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اخبار ادبی و هنری

رهبر معظم انقالب: عزت و حکمت و مصلحت، یک مثلث الزامی 
برای چارچوب ارتباطات بین المللی ماست.

پیام رهبر انقالب در قالب طرح های گرافیکی 
تصویرسازی می شود

  شبکه ملی فرهنگ وابس��ته به مرکز فن آوری اطالعات و رسانه های 
دیجیت��ال اعالم کرد که از سوی موسس��ات فرهنگ��ی دیجیتال، طراحی 
طرح ه��ای گرافیکی از پیام مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکای 

شمالی را دنبال می کند.
ب��ه گزارش خبرگزاری میزان، ش��بکه ملی فرهنگ، وابس��ته به مرکز 
فن آوری اطالعات و رس��انه های دیجیت��ال این وزارتخانه اعالم کرد که در 
راستای پیام رهبر انقالب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی که بازخورد های 
فراوانی هم در رس��انه ها و محافل علمی و اجتماعی به دنبال داشته است، 
مراکز فرهنگی دیجیتال به طور خودجوش اقدام به نش��ر پیام مذکور در 
شبکه های اجتماعی و گروه های مختلف نموده، طرح های گرافیکی بسیاری از 
این پیام طراحی کرده اند که چند نمونه از این طرح ها در پایگاه اطالع رسانی 

شبکه ملی فرهنگ (www.incn.ir) به نمایش گذاشته شده است.
ناامیدی مخاطب های جشنواره فجر

 از فیلم های شبه روشنفکران
فیلمس��ازان منتس��ب به جریان شبه روش��نفکری در روزهای نخست 

جشنواره فیلم فجر، حضور کم فروغ و بی رمقی داشتند.
به گزارش خبرنگار کیهان، برگزاری سی و سومین جشنواره فیلم فجر 
در محل مرکزی این جشنواره واقع در تاالر همایش های برج میالد با برخی 

حواشی همراه بود.
براساس این گزارش، بی نظمی و عدم نمایش فیلم ها در ساعات تعیین 

شده موجب انتقاد حضار در تاالر شده است.
همچنین ضعف ش��دید فیلم های روش��نفکرانه نی��ز موجب ناامیدی 
مخاطبان به سازندگان این فیلم ها شد. مضامین تکراری و نخ نما و ساختار 
ضعی��ف و بی کیفیت فیلم های شبه روش��نفکرانه گوی��ای لزوم تجدید نظر 
برگزارکنندگان جش��نواره فیلم فجر در حمایت از این گونه فیلم هاس��ت. 
چ��را که اکث��ر آثار حاضر در جش��نواره فجر در س��ال های اخیر محصول 

شبه روشنفکران بوده است.
مسجد جامعی تماشای فیلم

 جعفری جوزانی را ترک کرد!
مضمون یک فیلم انتقادی درباره قدرت طلبی موجب ترک سالن سینما 

توسط وزیر اسبق ارشاد و عضو اصالح طلب شورای شهر تهران شد.
به گزارش سیمرغ جوان، خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که عضو 
اصالح طلب شورای ش��هر تهران در میانه های تماشای فیلم »ایران برگر« 
س��اخته مس��عود جعفری جوزانی از موضوع فیلم بدش آمده و س��ینما را 

ترک کرده است.
داس��تان ایران برگر در فضای کمدی روایت می ش��ود. این فیلم درباره 
روس��تایی اس��ت که برخی از اهالی آن با حرص و طمع خواس��تار کسب 

قدرت هستند و ...
توقیف کتاب در فرانسه

 به بهانه آزادی بیان
در کشور فرانسه خدشه دار کردن احساسات مسلمانان و توهین علنی 
به آنها آزادی بیان به حساب می آید، اما انتشار برخی از کتاب ها با سرکوب 

شدید دولت روبرو می شود.
در فرانس��ه نه تنها انتش��ار برخی کتاب ها با دادگاهی شدن نویسنده  
و جمع ش��دن کتاب از سطح کتابفروش��ی ها همراه بوده است، بلکه حتی 
داشتن و خواندن بعضی کتاب ها در فرانسه مدعی آزادی بیان جرم است.

خبرگزاری فارس در گزارشی می نویسد: در نوامبر سال 2013 دادگاهی 
در فرانس��ه انتش��ار کتاب »گلچین نق��ل قول علیه یهودی��ان، یهودیت و 
صهیونیس��م« نوش��ته پل- اریک بلنرو را ممنوع کرد. دادگاه فرانس��ه این 
کتاب را به دلیل تحریک نفرت نژادی و انکار نسل کش��ی یهودیان ممنوع 
کرد. این کتاب شامل اظهار نظر صدها شخصیت جهانی و فرانسوی علیه 
صهیونیسم بود و از آنجا که نویسنده کتاب سال ها پیش از دنیا رفته و کتاب 
با ویراستاری شخصی به نام آلن سورال و توسط انتشارات کونترکالچر بعد 
از سال ها چاپ شده بود، دادگاه رای به جمع آوری این کتاب و تمام دیگر 
کتاب هایی داد که آلن سورال ویرایش کرده بود چون او با انتشار این کتاب 
ضدیت و دشمنی خود با صهیونیزم را ثابت کرده بود! این مخالفت همچنین 
برای ناشر کتاب گران تمام شد و با جریمه ای 11هزار دالری تنبیه و تمام 

