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پای درس علی)ع(

اخبار ادبی و هنری

هدیه به خوانندگان

حض�رت ام�ام راحل)ره(: خدا می داند ک��ه من مکرر به این 
)بنی صدر( گفتم که آقا؛ این گرگ هایی که دور تو جمع شده اند 
و ب��ه هیچ چی��ز عقیده ندارند، تو را از بین می برند، گوش نکرد. 

هی قسم خورد که اینها فداکار هستند.
حض�رت آی�ت اهلل خامنه ای رهب�ر معظم 
انقالب اسالمی صبح دیروز از بیست و ششمین 
نمایش�گاه بین المللی کتاب تهران در مصالی 

امام خمینی)ره( بازدید کردند.
ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی رهبر معظم 
انقالب اس��المی، در این بازدید دو و نیم ساعته که 
آقای حس��ینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی رهبر 
معظم انقالب را همراهی می کرد، غرفه داران و برخی 
ناشران حاضر در نمایشگاه توضیحاتی در خصوص 
تازه های نشر و فعالیت های صورت گرفته در عرصه 

چاپ کتاب بیان کردند.
اما خبرگزاری فارس نیز در گزارش��ی به برخی 
از حواش��ی این بازدید پرداخته است. براساس این 
گزارش، شمار زیادی از غرفه داران و اصحاب رسانه 
در پشت در ورودی در شبستانی که رهبری حضور 
داشت، جمع شده بودند تا شاید بتوانند از نزدیک با 
حضرت آیت اهلل خامنه ای دیدار کنند اما این امکان 
فقط برای غرفه دارانی که غرفه آن ها از ردیف 26 تا 

پایان نمایشگاه بود، فراهم شد.
در زمان بازدید رهبر حکیم انقالب، غرفه داران 
در راهروها جمع شده بودند و با ذکر صلوات ایشان 
را بدرق��ه می کردند. در این جم��ع افراد با تفکرات 
گوناگون گرد هم جمع آمده  بودند و با اولین دیدار 

در جریان بازدید 2/5 ساعته صورت گرفت

گفت وگوی صمیمی ناشران با رهبر انقالب
در نمایشگاه كتاب تهران

اش��ک در چش��مان آن ها حلقه زد. عده ای با خود 
زمزم��ه می کردند که پیش از ای��ن توفیق دیدار از 
نزدیک را نداشتند و فقط از تلویزیون توانسته بودند 

رهبر خود را ببینند.
محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
حمید شاه آبادی معاون هنری ارشاد، علی اسماعیلی 
معاون فرهنگی ارشاد و محمد الهیاری معاون اجرایی 

نمایشگاه و ... رهبری را همراهی می کردند.
مقام معظم رهبری از غرفه های نمایشگاه کتاب 
دی��دار کرده و با غرفه داران درباره روند کاری آنها و 

کتاب های منتشر شده صحبت کردند.
عده ای از غرفه داران و حاضران در شبستان هم 
نامه ها و دلنوشته های خود را برای رهبر آماده کرده 
و به ایش��ان دادند. برخی دیگر در حالی که اش��ک 

ش��وق از چشمانشان جاری بود به تماشای ولی امر 
نشسته بودند.

مقام معظم رهبری بیشترین فرصت خود را در 
انتشارات سوره مهر و ققنوس گذراندند و چفیه خود 
را به کارکنان سوره مهر اهدا کردند. همچنین کتاب 

»ضد« اثر فاضل نظری را خریداری کردند.
در انتش��ارات پیام آزادی ه��م فرهنگ دیوان 
پژم��ان بختیاری را دیده و عنوان کردند کار جالبی 
اس��ت. ایش��ان همچنین در غرفه انتش��ارات پیام 
آزادی برای مرحوم علیان جاسبی که از پایه گذاران 
مجمع ناشران انقالب اس��المی بود، از درگاه الهی 

طلب مغفرت کردند.
همچنین در این بازدید با مسئوالن حوزه نشر 
و نویس��ندگان و ناشران گفت وگو کرده و در جریان 

مشکالت آنها قرار می گیرند.
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حکمت 89

کتاب »فریاد ملت« جلد 
از مجموع��ه کتاب های   47
»نیمه پنهان« است که توسط 
موسسه  پژوهش های  »دفتر 
کیهان« به بازار کتاب عرضه 

شده است.
این کتاب خواننده را به 
درون زندگ��ی و زمانه یکی 
از مفاخر سیاس��ی کش��ور- 
کاش��انی-  آیت اهلل   مرح��وم 
می برد، کس��ی که به واسطه 
مجاهدت ه��ای خود کارنامه 

درخش��انی در تاریخ سیاس��ی معاصر ایران داش��ته و دارد.
چهره ای که در اندیشه گسترش »احکام نورانی اسالم« در 
راه مبارزه با اس��تعمارگران جان و مال و آبروی خود را در 

