
اخبار كشور

»خاطرات سیاسی آیت اهلل ری شهری« 
پس از سه دهه تجدید چاپ شد

کتاب »خاطرات سیاسی آیت اهلل ری شــهری« که برای نخستین بار سی 
وچندســال قبل منتشر شــده بود، به همت موسسه مطالعات و پژوهش های 

سیاسی مجدداً تجدید چاپ شد.
این کتاب که خاطرات آیت اهلل ری شــهری از ماجرای پرونده سیدمهدی 
هاشمی است، نخستین بار در سال ۱۳۶۹ منتشر شده بود. مرحوم ری شهری 
که در بازه ســال های ۶۳ تا ۶۸ عهده دار مسئولیت وزارت اطالعات بود، پس 
از رحلت امام، خاطرات خود از فراز و فرود برخورد با ســیدمهدی هاشــمی و 
حواشی آن از جمله مواضع آیت اهلل منتظری را در قالب این کتاب منتشر کرد. 
با توجه به رحلت مرحوم ری شهری و گذشت سه دهه از چاپ کتاب »خاطرات 
سیاسی« و کمیاب بودن آن، موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی تصمیم 
بــه تجدیدچاپ این کتاب همراه با برخی اســناد و ضمائم جدید گرفت. این 

کتاب در آخرین روزهای نمایشگاه کتاب تهران عرضه خواهد شد.
فیلم سینمایی سردار شهید همدانی 

ساخته می شود
رئیس سازمان سینمایی کشور با بیان این که میزبانی همدان از جشنواره 
فیلم کودک و نوجوان بســتگی به تالش مسئوالن استان دارد، گفت: ساخت 

فیلم سینمایی سردار همدانی در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد خزاعی در نشست خود با هنرمندان 
و اهالی سینمای استان همدان با بیان این که در دولت جدید سه محور اساسی 
در دستور کار ســازمان سینمایی کشور قرار گرفت، اظهار داشت: ما براساس 
عدالت محوری، قانون مداری و استانداردســازی حرکت می کنیم و این سه امر 

مهم شعار سازمان سینمایی کشور خواهد بود.
وی از اکران انیمیشــن ایرانی پســر دلفینی در دو هزار ســالن سینمای 
کشــور روسیه و فروش 2  و نیم میلیون دالری آن به عنوان اتفاقی خوب برای 
انیمیشن و سینمای ایران یاد کرد و افزود: این انیمیشن به پرفروش ترین فیلم 

ایران تبدیل شده است.
خزاعی تصریح کرد: در حوزه دفاع مقدس، ســاخت مســتند از ۳ شهید 
شاخص استان همدان در دستور کار قرار دارد. وی تأکید کرد: در مورد شهید 

همدانی نیز ساخت یک فیلم بلند سینمایی در دستور کار قرار گرفته است.
مجری چندچهره 

باز هم نظرش تغییر کرد!
یک مجری که مطابق با منافع شخصی اش نظر و موضعش در قبال مسائل 

تغییر می کند، باز هم تغییر نظر داد!
رضا رشــیدپور از مجریان پرحاشیه اخیرا در یک مصاحبه در شبکه های 
مجازی خواســتار تعطیلی تولید خودرو توسط شرکت های داخلی شده است. 
جدای از اینکه این نظر درست یا غلط است، رشیدپور تا چندی قبل از مدافعان 
سرسخت شرکت های تولید خودروی داخلی بود! اما ظاهرا تغییر ۱۸0 درجه ای 
نظر وی به این دلیل است که تا چندی قبل به عنوان مجری هم در صداوسیما 
برنامه داشت و هم به عنوان مجری در مراسم شرکت های خودروسازی دعوت 
به کار می شد و قاعدتا دستمزد باالیی هم دریافت می کرد؛ به همین دلیل هم 
آن موقع مدافع متعصب و سرســخت محصوالت این شــرکت ها بود و از آنها 
به عنوان مظلوم یاد می کرد و انتقاد به آنها را »ســرکوب هموطن متخصص« 
می دانست! اما اکنون که نه در رسانه ملی برنامه دارد و نه دیگر جیبش از پول 
شــرکت های خودروسازی پر می شــود، به تعبیر خودش به سرکوب هموطن 
متخصص دســت زده است! هنوز فراموش نکرده ایم که رشیدپور در سال های 
۹2 و ۹۶ که از ستاد انتخاباتی دولت وقت دستمزد می گرفت چگونه از آفتاب 
تابان و غوغای روحانی ســخن می گفــت و تأکید می کرد که اگر کالهش هم 
در صداوســیما بیفتد به آنجا برنخواهد گشت، اما چیزی نگذشت که، دوباره 
راهی تلویزیون شد و برنامه اجرا کرد و البته منتقد دولت تدبیر شد که دیگر 

ناکارآمدی اش شهره خاص و عام شده بود!
معینی، مدیر سابق این شبکه گفت:

شبکه ۴ دیگر کم بیننده ترین شبکه نیست
مدیر ســابقه شــبکه چهار گفت: شــبکه ۴ دیگر کم بیننده ترین شبکه 

تلویزیون نیست.
معینی مدیر سابق شبکه ۴ در گفت وگو با مهر توضیح داد: یکی از مجریان 
چهره تلویزیون ســال ۹۷ در نظرات به یکی از مطالب من در فضای مجازی 
نوشت خودت هم شبکه ۴ را می بینی؟ برایش نوشتم کاری می کنیم که شما 
هم بیننده شــبکه ۴ شوید. عالمت خنده گذاشت؛ سال ۹۸ مطلبی منتشر و 

برای »زندگی پس از زندگی« تشکر کرد.
وی افزود: بودجه سال گذشته شبکه فقط ۳0 میلیارد تومان بود. مخاطب 
ما از ۴ درصد به ۱۵ درصد رســیده و برنامه »سوره«، »زاویه« و »زندگی پس 

از زندگی« جز پربحث های شبکه های اجتماعی بوده است.
سرود »سالم فرمانده« 

در نمایشگاه کتاب طنین انداز می شود
سرود سالم فرمانده با حضور ابوذر روحی و کودکان دهه نودی و هشتادی 

در سی وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار خواهد شد.
این مراســم روز جمعه ۳0 اردیبهشــت ماه از ساعت ۱۶ در مصلی تهران 

برگزار خواهد شد.
بناست امروز پنجشنبه 2۹ اردیبهشت ماه نیز این سرود با حضور کودکان 

در بهشت زهرا تهران همخوانی شود.
افشای چهره منافقین 

در جنجال سیاسی پرونده حمید نوری
جنجال سیاسی منافقین برای شهروند ایرانی حمید نوری، و بیان واقعیت 
از زبــان دختر و داماد وی در برنامه تلویزیونی »من طهران« از شــبکه العالم 

پخش می شود. 
به گزارش خبرنگار کیهان، شبکه العالم رسانه ملی در برنامه » من طهران« 
به موضوع پرونده حمید نوری و افشاگری چهره جنایت بار منافقین می پردازد، 
در این برنامه با دعوت از عطیه نوری )دختر( و مســعود نوری )داماد( موضوع 
پرونده حمید نوری روایت می شود. جنجال آفرینی سیاسی منافقین و معاندین 
در رابطه با پرونده حمید نوری، چگونگی دســتگیری وی در کشــور سوئد، 
محدودیت هــای وی در برخــورداری از حقوق متــداول زندانیان، چگونگی 
برگزاری دادگاه و شهادت های اعضای پرشماری از منافقین، ابهام در مستقل 
بودن تحقیقات دادســتانی، دالیل تمرکز رسانه های معاند ایرانی بر روی این 
پرونده و ارزیابی از پیگیری های حقوقی ایران در این خصوص از مباحثی است 

که در این گفت وگو به آن پرداخته می شود. 
گفتنی است دادستانی ســوئد هفته گذشته با استناد به سخنان اعضای 
گروهک  تروریســتی منافقین برای »حمید نوری« شهروند ایرانی که در آبان 
ماه سال ۹۸ هنگام ورود به استکهلم سوئد بازداشت شده است، تقاضای صدور 
حکم حبس ابد کرد. حکمی که ابهامات و ســؤاالت زیادی در باره ســالمت و 
اعتبــار آن وجود دارد.  برنامه »من طهران« بــه تهیه کنندگی میرزا باقری و 

اجرای سمیر شوهانی برروی آنتن شبکه العالم می رود. 
جشن امضای کتاب خاطرات فرمانده 

اسبق سپاه برگزار می شود
آیین رونمایی و جشن امضای تاریخ شفاهی کتاب »یحیی« روز پنج شنبه 

با حضور سردار سرلشکر رحیم صفوی برگزار می شود.
همزمان با نهمین روز از برگزاری نمایشــگاه کتاب تهران، آیین رونمایی 
از کتاب تاریخ شــفاهی سردار سیدیحیی )رحیم( صفوی و کتاب »یحیی« با 
حضور ســردار صفوی، مرتضی سرهنگی نویســنده و پژوهشگر دفاع مقدس، 
مهرشاد شبابی، نویسنده کتاب همراه، محمدعلی آقامیرزایی نویسنده کتاب 

یحیی و برخی از اهالی فرهنگ و ادب برگزار خواهد شد.
همچنین در این مراســم کتاب صوتی »همراه« روایت مهرشاد شبابی از 
همراهی با ســردار سرلشکر پاسدار سیدیحیی )رحیم( صفوی در دوران دفاع 
مقدس رونمایی می شود. در بخش دوم از این مراسم جشن امضای این آثار در 
غرفه انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس واقع در شبستان، راهروی 
22، غرفه ۸ برگزار خواهد شــد. این مراسم روز پنج شنبه از ساعت ۱۱:۳0 تا 

۱2:۳0 در سرای اهل قلم برگزار می شود.