نسخه های این کتاب جمع آوری شد.
براس��اس این گزارش، به دلیل فش��ار های بیش از حد البی های 
صهیونیست ها در غرب، هرگونه نقد هولوکاست به شدت مورد سانسور 
قرار می گیرد. نمونه خیلی بارز این مدعا ماجرای روژه گارودی فیلسوف 
فرانس��وی است که به خاطر نگارش کتاب »اس��طوره های بنیانگذار 
سیاست اسرائیل« در فرانسه به دادگاه کشانده شد. دادگاه فرانسوی 
انتشار مجدد این کتاب را ممنوع و گارودی را به پرداخت 240 هزار 
فرانک جریمه محکوم کرد. این در حالی اس��ت که گارودی دست به 
یک تحقیق علمی زده و کتابش بر اس��اس اسناد و مدارک گردآوری 
ش��ده بود. س��ایر افرادی که به هولوکاست اعتقادی ندارند نیز چنین 

سرنوشتی را تجربه می کنند.
همچنین احمدحسین دیدات (درگذشته در سال 2005)، یک نویسنده 
مس��لمان و س��خنران عمومی از هندیان آفریقای جنوبی بود. کتاب های 
دیدات پس از انتش��ار با استقبال بسیار زیادی در کشورهای اروپایی روبرو 
ش��د اما دولت فرانس��ه این کتاب ها را جزو کتاب های ممنوع قلمداد و از 
کتاب  فروش��ی ها جمع کرد. هنوز که هنوز است خرید و فروش کتاب های 
شیخ دیدات در فرانسه جرم به حساب می آید. رای دادگاه فرانسوی درباره 
کتاب های شیخ دیدات این بود که این کتاب ها به شدت ضدغرب، ضدیهود 

و باعث ایجاد نفرت نژادی است!
روبرت فوریسون نیز از دیگر چهره های علمی فرانسه بوده که به علت 
انکار هولوکاست کتاب های وی از سوی دولت فرانسه توقیف شده است. کتاب 
معروف وی »اتاق های گاز، واقعیت یا افسانه« است که مورد سانسور شدید 
در فرانسه قرار گرفت. او در سال 2006 به جرم انکار جنایات هولوکاست، 

به سه ماه زندان و پرداخت 7500 یورو محکوم شد. 
پخش یک سریال انقالبی 
برای کودکان و نوجوانان

ع��ه  مجمو پخ��ش 
تلویزیونی »زیر لب بشمار« 
ب��ا مضمون��ی انقالبی برای 
مخاطب ک��ودک و نوجوان 

در شبکه دو آغاز شد.
ب��ه  ل  یا س��ر ی��ن  ا
کارگردانی بهمن ش��هروان 
درب��اره گروه پن��ج نفره ای 
از نوجوان��ان، متش��کل از 
دوستانی هم محلی است که 

تصمیم می گیرند برای شرکت در مسابقه دهه فجر مدرسه شان، دست به 
س��اخت فیلمی درباره انقالب اسالمی بزنند. طی این روند غیرعادی مربی 
امور پرورشی دبستان با آنها همراه می شود. گروه حین ضبِط یک روایت از 
زبان چند نفر بازمانده ماجرایی مربوط به پاییز 57، درمی یابند هنوز بعد از 
سی و شش سال راز سر به مهری در واقعه نهفته است و تمام همت خود 

را به کار می گیرند تا گره از معما بگشایند.
این مجموعه تلویزیونی هر روز از س��اعت 18 و 30 دقیقه روی آنتن 

می رود و بازپخش آن ساعت 7:50 روز بعد خواهد بود.

حجت االسالم والمس��لمین وفا، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی 
نیروی زمینی ارتش در مراس��می که برای گرامیداشت سالگرد ورود 
حضرت امام به میهن اسالمی و با حضور پرسنل این نیرو برپا شده بود 
به تفاوت ماهیت انقالب اسالمی با سایر انقالب ها اشاره کرد و گفت؛ 
نفوذ معنوی حضرت امام خمینی(ره) در میان اقشار مختلف مردم و 
رهبری خداجویانه آن بزرگوار در هیچ یک از انقالب های جهان نظیر 
نداش��ته است. وی روحیه ایثار و شهادت طلبی مردم را یکی دیگر از 
این تفاوت ها دانست و از موج گسترده بیداری اسالمی به عنوان یکی 

از دستاوردهای انقالب اسالمی یاد کرد.

