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غم نخستین

نوشــته اســت به نام تــو سِــفر تکوین را
َو آفریــده بــه عشــقت غــم نخســتین را
خــدا که تعبیه کردهســت وقــت پلکزدن
درون چشــم تــو زیباتریــن مضامیــن را
فرشــتگان همگــی خوشــهچین حلقه تو
کــه یادشــان بدهــی آیــه آیــه والتین را
نگاه کــردن تو مو بــه موســت از این رو-
ســپردهاند بــه تــو موشــکافی دیــن را
تو کیســتی کــه خدا نیز وقــت خلقت تو-
گشــوده اســت به حیرت زبان تحســین را
کبری موسوی

جمعهها

هجــر تــو زدرد و داغ دلگیــرم کــرد
انــدوه و غــم زمــان زمینگیــرم کــرد
گفتنــد کــه جمعــه میرســی از کعبــه
ایــن رفتــن جمعــه جمعهها پیــرم کرد
سید محمدرضا هاشمیزاده

خنده غنچه

خنــده غنچــه مــرا یــاد تــو میانــدازد
در دلــم ،خانــهای از نــور خدا میســازد
بس تفاخر کند این باغ به صحرا و به دشــت
کــه به یمــن نفســت ،بر همــگان مینازد
جامهات ســبز ،چمن سبز ،همه صحرا سبز
پرچمی ســبز ،بــه تکریــم تــو میافرازد
بــاغ ،خندان و غزلخــوان و زمین پر نعمت
همــه دشــت ،به توصیــف تو میپــردازد
خنــده ســبز چمنــزار ،بــه هنــگام بهار
به همــه َزردی و هر َســردی و غم میتازد
مســت و دل شــاد ،ز دیدار تو ،هر رهگذری
به تماشــای تو عالــم دل و جــان میبازد
مصطفی معارف

صدایت میکنم

صدايت ميكنم ،عالم شــميم عود ميگيرد
دو چشمانم به ياد تو ،غمي مشهود ميگيرد
شــبي در خلوت الهوتي روحــم تجلّي كن
كه دارد شــعرهايم رنگي از بدرود ميگيرد
سواحلدرسواحل،خاكسرگرمگلافشانيست
كه روزي رنگ و بو از آن گل موعود ميگيرد
در اشــراق ترنّمهــا و آفــاق تغ ّزلهــا
زميــن را نغمــه جادويــي داود ميگيــرد
هال اي قدسي سرچشــمه انفاس جالينوس
به دشت زخمهامان نقشي از بهبود ميگيرد
ببين موال! به محض اين كه از عشق تو ميگويم
جهان را ،شوق يك فرداي نامحدود میگیرد
آرش شفاعی

کتاب انتظار

تا میان قصههای بغضدار ،صحبت از حوالی ظهور شــد
صفحه صفحه کتاب انتظار ،با سرشــک ندبهام نمور شد
آســمان ابــری غزل ببــار،ای پیــامدار روشــنی بتاب
زیــر برق دشــنه کبود جغد ،آفتاب رفته رفته کور شــد
عقل سنگ جهل را به سینه زد ،عشق هر چه رشته بود پنبه شد
باز هم خدایگان عقل و عشق ،ت ّکه سنگهای بیشعور شد
سامری الهه فریب ساخت ،گندم آفرید و باغ سیب ساخت
روی نعش آدمی صلیب ساخت ،آدم از تبار خویش دور شد
ابتــدای مقــدم بهاریت ،انتهــای عصر جاهلیتســت
پس بیا که دختران آرزو ،زنده زنده از غمت به گور شــد
بهرام امیری

دلخوشی

غــروب جمعــه دلــم بــوی یــار میگیرد
افــق افــق دل مــن را غبــار میگیــرد
نــه بــا زیــارت یاســین دلــم شــود آرام
نــه بــا دعــای ســماتم قــرار میگیــرد
نــوای ندبــه صبحم هنــوز ورد لبســت
کــه نغمــه عشــراتم بــه بــار میگیــرد
دل صنوبریــم زیــن هــوای مهآلــود
نــه از فــراق ،کــه از انتظــار میگیــرد
قسم به عصر که خســران قرین انسانست
مگــر کــه دانش خــود را بــه کار میگیرد
بدان کــه دلبر ما جان بــرای یاری خویش
در ایــن دیــار هــزاران هــزار میگیــرد
به گوش منتظران گو که صبح نزدیکســت
اگرچــه شــب ز رفیقــان دمــار میگیرد
جمــال یار چو خورشــید عالم افروزســت
حجــاب نفــس تــو را زان نــگار میگیرد
تمــام دلخوشــیم یک نگاه کوچک اوســت
ز چیســت یار مــن از من کنــار میگیرد؟
اگر کــه یــار نخواهد بــه جلوه غــم ببرد
دل زهیــر چــو شــبهای تــار میگیــرد
زهیر دهقانی آرانی

شعله عشق

عیب از کجاســت؟ غیبت او بیدلیل نیست
چــون ذاتاً آفتــاب ،به مردم بخیل نیســت
مــا فرع خاک پای تو هســتیم -ای حبیب!
خاکی که ســر به سجده نیارد ،اصیل نیست
بایــد میــان کــوره بســوزد کــه ُگل کند
دل تــا میان شــعله نیفتد خلیل نیســت
جایــی کــه جای پــای عروج مح ّمدســت
راهــی بــرای پــر زدن جبرئیــل نیســت
بعــد از دو نیــم کــردن دل پا بــر آن گذار
این ســینه کمتر از وســط رود نیل نیست
رضا جعفری