رهبر معظم انقالب: بهترین روش تربیت فرزند انســان، 
این اســت که در آغوش مادر و با اســتفاده از مهر و محبت 

او پرورش یابد.
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نقش نگار ما 
به حســن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد

تــو را در این ســخن انــکار کار ما نرســد
اگر چه حســن فروشــان به جلوه آمده اند

کســی به حســن و مالحت به یار ما نرسد
بــه حق صحبت دیرین کــه هیچ محرم راز

بــه یــار یــک جهت حق گــزار ما نرســد
هــزار نقــش برآیــد ز کلک صنــع و یکی

بــه دلپذیــری نقــش نــگار مــا نرســد
آرنــد کائنــات  بــازار  بــه  نقــد  هــزار 

یکــی بــه ســکه صاحب عیــار ما نرســد
دریــغ قافلــه عمــر کان چنــان رفتنــد

کــه گردشــان بــه هــوای دیار ما نرســد
دال ز رنــج حســودان مرنــج و واثــق باش

کــه بــد بــه خاطــر امیــدوار ما نرســد
چنــان بِزی که اگر خاک ره شــوی کس را

نرســد مــا  از رهگــذار  غبــار خاطــری 
بســوخت حافظ و ترسم که شــرح قصه او

بــه ســمع پادشــه کامــگار مــا نرســد
حافظ علیه الرحمه 

دلگیر جمعه ها 
از جمعه هــای بی تــو چه دلگیر می شــوم

جــاِن خودم ز جاِن خودم ســیر می شــوم
بــا هر نفــس که می کشــم اقــرار می کنم

از ایــن نبودنــت بــه خــدا پیر می شــوم
بــا ایــن دِل خراب رســیدم بــه محضرت

زیــرا فقط به دســت تــو تعمیر می شــوم
از اینکــه انتظــار تــو را میکشــم ببیــن

از مردمــان شــهر چــه تحقیر می شــوم
نمی کنــد رهایــم  تــو  ندیــدِن  فکــر 

پس حق بــده که اینهمه درگیر می شــوم
تنها نــه جمعه ها کــه تمامی طوِل ســال

از روزهــای بی تــو چــه دلگیر می شــوم
محمد حسن بیات لو

قنوت باغچه
ای آفتــاب عشــق و عدالــت شــتاب کن

بــاز آ قنــوت باغچــه را مســتجاب کــن
این خاک تشــنه بی تو به باران نمی رســد

بــاغ خــزان زده بــه بهــاران نمی رســد
خورشــیدی و زمین و زمان در مدار توست

مــوالی من بیا کــه جهان بی قرار توســت
آدمیتــی و  بشــر  منجــی  تــو  تنهــا 

خاتمیتــی فلســفه   کــه  تویــی  اصــاًل 
تــو ِســّر ســجده های مالئــک بــر آدمی

تــو راِز ســر بــه ُمهــِر ســحرهای عالمی
ماتمکده ســت کعبــه  بی تو، خلیل عشــق

چشــمان توســت کعبه، بیا  ای دلیل عشق
بــا صــد هــزار جلوه  مشــهود می رســی

می رســی وود  دا لهــی  ا نغمــه   بــا 
موسی شــدی و طور به سویت شتافته ست

نیل اســت که به شوق تو سینه شکافته ست
ســیمای تــو ز یوســف مصــری ملیح تر

همــراه تــو مســیح و تــو از او مســیح تر
آیات حســن و فضل و کمال تو بی حد است

خــوی و خصال تو همه عین محمد اســت
محمــدی معجزه هــای  توســت  همــراه 

عبــای محمــدی بــه روی شــانه  داری 
مــوال بیا بــه دیــن بــده روح دوبــاره ای

دوبــاره ای شــکوه  فتــح،  ذوالفقــار  بــا 
برپاســت نهــروان و جمل هــای دیگــری

بیت الحــرام و الت و ُهَبل هــای دیگــری
هر ســنگ را نــگاه تــو ســّجیل می کند

یــا هــر پرنــده را چــو ابابیــل می کنــد
بــاز آ که دســت ظلم و ســتم را قلم کنی

بــاز آ کــه باز عــدل علــی را علــم کنی
بــاز آ کــه در مدینــه قیامــت به پا شــود

صحــن و ســرای حضــرت زهرا بنا شــود
در چشــم تو شــکوه الهی خالصه اســت

صلح و جهاد تو همه عین حماســه اســت
در هــر نــگات نــور خــدا مــوج می زنــد

نــد می ز مــوج  لشــهدا  سیدا میــد  ا
آمیــزه  صالبــت و احســاس دیدنی ســت

در قامتــت رشــادت عبــاس دیدنی ســت
ســمت تو آب های روان ســجده می کنند

بر خاک پات ُملک و مکان ســجده می کنند
تــو علــم  نامتناهی ســت  بی انتهاســت 

تــو علــم  لهی ســت  ا علــوم  ئینــه   آ
تــا واژه واژه ات ملکــوت حقایــق اســت