جنگ با دشمنان اسالم باید بر اساس 
اعتقاد و انتخاب باشد

»اگر دشمنان اسالم به سایه اطاعت بازگردند، پس همان 

است که دوست داریم، و اگر کارشان به جدایی و نافرمانی 

کش��ید، با کمک فرمانبرداران با مخالفان نبرد کن، و از آنان 

که فرمان می برند برای س��رکوب آنها که از یاری تو س��ر باز 

می زنند مدد گیر. زیرا آن کس که از جنگ کراهت دارد بهتر 

است که شرکت نداشته باشد و شرکت نکردنش از یاری دادن 

اجباری بهتر است.«
نهج البالغه- نامه 4 خطاب به یکی از فرماندهان نظامی در سال 36 هجری

رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی مطرح کرد
برگزاری کنگره ملی »اقتصاد مقاومتی« 

با همکاری دانشگاه ها
رئیس دانش�گاه عال�ی دفاع ملی از برگ�زاری کنگره ملی 
اقتص�اد مقاومتی با همکاری دانش�گاه ها و پژوهش�گاه ها در 

روزهای 28 و 29 بهمن خبر داد.
ابراهیم حسن بیگی در نشست خبری کنگره »اقتصاد مقاومتی« 
که در دفتر نهاد رهبری در دانشگاه ها برگزار شد با اشاره به برگزاری 
این کنگره گفت: کنگره ملی اقتصاد مقاومتی 28 و 29 بهمن ماه سال 

جاری در مرکز همایش های صدا و سیما برگزار می شود.
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی اضافه کرد: این همایش با همکاری 
نهاد رهبری در دانشگاه ه��ا، پژوهشگاه فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه 
شهی��د بهشتی، مرکز پژوهش های ص��درا و دانشگاه عالی دفاع ملی 

برگزار می شود.
وی ادامه داد: دانشگاه دفاع ملی با توجه به گستردگی ابعاد اقتصاد 
مقاومتی محور راهبردی این همایش را پذیرفته و نشس��ت هایی در 

حوزه اقتصاد مقاومتی با محوریت های مختلف برگزار خواهد کرد.
حس��ن بیگی افزود: الگوی اقتصاد مقاومت��ی متناسب با فرهنگ 
اسالم��ی و بوم��ی ب��رای این همای��ش طراحی شده اس��ت. در آغاز 
فعالیت ه��ای این کنگ��ره محورهایی استخراج ش��د که همه مبتنی 
ب��ر سیاست های کلی ابالغی از سوی رهب��ر انقالب در حوزه اقتصاد 

مقاومتی است.
وی ب��ا اشاره ب��ه ارسال مقاالت به این کنگره گفت: 520 چکیده 
مقاالت به دبیرخانه کنگره ارسال شده است که 184 مقاله برای چاپ 
کتاب مقاالت برگزیده شده و 60 مقاله نیز براساس داوری برای ارائه 

در دو روز کنگره انتخاب شده است.
رئی��س دانشگاه عالی دفاع ملی خاطرنشان کرد: هشت نشس��ت 
ب��ا محور مختلف اقتصادی در این کنگره برگزار می شود که میزبانی 

هرکدام از این نشست ها را یکی از دانشگاه ها بر عهده دارد.
تجمع دانشجویان پزشکی دانشگاه آزاد

مقابل مجلس
جمعی از دانشجویان رشته های پزشکی دانشگاه آزاد واحد 
بین الملل قشم صبح دیروز با پوشیدن لباس های پزشکی مقابل 

مجلس شورای اسالمی تجمع کردند.
تجمع کنندگان اعالم کردند؛ در حالی که باید دوره های بالینی شان 
را در بیمارستان ه��ای آموزشی بگذرانن��د، دانشگاه آزاد واحد قشم با 
یک بیمارستان غیرآموزشی قرارداد بسته و وزارت بهداشت هم بارها 
گفته که به دانش آموختگان این واحد شماره نظام پزشکی نمی دهد.

این دانشجویان که به گفته خود پیش از این هم در دانشگاه آزاد 
سازمان مرکزی تجمع کرده بودند تاکید می کنند که درخواست آنها 
انتقال به دانشگاه دیگری نیس��ت بلکه آنها صرفا خواستار تخصیص 
یک بیمارستان آموزشی برای گذراندن دوره های بالینی خود هستند.

به گفته معترضین، 200 دانشجوی پزشکی در دانشگاه آزاد واحد 
بین الملل قشم با این مشکل مواجه هستند. این دانشجویان خواستار 

حل مشکل خود از سوی نمایندگان مجلس هستند.
تمدید مهلت شرکت در جشنواره 

نشریات دانشجویی
تاریخ شرکت در اولین جشنواره نشریات دانشجویی )نسل 
چهارم( به دلیل استقبال دانشجویان تا 20 اسفند تمدید شد.

بر این اساس دبیرخانه نشریات دانشجویی نس��ل چهارم با اعالم 
خبر استقبال بیش از انتظار دانشجویان سراسر کشور از این جشنواره 
خبر داد: ثبت نام در اولین جشنواره نشریات دانشجویی نس��ل چهارم 
ب��ه دلیل درخواست های مکرر دانشجویان به دلیل نبود فرصت برای 

ارسال آثار خود، تا 20 اسفند ماه 93 تمدید شد. 
الزم ب��ه ذکر است دانشجویان و عالقه من��دان به شرکت در این 
جشنواره می توانند با مراجعه به تارنمای Nasl 4.IR نسبت به ثبت 

آثار مکتوب خویش اقدام نمایند.

