۴ ســند و 

یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، روز 
گذشــته مراسم استقبال حجت االســالم  حسن روحانی از 
هاینس فیشــر رئیس جمهور اتریــش در مجموعه فرهنگی 

تاریخی سعدآباد برگزار شد.
در مراسم استقبال رســمی، پس از نواختن سرود ملی 
جمهوری اســالمی ایران و اتریش، روسای جمهور دو کشور 

هیئت های عالی رتبه همراه را به یکدیگر معرفی کردند.
رئیس جمهوری اســالمی ایران و رئیس  جمهور اتریش 
بالفاصله پس از پایان مراســم اســتقبال رسمی، مذاکرات 

خصوصی خود را آغاز کردند.
ایران و اتریش ۴ سند همکاری امضا کردند

در ادامه جمهوری اسالمی ایران و جمهوری اتریش برای 
تعمیق و تحکیم مناســبات و همکاری های خود 4 ســند و 

یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند.
این اســناد همکاری در حضور حجت االســالم حسن 
روحانی رئیس  جمهوری اســالمی ایران و »هاینس فیشر« 
رئیس  جمهوری اتریش، توسط مقامات عالی رتبه دو کشور 

امضا شد.
یادداشــت تفاهم همکاری زیست محیطی بین سازمان 
حفاظت محیط زیســت ایران و وزارت فدرال کشــاورزی، 
جنگل داری، محیط زیســت و مدیریت آب اتریش توســط 
وزیر امور خارجه کشورمان و وزیر کشاورزی اتریش به امضا 

رسید.
یادداشت تفاهم تشکیل هشتمین کمیسیون مشترک 
همکاری های اقتصادی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت 
کشورمان و معاون صدر اعظم و وزیر علوم اتریش امضا شد.

با حضور روحانی و فیشر

ایران و اتریش ۴ سند همکاری امضا كردند

نشست مشترک هیئت های عالی رتبه ایران و اتریش
حجت االســالم حســن روحانی در نشســت مشترک 
هیئت های عالی رتبــه ایران و اتریش اظهار داشــت: امروز 
بعد از توافق هســته ای فرصت مناســبی ایجاد شــده که 
ســطح همکاری های خود را متناســب با خواست ملت ها و 

ظرفیت های موجود گسترش دهیم.
وی با اشاره به اینکه هیچ مانعی در مسیر توسعه روابط 
دو کشور وجود ندارد، افزود: این همکاری مورد استقبال دو 

ملت بوده و همواره از حمایت ملی برخوردار است.
روحانی به فرصت های فراوان ســرمایه گذاری در ایران از 
جمله در حوزه انرژی، راه و راه آهن، بانك و بیمه، گردشــگری، 
تحقیقــات و فنــاوری و همچنین توســعه بنــادر جنوبی و 
کریدورهای ارتباطی میان آب های جنوب و سراســر آســیای 
میانه اشــاره و گفت: ارائه تســهیالت الزم فرودگاهی و روادید 
عالوه بر توسعه روابط دو ملت، کارآفرینان و بخش خصوصی دو 

کشور را برای عمق بخشیدن به همکاری ها یاری خواهد کرد.

رئیس جمهور در ادامه با قدردانی از میزبانی اتریش برای 
مذاکرات بسیار مهم هســته ای ایران با ۱+5، اظهار داشت: 
جمهوری اســالمی ایران در اجرای توافق هســته ای کاماًل 
مصمم است و معتقدیم این توافق بایستی از سوی دو طرف 

به خوبی اجرایی و عملیاتی شود.
روحانــی تصریح کرد: تا زمانی که طرف مقابل ایران به 
تعهدات خود در توافق هسته ای با ایران پایبند باشد، ما هم 

نسبت به آن پایبند خواهیم بود.
رئیس جمهور تأکید کرد: تالش جمهوری اسالمی ایران 
بعد از توافق هســته ای این اســت که برای ثبات و امنیت 
منطقه و جهان بیش از گذشــته تالش ها را افزایش دهد و 
معتقدیــم ثبات و امنیت پایدار به نفع اروپا، منطقه و جهان 

خواهد بود.
وی ضمن مثبت ارزیابی کردن تصمیم برخی دولت های 
اروپایــی و از جمله اتریش برای پذیرش گروهی از آوارگان، 
تاکید کرد: در گام اول پول و اســلحه نباید به تروریست ها 

برسد. آینده مردم سوریه و عراق فقط باید توسط مردم این 
کشــورها تعیین شود و ایران آماده اســت در این مسیر با 

اتحادیه اروپا همکاری کند.
نشست خبری روسای جمهور ایران - اتریش

حجت االســالم حســن روحانی در نشســت  خبری با 
رئیس جمهوری اتریش و در پاسخ  سوالی مبنی بر نگاه ایران 
به تحوالت سوریه گفت: همه کشورهای منطقه و تأثیرگذار 
از جمله اعضای اتحادیه اروپا باید در این زمینه تالش کنند و 
ایران در کنار هر میزی که نتیجه آن امنیت، ثبات، استقالل 