سرویس سیاسی-
اعضای مجلــس نمایندگان آمریــکا با صدور
قطعنامهای از ناآرامیهای اخیر در برخی از شهرهای
ایــران حمایت و جمهــوری اســامی را به نقض
حقوق بشر متهم کردند.
مجلــس نماینــدگان آمریکا روز سهشــنبه با تصویب
قطعنامهای با اکثریت قریب به اتفاق آرا ،جمهوری اسالمی
را به نقض حقوق بشر متهم و از ناآرامیهای اخیر در برخی
شهرهای ایران ابراز حمایت کرد.
براســاس گزارشها ،قطعنامه  676بــه بهانه حمایت
از آزادى بیان مردم ایران ،محکومیت ســرکوب اعتراضات
مشــروع و دسترســى به فناورى هاى ارتباطى تدوین و با
 415رای مثبــت در صحن مجلس نمایندگان آمریکا مورد
تصویب قرار گرفت.
براساس گزارش تلویزیون صدای آمریکا ،این قطعنامه
آنچه که نقض حقوق بشر توسط ایران ،فساد و فعالیتهای
بیثبات ســاز آن در خارج از جملــه حمایت از گروههایی
مانند حزباهلل و حمایت از ســوریه خوانده شده را محکوم
کرده است.
براســاس این گزارش ،این قطعنامــه از دولت آمریکا
میخواهد با اعمال تحریمهای هدفمند ،نقض مداوم حقوق
بشر از سوی تهران را پاسخ دهد و از دولتها و سازمانهای
دموکراتیک بخواهد بهطور شــفاف ،حق مردم ایران را برای
زندگی در یک جامعه آزاد حمایت کنند!
هفته گذشــته بالفاصلــه پس از شــکلگیری برخی
تجمعــات و ناآرامیهــا در چند شــهر ایران ،بســیاری از
نمایندگان ســنا و مجلــس نمایندگان آمریــکا همصدا با
«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا از این ناآرامیها اظهار
خرسندی کرده و ابراز امیدواری کردند که بتوان از این بهانه
برای اعمال تحریمهای تازه علیه ایران استفاده کرد.
قطعنامه  .H. Res 675که روز سهشــنبه به تصویب
رسید ،از سوی «اد رویس» نماینده جمهوریخواه ارائه شده
بود و در آن از ناآرامــی در ایران حمایت و از دولت آمریکا
خواسته شده تحریمهای تازهای علیه ایران وضع کند.
در بخشــی از ایــن قطعنامــه آمده اســت[ :مجلس
نمایندگان] به دولت توصیه میکند از تحریمهای هدفمند
اســتفاده کرده و برای برگزاری جلسات اضطراری شورای
امنیت سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل برای
محکوم کردن نقض مداوم حقوق بشــر توسط رژیم ایران و
ایجاد ســازوکاری که بر اساس آن شورای امنیت بتواند این
موارد نقض را رصد کند ،تالش کند.
این قطعنامه همچنین از دولت آمریکا خواسته با تسریع
صدور مجوزهای الزم ،امکان استفاده از فناوریهای ارتباطی
در داخــل ایران را فراهم کند .از شــرکتهای ارتباطی هم

خواسته شده درخواستهای دولت ایران برای محدود شدن
دسترسی به برخی نرمافزارهای پیامرسان را نپذیرند.
قطعنامههای صادره مجلس نمایندگان و ســنا ماهیت
اعالم موضع و توصیهای دارند و فاقد اثر اجرایی هستند.
واکنش دستگاه دیپلماسی
بهرام قاســمی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش
به قطعنامه مداخلهجویانه مجلس نمایندگان آمریکا پیرامون
برخی اغتشاشــات در ایران ،ضمن محکومیت شــدید این
قطعنامه ،گفت :مصوبه مداخلهجویانه کنگره آمریکا موضوعی
مردود ،امری کامال مذموم و غیرقابل پذیرش است.
سخنگوی وزارت امور خارجه بااشاره به رویه نابخردانه،
به دور از منطق و خالف موازین و قوانین بینالمللی دولت
آمریکا برای دخالت در امور داخلی دیگر کشــورها ،گفت:
اقداماتــی مانند تصویب این قطعنامه و اظهارات و تحرکات
خصمانه دولت آن کشــور علیه ملت رشــید ایــران که از
ماهیت زیاده خواهی و خوی ســلطه طلبی حاکمان آمریکا
ناشی میشود ،همواره و همیشه برای مردم خردمند ایران
شناخته شده و بیشک سیاستی شکست خورده است.
اشک تمساح
مقامات ســابق و فعلی آمریکا در اظهارنظرهای متعدد
مدعی شدهاند که «جنگ ما با مردم ایران نیست،اختالفات
ما با حکومت این کشــور است» .این ادعا در حالی است که
مقامات این کشور از هیچ اقدامی برای فشار به مردم ایران
دریغ نمیکنند.
برای نمونه در هفتههای گذشته پس از وقوع حادثه تلخ
زلزله کرمانشاه،خزانهداری آمریکا با انتشار بیانیهای خواستار
رعایت تحریمها در کمکرسانی به زلزلهزدگان ایرانی شد.
رســانهها مدتی بعد گزارش دادند تفاســیر سختگیرانه از
این بیانیه باعث شده فیسبوک و برخی سایتهای خیریه
صدها هزار دالر کمکهای مردمی جمعآوریشده در خارج
از ایران بــرای کمک به حادثهدیدگان زلزله کرمانشــاه را
مسدود کنند.
مواردی همچون تحریــم دارو ،غارت  2میلیارد دالری
اموال ایــران ،تمدید قانون تحریمی آیســا ،تصویب قانون
محدودیت ویــزا ،تصویب بیش از  80طــرح ضدایرانی در
کنگره آمریکا،تصویب قانون ســیاه چاله تحریمها و پابرجا
ماندن تحریم سوئیفت تنها بخش کوچکی از دشمنی آمریکا
با مردم ایران است.
در روزهــای اخیر مقامات آمریکایی از اغتشاشــات در
ایران دفاع کرده و برای ایرانیاناشــک تمساح ریختند .این
در حالی است که ترامپ حدود سه ماه پیش مردم ایران را
«ملت تروریست» خطاب کرد.
به دنبال آشوبهای چند روز گذشته که پس از اعتراض
بحق گروهی از مردم به مشــکالت معیشتی صورت گرفت