هدیه به خوانندگان پای درس علی)ع(

روز گذش�ته »ماه�واره ملی فج�ر« با رمز 
مبارک »یا محمد رس�ول اهلل)ص(« و با فرمان 
حجت االس�الم حس�ن روحانی رئیس جمهور 
پرت�اب ش�د و با موفقیت در م�دار زمین قرار 

گرفت.
در خجسته ایام اهلل دهه مبارک فجر و در آستانه 
14 بهمن روز فناوری فضایی روز گذشته »ماهواره 
جمهوری  بومی  ماهواره  چهارمین  فج��ر«  مل��ی 
اسالمی ایران که نماد پرافتخار توانایی دانش��مندان 
و متخصصان ای��ران است با رمز مبارک »یا محمد 
رس��ول اهلل(ص)« و با فرمان حجت االسالم حس��ن 
روحان��ی رئیس جمهور پرتاب ش��د و با موفقیت در 

مدار زمین قرار گرفت.
در بخشی از پیام رئیس جمهور کشورمان آمده 
است؛ دولت مصمم است مسیر پیشرفت ملی را ادامه 
دهد و ان ش��اءاهلل در سال های پیِش رو به مرحله ای 
می رسیم ک��ه همه نیازهای کش��ور در عرصه های 
فضایی، به  دست دانشمندان پرتوان ایران و بر مبنای 

تکنولوژی بومی تأمین خواهد شد.
در بخش��ی دیگر از این پیام تاکید ش��ده است؛ 
ماهواره ملی فجر حاصل تالش  طراحی و ساخت 
مؤمنانه، خالصانه و جهادی دانشمندان و محققان 
فضایی شرکت صنایع الکترونیک ایران و شرکت های 

ماهواره ملی »فجر« با موفقیت به فضا پرتاب شد

و  علمی  تحقیقاتی،  مراکز  و  داخلی  دانش بنیان 
دانشگاهی کشور می باشد و نشان دیگری بر تداوم 
فناوری های  عرصه  در  کشور  علمی  بالنده  رشد 

پیشرفته است.
همچنین سردار دهقان وزیر دفاع کشورمان  با 
تبریک این موفقیت ارزشمند  به محضر رهبر معظم 
انقالب اسالمی، ریاست محترم  جمهور و ملت شریف 

ای��ران گفت: طراحی و ساخ��ت  ماهواره ملی فجر 
حاصل تالش مومنانه، خالصانه و جهادی دانشمندان 
و محققان فضایی شرکت صنایع الکترونیک ایران و 
شرکت ه��ای دانش بنیان داخلی و مراکز تحقیقاتی، 
علم��ی و دانشگاهی کشور است و نشان  دیگری بر 
تداوم رشد بالنده علمی کشور در عرصه فناوری های 

پیشرفته  است.

وی پیرامون ماهواره بر سفیر فجر نیز اظهار داشت: 
ماهواره بر سفیر فجر که کلیه مراحل طراحی و ساخت 
آن ب��ه صورت بومی در سازم��ان صنایع هوافضای 
وزارت دف��اع انج��ام شده است، تثبی��ت توانمندی 
ماهواره برهای جمهوری اسالمی ایران برای استقرار 
ماهواره در مدار زمین و دستیابی به یک پروژه ملی 
قابل طرح در سطح جهانی از دستاوردهای طراحی 

و ساخت آن است.
سردار دهق��ان  ایجاد زیرساخت های مناسب و 
کسب توانمندی جهت طراحی و ساخت نسل جدید 
ماهواره برها، فراهم شدن زمینه ورود به بازار جهانی 
خدمات فضایی به واسطه پرتاب ماهواره، استفاده  از 
توانمندی ه��ای بومی در توسعه علوم و فناوری های 
فضایی و طراحی ماموریت های پیچیده فضایی را از 
دیگر دستاوردهای طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره 

ملی فجر ذکر کرد.
به گزارش تسنیم، وزیر دفاع کشورمان در ادامه 
تاکید ک��رد: مرکز هدایت و کنترل عملیات فضایی 
کش��ور عه��ده دار پشتیبانی و نظارت ب��ر عملیات 
بهره برداری ماهواره فجر به کمک شبکه ایستگاه های 
زمینی بومی است که تمامی مراحل طراحی، ساخت، 
تست و نصب آنها توسط  متخصصان فضایی شرکت 

صنایع الکترونیک ایران انجام شده است.

حدود چهار سال و نیم پیش در اردیبهشت 
1389 حس�ین ش�ریعتمداری مدیر مسئول 
روزنام�ه کیهان ب�ه دلیل افش�اگری درباره 
مفاسد اقتصادی با شکایت محمدرضا رحیمی 

به دادگاه رفت تا از خود دفاع کند.
به گزارش ف��ارس اکنون که برخی رسانه های 
اص��الح طلب ک��ه در آن مقط��ع در قبال مفاسد 
رحیم��ی سکوت کرده بودن��د و حاال بعد از صدور 
حکم وی، میداندار و مدعی شده اند، بازخوانی خبر 
دادگ��اه شریعتمداری با شکایت رحیمی به نقل از 

سایت جهان نیوز خالی از لطف نیست.
حسین شریعتمداری صبح امروز مجددا در برابر 

شاکی��ان در دادگاه از خود دف��اع کرد. اما این بار 
شاکی اصلی او رحیمی معاون اول رئیس جمهور بود.

