واشنگتن زیر فشار سیاسی تشکیل کمیسیون مشترک برجام
مأموریت ترامپ

2

هر که او آگاهتر ،جانش فزون

پنجشنبه  30شهریور  30 -1396ذی الحجه  -1438سال بیست و  د وم د  وره جد  ید      -شماره  1000 - 6166تومان -قیمت د  ر د  بی  2د رهم

***

سازمان ملل نبود

سردار گزنی مطرح کرد؛

دفاع مقدس،
حادثه بی نظیر قرن

با خدمت جهادی می توان
ارزش های دفاع مقدس و
شهدا را ادامه داد
3

زلزله مکزیک
تاکنون  217کشته داشته است
***

کمالی پور:

 80درصد زندان  ها ظرفیت نگهداری
زندانیان را ندارند
5

معاون وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد:

نیاز کشور به بیش از  2000مدرسه
2

 10اولویت اشتغالی که به ربیعی
ابالغ شد
***
قیمت نفت بین  50تا  60دالر ثابت
خواهد ماند
13

قاتل آتنا در پارس آباد
اعدام شد

پاسخ ایران به سخنان «فریبکارانه» نتانیاهو:
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2

رییسجمهــور گفت :دولت آمریکا باید برای مردم
خود توضیح دهد که چرا با صرف صدها میلیارد دالر
از داراییهای ملت خــود و ملتهای منطقه به جای
آنکــه به ثبات و امنیت کمک کند موجب قتل و فقر
و ویرانی و رشد تروریسم و افراطیگری شده است.
به گزارش ایســنا ،حجتاالســام حسن روحانی
چهارشنبهشب در ســخنرانی خود در مجمع عمومی
ســازمان ملــل همچنیــن در پاســخ بــه اظهارات
مداخلهجویانــه دونالد ترامــپ رییسجمهور آمریکا
اظهار داشــت :ادبیات جاهالنه ،زشــت ،کینهتوزانه
و مشــحون از اطالعات غلــط و اتهامات بی  پایه  ای
که از زبــان رئیس جمهور آمریکا علیــه ملت ایران
دیــروز در این مجمع محترم شــنیده شــد ،نه تنها
در شــأن ســازمان ملل نبود بلکه درتقابل باخواسته
امــروز ملتهــا از ایــن اجالس-یعنی اتحــاد دولتها
بــرای مقابله بــا جنگ و تروریســم -قرارداشــت.
با اشــاره به اینکه به صراحــت اعالم میکنم که
جمهوری اسالمی ایران اولین کشوری نخواهد بود که
برجام را نقض کند ولی در مواجهه با نقض آن عکس
العمل متناســب و قاطع خواهد داشت اظهار کرد :اگر
این توافق به دست «نااهالن عرصه سیاست» از بین
برود ،مایه تأسف خواهد بود و دنیا فرصت بزرگی را از
دست خواهد داد؛ اما چنین اقدامی هرگز قادر نخواهد
بود جمهوری اســامی ایران را در مسیر پیشرفت و
تعالی خود متوقف نماید.
وی افزود :توان دفاعی جمهوری اســامی ایران،
از جمله توانمندی های موشــکی ،تنها جنبه دفاعی و
بازدارندگی داشته و برای حفظ صلح و ثبات در منطقه،
و جلوگیــری از ماجراجویی بیخــردان هدف گذاری
شده است.
رییسجمهــور همچنیــن ادامه داد :بــا صدای

1
عکس :علی گزبلند  /عصرمرد م

سرپرست شهرداری شیراز
عنوان کرد:
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ادبیات جاهالنه ترامپ در شأن

ورود  86هزار کالس اولی
به مدرسه

***
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 16صفحه
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روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل:

