
صفحه3اخبار كشور
دو شنبه27 آبان 1392 

14 محرم 1435 - شماره 20642

در پرتو وحی

اخبار ادبی و هنری

هدیه به خوانندگان

حضرت امام خمینی )ره(: ما طرفدار مظلوم هستیم، هر کسی 
در هر قطبی مظلوم باشد، ما طرفدار آنها هستیم. کارهای خیرتان

 برایتان ذخیره آخرت می شود
قرآن مجید:

و نماز را برپا دارید

و زکات را بدهید

و )بدانی��د که( هر کار خی��ری را برای خودتان از پیش 

می فرستید، آن را نزد خدا )در جهان آخرت( خواهید یافت.

و خداوند به اعمال شما بینا است.
سوره بقره - آیه 110

در آستانه مذاکرات ژنو 3 به اجرا درآمد

بازی مضحک غرب و صهیونیست ها
برای باج گیری از ایران

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه 
2 از تجمع بزرگ بانوان عزادار سیدالش�هدا در 
روزهای غربت حضرت زین�ب)س( و اهل بیت 

امام حسین)ع( خبر داد.
به گزارش خبرگزاری موج، صابونچی با بیان اینکه 
قیام خونین و تاریخ س��از عاشورا درس ها و آموزه های 
بس��یاری برای همیشه به جای گذاشته است، اظهار 
داشت: بانوان منطقه2 که در بین آنها بانوان ورزشکار 
نیز حضور داشتند، به مناسبت روزهای فراق و اندوه 
و مصیبت های حضرت زینب)س( در تجمعی حسینی 
و عاشورایی همگام با سایر بانوان شهر، در میدان امام 

حسین)ع(، به عزاداری پرداختند.
وی تصری��ح کرد: این تجمع با ه��دف زنده نگاه 
داش��تن قیام تاریخ ساز عاش��ورا و همچنین صبوری 
و اس��تقامت های خاندان امام حس��ین)ع( در مقابل 
اهانت ها و حرمت ش��کنی های دشمنان اسالم صورت 

گرفت.
صابونچی با بیان اینکه بیش از 10هزار نفر از بانوان 
شاغل و شهروند تهرانی در این مراسم حضور داشتند، 
عنوان کرد: فرهنگ عاشورا در طول تاریخ همواره برای 

هفتمین گردهمایی زنان عاشورایی
 در میدان امام حسین)ع( برگزار شد

رئیس س�ازمان بسیج مستضعفین از دیدار 
50 هزار نفری فرماندهان بسیج سراسر کشور با 
رهبر معظم انقالب در آغاز هفته بسیج خبر داد.

س��ردار محمدرضا نقدی رئیس س��ازمان بسیج 
مس��تضعفین در نشس��ت خبری که روز گذشته به 
منظور تش��ریح برنامه های هفته بسیج برگزار شد با 
اشاره به حضور بسیجیان در دفاع مقدس گفت: باید 
بدانیم فعالیت هایی که امروز بسیج وارد آن شده، آثار 
و نتایجش در صورت اس��تاندارد، کمتر از آثار و نتایج 

دفاع مقدس نخواهد بود.
وی افزود: سازماندهی حلقه های تربیتی صالحین 
و امر به معروف و نهی از منکر از جمله اقدامات بسیج 
اس��ت که این روزها در رسانه ها شاهد موفقیت آن و 
نتایج اثربخشش در حوزه اصالحات اجتماعی هستیم.

نقدی اظهار داشت: هفته بسیج امسال با اجتماع 
50 هزار نفری فرماندهان بس��یج سراس��ر کشور در 
محض��ر ام��ام خامنه ای عزیز آغاز می ش��ود. این یک 
اجتماع منحصر به فرد است که برای اولین بار صورت 

می گیرد.
وی خاطرنش��ان کرد: 50 هزار نفر از فرماندهان 
بس��یج سراس��ر کش��ور با عنوان پرچمداران تمدن 
اسالمی با مقام معظم رهبری تجدید بیعت عاشورایی 

خواهند کرد.
رئیس سازمان بسیج مس��تضعفین تصریح کرد: 

هفته بس��یج امس��ال از پنجش��نبه 30 آبان ماه آغاز 
می شود که در این روز مالقات با علما و مراجع تقلید 
صورت خواه��د گرفت. همچنی��ن روز جمعه برنامه 
میقات صالحین و س��خنرانی فرماندهان بس��یج در 

سراسر کشور انجام خواهد شد.
وی افزود: در س��ومین روز از هفته بس��یج شاهد 
افتتاح همزمان 1000 سالن ورزشی خواهیم بود که 
یک برنامه عمرانی بسیار بزرگ است. در روز یکشنبه 
نیز همایش تجلیل از پیش��تازان اقتصاد مقاومتی در 

که از دکترهای تخصصی محرومند تیم های تخصصی 
پزشکی می فرستیم. از طرف دیگر 540 تیم بهداشتی 