راه جهاد و اعتالی اسالم ایثار کرد.
مدعیان دروغ پرداز وطن خواهی در طی سالیان طوالنی 
بسیار کوشیدند تا حقیقت تابناک این چهره مبارز و نستوه را 
به گونه ای واژگونه شده به تاریخ معرفی کنند. و ضمن نادیده 
گرفتن نقش کتمان ناپذیر ایش��ان در جریان مجاهدت های 
مردم ایران که  در تالش برای ملی شدن صنعت نفت مبارزه 

کرد. آن تالش ها  را تنها به نام دیگران مصادره نمایند.
کتاب حاضر راوی بس��تر خانوادگی حضرت  آیت اهلل 

و  تول��د  از  کاش��انی 
در  ایش��ان  بالی��دن 
ن��ی  روحا کس��وت 
که  اس��ت  مب��ارزی 
بیگانه ستیزی  پرچم 
و اس��الم خواهی خود 
جن��گ  زم��ان  از  را 
به دست  اول  جهانی 
که  مبارزه ای  گرفت، 
در جریان نهضت ملی 
شدن صنعت نفت به 
اوج رسید و حتی پس 
از کودتای ننگین 28 مرداد که منجر به انزوای ایشان شد 

نیز بارها کاخ های ظلم و ستم را لرزاند.
کتاب حاضر دربردارنده فصول زیر است:

- فعالیت های آیت اهلل کاشانی در زمان رضاخان - شروع 
دوران مبارزه با کش��ف حجاب- مبارزه با فرقه های ضاله و 
استعماری- آیت اهلل کاشانی و مسئله فلسطین - کاشانی و 
قیام 30 تیر - مخالفت کاش��انی و التیماتوم مصدق - نامه 

کاشانی به مصدق - درگذشت آیت اهلل کاشانی - و...
این کتاب  همزمان با بیس��ت و شش��مین نمایش��گاه 
کتاب تهران توس��ط انتشارات کیهان در اختیار عالقمندان 

قرار گرفته است.

 »فریاد ملت«
 )زندگی و مبارزات آیت اهلل کاشانی(

فرمانده نی�روی قدس س�پاه تاکید کرد که 
جمه�وری اس�المی ای�ران ام�روز از امن ترین و  

عزتمندترین  کشورهای دنیا است.
سرلش��کر پاس��دار »حاج قاسم س��لیمانی« طی 
س��خنانی در یادواره ش��هدای روحانی شهر رفسنجان 
گفت: جایگاه و نقش روحانیت در انقالب اسالمی و دفاع 
مقدس بسیار تاثیرگذار بود و حضور حجت االسالم شیخ 
عباس شیرازی با لباس روحانیت در جبهه نوجوانان و 
جوانان را به وجد می آورد. او در جبهه خوش نشین نبود 
بلکه در تمام صحنه  ها جلودار بود. شهادت حجت االسالم 
ش��یخ عباس ش��یرازی از روحانیون مبارز رفسنجانی 
صدمه ای برای جمهوری اس��المی بود و در دوران دفاع 
مقدس زمانی که از جبهه برمی گشتیم به دیدار پدر این 
شهید گرانقدر می رفتیم و از معنویت وی بهره می بردیم.

وی در بخشی دیگر از سخنانش تبلیغات در جبهه 

را بسیار مهم خواند و بیان کرد: این امر خطیر بر دوش 
روحانیت بود و فضای معنوی ایجاد ش��ده در جبهه ها 
بر پیروزی ها می افزود. تاثیرگذارترین صحنه های جنگ 
در ابعاد فرهنگی و معنوی آن بود و می توان از جبهه به 

عنوان دانشگاه تاثیرگذار ابدی نام برد.
سرلش��کر س��لیمانی همچنین اظهار کرد: بیشتر 
فرماندهان رفسنجانی در دوران دفاع مقدس خط شکن 
جبهه و جنگ بودند و گردان های جلودار ما همیشه از 

نیروهای همین شهر بودند.
وی یادآور شد: اوج کمال معنوی در دفاع مقدس 
نمایان و موجب ایجاد تحول عظیم شد، روحانیت و در 
راس آن امام خمینی)ره( و فرماندهان شهید از عناصر 

اصلی ایجاد این تحول بودند.
سرلش��کر سلیمانی وس��عت جنگ را به کعبه 
و ثواب حضور در جبهه ها را به حج تش��بیه کرد و 

مردم��ی بودن و معنوی��ت را دو ویژگی مهم دوران 
دفاع مقدس دانست.