ب��ه گزارش جهان، دادگ��اه صبح امروز مربوط 
به شکای��ت رحیمی از روزنام��ه کیهان و شخص 
حسین شریعتمداری به دلیل متهم کردن وی به 

فساد اقتصادی بود.
شکایت رحیمی  به ماجرای کرسنت و معامله 
پنهانی در وزارت کشور و مرحوم کردان مربوط بود.
دو س��ال پیش(سال 87) روزنام��ه کیهان در 
گزارش��ی نوشت که برخی دالل ه��ای داخلی که 
با مس��ئولین دولتی هم س��ر وسری دارند و درون 
وزارت نف��ت رف��ت و آمد می کنن��د، تالش دارند 

معاهده زیانبار کرسنت را پشت درهای بس��ته بر 
دولت ایران تحمیل کنند.

در گ��زارش کیه��ان ب��ه نق��ش مس��تقیم یا 
سهل انگ��اری برخی مدی��ران نفت��ی و غیرنفتی 
،باالخص مرحوم کردان و رحیمی در امضای قرارداد 

پنهانی کرسنت اشاره شده بود.
رحیم��ی در همی��ن رابط��ه از روزنامه کیهان 
شکایت کرد. وی با رد اتهام مفسد اقتصادی تاکید 
می کن��د که ارتباطی با ماج��رای کرسنت نداشته 

است.
با این حال صبح امروز مدیرمسئول کیهان در 
دف��اع از خود تصریح کرد ک��ه در گزارش کیهان 

هیچگاه از رحیمی به عنوان مفس��د اقتصادی نام 
برده نشده  بلکه تاکید شده است که عده ای دالل 
نفت��ی، یک پ��ا در قدرت و پ��ای دیگر در شرکت 
امارات��ی کرسنت، قصد دارن��د کاله دولت ایران را 
بردارند و متاسفانه مسئولین دولتی نسبت به این 

موضوع غافلند.
شریعتم��داری در دادگاه تصری��ح می کند ما 
گفتیم می خواهند ک��اله شما را  بردارند نه اینکه 

شما مفسد اقتصادی هستید.
الزم به ذکر است در آن ایام یک پای ماجرای 
جنجالی کرسنت، رحیمی به دلیل مسئولیتش در 

دیوان محاسبات بود.

بازخوانی یک پرونده

ماجرای شکایت رحیمی از مدیرمسئول کیهان چه بود؟

رئی�س مجلس ش�ورای اس�المی و نماینده 
مردم قم دیروز 3 طرح صنعتی را در استان قم 

افتتاح کرد.
علی الریجانی دیروز در دومین روز از دهه فجر 2 
واحد نس��اجی تولید انواع نخ و یک واحد تولید انواع 

باطری وسایل نقلیه را در قم افتتاح کرد.
این سه طرح 80 میلی��ارد تومان سرمایه گذاری 
ارزی و ریالی دربرداشته و زمینه اشتغال بالغ بر 700 

نفر را فراهم می کند.
در ای��ن 3 طرح قرار است 27 هزار تن انواع نخ و 

700 هزار باطری وسایل نقلیه تولید شود.
رئیس مجلس شورای اسالمی در جریان افتتاح این 
طرح ها توسعه زیرساخت های قم را ضروری و یکی از 
آن ها را قطار سریع السیر تهران - قم - اصفهان بیان 

ک��رد و گفت: با گشایش اعتب��ار یک میلیارد و 800 
میلی��ون دالری این طرح از مح��ل فاینانس با چین 
امیدواریم عملیات اجرایی آن تا ماه آینده آغاز شود.

وی تاکی��د ک��رد: در بودجه 93 به بنگاه هایی که 
معوق��ه بانکی دارند مهلت داده ش��ود و جرایم آن ها 
بخش��وده شود مش��روط بر آنک��ه سوءاستفاده ای در 

کار نباشد.
بنابراین گزارش در این مراسم افخمی رئیس بانک 
صنعت، معدن و تجارت هم تاکید کرد: این بانک امسال 
58 طرح صنعتی را تامین مالی کرده است و تاکنون 
36 طرح به بهره برداری رسیده است و بقیه نیز تا پایان 

سال افتتاح می شود.
وی اف��زود: این طرح ها ب��رای 6 هزار و 700 نفر 

شغل ایجاد کرده است.

دیروز با حضور رئیس مجلس شورای اسالمی صورت گرفت

افتتاح 3 طرح صنعتی نساجی
 و باطری سازی در قم

اخبار دانشگاه

پس از یک هفته سکوت و انفعال در برابر اظهارات 
و مداخ�الت بیجای یک مقام دس�ت چن�دم آلمانی در 
امور کش�ورمان، وزارت خارجه به سفارت این کشور در 

