
صدیقیدرنمازجمعهتهران:

مذاکرهغربیهارابهاشتباهانداخت
گروه ایران: خطیب نماز جمعه این هفته تهران با اش��اره به سخنان 
رهبر انقالب، گفت: نه آب س��نگین اراک و نه کانون های  دیگر به فرمان 

نایب امام زمان )عج( به هیچ وجه تعطیل بردار نیست. 
حجت االس��الم کاظم صدیقی خطیب نم��از جمعه این هفته تهران 
در خطب��ه دوم نماز ضمن تبریک میالد حضرت  فاطمه زهرا )س( گفت: 
امکان و اس��تعدادی که خدا به بانوان داده ک��ه آنها می توانند به باالترین 
درجه کمال برس��ند  که نمونه بارزش حضرت زهرا )س( آیینه تمام نمای 

جمال پروردگار است. 
وی با بیان اینکه اس��الم زندگی، اسالم حکومتی و اسالم والیی در 
متن دین ماس��ت، افزود: اس��الم بدون حکومت ،  اس��الم کامل نیست و 
حضرت فاطمه )س( با خطبه هایش و قهرمانی بی بدیلش این مس��ئله را 
تبلی��غ کرد و با وجود  حضرت زهرا )س( هیچ بهانه و عذری برای زاویه 

گرفتن از حضرت علی )ع( و حادثه غدیر برای احدی باقی  نمی ماند. 
صدیقی س��پس با اشاره به روز زن گفت: دنیای غرب به زن به جز 
ب��ا خیانت و تعرض و نقض حقوق زنان، هی��چ  قدمی و هیچ خدمتی به 
زن��ان نکرده اس��ت و زن را ابزاری برای فروش کاال و ارضای ش��هوات 

قرار داده اند. 
وی ادام��ه داد: در دنیای غرب ن��ه زن ارزش دارد نه مرد، لذا دنیای 
تهاجم بر ارزش های انس��انی قرار دادند و  انسان را به سمت پست تر از 
حیوان پایین آوردند و تجاوز و تحقیر ارمغانی است که آنها برای بشریت 

به وجود  آورده اند. 
خطیب نماز جمعه تهران س��پس با قرائت آیه 195 سوره آل عمران 
درباره نقش زنان در قرآن گفت: خدا خریدار  اعمال صالح شماست و اگر 

مرد یا زن قهرمان میدان بندگی باشند خدا مشتری و خریدار است. 
وی با قرائت آیه 24 س��وره نس��اء نیز گفت: چه مرد و چه زن اگر 
اعم��ال صال��ح انجام دهند و ب��ذر عمل صالح را در  زمین ایمان بپاش��ند 
حاصلش ورود به بهش��ت اس��ت و هیچ ممنوعیت و تفاوتی در تحصیل 

بهشت بین مرد و زن  نیست. 
وی با اشاره به نقض حقوق زنان در دنیای غرب گفت: دنیای غرب 
باید خجالت بکش��د، باید ش��رم کند که اینقدر رتبه  بشر را پایین آورد و 
فریب و نیرنگ و ش��یطنت را جایگزین ارزش های واالی انس��انی کرد. 

واقعا آنها بد معامله ای  کردند. 
صدیقی در بخش دیگری از س��خنان خود به روز ارتش و س��الروز 
تاس��یس سپاه پاسداران اش��اره کرد و افزود: امام  علی )ع( در نامه ای که 
به مالک اشتر نوشتند فرمودند افتخار ما نیروهای مسلح ما هستند و یکی 
از این مدال هایی  که امام علی )ع( به گردن س��پاهیان انداختند این است 

که آنها دژ محکم هس��تند و با وجود آنها ملت پشتیبان، حفاظ و  پناهگاه 
دارد و در ضمن آرامش بالد، مس��ئولین به خاطر نیروهای مس��لح است 
زیرا آنها بازوی پرتوان ولی زمان  هستند و اگر بازوی پرتوان نباشد، والی 
در صحنه بین الملل  هم نمی تواند کاری بکند چون آدم ضعیف را گرگ 

ها  می خورند. 
وی ادامه داد: وقتی ارتش احیا شد و سپاه تاسیس شد اینها حماسه 
خلق کردند و اینجا بود که رهبری و نظام احساس  سرافرازی و احساس 