وی گفت: برخی تاثیر جمهوری اس��المی را درک 
نمی کنن��د و نمی فهمن��د که تاثیر اس��الم در آن چه 
ق��در بود اما بدانیم ک��ه امام خمین��ی)ره( هنرمندانه 
واسالم گونه ایران را بیمه کرد و با معماری دقیق خود 
خیمه جمهوری اس��المی را س��ر پا نگه داش��ت و این 
تازگ��ی و نو ماندن جمهوری اس��المی هیچ گاه از بین 
نمی رود. عنصری که امام خمینی)ره( در جس��م ایران 
کار گذاشت، هرگز پوسیدنی نیست و هر چند سال که 
بگذرد، هیچ کس نمی تواند از جمهوری اسالمی نظیف تر 

و پاک تر معرفی کند.
سرلشکر سلیمانی با اشاره به ایجاد دگرگونی اسالم 
در اف��راد طی دوران دفاع مقدس گف��ت: نوجوان 17 
ساله ای که از دورترین نقطه ایران با التماس می خواست 

در جنگ شرکت کند و پیرمرد 70 ساله ای که درعمر 
خود ذره ای آب را ندیده بود، اما در جنگ غواص ش��د 
و از اروند عبور کرد، در این راس��تا بهترین س��ند این 

دگرگونی محسوب می شوند.
فرمانده  »لشکر 41 ثاراهلل« کرمان در دوران دفاع 
مقدس یادآور ش��د: عظمت روحانیت به ویژه روحانیان 
ش��هید واال است و برای این قشر تاثیرگذار باید کنگره 
عظیمی برپا ش��ود و یاد آن ها زنده بماند زیرا عده ای با 
سمپاش��ی خود علیه انقالب اسالمی می خواهند نقش 

روحانیت را کم رنگ کنند.
سرلشکر سلیمانی در پایان سخنانش گفت: ایران 
امروز از امن ترین و عزتمندترین کش��ورهای دنیا است 
و برخالف توطئه های بعد از پیروزی انقالب اس��المی، 
همچن��ان بالندگی دارد و اگ��ر روحانیت نبود، چنین 

نتیجه ای حاصل نمی شد.

سردار سلیمانی:

ایران امروز در اوج عزت و اقتدار است

همزمان با برگزاری یادواره سرداران و 114 
ش�هید روس�تای فردو، از نماد صلح هسته ای 
کش�ور با عنوان »فردو؛ نم�اد صلح و مقاومت 

ملت ایران« رونمایی شد.
به گزارش فارس یادواره سرداران و 108 شهید 
روستای فردو قم روز جمعه با حضور سردار محمدرضا 
نقدی رئیس سازمان بس��یج مستضعفین، عزت اهلل 
ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما، حسن قشقاوی 
معاون کنس��ولی و پارلمانی وزارت امور خارجه، کرم 
رضا پیریایی استاندار قم، پدر شهید احمدی روشن و 

دیگر مسئوالن کشوری و استانی برگزار شد.
در این مراس��م پدر ش��هید احمدی روش��ن در 

س��خنانی با اش��اره به اینکه ش��اهد تقویت روحیه 
خودباوری در کشور هستیم بیان کرد: در سال های 
گذشته دانش��مندان جوان کشور در عرصه فناوری 
صلح آمیز هسته ای به پیشرفت های قابل مالحظه ای 
دست پیدا کردند و به چرخه کامل سوخت هسته ای 

دست پیدا کردیم.
س��ردار محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج 
مس��تضعفین نیز در این مراس��م با اش��اره به اینکه 
دشمن در برابر اراده ملت ایران شکست خورده است، 
به مطرح شدن مسئله مذاکره با آمریکا اشاره کرد و 
گفت: این که گفته می ش��ود آمریکا آماده مذاکره با 

ایران است یک دروغ بزرگ است.

وی با اش��اره به امتناع مس��ئوالن آمریکایی از 
مصاحبه با خبرنگاران ایرانی اظهار کرد: آنها چگونه 
می خواهند با سیاس��ت مداران ایرانی سرمیز مذاکره 
بنش��ینند، مطرح شدن چنین س��خنانی فقط برای 

تضعیف نظام ایران صورت می گیرد.
عزت اهلل ضرغامی نیز با تأکید بر اینکه شبکه های 
ماهواره ای علیه نظام اسالمی تبلیغات و هجمه بسیار 
گسترده ای را آغاز کرده اند خاطرنشان کرد: مدعیان 
آزادی بی��ان در دنیای غرب تاب انتش��ار برنامه های 
جمهوری اسالمی را نیاوردند و 17 شبکه ماهواره ای 
ایران با دستور ش��خص اوباما از خدمات ماهواره ای 

محروم شدند.

ضرغامی افزود: آنها به قدری از پخش برنامه های 
شبکه های ایرانی عصبانی بودند که پخش شبکه آی 
فیلم که مختص نمایش فیلم است را هم قطع کردند.
در بخش پایانی این مراسم از نماد صلح هسته ای 
کش��ور با عنوان »فردو؛ نم��اد صلح و مقاومت ملت 

ایران« رونمایی شد.
روس��تای ف��ردو در دوران دف��اع مقدس 500 
رزمن��ده در جبهه ه��ای حق علیه باط��ل به مناطق 
عملیات��ی اعزام کرده که 250 نف��ر از آنها جانباز و 
پنج نفر نیز س��ال ها در زندان های رژیم بعثی اسیر 
بوده ان��د و 108 نفر از جوانان روس��تای فردو نیز به 

شهادت رسیده اند.