برگزاری جشن شکوفه ها
در فارس؛

*  1370ویژه برنامه
هفته دفاع مقدس در فارس

«بانوان در ورزشگاه»
از نگاه رئیس فدراسیون
فوتبال

 120هزار کارورز
آماده جذب

اسماعیل عسلی

5

«سالح اغوای جمعی» دیگر کارآیی
ندارد

بلنــد اعالم میکنم که اعتــدال منش و روش ملت
بزرگ ایران اســت .اعتــدال نه انزواطلبی اســت و
نــه اســتیالجویی؛ اعتدال نه بی تفاوتی اســت و نه
پرخاشــگری .ما تهدید نمیکنیم و تهدید را از جانب
هیچ کس نمیپذیریم.
متــن کامل ســخنرانی رییسجمهــور در مجمع
عمومی سازمان ملل به شرح زیر است:
بسم اهللالرحمنالرحیم
آقای رئیس،
آقای دبیرکل،
عالیجنابان،
خانم ها و آقایان،
مایلم در آغاز ســخنم انتخاب ریاســت مجمع و
همچنیــن دبیر کلّی جناب آقــای گوتِ ِرش را تبریک
بگویم و برای ایشــان در انجام مأموریت سنگینی که
برعهده گرفته اند ،آرزوی موفقیت نمایم.
چهــار ماه پیش در دوازدهمیــن دوره از انتخابات
ریاست جمهوری در ایران ،بیش از  41میلیون ایرانی
یعنی  73درصد واجدان شــرایط بــا حضور خود در
پــای صندوقهای رای ،یــک بار دیگر بــه برنامه
اینجانب بــرای اعتدال ،و احترام به «حقوق بشــر و
حقوق شهروندی» در سیاســت داخلی ،و اتخاذ خط
مشی «تعامل سازنده» در سیاست خارجی و پیشرفت
در،مســیر تحول اقتصادی اطمینان کردند .این رای
حاصل بلوغ سیاســی  -اجتماعــی در جامعهای بود
که تنها چهار دهه اســت حکومتی مردمساالر و آزاد
را تجربه میکنــد .این رای صرف ًا انتخاب یک رئیس
جمهور نبود ،بلکه یک سرمایهگذاری بزرگ سیاسی از
سوی مردمی بود که بزرگترین پشتوانه نظام جمهوری
اسالمی به شمار میروند.
حقــوق بشــر و حقــوق شــهروندی ،در کنــار

رونمایی از یک اثر پژوهشی زنده یاد جمشید صداقت کیش
روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل:

ادبیات جاهالنه ترامپ
در شأن سازمان ملل نبود

اســامخواهی و عدالت جویــی ،از مهم تریــن
خواســته های مردم ایران در طول بیش از یکصد و
پنجاه سال گذشته و به ویژه در انقالب اسالمی سال
 1357بوده اســت .دولت من در دوره قبل ،همزمان
با پیشــبرد مذاکــرات هســتهای در عرصه خارجی،
برای تدوین حقوق شــهروندی در عرصه داخلی نیز
تالش نموده و «منشــور حقوق شهروندی» را اعالم
و برای اجرا ابالغ نمود .تحقق این منشور در راستای
خواسته های مردمی بود که  111سال پیش ،انقالب
مشــروطیت و  39سال پیش انقالب اسالمی را علیه
رژیم های خودکامه و دیکتاتور و به منظور دســتیابی

فرا رسیدن ماه محرم و ایام بزرگداشت نهضت کربالئیان
را به عشایر غیور والیتمدار دلباختگان مکتب حسینی و
هم استانی های عزیز تسلیت عرض می نماییم.
سهراب عاطفت فر
مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عشایر
استان فارس

به حیثیت و کرامت واالی انسانی و دستیابی به حقوق
خود رقم زدند.
خانم ها و آقایان،
در این بزرگترین تریبــون بینالمللی با صدای
بلنــد اعالم میکنم که اعتــدال منش و روش ملت
بزرگ ایران اســت .اعتــدال نه انزواطلبی اســت و
نــه اســتیالجویی؛ اعتدال نه بی تفاوتی اســت و نه
پرخاشگری.
مشی اعتدال ،مشی صلح است؛ اما صلحی عادالنه
و جامع؛ نه صلح برای ملتی ،و جنگ و درگیری برای
ملتی دیگر؛