و احقاق حقوق ملت سوریه باشد حضور خواهد یافت.
وی ادامه داد: بدون تردید بازگشت آوارگان، ایجاد ثبات 
و دموکراسی خواست جمهوری اسالمی ایران است. برای ما 
مهم میز مذاکره، شکل و طرف های حاضر در آن نیست آنچه 
اهمیت دارد، دستیابی به هدف مهم صلح و ثبات در منطقه 

حساس خاورمیانه است.
رئیس جمهور افزود: جســت وجو بــرای یافتن راه حل 
مبارزه با تروریســم نباید بر مباحثی نظیر حمایت از فرد یا 
دولتی خاص متمرکز شــود چرا که ســوریه کشوری دارای 
دولت اســت و در آن مخالفان و گروه های ترویستی وجود 
دارنــد اما اولویت کار در شــرایط موجــود صحبت کردن 
راجع به دموکراسی، تغییر در قانون اساسی و نحوه فعالیت 
گروه های موافق و یا مخالف نیست؛ بلکه اولویت امروز بحث 

درباره میلیون ها آواره و صدها هزار کشته است.
در ادامه هاینتس فیشــر رئیس جمهوری اتریش نیز در 
این نشســت مطبوعاتی با بیان این که تالش می کنیم حجم 
مبادالت اقتصادی دو کشور در کوتاه مدت و تا پایان سال به 
رقم ۳00 میلیون یورو افزایش یابد خاطرنشان کرد: با توجه 
به ظرفیت هــای موجود پیش بینی می کنیم این همکاری ها 
رشد فزاینده تری داشته باشد و نتایجش برای طرفین مثبت 

باشد. ما به دنبال تأمین منافع به شکل 50 -50 هستیم.

رهبر  انقاب در دیدار رئیس جمهور اتریش و هیئت همراه:

دنباله روی برخی كشورهای اروپایی 
ازسیاست های خصمانه آمریکا علیه ایران غیرمنطقی است

اختتامیــه نخســتین مســابقه  مراســم 
فیلمنامه نویسی »پیامبر رحمت )ص(« با معرفی ۱۰ 
فیلمنامه نویس برتر و گرامیداشت دو شهید انجمن 

سینمای جوانان ایران برگزار شد.
در ابتدای این مراسم، فرید فرخنده کیش مدیرعامل 
انجمن ســینمای جوان گفت: شــهیدان داود اصغری و 
مصطفی فرزام فر از جمله فیلمسازان شهید هستند که 
خدمات بســیاری به انجمن سینمای جوان ارایه کردند. 
شهید اصغری یکی از پزشکان بدون مرز بود که به دلیل 
آسیب هایی که از جنگ تحمیلی دید بعد از سال ها تحمل 
درد به شهادت رسید. این شهید پزشك، فیلمساز نیز بود 
و آثاری را در کارنامه کاری خود به جا گذاشت. مصطفی 
فرزام فر نیز یکی دیگر از فیلمســازان فعال در اســتان 
همدان بود که سرپرستی دفتر انجمن سینمای جوان در 
این اســتان را نیز برعهده داشت که جای این بزرگوار در 

این مراسم نیز بسیار خالی است.
براســاس گــزارش مهــر، در ادامــه این مراســم 
علی اکبر قاضی نظام از جمله داوران نخســتین مسابقه 
فیلمنامه نویســی پیامبر رحمت )ص( روی صحنه آمد و 
درباره فیلمنامه هایی که مورد داوری قرار گرفته اســت، 
گفت: نخستین مسابقه فیلمنامه نویسی »پیامبر رحمت 
)ص(« تالش دارد اندیشــه های ناب پیامبر که در جهت 
ایجاد صلح و نوع دوستی بشر بوده است را در قالب فیلم 
و فیلمنامه ارایه دهد و اساس برگزاری چنین مسابقه ای 

در مراسم اختتامیه مسابقه فیلمنامه نویسی »پیامبر رحمت )ص(« صورت گرفت

 تجلیل از ۲ فیلمساز شهید

هم پرداخت به اندیشه های واالی انسان بوده است.
در ادامه این مراســم ۱0 برگزیدگان نخستین مسابقه 
فیلمنامه نویسی »پیامبر رحمت )ص(« معرفی شدند.براساس 
رای هیئت داوران لوح سپاس به مبلغ ۱0 میلیون ریال به 

مهدی بوستانی شهربابکی برای فیلمنامه »عیادت از تهران« 
به عنوان برگزیده دهم اهدا شد و در ادامه محمد قریبی برای 
فیلم  »یك لحظه نگاهم کن از تهران« به عنوان نفر نهم، رضا 
جمالی برای فیلمنامه »پل« از اردبیل به عنوان نفر هشتم 