افتخار کرد. 
خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه بازوان نیروهای مس��لح بسیار 
باارزش اس��ت، افزود: این بازوان آنق��در ارزش  دارد که امام )ره( به این 
بازوان بوس��ه می زد. اگر همچنین چیزی نبود این همه رشد در کشور به 
وجود نمی آمد.  امروز همین طور اس��ت به طوری که اگر این گروه های 
سیاسی، این نیروهای وفادار و پشتیبان نظام را نمی دیدند  خساراتشان و 

جسارتشان بیشتر می شد. 
وی تصریح کرد: نیروهای مس��لح مس��یرهای پل آرامش قلبی آحاد 
ملتند لذا ما هم تاسیس سپاه و روز ارتش را به این  نیروهای وفادار، مومن 
ک��ه مفتخر به فرماندهی کل قوا، مرجع تقلید و نایب عام امام زمان )عج( 

است تبریک می  گویم. 
صدیق��ی در ادامه به مس��ئله انرژی هس��ته ای اش��اره کرد و گفت: 
انرژی صلح آمیز هس��ته ای که حضرت آقا در دیدار  رئیس و متخصصان 
آن کانون بیاناتی ایراد فرمودند که ملت منتظر چنین صراحت و ش��فافیتی 

بودند. 
وی با اشاره به اینکه انرژی هسته ای برای ما در عرصه های مختلف 
کارس��از اس��ت، افزود: در بعد انرژی، در  بعد کشاورزی و انواع مختلف 
دیگر، انرژی هسته ای برای ما ثمراتی دارد. عالوه بر این جرقه ای است 
و نقطه  عطفی اس��ت در تمدن اس��المی که یک ایمان و باور جدید است 
که نش��ان می دهد می ش��ود در دامن دین بود و بدون  نیاز به ش��رق و 
غرب به قله علم و صنعت ارتقا پیدا کرد که این مس��ئله مهمتر از مسائل 

دیگر است. 
خطی��ب نماز جمعه تهران با اش��اره به اینکه ملت��ی که امید دارد به 
همه چیز می رس��د، اظهار داشت: بدون اس��تقالل،  استغناء تامین نیست. 
آن چیزی که ملت را در مسیر پرواز قر ار می دهد این است که احساس 
کند بدون کمک  گرفتن از دنیا می تواند استقالل و نیازهای خود را تامین 
کند.    وی ادامه داد: در علوم هسته ای، شرق و غرب دانشمندان ما را یاری 
نکردند و لذا با مجاهدت پیگیر، دانشمندان ما  توانستند این علم را بومی 

کرده و شرق و غرب را مبهوت خود کنند. 

صدیقی با بیان اینکه ما غنی س��ازی 20 درصد را نداشتیم، افزود: 
اینه��ا در رآکت��ور تهران با ما کنار نیامدند و مثل  همیش��ه عهدش��کنی 
کردن��د و آمری��کا نیز کارش��کنی کرد اما در مدتی کمت��ر از آنچه فکر 
می کردند دانش��مندان ما غنی  س��ازی 20 درصد را به دست آوردند و 
این یک پیروزی فرهنگی، اس��المی و ایمانی جلوه اعتقاد و اس��تقالل 

واقعی  اس��ت. 
وی در ادامه با اش��اره به س��خنان اخیر رهبر انقالب در مورد انرژی 
هس��ته ای، گفت: حضرت آقا فرمودند ما به هیچ  قیمتی از دس��تاوردهای 
دانشمندان هسته ای به هیچ وجه و از هیچ کدامشان عقب نشینی نخواهیم 
داش��ت بنابراین نه  آب س��نگین اراک، نه کانون های دیگر با فرمان نایب 

امام زمان به هیچ وجه تعطیل بردار نیست. 
خطی��ب نماز جمعه ته��ران تحریم های اخیر را ب��ه خاطر اقدام 
فتنه گران دانس��ت و گفت: فکر نکنید تحریم ها به  خاطر مسئله هسته 
ای ب��ود بلکه ب��ه خاطر فتنه گران بود. تحریم از زمان انقالب ش��روع 
ش��ده و اوج��ش ضربه ای بود  که فتنه گ��ران زدند و دولت را ضعیف 
نش��ان دادند تا آنها توانستند حرکات غیرقانونی انجام دهند. اگر دنیای 
اس��تکبار  بتواند چرخ های س��وخت هس��ته ای ما را تامین کند نه تنها 
چرخ تولی��د رونق نمی گیرد، بلکه برای این چ��رخ اختالل  نیز ایجاد 