تهران اعتراض کرد.
مع��اون وزیر خارجه با بیان اینکه مس��ئولیت  هیأت های 
پارلمان��ی با مجلس است گف��ت: روز یکشنبه در غیاب سفیر 
آلمان در تهران ، معاون مدیرکل غرب اروپا در دیدار با کاردار 
ای��ن کشور مراتب اعتراض شدید وزارت خارجه را نس��بت به 
اظهارات بی پایه و خارج از عرف خانم »روت« به وی اعالم کرد.
به گزارش فارس ، حسن قشقاوی معاون کنسولی  مجلس 
و ام��ور ایرانیان خارج از کشور وزارت امورخارجه در خصوص 
جلس��ه بعد از ظهر یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس که با حضور وی و ابوالقاسم دلفی مدیرکل غرب 
اروپ��ای وزارت خارجه در خصوص سفر هیأت پارلمانی آلمان 
به تهران برگزار شد ، اظهار داشت : در این جلس��ه هر یک از 
دست اندرکاران ارگان های مختلف، گزارشی در خصوص روند 
سفر و حضور هیأت پارلمانی آلمان ارائه دادند که مورد توجه 

اعضای کمیسیون قرار گرفت.
وی افزود: اعضای کمیس��یون متقاعد شدند که همکاری 
مطلوبی بین همه ارگان های ذیربط در این خصوص با مجلس 
ص��ورت پذیرفت��ه و وزارت خارجه نیز به وظیفه ذاتی خود در 

این خصوص عمل کرده است.
معاون ظریف اضافه کرد :  همچنین روشن شد که وزارت 
خارج��ه در خصوص هیچ ی��ک از مالقات های صورت گرفته، 
توصی��ه خاصی به مجلس نداشته و صرفا به عنوان یک رابط، 
اصل یادداشت های دریافتی از سفارت آلمان در تهران را برای 
بررسی، اعالم نظر و اتخاذ تصمیم به مسئوالن ذیربط در مجلس 

شورای اسالمی ارسال کرده است.
معاون کنس��ولی، مجلس و امور ایرانی��ان خارج از کشور 
وزارت خارجه همچنین عنوان کرد: در این جلسه آقای دلفی 
مدیرک��ل غرب اروپا با اشاره به سفر سال 2010 خانم کلودیا 
روت رئیس هیأت پارلمانی آلمان به تهران به میزبانی مجلس 
شورای اسالمی، گزارشی از مواضع ایشان نسبت به جمهوری 
اسالم��ی ایران و بازتاب ها و مس��ائل قبل و بعد از این سفر به 
کمیس��یون ارائه کرد. قشقاوی گفت: خوشبختانه همان گونه 
که در جمع بندی و نتیجه گیری این جلسه به درستی توسط 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اعالم شد، مسئولیت سفرهای 
پارلمانی به عهده مجلس شورای اسالمی است و بقیه ارگان ها بر 
حسب وظیفه ذاتی و قانونی خود موظف به استمرار همکاری با 
مجل��س می باشند. معاون وزیر خارجه همچنین گفت که روز 
یکشنبه در غیاب سفیر آلمان در تهران، معاون مدیرکل غرب 
اروپا در دیدار با کاردار این کشور در تهران مراتب اعتراض شدید 
وزارت خارجه را نس��بت به اظهارات بی پایه و خارج از عرف 
نایب رئیس مجلس آلمان را به وی اعالم و تأکید کرد که این 

نوع اظهارات به هیچ وجه زیبنده مناسبات دو کشور نیست.
اعت��راض دیرهنگ��ام و انفعال��ی وزارت خارج��ه در برابر 
مداخالت روت در حالی است که این مقام آلمانی در دیدار با 
عارف که با حضور مقامی بلندپایه از وزارت خارجه کشورمان 
برگزار شد، درباره کوچک ترین مسائل داخلی ایران اظهارنظر 
و مداخله کرده و متاسفانه با کمترین اعتراضی از سوی حاضران 

مواجه نشده بود.

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به پایان مهلت نام نویسي 
از زائران حج تمتع سال 9۴ از اعالم اولویت هاي جدید نام نویسي 
در برخي اس�تان هاي کش�ور خبر داد و اعالم ک�رد: با توجه به 
ظرفیت هاي خالي در هر اس�تان، اولویت ه�اي جدید تا تاریخ 
20 اسفند سال 8۴ به صورت روز شمار از هفته آینده فراخوان 

خواهند شد.
ب��ه گزارش پایگاه اطالع رسانی حج، »سعید اوحدي« در این باره 
افزود: مهلت نام نویسی در کاروان هاي حج سال 94 روز یک شنبه پایان 
یافت و حدود 91 درصد ظرفیت کاروان هاي حج تکمیل شد و با توجه 
به خالی بودن 9 درصد ظرفیت اعزام به حج تمتع 94 در روزهاي آینده 
اولویت هاي جدید نام نویسی در کاروان ها اعالم خواهد شد تا دارندگان 
فیش هاي ثبت نام تا تاریخ 20 اسفند سال 84 براي ثبت نام اقدام کنند.
رئی��س سازمان حج و زی��ارت با بیان اینکه ه��م اکنون حدود 9 
درص��د ظرفیت خالی در کاروان هاي حج 94 وجود دارد، گفت: تعداد 
کاروان هاي خالی در هر استان متفاوت است؛ به عنوان مثال در استان 
اردبیل ظرفیت خالی وجود ندارد و تمامی کاروان ها تکمیل شده است.