و علیرضــا مهان برای فیلمنامه »درون و حال« از تهران 
به عنوان نفر هفتم جوایز خود را دریافت کردند. در ادامه 
لوح سپاس به مبلغ ۳0 میلیون ریال به محسن سرتیپی 
برای فیلمنامه »درخت زندگی« از تهران نفر ششم، فاطمه 
محمدی برای فیلمنامه »بادکنك از شهرری« نفر پنجم، 
مونا عالمه امیری برای فیلمنامه »20 دقیقه تا مرگ« از 
تهران به عنوان نفر چهارم و نازنین فرخ لو برای فیلمنامه 
»تنها خدا حق دارد مرا بیدار کند« از هشتگرد به عنوان 
نفر سوم جوایز خود را دریافت کردند.در پایان این مراسم 
دو جایزه 50 میلیون ریالی به ملیحه عزیزی منفرد برای 
دو فیلمنامه »چند نفر« و »یك طبقه تا خدا« به عنوان 
نفر دوم و محمد صادقی دهقانی برای فیلمنامه »ایستگاه« 
از بیرجند به عنوان نفر اول جوایز خود را دریافت کردند.

مجید مرادی عکاس و فیلمســاز جانباز یکی دیگر 
از مهمانان این مراســم بود که روی صحنه آمد و با بیان 
خاطره ای یاد شــهید مصطفی فرزام فر را زنده کرد و در 
پاسداشت یاد و خاطر این شهید فیلمساز گفت: دوستی 
نزدیکی با شهید مصطفی فرزام فر داشتم و تا 9 ماه پیش 
که مریضی او شدت گرفت، نمی دانستم فرزام فر جانباز 
بوده اســت. زمانی که به جایی وارد می شویم، می گوییم 
رزمنده هســتیم ولی او هیچ وقت عنــوان نمی کرد که 

جانباز است.
در پایان مراســم تجلیل از دو خانواده شــهید داود 

اصغری و شهید مصطفی فرزام فر برگزار شد.

حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای رهبر معظم 
انقاب اسامی عصر دیروز )سه شنبه( در دیدار 
هاینس فیشــر رئیس جمهور اتریش، با اشاره به 
دشمنی دولت آمریکا با انقاب اسامی به دلیل از 
دست دادن منافع خود در ایران، دنباله روی برخی 
کشورهای اروپایی از سیاستهای خصمانه آمریکا 
در قبال ایران را غیر منطقی خواندند و خاطرنشان 
کردند: البته اتریش جزء این دســته از کشورها 
نیست و الزم است مقامات دو کشور برای تقویت 

هر چه بهتر روابط برنامه ریزی و پیگیری کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در این دیدار، هدف اصلی 
»انقالب اســالمی« را تأمین خیر و سعادت برای مردم 
ایران و تمام انسانها در سایه »پیمودن راه خدا، حاکمیت 
عقل و ایمان توأم با عمل« خواندند و افزودند: البته این 
رویکرد خیرخواهانه ما دشمنانی نیز در سطح بین الملل 
دارد کــه به دنبال جنگ افروزی و به جان هم انداختن 
ملتها هستند، اما ایران، دوستان خوب و صمیمی بسیاری 

در میان دولتها و ملتها دارد.
رهبر انقالب با اشاره به دشمنی غیر منطقی برخی 
کشورهای اروپایی با ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی 
گفتند: »انقالب اســالمی«، ایران را که به طور کامل در 
اختیار آمریکاییها بود، از آنها گرفت، و همین مســئله 

علت دشــمنی آمریکا با جمهوری اســالمی است، اما 
دنباله روی برخی کشورهای اروپایی از آمریکا، غیر عقالیی 

و بی مبناست، البته اتریش، جزء این کشورها نیست.
ایشان با تأکید بر اهمیت برنامه ریزی برای تقویت 
روابط دو کشور، در پاســخ به سؤال آقای فیشر درباره 
آینده روابط ایران و کشورهای اروپایی، گفتند: تاکنون 
صحبتهایی از طرف دولتهای اروپایی مطرح شده است، 

اما باید منتظر آثار عملی این اظهارات بود.

رهبــر انقالب در ادامه، به اقدامات و فســادآفرینی 
عوامل انحرافی در منطقه به نام اســالم، اشاره کردند و 
گفتند: اسالم آن چیزی نیست که این جریانها معرفی 
می کنند، بلکه اسالم بر مبنای منطقی محکم، ایمانی و 

عقالیی استوار است.
در این دیدار که آقای روحانی رئیس جمهوری نیز 
حضور داشت، آقای هاینس فیشر رئیس  جمهوری اتریش 
با تشکر از مهمان نوازی ایران، مذاکرات خود با مقامات 

ایرانی را خوب ارزیابی کرد و گفت: باید روی موضوعات 
و گفتگوها کار کنیم تا به توافق بیشتری دست یابیم.

رئیس  جمهوری اتریش با ابراز خرسندی از نگاه مثبت 
رهبر انقالب به اتریش، خاطرنشــان کرد: گفت وگوهای 
من با آقای روحانی گفت وگوهای خوبی بود و ما نیز به 

آینده خوشبین هستیم.
وی افزود: اکنون فرصت جدیدی برای همکاریهای 

مشترک به وجود آمده است.