عدهای با منحرف کردن مطالبات معترضین،در نقش پیاده
نظام دشمن حاضر شــده و بر موج اعتراضات مردمی سوار
شــدند و از آن برای رســیدن به هدف اصلــی خود یعنی
براندازی جمهوری اســامی سوءاستفاده کردند ،آمریکا نیز
پیام این دســته از آشوبگران که به تخریب اموال عمومی و
آســیب زدن به مردم بیگناه دست زدهاند را دریافت کرده
و با حرکت به ســمت تحریمهای بیشــتر معیشت مردم را
هدف گرفت.
گرای تحریم
اما گرای تحریم از سوی آشوبگران و فتنه گران مسبوق
به سابقه میباشد.
رژیم تحریمهای فعلی ایران ،ریشه در قطعنامه 1929
شــورای امنیت دارد که  25خــرداد ( 1389ژوئن )2010
صادر شد .تمام تحریمهای یکجانبهای که اکنون بهعنوان
تحریمهای موثر علیه ایران از آنها یاد میشود (تحریمهای
انرژی و مالی) در واقع براساس زیرساخت حقوقی که در این
قطعنامه ایجاد شد ،اعمال شده است.
بنابر مستندات و شــواهد متعدد ،قطعنامه  1929که
دقیقا در ســالگرد فتنه  88تصویب شــد ،محصول تعامل
راهبــردی آمریکا و متحدانش دربــاره نحوه کمک به فتنه
 88در ایران بود و یکی از خروجیهای بازنگری استراتژیک
آمریکا در سیاست خود درباره ایران پس از فتنه  88است.
با وجود ظاهرســازی بیســابقه آمریــکا ،اروپا و رژیم
صهیونیستی و برخی دنبالههای داخلی درباره هدف قطعنامه
 1929و تالش به ظاهر وســیع برای مرتبط نشان دادن آن
با سیاســت هســتهای ایران ،مرور روند تحوالت و مطالعه
مجموعه اظهــارات و تحلیلهای منابع و مقامهای غربی در
فاصله زمانی فروردین  89تــا روز تصویب قطعنامه ،حاوی
نشانههای بسیار روشنی است در این باره که هدف اصلی این
قطعنامه یک تنفس مصنوعی و ایجاد فرصت برای فتنهگران
و با هدف براندازی جمهوری اسالمی ایران بوده است.
«جان بولتون» نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل و
مذاکرهکننده ارشــد در تدوین تحریمها ،در تحلیل حوادث
سال  88در ایران گفت«:این ناآرامیهای ایران در سال 88
بود که گزینه تحریم ایران را که بیش از دو ســال از دستور
کار خارج شده بود ،مجددا به روی میز برگرداند».
همچنین «استوارت لوی» معاون وقت وزارت خزانهداری
آمریکا در امور تروریسم و اطالعات مالی بااشاره به بیثبات
ســازی کشور توسط فتنهگران گفت« :مهمترین اتفاقی که
رخ داده این است که آمریکا تصور میکند تحریمها با اوضاع
سیاسی آشفته ایران ترکیب خواهد شد و این چیزی است
که آمریکا به آن امید بسته است».
یک سال پیش-دی ماه  - 95نیز سی نفر از ضد انقالب
خارجنشــین طی نامهای به ترامــپ رئیسجمهور آمریکا

یک روزنامه لبنانی بااشاره به نقش آمریکا

خواســتار اعمال تحریمهای جدید علیه ایران با بهانههای
حقوق بشری و حمایت از تروریسم شدند.
خروج از برجام
رئیسجمهــور آمریــکا بایســتی هــر  ۹۰روز یکبار
تحریمهایــی کــه در قوانین مختلف آمریــکا به بهانههای
هستهای علیه ایران صادر شدهاند را تعلیق کند.
بر همین اســاس ترامپ با دو ض رباالجل روبرو است.
یکــی از آنها گزارش درباره پایبندی ایــران به مفاد برجام
است و دیگری تمدید معافیتهای تحریمی برای ایران است
کــه عدم تمدید این معافیتهای تحریمی به مفهوم خروج
آمریکا از برجام میباشد.
خبرگزاری رویترز در گزارشــی نوشت :وزارت خارجه
آمریکا اعــام کرد که انتظــار میرود دولــت آمریکا روز
جمعه(فردا) درباره ادامه تعلیق تحریمها علیه ایران مطابق
با برجام تصمیمگیری کند.
رویترز در این زمینه گزارش داد ،ترامپ قرار است اواخر
هفته جاری میالدی با رکس تیلرسون وزیر خارجه و جیمز
متیس وزیر خارجه آمریکا در این زمینه دیدار و رایزنی کند.
به گزارش فارس ،دیوید گلدشــتاین سخنگوی وزارت
خارجه آمریــکا گفت :ما انتظار داریم کــه روز جمعه این
تصمیم گرفته شــود و مسلما در ارتباط با موضوع جلساتی
هم برگزار خواهد شد.
«سارا سندرز» ســخنگوی کاخ سفید نیز از نامشخص
بودن تصمیم ترامــپ در قبال آینده تحریمهای ایران خبر
داد .آنطور که ســندرز گفته «ترامپ هنوز تصمیم نهایی را
درخصوص صدور معافیتهای تحریمی برای ایران نگرفته
است».
پایــگاه تحلیلی پولیتیکو به نقــل از پیشبینی برخی
مشــاوران رئیسجمهــور آمریکا گزارش کــرد که ترامپ
احتماالً معافیتهای تحریمی برای ایران را تمدید میکند و
بار دیگر پایبندی تهران به برجام را رد خواهد کرد.
امتیازهای استراتژیک
آمریکا در پســابرجام با سیاستهای دوگانه همواره در
پی آن بوده اســت تا هزینه سرمایهگذاری و ریسک تجارت
خارجی را برای ایران باال نگه دارد.
آمریکا با همراهی کشــورهای اروپایــی ( 5+1با بازی
پلیس خوب-پلیس بد) در پی آن اســت تــا اقتصاد ایران
را گروگان گرفته تا از کشــور و ملــت و انقالب امتیازهای
استراتژیک بســتانند .بنابراین امید محض بستن به برجام،
پالس فرستادن به غرب برای طلبکاری بیشتر است.
پس از امضای برجام تا به امروز این توافق بارها و بارها
از ســوی طرف مقابل و علی الخصــوص آمریکا به صورت
فاحش نقض شده است.اما متاسفانه دولت هیچگاه واکنش
متقابلی به این گستاخی نشان نداد.