نیز به مناطق محروم سراسر کشور اعزام می شوند.
رئیس س��ازمان بسیج مس��تضعفین تاکید کرد: 
همچنین جشنواره دوساالنه کتاب مقاومت به عنوان 
ش��هید آوینی با راهیابی 1485 عنوان کتاب داخلی 
و بین المللی برگزار خواهد ش��د و کتب برتر به مردم 

معرفی می شود.
وی اعالم کرد که در روز سوم آذرماه 412 پروژه 
عمران��ی و محرومیت زدایی در مناطق محروم افتتاح 

خواهد شد.
نقدی در پاس��خ به سوالی مبنی بر ارتباط بسیج 
با کش��ورهای محور مقاوم��ت و در خارج از مرزهای 
ایران افزود: اگر امروز مقاومتی در لبنان، فلس��طین و 
موفقیت های چش��مگیری در سوریه را شاهدیم اینها 
الهام گرفته از حرکت بس��یج هستند. تفکر بسیجی 
ای��ن روزها حتی در داخل خود آمریکا نیز نفوذ کرده 
و وج��ود دارد و می بینیم جنبش 99 درصدی مردم 

آمریکا به صحنه آمده است.
به گ��زارش ف��ارس، وی در ادامه س��خنانش در 
خص��وص مذاکرات ای��ران و غرب به خصوص آمریکا 
گفت: بحث مبارزه ما با استکبار تا از بین رفتن استکبار 
ادامه دارد. مبارزه ما با آمریکا یک مسئله اعتمادی و 
اینکه با مذاکرات دیپلماتیک حل و فصل شود، نیست.

سرویس سیاسی -
در آستانه دور جدید مذاکرات هسته ای میان 
ایران و گروه موس�وم به 1+5، طی س�ناریویی 
هماهنگ با غرب، رژیم صهیونیستی مجموعه ای 
از فعالیت های سیاس�ی و تحرکات رسانه ای را 
برای تاثیرگ�ذاری بر این مذاکرات و ایجاد فضا 

برای باج گیری غرب از ایران آغاز کرده است.
جنجال و فضاسازی های کاذب برای تکمیل پروژه 
باج خواهی غرب از جمهوری اسالمی در حالی با بازی 
صهیونیست ها در قالب یک عملیات روانی از چندی 
پیش دنبال شده که هم اکنون و در آستانه مذاکرات 

ژنو3، این تقالها و تحرکات باال گرفته است.
در همین راستا، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیس��تی در جدیدترین مصاحبه خود با شبکه 
س��ی ان ان برنامه هسته ای ایران را تهدیدی مستقیم 
علیه بقای اس��رائیل دانسته و گفته است که وی باید 

با این تهدید مقابله کند.
نتانیاهو در مصاحبه با این شبکه خبری آمریکایی 
در ادامه گفت: من نخست وزیر اسرائیل هستم و باید 

مراقب بقای آن باشم.
نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی همچنین مدعی 
شد: ایران توانایی هسته ای خود را حفظ کرده است. 
توانایی که به این کشور امکان تولید سالح هسته ای 
را می دهد بنابراین برنامه هسته ای ایران تهدیدی برای 

آینده اسرائیل محسوب می شود. 
وی در مورد اختالف نظر تل آویو با آمریکا در مورد 
توافق با ایران گفت: دوستان، و حتی بهترین دوستان 
هم می توانند دیدگاه های مختلفی داشته باشند. ما در 
مورد مسائل زیادی با هم موافق هستیم، اما خوب در 

برخی موارد نیز ما اختالف نظر داریم.
در همین حال فرانسوا اوالند، رئیس جمهور فرانسه  

دیروز وارد سرزمین های اشغالی شد.

پایگاه صهیونیس��تی دبکا نوش��ت؛ هدف از سفر 
اوالند به تل آویو بررسی تشکیل جبهه واحد فرانسوی 

اسرائیلی و عربی علیه برنامه هسته ای ایران است.
دب��کا در این م��ورد تصریح ک��رد: مذاکرات آنها 
)اوالند و نتانیاهو( احتماالً پاس��خ فرانسه، اسرائیل و 
عربستان به اقدامات کنونی دولت آمریکا در خاورمیانه 
را مش��خص می کند. این پاسخ تاثیری اساسی بر دور 
بعدی  مذاکرات هسته ای ایران و 6 قدرت جهانی که 

روز 20 نوامبر در ژنو برگزار می شود، خواهد داشت.
ای��ن پای��گاه نزدی��ک به مراک��ز امنیت��ی رژیم 
صهیونیستی در ادامه مدعی شده است که اگر اوالند 
تشکیل جبهه واحد با اسرائیل و عربستان برای مقابله 
با سیاست های اخیر »باراک اوباما« را بپذیرد، مرحله 
بعدی تصمیم گیری در مورد توسل احتمالی به اقدام 

نظامی علیه برنامه هسته ای ایران خواهد بود.
دبکا با اشاره به اینکه واشنگتن با بیان اینکه مردم 
آمریکا دیگر جنگ نمی خواهند، عمالً اقدام نظامی علیه 
ایران را کنار گذاشته، نوشته است اوالند و نتانیاهو برای 
پر کردن این خأل باید در مورد اقدام نظامی احتمالی و 