در هــر نگات جلوه  صد صبح صادق اســت
باب الحوائجــی پرچــم  دوش  بــه  داری 

در دســت توســت خاتــم باب الحوائجــی
چشــم رئــوف توســت بهشــت بریــن ما

نــور والیتــت شــده حصــن حصیــن ما
دلبســتگی به رحمــت تو در نهاد ماســت

پلکــی بزن، نــگاه تــو باب المراد ماســت
شــوق تــو در هدایــت ما بی نهایت اســت

چشــمان روشــن تو چراغ هدایت اســت
برپــا شده ســت در دل عالم چه محشــری

دیگــر بتــاب مــاه خــدا! یابن عســکری
العزیــز أیهــا  تــوام  نــگاه  تشــنه   مــن 

دلتنــگ روی مــاه تــواأم أیهــا العزیــز
تا کی نصیب ماست »اََری الَخلق« و »ال تُری«

کی می شــود نــوای »اَنا الَمهــدی« تو را ...
از ســمت کعبه بشــنوم  ای جاِن جاِن جان

»َعّجل َعلــی ُظُهوِرَک یا صاِحــَب الّزمان«
یوسف رحیمی

اخبار ادبی و هنری

صفحه ۳
پنج شنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱۷ شوال ۱۴۴۳ - شماره ۲۳۰۲۷

رهبر انقالب اسالمی در پیامی با تشکر از فعاالن دلسوز حوزه جمعیت، تالش برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی 
کشور و چاره جویی برای نجات کشور از آینده  هولناک پیری جمعیت را سیاستی حیاتی و از ضروری ترین فرائض دانستند.
متن پیام که صبح چهارشــنبه توســط دکتر فروتن دبیر ستاد ملی جمعیت در نشست این ستاد )به مناسبت هفته جمعیت( قرائت 

شد، به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

با سالم به همه  کسانی که دلسوزانه و عاقبت اندیشانه به فعالیت در حوزه  جمعیت روی آورده اند، و با تشکر از مسئوالنی که در مجلس 
و دولت به چاره جویی برای نجات کشور از آینده  هولناک پیری جمعیت می پردازند، بار دیگر تأکید می کنم که تالش برای افزایش نسل، 
و جوان شــدن نیروی انســانی کشور و حمایت از خانواده، یکی از ضروری ترین فرائض مســئوالن و آحاد مردم است. این فریضه درباره  
افراد و مراکز اثرگذار و فرهنگ ساز، تأکید بیشتر می یابد. این یک سیاست حیاتی برای آینده  بلندمدت کشور عزیز ما است. کاوش های 
صادقانه  علمی نشــان داده اســت که این سیاست را می توان با پرهیز از همه  آسیب های محتمل یا موهوم پیش برد و آینده  کشور را از 

آن بهره مند ساخت.
به دست اندرکاران این حسنه  ماندگار توصیه می کنم که در کنار تدابیر قانونی و امثال آن، به فرهنگ سازی در فضای عمومی و نیز 

در نظام بهداشتی اهمیت دهند.
توفیقات همگان را از خداوند متعال مسألت می کنم.

سّیدعلی خامنه ای

پیام رهبر انقالب به فعاالن حوزه جمعیت:

تالش برای افزایش نسل و حمایت از خانواده
سیاستی حیاتی است

یکی از تندترین و ضدایرانی ترین مشاوران ستاد 
مقاله ای  در  آمریکا  رئیس جمهور ســابق  تبلیغاتی 
اعتراف کرده که بعد از ۴۱ سال مطالعه به این نتیجه 

رسیده که ایران در برابر آمریکا برنده شده است.
»ولیــد فارِس«، تحلیلگر آمریکایــی لبنانی تبار که در 
دوران تبلیغــات انتخاباتی »دونالد ترامپ« به عنوان یکی از 
مشاوران سیاســت خارجی او فعالیت می کرد در مقاله ای 
تصریح کرده بعد از ســال ها مطالعــه حکومت جمهوری 
اســالمی ایران، از آغاز تاکنون، به این نتیجه رســیده که 

تهران در برابر آمریکا به پیروزی رسیده است.
ولید فارس که یکی از ضدایرانی ترین تحلیلگران حال 
حاضر آمریکا است در مقاله ای که دوشنبه 2۶ اردیبهشت 
در رســانه دست راستی »نیوزمکس« منتشر شده، نوشت: 
»بعــد از مطالعه بر روی رژیم ایــران از آغاز آن تاکنون، بر 
روی انقالب ]امام[ خمینی در ســال ۱۹۷۹، بر روی اتحاد 
ایران با بشار اسد، بر روی بحران گروگان گیری دهه ۱۹۸0، 
بر روی جنگ نیابتی ایران با اســرائیل، بر روی گســترش 
پروژه هســته ای ایران و بر روی کنترل چهار کشور عربی 
توسط شــبه نظامیان طی دهه گذشته جمع بندی من در 
مقطع کنونی این اســت که حاکمان تهران-دســت کم تا 