رونمایی از نماد صلح هسته ای كشور در یادواره شهدای روستای فردو

آغاز نام نویسی تکمیل ظرفیت 
حج تمتع 

دارن�دگان ودیعه های حج تمتع 21 آبان 84 تا 20 آذر 84 
می توانند جهت نام نویس�ی ب�ه کاروان های معرفی ش�ده در 

شهرستان ها مراجعه کنند.
به گزارش  فارس، با توجه به پایان زمان نوبت اول، در راس��تای 
تکمی��ل ظرفیت ه��ای موجود، س��ازمان ح��ج و زی��ارت از تمامی 
ودیعه گ��ذاران حج تمتع 21 آبان 84 ت��ا 20 آذرماه 84 که در بانک 
ملی ثبت نام کرده اند، دعوت به عمل آورد به منظور تش��رف به حج 
تمتع 1392 جهت تکمیل ظرفیت های موجود ، به کاروان های اعالم 

شده درسطح استان ها مراجعه و ثبت نام کنند.
براس��اس این گزارش، واجدان شرایط تش��رف قبال می توانند با 
مراجعه به سامانه http://haj92.ir از ظرفیت خالی و فهرست اسامی 
مدیران کاروان های استان )به تفکیک شهر و شهرستان( مطلع و برای 

نام نویسی در ظرفیت خالی هر کاروان اقدام کنند.
این گزارش حاکی اس��ت، چنانچه ظرفی��ت 50 درصد ثبت نام 
اینترنتی )غیر حضوری( هر کاروان در این مرحله تکمیل نشده باشد، 
افراد می تواند در س��قف تعیین ش��ده، بصورت غیرحضوری از طریق 

آدرس و سامانه فوق ثبت نام اینترنتی را داشته باشند.
شایان ذکر است، از آنجائیکه این فراخوان تنها به منظور تکمیل 
ظرفیت خالی کاروان ها است از این رو به محض تکمیل ظرفیت کاروان 

)در سطح شهر و شهرستان( امر ثبت نام نیز متوقف می شود.
در مراجعات حضوری، ثبت نام بر اس��اس مراجعه افراد است که 
در صورت مراجعه همزمان ، نام نویسی با رعایت اولویت و سابقه ثبت 

نام بانکی از افراد فوق خواهد بود.
س��ازمان حج و زیارت حداق��ل و حداکثر قیمت کاروان های 
حج امس��ال را به ترتیب 9 و 12 میلیون تومان اعالم کرده اس��ت 
و قرار اس��ت در حج امس��ال حدود 70 هزار ایرانی به زیارت خانه 

خدا مشرف شوند.

انتقاد سرشار از تطهیر بهایی ها 
و صهیونیست ها در یک کتاب!

محمدرضا سرش��ار در مراسم رونمایی از تازه ترین کتاب خود از تطهیر 
برخی چهره های بهایی و صهیونیست در یک کتاب انتقاد کرد.

کتاب »روزنگاش��ت هایی درباره ادبیات داستانی پس از انقالب« شامل 
مقاالت محمدرضا سرشار با حضور نویسنده کتاب، روز گذشته در نمایشگاه 

کتاب برگزار شد.
سرشار در این مراسم به انتقاد از کتاب »فرهنگ نام آوران« چاپ حوزه 
هنری پرداخت و گفت:  متأسفانه در جلد نخست این کتاب، نکات منفی زندگی 
ش��خصیت های منفی را حذف کرده اند و تالش کرده اند تا چهره ای پاکیزه و 

تطهیر شده از آنها ارائه کنند.
وی مدعی شد، برای نمونه »داریوش آشوری« یک صهیونیست است که 
در این کتاب چهره مثبتی از وی ارائه شده و یا یک فرد بهایی بی آنکه به بهایی 
بودن وی اشاره شود، در این کتاب معرفی شده است. انتشار چنین کتابی آن 
هم در جایی که برای اهل دین و انقالب مرجع است، به واقع جای تأمل است.

»صحیفه رضویه جامعه« بیانگر
 اثرات ادعیه در زندگی انسان ها است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نشست رونمایی از کتاب »صحیفه رضویه 
جامعه« به تأثیرات باالی دعا در زندگی بشری تأکید کرد.

ب��ه گزارش باش��گاه خبرنگاران، در مراس��م نشس��ت رونمایی از کتب 
جدیداالنتش��ار بنیاد امام رضا)ع( سیدمحمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد 
اس��المی با اشاره به کتاب صحیفه رضویه گفت: این کتاب شامل 62 دعا در 
پنج بخش به نیایش و تسبیح خداوند و درخواست های عمومی امام رضا)ع(، 
دعاها برای زمان ها و اوقات مختلف و دعا برای خود و دیگران خالصه ش��ده 

که بسیار درس آموز است.
وی در زمینه دعا و تأثیرات آن ادامه داد: دعا فقط درخواست از خداوند 
نیست بلکه دربرگیرنده جنبه های آموزشی بوده و باید به مبنای آن توجه شود.
وی ب��ا توضیحات مختصری درباره کت��اب دیگر افزود: کتاب های دیگر 
تحت عنوان های دانشنامه امام رضا)ع(، مجموعه مقاالت برگزیده جشنواره امام 
رضا)ع(، »دو پیشوای ملل«، »جایگاه و تأثیرات عفاف در ارتباطات و تعامالت«، 
»حکومت و سیره امام رضا)ع(« نیز کتاب های بسیار مفید و پندآموزی است 
و امیدواریم بتوانیم با برداشتن قدمی بزرگ، مسیر نورانی اهل بیت)ع( را به 