همچنین نحوه اجرای آن تصمیم گیری کنند.
از س��وی دیگر؛ روزنامه صهیونیس��تی  هاآرتص 
از همراهی 40 تاجر برجس��ته فرانس��وی با اوالند در 
سفر به سرزمین های اشغالی خبر داد و در این مورد 
نوش��ت؛ از آن جایی که این روزها اوالند با مشکالت 
اقتصادی زیادی دس��ت به گریبان است آنچه برای او 
اهمیت زیادی دارد قراردادها هس��تند و نه تعارف ها. 
لوران فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه، کشوری که 
با کاهش ش��دید صادرات و افزایش بی سابقه بیکاری 
مواجه است در اوت سال 2012 یک دیپلماسی جدید 
اقتصادی اعالم کرد. وی گفت: دیپلمات ها باید توجه 
خود را بر روی مسئله تجارت متمرکز کنند. فرانسه به 
دنبال امضای توافق در بخش های حمل و نقل، دفاعی، 

فن آوری و غیره با عربستان سعودی و اسرائیل است که 
هر دو از دشمنان ایران محسوب می شوند.

روزنامه انگلیس��ی س��اندی تایمز نیز در تکمیل 
این پ��روژه عملیات روانی به نقل از منابع ناش��ناس 
دیپلماتیک مدعی ش��د: عربس��تان سعودی موافقت 
کرده است که در صورت نیاز به اقدام نظامی، آسمان 
خود را در اختیار جنگنده های اس��رائیلی قرار دهد و 
ضمناً این جنگنده ها را با پهپادها، بالگردهای امداد و 

هواپیماهای سوخت رسان حمایت کند.
به ادعای این گزارش، موساد در حال همکاری با 
مقامات عربستانی است تا در صورت توافق هسته ای 
میان ایران و 1+5 مقدمات اقدام نظامی، فراهم باشد.

ساندی تایمز به نقل از یکی از منابع خود نوشته است: 
به محض اینکه توافقنامه ژنو امضا شد، گزینه نظامی به میز 
بازمی گردد. سعودی ها خشمگین هستند و می خواهند به 

اسرائیل کمک هایی را که می خواهد ارائه دهند.
رئیس رژیم صهیونیس��تی نیز به صحنه آمد و در 
مصاحبه با هفته نامه »دوژرن��ال دودیمانش« مدعی 
ش��د: اعتقاد راسخ داریم که اگر ایران بمب هسته ای 
تولید کند، تمام کش��ورهای خاورمیانه به دنبال این 

کار خواهند رفت«.
شیمون پرز با قدردانی از آنچه موضع محکم فرانسه 
در مذاکرات هس��ته ای خواند، افزود هیچ وقفه ای در 

سخت گیری جامعه جهانی بر ایران نباید واقع شود.
همچنین به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری 
»هیل«، اس��رائیل این هفته با توس��ل به نمایندگان 
طرفدار اسرائیل در کنگره و در جریان چندین جلسه 
اس��تماع، به تالش خود علیه توافق هسته ای با ایران 

ادامه می دهد.
»هیل« که پایگاهی وابسته به کنگره آمریکاست، 
به نقل از منابع خود نوش��ته است »ران درمر« سفیر 
رژیم صهیونیستی در واشنگتن این هفته با دو گروه 

موس��وم به »انجمن اس��رائیل« جمهوری خواهان و 
»کارگروه اس��رائیل« دموکرات ها دیدار می کند. این 
تالش از هفته گذش��ته از سوی »کمیته امور عمومی 
آمریکا و اسرائیل« موس��وم به »آیپک« )اصلی ترین 
گروه البی گر اسرائیل در آمریکا( و بعد از سفر »نفتالی 
بنت« وزیر دارایی رژیم اس��رائیل به آمریکا آغاز شده 
است. هدف از این تالش ها فشار به نمایندگان کنگره 
برای تصویب دور تازه ای از تحریم ها علیه ایران است.

همچنین روزنامه صهیونیس��تی هاآرتص نوشت 
جان ک��ری وزیر خارج��ه آمریکا پای��ان هفته جاری 
به س��رزمین های اشغالی س��فر خواهد کرد تا درباره 
گفت وگوهای بین المللی برنامه هسته ای ایران گزارشی 

به مقامات اسرائیلی ارائه کند.
مقامات اس��رائیلی و آمریکایی اعالم کرده اند که 
تاریخ دقیق این س��فر هنوز نهایی نش��ده اس��ت اما 
انتظار می رود وی روز جمعه وارد اس��رائیل ش��ده و 
با بنیامین نتانیاهو، نخس��ت وزیر رژیم صهیونیستی، 
آویگ��دور لیبرمن، وزیر خارج��ه، و نیز تزیپی لیونی، 
وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی به تبادل اطالعات 

بپردازد.
دیدار کری از اس��رائیل همزم��ان با برگزاری دور 
دیگری از مذاکرات بین ایران و گروه 1+5 در ژنو است.
مقامات اسرائیلی اعالم کرده اند کری در اسرائیل 
آماده خواهد بود تا در صورت نیل به توافق به ژنو پرواز 
کرده و در آنجا توافق نامه ای را با ایران به امضا برساند.