البناء :اتاق عملیات آشوبهای ایران در هرات و اربیل بود

روزنامه البناء لبنان با تشــریح نقش معاون
دســتیار وزیر امور خارجــه آمریکا در خطدهی
به ولیعهد عربســتان علیه ایران ،نوشت :به رغم
خاموش شــدن آشــوبها در ایران ،باید گفت
اتاقهای عملیات آشوبهای این کشور در هرات
و اربیل قرار داشت.
روزنامــه «البناء» لبنان در گزارشــی مهم با تاکید
بر اینکه دشمنان ایران دســت از فتنهانگیزی علیه این
کشور برنداشــتهاند تصریح کرده است :علیرغم شکست
توطئه انتقال نبرد علیه نظام جمهوری اسالمی به داخل
این کشــور ،اطالعات نشــان میدهد کــه مثلث تجاوز
صهیونیســتی ،آمریکایی و سعودی نه تنها دست از سر
تهران و جمهوری اسالمی برنداشته بلکه در حال حرکت
به سمت سناریوهایی جدید علیه ایران است که این بار
قهرمان آن «مایکل دی آندریا» ملقب به شاهزاده تاریکی
نیســت بلکه یک افسر اطالعات مخفی در پشت صحنه
اســت که در کشورهای مختلف آسیا فعالیت میکند ،او
«اندرو پیک» ،یک افسر اطالعات نظامی آمریکا [و معاون
دستیار ویژه وزیر خارجه این کشور در امور ایران] است.
البنا ء نوشــت :حمایت فوری ،علنی ،قوی ،مستقیم و
مستمر رئیسجمهور آمریکا و البی اسرائیل در واشنگتن از
آشوبهای خیابانی در ایران و همچنین حمایت نخستوزیر
اســرائیل و اذناب آن از جمله رژیم آلسعود از هرج و مرج،
خشــونت و کشتار افراد بیگناه توســط عناصر داعشی یا
مزدور قدرتهای صهیونیستی-آمریکایی هیچ جای تعجب
ندارد و غیرمنتظره یا خود به خود صورت نگرفته است.
ایــن روزنامه لبنانی توضیح داد :رئیسجمهور آمریکا
بــه عنوان بخشــی از آمادگی برای هــرج و مرج و ایجاد
شرایط مناســب به منظور توجیه مداخله نظامی آمریکا
در ایران ،در روز  6دســامبر سال گذشته «آندره لوئیس
پیک» ،افسر سابق اطالعات نظامی این کشور را به عنوان
معاون دســتیار وزیر امور خارجه خود برای ایران و عراق
منصوب کرد .ترامپ وی را عمدا ً به عنوان معاون دستیار
وزیر امور خارجه ،نه دســتیار وزیــر امور خارجه ،انتخاب
کرد تا این انتصاب پیچیدگیهای اداری نداشــته باشــد
چون مقام معاون دستیار وزیر امور خارجه نیازی به حکم
ریاستجمهوری یا تصویب مجلس سنا ندارد ،بنابراین این
انتصاب ،تضمین شده و بسیار آسان صورت گرفته است.
وی افزود :توجه داشــته باشید که اندرو پیک ،افسر
سابق اطالعات آمریکا جایگزین کریس بک مایر شد که
معاون دستیار وزیر امور خارجه در امور صرفا ایران بود و