خواه��د ک��رد. 
وی به س��فر رئیس جمهور به استان سیستان و بلوچستان نیز اشاره 
کرد و گفت: سفر رئیس جمهور محترم به  سیستان و بلوچستان، به منطقه 
مرزی و حساس بسیار سفر مناسب و خوبی بود و این گونه سفرها مورد 
تش��ویق و  تایید مقام معظم رهبری اس��ت. هم آشنایی بود با ملت که این 
کار مطلوب است و هم تشخیص نیازها و آشنا شدن با  شرایط منطقه که 

باعث خیر است. 
صدیق��ی به قطعنامه ضد ایرانی پارلمان اروپا اش��اره کرد و تصریح 
کرد: بیانیه سخیف، بی شرمانه و زیاده خواهانه  پارلمان اروپا بر علیه ملت 
ایران بود . اینها بعد از سالها تجربه خیال کردند وضع جدیدی پیش آمده 
و این مذاکره  اینها را به اش��تباه انداخته و فکر کردند می توانند به دین و 
ارزش های ما دست اندازی کنند. آنها خودشان ناقض  حقوق بشر هستند 
و ان شاء اهلل ملت ایران جواب دندان شکنی را به اتحادیه اروپا و آمریکا 
خواهد داد. امسال سال  فرهنگ است یعنی هم باید حجاب و دین و هم 

کاهش گناهان جزو برنامه ها باشد. 
وی در پایان گفت: امیدوارم امس��ال با پیش��رفت هایی که در ابعاد 
مختلف حاصل می ش��ود، این پیشرفت ها ان شاء  اهلل باعث سرافکندگی 

و ذلت برای دنیای کفر باشد. 
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متنگزارشماهانهآژانسدربارهاجرایتوافقژنو

گروه ایران: آژانس در گزارش ماهانه اش درباره توافق هسته ای ایران و 1+5 موسوم به 
»برنامه اقدام مشترک« اذعان کرد که  ایران بر اساس این توافق به کاهش ذخیره اورانیوم 
20 درصدی اش ادامه داده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی در به روزرسانی گزارش 
ماهان��ه خود درباره اجرای توافق ژنو تاکید می کند که از   20 ژانویه س��ال 2014 ایران 

نکات زیر را انجام داده است: 
 1. ایران اورانیوم را بیش از 5 درصد ) U- 235 ( در تاسیس��ات اعالم ش��ده غنی سازی 
نکرده اس��ت.  2. ایران آبش��ارهایی در زنجیره به هم متصل شده تاسیسات اعالم شده 

راه اندازی نکرده است. 
 3. ایران به روند رقیق سازی ادامه می دهد و میزان غنی سازی خود را به سطح 5 درصد 
رس��انده است در همین  راستا نیمی از مواد هسته ای خود را که اورانیوم غنی شده 20 

درصد بوده است از 20 ژانویه 2014 رقیق کرده  است. 
 4. ای��ران 50.1 کیلوگ��رم از اورانیوم   UF6  غنی ش��ده 20 درصد را در روند تبدیل به 

صفحه سوخت برای تبدیل به  اکسید اورانیوم وارد کرده است. 
 ) FPFP ( 5. ایران هیچ روندی مبنی بر خط باز تبدیل اکسید اورانیوم به صفحه سوخت 

ندارد. 
 6. ایران هیچ پیش��رفتی در فعالیت های خود در نیروگاه بوشهر، راکتور فردو یا راکتور 
اراک )راکتور  IR- 40  ( و  تولید و آزمایش سوخت برای راکتور  IR- 40  نداشته است. 
 7. ایران اطالعات طراحی خود را برای راکتور  IR- 40  به روز کرده و توافق کرده است 
که دیداری با  آژانس در   5 می س��ال 2014 برای ش��روع مباحث درباره نتایج رویکرد 

پادمانی توافق شده برای راکتور را آغاز کند. 
 8. ایران به س��اخت کارخانه تاسیسات مربوط به تولید اکسید ) EUPP ( برای تبدیل 
  UF6  غنی شده بیش از 5  درصد به اکسید ادامه می دهد اما هنوز این تبدیل آغاز نشده 

است. 
 ) PFEP ( 9. ایران راس��تی آزمایی عملیات تحقیق و توسعه در بخش تحقیق و توسعه 

را انجام می دهد. 
 10. ایران فعالیت های مربوط به بازفرآوری را در راکتور تهران و تاسیسات تولید رادیو 
ایزوتوپ زنون، ید و  مولیبدن و در هیچ یک از تاسیساتی که آژانس به آن ها دسترسی 

دارد انجام نمی دهد. 
 11. ایران اطالعات و دسترس��ی مدیریت شده به معدن و کارخانه اورانیوم در گچین 

را فراهم کرده است. 
 12. ایران دسترس��ی روزانه به تاسیس��ات غنی س��ازی در نطنز و فردو را فراهم کرده 
اس��ت. 13. ایران دسترس��ی مدیریت ش��ده منظم به کارگاه های س��انتریفیوژ ، مونتاژ 

سانتریفیوژ و انبار و اطالعات فراهم شده  را فراهم کرده است. 