بنابرای��ن مجم��وع ای��ن تح��رکات و تالش های 
صهیونیست ها و مانور رسانه های غربی و صهیونیستی 
به وضوح نش��ان می  دهد بازی پر س��ر و صدای رژیم 
صهیونیس��تی و حریف غربی در آستانه مذاکرات در 
پیش روی به خاطر باج گیری از کش��ورمان است که 
آنچه عجیب و غیرمنتظره می باش��د خطی است که 

خواسته یا ناخواسته گرفتار این بازی شده است.

تقدیر نمایندگان مجلس و انجمن اسالمی  
دانشجویان مستقل از مستند »حرمت شکنان«

212 نف��ر از نماین��دگان مجلس و اتحادیه انجمن های اس��المی 
دانشجویان مستقل از صدا و سیما به دلیل پخش مستند، حرمت شکنی 

در عاشورای 88 قدردانی کردند.
در متن بیانی��ه نمایندگان مجلس آمده است:سپاس��گزاری ویژه 
خ��ود را مخصوصا به س��بب پخش برنامه آگاه��ی بخش و عبرت آموز 
حرمت شکنان در بخش های مختلف خبری در روز شنبه 25 آبان 92 
اع��الم می کنیم. این مطالب یک بار دیگر به ملت ایران، توطئه ش��وم 
و تلخ فتنه 88 و بی حرمتی نس��بت به عاش��ورای حسینی و مقدسات 
اسالمی را یادآوری و عزم ملت نستوه ایران را برای دفاع از حریم اسالم 

و عاشورا و انقالب نشان داد.
در این بیانیه همچنین از صداوس��یما به خاطر پوش��ش مناس��ب 

عزاداری های روزهای تاسوعا و عاشورا تقدیر شده است.
اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل نیز با انتشار بیانیه ای 
از صداوس��یما به خاطر پخش مس��تند آگاهی بخش »حرمت شکنان« 

درباره فتنه سال 88 تشکر کرد.
اعتراض جمعی از هنرجویان به تعطیلي

 یک جشنواره ضدصهیونیستی توسط دولت
جمعی از هنرجویان مرکز آموزش تخصصی هنر اسالمی حوزه  هنری 
با انتشار نامه سرگشاده ای خطاب به رئیس جمهور از تعطیلی جشنواره 

ضدصهیونیستی- ضدآمریکایی »افق نو« انتقاد کردند.
به گزارش خبرنگار کیهان، در نامه این هنرجویان به حجت االسالم 
حسن روحانی نوشته شده است: با نگاهی اجمالی به سینما، این وهم 
مخی��ل مصور مصوت متحرک تکنولوژیک و تاثی��ر زاید   الوصف آن بر 
توده های سراس��ر عالم که در بستر فس��تیوال  ها جهت دهی می شود، 
می توان نتیجه گرفت که بی گمان س��ینما و دستگاه های ستاره سازی 
وابس��ته بدان، مهم ترین ابزار در ش��کل دهی به مسیر تحوالت جهانی 
هستند و تاثیر و تاثر متقابل میان سینما با اجتماع، فرهنگ، سیاست و 
حتی تحرکات نظامی در عالم به  حدی است که امروزه دیگر برای احدی 
در این مسئله جای تردیدی باقی نمی گذارد، مگر معدود شبه روشنفکران 
داخلی که تعجبی نیست اگر به  دلیل تاخیر فاز تاریخی آنها با تحوالت 
بین المللی، هنوز چنین امر مهمی را نفهمیده باشند و در آینده نیز در 
برابر فهمیدن آن مقاومت ورزند. خوشبختانه امروز در اقصی نقاط عالم، 
به رغم تمام سرمایه گذاری های بی حدوحصر شیطانی، هنوز گوش های 
فراوانی پذیرای کالم حق و حقیقتند. هنوز بسیارند جان های آزاده ای 
که افق فراروی آنها، آستانه  معرفت و بالغت حق است و نکته این جاست 
که علی رغم سیطره  هژمونیک شیطان بر قامت رسانه ها، این انسان های 
آزاده از تبیین مواضع خود ابایی نداش��ته و همواره با تحمل تهدید ها 
و نامالیمات و بعضا تلفات متعدد، بر رس��الت خود در ابالغ کالم حق 
پای می فشارند، و »جشنواره  افق نو« محفلی بود برای گردهم آیی این 