دوستداران آن اهدا کنیم. 
روز صائب تبریزی 

در تقویم ثبت می شود
عض��و هیئت علمی کنگره مل��ی صائب تبریزی از ایجاد روز ملی صائب 
تبریزی در تقویم رس��می کش��ور خبر داد و گفت: با توجه به اینکه روز و ماه 
تولد این شاعر هنوز مشخص نیست در حال رایزنی با استادان دانشگاه هستیم 

تا روزی در تقویم به عنوان روز ملی صائب تبریزی گنجانده شود.
»سیدحمید برقعی« افزود: تعیین روز صائب همزمان با هفتم خرداد در 

کنگره صائب تبریزی مشخص خواهد شد.
عضو هیئت علمی کنگره ملی صائب تبریزی گفت: این کنگره با هدف 
معرفی شعر اخالقی و ادبیات پندی برگزار می شود و هدف اصلی آن معرفی 

شعر اخالقی به عنوان یک خأل در شعر معاصر است.
وی با اش��اره به تأکیدات مق��ام معظم رهبری مبنی بر  اهمیت ادبیات 

اخالقی افزود: صائب تبریزی بر فراز قله شعر اخالقی قرار دارد.
برقعی همچنین از رونمایی س��ه کتاب در حاشیه برگزاری کنگره شعر 
خبر داد و گفت: »مقاالت و یادداشت هایی درباره شعر اخالقی و شعر صائب 
تبریزی«، »بیانات مقام معظم رهبری درباره سبک هندی، شعر صائب اخالقی« 
و »گزیده ای از اشعار اخالقی صائب« از جمله کتاب هایی هستند که به سفارش 

دبیرخانه این همایش تولید شده اند.
وی خاطرنشان کرد: تمبر یادبود صائب تبریزی در روز بزرگداشت این 

شاعر اخالق مدار در تاالر وحدت رونمایی می شود.
به گفته وی در حاش��یه این روز، نمایش��گاهی از کتاب ها و مکتوبات و 

پایان نامه های مرتبط با این شاعر بزرگ برپا می شود.
» سیدحمید برقعی« اظهار داشت: کنگره صائب تبریزی و شعر اخالقی 

در هفتم خرداد در تاالر وحدت برگزار می شود.
وزی�ر ام�ور خارج�ه کش�ورمان مش�ترکات 
ف�راوان ایران و هند را س�نگ بنای محکمی برای 

سرمایه گذاری بر مناسبات دو کشور دانست.
 وزیر امور خارجه کش��ورمان روز ش��نبه در آستانه 
برگزاری هفدهمین اجالس کمیسیون مشترک اقتصادی 
ایران و هند در دیدار با سلمان خورشید همتای هندی 
خ��ود، اف��زود: قدمت روابط ایران و هند ب��ه هزاره ها باز 
می گردد و دو ملت از یک منشاء، زبان، تاریخ و فرهنگ 
مش��ترک برخوردارند که می توان روی این مش��ترکات 

سرمایه گذاری کرد.
وی با ابراز امیدواری نسبت به سفر سلمان خورشید 
به عنوان آغاز مرحله جدیدی از روابط دو کش��ور اظهار 
داش��ت: دو کشور همواره از روابط گرمی برخوردار بوده 

و هیچ سدی نمی تواند مانع ارتقاء روابط فیمابین شود.
وزی��ر امور خارجه هند نیز در این مالقات، با تأکید 
بر مشترکات فراوان دو کشور، مناسبات تهران – دهلی 

نو را مهم، عمیق، دیرینه و دیرپا خواند و گفت: ما روابط 
با ایران را ویژه می دانیم.

س��لمان خورشید با اش��اره به تأکید مقامات عالیه 
کش��ورش برای گسترش مناسبات با ایران، افزود: عالوه 
بر این مسئله ما با توجه به ریشه ها و فرهنگ مشترک، 
احساس دوستی عمیقی با ایران داریم و تاثیرات فرهنگی 

ایران بر هند ارزشمند است.
وی تصریح کرد: ما مصمم به کشف و بهره برداری 
از همه ظرفیتهای مشترک همکاری هستیم و کمیسیون 
مشترک اقتصادی دو کشور برای بسترسازی، رفع موانع 

و پیگیری توافقات بسیار اهمیت دارد.
بررس��ی همکاری در حوزه حمل و نقل و ترانزیت 
پروژه بندر چاه بهار جهت اتصال به افغانس��تان، کریدور 
ش��مال – جنوب، انرژی و تس��هیالت کنسولی از دیگر 
محوره��ای مذاکرات وزرای امور خارجه ایران و هند در 

این مالقات بود.