اوحدي یادآور شد: در مرحله نخست، دارندگان فیش هاي ثبت نام 
تا تاریخ 15 اسفند سال 84 براي نام نویسی در کاروان ها فراخوان شده 
بودند. وی در ادامه از افزایش 20 درصدي کیفیت اقامت در مکه و مدینه 
در ح��ج سال 94 خب��ر داد و گفت: این در حالی است که هزینه سفر 
به خانه خدا در حج سال آینده چهار تا پنج درصد کاهش یافته است.
رئیس سازمان حج و زیارت افزود: خوشبختانه با مس��اعدت بانک 
مرکزي و بانک ملی، قیمت ارز به نرخ سال گذشته محاسبه شد و در 
غیر این صورت هزینه سفر به خانه خدا بابت افزایش قیمت ارز، هفت 

درصد افزایش می یافت.
اوحدي تعداد هتل هاي حج تمتع سال 94 در مدینه منوره و مکه 

مکرمه را حدود 60 هتل اعالم کرد.
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: براساس تفاهم نامه منعقد شده 
بین سازمان حج و زیارت و وزارت حج عربستان، اعزام هاي حج تمتع 

94 از ابتداي شهریور ماه آغاز می شود.
وي سهمیه ایران در حج 94 را مانند سال گذشته حدود 64 هزار 

نفر عنوان کرد.

وزیر خارجه آرژانتین تاکید کرد که تاکنون 
هیچ قاضی ای اع�الم نکرده که ایران در انفجار 
مرکز یهودیان در بوئنس آیرس دس�ت داش�ته 
اس�ت و بنابراین وی اعتقادی به نقش ایران در 

این حمله ندارد.
»هکت��ور تیمرم��ن« وزیر خارج��ه آرژانتین، در 
مصاحبه با »ان پی آر«، ب��ه بیان دیدگاه های خود در 
خصوص مرگ »آلبرتو نیسمان« بازرس ویژه پرونده 
انفجار مرک��ز یهودیان در شهر بوئنس آیرس در سال 
1994 می��الدی، مذاکرات محرمانه با ایران، توافق با 

تهران و سایر مسائل پرداخته است.
به گزارش تسنیم، تیمرمن در پاسخ به این سوال 

که آیا ایران در بمب گذاری مرکز یهودیان آمیا، دست 
داشته، تاکید کرد: تاکنون هیچ قاضی ای اعالم نکرده 
ک��ه ایران در انفجار مرک��ز یهودیان در بوئنس آیرس 
دس��ت داشته است، بنابراین م��ن اعتقادی به نقش 
ایران در این حمله ندارم.بسیاری از بستگان قربانیان 
از موض��ع من حمایت می کنند. البت��ه برخی از آنها 
مخالف کارهایی هس��تند که من انجام داده ام، البته 
برخی از آنه��ا. ولی نه همه آنها، در واقع اکثر جامعه 
یهودیان از موضع من حمایت می کنند. اکنون شما از 
جامعه یهودیانی صحبت می کنید که بیش از 250هزار 
یهودی در آرژانتین وجود دارد. من در جامعه یهودیان 

طرفداران زیادی دارم.«

رئیس کمیته  هسته ای مجلس از امضای 
بی�ش از 220 نماین�ده مجلس پای طرحی 
خبر داد که بر اساس آن در صورت تشدید 

تحریم ها توافقنامه ژنو لغو خواهد شد. 
ابراهی��م کارخانه ای نماین��ده مردم همدان 
در مجل��س ش��ورای اسالم��ی و رئیس کمیته 
هسته ای پارلمان در گفت وگو با فارس، از افزایش 
امضاه��ای طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها 
و حقوق هس��ته ای ملت ایران به بیش از 220 

امضاء خبر داد.
وی امضای نمایندگان بر این طرح را بی سابقه 
توصیف کرد و گفت: طی روزهای آینده امضاهای 
این ط��رح افزایش پیدا کرده و در نهایت آن را 
با قید فوریت به هیئت رئیس��ه مجلس تحویل 

خواهیم داد.
رئیس کمیته هس��ته ای مجل��س افزود: بر 
اس��اس این طرح در ص��ورت تشدید تحریم ها 
توس��ط آمریک��ا توافقنامه ژنو لغ��و و جمهوری 
اسالمی ایران کلیه فعالیت های هس��ته ای خود 

را از سر می گیرد.
کارخانه ای همچنین تصریح کرد: بر اساس 
این ط��رح لغو تمامی تحریم ها به صورت یکجا 
ش��رط جمه��وری اسالمی ایران ب��رای اجرای 

توافقنامه جامع هسته ای است.
وی همچنی��ن بر لزوم به رسمیت شناختن 
حقوق مسلم هسته ای کشورمان از سوی غربی ها 
تاکید کرد و گفت که درصورت به نتیجه نرسیدن 

مذاکرات، آمریکا مسئول شکست خواهد بود.