دست متفکران دلسوز.
در بخش دیگری از نامه این هنرجویان آمده است: چرا جشنواره ای 
که برای اولین بار بعد از س��ی و اندی س��ال در حرکتی هوش��مندانه و 
مستقل قصد دارد دگراندیشان و حق طلبان عالم را گرد آورده و نوعی 
هم صدای��ی می��ان آنها ایجاد نماید تا در میان این هیاهوی رس��انه ای 
بتوانند صدای خود را به گوش جهانیان برسانند، تعطیل می شود؟مگر 
نه این اس��ت که ایران تنها و مهم ترین خاستگاه کالم توحید و تعالیم 
بلند انبیا در دنیای امروز به حساب می آید و اگر این گونه است و کالم 
مطرح شده در دوره های گذشته  »جشنواره  افق نو« هم با آن سنخیت 
دارد، آیا نباید پرس��ید این تعطیلی به چه معناست؟ با نگاهی اجمالی 
به سینمای آمریکا متوجه خواهیم شد که در سال جاری میالدی الاقل 
چهار فیلم با موضوع اصلی و تم مبارزه مس��تقیم با ایران ساخته شده 
و یا در حال س��اخت اس��ت. به نظر شما آمریکا هم در راستای تعامل 
دیپلماتیک خود با ما چنین جهت گیری رسانه ای را داشته و یا دارد؟ 
در افق ترسیم شده توسط سینمای آمریکا و ویترین اسکاری آن -که 
ما هم عجیب به حضور در آن افتخار می کنیم!- در سال های آینده آیا 
ممکن است ایرانی ها، لباس های تحجر و تروریسم و جنایت پیشگی را 

با ردای دوستی، رفق و وفق و مدارا عوض کنند؟
هنرجویان حوزه هنری در پایان نامه سرگشاده خود خطاب به رئیس 
جمهور نوشته اند:در نهایت، خواهشمندیم همکاران محترم حضرت عالی در 
دولت تدبیر و امید اعم از متولیان دستگاه دیپلماسي سیاسي و سکان داران 
دستگاه دیپلماسي فرهنگي –که توقع مي رفت با وجود سازمان عریض و 
طویل فرهنگ و ارتباطات اسالمی، جلودار و یا دست کم، مقّوم این حرکت 
بدیع باشند- ضمن ارائه  توضیح مستدل در باب تعطیلي »جشنواره ي افق 
نو« به افکار عمومي، فرصت کرده و یکی از آثار سال های اخیر سینمای 
آمریکا را که با موضوع ایران س��اخته شده، به دقت ببینند تا حداقل، به 
مدد همان الگوهاي متواتر در دیپلماس��ي فرهنگي و رس��انه اي به ارث 
رس��یده از آن س��وي دنیا، بار دیگر حقانیت این آیه ي شریفه را در ذهن 

ا.« ْیَطاَن لَُکْم َعُدٌوّ َفاتَِّخُذوُه َعُدًوّ مرور بفرمایند که: »إَِنّ الَشّ
در مراسم تجدید میثاق اهالی نشر با امام راحل عنوان شد
پیروزي انقالب  اسالمی به رهبري امام 

باعث شکوفایي کتاب شد
س��ید عباس صالحي در مراسم تجدید میثاق دست اندرکاران امور 
فرهنگی و نشر، با آرمان هاي امام خمیني)ره( با اشاره به اهمیت انقالب 
اسالمی در شکوفایی انتشار کتاب در ایران گفت: پس از پیروزی انقالب 
اسالمی به رهبری امام خمینی)ره( یک دوره خالقیت در کشور به راه 

افتاد که کتاب یکی از زیرساخت های این تحوالت بوده است.
ب��ه گزارش خبرگ��زاری کتاب، معاون فرهنگ��ی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی همچنین گفت: تحوالت کمی و کیفی در 35 سال اخیر 
غیرقابل گذشت است. این تحوالت فقط کمی نیستند که با ارایه آمار 
و ارقام محدود ش��وند، بلکه مهم تر از آن تحوالتی کیفی هستند و در 
هر حوزه ای از علوم ما توانس��ته ایم به عمق و گس��ترش نسبی برسیم، 

اگر چه هنوز با اوج فاصله زیادی داریم.
معاون امور فرهنگی گفت: در دینی که کتاب تا این حد از جایگاه 
باالیی برخوردار است و قلم مورد ستایش قرار گرفته است، این آمارهای 
کیفی کافی نیس��تند و ما راه زیادی را برای پیمودن داریم. این راه، با 

نفس امام راحل همراه شده است و امیدواریم که ادامه پیدا کند.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده کشورمان گفت: 
فرمایش�ات رهبری مبنای کار ماست و حمایت 

ایشان پشتوانه تیم مذاکره کننده ایرانی است.
مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت 
ام��ور خارجه کش��ورمان و عضو تی��م مذاکره کننده 
هس��ته ای به حمایت های مقام معظم رهبری از تیم 
مذاکره کننده هسته ای اشاره کرد و گفت: فرمایشات 
ایش��ان مبنای کار ماس��ت و آقای ظریف گزارش��ات 
نشست ها را به صورت شفاهی و کتبی خدمت ایشان 

عرض می کند.
وی اف��زود: در ژنو 2 مواضع حداکثری بیان ش��د 
که با ش��رایط مذاکره همخوانی نداش��ت. چندین بار 
جلس��اتی که قرار بود بین ما و 1+5 برگزار ش��ود به 
تعوی��ق افتاد و دلیل آن مباحث داخلی آنها بود. آنها 
تالش می کنند که عنوان کنند موضع واحدی داریم 

و یکدست هستیم، ولی در عمل چنین نبود.