جوزف بینینگتون دستیار وزیر امور خارجه در امور عراق
بود .انتصاب پیک به معنای سیطره وی بر سیاستهای
وزارت خارجــه آمریــکا در امور عراق و ایران اســت به
گونهای که این حوزه را در اختیار محافل تهاجمیتر علیه
ایران و ائتالف مقاومت در دولت ترامپ قرار میدهد.
توافق در عربستان علیه ایران!
نویســنده آورده اســت :پیک قبل از گرفتن پســت
جدید خود به همراه جراد کوشنر داماد ترامپ در سفری
غیرعلنی بــا پرواز تجاری آمریکا که چهــار روز به طول
انجامید به عربســتان رفت در آنجا با محمد بن ســلمان
مالقــات کرد و با وی درباره بســیاری از جزئیات مربوط
بــه تامین مالی و راهاندازی اتاقهای عملیات در هر کدام
از شــهرهای هرات ،افغانستان و اربیل در شمال عراق که
تحت تسلط نیروهای پیشــمرگه مسعود بارزانی است به
توافق رسید.
وی افزود :این دو اتاق ،ویژه اداره عملیات کشــتار و
تخریب در جمهوری اسالمی ایران هستند ،یعنی همان
اتفاقاتی که در روزهای اخیر از ســال گذشته میالدی و
نخستین روزهای سال  2018اتفاق افتاد .ناگفته نماند،
انتصاب او موجی از رضایت را در میان نیروهای افراطی
در ایاالت متحده ،که موضع تهاجمیتری نســبت ایران
دارند برانگیخت.
در ادامــه این گزارش آمده اســت :الیــوت آبرامز،
شــخصیت یهودی که از اردوی نومحافظهکاران است و
در پاسخ به انتصاب پیک گفت :من اندرو پیک را سالیان
سال است میشناسم و او را یکی از نظامیان کهنهکار در
عراق و افغانستان میبینم که از تجربه بینالمللی بینظیر
و شایســتگیهای آکادمیک و فرهنگی برخوردار است و
گزینهای شگفتانگیز برای چنین کاری است.
تجربه و شایستگیهایی که الیوت آبرامز از آن سخن
میگوید چیست؟ دستاوردهای پیک در سطوح مختلف
قبل از اینکه به این پســت در وزارت خارجه برســد چه
بوده است .او دارای مدرک لیسانس از دانشگاه پرینستون
و مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاههاروارد است .وی از
آگوست  2007تا آگوست  2011به عنوان مشاور امنیت
ملی دو ســناتور ایاالت متحده خدمت کــرد ،او قوانین
کیفری را علیه ایران ،سوریه ،لبنان و [منطقه خودمختار]
تبــت [در غرب چین] وضــع کرد ،که بین ســالهای
 2007تا  2009در یکصد و دهمین نشست کنگره مورد
بررسی قرار گرفت و در یکصدویازدهمین دور کنگره بین
سالهای  2009تا  2011به تصویب رسید.

آگهی فراخوان عمومی شناسائی سرمایهگذار
و مجری سیستم تعاملی ارسال و دریافت
اطالعات مسافران هوائی بینالمللی پیش از پرواز
iAPI
Interactive Advance Passenger Information System

سازمان هواپیمائی کشوری در نظر دارد با هدف
افزایش ضریب امنیتی مســافران نســبت به شناسائی
سرمایهگذار و مجری اقدام نماید.
در همین راستا از کلیه متقاضیان واجد شرایط که دارای
تــوان مالی ،مدیریتی و اجرائی الزم میباشــند دعوت
بعمل میآید حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 96/11/1
بــا مراجعه به اداره کل امور کارکنان و پشــتیبانی این
سازمان به آدرس :تهران فرودگاه مهرآباد ،خیابان پرواز،
ساختمان ســازمان هواپیمائی کشوری ،طبقه اول دفتر
اداره کل امور کارکنان و پشــتیبانی نسبت به دریافت
اسناد فراخوان اقدام الزم را معمول فرمایند.
ســازمان هواپیمائی کشــوری در رد یا قبول پیشنهاد
متقاضیان مختــار بوده و صرف شــرکت در فراخوان
هیچگونــه حــق و حقوقــی بــرای متقاضــی ایجاد
نخواهد کرد.
م الف 3399

سازمان هواپیمائی کشوری

بانی نظریه بنسلمان
برای انتقال نبرد به عمق ایران
او ریاست کمیته مجلس سنا ویژه وضع سیاستهای
آمریــکا در قبــال چین را نیــز برعهده داشــت او بین
 2011/8و  2012/8مشــاور راهبردی فرمانده نیروهای
آمریکایی در افغانســتان بود و در همین مدت مشــاور
فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان نیز بود .او 2008/11
تا  2016/5افسر اطالعات نظامی نیروهای عملیات ویژه
آمریــکا بود .او همچنین بانی نظریه محمد بنســلمان
درباره ضرورت انتقال نبرد به داخل عمق دشــمن یعنی
ایران شمرده میشود.
او در  16مارس  2016مقالهای نوشــت که روزنامه
فاریــن آفرز آمریکا آن را به چاپ رســاند ،در این مقاله
آمده است :عربستان نیاز به ایجاد بحران بزرگی در روابط
خــود با ایرانیها دارد تا جایــگاه ریاض را که در نتیجه
بیتوجهی آمریکا در حمایت از عربســتان برای مقابله با
ایران ،تنزل یافته بازسازی کند بهخصوص که ایران بدون
هیچ قدرت بازدارندهای در حال گســترش نفوذ خود در
کشورهای عربی است.
البناء نوشت :در مقابل اطالعات منابع ما حاکی است
نهادهای اطالعاتی ایران و متحدانشــان نیز هوشیارتر و
باهوشتر هستند و لحظهای از دشمن غافل نمیشوند تا
لحظهای که رویارویی بزرگ با آمریکا و دستپرورده آن
اسرائیل فرا برسد .به گفته منابع ،آن زمان است که قواعد
جدید درگیری پدیدار میشــود و احتمال نزدیک شدن
به لحظهای را نشان میدهد که از الجلیل و فراتر از آن و
جوالن و بعد از آن عبور کنیم.
میلیاردها دالر هزینه
و سالها شبکهسازی و مزدورپروری
گفتنی اســت رهبر معظم انقالب روز سهشــنبه در
جمع مردم قم طی ســخنانی بــه میلیاردها دالر هزینه
و ســالها شبکهســازی و مزدورپروری بدخواهان ملت
ایران برای ایجاد مشــکل از درون کشوراشاره و تصریح
کردند« :مســئوالن فعلی آمریکا که سادهلوحی آنها در
امور سیاســی آشــکار اســت ،این بار خود را لو دادند و
به شبکهســازی و مزدورپروری اذعان و هزینههای این
طراحی را نیز با سرکیسه کردن دولتهای وابسته خلیج
فارس تأمین کردند تا شــاید بتوانند زبالههای فراری از
ایران را بازیافت و دوباره وارد میدان کنند».
حضــرت آیتاهللالعظمی خامنــهای در تبیین ابعاد
قضایای اخیر گفتند :قرائن و شــواهد اطالعاتی نشــان