در واکنشی انفعالی و دیر هنگام
وزارت امور خارجه

 به سفارت آلمان  درباره 
دخالت های بیجای روت 

اعتراض کرد

بر اساس طرح 220 نماینده مجلس صورت می گیرد

لغو توافقنامه ژنو در صورت تشدید تحریم ها 

وزیر خارجه آرژانتین:

اعتقادی به دست داشتن ایران
 در انفجار آمیا ندارم

رئیس سازمان حج و زیارت اعالم کرد

اولویت هاي  حج تمتع 94

رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی زمینی ارتش:
امام خمینی نوری بود که 

سقف ظلمانی رژیم آمریکایی شاه را شکافت

علی رغ�م خبر رئیس کمیس�یون امنیت ملی 
مجلس، س�خنگوی وزارت امور خارجه کشورمان 
گف�ت: جمهوری اس�المی ای�ران هیچگونه پیام 
رسمی یا غیررسمی از رژیم نامشروع صهیونیستی 

دریافت نکرده است.
»عالءالدی��ن بروجردی« در برنام��ه »من طهران« 
شبکه خبری العالم، در پاسخ به این سؤال که آیا ایران 
از برخی کشورهای دوست مانند روسیه پیامی از جانب 
رژیم صهیونیستی برای خودداری از تشدید اوضاع پس 
از عملیات قنیطره دریافت کرده است، خاطرنشان کرد: 
ما از یک کانال رسمی این (پیام) را دریافت کردیم، که 
آنان اظهار عالقه کردند، تصمیم ندارند این ماجرا را ادامه 
دار کنن��د و یا تب آن را باال ببرند، بنابراین انتظار دارند 

که طرف مقابل به همین صورت عمل کند.
بروجردی خاطرنشان کرد: این واقعیت را از یک کانال 
رسمی به یک مقام مسئول در وزارت خارجه ما منعکس 
شده است؛ البته منظور من روسیه نیست، اما یک کانال 
رسم��ی است که این امر را از طریق وزارت امور خارجه 

به ما منتقل کردند.
در همی��ن حال مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور 
خارجه کشورمان در خصوص خبر منتشره درباره دریافت 
پیام از رژیم صهیونیستی برای خودداری از تشدید اوضاع 
پس از عملیات قنیطره اظهار داشت: جمهوری اسالمی 
ایران هیچگونه پیام رسمی یا غیررسمی از رژیم نامشروع 

صهیونیستی دریافت نکرده است.
افخم اضافه کرد: نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد 
در امور لبنان پیش از این در گفت وگو با معاون عربی و 
آفریقای وزارت امور خارجه، از کشورمان برای برقراری 

آتش بس درجنوب لبنان درخواست کمک کرده بود.
به گزارش فارس، خانم زگرید کاخ نماینده دبیرکل 
سازم��ان مل��ل در لبن��ان در تماس تلفنی با حس��ین 
امیرعبداللهی��ان مع��اون عربی و آفریق��ای وزارت امور 
خارج��ه کشورمان در خص��وص آخرین تحوالت لبنان 

گفت وگو کرد.
کاخ در ای��ن گفت و گو با اشاره به درگیری های روز 
گذشت��ه در جن��وب لبنان، خواست��ار کمک جمهوری 

اسالمی ایران به برقراری آرامش در لبنان شد. 

افخم: ایران هیچ گونه پیام رسمی
 یا غیررسمی از رژیم نامشروع 
صهیونیستی دریافت نکرده است

عضو شورای راهبردی روابط خارجی ایران گفت 
این ش�ورا گزارش�ی در ب�اره مذاکرات هس�ته ای به 
رهب�ر معظم انقالب ارائه ک�رده و مالحظاتی که باید 
مورد توجه تیم هس�ته ای قرار گیرد مورد اشاره قرار 

داده است.
به گزارش فارس، سیدمهدی مصطفوی در پاسخ به این 
سوال که آیا شورا در خصوص مذاکرات هس��ته ای مصداقی 
وارد شده و تذکری داده است گفت: بله، ما گزارشی را خدمت 
مقام معظم رهبری ارائه دادیم و مالحظاتی را که در مذاکرات 
باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد تا منافع راهبردی بیشتر 

تأمین شود اشاره کردیم اما قابل رسانه ای کردن نیست.
وی در بخ��ش دیگ��ری از سخنان خ��ود گفت: روابط 
خارجی ما فقط موضوع هس��ته ای نیس��ت و ما با تک تک 
کشوره��ای جهان ح��رف داریم و اقدامات��ی را برای انجام 
می توانیم برنامه ریزی کنیم،  باید طوری رفتار کنیم که  منافع 
داخلی مان حفظ ش��ود و جایگاهمان در عرصه بین المللی 

برجسته شود.
مصطف��وی در باره قدم زنی ظریف ب��ا کری نیز گفت: 
طبیعی است که مردم ما با توجه به ذهنیتی که از جنایات 
و حق کشی های آمریکا  چه در ایران و چه در منطقه دارند، 
آمریکا را به عنوان یک دوست نمی شناسند و توقع قدم نزدن 

با دشمن هم توقع بی جایی نیست.
وی ادامه داد:  نباید با دشمن این طور قدم زد و حرکت 
قشنگی انجام نشد اما باید شرایط و موقعیت را نیز در نظر 

گرفت و بپذیرید که شرایط، شرایط عادی نبود.

مصطفوی: 
شورای روابط خارجی

 به تیم هسته ای
 تذکر داده است
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