روانچی ادامه داد: ایجاد سد و مانع کردن مشکل زا 
است. طبیعی اس��ت که هر کشوری می تواند نظرات 
خود را بیان کند، ما نیز انتظار نداریم کشورهایی که 
در نشس��ت حضور دارند مصالح خود را کنار بگذارند. 
ما همواره گفته ایم هر مذاکره یک فرآیند بده بستان 

است و باید بین بده بستان یک توازن برقرار باشد.
متاسفانه این توازن وجود نداشت و در اصالحیه هایی 
که مطرح ش��د نیز این توازن نبود، در نهایت به این 
مرحله رسیدیم که باید بیشتر در این زمینه فکر کنیم 
و قرار گذاش��تیم که 20 نوامبر دور هم جمع شویم و 
امیدواریم این دفعه  آن مطالب مطرح نشود و بتوانیم 

به پیش برویم.
وی در گفت وگ��و ب��ا ف��ارس با بیان ای��ن که در 
مذاکرات ژنو 3 پیش نویس ژنو 2 را مبنا قرار می دهیم 
گفت: از دید آنها آخرین متن مبنای مذاکرات است، 
البته آقای ظریف در آخرین جلسه با 1+5 عنوان کرد 

ک��ه به هیچ وجه نمی توانیم خود را به این متن مقید 
کنیم. زمانی که وارد مذاکرات ش��ویم نظرات خود را 
بیان می کنیم اینکه این نظرات چقدر منطبق با متن 
خواه��د بود نمی توانم درباره آن صحبت کنم، زیرا در 
حال رایزنی هستیم. ما خطوط قرمزی داریم که باید 

رعایت شود.
روانچی افزود: بحث پلمب کردن مطرح نیس��ت، 
هن��وز در مورد گام آخر وارد جزئیات نش��ده ایم، ولی 
مطمئن��ا بح��ث پلمب کردن نخواهد ب��ود. ما عنوان 
می کنیم که حاضریم برای یک دوره محدود یکسری 
اقدامات شفاف س��از انجام دهی��م. در دوره قبل دوره 
خاصی مطرح نبود، ولی االن دوره زمانی مطرح است. 
ما به صورت مکتوب و همچنین در جلسات به صراحت 
و شفاهی اعالم کرده ایم و در ژنو 2 نیز مطرح شد که 
پس از پایان این دوره محدود ما هیچ محدودیتی برای 
خود در چارچوب NPT قائل نیستیم. برای آن دوره 

محدود حاضریم اقداماتی را انجام دهیم تا پرونده به 
روال طبیعی خود بازگردد.

روانچ��ی در این گفت وگ��وی تفصیلی گفت: در 
مذاکرات اگر یک کلمه باال و پایین شود، طرف مقابل 
مچ ش��ما را می گی��رد و در مذاکره ش��ما را تضعیف 
می کند. کسی که پشت میز مذاکره می نشیند عالوه 
بر اینکه باید به فن مذاکره آشنا و به بحث مسلط باشد 
حمایت های مردمی نیز بر قدرت آن می افزاید. نفس 
اینکه هفتاد میلیون نفر در پش��ت شما هستند خود 
دس��ت برتر در مذاکرات است. وقتی که مقام معظم 
رهب��ری عنوان کردند که تیم مذاکره کننده بچه های 
نظام هستند، زمانی که ما مذاکره می کنیم می دانیم 
که 70 میلیون نفر پشت سر ما هستند و این در بیان 
ما و قدرت در مذاکره تاثیر می گذارد. آنچه مقام معظم 
رهبری فرمودند باعث افتخار است که ما با دست برتر 

و قدرتمند در مذاکرات وارد می شویم.

روانچی:

حمایت رهبری پشتوانه تیم مذاكره كننده ایرانی است

سردار نقدی خبر داد

اجتماع 50 هزار نفری فرماندهان بسیج در محضر رهبر انقالب

نهاوندیان رئیس شورای اطالع رسانی 
دولت شد

رئیس دفتر رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای اطالع رسانی 
دولت منصوب شد.

طبق مصوبه دولت محمد نهاوندیان به عنوان رئیس ش��ورای اطالع 
رسانی دولت منصوب شد. پیش از این غالمحسین الهام این مسئولیت 
را در دولت دهم بر عهده داش��ته اس��ت. از دولت دهم براساس مصوبه 
هیئت وزیران مسئولیت شورای اطالع رسانی دولت بر عهده رئیس دفتر 
رئیس جمهور قرار گرفته که این رویه در دولت یازدهم نیز تداوم دارد.