اینجا- پیروز شده اند.«
این استاد دانشــگاه دفاع ملی واشــنگتن در ادامه با 
برشمردن سوابق تحقیقاتی اش بر روی ایران تصریح کرده 
است: »من از هنگام انتشــار اولین کتابم در بیروت درباره 
راهبردهای ایران، تا هشــدارهایم به واشنگتن درباره آغاز 
شــکل گیری محوری جدیــد از ســال ۱۹۹2 در مقاالت 
علمی متعددم در ژورنال ها و یادداشــت هایم در رسانه ها، 

تا ســال های متمادی حضورم در جلســات استماع کنگره 
و ســمینارهای ســازمان های امنیتی-دفاعی ۴۱ سال را 
به پیگیری ســیر تحولی ایــن رژیــم، ژئوپولیتیک آن و 

شورش های مردمش اختصاص داده ام.«
وی سپس نوشته »ســفر جمهوری اسالمی ایران« را 
می توان به کالمی ساده این طور خالصه کرد: »تهران، پس 
از حفظ یک خط درگیری مســتمر با آمریکا، اســرائیل و 
بسیاری از کشورهای غربی توانســت از جنگ سرد، نظام 
تک قطبــی دهه ۱۹۹0، دوران پس از ۱۱ ســپتامبر، بهار 
عربــی و دوران پس از خروج آمریکا از عراق و افغانســتان 

جان به در ببرد.«
ولید فارس خاطرنشــان کرد: »ایــران، توانمندی های 
نظامــی و اطالعاتی اش را در داخل تقویت کرده، توســعه 
ارضی اش در منطقه را از طریق شبه نظامیان گسترده کرده 
و )در تحولــی به همان اندازه مهم( بــه لطف جاذبه توافق 
هســته ای به نفوذ قابل توجهی در غرب دســت پیدا کرده 

است.«
این تحلیلگر ضدایرانی در ادامه این مقاله، بعد از طرح 
این پرســش که »چرا ایران برنده شــده و آیا می توان این 
روند را قطع کرد و چگونه؟« به توضیح درباره دلیل پیروزی 

جمهوری اسالمی ایران پرداخته است.
ولید فارس، با طرح ادعاهای بی اســاس و اثبات نشده 
از »ترور«، »شــبه نظامیان«، »سیاست های آمریکا«، »نفوذ 
ایران« و »حمایت کشورهای غربی از برجام« به عنوان پنج 
دلیلی نام برده که به زعم او باعث پیروزی جمهوری اسالمی 

ایران در برابر آمریکا شده است.
تحلیلگر آمریکایی، در توضیح درباره نخســتین دلیل 

خود بدون اشاره به هیچ مستنداتی مدعی شده که جمهوری 
اسالمی ایران صدها آمریکایی از تفنگداران دریایی آمریکا 
در لبنان گرفته تا نظامیان آمریکایی در عراق را کشته است. 
وی بر همین اساس گریزی هم به مذاکرات رفع تحریم ها در 
وین زده و توصیه کرده نام سپاه پاسداران انقالب اسالمی از 
فهرست سازمان های اصطالحاً »تروریستی« وزارت خارجه 

آمریکا حذف نشود.
ولید فارس می نویسد: »حفظ کل دستگاه امنیتی ایران 
در فهرست تروریستی یک ضرورت است. خارج کردن سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی از فهرست سازمان های تروریستی 
به عنوان بخشــی از مذاکرات با ایران اشــتباهی راهبردی 
خواهــد بود. انجام چنین کاری بــه مالها )حاکمان ایران( 

پیروزی عطا خواهد کرد.«
ولیــد فــارس دربــاره دلیــل دوم، بازهــم بــر پایه 
گمانه زنی های بدون ســند و بدون اشــاره به عواملی نظیر 
گســترش احساســات ضدآمریکایی در منطقه غرب آسیا 
درنتیجه سیاســت های مداخله جویانه واشنگتن ادعا کرده 
که نیروی قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی برای تسلط 
بر کشورهای عراق، سوریه، لبنان و یمن اقدام به راه اندازی 

»گروه های قدرتمند شبه نظامی« کرده است.
وی در توضیــح دربــاره ســومین عامل به مســئله 
سیاســت های آمریکا در قبــال ایران پرداخته و نوشــته 
واشــنگتن بعد از حوادث ۱۱ ســپتامبر 20۱۱ چندین بار 
سیاســتش در قبال تهــران را تغییــر داده و تهران از این 