اعتدال ،آزادی و مردمساالری است؛ اما به صورتی
شــامل و فراگیر؛ نه حمایت ظاهری از آزادی در یک
جا ،و پشتیبانی از دیکتاتوری در جای دیگر؛
اعتدال،همافزایی اندیشــه ها اســت و نه رقص
شمشیرها؛
و باالخره مشی اعتدال ،زیبایی آفرین است .سالح
های مرگبار صادراتی زیبا نیســت؛ صلح زیبا اســت،
تحریمهای ظالمانه زیبا نیست ،عدالت زیبا است.
رویکــرد مــا صلحخواهــی و حمایــت از حقوق
ملتهاســت .ما ظلم را نمیپسندیم و از مظلوم دفاع
میکنیم .ما تهدید نمیکنیم و تهدید را از جانب هیچ
کس نمیپذیریم .زبان ما زبان کرامت اســت و زبان
تهدید را برنمیتابیم .ما اهل مذاکرهایم ،اما از موضع
برابر و احترام متقابل ،و با رویکرد برد-برد.
در دنیــای امروز صلح ،امنیت ،ثبات و پیشــرفت
کشورها در هم تنیده شدهاند .نمیشود مردم فلسطین
توسط رژیمی شرور و نژادپرســت از کمترین حقوق
انســانی محروم باشــند و غاصبان این سرزمین در
امنیــت؟ نمیشــود یمن ،ســوریه ،عــراق ،بحرین،
افغانســتان ،میانمار ،و در بســیاری مناطق دیگر در
فقر و جنگ و درگیــری زندگی کنند و عدهای گمان
کنند که میتوانند امنیت و رفاه و توسعه بلندمدت در
کشورهای خود داشتهباشند.
آقای رئیس!
ایران از گذشــته پرچم دار تسامح در حق ادیان و
اقوام مختلف بوده اســت .ما همان ملتی هستیم که
یهودیان را از رنج اســارت بابلی نجات دادیم؛ ارمنیان
مســیحی را با آغوش باز در میان خویش پذیرفتیم و
در میان خود یک «قارۀ فرهنگی» و تنوعی کم نظیر
از اقــوام و ادیان را جای داده ایــم .این همان ایران
است که همواره از مظلومان دفاع کرده است؛قرنها
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پیــش مدافع حقوق یهودیان و اکنــون مدافع حقوق
فلسطینیان است .ایران همان ایران حق جو و آرامش
طلباست.
ما امروز در صف مقدم مبارزه با تروریزم و تندروی
مذهبی در خاورمیانه قرار داریم.نه از موضع فرقهای و
قومی ،که از موضعی انسانی ،اخالقی و استراتژیک.
ایــران نه می خواهد ،امپراتــوری تاریخی اش را
احیا کند و نه میخواهد ،مذهب رسمیاش را حاکم
کند و نه میخواهد انقالبش را با زور ســرنیزه صادر
کند .ما به استواری فرهنگ مان ،حقیقت مذهب مان
و اصالــت انقالبمــان آن قدر باور داریــم که هرگز
نمیخواهیم آنها را چونان اهداف استعماری جدید بر
کولۀ ســربازان صادر کنیم .ما برای ترویج فرهنگ و
تمدن و مذهب و انقالبمان در قلبها وارد میشــویم
و بــا عقلها ســخن می گوییم .شــعر میخوانیم و
با حکمت ســخن میگوییم .ســفیران ما ،شاعران و
عارفان و حکیمان مان هســتند .مــا با مولوی تا این
ســوی اقیانوس اطلس را در نوردیدهایم .ما با سعدی
در دل آســیا نفوذ کرده ایم  .ما با حافظ جهان را فتح
کردهایم پس چه نیازی دیگر ،به فتح جدید داریم؟!
عالیجنابان،
صدای اعتدال از طرف ملتی اســت که نه فقط در
بیــان ،که در عمل به آنها پایبند بوده اســت .برجام،
بهترین نشانه صدق ادعای ماست.
برجام حاصل بیش از دو ســال مذاکرات فشــرده
اســت که نتیجه آن ،مورد حمایت شورای امنیت ملل
متحد ،و جامعه جهانی قرار گرفت و به صورت بخشی
از قطعنامه  2231شورای امنیت در آمد .برجام متعلق
به یک یا دو کشور نیست ،برجام سند شورای امنیت،
و متعلق به کل جامعه بینالمللی است.