همچنی��ن به  گزارش فارس، محمد نهاوندیان در جلس��ه ش��ورای 
هماهنگی روابط عمومی های دس��تگاه های اجرایی با تاکید بر ضرورت 
تدوی��ن آیین نام��ه کاری می��ان دبیرخانه دولت و رواب��ط عمومی های 
دستگاه های اجرایی که در آن محورهای عمل و اصول انجام کار مشخص 
شده باشد، گفت: شفافیت و پاسخگویی یکی از اصول دولت تدبیر و امید 
در پیمانی است که با خود و مردم بسته و در این راستا وزرا موظفند هر 
س��ه ماه یکبار گزارش عملکرد و دستاوردهای خود را به مردم و رئیس 
جمه��ور ارائه کنند که پایش و پیگیری این کار بر عهده روابط عمومی 

دستگاه های اجرایی است.

 یک�ی از برنامه ه�ای هفته کتاب چ�اپ 12 هزار نوع کتاب 
اس�ت. این نمایشگاه ها از25 آبان افتتاح و تا 2 آذر ادامه دارد 
که متناسب با مقطع تحصیلی و نیاز دانش آموزان طبق پروسه 

پایه محور تدوین شده است. 
محمدابراهیم محمدی مدی��رکل اداره فرهنگی هنری آموزش و 
پ��رورش در گفت و گو با خبرنگار آموزش و پرورش پانا درباره برنامه 
اه��دای کتاب در هفت��ه کتاب، گفت: یکی از برنامه ها در هفته کتاب 
تقدیر از خیرین کتاب دانش آموزی است. در این برنامه از دانش آموزانی 

که به مدرسه کتاب اهدا می کنند، تقدیر می شود .
وی افزود: همچنین از افرادی که کتابخانه خود را به مدرسه اهدا 
کردند به عنوان خیرین تقدیر به عمل می آید. با ایجاد ایستگاه هایی 

در مدارس جشن اهدای کتاب برگزار می شود. 
محمدی با بیان اینکه س��ال گذشته سرانه کتاب از 4 به 6 کتاب 
ارتقا پیدا کرد، ادامه داد: یکی از روش های س��رانه ارتقای کتاب، در 

سال گذشته اهدای کتاب بود.
وی تصریح کرد: یکی از برنامه های هفته کتاب، برگزاری 50 هزار 
نمایش��گاه در 50 هزار مدرسه کشور با 12 هزار نوع کتاب است. این 
نمایشگاه ها متناسب با مقطع تحصیلی و نیاز دانش آموزان طبق پروسه 

پایه محور تدوین شده است .
وی خاطرنش��ان کرد: راه ارتقای سرانه کتاب و سرانه مطالعه، راه 
اهدای کتاب اس��ت. کتاب ها برای اهدا به شهرستان  ها ارسال شده و 

از طریق مدارس در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

50 هزار نمایشگاه کتاب در 50 هزار مدرسه 
در سراسر کشور افتتاح شد 

مراسم تشییع پیکر زنده یاد محمدعلی ابرآویز دیروز در تاالر 
وحدت مظلومانه برگزار شد و طی آن محمد گلریز از این ترانه سرای 
س�رودهای انقالبی به عنوان فردی یاد کرد که اشعارش همه را به 
یاد دوران پیروزی انقالب اسالمی می اندازد و تأکید کرد: او مظلوم 

بود و گمنام از دنیا رفت.
صبح روز یکشنبه 26 آبان ماه پیکر زنده یاد محمدعلی ابرآویز شاعر و 
آهنگساز روزهای انقالب از مقابل تاالر وحدت برای خاکسپاری به سمت 
قطعه هنرمندان بهشت  زهرا )س( تشییع شد. محمد گلریز خواننده انقالبی 
و دبیر جشنواره موسیقی مقاومت در این مراسم گفت: افتخار این را داشتم 
که از بدو انقالب با زنده یاد ابرآویز آشنا بودم. او بدون تبلیغات کار خود را 

در حوزه اشعار آیینی و مذهبی انجام می داد.
وی افزود: شاخص ترین کار وی آهنگی بود که برای ورود امام خمینی 
)ره( به ایران درست کرد و آهنگ »بوی گل سوسن و یاسمن آمد« را در 
اذهان مردم نهادینه کرد. با اشعار زنده یاد ابرآویز یاد دوران انقالب می افتیم.

گلریز در پایان زنده یاد ابرآویز را یکی از عاشقان اهل بیت نامید و گفت: 
او مظلوم بود و گمنام از دنیا رفت.