نوسان های سیاستی به اندازه کافی بهره برده است.
ولید فارس نوشــته درحالی که دولــت »جورج دبلیو 
بــوش« از ایران به عنوان یکی از »محورهای شــرارت« یاد 

کرد، دولت باراک اوباما مســیر دیگری در پیش گرفت و به 
تعامل با جمهوری اســالمی ایران روی آورد. دولت دونالد 
ترامپ، یک بار دیگر در ســال 20۱۶ این سیاست را تغییر 
داد و آمریکا را از برجام خارج کرد، اما چهار سال بعد، بازهم 

دولت جو بایدن مسیرش را در قبال ایران تغییر داد.
او در توضیح درباره عامل »نفوذ ایران« نوشــته است: 
»شاید یکی از جدی ترین تبعات تقویت ایران از سال 200۹ 
که در 20۱۵ اوج گرفت این بود که ایران توانست نه فقط در 
منطقه بلکه در اروپا و در ایاالت متحده هم اعمال نفوذ کند.«
ولید فارس مدعی شده جاذبه مالی برجام موجب شده 
که ایران بتواند نه تنها در جهان عرب بلکه در کشــورهای 

غربی هم نفوذ کند.
ولید فارس که در ســمتش به عنوان مشــاور ســتاد 
تبلیغاتی ترامپ ازجمله طرفداران سیاســت دامن زدن به 
اختالفــات قومی و مذهبی در داخل ایــران بود در بخش 
پایانی مقاله اش هم مدعی شــده که آمریکا و اروپا »مردم 

ایران« را رها کرده اند.
او نوشته اســت: »سیاست کشــورهای غربی به جای 
ســرمایه گذاری بر روی جوانان، زنــان و اقلیت های قومی 
روی توجیه خیال بافانه رفتار حکومت ایران متمرکز شــده 
اســت. متأســفانه عکس این اتفاق در حال رخ داده است. 
جمهوری اســالمی از توافق برجام برای قدرتمندتر کردن 

خود و تضعیف منافع آمریکا استفاده می کند.«
ولید فارس در پایان نوشــته اســت: »ایران فعاًل برنده 
شــده و تا زمانی که آمریکا برای سیاست هایی که در حکم 
حمایت از حاکمان ایران اســت جایگزین دیگری پیدا کند 

کماکان پیروز خواهد بود.«

دبیر شورای نگهبان گفت: دستگاه های نظارتی 
با سوءاســتفاده گران،  قاطع  و  برخورد ســریع  با 
نگذارنــد مردم متحمل ســختی شــوند؛ چرا که 
 نظارت دقیق از مهم ترین عوامل موفقیت این طرح 

است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی شورای نگهبان، آیت اهلل 
احمد جنتی دبیر شــورای نگهبان در جلسه این شورا طی 
ســخنانی رحلت حجت االسالم و المســلمین فاطمی نیا را 

تسلیت گفت.
وی با اشــاره به تالیفات و آثار ارزشــمند این خطیب 
برجسته، گفت: ایشان مروج معارف اهل بیت)ع( بودند و با 
نفس گرم برخاسته از صفای باطن، عمری را در جهت نشر 

تعالیم دین مبین اســالم طی کردند که ان شاءاهلل، خداوند 
متعال رحمت و رضوان الهی را روزی این عالم عامل خواهد 

کرد.
دبیر شــورای نگهبان در بخش دیگری از سخنان خود 
به اصالح نظام اقتصادی کشــور به ویژه در زمینه پرداخت 
یارانه ها اشــاره کرد و گفت: اقدامی که دولت برای اصالح 
نظــام اقتصادی کشــور آغاز کرده، کاری اســت که اغلب 

کارشناسان بر ضرورت آن اتفاق نظر دارند.
آیت اهلل جنتی بیان داشــت: برای دولت در انجام این 
امر خطیر آرزوی موفقیت می کنیــم و از متولیان این کار 
می خواهیم همانند روزهای گذشــته ارتباط مســتقیم و 
بی واســطه با مــردم را ادامــه دهند تا با اطالع ســریع از 

ایرادات احتمالی پیش آمده، آنها را به ســرعت رفع کرده 
و نگرانی های مردم را کاهش دهند.

وی بــا بیان اینکه قوه قضائیه و دســتگاه های نظارتی 
از جمله ســازمان تعزیرات باید نظارت دقیق در این زمینه 
داشــته باشند، تصریح کرد: دستگاه های نظارتی با برخورد 
سریع و قاطع با سوءاســتفاده گران، نگذارند مردم متحمل 
ســختی شــوند؛ چرا که نظارت دقیق از مهم ترین عوامل 

موفقیت این طرح است.
دبیر شــورای نگهبان افزود: امید اســت مردم صبور و 
با بصیرت ایران اســالمی همچون همیشه با بی توجهی به 
فضاسازی های صورت گرفته توسط دشمنان این سرزمین، 

موجب دلگرمی خادمان واقعی خود شوند.