ریی�س مرک�ز تحقیق�ات ان�رژي و اقتصادي 
کشورهاي خاورمیانه و اوراسیاي روسیه اعالم کرد: 
جمهوري اسالمي ایران از توانمندي دفاعي بزرگي 
برخوردار مي باشد و قادر به دادن پاسخ کوبنده به 

هر متجاوز خارجي است. 
   به گزارش روز ش��نبه ایرنا،   " کامل جان قلندروف "   
گفت: آمریکا و اس��راییل از ق��درت و توانمندي دفاعي 
ای��ران اطالع دارند و به همین دلیل جرات حمله به این 

کشور را ندارند. 
وي افزود: عالوه بر آن آمریکا در زمان حاضر مشغول 
برطرف کردن عواقب بس��یار جدي حمالت نظامي خود 
به کش��ورهاي افغانس��تان و عراق است. قلندروف گفت: 
آمریکا همچنین باید به فکر دفاع از منافع ژئوپلیتیکي و 
ژئواقتصادي در این دو کشور در شرایط خروج نیروهاي 

نظامي خود باشد. 
کارش��ناس ارش��د روس با هشدار نسبت به عواقب 
حمله به ایران اظهار داشت: در شرایط کنوني اگر آمریکا 
و متحدانش به ایران حمله کنند در مخمصه اي گرفتار 

خواهند شد که حمالت نظامي به افغانستان و عراق در 
برابر آن بازي نظامي به نظر خواهد رسید. 

وي با اشاره به توانمندي دفاعي کشورمان افزود: این 
کشور با داشتن پتانسیل هاي نظامي و اقتصادي بزرگ 
و ویژگي هاي ژئوپلیتیکي مي تواند به هر تجاوز خارجي 

پاسخ کوبنده دهد. 
قلندروف اضافه کرد: آمریکا این واقعیت را به خوبي 
درک مي کند و به همین دلیل وارد رویارویي مسلحانه 
نمي ش��ود و ترجیح مي دهد به ش��یوه هاي اقتصادي 
متوسل ش��ود. رییس مرکز تحقیقات انرژي و اقتصادي 
کش��ورهاي خاورمیانه و اوراس��یا گفت: سیاس��تمداران 
اسراییلي هم بخوبي مي دانند که جنگ در خاورمیانه با 
هر نتیجه اي هم که به پایان برسد، مي تواند موجودیت 

این رژیم را از بین ببرد. 
به گفته وي به همین دلیل رژیم صهیونیستي ترجیح 
مي دهد وضع ایران در این شرایط باقي بماند تا با احساس 
تهدید نظامي ، تل آویو همچنان از کمک هاي نظامي و 

مالي خارجي برخوردار باشد. 

دو هفته نشس�ت فش�رده کمیته مقدماتی 
کنفران�س بازنگ�ری معاه�ده من�ع گس�ترش 
سالح های هسته ای، با انتقاد شدید از کشورهای 
دارنده س�الح های هس�ته ای، محکومیت رژیم 
صهیونیس�تی و انزوای آمریکا ناش�ی از حمایت 
از ای�ن رژی�م، ش�امگاه جمعه در ژن�و بکار خود 

پایان داد. 
علی اصغر سلطانیه سفیر و نماینده ایران در آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، پس از پایان نشس��ت کمیته 
مقدمات��ی کنفرانس بازنگری معاهده منع گس��ترش 

صالحی در دیدار وزیر خارجه هند:

مشترکات ایران و هند سنگ بنای محکمی
 برای سرمایه گذاری بر مناسبات دو کشور است

پایان كنفرانس »ان.پی.تی« در ژنو با انزوای آمریکا و همپیمانانش 
س��الح های هسته ای )ان.پی.تی( در گفت وگو با واحد 
مرکزی اظهار کرد: دو هفته جلس��ه فش��رده نشست 
معاهده منع گسترش سالح های هسته ای )ان.پی.تی( 
به پایان رسید که در مجموع شامل پیام های مهمی بود. 
وی افزود: انتقاد ش��دید همه شرکت کنندگان از 
آمریکا به دلیل ممانعت از برگزاری کنفرانس عاری سازی 
خاورمیانه از سالح های هسته ای که قرار بود در سال 
گذش��ته در هلسینکی برگزار ش��ود. اولین بار بود که 
آمریکا بدین صورت، حتی از س��وی همپیمانان خود 
م��ورد انتق��اد قرار گرفت؛ لذا همگان در این نشس��ت 
ش��اهد انزوای کامل آمریکا به دلی��ل حمایت از رژیم 

صهیونیستی بودند. 
وی گفت: محکومیت کشورهای دارنده سالح های 
هس��ته ای به دلیل پایبند نبودن به ماده 6 معاهده و 
مصوب��ات س��ال 2010 از دیگر موارد ب��ا اهمیت این 