میدهد ...یک مثلثی در این قضایا فعال بوده است :نقشه
را آمریکاییها و صهیونیستها کشیدند ،پول برای یکی
ج فارس اســت ،پادوییاش
از این دولتهای خرپول خلی 
هم مربوط به سازمان آدمکش منافقین بود
ایشــان افزودنــد :یــک رأس این مثلــث ،آمریکا و
صهیونیستها بودند که طراحی را انجام دادند و چند ماه
بــر روی این طراحی کار کردند و بنــای آنها این بود که
حرکتها از شهرهای کوچک شروع شود تا به مرکز برسد.
رهبر انقالب اسالمی گفتند :رأس دوم این مثلث ،یکی
از دولتهای پولدار خلیجفارس است که هزین ه این نقشه
را تأمین کرد و رأس سوم نیز ،پادوها بودند که مربوط به
ســازمان آدمکش منافقین هستند و از ماهها قبل آماده
بودند.
رهبر انقالب اســامی در ادامه تبیین قضایای اخیر
به برخی حرفها در رســانههای دشمناناشاره کردند و
گفتند :برای سازماندهی و عملیات ،دو قرارگاه فرماندهی
در همســایگی ایران تشــکیل شــده بود؛ یکی از این
قرارگاهها بــرای هدایت عملیات در فضای مجازی بود و
قرارگاه دوم برای مدیریت اغتشاشها که هر دو قرارگاه
بهوسیله آمریکاییها و صهیونیستها فرماندهی میشد و
پیروزی خود را نیز قطعی میدانستند.
جزئیات عملیات خرابکارانه دشمنان ایران
در اربیل
محســن رضایــی دبیر مجمع تشــخیص مصلحت
نظام نیز ظهر شــنبه در یک نشست خبری بااشاره به
حــوادث اخیر گفت :چند ماه پیش در اربیل جلســهای
توســط رئیستیم عملیاتی ویژه  CIAدرباره ایران و با
حضور مایکل دیآندریا ،رئیسدفتر صدام و هانیطلفاح
برادرزن صدام با نمایندهای از بارزانیها و عربســتانیها
تشکیل شده بود .نحوه عملیات در این جلسه تدوین شد
که در اواخر آذرماه با اســتفاده از فضای مجازی شروع و
در طول دیماه و بهمنماه ادامه یابد.
رضایی خاطرنشــان کرد :اسم پروژهای که دشمنان
ایــران در اربیل عراق طراحی کــرده بودند« ،همگرایی
نتیجهبخش» بود و این چیزی که در کشــور اتفاق افتاد
مرحله نخست این پروژه محسوب میشد و فکر میکردند
پیروز میشــوند .آنها در مراحل بعد میخواستند اسلحه
وارد ایران کنند و بهتبع آن عدهای از مردم کشته شوند
و آمریکا از شــورای امنیت تقاضای مصوبه حقوق بشری
علیه ایران کرده و قطعنامه و تحریمهای جدیدی وضع
کنند.

هدیه به خوانندگان
آیــتاهلل مجتهــدی تهرانــی(ره) :کســی کــه خــدا
توفیــق دعــا کردن را بــه او داده اســت ،توفیــق اجابت را هم
به او داده است.

اخبار ادبی و هنری

نماهنگ «داغ ریگان؛ داغ ترامپ» منتشر شد

نماهنگ «داغ ریگان؛ داغ ترامپ» با موضوع مقایســه تغییر قدرت ایران و
آمریکا از زمان ریگان تا ترامپ توســط پایگاه اطالعرسانی دفتر حفظ و نشر آثار
امام خامنهای ،منتشر شد.
به گزارش خبرنگار کیهان ،این نماهنگ ســه دقیقــهای با نمایش تصاویر
روســای جمهور آمریکا از ریگان تا ترامپ و شــامل بیانات رهبر معظم انقالب
اسالمی درباره دولتهای مختلفی است که در آمریکا روی کار آمدهاند .در بخشی
از این نماهنگ ،ســخن رهبر انقالب به این شرح آمده است« :ریگان از ترامپ،
هم قویتر بود ،هم عاقلتر بود؛ او هنرپیشه بود ،بازیگریاش هم بهتر از این بود،
عمــ ًا هم علیه ما اقدام کرد و آن هواپیمای ما را زدند و آن کار را کردند؛ امروز
ریگان کجا است ،جمهوری اسالمی کجا است؟...
در بخش دیگری از این نماهنگ آمده اســت« :نه از سقوط رژیم سلطنتی
عبرت گرفتند؛ بلکه از همان ماههای اول ،شمشــیر را از رو بســتند و ســفارت
شد مرکز توطئه؛ الن ه جاسوســی ،مرکز ارتباطات مشکوک برای تحریک این و
آن ،برای اینکه شــاید بتوانند جمهوری اسالمی را به زمین بزنند؛ شاید بتوانند
جمهوری اسالمی را شکست بدهند .ایناشتباه بزرگ را آمریکائیها کردند .بعد
هم هر چه توانســتند و هر چه از دستشــان برمیآمد ،با جمهوری اسالمی و با
ملت عزیز و کشور ما کردند ،که یک نمونهاش حمله کردن به طبس است؛ یک
نمونهاش قضیه سرنگون کردن هواپیمای مسافری ماست که نزدیک سیصد نفر
را در خلیجفارس کشتند  -هواپیمای مسافری را زدند و انداختند توی آب  -یک
نمونهاش حمله به سکوهای نفتی ماست  -که در خلیجفارس به سکوی نفتی ما
زمان ریــگان حمله کردند  -یک نمونهاش کمکهای همهجانبه به صدام بعثی
ِ
خبیث است ،برای اینکه شاید بتوانند او را در جنگ بر ما پیروز کنند و جمهوری
اســامی را ضربه بزنند .از این قبیل اگر بخواهیم برای جنایات آمریکا فهرست
درست کنیم ،یک کتاب میشود».
پایاندهنده نماهنگ «داغ ریــگان؛ داغ ترامپ» بیان تفاوت وضعیت امروز
جمهوری اســامی ایران با  30سال قبل اســت .جایی که رهبر انقالب تصریح
میکننــد« :ما جلو رفتیم؛ آنها (دولت آمریــکا) عقب رفتهاند  ...امروز جمهوری
اســامی چند برابر زمان ریگان پیشرفت کرده ،رشد کرده  ،در همه قسمتها...
او (ریگان) االن در عذاب الهی گرفتار است؛ جسمش پوسیده و در خاک است و
روحش هم علیالقاعده طبق ضوابطی که ما داریم مشغول مواخذه پس دادن به
درگاه عدل الهی است ...جمهوری اسالمی به توفیق الهی پابرجا خواهد ماند و داغ
ضعیف شدن یا از میدان خارج شدن جمهوری اسالمی بر دلشان خواهد ماند».
گفتنی اســت ،نماهنگ ســه دقیقهای «داغ ریگان؛ داغ ترامپ» در فضای
مجازی و سایت  khamenei.irقابل دریافت است.