زبان فارسی مهمترین عامل پیوند دو کشور ایران 
و تاجیکســتان اســت که در دیدار رئیس ستادکل 
نیروهای مسلح ایران و رئیس جمهور تاجیکستان نیز 
با اشــاره به آن بر لزوم گسترش روابط دفاعی تاکید 

شد.
سردار سرلشکر پاســدار محمد باقری رئیس ستاد کل 
نیروهای مســلح در دومین روز از ســفر خود به جمهوری 
تاجیکســتان، با امامعلی رحمان رییس جمهور این کشور 
دیدار و گفت وگو کرد. رئیس جمهور تاجیکســتان در این 
دیــدار با تاکید بر اینکه  مشــترکات فرهنگی هنوز هم به 
عنوان اساســی ترین زمینه تحکیم پیوندها میان مردم دو 
کشور محسوب می شود، گفت: ریشه های تاریخی یکسان 
و زبان مشترک، شــرایط بی بدیلی را برای توسعه بیش از 
پیش مناســبات اعم از دفاعی، نظامی،  فرهنگی، سیاسی و 

اقتصادی میان دو کشور فراهم آورده است.
امامعلــی رحمان در ادامه ضمن خرســندی از حضور 
هیئت بلند پایــه نظامی ایران به جمهوری تاجیکســتان، 
گفت: نیروهای مسلح تاجیکستان از هرگونه همکاری های 
دوجانبه دفاعی، نظامی با نیروهای مســلح ایران اســتقبال 
می کنند که نمونه بارز آن افتتاح کارخانه پهپاد است و باید 
این همکاری ها در تمام حوزه های نظامی به باالترین سطح 

خود برسد.
سرلشــکر باقری نیز در این دیدار با اشاره به موقعیت 
استراتژیک دو کشــور در منطقه، خاطر نشان کرد: تقویت، 
ارتقاء و توســعه سطح تعامالت و مناسبات مشترک نظامی 
بین دو کشــور و افزایش همــکاری در زمینه های مختلف 
نظامی از اولویت های مهم نیروهای مسلح جمهوری اسالمی 

ایران با جمهوری تاجیکستان است.
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح جمهوری اسالمی 

ایران، صلح و ثبات در افغانســتان را به عنوان یک کشــور 
همســایه و دوســت مورد تأکید قرار داد و افزود: نیروهای 
مســلح دو کشور با توسعه همکاری های نظامی و منطقه ای 
می توانند برای برقراری امنیت و صلح در افغانستان به این 

کشور یاری دهند.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد در آینده شاهد رشد و 
سرعت گرفتن همکاری های نظامی دفاعی فی مابین باشیم.

دیدار هیئتی از آذربایجان
خبــر دیگر اینکــه سرلشــکر باقری در بازگشــت از 
تاجیکستان با هیئتی از مقامات جمهوری آذربایجان دیدار 
کرد. »شــاهین مصطفی اف« معاون نخست وزیر جمهوری 
آذربایجان و هیات همراه عصر دیروز با حضور در محل ستاد 

کل نیروهای مسلح با سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دیدار و گفت وگو کرد.

بر اساس این گزارش، در این دیدار در خصوص آخرین 
تحوالت منطقه ای و گسترش مناسبات راهبردی، دفاعی و 

امنیتی بحث و گفت وگو خواهد شد.
ایران حامی کشورهای دوست

ســردار ابوالفضل شکارچی ســخنگوی ارشد نیروهای 
مســلح روند همکاری های دو جانبه و چند جانبه را محور 
ســفرهای رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح کشــور به 
کشــورهای دیگر عنوان کرد و گفت: کشور تاجیکستان با 
توجه به شــرایط جغرافیایی که دارد از جمله هم مرزی با 
افغانســتان و حضور در آسیای مرکزی، اهمیت استراتژیک 

زیادی دارد. ایران با تاجیکستان با کشور افغانستان هم مرز 
هستند و با توجه به تغییر و تحوالت در افغانستان، نیاز است 
هماهنگی های دو جانبه ای به وجود بیاید تا این سه کشور 

با همکاری های بیشتر در راستای اهداف خود عمل کنند.
سخنگوی ارشد نیروهای مسلح نتایج سفر سردار باقری 
رئیس ســتاد نیروهای مسلح به تاجیکستان را بسیار خوب 
توصیــف و اظهار کرد: مبارزه با تروریســم منطقه ای و بین 
المللی از مباحثی بود که در این ســفر درباره آن گفت وگو 
شد. آمریکا، اسرائیل و عیادی آنها در منطقه به دنبال ناامن 
کردن کشــورها هســتند و در این راســتا از گروهک های 
تروریستی از جمله داعش حمایت می کنند. برای مبارزه با 
این تروریست، باید هماهنگی بین کشورهای منطقه ایجاد 