گروه ایران: دفتر مطالعات سیاس��ی و بین المللی با 
همکاری ستاد ارتحال بزرگداشت حضرت امام خمینی )ره 
( در 12 خرداد  ماه س��الجاری هشتمین همایش بین المللی 
امام خمینی ) ره ( و سیاست خارجی و را با رویکرد حرمت 
تولید، انباشت  و بکار گیری تسلیحات اتمی از دیدگاه اسالم را 
برگزار می نماید.  این همایش در پنج محور » تعامل انسان ها با 
یکدیگر«، » پیام دین اسالم در مورد سالح های کشتار جمعی«، 
»  احترام به طبیعت«، » حقوق بین الملل و جواز بکارگیری سالح 
هسته ای«، » پیشینه کاربرد سالح هسته ای در  جهان«طراحی و 

برنامه ریزی شده است. 
برای محورهای مختلف این همایش موضوعاتی چون: 
»تعامل انسان ها با یگدیگر در قرآن«، » تعامل انسان ها با  یکدیگر 
در تورات و انجیل«، » مقام و منزلت انسان در قرآن« ، » تعامل 
انسان ها با یکدیگر در فقه شیعه«، »  تعامل انسان ها با یکدیگر 
از دیدگاه ائمه ) ع (« ، »  منع گس��ترش س��الح های کشتار 
جمعی از دیدگاه امام خمینی )  ره (« ، »حرمت تولید، انباشت 
و به کار گیری تسلیحات اتمی از نظر مقام معظم رهبری« ، 
»حرم��ت ناب��ودی  جهانی« ، حمایت از صلح و دوس��تی 
جهانی« ، » تولید سالح هسته ای در ایجاد نا امنی، رعب و 
وحشت« ، فقه  هسته ای از دیدگاه عقلی، قرآن و روایات« 
، » راهکارهای مبارزه با خش��ونت« ، » راهکارهای کنترل 
و مقابله با  رقابت های هس��ته ای« ، » احترام به طبیعت و 
حرمت جلوگیری از تخریب طبیعت و محیط زیست در 
قرآن« ، »  احترام به طبیعت از دیدگاه پیامبر اعظم ) ص (« 
، » احترام به طبیعت از نگاه اهل بیت ) ع (« ، » حقوق بین 
 الملل و جواز بکارگیری سالح هسته ای« ، » پیشینه کاربرد 

سالح هسته ای در جهان« تعریف شده است. 
دبیرخانه همایش بین المللی سیاس��ت خارجی و 
ام��ام خمینی ) ره (   از علماء ، دانش��گاهیان، متفکران، 
و  اندیش��ه   اصح��اب  و  کارشناس��ان،  نویس��ندگان 
عالقمندان دعوت کرد آثارش��ان را به نشانی دبیرخانه: 
ته��ران: نی��اوران، خ ش��هید  آقای��ی، مرک��ز مطالعات 
 سیاس��ی و بی��ن الملل��ی و ی��ا ب��ه آدرس الکترونیک
 info@imaminternationalco.ipis.ir   ارس��ال 
نمایند.  مقاالت به زبان انگلیسی و فارسی چاپ و انتشار 

می یابد و به برگزیدگان جوایزی تعلق می گیرد. 