زمانبندی نمایش فیلمهای جشنواره فجر
با قرعهکشی انجام شد

زمان بندی نمایش فیلمهای سی و ششمین جشنواره فیلم فجر در سینمای
رســانهها با حضور سازندگان آثار و نمایندگانی از رسانههای مختلف قرعهکشی
شد.
به گزارش خبرنگار کیهان ،قرعهکشی برای تعیین زمان نمایش هر فیلم در
اصلیترین سینمای جشنواره فجر ،یعنی سالن رسانهها دیروز انجام شد .به این
ترتیب که اســامی فیلمها توسط فیلمسازان پیشکسوت و خبرنگاران قدیمی از
دورن یک تنگ بیرون آورده میشد و صاحبان هر فیلمی که نامش بیرون میآمد
نیز زمان نمایش فیلم خود را از درون یک تنگ دیگر خارج میکردند.
اتفــاق جالب این بود کــه نماینده روزنامه کیهان در این مراســم ،به طور
تصادفی فیلم دفاع مقدسی «ماهورا» را از تنگ اسامی فیلمها بیرون آورد که این
فیلم روز پنجشنبه  19بهمن ساعت  20در سینمای رسانهها اکران خواهد شد.
دیگر آثار مهم و با مضامین ملی و راهبردی جشنواره فجر نیز به این ترتیب
در جدول نمایش سالن رسانهها جای گرفتند :انیمیشن سینمایی «فیلشاه» به
کارگردانی هادی محمدیان روز شــنبه  13بهمن ســاعت « ، 20به وقت شام»
به کارگردانی ابراهیم حاتمیکیا روز دوشــنبه  16بهمن ساعت « ،20امپراطور
جهنم» به کارگردانی پرویز شــیخ طادی روز ســه شنبه  17بهمن ساعت ،17
«ســرو زیر آب» به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر روز چهارشنبه  18بهمن
ساعت « ،14تنگه ابوقریب» همان روز ساعت  17و...
گفتنی است ،سی و ششمین جشنواره فیلم فجر از  12تا  22بهمن برگزار
میشود که امســال به جای برج میالد ،پردیس سینمایی ملت به عنوان سالن
رسانهها تعیین شده است.

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه:

ردپایی از کمکهای جمعآوریشده توسط
ستارههای حاشیهساز در کرمانشاه دیده نمیشود

عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه بااشاره به اینکه ردپایی از کمکهای
جمعآوریشده توسط ستارههای خبرساز در کرمانشاه دیده نمیشود ،تاکید کرد:
کمکهای مردمی باید با نظارت مسئوالن استانی به زلزلهزدگان تعلق میگرفت.
فرهاد تجری در بخشی از گفت وگو با خانه ملت گفت :تاکنون هیچ ردپایی
ازکمکهای برخی ســلبریتیها افراد قهرمان و خیر دیده نشــده اســت ،منابع
جمعآوری شــده از سوی برخی افراد تاکنون هزینه نشده و باید شرایط و زمان
هزینهکرد این سرمایهها از سوی افراد پرسش شود.
تجری بــا تاکید براینکه این کمکها درشــرایط اضطراری توســط مردم
انجام شد ،افزود :یکی ازاشــتباهات این است که اعتماد به ساختارهای رسمی
و نظارتپذیر را ســلب کنیم و به افــرادی اطمینانکنیم که در زمان الزم ابزار
کافی برای نظارت و پاســخگویی از آنها نداریم ،بنابراین نیاز است که با پیگیری
مســئوالن این اتفاق مورد توجه قرار گیرد ،البته نباید به حسن نیت و دلسوزی
این افراد بیتوجهی کرد؛ اما این رویه ســبب شد که کمکها از مجاری رسمی
به دست مردم نرسد ،به طورحتم نحوه واگذاری این کمکها به مردم باید طبق
سازوکاری مشخص انجام شود.
الزم به ذکر اســت در زلزله  5ســال پیش مناطق ورزقان ،اهر و هریس نیز
جمعی از هنرپیشــگان اقدام بــه جمعآوری کمکهای مردمــی کردند و قول
تاسیس یک خانه فرهنگ در مناطق زلزلهزده با این کمکها را دادند اما تاکنون
چنین ساختمانی احداث نشده است.