شود.
سردار شــکارچی افزود: موضوع بعدی گفتگوها امنیت 
مرزهای دو کشــور است که برای تقویت آن و عمق بخشی 
به امنیت ایران و تاجیکســتان بحــث و تبادل نظر صورت 
گرفته است. در این راستا رزمایش های مشترکی پیش بینی 
شــده است که در آینده بین دو کشور برگزار خواهد شد تا 
ضمن تقویت مرزها، برای مبارزه با تروریســت و همچنین 

مواد مخدر آمادگی داشته باشند.
وی با بیان اینکه گسترش همکاری در حوزه تجهیزات 
نظامی یکی دیگر از اهداف سفر سردار باقری به تاجیکستان 
بــود، عنوان کــرد: راه اندازی تولید پهپاد در مرکز کشــور 
تاجیکستان انجام شد. تبادل آموزش، انتقاد تجارب در این 
زمینه، همکاری در بخش های آموزشی در سطح راهبردی 
از جمله مواردی بود که در این سفر مورد توافق قرار گرفت. 
ایران و تاجیکستان تاثیراتی که در تحوالت منطقه می توانند 
ایجاد کنند قابل توجه اســت. این موضوع با توجه به فشار 

آمریکا و غرب برای گسترش ناتو اهمیت زیادی دارد.

 در دیدار سرلشکر باقری و امامعلی رحمان مطرح شد

تاكید بر لزوم گسترش روابط دفاعی ایران و تاجیکستان

مشاور ترامپ:

بعد از ۴۱ سال مطالعه فهمیدم ایران مقابل آمریکا پیروز شده است

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اســالمی 
ایران از درگیری تیم اسکورت نیروی دریایی ارتش با 

دزدان دریایی در مسیر دریای سرخ خبر داد.
به گزارش ایرنا بــه نقل از روابط عمومی نیروی دریایی 
ارتش، امیر دریادار شهرام ایرانی گفت: تیم اسکورت نیروی 
دریایی ارتش بامداد چهارشــنبه پس از دریافت پیام کمک 

از ســوی کشتی ایرانی مبنی بر حمله قایق های ناشناس در 
دریای ســرخ سریعا وارد منطقه و با قایق های مهاجم درگیر 
شد. فرمانده نیروی دریایی ارتش افزود: با ورود تیم اسکورت 
نیروی دریایــی ارتش و تبادل آتش بین قایق های مهاجم و 

تیم اسکورت، مهاجمان نسبت به ترک محل اقدام نمودند.
وی اظهار داشت: پس از ائتالف جدید دریایی مشترک 

آمریکا با متحدین خود، شاهد افزایش دزدی دریایی در این 
آبراه مهم و حیاتی هســتیم. شایان ذکر است کلیه کارکنان 
شــناور مذکور در ســالمت کامل به ســوی مقصد در حال 

حرکت می باشند.
این دومیــن درگیری دریادالن نیروی دریایی ارتش در 

این هفته با دزدان دریایی در آب های بین المللی است.

امیر ایرانی خبر داد

درگیری تیم اسکورت نیروی دریایی ارتش با دزدان دریایی 
در مسیر دریای سرخ

آیت اهلل جنتی در جلسه شورای نگهبان:

نظارت دقیق بر اجرای اصالح پرداخت یارانه ها 
الزمه موفقیت این طرح است

بزرگداشت خبرنگار 
شهید شبکه الجزیره 

در مشهد
 مشهد - خبرنگار کیهان:

ابوعاقله  شــیرین  بزرگداشت   مراســم 
خبرنگار الجزیره که توسط رژیم اشغالگر قدس 
به شــهادت رسید، از ســوی جمعی از اهالی 
فرهنگ و رسانه ، بانوان خبرنگار و فعاالن حوزه 

فلسطین در مشهد برگزار شد.
بــه گزارش ایرنا، در این نشســت کــه با حضور 
برخی شخصیت های فلسطینی نیز همراه بود وظیفه 
خبرنگاران و تقابل مدنی اســالم و صهیونیسم مورد 

بررسی قرار گرفت.
 ایــن خبرنگار هنگام پوشــش خبــری یورش 
صهیونیســتها بــه اردوگاه جنین در شــمال کرانه 
غربی در حالی که جلیقه خبرنگاری بر تن داشــت، 
از ناحیه سر هدف اصابت گلوله نظامیان صهیونیست 
قرار گرفت و به شهادت رســید و »علی السمودی« 

تهیه کننده این شبکه نیز زخمی شد.
ارتش رژیم صهیونیســتی روز جمعه نیز حمله 
شــدید و خشــونت آمیزی را به کاروان تشییع پیکر 
ابوعاقله خبرنگار شبکه الجزیره در قدس اشغالی انجام 

دادند.
شــهادت این خبرنــگار بازتاب گســترده ای در 
 محافل سیاســی و خبری و رســانه ای جهان داشته 

است.