کنفرانس بود. 
نماینده کش��ورمان در آژان��س بین المللی انرژی 
اتمی افزود: محکومیت انگلیس از س��وی کش��ورهای 
فاقد س��الح های هسته ای و س��ازمان های غیردولتی 
درباره تس��لیحات هسته ای این کش��ور، به خصوص 
ادامه پروژه زیردریای��ی ترایدنت محکومیت همکاری 
مشترک تس��لیحات هس��ته ای انگلیس و فرانسه در 
زمینه تسلیحات هسته ای، ابراز نگرانی شدید کشورهای 
جنبش غیرمتعهدها از توانمندی رژیم صهیونیستی و 
نپیوستن به معاهده و تخلفات در حمله و یا تهدید حمله 
به تاسیسات هسته ای دیگر کشورها هم از مواردی بود 

که در این کنفرانس مطرح شد. 
وی اف��زود: عالوه بر محورهای فوق، اجرا نش��دن 
مصوبات کنفرانس بازنگری و بخصوص برگزاری نشدن 
کنفرانس عاری سازی خاورمیانه از سالح های هسته ای 
به دلیل اقدام یکجانبه آمریکا، منجر به ترک جلس��ه 
توسط هیات مصری از نشست در هفته دوم و متعاقب 
آن اوج انتقادات کشورهای عربی و باالخره اعالم مواضع 
شدید از سوی جنبش غیرمتعهدها در روز پایانی ضد 

این گونه اقدامات شد. 
وی  اف��زود: باالخره در لحظ��ات پایانی، جنبش 
غیرمتعهدها با تشکیل جلس��ه فوق العاده بیانیه ای را 
تصویب کرد که ضمن انتقاد به جمع بندی، مانع تصویب 
آن و الحاق به سند نهایی شد که این خود نشان دهنده 
وحدت هرچه بیشتر جنبش غیرمتعهدها در این عرصه 

مهم سیاسی - بین المللی است. 
در این نشس��ت عالوه بر بیانیه های کش��ورمان، 
بیانیه ه��ای اصلی جنبش غیرمتعهده��ا نیز از جانب 

نماینده کشورمان قرائت شد. 
نشست کمیته مقدماتی کنفرانس بازنگری معاهده 
منع گسترش سالح های هسته ای از دو هفته گذشته 
در ژنو آغاز شد و شامگاه روز جمعه بکار خود پایان داد. 
نخس��تین کمیته مقدماتی کنفران��س بازنگری 
معاهده منع گسترش سالح های هسته ای، سال گذشته 
در وین برگزار ش��د. این معاهده هر پنج سال یک بار 
بازنگری می شود و قبل از برگزاری کنفرانس بازنگری 

2015میالدی، سه کمیته مقدماتی تشکیل می شود.

توضیح وزارت خارجه 
درباره دستگیری 2 تبعه آذربایجانی

وزارت امور خارجه ایران اتهام 2 تبعه دستگیر شده جمهوری 
آذربایجان را برقراری ارتباطات غیرمعمول خواند.

یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به خبر 
دستگیری دو نفر از اتباع جمهوری آذربایجان گفت: افراد ذکر شده به 
عنوان گردشگر به کشورمان سفر کرده اند و اتهام آنها اقدامات غیرقانونی 
از جمله برقراری برخی ارتباطات غیرمعمول بوده است و قوه قضاییه در 

حال رسیدگی به این اتهامات است.
همچنین محسن پاک آیین، سفیر ایران در جمهوری آذربایجان که 
با خبرنگاران در »گنجه« صحبت می کرد گزارش داد: تحقیقات در آینده 
نزدیک انجام خواهد گرفت و پاسخ به یادداشت )جمهوری آذربایجان( 

به کنسولگری تحویل داده خواهد شد.
بنابر گزارش »نیوز آذ« سفیر ایران گفت که اطالعات رسمی درباره 

شهروندان جمهوری آذربایجان که در ایران بازداشت شده اند ندارد.

دو نفر از مدیران دانش�گاه علوم پزش�کی 
تهران ط�ی احکام جداگانه ای از س�وی رئیس 

دانشگاه منصوب شدند.
محمدرضا منصوری رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
تهران طی اح��کام جداگانه ای مدیر دفتر بازرس��ی، 
ارزیابی عملکرد و رس��یدگی به شکایات و سرپرست 

حراست دانشگاه را منصوب کرد.
بر این اس��اس، عباس حامدیان به س��مت مدیر 
دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات 
دانش��گاه علوم پزش��کی تهران و همچنی��ن ابراهیم 
اسکندری به عنوان سرپرست جدید حراست دانشگاه 

منصوب شدند.