هشتمینهمایش
بینالمللیسیاستخارجیو
امامخمینی)ره(برگزارمیشود

گروه ایران: دفتر رئیس  جمهوری در پیامی از 
اس��تقبال، حضور و میهمان نوازی مردم خونگرم و 
ش��هیدپرور استان سیس��تان و  بلوچستان در جریان 
س��ومین س��فر کاروان تدبیر و امید به این اس��تان 

تقدی��ر و تجلی��ل ک��رد. 
اطالع رس��انی  پای��گاه  گ��زارش  ب��ه 
ریاس��ت جمهوری، دفت��ر رییس جمهوری در پیامی 
از اس��تقبال، حضور و  میهمان نوازی مردم خونگرم 
و شهیدپرور استان سیستان و بلوچستان در جریان 
س��ومین س��فر کاروان تدبیر و امید به  این اس��تان 

تقدی��ر و تجلی��ل ک��رد. 
متن کامل پیام دفتر رییس جمهوری به ش��رح 

ذیل اس��ت: 
بس��م اهلل الرحمن الرحیم

سیس��تان و بلوچستان، س��رزمین نزول الطاف 
اله��ی، مه��د نجابت، وق��ار و ف��داکاری و زادگاه 
پهلوان��ان و قهرمان��ان  جوانم��رد ای��ران زمین، در 
اس��تقبال نخستین سفر اس��تانی سال جدید کاروان 
دولت تدبیر و امید، رویدادی خاطره انگیز  و به یاد 

ماندن��ی بر صفحات تاری��خ پرب��ار خ��ود اف��زود. 
بی شک نسیم وحدتی که از هم نفسی استقبال 
گران غیور و مهربان ریاس��ت محترم جمهوری در 
صفوف به هم  فشرده مردم اس��تان زرخیز سیستان 
و بلوچس��تان برخاست، کشتی دولت یازدهم را در 
مس��یر رسیدن به برقراری  عدالت اجتماعی، توسعه 
منطقه ای ،پیش��رفت و توس��عه متوازن و همه جانبه 
ک��ه ضامن ب��رآورده ش��دن نیازهای ب��ه حق  مّلت 

ش��ریف ایران اس��ت به پیش خواهد برد. 
در پرت��و ای��ن همدل��ی و همراه��ی و پرهیز 
هوش��مندانه از تفرقه اس��ت که می توان به افق های 
روشن تری رسید و  سعادت و نیک بختی مردم این 
س��رزمین و تمامیت ارضی ایران عزیز و س��رافراز 

را تضمی��ن ک��رد. 
امیدواریم در س��ال جدید که به عنوان س��ال 
»اقتصاد و فرهنگ« نامگذاری شده است، با راهبرد 
اعت��دال و عقالنی��ت و  با هّمت و ت��الش جهادی 
تمام��ی مدی��ران دولتی و پیگیری جدی مس��ئوالن 
محلی ش��اهد تحق��ق همه مصوب��ات و  تصمیماتی 
باش��یم که ش��تاب بخ��ش روند حل مش��کالت و 

توس��عه این اس��تان بزرگ و مس��تعد اس��ت. 
ب��ا قدردانی و تش��کر صمیمان��ه از الطاف بی 
دریغ همه اقش��ار و صنوف م��ردم مهربان و وفادار 
این اس��تان اعم از  بلوچ و سیستانی و شیعه و سنی، 
نماین��ده محترم ولی فقی��ه، ائمه جمعه و جماعات، 
نمایندگان محترم مجلس ،  ش��خصیت های مذهبی، 
علم��ی، سیاس��ی و خانواده بزرگ و پر اس��تقامت 
ش��هدا، جانب��ازان و ایثارگران، فع��االن  اقتصادی، 
اصحاب رس��انه، جوان��ان پر تالش و با نش��اط و 
به ویژه مرزبانان فداکار این منطقه حّس��اس اعم از 
ارتش،  سپاه، بس��یج، نیروهای انتظامی و امنیتی، از 
درگاه خداوند بزرگ توفیق و س��عادت روزافزون 

هم��گان را آرزومندی��م. 
دفتر رئیس جمهوری اس��المی ایران

باصدورپیامیازسوی
دفتررئیسجمهوریصورتگرفت؛

قدردانیازمردماستان
سیستانوبلوچستان
درسومینسفراستانی

دولتیازدهم

خداحافظی
بامرد»صدسالتنهایی«

گروه فرهنگ و ادب:ش��خصیت های بزرگی در دنیای ادبیات 
بوده اند که به شهرت و محبوبیت زیادی رسیده اند؛ اما کم تر پیش آمده 
نویسنده ای پس از کنار گذاشتن قلم تا این حد مورد توجه کتاب دوستان 
و منتقدان قرار گیرد. »گابریل گارسیا مارکز« از معدود نویسندگانی بود 
که چه در زمان آفرینش ش��اهکارهایش و چ��ه پس از کناره گیری از 

نوشتن، در محوریت اخبار ادبی قرار داشت...

صفحه2