در ادام��ه علیرضا قزوه ش��اعر و مدیر مرک��ز آفرینش های ادبی حوزه 
هن��ری ضمن یادآوری اینک��ه زنده یاد ابرآویز در روز عاش��ورا دار فانی را 
وداع گفت، یکی از آخرین سروده های خود در مورد عاشورا را خواند و به 

زنده یاد ابرآویز تقدیم کرد.
در این مراسم که اجرای آن را بابک رضایی مدیر سابق انجمن موسیقی 
ایران بر عهده داشت، هادی آرزم عضو هیات مدیره انجمن موسیقی گفت: 
خاطره آشنایی من با زنده  یاد ابرآویز به سال 56 بازمی گردد که او سروده های 

انقالب را کار می کرد.
وی با اشاره به همکاری خودش با زنده یاد ابرآویز و مجتبی میرزاده در 
استودیو پاپ در ساختن آهنگ  ها و سرودهای انقالبی اشاره کرد و گفت: 
آن دوران آن  ها با گروه کر ارکستر سمفونیک سرودهایی را ساختند که تا 

سال  ها زمزمه مردم ایران بود.
کمال ش��فیعی )شاعر( س��خنران بعدی این مراس��م بود که شعری 

عاشورایی خواند.
علی مرادخانی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی نیز گفت: 
جریان س��یال انقالب اس��المی را آهنگ  ها و ترانه های زنده یاد ابرآویز در 
اذهان تثبیت و ماندگار کرد. او با زحمت های زیاد توانست شرایطی را برای 

فرهنگ عمومی کشور ایجاد کند که شاهد شکوه انقالب اسالمی بودیم.
وی افزود: او با کالم و آهنگ توانست تصویری درست از انقالب ارائه 
دهد. ما قصد داش��تیم از مجموعه فعالیت های او مس��تندی بس��ازیم که 

متاسفانه اجل به وی مهلت نداد.
معاون هنری وزیر ارشاد در پایان سخنانش یادآور شد:  زنده یاد ابرآویز 
زحمت زیادی برای فرهنگ و هنر کش��ور کش��ید و بر روی باورهایی که 
به آن اعتقاد داشت کار می کرد و ما نیز برای اینکه بتوانیم میراث انقالب 
اس��المی را به نسل آینده برس��انیم باید به عملکرد امثال زنده یاد ابرآویز 

احترام بگذاریم و آن را حفظ کنیم.
براساس گزارش مهر، محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری، جمال 
شورجه کارگردان س��ینما، عباس عظیمی مدیرعامل موسسه هنرمندان 
پیشکس��وت، حمید ش��اه آبادی معاون هنری سابق وزیر ارشاد، قادر آشنا 
مدیرکل هنرهای نمایش��ی وزارت ارش��اد، اصغر امیرنیا مدیرکل هنرهای 
تجس��می وزارت ارش��اد، پیروز ارجمند مدیرکل موس��یقی حوزه هنری، 
اتابک نادری رئیس تئاتر شهر و علی ترابی رئیس انجمن موسیقی از جمله 
اشخاصی بودند که در مراسم تشییع پیکر زنده یاد ابرآویز شرکت کرده بودند.

دانشگاه امام حسین و برپایی بیمارستان های صحرایی 
و همچنی��ن اج��رای دومین همایش س��االنه کتاب 

مقاومت صورت می گیرد.
نقدی ادامه داد: س��ومین جش��نواره جهانی هنر 
مقاومت و همایش پیش��تازان رجعت به حجاب برتر 

در روز چهارشنبه برگزار می شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: ما 
در هفته بسیج 5 بیمارستان صحرایی برپا خواهیم کرد 
و همچنین به 20 بیمارستان ثابت در مناطق محروم 

مراسم تشییع ترانه سرای انقالب
 مظلومانه برگزار شد

جامعه اسالمی و مومنین الهام بخش تحرکات جدید و 
نویی برای دستیابی به ارزش های واالی انسانی بوده 

و حرارت��ی در دل های مومنین ایجاد کرده که هرگز 
به سردی نمی گراید.

مدی�رکل رواب�ط عموم�ی و ارتباط�ات 
مردمی جمعیت هالل احمر از اعزام یک تیم 
ارزیاب و ارسال محموله 40 تنی امدادی به 

مناطق طوفان زده فیلیپین خبر داد.
وحید رحمتی با اشاره به اعزام یک تیم 4 نفره 
امدادی به عن��وان ارزیاب در مناطق طوفان زده 
فیلیپین گفت: برای اعزام این تیم اعالم آمادگی 
ش��ده و به محض صدور ویزا ب��ه فیلیپین اعزام 
خواهند شد و بر مبنای گزارش این تیم ارزیاب، 
اقدامات بعدی برای کمک به طوفان زدگان انجام 

می شود.
مدیرکل روابط عموم��ی و ارتباطات مردمی 
جمعیت هالل احمر ب��ا بیان اینکه یک محموله 
امدادی نیز به کشور فیلیپین ارسال خواهد شد، 
اف��زود: این محموله امدادی ش��امل پتو، چادر، 

مواد غذایی و ست بهداشتی است.
وی خاطرنشان کرد: برای ارسال این محموله 
بزرگ نیز مکاتبات الزم انجام شده و بعد از حضور 
تیمهای ارزیاب در کشور فیلیپین و ارائه گزارش 

محموله امدادی نیز متعاقبا ارسال خواهد شد.

ارسال محموله
 40 تنی امدادی

 به فیلیپین