عاشورائیان باز محرم رسید

ادامه در صفحه 2

یا ثارا ...و بن الثاره

آسمان غمبار محرم بار دیگر پدیدار گشت .همزمان با طلوع خورشید
این ماه حزن و اندوه ،خون در رگ های عاشــورائیان به غلیان آمده تا
بر سر و سینه زنان ضمن به سوگ نشستن ،با زبان حال بگویند :حسین
جان! ای کاش می بودیم در محرم سال  61هجری قمری تا در رکابت
شمشــیر می زدیم ،یاری ات می کردیم و دشمنان زبون و دنیاپرست
را به خاک و خون می کشــیدیم .اینک که با فرا رسیدن ماه سوگواری
محرم ســال  1439هجری قمری ،عزا و ماتم و نوحه سرایی ،خلق عالم
را فرا گرفته و ســرهای کروبیان و آسمانیان در زانوی غم فرو رفته و
لباس اندوه پوشیده اند و فرشــتگان آسمان نیز لوح و قلم به دست
گرفته تا به برکت قطرات اشــک سوگواران که بر مظلومیت سید و
ساالر شهیدان کربال حضرت ابا عبدا ...الحسین(ع) و هفتاد و دو تن از
شهیدان دشت ماتم زده نینوا گریه سر دهند ،رحمت واسعه الهی و باب
نجات امت را در زمره بخشودگان و رستگاریافتگان رأفت و شفاعت
امام همام(ع) و مادر بزرگوارشان زهرای مرضیه صدیقه طاهره(س)
ثبت و ضبط نمایند .حسینیه و خیریه پوراسالمی شیراز نیز در نیم قرن
اخیر اول ماه محرم الحرام  1439قمری که برابر با جمعه  31شهریورماه
 1396شمســی است بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء مراسم
سوگواری را که شــامل تالوت آیاتی از قرآن مجید ،زیارت عاشورا،
مداحی ،ذکر مصائب اهل بیت و در پایان ســینه زنی سنتی است ،به
مدت  14شب برگزار و با صرف اطعام مجلس خاتمه می یابد .همچنین
هر شب پس از پایان مراسم سینه زنی سنتی در حسینیه عزاداران در
محوطه پارک آزادی و خیابان های اطراف به عزاداری مشغول خواهند

بود .شب تاسوعا ،شب عاشورا و صبح عاشورا جهت تسلیت به بارگاه
ملکوتی حضرت احمدبن موســی شاهچراغ(ع) سومین حرم اهل بیت
حرکت خواهیم نمود .بدیهی است روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی
هم مراسم سوگواری و سینه زنی و منبر از ساعت  9صبح الی  14همراه
با اقامه نماز جماعت عاشورا به یاد آخرین نماز امام حسین(ع) و صرف
ناهار جهت عمومی دوستداران اهل بیت در همین مکان شریف واقع
در بلوار آزادی کوچه  21پالک  174منعقد است.
مجلس زنانه نیز هر روز از ساعت  8الی  11صبح در محل مهمانسرای
حسینیه پوراسالمی واقع در خیابان شــهید فروغی ،بن بست قائم ،3
منعقد می باشد .بعد از اذان ظهر و اقامه نماز جماعت ،عزاداری عاشورا
توســط دانش آموزان مدارس در حسینیه برپا خواهد شد .عزاداران
محترم جهت هرچه باشکوه تر برگزار شدن این ایام سوگواری در این
مراسم حضور به هم رسانند و خادمین ابا عبداهلل الحسین(ع) را از خود
خشنود و راضی فرمایند.
این مراســم با حضور حجج اســام و المســلمین حاج محمد صادق
یوســفعلی مدیر حوزه مهدیه و حاج صادق مهرابی مدیر کل سازمان
تبلیغات اســامی استان فارس و حاج حسین کریمی عالقه بند مسئول
امور مساجد استان فارس برگزار می شود.
اطعام عمومی حسینیه ظهر روز عاشــورا پس از اقامه نماز در بولوار
آزادی ،کوچه  21در محل حسینیه تا ساعت  14توزیع خواهد شد.
خادم الشریعه :کریم پوراسالمی