انتصاب در دانشگاه
 علوم پزشکی تهران

کارشناس ارشد روس: 

ایران قادر به پاسخ کوبنده به هر متجاوز خارجي است

یادگاری دیروز در جمع خبرنگاران با اشاره به دستاوردهای بخش های 
پژوهش��ی جهاد دانش��گاهی در حوزه ه��ای مختلف فن��اوری یادآور 
ش��د: در ح��ال حاضر مراکز تحقیقاتی این نه��اد در حوزه هایی چون 
تولی��د لوکوموتیو، س��لول های بنیادی، نان��و، بیوتکنولوژی، هوافضا و 
زیست فناوری از مرحله تحقیقات به مرحله تولید محصول وارد شده 

است.
یادگاری با بیان اینکه این نهاد علمی قادر به رفع نیازهای کشور 
اس��ت، از ارس��ال نامه ای به مقام معظم رهبری خبر داد و در این باره 
توضیح داد: این نامه حاوی مطالبی در خصوص توانمندی های جهاد 

دانشگاهی در حوزه های مختلف است.
رئیس جهاد دانش��گاهی با بیان اینکه نامه ای نیز از س��وی مقام 
معظم رهبری به جهاد دانشگاهی ارسال شده است، ادامه داد: در این 
نام��ه مقام معظم رهبری این نه��اد را فرزند وفادار انقالب و امیدهای 

آینده کشور نامیده اند.
در ادامه این نشست دکتر ایمانی، معاون آموزشی جهاد دانشگاهی 
اعالم کرد: امس��ال شاهد اتفاق بزرگ ایجاد شبکه سراسری تخصصی 

و فوق تخصصی آموزش در جهاد دانشگاهی هستیم.
وی ادامه داد: با اس��تفاده از توانایی های جهاد دانشگاهی، یکصد 
پایگاه آموزشی در کشور و نزدیک به یک هزار عضو هیات علمی این 

شبکه کار خودش را رسما آغاز می کند.
دکتر ایمانی تاکید کرد: هدف از راه اندازی این ش��بکه اس��تفاده 
از توان تحصیلی فارغ التحصیالن دانش��گاه در رفع نیازهای اساس��ی 

جامعه است.
دکتر زعیم کهن، معاون هماهنگی و توسعه نیز در ادامه با اشاره 
به نظرسنجی مرکز »ایسبا« که بین 400 هزار نفر در مراکز استان ها 
انجام ش��ده بود مردم دلیل انتخاب کاندیدای موردنظر خود را موارد 
زیر اعالم کردند: 24/8 درصد براس��اس مناظره های تلویزیونی، 19/9 
درصد براساس سوابق فردی، 17/1 درصد براساس شعارها و برنامه های 

نامزدها.
وی همچنین درخواس��ت مردم از کاندیداتورهای دوره جدید را 
بهبود وضعیت اقتصادی، بهبود روابط بین الملل و ایجاد ثبات و آرامش 

در کشور اعالم کرد.
دکتر زعیم کهن گفت: باتوجه به نظرسنجی انجام شده در »ایسپا« 
65 درصد مردم در انتخابات ش��رکت و 58 درصد مردم نیز اطالعات 

مربوط به انتخابات را از رسانه های ملی دریافت می کنند.
معاون هماهنگی و توسعه افزود: مرکز نظرسنجی جهاد دانشگاهی 
این آمادگی را دارد تا با انجام مناظره در س��ایت »ایسپا« مردم را هر 
چه بیشتر با دیدگاه های کاندیداهای ریاست جمهوری آشنا سازد و در 

این مسیر از هیچ کاندیدایی حمایت و سیاه نمایی نمی کند.

دکتر یادگاری:
مردم 58 درصد اطالعات انتخاباتی را 

از رسانه ها می گیرند
سرویس اجتماعی-

رئیس جهاد دانشگاهی گفت: زمان 
آن فرا رسیده است که از توانمندی های 
نیروه�ای متخصص داخلی اس�تفاده 
کنیم و تمامی نهادها باید به نیروهای 

داخلی اعتماد کنند.
به گزارش کیهان، دکتر محمدحسن 

شرط اعطای وام شهریه
 به دانشجویان شاغل

رئی�س صندوق رفاه دانش�جویان وزارت عل�وم، تحقیقات 
و فن�اوری گفت: دانش�جویان ش�اغل و همچنین دانش�جویان 

پردیس های خودگردان در اولویت اعطای وام شهریه نیستند.
مهندس کیوان مرادیان کوچکسرایی در گفت وگو با ایسنا، با تاکید 
بر این که دانشجویان دکتری پردیس خودگردان نیز در اولویت اعطای 
وام های شهریه صندوق رفاه قرار ندارند، افزود: البته دانشجویان شبانه 
دکتری دانش��گاه ها نسبت به دانشجویان پردیس های خودگردان برای 

دریافت وام شهریه در اولویت هستند.
وی با بیان این که دانشجویان شاغل در اولویت اعطای وام های 20 
گانه صندوق به ویژه وام شهریه نیستند، گفت: در صورتی که دانشجوی 
ش��اغلی متقاضی دریافت وام باشد، باید با تایید صندوق رفاه این اقدام 
صورت گیرد، بنابراین دانشگاه ها نباید بدون تایید صندوق رفاه دانشجویان 

به دانشجویان شاغل وام بدهند.
مرادیان در پایان تاکید کرد: صندوق رفاه دانشجویان به طور جدی 
بر عملکرد صندوق  دانشگاه ها نظارت دارد تا وام های دانشجویی صرفا 

به متقاضیان واجد شرایط اعطا شود.
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