برگزاری مراسم تودیع و معارفه
رؤسای جدید و قدیم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور

مراســم تودیع و معارفه حجتاالسالم سیدرضا
تقوی رئیس ســابق و حجتاالسالم محمدجواد حاج
علیاکبری رئیس جدید شــورای سیاســتگذاری
ائمه جمعه کشــور در مجتمع آدینه تهــران برگزار
شد.
آئین معارفه و تکریم حجتاالسالم محمدجواد علیاکبری
و حجتاالسالم سیدرضا تقوی رؤسای جدید و قدیم شورای
سیاستگذاری ائمه جمعه دیروز در مجتمع آدینه برگزار شد.
در این مراســم ،حجتاالسالم محمدیگلپایگانی رئیس
دفتر مقــام معظم رهبری ،آیتاهلل مجتهد شبســتری عضو
مجمع تشــخیص مصلحت نظام ،آیــتاهلل جزایری نماینده
ولیفقیه در اســتان خوزســتان ،آیــتاهلل عابدینی نماینده
ولی فقیه در اســتان قزوین ،حجتاالســام محمدســعید
مهدویکنــی عضو جامعه روحانیت مبارز ،کامران دانشــجو
وزیر اسبق علوم و ائمه جماعات سراسر کشور حضور داشتند.
مقام معظم رهبری در  ۱۶دیماه در حکمی ،حجتاالســام
محمدجــواد علیاکبــری را بــه عنــوان رئیــس شــورای
سیاســتگذاری ائمه جمعه ،تعیین و از زحمات  ۱۷ســاله
حجتاالسالم سیدرضا تقوی تقدیر کردند.
حجتاالسالم محمدی گلپایگانی ،رئیس دفتر مقام معظم
رهبری یکی از ســخنرانان این مراســم بود که در بخشی از
اظهاراتش گفت :ائمه جمعه همواره در صف اهداف دشــمن
بودهاند و هستند و برای ائمه جمعه چه افتخاری بیش از اینکه
شــخصیتهای بزرگی نظیر آیتاهلل دستغیب ،شهید مدنی و
شهید صدوقی جزء آنها بودهاند .ائمه جمعه ،افسران بلندپایه
خط اول مقابله با آشــوبگران و منافقین هســتند .این نشان
میدهد که انقالب اســامی آب در النه موش ریخته اســت
و بیداری اسالمی در کشورهای مظلوم در حال رشد است.

وی افــزود :آمریکا در چهل ســال گذشــته با تحریک
اطرافیان ،بــه راه انداختن جنگ ،کودتــای نوژه و فتنههای
متعدد یکلحظه از دشــمنی با ما دســت برنداشته و بهطور
عریان با ایــن نظام مقدس دشــمنی دارد .باید مراقب نفوذ
دشــمن بود چون از هر طرف بتوانند نفوذ میکنند هرچند
آمریکاییها سرشان امروز به سنگ خورده است.
محمدی گلپایگانی با اشاره به حوادث اخیر گفت :اینها
در فتنه اخیر پیروزی را برای خود مســلم میدانستند و این
کشــورهای احمقی که به اینها کمک میکردند ،برای خود

برنامههایی داشتند.
گلپایگانی تأکید کرد :اکثر کسانی که در اعتراضات حضور
داشتند ،مشکل اقتصادی داشتند اما در این میان اقلیتی سوار
بر موج شــد که بنابــر فرمایش رهبری حسابشــان از مردم
جداست.
به گزارش پایگاه تخصصی مســجد ،رئیــس دفتر مقام
معظم رهبری با اشــاره به «شــعار نه غزه نــه لبنان» که در
اغتشاشات اخیر ســر داده شد ،گفت :اگر ما در سوریه و غزه
نمیجنگیدیم ،مجبور بودیم در خیابانهای تهران بجنگیم.

گلپایگانی تصریح کرد :پیش از انقالب وقتی در قم به نماز
جمعه میرفتیم ،تعداد مردها گاهی به  ۱۰نفر هم نمیرسید
و در بقیه شهرها هم اص ًال نماز جمعه برگزار نمیشد .محتوای
خطبههای نماز جمعــه باید کام ًال پرمحتوا باشــد و باید بر
معلومات کســی که به نماز جمعه آمده است اضافه کند که
وظیفه در اختیار گذاشتن اطالعات و معلومات به ائمه جمعه
به عهده شورای سیاستگذاری است.
آیتاهلل علمالهدی ،امام جمعه مشــهد نیز در این مراسم
سخنرانی کرد .وی با بیان اینکه انتخاب صفت رحمانی توسط
رهبر انقالب در حکم ریاســت شــورای سیاســتگذاری ائمه
جمعه از لطافــت خاصی برخوردار اســت گفت :نماز جمعه
باید برخوردار از رحمت رحمانی باشــد و برای اینکه این خط
رحمانیت گســتردگی در  ۹۰۰فرمانده قرارگاه فرهنگی پیدا
کند ،زحمات زیادی کشــیده شده و امیدواریم این زحمات با
گستردگی بیشتری ادامه یابد.
علمالهدی ادامــه داد :با توجه به وضعیت فضای مجازی
و آلودگــی نابکارانه مجازی ،دشــمن درصدد این اســت که
رحمانیــت را از نهاد نماز جمعه حذف و آن را یکطرفه جلوه
دهد و در این راه از هیچ نفاقی پرهیز نمیکند .به همین دلیل
برخورد با این رســانهها و تقابل قوی در برابر تبلیغات دشمن
امری الزم است.
حجتاالســام ســیدرضا تقوی رئیس ســابق شورای
سیاستگذاری ائمه جمعه ،دیگر ســخنران این مراسم گفت
که رهبــری از دولتی شــدن امامجمعه پرهیز داشــتند ،و
در ادامــه ،اظهار داشــت :کارهایی که در این ســالها انجام
شــد ،کار یک فرد نیســت و من حق نــدارم کار جمعی را
به نــام خود بزنــم و پیشــنهادهایی که به شــورا میبردم
حضرات بزرگــوار با بزرگــواری خود من را کمــک کردند.

